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 )یه واتتش وَتاُ دسهشحلِ ی تؼذی ؿیت طشیك آًظیَوت داخل هیشٍد. گایذٍایش وَتاُ  اص سٍؽ ػلذیٌگش: 

گایذٍایشسا خاسج ی دیالتَس هحل ساگـاد هیىٌٌذ، هیىٌٌذ ػپغ تَػیلِ ٍاسد سا ػاًتی هتشی( 02-05

 هیـَد.ن ػول دیالتِ اًجام وِ ّن ساُ تاصی داؿتِ تاؿین ّ فمط ّویي ؿیت هیواًذ هیىٌٌذ،

 

دسایي لحظِ ؿیت تشٍد ػوت هحل هَسدًظش،  تا ٍاسد هیىٌٌذ تلٌذ سا ؿىل J ِ ی تؼذی گایذٍایشدسهشحل

 گایذ اص ٍاسدوشدى واتتش هَسدًظش، تؼذ .تلٌذ ّشًَع واتتشی لاتلیت ػثَسدادى داسد اصسٍی گایذ ،ساخاسج هیىٌٌذ

 .تضسیك هیـَدصهاى هؼیي  هادُ حاجة  دس یثٌذًذ،سا ه اًتْای واتتش سا تیشٍى هیىـٌذ ٍ

 «Cerebral آنژیوگرافی عروق کاروتید و»

 هختصش اًاتَهی اص ایي لؼوت:

واسٍتیذ هـتشن چپ وِ تِ طَس هؼتمین اص لَع ائَست هٌـاء هیگیشد ٍ واسٍتیذ هـتشن ساػت وِ اص تٌِ 

لَع ائَست هٌـاء ی تشاویَػفالیه ساػت هٌـاء هیگیشد. )تٌِ ی تشاویَػفالیه ساػت تِ طَس هؼتمین اص 

  هیگیشد.(
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)حذ فَلاًی غضشٍف واسٍتیذ تمؼین هیـًَذ(  C3-C4ػوت تاال صؼَد هی وٌٌذ ٍ دس حذ هْشُ ی ٍ تؼذ تِ 

 ٍ واسٍتیذ خاسجی ٍ داخلی سا ایجاد هیىٌٌذ.

 

External 

carotid artery 
ؿشیاًی اػت وِ 

ػاختاس ّای خاسج 

جوجِ سا خًَشػاًی 

 هیىٌذ.
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Internal carotid artery  ٍاسد جوجِ هیـَد ٍ دس حلمِ ی ٍیلیغ ؿشوت هیىٌذ. )دس ٍالغ ؿشیاى

واسٍتیذ داخلی صؼَد هیىٌذ ٍ اص واًال واسٍتیذ ٍاسد جوجِ هیـَد ٍ دس داخل تافت ػیٌَع واٍسًَع، 

 هیذّذ:  ؿاخِ ی اصلی 0ػیفَى واسٍتیذ سا تـىیل هیذّذ ٍ تؼذ 

1 .Middle cerebral artery  0 .Anterior cerebral artery   

 

 

تشای ّش واسٍتیذ  سي واسٍتیذ ساهیگشفتٌذ ٍتضسیك هیىشدًذ، cerebral angiographyدسگزؿتِ تشای 

 .یؼٌی تشای تصَیشتشداسی دٍطشفِ دٍتاس آًظیَ اًجام هیذادًذ ؛یىثاس
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سد هیىٌٌذ تالَع  ٍایش ساتیواس هیخَاتذ تؼذاص اًجام واسّای همذهاتی اتتذا گایذ "ػلذیٌگش"سٍؽ  اهشٍصُ تا

 . هتَلف هی ؿَد آئَست وِ سػیذ

)اتتذای  داسٍ تذاخل واتتش تضسیك هیـَد 12ml/sec-8 ػپغ تاػشػت ٍاسد هیىٌٌذ، سا pigtail واتتش

 تاال اها اص ٍاسد آئَست ًضٍلی هیـَد تیـتشیي هیضاى داسٍ -آئَست صؼَدی(

 صػوت اanterior  ٍاسد دٍ ؿشیاىcarotid  

  ٍاصػوتposterior ٍؿشیاىٍاسد د vertebral هیـَد. 

