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 تؼن اهلل الشحوي الشحین

CHF 

Congestive heart failure  هحصَل خشٍجی ًاکافی قلة اػت کِ دالیل آى ًاسػایی قلثی، هقاٍهت صیاد دس گشدؽ خَى

 هایع اػت. overloadیا 

 اػت. ؿاهل هشاحل صیش: left ventricular failureتشیي آى ؿایع

 :stage 1مشخصات 

 کاسدیَهگال ؿذى -1

$تشجؼتهِ# تتش    prominent$تَصیع هجذد#. عشٍقی کِ دس لَتْای فَقاًی دیذُ هیـَد Redistributionتغییش دس  -2

 ّؼهٌذ ٍ تعذادؿاى تیـهش هیـَد. 

 :stage 2مشخصات 

 $ادم تیٌاتیٌی #دیذُ هیـَد. Interstitial edema ًوای -1

2-  peribronchial cuffing 

3-   ٍhaze .هحَ# ؿذى ًوای اعشاف عشٍق اػت$ 

# ، ٍقهی هایع تِ Kerley-Bههش دس پشیفش اسیا ٍ عوَد تش ػغح پِلَِ $ خغَط  ػاًهی 2تا  1ًوای ؿواتیک: خغَعی حذٍد 

 ًـت هیکٌذ. interstitiumداخل تافت 

 

ّتا ٍ عتشٍق تتِ    ی تتشًٍؾ ؿتَد دیتَاسُ  ؿَد. تاعث هیپخؾ هی peribronchovascularی دیگش: هایع دس فضای  ًوا

گَیٌتذ. تتشًٍؾ داختل    هی peribronchial cuffingپیذا کٌذ.# تِ ایي ًوا  hazeساحهی قاتل هـاّذُ ًثاؿٌذ. $حالت 

chest ی تتشًٍؾ سا  هـخص اػت ٍلی دس ایي حالت دیَاسُی تشًٍؾ ؿاسج ٍ افهذ ٍ دیَاسُتِ صَست ًوای ػیاُ سًگ هی

thick تیٌین. خغَط ٍاضح دسٍ عشٍق ّتن هـتخص ًیؼتهٌذ. $   هیperihilar haze     ّوتاًغَس کتِ فلتؾ سٍی عکتغ #
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هـخص کشدُ اػت ایي خغَط دس حالت ًشهال تِ ساحهی قاتل تـخیص ّؼتهٌذ. هتاتی کتِ دس اعتشاف عتشٍق دس تصتَیش       

 ًفع ادم سیَی اػت.کٌین تِ ػوت ساػت هـاّذُ هی

 

 

ؿتذى اعتشاف    hazeٍ یکتی   kerleyدٍ هـخصِ داسین، یکی خغَط ، یکی خغتَط   Interstitialپغ دسکل تشای ادم 

 عشٍق ٍ تشًٍؾ.

 

 تَجِ ؿَد تِ خغَط عشٍق ٍ تشًٍؾ!

 سفهِ حالت ػیاّی ٍ ؿاسپی ًشهال سا ًذاسین. interstitiumّا ٍ تافت septaدّذ هایع دسٍى ًوایی کِ ًـاى هی CTدس 

 :stage 3مشخصات 

 ادم آلَئَالس
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صًذ تِ داخل سیِ دسًهیجِ فـاس داخل عشٍق تاال ؿَد ٍ پغ هیًوی pushخَى تِ خَتی تِ تیشٍى  heart failure} دس 

 stage 1ؿَد. ایجاد هیredistribution سفهِ 

  Stage2صًذ. پغ هی interstitium   تعذ تِ داخل تافت

 { Stage3ؿَد.              ّا هیٍاسد آلَئَل interstitium  ٍقهی فـاس تاص ّن اداهِ پیذا کٌذ اص تافت

دّتذ کتِ   ّا پش ؿَد ًوای ػتفیذ سًگتی هتی   کٌذ. ٍقهی داخل آلَئَلداس اػت ٍ تا تٌگی ًفغ هشاجعِ هیایي تیواس عالهت

