
صٍال ػملی ٍ سٍؿْبی ثشسػی آى دس ام آس آی 

یه اكغالح تَكیفی اص هجوَػِ .دهبًغ یه ثیوبسی هـخق ٍ ثخلَف ًیؼت: هؼشفی دهبًغ ٍ اًَاع آى

 ػملی هختل _افشاد هجتال ػولىشد فىشی.ػالین ٍ ًـبًِ ّبی اػت وِ اختالالت تبثیش گزاس ثش هغض ایجبد هیىٌذ

ؿذُ داسًذ وِ دس سٍاثظ ؿخلی یب فؼبلیت ّبی ػبدی سٍصاًِ هـىل ایجبد هی وٌذ،آًبى ّوچٌیي تَاًبیی خَد سا 

ثشای حل هؼبئل ٍ هـىالت ٍ وٌتشل احؼبػبت ٍ ّیجبًبت اص دػت هیذٌّذ ٍ تغییش ؿخلیت ٍ هـىالت 

ثب ایي وِ اص دػت دادى .سفتبسی چَى تحشیه پزیشی ٍ ػلجبًیت ،تَّن ٍ یب ّزیبى گَیی سا ًـبى هی دٌّذ

پضؿىبى دس كَستی وِ دٍ ...حبفظِ یىی اص ػالئن دهبًغ اػت اهب ایي هَضَع ثِ تٌْبیی دلیل ثش دهبًغ ًیؼت

یب چٌذ ػولىشد هغض هبًٌذ حبفظِ،تَاًبیی تىلن،ادسان یب تَاًبیی ّبی ادساوی هبًٌذ لذست لضبٍت ثذٍى اص 

دػت دادى َّؿیبسی ثغَس هؼٌی داس ٍ ثشجؼتِ ای دچبس اختالل ؿَد ،آًشا دهبًغ یب صٍال ػملی تـخیق هی 

. دٌّذ

: اًَاع دهبًغ

 #ضؼف حبفظِ ٍ هْبست ّبی تىلن ٍ تفىش ٍ سفتبسّبی اجتوبػی$وَستیىبل یب لـشی

 #ػالٍُ ثش حبفظِ،تغییشات احؼبػبت ٍ حشوت$ػبة وَستیىبل

 #دسگیش ی دس توبم هغض$پیـشًٍذُ ٍ تْبجوی

دس ایي ثحث هب ثِ ثشسػی ًمؾ تلَیشثشداسی دس چٌذ هَسد ؿبیغ دهبًغ یؼٌی آلضایوش،دهبًغ ػشٍلی،دهبًغ 

$lewy body#  ٍ،frontotemporal      هی پشداصین   

ایي ثیوبسی یىی اص ػلل ؿبیغ صٍال هغض دس افشاد هؼي اػت، یه پشٍػِ پیـشًٍذُ تخشیت ػیؼتن : آلضایوش

اًجبؿت یه .ػلجی ّوشاُ ثب اختالل دس ػولىشد ًشًٍی ٍ ًبثَدی تذسیجی ادسان ٍ ػولىشد ٍ سفتبس افشاد اػت

 ٍ اًجبؿت tauٍ ًیض اختالل دس تٌظین فؼفبتِ ؿذى پشٍتئیي  #amyloid beta$ًَع پشٍتئیي ثٌبم آهیلَییذ ثتب

 ػلت اكلی ایي ثیوبسی اػت tauدسٍى ػلَلی تبًگل ّبی ًشٍفیجشیل ٍ اًَاع ػوی ٍ هحلَل پشٍتئیي

  ثِ ػٌَاى اّذاف tauپیـشفت آتشٍفی ثِ عَس هـخق اص لَة توپَسال هیبًی ٍ همذاس غیش ػبدی پشٍتئیي 

یه الگَی صٍال اص دسٍى لـش هغض ثِ ثیشٍى ٍ آتشٍفی ّبیپَوبهپ ثِ ػٌَاى .تلَیشثشداسی ثـوبس هیشًٍذ

ثِ  #MCI$سیؼه فبوتَس ثشای وبّؾ لَُ ادساوی ٍ دهبًغ اػت ٍ ًیض ػالهت تَػؼِ یه تخشیت هضهي ادساوی

اسصیبثی ّبیپَوبهپ ثِ ػٌَاى پشوبسثشدتشیي هبسوش ػبختبسی ٍ آًبتَهیىبل وِ ثشاحتی ثِ .آلضایوش  هی ثبؿذ

