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ډالۍ
دغه کتاب چې د الټراسونډ د اساساتو تر عنوان لاندې يې الله »ج« د ليکلو توفيق راکړ
خپل ګران پلار ته چې له بې شمېره ستونزو او کړاوونو سره سره يې زما تعليمي روزنه
په پوره اخلاص او مېړانې ترسره کړې ،د زړه له کومې ډالۍ کوم

ډاکټر محمد يونس سلطاني

سریزه
پر لوى څښتن تعالى د حمد او ثن ْا ويلو او درنو لوستونكو ته په درناوي سره يادونه كوم
چې!
الټراسونډ د ګېډې ،حوصلې ،نسائي ولادي او داسې نورو زياتو ناروغيو په تشخيص كې
له ډېرې مودې راهيسې په برياليتوب سره کارېږي او لا تر اوسه نه يواځې دا چې د
نوموړې معاينې ارزښت كم شوى نه ده ،بلكې د دغې معاينې په ټكنالوژي كې د پام وړ
پرمختګونه شوي او لا هم كېږي.
د الټراسونډ نویو او ماډرنو ماشینونو او دغه راز د ډاپلر الټراسونډ په برخه کې رامنځ ته
شویو بدلونونو د الټراسونډ تشخیصیه ارزښت لاهم پیاوړی کړی او په ډېرو پېښو کې د
راډیولوژي له نورو تخنیکونو سره د ناروغیو په تشخیص کې مرسته کوي ،تر دې چې
ځینی مهال د راډیولوژي د قېمتي او پرمختللو معایناتو لکه  CT Scanاو  MRIله
کارېدنې څخه مخنیوی کوی.
د بېلابېلو ناروغیو په تشخیص او پېژندنه کې د الټراسونډ ښېګڼه دا ده ،چې نوموړې
معاينه له يوې خوا پرته له مداخلې په ارزانه بیه او پوره اسانۍ ترسره کېږي او له بلې
خوا سونوګرافر او ناروغ ته هېڅ ډول زیان نه رسوي او نویو  Portableماشینونو په
رامنځ ته کېدو سره نوموړې معاینه د ناروغ پر بستر ،د عملیات په خونه او رېمانسیون
په خونه کې هم ترسره کېدای شي.
دا مهال نوموړې معاینه د ګېډې ،حوصلي ،نسائي ولادي د سطحي ارګانونو او رګونو
ناروغیو د تشخیص په موخه په ډېری تشخیصیه او معالجوی مرکزونو کې د عادي او
روټینې معاینې په توګه کارېږی.
په دې کتاب )د الټراسونډ اساسات( ،کې چې اصلا د هغو ډاکټرانو لپاره چې د
سونوګرافي په برخه کې نوی قدم ږدي او د الټراسونډ اساسي یا  Basicزده کړې ترسره
کوی لیکل شوی ،هڅه شوې تر څو د الټراسونډ د فزیک ،په الټراسونډ کې د مقطع

اخیستلو ، Sonographic Anatomy ،د رګونو  ،ګېډې او حوصلې د غړیو د پتالوژیک
بدلونونو ،د  Anatomo Physiologyد څېړنې ،د بلاربښت د غیرنارملو حالتونو،
شنډوالي او د لاملونو د موندنې په هکله د نوموړې معاینې رول او ارزښت او په پای
کې د الټراسونډ د آرټیفکټ په هکله څه ناڅه مفصله څېړنه شوې د یادولو وړ ده چې
نوموړې څېړنې د الټراسوند له نویو او معتبرو منابعو په ګټې اخیستنې ترسره شوي او
په دې کتاب کې په خورا ساده او اسانه توګه د لوستونکو د ګټې اخیستنې لپاره چمتو
شوي دي.
کتاب کله هم له تېروتنو څخه خالي نه وي ،کېدای شي په دې کتاب کې هم ځیني
املائی یا انشائي تېروتنې شته وي ،چې د الله »ج« په مرسته او ستاسو درنو لوستونکو
په پاملرنې سره يې په راتلونکو چاپونو کې مخه نیولای شو هیله ده په دې اړه مو
مرستندوی شئ.
د سپېڅلي څښتن تعالی څخه هیله مند یم ،ترڅو دغه کتاب ځوانو ډاکټرانو او هم
مسلکانو ته د استفادې وړ وي او په پای کې له ډاکټر سمیع الله »ثابت« څخه مننه کوم
چې د نوموړي کتاب د لیکلو او ډیزاین چارې یې ترسره کړي ،دغه راز د  AEFله
فرهنګپالې ټولنې څخه په ځانګړې توګه له ډاکټر محمد رحمن رحیمی ځخه چې د
همدې کتاب د چاپ چارې يې په غاړه واخیستې یوه نړۍ مننه کوم او له لوی خدای
»ج« څخه ورته د عظیم اجر غوښتونکی یم.

په درنښت
دوکتور محمد یونس »سلطاني«
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Ultrasuond

بسم الله الرحمن الرحيم
تعريفونه:
 : Soundله هغې څپې څخه عبارت ده چې د مستقيم حركت د ځانګړتيا لرونكې وي.
له يوې نقطې څخه بلې نقطې ته د يوې غږيزې څپې د حركت پر مهال د Molecular
 Pressure ،Temperature ،Densityاو ځيني نورو بدلونونو له كبله د نوموړې څپې په
تېزوالي كې بدلونونه منځ ته راځي.

د غږ واحد هرټز ) )Hzده او په يوه ثانيه كې د يوې مكملې څپې له تېرېدلو څخه عبارت
دئ.
1Hz = 1 Cycle / Second
1KHz = 1000 Hz
1MHz = 1000000Hz

1
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 : Frequencyپه يوه ثانيه كې د سايكلونو له شمېرې څخه عبارت دئ چې په هرتز )(Hz
سره اندازه كېږي.
Frequency = Number of Cycle / Second
هغه معموله فرېكونيسي چې په تشخيصيه الټراساونډ كې ورڅخه ګټه اخيستل كېږي د
 2.5 – 13 MHzپورې ده .ټول هغه غږونه چې په چاپېريال كې شته )د اورېدو وړ او يا
هغه غږونه چې د اورېدلو وړ نه وي( د فرېكونسي په وسيله مشخصېږي ،د بېلګې په توګه
د يوه سړي غږ د يوې ښځې د غږ په پرتله لوړ دئ.
د موج )څپې( اوږدوالى:
هغه واټن چې يوه څپه يې په يوه سايكل كې وهي د څپې د اوږدوالي يا Wave Length
په نامه يادېږي.

 هر څومره چې فرېكونسي ټيټه وي ،د څپې اوږدوالى ډېرېږي.
 هر څومره چې فرېكونسي لوړه وي ،د څپې اوږدوالى كمېږي.
 هر څومره چې د څپې اوږدوالى ډېر وي ،نفوذ يې ډېر دئ.
 هر څومره چې د څپې اوږدوالى لږ وي Resolution ،يې زيات دئ.
 هر څومره چې د څپې اوږدوالى ډېر وي Resolution ،يې ښه نه وي.
: Acoustic
Acoustic Impedance
هر كله چې نسجي كثافت په انساجو د غږيزې څپې له سرعت سره ضرب كړو نو
 Acoustic Impedanceلاس ته راځي:
AI = Density of Tissues x Speed of sound in Tissues
2
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يا په بل عبارت د غږيزې څپې په وړاندې نسجي مقاومت ته Acoustic Impedance
وايي.
په انساجو كې د صوتي موج سرعت ثابت او تقريباً  1540 m / Secondدئ.
:Attenuation
د صوتي موج له تدريجي ضعيفوالي څخه عبارت دئ ،چې له يوې نقطې څخه بلې نقطې
ته د تېرېدلو پر مهال د انعكاس ،انكسار ،تشعب او د انساجو په وسيله د جذبېدلو په پايله
كې منځ ته راځي.
 :Beamهغه غږيزه )صوتي( ساحه چې د  Transducerپه واسطه منځ ته راځي د
الټراساونډ د  Beamپه نامه يادېږي.

 : Interfaceد دوو هغو نسجونو تر منځ بېلوونكې كرښې ته وايي ،چې د بېلا بېل
 Acoustic Impedanceلرونكي وي .د بېلګې په توګه هغه كرښه چې يو  Cysticاو يو
جامد ساختمان سره جلا كوي.

3

] 

[

Ultrasuond

 : Resolutionد دوه څېرمه نسجونو تر منځ د تشخيص قابليت ته د الټراساونډ
 Resolutionوايي.
 : Wave Lengthهغه واټن ته وايي چې يوه څپه يې په يوه سايكل كې وهي او هر څومره
چې د  Frequencyلوړه وي په هماغه اندازه د څپې اوږدوالى لنډ وي.
 Sound Wave Propagationيا په مختلفو برخو كې د صوتي امواجو انتشار:
په خلا كې د صوتي اموجو انتشار منفي يعني هېڅ نشته ،په غازاتو كې ډېر لږ ،په مايعاتو
كې ښه او په جامدو انساجو ډېر ښه دئ.
لكه څنګه چې سږي او كولمې له ګازاتو څخه ډكه دي ،نو له همدې كبله په نوموړو
انساجو كې د صوتي څپو انتشار ډېر لږ او الټراساونډ يې د مرضونو په تشخيص كې دومره
ډېر ارزښت نه لري .خو كله چې په همدغو انساجو كې ځيني پتالوژۍ لكه :جامد يا
 Cysticكتلات منځ ته راشي او له ساحې څخه نارمل ګازونه لرې كړي د Ultrasound
په واسطه تشخيصېدلاى شي.
د غږ ډولونه :
 : Audible Soundهغه غږيزې څپې چې ) (20 – 20000Hzپورې فرېكونسي لري د
اورېدلو وړ دي.
 : Infra Soundهغه غږيزې څپې دي ،چې فرېكونسي يې له ) (20Hzلږ وي او دغه
آوازونه ډېر زيات لوړ او وېروونكي وي.
 : Supra Soundهغه غږيزې څپې دي ،چې فرېكونسي يې له ) (20000Hzڅخه لوړه
وي.
 : Ultra Soundهغه غږيزې څپې دي ،چې فرېكونسي يې له ) (1MHzڅخه لوړه وي.
 Ultrasoundد خپلې فرېكونسۍ د لوړوالي له كبله په طبابت كې د دوو موخو لپاره
كارېږي:
 : Diagnostic Ultrasound - ۱چې فرېكونسي يې ) (1 – 20MHzپورې وي.
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 : Therapeutic Ultrasound - ۲چې فرېكونسي يې له ) (20MHzڅخه زياته وي او دا
ډول الټراساونډ عموماً د  Lithotripsyلپاره كارېږي.
اصطلاحات:
 = Echoic -۱روښانه
 Echo Free -۲يا  = Anechoicتور يا تياره لكه .Cysts
 = Hypo Echoic -۳لږ تور
 = Hyper Echoic -۴ډېر روښانه ،چې مجموعې ته يې  Echogenicityوايي.
 = Echo Texture -۵د يوه غړي نسجي اوبدنه )بافت(.
: Pulse Echo Principle
كه چېرې يوه دېوال يا غونډۍ ته نږدې ودرېږو او غږ وكړو ،نو د خپل غږ انعكاس دوباره
اورو ،هغه غږ چې له خپلې خولې څخه يې باسو د  Pulseاو انعكاس يې د  Echoپه نامه
يادېږي او همدغه عمليه د الټراساونډ بنسټ تشكيلوي.

د الټراساونډ كمپيوټر برقي انرژي جوړوي او  Transducerته يې استوي.
په  Transducerكې ځانګړي  Crystalsكرېستلونه وجود لري او نوموړي انرژي په
صوتي )غږيزې( انرژۍ بدلوي او د نسجونو داخل ته خپروي ،چې دغه څپې د  Pulseپه
نامه يادېږي.
5
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كله چې  Pulseپه نسجونو ولګېږي ،نسجونه  Pulseته بېرته انعكاس وركوي او د دويم
ځل لپاره يې  Transducerاستوي ،چې دغې څپې د  Echoپه نامه يادېږي او له همدغه
 Pulseاو  Echoڅخه د  Monitorپر مخ انځور جوړېږي
د  Transducerفرېكونسي او په انځور باندې د هغه اغيزې:
 Transducerد فرېكونسي له نظره بېلا بېل ډولونه لري ،چې په ټوليزه توګه د 2.5,
 3.5, 5, 7.5او  10مېګا هرټزلرونكي دي.
د سطحي ساختمانونو او ماشومانو د مرضونو د تشخيص لپاره عموماً له هغه Probe
څخه ګټه اخيستل كېږي چې لوړه فرېكونسي ولري او د عميقه ساختمانونو او چاغو كسانو
لپاره هغه  Probeكارول كېږي چې لږ فرېكونسي ولري.
High Frequency = High Resolution + Low penetration
Low Frequency = Low Resolution + High Penetration
عمق ياDeep

فرېكونسي

7- 9cm

3.5 – 5 MHz

or
Convex

7 - 9cm

3.5 MHz

General Purpose Sector or Convex

5 - 7 cm
5MHz
4 – 5cm
For Neonatal brain
7.5MHz scan,Adult testis and
neck

6

د  Probeټاكنه
Linear

د معاينې ډول

ګڼه

Obstetric

1
2

Linear
Sector
Convex

Pediatric
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: Instruments
د الټراساونډ ماشين له درې برخو څخه تشكيل شوئ دئ:
 Transducer :Transducer -۱چې د الټراساونډ زړه نومول كېږي او په منځ كې يې د
 Piezoelectricپه نامه كرېستلي مواد وجود لري ،او د نوموړو موادو ځانګړتيا دا ده چې
برقي انرژي په صوتي انرژي او صوتي انرژي بيا بېرته په برقي انرژي بدلوي.
 : Computer -۲د الټراساونډ دا برخه برقي انرژي جوړوي او  Transducerته يې
استوي او له  Probeڅخه راستنې شوې  Echoګانې  Analyzeكوي .له دې سره سره د
الټراساونډ له كمپيوټر څخه د اندازه كولو ،د نېټې ،د مريض د نوم ،د  Centerد نوم ،د
غړو د نوم او د پتالوژي ګانو د نومونو د ليكلو لپاره هم ګټه اخيستل كېږي.
 :TV Screen -۳دا د ماشين هغه برخه ده چې د كمپيوټر په وسيله  Analyzeشوې
 Echoګانې د تلوېزيون پر مخ په ګرافيك انځوريز شكل سره ښكاروي.

7
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 Analyzeشويو  Echoګانو ښودنه:
 Ultrasound Modulationيا د Analyze
په الټراساونډ كې له درې عمده موډونو څخه ګټه اخيستل كېږي:
 Amplitude Modulation -۱يا  : A Modeپه دغه  Modeكې  Echoګانې د TV
 Screenپر مخ د سېګنالونو په څېر ښكارېږي ،چې له  Cysticجسم څخه سېګنالونه نه
رسمېږي او له جامدو ساختمانونو د هغوى د  Densityيا كثافت په اساس سېګنالونه
رسمېږي .له دې  Modeڅخه د  Cysticساختمانونو په تشخيص كې له جامدو ساختمانونو
څخه ګټه اخيستل كېږي او په ټوليزه توګه د سترګې په الټراساونډ كې كارېږي.

 Brightness Modulation -۲يا  :B Modeپه دغه موډ كې انځور د  TV Screenپر
مخ د تورو او سپينو نقطو د ټولګې په شكل ښكارېږي .د يوه جسم ميلويونونه تورې او
سپينې نقطې سره يوځاى او د نوموړي جسم انځور ورڅخه جوړېږي.

 Motion Modulation -۳يا  : M Modeله دغه  Modeڅخه په عمومي توګه د
خوځنده ساختمانونو لكه د زړه د چمبرونو او د لويو رګونو د اندازه كولو لپاره كارول كېږي
8
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او د هغه انځور چې په  B Modeكې رسمېږي د دغه خوځنده ساختمان ابعاد په ګرافيك
شكل د  Monitorپر پرده ښكاروي.
: Transducer
د الټراساونډ د ماشين  Transducerيا  Probeد جوړښت له نظره په راتلونكو ډولونو
وېشل كېږي:
: Linear Probe -۱
له پوستكي سره يې د تماس سطح هواره ده .هغه انځور چې له دې ډول  Probeڅخه د
 TVپه پرده جوړېږي په ټوليزه توګه مستطيلي شكل لري .نوموړى  Probeد Obstetric
ساختمانونو ،ټولو سطحي ساختمانونو لكه د تايرايد غدې ،خصيو ،سطحي رګونو د
مرضونو او آفاتو او دغه راز د عميقه )لاندنيو( رګونو او د اپندكس د كولمې د حاد
التهاب د تشخيص لپاره كارول كېږي.

:Convex
Convex and Micro Convex Probes - ۲

له پوستكي سره يې د تماس سطح محدبه او لويه ده او د همدې سطحې د لويوالى له كبله
نوموړى  Probeد لړمون )كبد( ،رحم او نورو بطني احشاوو او ساختمانونو د انځور
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اخيستلو لپاره كارېږي .او له دې ډول  Probeڅخه لاس ته راغلي انځورونه په ټوليزه توګه
مخروطي شكل لري.
:Sector ProbSes - ۳
الف Mechanical Sector Probe :موتور د دې ډول په دننه كې قرار لري.
ب  Phased Array Sector Probe :په دې ډول پرابونو كې موتور له  Probeڅخه بهر
ځاى لري.
د دې ډول پرابونو په دننه كې يو يا دوه د  Piezoelectricكرستلونه ځاى لري ،چې په
ډېره تېزۍ حركت كوي او په پايله كې صوت )غږ( جوړوي .دا ډول  Probeمعمولا په
 Echo Cardiographyاو له فانټنيلونو څخه د ماشومانو د دماغ د څېړنې لپاره كارول
كېږي دغه راز نوموړي پرابونه د نسائي ولادي او بطني امراضو د تشخيص لپاره هم
كارېږي.
: Indo Luminal Probes - ۴
a- Indo Vaginal Probe
b- Indo Esophageal Probe
c- Indo Rectal Probe

مقطع اخيستل يا : Cross Section
په عمومي ډول په الټراساونډ كې له درې اناتوميك مقطعو )پرېكړو( څخه ګټه اخيستل
كېږي:
: Longitudinal or sagittal Cross Section - ۱
په ټوليزه توګه د  Mid Lineد ساختمانونو د ليدلو لپاره كارول كېږي .په دې مقطع كې
 Transducerپه عمودي ډول داسې كاروو ،چې د  Probeمخكنۍ برخه يا  Frontد مريض
10
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 Distalلور ته متوجه وي .په دې ډول مقطع كې زمونږ مد نظر ساختمان په ښي او چپ
مخونو وېشل كېږي ،چې د  TVپه پرده يواځې چپ مخ او Superior, Posterior,
 Anterior and Inferiorدېوالونه د ليدلو وړ دي.
په دې ډول مقطع كې Inferior Vena Cava, Abdominal Aorta, Left Lobe of
 Liver, Mesenteric Arteryپه  Right Mid Lineكې د پانكراس سر )رآس( او په
 Pelvisكې د  Uterusطولاني مقطع د ليدلو وړ دئ.
 - ۲پلنه )عرضاني( مقطع يا : Transverse Cross Section
په دې ډول مقطع كې د پام وړ غړى په دوه پورتنۍ او ښكتنيو مخونو وېشل كېږي ،چې د
تلوېزيون په پرده يواځې پورتنى مخ ) (Upper Portionاو ښى ،چپ ،مخكنى او وروستنى
دېوال د ليدلو وړ دئ.
په  Pelvisكې د دې مقطع په مرستې سره Right and Left Ovary, Adnexa,
 Endometrial canalاو  Uterusليدل كېږي.
په  Epigastric Regionكې د  IVC, SMA, Aorta, Pancreasاو ) Confluenceچې
 Confluenceد هغو رګونو ټولګې ته وايي چې  Portal Veinجوړوي( پلنه يا عرضاني
مقطع ليدل كېږي.
په  Right Upper Quadrantكې د  Gall Bladder, Liver, Portal Veinاو
 Common Bile Ductپلنې يا عرضانې مقطع يا پرېكړي اخيستلاى شو او په Flanks
كې د پښتورګو عرضاني مقطع اخيستل كېږي .په دې ډول مقطع كې بايد د Probe
مخكنۍ برخه يا  Frontچپ لور ته متوجه وي.
:Coronal Section - ۳
په دې ډول كې عموماً مريض له ښي يا چپ څنګ څخه  Scanاو معاينه كېږي .مريض ته
 Supine Positionيا هم پر ښي يا چپ څنګ وضعيت وركولاى شو.
كه چېرې په دې ډول مقطع كې  Scanله ښي لوري څخه ترسره شي ،نو د  TVپه مخ د
مد نظر غړي مخكنى )قدامي( مخ او  Left, Right, Superiorاو  Inferiorدېوالونه د
11

] 

[

Ultrasuond

ليدلو وړ دي او كه چېرې  Scanله كيڼ لوري ترسره شي ،نو پر  TV Screenد مد نظر
ساختمان وروستنى )خلفي( مخ او  Left, Right, Superiorاو  Inferiorدېوالونه د ليدلو
وړ دي .په دې ډول مقطع كې بايد د  probeمخكنۍ برخه يا  Frontلاندنۍ يا سفلي خوا
ته متوجه وي.

د مريض تيارول يا : Patient Preparation
د  Gall Bladderد ښې څېړنې لپاره بايد مريض د لوږې يا  Fastingپه حالت كې وليدل
شي او بايد لږ تر لږه  8-12ساعته څه شى ونه خوري تر څو د  Gall Bladderله
 Contractionڅخه مخنيوى وشي.
دغه راز په  Fastingحالت كې په معده كې د غذايي موادو او ګازاتو د كمښت له كبله
پانكراس ښه مطالعه كېږي ،خو له دې سره سره كله ناكله د دې اړتيا پيدا كېږي چې معده
د  Acoustic Windowپه توګه له اوبو څخه ډكه او بيا  Pancreasوڅېړو ،چې په دغه
صورت كې مريض ته څو ګيلاسه اوبه وركوو او بيا پانكراس او د هغه پتالوژي ګانې
مطالعه كېږي.
كله چې  Gall Bladderمتقلص يا  Contractedوي ،نو مريض بايد د نوموړې ورځې په
سبا د معاينې لپاره راوغوښتل شي او د اړتيا په صورت كې دې جلاب هم وركړل شي.
د  Prostate, Adnexa, Uterusاو د هغوى د پتالوژي ګانو د څېړلو لپاره بايد مثانه په
كافي توګه ډكه وي .كه چېرې  Foley Catheterتطبيق شوى وي ،نو بايد نوموړى كتيتر
وتړل شي .په هغه صورت كې چې مريض  Non Per Oralوي ،نو بايد مريض ته وريدي
مايعات تطبيق شي او له دې څخه پرته مريض ته له معاينې دوه ساعته مخكې په كافي
اندازه مايعات وركړل شي او د مثانې له خالي كولو مخنيوى وشي )مريض ته د تشناب
تللو اجازه ورنه كړل شي(.
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په هغو معايناتو كې چې د  Indo Vaginalاو  Indo Rectalپرابونو په وسيله ترسره
كېږي ضرور نه ده چې مثانه ډكه وي ،بلكې د مشعر ) (Hal Markپه توګه بايد ډېر لږ
مقدار مايع موجوده وي.
د  Early Pregnancyد تشخيص لپاره بايد مثانه ډكه وي او د بلاربښت له شلمې اونۍ
څخه وروسته د  Cevixاو له هغه سره د پلاسنتا د اړيكې د ښه ليدلو په موخه بايد مثانه
خالي )تشه( وي.
:Upper Abdominal Vasculature
په ګېده كې دوه لويې اوعيې يا رګونه تېرېږي چې د  Aortaاو  Inferior Vena Cavaپه
نومونو سره يادېږي .په الټراساونډ كې پر پورتنيو اوعيو برسېره د هغوى لويې څانګې هم د
ليدلو وړ دي.

:Abdominal
Abdominal Aorta
:Normal Abdominal Aorta
ابهر د شمزي يا ستون فقرات په قدام او كيڼ لوري كې د  Xiphoidله لاندنۍ برخې څخه
شروع او له نامه څخه لاندې په دوو څانګو وېشل كېږي ).(Biforction
 Right Common iliac artery Left Common iliac arteryد ابهر قطر له علوي يا پورتنۍ خوا څخه سفلي خواته كمېږي .كله چې د ابهر قطر په
سفلي برخه كې له علوي برخې زيات وي په پتالوژيك حالت دلالت كوي.
بطني ابهر د ګېډې په برخه كې د مستعرضو او طولاني مقطعو په ترڅ كې معاينه كېږي.
 Aortaد  Spineكيڼ لور ته قرار لري او د لاندې ځانګړتياوو لرونكى دئ:
 -۱پر  Spineپرسېره لږ كيڼ لور ته ځاى لري.
 -۲د  Spineاو ابهر تر منځ بل شى وجود نه لري.
 -۳ابهر د  Pulsationلرونكى دئ.
 -۴تنفسي حركتونه د ابهر په قطر اثر نه لري.
13
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 -۵حجاب حاجز د ابهر په قدام كې قرار لري .يعني ابهر د حجاب حاجز په وروستۍ يا
خلفي برخه كې قرار لري.
 -۶د ابهر او  Left Liver Lobeپه منځ كې يوه  Echogenicفاصله وجود لري.
 -۷ابهر مستقيم  Tubularشكل لري.
 -۸په  Umbilicalبرخه كې په دوو لويو څانګو وېشل كېږي چې د Right and Left
 Common iliac arteryپه نومونو سره يادېږي.

د  Aortaڅانګې:
 :Celiac Trunk -۱له كبد څخه لاندې د ابهر له قدامي برخې څخه سرچينه اخلي
اوږدوالى يې يواځې او يواځې  2-3 cmدئ او په درې څانګو وېشل كېږي چې د Left
 Gastric Artery, Splenic Arteryاو  Common Hepatic Arteryپه نومونو سره
يادېږي.
دوه وروستۍ څانګې په ښي او كيڼ لور حركت كوي او د  Sea Gal Signپه نوم يادېږي.
:Superior Mesenteric Artery -۲
له  Celiac Trunkڅخه لاندې د ابهر له قدامي برخې څخه سرچينه اخلي او له ابهر سره
موازي سير كوي .په نارمل حالت كې بايد د ابهر او  Superior Mesenteric Arteryتر
منځ زاويه له  30درجو څخه زياتوالى ونه كړي.
د  Aortaاو  Superior Mesenteric Arteryتر منځ د زاويې اهميت د Para Aortic
 Lymph Nodeپه شته والي او نشتوالي كې دئ.
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د ابهر پتالوژي ګانې:
:Aortic Displacement -۱
Para Aortic
بطني ابهر د  Retroperitoneal Mass, Scoliosisاو
 Lymphadenopathyپه وسيله له خپل ځاى څخه تغير كوي.
لمفاوي غوټې )عقدات( په ټوليزه توګه د  Aortaپه خلف ،قدام او څنګونو كې ځاى نيسي
او د كوچنيو ،متعددو او ډله ييزو كتلاتو په څېر ليدل كېږي.
: Aortic Aneurism -۲
د ابهر په هره برخه كې د ابهر د لومن ارتوالى )توسع( د نوموړي د انيورېزم په نوم
يادېږي ،دغه راز كله چې د ابهر سفلي برخې د علوي برخو په پرتله ارتې )متوسع( وليدل
شي هم د نوموړي د انيورېزم په نامه يادېږي.
د ابهر  Aneurismپه يو له لاندنيو شكلونو څخه ليدل كېږي:
a- Focal
b- Diffuse
c- Symmetric
d- Asymmetric
د انيورېزم په صورت كې بايد د لومن طول او عرض دواړه اندازه شي.
په لنډ ډول بايد وويل شي چې د ابهر په هره برخه كې له  3 cmڅخه زياته توسع
)ارتوالى( په انيورېزم باندې دلالت كوي.
هر كله چې له  5 cmڅخه زيات د ابهر انيورېزم وليدل شي او يا يې توسع په تېزۍ سره
زياتوالى ومومي )په يوه كال كې له  1 cmڅخه زياته توسع وكړي( د نوموړي انيورېزم د
شكېدلو يا تمزق وېره ډېره زياته وي.
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: Aortic Dissection -۳
 Aortic Dissectionد ابهر په هره برخه كې منځ ته راتلاى شي ،چې په عمومي ډول د
صدري ابهر په برخه كې منځ ته راځي او د دوه ) Lumenحقيقي لومن او كاذب لومن( په
شكل خيال وركوي.
:Idiopathic Aortitis -۴
په دې صورت كې كېداى شي ابهر په متناظر يا غير متناظر ډول توسع وكړي او يا هم
كېداى شي په مختلفو برخو كې تضيق )تنګوالى( پيدا كړي.

:Inferior Vena Cava -۲
د الټراساوند له نظره د دغې لويې وريدي څانګې ځانګړتياوې په لاندې ډول دي:
 -۱ښي لور ته او د فقراتو په جسم باندې برسېره موقېعت لري.
 -۲يوه اندازه ګوږوالى يا انحنى لري او  Curveدئ.
 Inferior Vena Cava -۳د  Peristalticحركاتو لرونكى دئ.
 -۴د ځيګر او  Inferior Vena Cavaپه منځ كې كومه فاصله وجود نه لري.
 -۵له  Deep Inspirationڅخه وروسته د نوموړي قطر كوچنى كېږي ،چې دې پېښې ته
 Biphasic Respiratory Caliber Changesوايي.
 Inferior Vena Cava -۶د حجاب حاجز په قدام كې ځاى لري.
 Right Adrenal Gland -۷د  Inferior Vena Cavaپه شا كې ځاى لري.
  Inferior Vena Cavaد  T8په برخه كې له  Diaphragmڅخه راوځي.  Esophagusد  T10په برخه كې له  Diaphragmڅخه بهر ته راوځي.  Aortaد  T12په برخه يعني برابرۍ كې له  Diaphragmڅخه بهر ته يعني ګېډې تهراوځي.
نو له  T8څخه تر  T12پورې  Inferior Vena Cavaد  Diaphragmپه قدام او ابهر
يې په خلف كې قرار لري.
 د ګېډې په علوي برخه كې  Inferior Vena Cavaلږ څه قدام ته قرار لري.16
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 د ګېډې په منځنۍ برخه كې يو له بل سره مساوي او موازي قرار لري. د ګېډې په سفلي برخه كې ابهر د  Inferior Vena Cavaپه پرتله د قدام خواته قرارلري.
 Inferior Vena Cavaد  Head of Pancreasاو  Right Supra Renal Glandپه منځ
كې قرار لري .كله چې د  Inferior Vena Cavaپه قدامي دېوال كې يو Mass Effect
وليدل شي ،نو د پانكراس د رآس كتلې بايد پام وشي او كه چېرې د Inferior Vena
 Cavaپه خلفي دېوال كې وليدل شي ،نو بايد د  Right Supra Renal Glandكتلې ته
پام وشي.

د  Inferior Vena Cavaڅانګې:
د ګېډې په علوي برخه د ځيګر درې وريدي څانګې ) Right, Mid and Left Hepatic
 (Veinپه  Inferior Vena Cavaكې خالي كېږي.
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له دې څخه لاندې د پښتورګو دوه وريدونه يعني  Right and Left Renal Veinپه
نوموړي كې ورتوئېږي .كيڼ كليوي وريد د ابهر او  Superior Mesenteric Arteryتر
منځ تېرېږي ،چې په يوه طولاني مقطع كې چې له ابهر او Superior Mesenteric
 Arteryڅخه واخيستل شي Left Renal Vein ،د دوى په منځ كې په مدور شكل ليدل
كېږي ،چې دغې نښې يا علامې ته  Nut Cracker Signوايي.

:Portal Circulation
دا وريدي سيسټم له  Superior Mesenteric Vein, Splenic Veinاو Inferior
 Mesenteric Veinڅخه جوړ شوئ دئ.
:Portal Vein or Portal Circulation
دغه وريدي سيسټم له ټول هضمي جهاز څخه وينه راټولوي او ځيګر ته يې رسوي .دا
وريدي سيسټم د  Superior Mesenteric Vein, Splenic Veinاو Inferior
 Mesenteric Veinله يوځاى كېدو څخه جوړ شوئ دئ .كيڼه څانګه چې د ځيګر كيڼ
لوب خړوبوي تر ټولو لويه څانګه ده او د  Portal Veinښۍ څانګه چې په څو بېلا بېلو
څانګو وېشل كېږي له  Gall Bladderڅخه لږ څه پورته قرار لري .د  Portal Veinاو
 Portal Venalsدېوالونه  Echogenicيا  Brightښكارېږي ،ځكه چې د نوموړو دېوالونو
په جوړښت كې د  Collagenانساج كارول شوي دي.

پتالوژي

:

:Para Aortic Lymph Nodes
كېداى شي دغه غوټې )عقدات( غير منظمې او لوب لرونكي او يا هم د منظمو او ښويو
څنډو لرونكې وي .ښايي ابهر وپوښي چې په دې صورت كې د  Aortaدېوال په ښه توګه
نه ليدل كېږي .كېداى شي دغه عقدات د  Aortaاو  Inferior Vena Cavaپه منځ كې
واقع شي .په ډېرو پېښو كې دغه عقدات د  Inferior Vena Cavaپه شا او د  Aortaپه
18
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قدام كې ځاى نيسي او دغه راز اكثر ًا د  Left Kidneyاو ابهر په منځ كې هم ځاى
نيولاى شي.
سليم يا  Benignعقدات عموماً د  Echogenicمركز لرونكي وي ولې Malignant
عقدات  Echogenicمركز نه لري.

د  Inferior Vena Cavaپتالوژي:
د  Congestionپه صورت كې د  Inferior Vena Cavaاو د هغه د ټولو څانګو فشار
لوړېږي او متوسع كېږي .پرته له دې په  Inferior Vena Cavaكې Biphasic
 Respiratory Caliber Changeنه رامنځ كېږي.
دغه راز كولاى شو د  Inferior Vena Cavaپه اوږدو كې تومورل كتلات او لوى
ترومبوزونه هم پيدا كړو.
د  Portal Veinپتالوژي:
 Portal Hypertensionد باب د وريد تر ټولو لويه پتالوژي ده ،چې په ټوليزه توګه د
 Liver Cirrhosisاو د باب د وريد د لويو ترومبوزونو په صورت كې ليدل كېږي او په
دغه صورت كې د  Portal Veinاو د هغه د نورو څانګو قطر لويېږي او  Collateralمنځ
ته راځي او ټول هغه ساختمانونه چې خپله وينه په دغه سيسټم كې تويوي ضخامه كوي
يعني لويېږي .د بېلګې په توګه  ،Splenomegalyد مرۍ  ،Varicesد Plexus
 Hemorrhoidsد ضفيرې توسع او داسې نور.
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پانكراس :Pancreas
پانكراس يوه اوږده او نرۍ غده ده ،چې د ځيګر د كيڼ لوب او معدې تر منځ ځاى لري او
په لاندې برخو وېشل كېږي:
 Tail -۴ Body -۳ Neck -۲ Head -۱يا لكۍ چې د  Spleenپه څنګ كې
موقېعت لري.
د پانكراس په اناتومي باندې د ښه پوهېدلو لپاره له مجاوره رګونو سره د نوموړي اړيكې
ډېرې مهمې دي.

د پانكراس سر )رآس( په ټوليزه توګه ښي او سفلي لور ته او لكۍ يې قدام او علوي لور
ته ميلان لري.
 د پانكراس د موندلو لپاره بايد  Superior Mesenteric Arteryد يوه مشعر په توګهوكارول شي چې د نوموړي چار چاپېر  Echogenicدئ ) د هغه په چار چاپېر كې د عصبي
او پاراسمپاتيك ضفيرو د ټولګې له كبله( لږ څه د قدام لور ته  Confluenceاو دفعتا د
هغه په قدام كې پانكراس ځاى لري او له پانكراس څخه د قدام لور ته معده ليدل كېږي.
د معدې او پانكراس تر منځ د  Lesser Sacپه نامه د پرېتوان يو كوچنى جوف قرار لري،
چې ښي لور ته د  Foramen Epiploicaيا  Foramen Winslowپه وسيله د پرېتوان
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له لوى جوف سره يوځاى كېږي .په لنډ ډول Confluence, Superior Mesenteric
 Arteryاو  Aortaد پانكراس لپاره د مشعر يا  Land Markپه توګه كارول كېږي.
د پانكراس اوږدوالى  12.5 – 15 cmپورې دئ.
د پانكراس ډبلوالى د عمر له نظره په لاندې ډول دئ:
Pancreas Parts
Adult
Children
Head
2.5 – 3 cm
2.2 cm
Body
1.5 – 2 cm
1 cm
Tail
1.5 – 3 cm
1 cm

يا په بل عبارت د ماشومانو د پانكراس اندازه په لاندني جدول كې ښودل شوې ده:
S.Parts 1 month – 1
10-14
No.
1-5 year 5-10 year
Name
year
year
1
Head
2
Body
3
Tail

:Texture of Pancreas
په كاهلو كسانو كې د پانكراس  Echotextureله ځيګر سره مساوي يا لږ ډېر دئ .خو دا
چې په لوړو عمرونو كې په پانكراس كې  Fatty Changeمنځ ته راځي ،نو د نوموړي
 Echogenicityهم زياتېږي تر دې چې له شا او خوا انساجو سره يې  D/Dxپه ډېره
سختۍ ترسره كېږي.
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د پانكراس نل يا قنات:
په نارمل حالت كې د پانكراس قنات نه ليدل كېږي ،مګر اوس له مدرنو او پرمخ تللو
ماشينونو څخه په ګټې اخيستو سره نوموړى قنات د پانكراس د  Bodyپه برخه ليدل
كېداى شي .د پانكراس د  Headپه برخه كې ځكه نه ليدل كېږي چې مسير يې – Dorso
 Ventralده او  Tailپه برخه كې ځكه نه ليدل كېږي ،چې د نوموړي قنات قطر ډېر
كوچنى ده او د دې قنات نارمل قطر تر  2 mmپورې دئ او تر دې زيات پتالوژيك ده ،خو
كله ناكله د ډوډۍ له خوړلو وروسته په نارمل ډول  3 – 4 mmپورې هم رسېږي .د
پانكراس قنات په دوو حالتونو كې متوسع كېږي:
Chronic Pancreatitis -۱
Pancreatic Duct Obstruction -۲

د پانكراس د معاينه كولو استطبابات:
 -۱د ګېډې د علوي برخې دردونه )حاد او مزمن(
 -۲ژېړى )يرقان(
Upper Abdominal Mass -۳
 Persistent Fever -۴په ځانګړې توګه كه چېرې د ګېډې د علوي برخې له دردونو سره
يوځاى وي.
Suspected Malignant Disease -۵
Recurrent Chronic Pancreatitis -۶
Suspected Complication of Acute Pancreatitis -۷
Polycystic Kidney, Liver and Spleen -۸
Direct Abdominal Trauma -۹
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د معاينې ميتود:
 معاينه په ټوليزه توګه په  Fastingحالت كې ښه ترسره كېږي. كله ناكله د پانكراس د لكۍ د ليدلو لپاره له معدې څخه د  Acoustic Windowپهتوګه كار اخيستل كېږي ،چې په دې حالت كې بايد مريض اوبه وروڅښل شي.
 د جسم ،لكۍ او غاړې برخې د مستعرضې يا پلنې مقطع په وسيله ليدل كېږي ) چې پهدې صورت كې بايد ايكوجينېسيټي ،اندازه او د پانكراس د لومن قطر ياد داښت شي(.
 لومړى بايد د پانكراس رآس د  Oblique Sectionپه وسيله معاينه شي يعني Probeبايد له  Left Upper Quadrantڅخه د  Right Lower Quadrantپه لور متوجه شي
او له هغه وروسته بيا د طولاني مقطع په ترڅ كې وليدل شي.

كلنيكي ستونزې يا : Clinical Problems
د  Epigastricد برخې حاد او مزمن دردونه اكثراً د  Peptic Ulcerيا  Pancreatitisله
كبله منځ ته راځي Acute Cholecystitis .او د ځيګر ځيني نورې ناروغۍ لكه ابسې
ګانې او داسې نور هم د  Epigastricد ناحيې په دردونو سره ځانګړې كېږي .او د
 Epigastricد برخې د دردونو ډېر نادر سبب د ابهر انيورېزم دئ.
 Uncomplicated Peptic Ulcerكومه ځانګړې  Sonographicمنظره نه لري ،اما نورې
يادې شوې ناروغۍ بيا ټولې د  Sonographicمنظرې لرونكې دي.

:Acute Pancteatitis
 Alcoholicsاو د  Epigastricد ناحيې پڅې  Traumaګانې ،د صفرا د كڅوړې كاڼي او
ځيني مورنۍ ناروغۍ لكه  Hyper Lipedemiaد  Acute Pancreatitisلپاره
مساعدوونكي سببونه دي .دغه ناروغۍ په ټوليزه توګه منتشر يا خپاره او په ډېرو لږو پېښو
كې په موضعي ډول ليدل كېږي او پېښې يې د لكۍ په پرتله په  Headكې ډېرې دي.
د  Acute Pancreatitisپه لومړۍ حمله كې  Sonographicلاس ته راوړنې په لاندې ډول
دي:
 Focal Tenderness -۱ښايي پانكراس نارمله منظره ولري.
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 :Texture Change -۲ايكوجينيسيټي يې له نارمل حالت څخه كمېږي.
 :Pancreatic Enlargement -۳ښايي پانكراس په  Focalيعني موضعي او يا هم په
منتشره توګه لوى شي.
 لږ لويېدل له  Pancreatitisڅخه نمايندګي كوي. كله چې د پانكراس  Headاو  Tailله  3 cmڅخه لوى شي ،نو له اذيما او التهابيپروسې څخه نمايندګي كوي.
  :Shapeپانكراس تر يوې اندازې لوى او غير منظم ليدل كېږي. له اندازې زيات د پانكراس لويېدل په  Phlegmon Hemorrhagic Pancreatitisاو دڅېرمه غړو په التهاب باندې دلالت كوي.
 د مرضي پروسې له موجوديت سره سره د پانكراس د  Sizeنارمل پاتې كېدل په Atrophic pancreatitisباندې دلالت كوي.
 هر كله چې پر  Chronic Pancreatitisباندې  Acute Pancreatitisورزيات يا Super Imposeشي په دې صورت كې  Sonographicبدلونونه نه ليدل كېږي يعني د دواړو
حالتونو بدلونونه نه ليدل كېږي.
 ښايي په  Acute Pancreatitisكې  Sizeهغه وخت نارمل وليدل شي ،چې د پانكراساندازه له اول څخه كوچني وي.
 د دې لپاره چې  Pancreatitisد تل لپاره له  Illiusسره يوځاى وي ،نو له همدې كبلهښايي د كولمو ګازونه ډېر زيات وي.
ښايي  Acute Pancreatitisلاندني اختلاطات وركړي:
1Pancreatic Pseudo Cyst
2Pancreatic Abscess
3Pancreatic Ascitis
4Common Bile Duct Obstraction
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هغه مهال چې په  Acute Pancreatitisكې د  Illiusله كبله په كولمو كې د را منځ ته
شويو ګازاتو له كبله پانكراس د الټراساونډ په وسيله ونه ليدل شي ،نو بايد د تشخيص
لپاره له  CT Scanڅخه كار واخيستل شي.

:Chronic Pancreatitis
په الټراساونډ كې څلور مهمې منظرې ښئي:
 Irregular Pancreatic Outline -۱يا د پانكراس نامنظم بعدونه.
) Dilatation of the Pancreatic Duct -۲له  2 mmڅخه زيات( .هغه  Calculiيا د
كاڼو كوچني ګروپونه چې په  Echogenicشكل له  Shadowingسره يو ځاى په پانكراس
او د  Pancreatic Ductپه مسير كې ليدل كېږي.
 Focal Enlargment -۳يا په موضعي ډول د پانكراس لويېدل.
په عمومي توګه په  Chronic Pancreatitisكې د پانكراس Sizeد نارمل حالت په پرتله
كوچنى كېږي او  Echogenicityيې د  Fibrosisله كبله زياتېږي.

:Pseudo Cyst of Pancreas
دا يو ډول  Fluid Collectionدئ چې په عمومي توګه د  Pseudo Cyst of Pancreasتر
اصطلاح لاندې څېړل كېږي .او په ډېرى حالاتو كې د پانكراس له ترضيضاتو او
 Pancreatitisسره يوځاى وي .دغه  collectionد  Pancreatic Edemaپايله ده چې د
 Pancreatitisله كبله منځ ته راځي .ښايي دغه  Collectionخپل نازك پوښ د Auto
 Digestionپه نتيجه كې د انزايمونو په وسيله تخريب او په ترڅ كې پانكراس او نورو
څېرمه غړو ته سرايت وكړي.
 Collectionپه عموموي توګه په يو له لاندنيو ساختمانونو كې ليدل كېږي:
Lesser Sac -۱
Anterior Para Renal Space – ۲
Liver -۳
25
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Spleen -۴
Mediastinum -۵
Mesenteric -۶
الټراساونډ د دې ډول سيسټونو د تشخيص ،څارنې يا  Follow Upاو هم د Diagnostic
 and Therapeutic Percutaneaus Aspirationاو  Drainageلپاره ګټور او د اهميت
وړ دئ.
دا ډول كيستونه عموماً منظم او محتوي يې صاف وي .كله نا كله د خونرېزۍ له كبله په
نوموړو كيستونو كې  Internal Echoګانې ليدل كېږي او كېداى شي دېوالونه يې هم
نامنظم وي ،يو شمېر كيستونو كې  Septationليدل كېږي او دغه كيستونه د شمېر له نظره
يو يا ډېر ليدلاى شو.
هر كله چې  Pseudo Cyst of Pancreasوشكېږي او  Ruptureوكړي ،نو د نوموړي
كيست ټول مواد د  Lesser Sacله لارې د  Peritoneumجوف ته ننوځي چې په ترڅ كې
يې  Pancreatic Ascitisمنځ ته راوړي.
ډېرې پېښې يې په  Lesser Sacكې د پانكراس د  Tailد برخې په قدام كې ليدل كېږي.

:Pancreatic Carcinoma
د بدن وزن د له لاسه وركولو مخينه Chronic Sever Abdominal Pain ،او په
 Epigastricبرخه كې د ممكنه كتلې موندل په  Pancreatic Carcinomaباندې دلالت
كوي.
له هغه حالت څخه پرته چې  Ampulaاو  Common Bile Ductيې نيولي وي په نورو
حالتونو كې د مېتاستاز او موضعي خپرېدنې له كبله جراحي تداوي ناشونې برېښي.
 Sonographerپرته له دې چې  Billiary Tractته يې پام وي ،بايد ابهر ته څېرمه
 Lymph Nodeته هم پام ولري او دغه راز په ځيګر كې د مېتاستاز د موندلو لپاره هم زيار
وباسي.
په دې اړه الټراساوند د لاندې موخو لپاره كارېږي:
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 -۱د كتلې موندل ،په ځانګړې توګه كه د پانكراس د قنات  Distalبرخه متوسع وي.
 -۲د تومور د  Sizeاو ځاى د تعينولو لپاره.
 -۳د تومور د موضعي او مېتاستاتيك انتشار د معلومولو لپاره.
 -۴له كتلې څخه  Percutaneaus Biopsyد اخيستلو لپاره د لارښود په توګه كار ورڅخه
اخيستل كېږي.