 :هیـًَذ ػش ی وِ ٍاسدولی اص ػشٍل یؿوا
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20-25-30cc تاتؾ تِ صَست چَى  -هادُ حاجة وافی هیثاؿذbiplane ًظش اًجام هیـَد هـىلی اص 

   .هیضاى هصشف داسٍ ًذاسین

 1 .lateral 

  دٍ ًوا هیگیشًذ         

 

 0.  towne گشدى سا  فمط داسد، تٌْا دس صَستیىِ: صاٍیِ دادى اّویت

 تخَاٌّذ صاٍیِ ًویذٌّذ.

 

                                             

«fourvessle angiography technique» 

یه سٍؽ تـخیصی تشای  .هیـَد Vertebral دٍ ؿشیاى ٍ  Carotidایٌىِ هادُ حاجة ٍاسد دٍ ؿشیاى

ٍ  (carotid artery dissection)، لطغ ؿشیاى واسٍتیذ (carotid stenosis)گشفتگی واسٍتیذ 

  CT-angiography  ،MR-angiographyاػت. وِ اص طشیك  (cerebral aneurysm)اًَسیؼن هغضی 

 ( X، ػًََگشافی ٍ اًظیَگشافی )هطالؼات تا اؿؼِ ی 

(a) ؿشیاى واسٍتیذ ساػت: اًظیَگشام :

 APًوای 

(b) :م ًوای لتشال اص ّواى اًظیَگشا

اػت وِ ًمص دس ؿاخِ ّای لذاهی 

 صؼَدی سا ًـاى هیذّذ.

(c) ِاًظیَگشام واسٍتیذ داخلی چپ و :

 APؿشیاى ّای ًشهال سا دس ًوای 

 ًـاى هیذّذ.

(d) ًوای لتشال ّواى اًظیَگشام :

)واسٍتیذ داخلی چپ( وِ ؿشیاى ّای 

 صؼَدی ًشهال سا ًـاى هیذّذ.
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«Selective Carotid Angiography» 

خاسج  سا  pigtailواتتش اًجام دادًذ تؼذاص ایٌىِ اػوال فَق سا دٍهی وِ تشای واسٍتیذ اًجام هیذٌّذ دسسٍؽ

گشفت  وِ لشاس دّاًِ ی خشٍجی واسٍتیذ ٍاسد ؿذًؾ دس اص هیـَد تؼذ ٍاسد head hunter واتتش هیىٌٌذ،

ًظش تضسیك  هَسد تِ داخل واسٍتیذ 4cc/sec-2 فیىغ هیـَد ػپغ هادُ حاجة تاػشػت داخلؾ هیشٍد،

 .هیـَد

 تنگی های عروق                                               

 موارداستفاده ی دو تکنیک باال

                                              Faint  غش کردن بیمار( کردن بیمار( 

 (Subclavianآنژیوگرافی اندام فوقانی)

 هیثاؿذselectiveاص آًظیَگشافی ّای 

 تِ چِ دالیلی هوىي اػت اًجام ؿَد:

 تش ػشٍق تشسػی فـاسآًْا ٍ تشسػی تَهَسّا (1

 هماتل تحلیل سفتي یه اًذام ًؼثت تِ طشف (0

 ػشٍق اًتْایی ؿشٍع تِ تحلیل سفتي هیىٌٌذ تیواسی ّایی وِ دسآًْا (3

 هٌتْی هیـًَذ: )تحلیل ػشٍق اًتْایی( تاال هؼشٍف تشیي تیواسی ّایی وِ تِ هَسد

َد دسًتیجِ چَى پغ اص هذتی خًَشػاًی تِ ػشٍق اًتْایی خَب اًجام ًویـ دیاتت.هؼشٍف تشیي            .1

 .ًذٍشسٍتِ اضوحالل  هی

0 ..Rheumatoid Arthritis  تخَتی اًجام  ػشٍق خًَی ٍظیفِ ؿاى ساهَلغ پیـشفت ایي تیواسی

 .هیىٌٌذاػتخَاًْا ؿشٍع تِ اضوحالل  ًویذٌّذ،

 .اص دػت تذٌّذ شٍق فشد هوىي اػت تَاًاییـاى دس خًَشػاًی ساتشٍهاّا.ػ .3

 دّاًِ ی ػاب والٍیي لشاسگشفتِ، دس ّوَاسُ واتتش ّاًتش اػتفادُ هیـَد، گشافی واسٍتیذ(َیدسایي سٍؽ )آًظ

 .تذاخل سي تضسیك هیـَد 4ml/sec هادُ حاجة تاػشػت
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هَلؼیت آًاتَهیىی دػت  ،تشجیحا تْتشیي حالت فمط دس یه ًوا اًجام هیذٌّذ، داسی سادسایٌجا تصَیشتش