  .تٍػیلِ یه تلَیش وشًٍبل لبثل ثشسػی اع

 



: اًَاع دهبًغ

 #ضؼف حبفظِ ٍ هْبست ّبی تىلن ٍ تفىش ٍ سفتبسّبی اجتوبػی$وَستیىبل یب لـشی

 #ػالٍُ ثش حبفظِ،تغییشات احؼبػبت ٍ حشوت$ػبة وَستیىبل

 #دسگیش ی دس توبم هغض$پیـشًٍذُ ٍ تْبجوی

دس ایي ثحث هب ثِ ثشسػی ًمؾ تلَیشثشداسی دس چٌذ هَسد ؿبیغ دهبًغ یؼٌی آلضایوش،دهبًغ ػشٍلی،دهبًغ 

$lewy body#  ٍ،frontotemporal هی پشداصین   

ایي ثیوبسی یىی اص ػلل ؿبیغ صٍال هغض دس افشاد هؼي اػت، یه پشٍػِ پیـشًٍذُ تخشیت ػیؼتن : آلضایوش

اًجبؿت یه .ػلجی ّوشاُ ثب اختالل دس ػولىشد ًشًٍی ٍ ًبثَدی تذسیجی ادسان ٍ ػولىشد ٍ سفتبس افشاد اػت

 ٍ اًجبؿت tauٍ ًیض اختالل دس تٌظین فؼفبتِ ؿذى پشٍتئیي  #amyloid beta$ًَع پشٍتئیي ثٌبم آهیلَییذ ثتب

  ػلت اكلی ایي ثیوبسی اػتtauدسٍى ػلَلی تبًگل ّبی ًشٍفیجشیل ٍ اًَاع ػوی ٍ هحلَل پشٍتئیي

  ثِ ػٌَاى اّذاف tauپیـشفت آتشٍفی ثِ عَس هـخق اص لَة توپَسال هیبًی ٍ همذاس غیش ػبدی پشٍتئیي 

یه الگَی صٍال اص دسٍى لـش هغض ثِ ثیشٍى ٍ آتشٍفی ّبیپَوبهپ ثِ ػٌَاى .تلَیشثشداسی ثـوبس هیشًٍذ

ثِ  #MCI$سیؼه فبوتَس ثشای وبّؾ لَُ ادساوی ٍ دهبًغ اػت ٍ ًیض ػالهت تَػؼِ یه تخشیت هضهي ادساوی

اسصیبثی ّبیپَوبهپ ثِ ػٌَاى پشوبسثشدتشیي هبسوش ػبختبسی ٍ آًبتَهیىبل وِ ثشاحتی ثِ .آلضایوش  هی ثبؿذ

" # 85ٍ" 80ثب حؼبػیت ٍ ٍیظگی ثتشتیت $ٍػیلِ یه تلَیش وشًٍبل لبثل ثشسػی اػت

 :سٍؿْبی ثشسػی آلضایوش دس ام اس ای 

هغبلؼبت دس حَصُ آلضایوش هؼوَال ثب اسصیبثی ػولىشد : BOLD f MRIتغییشات فبًىـٌبل ٍ ثشسػی ثب  -1

هشثَط ثِ حبفظِ ٍ ًیض ثشسػی ٍجَد یب ػذم ٍجَد استجبط ثیي  #task$توبم هغض دس صهبى اػوبل هحشوْب

.  یب ػذم اػوبل هحشن اًجبم هیـَدrestًَاحی هختلف هغض دس جشیبى ثشسػی دس حبلت 

ُ گیشی اص آًْب ثبػث استمبی ًگبُ :پشفیَطى -2  سٍؿْبی تلَیشثشداسی پشفیَطى پیـشفتِ ٍ ثْش

ًمق ٍ اختالل دس حَصُ پشفیَطى .وبسؿٌبػبى ثِ ثیوبسیْبی تخشیت ػلجی اص جولِ آلضایوش ؿذُ اػت

لجل اص ظَْس ػالین ولیٌیىی ٍ استجبط آى ثب وبّؾ لَای ادساوی دس ثیوبساى ثب تـخیق آلضایوش ثبثت 