 ِ کِ دس سیِ پخؾ ؿذُ تاؿذ.ّای پٌثخغَط ٍاضحی ًذاسد، هثل حالت داًِ

ی ایي هَضتَ  اػتت   تیٌین کِ تِ ًفع ادم آلَئَالس اػت ٍ ًـاى دٌّذُّا حالت تَتَالس ػیاُ سًگ هیدسٍى ّویي ػفیذی

گَیٌذ کِ تا فلؾ صسد سٍی تصَیش هـتخص  هی air bronchogramsاًذ. تِ آى ّا ٌَّص کاهل اص هایع پش ًـذُکِ آلَئَل

ی تشًٍـی اػت کتِ ٌّتَص هتایع ٍاسد آى    اػت. $ػیاّی ًـاى دٌّذُ consolidationاًذ ٍ یک ًوای تیپیک تشای ؿذُ

 ادم سیَی اػت. consolidationًـذُ اػت.# دس ایي هَسد علت 

 

اى دّذ.# ّواًغَس کِ فلؾ آتتی ًـت  هی pleural effusionی دیگش ادم آلَئَالس ٍسٍد هایع تِ فضای پِلَِ اػت. $هـخصِ

 pedicleتیٌتین  ؿَد، قلة تضسگ سا هیًیض هـاّذُ هی CHFی هـخصات دّذ دس ایي حالت صاٍیِ ؿاسج ًیؼت. تقیِهی

 تیٌین کِ تضسگ ؿذُ.عشٍق سا هی

 pedicleچٌتاى تتضسگ ٍ   تشعشف ؿتذُ ٍلتی قلتة ّتن     consolidationتیٌین کِ فشد دسهاى ؿذُ دس تصَیش تعذی هی

 چٌاى تضسگ اػت.عشٍقی ّن
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 عشٍق ٍاضحاً تضسگ ؿذُ اػت. pedicleًوای دیگشی کِ دس آى 
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-حالت ػیاّی سا ًذاسد ٍ ًوا خاکؼهشی سًگ هی CTگَیٌذ. کٌذ کِ تِ آى ًوای گِشَم گلَغ هیّن ًوایی ایجاد هی CTدس 

 ؿَد. دس تصَیش صیش هقایؼِ کشدُ اػت، پاییي کِ هایع جوع ؿذُ ػفیذ ؿذُ اػت.
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تا تِ ایي جا رکش ؿذ هشتَط تِ حالهی اػت کِ تیواس ایؼهادُ تاؿذ. ٍقهی تیوتاس خَاتیتذُ تاؿتذ هعوتَالً     ی ًکاتی کِ ّوِ

 ؿَد.ی ساػت دیذُ هیادم سیَی کاهالَ دس سیِ supineتَصیع عشٍقی آى یکؼاى اػت. دس تصَیش 

 

 

Cardiothoracic ratio#ًؼثت قلة$ 

گَیین قلة تتضسگ ؿتذُ   هی Cardiothoracic ratioتضسگ ؿذى قلة اػت. تش هثٌای  CHFگفهین یکی اص خصَصیات 

ِ transverse diameterگٌین؟ ًؼثت تضسگهشیي قغش قلة $سا چگًَِ هحاػثِ هی CTRاػت.  ی # تِ قغش داخلی قفؼت

" تاؿتذ ٍ دس تعضتی   05تایتذ کوهتش اص    CTRّای عضالًی سا ًثایذ اًذاصُ تگیتشین.# .  ، یعٌی تافتinnerتِ  innerػیٌِ $

ّوچٌتیي   CTR" اگش عکغ ایؼهادُ تاؿذ قلة تضسگ ؿذُ اػتت. افتضایؾ   05" ّن خَب اػت. ٍ تاالی 00هَاسد کوهش اص 

تَاًذ تِ علت تجوع هایع دٍس قلة تاؿذ صیشا دس یک عکغ ػادُ هوکي اػت ًهَاًین تـخیص تذّین کِ هایع دٍس قلة هی

" CHF  ٍ50-05" تتِ  05" حؼاػیت 05تاالی  CTRا قلة تضسگ ؿذُ اػت. # ٍ یpericardial effusionجوع ؿذُ $

 اػت. CHFی هـخصِ
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ِ   ی قلة کِ تضسگ ؿذُ سا تا خظ صسد سًگ هـخص کشدُدس تصَیش صیش اًذاصُ ی ػتیٌِ  اػت کِ تیـهش اص ًصف قغتش قفؼت