د پانكراس د كانسرونو خواص:
 -۱د يوې  Hypo Echoicكتلې په څېر ښكارېږي يعني د پانكراس د نارمل نسج په پرتله
لږ څه تور ښكاري.
 -۲د پانكراس د كانسر دېوالونه نامنظم وي.
 -۳د  Sizeله نظره دومره كوچنى ده ،چې ښايي د پانكراس په  Out Lineكې هېڅ
بدلون را منځ نكړي او كله نا كله د يوې لويې كتلې په څېر منځ ته راځي.
د پانكراس تومورونه  2-10 cmپورې دي ،چې په منځني ډول  4 cmپه اندازه دي.
د پانكراس د كانسرونو  75%پېښې د پانكراس په رآس او غاړه كې ليدل كېږي.
 -۴كله چې كانسر د پانكراس په رآس كې رامنځ ته شي د  Obstructive Jaundiceلامل
كېږي.
 -۵د پانكراس د رآس تومورونه په  Inferior Vena Cavaكې د Anterior Mass
 Effectسبب كېږي.
 -۶لومړنۍ مېتاستاتيكې نښې يې د ګېډې د ابهر په شا او خوا كې ،د  Porta Hepaticپه
سيمه او ځيګر كې ليدل كېږي.

:Cyst Adenoma
يو نادر تومور دئ چې كېداى شي سليم يا خبيث وي او د يوې  Cysticكتلې په څېر
راڅرګندېږي ،چې كله ناكله د پانكراس له  Pseudo Cystسره مغالطه كېږيMicro .
 Cysticشكل يې ښايي د يوې  Hypo Echoicكتلې په څېر ښكاره شي.
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:Islet Cell Tumor
د يوې Cysticكتلې په شكل لويېږي او كله يې  Sizeد اعراضو له وركولو څخه مخكې
ډېر زيات لويېږي .دا ډول تومورونه يو ډول هورمونونه توليدوي چې په ترڅ كې يې د
 Hypoglycemicحملاتو سبب كېږي.

د پانكراس نورې كتلې:
 مورزادي )ولادي( كيستونه :عموماً د پښتورګو ،ځيګر او توري له ولادي كيستونو سرهيوځاى ليدل كېږي.
 د پانكراس هېداتيد كيستونه. د پانكراس ابسې ګانې. د پانكراس او د هغه د چارچاپېر مېتاستاتيكې كتلې. -د پانكراس چارچاپېر لمفاوي عقدې.

تورى )طحال( يا :Spleen
 :Anatomyتورى د  Left Upper Quadrantتر ټولو لوى او متبارز غړى دئ ،چې د 9,
 10, 11پښتيو تر منځ قرار لري او معمولا له  Left Post Auxiliary Lineڅخه معاينه
او  Scanكېږي.

28

] 

[

Ultrasuond

اناتوميك موقعيت:
تورى مستقيما له  Left Hemi Diaphragmڅخه لاندې قرار لري ښايي د توري يا طحال
د  Scanترسره كول له دې كبلې ستونزمن وي ،چې له يوې خوا نوموړى له پښتيو لاندې
قرار لري او له بلې خوا د څېرمه كيڼ سږي ګازونه د توري په سر ،د كيڼې كولوني زاويې
محتوي او د پانكراس لكۍ د نوموړي په څنګونو كې ځاى لري.
طحال د كيڼ پښتورګي په علوي برخه او د  Left Supra Renal Glandاو د پانكراس د
لكى په وحشي برخه كې قرار لري كله نا كله د ځيګر كيڼ لوب له طحال سره په تماس
كې وي.
د طحال په انسي او منځنۍ برخه كې يو مقعريت ليدل كېږي چې د  Splenic Hiliumپه
نامه يادېږي .په دې برخه كې د سپينو ټكو يوه ټولګه  High Level Echoليدل كېږي،
چې د طحال د شريان او وريد له مدخل څخه عبارت دي.

د توري يا طحال د معاينه كولو ميتود:
 غوره ده چې مريض د  Fastingيا لوږه په حالت كې معاينه شي. له  Sectorيا  Convexپرابونو څخه بايد كار واخيستل شي .د لويانو لپاره 8.5MHzاو كوچنيانو لپاره  5MHzفرېكونسي وكارول شي.
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 ناروغ بايد شا په تخته يا په  Right Lateral Positionمعاينه شي. په  Coronalمقطع كې بايد تورى د  Post Auxiliary Lineپه برابرۍ د 9, 10, 11پښتيو په منځ كې معاينه شي.
:Splenomegaly
د طحال د  Sizeد موندلو لپاره د  10او  11پښتۍ تر منځ يوه  Oblique Veiwاخيستل
كېږي او  Transducer Markسفلي او قدام لور ته مايلېږي چې په دې صورت كې د
نارمل طحال  Sizeپه لاندې ډول دئ:
Length = Up to 14 cm
Width = Up to 8 cm
د توري اندازه عموماً په ځوانو كسانو كې تر  ۱۱سانتي مترو او لويو كسانو كې تر ۱۳
سانتي مترو پورې رسېږي.
 Splenomegalyد طحال تر ټولو لويه پتالوژي ده .د سپلېنو مېګالي  Criteriaګانې په
لاندې ډول دي:
 -۱كله چې د طحال  Cranio Caudalقطر )طول( له  ۱۴سانتي مترو څخه زيات شي.
 -۲هر كله چې د طحال سفلي څنډه د كيڼ پښتورګي له سفلي قطب څخه تېر شي يا په بل
عبارت د كيڼ پښتورګي له  Lower Poleڅخه لاندې قرار ونيسي.
 -۳كه چېرې  Transducerپه  90درجو سره ونيول شي او د طحال علوي او سفلي څنډې
په يوه  Imageكې ښكاره نشي په  Splenomaglyدلالت كوي.
 -۴كله چې د طحال  Anterior Borderپه  Mid Lineكې د  Aortaاو Inferior Vena
 Cavaپه قدام كې قرار ونيسي يعني په  Left Upper Quadrantكې له Sub Costal
ساحې څخه وليدل شي په  Splenomegalyدلالت كوي.
 -۵بله دا چې د نارمل طحال معاينه كول په ډېره سختۍ سره ترسره كېږي ،كله چې په
آسانۍ سره  Scanشي ،نو  Splenomegalyبايد په پام كې ونيول شي.
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كله چې د ناروغ اناتوميك ساختمان داسې وي ،چې قدامي خلفي قطر يې لږ وي په دې
صورت كې طحال او ځيګر په نارمل او فزيولوژيك ډول د نسجي كتلې د تآمينولو لپاره
اوږده او پلن وي.
كېداى شي د  Splenomegalyپر مهال د طحال  Echogenicityنارمله او Altered
بدلون ومومي.
 -۱كه چېرې د نوموړي  Emchogenicityله نارمل حالت څخه لږ وي ،نو يو له هغه
مرضونو څخه چې وړاندوينه يې كېږي هغه  Lymphomaده.
 -۲كه چېرې  Echogenicityيې له نارمل حالت څخه زياته شي ،نو بايد د
 Myelofibrosisيا  Spleen Infectionلور ته پام وشي.
هغه ناروغۍ چې د  Splenomegalyلامل كېږي:

I

 Congestive Splenomegaly -په لاندې حالتونو كې ليدل كېږي:

 Congestive Heart Failure -۱د  Cardiac Cirrhosisله رامنځ ته كېدو وروسته په
ټول وريدي سيسټم كې د ورووالي يا ركودت د رامنځ ته كېدلو په ميخانيكيت سره.
 Non Cirrhotic Portal Hypertension -۲د بېلګې په توګه د  Throbosisاو
 Portahepatis Lymph Adenopathyله كبله د  Portalسيسټم بندښت.
Cirrhotic Portal Hypertension -۳
Spleenic Vein Thrombosis -۴
 Cystic Fibroma -۵چې يو  Geneticمرض ده او په تنفسي او هضمي سيسټم كې عمده
بدلونونه منځ ته راوړي.
Neoplasm - II
Storage Diseases - III
Amyloidosis -a
Hemochromatosis -b
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Goucher Diseases -c
Gargalism -d
Diabetes Mellitus-e
Histocytosis -f
. ځكه چې طحال خپل يو دفاعي غړى دئ، ډېر لږ ليدل كېږي:Spleen Infection - IV
Hemolytic Anemia - V
Collagen Vascular Diseases - VI

: عمومي سببونهSplenomegaly د
:په لنډه توګه طحال د راتلونكو ناروغيو په ترڅ كې لويېږي
Reaction to Systemic Diseases -۱
Primary Neoplasm -۲
Secondary Neoplasm -۳
Portal Hypertension -۴
Trauma -۵
Cysts -۶
Abscess -۷

:Focal Splenic Masses
: چې په لاندې توګه څېړل کېږی،د طحال كتلې ډېرې لږ لیدل کیږی
 كه چېرې وليدل شي نو دېوالونه به يې نامنظم، ډېرې نادرې دي:Splenic Abscess -۱
. به په كې ښكارېږيLow Level Internal Echo  يعنيComplex او محتوي به يې
Spleen  ليدل كېږي او يا هم دSplenomegaly  په دې صورت كې يا: Lymphoma -۲
.په دننه كې كتلې منځ ته راځي
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 :Neoplasm -۳چې په لومړنيو او مېتاستاتيك شكلونو سره ليدل كېږي.
 :Splenic Cyst -۴په لاندې حالتونو كې ليدل كېږي:
 :Congenital -aپه دې صورت عموماً د ځيګر ،پښتورګو او حتى پانكراس سيستونه هم
ليدل كېږي.
 :Splenic Hydatid Cyst -bډېر لږ ليدل كېږي.
 :Post Traumatic Cyst -cچې د  Hematomaله جوړېدو وروسته منځ ته راځي.
هر كله چې ناروغ د ترضيض مخينه يا تاريخچه ولري او د طحال په سيمه كې يې يو
 Collectionوليدل شي ،نو د طحال په  Ruptureباندې دلالت كوي.
 : Pancreatic Pseudo Cyst -dچې له څېرمه پانكراس څخه ورته را انتقالېږي.
كله ناكله د طحال په څنګ كې يو بل ساختمان ،چې له طحال سره يوشان Echo
 Testureلري ،ليدل كېږي دې ساختمان ته  Accessory Spleenيا فرعي طحال وايي.

:Left Sub Diaphragmatic Abscess
له  Splenictomyڅخه وروسته د طحال په ځاى كې د ټينګې مايع  Collectionاو يا د
 Spleenاو  Left Hemi Diaphragmپه منځ كې د مايعاتو ټولګې ته Sub
 Diaphragmatic Abscessوايي.
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 چې د دې حالت د،عموماً له هغه معدې سره چې خوړو څخه ډكه وي مغالطه كېږي
 كې د اوبو تيرېدل ګوروTV Screen بېلوونكي تشخيص لپاره ناروغ ته اوبه ورڅښو او په
او يا ناروغ په ښي اړخ را اړوو چې په دې صورت كې د معدې محتوي هم ښي اړخ ته را
.بې ځايه كېږي

:Splenic Calcification
 لري اوPosterior Acoustic Shadow په الټراساونډ كې ډېر ښه ليدل كېږي او معمولا
:په منتشر ډول په لاندې مرضونو كې ليدل كېږي
.Syphilis  اوTuberculosis : آفاتو كې لكهGranulomatous  په-۱
. كېPhlebitis  په-۲
Splenic Artery Aneurism -۳
Splenic Infection -۴
Hematoma -۵
Old Abscess -۶

:Liver ځيګر )كبد( يا
:د ځيګر د معاينې استطبابات
1. Enlarged Liver (Hepatomegaly)
2. Suspected Liver Abscess
3. Jaundice
4. Abdominal Trauma
5. Ascitis
6. Suspected Metastatic Liver
7. Suspected Liver Mass
8. Right Upper Quadran Pain
34
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9. Screening for Endemic Echonococcosis

د ځيګر د معاينه كولو ميتود:
ناروغ عموم ًا د لوږې يا  Fastingپه حالت كې ښه معاينه كېږي او ناروغ ته بايد د شا په
تخته يا  Supine Positionوركړل شي.
د لويانو لپاره بايد  3.5 MHz Convex Probeاو د ماشومانو لپاره بايد 5 MHz
وكارول شي.
د ځيګر معاينه له  Right Sub Costalاو  Intercostalسيمو څخه په ، Transverse
 Sagitalاو  Obliqueپلانونو كې ترسره كېږي.
:Anatomy
د ځيګر پارانشيم  Homogenousاو په منځنۍ )متوسطه( اندازه  Echogenicityلري،
ايكوجينيسيټي يې د پښتورګي له  Cortexڅخه ډېره او له پانكراس څخه لږ ده.
ځيګر د ګېډې ترټولو لوى غړى دئ چې په  Right Upper Quadrantكې قرار لري او د
يوه مثلث يا مخروط څېره لري دغه راز ځيګر درې مخونه يا  Surfaceلري چې په لاندې
ډول دي:
 -۱قدامي يا علوي مخ Anterior or Superior Surface
 -۲خلفي مخ يا Posterior Surface
 -۳سفلي مخ يا Inferior Surface
د اناتومي له نظره ځيكر په يادو شويو درې واړو مخونو كې بيا بيا وېشل شوئ دئ ،چې د
الټراساونډ له نظره يې يواځې د قدامي او سفلي مخونو وېش د اهميت وړ دئ او مونږ يې
څېړو.
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Anterior Surface - ۱
د ځيګر په قدامي مخ )وجه( كې د  Falciformپه نامه يو  Ligamentوجود لري چې
ځيګر په  Right Superior Hepatic Surfaceاو Left Superior Hepatic Surface
وېشي.

:Inferior Surface
د الټراساوند له نظره د ځيګر تر ټولو مهم مخ دئ او د الټراساونډ په وسيله د ځيګر ډېرې
زياتې ناروغۍ په دغه مخ كې تشخيصېږي.
د ځيګر په سفلي مخ كې ګڼ شمېر ساختمانونه د  Hد حرف په څېر باندې وېشل كېږي.
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Sub  كې يې لهRight Upper Quadrant د ځيګر په سفلي مخ كې چې كولاى شو په
: كړو لاندني ساختمانونه ليدل كېږيScan  څخهCostal Space
1. Gall Bladder
2. Sulcus for Inferior Vena Cava
3. Ligament Venusum
4. Ligament Teres
5. Porta Hepatis
6. Left Lobe of Liver
7. Right Lobe of Liver
8. Quadrate Lobe
9. Caudate Lobe
Left Lobe  اوRight Lobe له نظره ټول ځيګر په دوو برخو يعنيBlood Supply د
.سره وېشل كېږي
 بيا له دوو برخو څخه جوړ شوى چې منځنۍ برخه يې چې په حقيقت كېLeft Lobe
 په نامه او وحشي برخه يې چې په حقيقتMiddle Segment  دئ دQuadrate Lobe
. په نامه سره يادېږيLateral Segment كې كيڼ لوب دئ د

:Pseudo Lesion
 نو د دې لپاره چې له،كه چېرې د ځيګر انځور د قدام له خوا څخه واخيستل شي
Hypo  د يوې تورې كتلې په څېر ياCaudate Lobe  څخه تېرېږيLigament Venosom
. ويل كېږيPseudo Lesion  ليدل كېږي چې دې پېښې تهEchoic
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همدغه راز كه چېرې له  Lig. Venosomڅخه يوه عرضاني مقطع واخيستل شي ،نو د
يوې كوچنۍ  Echogenicكتلې په څېر خيال وركوي چې دغې پېښې ته هم Pseudo
 Lesionوايي.
د ځيګر داخلي وېش:
په دغه وېش كې د ځيګر وريدونه د يوه اساس په توګه قبلوو او د بيا د همدغو وريدونو په
اساس ځيګر په ښي او كيڼ  Lobeباندې وېشل كېږي:
 Mid Hepatic Vein -۱اساس قبلوو او ځيګر د هغه په دواړو خواوو كې په ښي او كيڼ
لوبونو سره وېشل كېږي.
 -۲د  Right Lobeپه داخل كې  Right Hepatic Veinاساس قبلوو او  Right Lobeپه
Anterior Segmentاو  Posterior Segmentباندې وېشو.
 -۳د ځيګر په كيڼ  Lobeكې  Left Hepatic Veinاساس قبلوو او بيا  Left Lobeپه
 Lateral Segmentاو  Middle Segmentباندې وېشو.

د ځيګر اوعيې:
په ځيګر كې څلور ډوله اوعيې قرار لري:
 : Hepatic Artery -۱د ځيګر دا ډول اوعيې كوچني دي يواځې او يواځې د ځيګر
عمومي شريان  Common Hepatic Arteryليدلاى شو .دغه شريان د Ciliac Truncus
د تشعب په برخه كې ليدل كېږي او كله ناكله د نوموړي شريان يوه عرضاني مقطع په
ځيګر كې د  Portal Veinاو  Common Bile Ductپه منځ كې هم ليدل كېږي چې د
همدغو درې واړو اوعيو ټولګې ته  Hamburger Signوايي.
 :Hepatic Veins -۲ځيګر درې وريدونه لري چې د Left Hepatic Vein, Right
 Hepatic Veinاو  Mid Hepatic Veinپه نومونو سره يادېږي.
نوموړي وريدونه د كبد راټولوي او په  Inferior Vena Cavaكې تخليه كوي او د دغو
وريدونو قطر له ځيګر څخه د  Inferior Vena Cavaپه لور لويېږي.
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 :Portal Vein -۳د نوموړي وريد قطر تر  1.5 cmپورې رسېدلاى شي او وروسته بيا د
ځيګر په داخل كې په ښيو او كيڼو څانګو او بالاخره په  Portal Venulsباندې وېشل
كېږي ،چې د دغو  Portal Venulsعرضاني مقطع ګانې په ځيګر كې د كوچنيو
 Echogenicټكو په څېر ښكارېږي.
د  Portal Veinدېوالونه ځكه  Echogenicښكارېږي ،چې شا او خوا يې يوه Collagen
 Sheetپوښلې د .دغه Echogenicټكي د ځيګر د پارانشيم په بدلونونو كې يا ډېر روښانه
او يا داچې هېڅ نه ښكارېږي د بېلګې په توګه كه چېرې د ځيګر  Echogenicityلږ شي،
نو په دې صورت كې د  Portal Veinمقطع ګانې روښانه او كه چېرې د ځيګر
 Echogenicityډېره شي لكه په  Liver Cirrhosis ، Fatty Hepatic Changeاو
 Chronic Heapatitisنو بيا د  Portal Venulsمقطع ګانې هېڅ نه معلومېږي.
د ځيګر په دننه كې د  Portal Veinاو  Hepatic Veinسير تل داسې ده چې يو بل سره
پرې )قطع( كوي.
 :Biliary Ducts -۴په دغه سيسټم كې صفراوي مواد د ځيګر په دننه كې د Intra
 Hepatic Biliary Ductپه وسيله راټولېږي چې په ترڅ كې  Right Hepatic Ductاو
 Left Hepatic Ductجوړوي دغه دواړه سره يو ځاى كېږي Common Hepatic Duct

39

] 

[

Ultrasuond

او بالاخره صفراوي مواد د  Common Bile Ductپه وسيله په هضمي سيسټم كې تخليه
كېږي.
په نارمل حالت كې يواځې او يواځې  Common Bile Ductپه الټراساونډ كې ښكارېږي
او  Intra Hepatic Biliary Ductنه ښكارېږي.

د ځيګر اندازه يا :Size
كله چې په  Sub Costaناحيه كې  Probeپه نېغ )عمودي( يا  Prependicularشكل سره
ونيول شي ،نو عموماً ځيګر نه ليدل كېږي .كه چېرې وليدل شي ،نو حتما په
 Splenomegalyدلالت نه كوي .ځكه په يو شمېر ناروغيو كې ځيګر لاندې خواته ټېله
كېږي او پرته له دې چې ځيګر لوى شوى وي په نوموړې ناحيه كې جس او  Scanكېږي.
د ځيګر د  Sizeد موندلو لپاره د نوموړي ښى لوب د  Mid Clavicular Lineپه برخه
كې اندازه كېږي ،چې نوموړى قطر تر  15 cmپورې نارمل قبول شوئ دئ.
د ځيګر نارمل  Rangeپه لويانو او ماشومانو كې په لاندې جدول كې په لنډه توګه ښودل
شوي دي:
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Diameters
تر ټولو لوى عرضاني قطر
تر ټولو لوى قدامي خلفي قطر

Adults
20 – 30 cm
10 – 21 cm

Children
11 cm
7 cm

تر ټولو لوى عمودي قطر

Up to 15 cm

8 cm

:Hepatomegaly Criteria
 -۱په عادي حالت كې چې ځيګر لاندې خواته نه وي  Pushشوى ،كه چېرې Transducer
په  Sub costalناحيه كې په عمودي ډول كښېښودل شي نارمل ځيګر په  TV Screenنه
ښكارېږي او كه وليدل شي په  Hepatomegalyدلالت كوي.
 -۲كه د ځيګر كيڼه زاويه له  45درجو څخه ډېره شي په  Hepatomegalyدلالت كوي.
 -۳كه د ځيګر سفلي له له  40درجو څخه ډېره شي په  Hepatomegalyدلالت كوي.
 -۴كه د  Mid Clavicular Lineپه برخه كې د ځيګر عمودي قطر له  15 cmڅخه
زيات شي نو  Hepatomegalyباندې دلالت كوي.
د ځيګر ساختماني شكل يا :Shape
د شكل له نظره د ځيګر سطح  Smoothيا ښويه او  Homogenousده څنډې يې منظمې
او دوه زاويې  Left Angleاو  Right Angleلري.
له دې سره سره د انسانانو د اناتوميك ساختمان د بېلابېلو ډولونو سره سم د ځيګر شكل او
څېره هم تغير مومي.
د بېلګې په توګه هغه كسان چې د سينې قفس يې  Barrel Shapeوي د ځيګر Posterior
 – Anteriorقطر يې زيات ،كيڼ لوب يې دومره كوچنى وي چې حتى  Mid Lineته هم نه
رسېږي او ښى لوب يې ډېر لاندې )عميق( موقعيت لري.
په ډنګرو كسانو كې چې  Posterior – Anteriorقطر يې كوچنى وي ځيګر پلن )عريض(
او اوږد )طويل( شكل ځانته اختياروي ،چې حتى د ځيګر كيڼ لوب په Left Upper
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 Quadrantكې ليدل كېږي او سفلي څنډه يې په  Right Upper Quadrantكې له پښتيو
څخه لاندې معلومېږي چې دغه حالت اكثر ًا له  Hepatomegalyسره مغالطه كېږي.
 Morrison Pouchچې د  Sub Hepatic Sapceاو  Hepato Renal Angleسره هم
يادېږي هغه سيمه )ناحيه( ده چې د ځيګر او ښي پښتورګي په منځ كې قرار لري په دغه
برخه كې د پرېتوان د جوف تر ټولو لږ مقدار اوبه )مايع( هم د ليدلو وړ او معلومېږي.

د ځيګر اناتوميك بدلونونه يا :Variants
 -۱د ځيګر د لوبونو اندازه په نارملو كسانو كې ډېره زياته متغيره ده:
تر ټولو لوى اناتوميك بدلون د ځيګر د كيڼ لوب كوچنيتوب دئ چې په دې صورت كې د
ځيګر ښى لوب په انډوليز )معاوضوي( ډول سره لوېږي.
 Riedle’s Lobe -۲چې د  Right Upper Quadrantله كتلاتو سره مغالطه كېږي،
نوموړى يو ريښتينى )حقيقي( لوب نه بلكې د ژبې په څېر يو راوتلى ساختمان دئ ،چې په
 Inferior Surfaceكې له ښي لوب څخه لاندې خواته ليدل كېږي.
 -۳په ډېر نادر شكل سره د ځيګر ښى يا كيڼ لوب نه معلومېږي ).(Lobar Agenesis
دغه شكل په دوه ډوله منځ ته راتلاى شي:
 – Aد صفرا د كڅوړې په ښي او كيڼ لوب كې د ځيګر ډېر لږ مقدار نسج موجود وي يا
دغه مقدار نسج هم نه وي موجود.
 -bكېداى شي د صفرا كڅوړه د ښي لوب )كه ښى لوب كوچنى وي( او يا د كيڼ لوب
)كه كيڼ لوب كوچنى وي( خوا ته د پام وړ تغير موقيعت وكړي.

د ګېډې د بېلابېلو غړو د  Echogenicityڅېړنه:
>Diaphragm> Renal Sinus> Pancreas> Liver> Spleen> Renal Cortex
Renal Medulla
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د كتلاتو ځانګړتياوې:
 - Iد  Cysticكتلاتو ځانګړتياوې:
هره  Cysticكتله )چې په منځ كې يې مايع وي( د الټراساوند له نظره څلور تشخيصيه
ځانګړتياوې لري:
 Cystic -aكتله په  Echo freeيا  An Echoicيعني په تور رنګ سره ښكارېږي.
 -bدېوالونه يې له نورو څېرمه ساختمانونو څخه په ښه توكه بېلېږي يعني Well Defined
 Borderدي Interface ،لري او تل بيضوي ) (Ovoidيا كروي ) (Circularشكل
اختياروي.
 Post Wall Reinforcement -cموجود وي .يعني خلفي دېوال د قدامي دېوال په پرتله
لږ څه ډبل معلومېږي چې په جامدو كتلاتو كې دغه ځانګړتيا وجود نه لري.

 Good Trough Transmission -dيا  : Post Acoustic Enhancementيعني د
كتلې خلفي برخه د نورو برخو په پرتله ډېره روښانه ښكارېږي او په الټراساونډ كې تر ټولو
مهمه تشخيصيه ځانګړتياو ده .د نوموړې پېښې د منځ راتلو دليل دا ده ،چې د كتلې د
چاپېريال په پرتله د هغې په خلفي برخه كې د صوتي انرژي تېزوالى ډېر زيات دئ.

 -IIد جامدو كتلو ځانګړتياوې:
كېداى شي جامدې كتلې په  Echogenicيا  Hypoechoicشكل سره وليدل شي ،خو
هېڅكله د  Cysticكتلو  ۳او  ۴خاصيت نه شي لرلاى.
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 :IIIتيږې  Stonesيا :Calculi
په تيږې يا  Stoneباندې د صوتي څپو )امواجو( د لږېدو په ترڅ كې نوموړې څپې د تيږې
په يوه هواره او سطحي برخه كې ننوزي او په شدت سره بېرته برګشت كوي.
د تيږې په شا كې يوه بشپړه تياره او بې انځوره ساحه ليدل كېږي چې د Posterior
 Acoustic Shadowingيا د شاتني سيوري په نامه يادېږي .ځيني قابل نفوذ تيږې هم
شته يعني  Post Acoustic Shadowنه وركوي ،خو د تيږ يا كاڼو په باره كې هغه مقوله
چې وايي Stone Must Shadowد تل لپاره موجوده ده.

د ځيګر كتلې يا :Liver Mass
:Hepatic Cysts
د ځيګر كيستونه ډېر معمول دي چې په واحد او متعدد ډول سره د ځيګر په دننه كې ليدل
كېږي.
د ځيګر د كيستونو دېوالونه عموماً منظم او محتوي يې صاف او  Echofreeليدل كېږي،
خو ځيني وخت كېداى شي د نوموړو كيستونو په مېنځ كې ټينګ رسوبات وليدل شي چې د
 Internal debriesپه نامه يادېږي او د  Cystپه لاندنۍ برخه كې يو Fluid – Fluid
 Levelتشكيلوي.
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ځيني وخت د  Cystپه دننه كې پردې هم ليدل كېږي.

كه چېرې د  Cystدېوال چې عموماً منظم او ښوى وي په نامنظم شكل سره وليدل شي ،نو
بايد له لاندنيو درې حالتونو څخه يوه ته پام واړول شي:
 -۱كېداى شي په خباثت يې تحول كړى وي.
 -۲كېداى شي د ښه والي خوا ته سير كړى وي.
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 -۳كېداى شي د  Aspirationد عملي په وسيله خالي شوى وي.
په ټوليز ډول د ځيګر  Cysticكتلات عبارت دي له:
1. Hematoma
2. Biloma
3. Benign Cyst
4.Pyogenic Abscess
5. Ameobic Abscess
6. Echinococcal Cyst
7. Cardiac Disease
8. Necrotic Metastasis
9. Primary Cystic Neoplasm
10. Sonolucent Solid Neoplasm

 :Hematomaهغه خونرېزي چې نوې منځ ته راغلې وي په منځۍ توګه ايكوجينيك ښكارېږي ،د ۲۴
ساعتونو په تېرېدو سره نوموړې پرنډ شوې وينه په بشپړ ايكوجينيك شكل سره معلومېږي
او د  Echo freeسيمې )د وينې د مايع برخې( په وسيله احاطه كېږي.
د ځيګر دنني  Hematomaګانې د  Lacerationله نوعې څخه دي ،نوموړې په ،Ovoid
 ،Linear ،Sphericalنامنظم او حتى د څو شاخو يا څانګو په څېر ليدل كېداى شي.
 :Bilomaد صفرا يا  Bileله ټولګې څخه عبارت ده چې د ځيګر له  Traumaګانو څخه
وروسته د ځيګر په بهر يا دننه كې منځ ته راځي .د الټراساونډ له نظره د يوې Echo free
سيمې په څېر ليدل كېږي ،چې واضح دېوالونه نه لري.
 Bilomaكېداى شي لويه يا كوچنۍ وي او تر  5 – 15 cmپورې رسېدلاى شي .د
الټراساوند له نظره يې له نورو  Collectionsسره تفريقي تشخيص ستونزمن دي.
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:Liver Abscess
: ځانګړتياوو لرونكې ديSonographic د ځيګر ابسې ګانې د لاندې
. د واضح او روښانه دېوال او كپسول لرونكې دي-۱
. ديHypo echoic or Anchoic-۲
Irregular Border -۳
Has fine – grained to coarse echotexture -۴
Enhance through transmission -۵

:د ځيګر سليم كيستونه
: منظره په لاندې ډول دهSonographic د ځيګر د كيستونو
1. Anechoic
2. Invisible Wall
3. Smooth Inner Surface
4. No or Minimal Loculation
5. Enhanced Through Transmission
6. Lateral Edge Shadow
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دغه ځانګرتياوې يواځې په ځيګر كې نه ،بلكې په ټولو غړو كې د  Cystپه سليموالي
باندې دلالت كوي ،چې په دغه صورت كې بيا څارنې ،درملنې او د بيوپسي اخيستلو ته
اړتيا نه پيدا كېږي.

د ځيګر مورني )ولادي( كيستونه:
كېداى شي دغه كيستونه يو يا ډېر وي ،په بېلا بېلو جسامتونو سره ليدل كېږي او اكثر ًا د
پښتورګو ،طحال او پانكراس له  Cysticناروغيو سره يو ځاى منځ ته راځي .د دې ډولو
كيستونو دېوال منظم او نازك دئ.
):Liver Hydatid Cyst (Echonococcal Cyst
د  Hydatid Cystتر ټولو زياتې پېښې په ځيګر كې ليدل كېږي ) (50%او په لږ اندازه په
سږي ،هډوكي ،دماغ ،طحال او پانكراس مصبولاى شي .د ناروغۍ عامل يې
 Echonococus granolosaدئ.

:Sonographic Appearnce
 Sonographic Appearanceيې په لاندې ډول دي:
 -۱د  Simple Cystپه شكل د ډبلو دېوالونو لرونكى دئ چې له عادي  Cystڅخه
بېلېږي او دېوال يې ځګه ډبل دئ ،چې له درې طبقو څخه منځ ته راغلى:
 -aدننۍ طبقه Germinative Layer
 -bمنځنۍ طبقه Lamiated Layer
 -cبهرنۍ طبقه Adventitia
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په هغه صورت كې چې د نوموړي  Cystدېوالونه په واضح يا روښانه توګه ونه ليدل شي
او مشكوك شو ،نو بايد د ناروغ په پوستكې كې د  Casino Testترسره شي ،چې د
نوموړي  Testد مثبتوالي په صورت كې د  Hydatid Cystتشخيص يقيني كېږي.
:Detachment Wall Appearnce -۲
په دې صورت كې د كيست دننۍ طبقه يا  Germinative Layerله دوه نورو طبقو څخه
جلا كېږي.

:Cysts within Cysts Appearnace -۳
په دې صورت كې د لوى  Cystپه مېنځ كې نور كوچني كيستونه ) (Daughtery Cystد
پقانو په څېر ليدل كېږي.
:Spook Wheel Appearance -۴
په دې صورت كې د ځيګر كيستونه د ګاډۍ د عرابې په څېر ليدل كېږي.
:Multiple Cyst Appearance -۵
په دې صورت كې د ځيګر په دننه كې ډېر كيستونه ليدل كېږي.
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:Snow Appearance -۶
په دې صورت كې كيستونه د ځيګر په دننه كې د واورې د پاغوندو په څېر ښكارېږي.

:Inactive Hydatid Cyst -۷
په دې صورت كې د  Cystدېوال نامنظم او ډېر ډبل او  Calcifacationپه كې ليدل كېږي
او دننۍ برخه يې په  Complexشكل سره ښكارېږي.

:Liver Abscess -II
د ځيګر د ابسې ګانو دېوالونه په ټوليز ډول ډبل ،مركز يې  ،Echo freeمحتوي يې ټينګه
)غليظه( او د  Low Level Internal Echoلرونكې وي.
كېداى شي د ځيګر ابسې ګانې د  Pyogenic ،Parasiticاو يا هم د  Fungalانتاناتو په
وسيله منځ ته راشي.
 هغه ابسې ګانې چې د  Fungalانتاناتو په وسيله منځ ته راځي عموم ًا په Immunosuppressiveكسانو كې ليدل كېږي ،چې په ځيګر كې د كوچنيو او ډېرو كتلو
په شكل ،چې منځ يې  Echogenicوي ښكارېږي او اكثراً د ځيګر له  Metastaticپېښو
سره مغالطه كېږي.
د ځيګر هغه تومورونه هم له مايع څخه ډك وي چې مركز يې نكروز كړى وي او د ځيګر له
ابسې ګانو سره مغالطه كېږي ،خو توپير يې دا دئ چې د دغو تومورونو دېوال ډبل او
نامنظم وي.
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 Hepatocellualar Carcinoma-۳يا :Malignant Hepatoma
د ځيګر تر ټولو عمده خبيث تومور دئ ،چې په  5o %پېښو كې د يوه تومور په څېر ،په
 40 %پېښو كې د متعددو تومورونو په څېر او په  10%پېښو كې په منتشر ډول چې د
ځيګر ټول پارانشيم يې نيولى وي ليدل كېږي.
د ساختمان له نظره د نوموړي تومور كوچنۍ كتلې د ځيګر د نارمل نسج په پرتله په
 Hypoechoicشكل ليدل كېږي او هر څومره يې چې اندازه لويېږي په  Echogenicيا
 Complexشكل سره ښكارېږي او څنډې يې نامنظمې وي ،چې دا د هرې خبيثه كتلې
ځانګړتيا ده.

د ځيګر سليم تومورونه:
:Heamangioma
له درې سانتي مترو څخه د كوچنيو كتلو په څېر چې سطحه يې ښويه او منظمه او ساختمان
يې  Echogenicوي ليدل ښكارېږي.
كېداى شي يوه يا ډېرې وي.
 :Cavernous Heamangioma -۱كېداى شي  Sizeيې لوى او  Echogenicityيې
توپير ولري.
 :Adenoma -۲د ځيګر كوچني تومورونه دي ،عموم ًا په  Echogenicشكل سره وي ،خو
كېداى شي  Echogenicityيې تغير وكړي او دغه تومور كولاى شي د يوه خبيث تومور
ځانګړتياوې ځان ته غوره كړي.
 :Focal Nodular Hyperplasia -۳چې د ځيګر د يوې برخې د ډېر زيات كار او فعاليت
په ترڅ كې د نوموړي  Hyperplasiaد  Echogenicاو  Hypoechoicنوډولونو په څېر
ليدل كېږي.
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Metastatic Liver
په دغه صورت كې ډېرې كتلې چې اندازه او شكل يې يو له بل سره توپير لري په ټول
ځيګر كې په محراقي يا منتشر ډول تر سترګو كېږي او په يو له لاندې شكلونو سره
ښكارېږي:
 Bull Eye Appearance -۱يا  : Gun Shot Signكوچنۍ كتلې دي ،چې مركز يې
 Echogenicاو د  Echopenicسيمې په وسيله احاطه شوې دي.

 :Echopenic Mass -۲چې د ځيګر له څېرمه نسج څخه يې  Echogenicityلږ وي.
 :Echogenic Mass -۳چې همدغه ميتاستاتيك كتلې د ځيګر د نور نسج په پرتله
 Echogenicښكارېږي ،چې ښايي د  Echogenicityزياتوالى يې د  Calcifiactionله
كبله وي او اكثراً د هضمي سيسټم په ميتاستازونو كې ليدل كېږي.
 :Cystic Appearance -۴د ځيګر د ميتاستاتيك كتلو له ډېرو نادره ډولونو څخه ده او
بېلول يې له  Benign Cystڅخه ډېر ستونزمن دي.
 : Diffuse Echogenic Appearance -۵په ځيګر كې ډېر  Echopenicخيالونه ليدل
كېږي ،چې دغه شكل عموماً له  Lymphomatoseارتشاحاتو او يا د  AIDSله اړونده
 Neoplalsmسره اړيكه ټينګوي.
 :Necrotic Masses -۶دا هغه ډول كتلې دي چې مركز يې له اوبو څخه ډك او د ډبل او
نامنظم دېوال په وسيله احاطه شوې وي.
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 Echgenicityد ا ٓزموينې ميتود:
د ځيګر د Echgenicity
ځيګر بايد د  Echgenicityله نظره د ښي پښتورګي او پانكراس له پارانشيم سره پرتله
شي ،چې په نارمل حالت كې د ځيګر  Echogenicityد پښتورګي په پرتله زياته او د
پانكراس د پارانشيم په پرتله كمه دئ.
په هغه صورت كې چې همدغه پرتلنه )مقايسه( بدلون ومومي د ځيګر د ناروغيو د شته
والي احتمال ليدل كېږي.
هغه منتشرې ناروغۍ چې د ځيګر ايكوجينيسټي ته بدلون وركوي:
هغه مرضي پروسې چې د ځيګر  Sonographic textureته تغير وركوي په څلورو
كتګوريو وېشل كېږي:
1. Neoplastic Infiltration
2. Infection
3. Fatty Liver
4. Fibrosis
 Neoplastic Infiltrationچې د ځيګر  Echogenicityته په منتشر ډول په Non
 Homogenousشكل سره تغير وركوي د ميتاستاتيك كتلوپ په برخه كې څېړل شوې دي.
په دې برخه كې به د انتاني ناروغيو Fatty Live ،Fibrosis ،او  Cirrhosisپه هكله چې
هم د كلينيك او هم د الټراساونډ له نظره فوق العاده مهم دي يو څه مفصله څېړنه او بحث
وكړو.

:Diffuse Benign Liver Diseases
دا ډول ناروغۍ په دوه ګروپونو وېشل كېږي:
 :Fatty Fibrotic Pattern – Iد لاندې ځانګړتياوو لرونكې دي:
 -۱د ځيګر د پارانشيم  Echogenicityزیاتېږي.
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 -۲د ځيګر د پارانشيم د  Echogenicityد زياتوالي له كبله د  Portal Venulsد دېوالونو
مقطع ګانې نه ليدل كېږي.
 -۳د عادي حالت په پرتله  Sound Attenuationزياتېږي )د نسجي  Densityد زياتوالي
له كبله( ،چې په پايله كې  Distalبرخې ،له  Probeاو  Diaphragmڅخه لرې برخې په
ښه توګه نه ليدل كېږي.
 -۴د ځيګر  Echo textureځيګ يا  Coarseكېږي.
په دې كتګورۍ كې لاندې ناروغۍ شامېلېږي:
1. Liver Cirrhosis
2. Chronic Hepatitis
3. Fatty Infiltration
 Centro Lobular Pattern -IIدغه كتګوري له ناروغيو څخه په لاندې ځانګړتياو
مشخصېږي:
 -۱د ځيګر د پارانشيم  Echogenicityكمېږي.
 -۲د ځيګر د پارانشيم د  Echogenicityد کموالي له كبله د  Portal Venulsد دېوالونو
مقطع ګانې په روښانه توګه لیدل كېږي
د ځيګر د پتالوژي په دې كتګورۍ كې لاندې ناروغۍ شاملې دي:
Acut Hepatitis -۱
Hodgkin and Non Hodgkin Lymphoma -۲
د ځيګر په سليمو او منتشرو ناروغيو كې بايد لاندې ټكي په نظر كې ونيول شي:
Liver Echogenicity -۱
Liver Size -۲
Sound Attenuation -۳
 -۴د  Good Through Transmissionپېښه.
 -۵د  Portal Veinاو د ځيګر د نورو رګونو مقطع ګانې.
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 -۶د ځيګر  Borderاو سرحدونه.
Diaphragm -۷
Ascitis -۸
Splenomegaly -۹
 -۱۰د  Collateralsمنځ ته راتلل.

:Fatty Infiltration - ۱
په  Fatty Infiltrationكې ځيګر لويېږي او  Echogenicityيې د ځيګر د نارمل نسج په
پرتله زياتېږي په دې صورت كې د  Portal Veinد دېوالونو مقطع ګانې او Right Hemi
 Diaphramgحتى د هغو پرابونو په وسيله چې فرېكونسي يې هم ټيټه وي په مشكل سره
ليدل كېږي ،ځكه چې په دې صورت كې  Acoustic Attenuationزياتېږي.
په دې حالت كې له ښي پښتورګي سره د ځيګر د پارانشيم پرتله كول د Fatty
 Infiltrationد درجې د معلومولو او ټاكلو لپاره ګټور دي .په نارمل حالت كې د ځيګر
 Echogenicityد پښتورګي په پرتله په خفيف ډول سره زياته ده د  Fatty Infiltrationپه
وخيمو او په پرمختللو پېښو كې صوتي څپې د ځيګر په نسج كې له څو سانتي مترو څخه
زيات نفوذ نه كوي ،نو له همدې كبله هغه ساختمانونه چې د ځيګر په خلفي برخه كې ځاى
لري تياره او مغشوش ښكارېږي.

:Acute Hepatitis -۲
په دې صورت كې د ځيګر  Echogenicityكمېږي ،د  Portal Veinدېوالونه زيات
روښانه او متبارز ښكاري )دغه حالت د  Starry Night Liveپه نوم يادېږي( او په خفيفه
توګه  Hepato – Splenomegalyليدل كېږي.
د صفرا د كڅوړې په دېوال كې د پام وړ ډبلوالى منځ ته راځي ،چې دغه پېښه د Gall
 Bladderپه شا او خوا كې د التهابي مايع د موجوديت په ترڅ كې رامنځ ته كېږي او د
 Peri Gall Bladder Inflammatory Reactionپه نوم يادېږي.
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:Chronic Hepatitis -۳
هماغه تغيرات چې په  Fatty Infiltrationكې ليدل كېږي په دغه حالت كې هم لږ په
كمې درجې سره ليدل كېږي .په ټوليز ډول  Hepatomegalyنه ليدل كېږي او د ځيګر له
كيڼ لوب څخه پرته  Caudate Lobeهم د ځيګر د ښي لوب په پرتله يو څه اندازه لويېږي.

:Liver Cirrhosis - ۴
د ځيګر د نارمل نسج له منځه تلل او پرځاى يې د  Fibroticنسج تشكل ته Liver
 Cirrhosisوايي او نښې يې د الټراساونډ په وسيله د ځيګر په دننه او بهر كې عبارت دي
له:
الف :په ځيګر پورې اړوند نښې:
 -1د ځيګر د  Echogenicityزياتېدل يا :Brightness
 -2كه چېرې ) (Macro Nodular Cirrhosisوي ،نو د ځيګر څنډې په  Nodularشكل
سره ليدل كېږي.
 -3د  Micro Nodular Cirrhosisپه صورت كې د ځيګر څنډې د برس په څېر دندانه
لرونكې ښكارېږي.
 -4د  Portal Veinد كوچنيو وريدونو دېوالونه نه ليدل كېږي.
 -5د ځيګر پارانشيم  Course Textureكېږي.
 High Attenuation -6منځ ته راځي او  Right Hemidiaphragmنه ليدل كېږي.
 -7د ځيګر په ځانګړې توګه د ښي لوب  Sizeكوچنى ) (Shrinkكېږي ،خو Caudate
 Lobeپه نسبي ډول سره لويېږي.
ب :له ځيګر څخه بهر نښې يا :Extra Hepatic Sign
له ځيګر څخه بهر ډېرى نښې په  Portal Hypertensionپورې تړاو لري:
د  Portal Hypertensionنښې د الټراساونډ له نظره په لاندې ډول دي:
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 :Main Portal Vein Dilatation -1چې له  1.5 cmڅخه زياتېږي او د  Collateralله
منځ ته راتلو څخه وروسته بېرته نارمل  Sizeته راګرځي.
Splenomegaly -2
 -3د طحال د وريد او  Superior Mesenteric Veinارتوالى )توسع(.
 -4د  Collateralمنځ ته راتلل ،چې د  Porta Hepatisپه ناحيه كې د معدې د Fundus
په شا او خوا كې د  Pancreasپه بستر او د طحال په  Hillusكې د معوجو يعني تاو را
تاو رګونو په څېر ښكارېږي.
 Doppler Ultrasound/Color flow Ultrsoundدا ډول  Collateralډېر ښه
تشخيصولاى شي.
 -5د  Ligament Terizپه دننه كې د  Hillusد چارچاپېر اوعيو ) Re-Canalizationد
ماشومتوب په دوره كې د  Umblical Veinپاتې شوني دي چې كوچني رګونه د
 Collapsedپه شكل په هغه كې باقي پاتې كېږي او په  portal Hypertensionكې د
دويم ځل لپاره ارتېږي يعني متوسع كېږي(.
Ascitis -6
 -7د  Liver Cirrhosisپه شديدو پېښو كې د  Portal Veinد وينې جريان سرچپه كېږي،
چې د  Color Flow Ultrasoundپه وسيله ښه تشخيصېږي .په نارمل حالت كې د
 Portal Veinاو  Hepatic Arteriesد وينې جريان په يوه لور يو له بل سره موازي سير
لري ،چې دې ډول جريان ته  Hepato Pedal Flowپه نوم يادېږي.

د ځيګر په داخل كې ګازات:
په ځيګر كې ايكوجينيك ټكي دوه شيان را په ګوته كوي:
Calcification .1
Gasses .2
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 Calcifiedټكي عموماً منظم ،ګرد )مدور( او منظمه شاتنى سيورى لري .ګازات د
 Linearټكو په شكل ليدل كېږي او كېداى شي سيورى ولري او يا يې ونه لري.
دا ډېره مهمه ده چې د  Intra Hepatic Bile Ductد ګازاتو او د هغو ګازاتو تر منځ چې
په  Portal Venulsكې را منځ ته شوي وي بېلوونكى تشخيص تر سره شي ،ځكه دواړه
جلا جلا كلينيكي لوحې لري .خو دا ډول بېلوونكى تشخيص يواځې د الټراساونډ په وسيله
ناشونى او د نورو معايناتو لكه  CT Scanاو  MRIاړتیا پیدا كوي.