وـف ًَاحی ثب ًمق پشفیَطًی هی تَاًذ دس تـخیق آلضایوش اص ػبیش پشٍػِ ّبی .ؿذُ اػت

 .دهبًغ هغضی هَثش ثبؿذ

لَثْبی پبسیتبل ،فشًٍتبل ٍ توپَسٍهذیبل ٍ لتشال ، MRSدس پشٍػِ تـخیلی آلضایوش ثب اػتفبدُ اص  -3

 ROIاًتخبة هىبى .دس اوثش هَاسد اص تىٌیه ته ٍاوؼل اػتفبدُ هیـَد.هَسد هغبلؼِ لشاس هیگیشًذ

ثشای ًوًَِ دس            .پبتَفیضیَلَطی ثیوبسی ٍ هالحظبت تىٌیىی كَست هیگیشد: ثب تَجِ ثِ دٍ ػبهل



 $neurofibrillary pathology#   ٍ تخشیت ًشًٍی لجل اص ّوِ توپَسال هیبًی دسگیش هی ؿَد ٍ

ROIجْت ًوبیبى ػبختي پیه  هتبثَلیت.  سا هحذٍد ثِ ایي ًبحیِ لشاس هیذّین ٍMI ِدس ًبحی  

.  اػت35  پبئیٌتش اص TEتوپَسال هیبًی ٍ ّبیپَوبهپ ًیبص ثِ اًتخبة 

 

 یبفتِ ّبی ثِ دػت آهذُ اص تلبٍیش آًبتَهیىبل ًـبى هی دّذ وِ ثیوبساى # :DTI$تلَیشثشداسی -4

 PET ّؼتٌذ ٍ ًیض هغبلؼبت entorhinalآلضایوش ی غبلجب دچبس آتشٍفی دس ًبحیِ ّبیپَوبهپ ٍ 

/SPECT ِوبّؾ ػولىشد ٍ هتبثَلیؼن سا دس ًبحی posterior cingulate ًـبى هی دٌّذ،اهب ثب ایي 

 سا وِ لَة Cingulamٍجَد تىٌیىْبی فَق ًویتَاًٌذ هـخق وٌٌذ وذام یه اص ًبٌّجبسیْبی الیبف 

لزا اص سٍؽ .توپَسال هیبًی ٍ ًبحیِ ػیٌگَلیت خلفی سا ثْن ٍكل هیىٌٌذ تحت تبثیش لشاس هی دّذ

DTI دس تـخیق هیضاى تخشیت الیبف هبدُ ػفیذ ثب اػتفبدُ اص دٍ فبوتَس Fractional anisotropy  

  ٍmean diffusivityاػتفبدُ هیـَد   .

ًمؾ ایي دٍ ػىبًغ دس وـف هیىشٍخًَشیضی   : SWI  ٍ ٍصى پزیشفتبسیT2%تلبٍیش گشادیبى اوَ  -5

اص افشاد هؼي هـبّذُ " 10اگش چِ هیىشٍخًَشیضی هغضی دس حذٍد .دس ثبفت پبساًـین هغض اػت 

دس .هیـَد ٍلی افضایؾ تؼذاد آى دس ػوك ثبفت هغض هیتَاًذ دس استجبط ثب افضایؾ خغش دهبًغ ثبؿذ

ثیوبساى هجتال ثِ " 86 وبًًَْبی وَچه ثبسص ثب افضایؾ داًؼیتِ دس SWI ثب ٍصى 3Tهغبلؼبت ثب هگٌت

VaD اص ًَع " 54 دس همبیؼِ ثبlewy body dementia ٍ 48 " ُاص ًَع آلضایوش هـبّذُ ؿذ

 یه تمذم دس اًتـبس لَثبس هیىشٍخًَشیضی ّب lewy body dementiaدس ثیوبساى آلضایوش ٍ .اػت

 . ٍجَد داسدVaD ٍ MCIًؼجت ثِ ثیوبساى 

#  mild CI$یبفتِ ّب دس هغبلؼِ ثب اػوبل هحشن هشثَط ثِ حبفظِ دس ّش دٍ ثیوبس هجتال ثِ آلضایوش ٍ ًَع هضهي

ؿبهل تخشیت ػولىشدی هتفبٍت دس ّبیپَوبهپ ٍ ػذم فؼبلیت ًبحیِ ای هشتجظ ثب حبفظِ دس ایي ثیوبساى 