-داسد. فلؾ آتی ًـاى دٌّذُ pericardial effusionتیٌین کِ خَد قلة تضسگ ًـذُ اػت ٍ تیواس ها هی CTاػت. دس 

تَاًین تـخیص دّین کِ قلة تضسگ ؿذُ یا هتایع  ًوی chestی هایعی اػت کِ دٍس قلة جوع ؿذُ اػت. ٍلی دس ًوای 

 کٌذ.ی قلة افهشاق پیذا هیی هایع تا داًؼیهِتِ علت تفاٍت داًؼیهِ CTدٍس قلة جوع ؿذُ اػت. دس 

 

 

دّذ کِ کاسدیَهگتالی ًیؼتت ٍ   ًـاى هی CT" اػت. ٍلی 05آى تاالی  CTRؿذُ اػت.  صیش قلة تضسگ chestدس تصَیش 

pericardial effusion .اػت 
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Pleural effusion 

تاؿذ ٍ اگش یک عشفتِ  " هَاسد دٍعشفِ هی55اػت کِ دس  Pleural effusionتیٌین هی CHFی دیگشی کِ دس هـخصِ

 Pleuralتـتخیص دّتین    chestػت. چقذس هایع تایذ جوع ؿَد تتا دس  تیٌین ػوت ساػت اتاؿذ ػوهی کِ تیـهش هی

effusion  داسین؟ تؼهگی داسد دس چِ پَصیـٌی عکغ تگیشین. ٍقهی یکPA  لیهتش  هیلتی  150گیتشین  هعوَلی داسین هتی

 50تگیتشین تتاالی    lateralّا تؼهِ ؿذُ اػتت. اهتا اگتش عکتغ     کٌین کِ صاٍیِهایع کِ جوع ؿَد دس عکغ هـاّذُ هی

ؿتَد چتَى   تتش هتی  تَاًین تـخیص دّین. حاال اگش تیواس ًهَاًذ تٌـیٌذ ٍ یا تایؼهذ تـخیص خیلی ػختلیهش سا هیهیلی

لیهتش قاتتل تـتخیص    هیلی 055ًذاسد. دس ایي حالت $خَاتیذُ# تیـهش اص  dependentؿَد ٍ دیگش حالت هایع پخؾ هی

 اػت.

 

ؿتَد، تتِ   ی پِلِتَ جوتع هتی   اػت. حالهی اػت کِ هایع دس پایِ subpulmonic effusionهَسد دیگشی کِ ٍجَد داسد 

  ِ ی تتیي دیتافشاگن ٍ ّتَای هعتذُ دس تـتخیص      صَست پِلَِ. کِ تـخیص آى اص دیافشاگنِ تاالصدُ تؼیاس ػخت اػتت. فاصتل

subpulmonic effusion ا ًـتاى  کٌذ. دس تصَیش صیش فلؾ صسد سًگ ایي فاصتلِ س اص تاالصدگی دیافشاگن تِ ها کوک هی
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ؿتَد ٍ هعتذُ تقشیثتاً    ی خیلی کوی دیذُ هیدّذ. َّای هعذُ تِ صَست ػیاُ سًگ افهادُ اػت. دس عکغ ًشهال فاصلِهی

 چؼثیذُ تِ دیافشاگن اػت. اها دس ایي حالت فاصلِ افضایؾ هیاتذ.

 

 

Vascular pedicle 

 pedicleگیتشین؟  ا چگًَِ اًذاصُ هتی عشٍقی س pedicleعشٍقی اػت.  pedicle# ؿذى wideتضسگ $ CHFٍیظگی دیگش 

 SVCگیشی آى تایذ دٍ خظ سػن کٌین یکی خغتی اػتت کتِ تتش     عشٍقی هحل خشٍج آئَست ٍ کشًٍش ٍ .. اػت. تشای اًذاصُ

ی ایتي  ؿَد. فاصلِؿَد، سػن هیجذا هی subclavianؿَد ٍ دیگشی تش هحلی کِ ؿشیاى $ٍسیذ اجَف فَقاًی# عوَد هی

 اػت. عشٍقی pedicleدٍ خظ 

 