 Pneumobiliaيا  Airobiliaعموماً په لاندې حالتونو كې منځ ته راځي:
Biliary – Enteric Fistula .1
Incompetent Sphincter of Oddi .2
Emphysematous Cholecystitis .3
Post Biliary Bypass Surgery .4
په  Portlaرګونو كې ګازات د هغو ناروغيو په وسيله منځ ته راځي ،چې د عاجلو جراحي
عملياتونو اړتيا ور ته پيدا كېږي .سببونه يې ډېر دي ،خو عموماً د كولمو په اسكيمي او
نكروز منځ ته راځي.
د  Portalسيسټم د ګازاتو لاملونه عبارت دي له:
1. Necrotic bowl 72%
2. Ulcerative colitis 8%
3. Abdominal abscess 6%
4. Small bowl obstruction 3%
5. Gastric Ulcer 3%
كله چې په  Portal Veinكې د وينې جريان لاندې خواته سير او حركت وكړي د Hepato
 Fugal Flowپه نامه يادېږي.
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:Congestive Liver
 چې د ځيګر د وريدي سيسټم د تخليې په وړاندې د لوړ،له هغه حالت څخه عبارت ده
فشار په ترڅ كې وريدي وينه په ځيګر كې ركودت كوي او په پايله كې يې د ځيګر وريدونه
.ارتېږي )متوسع( كېږي او ځيګر لويېږي )ضخامه( كوي
: يې په لاندې ډول ديSonographic Appearance
Hepatomegaly -1
 كموالىEchogenicity  د ځيګر د-2
Inferior Vena Cava and Hepatic Vein Dilatation (Bunny Sign) -3
 لهBiphasic Respiratory Calibaric Changes  كېInferior Vena Cava  په-4
.منځه ځي
Ascitis -5
Pleural  اوPericardial Effusion ځيني وخت له پورتنيو نښو او علامو سره يو ځاى
. هم ليدل كېږيEffusion

:Budd
Budd Chiary Syndrome
 د منځ ته راتلوClots  كې دHepatic Veins  اوInferior Vena Cava دغه سندروم په
 له نادرو او كموTender Congestive Hepatomegaly له كبله منځ ته راځي او د
.لاملونو څخه دئ

:Bile Duct Pathology
Intra – Hepatic Dilatation -1
 په برخه كې ليدلPorta Hepatis  يواځې او يواځې دIntra Hepatic Bile Ducts نارمل
 څلوېښت فيصدوPortal Vein  څخه زياتى نه كوي او يا د5 mm  چې قطر يې له،كېږي
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پورې رسېږي .په نارمل حالت كې د ځيګر په لاندنيو انساجو كې  Bile Ductsنه ليدل
كېږي ،نو له همدې كبله د ځيګر په لاندنيو انساجو كې د  Bile Ductsښكارېدل همېشه د
صفراوي لارو په بندښت دلالت كوي.
په دې صورت كې كه په يوه مقطع كې  Hepatic Ductله  Portal Veinسره په موازي
شكل وليدل شي ،نو د دوو موازي او مساوي تيوبونو په څېر ښكاري او د Shot gun
 Signپه نامه يادېږي او كه د ځيګر په داخل كې ډېر ،ارت )متوسع( ،كاږه واږه )معوج(
او نامنظم تيوبونه وليدل شي د ) (Too Many Tube Signپه نامه سره يادېږي.
Extra – Hepatic Dilatation -2
په نارمل حالت كې د  Common Bile Ductقطر  6 mmيا لږ دئ ،كه چېرې د Portal
 Hepatisپه برخه كې يې قطر  7 mmته ورسېږي ،نو متوسع بلل كېږي .دغه راز كه د
 Common Bile Ductداخلي قطر له ځيګر څخه بهر په هره برخه كې  10 mmته
ورسېږي ،نو متوسع بلل كېږي.
Obstruction but not dilatation -3
د صفراوي لارو بندښت په درې صفحو كې ياداښت شوي دي:
 :pre dilated phase -1په دغه صفحه كې د ځيګر د دندو او  Scintigraphicڅېړنه غير
نارمل ،خو د صفراوي تيوبونو  Sizeنارمل پاتې كېږي.
 :Dilated Phase -2د صفراوي تيوبونو په پرمختلونكي ارتوالي يعني توسع سره
مشخصېږي.
 :Icteric Phase -3د صفراوي تيوبونو په ارتوالي ،د وينې د بيلېروبين په لوړېدو او د
ژېړي په كلينيكي تشخيص سره مشخصېږي.
 Pre dilated Phaseښايي د صفراوي لارو د بندښت تر دوه ورځو پورې دوام وكړي
).(Caculus related obstruction
تر دې چې كه په دې صفحه كې صفراوي لارې په بشپړه توګه بندې هم شي ،بيا هم كېداى
شي  Bile Ductsنارمل وليدل شي.
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دغه راز په هغه صورت كې چې د صفراوي لارو بندښت په متناوب ډول سره منځ ته راشي
لكه د  Common Bile Ductكوچنۍ تيږې او داسې نور ،بيا هم صفراوي تيوبونه نارمل
موندلاى شو.
:Dilated but not obstructed duct
له ځيګر څخه بهر صفراوي لارې كېداى شي له بندښت يا ژېړي څخه پرته هم متوسع وليدل
شي ،د تيوبونو دا ډول ارتوالى يا توسع غير معمول ده ،خو بيا هم كېداى شي د False
 Positiveتشخيص په شكل راپور وركړل شي.
 Non obstructive dilatationيا د پخواني بندښت له كبله د صفراوي تيوبونو د
الاستيكيت د له منځه تلو په نتيجه كې منځ ته راځي او يا دا چې  Idiopathicوي.
 په يو شمېر پېښو كې له  Cholecystectomyڅخه وروسته صفراوي لارې له ځيګر څخهبهر په كمه اندازه متوسع كېږي ،چې دا يو نارمل حالت دئ.
 د صفراوي لارو د بندښت ممكنه سببونه عبارت دي له: .1د صفراوي لارو تيږې
 .2د صفراوي لارو په مسير كې كتلې
 .3پرازيتي لاملونه لكه په صفراوي لارو كې د اسكاريس ننوتل.
 .4په جراحي عملياتونو كې د صفراوي لارو تړل
 ځيني هغه كتلې چې د صفراوي لارو د بندښت لامل كېږي عبارت دي له:1. Intra – Hepatic Metastasis
2. Hepato – Cellular Carcinoma
3. Porta – Hepatis Nodular Metastasis
4. Para Pancreatic Nodular Metastasis
5. Pancreatic Carcinoma
6. Gall Bladder Carcinoma
7. Cholangio Carcinoma
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8. Bile Duct Polyps
9. Choleducal Cyst

:Choleducal Cyst
 Choleducal Cystپه حقيقت كې يو حقيقي كيست نه ،بلكې له ځيګر څخه بهر د
صفراوي لارو يو  Congenital Dilatationدی ،دغه حالت معمولا د ژوند په څو لومړنيو
كلونو كې د صفراوي لارو له بندښت او درد سره يوځاى وي ،خو كله بيا د كهولت تر
دورې پورې له اعراضو څخه پرته باقي پاتې كېږي.
 Choleducalاختلاطات عبارت دي له:
د Choleducal Cyst
Bile Stasis .1
 .2د تيږو جوړيدنه
Cholangitis .3
 Choleducal Cystدرې لاندني ټايپونه لري:
 :(Diffuse Dilatation) Type Iپه دغه صورت كې  Common Bile Ductپه منتشر ډول او له هغه پورته صفراوي لارې
په كتلوي شكل متوسع كېږي.
 :(Diverticulum’s Like) Type IIپه دغه صورت كې  Cystد  Common Bile Ductپه يوه طرف كې د ډايورټيكول په
شكل نښتى وي.
 (Choleducal Cyst) Type IIIدا يې يو نادر شكل دئ ،په دې صورت كې  Common Bile Ductد  Duodenumپه
دېوال كې توسع كوي ،چې كېداى شي د صفراوي لارو د بندښت او يا هم د Duodenum
د بندښت لامل شي.
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ژېړى يا Jaundice
د الټراساونډ په وسيله د  Medical Jaundiceاو  Surgical Jaundiceيا Obstructive
 Jaundiceتر منځ بېلوونكى تشخيص په ډېره ښه توګه ترسره كېږي.
 -1د  Medical Jaundiceپه پېښو كې چې  Hepaticيا  Pre Hepaticسرچينه ولري د
 Common Bile Ductقطر نارمل او  Intra Hepatic Biliary Ductsنه ليدل كېږي.
 Surgical Jaundice -2يا :Obstractive Jaundice
داسې يو حالت دئ ،چې د صفراوي لارو په يوه برخه كې بندښت موجود او د صفراوي
موادو د تخليې په وړاندې مانع وګرځي.
د  Obstructionد ځاى په نظر كې نيولو سره په صفراوي لارو كې لاندې وېش ترسره
شوئ دئ:
 :Intra Hepatic Obstruction -1كېداى شي د ځيګر په داخل كې قناتونه په محراقي يا
 Focalشكل سره متوسع وي ،چې دغه حالت د  Mass Lesionيا Sclerosing
 Chllangitisله كبله منځ ته راځي.
:High Extra Hepatic Obstruction -2
د  Hepatic Ductله بندښت څخه عبارت ده ،چې عموماً د  Porta Hepatisد تومورونو
په وسيله منځ ته راځي.
:Low Extra Hepatic Obstruction -3
په دې صورت كې بندښت په  Common Bile Ductكې موجود وي د بېلګې په توګه د
 Papillaپه برخه كې د  Common Bile Ductتيږې ،د پانكراس د رآس كانسرونه ،د
پانكراس د رآس التهابونه او حتى هغه  Duodenal Ulcerچې له  Papillaسره نږدې
موقيعت ولري.
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په كوچنيو ماشومانو كې  Obstructive Jaundiceعموم ًا د لاندې دوو سببونو په وسيله
منځ ته راځي:
 :Biliary Atresia -1په دغه صورت كې صفراوي قناتونه نري )نازك( او يا يې هېڅ
تشكل نه وي كړى او صفراوي مواد نشي تخليه كولاى.
 :Choleducal Cyst -2هغه  Cystده چې د  Common Bile Ductپه اوږدو كې رامنځ
ته كېږي او د  Common Bile Ductقنات بندوي.

Gall Bladder
د صفرا كڅوړه يو  Cysticساختمان ده ،د ناك يا  S shape ،Pear Shapeاو Egg
 shapeپه شكلونو سره د ځيګر په سفلي مخ كې ليدل كېږي او  Sizeيې په بېلا بېلو
كسانو كې يو له بل سره توپير لري د صفرا د كڅوړې اندازه په عين شخص كې هم توپير
لري د بېلګې په توګه د لوږې يا  Fastingپر مهال د صفرا كڅوړه متوسع او لويېږي ،خو د
ډوډۍ له خوړلو په ځانګړې توګه له  Fatty Mealڅخه وروسته د  Contractionله كبله د
صفرا كڅوړه كوچنۍ كېږي.
د صفرا كڅوړه له  Fundus ،Bodyاو  Neckڅخه جوړه شوې ځيني وخت د Gall
 Bladderغاړې ته نږدې يو  Foldوجود لري ،چې د  Junctional Foldپه نامه يادېږي.

هغه ساحه چې د  Junctional Foldاو  Neckتر منځ قرار لري د  Hartman’s Pouchپه
نوم يادېږي.
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د صفرا د كڅوړې دېوال  Echogenicاو پرېړوالى يې تر  1 – 3 mmپورې رسېدلاى شي
او تل بايد د صفرا دكڅوړې قدامي دېوال په داسې حال كې اندازه شي چې كڅوړه متقلصه
نه وي.
د كڅوړې خلفي دېوال د  Posterior Wall Reinforcementله كبله په نارمل ډول پرېړ
)ضخيم( ښكارېږي.
د صفرا د كڅوړې محتوي عموم ًا صافه وي ،خو ځيني وخت د كڅوړې په منځ كې
رسوبات ليدل كېږي ،چې د  Debreeيا  Sludgeپه نامه يادېږي او له ټينګې صفرا يا
 Thick Bileڅخه عبارت ده.
كله نا كله هماغه  Sludgeيا  Thick Bileيو له بل سره نښلي او د صفرا د كڅوړې په
منځ كې د يو مدور  Echogenicساختمان په شكل ليدل كېږي ،چې د  Sludge Ballپه
نامه يادېږي او بايد له  Stoneسره يې بېلوونكى تشخيص وشي Sludge Ball .شاتنى
سيورى يا  Shadowنه وركوي.

د صفرا د كڅوړې اندازه او حجم:
د صفرا نارمله كڅوړه چې متقلصه )غونجه( نه وي ،له  7 – 10 cmپورې اوږدوالى او له
 4 cmڅخه لږ پلنوالى )عرض( لري او حجم يې  4 – 20 ccده.
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كه چېرې د صفرا د كڅوړې قطر له  6 cmاو اوږدوالى يې له  12 cmڅخه زيات شي او
دغه راز كه په كاهلانو كې يې اوږدوالى له  12ساعته لوږې څخه وروسته له  3 cmڅخه
لږ شي پتالوژيك شمېرل كېږي.

د صفرا كڅوړه په لاندې حالتونو كې كوچنۍ كېږي:
Chronic Cholecystitis .1
 .2په  Sever Hepatocellular Diseaseكې د صفرا د توليد كموالى
 .3د ډوډۍ له خوړلو څخه وروسته
 .4له  Cystic Ductڅخه پورته د Bile Duct Obstruction

د معاينې تخنيك يا :Scan Technique
د صفرا كڅوړه عموماً له  Sub Costalناحيې څخه په داسې حال كې معاينه كېږي ،چې د
ځيګر د  Inferior Surfaceانځور واخيستل شي.
چې په دې صورت كې له  Gall Bladderڅخه  Longitudinalاو  Transverseمقطع
ګانې اخيستل كېږي .دغه راز د صفرا كڅوړه له همدغې ناحيې څخه ،چې مريض په Left
 Lateralيا  Left Decubicوضعيت كې قرار ولري معاينه كېدلاى شي.
د دې لپاره چې د صفرا كڅوړه په ځانګړې توګه د هغې  Neckپه بشپړه توګه وليدل شي،
نو بايد كڅوړه له  Inter Costal Spaceڅخه  Scanشي.
Supine Position .1
Left Lateral Decubitus Position .2
Setting or Standing Position .3
The Hand/Knees Position .4

:Gall
Gall Bladder Walls
د صفرا د كڅوړې د دېوال پرېړوالى د لوږې يا  Fastingپه حالت كې چې كڅوړه متقلصه
نه وي  1 – 3 mmده ،هر كله چې دغه اندازه په  Fastingحالت كې چې كڅوړه متقلصه
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نه وي له  3mmڅخه زياته شي د صفرا د كڅوړې په التهابي پروسې دلالت كوي
).(Acute and Chronic Cholecystitis
كله چې د ډوډۍ له خوړلو څخه وروسته د صفرا كڅوړه متقلصه شي نوموړى دېوال 3-4
 mmنارمل قبول شوى ده.
په يو شمېر نورو ناروغيو كې سره له دې چې د صفرا كڅوړه نارمله ده ،خو د نوموړې
كڅوړې په شا او خوا كې د مايع د موجوديت له كبله د كڅوړې دېوال پرېړ )ضخيم(
معلومېږي ،دغه ناروغۍ عبارت دي له:
Chronic Heart Failure .1
Renal Failure .2
Hypo Albomenemia .3
Ascitis .4
Anasarca or Generalized Edema .5
Acute Hepatitis .6
 .7په هغو پتالوژي ګانو كې چې د صفرا كڅوړې ته نږدې وي.
 .8د ځيګر په لومړنيو او ميتاستاتيك  Neoplasmكې.
Focal Adenomyomatosis .9
Aquired Immune Deficiency Syndrome .10
Sclerosing Cholengitis .11
Portal Hypertension .12
Varices Related to Portal Hypertension .13
Giardiasis .14
Lymphatic Obstruction .15
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:Variants of Gall Bladder
:Agenesis - 1
يو نادر حالت دئ له ) Contracted Gall Bladder (chronic cholecystitisسره
غلطېږي ،يعني په دواړو حالتونو كې د صفرا كڅوړه نه ښكارېږي.

:Ectopic Gall Bladder - 2
دا شكل په نسبي توګه عموميت لري او د ځيګر له  Atypicشكلونو سره يو ځاى ليدل
كېږي په دې صورت كې د صفرا د كڅوړې اصلي اناتوميك موقيعت بدلون مومي د بېلګې
په توګه په مورزادي حالتونو كې ،له جراحي مداخلاتو څخه وروسته ،د ځيګر په هغه
نيوپلازم كې چې د ځيګر شكل ته بدلون وركړي او د  Liver Cirrhosisپه پېښو كې دا
ډول انومالي ليدل كېږي.

:Fold - 3
د صفرا د كڅوړې په دېوال كې له يوې پردې څخه عبارت ده چې كله نا كله د
 Sonographicمعاينې پر مهال ستونزې پيدا كوي او ځيني وخت له يوه اضافي ساختمان
سره مغالطه كېږي.
اكثراً يو  Foldيا پرده له  Neckسره نږدې موندل كېږيږي ،چې د  Junctional Foldپه
نامه يادېږي.

: The Phrygion Cup - 4
په دې ډول  Gall Bladderكې ،پرده يا  foldد صفرا د كڅوړې  Fundusته نږدې رامنځ
ته كېږي.
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صفراوي تيږې يا :Gall Stone
صفراوي تيږي عموماً له  Acute and Chronic Cholecystitisسره يو ځاى ليدل كېږي،
نوموړې تيږې له اعراضو پرته هم منځ ته راتلاى شي او د الټراساونډ له نظره ګڼ شمېر بېلا
بېلې منظره غوره كوي.
:Gall Stone with Shadowing-1
په دې صورت كې تيږه د  Echogenic Focusپه شكل د سپوږمكۍ په څېر ښكارېږي ،شا
ته يوه منظمه  Shadowيا سيورى وركوي.

:Gall Stone without Shadowing -2
كېداى شي د صفرا ډېرې كوچنۍ تيږې )> Shadow (4 mmيا سيورى ونه لري.
:Gravel Appearance of Cholelithiasis -3
په دې صورت كې د صفرا په كڅوړه ډېر كوچنۍ كوچنۍ تيږې موجودې دي چې په جلا
جلا توګه نه ليدل كېږي ،كېداى شي  Shadowولري يا يې ونه لري.
 Gall Bladder Filled with Stone -4يا د تيږې په وسيله ډكه شوې كڅوړه:
په دې صورت كې د صفرا د كڅوړې نارمل محتوي نه ليدل كېږي ،بلكې يواځې د
نوموړې تيږې ساحه د يوه  Echogenicساختمان په شكل چې  Acoustic Shadowهم
لري ليدل كېږي.

69

] 

[

Ultrasuond

 Stone Attached to Gall Bladder Wall -5يا د صفرا د كڅوړې له دېوال سره نښتې
تيږې:
دا ډول تيږې په ټوليز ډول ډېرې كوچنۍ او د ناروغ د وضعيت په تغيرولو سره له خپله ځايه
نه بې ځايه كېږي.
: Stone with Mass -6
دا ډول تيږې د كتلې په منځ كې قرار لري.
په ټوليز ډول تيږې  Echogenicاو له  Shadowingسره يو ځاى وي او حتما بايد د صفرا
د كڅوړې په  Lumenكې ځاى ولري ،چې د ناروغ د وضعيت په بدلولو سره تيږې هم له
خپل ځاى څخه بې ځايه كېږي.
صفراوي تيږې بايد د څيرمه كولمو له ګازاتو او  Sludge Ballسره تشخيص تفريقي شي.
 Sludge Ballشاتنى سيورى يا  Posterior Shadowنه وركوي او ګازات هم په نامنظم
ډول  Echogenicاو شاتنى سيوري يا Posterior Shadowيې هم نامنظمه وي.
پرته له دې د صفرا د كڅوړې تيږې بايد د صفرا د كڅوړې له پوليپونو  ،تومورونو ،هغو
پرازيتونو سره چې د صفرا د كڅوړې په داخل كې ننوتلي وي ،ترومبوزونو ،د كڅوړې د
 Empyemaله رسوباتو او ميتاستاتيك كتلاتو سره تشخيص تفريقي شي.

:Acute Cholecystitis
عموماً د صفرا د كڅوړې له تيږو سره يو ځاى او ځيني وخت بې له تيږو څخه منځ ته راځي
او په الټراساوند كې يې ځانګړتياوې په لاندې ډول دي:
Cholelithiasis -1
 Focal Tenderness -2يا Ultrasound Morphy’s Sign
 Gall Bladder Wall Thickness -3له  3 mmڅخه زيات نامنظم هم وي.
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 كې د مايع شتوالىPeri Gall Bladder Space  په-4
 كې د ګازاتو شتوالىLumen  پهGall Bladder  د-5
Calculus Impacted in Gall Bladder Neck -6
Gall Bladder Distention -7

Gall Bladder Carcinoma
 منظره يې پهSonographic  يو له نادرو سببونو څخه ده اوRight Upper Quadrant د
:لاندې ډول ده
 د صفرا كڅوړه په بشپړه يا نيمګړې توګه د جامدې كتلې په وسيله نيول كېږي او د-1
.ناروغ د وضعيت په بدلون سره له خپل ځايه نه بې ځايه كېږي
 يا د صفرا د كڅوړې د دېوال محراقيFocal Thickness of Gall Bladder Wall -2
.پرېړوالى
 لپاره يوهGall Bladder Carcinoma  دا د: Stone With Mass -3
. نښه دهPathogonomonic
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Gall Bladder Polyp
په ټوليزه توګه په دوه ډوله ده:
 :Cholestrol Polyp -1د صفرا د كڅوړې ډېرى پوليپونه له همدې ډلې څخه دي او اكثر ًا
ډېر كوچني دي.
نوموړي پوليپونه له  Intracellular Cholestrolكتلو څخه عبارت دي او د لاندې
ځانګړتياوو لرونكي دي:
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 -aد  Homogenousاو  Echogenicساختمانونو په شكل ښكاري ،چې Echogenicity
يې له ځيګر څخه زياته او له تيږې څخه كمه ده.
Immobility -b
 -cد شاتني سيوري يا  Shadowingخيره والى يا نشتوالى.
دا ډول پوليپونه بايد د صفرا د كڅوړې د دېوال له تيږو څخه تشخيص تفريقي شي ،هغه دا
چې تيږې په شديده توګه  Echogenicاو د شاتني سيوري لرونكې دي.

 :Adenomic Polyp -2د دې ډول پوليپونو د موجوديت په صورت كې د صفرا د كڅوړې
د دېوال  Echogenicityزياتوالى مومي .د دې ډول پوليپونو چې د صفرا د كڅوړې د
دېوال له  Mucosaڅخه سرچينه اخلي د  Sonographicمنظرې په اړه لږ معلومات وجود
لري.
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د  Ultrasoundله نظره د صفرا د كڅوړې پوليپونه د نوموړې كڅوړې په دېوال كې له ګڼ
شمېر هغو تبارزاتو څخه عبارت دي ،چې قوي  Echoلري ،خو  Posterior Shadowنه
لري.
د صفرا د كڅوړې پوليپونه د شمېر له نظره ګڼ او اندازه يې تر  10 mmپورې رسېدلاى
شي.
هغه مهال چې د  Adenomic Polypاندازه له  1-2 cmڅخه زياته وي ،اكثراً نارمل او د
صفرا د كڅوړې د كانسر د ردولو لپاره د لا زياتې څارنې او معاينې غوښتنه كوي.
په ټوليز ډول د صفرا د كڅوړې  Polypد نرۍ )نازكې( ساقې لرونكى دئ ،چې د ناروغ د
وضعيت په بدلولو ،سره له دې چې له خپله ځايه نه بې ځايه كېږي ،خو شكل يې تغير
كوي.

:Non Lithiatic Cholecystitis
 Sonographicمنظره يې په لاندې ډول ده:
 -1د صفرا د كڅوړې  Sizeلوى ليدل كېږي.
 -2د صفرا د كڅوړې دېوال په منتشر او محراقي ډول پرېړېږي )ضخيمېږي(.
 -3د صفرا په كڅوړه كې د  Focal Hypo Echoic Regionمحراقونه ليدل كېږي.
 Ultrasound Morphy’s Sign -4مثبت دی.
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:Chronic Cholecystitis
 Sonographicبدلونونه يې د  Acuteپه څېر وصفي نه دي ،خو له دې سره سره لاندې
بدلونونه ليدل كېږي.
 -1په ټوليز ډول له صفراوي تيږو سره يو ځاى وي.
 -2د صفرا د كڅوړې دېوال پرېړ او نامنظم وي.
 -3د صفرا د كڅوړې حجم كوچنى او فعاليت یې كم يا له منځه ځي يعني له Fasting
څخه وروسته توسع نه كوي.
 :Contracted Gall Bladder -4ځيني وخت د صفرا كڅوړه نه ليدل كېږي ،يواځې او
يواځې تيږې يې ليدل كېږي.

:Gall Bladder Hydrops
د صفرا د كڅوړې له ډېرو لويېدو څخه عبارت ده ،چې د التهابونو او د Hartman’s
 Cystic Duct ،Pouchيا  Common Bile Ductپه برخو كې د تيږو د شتوالي له كبله
منځ ته راځي.
دغه راز نوموړى حالت د  Porta Hepatisپه برخه كې د  Lymph Adenopathyپه ترڅ
كې او د صفرا د كڅوړې په انوماليو ،په ځانګړې توګه د  Septationپه صورت كې منځ
ته راځي.

:Emphysimatous Cholecystitis
د صفرا د كڅوړې هغه التهاب چې د ګاز د توليدوونكو اورګانيزمونو په وسيله منځ ته
راځي ،د دې لامل كېږي چې د كڅوړې په  Lumenكې دننه او د هغې په دېوالونو كې
ګازات وليدل شي.
كه چېرې دغه ګازات ډېر وي ،نو كېداى شي چې د كولمو له ګازاتو سره مغالطه شي.
دا د  Cholecystitisيو نادر شكل ده ،چې په  Diabeticاو ډېرو زياتو كمزورو ناروغانو
كې ليدل كېږي.
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:Adenomyomatosis
د صفرا كڅوړې د دېوال يوه غير التهابي ناروغي ده ،چې د كڅوړې په دېوال كې
 Hyperplasiaاو  Intramural Diverticulaليدل كېږي او د – Rokitansky – Ascoff
 Sinusisپه نوم يادېږي.
په دې آفت كې د صفرا كڅوړې د دېوال د عضلي نسج پر سر په ځينو برخو كې د اپېتېل
غدوي نسج په متبارز ډول ليدل كېږي.
په  Ultrasoundكې د صفرا د كڅوړې د غدواتو اپېتېل نسج د كڅوړې د دېوال په ځينو
برخو كې د تنبتاتو په شكل ليدل كېږي او د دېوال ځينې برخې بيا په نورمال ډول
ښكارېږي.
له دې سره سره په نوموړې ناروغۍ كې د صفرا د كڅوړې د غاړې )عنق( نارمله
 Shadowزياتېږي.
دغه حالت د  Right Upper Quadrantد منځنيو او وار وار دردونو لامل ګرځي.
په  Ultrasoundكې درې وصفي منظرې وركوي:
1. Multiple Septation within Gall Bladder
2. Multiple Polyp within Gall Bladder
3. Multiple Comet Effect
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Adenomyomatosis in a 39-year-old woman. US shows mural thickening with calcifications with the characteristic
'comet-tail' reverberation artifact (arrow) due to small cholesterol crystals within Rokitansky-Aschoff sinuses.

 يا لكۍ لرونكى ستورى د صفرا د كڅوړې يو نارمل حالت دی او همComet Tail Sign
Intra Mural  چې له كوچنيو صفراوي تيږو او د، له ډلې څخه دیArtifacts د
 له كرستلونو څخه د صفرا د كڅوړې په دېوال كېCholestrol  په شكل دDiverticle
.منځ ته راځي
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اناتومي:
پښتورګي ،چې د شمزۍ )ستون فقرات( په ښي او كيڼ لوري كې قرار لري په كاهلو
كسانو كې له  8څخه تر  13سانتي مترو پورې اوږدوالى او  5سانتي متره پلنوالى
)عرض(  ،د پارانشيم پرېړوالى )ضخامت( يې  2.5سانتي متره ده.

د پښتورګو وحشي څنډه محدبه او انسي څنډه يې د مركز په ساحه كې يو مقعريت لري،
چې د پښتورګي د نامه ) (Hillusپه نوم يادېږي او له دغه ځايه پښتورګي ته شريان ،وريد
او حالب ننوځي.
پښتورګي د علوي قطب ،سفلي قطب ،انسي څنډې او وحشي څنډې لرونكي دي.
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د پښتورګو موقعيت يا :Location
پښتورګي د پرېتوان د شاتنۍ برخې غړي دي ،چې په  Lumber Regionكې د – D12
 L3په منځ كې ځاى لري .كيڼ پښتورګى د ښي پښتورګي په پرتله  1 -2 cmلوړ موقعيت
لري.
په  Right Upper Quarantكې د ځيګر د موجوديت له كبله كيڼ پښتورګى د ښي
پښتورګي په پرتله اوږد ده ،خو د  Cortexاو  Medullaبرخې يې د ښي پښتورګي په
پرتله نازكې دي.
د پښتورګي په معاينه كې بايد لاندې درې شيانو ته پام وشي:
 -1علوي قطب د سفلي قطب په پرتله لږ څه د خلف خواته قرار لري.
 -2علوي قطب د سفلي قطب په پرتله لږ څه انسي خواته قرار لري.
 -3د پښتورګي  Hillusد پښتورګي د انسي څنډې په متوسطه برخه كې قرار لري.
د Psoasعضله د پښتورګي په خلفي برخه كې ځاى لري.

79

] 

[

Ultrasuond

د معاينې تخنيك يا :Scan Technique
د  Ultrasoundپه وسيله د پښتورګو معاينه له قدام ،جنب )څنګ( او خلف څخه ترسره
كېدلاى شي:
 ښى پښتورګى په  Coronalوضعيت له  Right Mid Auxiliary Lineڅخه ښه Scanكېږي .له ښي پښتورګي څخه د انځور يا  Imageاخيستل ځكه آسانه دي ،چې په
 Coronalوضعيت كې ځيګر د پښتورګي په قدام كې د  Acoustic Windowپه توګه
قرار لري.
كيڼ پښتورګى له  Left Posterior Auxiliary Lineڅخه  Scanكېږي او د شا )خلف(
له لوري څخه دواړه پښتورګي د شمزۍ له دواړو خواوو څخه ليدلاى شو.
په ټوليز ډول د پښتورګو د ښو ليدلو او معاينه كولو لپاره بايد له ناروغ څخه د معاينې پر
مهال د عميق تنفس يا  Deep Inspirationغوښتنه وشي تر څو پښتورګي له پښتيو څخه
لاندې خوا ته ټېله شي.
هر كله چې د پښتورګي علوي او سفلي قطبونه په يوه  Imageكې ونه ليدل شي ،نو بايد
د پښتورګي سفلي قطب په عادي حالت كې معاينه او وروسته بيا له ناروغ څخه د Deep
 Inspirationغوښتنه وشي تر څو د پښتورګي علوي قطب لاندې خواته ټيله او بيا معاينه
شي دا تخنيك د  Two Separated Viewپه نوم يادېږي.
د پښتورګي په يوه مقطع كې لاندې درې مهمې برخې ليدل كېږي:
 :Renal Sinus -1د پښتورګي په مركز كې قرار لري Calycial System ،او Renal
 Pelvisپه كې شامل دي.
په الټراساونډ كې دغه برخه د متراكمو او شحمي انساجو د موجوديت له كبله Echogenic
ليدل كېږي.
 :Renal Medulla -2په دې برخه كې  Pyramidsقرار لري ،د قريبه او بعيده تيوبولونو
او د  Henleyد ليندۍ )قوس( د موجوديت له كبله  Hypoechoicمعلومېږي.
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 :Renal Cortex -3دا د پارانشيم له هغې برخې څخه عبارت ده ،چې  Pyramidsپوښي
او د  Renal Medullaپه پرتله يو څه  Echogenicښكارېږي.
پښتورګي د يوې روښانه  Echogenicكرښې په وسيله احاطه شوې دي ،چې د Renal
 Capsuleپه نوم يادېږي او د نوموړې كرښې په شا او خوا كې  Peri Renal Fatقرار
لري.

د برتېن ستن : Column of Bertin
له يوه  Hypoechoicخيال څخه عبارت ده ،چې د پښتورګي په مركز كې قرار لري ،دغه
ستن په  Renal Sinusكې  Echogenicخيال يو له بل څخه جلا كوي او د دې ښكارندوى
ده چې په پښتورګي كې دوه اطراحيه سيسټمونه او د Double Collecting System
ټولګې وجود لري.
ښايي پښتورګي په دې صورت كې دوه حالبونه او دوه حويضې ولري ،دا خيال پتالوژيك
نه ،بلګې يو نارمل خيال دئ.
دغه راز ځيني وخت د كيڼ پښتورګي په قدامي برخه كې په نارمل ډول يو راوتلى ساختمان
ليدل كېږي ،چې د  Left Renal Humpپه نوم يادېږي او بايد د پښتورګي له جامدو كتلو
څخه تشخيص تفريقي شي.
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:Ectopic Kidney
كېداى شي پښتورګي په خپل اصلي ځاى كې ونه موندل شي ،چې په دې صورت كې بايد
ټوله ګېډه تفتيش او وپلټل شي.
 Ectopicپښتورګي عموماً په حوصله كې ځاى نيسي ،خو كېداى شي په  Epigastricاو
 Flankناحيو كې هم وليدل شي.
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:Renal Agenesis
كله نا كله يو پښتورګى نه موندل كېږي او د مقابل لوري پښتورګى په معاوضوي
) (Compensatoryشكل لويېږي ،چې په دې صورت كې يو پښتورګى له سره نه دئ
جوړ شوى.
:Horse Shoe Kidney
د پښتورګو يوه انومالي ده ،چې په دې صورت كې دواړه پښتورګي په علوي يا سفلي
قطبونو كې يو له بل سره نښلي او كېداى شي د  Epigastric ،Flanksاو  Pelvicپه
ناحيو كې ځاى ونيسي او دواړه پښتورګي د آس د نعل په څېر ښكارېږي.

:Crossed
Crossed Fused Ectopy
په دې صورت كې د  Ectopicپښتورګي قطب د  Normotopicپښتورګي له سفلي قطب
سره نښلي ،چې د دې ډول پښتورګو محور عموم ًا طولاني وي .د  Ectopicپښتورګي
 Pelvisقدام ته او د  Normotopicپښتورګي  Pelvisنارمل لوري ته قرار لري.
د  Ectopicپښتورګي حالب د ګېډې له منځنۍ كرښې څخه تېرېږي او د مثانې په Uretro
 – Vesicular Junctionكې په نارمل ډول ارتكاز كوي.
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 Sonographicلاسته راوړنې:
 Fused Kidney -1په غير معمول شكل اوږده وي.
 -2په پلنه )مستعرض( مقطع كې پښتورګى نارمل ليدل كېږي.
 -3د دواړو پښتورګو د نښتنې په ځاى ) (Fusion Pointكې يو  Notching Defectليدل
كېږي.
 -4دوه  Renal Pelvisاو  Ureterپه جلا جلا توګه ليدل كېږي.
 -5د مقابل لوري پښتورګى نه ليدل كېږي.
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د  Missing Kidneyپه صورت كې يعني چې يو له پښتورګو څخه په خپل اصلي
موقعيت كې ونه موندل شي ) Hypoplasia, Agenesis, Renal Ectopi, Atrophy,
 (Dysplasiaبايد  Sonographerلاندې څلور ټكو ته پام ولري:
 -1د  Ectopic Kidneyلپاره بايد ټوله ګېډه او حوصله وګوري.
(Dysplasia, Hypoplasia and Atrophy) Small but Normotopic Kidney -2
 -3د مقابل لوري د پښتورګي Hypertrophy
 -4په ښځو كې بايد د  Reproductive Organانومالي ګانو ته پام وشي.
:Pathology .6
د پښتورګو ناروغۍ په عمومي توګه په  Acute Renal Medical Diseaseاو Chronic
 Renal Medical Diseaseوېشل كېږي.
 Acute Renal Medical Diseaseپه لاندې دوه ټايپونو وېشل كېږي:
:Typ I Renal Medical Disease -I
ښايي په دې صورت كې پښتورګي د  Sizeله نظره نارمل يا لوى وي او – Cortex
 Medulary Distinctionنارمل وي.
خو د دغې برخې  Echogenicityزياتېږي چې د ځيګر له  Echogenicityسره د پرتلنې
)مقايسې( په ترڅ كې د نوموړي حالت  Gradingلاسته راځي ،چې په دې  Typeكې
درې لاندې  Gradsكتګوري شوي دي:
 :Grad I Renal Medical Disease -1په دې صورت كې د پښتورګي د پارانشيم
 Echogenicityد ځيګر له  Echogenicityسره مساوي كېږي.
 :Grad II Renal Medical Disease -2په دې صورت كې د پښتورګي د پارانشيم
 Echogenicityد ځيګر د  Echogenicityپه پرتله زياتېږي.
 :Grad III Renal Medical Disease -3په دې صورت كې د پښتورګي د پارانشيم
 Echogenicityد پښتورګي د  Sinusله  Echogenicityسره مساوي كېږي.
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: كې لاندې ناروغۍ شاملې ديType I Renal Medical Disease په
Acute Glomerolonephritis -1
Chronic Glomeroloniphritis -2
Lupus Nephritis -3
Hypertensive Nephrosclerosis -4
Diabetic Nephrosclerosis -5
 منځType I Renal Medical Disease  چې، دهMalignancy  يواځنۍLeukemia -6
.ته راوړي
Acute Tubular Necrosis -7
Bilateral Renal Vein Thrombosis -8
Cortical Nephrocalcinosis -9

:Type II Renal Medical Disease
Disease - II
. له منځه ځيCortico – Medulary Distiction په دې صورت كې
:په دې ګروپ كې لاندې ناروغۍ شاملې دي
Acute Bacterial Nephritis (Lobar Nephritis) -1
Chronic Pyelonephritis -2
Chronic Glomerolonephritis -3
Renal Tuberculosis -4
Type II Renal Medical  ناروغۍ بالاخره پهType I  په ټوليز ډول اكثريت-5
. بدلېږيDisease
Small End Stage Kidney (Chronic Renal Medical Disease)
، څخه كمېږي8 cm په دې صورت كې دواړه پښتورګي كوچني كېږي اوږدوالى يې له
(Shrink)  يې د ليدلو وړ او د پښتورګي پارانشيم كوچنىRenal Sinus Echogenicity
.كېږي
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د پښتورګي د پارانشيم محراقي له منځه تلل په  Chronic Pyelonephritisاو د
پښتورګي په احتشا ) (Ischemiدلالت كوي.

د پښتورګو تيږې :Kidney Stone
د پښتورګو تيږې د  Echogenicټكو په شان ،چې له Posterior Acoustic Shadow
سره يو ځاى وي ليدل كېږي.
د پښتورګو تيږې په عمومي توګه د پښتورګو په  Sinusيعني  Renal Pelvisاو Calyses
كې ليدل كېږي.
دغه تيږې د  Sizeاو شمېر له نظره متغيرې دي او د تيږو هغه شكل چې ټول پښتورګي يې
نيولي وي د  Stag Hornپه نامه يادېږي.

:Hydronephrosis
د  ،Collecting Systemكوچنيو او لويو كليسونو او حتى د  Pelvisارتوالي يعني توسع
ته  Hydronephrosisوايي.
د الټراساونډ له نظره همدغه متوسع حويضه او كليسونه په  Hypoechoicيا Echo free
شكل ليدل كېږي ،چې يو له بل سره نښلي او د همدغې ځانګړتيا په وسيله د پښتورګو له
كيستونو څخه تشخيص تفريقي كېږي.
كله ناكله د پښتورګي له حويضې او كليسونو څخه پرته  Ureterهم متوسع كېږي ،چې دې
حالت ته  Hydroureterوايي.
د  Hydronephrosisاندازه او مقدار تل متغير وي.
هغه  Hydronephroseچې د اوږدې مودې لپاره باقي پاتې شي د پښتورګي د پارانشيم د
تخريب او له منځه تللو لامل ګرځي ځيني وخت هغه  Hydronephroseچې د اوږدې
مودې لپاره موجود وي د بندښت له منځه وړلو څخه وروسته هم باقي پاتې كېږي.
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له پورتنيو بدلونونو څخه پرته په دغه صورت كې د پښتورګو  Echogenicityهم كمېږي.
د  Hydronephrosisاو  Hydroureterپه پېښو كې د بندښت لامل په لاندې ځايونو
موقعيت نيسي:
 -1كېداى شي بندښت له كليسونو څخه د يوه كليس په خوله كې وجود ولري ،چې په دې
صورت كې يواځې هماغه كليس متوسع ليدل كېږي د بېلګې په توګه تيږې.
 -2كه چېرې بندښت په  Renal Plevisكې وجود ولري ،نو ټول كليسونه متوسع كېږي.
 -3كه چېرې بندښت په  Pelvi – Ureteric Junctionكې وجود ولري ،نو له ټولو
كليسونو څخه پرته د پښتورګي حويضه يعني  Renal Pelvisهم متوسع كېږي.
 -4كه چېرې بندښت د حالب په يوه برخه كې وجود ولري ،نو په دې صورت كې له
 Hydronephrosisڅخه پرته  Hydrureterهم ليدل كېږي.
 -5كه چېرې بندښت په  Uretero – Vesicular Junctionكې وجود ولري ،نو ټول
حالبونه Renal Pelvis ،او كليسونه متوسع كېږي د بېلګې په توګه د نوموړې برخې د
تيږو او د مثانې د تومورونو په پېښو كې.
 -6كه چېرې بندښت له مثانې څخه لاندې وجود ولري ،نو Bilateral Hydronephrosis
 and Hydroureterليدل كېږي .په دې صورت كې دواړه حالبونه تر وروستۍ برخې
متوسع وي.
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دغه حالت د  Urine Retentionپه پېښو ليدل كېږي ،د بېلګې په توګه د Hypertrophy
 ،of Prostateد پروستات تومورونو ،د احليل د تنګوالي ،په ماشومانو كې د Posterior
 Urethral Valveاو داسې نورو پېښو له كبله منځ ته راتلاى شي.

:Posterior Urethral Valve
په نارينه ماشومانو كې د ادرار د بندښت تر ټولو عمده لامل له Posterior Urethral
 Valveڅخه عبارت ده ،چې د  Bolbomembranous Urethraد برخې يو
 Diaphragmatic Obstrcutionده او د احليل د بندښت نور لاملونه ډېر نادر دي.
د  Posterior Urethral Valveعمده  Sonographicموندنې په لاندې ډول دي:
1. Prostatic Urethral Dilatation
2. Thick Wall Distended Urinary Bladder
3. Bilateral Hydronephrosis and Hydroureter

:Ureterocele
په نارمل حالت كې حالب مثانې ته په داسې شكل داخېلېږي ،چې له مثانې سره يوه زاويه
جوړوي او همدغه زاويه د حالب او مثانې ترمنځ د يوې معصرې حيثيت لري ،چې له مثانې
څخه حالب ته د ادرار له بېرته ګرځېدلو څخه مخنيوى كوي په داسې حال كې چې له حالب
څخه مثانې ته د ادرار د تېرېدلو پرېښله )اجازه( وركوي.
ځيني وخت حالب مثانې په داسې شكل ننوځي ،چې نوموړې زاويه نه جوړېږي او د حالب
 Distalبرخه د مثانې په دننه كې د  Uretero – Vesicular Junctionپه برخه كې د يوه
 Cystپه څېر ليدل كېږي ،چې په ترڅ كې د  Hydronephrosisاو  Hydroureterلامل
ګرځي(Cubra Sign) .
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ځيني وخت د حالب  Distalبرخه د دې پر ځاى چې مثانې ته ننوځي ،په  Ectopicتوګه د
احليل په  Proximalبرخه كې ارتكاز كوي او د  Hydronephrosisاو Hydroureter
لامل ګرځي.

:Xantho Granulomatous Pyelonephritis
له هغه حالت څخه عبارت ده ،چې تيږه د پښتورګي په حويضه يا  Renal Plevisكې ځاى
ونيسي ،د  Hydronephroseلامل او د پښتورګي په پارانشيم كې د Echogenic
بدلونونو د رامنځ ته كېدو سبب ګرځي.
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:Pyonephrosis
هر كله چې  Hydronephrosisد  Micro Organismپه وسيله منتن او په چرك يا Pus
بدل شي د  Pyonephrosisپه نوم يادېږي ،چې په الټراساونډ كې د نوموړي په منځ كې
 Internal Echoليدل كېږي.
دغه راز په دې صورت كې  Fluid – Fluid Levelهم ليدل كېږي.
دا د ژوندانه يو تهديدوونكى حالت دئ ) ،(Life Threatenedښايي د الټراساونډ په
لارښونه  Percutanous Nephrostomyد ناروغ د ژغورنې سبب وګرځي.

:Nephrocalcinosis
 Nephrocalcinosisد پښتورګو په پارانشيم كې د كلسيم د مالګو له رسوباتو څخه
عبارت دئ ،چې په ټوليز ډول د  Microscopicټولګو په شكل وجود لري.
 Nephrocalcinosisپه دوه ډوله ده:
 :Medulary Nephrocalcinosis -1دا يې ډېر عام شكل دئ او په دې صورت كې
دكلسيم د مالګو رسوبات په  Pyramideكې وجود لري.
 :Cortica Nephrocalcinosis -2دا ډول په يواځې يا له Medulary
 Nephrocalcinosisسره يو ځاى ليدل كېږي.
لاندې ناروغۍ په ابتدايي او ثانوي توګه د  Nephrocalcinosisلامل ګرځي:
_ Hypervitaminose D
 Hypercalcemia Medulary Sponge Kidney Renal Tubular Acidosis Hypercalciurea Furosamide Induced Nephrocalcinosisچې يو عام شكل يې دئ په هغو
) (Premature Infantماشومانو كې ،ليدل كېږي چې په  Intensive Cure Unitكې يې
درملنه شوې وي.
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 Nephrocalcinosisپه عمومي صورت  Renal Medullaمصابوي ،نو له همدې كبله
يې كلاسيكه  Sonographicمنظره د  Medullary Pyramideله ښكاره او برجسته
 Echogenicityڅخه عبارت ده په داسې حال كې چې د پښتورګي نورې برخې په بشپړه
توګه نارملې دي.