اػت،ثلؼىغ دس حبلت ػذم اػوبل هحشن  ثِ تَكیف ّوگبم ػبصی صهبًی ثیي ًَاحی هختلف هغض ٍ ثِ عَس ؿبیغ 

 default mode network( posterior cingulate,percuneus, medial prefrontal,bilateralدس 

parietal cortex#   هی پشداصین ,

 دس عَل صهبى ػذم اػوبل هحشن، فؼبل اػت ٍلی دس صهبى اًجبم پشداصؽ ادساوی DMNدس یه فشد ػبلن ًبحیِ 

دس خبهَؿی فشٍ هیشٍد ٍ دس یه فشد هجتال ثِ آلضایوش دسجبت ضؼیفتش اص خبهَؿی دس عی صهبى فؼبلیت 

  سا آؿىبس هیىٌذ خلَكب دس DMNایي یبفتِ ّب وبّؾ استجبط ثیي ًَاحی .   سا ؿبّذ ّؼتینDMNًبحیِ

 ّؼتٌذ ٍ ایي ثیوبساى دس ٍالغ دس هؼشم خغش PETثیوبساى هـىَن ثِ آلضایوش وِ داسای اػىي هثجت ثب 

ثِ آلضایوش دس چٌذ ػبل آیٌذُ ّؼتٌذ  #MCI$استمبی ًَع هضهي



 

ُ گیشی اص آًْب ثبػث استمبی ًگبُ وبسؿٌبػبى ثِ : پشفیَطى سٍؿْبی تلَیشثشداسی پشفیَطى پیـشفتِ ٍ ثْش

ًمق ٍ اختالل دس حَصُ پشفیَطى لجل اص ظَْس ػالین .ثیوبسیْبی تخشیت ػلجی اص جولِ آلضایوش ؿذُ اػت

وـف ًَاحی ثب .ولیٌیىی ٍ استجبط آى ثب وبّؾ لَای ادساوی دس ثیوبساى ثب تـخیق آلضایوش ثبثت ؿذُ اػت

ثِ عَسی وِ .ًمق پشفیَطًی هی تَاًذ دس تـخیق آلضایوش اص ػبیش پشٍػِ ّبی دهبًغ هغضی هَثش ثبؿذ

افضایؾ پشفیَطى ثلَست گزسا هی تَاًذ دس هشاحل اٍلیِ ثشٍص ثیوبسی سخ دّذ وِ هوىي اػت ثِ دلیل 

ثْشحبل ًىتِ هْن ایي اػت وِ .ػولىشد ججشاًی هغض ثبؿذ وِ ٌّگبم اختالل دس ػولىشد یه ًبحیِ سخ هی دّذ

تغییشات چـوگیش دس جضییبت الگَّبی پشفیَطى دس هشاحل اٍلیِ ثیوبسی ٍجَد داسد وِ ثبیذ هَسد تَجِ لشاس 

ّویي تغییشات اػت وِ ثبػث ایجبد هحذٍدیت دس اػتفبدُ اص ایي سٍؿْب ثشای تـخیق دس هشاحل اٍلیِ .گیشد

هغبلؼبت ثلٌذ هذت ٍ ثجت تغییشات پشفیَطى جْت دسن ػویك تش اص ًحَُ پیـشفت ثیوبسی هی ! ؿذُ اػت

. تَاًذ ووه وٌٌذُ ثبؿذ



 DSCسٍؽ .    هی ثبؿذDCE ٍ ًیض سٍؽ DSC ٍ  ASLسٍؽ ػوذُ ثشسػی ّبی پشفیَطًی دس ام آس آی ؿبهل 

ایي سٍؽ اهىبى . وِ سٍؽ هشػَم تش دس هغبلؼبت ثیوبسی آلضایوش اػت ٍ ًیبص ثِ تضسیك هبدُ وٌتشاػت صا داسد

 سا هی PETوِ اعالػبت هـبثِ  #CBF$ٍ جشیبى خَى هغضی #CBV$هحبػجِ دٍ پبساهتش هْن حجن خَى هغضی

ِ ای دس لَة توپَسٍپشیتبل دٍ " 17عجك هغبلؼبت یه وبّؾ .دٌّذ،ٍجَد داسد دس هیضاى حجن خَى هغضی ًبحی

 هـبّذُ هیـَد ٍ ایي دس حبلی اػت وِ دس افشاد ػبلن تحت وٌتشل ّیچ وبّؾ cerebralعشف دس همبیؼِ ثب 