Pedicle  عشٍقی ًشهال دس یک عکغPA  پاتَلَطیتک  00ههتش ؿتَد   هیلی 00ههش تاؿذ. اگش تاالی هیلی 05تایذ کوهش اص "

ّتای قثلتی هقایؼتِ کٌتین حهتی ختاسج اص ایتي        ای تذػت آهذُ اػت، پغ اگش تا عکتغ اػت. ایي عذد تِ صَست هقایؼِ
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http://www.radiologyassistant.nl/data/bin/a509797a68179a_coronary-anatomy3.jpg


 

  Page 
10 

 CHF -جلسه هشتم 

  

range ههشی دس هیلی 0تَاًین تـخیص دّین. افضایؾ ّن هیpedicle   لیهتش هتایع دسٍى سگ    1عشٍقی هعادل افتضایؾ

ؿَد. $ٍسیذ آصیگَع خَى پاییي ؿکن هی wideّن  azygusعشٍقی ٍسیذ  pedicleؿذى  wideاػت. هعوَالً ّوشاُ تا 

 آٍسد.# ػوت ساػت سا تِ ػوت تاال هی

 

 کٌین:قؼین هیتَاًذ علل هخهلفی داؿهِ تاؿذ کِ دس ایٌجا تِ ػِ دػهِ تادم سیَی هی

 ادم سیَی ًاؿی اص هـکالت قلثی $دس ایي حالت کاسدیَهگالی ًیض داسین# -1

 تَاًذ هایع دفع کٌذ. ، هثالً تیواسی کِ ًاسػایی کلیَی کِ ًوی over hydrationادم سیَی ًاؿی اص  -2

 گَیٌذ.هی ARDSّای سیِ کِ تِ آى افضایؾ ًفَرپزیشی هَیشگ -3

 اًذ. یک ٍیظگی هـخصِکٌٌذ تـخیص دّین کذام یک اص ایي علل تاعث ادم سیِ ؿذُیک ػشی هـخصات تِ ها کوک هی

عشٍقی ًشهتال اػتت.    pedicleحاد تاؿذ،  heart failureیا   ARDS عشٍقی اػت. ٍقهی علت ادم سیِ pedicleّواى 

ؿَد. دس هی wide عشٍقی pedicle هضهي تاؿذ،  CHFیا هـکل کلیَی ٍ یا  over hydrationاها اگش علت ادم سیَی 

 ؿَد چَى هایع ٍجَد ًذاسد. narrowعشٍقی   pedicle ادم سیَی ًاؿی اص افضایؾ ًفَرپزیشی هَیشگ حهی هوکي اػت

 

اػتت. دس تصتَیش صیتش تتا      supineؿَد هعوتَالً  ّا گشفهِ هیی کِ اص آىchestهعوَالً تذحال ّؼهٌذ ٍ  ARSDتیواساى 

 ههش ًیؼت.هیلی 00ـذُ ٍ تاالی ً wideعشٍقی   pedicle ٍجَد ادم سیَی
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ًذاؿتهِ تاؿتذ چتَى دس ایتي حالتت       rotationی دیگشی کِ تایذ تِ آى تَجِ کٌین ایي اػت کتِ تیوتاس دس عکتغ    ًکهِ

pedicle  عشٍقیwide ؿَد.هی 
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Dilatation of azygos vein 

ّوتشاُ   wideعشٍقتی   pedicleگفهین، یک ٍسیذ آصیگَع دیالتِ تَد کتِ هعوتَالً تتا     CHFی دیگشی کِ تشای هـخصِ

ههتش قغعتاً   هیلتی  15داًٌذ $تاالی ههش سا غیش ًشهال هیهیلی 5ی کِ تیواس ایؼهادُ تاؿذ هعوَالً تاالی positionاػت. دس 

ًشهال تاؿذ. تغییشات قَع ٍسیذ آصیگَع دس ههش ّن هوکي اػت هیلی 10غیش ًشهال اػت.#. اها اگش تیواس خَاتیذُ تاؿذ تا 

ههتش  هیلی 3ههش اػت. اگش عکغ قثلی اص تیواس داؿهِ تاؿین، هعوَالً افضایؾ قغش تیؾ اص هیلی 1عی دم ٍ تاصدم دس حذٍد 

 غیشعثیعی اػت.
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