 Crtexپه ډېرو نادرو حالاتو كې مصابېږي .كېداى شي په دې صورت كې Pyramids
نارمل يا دا چې د  Cortexله برخې سره يو ځاى د  Calcificationد توزيع په اساس په
شديده توګه  Echogenicښكارېږي.
په هغه صورت كې چې  Calcificationپه  Microscopicشكل سره منځ ته راغلى وي،
د  Posterior Shadowموجوديت حتمي نه دئ.
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الټراساونډ د  Nephrocalcinosisد تشخيص لپاره تر ټول ښه ،حساسه او لومړنۍ معاينه
ده.
 Microcalcificationپه راډيوګرافي خيال نه وركوي.
هغه حالتونه چې د  Bright Pyramidلامل ګرځي او د الټراساونډ له نظره يې له
 Nephrocalcinosisڅخه تشخيص ستونزمن ده ،عبارت دي له:
)1. Renal Tubular Deposition (Hyper Urecemia
)2. Protein Deposition (Tomm Horsfall protein in Acute Renal Failure
)3. Vascular Congestion (Sickle Cell Disease
4. Acute Papillary Necrosis
5. Medullary Fibrosis

:Polycystic Renal Disease
 Polycystic renal diseaseعموم ًا په دوه ډوله دي:
:Infantile Polycystic Kidney -1
يو ولادي حالت عموماً په ماشومانو كې ليدل كېږي .دواړه پښتورګي لوى او Echogenic
ليدل كېږي نوموړي كيستونه ډېر كوچني او شمېر يې زياتېږي.
ښايي په پښتورګي كې يو يا دوه كيستونه لوى او متبارز وي ،ولې ډېرى كيستونه يې چې
ډېر كوچني دي نه ليدل كېږي.
پښتورګي د  Good Through Transmisionله كبله  Echogenicمعلومېږي.
 :Adult Polycystic Kidney -2دواړه پښتورګي لويېږي ) ( 15 – 18 cmاو د
پښتورګي پارانشيم يعني  Cortexاو  Medullaد ګڼ شمېر كيستونو په وسيله ،چې د
 Sizeاو  Shapeله نظره يو له بل سره توپير لري نيول كېږي او د پښتورګي  Sinusسره
له دې چې موجود ده خو بيا هم د كيستونو په وسيله نه نيول كېږي اما په الټراساونډ كې په
مشكل سره ليدل كېږي.
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په ځينو برخو د پښتورګي نارمل پارانشيم هم ليدل كېږي ،چې ډېر  Echogenicوي )دا
ډول پښتورګي د  40 -50كلونو په موده كې په  Renal Failureبدلېږي(.

:Multi Cystic Dysplastic Kidney
په دې صورت كې ټول پښتورګي د كيستونو په وسيله نيول كېږي او په پښتورګي كې
نارمل پارانشيم نه ليدل كېږي ،په الټراساونډ كې پښتورګي نامنظم او د انګورو د وښكالي
په څېر معلومېږي.

د پښتورګو تومورونه :Renal Masses
 : Hypernephroma or Adenocarcinoma -1د پښتورګو تر ټولو مهم  Neoplasmده
څنډې يې نامنظمې او ځيني وخت د پښتورګو له څنډې څخه هم تېرېږي.
 Echogenicityيې اكثر ًا د پښتورګو له پارانشيم څخه كمه او په منځ كې يې ځيني
 Echogenicټكي ليدل كېږي.
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An abdominal ultrasonogram of a patient with Wilms tumor shows a
)heterogeneous echogenic mass (arrows) in the right kidney. (L = liver

 :Willm’s Tumor or Nephroblastoma -2دا يو خبيث تومور ده ،چې په ماشومانو
كې ليدل كېږي .په عمومي توګه نوموړي تومورونه يو طرفه او د پښتورګي ټوله ساحه
نيسي.
څنډې نامنظمې او د يوې  Echogenicكتلې په څېر معلومېږي.
 :Transitional Cell Carcinoma -3دا ډول تومورونه د پښتورګي په  Sinusكې ځاى
نيسي او د يوې كوچنۍ  Echogenicكتلې په څېر ،چې  Echogenicityيې د پښتورګي له
 Sinusڅخه لږ وي ليدل كېږي او له  Fibrolipomatosisڅخه په مشكل سره
تشخيصېږي.
د كلينيك له نظره له نوموړي تومور سره اكثراً  Heamatureiaيو ځاى ليدل كېږي.
 Fibrolipomatosisيو نارمل حالت ده ،چې په  Renal Sinusكې د زياتو شحمو د تراكم
له كبله منځ ته راځي او په پايله كې يې پښتورګى لوى او پرېږ )ضخيم( معلومېږي.
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 :Tumor in Cyst -4په ځيني نادرو حالاتو كې تومور د  Cystپه منځ كې ځاى نيسي،
چې په دې صورت كې يو له دېوالونو د كيست څخه نامنظم او پرېړېږي.
د پښتورګو هغه كيستونه چې د  ،Septationنامنظمو دېوالونو او  Internal Echoلرونكي
وي ،بايد د  Malignancyله نظره معاينه او تحري يعني جلا شي.
 :Lymphoma -5په الټراساونډ كې لاندې درې منظرې وركوي:
الف :د يوې موضعي او  Hypoechoicكتلې په څېر ښكارېږي.
ب  :د داسې يوه پښتورګى په څېر ښكارېږي ،چې په منتشر او يو ډول سره روښانه
)شفاف( وي او د پښتورګي د  Sinusايكوجينيسيټي كمېږي.
ج  :د يوه لوى پښتورګي په څېر ،چې  Echogenicityيې كمه وي.
 :Adenoma -6جامد او كوچني تومورونه دي ،چې په  Echogenicډول ليدل كېږي.
اندازه يې له يو سانتي متر څخه لږ او عموم ًا د پښتورګي په  Cortexكې منځ ته راځي،
چې كله ناكله د پښتورګي په  Capsuleكې يو  Bulgingيا ډډبېكى منځ ته راوړي.
:Angeomyolipoma -7
يو فوق العاده  Echogenicتومور ده ،چې منظمې او ګردې ځۍ )حوافي( لري او د
پښتورګو په  Sinusكې ليدل كېږي.
د  Coputed Tomography Scanningپه وسيله په نوموړي تومور كې د شحمي انساجو
او رګونو تراكم تثبيتېږي ،چې ځيني وخت د نوموړو رګونو د خونرېزۍ له كبله د تومور په
دننه يا شا او خوا كې  Hypoechoic Areaليدل كېږي.
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:Ultrasound In Renal Transplantation
د پښتورګي له هغه پيونـد ) (Renal Transplantationڅخـه وروسـته ،چـې د عضـويت لـه
خوا منل شوى وي ،د الټراساونډ په وسيله د مورفولوژي له نظره د يـوه نارمـل پښـتورګي پـه
شكل ښكارېږي.
هر كله چې نوموړى پښتورګى د عضويت له خوا رد او ونه منل شي ،نو په الټراساونډ كې
يې پتالوژيك نښې راښكارېږي.
په عمومي توګه الټراساوند سره له دې چې د پښتورګو د ناروغيو په تشخيص كې د فوق
العاده اهميت لرونكى ده ،خو بيا هم لومړنۍ معاينه نه ده ،يعني له الټراساونډ څخه مخكې
د پښتورګو د ناروغيو او آفاتو د تشخيص او تحري لپاره د ادرار روټين معاينات او بيا يې
 Cultureځانګړى رول لري.
دغه راز د وينې معاينات ) (Renal Function Testيعني د  Ureaاو  Creatininد
سويې تعينول او راډيولوژيك معاينات لكه  Kidney – Ureter and Bladderاو Intra
 Venus Pyelographyد پښتورګي د ناروغيو په تشخيص كې ځانګړى اهميت لري.
د پښتورګي تومورونه په ځانګړې توګه كوچني تومورونه د Computed Tomography
 Scanningپه وسيله د ټولو ځانګړتياوو په تعينولو سره په ښه توګه تشخيصېږي.

مثانه :Urinary Bladar
مثانه او د هغې پتالوژي ګانې بايد هغه وخت معاينه شي ،چې مثانه له ادرار څخه ډكه
وي ،چې په دغه صورت كې مثانه د حوصلې يوه زياته برخه اشغالوي .د مثانې پورتنۍ
برخه د پرېتوان په وسيله پوښل شوې چې دغه پرېتوان په ښځو كې په خلفي برخه كې مثانه
پوښي او له هغه وروسته بيا رحم پوښي او په نرانو كې د مثانې د خلفي برخې له پوښلو
څخه وروسته د ركټم په لور سير كوي او هغه پوښي.
د مثانې  Sizeاو د هغې د محتوي د مقدار اندازه كول ځكه يو ستونزمن كار دئ ،چې
 Sizeاو د هغې د محتوي مقدار نه يواځې په مختلفو اشخاصو بلكې په عين شخص كې
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په بېلابېلو وختونو او حالاتو كې دغه مقدار او اندازه توپير كوي په مثانه كې دوه ډوله
اندازه كول د اهميت وړ دي:
 – 1د مثانې د دېوال اندازه
 – 2په مثانه كې د موجوده ادرار مقدار
په نارمل حالت كې د مثانې دېوال ښوى او منظم دئ ،چې په  Echogenicشكل سره
ښكارېږي .د مثانې د دېوال اندازه كول د ځيني امراضو لكه :د مثانې التهابونو او
تومورونو په تشخيص كې ډېر اهميت لري ځكه په ذكر شويو حالاتو كې د مثانې د دېوال
پرېړوالى )ضخامت) ډېرېږي.
د يادولو وړ ده چې د مثانې د دېوال په اندازه كولو كې بايد د مثانې قدامي دېوال اندازه
شي او د هغې خلفي يا جنبي دېوالونه هېڅ اهميت نه لري.
د ادرار د مجموعي حجم  Total Bladdar Volumeد مقدار تعينول كوم خاص اهميت نه
لري ،بلكې د تشو متيازو له كولو څخه وروسته د پاتې شوي ادرار Post Void Urine
 Residual Volumeد مقدار معلومول خاص او اساسي اهميت لري.
د مثانې حجم او په هغې كې د شته ادرار مقدار د لاندې فورمول په واسطه لاسته راځي:
V= H x D x W x 0.625 ml
دا او نور فرمولونه پېچلي دي او په پركتيك كې يې كارونه او استفاده مشكله ده .د
پورتني مقصد لپاره تر ټولو ښه ميتود د مثانې د مستعرض قطر معلومول دي ،چې وروسته
بيا له لاندني جدول سره پرتله )مقايسه) او په مثانه كې د پاتې شوي ادرار مقدار
تعينېږي.
د مثانې مستعرض قطر په سانتي
متر
0
0
50
2.5
100
3.9

په مثانه كې د باقيمانده ادرار حجم په سانتي متر مكعب
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مثانه د بولي سيسټم يوه عضؤ ده ،چې د عضلاتو په وسيله پوښل شوې او په يوه مقطع
كې په لاندې توګه ښكارېږي:

:Ureteric Jet Phenomenon
هغه ادرار چې له حالبونو څخه مثانې ته توئېږي ،د څاڅكو په څېر نه ،بلكې په حالبونو
كې يو مقدار ادرار ټولېږي او په فشار سره مثانې ته داخېلېږي ،چې دغې پېښې ته
 Ureteric Jet Phenomenonوايي.
د دغه  Phenomenonځانګړتياوې په لاندې ډول دي:
 -۱په يوه دقيقه كې بايد  Phenomenon ۴ – ۱واقع شي.
 -۲د دغه  Phenomenonدوام بايد  3.5 Secوي.
 -۳د دغه  Phenomenonاندازه د  1-3 cmپه شا او خوا كې دئ.
99

] 

[

Ultrasuond

 Ureteric Jet Phenomenon -۴په حالب او مثانه كې د موجوده ادرار د كثافت له تغير
څخه منځ ته راځي .په داسې شكل چې د مثانې د ادرار  Specific Gravityد حالب د
ادرار په پرتله ډېره دئ.
 :Wall Thicknessد تشې مثانې  Empty Bladdarدېوال  5 mmاو د ډكې او پراخې
مثانې دېوال  3 mmنارمل قبول شوئ دی.
هر كله چې د مثانې د دېوال پرېړوالى له  5 mmڅخه ډېر شي په پتالوژي سره دلالت كوي
او په لاندې مرضونو كې ليدل كېږي:
 Cystitis -۱يا د مثانې التهاب
 -۲د مثانې Neoplasm
Trabiculation -۳
 -۴د وينې هغه ټوټې )علقې( چې د مثانې په دېوال نښتې وي (Adherent Blood
)Clot
Benign Prostatic Hypertrophy -۵
Prostatic Carcinoma -۶

:Trabiculation
په هغو مريضانو كې چې د ادرار د تخليې په مقابل كې يې مانعه وجود لري د مثانې د
عضلاتو  Hypertrophyد مثانې د خالي كولو لپاره د زياتو او پرله پسې كوښښونو په
پايله كې منځ ته راځي.
د عضلاتو  Hypertrophyله  Generalized Wall Thicknessڅخه پرته په ټوليزه
توګه د  Localized band like thicknessلامل هم كېږي ،چې همدغه د مثانې د دېوال
د عضلې محراقي پرېړېدل د  Trabiculationپه نوم يادېږي.
د مثانې تومورونه Carcinoma of the Urinary Bladder
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د مثانې تومورونه په ټوليزه توګه كوچنى  Sizeلري ،په نسبي ډول  Echogenicاو په يو
له دېوالونو د مثانې پورې نښتي وي.
د مثانې د كانسرونو حدود )څنډې( غير منظمې وي .د مثانې د دېوال په بېلابېلو طبقاتو
كې د هغې د تومورونو نفوذ د التراساونډ په وسيله معلومېدلاى شي ،چې د تومور له
 Gradingڅخه لاس ته راځي او د همدغې درجه بندى په اساس د تومور اندازه او د
تداوي نوعيت ټاكل كېږي.
د مثانې دېوال له لاندې طبقو څخه جوړ شوئ دئ:
 Transitional Epithelium-۱يا Mucosa
Sub Mucosal Layer -۲
Muscle Layer -۳
Sub Serosal Layer -۴
Serosal Layer or peritoneal Layer -۵
د مثانې د تومورونو : Grading
تومورونه د مثانې د دېوال په يوې يا څو طبقو كې د نفوذ په اساس طبقه بندي كېږي:
1- Involving Mucosa and Sub Mucosa = A = T1
2- Involving Superficial Muscular Layer = B1 = T2
3- Involving Deep Muscular Layer = B2 = T3a
4- Involving Peri Vesicular Fat = C = T3b
(5- Involving peri Vesicular Organ (seminal vesicle, prostate, Rectum etc
= D = T4
دا چې مثانه يو  Cysticساختمان ده ،نو كله چې ډكه وي د هغې تر ټولو كوچني تومورونه
هم د الټراساونډ په وسيله تثبيت او تشخيصېدلاى شي .كه څه هم له  2 mmڅخه كوچني
تومورونه نشو ليدلاى خو  5 mmتومورونه په  35%پېښو كې  10 mmتومورونه په
 85%او  20 mmتومورونه په  95%پېښو كې ليدلاى شو.
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د مثانې تومورونه بايد له لاندې حالاتو څخه تشخيص تفريقي شي:
Trabiculation -۱
Urinary Bladder Diverticulum -۲
Prominent Median Lobe of Prostate -۳
 -۴د كولمو هغه  Loopچې له بهر څخه پر مثانه فشار واردوي.

د مثانې اجنبي اجسام :
د مثانې اجنبي اجسام ډېر زيات او په بېلابېلو ډولونو ليدل كېږي او د الټراساونډ په وسيله
ښه ليدل كېږي چې عبارت دي له:
 Clots -۱يا د وينې علقې
Focal Material -۲
Foreign Bodeis -۳
Fully Catheter -۴

د مثانې ډبرې يا :Urinary Bladder Stones
د مثانې ډبرې د الټراساونډ په وسيله په اسانۍ سره تشخيصېږي او د ډبرو ټولې
ځانګړتياوې لري او د صفرا د كڅوړې د ډبرو په څېر د مثانې په منځ كې خپل ځاي ته
تغير وركوي.
د مثاني حالبي  Junctionډبرې هم د مثانې له لارې څخه ليدل كېږي.

:Diverticulum’s of the Urinary Bladder
له هغو كوچنيو  Cysticساختمانونو څخه عبارت دي ،چې د يوې نرۍ غاړې يا نرۍ مجرا
په وسيله له مثانې سره نښتي او عمده ځانګړتيا يې دا ده چې د مثانې له خالي كولو څخه
وروسته  Diverticleنه تخليه كېږي.

102

] 

[

Ultrasuond

د تومورونو او انتاناتو د پيدا كېدلو امكان د مثانې د دېوال د نورو برخو په پرتله په
 Diverticulaكې ډېر زيات دئ او هم د ادرار د ركودت له كبله په نوموړي ساختمان كې
رسوبات ليدل كېږي.

:Urachal Cyst
د رحمي ژوندانه په دوران كې د مثانې له قدامي دېوال څخه يو نرى تيوب سرچينه اخلي او
د ماشوم تر نامه پورې امتداد پيدا كوي او د ماشوم له زېږېدنې څخه وروسته نوموړى
تيوب بندېږي او د  Alantoic Ductپه نوم يادېږي .د
كله ناكله د ماشوم له زېږېدو وروسته هم نوموړى تيوب خلاص پاتې كېږي ،چې په هغه كې
ادرار ټولېږي او د مثانې په مخكنۍ برخه كې د يوه  Cysticساختمان په څېر ليدل كېږي.
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د الټراساونډ په عرضاني مقطع كې د مثانې په مخكنۍ برخه كې يواځنۍ پتالوژي چې په
 Echo Freeشكل سره ښكارېږي له  Urachal Cystڅخه عبارت ده.

فوق الكليه غدې :Adrenal or Supra Renal Gland
دواړه فوق الكليه غدې د هرم يا مثلث په شكل دي او د پښتورګي په پورتنۍ برخه كې
قرار لري او اندازه يې د  4 x 2.5 x 0.5cmپه شا او خوا كې دئ.
د دغو غدو د ليدلو لپاره تر ټولو ښې تشخيصيه وسيلې Computed Tomography
 Scanning and MRIدي او په نارمل حالت كې د الټراساونډ په وسيله په مشكل سره
ليدل كېږي.
هر كله چې د پښتورګو په علوي قطبونو كې كومه كتله ونه ليدل شي نو ويل كېږي چې
نوموړې غدې نارملې دي.
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ښۍ فوق الكليه غده د  Inferior Vena Cavaپه شاتنۍ برخه كې موقيعت لري او چپه
فوق الكليه غده د چپ پښتورګي د علوي قطب ،طحال ،ابهر او د پانكراس د لكۍ په منځ
كې قرار لري او كله ناكله بيا چپه غده لاندې د چپ پښتورګي د نامه )سرې) په برخه كې
قرار نيسي.

:Pathalogy
د دغو غدو تر ټولو زياته پتالوژي د نوموړو غدو لويېدل دي چې د  Ultrasoundپه واسطه
يې ليدلاى شو.
لاندني اسباب د نوموړو غدو د لويېدلو لامل ګرځي:
 : Adenoma -۱د پښتورګو په علوي قطب كې د ګردو ،منظمو او Homogenous
تومورونو په څېر ليدل كېږي.
 : Carcinoma -۲عموماً د جامدو كتلاتو په څېر چې غير منظمې څنډې لري ليدل كېږي
او كېداى شي د لويو كتلو په شكل هم وليدل شي.
 : Hemorrhage -۳په ټوليزه توګه د ماشومتوب په دوران كې ليدل كېږي او منظره يې د
خونريزي د رامنځ ته كېدلو له وخت سره تړاو لري.
 Fresh Bleedingپه  Echogenicشكل سره ښكارېږي چې د څو ورځو په تېرېدو سره بيا
 Hypo Echoicاو څنډې يې  Calcifiedيا تكلسي ليدل كيېږي.
 : Metastasis -۵په نسبي توګه عموميت لري او په معمولي ډول د سږو له كارسينوما
څخه سرچينه اخلي .دا ډول تومورونه د  Sizeاو  Echogenicityله نظره توپير لري او
تر  7 cmپورې هم لويېدلاي شي.
 : Neuroblastoma -۶د فوق الكليې خبيث تومور دئ او په ټوليزه توګه په ماشومانو كې
ليدل كېږي.
 : Pheochromocytoma -۷داسې يوه كتله ده چې د نه كنټرولېدونكي Hypertension
لامل ګرځي او معمولا ټوله كتله په سرا سري توګه په  Echogenicشكل سره ليدل
كېږي.
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 : Myelolipoma -۸د يوې شديدې  Echogenicكتلې په شكل ليدل كېږي.

Small Parts
په الټراساونډ كې يو سلسله غړي د  Small Partsتر نامه لاندې څېړل كېږي ،چې عبارت
دي له:
Neonatal Brain -1
Thyroid Gland -2
Breast Gland -3
Prostate Gland -4
Testicles -5
 -1د نويو زېږېدلو ماشومانو دماغ يا :Neonatal Brain
د نويو زېږېدلو ماشومانو دماغ له قدامي او خلفي  Fontanelڅخه معاينه كېږي او د
څېړنې لپاره يې له ځانګړو پرابونو څخه ګټه اخيستل كېږي.
د نوي زېږدلي ماشوم د دماغ  Sonographicڅېړنه د دماغي خونرېزيو ،د دماغي بطيناتو
د اندازې او  Hydrocephalusد معلومولو لپاره ترسره كېږي.
د دماغي خونرېزيو تر ټولو لوى او عمده لامل د زېږېدنې پر مهال د ماشوم د سر )رآس(
تروماګانې دي.
د ماشومانو د دماغ  Heamorrhageد دماغ په بېلا بېلو برخو كې د  Echogenicټكو په
شان خيال وركوي.
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د ماشومانو د دماغ اناټومي:
د نويو زېږېدلو ماشومانو دماغ د يوه  Complexساختمان په څېر خيال وركوي ،هغه
ساختمانونه چې محتوي يې مايع وي د دماغ له بطيناتو يا  Brain Ventriclesڅخه
عبارت دي.
د ښي او كيڼ لوري جنبي بطينات چې اندازه يې له  10 mmڅخه كمه ده د كوچنيو
قناتونو په وسيله له درېم بطين سره چې د تلاموس په مركز كې ځاى لري او اندازه يې له 3
 mmڅخه لږ ده ،نښلي.
درېم بطين د  Equaductقناتونو په وسيله له څلورم بطين سره چې د دماغ په خلفي برخه
كې ځاى لري ،نښلي او څلورم بطين د څلورو ډېرو كوچنيو سوريو په وسيله چې د
 Foramin Lushkiپه نوم يادېږي له  Cisterna Magnaسره او د هغه له لارې له نخاعي
كانال سره يو ځاى كېږي.
 د دماغ علوي يا  Superiorبرخه د  Cerebrumپه نوم يادېږي )د تفكر مركز(. منځى )متوسط( دماغ له مخيخ يا  Cerebellumڅخه چې د دماغ په خلفي برخه كېځاى لري د يوې پرېړې پردې په وسيله چې  Tentoriumنومېږي ،جلا كېږي.
 د دماغ ساقه يا  Brain Steamدوه پورتني ساختمانونه يو له بل سره نښلوي .د دماغ لهساقې څخه پورته د دماغ ټول ساختمانونه په دوه برخو جلا كېږي ،چې د منځنۍ كرښې په
دواړو خواوو كې ځاى لري.
 د دماغ دوه نيمې كرې د يوې پرېړې )ضخيمې( پردې په وسيله چې Falx Cerebriنومېږي يو له بل څخه جلا كېږي ).(Superiorly
 لاندې د متوسط دماغ په برخه كې دواړه خواوې د  Corpus Collosumپه وسيله يو لهبل سره نښلي او بيا د دماغ له ساقې سره يو ځاى كېږي.
د نوي زېږېدلي ماشوم د دماغ په  Scanكولو كې بايد څو ټكو ته پام وشي:
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 د دې لپاره چې د نويو زېږېدلو ماشومانو د دماغ معاينه په هغو ماشومانو كې اړينهبرېښي ،چې اكثراً فوق العاده منتن په ځانګړې توګه د وېروسي ناروغيو په وسيله منتن
وي ،نو بايد:
 -1په  Cytomegalovirus Inclusion Diseaseاو ځيني نورو وېروسي نارغيو باندې
مصاب ماشومان بايد هېڅكله د  Pregnant Sonographerښځو په وسيله معاينه نشي.
 -2له ځانګړو پلاستيكي  Coversڅخه په ګټه اخيستلو سره بايد  Probeد منتن او مصاب
ماشوم له معاينې څخه وروسته تعقيم شي.
 -3د دې لپاره چې په ناروغيو مصاب دماغ د تروماګانو په وړاندې فوق العاده حساس وي،
نو بايد د  Fontanelله لارې د معاينې پر مهال له ډېر زيات احتياط څخه كار واخيستل
شي.
:Scanning Technique

(for frontal horns of the lateral ventricles) Coronal Section -A

 :Transvers Plan -Bد جنبي بطيناتو له سويې څخه پورته
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 :Axial View -Cچې د جنبي بطيناتو د ليدلو لپاره يوه سټنډرډ مقطع ده.

 Axial View -Dد تلاموس او  Cavum Septum Palicidumپه سويه كې:
د دماغي ساختمانو د اندازه كولو لپاره يوه سټنډرډ مقطع ده ) Occipital, Third
(ventricule horns and frontal horns of lateral ventricles

 -Eد  Posterior Fosaمنظره :په دې منظره كې  Transducerته د  15 – 20درجو په
اندازه د ماشوم د  Occipitalلور ته تغير وركوو.
په دې منظره كې  Cisterna Magnaاو  Cerebral Vermisهم څېړل كېږي.
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د  Probeټاكنه:
د  Fontanelله لارې د معاينې لپاره بايد له  Sector or Micro Convex Probeڅخه
ګټه واخيستل شي او د  Axialمقطع ګانو د اخيستلو لپاره بايد له  Linear Probeڅخه
استفاده وشي.
په عمومي توګه د سر د اندازې په نظر كې نيولو سره ،بايد له  5 – 10 MHzپراب څخه
كار واخيستل شي.

:Brain Heamorrhage
د دماغي خونرېزۍ  Sonographicمنظره د وخت په تېرېدو سره بدلون موميEarly .
 Heamorrhageپه  Echogenicشكل معلومېږي ،حال دا چې د څو اونيو په تېرېدو سره
يې ايكوجينيسيټي كمېږي حتى د يوې  Sonolucentيعني  Hypoechoicساحې په څېر
ليدل كېږي.
 Heamorrhageپه لاندې ځايونو كې ليدل كېږي:
:Sub Epindemal Heamorrhage -1
په يوه جنبي مقطع كې له جنبي بطيناتو څخه لاندې د يوې ايكوجينيك ساحې په شكل
ليدل كېږي.
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:Ventricular Heamorrhage -2
په دې صورت كې خونرېزي په بطيناتو كې رامنځ ته كېږي ،چې كېداى شي بطينات يې په
بشپړه توګه ډك كړي وي او يا يې يوه برخه د وينې  Clotsپه وسيله نيول شوې وي.
د وخت په تېرېدو سره  Hydrocephaliهم تشكل كوي.
:Paranchymal Hemorrhage -3
د جنبي بطيناتو په دواړو خواوو كې په  Brain Substanceكې د ايكوجينيك ساحې په څېر
خيال وركوي.
:Choroid and Cerebellar Bleeding -4
لكه څرنګه چې پوهېږئ چې دغه ساختمانونه په خپله ايكوجينيك دي ،نو د دغې برخې د
خونرېزيو تشخيص هم ستونزمن دي ،خو د نوموړو ساختمانونو د دېوال نامنظموالى د
خونرېزۍ تشخيص واضح كوي.
 په دماغ كې  Solid ،Cysticاو  Complexكتلې د تشخيص وړ دي او په دماغ كې ترټولو عمده  Solidتومور له  Teratomaڅخه عبارت ده.
 كيستونه د دماغ په بېلا بېلو برخو كې منځه راتلاى شي. -د دماغ  Complexكتلې له  Brain Abscessڅخه عبارت دي.

:Prostate Gland
پروستات هغه غده چې په نرانو كې وجود لري ،چې د مثانې په خلفي او سفلې برخه كې د
احليل په چار چاپېر كې ځاى لري.
په نرانو كې يو  Productiveغړى ده ،ګرد )مدور( يا بيضوي شكل لري او د
 Urogenitalپه سر قرار لري.
د پروستات په سفلي دېوال كې د  Levator Aniعضله ،په قدام كې يې Symphesis
 Pubisاو په خلف كې يې رېكټم قرار لري.
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د پروستات د غدې قاعده يا  Baseعلوي لور ته او  Apexيې سفلي لور ته قرار لري ،چې
له  Urogenital Membranسره په تماس كې ده.
خلفي احليل د پروستات له منځنۍ برخې څخه تېرېږي ،چې د Prostatic Portion of
 Urethraپه نامه يادېږي.
د يوه كاهل شخص پروستات په نارمل ډول تقريباً  20 grوزن 3.5 cm ،قدامي خلفي
 Anterior Posteriorقطر او  4.5 cmيې پلنوالى يعني مستعرض قطر لري ،چې د عمر
په زياتوالى سره پروستات هم په نارمل ډول يو څه اندازه لويېږي ،مګر هېڅكله يې وزن په
نارمله توګه له  30 grڅخه نه زياتېږي.
د پروستات د حجم اټكل د لاندې فورمول په وسيله كولاى شو:
V = 4/3Πr3
V = 4/3Π (A+B+C/6)2
په ورځنيو چارو كې د نوموړو فورمولونو په وسيله د پروستات د غدې كچل )اندازه كول(
يو ستونزمن كار دئ.
تر ټولو ښه او آسانه كار د پروستات د غدې د مستعرض قطر اندازه كول او بيا يې په
لاندې جدول كې له ټاكلو اندازو سره پرتله كول دي ،چې په ترڅ كې د پروستات د غدې
حجم په اټلكي ډول لاس ته راځي.
د پروستات پلنوالى په cm
3 – 3.5
3.5 – 4
4 – 4.5
4.5 – 5
5 – 5.5
5.5 – 6
6.5 - 7
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د پروستات وزن په Gram
14 – 22
22 - 33
33 – 47
47 – 65
65 – 87
113 – 133
143 – 179
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179 – 220
220 – 276

:Pathology
Pathology
څلور ځانګړې پتالوژي ګانې چې پروستات مصابوي عبارت دي له:
Benign Prostatic Hypertrophy -1
Prostatic Cancer -2
Prostatic Infection -3
Prostatic Abscess -4
 Benign Prostatic Hypertrophyعموماً په زړو كسانو كې ليدل كېږي ،چې د ادرار له
نيمګړې تخليې او  Frequent Urinationڅخه سر ټكوي .د نوموړې ستونزې په شديدو
پېښو كې د  Absolute Retentionيا د ادرار د مطلق بندښت لامل ګرځي ،كه چېرې
نوموړى بندښت د زېات مهال لپاره پاتې شي په ترڅ كې يې  Hydronephroseمنځ ته
راځي چې بالاخره د پښتورګو دندې ګډوډېږي )مختل كېږي(.

په الټراساونډ كې بايد لاندې درې ټكو ته پام وشي:
 -1د پروستات اندازه :ځكه چې د پروستات د اندازې پر بنسټ د تداوي ډول )نوع( ټاكل
كېږي.
 -2د پاتې شوي ادرار اندازه ياPost Void Urine Residual Volume
 -3پښتورګي بايد د  Hydronephrosisد شتوالي له نظره وليدل شي.
د پروستات غټوالى د هغه د مستعرض قطر او وزن په نظر كې نيولو سره درجه بندي
كېږي:
وزن په gram
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< 30 gr
30 – 50 gr
50 – 80 gr

3 – 3.8 cm
3.8 – 4.5 cm
4.5 – 5.5 cm

I
II
III

> 80 gr

> 5.5 cm

IV

:Prostatic Cancer
عموم ًا په هغو كسانو كې ليدل كېږي چې عمر يې له څلوېښت كالو څخه زيات وي او له
 Benign Hypertrophy of Prostateڅخه يې بېلوونكى تشخيص د الټراساونډ په وسيله
مشكل او ستونزمن كار دئ.
ځيني وخت د پروستات د غدې په دننه كې د يوې داسې كوچنۍ كتلې په څېر موندل كېږي،
چې د لمس او جس وړ نه وي ،نو له همدې كبله د پرېكنده تشخيص لپاره بايد د
 Histopathalogicمعايناتو لپاره  Biopsyواخيستل شي.
د وينې په آزموينه كې  Prostatic Specific Antigenد پروستات د نورو ناروغيو په پرتله
ډېر لوړېږي.
د پروستات په غده كې  Echogenicټكي د تيږو ،Calcification ،نيوپلازم او د نوموړې
غدې د سليمې هايپرپلازيا ښكارندوى دي.

:Prostatitis
په  Acute Prostatitisكې د پروستات  Sizeيو څه اندازه زياتېږي او  Echogenicityيې
كمېږي.
په  Chronic Prostatitisكې يې  Echogenicityزياتېږي Size ،يې كوچنى كېږي او كله
نا كله  Atrophicكېږي ،چې د  Prostatic Hypertrophyپه څېر لوحه منځ ته راوړي.

:Prostatic Calculai
د پروستات په غده كې هغه  Echogenicټكي چې  Acoustic Shadowingولري او يا
يې ونه لري د نوموړې غدې له تيږو څخه عبارت دي او د  Corpora Amylaceaپه نامه
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يادېږي .په ټوليز ډول د  Central Zoneاو  Peripheral Zoneپه سرحد كې ځاى نيسي
)د احليل چارچاپېر برخې ته  Central Zoneاو محيطي يا بهرنۍ برخې ته Zone
 Peripheralوايي(.
د  Central Zoneتيږې كوم ځانګړى اهميت نه لري ،خو د  Peripheral Zoneتيږې اكثر ًا
له  Chronic Prostatitisسره يوځاى ليدل كېږي.

:Prostatic Abscess
Abscess
هغه كوچني  Cysticساختمانونه چې د  Internal Echoلرونكي او د كلينيك له نظره ډېر
زيات حساس او درد ولري ،د پروستات د غدې په ابسې ګانو دلالت كوي.

:Thyroid Gland
دا غده د  Tracheaپه قدام كې ځاى لري ،چې د يوه  Isthmusپه وسيله په ښي او كيڼ
لوب وېشل كېږي.
 Common Carotid Arteryاو  Internal Jugular Veinچې د  Thyroidد غدې په
خلفي او وحشي برخه كې تېرېږي ،هغه ځانګړې نښې دي چې د غدې وحشي څنډه )كنار(
مشخصوي او نوموړي ساختمانونه د كوچنيو  Cysticساختمانونو په څېر چې د غدې له
كوچنيو كيستونو سره مغالطه كېږي ،ليدل كېږي.
د غدې د ټولو برخو  Echogenicityسره يو شان او نارمل لوبونه يې يو له بل سره مساوي
او متناظر دي ،د غدې څنډې منظمې او ښويې يعني  Smoothدي.
د هر لوب پرېړوالى  ، 15 – 20 mmپلنوالى يې  20 – 25 mmاو اوږدوالى يې – 30
 35 mmدئ.
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د معاينې تخنيك يا : Scan Technique
د  Thyroidغدې د  Scanningيا معاينه كولو لپاره بايد ناروغ ته په داسې شكل Supine
 Positionوركړو چې اوږې يې خلاصې يعني د بسط په حالت كې وي او بيا يې په دوه
ميتودونو سره معاينه كولاى شو:
 :Water Path Techinque -1په دې تخنيك كې يوه پلاستيكي كڅوړه يا د جراحي
دستكش له اوبو څخه ډكوو او په غده يې كږدو او له دې وروسته  Probeرا اخلو او پر
كڅوړه يې برسېره نيسو او له نوموړې كڅوړې څخه د غدې او د هغې د پتالوژي ګانو د
ليدلو لپاره د  Acoustic Windowپه توګه كار اخلو.
 -2مستقيمه معاينه :په دې تخنيك كې  Probeنېغ په نېغه د تايرايد په غده باندې ځاى په
ځاى كوو او غده تر څېړنې لاندې نيسو.
د يادولو وړ ده چې د  Thyroidغدې د ليدلو لپاره بايد  Linear Probeچې لوړه
فرېكونسي ولري وكارول شي ).(7 – 10 MHz

:Pathology
 :Cyst -1د تايرايد غدې كيستونه د يوه كيست ټولې ځانګړتياوې لري ،خو يواځې د
نوموړو كيستونو دېوالونه نامنظم او د دوى په منځ كې د خونرېزۍ له كبله په نوموړو
كيستونو كې  Internal Echoګانې ليدل كېږي.
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:Adenoma
د  Thyroid Glandتر ټولو معموله كتله ده او د الټراساونډ له نظره په لاندې منظرو ليدل
كېږي:
 -1د يوې ډېرې  Echogenicكتلې په شا او خوا كې يوه لږ  Echogenicهاله )غاړكۍ(
ليدل كېږي.
 -2د يوې جامدې Hypoechoic ،او  Homogenousكتلې په څېر ،چې په منځ كې يې
څو دانې  Internal Echoګانې هم ليدل كېږي او له كيستونو سره مغالطه كېږي.
 -3د يوه ډېر  Echogenic Lesionپه شكل ښكارېږي ،دغه راز ښايي لوى
 Calcificationد هګۍ د پوټكي يا  Egg Shieldپه څېر وليدل شي.
:Carcinoma -3
د درقيې غدې  Carcinomaد الټراساونډ له نظره له لاندې منظرو څخه د يوې په شكل
ليدل كېږي:
 -1د يوې  Echopenicكتلې په څېر ،چې نامنظمې څنډې ولري.
 :Micro Calcification -2چې د كوچنيو تكلسي ټكو په شان ښكارېږي.
 -3كېداى شي د يوې  Single Nodularكتلې په څېر وليدل شي.
 -4په څېرمه ساختمانونو كې د  Lymphadenopathyپرمختګ.
:Goiter - 4
د  Thyroidغدې له غير متناظر او منتشر ) (Defuse and Asymetricلويېدلو څخه
عبارت ده ،چې په  Coarse Textureشكل سره ښكارېږي او معمولا په نوموړې غده كې
ګڼ شمېر نوډولونه ليدل كېږي.
:Hashimatous Thyroiditis -5
په دا ډول التهابي حالت كې غده په منتشر ډول په كمه اندازه لويېږي ،چې په منځ كې يې
ګڼ شمېر كوچني نوډولونه په  Hypoechoicشكل ليدل كېږي.
:Hemorrhage -6
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په دې حالت كې په غده ناڅاپي دردونه پيدا كېږي او خونرېزي د يوې كتلې په شكل منځ
ته راځي ،چې د الټراساونډ له نظره په غده كې د پرنډ شوې وينې ټوټې ښكارېږي.

:Extra Thyroid Gland Mass
:Thyro Glossal Cyst -1
دا كيست له امبريولوژيك پاتې شونو څخه عبارت ده ،چې د يوه كيست ټولې ځانګړتياوې
لري او د غاړې په پورتنۍ برخه كې له  Thyroid Glandڅخه پورته موندل كېږي.
:Bronchial Cleft Cyst -2
يو مورنى )ولادي( كيست ده ،چې عموماً د غدې په وحشي او پورتنۍ برخه كې ځاى
نيسي.
:Nodes -3
عموماً د غاړې په برخه كې لويې شوې لمفاوي عقدې ډېرې ليدل كېږي ،چې په كلينكي
توګه د تايرايد غدې له پتالوژي ګانو څخه په مشكل بېلېږي.
د الټراساونډ په وسيله نوموړې لمفاوي عقدې د كبيره اوعيو په وحشي برخه كې ليدل
كېږي ،چې  Homogenousوي او هغه لوى شوي عقدات چې مركز يې  Echogenicوي
په ټوليز ډول سليم بلل كېږي.
Abscess -4
ښايي په غاړه كې هم ابسې ګانې منځ ته راشي ،چې د بدن د نورو برخو د ابسې ګانو په
څېر منظره لري او تل له درد ،سوروالي او موضعي پاړسوب يا  Focal Swellingسره
يوځاى وي.

تي )ثديې( يا : Breasts
د ثديو اناتومي:
ثديې د سينې په دواړو خواوو كې په متناظر ډول وجود لري د  Sizeاو  Shapeله نظره په
بشپړ ډول يو له بل سره ورته والي لري او د عمر په زياتوالي په نوموړو كې د شحمي
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انساجو لا زيات مقدار تراكم كوي ،نو ويلاى شو هغه ښځې چې د  Menopouseپه مرحله
كې قرار لري تيونه )ثديې( يې په بشپړه توګه د شحمي انساجو په وسيله نيول شوې وي،
چې له همدې كبله الټراساوند د ځوانو ښځو د ثديو د ناروغيو په تشخيص كې نسبت زړو
ښځو ته ډېر اهميت لري.
خو  Mamographyبيا د ځوانو ښځو په پرتله د زړو ښځو د ثديو د ناروغيو په تشخيص
كې ډېرې ښې پايلې لري.
په ثديو كې د الټراساونډ او اناټومي له نظره د ګړۍ )ساعت( په څېر وېشنې شوې دي،
چې د نوموړو وېشنو پر بنسټ د پتالوژي ځاى په دقيقه توګه په ګوته كېږي.
د ثديې په ساختمان كې د  Cooperپه نامه يو  Ligamentوجود لري ،چې د ثديې
نسجونه په ګڼ شمېر نامنظمو سېګمنټونو وېشي .نوموړى  Ligamentډېر زيات
ايكوجينيك ده او كله ناكله د ثديې له كتلاتو او كانسرونو سره مغالطه كېږي.
ښايي نوموړى  Ligamentشاتنى سيورى جوړ كړي ،چې په ثديه كې د Pseudo Mass
انځور د رامنځ ته كېدو لامل ګرځي.
په ثديه كې نور ساختمانونه له  Fatاو  Glandular Tissueڅخه عبارت دي.
د ثديې شحمي نسجونه ډېر زيات  Hypo echoicاو غدوي نسجونه يې په منځۍ توګه
 Hypo echoicدي.
د ثديې په شاتنۍ برخه كې د  Pectoralisعضلې قرار لري او د هغوى مركز ته نږدې د
ثديې هغه قناتونه ځاى لري چې په  Nippleباندې ختمېږي او د  Nippleپه چار چاپېر كې
بيا  Areolaقرار لري.
د ثديو وېشنې او د پتالوژيك ځايونو په ګوته كول

119

] 

[

Ultrasuond

د ثديې د معاينه كولو تخنيك:
 ثديې د هغه  Linear Probeپه وسيله چې  7 -10 MHzفرېكونسي ولري ډېر ښېمعاينه كېږي.
 د ثديې د ښې څېړنې لپاره بايد ناروغه خپل لاسونه پورته او لږ څه د قدام لور ته خپلځان خم كړي او بيا له لاندې ميتودون څخه ګټه اخيستل كېږي:
 -1ډاكټر بايد د ناروغې په يوه څنګ كې ودرېږي او بيا دې په يوه لاس كې هغه ثديه
ونيسي چې معاينه كول يې غواړي او په بل لاس دې  Probeنېغ په نېغه پر هغې كېږدي.
 -2يوه ثديه د بلې ثديې د ليدلو لپاره د  Acoustic Windowپه توګه كاروو ،چې په دې
صورت كې يو مقدار جيلي د دواړو ثديو په منځ كې اچوو او له ناروغې څخه غوښتنه كوو
تر څو دواړه ثديې يو له بل سره نږدې كړي او بالاخره د يوې ثديې د څېړنې لپاره  Probeد
بلې ثديې په وحشي برخه كې ځاى په ځاى كوو.
 -3د ثديې ليدل د  Water Pathميتود په وسيله.

:Pathology
 :Breast Cyst -1د ثديې كيستونه عموم ًا په  Productiveښځو كې ليدل كېږي ،چې
نوموړي كيستونه د كيست ټولې ځانګړتياوې لري او ښايي په ګڼ شمېر سره وليدل شي.
كيستونه د  35او  50كلونو په منځ كې پيدا كېږي او د ثديو ترټولو زياتې  Palpableكتلې
جوړوي.
د سليمو كيستونو ځانګړتياوې په لاندې ډول دي:
 نازك دېوالونه )ښه نه ليدل كېږي( Smooth inner surface Anechoic Content Thick Post Wall or Post Wall Inhancementهر كله چې كيستونه د پورتنيو ځانګړتياوو لرونكي وي ،نو د  Biopsy ،Aspirationاو
څارنې اړتيا يې نه ليدل كېږي.
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او كله چې كيستونه لاندې ځانګړتياوې ولري ،نو بيا د  Biopsy ،Aspirationاو وروستۍ
څارنې اړتيا ځكه ليدل كېږي ،چې په دې صورت كې يې د خباثت احتمال زيات وي.
 Thick irregular wall Internal Septation )Internal Echo (Debries Inner Surface Vagitation:Fibro Adenoma -2
دغه تومورونه اكثراً د منظمو څنډو لرونكي او په بيضوي شكل سره ليدل كېږي ،په منځ
كې يې  Echogenicټكي د  Internal Echoپه څېر ښكارېږي.
نوموړي تومورونه  Poor through transmissionوركوي.
:Ductal Carcinoma -3
په الټراساونډ كې د نوموړې كتلې ځانګړتياوې دا دي ،چې د ثديو قناتونه ارتوي )متوسع
كوي يې( او د نوموړو قناتونو له څارنې )تعقيبولو( څخه د تومور ځاى پيدا كېږي.
نوموړي تومورونه اكثراً ډېر كوچني وي.
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:Squamous Carcinoma -4
لاندې  Sonographicځانګړتياوې لري:
 -1څنډې يې نامنظمې وي.
 -2اوږدوالى يې د پلنوالي په پرتله زيات وي.
 Shadowing -3لري.
 -4په منځ كې يې  Calcificationليدل كېږي.
 -5د ثديې د قناتونو د ارتوالي لامل ګرځي.
 -6د كتلې په څنډو كې ګڼ شمېر كوچني لوبونه يا  Microlobulationليدل كېږي.

:Breast Abscess
د ثديې ابسې ګانې يا Abscess
له هغو كتلو څخه عبارت دي ،چې له ټينګې مايع څخه ډكې او په منځ كې يې Internal
 Echoليدل كېږي .دېوالونه يې پرېړ )ضخيم( ،نامنظم او ښه د بېلېدو وړ يعني Well
 Differentiateدي او په عمومي توګه د ثديې د  Peri Areolaپه برخه كې منځ ته راځي،
دا ډول كتلې ډېرې زياتې حساسې او د اړوندې برخې پوستكى يې سور او تود )ګرم( وي.
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خصيې يا Testicles
خصيې په بيضوي Homogenous ،او لږ څه  Echogenicشكل سره ليدل كېږي او په
كاهلانو كې په نارمله توګه ګردې او اندازه يې تقريب ًا  4 x 3 cmته رسېږي ،هغه كرښه
چې د خصيو په منځنۍ برخه كې ځاى لري او نوموړې يو له بل څخه جلا كوي د
 Mediastinum Testisپه نوم يادېږي.
د خصيو په خلفي برخه كې په  Hypoechoicشكل سره يو  Tubularساختمان ليدل كېږي
چې له  Epididymisڅخه عبارت ده او په عادي حالت كې د خصيو شريان او وريد نه
ليدل كېږي.

د خصيو اندازه او شكل د عمر په اوږدو كې بدلون مومي:
د خصيې اوږدوالى په سانتي
د خصيې حجم په cc
عمر په كال
متر
6 cc
1.5 cm
له يو كال څخه لوړ
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16 – 20 cc

د  Testisحجم د لاندې فورمول په وسيله كچل كېږي:
V= (Length x Width x Thickness) cc
2
V = Length x Width x Thickness x 0.65 cc

:Scan Tichnique
خصيې د هغه  Linear Probeپه وسيله چې  7 – 10 MHzفرېكونسي ولري نېغ په نېغه
يعني په مستقيم ډول او هم د  Water Pathد ميتود په كارولو سره په ښه شان معاينه
كېداى شي.