افضایؾ پشفیَطى دس ًبحیِ فشًٍتَثبصال دس . پشفیَطى دس همبیؼِ ثب ثیوبساى آلضایوش ی هـبّذُ ًـذُ اػت

  ٍجَد داسد وِ ّوشاُ یه تَػؼِ ثِ لَة فشًٍتبل اػت وِ MCIهشاحل اٍلیِ آلضایوش دس ثیوبساى هجتال ثِ ًَع 

گَاُ ثش ججشاى ػیؼتن ػلجی ثذلیل ًمق پشفیَطًی ًبحیِ هجبٍس اػت 

 

 اػت وِ ثذلیل وٌتشاػت راتی ٍ ػذم تضسیك هبدُ ASLسٍؽ لبثل اعویٌبى دیگش دس هغبلؼبت پشفیَطًی

اص الگَّبی . سا اسائِ ثذّذPETوٌتشاػت ثؼیبس هَسد تَجِ لشاس گشفتِ اػت ٍ هی تَاًذ ًتبیج هـبثِ

  ثشای توبیض آلضایوش اص دهبًغ فشًٍتَتوپَسال ثِ ٍػیلِ ایي سٍؽ هیتَاى ثْشُ ثشد،ّوچٌیي CBFوبّؾ

 دس ثیوبساى هجتال ثِ آلضایوش دس همبیؼِ ثب افشاد ػبلن  right anterior (cingulate gyrus $ دسCBFافضایؾ 

ٍ ًَاحی ثبصال گبًگلیب ًیض ثشای تـخیق  #right amygdala$ٍ ًیض افضایؾ پشفیَطى دس ّبیپَوبهپ چپ ٍ 

. ًَع هضهي اص افشاد ػبلن ووه وٌٌذُ اػت



 

، لَثْبی پبسیتبل ،فشًٍتبل ٍ توپَسٍهذیبل ٍ لتشال هَسد هغبلؼِ MRSدس پشٍػِ تـخیلی آلضایوش ثب اػتفبدُ اص 

:  ثب تَجِ ثِ دٍ ػبهلROIاًتخبة هىبى .دس اوثش هَاسد اص تىٌیه ته ٍاوؼل اػتفبدُ هیـَد.لشاس هیگیشًذ

 neurofibrillary $ثشای ًوًَِ دس            .پبتَفیضیَلَطی ثیوبسی ٍ هالحظبت تىٌیىی كَست هیگیشد

pathology#   ٍ تخشیت ًشًٍی لجل اص ّوِ توپَسال هیبًی دسگیش هی ؿَد ٍROI سا هحذٍد ثِ ایي ًبحیِ لشاس 

  TE  دس ًبحیِ توپَسال هیبًی ٍ ّبیپَوبهپ ًیبص ثِ اًتخبة MIٍ جْت ًوبیبى ػبختي پیه  هتبثَلیت. هیذّین

.  اػت35پبئیٌتش اص 

 اػت وِ وبّؾ فؼبلیتْبی ػیٌبپؼی posterior cingulate gyrus ٍ  inferior precuneiًبحیِ هْن دیگش 

. ًبؿی اص ثیوبسی آلضایوش دس ایي ًبحیِ صٍدتش اص ًَاحی دیگش آغبص هی ؿَد

 

 



 

: اسصیبثی ػغح هتبثَلیت ّبی هختلف ٍ استجبط آى ثب آلضایوش

 دس ثیوبساى آلضایوش ی دس posterior cingulate, bilateral hippocampus دس NAA/Cr وبّؾ ػغح 

همبیؼِ ثب افشاد ػبلن 

 posterior cingulate  دس ثیوبساى هجتال ًؼجت ثِ گشٍُ ًشهبل ثِ خلَف دس MI/Crافضایؾ ًؼجت

,parietal gray matter  

 دس هشاحل اًتْبی ثیوبسی هـَْد تش NAA/Cr  دس هشاحل اٍلیِ ثیوبسی ٍ وبّؾ ػغح MI/Crتغییشات دس ػغح 

اػت 

یبفتِ ّبی ثِ دػت آهذُ اص تلبٍیش آًبتَهیىبل ًـبى هی دّذ وِ ثیوبساى آلضایوش ی  : #DTI$تلَیشثشداسی