د خصيې تومورونه :Testicle Masses
:Semenoma -1
د خصيو تر ټولو عمده تومور ده ،چې د ډېرو كوچنيو كتلو ) (2 – 3 mmپه اندازه د
خصيې له نارمل نسج څخه  Hypoechoicمعلومېږي.
:Embryonal Cell Tumor -2
ډېرى  Echogenicښكارېږي.
:Teratoma -3
د خصيو  Teratomaګانې ډېرې لږ او په  Multi Cysticشكل ليدل كېږي.
:Metastasis -4
په خصيو كې مېتاستازونه هم ليدل كېږي.
په خصيو كې د يوې كوچنۍ كتلې موندل يو ځانګړى اهميت لري ،ځكه ډېرى دا ډول كتلې
د خباثت يوه نښه او په ډېره چټكۍ سره مېتاستاز وركوي.
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دغه راز د الټراساونډ په وسيله د خصيو او بربخ د كتلو په منځ كې بېلوونكى تشخيص په
ډېره آسانۍ سره ترسره كېږي.
:Lymphoma -5
دا ډول كتلې په ښكاره ډول  Echopenicوي او ښايي په هغو خصيو كې هم وليدل شي،
كومې چې وېستل شوي دي ،دا ځكه چې اكثراً  Chemotherapyخصيو ته نه رسېږي.

د بربخ التهاب يا :Epididymitis
:Acute Epididymitis - I
په دې صورت كې  Epididymisد نارمل حالت په پرتله لويېږي Echogenicity ،يې
كمېږي او  Focal Tendernessموجود وي.

:Chronic Epididymitis - II
په دې صورت كې  Epididymisډبلېږي Echogenicity ،يې زياتېږي او ښايي
 Calcificationهم په كې وليدل شي.

:Orchitis
ښايي په دې حالت كې د ناروغۍ پروسه ټوله خصيه او يا د هغې يوه برخه مصابه كړي،
چې هماغه مصابه شوې برخه  Hypoechoicښكارېږي.
د خصيې  Infarctionاو ځيني  Semenomaګانې هم د همدې په شان منظره وركوي او د
 Scrotumدېوال په  Orchitisاو  Epididymitisدواړو كې ډبلېږي )ضخيمېږي(.

:Varicocele
د خصيې د وريدونو له ارتوالي )توسع( څخه عبارت ده ،چې د خصې شاته د
 Epididymisپه برخه كې ليدل كېږي ،د خصيې له علوي برخې څخه د Symphysis
 pubicaلور ته امتداد مومي او په كيڼ لوري كې د ښي لوري په پرتله اوږد وي.
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هر كله چې نوموړې پېښه په ښي لور كې پيدا شي ،نو د پښتورګو د تومورونو د شتوالي
امكان هم ورسره زياتېږي.
په نرانو كې د شنډوالي له سببونو څخه يو هم  Varicoceleده.

:Hydrocele
په دې حالت كې خصيه او د هغې اړوند غړي د مايع په وسيله چاپېرېږي )احاطه كېږي(،
چې همدغه مايع برخه په الټراساونډ كې په روښانه او  An echoicشكل سره معلومېږي.
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 Hydroceleپه حقيقت كې د  Tunica Albuginicaاو  Tunica Vaginlisطبقو تر منځ
د مايع له ټولېدلو څخه عبارت ده ،چې اكثراً د خصيې په قدام ،انسي او وحشي برخه كې
ليدل كېږي او په خلفي برخه كې يې نه ليدل كېږي.
كله چې نوموړې مايع د خصيې په خلفي برخه كې هم وليدل شي ،نو د خصيې له اوښتلو
)تدور( څخه استازيتوب كوي.
په  Hematoceleكې ښايي نوموړې مايع لږ څه  Echogenicوليدل شي.
كه چېرې د مايع په منځ كې پردې او د  Fluid – Fluid Levelوليدل شي ،نو په مايع كې
د انتان په زياتېدو دلالت كوي او نوموړى حالت بيا د  Pyoceleپه نامه يادېږي.
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:

د خصيې كيستونه په ټوليز ډول ډېر كوچني وي ،چې زياتره يې  1 cmاو يا له هغه څخه هم
كوچني وي او په دوه ډلو وېشل كېږي:
 :Superfecial Cysts -1چې د  Tunica Cystپه نوم يادېږي.
 :Deep Cyst -2دا ډول كيستونه د خصيې لاندني )عميق( نسجونه مصابوي او په
عمومي توګه سليم وي .د خصيې نورې  Cysticكتلې له ابسې ګانو Hematoma ،ګانو
او نيوپلازمونو څخه عبارت دي.

:Abscess
ابسې په خصيه يا بربخ دواړو كې منځ ته راتلاى شي ،چې په مركز كې يې ټينګه مايع
) (Complexاو دېوالونه يې په نامنظم  Echogenicشكل سره ليدل كېږي.

:Spermatocele
Spermatocele
كله چې د  Epididymisاو  Vas Deferensپه اوږدو كې د خصې په علوي برخه كې يو
 Cysticساختمان وليدل شي د  Spermatoceleپه نوم يادېږي.
دا ډول كيستونه په ګڼ شمېر سره هم منځ ته راتلاى شي كله نا كله په  Epididymisكې
هم كيستونه منځ ته راځي ،چې محتوي يې سپرمونه تشكليوي دا ډول كيستونه دومره
ځانګړى كلينيكي ارزښت نه لري.

:Atrophic Testis
په دې صورت كې خصيه شنډه ،كوچنۍ او ډېره  Echogenicښكارېږي.
رګونه يې د  Color Flow Ultrasoundپه وسيله هم نه ليدل كېږي او په دې ډول خصيو
كې د تومورونو د رامنځ ته كېدو  Riskيعني خطر ډېر ده.
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:Testicular Trauma
نارملې خصيې ښوى او منظم دېوالونه لري ،هر كله چې د كومې تروما يا ضربې په ترڅ
كې  Ruptureوكړي يعني وشكېږي ،نو دېوالونه او څنډې يې نامنظمې او د خصيې په
داخل كې  Hypoechoicبرخې ليدل كېږي.
ځيني وخت يوه خصيه د يوې كرښې په وسيله په بشپړه توګه جلا ښكارېږي ،چې دا حالت
د خصيې له دوه ټوټې كېدو څخه استازيتوب كوي.
په دې صورت كې د خصيې په شا او خوا سيمه كې وينه ټولېږي ،چې په الټراساونډ كې د
 Echogenicاو  Hypoechoicبرخو په څېر خيال وركوي.

د خصيې اووښتل )تدور( يا :Testicular Torsion
په دې صورت كې خصيې د  Scrotumپه داخل كې اوړي )تدور( كوي ،چې په پايله كې
يې د خصيې رګونه ) شريان او وريد ( دواړه بندېږي او د خصيې  Blood Suplyقطع
كېږي.
دا حالت عموماً په ماشومانو او ځوانانو كې رامنځ ته كېږي.
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: بدلونونه په لاندې مرحلو كې خلاصه كېږيSonographic د خصيې د تدور

1- Acute Torsion

Initial 6 hours

2- Early Sub Acute
Torsion

1 – 4 days

3- Late Sub Acute
Torsion

5 – 10 days

4- Chronic Torsion

> 10 days

Congestion:
- Hypoechoic
- Possibly Enlarged
Congestion:
- Liquafication
- Hypoechoic and
Enlarged
- Anechoic Area
Gradual Decrease in
Finding
- Testis Small and
Hypoechoic
- Epididymis Enlarged
and Hyper echoic
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ولادي برخه
يا
Obstetrics
د تناسلي سيسټم لنډه او مختصره اناتومي

:Uterus
رحم )زيلانځ( يو عضلي غړى ده ،ډبل )ضخيم( دېوالونه لري ،چې د مثانې په خلفي او د
رېكټم په قدامي برخه كې ځاى لري او هغه اوږده او  Echogenicكرښه چې د رحم په منځ
كې ليدل كېږي له  Endometerial Canalڅخه عبارت ده.
رحم د اناټومي له نظره په لاندې څلورو برخو وېشل كېږي:
 Fundus -1يا د رحم غور
 Body or Corpus -2يا د رحم جسم
Isthmus -3
 Cervix -4يا د رحم غاړه )عنق(
په الټراساونډ كې د  Vaginal Canalيواځې او يواځې  2/3علوي برخه ليدل كېږي او له
دې څخه لاندې برخې يې نه ليدل كېږي.
د  Vaginal Canalمنځنۍ برخه د مخاطي افرازاتو له كبله  Echogenicښكارېږي او د
 Mucosal Lineپه نوم يادېږي.
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د رحم اندازه يا :Size
په  Nuliparouseښځو كې د رحم اوږد ) (Longitudinalقطر په نارمل ډول ،6 – 9 cm
قدامي خلفي ) (Anterior Posteriorقطر يې  4سانتي متره او مستعرض يا
 Transverseقطر يې د  Fundusپه برخه كې  4 – 5 cmوي ،چې ښايي په
 Multiparousښځو د رحم اندازه له پورتنيو رقمونو څخه لويه وليدل شي.
له بلوغ څخه مخكې د رحم اندازه  4 x 1.5 x 2 cmنارمل منل شوى ده ،چې د
 Menopauseله مرحلې څخه وروسته رحم بېرته كوچنى كېږي ،خو خپل طبيعي شكل
ساتي.
د رحم شكل يا :Shape
رحم له بلوغ څخه مخكې  Tubularشكل لري ،چې له  Menarchڅخه وروسته رحم د
ناك شكل ) (Pear Shapeغوره كوي يعني د رحم د  Fundusبرخه متوسع كېږي او
دواړو خواوو ته په يوه مثلثي ساختمان باندې ختمېږي ،چې دغه مثلثي ساختمانونه د
نفيرونو د پيل برخې دي.
هغه برخه چې  Vaginaته نږدې ځاى لري Tubular ،شكل لري او د  Cervixپه نامه
يادېږي.
له بلوغ څخه مخكې د رحم منظره:
له بلوغ څخه مخكې د رحم منظره په بشپړه توګه متفاوته ده.
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هغه نجونې چې د بلوغ دورې ته نه وي رسېدلې رحم په  Pear shapeاو Tear Drop
 Shapeسره ليدل كېږي ،چې په دې وخت كې د رحم  Bodyاو  Cervixد  Sizeله نظره
يو شان وي.
د رحم اندازه د  2 – 7كلونو په اوږدو كې لږ بدلون مومي ،د 7 – 12كلونو په اوږدو كې د
رحم اندازه لويېږي يعني د رحم ګړندۍ وده او نمو د بلوغ په كلونو كې پيل كېږي ) – 10
.(12
د بلوغ په څو لومړيو كلونو كې د رحم اندازه لويېږي او ناك شكل ځان ته غوره كوي ،چې
په دې صورت كې د رحم  Bodyپه ښكاره توګه له  Cervixلويه ليدل كېږي.
د رحم د شكل بدلون له  Tubularڅخه  Pear Shapeته د بلوغ يوه ښه Snonographic
نښه ده.
په لاندې جدول كې د نجونو د رحم او تخمدانونو انكشاف ښودل شوى ده:
Pediatric Uterine and Ovarian Growth
Ovarian Volume
)Age (Year
)Uterine Length (mm
)(cm2
2
33.1 ± 4.4
0.75 ± 0.41
4
32.9 ± 3.3
0.82 ± 036
6
33.2 ± 4.1
1.19 ± 0.36
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1.05 ± 0.50
2.22 ± 0.69
3.80 ± 1.40

35.8 ± 7.3
40.3 ± 6.4
54.3 ± 8.4

8
10
12

4.18 ± 2.74

53.8 ± 11.4
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رحم د  Menopauseله دورې څخه وروسته بېرته كوچنى كېږي ،د انډومټريوم ډبلوالى
)ضخامت( يې كمېږي او اوږدوالى يې عموماً د  60كلونو په شا او خوا كې  6.4 cmته
راكمېږي.
رحم له درې طبقو څخه جوړ شوى ده:
 -1نازكه طبقه يا  :Serosaدا طبقه رحم پوښي او د الټراساونډ په وسيله نه ليدل كېږي،
خو د رحم سطح هواره يعني  Smoothمعلومېږي.
 :Myometerium Layer -2د رحم تر ټولو ډبله )ضخيمه( طبقه ده.
 :Endometerium -3د رحم په منځنۍ برخه كې د  Endometeriumكانال قرار لري،
چې د الټراساونډ له نظره  Echogenicښكارېږي.
د  Endometeriumاو  Myometeriumد پيوستون برخې ته  Junctional Zoneوايي،
چې د رګونو د شتوالي له نظره د رحم تر ټولو غني او پوره برخه ده.
د انډومټريوم اندازه د مياشتني سېكل په بېلا بېلو مرحلو كې د پام وړ بدلون مومي.
په بالغو ښځو كې رحم د ناك شكل لري او تقريباً Longitudinal x ) 8 x 4 x 5 cm
 (Anterior Posterior x Transverseاندازه لري.
رحم په  Parousښځو كې د  Nulliparousښځو په پرتله لوى وي او په بالغو ښځو كې په
 Fundus ، Bodyاو  Cervixباندې وېشل كېږي.
په هغو بالغو ښځو كې چې حمل ونه لري د  Cervixاوږدوالى  2.5 cmده.
د  Cervixاو  Bodyد پيوستون په برخه كې  Internal OSاو د  Cervixاو  Vaginaد
پيوستون په برخه كې  External OSقرار لري.
په الټراساونډ كې د  Bodyاو  Fundusد پيوستون برخه نه ليدل كېږي او  Fundusبيا په
دواړو خواوو كې له  Fallopian Tubeسره نښلي.
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د رحم وضعيت يا :Position
رحم په نارمله توګه څو ډوله وضعيت غوره كولاى شي:
 Anteposition -1يا  :Antevertedچې  Fundusاو  Bodyدواړه د قدام لور ته تمايل
لري او پر مثانه باندې  Flexيا قات وي.
 Retroposition -2يا  :Retrovertedپه دې صورت كې  Fundusاو  Bodyدواړه د
خلف لور ته  Flexيا قات وي.
 -3په ټوليز ډول رحم د منځنۍ كرښې په اوږدو كې قرار لري ،كله ناكله ښي يا كيڼ لور ته
ميلان پيدا كوي.
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موقعيت يا ٰ
ځا ٰ◌ ٰ◌ى :تخمدانونه عموم ًا د رحم د  Fundusد برخې په دواړو خواوو كې ځاى
لري او د  Iliacد برخې رګونه د تخمدانونو په وحشي برخه كې ليدل كېږي ،خو له دې سره
سره تخمدانونه يو ځانګړى ځاى نه لري ،بلكې د رحم په شا او خوا كې بېلا بېل موقعيتونه
نيولاى شي.
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د الټراساونډ له نظره تخمدانونه  Hypoechoicاو په منځ كې يې  Fullicleپه Echofree
شكل سره ليدل كېږي.

د تخمدانونو اندازه يا :Size
د يوې ښځې چې د  Productiveپه كلونو كې قرار ولري د هر تخمدان اندازه 2 x 2.5 x
 3.5 cmده ،خو بايد وويل شي چې د تخمدانونو په  Sizeكې توپير ليدل كېدلاى شي
يعني كه چېرې د تخمدان اندازه  5 x 2 x 2 cmاو  4 x 3 x 1.5 cmوي نارمل بلل
كېږي.
له بلوغ څخه مخكې د نجونو د تخمدان اندازه  1سانتي متر مكعب وي ،چې د بلوغ په را
نېږدې كېدو سره نوموړي تخمدانونه انكشاف كوي او لويېږي او د  Menopauseله دورې
څخه وروسته بيا بېرته  Atrophyكوي او كوچني كېږي.

نفيرونه يا :Fallopian Tubes
په الټراساونډ كې د نارمل نفيرونو لومن نه ليدل كېږي ،نفيرونه د پلنو لېګامنټونو په منځ
)ضخامت( كې قرار لري ،چې د الټراساونډ په معاينه كې د رحم د  Fundusد برخې په
امتداد دواړو خواوو ته ليدل كېږي.

د رحم د شا او خوا مسافې:
 Posterior Cul De Sacيا  :Douglas Pouchد پرېتوان د جوف تر ټول غوچ جوف ده،
چې د رحم په شا او د  Rectumپه قدام كې ځاى لري.
 Anterior Cul De Sacبيا له رحم څخه لږ څه قدام او علوي لور ته قرار لري.

حمل )بلاربښت( يا :Pregnancy
د كلينيك له نظره د بلاربښت ټوله موده په درې مرحلو وېشل كېږي:
First Trimester -1
Second Trimester -2
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Third Trimester -3
او د الټراساونډ له نظره هم د بلاربښت ټوله موده په لاندې درې مرحلو وېشل كېږي:
 :Pre – embryonic period -1له  Last Menstruation Periodڅخه  2-4اونۍ
وروسته.
 :Embryonic Period -2له  Last Menstruation Periodڅخه  4-11اونۍ وروسته.
 :Fetal Period -3له  Last Menstruation Periodڅخه  11 – 40اونۍ وروسته.
په لومړۍ مرحله كې يواځې يو  Cysticساختمان چې د  Gestational Sacپه نوم
يادېږي ،په دويمه مرحله كې يو كوچنى  Embryoاو په درېمه مرحله كې يو بشپړ شوى
 Fetusد انسان په شكل ليدل كېږي.

 Pre – embryonic Periodيا :Gestational Sac
د رحم اندازه د حمل له عمر سره سم لويېږي Gestational Sac .د يوه دايروي ،بيضوي
او حتى د يوه  Ellipticalساختمان په څېر معلومېږي ،چې دېوالونه يې ډبل ،منظم او
 Echogenicاو د  Fundusپه برخه كې د  Endometerial Canalپه دننه كې ليدل
كېږي.
دا ساختمان د  Endo Vaginal Probeپه وسيله په څلورمه اونۍ كې او د Trans
 Abdominal Probeپه وسيله په پنځمه اونۍ كې ليدل كېږي.
مخكې له دې چې د  Gestation Sacپه داخل كې نور ساختمانونه منځ ته راشي قطر يې
 2.5 cmنارمل ده او تر اومې اونۍ پورې د حمل موده د  Gestational Sacد اندازې پر
بنسټ تخمين او تعينېږي.
 Gestationalځانګړتياوې په لاندې ډول دي:
په مشخص ډول د Gestational Sac
 Ring -1يا كړۍ )حلقه( يې منظمه او پرېړوالى )ضخامت( يې بايد له  2 cmسره
مساوي يا زيات وي.
 -2شكل يې بايد حلقوي يا بيضوي وي.
 Doubel Sign Sac -3بايد موجود وي يعني دېوالونه يې بايد دوه پردې ولري.
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:Yolk Sac
دغه ساختمان په  5-6اونۍ كې د  Embryoله منځ ته راتلو څخه ليدل كېږي او په لسمه
اونۍ كې بېرته له منځه ځي Yolk Sac .يو ګرد )مدور( ساختمان ده ،چې مركز يې
 Anechoicاو دېوالونه يې  Echogenicمعلومېږي او د پلاسنتا د ذغاباتو د جوړېدو تر
مودې پورې د جنين د تغذي دنده پر غاړه لري .د  Yolk Sacاندازه په نارمل ډول 3 – 6
 mmده ،كه چېرې اندازه يې له  6 mmڅخه زياته او يا دا چې دېوالونه يې Calcified
وي ،نو د حمل په عدم كفايې باندې دلالت كوي.
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 Fetal Poleيا :Embryonic Period
امبريو د  Endo Vaginal Probeپه وسيله په  5 – 6اونۍ او د Trans Abdominal
 Probeپه وسيله په اومه اونۍ كې د  Gestational Sacپه داخل كې د Echo
 Collectionيا د ټكو د يوې ټولګې په څېر د ليدلو وړ ده .د بلاربښت په دغه مرحله كې
) (6 – 12اونيو كې د حمل د عمر د تعينولو تر ټولو ښه لار د  Embryoد اوږدوالي يا
 Crown Rump Lengthيا  CRLاندازه كول دي.

كه چېرې د  Embryoاوږدوالى  4 mmاو يا له هغه څخه زيات وموندل شي ،نو بايد د
ماډرنو ماشينونو په وسيله په نوموړي امبريو كې د زړه د تيوب ټكانونه ) Endocardial
 (Tube Pulsationد يوه اهتزاز په شكل وليدل شي.
كه چېرې امبريو نارمله وي ،نو بايد د ټكانونو شمېر يې د مور د زړه د تكاڼونو دوه چنده
وي او كله چې امبريو غير نارمله وي ،نو د زړه ټكانونه يې كمېږي او يا هم نامنظمېږي .د
 Fetusد زړه ټكانونه د لومړي  Trimesterپه اوږدو كې زياتېږي.
 Yolk Sacله امبريو څخه د يوې نازكې پردې په وسيله چې د  Amniotic Membranپه
نامه يادېږي ،جلا كېږي ،نوموړې پرده په خپله د  Amniotic Sacيوه برخه ده ،چې
 Amniotic Fluidاو  Fetusپه خپل ځان كې ساتي.
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د يوه نارمل حمل د انكشاف او ودې د ارزيابي لپاره د  Yolk Sacليدل يوه ښه او نښه ده
او د  Yolk Sacنشتوالى د زيان )سقط( او د  Fetusد ودې او نمو د نيمګړتياوو لامل
ګرځي.
بايد وويل شي ،چې په يوه نارمل  Gestetional Sacكې  Embryoاو  Yolk Sacيو له
بل سره نږدې قرار لري.
د  Gestetional Sacنامنظم دېوالونه او په هغه كې د پورتنيو دوو ساختمانونو لرې والى د
يوه پتالوژيك حالت ښكارندوى دئ.

په پنځمه اونۍ كې د  Embryoځانګړتياوې:
د پنځمې اونۍ په پاى كې د مانيټور پر مخ د زړه حركتونه د يوه تيوب ) Endo Cardial
 (Tubeپه څېر ليدل كېږي او د  CRLاندازه  2 – 4 mmوي.
د  Embryoپه څنګ كې د  Yolk Sacشتوالى حتمي ده ،كه چېرې د امبريو او Yolk
 Sacتر منځ فاصله موجوده وي ،نو دا يو غير نارمل حالت ده او په سقط دلالت كوي.
په شپږمه اونۍ كې د  Embryoځانګړتياوې:
 د  CRLاندازه له  5نه تر  8ملي مترو پورې وي. په  Fetusكې د  Cپه څېر كوږوالى ليدل كېږي. د  Limb Budsشتوالى په نارمل والى باندې دلالت كوي. د  Flexed Heart Protoberationشتوالى.له شپږمې اونۍ څخه پورته د  Embryoځانګړتياوې:
 د جنين په شا او خوا كې د امنيوتيك پردې شتوالى.  Yolk Sacبايد له امنيون څخه دباندې او قطر يې له  5mmڅخه زيات نه وي. د سر )رآس( د تبارزې شتوالى د زړه او د هغه د ټكانونو شتوالى.ښايي په ګېډه كې د  Umblical Cordد ارتكاز په برخه كې يوه كتله وليدل شي ،چې د
كولمو له فزيولوژيك چورې يا  Physiologic Omphaloceleله عبارت ده .په دې
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صورت كې كولمې له ګېډې څخه دباندې قرار لري او په نيمايي پېښو كې د  6 – 10اونيو
په موده كې ليدل كېږي.

د  Gestational Sacد اندازه كولو شرطونه:
په هغه صورت كې چې  Gestational Sacګرد )مدور( او منظم وي ،نو تر ټولو لوى او
اوږد قطر يې بايد اندازه شي.
او په هغه صورت كې چې  Gestational Sacبيضوي يا Ovid or Tear Drop Shape
وي ،نو بايد هغه له درې خواوو )بعدونو( څخه اندازه شي يعني ) اوږدوالى  +پلنوالى +
پرېړوالى )ضخامت( ( او د نوموړې جمعې لاس ته راغلى عدد پر  3باندې وېشو.
كله ناكله بيا  Gestational Sacد ځيني بهرنيو لاملو لكه Over Distended Urinary
 Bladderاو  Fibroidپه وسيله تر فشار لاندې راځي او شكل يې تغير كوي.
د بلاربښت د درې لومړيو مياشتو ابنارملټۍ يا :First Trimester Abnormality

 - 1تهديدي سقط يا :Threatened Abortion
ښايي دا ډول ابورشنونه واضح او روښانه  Sonographic Appearanceو نه لري دا
تشخيص هغه وخت ايښودل كېږي ،چې مور د  20لومړيو اونيو په اوږدو كې Vaginal
 Bleedingولري او د رحم  Cervixپه بشپړه توګه تړى وي ،ښايي دا ډول حمل  Termته
ورسېږي ،خو د لومړيو اونيو خونرېزي د مور په ګېډه كې د ماشوم لپاره يو  Rirskشمېرل
كېږي.
په دې ډول  Abortionكې ښايي د الټراساونډ ګڼ شمېر معايناتو ته اړتيا پيدا شي ،هر كله
چې د جنين د زړه د ټكانونو شمېر له  80 beats / minuteڅخه لږ وي ،نو د جنين د مرګ
د تهديد علامه بلل كېږي.

:Incomplete Abortion -2
هر كله چې  Threatened Abortionپرمختګ وكړي او د حمل د محتوياتو يوه برخه له
مهبلي خونرېزۍ سره يوځاى تخليه او د پلاسنتا او يا د جنين د غړيو يوه برخه په
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 Endometerial Canalكې باقي پاتې كېږي او بالاخره همدغه پاتې توكي د مهبلي
خونرېزۍ د دوام لامل ګرځي.
د الټراساونډ له نظره د رحم  Sizeله طبعي حالت څخه لوى او د انډومټريوم كانال په دننه
كې يو نامنظم ساختمان چې له بېلا بېلو  Echoګانو څخه جوړ وي ليدل كېږي ،دغه نامنظم
ساختمان د حمل له پاتې برخو يعني  Retained Product of Conceptionڅخه عبارت
ده.
هر كله چې د رحم په دننه كې د دغو  Echoګانو اندازه له  5 mmڅخه زياته شي ،نو
بايد د  Incomplete Abortionله اړه فكر وشي.
د دغه حالت راپور وركول ضرور او ناروغه بايد د  Dilatation and Curettageعمليې ته
ولېږل شي.

:Complete Abortion - 3
هر كله چې د سقط په پروسه كې د حمل محتوي په بشپړ ډول له رحم څخه ووځي د
 Complete Abortionپه نوم يادېږي.
په دې حالت كې د الټراساونډ په وسيله د مور رحم له طبعي حالت څخه يوه اندازه لوى
معلومېږي ،خو د  Endometerial Canalپه داخل كې  Gestational Sacاو Fetal Pole
نه ليدل كېږي.
له دې سره سره چې د انډومټريوم كانال خالي هم وي ،خو بيا هم د يوې روښانه
 Echogenicكرښې په څېر ليدل كېږي چې له  Decidual Reactionڅخه استازيتوب
كوي.
ښايي رحم له  Abortionڅخه وروسته تر دوو اونيو پورې له طبعي حالت څخه لوى وليدل
شي.

:Missed Abortion -4
هر كله چې جنين يا ماشوم د مور په ګېډه كې مړ او د  Endometerial Canalپه دننه كې
پاتې شي د  Missed Abortionپه نامه يادېږي.
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د  Missed Abortionتر ټولو زياتې پېښې د بلاربښت له شپږمې نه تر څوارلسمې اونۍ
پورې واقع كېږي.
د  Ultrasoundله نظره د رحم  Sizeد  Amenorrheaد مودې په پرتله كوچنى ښكارېږي،
ښايي د  Missed Abortionپه لومړيو مرحلو كې امبريو د  Gestational Sacپه داخل
كې پرته د زړه له ټكانونو څخه وليدل شي.
كله چې امبريو  4 mmاو يا له هغه څخه لوى وي او په هغه كې د زړه ټكانونه وجود ونه
لري ،نو په  Missed Abortionباندې دلالت كوي.
كه چېرې د امبريو اندازه  3 mmوي او د زړه ټكانونه يې ونه ليدل شي ،نو بايد ناروغه څو
ورځې وروسته بيا  Rescanشي.
د  Missed Abortionپه حالت كې  Fetusغير نارمل معلومېږي.
كه چېرې  Missed Aborionد رحم په داخل كې د ډېرې مودې لپاره باقي پاتې شي ،نو
په دې صورت كې پلاسنتا لويېږي او له  Hydatidiform Moleسره ورته والى پيدا كوي،
دغه بدلونونه د  Hydropic Changedپه نامه يادېږي.

:Intra Sac or Peri
Peri Sac Bleeding -5
د  Gestational Sacپه داخل يا بهر كې خونرېزي معموله ده او په يو له لاندې منظرو
څخه ليدل كېږي:
 -1د  Amniotic Sacپه داخل او د  Fetusپه شا او خوا كې د  Echoګانو د يوې ټولګې
په شان ليدل كېږي.
 -2د  Amnioticاو  Chorionicپردو په منځ كې د  Low Level Echoپه څېر ليدل
كېږي.
 -3له  Chorionic Membranڅخه لاندې د يوه نيمه هلالي ساختمان په شكل د Echo
ګانو د يوې ټولګې په شان ليدل كېږي.
 -4د  Gestational Sacاو  Decidual Reactionپه منځ كې د يوه Hypoechoic
ساختمان په څېر ليدل كېږي.
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دا ډول ناروغان بايد وڅارل شي .د دې ډول ناروغانو  Managementد هرې  1 – 2اونيو
په اوږدو كې له  Sonographic Follow Upڅخه عبارت ده ،چې كه چېرې د زړه منظم
ټكانونه وليدل شي ،نو د جنين له منځه تللو څخه د هغه د ژوندي پاتې كېدلو امكانات
زيات دي.
دا حالت هم د  Threatened Abortionيو شكل دئ.

:Blighted Ovum
دا حالت د  An Embryonic Pregnancyپه نوم هم يادېږي ،دا په دې معنى چې
 Gestational Sacمنځ ته راځي خو  Embryoيې په منځ كې وجود نه لري .د كلينيك له
نظره مور د ډېرې كمې مهبلي خونرېزۍ څخه شكايت كوي او د لابراتوار له نظره
 Pregnancy Testمثبت وي.
د الټراساونډ له نظره د رحم په داخل كې د  Gestational Sacپه څېر يو غير منظم
ساختمان پرته له  Embryoاو  Yolk Sacڅخه ليدل كېږي.
هر كله چې د  Gestational Sacاندازه  2.5 – 3 cmپورې وي او په منځ كې يې امبريو
ونه ليدل شي بايد  Blighted Ovumپه نظر كې ونيول شي او كه چېرې څنډې يې
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منظمې ،ناروغه خونرېزي ونه لري او يا  Gestational Sacډېر كوچنى وي ،نو بايد
ناروغه  1 -2وروسته بيا د  Rescanلپاره راوغوښتل شي.
 Blighted Ovumهم د  Missed Aboritonيو شكل ده.

هر كله چې د  Gestational Sacاندازه  8 mmته ورسېږي ،نو بايد د Endo Vaginal
 Probeپه وسيله په هغه كې  Yolk Sacوليدل شي او كله چې  17 mmته ورسېږي بايد
په هغه  Embryoكې وليدل شي.

:Inevitable Abortion or Abortion in Progress - 7
دا داسې يو حالت ده ،چې د حمل محتوي د  Abortionلور ته د پرمختګ په حال كې قرار
لري د كلينيك له نظره ناروغه له مهبلي خونرېزي څخه سر ټكوي او د الټراساونډ له نظره
 Cervixخلاص او متوسع ليدل كېږي Gestational Sac ،د  Cervixپه برخه كې
ښكارېږي ،د كڅوړې شا او خوا د مايع په وسيله احاطه شوې او كڅوړه د رحم له دېوالونو
څخه جلا كېږي.
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:Septic Abortion -8
هر كله چې له  Abortionڅخه وروسته د حمل باقي مانده محتوي د مكروبونو په وسيله
منتن شي د  Septic Abortionپه نوم يادېږي او د الټراساوند له نظره د رحم په داخل كې
غير منظم ساختمانونه چې د بېلا بېلو  Echoګانو لرونكي دي ليدل كېږي ،كه چېرې د
نوموړې پېښې عامل د ګاز له توليدوونكو ارګانيزمونو څخه وي ،نو په دې صورت كې بيا
د رحم په داخل كې د حمل له پاتې شونو څخه علاوه ګازات هم له نامنظمو  Shadowګانو
سره يو ځاى ليدل كېږي.

:Molar Pregnancy or Hydatidiform Mole - 9
د پلاسنتا له  Degenerationڅخه عبارت ده ،چې د رحم په داخل كې د يوې كتلې په څېر
راښكاره كېږي .د كلينيك له نظره په ناروغه كې مهبلي خونرېزي ،شديدې كانګې
 Hyperemesis Gravidarumاو لوړ فشار موجود وي او د الټراساونډ له نظره رحم لوى
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او د يوې كتلې په وسيله ،چې د بېلابېلو  Echoګانو او  Cystic Spacesلرونكې وي
نيول كېږي.
ښايي د  Moleد كتلې په دننه كې يو لوى  Cysticساختمان وليدل شي ،چې اكثراً له
 Missed Abortionاو  Fibroidسره مغالطه كېږي ،خو د  Moleپه صورت كې تل د
 HCGپه اندازه كې د پام وړ لوړوالى ليدل كېږي.
ښايي په تخمدانونو كې لوى كيستونه وليدل شي ،دغه كيستونه يعني Thica Luteal
 Cystد دې ښكارندوى دي ،چې فوليكولونه د  HCGپه وسيله په ډېره زياته اندازه تنبه
شوي دي.
 Moler Pregnancyبايد له  Degenerated Fibroidاو  Chorio Carcinomaڅخه
تشخيص تفريقي شي.

:Partial Mole -10
په دې صورت كې  Pregnancyاو  Moleيو د بل په څنګ كې ليدل كېږي او لاندې دوه
امكانه موجود دي:
 -1كېداى شي  Twinsوي ،چې يوه يې د  Moleخوا ته پرمختګ كړى وي.
 -2كېداى شي حمل يواځې يو وي او پلاسنتا د كروموزومي ابنارملټيو له كبله
 Degenerationكوي ،چې په دې صورت كې ماشوم غير نارمل وي او تل د هغه په
مړينې سره تمامېږي.

:Invasive Mole -11
كله نا كله  Hydatidiform Moleله  Curettageڅخه وروسته بيا را ګرځي او د رحم د
عضلاتو په داخل كې ننوځي چې دې حالت ته  Invasive Moleوايي.
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دا ډول  Moleيعني  Residual Molar Tissuesله  Color Flow Systemڅخه په ګټې
اخيستلو سره  High Vascularاو روښانه ښكارېږي او ښايي له Color Flow
 Ultrasoundڅخه پرته هغه نسجونه له پام څخه وغورځېږي كوم چې د رحم په عضلاتو
كې ننوتلي دي.

 Ectopic Pregnancy -12يا له رحم څخه بهر حمل:
 Ectopic Pregnancyروښانه او واضح مخينه )تاريخچه( لري ،په داسې ډول چې ناروغه
 6 – 10اونۍ  Amenorrheaلري او وروسته له هغه بيا له  Vaginal Bleedingاو
شديدو حوصلي دردونو څخه حكايه كوي.
هغه اعراض چې په  Ectopic Pregnancyباندې دلالت كوي عبارت دي له:
د نوموړي له  Ruptureڅخه مخكې يا
وروسته
د نوموړي له  Ruptureڅخه مخكې يا
وروسته
د حمل له مودې سره سم
د نوموړي له  Ruptureڅخه مخكې يا
وروسته
په ټوليز ډول د هغه له Ruptureڅخه
وروسته
په ټوليز ډول د هغه له Ruptureڅخه
وروسته
په ټوليز ډول د هغه له Ruptureڅخه
وروسته
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 Ectopic Pregnancyله داسې يوه حالت څخه عبارت ده ،چې حمل يا Pregnancy Sac
په انډومټريوم كې نه بلكې په يوه بل غير طبعي ځاى كې ځاى پر ځاى او غرص كېږي.

د  Ectopic Pregnancyممكنه موقېعتونه په لاندې ډول دي:
 90 :Fallopian Tubes -1فيصده پېښې په كې ليدل كېږي.
  Coronalيا د تيوب دنننۍ خوله.  :Interstitialدا د رحم له هغې برخې څخه عبارت ده ،چې د رحم د عضلاتو په وسيلهپوښل شوې ده.
  :Isthmusد تيوب هغه اوږده برخه ده چې په منځ كې قرار لري.  :Ampulaد تيوب هغه برخه ده ،چې د ګېډې په جوف كې خلاصه ده.Fimbria -2
Ovaries -3
Abdominal Cavity -4
Cervix -5

د  Ectopic Pregnancyسونوګرافيك منظره په لاندې ډول ده:
 -1په  Adnexaګانو كې د هغه  Gestational Sacشتوالى ،چې  Yolk Sacاو
 Embryoد زړه له ټكانونو سره يو ځاى ولري.
 -2له  Gestational Sacڅخه پرته د انډومټريوم په داخل كې د Decidual Reaction
شتوالى او د  Uterusلويېدل ،چې په دې صورت كې انډومټريوم ډبل او د يوې كڅوړې په
څېر ليدل كېږي او د  Pseudo Gestational Sac of Ectopic Pregnancyپه نامه
يادېږي ،دغه حالت د بلاربښت د هورمونونو په وړاندې د عكس العمل په پايله كې منځ ته
راځي.
 -3په يو له  Adnexaګانو كې د يوې  Echo Filled Massكتلې شتوالى.
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 -4په يوه له  Adnexaګانو كې د يوې داسې  Gestational Sacشتوالى چې Thick
 Ringولري ،خو  Fetal Poleپه كې موجود نه وي.
هر كله چې نوموړى  Lesionښه د بېلېدو وړ نه وي ،نو بيا د  Adnexal Ringاصطلاح
كارېږي.

:CulCul-De Sac Fluid -5
په دې صورت كې په  Cul-De Sacكې يوه اندازه مايع ټولېږي ،كه چېرې په التصاقات
زيات وي ،نو ښايي په دې صورت كې بيا د پرېتوان د جوف مايع Cul-De Sacته داخله
نشي ،چې په دې صورت كې كه چېرې حصلي موندنې وجود ونه لري ،نو د كولمو په
 Loopاو  Sub Hepatic Spaceكې د مايع شتوالى وڅېړل شي.
د مايع شتوالى د  Ectopic Pregnancyپه تمزق يا  Ruptureباندې دلالت كوي په
ځانګړې توګه كه چېرې د مايع په منځ كې  Internal Echoګانې وليدل شي دا حالت ډېر
خطرناك ده او ناروغ بايد ډېر ژر يوه مجهز او ځانګړي مركز ته واستول شي.
:Empty Uterus with Positive Pregnancy Test -6
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په هغه صورت كې چې  pregnancy testمثبت وي او په حوصله كې څه شى ونه موندل
شي ،نو د  Ectopict Pregnancyد شتوالي امكان موجود دئ ،خو له دې سره سره د
حمل په ډېره لومړۍ مرحل كې چې  Gestational Sacلا تشكل نه وكړى او يا كله چې
مور د مهبلي خونرېزي حكايه كوي نو بايد  Spontaneous Complete Abortionپه پام
كې ونيول شي.

The Second and Third Trimester or Fetal Period
په دغه مرحله كې ماشوم د مور په ګېډه كې تر څېړنې لاندې نيول كېږي ،چې په صورت
كې ماشوم د ټولو هغو ساختمانونو لرونكى ده كوم چې يو انسان يې لري:
په الټراساونډ كې رآس ،دماغ ،شمزۍ يا فقرات ،سينه يا صدر ،زړه ،سږي ،ګېډه ،د ګېډې
داخلي ساختمانونه ،اوږده هډوكي او د حوصلې هډوكي له څېړنې لاندې نيول كېږي .علاوه
په دې په دغه مرحله كې د يوه  Pregnancy Caseپه څېړنه كې بايد لاندې شيانو ته پام
وكړل شي:
Number of Fetus -1
Fetal Position -2
Placental Position -3
 -4د  Bi Parital Diameterاو  Femur Lengthاندازه كول او له  16اونۍ څخه وروسته
د  Abdominal Circumferenceاو  Head Circumferenceاندازه كول.
 -5د  Fetusد حركتونو ارزيابي او څېړنه.
 -6د زړه د حركتونو ارزيابي يا د  Rateاو  Rhythmتعينول.
Amniotic Fluid -7
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:Fetal Presentation
ماشوم د مور په ګېډه كې بېلا بېل  Presentationesاختيارولاى شي ،چې د الټراساونډ په
وسيله بايد په دقيقه توګه راپور وركړل شي.
البته د حمل له دېرشمې اونۍ څخه مخكې ماشوم د مور په ګېډه كې يو ځانګړى وضعيت
نشي اختيارولاى او تل د تغير په حالت كې وي ،چې په دې صورت كې بايد د Variable
 Presentationراپور وركړل شي.
د بلاربښت له دېرشمې اونۍ څخه وروسته ماشوم په يو له لاندې وضيعتونو څخه قرار
نيسي:
 :Cephalic or Vertex Presentetion -1په دې صورت كې د ماشوم سر په حوصله كې
ليدل كېږي.
 :Breech Presentation -2په دې صورت كې د ماشوم  Buttockاو پښې په حوصله او
سر يې د  Fundusپه برخه كې قرار لري.
 :Shoulder Presentation -3په دې صورت كې كتف يا د پارو هډوكى معتلنه عضو
تشكيلوي او ماشوم د  Transverse Lieپه وضعيت كې قرار لري.

:Fetal Anatomy
 - Iسر يا :Head
د ماشوم د سر د څېړنې لپاره بايد له هغه څخه بېلابېلې مقطع ګانې واخيستل شي.
نوموړې مقطع ګانې بايد د  Lateral Ventricleڅخه پيل او په تدريجي توګه لاندې خواته
متعددې مقطع ګانې واخيستل شي.
د ماشوم د سر په يوه عرضاني مقطع كې لاندې ساختمانونه ليدل كېږي:
 - 1هډوكي يا :Bony Calvirium
د مانيټور پر مخ د يوې منظمې  Echogenicكرښې په شكل ،چې ټول هډوكي يې يو له
بل سره نښتي وي ،ليدل كېږي.
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:Falx Cerebri - 2
له هغې پردې څخه عبارت ده ،چې د قحف په منځۍ برخه كې ليدل كېږي او د دماغ دوه
نيمې كرې  Hemi Spheriيو له بل سره جلا كوي.
:Cavum Septum Palicidum - 3
د جوف په څېر يو ساختمان ده ،چې د  Thalamusپه قدام كې قرار لري.

:Thalamus - 4
د  Cavum Septum Palicidumپه خلفي برخه كې قرار لري.
:Lateral Ventricles - 5
د  Falx Cerebriپه دواړو خواو كې له  Thalamusڅخه لږ څه د خلف خوا ته قرار لري.
:Cerebral Arteries - 6
د دماغ شريانونه د جنبي بطيناتو په وحشي دېوالونو كې قرار لري ،چې په Echogenic
شكل سره معلومېږي او د بطيناتو وحشي دېوال جوړوي.
:Cisterna Magna - 7
دا ساختمان په حقيقت كې يو متوسع رګ ده ،چې په هغه كې دماغي-شوكي مايع قرار لري
او نوموړى ساختمان د دوه مخيخونو د پيوستون په نقطه كې د منځنۍ كرښې په اوږدو
ځاى لري او تر دې څخه د خلف خوا ته  Occipital Boneپه  Echogenicشكل سره
ښكارېږي.
:Cerebral Hemi Spheri - 8
د دماغ له دوه نيمو كرو څخه عبارت دي ،چې د  Falx Cerebriپه وسيله سره جلا كېږي.
كه چېرې له  Thalamusڅخه لاندې يوه مقطع واخيستل شي ،نو جنبي بطينات او منځنى
يا درېم بطين يو له بل سره په موازي ډول ښكارېږي او كه چېرې له  Thalamusڅخه
پورته يوه مقطع واخيستل شي ،نو په دې صورت كې د حمل په لومړيو مرحلو كې د جنبي
بطيناتو په منځ كې  Plexus Choroidalisد كوچنيو  Echogenicكتلو په څېر معلومېږي.
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دغه ساختمانونه د ډېرو زياتو رګونو لرونكي او د  Cerebral Spinal Fluidد توليدولو
دنده پر غاړه لر

:Fetal Chest -II
د  Fetusد زړه دواړو خواوو ته د ماشوم سږي قرار لري ،چې په  Echogenicشكل سره
خيال وركوي او د ځيګر له پارانشيم سره ډېر لږ توپير لري .حجاب حاجز د يوې
 Hypoechoicكرښې په څېر ،چې د ځيګر او سږو تر منځ  Interfaceجوړوي ليدل كېږي.
د ماشوم پښتۍ له  Shadowingسره يوځاى په  Echogenicشكل ښكارېږي.
تقريباً د بلاربښت په  24اونۍ كې د ماشوم تنفس د حجاب حاجز له حركاتو سره ليدل
كېږي.

:Fetal Heart -III
په هغه عرضاني مقطع كې چې د ماشوم د سينې له برخې څخه اخيستل كېږي ،د ماشوم
زړه د سينې يا صدر  1/3برخه نيسي او د سينې كيڼ لوري كې ځاى لري.
په معمول ډول د زړه څلورواړه جوفونه د  Four Chamber Viewپه مقطع كې د ليدلو وړ
دي.
دغه راز د زړه  Rateاو  Rhythmد الټراساونډ په  Motion Modulationكې تر څېړنې
لاندې ونيول شي.

:Fetal Abdomen - IV
په هغه عرضاني مقطع كې چې د ګېډې له علوي برخې څخه اخيستل شوې وي بايد
Aorta, Left Portal Vein, Adrenal Glan, Umblical Vein, Spleen, Gall
 Bladder, Liver, Stomachاو  Spineوليدل شي.
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او په هغه عرضاني مقطع كې چې د ګېډې له سفلي برخې څخه اخيستل شوې وي بايد
 Urinary Bladderاو  Kidneyوليدل شي.
وړې كولمې په عمومي توګه  ،Echogenicخو لويې كولمې د  Meconiumد موجوديت
له كبله  Hypoechoicيا  Echogenicمعلومېږي.
د ماشوم د ځيګر منظره د لويانو د ځيګر له منظرې سره يوشان وي او په مقابل لوري كې
يې طحال قرار لري.
د پانكراس ليدل او له ځيګر څخه يې بېلول او تفريقول ښايي يو ستونزمن كار وي.

:Spine -V
له شمزۍ يا ستون فقرات څخه بايد  Transverse ،Longitudinalاو  Coronalمقطع
ګانې واخيستل شي .فقرې په  Echogenicشكل ليدل كېږي ،چې په نارمل حالت كې
فقرې په منظمه توګه يو له بل څخه په مساوي فاصلو كې قرار لري او بايد د هغه
پوستكي پيوستوالى او تمادي په دقيقه توګه وليدل شي ،كوم چې په فقراتو برسېره قرار
لري.
د معاينې پر مهال بايد په ترتيب سره د غاړې فقرې  ،Cervicalصدري  ،Thoracicقطني
يا  ،Lumbarعجزي عصصي يا Sacro Coccigealتر څېړنې لاندې ونيول شي.
عجزي يا  Sacralفقرې په نارمل ډول يوه انحنى لري او په دغه سيمه كې فقري په طبعي
توګه يو له بل سره نږدې كېږي او تر ټولو زياتې انومالي ګانې په همدغه ناحيه ليدل كېږي.
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له شمزۍ يا ستون فقرات څخه علاوه ،د علوي او سلفي اندامونو اوږده هډوكي په
 Ultrasoundكې په  Echogenicشكل ليدل كېږي او خلفي سيورى هم وركوي.

:Amniotic Fluid -VI
له هغې مايع څخه عبارت ده ،چې د  Amniotic Sacپه منځ كې قرار لري او ماشوم
احاطه كوي.
د دې مايع يو له ډېرو مهمو دندو څخه دا ده ،چې ماشوم له بهرنيو  Traumaګانو څخه
ژغوري.
د  Amnioticمايع مقدار د حمل له عمر سره سم تغير مومي ،نو له همدې كبله د نوموړې
مايع د اندازه كولو لپاره كومه ځانګړې اندازه ګيري وجود نه لري.
د نوموړې مايع د نارمل او يا غير نارمل مقدار معلومولو لپاره ،د رحم جوف په څلورو
كواډرانټونو باندې وېشو په هر  Quadrantكې تر ټولو زياته مايع تثبيتوو او بيا د هر
 Quadrantتر ټولو غوچ )عميق( قطر اندازه كوو.
كه چېرې په هر  Quadrantكې د مايع غوچوالى )عمق(  2cmيا زيات وليدل شي ،نو دا
د حمل په هر سن كې نارمل منل كېږي او كه چېرې نوموړي غوچوالى له  2 cmڅخه لږ او
يا له  8 cmڅخه زيات شي ،نو بيا پتالوژيك بلل كېږي.
)Amniotic Fluid Index (AFI
A + B + C = AFI
)AFI = 10 – 24 cm (after 30 weeks of gestation
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: مايع په الټراساونډ كې لاندې ځانګړتياوې لريAmniotic
 ويAn Echoic  ياEcho free -1
. نه ليدل كېږيInternal Echo  په منځ كې يې-2
 تر، اونۍ پورې وي32  كې ترTrimester  د نوموړې مايع تر ټول زيات مقدار په دويم-3
.دې وروسته بيا د ولادت تر مهاله په تدريجي توګه كمېږي

:Oligohydroaminose
Oligohydroaminose
 په نامهOligohydroaminose  مايع له نارمل حالت څخه لږ وي دAmniotic كله چې
:يادېږي او معمول لاملونه يې په لاندې ډول دي
Common Causes of Oligohydroaminose:
I- Pregnancy Related:
1- Premature Rupture of Membran
2- Post Date Pregnancy
II- Fetal Causes:
1- Conginital Anomalies (Genito – Urinary)
2- Chromosomal Abnormalities
3- Fetal Dims
4- IUGR
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III- Maternal Causes:
1- Placental Insufficiency (Primary or Secondary)
2- Placental Abruption
IV- Pharmaceutical Cause:
1- Prostaglandin Synthetase Inhibitors
2- ACE Inhibitors
V- Idiopathic
: په لاندې حالتونو كې ليدل كېږيOligohydroaminose
Premature Rupture of Membran -1
 له كبلهIntra Uterine Growth Retardation  كې چې دPre – Eclmpsia  په هغه-2
.منځ ته راغلې وي
Renal Agenesis -3
Intra Uterine Fetal Death -4
 هر هغه حالت چې د ماشوم د ادرار د نه كېدو لامل شي،په لنډه توګه بايد ووايم
. رامنځ ته كويOlighydroaminose

:Poly Hydroaminios
 پهPoly Hydroaminios  مايع له خپل نارمل حالت څخه زياته شي دAmniotic كله چې
 په رامنځ ته كولو كېPoly Hydroaminios نامه يادېږي او ټول هغه فكټورونه چې د
:رول لوبوي په لاندې ډول دي
Common Causes of Poly Hydroaminios:
I- Pregnancy Related:
1- Infection: Cytomegalovirus, Toxoplasmosis and other
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2- Twin – Twin Transfusion: Large Twin with Poly Hydroaminios and
small Twin with Olig Hydroaminose.
II- Fetal Anomalies:
1- Central Nervous System Disease
2- Gastro Intestinal Tract Disease
3- Facial and Nick Disorders
4- Fetal Masses
5- Cerebro Vascular Anomalies
6- Hydrops
7- Skeletal Anomalies
8- Unilateral Renal Anomalies
III- Maternal Conditions:
1- Diabetes Mellitus: Primary or Gestational 15 – 23 % of All
Cases.
2- Rh Incompatibility: Less than 1 % of all cases.
IV- Idiopathic:
1- 60 – 70 % of all cases associated with large fetus (usually mild
or moderate)

: په لاند حالتونو كې ليدل كېږيPoly Hydroaminios
Idiopathic -1
. اخته ويDiabets Mellitus  په هغه صورت كې چې مور په-2
: د بلعې يا خوړلو زور او قوت كم كړي لكهFetus  چې د، په هغو جنيني ناروغيو كې-3
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a- Anencephaly
b- Hydrocephaly
c- Hydronencephaly
 -4د  Gastro Intestinal Obstructionيا د هضمي لارې د بندښت په صورت كې لكه:
a- Esophageal Atresia
b- Duodenal Atresia
د  Duodenal Atresiaپه صورت كې د ګېډې په علوي برخه كې له مايع څخه ډك دوه
ګرد او مدور ساختمانونه ليدل كېږي ،چې له ارتې يا متوسع معدې او  Duodenumڅخه
عبارت دي.
 Multiple Gestation -5يا څو ګونې حاملګۍ
Mal rotation of Bowel -6

:Placenta -VII
پلاسنتا يو غوښين غړى ده ،چې په  Echogenicاو  Homogenousشكل ليدل كېږي
دېوالونه ښه د تفريق او بېلېدو وړ دي ،چې د  Chorionic Plateپه وسيله احاطه شوي
دي.
ښايي په درېم  Trimesterكې يې دېوالونه غير منظم او  Textureيې تغير ومومي .هغه
برخه چې هلته پلاسنتا د انډومټريوم له دېوال سره ارتكاز كوي د Venous Lakes or
 Decidual Lakesد موجوديت له كبله په  Echo Freeشكل معلومېږي.
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د پلاسنتا پرېړوالى )ضخامت(  2 – 4 cmاو اوږدوالى يې  10 – 20 cmاو وزن يې 400
 – 600 gramيعني د نوي زېږېدلي ماشوم د وزن  1/6دئ.

:Braxton Hicks Contraction
له هغه حالت څخه عبارت ده ،چې د رحم د عضلاتو د كش كېدلو او تقلص په ترڅ كې
منځ ته راځي او پلاسنتا يا د رحم دېوال په لنډمهالې توګه د  Fetusلور ته راكاږي .د
كلينيك له نظره د مور په ګېډه كې يو  Crumpيا يو لنډمهالى درد پيدا كېږي او د
الټراساونډ له نظره لاندې ځانګړتياوې لري:
 -1د  Amnioticمايع په داخل كې د داسې يوې كتلې په څېر ليدل كېږي ،چې د Fetus
خواته متوجه وي.
 Braston Hicks Contraction -2د لنډ مهال لپاره رامنځ ته كېږي ،چې  1 – 2ساعته
وروسته په خپله له منځه ځي.

163

] 

[

Ultrasuond

د پلاسنتا نارمل موقيعتونه:
په نارمل حالت كې پلاسنتا د  Fundusپه برخه كې د رحم له قدامي يا خلفي دېوال سره
ارتكاز كوي.
Fundal placenata
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Pathology
:د پلاسنتا Pathology
په نارمل حالت كې پلاسنتا د  Fundusپه برخه كې د رحم له قدامي يا خلفي دېوال سره
ارتكاز كوي ،چې د رحم د عنق له داخلي فوحې يا سوري  Internal Ossڅخه لرې قرار
لري.
:Placenta Previa
له هغه حالت څخه عبارت ده ،چې پلاسنتا د رحم په سفلي  Segmentكې ارتكاز وكړي او
د عنق له داخلي فوحې يا  Internal Cervix Ossسره نښتى وي.
 Placenta Previaنظر په دې ،چې  Internal Ossته په كومه اندازه نږدې او يا دا چې
هغه يې په كومه اندازه پوښلې په لاندې څلورو  Gradesباندې وېشل كېږي:
:Low Lying Placenta (Grad I) -1
چې د پلاسنتا د ارتكاز ټكى  Internal Cervix Ossته نږدې قرار ولري ،خو ورته
رسېدلى نه وي دې حالت ته  Placenta Previaنه ويل كېږي.

:Partial Placenta Previa (Grad II) -2
په دې صورت كې پلاسنتا تر  Internal Cervix Ossپورې رسېږي ،خو ورڅخه تېرېږي نه
او نه يې پوښي.
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:Marginal Placenta Previa (Grad III) - 3
په دې صورت كې پلاسنتا يواځې او يواځې د  Internal Cevix Ossدواړو څنډو
)كنارونو( ته رسېږي.

:Complete or Total Placenta Previa (Grad IV) - 4
له هغه حالت څخه عبارت ده ،چې پلاسنتا د رحم د عنق داخلي فوحه په بشپړه توګه پوښي
او بندوي يې.
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د يادولو وړ ده چې د رحم د جوف په داخل كې د پلاسنتا انكشاف د ساعت له عقربې
سره مخالف ده يعني كه چېرې پلاسنتا په قدام كې قرار ولري ،نو په تدريجي توګه د حمل
لور ته حركت كوي ،خو خلفي پلاسنتا Fundusد عمر په زياتېدلو سره نوموړى پلاسنتا د
د رحم د عنق په لور حركت او انكشاف كوي ،نو له همدې كبله كه چېرې د بلاربښت په
وي ،نو د حمل د مودې تر آخره په Low Lyingلومړيو كې پلاسنتا د رحم په قدام كې
چانس كمېږيPlacenta Previa.تدريجي ډول پورته خواته حركت كوي او په هغه كې د
او كه چېرې پلاسنتا د رحم په خلفي برخه كې  Low Lyingوي ،نو د حمل د مودې تر
آخره په تدريجي ډول د  Cervixخواته حركت كوي ،چې په دې صورت كې د Placenta
 Previaچانس زيات دئ.

نښتى يا التصاقي پلاسنتا:
په فزيولوژيك ډول پلاسنتا د خپلو  Proteolyticانزايمونو په وسيله د انډومټريوم په 2/3
لومړيو برخو كې ننوځي يعني غرس كېږي او د رحم د دېوال  Anti Proteolyticانزايمونه
يې په لاندنيو طبقو كې له ننوتلو او نفوذ څخه مخنيوى كوي .كه چېرې پورتنۍ عمليه
نيمګړې يا دا چې پلاسنتا په مخكنۍ عملياتي ندبه باندې ارتكاز وكړي ،نو په دې صورت
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كې بيا پلاسنتا د رحم لاندنيو طبقو ته ننوځي او د عمق په پام كې نيولو سره په لاندې
نومونو يادېږي:

:Placenta Acreta
چې د انډومټريوم ټولې طبقې يې نيولې وي.

:Placenta
Placenta Increta
په دې صورت كې پلاسنتا له انډومټريوم څخه تېرېږي او د  Myometeriumطبقې ته
ننوځي.
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:Placenta Percreta
په دې صورت كې پلاسنتا د رحم عضلي طبقه هم نيسي.
د الټراساونډ له نظره د رحم د دېوال په طبقاتو كې د پلاسنتا د يوې برخې نفوذ ليدل كېږي،
چې په نوموړې برخه كې بيا  Myometerنه ليدل كېږي.
دغه راز په دغه برخه كې رګونه په روښانه او برجسته شكل ليدل كېږي او هغه د رګونو
جهيلونه يا  Decidual Lakesچې په نارمل حالت كې د پلاسنتا د ارتكاز په برخه كې
ليدل كېږي ،دلته نه ليدل كېږي.

په هغه صورت كې چې پلاسنتا په خپل نارمل موقيعت يعني د انډومټريوم په  2/3لومړيو
برخو كې ارتكاز كړى وي ،نو د ولادت په درېمه صفحه كې د ماشوم له زېږېدلو وروسته
له رحم څخه جلا او بهر ته وځي ،خو د پلاسنتا په  Acreta, Incretaاو  Precretaشكلونو
كې په نارمل ډول له رحم څخه نشي جلا كېداى ،چې په دې صورت ناروغه شديده
خونريزي لري او يواځنۍ درملنه يې  Hysterectomyده.
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:Placenta Abruption
د پلاسنتا په هره برخه كې د خونرېزۍ را منځ ته كېدل او له وخت څخه مخكې د رحم له
دېوال څخه د نوموړي جلا كېدل د  Placenta Abruptionپه نوم يادېږي.
د الټراساونډ له نظره  Placenta Abruptionد خونرېزۍ د موقيعت پر بنسټ په لاندې
ډولونو وېشل كېږي:
:Retro Placental Bleeding - 1
په دې صورت كې خونرېزي د پلاسنتا او  Myometeriumتر منځ واقع كېږي او پلاسنتا د
خپل ارتكاز له ځاى څخه جلا كوي ،چې د دې ډول انذار يې خراب دي.

:Pre Placental Bleeding or Sub Chorionic Bleeding- 2
په دې صورت كې خونرېزي له  Chorionic Plateڅخه لاندې واقع كېږي ،چې دا ډول يې
پر  Cordباندې د فشار له امله خطرناك دئ.
: Sub Chorionic or Sub
Sub Amniotic or Marginal Placental Bleeding - 3
په دې صورت كې خونرېزي د پلاسنتا په يو له څنډو يا كنارونو كې واقع كېږي او
 Chorionic Membranله پلاسنتا څخه جلا كوي.

:Intra Placental Bleeding - 4
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د پلاسنتا په داخل كې يوه  Echopenicاو يا هم  Echogenicساحه په خونرېزۍ يا
 Infarctionباندې دلالت كوي.
ښايي  Infractساحه په لومړي سر كې  Echopenicوليدل شي ،خو وروسته بيا په نوموړې
سيمه كې د تكلساتو د رامنځته كېدو له كبله  Echogenicمعلومېږي.

:Intra Amniotic Bleeding
په دې صورت كې خونرېزي د  Amniotic Sacپه منځ كې واقع كېږي او عموماً د مايع په
منځ كې په  Echogenicشكل ښكارېږي.

د پلاسنتا تومورونه:
:Chorioangioma
د پلاسنتا يو سليم تومور ده ،چې د پلاسنتا له  Amnioticمخ څخه سرچينه اخلي او له
رګونو څخه فوق العاده غني او زيات مقدار وينه په كې تراكم كوي.
دا ډول تومورونه عموميت لري ،خو تل مهم نه شمېرل كېږي يواځې په ډېرو كمو پېښو كې
د پلاسنتا يو زيات مقدار وينه په هغه كې ټولېږي او تجمع په كې كوي ،چې په ترڅ كې يې
ماشوم  Anemicاو د  Anemiaله كبله په  Congestive Heart Failureاخته كېږي او د
 Hydropsنښې او علامې په كې ښكاره كېږي.
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هر كله چې  Chorioangiomaله  5 – 6 cmپه اندازه وموندل شي ،نو د جدي څارنې
اړتيا يې ليدل كېږي.
د پلاسنتا نور تومورونه لكه  Hemangiomaاو  Teratomaمعمول دي او د پلاسنتا له
نارملو نسجونو څخه په آسانۍ سره بېلېږي.

:Placental Mole
د پلاسنتا دغه پتالوژي د لومړي  Trimesterپه څېړنه كې په بشپړه توګه شرح شوه .دلته
يې يواځې او يواځې له  Fibroidاو  Chorio Carcinomaسره د بېلوونكي تشخيص په
اړه خبرې كوو:
د دې لپاره چې پورتنۍ درې پتالوژۍ د الټراساونډ له نظره تقريب ًا يو له بل سره ورته منظرې
لري ،نو بېلوونكى تشخيص يې د لاندې ټكو په وسيله صورت نيسي:
 -1د ناروغۍ مخينه يا تاريخچه:
 Degenerated Fibroidاو  Chorio Carcinomaعموماً په لوړو عمرونو كې
) Menopouseاو له هغه وروسته( كې ليدل كېږي ،خو  Molar Pregnancyبيا په
 Productiveعمر كې ليدل كېږي.
 -2په  Fibroidاو  Chorio Carcinomaكې د  Amenorrheaمخينه وجود نه لري ،خو
په  Molar Pregnancyكې ناروغه له  3 – 4مياشتو پورې د امينورې حكايه كوي.
 -3په  Molar pregnancyكې خونرېزي د انګورو د پوټكي په شان د ويزيكولونو له
 Passageسره ملګرې وي ،خو په دا نورو دواړو ناروغيو كې د ويزيكولونو  Passageنه
وي موجود.
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 -4د وينې په معاينه كې  Beta Human Chorionic Gonadotropicپه  Fibroidكې
هېڅ نه وي موجود ،په  Molar pregnancyكې په لږه اندازه ،خو په Chorio
 Carcinomaكې په ډېره زياته اندازه موجود وي.
 -5د  Doppler Ultrasoundپه وسيله په  Fibroidكې شريان او وريد نه ليدل كېږي
يعني  Signalنه وركوي ،په  Molar Pregnancyكې په يوه لوړ  Toneسره Signal
وركوي ) (High Velocity Signalاو په  Chorio Carcinomaكې په فوق العاده لوړ
 Toneسره  Signalوركوي ).(Very High Velocity Signal

:Placental Maturity
Maturity Changes
پلاسنتا چې د دويم  Trimesterله پيل څخه د بلاربښت د مودې تر پايه پورې د ماشوم د
تغذي دنده پر غاړه لري ،د حمل د عمر له پرمختګ سره سم په نوموړي كې د پوخوالي
نښې په تدريجي ډول منځ ته راځي ،خو كله نا كله مخكې له دې چې ماشوم  Termته
ورسېږي په پلاسنتا كې د پوخوالي علايم ليدل كېږي ،چې دغه حالت د پلاسنتا د عدم
كفايې ښودونكى او د ماشوم لپاره يو  Riskبلل كېږي.
په پلاسنتا كې د الټراساونډ له نظره د پوخوالي يا  Maturityنښې په لاندې درجو وېشل
كېږي:
:Grade Zero or 0
دا د پلاسنتا يو نارمل حالت ده  Chorionic Plateښوى ،د پلاسنتا نسج Homogenous
او  Clacificationپه كې نه ليدل كېږي او د بلاربښت تر  31اونۍ پورې پلاسنتا په همدې
درجه كې قرار لري.
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:Grade I Placenta Maturity Changes
په دې صورت كې  Chorionic Plateيوه اندازه نامنظم او  Basal Calcificatioپه كې
ليدل كېږي او د بلاربښت په  31 – 32اونيو كې نوموړې درجه نارمله بلل كېږي.

:Grade II Placenta Maturity Changes
په دې صورت كې  Chorionic Plateډېر زيات نامنظم كېږي او له Basal
 Calcificationڅخه علاوه د پلاسنتا په داخل كې هم تكلسي ټكي په  Echogenicشكل
سره معلومېږي.
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دغه درجه د بلاربښت په  32 – 34اونيو كې په نارمل ډول ليدل كېږي.

:Grade III Placenta Maturity Changes
د پوخوالي په دې درجه كې  Chorionic Plateپه نامنظم او موجي شكل ليدل كېږي ،د
پلاسنتا په داخل كې  Calcificationتر دې اندازې زياتېږي چې ټول پلاسنتا په لوبولونو
باندې وېشي او له كثيفو يا  Echogenicخيالونو څخه علاوه چې  Shadowingهم وركوي
يو شمېر  Hypoechoicخيالونه هم د پلاسنتا په دننه كې ليدل كېږي.
دغه حالت د بلاربښت له  34اونۍ څخه وروسته په نارمله توګه ليدل كېږي.
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د الټراساونډ څېړنې د دې ښوونكې دي ،چې يو نارمل حمل چې په  Termسره زوكړه يا
ولادت كوي په  40 %پېښو كې  ،Grade I Placenta Maturity Changesپه 45 %
پېښو كې  Grade IIاو په  15 %پېښو كې  Grade IIIته رسېږي.

Placentomegaly

:

كله چې د بلاربښت پر مهال د ښځې ګېډه د  Amenorrheaد مودې په پرتله لوى وموندل
شي ،نو په دې صورت كې بايد پلاسنتا د حجم او  Sizeله نظره وڅېړل شي.
پلاسنتا اكثراً د Fetal Cardiac Problems ،Placenta Tumor ،Rh Icompatibility
او د مور د  Diabetesپه صورت كې له نارمل حالت څخه لوى ليدل كېږي.
دغه راز نوموړى حالت په يو لړ انتاني ناروغيو كې لكه Fift ،Toxoplasmosis
 Desease or Parvo Virusاو  Cytomegalic Inclusion Diseasesكې هم منځ ته
راتلاى شي.

:Umblical Cord
حبل سروي د يوه  Echogenicزنځير په څېر خيال وركوي او په نارمل صورت كې د
نوموړي په عرضاني مقطع كې درې دانې رګونه ليد كېږي ،چې دوه كوچني يې شريانونه او
يو لوى يې وريد دئ.
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Two vessel umbilical cord

تقريباً په  2 %پېښو كې حبل سروي يواځې او يواځې د يوه شريان او يوه وريد لرونكى
وي ،چې په دې صورت كې يو شريان نه تشكيلېږي او په دې حالت كې د ماشوم د
 Abnormalityچانس ډېر زياتېږي.
د حبل سروي د اوږدوالي اندازه د رحم په داخل كې د ساحې په پراخوالي يا وسعت پورې
اړه لري د بېلګې په توګه د  Oligohydroaminoseپه حالت كې چې د ماشوم د حركاتو
ساحه كمه وي د حبل سروي اوږدوالى لږ ،خو د  Polyhodroaminoseپه صورت كې يې
اوږدوالى زيات وي.
اوږدوالى يې د  22او  130سانتي مترو په منځ كې توپير كوي ،خو په منځني ډول 59
 cmاوږدوالى لري.
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:Different
Different Parameters for Evaluating Gestational Age
د بلاربښت د مودې په بېلا بېلو مرحلو كې يو لړ پارامټرونه وجود لري ،چې د هغوى له
مخې د حمل عمر تعينېږي.
په  Pre Embryonicمرحله كې د  Gestational Sacاو په  Embryonicمرحله كې د
 Crown Rump Lengthد اندازه كولو له مخې د حمل سن يا عمر تعينېږي.
په دويم او درېم  Trimesterكې د لاندې پارامټرونو له كچلو يا اندازه كولو څخه ګټه
اخيستل كېږي:
الف -د  Bi Parietal Diameterتعينول:
د  Bi Parietal Diameterكچل په داسې شكل ترسره كېږي ،چې د ماشوم د سر يا رآس
عرضاني مقطع اخيستل كېږي او بيا د ماشوم د سر د هغې برخې له بهرنۍ څنډې څخه
چې  Probeته نيږدې قرار لري د مقابل لوري تر  Inner Edgeپورې اندازه اخيستل
كېږي.
نوموړي كچل يا اندازه ګيري هغه مهال سم بلل كېږي ،چې سر بيضوي شكل ولري او په
هر هغه مقطع كې چې دغه قطر اندازه كېږي Cavum Septum ،Falx Cerebri
 Palacidumاو  Thalamusوليدل شي يا په بل عبارت د نوموړي قطر د سموالي شرايط
په لاندې ډول دي.
 -1سر بايد  Ovidيا بيضوي شكل ولري.
 -2په مقطع كې بايد  Falx Cerebriپه متقطع يا  Brokenډول وليدل شي.
 Thalamus -3بايد په  Diamond Sahpeشكل وي او په درېم بطين يې په منځ كې
وليدل شي.
 -4دغه راز په مقطع كې بايد  Cavum Septum Palacidumهم وليدل شي.
 -5قطر بايد د  Thalamusله منځنۍ برخې څخه تېر شي.
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د  Bi Parietal Diameterله مخې د حمل د عمر تعينول د  20 – 24اونيو په منځ كې
ډېر زيات دقيق او تقريبي اشتباه يې  +7او  -5ورځو په شا او خوا كې ده.
په درېم  Trimesterكې يې دقت كمېږي او تقريباً د  ±3اونيو په شا او خوا كې اشتباه
منځ ته راتلاى شي.

:Occipitofrontal Diameter
كله نا كله يواځې  Bi Parietal Diameterد حمل د سن د تعينولو لپاره مرسته نشي
كولاى د بېلګې په توګه په هغه صورت كې د رآس شكل نامنظم Circular ،يا
 Oblongedوي ،نو د  Bi Parietal Diameterله تعينولو څخه علاوه Occipitofrontal
 Diameterهم بايد تعين شي.
 Occipitofrontal Diameterد لاندې شكل له مخې د  Frontalهډوكي له منځنۍ
برخې څخه د  Occipitalهډوكي تر منځنۍ برخې پورې اندازه كېږي:
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سر يا را ٓس د شكل له مخې په درې ډوله ده:
:Circular - 1
چې ګرد يا حلقوي شكل لري لكه د مغلو ،هزاره او داسې نورو نژادونو.
:Ovoid - 2
په دې صورت كې سر بيضوي شكل لري او د نړۍ ډېر وګړي دا ډول سرونه لري.
:Oblonged - 3
په دې صورت كې د سر قدامي خلفي ډېر زيات اوږد او سر د خټكي په څېر ښكارېږي.
د دې لپاره چې وپوهېږو چې سر د كوم شكل لرونكى ده ،نو بايد د لاندې فورمول په
وسيله  Cephalic Indexو آزمويل شي:
CI = Short Axis BPD X 100 = 78.3
Long Axis BPD
 كه چېرې  CI = 74 – 83پورې وموندل شي ،نو سر د بيضوي شكل لرونكى ده.په دې صورت كې يواځې د  Bi Parietal Diameterله مخې د حمل سن تعينېږي.
 كه چېرې  CI> 85وي ،نو په دې صورت كې سر د ګرد يا مدور شكل لرونكى ده.180
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 كه چېرې  CI < 73وي ،نو په دې صورت كې سر  Oblongedياو اوږد دئ.په دوه وروستيو حالتونو كې چې سر بيضوي شكل نه لري ،د  BPDاو  OFDقېمتونه د
 Corrected BPDپه فورمول كې وضع كوو:
تحت جزر مربع BPDa = BPD x OFD / 1.265
وروسته بيا لاس ته راغلى عدد د  BPDپه ځانګړي جدول كې وضع كوو او د هغه له مخې
د حمل سن تعينوو.
:Head Circumference
د سر محيط د دوو ميټودونو په وسيله اندازه كولاى شو:
 -1د  Planimetryميتود :په دغه ميتود كې د الټراساونډ د ماشين په وسيله په اټوماټيك
توګه د ماشوم د سر محيط اندازه كېږي.

 - 2د  Equation for a Circleميتود:
د دې ميتود فورمول په لاندې ډول دئ:
BPD + OFD x 1.57 or BPD + OFD X TT
2
وروسته بيا لاس ته راغلى عدد په اړوند جدول كې وضع كوو او حمل سن په اټكلي ډول
تعينوو.
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:Abdominal Circumference
د ګېډې محيط بايد له هغه ځاى څخه اندازه شي ،چې يوه نقطه يې له سروي او د باب له
كيڼ وريد څخه تېره شي.

:Femur Length
په دې صورت كې د  Femurد هډوكي له يوه سر څخه تر بل سر پورې اندازه اخيستل
كېږي او بيا د هغه له مخې د ماشوم عمر تعينېږي.

په الټراساونډ كې د  Femurهغه هډوكى چې  Probeته نږدې قرار لري په مستقيم شكل
او د  Femurدويم هډوكى چې له  Probeڅخه لرې قرار لري لږ څه په منحني ډول
معلومېږي ،خو د دواړو هډوكو اوږدوالى يوشان وي.
 د  BPDله مخې د حمل د سن تعينول په لاندې جدول كې ښودل كېږي.182
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 هر كله چې د  BPDاوږدوالى  2 cmوي ،نو د حمل عمر له  12 Weekسره توافقكوي وروسته بيا د  BPDپه اوږدوالي كې د هر سانتي متر په زياتوالي سره د حمل په عمر
كې درې اونۍ زياتوالى منځ ته راځي او دغه فورمول تر هغه مهاله سم او ريښتينى بلل
كېږي چې  BPD = 6 cmشي:
BPD / cm
د حمل سن په اونيو
2 cm
12 Weeks
3 cm
15 Weeks
4 cm
18 Weeks
5 cm
21 Weeks
6 cm
24 Weeks
 كه چېرې  BPD = 6 – 9 cmشي ،نو په دې صورت كې د  BPDد اندازې عدد په 4كې ضربوو ،چې لاس ته راغلى عدد يې د حمل سن راښيي.
BPD = 6 cm x 4 = 24 Weeks
BPD = 6.5 cm x 4 = 26 Weeks
BPD = 9 cm x 4 = 36 Weeks
 كه چېرې د  BPDاوږدوالى له 9څخه زيات او د اعشاري عدد لرونكى هم وي ،نو پهدې صورت كې صحيح عدد په  4كې ضربوو او لاس ته راغلى عدد بيا له اعشاري عدد
سره جمع كوو ،چې په پايله كې د حمل سن لاس ته راځي:
BPD = 9.1 cm => 9 x 4 + 1 = 37 Weeks
BPD = 9.2 cm => 9 x 4 + 2 = 38 Weeks
BPD = 9.3 cm => 9 x 4 + 3 = 39 Weeks
BPD = 9.4 cm => 9 x 4 + 4 = 40 Weeks
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 -كه چېرې  BPD ≥ 9.5 cmوي ،نو په دې صورت كې ماشوم  Termته رسېدلى ده.

:Intra Uterine Fetal Death
 Ultrasoundد مور په ګېډه كې د ماشوم د مړينې د معلومولو او تشخيصولو لپاره تر ټولو
ښه وسيله ده او د  Intra Uterine Fetal Deathسونوګرافيك منظره په لاندې ډول ده:
الف  -د ماشوم د مړينې لومړنۍ او يقيني نښې:
 په الټراساونډ كې د ماشوم د زړه د حركاتو نشتوالى يا .No Cardiac Activity د  Fetusد حركاتو له منځه تلل يا .Loss of Fetus Movementب  -د ماشوم د مړينې احتمالي او وروستنۍ نښې:
 :Sub Cotaneous Edema -1په دې صورت پوستكى پرېړ او دولايه وي ،چې مركز يې
 Echogenicمعلومېږي.
دا ډول حالت په  Fetal Hydropsاو د مور د  Diabetseپه صورت كې هم ليدل كېږي.
 :Abnormal Fetal Position -2په دې صورت كې عموماً ماشوم د ډېر زيات Flexion
يا  Extentionپه حالت كې قرار لري.
:Skull Bone Overlapping or Spaulding Sign -3
په دې صورت كې د ماشوم سر په نامنظم ډول ليدل كېږي ،چې دغه علامه د  Laborپر
مهال نارمله ،خو د  Laborله مودې پرته بيا د ماشوم په مرګ دلالت كوي.
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:Distorted Internal
Internal Anatomy
په دغه صورت كې د ماشوم نارمله اناټومي له منځه ځي هډوكي ،عضلې او د ماشوم د
بدن داخلي غړي په تيت او نامنظم ډول ليدل كېږي.
:Robert Sign
په دې صورت كې د ماشوم په ګېډه ګازات د  Echoenicټكو په څېر له  Shadowاو
 Cysticخلا ګانو سره يوځاى ليدل كېږي.
 په  Amniotic Fluidكې د  Mecuniumاو د ماشوم د غړو د موجوديت له كبله دنوموړې مايع په منځ كې  Internal Echoګانې ليدل كېږي.
:Fetal Abnormalities

د ماشوم د سر ابنارملټۍ:
سر په نارمله توګه د شكل له نظره په درې ډوله ده:
CI = 73 - 85 ،Ovoid -1
CI < 73 ،Oblonged -2
CI > 85 ،Circular -3

د  Headنامنظم شكلونه په لاندې ډول دي:
:Cranial Collapse - 1
په دغه انومالي كې د قحف هډوكي راټول شوي يا فشرده شكل سره ليدل كېږي ،چې
 Spaulding Signهم له دې ډول انومالي ګانو څخه دئ.
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:Craniosynostosis - 2
په دغه انومالي كې د قحف هډوكي جوړېږي ،خو  Saturaګانې له خپل وخت څخه مخكې
تړل كېږي ،د هډوكو تمادي وجود نلري او د قحف په دېوال كې په نامنظم ډول
 Echogenicټكي ليدل كېږي.
:Lemon Head - 3
په دغه صورت كې د ماشوم سر د لېمو په څېر ليدل كېږي او د  Neural Tube Defectپه
پايله كې منځ ته راځي ،چې دغه حالت عموم ًا له  Spina Bifidiaاو Dawn Syndrome
سره يو ځاى ليدل كېږي.
په نارمل حالت كې د  BPDد قطر اندازه د ګېډې د قطر له اندازې سره مساوي وي.
Bi Parietal Diameter = Abdominal Diameter
د سر انومالي ګانې د  Sizeله نظره په  Large Headاو  Small Headوېشل كېږي :كله
چې  BPD > ADڅخه وي ،نو دې حالت ته  Large Headويل كېږي لكه
 Hydrocephalyاو  Symmetric Macrosomiaاو كه چېرې  BPD < ADڅخه وي،
نو دې حالت ته  Small Headويل كېږي ،چې په تخنيكي تېروتنو او Micro Cephali
كې ليدل كېږي.
:Micro Cephali - 4
په دې صورت كې د ماشوم سر او دماغ په كافي اندازه نشو و نما نه كوي او د ماشوم د
حمل د عمر په پرتله كوچنى وي يا دا چې د قحف له يوه  Defectڅخه د دماغ نسج بهر ته
را وځي او په ترڅ كې يې د ماشوم سر كوچنى پاتې كېږي .اكثراً  Ventriclesلويېږي او
ښايي د پارانشيم په داخل يا د  Ventriclesپه شا او خوا كې  Calcificationوليدل شي.
:Hydranencephaly - 5
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په دغه انومالي كې د دواړو نيمو كرو لوى )اكبر( دماغ نه جوړېږي او د الټراساونډ له
نظره د قحف په داخل كې د پارانشيم د نسج پر ځاى مايع ليدل كېږي او له Sever Hdro
 Cephaliسره مغالطه كېږي .يواځې  Mid Brainاو  Brain Steamموجود او د دماغ
قشر او  Falx Cerebriنه ليدل كېږي.
د نوموړې انومالۍ پايلې ډېرې ناوړه او خرابې دي او تل د ماشوم په مړينه تمامېږي.

:Hydro Cephalous - 6
له هغې پېښې څخه عبارت ده ،چې د دماغي شوكي مايع يا  Cerebro Spinal Fluidد
زيات توليد ،د نوموړې مايع د بېرته جذبېدو د اختلال او يا د دغې مايع د جريان د بندښت
په نتيجه كې منځ ته راځي ،چې په ترڅ كې يې بطينات ارتېږي )متوسع كېږي( او د قحف
په داخل كې مايع ټولېږي.
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په دې صورت كې د ماشوم سر د حمل د سن په پرتله ډېر زيات لوى موندل كېږي .دغه
پېښه له هر دوو زرو ماشومانو څخه په يوه كې ليدل كېږي او په  66 %پېښو كې د قحف
له داخلي يا له قحف څخه بهر نورو بېلا بېلو ابنارملټي ګانو سره يو ځاى ليدل كېږي.
:Eque Ductal Stenosis - 7
د اناټومي له نظره دواړه جنبي بطينات له درېم بطين او بيا درېم بطين د  Eque Ductپه
نامه د يوه قنات په وسيله له څلورم بطين سره نښلي او له همدغې لارې د Cerebro
 Spinal Fluidبهير د بطيناتو په منځ كې او بالاخره د څلورم بطين د هغو كوچنيو سوريو
له لارې چې د  Foramen Mogandiاو  Foramen Luschkaپه نومونو يادېږي،
 Cisterna Magnaته او له هغه ځايه بيا  Sub Aracnoidal Spaceاو بالاخره Spinal
 Canalته تر سره كېږي.
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په هغه صورت كې چې  Eque Ductيا هغه قنات چې درېم بطين په څلورم بطين
نښلوي ،تنګ وي ،نو په نتيجه كې جنبي بطينات او درېم بطين ارت يعني متوسع
ښكارېږي ،خو څلورم بطين نارمل وي او دغه انومالي د  Hydro Cephalousله ټولو
پېښو څخه  43 %پېښې جوړوي.
د دغې انومالۍ پايلې خرابې او تل په  Intra Uterine Fetal Deathتمامېږي.
:Dandy Walker’s
Walker’s Malformation - 8
د دغې انومالۍ يوه لويه ځانګړتيا دا ده ،چې په څلورم بطين كې Cystic Dialatation
ليدل كېږي) Vermis ،هغه ساختمان چې دوه مخيخونه سره نښلوي( نه معلومېږي او
 Hydro Cephalousموجود وي.
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. بند يا تنګ ويForamen Luschka  اوForamen Mognadi په دغه انومالۍ كې
 له څلورم بطين څخهCerebro Spinal Fluid  چې،ياد شوي سوري هغه سوري دي
. ته لېږدويSub Arachnoid Space  او بيا يېCisterna Magna

DandyDandy-Walker Malformation. (A) Note the presence of the cerebellar vermis
(asterisk) that is rotated upwards. A cystic dilatation of the fourth ventricle
replaces the site normally taken by the vermis. (B) Axial image through the pons.
The vermis is
is visible (white arrow), and there is no molar tooth malformation
(black arrows).

:Holoprosencephali - 9
د بلاربښت په لومړيو ورځو كې د دماغ دواړه نيمې كرې يو له بل سره يوځاى نشو و نما
 چې د،كوي او لويېږي او وروسته وروسته بيا يو له بل څخه په تدريجي ډول جلا كېږي
. واييCleavage دماغ د نيمې كرو د جلا كېدو پروسې ته
 عمليه يعني د دماغ د نيمو كروCleavage  په صورت كې دHoloprosencenphali د
 چې په پايله كې يې جنبي بطينات او درېم بطين هم يو له بل،جلا كېدل نه ترسره كېږي
.څخه نه جلا كېږي او يواځې د يوه لوى جوف په څېر انكشاف كوي
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په الټراساونډ كې د يوه لوى بطين ) (Large Single Ventricleپه شكل ليدل كېږي،
 Falx Cerebriنه ليدل كېږي Thalamus ،يو له بل سره په يو ځايي شكل ) Fused
 (Thalamiسره ليدل كېږي او د دغې انومالۍ پايلې خرابې او اكثر ًا د مور په ګېډه يا له
زېږېدنې څخه وروسته په ډېره كمه موده كې د ماشوم په مړينه تمامېږي.
!Error

په عمومي توګه له  Holoprosencephalyسره د مخ لاندې انومالي ګانې په يو ځايي
توګه ليدل كېږي:
 -1د بصري سيسټم انومالي ګانې :لكه يواځې او يواځې د يوې سترګې جوړېدل
).(Hypotelorism
 -2كېداى شي پوزه هېڅ جوړه نشي.
 -3اكثر ًا  Central Clift Lift or Clift Plateليدل كېږي.
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:Neural Tube Defect
د الټراساونډ له نظره يې درې ډولونه د ارزښت وړ دي:
An Encephali -1
Encephalo Cele -2
Spina Bifidia -3
دغه انومالي د بلاربښت په  1.5 %پېښو كې ليدل كېږي او د لابراتوار له نظره د مور په
وينه او په  Amniotic Fluidكې يو ځانګړى ډول پروټين د  ∞Feto Protienپه نامه
تثبيتېږي.
:An Encephali - 1
په دغه انومالي كې لوى دماغ )دماغ اكبر( او د قحف هډوكي نه جوړېږي او په ډېرى
پېښو كې  Spina Bifidiaيو ځاى ورسره ليدل كېږي ،خو د مخ هډوكي ،د قحف قاعده او
ستركو  Orbitنارمل وي.
په الټراساونډ كې د قحف هډوكي او د دماغ نورمال نسج نه ليدل كېږي او په ځاى يې يوه
 Stromaچې له  Fibrinاو رګونو څخه جوړه شوې ښكارېږي او د ماشوم سر د چونګښې
د سر ) (Frog Head Appearanceپه څېر نه ليدل كېږي.
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 - 1د  Acraniaپه شكل كې:
چې په  11 – 13اونيو كې ليدل كېږي.
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 Stromaپه بشپړه توګه موجوده ،خو د قحف هډوكي نه ليدل

كېږي.
Acrania with large amount of brain tissue

 - 2د  Exencephalyپه شكل كې:
چې په  14 – 16اونيو كې ليدل كېږي.
يواځې د نسج ځينې برخې موجودې او ځيني نورې برخې يې د  Traumaپه وسيله تخريب
او د قحف هډوكي نه ليدل كېږي.

 - 3د  An Encephaliپه شكل كې:
له اوولسمې اونۍ څخه وروسته ليدل كېږي .د دماغ نيمې كرې او د قحف هډوكي نه ليدل
كېږي د دغې انومالۍ پايلې خرابې او تل د مور په ګېډه يا له زېږېدنې څخه وروسته ډېر ژر
د ماشوم د مړينې لامل ګرځي.
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:Encephalocele
په دغه انومالي كې د قحف په هډوكو كې يو  Defectوجود لري ،چې له دغه Defect
څخه د دماغ نسج او سحايا بهر ته راوځي او نوموړى  Defectپه ټوليزه توګه د Occipital
او يا هم د  Frontalپه برخو كې منځ ته راځي.
په دغې انومالۍ اكثراً  Hydrocephaliاو يا  Microcephaliپه ثانوي توګه علاوه كېږي.
په الټراساونډ كې يوه كتله چې محتوي يې  Cerebro Spinal Fluidاو د دماغ نسج
تشكيلوي په منځنۍ كرښه يا  Mid Lineكې منځ ته راځي او د قحف د هډوكو په اوږدو
كې يو  Defectهم يو ځاى ورسره ليدل كېږي.
كله نا كله له دغې انومالي سره يو ځاى د لاسو او پښو اضافي ګوتې يا ،Polydactyl
كيست لرونكي لوى لوى پښتورګي Clift Lip ،او  Clift Plateليدل كېږي ،چې ټول په
يوځايي توګه د  Meckle Grober Syndromپه نامه يادېږي.

:Spina Bifidia - 3
په نخاعي كانال كې د هډوكو له يوه  Defectڅخه عبارت ده ،چې اكثراً د
 LumboSacralاو كله نا كله د  Cervicalاو  Thoracicپه برخو كې هم ليدل كېږي او
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نوموړى  Defectتل د  Spinaپه خلفي برخه كې ليدل كېږي ،خو په نادر ډول د  Spinaپه
قدامي برخه كې هم ليدل كېداى شي.
د الټراساوند له نظره په مصابه شوې برخه كې د پوستكي او هډوكو يو  Defectليدل
كېږي ،چې په عرضاني مقطع كې د  Uپه شكل يعني  U Shapeاو په طولاني مقطع كې
د فقراتو په اوږدو كې يوه خلا ليدل كېږي ،چې دغه پېښه د د فقرې د جسم له نشتوالي
څخه استازيتوب كوي.

د ماشوم سر د لېمو په څېر  Lemon Shapeمعلومېږي او مخيخ يا  Cerebelumچې په
نارمل حالت كې د دوه دائروي يا ګردو كوچنيو ساختمانونو په څېر ښكارېږي ،په دغه پېښه
كې په اوږده يا طولاني شكل ليدل كېږي او د  Banana Signپه نوم يادېږي.
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په دغه انومالي كې جنبي بطينات او درېم بطين په مختلفو درجو سره توسع كوي او له
نوموړو نښو څخه پرته د ماشوم د سفلي طرف يعني پښو حركتونه له منځه ځي او مثانه يې
ارتېږي )متوسع كېږي( ).(Neurogenic Bladder

 Spina Bifidiaمختلف شكلونه لري چې عبارت دي له:
:Meningocele - 1
په دغه صورت كې د فتقيه كيسې محتوي يواځې سحايا او Cerebro Spinal Fluid
تشكيلوي عصبي انساج بهر ته نه راوځي او د دغې انومالۍ پايلې ښې دي.

:Myelomenengocele - 2
په دې صورت كې له سحايا او  Cerebro Spinal Fluidڅخه علاوه عصبي نسج هم بهر
ته راوځي ،هر څومره چې عصبي نسجونه زيات بهر ته راوځي په هماغه اندازه يې پايلې
خرابېږي.

:Myeloschosis - 3
په دې صورت كې فتقيه كڅوړه هېڅ وجود نلري يعني سحايا شكېږي )تمزق( كوي او
عصبي انساج له  Defectڅخه په آزاد ډول بهر ته راوځي.
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:Choroids Plexus Cysts
له يوه نورمال حالت څخه عبارت ده ،چې د بلاربښت په  16 – 21اونيو كې منځ ته راځي
او وروسته بيا د بلاربښت په  23اونۍ كې له منځه ځي ،نو له همدې كبله د بلاربښت له
 25اونۍ څخه وروسته د  Choroids Cystليدل غير معمول دي ،دغه كيستونه اكثر ًا
 Multi Loculareدي 0.5 – 2 cm ،پورې اندازه لري او په ډېرو نادرو پېښو كې له
 Chromosomalنيمګړتياوو ره په يوځايي توګه ليدل كېږي.

:Sacro Coccigeal Teratoma
له هغو نامنظمو كتلو څخه عبارت دي ،چې له بېلا بېلو نسجونو لكه هډوكو ،كرپندوكو
يعني غضاريفو ،وېښتانو ،غاښونو ،منضمو نسجونو ،عضلاتو او داسې نورو څخه تشكيل
شوې دي او د يوې  Solid ،Cysticاو يا هم د يوې  Complexكتلې په څېر معلومېږي،
چې په  40 %پېښو كې په نوموړو كتلو كې  Calcificationهم وجود لري او نوموړې
انومالي د  Sacro Coccigealپه برخه كې ليدل كېږي.
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دا ډول كتلې عموماً لاندې خواته پرمختګ كوي او د فخذ د دواړو هډوكو په منځ كې ليدل
كېږي.
ځيني وخت دغه كتلې علوي او داخل لور ته هم پرمختګ كوي ،چې د مثانې خلفي
نسجونه مصابوي او د مثانې او پښتورګو د تخليې په وړاندې بندښت منځ ته راوړي او
ښايي په ماشوم كې د ) Hydrops Fetalisعمومي اذيماPericardial Effusion, ،
 (Pleural Effusion and Ascitisد منځ ته راتلو لامل شي او له دې څخه علاوه
 Polyhdroaminoseهم موجود وي كله نا كله  Teratomaګانې ډېرې لويې وي تر دې
چې كله نا كله يې  Sizeله ماشوم څخه هم لويېږي ځيني وخت دغه  Teratomaپه
 Cervicalبرخه كې هم منځ ته راځي ،چې دغه شكل فوق العاده خرابې پايلې لري.