 وبّؾ ػولىشد ٍ PET /SPECT ّؼتٌذ ٍ ًیض هغبلؼبت entorhinalغبلجب دچبس آتشٍفی دس ًبحیِ ّبیپَوبهپ ٍ 

 ًـبى هی دٌّذ،اهب ثب ایي ٍجَد تىٌیىْبی فَق ًویتَاًٌذ posterior cingulateهتبثَلیؼن سا دس ًبحیِ 

 سا وِ لَة توپَسال هیبًی ٍ ًبحیِ ػیٌگَلیت خلفی سا Cingulamهـخق وٌٌذ وذام یه اص ًبٌّجبسیْبی الیبف 

 دس تـخیق هیضاى تخشیت الیبف هبدُ ػفیذ ثب DTIلزا اص سٍؽ .ثْن ٍكل هیىٌٌذ تحت تبثیش لشاس هی دّذ

.   اػتفبدُ هیـَدFractional anisotropy  ٍ  mean diffusivityاػتفبدُ اص دٍ فبوتَس 



 

ثؼذ اص آلضایوش دٍهیي ػلت ؿبیغ دهبًغ اػت وِ ثب ًبم دهبًغ :    #vascular dementia$دهبًغ ػشٍلی

یه ؿىل غیش لبثل ثشگـت اص اًَاع دهبًغ اػت وِ ثِ ٍػیلِ دًجبلِ ای اص .هَلتی اًفبسوت خَاًذُ هی ؿَد

. اًفبسوت ّبی وَچه دس هغض سخ هی دّذ

تلَیشثشداسی ثب اػتفبدُ اص ام آس آی حؼبػیت ثبالتش ی دس وـف تغییشات پبتَلَطی :  ثشسػی ّبی ػبختبسی

گضیٌِ ّبی هتؼذد تلَیشثشداسی جْت وـف .هشتجظ ثب ثیوبسی ّبی ػشٍلی ًؼجت ثِ ػی تی اػىي داسد 

همیبػی اص یبفتِ ّب اص اًفبسوت لـشی ثضسي تب اًفبسوت وَچه دس ًَاحی حیبتی ٍ هیىشٍخًَشیضی ّب ٍ تَدُ 

ّبی هٌتـش هبدُ ػفیذ هغض ٍجَد داسد 

 

 :  SWI  ٍ ٍصى پزیشفتبسیT2%تلبٍیش گشادیبى اوَ 

اگش چِ هیىشٍخًَشیضی هغضی دس . ًمؾ ایي دٍ ػىبًغ دس وـف هیىشٍخًَشیضی  دس ثبفت پبساًـین هغض اػت 

اص افشاد هؼي هـبّذُ هیـَد ٍلی افضایؾ تؼذاد آى دس ػوك ثبفت هغض هیتَاًذ دس استجبط ثب " 10حذٍد 

 وبًًَْبی وَچه ثبسص ثب افضایؾ داًؼیتِ دس SWI ثب ٍصى 3Tدس هغبلؼبت ثب هگٌت.افضایؾ خغش دهبًغ ثبؿذ

اص ًَع آلضایوش " lewy body dementia ٍ 48اص ًَع " 54 دس همبیؼِ ثب VaDثیوبساى هجتال ثِ " 86

 یه تمذم دس اًتـبس لَثبس هیىشٍخًَشیضی lewy body dementiaدس ثیوبساى آلضایوش ٍ .هـبّذُ ؿذُ اػت

.  ٍجَد داسدVaD ٍ MCIّب ًؼجت ثِ ثیوبساى 

 



گشٍّی اص ثیوبسی ّب سا ؿبهل هی ؿَد وِ ثبػث تخشیت لَة فشًٍتبل ٍ یب لَة  : #FTD$دهبًغ فشًٍتَتوپَسال

ثِ عَس . ایي ثیوبسی ػَهیي ػلت ػوذُ دهبًغ دس وـَسّبی كٌؼتی اػت.توپَسال لذاهی یب ّش دٍ سا هیـًَذ

 bv$دهبًغ فشًٍتَتوپَسال ثب سفتبس هتغیش: ولیٌیىی ثِ ػِ صیش ؿبخِ ثش هجٌبی الگَّبی سفتبسی تمؼین هی ؿَد

FTD#  ,دهبًغ هؼٌبیی$SD#  ُػذم تىلن فلیح پیـشًٍذ ٍpNFA   

ػالین ایي ثیوبسی گبّی اٍلبت ثب ػالین آلضایوش تذاخل داسد ٍ هٌجش ثِ تـخیق اؿتجبُ هیـَد وِ ثب 

تلَیشثشداسی فبًىـٌبل  ٍ آًبتَهیىبل هیتَاى ثیي ایي دٍ توبیض ایجبد وشد 

الگَی آتشٍفی ثش اػبع صیش ؿبخِ ّبی ثیوبسی هتفبٍت اػت ٍلی ثِ عَس ٍاضح دس لَة توپَسال ٍ فشًٍتبل 

 یه الگَی آتشٍفی ؿذیذ ؿجیِ لجِ چبلَ ّویـِ دس لَة توپَسال SDدس صیش گشٍُ دهبًغ هؼٌبیی.ٍجَد داسد

وَسپَع وبلَصٍم هیتَاًذ ثب یه الگَی آتشٍفی ثب دسجبتی اص ٍخبهت دس لؼوتْبی لذاهی .لذاهی یبفت هی ؿَد

ایي یبفتِ ّب تضبد آؿىبس ثب آتشٍفی پیٌِ داس ٍ ػخت هـبثِ آًچِ دس آلضایوش دیذُ هی ؿَد، وِ .دیذُ ؿَد

. ثیـتش دس لؼوت خلفی ثشٍص هیىٌذ،داسد

دس دٍ صیش گشٍُ سفتبس هتغیش ٍ دهبًغ هؼٌبیی ثب یه الگَی تخشیت دس ًَاحی هثل ثخؾ هیبًی لَة توپَسال ٍ 

. ایٌؼَالی دٍ عشف ٍ وَستىغ ػیٌگَلیت لذاهی چپ،هـخق هیـًَذ

ایي یبفتِ ّب ٍ خلَكیبت . یه الگَی آتشٍفی گضیٌـی دس ًبحیِ پشی ػیلَیي چپ داسینPNFAدس صیش ؿبخِ

اًذاصُ گیشی ضخبهت لـش .آًبتَهیه سا هیتَاى دس توبیض ایي ًَع ثیوبساى اص افشاد ػبلن تحت وٌتشل ثىبس ثشد

ِ ای دس آلضایوش ٍ  .   هفیذ ثبؿذbvFTDهغض هیتَاًذ جْت توبیض آتشٍفی ًبحی

 ٍجَد الگَّبی وبّؾ هتبثَلیؼن لبثل سكذ دس FTDثب تَجِ ثِ الگَّبی آتشٍفی ثؼتِ ثِ صیش گشٍُ ّبی 

ِ ای اغلت هتفبٍت اػت،ثخلَف وبّؾ هتبثَلیؼن لَة فشًٍتبل وِ هشتجظ ثب  تلَیشثشداسی پضؿىی ّؼت

bvFTD اػت ٍ وبّؾ هتبثَلیؼن لَة توپَسال هشتجظ ثب SD وبّؾ هتبثَلیؼن پشی ػیلَیي چپ هشتجظ ثب ٍ 

PNFAٍلتی ثخَاّین ثیي آلضایوش ٍ . ٍجَد داسدFTDتوبیض لبیل ؿَین تلَیشثشداسی  FDG_PET ثؼیبس  

  ثغَس هـخق جْت تفىیه ایي SPECTًوبیؾ وبّؾ پشفیَطى دس ًَاحی فشًٍتبل ٍ توپَسال  دس .هفیذ اػت

. دٍ ثیوبسی هفیذ اػت

 الگَّبی وبّؾ پشفیَطى ّوؼَ ثب FTD  دس ثیوبساى هجتال ثASLِتلبٍیش پشفیَطى ام آس آی،حبكل اص تىٌیه 

ِ ای سا ًوبیؾ هی دّذPETًتبیج  الگَّبی وبّؾ پشفیَطى دٍ عشفِ دس وَستىغ فشًٍتبل ٍ .  ٍ پضؿىی ّؼت

ػالٍُ ثش  ایي افضایؾ پشفیَطى دس ػیٌگَلیت خلفی ، هیتَاًذ ثیبًگش اثش .ایٌؼَال دس ایي تىٌیه دیذُ هی ؿَد

. كحت ثىبس گشفتِ ؿَد" 80 اص آلضایوش ثب bvFTD هی تَاًذ دس توبیض ثیي ASLتلبٍیش .ججشاًی هغض ثبؿذ