:Cystic Hygroma
د غاړې د برخې د لمفاوي غوټو )عقداتو( يوه مورنۍ انومالي ده ،چې د  Occipitalد
برخې په دواړو خواوو كې د  Cysticكتلو په څېر معلومېږي ،په ترڅ كې يې غاړه لويه او
پلنېږي په عرضاني مقطع كې د نوموړې كتلې په منځ كې يوه پرده ليدل كېږي.
عموماً له دغې انومالي سره يوځاى  Hydrops Fetalisهم ليدل كېږي.
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:Cystic
Cystic Adenamatoid Malformation
دا د سينې يوه انومالي ده ،چې د سږي يوه برخه په كيستونو بدلېږي او په درې ډوله يعني
 Type II ،Type Iاو  Type IIIوېشل كېږي.
د دغې انومالي په دواړو شكلونو يعني  Type Iاو  Type IIكې د سږي په داخل كې
كيستونه له  Echogenic Areasسره يو ځاى ليدل كېږي ،د زړه ځاى ته تغير وركوي او
سږي له كيستونو څخه ډك معلومېږي.
كيستونه په  Type Iكې لوى او په  Type IIكې كوچني ،خو د ليدلو وړ دي او په Type
 IIIكې د سږو كيستونه ډېر كوچني وي چې هېڅ د كيست په څېر نه معلومېږي .د سږي په
منځ كې  Echogenicساحې ليدل كېږي.
 Polyhydroaminoseاو  Non Immune Hydropsاكثراً په پورتنيو درې واړو شكلونو
كې موجود وي ،چې  Hydropsعموماً د  Still Birthلامل كېږي.
ښايي پورتني درې واړه ټايپونه د رحم په داخل كې جوړ شي يعني شفا پيدا كړي او سږي د
زېږېدنې پر مهال روغ رمټ وي.
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 Sequestrationښايي له پورتنيو انوماليو څخه د  Type IIIپه څېر وليدل شي او هغه
شريان چې نوموړي  Sequestrationته وينه رسوي د  Color Flow Ultrasoundپه
وسيله ليدلاى شو.

د حاجز د پردې فتق يا چوره :Diaphragmatic Hernia
له هغه حالت څخه عبارت ده ،چې د حاجز د پردې د يوه  Defectله لارې د ګېډې غړي د
سينې جوف ته پورته ځي ،چې اكثراً دغه فتق په  Postero Lateralشكل سره منځ ته
راځي ،خو په ډېرو لږو پېښو كې  Antero Medial Herniaهم ليدل كېږي.
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دغه راز كله نا كله د  Hiatal Herniaپه شكل هم ليدل كېداى شي.
 Sonographicمنظره يې داسې ده ،چې په سينه كې يوه كتله ښكارېږي ،د دقيقې معاينې
په ترڅ كې د كولمو پرېستالتيك حركات ليدل كېږي او د ګېډې محيط كمېږي.

:Abdominal Abnormalities
د ګېډې عمده انوماليانې عبارت دي له:

:Duodenal Obstruction or Duodenal Atresia - 1
په دغه صورت كې د اثنا عشر د  Distalبرخې د بندښت له امله په خپله اثناعشر او معده
دواړه ارتېږي يعني توسع كوي ،چې په الټراساونډ كې دواړه پورتني ساختمانونه د Cystic
كتلاتو په څېر يو د بل په څنګ كې ښكارېږي او د  Duoble Bubble Signپه نوم
يادېږي.
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:Esophageal Atresia
په دغه صورت كې د معدې نورمال  Hypoechoicساختمان د ليدلو وړ نه وي .په نومول
شويو دواړو حالتونو كې او په ټوليز ډول د معدي معايي سيسټم په اوږدو كې د هر بندښت
له كبله  Polyhydroaminoseمنځ ته راځي.

:Omphalocele
د حبل السروي د داخلېدو له ځاى څخه د ګېډې د غړو لكه د كولمو او ځيګر راوتلو او
تفتق ته  Omphaloceleوايي او د ماشوم د ګېډې په قدام كې د يوې كتلې په شكل چې د
ګېډې قدامي دېوال احاطه كوي ،ليدل كېږي.
اكثراً دغه انومالي د زړه له ناروغيو سره يوځاى وي.
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:Gastroschisis
په دغه انومالي كې د ماشوم ټولې كولمې او يا د كولمو يوه برخه له هغه سوري څخه چې
د ماشوم د ګېډې په سفلي او ښي لوري كې وجود لري د  Amniotic Fluidداخل ته
وروځي .ځيګر د ګېډې په دننه كې ځاى لري او حبل السروي په خپل نارمل ځاى كې د
ماشوم ګېډې ته ننوځي.
ښايي په شديدو پېښو كې د ماشوم معده او مثانه هم له ګېډې څخه د Amniotic Fluid
لور ته ووځي.
كله چې د ګېډې  Defectكوچنى وي ،نو هغه كولمې چې د ګېډې په داخل يا بهر كې قرار
لري متوسع ليدل كېږي.
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په دغه انومالي كې د ګېډې ټول محتوي د  Amniotic Fluidپه دننه كې په تيت او پرك
شكل ښكارېږي او د كومې ځانګړې پردې يا د ګېډې د دېوال په وسيله نه رانغاړل كېږي
دغه راز دغه انومالي په يواځې شكل ليدل كېږي او له نورو انوماليانو سره كومه اړيكه
نلري.

معده يا :Stomach
د ماشوم معده د  Left Upper Quadrantپه برخه كې د  Cysticساختمان په شكل
معلومېږي ،چې د دغه ساختمان نشتوالى د معدې په  Abnormalityګانو دلالت كوي او
د ماشوم له وخيمو پتالوژي ګانو څخه استازيتوب كوي.
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د ماشوم معده په لاندې حالتونو كې نه ليدل كېږي:
Esophageal Atresia -1
 -2د  Central Nervous Systemپه ناروغيو كې ،چې ماشوم په دې صورت كې ماشوم
په خوړلو نه توانېږي.
Oligohydroaminose -3
 :Diaphragmatic Hernia -4چې په دې صورت كې معده د سينې په جوف كې ليدلاى
شو.

:Hydrops Fetalis
په الټراساونډ كې د  Hydrops Fetalisمنظره په لاندې ډول ده:
 :Fetal Ascitis -1چې د ګېډې د غړو په شا او خوا كې د يوه  Hypoechoicخيال په
شكل ښكارېږي.

Pleural Effusion -2
 -3د  Hydropsپه شديدو پېښو كې Pericardial Effusion ،هم ليدل كېږي.
Polyhydroaminose -4
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Thick Echogenic Placenta -5
Peripheral Edema, Skin Thickness -6
له پورتنيو شمارو څخه د دوو يا زياتو موجوديت د ماشوم  Hydropsتثبيتوي.
د اسبابو يا لاملونو له نظره  Hydropsپه دوه ډوله ده:
 : Immune Hydrops Fetalis -Iچې د مور او پلار د وينې د ګروپو د نه جوړاينې يا
عدم تطابق  Rh Incompatibilityپه نتيجه كې منځ ته راځي.
 :Non Immune Hydrops Fetalis -IIچې سببونه په لاندې ډول دي:
 -1د زړه ناروغۍ
 -2د سږو ناروغۍ لكه . Cystic Adenomatoid Malformation
 -3انتانات لكه Toxoplasmosi, Cytomegalic Inclusion Disease and
.Parvovirus or Fift Disease
ښايي دوه لومړنۍ ناروغۍ له  Intra Cranial Calcificationسره يو ځاى وي چې په
الټراساونډ كې د  Echogenicټكو په څېر چې  Shadowهم ولري معلومېږي دغه راز په
دغو دوو ناروغيو كې  Fetal Hepatomegalyاو  Large Placentaهم ډېر پېښېږي.
 -4د پلاسنتا تومورونه :لكه  Chorioangiomaد دغه تومور د موجوديت په صورت كې د
وينې زياته اندازه د دې پر ځاى چې د ماشوم د وينې دوران ته داخل شي نوموړي تومور ته
بهير پيدا كوي چې په نتيجه كې يې ماشوم  Anemicاو بالاخره په Congestive Heart
 Failureاخته كېږي له دې وروسته بيا په ماشوم كې  Hydrops Fetalisراښكاره كېږي.
 :Anemia -5په ځانګړې توګه  Twin to Twin Syndromeچې په دې صورت له
پلاسنتا څخه د وينې بهير يواځې يوه ماشوم ته ترسره كېږي او دويم ماشوم له لومړي ماشوم
څخه خپله وينه اخلي.
 Chromosmal -6انومالي ګانې :لكه Dawn Syndrome
 -7هغه كتلې چې د شرياني او وريدي شنټونو لامل ګرځي لكهSacro Coccigeal :
.Teratoma
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د  Hydrops Fetalisپه پېښه كې بايد لاندې خبرو ته پام وشي:
Chromosmal Analysis -1
Fetal Echocardiography -2
Test for Toxoplasmosis and Cytomegalic Inclusion Disease -3

:Fetal Ascitis
د مور په ګېډه كې د ماشوم د پرېتوان په جوف كې د مايع ټولېدو ته  Fetal Ascitisوايي
او په لاندې حالتونو كې منځ ته راځي:
Hydrops Fetalis -1
Urinary Tract Obstraction -2
Bowl Perforation -3
Fetal Infection -4
Multiple Anomaly Syndrome -5
 Ascitisد ګېډې د غړو په شا او خوا كې د يوه  Hypoechoicخيال په څېر معلومېږي.

:Fetal Kidney
پښتورګي بيضوي شكل لري او د ګېډې په منځنۍ خلفي برخه كې ځاى لري .د پښتورګو
قشر  Echogenicاو  Pyramidيې  Hypoechoicښكارېږي ،حويضه او كليسونه
) (Renal Sinusپه  Echogenicشكل ليدل كېږي.
د پښتورګو كپسول ډېر نازك او په شديده توګه  Echogenicښكارېږي.

د پښتورګو انومالي ګانې:
د پښتورګو ټولې انومالي ګانې په دوه ډلو وېشل كېږي:
الف Cystic -انومالي ګانې :چې لاندې ناروغۍ په كې شاملې دي:
Mulicystic Dysplastic Kidney -1
Autosmal Dominant Poly Cystic Kidney Disease -2
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Hydronephrosis -3

ب Solid -انومالي ګانې :چې لاندې ناروغۍ په كې شاملې دي:
Autosmal Recessive Polycystic Kidney Disease -1
Nephroblastomatosis -2
Wilm’s Tumor and Other -3
په  Autosmal Recessive Polycystic Kidney Diseaseكې Collecting Tubules
د  1 – 2mmپه اندازه ارتېږي يعني متوسع كېږي او په  1/50000پېښو كې ليدل كېږي.
په الټراساونډ كې  Bilateral Enlarged Hyperechoic Kidneysليدل كېږي.

:Renal Agenesis
په دغه حالت كې پښتورګى له سره تشكل نه كوي ،پېښې يې ډېرې كمې او اكثراً يو طرفه
وي ،چې په الټراساونډ كې د يوه لوري پښتورګى نه ليدل كېږي او د بل لوري پښتورګى له
طبيعي حالت څخه لوى معلومېږي.
 Bilateral Renal Agenesisهم منځ ته راتلاى شي او په الټراساونډ كې لاندې
ځانګړتياوې لري:
 Oligohydroaminose -1موجود وي.
 -2پښتورګي نه ليدل كېږي.
 -3مثانه هم نه تشكيلېږي او نه ښكارېږي.

:Autosomal Dominant Poly Cystic Kidney Disease
په دغه انومالي كې د پښتورګي نفرونونه او توبولونه په  Cysticشكل متوسع كېږي ،چې
توسع يې له  1mmڅخه تر څو سانتي مترو پورې رسېږي او د ښه تشخيص لپاره يې بايد د
ماشوم مور او پلار هم معاينه شي ،ځكه دا يوه ارثي پېښه ده كېداى شي له والدينو څخه
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يې يو يا دواړه په خپل بدن كې په ارثي توګه ولري په نوموړې ناروغۍ كې  50 %د
روغېدو چانس شته.
په الټراساونډ كې پښتورګي لوى Echogenicity ،زياته او په غالب ګومان كيستونه هم په
كې ليدل كېږي.

:Multi Cystic Dysplastic Kidney
په دغه انومالي كې د پښتورګي په نسج كې كيستونه ليدل كېږي او د پښتورګو د پارانشيم
پر ځاى د  Fibroseنسجونه منځ ته راځي نوموړي كيستونه په مختلفو اندازو سره ليدل
كېږي.
په الټراساونډ كې ګڼ شمېر كيستونه چې د مختلفو اندازو لرونكي وي ليدل كېږي او
پښتورګي د غومبسو د ځالې په څېر ښكارېږي ،دغه راز د پښتورګي مركزي حويضه هم نه
ليدل كېږي.
 Hydronephrosisپه لاندې حالتونو كې ليدل كېږي:
 :Obstruction -Iچې لاملونه يې عبارت دي له:
  :Uretero Pelvic Junction Obstructionپه دې صورت كې حويضه او كليسونهارت يا متوسع ليدل كېږي.
  :Posterior Urethral Valveدغه حالت د احليلي معصرې د منځ ته راتلو له كبله منځته راځي ،چې په مثانه ،حالبونو او پښتورګو كې د ادرار د بندښت او ركودت لامل ګرځي
او په پايله كې يې نومول شوي ساختمانونه متوسع كېږي.
 د حوصلي كتلاتو موجوديت :Non Obstruction -IIتر ټولو لوى لامل يې د ادرار Uretero Vesicular Reflux
ده .لكه څنګه چې پوهېږو دغه حالت د مثاني حالبي معصرې د نشتوالي له كبله منځ ته
راځي ،نو حالبونه د پښتورګو د حويضې په پرتله ډېر متوسع ليدل كېږي.
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:Urinary Bladder
د ماشوم مثانه د مور په ګېډه كې په  13اونۍ كې ليدل كېږي د مثانې نشتوالى يو په
 Bilateral Kidney Agenesisاو بل په Sever Intra Uterine Growth
 Retardationكې ليدل كېږي.
د يادونې وړ ده چې د ماشوم مثانه هغه مهال ښه د ليدلو وړ ده چې د مور مثانه ډكه وي،
ځكه كله چې مور خپله مثانه خالي كړي ،نو  15دقيقې وروسته ماشوم هم خپله مثانه خالي
كوي.
 :Renal Dysplasiaپه الټراساونډ د دغې ناروغۍ عمده ځانګړتياوې په لاندې ډول دي:
 -1د پښتورګي د قشر  Echogenicityزياتېږي.
 -2د پښتورګو قشر نرى يعني نازك كېږي.
 -3د پښتورګو په قشر كې كيستونه ليدل كېږي.

د ماشوم د جنسيت يعني  Genderتعينول:
د الټراساوند د ماډرنو او پرمختللو ماشينونو په وسيله كولاى شو د  13 – 14اونيو په موده
كې او د عادي ماشينونو په وسيله له شلمې اونۍ څخه وروسته د ماشوم تناسلي غړي
ووينو.
په لومړۍ معاينه كې  62فيصده او په دويمه معاينه كې  78فيصده د ماشوم د جنسيت
تشخيص كېدلاى شي.
د هلكانو په تشخيص كې بايد هېڅ اشتباه ونشي ،خو د نجونو په تشخيص كې  3فيصده
اشتباه منځ ته راتلاى شي.
د الټراساونډ له نظره د  Penis ،Scrutum ،Testicleاو يوه اندازه  Hydroceleموجوديت
د مور په ګېډه كې د هلك په شتوالي سره دلالت كوي او د  Labia Majorموجوديت چې د
 Double Barپه نوم يادېږي په نجلۍ دلالت كوي.
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د جنسيت د تعينولو راپور بايد په قطعي توګه ورنه كړل شي ،ځكه چې په ځيني وروسته
پاتې ټولنو كې دا ډول راپورونه د يو لړ ستونزو لامل ګرځي ،خو كله ناكله د جنسيت د
تعينولو راپور د طبابت له نظره اړين برېښي او ډېر د ارزښت وړ وي ،چې په دې صورت
كې بايد راپور وركړل شي د بېلګې په توګه د  ،X-Linked Diseaseمورنيو انومالي ګانو
او داسې نورو  ....كې.

:Large for Date Pregnancy
هر كله چې د كلينيك له نظره د حمل عمر د  Amenorrheaله مودې څخه زيات وي ،نو د
الټراساونډ له نظره بايد لاندې نكتې په پام كې ونيول شي :اول دا چې كېداى شي مور
خپله د بلاربښت نېټه غلطه كړې وي او يا دا چې كېداى شي يو له لاندې حالتونو څخه
منځ ته راغلي وي:
Polyhydroaminose -1
 Twins Pregnancy -2يا څو ګونى بلاربښت
د دوه ګوني بلاربښت په صورت كې ښايي د الټراساونډ د څو پر له پسې معايناتو اړتيا
وي ،تر څو د مور په ګېډه د دواړو ماشومانو نشو ونما او  Sizeپه دقيقه توګه تر څېړنې
لاندې ونيول شي.
د درې ګوني يا څوګوني بلاربښت په كې كه چېرې معاينه په دقيقه توګه ترسره نشي ښايي
اشتباه وشي.
د دوه ګوني بلاربښت په صورت كې كېداى هر ماشوم ځانته پلاسنتا ولري ،چې د Di
 Chorionicپه نوم يادېږي او يا دا چې يو پلاسنتا دواړه ماشومان تغذيه كوي ،چې د
 Mono Chorionicپه نوم يادېږي.
دغه راز د دواړو ماشومانو په منځ كې يوه پرده وجود لري چې ماشومان يو له بل څخه جلا
كوي او د  Twins Membranپه نوم يادېږي او د هر  Fetusلپاره د  Amnionله جلا
جلا جوفونو څخه استازيتوب كوي او دغه حالت د  Di Amnioticپه نوم يادېږي.
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د  Twins Membranنشتوالى د يوه  Amnioticجوف په موجوديت دلالت كوي ،چې د
 Mono Amnionپه نامه يادېږي.

 - 3لوى ماشوم يا :Macrosomia
ځيني وخت د مور په ګېډه كې د ماشوم وزن زيات وي ،هركله چې د زېږېدنې پر مهال د
ماشوم وزن  4000 grيا تر دې زيات وي ،نو د راپور وركول يې ځكه اړتيا ليدل كېږي ،چې
د دا ډول ماشومانو زېږېدل يا ولادت د مور لپاره ستونزمن وي ،تر څو يې د ولادت لپاره
يې يو ځانګړي تصميم ونيول شي.
لوى يا د ډېر وزن لرونكي ماشومان په ټوليزه توګه په  Diabeticمورګانو كې ليدل كېږي.
كله چې لوى ماشومان وليدل شي ،نو لاندې خبرې بايد په پام كې ونيول شي:
 -1د  Bi Parietal Diameterاندازه كول
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 -2د تنې د قطر يا  Abdominal Diameterاندازه كول ،چې له Bi Parietal Diameter
سره تناظر نلري او له همدې لارې څخه د ماشوم د وزن پيدا كول هم شوني دي.
 -3له پوستكي څخه په لاندې نسجونو كې د غوړو يعني شحمو د ځاى پر ځاى كېدو له
كبله د پښو ،لاسونو ،سر او تنې په برخو كې د اذيما د موندلو لپاره څېړنې.
 -4د پلاسنتا دقيقه معاينه :ځكه د شكر په ناروغانو كې پلاسنتا لوى وي.
 -5د جنين په بېلا بېلو غړو او سيسټومونو كې بايد انوماليانې وپلټل شي :لكه په Limb,
 Cardio Vascular System, Esophagous, Trachea, Anus, Vertebraاو داسې
نورو كې.....
 :Uterine Mass + Pregnancy -6د رحم د كتلو لكه  Fibroidاو د مبيض د كيستونو
موجوديت بايد د  Sizeاو موقيعيت له نظره و څېړل شي ،ځكه اكثر ًا د زيان يا سقط لامل
ګرځي او بله دا چې پر ماشوم باندې د بلاربښت يا د ولادت په موده څه ډول اغيزې لرلاى
شي.
 Large Placenta -7او د پلاسنتا تومورونه
 -8په لومړي  Trimesterاو د دويم  Trimesterپه لومړيو كې بايد د Hydatidiform
 Moleموجوديت وڅېړل شي.

:Stuck Twin Syndrome
په دغه سنډروم كې دوه ګوني ماشومان داسې واقع كېږي ،چې د يوه ماشوم په شا او خوا
كې  Polyhydroaminoseاو د بل ماشوم په شا او خوا كې  Oligohydroaminoseليدل
كېږي.
د  Stuck Twinپه چار چاپېر كې د پردې ليدل مشكل دي Stuck Twin ،غير متحرك او
ښايي د رحم يا زيلانځ له قدامي يا جنبي دېوالونو سره نښتى وليدل شي.
په يوه لويه مقطع كې كېداى شي د  Stuck Twinپه يوه خوا كې پرده وليدل شي.
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د هغه ماشوم له شا او خوا څخه چې د  Polyhydroaminoseپه وسيله چاپېر شوى ،د يو
مقدار مايع  Aspirationد دويم ماشوم په شا او خوا كې د  Amniotic Fluidد زياتېدو
لپاره ګټور دي او د نوموړي ماشوم د ژوندي پاتې كېدو چانس ورسره زياتېږي.
دغه  Syndromeپه ډېرو پېښو كې له  Twin to Twin Transfusion Syndromeاړيكه
لري.
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:Small for Date Pregnancy
:Intra Uterine Growth Retardation - 1
هر كله چې  Fetusد خپل عمر په پرتله له ټاكل شوي  10 %څخه لږ وزن ولري يا دا چې د
بلاربښت په  36اونۍ كې له 2500ګرامو څخه لږ وزن ولري ،نو  IUGRورته ويلاى شو.
 IUGRد ماشوم د تغذي د عدم كفايې په ترڅ كې منځ ته راځي ،د بېلګې په توګه كله
چې مور د زړه په مزمنو ناروغيو اخته وي ،بېلا بېل درمل يې اخيستي وي ،په الكولو او يا
سګرتو روګدې وي او يا دا چې كافي غذا يې نه وي اخيستې ،نو ماشوم يې په IUGR
اخته كېږي.
 IUGRپه درې شكلونو راښكاره كېږي :
 Symmetrical -1يا متناظر
 Asymmetrical -2يا غير متناظر
Femur Sparing Pattern -3
په غير متناظر شكل كې د جنين تنه كوچنۍ او اسكلېټ يې نارمل وي او د پلاسنتا په
وسيله د جنين د نه تغذي كېدو په نتيجه كې منځ ته راځي.
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په متناظر شكل كې د ماشوم د بدن ټول غړي په متناسب ډول كوچني وي ،چې دغه حالت
د مور د مزمنو ناروغيو او د مور په وسيله د بېلا بېلو درملو د خوړلو په نتيجه كې منځ ته
راځي.
په  Femur Sparing Patternكې د ټولو غړو اندازې كوچنۍ ،خو د  Femurد هډوكي
اوږدوالى نورمال وي.
 الټراساونډ د  IUGRپه تعينولو كې ځانګړى رول لوبوي ،هر كله چې په درېم Trimesterكې د ماشوم نشو و نما له هغو غوښتونكو نورمونو څخه لږ او هر كله چې د
دويم  Trimesterپه وروستيو او درېم  Trimesterكې د ماشوم تنه كوچنۍ ،خو Femur
 Lengthيې نارمل او يا زيات وي ،نو بايد د  IUGRخوا ته فكر وشي.
 دغه راز په  IUGRكې بايد پښتورګي او مثانه په دقيقه توګه معاينه شي ،ځكه چېاكثراً مثانه نه ليدل كېږي ،پلاسنتا كوچنى او د  Maturityنښې له وخت څخه مخكې ليدل
كېږي.
اكثراً  Oligohydroaminoseهم موجود وي.
د  IUGRد تشخيص لپاره بايد لاندې پارامټرونه تعين او اندازه شي:
Head Circumference -1
Trunk Circumference -2
Femur Length/ Bi Parietal Ratio = 0.79 ± 0.06 -3
Bi Parietal Diameter -4
Femur Length -5
Head / Trunk Circuference Ratio -6
د جنين اناټومي بايد په دقيقه توګه معاينه شي ،ځكه چې د جنين د انومالي ګانو په سلو
كې لس پېښې له  IUGRسره يو ځاى ليدل كېږي.
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د نسائي ناروغيو برخه يا Gynecology
)Pelvic Inflammatory Disease (PID
 PIDد ښځو د تناسلي غړو له  Pyogenic Infectionڅخه عبارت ده .په الټراساونډ كې
د  PIDعمومي منظره په حوصله كې د يوه  Cysticساختمان يا ابسې شتوالى ده.
 Appendicitis ،Diverticulitisاو  Crohn Diseaseد حوصلي ابسې ګانو نور لاملونه
دي.

:Pathology
 PIDد هغو انتاناتو په وسيله منځ ته راځي ،چې د تناسلي سيسټم له لارې سرايت كوي.
تر ټولو عمده لاملونه يې  Neisseria gonorrheaاو  Chlamydia Trachomatisدي.
بكترياوې لومړى د  Vaginaله لارې  Uterusاو بيا له  Uterusڅخه Fallopian Tube
ته داخېلېږي ،چې د  Cervicitisاو  Salpingitisسبب كېږي.
د انتان په نتيجه كې په انډومټريوم كې انتاني بدلونونه او  Inflammatory Reactionمنځ
ته راځي تر دې ،چې عضلي او د تيوبونو د  Serosaبرخې هم ډبلېږي يعني ضخيمېږي.
د انډومټريوم او نفيرونو په داخل كې  Pusليدل كېږي ،چې د  Pyometraاو Pyosalpinx
په نومونو يادېږي.
بكتريايي انتانات د  Ampulaله لارې تخمدانونو او د پرېتوان د جوف څېرمه برخو ته
رسېږي.
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كله نا كله تخمدانونه ډېر منتن او په شا او خوا كې يې  Pusيا قيح ټولېږي ،چې د Tubo
 Ovarian Abscessپه نوم يادېږي ،دغه راز ابسې ګانې د  Cal De Sacپه برخه كې هم
منځ ته راتلاى شي.

 Sonograhpicمنظره:
الټراساوند بايد لومړى په حوصله كې د انتاني ناروغيو  Severityاو انتشار را وپېژني دا
په دې معنى چې الټراساونډ بايد  Ovarian Inflammation ،Massive Pyosulpinxاو
د ابسې ګانو منځ ته راتلل په ګوته كړي.
او په دويمه مرحله كې بايد د الټراساونډ په وسيله  PIDله نورو حوصلي دردونو څخه
لكه :د تخمدان اووښتل يا  Complicated Functional Cyst ،Ovarian Torsionاو
 Ectopic Pregnancyڅخه تشخيص تفريقي شي.

په رحم كې د الټراساونډ موندنې:
هغه بدلونونه چې په رحم كې د  PIDپه نتيجه كې منځ ته راځي د الټراساونډ په وسيله
يواځې په  25%پېښو كې تثبيتېږي ،د رحم لويېدل چې د رحم د عمومي التهاب په ترڅ كې
منځ ته راځي تر ټولو ښه او عمده نښه ده او په رحم كې نورې نښې په لاندې ډول دي:
 د انډومټريوم په داخل د پردو شتوالى په انډومټريوم كې د مايع شتوالى د رحم د  Serosaد برخې نامنظمېدلپه نفيرونو كې د الټراساونډ موندنې:
د  PIDپه سلو كې نوي پېښې د نفيرونو په برخه كې منځ ته راځي ،چې عبارت دي له:
Thick Wall Dilated Fallopian Tubes -1
Acute PID (Pyo Salpinx) -2
Chronic PID (Hydro Salpinx) -3
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په تخمدانونو كې د الټراساونډ موندنې:
د  PIDپه صورت كې په تخمدانونو كې دوه ډلې بدلونونه منځ راځي ،چې د هغو له نظره
د ناروغۍ شدت يا  Severityټاكل كېږي او دغه بدلونونه عبارت دي له:
:(Mild PID) Tubo – Ovarian Complex -I
په دې صورت كې په  Fimbialبرخو ،تيوبونو ،تخمدانونو او د سېروزا په څېرمه برخو كې
التهابي بدلونونه منځ ته راځي:
 تخمدانونه لويېږي د تخمدانونو حدود نه ټاكل كېږي د تخمدانونو په شا او خوا مايع راټولېږي د تخمدانونو چارچاپېر نسجونه ډبل او اذيمايي كېږي.:Frank Abscess or Tubo Ovarian Abscess -II
چې په  Sever PIDباندې دلالت كوي.
 Pelvic Abscessد حوصلې  Acute Abscessنازك دېوالونه لري او محتوي يې  Purulentوي او د
حوصلې  Chronic Abscessبيا ډېر ډبل دېوالونه لري.
 :Pelvi Free Fluidد  PIDپه  70 %پېښو كې د  Cul de Sacپه برخه ټينګه مايع يعني  Pusيا  Bloodليدل
كېږي ،چې بايد له حوصلي ابسې ګانو څخه تشخيص تفريقي شي.
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Pelvic Masses
د حوصلې كتلې په ټوليزه توګه په درې ډلو وېشل كېږي:
Pelvic Cystic Masses -I
Single Cystic Masses -1
Multiple Cystic Masses -2
Pelvic Solid Masses -II
Pelvic Complex Masses -III
له دې سره سره ځيني وخت بيا هم د الټراساوند د يوې معاينې په وسيله نوموړې كتلې يو
له بل څخه نشو بېلولاى ،خو له كلينيكي معايناتو څخه په ګټې اخيستلو او د ناروغ په
څارلو سره كولاى شو قطعي تشخيص ته ورسېږو.
Pelvic Cystic Masses -I
Single Cystic Masses -1
Uterine Single Cystic Masses -A

Hydrometrocolpos (Neonatal) - A
په دې صورت كې رحمي مهبلي كانال ارت يا متوسع او د مايع په وسيله ډك وي ،چې د
مهبل يا  Cevixپه برخه كې د بندښت له كبله منځ ته راځي د بېلګې په توګه
.Imperforated Hymen
د دغې پتالوژي محتوي د الټراساونډ له نظره  Echofreeيا  Anechoicښكارېږي او دغه
حالت په پېغلو نجونو كې د بلوغ له عمر څخه مخكې ليدل كېږي.
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:Hematometrocolpos (Premenarch) - B
په دې صورت كې رحمي مهبلي كانال ارت يا متوسع او د وينې په وسيله ډك وي ،چې په
پېغلو نجونو كې چې په  Imperforated Hymenباندې اخته وي د لومړي Menstrution
په راتلو سره منځ ته راځي.
په دغه صورت كې د رحم په داخلي محتوياتو كې  Internal Echoګانې ليدل كېږي.

:Hematometra
له هغه حالت څخه عبارت ده ،چې يواځې  Endometerial Canalله وينې څخه ډك وي،
دغه حالت په ښځو كې د مهبل د ولادي تنګوالي يا Congenital Stinosis of Vagina
او د رحم د  Cervixد تنګوالي په نتيجه كې منځ ته راځي.
 Cevical Cancerاو د همدغې ناروغۍ د درملنې په موخه له تشعشع څخه وروسته د
 Cevixتنګوالى هم د دغه حالت لاملونه كېداى شي.
دغه راز په حاد ډول په  Ectopic Pregnancyكې او له ځيني جراحي عملياتونو څخه
وروسته هم دغه حالت منځ ته راتلاى شي.
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):Reproductive or Post Menorch Age (Pyometra
د  Pus Collectionپه وسيله د رحمي كانال توسع د  Pyometraپه نوم يادېږي ،چې د
 Cervixد تنګوالي او په انډومټريوم كې د رحمي افرازاتو د ټولېدو له كبله منځ ته راځي
او په ثانوي توګه انتانات هم په كې علاوه كېږي.
په الټراساونډ كې د يوې  Cysticيا  Complexكتلې په څېر چې په منځ كې يې Internal
 Echoګانې او ځيني وخت پردې هم وجود لري ،ليدل كېږي.
كه چېرې په داسې پېښو د ګاز توليدوونكي مايكرو ارګانېزمونه هم ورعلاوه شي ،نو د
كتلو په منځ كې بيا ګازات له  Shadowګانو سره يوځاى په  Echogenicشكل
معلومېږي.
د يادونې وړ ده ،چې كله نا كله  Fibroidهم د يوه  Cysticساختمان په څېر
 Hypoechoicښكارېږي.
:Intra Ovarian and Adnexal Single
Single Cystic Masses - B

:Fullicular Retention Cyst - 1
دا ډول كيستونه د هورمون په وسيله د فوليكولونو د دوامداره تنبه كولو په نتيجه كې منځ
ته راځي ،چې بالاخره د تبيض پر مهال نوموړي فوليكولونه تمزق نه كوي يعني نه
شكېږي.
په ټوليز ډول كله چې يو  Fullicleله  2.6 cmڅخه لوى شي د Fullicular Retention
 Cystپه نامه يادېږي.
دا ډول كيستونه په عمومي توګه كوچني وي ،خو كله بيا تر  10 cmپورې هم رسېدلاى
شي.
اكثراً څو اونۍ وروسته په خپله له منځه ځي ،د كيست محتوي په صاف او شفاف شكل
ښكارېږي ،خو كله ناكله بيا د كيست په منځ خونرېزي منځ ته راځي چې د كيست په منځ
كې د  Internal Echoګانو د ليدلو لامل كېږي.
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:Corpus Luteal Cyst - 2
يوګړى مبيضي كيست ده ،چې د  Progestronد تنبه په نتيجه كې منځ ته راځي او عموم ًا
د بلاربښت په  10 -15لومړيو اونيو كې ليدل كېږي.
اندازه يې تر  15 cmپورې رسېدلاى شي ،دېوال يې ډبل او فوق العاده له رګونو څخه ډك
وي او د خونرېزۍ په صورت كې يې په منځ كې  Internal Echoګانې ليدل كېږي.
د الټراساونډ له نظره يې له  Fullucular Retention Cystسره تشخيص تفريقي ستونزمن
دي يواځې د حمل په شتوالي سره تشخيص تفريقي ترسره كېدلاى شي.

:Serous
Serous Cyst Adenoma - 3
د تخمدانونو تر ټولو زيات سليم تومور ده ،چې د  20او  50كلونو په منځ كې ليدل كېږي.
دغه كتلات نازك دېوال لري ،د داخلي پردو په وسيله په څو جوفونو وېشل كېږي ،اندازه
يې كوچنۍ او يا دا چې كېداى شي دومره زياته وي چې ټوله ګېډه ونيسي په  30 %پېښو
كې په دواړو خواو كې ليدل كېږي او له  Ascitisسره بايد تشخيص تفريقي شي.
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:Dermoid Cyst (Cystic Teratoma) - 4
سره له دې چې  Dermoid Cyst or Teratomaاكثر ًا  Echogenicاو Complex
ساختمان لري ،خو په ځيني پېښو كې په  Hypoechoicشكل سره هم ليدل كېږي.
لكه څرنګه چې ،نوموړي تومورونه له بېلا بېلو نسجونو لكه هډوكو ،غاښونو ،وېښتانو او
داسې نورو څخه جوړ شوي دي ،نو لازمه ده چې د قطعي تشخيص لپاره د نوموړو
تومورونو ساده  X-Rayهم واخيستل شي تر څو د د هډوكو او غاښونو د خيال په ليدلو سره
تشخيص قطعي شي.

: Cyst Adeno Carcinoma - 5
تل د يوه  Cysticساختمان په څېر په  Echofreeشكل سره ليدل كېږي .د نوموړي كيست
په ځينو برخو جامد نسجونه هم ليدل كېږي ،چې د كيست په خباثت باندې دلالت كوي.
!Error

:HydroSalpinx - 6
دغه حالت عموم ًا د نفيرونو د التهاب په ترڅ كې چې بهرنۍ برخه يې بندېږي ،منځ ته
راځي.
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د الټراساونډ له نظره د رحم يا زيلانځ په څنګ كې د قيف په څېر يا  Funnel Shapeيوه
 Cysticكتله ليدل كېږي.
د  Pyosulpinxپه صورت كې د كتلې محتوي ټينګه او په منځ كې يې Internal Echo
ګانې ليدل كېږي او تل په دغه وخت كې د  PIDنښې موجودې وي.

:Para Ovarian Cyst -7
دا ډول كيستونه د رحم او مبيض په منځ كې ځاى لري او په هغو ښځو كې چې په
 Productiveكلونو كې قرار لري په يوګړي شكل ليدل كېږي.
نوموړي كيستونه له  Embryogenicپاتې شونو څخه عبارت دي ،چې په لويو او كوچنيو
شكلونو ليدل كېږي او له  Ovarian Cystسره يې تشخيص تفريقي ډېر ستونزمن ده.

:Multiple Cystic Masses - II
د حوصلې ګڼ شمېر كيستونه دي ،چې په لاندې ناروغيو كې ليدل كېږي:
Endometeriosis -1
Thica Lutien Cyst -2
Poly Cystic Ovaries -3
Tubo – Ovarian Abscess -4
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Hyper Stimulated Ovarian Syndrom -5

:Endometeriosis - 1
له رحم يا زيلانځ څخه بهر د بدن په نورو برخو كې په  Ectopicشكل د انډومټريوم د
نسجونو توضع ته  Endometeriosisويل كېږي.
نوموړي نسجونه په حوصله كې د مبيضي هورمونونو په وړاندې په  Cyclicتوګه د
خويرېزۍ په شكل ځواب وايي،چې همدغه خونرېزي په حوصله كې د ګڼ شمېر Cystic
كتلو په څېر ليدل كېږي.
دا ډول كوچني كيستونه د  Blebsپه نوم او لوى كيستونه يې د  Chocolate Cystپه نامه
يادېږي د نوموړو كيستونو منځپانګه يا محتوي له وينې څخه عبارت ده ،چې په منځ كې
يې  Internal Echoګانې ليدل كېږي.
د يادونې وړ ده ،چې په دغه ناروغۍ كې د انډومټريوم نسج د بدن په نورو برخو كې لكه
پوستكي ،ځيګر ،مثانه ،كولمو ،د سترګو په كونجونو ،مخ ،سينه او داسې نورو برخو كې
هم توضع كولاى شي ،چې د مياشتني عادت پر مهال په نومول شويو برخو كې د خونرېزۍ
لامل كېږي.

:Thica Lutein Cysts - 2
يوه  Multi Cysticكتله ده ،چې په ښحو كې په  Reproductiveكلونو كې ليدل كېږي.
دا ډول كتلې د  Hydatidiform Moleاو  Chorio Carcinomaپه څېر ناروغيو سره چې
په زياته اندازه  Human Chorionic Gonadotropinافرازوي په يوځايي توګه ليدل
كېږي.
اكثراً په دواړو خواوو كې ليدل كېږي او ناروغه د  Amenorrheaمخينه بيانوي.
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:Poly Cystic Ovaries - 3
په دې صورت كې مبيض له طبعي حالت څخه لږ څه لوى ،مركز يې له Echogenic
 Stromaڅخه جوړ او په چارچاپېر كې يې د  1 -2 mmپه اندازه ګڼ شمېر كوچني
كيستونه ځاى لري.
نوموړى حالت د  Reproductiveعمر په لومړيو كلونو كې ليدل كېږي او اكثراً له Poly
 Cystic Ovariesسره يوځاى  Hirsotism ،Oligomenorrheaاو  Infertilityهم ليدل
كېږي ،چې په ټوليز ډول د  Stein Levental Syndromپه نامه يادېږي.

:Hyper Stimulated Ovarian Syndrom - 4
په دې صورت كې تخمدانونه لوى او ګڼ شمېر كيستونه په كې ليدل كېږي ،چې د
 Clomophenاو داسې نورو درملو په وسيله د اوږدمهالو تنبهاتو په نتيجه كې منځ ته
راځي.
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:Tubo Ovarian Abscess -5
په يوه يا دواړو  Adenexasګانو كې له يوه غيرمنظم ساختمان څخه عبارت ده ،چې ډبل
دېوالونه لري.
منځپانګه يا محتوي يې مايع ده ،چې په منځ كې يې  Iternal Echoګانې او كله نا كله
 Fluid-Fluid Levelهم ليدل كېږي.
دا ډول كتلې په يواځې توګه نه ليدل كېږي ،بلكې د حوصلې او ګېډې له نورو ابسې ګانو
سره په يوځايي شكل ليدل كېږي.
نوموړې كتلې فوق العاده حساسې او درد لرونكې دي.

:Plevic Complex
Complex Masses -III

A

 :Urerin Comlex Masses -چې عبارت دي له:

Mole Hydatidiform -1
Missed Abortion -2
Pyometra -3
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 :Adenomyosis -4په دې صورت كې د انډومټريو غدوي نسجونه په  Ectopicتوګه د
رحم په  Myometeriumبرخه توضع مومي ،چې په  Cyclicډول د مبيضي هورمونونو په
وړاندې ځواب وايي او نومول شوې برخه كې د خونرېزۍ لامل كېږي.
په الټراساونډ كې رحم لوى او د  Complex Massپه څېر معلومېږي.
په  Sub Endometerial Adenomyosisكې له  Endometeriumڅخه لاندې خونرېزي
صورت نيسي او د يوه كوچني  Cysticساختمان په شكل ليدل كېږي.
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 ]

:Adnexal Complex Masses -

B

 ساحې ليدلEchogenic  اوHypoechoic  ګانو كېAdnexa په دې صورت كې په
: او عمده كتلې په لاندې ډول ديSmooth  چې دېوالونه يې ښوى يا،كېږي
Cyst Adeno Carcinoma (Malignant) and Mucinous Cyst Adenoma -1
:(Benign)
(Benign)
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دا ډول كتلې په  Reproductiveاو  Post Menopausal Ageعمرونو كې ليدل كېږي ،د
 Cysticكتلو ځانګړتياوې لري او د پردو په وسيله په څو جوفونو وېشل كېږي.
دا ډول تومورونه په سليم او خبيث شكلونو منځ ته راتلاى شي.
د دې ډول كتلو په سليم شكل كې دېوالونه منظمWell Defined and Regular ،
 ،Borderاو دنننۍ پردې يې نازكې دي او په خبيث شكل كې يې دېوالونه نامنظم يعني
 ،IllDefined and Irregular Borderدنننۍ پردې يې ډېرې ډبلې ،جامد نسجونه يې ډېر
زيات او ښايي  Ascitisيې په هر شكل كې ليدل كېږي ،خو له خبيث يا  Malignantشكل
سره ډېر زيات ليدل كېږي.

:Serous Cyst Adeno Carcinoma - 2
دا ډول كتلې له پورتني تومور سره ورته والى لري ،خو داخلي پردې يې ډېرې نازكې وي.
د دېوالونو غيرمنظموالى ،د كتلې په داخل كې د جامدو نسجونو شتوالى او  Ascitisد
نوموړې كتلې د خباثت يا  Malignancyپه هكله سوالونه زياتوي.

:Cystic Teratoma (Dermoid Cyst) - 3
دا ډول كتلې د بېلا بېلو نسجونو لرونكې دي ،چې ځيني نسجونه كله هډوكي او غاښونه
يې د  X-Rayپه ساده كليشه كې هم خيال وركوي.
د الټراساونډ له نظره بېلا بېلې منظرې لري چې عبارت دي له:
 :Mainly Cystic -1دا ډول كتلې په عمومي توګه  Cysticاو په منځ كې يې جامدې
منځپانګې يا محتويات چې  Shadowهم لري ،ليدل كېږي.
 :Complex -2د  Complexكتلو په څېر ،چې شحمي انساج ،وېښتان او هډوكي لري،
ليدل كېږي.
 :Iceberg Appearance -3په دې صورت كې د كتلې په منځ كې جامد او ډېر زيات
 Echogenicمواد ليدل كېږي.
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:Echogenic Mass - 4
په دې صورت كې ټوله كتله  Echogenicمعلومېږي او كله نا كله د كولمو له Loop
سره مغالطه كېږي.

:Fluid - 5په يوه  Cysticكتله كې Fluid-Fluid Level
په دې صورت كې كله نا كله  Hair Ballد كتلې په منځ كې د يوه  Echogenicساختمان
په څېر د لامبو وهلو په حال كې ليدل كېږي.
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:Mucinous Cyst Adenoma Type - 6
په دې صورت كې د يوې  Cysticكتلې په داخل كې پردې ليدل كېږي او ښايي جامدې
منځپانګې يا محتويات له پردو سره نښتي وي.

Pelvic Solid Masses -III
Uterine Solid Masses -A

Fibroid or Fibromyoma or Lyomyoma - 1
 :Fibroidكېداشي په  Reproductiveعمر كې په پرمختلونكي شكل پرمختګ وكړي او
د  Menopauseپه كلونو كې بيا بېرته كوچنى كېږي.
د كلينيك له نظره ناروغه ښځه د حوصلې له دروندوالي ،شنډوالي يا عقامت او مهبلي
خونرېزۍ څخه شكايت كوي.
د الټراساونډ له نظره رحم يا زيلانځ لوى او غير منظم معلومېږي Fibroid ،د رحم په داخل
كې د موقعيت پر بنسټ نومول كېږي:
 :Intra Cavitary Fibroid -1په دې صورت كې كتله د انډومټريوم كانال په دننه كې
ځاى لري.
 :Sub Mucosal Fibroid -2په دې صورت كې كتله له  Mucosal Layerڅخه لاندې
قرار نيسي.
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 :Intra Mural Fibroid -3په دې صورت كې كتله د رحم د دېوال د يوې برخې په
ضخامت كې قرار نيسي.
 :Sub Serosal Fibroid -4په دې صورت كې كتله له  Serosal Lyerڅخه لاندې ځاى
نيسي.
 :Pedunculated Fibroid -5په دې صورت كې د  Fibroidكتله د يوې نرۍ ساقې په
وسيله له رحم سره اړيكه لري.
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د رحم د  Fibroidسونوګرافيك منظره په لاندې ډول ده:
 -1رحم لوى ،غير منظم او ځيني برخې يې د مثانې داخل ته تبارز يا  Indentationكوي.
 -2د يوې ګردې يعني مدورې يا بيضوي كتلې په څېر ليدل كېږي ،چې نسجي ساختمان يې
له نارمل نسج سره يو شان وي.
 :Calcified Fibroid -3په دې صورت كې د كتلې دېوالونه ډېر زيات  Echogenicوي،
تر دې چې كله ناكله د كتلې منځنۍ برخه هېڅ نه ليدل كېږي او د  Fetusد سر په څېر
خيال وركوي.
 -4له  Fibroidسره د  Endometerial Canalاړيكه :دا خبره بايده روښانه شي ،چې
 Intra Cavitary Fibroidاو  Sub Mucosal Fibroidښايي د مهبلي خونرېزۍ او
شنډوالي يا عقامت لامل شي په داسې حال كې ،چې  Intra Mural Fibroidاو Sub
 Serosal Fibroidپه لږه اندازه د پورتنيو ستونزو لامل كېږي.
:Pedunculated Fibroid -5
له هغې رحمي كتلې څخه عبارت ده ،چې د يوې نازكې ساقې په وسيله د رحم له دېوال
سره نښتې او د ساده الټراساونډ په وسيله يې له  Adenexal Massسره بېلوونكي
تشخيص مشكل ،خو د  Color Flow Ultrasoundپه وسيله يې د شرياني سرچينې له
مخې ،چې آيا له رحم څخه ده او كه له  Adenexaڅخه ،بېلوونكى تشخيص ترسره كولاى
شو.
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ښايي دا ډول فبروئيډ  Twistيا  Torsionوكړي ،چې په ترڅ كې يې د وينې بهير قطع او د
كتلې د  Infarctionله كبله د حوصلې د شديدو دردونو لامل كېږي او د جراحي يوه عاجله
پېښه جوړوي.
 -6كه چېرې  Fibroidپه حاد ډول حساس او درد پيدا كړي ،نو ښايي په هغه كې Red
 Degenarationمنځ ته راغلى وي ،چې په دې صورت كې د الټراساونډ له نظره د هغه
مركز د خونرېزۍ له كبله په  Cysticشكل معلومېږي.
 :Malignant Degeneration of Fibroid -7فبروئيډ په چټكۍ سره لوى ،نامنظم او
 Hetrogeneousكېږي.

:Cervial Cancer -II
د ښځو په تناسلي سيسټم كې تر ټولو زياته پېښېدونكې  Malignancyده ،چې پېښې يې
په ټوليز ډول په څلورمه لسيزه كې زياتې ليدل كېږي.
كله نا كله يې  Sizeډېر كوچنى وي ،چې په دې صورت كې بايد د  Speculumاو
 Histopathologyد معايناتو لارښونه وشي.
 Sonographicمنظره يې په لاندې ډول ده:
 :Bulky Cervix -1په دې صورت كې  Cervixلوى ،څنډې يې نامنظمې او ښايي كتله
د مهبل او پرېطوان خواته توسعه پيدا كړي.
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 -2ځيني مهال د داسې يوې كتلې په څېر ليدل كېږي ،چې د  Cervixله برخې څخه د
حوصلې د دواړو دېوالونو خواته توسعه پيدا كوي.
 -3د رحمي افرازاتو په وړاندې د بندښت لامل ګرځي ،چې په ترڅ كې يې رحم متوسع
كېږي او ځيني وخت بيا همدغه  Hematometraپه حالبونو باندې فشار راوړي او د
 Hydronephrosisسبب كېږي.
 -4ځيني وخت د مثانې داخل لورته تېرى كوي ،چې د مثانې په دېوال كې د يوې غير
منظمې كتلې په څېر ليدل كېږي.
 Para Aortic Lymphadenopathy -5او په ځيګر كې د مېتاستاز نښې نښانې ليدل
كېږي.

:Endometerial Cancer -III
 Endometerial Cancerد  Menopauseدورې په پيل كې ليدل كېږي.
دكلينيك له نظره  Vaginal Bleedingموجود وي ،په الټراساونډ كې رحم لوى او په
انډومټريل كانال كې له مايع څخه علاوه يوه كوچنۍ او نامنظمه كتله هم ليدل كېږي.
:Adnexal Solid Masses -B

:Ovarian Cancer
په  Adnexaګانو كې تر ټولو عمده كتله له  Ovarian Cancerڅخه عبارت ده او د ښځو
د مړينې يو عمده لامل ګڼل كېږي.
سره له دې چې د الټراساونډ په وسيله يې د خباثت قطعي تشخيص ناشونى ده ،خو بيا هم
هغه عمده نښې نښانې چې د نوموړې كتلې په خباثت لالت كوي عبارت دي له:
 -1دېوالونه يې نامنظم او د بېلېدو وړ نه وي ) ( Irregular and Ill Defined Broderدا
په دې معنى چې تومور څېرمه نسجونو ته  Penetrationيا نفوذ كړى ده.
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 -2د يوې نامنظمې  Multi Cysticكتلې په څېر چې جامد محتويات هم لري ،ليدل
كېږي.
 :Malignant Ascitis -3په دې صورت كې مايع د كولمو په لوپونو كې په موضعي ډول
ليدل كېږي او ښايي په پرېطوان كې  Metastaticكتلې هم وموندل شي.

شنډوالى يا Infertility
د  Menstrual Cycleفزيولوژي:
په منځنۍ توګه مياشتنى  28 Cycleورځې نيسي ،خو د  25او  35ورځو په منځ كې هم
تغير كولاى شي.
د مياشتني عادت لومړۍ ورځ د  Bleedingيا خونرېزۍ له لومړۍ ورځې څخه عبارت ده.
يو نارمل مياشتنى  Cycleد  Hypothalamusاو تخمدانونو د هورموني اړيكو په وسيله
سمبالېږي.
د مياشتني عادت له پيل څخه وروسته  Hypothalamusپه چټكۍ سره نخاميه غده د
 Follicle Stimulating Hormone – Releasing Factorپه وسيله تنبه كوي ،تر څو په
تخمدانونو كې د فوليكونو د انكشاف لپاره  Follicle Stimulating Hormoneافراز
كړي.
پر دې مهال يعني د  Cycleپه لومړيو ورځو كې تخمدانونه د كوچنيو فوليكولونو – 1
 2mmلرونكي وي.
كله چې دغه فوليكولونه انكشاف او نشو و نما وكړي ،نو د  Estrogenهورمون افرازوي
او د انډومټريوم د  Regenerationلامل كېږي.
د دويمې اونۍ تر پايه يعني د  Cycleپه منځنۍ برخه كې يواځې يو فوليكول ډېر انكشاف
كوي ،چې د پاخه فوليكول يا  Graffian Follicleپه نامه يادېږي او په منځ كې يې هګۍ
يا  Ovumځاى لري.
د نوموړي  Graffian Follicleاندازه  1.5 – 2.5 cmته رسېږي.
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په دغه وخت كې بيا د نخاميې غده په زياته اندازه د  Luitinizing Hormoneپه نامه يو
بل هورمون افرازوي ،چې د پاخه فوليكول د تمزق يا شكېدو او له هغه څخه د هګۍ يا
 Ovumد آزادېدو لامل كېږي.
د هګۍ يا  Ovumله آزادېدو څخه وروسته  Corpus Luteum Cystباقي پاتې كېږي،
چې  Progestroneافرازوي او د القاح شوې هګۍ يا  Ovumلپاره انډومټريوم آماده كوي.
كه چېرې هګۍ يا  Ovumالقاح نشي ،نو د  Progestroneاو  Estrogenسويه راټيټېږي،
چې د نوموړو هورمونونو د سقوط او راښكته كېدو له كبله هغه انډومټريوم چې مخكې
تيار شوى د خونرېزۍ په شكل د مهبل له لارې بهر ته وځي او  Cycleد دويم ځل لپاره له
سره پيل كېږي.
په دغه  Cycleكې انډومټريوم تغير هم تغير مومي له  Menstruationڅخه لږ څه وروسته
انډومټريوم غير فعال او نرى كېږي.
د  Ovulationپر مهال د انډمټريوم دواړو خواوو ته يوه  Echogenicطبقه منځ ته راځي،
له  Ovulationڅخه وروسته د انډومټريوم او  Echogenicطبقې په منځ كې يوه
 Hypoechoicكرښه ښكارېږي ،چې دغه مرحله له  Secretary Phaseسره سر خوري.
د مياشتني  Cycleپه بهير كې د هورمونونو سويه په ډراماتيك شكل سره تغير مومي،
چې له دې سره سم د انډومټريوم منظره هم تغير كوي.
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له  Mensesڅخه وروسته انډومټريوم ډېر نازك ) (4 mmاو تشخيص ډېر مشكل وي.
په نارملو ښځو كې د انډومټريوم پرېړوالى د  Menstrual Cycleپه بهير كې زياتوالى
مومي.
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په  Proliferativeيا تكثري مرحله كې د انډمټريوم د پرېړوالي زياتېدل د  Estrogenتر
اغېز لاندې د حجرو په انكشاف پورې اړه لري ) Graffian Flollicleد اسټروجن د توليد
منبع ده(.
له  Ovulationڅخه وروسته په  Secretary Phaseكې هم د انډومټريوم د طبقې پرېړوالي
ادامه پيدا كوي ،ځكه چې د  Progestroneتر اغېز لاندې  Glandular Hyperplasiaاو
 Mucus Accumulationصورت نيسي ) Corpus Luteumد پروجسټرون د توليد منبع
ده(.
په  Proliferativeيا تكثري مرحله كې انډومټر ځان ته د  Three Ringمنظره غوره كوي
د انډمټريوم په غدو كې د مخاط د ټولېدو له كبله د نوموړي  Echogenicityزياتېږي او
په وروستۍ يا  Secretaryمرحله كې ټول انډومټريوم له يوې مخې  Echogenicښكارېږي
او ځان ته د  Two Ringمنظره غوره كوي.
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د  Infertilityپتالوژي او لاملونه:
په ښځو كې شنډوالى يا  Infertilityد دوه لاملونو په نتيجه كې منځ ته راځي:
 -1د هغو فزيولوژيكو فكټورونو ګډوډېدل ،چې د  Ovulationترسره كوونكي هورمونونه
كنټرولوي.
 -2هغه ساختماني ستونزې ،چې د  Fertilizationمخنيوى كوي.
په شنډوالي كې شپږ مهم فكټورونه رول لري:
Cervial Disorders -1
Uterine / Endometerial Disorders-2
Tubal Disorders -3
Ovarian Disorders -4
Peritoneal Disorders -5
Male Disorders -6
د  Cervixد  Mucosaبرخه له  Vaginaڅخه  Spermاخلي او  Reproductive Tractته
يې لېږدوي ،كله چې د  Cervical Mucusaبرخه د  Sperm antibodyلرونكې وي ،نو
په سپرم اغېزه كوي او  Fertilityاغېزمنه كوي.

:Congenital Malformation - I
د رحم ساختماني نيمګړتياوې سره له دې ،چې له بلاربښت څخه مخنيوى كوي د ګڼ شمېر
 Abortionsلامل هم كېږي.
له  1نه تر  2سلنه ښځې په دې ډول ستونز او پرابلومونو باندې اخته وي.
د رحم عمده انومالي ګانې عبارت دي له:
 :Uterine Didelphus -1په دې صورت كې دوه  Uterusچې يو له بل څخه په بشپړه
توګه جلا وي او د  Cervixپه برخه كې سره نښلي ،ليدل كېږي.
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 :Septate Uterus -2په دې صورت كې يواځې يو رحم ،چې دوه جلا جلا كانالونه لري،
ليدل كېږي.

 :Bicornuate Uterus -3په دې صورت كې د رحم په سفلي  Segmentكې Vaginal
 Cervical Canal ،Canalاو  Endometerial Canalسره يو ځاى او يواځې د يوه كانال
په څېر ليدل كېږي ،خو د رحم د  Fundusپه برخه كې په دوو ښاخونو وېشل كېږي او دا تر
ټولو زياته پېښېدونكې انومالي ده.
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 :Uterus Unicornus -4په دې صورت كې رحم د يوه ښاخ په څېر له يوه  Cervixاو يوه
 Canalسره ليدل كېږي.

 :Uterus Sub Septate -5په دې صورت كې انډومټريوم د  Fundusپه برخه كې په دوه
ښاخونو وېشل كېږي ،خو نور رحم طبعي شكل لري.

 :Hypo Plastic Uterus -6په دې صورت كې رحم خپل طبعي شكل لري ،خو اوږدوالى
يې له  4 cmڅخه لږ وي.
ځيني مهال په ناروغه كې د رحم له همدې كوچنيوالي سره سره بيا هم Menstruation
ليدل كېږي.
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:Poly Cstic Ovaries - II
 Poly Cystic Ovarian Syndromeښايي يواځې او يواځې د  Amenorrheaلامل شي،
خو كله نا كله له  Amenorrheaڅخه پرته د  Hirsutismاو  Obesityلامل هم كېږي.
په دې صورت كې د الټراساونډ له نظره مبيض له طبعي حالت څخه لږ څه لوى ،مركز يې
له  Echogenic Stromaڅخه جوړ ،په چارچاپېر كې يې د  1 -2 mmپه اندازه ګڼ شمېر
كوچني كيستونه ځاى لري او له فوليكولونو څخه خالي وي.
د  Poly Cystic Ovariesقطعي تشخيص بايد د  Biochemicalمعايناتو په وسيله تائيد
شي ،چې په دې صورت كې په وينه كې د  Luitinizing Hormoneاندازه فوق العاده
لوړېږي.

:Endometeriosis - III
په  Reproductiveكلونو كې له رحم څخه بهر د انډومټريوم د غدوي نسج توضع او غرس
كېدل د خونرېزۍ لامل كېږي ،په ځانګړې توګه كه چېرې دغه خونرېزي په نفيرونو،
تخمدانونو او  Broad Ligamentكې پېښه شي ،نو د شنډوالي يا عقامت تر ټولو لوى او
عمده سبب تشكيلوي.

:Pelvic Inflammatory Disease - IV
په دې صورت كې التهابي پروسه په ځانګړې توګه  Tubo Ovarian Abscessد نفيرونو
د بندښت لامل كېږي.

:Fibroid - V
د رحم لوى فبروئيډونه د  Fetusد  Abortionاو يا  Premature Laborلامل كېږي ،خو
 Intra Cavitary Fibroidبيا د حمل له منځ ته راتلو څخه مخنيوي كوي.

:Uterine Synechia -VI
ښايي په رحم كې پخوانۍ جراحي عمليې لكه  Dilatation and Curettageاو داسې
نورې د انډومټريوم په داخل كې د فبروزي ساختمانونو د منځ ته راتلو لامل شي ،چې په
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دې صورت كې د انډومټريوم دواړه دېوالونه د همدغو فبروزونو په وسيله يو له بل سره
نښلي او د  Spermاو  Ovumله يوځاى كېدو او القاح څخه مخنيوى كوي.
دغه حالت د  Ascherman’s Syndromeپه نوم يادېږي.

:An Ovulation - VII
 An Ovulationله هغه حالت څخه عبارت ده ،چې تخمدانونه د  Folliclesپه توليدولو
كې ناتوانه او يا دا چې  Follicleانكشاف كوي ،خو د  Ovulationپر مهال تمزق نه كوي
او په  Follicular Rentention Cystبدلېږي.
نارمل فوليكول عموماً له تنبه پرتې د  1.5 – 2.5 cmپه اندازه تمزق كوي او د
 Ovulationسبب كېږي.
كله چې د يوه فوليكول اندازه له  2.5 cmڅخه لويه وموندل شي ،نو د Follicular
 Retention Cystيا  Lutinized Unruptured Follicular Syndromeپه نامه يادېږي،
چې اكثراً دغه  2 Cystيا  3مياشتني عادتونو څخه وروسته په خپله له مينځه ځي.

د الټراساونډ په وسيله د فوليكول د انكشاف مانيټورېنګ:
په يوه نارمل او طبعي  Cycleكې بايد د تخمدانونو ليدنه او كتنه له اتمې او نهمې ورځې
څخه پيل شي ،چې په دې صورت كې بايد د تخمدانونو  Sizeاو په هغو كې د فوليكونو
شتوالى ياداښت شي ،معمولا په هر تخمدان كې  3يا  4فوليكولونه انكشاف كوي.
د  Cycleپه  10او  11ورځ له دواړو تخمدانونو څخه په يوه كې يواځې يو فوليكول
پرمختګ كوي او د  Cycleپه منځنۍ برخه يعني  14او  15ورځو كې نوموړى فوليكول
په  Mature Follicleيا  Graffian Follicleچې اندازه يې  1.5 – 2.5 cmته رسېږي،
بدلېږي.
د  Cycleپه  17 ،16او  18ورځ كې بايد بيا معاينه ترسره او معلومه شي ،چې آيا
نوموړي  Graffian Follicleتمزق كړى او كه په  Follicular Retention Cystبدل
شوى ده.
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كه چېرې د  Follicleد انكشاف او تمزق يا شكېدو پروسه ورو يا بطي وي ،نو بايد د
فوليكولونو د تنبه كوونكو درملو له وركولو څخه مخنيوى وشي ،ځكه چې اكثراً د
 Ovarian Hyper Stimulation Syndromeلامل كېږي.
په هغه صورت كې چې تخمدانونه نارمل او د كوچنيو فوليكولونو لرونكي وي ،خو دغه
فوليكولونه انكشاف ونه كړي ،نو بايد هغه درمل چې  Ovulationتنبه كوي په يواځې يا
 Combineشكل وكارول شي.
له اتمې او نهمې ورځې څخه وروسته بايد د فوليكول انكشاف وڅېړل شي ،ځكه چې ښايي
د  Stimulationپه صورت كې د فوليكول اندازه يا  Sizeد هغه فوليكول په پرتله چې په
طبعي توګه انكشاف كوي يوه اندازه لويه وي.
هغه درمل چې د  Ovulationد تنبه كولو لپاره كارېږي عبارت دي له:
Clomophen Citrate -1
Human Menopousal Gonadotropin or Porgonal -2
Purified FSH or Metrdin -3
Bromocriptin -4
LH-RF Analogue -5
Human Chorionic Gonadotropin -6
 Clomidبايد د مياشتني عادت له درېمې څخه تر اتمې ورځې پورې د  50 – 150 mgپه
اندازه پيل او د پنځو ورځو لپاره ادامه وركړل شي.

:HMG or Porgonom
د ورځې له  1-3امپولونو پورې په يواځې توګه يا له  Clomephinڅخه وروسته له
څلورمې څخه اوومې ورځې پورې او يا دا چې له  Clomideسره يو ځاى د مياشتني عادت
له څلورمې ورځې څخه پيل شي.
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كله چې د فوليكول اندازه  2.4 cmته ورسېږي او تمزق ونكړي ،كېداى شي په
 Follicular Retention Cystبدل شي ،نو په دې صورت كې بايد د – 100000
 150000 Unitپه اندازه  HCGيا  ، Profasiچې  LHته ورته اغيېزې لري په زرقي
توګه تطبيق شي.
نوموړي درمل په  36 – 39ساعتونو كې د فوليكول د تمزق لامل كېږي.

:Hyper Stimulation Ovarian Syndrome
د فوليكولونو د تبنه كوونكو هورمونونو له خطرناكو جانبي عوارضو څخه ده ،چې
 Sonographicمنظره يې په لاندې ډول څېړل كېږي:
 -1په دې صورت كې تخمدانونه لوى او په منځ كې يې د نازكو دېوالونو لرونكي ګڼ
شمېر كيستونه ليدل كېږي ،چې له  Thica Luteal Cystسره يو شان منظره لري.
Ascitis -2
 -3په شديدو پېښو كې يې  Pleural Effusionهم ليدل كېږي.

):Hystero Sono Sulpingo Graphy (HCG
كله چې د نفيرونو په بندښت شكمن شو ،نو اول بايد ناروغه معاينه او د  Douglasجوف
وليدل شي تر څو مايع په كې وجود ونلري تر دې وروسته بيا په  Cervixكې يوه Cannula
ځاى په ځاى كوو او د هغې له لارې د  100 – 150 CCپه اندازه  Normal Salineد
انډومټريوم په داخل كې زرق كوو ،كله چې نفيرونه خلاص وي نوموړې مايع د نفيرونو له
لارې  Cul de Sacته تېرېږي او هلته ټولېږي ،خو كله چې نفيرونه بند وي په دويمه معاينه
كې هم د  Douglasجوف خالي او مايع نه په كې ليدل كېږي.
په  Real Time Scanيعني كله چې مايع د معاينې په بهير كې تطبيق شي ،نو په نفيرونو
كې د تطبيق شوې مايع  Passageهم ليدلاى شو.
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:Invitro Fertilization
په هغه صورت كې چې نفيرونه بند وي ،نو د الټراساونډ تر لارښوونې لاندې Graffian
 Follicleد يوې ځانګړې  Cannulaپه وسيله اخيستل كېږي او له رحم څخه بهر القاح
كېږي ،وروسته بيا د نوموړې القاح محصول د هماغې ځانګړې كنولې په وسيله د مور
انډومټريوم ته لېږدول كېږي ،چې د  Fertilizationدغه ميتود ته Test Tube Baby
وايي.

له وخت څخه مخكې بلوغ:
له اته كلنۍ څخه مخكې د تناسلي غړو انكشاف ته له وخت څخه مخكې بلوغ وايي او د
 Hypothalamic – Pituitary Disordersپه نتيجه كې ،چې په سېروم كې د
 Gonadotropin Releasing Hormoneد لوړېدو لامل كېږي ،منځ ته راځي.
له وخت څخه مخكې بلوغ كېداى شي  Idiopathicوي ،خو عموماً د مركزي عصبي
سيسټم يا  CNSد آفاتو په نتيجه كې ،چې د  MRIپه وسيله تثبيېدلاى شي ،منځ ته
راځي.
له وخت څخه مخكې بلوغ د لاندې لاملونو په نتيجه كې منځ ته راځي:
هلکان
نجونې
لاملونه
41 %
74 %
Idiopathic
CNS Lesion
Precocious Pseudo Puberty
Ovarian Neoplasm or Cyst
Testicular Neoplas
Adrenal Neoplasm
Other
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آرټیفکټونو برخه
آرتيفكټ Artifact
د معاينې په بهير كې د  Monitorپه پرده اضافي خيالونه يا د حقيقي خيالونو ګډوډېدل يا
وركېدل د  Artifactپه نامه يادېږي ،چې همدغه غير حقيقي خيالونه د معاينه شوي غړي
حقيقي انځور نه منعكسوي.
ډېرى دغه آرتيفكټونه د الټراساونډ د معايناتو څېړنې په منفي او مثبت ډول اغېزمنوي ،دا
په دې معنى چې آرتيفكټونه د اغېز له مخې ګټور او مضر كېداى شي:
د  Posterior Enhancementاو  Posterior Shadowingپه څېر ګټور آرټيفكټونه د
 Cysticساختمانونو او كاڼو د تشخيص لپاره يوه لازمه برخه جوړوي ،خو نور آرټيفكټونه
اكثراً د يوه غړى د انځور په څېړنه او تفسير كې ستونزې پېښوي.

د ا ٓرټيفكټونو ډلبندي :Atrifacts Classification
د الټراساونډ په معايناتو كې آرټيفكټونه په درې كتګوريو وېشل كيږي:
:Artifacts Related to Instruments Problem -1
ځيني له دغو آرټيفكټونو څخه د ماشين د ناوړه ګټې اخيستنې او ځيني نور يې د ماشين د
خرابۍ او ناسم كار كولو په پايله كې منځ ته راځي.
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:Technique Dependent Artifacts -2
دا ډول آرټيفكټونه د  Sonographerد تخنيكي تېروتنو په پايله كې منځ ته راځي.
:Artifacts due to the Way Tissue Affect Sound -3
دا ډول آرټيفكټونه له بېلابېلو نسجونو څخه د صوتي څپو د تېرېدو او نورو بېلابېلو
محيطونو باندې د لږېدو او برخورد په نتيجه كې منځ ته راځي.
د اولې او دويمې كتګورۍ له آرټيفكټونو څخه مخنيوى كولاى شو ،خو له درېمې كتګورۍ
آرټيفكټونو څخه په هېڅ ډول مخنيوى نشو كولاى او په هېڅ ډول د سمونې او اصلاح وړ نه
دي.
په الټراساونډ كې آرټيفكټونه په بېلابېلو نسجونو كې د صوتي امواجو د تېزوالي )په داسې
حال كې چې په نارمله توګه  1540 m/secمنل شوى ده( ،د صوتي څپو د انكسار )په
داسې حال كې چې د صوتي موج حركت په مستقيمه توګه منل شوى ده( ،د صوتي امواجو
د خپرېدو يا انتشار ،د موخه شوي غړي له څېرمه نسجونو سره د ټكر او د هغه د بې اغېزه
ايكو ګانو په ترڅ كې د  Monitorپر مخ منځ ته راځي.
په الټراساونډ كې په ډېره زياته پيماه آرټيفكټونه وجود لري ،چې د تشخيص له عمده
ستونزو څخه ګڼل كېږي.
مونږ يې په لاندې كتګوريو كې له مهمو ډولونو څخه په لنډه توګه يادونه كوو:

:Artifact Caused by Equipment -1
د هغو آرټيفكټونو مهمې بېلګې ،چې د الټراساونډ د ماشين په وسيله منځ ته راځي په
لاندې ډول ډي:
Elecrical Noise Artifact -1
Side Lobe Artifact -2
Paralyse Artifact-3
Main Bag Artifact -4
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:Electrical Noise Artifact - 1
دا ډول آرټيفكټونه د الټراساونډ ماشين ته د نورو برقي ماشينونو د نږدېوالي په نتيجه كې
منځ ته راځي د بېلګې په توګه په  ICUګانو كې ،چې د الټراساونډ په انځور كې د شعاعي
كرښو په څېر ښكارېږي.
د دا ډول آرټيفكټونو د مخنيوي لپاره بايد د الټراساونډ د معاينې د ترسره كولو پر مهال
نومول شوي برقي ماشينونه ګول شي.
:Side Lobe Artifact - 2
دا ډول آرټيفكټ د  Off-Axis Ultrasound Beamاو  Grating Lobesپه نومونو هم
يادېږي.
مونږ داسې فكر كوو ،چې د الټراساونډ  Transducerيواځې يو  ،Beamچې د بهر لور ته
انتشار كوي ،توليدوي ،خو حقيقت بيا داسې نه ده.
ټول پرابونه له  Main Beamڅخه علاوه جانبي لوبونه ) (Off-Axis Beamهم
توليدوي ،چې همدغه  Side Lobesد اصلي او رېښتيني  Beamپه پرتله ډېر زيات
كمزوري وي.
خو بيا هم كېداى شي له نوموړو جانبي لوبونو څخه داسې ايكو ګانې توليد شي ،چې په
تېروتنې سره د اصلي  Beamپه ايكو ګانو كې واقع او هلته ځاى ونيسي.
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په لنډه توګه بايد وويل شي ،چې له اصلي  Beamڅخه علاوه دواړو خواوو ته يوه اندازه
صوتي څپې له قوي انعكاسوونكو محيطونو سره ټكر كوي ،چې ايكو ګانې يې بيا د
اصلي  Beamپه منځ كې رسمېږي.
:Paralysis Artifact - 3
لكه څرنګه چې په  Transducerكې د تطبيق شوي برق چې څو سوه ولټه كېږي او د
صوت له انعكاس څخه د اخيستل شوي برق ،چې يو ولټ يا د يوه ولټ څو مېليونمه برخه
كېږي ،د پوتانشيل تفاوت ډېر زيات ده ،نو له همدې كبله كله نا كله د ماشين Amplifire
په سمه توګه كار نشي ترسره كولاى او په ترڅ كې يې په نږدې ساحه كې ځيني ايكو ګانې
بلاك كېږي ،چې دا پېښه د  Paralysisپه نامه يادېږي او په حقيقت كې يو ډول آرټيفكټ
ده ،چې د  Monitorپه پرده د ښه انځور او ښه  Resolutionله منځ ته راتلو څخه
مخنيوى كوي.
د دې ستونزې د مخنيوي لپاره بايد له  Transducerڅخه د هغه نسج د لرې كولو لپاره،
چې معاينه كول يې غواړو د پوستكي په سر د  Water Bagيا  Jelly Padپه څېر يو بل
شى كښېښودل شي.
:Main Bang Artifact - 4
په دې صورت كې د  Skin – Transducer Interfaceله كبله په Sub Cutaneouse
 Tissuesكې يوه روښانه ساحه ليدل كېږي ،چې د  Transducerاو پوستكي تر منځ د پرېړ
او ډبل  Interfaceله كبله توليدېږي او اكثراً د زړو او پخوانيو ټرانسډيوسرونو په وسيله
منځ ته راځي او مخنيوى هم نه ورڅخه كېږي.
د نويو ټرانسډيوسرونو كارونه دا ډول آرټيفكټونه نه توليدوي.
د  Near-Time-Gain Compensationپه څېر ناسم تخنيكونه هم د دا ډول آرټيفكټونو
لامل كېږي.
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 پتالوژي ګانې لهSub Cutaneouse  اوSuperfacial  كېMain Bang Artifact په
.نظره پټې پاتې كېږي
 په سمه توګه كارول او دNear Gain  د، كارولTransducer په لوړه فرېكونسۍ د
 څخه په سمه توګه ګټه اخيستل دا ډول آرټيفكټ تر يوې اندازېJel الټراساونډ له
.راكمولاى شي

:Artifacts Caused by Technique
Technique - II
:Noisse
 ښايي په، زياتولو په نتيجه كې توليدېږيGain  يا د روښانه ټكو منځ ته راتلل دNoise
 ساختمان كېCystic  چې د مثانې په شان يوه، دومره لوړ ويGain دې صورت كې
. وليدل شيLow Level Echo
. شكل ښودل كېږيSolid  حتىComplex  ساختمان پهCystic په دې ډول آرټيفكټ كې
. په سمو كارولو سره د اصلاح وړ دهGain  دArtifact دا ډول
Cystic  نو ښايي په، زيات كړاى شيGain  كتله كېSolid دغه راز كه چېرې په يوه
.شكل وليدل شي
:Artifacts Caused by Sound Tissue Interaction - III
1. Enhanced Trough Transmision
2. Acoustic Shadowing
3. Reverbration Artifact
4. Mirror Image Artifact
5. Beam Width Artifact
6. Velocity Artifact
7. Refraction Artifact
8. Echogenic Focal Zone
9. Split Image Artifact
10. Cure Edg Artifact
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11. Slice Thickness Artifact
12. Comit Tail Artifact

:Enhanced Trough Transmision
Transmision (Acoustic Enhancement) - 1
كله چې غږيزې څپې يعني صوتي امواج له يوه مايع چاپېريال يعني محيط څخه تېرېږي ،نو
په لږه اندازه  Attenuateيا كمزوري كېږي او كله چې بيا همدغه موجونونه د مايع محيط
په شا كې له جامدو نسجونو سره ټكر وكړي ،نو يو څه شديدې ايكو ګانې توليدوي او په
نتيجه كې د مايع محيط شاتنۍ برخه روښانه معلومېږي.
د بېلګې په توګه د مثانې Gall Bladder ،او ټولو  Cysticكتلاتو په شاتنۍ برخه كې
روښانه ساحې ليدل كېږي ،چې دا د  Cysticساختمانونو د تشخيص لپاره يوه ګټوره نښه
ده.

:Acoustic Shadowing - 2
د  Acoustic Enhancementمخالف حالت ده ،په دې صورت كې High Echo
 Reflectorمحيطونه )يعني هغه محيطونه چې كثافت يې ډېر زيات وي  ،د الټراساونډ
موجونو ته انعكاس وركوي او زيات  Attenuationتوليدوي( له خپل ځان څخه د
الټراساونډ د  Beamله تېرېدلو مخنيوى كوي ،چې په نتيجه كې يې د دې محيطونو په
شاتنۍ برخه كې  Echoګانې كمزورې او يا بېخي وركېږي او د نومول شوي ساختمان په
شا كې يوه تياره ) (Hypoechoic ro Echofreeسيمه رسمېږي چې دغه حالت د
 Acoustic Shadowingپه نامه يادېږي.
 Acoustic Shadowingد تيږو ،هډوكو ،Calcification ،فلزاتو او ګازاتو په شاتنۍ
برخه كې ليدل كېږي او د نومول شويو ساختمانونو د تشخيص لپاره يوه ښه او په زړه پورې
نښه ده.
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:Reverbration Artifact - 3
دا ډول آرټيفكټ ډېر زيات ليدل كېږي او يو بدغونى )مضر( آرټيفكټ ده ،د الټراساونډ له
 Beamسره د موازي كرښو په شكل رسمېږي.
دا ډول آرټيفكټ هغه وخت منځ ته راځي ،چې د الټراساونډ موجونه د دوو كلكو او موازي
محيطونو يا د يوه كلك محيط او  Transducerتر منځ څو ځلې تګ را تګ يعني Ping-
 Pongوكړي ،چې په نتيجه كې يې هغه مهالنى واټن )زمانی فاصله( اوږدېږي ،نو له
همدې کبله باید په نوموي واټن كې بايد د الټراساونډ  Beamد دويم ځل لپاره
 Transducerته ورګرځي.

 Reverbretion Artifactپه لاندې شكلونو د  Monitorپه مخ تشكيلېږي:
 -1په ټوليز ډول  Multipleوي يعنې څو كرښې وي
 -2كرښې موازي او يو له بل څخه په مساوي فاصلو قرار لري.
 -3يوه يا ډېرې كلكې سطحې )انعكاس وركوونكې( د آرټيفكټ د سرچينې په توګه پېژندل
كېږي.
 -4له سرچينې يا منبع څخه لرې كرښې يو پر بل پسې د  Attenuationله كبله كمزورې
كېږي.
دا ډول آرټيفكټ عموماً د مثانې په قدامي دېوال كې تشكيلېږي ،چې په دې برخه كې د
دېوال د پرېړوالي اندازه كول ستونزمنوي.
دغه راز هغه  Cysticكتلې چې د ګېډې قدامي دېوال ته نږدې ځاى ولري د Complex
كتلو په څېر خيال وركوي.
دا ډول آرټيفكټونه له بېلابېلو فرېكونسيو څخه په ګټې اخيستلو ،له بېلابېلو كونجونو يعني
زاويو څخه د معاينې په ترسره كولو او د ګېډې په قدامي دېوال  Transducerته په زور
وركولو تر يوې اندازې اصلاح كولاى شو.
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:Mirror Image Artifact -4
په دې ډول آرټيفكټ كې تر موخې لاندې غړى د الټراساونډ په انځور كې دوه ګونى
ښكارېږي ،چې يو يې په اصلي او بل يې د آينې په ځاى كې ليدل كېږي.
كله چې انځور له داسې يوه غړي څخه سرچينه واخلي ،چې په شا كې يې د Diaphragm
يا د فقراتو د جسم په څېر كلك او منحني يعني  High Echo Reflectorساختمانونه ځاى
ولري ،نو په دې صورت كې د منحني جسم له سطحې څخه د  Echoګانو راګرځېدل په
ډوله ترسره كېږي :چې يو ډول يې په مستقيمه توګه او بل ډول يې له انكسار څخه وروسته
د  Transducerسطحې ته رسېږي يعني لومړى ډول  Echoګانې ژر او دويم ډول په ځنډ
سره د  Transducerسطحې ته رسېږي ،نو له همدې كبله د  Target Organخيال په دوو
ځايونو كې يعني يو په اصلي او بل له منحني سطحې څخه لرې )يعني له منحي جسم
څخه هاخوا( منځ ته راځي.
د بېلګې په توګه د  Diaphragmپه شا كې د ځيګر انځور او يا د فقراتو د انځور په شا
كې د ابهر انځور.
هر كله چې  Right Side Pleural Effusionموجود وي ،نو د ځيګر Mirror Image
 Artifactد ډيافراګم په شا كې تشكيلېږي.

:Beam Width Artifact -5
لكه څرنګه چې د الټراساونډ  Beamثابت ده ،نو كله نا كله په هغه كې تر موخې لاندې
غړى او يوه برخه د څېرمه غړي يو د بل پر مخ خيال وركوي ،چې په پايله كې يې د څېرمه
برخې انځور په اصلي انځور لوېږي او د انځور د ګډوډېدو سبب كېږي.
د بېلګې په توګه د  Cystد څېړنې پر مهال د څېرمه نسجونو خيال د كيست په داخل كې د
 Debrisيا جامدو منځپانګو په شكل ليدل كېږي.
د دې ډول آرټيفكټ د مخنيوي لپاره بايد ناروغ په بېلابېلو وضعيتونو معاينه شي او يا دا
چې  Scanبايد له بېلا بېلو زاويو څخه ترسره شي.
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:Velocity Artifact -6
د فاصلو او اندازو تعينول په نسجونو كې د صوتي امواجو د تېزوالي پر بنسټ محاسبه
كېږي )په منځنۍ توګه .(1540 m/sec
په حقيقت كې د صوتي څپو تېزوالى په بېلا بېلو نسجونو كې توپير لري ،نو له همدې كبله
تل د الټراساونډ معايناتو په اندازه ګيرۍ كې  5%حتى تر دې زياته تېروتنه پېښېدلاى شي،
چې دې ډول آرټيفكټ ته  Velocity Artifactوايي.

:Refraction Artifact -7
دا ډول آرټيفكټ د  Lateral Edge Shadowپه نامه هم يادېږي.
ښايي په دې صورت كې شاتنى سيورى د ښه كپسول شويو ساختمانونو )لكه ښه منظم
كيست( د څنډې يا ځۍ په شا كې هم تشكيل شي ،چې په نتيجه كې يې صوتي موجونو
انكسار د منحني جسم د دېوال د څنډې په وسيله صورت نيسي.
په ټوليز ډول  Lateral Edge Shadowد كيستونو د تشخيص لپاره ډېر ښه نښه او علامه
ده ،خو يواځې د الټراساونډ د پرمختللو ماشينونو او  High Frequencyاو High
 Resolutionپرابونو په وسيله منځ ته راځي.
دغه راز كېداى شي دا ډول  Shadowګانې د جامدو ،ښو كپسول شويو او منظمو جسمونو
په شا كې هم ليدل كېږي.
علاوه له دې دا ډول سيورى د  Cystد سليموالي لپاره يوه ښه نښه او علامه ده.

:Echogenic Focal Zone -8
كله چې صوتي موجونه ) (Ultrasound Beamپر يوه غړي په عمودي يا
 Perpendicularتوګه ولېږي ،نو په دې صورت كې موجونه په محراقي برخه يعني
 Focal Zoneكې يو له بل سره ډېر نږدې كېږي ،چې له دې سره يې شدت هم زياتېږي ،نو
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له همدې كبله له نوموړې برخې څخه راګرځېدلې  Echoګانې ډېرې قوي وي ،يعني هر
غړى چې په دغه  Focal Zoneكې قرار ولري هغه ډېر  Echogenicمعلومېږي.
د بېلګې په توګه د  Right Hepatic Veinدېوالونه ،چې په  Focal Zoneكې قرار لري
او په  Echogenicشكل خيال وركوي ،ځكه چې صوتي موجونه په عمودي توګه په
نوموړي ساختمان لږېږي او په همدغه ناحيه كې  Focusكېږي.

:Comet Tail Artifact-9
د  Reverberation Artifactيو شكل ده ،چې د كوچنيو او شديدا  Echogenicذراتو لكه
د كوچنيو فلزي ذرو ،يا د  Cholestrolكرېسټلونو او يا كوچنيو تيږو په منځ كې
توليدېږي.
په دې صورت كې توليد شوې  Echoګانې په پرلپسې توګه يو له بل سره په ډېره نږدې
فاصله د موازي كرښو په شكل ،چې په تدريجي توګه كمزورې كېږي د  TV Screenتر
لاندنۍ برخې د لكۍ لرونكي ستوري په څېر ليدل كېږي.
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:Split Image ro Anterior Abdominal Wall Artifact- 10
 Sub Cutaneous Fatاو د ګېډې د قدامي دېوال عضلې د الټراساونډ موجونه خپروي
يعني تشعب وركوي ،چې دغه پېښه د عميقه ساختمانونو انځورونه خرابوي ،يعني كله چې
 Beamد ګېډې له قدامي دېوال څخه وارد شي ،نو په دې صورت كې صوتي موجونه د
 Sub Cutaneous Fatاو د ګېډې د عضلو په وسيله انكسار كوي او هغه  Echoګانې
چې د صوتي موجونو د انكسار په نتيجه كې منځ ته راځي د مدنظر غړي د دويم انځور د
جوړېدو لامل كېږي.
د بېلګې په توګه په  Gestational Sacكې د دوه  Embryoګانو ليدل ،چې يو يې حقيقي
او بل يې په كاذب ډول له منكسره  Echoګانو څخه تشكيلېږي.
د دې نيمګړتيا د له منځه وړلو لپاره بايد  Scanله بېلا بېلو زاويو څخه ترسره شي.
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:Curve Edge Artifact - 11
د مور په ګېډه كې په ځانګړې توګه د بلاربښت په وروستيو اونيو كې د  Fetusد قحف د
څېړنې پر مهال ،چې كله د الټراساونډ  Beamد قحف له څنډو څخه چې ښه منحني
)محدب( دي تېرېږي ،نو له انكسار سره مخامخ كېږي او د قحف څنډې پداسې شكل سره
ليدل كېږي چې د هډوكو تمادي يې يو له بل سره پرې كېږي.
د دې نيمګړتيا د له منځه وړلو لپاره بايد  Scanله بېلا بېلو زاويو څخه ترسره شي.

:Slice Thickness Artifact - 12
په دې صورت كې د الټراساونډ انځور د  Monitorپر مخ په  2-Dimentionalيا دوه
بعدي شكل ليدل كېږي يعني  Width and Heightاو په حقيقت كې د الټراساونډ مقطع د
درې بعدونو لرونكې وي يعني ) ،(Width, Height and Thicknessخو Slice
 Thicknessنه ليدل كېږي.
په جبري توګه د درې بعدي انځور ښودنه په دوبعدي شكل سره ښايي د دې لامل شي،
چې جسم په ډبل شكل وليدل شي او تشخيص ګډوډ كړي.
دا ډول آرټيفكټ په  Cysticكتلاتو كې ،چې په  Echogenicشكل او د  Gall Bladderپه
دېوال كې ،چې په غير حقيقي توګه ډبل معلومېږي ،منځ ته راځي.
ومن الله توفيق
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Refresences
Refresences:
1. Senders Clinical Sonography “Roger. C Sanders”
Sanders”
2. Real
Real Time Ultrasound in obstetrics and Gynaecology (
Shahida Zahid)
3. Introduction to ultrasound “ William J. Z Widebel
M.D Roya Sohaey M.D”
M.D”
4. Ultrasound in Emergency Medicine “ Sve Davies DMU.
AMS”
AMS”
5. Basic Tips to Ultrasonograpy “The Burwin Institute of
Ultrasound Canada. Asian Brawan”
Brawan”
6. Mesurement
Mesurement in Ultrasonography “ Prof. Dr. M. Nawab
Anjam MD”
MD”
7. ACR – Ultrasound learning files
8. Internet different sites.
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Publishing Medical Textbooks
Honorable lecturers and dear students!
The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a
serious issue, which is repeatedly challenging students and
teachers alike. To tackle this issue we have initiated the process of
providing textbooks to the students of medicine. In the past three
years we have successfully published and delivered copies of 136
different books to the medical colleges across the country.
The Afghan National Higher Education Strategy (2010-1014) states:

“Funds will be made available to encourage the writing and
publication of textbooks in Dari and Pashtu. Especially in priority
areas, to improve the quality of teaching and learning and give
students access to state – of – the – art information. In the
meantime, translation of English language textbooks and journals
into Dari and Pashtu is a major challenge for curriculum reform.
Without this facility it would not be possible for university students
and faculty to access modern developments as knowledge in all
disciplines accumulates at a rapid and exponential pace, in
particular this is a huge obstacle for establishing a research culture.
The Ministry of Higher Education together with the universities will
examine strategies to overcome this deficit. One approach is to
mobilize Afghan scholars who are now working abroad to be
engaged in this activity.”
I

Students and lecturers of the medical colleges in Afghanistan are
facing multiple challenges. The out-dated method of lecture and no
accessibility to updates and new teaching materials are the main
problems. The students use low quality and cheap study materials
(copied notes & papers), hence the Afghan students are deprived of
modern knowledge and developments in their respective subjects. It
is vital to compose and print the books that have been written by
lecturers. Taking the situation of the country into consideration, we
desperately need capable and professional medical experts who
can contribute to improving the standard of medical education and
Public Health throughout Afghanistan. Therefore enough attention
should be given to the medical colleges.
For this reason, we have published 136 different medical textbooks
from Nangarhar, Khost, Kandahar, Herat, Balkh and Kapisa medical
colleges and Kabul Medical University. Currently we are working to
publish 20 more medical textbooks for Nangarhar Medical Faculty. It
should be mentioned that all these books have been distributed
among the medical colleges of the country free of cost.
All

published

medical

textbooks

can

be

downloaded

from

www.ecampus-afghanistan.org
The book you are holding in your hands is a sample of a printed
textbook. We would like to continue this project and to end the
method of manual notes and papers. Based on the request of
Higher Education Institutions, there is the need to publish about 100
different textbooks each year.
II

As requested by the Ministry of Higher Education, the Afghan
universities, lecturers & students want to extend this project to the
non-medical

subjects e.g.

Science,

Engineering,

Agriculture,

Economics, Literature and Social Science. It should be remembered
that we publish textbooks for different colleges of the country who
are in need.
I would like to ask all the lecturers to write new textbooks,
translate or revise their lecture notes or written books and
share them with us to be published. We will ensure quality
composition, printing and distribution to the medical colleges
free

of

cost.

I would like the students to encourage and assist their
lecturers in this regard. We welcome any recommendations
and suggestions for improvement.
It is worth mentioning that the authors and publishers tried to
prepare the books according to the international standards but if
there is any problem in the book, we kindly request the readers to
send their comments to us or the authors in order to be corrected for
future revised editions.
We are very thankful to German Aid for Afghan Children and its
director Dr. Eroes, who has provided fund for this book. We would
also like to mention that he has provided funds for 40 other medical
textbooks in the past three years which are being used by the
students of Nangarhar and other medical colleges of the country.

III

I am especially grateful to GIZ (German Society for International
Cooperation) and CIM (Centre for International Migration &
Development) for providing working opportunities for me during the
past four years in Afghanistan.
In Afghanistan, I would like to cordially thank His Excellency the
Minister of Higher Education, Prof. Dr. Obaidullah Obaid, Academic
Deputy Minister Prof. Mohammad Osman Babury and Deputy
Minister for Administrative & Financial Affairs Prof. Dr. Gul Hassan
Walizai, Chancellor of Nangarhar University Dr. Mohammad Saber,
Dean of Medical Faculty of Nangarhar University Dr. Khalid Yar as
well

as

Academic

Deputy

of

Nangarhar

Medical

Faculty

Dr.Hamayoon Chardiwal, for their continued cooperation and
support for this project.
I am also thankful to all those lecturers that encouraged us and
gave us all these books to be published and distributed all over
Afghanistan. Finally I would like to express my appreciation for the
efforts of my colleagues Ahmad Fahim Habibi, Subhanullah and
Hekmatullah Aziz in the office for publishing books.
Dr Yahya Wardak
CIM-Expert at the Ministry of Higher Education, February, 2014
Karte 4, Kabul, Afghanistan
Office: 0756014640
Email: textbooks@afghanic.org
wardak@afghanic.org

IV

Message from the Ministry of Higher
Education

In history books have played a very important role in gaining
knowledge and science and they are the fundamental unit of
educational curriculum which can also play an effective role in
improving the quality of Higher Education. Therefore, keeping in
mind the needs of the society and based on educational standards,
new learning materials and textbooks should be published for the
students.
I appreciate the efforts of the lecturers of Higher Education
Institutions and I am very thankful to those who have worked for
many years and have written or translated textbooks.
I also warmly welcome more lecturers to prepare textbooks in
their respective fields so that they should be published and
distributed among the students to take full advantage of them.
The Ministry of Higher Education has the responsibility to make
available new and updated learning materials in order to better
educate our students. Finally I am very grateful to German
Committee for Afghan Children and all those institutions and
individuals who have provided opportunities for publishing medical
textbooks.
I am confident that this project should be continued and
textbooks can be published in other subjects too.

Sincerely,
Prof. Dr. Obaidullah Obaid
Minister of Higher Education
Kabul, 2014
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