 .هیثاؿذ

      Ulnar artery 

 

 

         Superficial palmar arch  

 

 

 

 

  

Radial 

artery 

Brachial artery 

Radial artery 

Ulnar 

artery 
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 یه پشػتاس وٌاس سادیَلَطیؼت دسوٌاس تیواس تاؿٌذ،هتخصص داخلی للة ٍ  تایذ تَجِ ؿَد دستخؾ آًظیَ،

 تیواس لشاس هیگیشد. تشای تشسػی ٍ وٌتشل ػالئن حیاتی جلَی پضؿهپشػتاسی دیگش  پضؿه لشاسهیگیشد ٍ

)داسای ضخاهت  الیِ تَدى ٍ ػثه تَدى 3 سٍپَؽ ّای ػشتی تخؾ آًظیَ دٍ خصَصیت تایذ داؿتِ تاؿٌذ:

 .(هیلیوتش ػشب اػت 2.5اػتاًذاسد 

 

 ضشٍسی اػت. (AEC)وٌتشل اتَهاتیه اوؼپَطس  اػتفادُ اص ،ذاهىاى ؿشایط اوؼپَطس پاییي تاؿ حذ تایذ تا

 .تؼذاصاًجام واس تشسػی احتوال ًـت داسٍ اّویت داسد

اگش  اداهِ دٌّذ تا اوؼپَطس سا یوو ة تِ هیضاى وافی تضسیك ؿذ تایذٍلتی هادُ حاج تِ هحض اتوام اوؼپَطس،

ؿَد دسغیش ایٌصَست دس تـخیص پضؿه تاثیش خَاّذ  دیذُ ؿذ )وِ اص ًـت داسٍتَدُ( تشطشفآستیفىتی 

 .گزاؿت

فؼالیت هیىٌٌذ دسجْت ایٌىِ ًـت داسٍ تا ضایؼِ اؿتثاُ گشفتِ   Digital subtracting ػیؼتن ّای

 .ًـَد
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 «آنژیوگرافی قوس آئورت و آئورت»

 هیـَد: صیادی اًجام ایي هطالؼِ تِ دالیل هتفاٍت ٍ

)تیـتشیي ػلت تشای  تاال وِ هیتَاًذ ٍالؼی یا وارب تاؿذ اص (aortic dissection) دٍؿاخِ ؿذى آئَست .1

 پاسُ ؿذى ػشٍق(

 

دیَاسُ ی هاّیچِ ای سي ضؼیف ؿذُ : آًَسیؼن آئَست .0

 ٍ ؿشیاى هتؼغ هیـَد. 

 تطَسولی ػِ ًَع آًَسیؼن ؿایغ داسین:

 (fusiform) دٍوی ؿىل

 ّشًیا

 (saccular)ػاوی ؿىل 

دسهَسد آئَست تیـتشاص ّوِ ًَع دٍوی ؿىل دیذُ *

 .هیـَد

هیـًَذ چَى جذاسُ  ام ّای تؼذاص آى لؼوت دچاس تیحؼی)وشختی(اًذ :آًَسیؼن چِ ایشاداتی ایجاد هیىٌذ

خیلی ضؼیف ؿذُ، تؼلت ایي آػیة پزیشی احتوال پاسُ ؿذى تؼیاس تاالػت ٍ خًَشیضی خیلی ؿذیذی وِ 

 .اػت هٌجش تِ هشي ؿَد سخ هیذّذهوىي 

 ، اهىاى اػیة جذاسُ ٍجَد داسد.اهَاج یاد تَصیِ ًویـَد تذلیل فـاسػًََگشافی ّن دسایي تیواساى ص
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 سٍؽ ػلذیٌگش تشای ایي تیواساى هٌاػة ًیؼت

Golden Choice تشای ایي تیواساىMR-Angio  .صیشا ًؼثت تِ تمیِ ی سٍؽ ّا اهي تش اػت  هیثاؿذ

  .اػت  20cc-10هادُ حاجة دس ایي تىٌیههیضاى 

 )حجن داسٍ: هیـَد CT-Angio هیشًٍذ اگش آى ّن دس دػتشع ًثاؿذ DSAًثَد تِ ػشاؽ    MR-Angioاگش

80-120cc)  

 )اص دالیل دیگش اًظیَگشافی ائَست(

 تغییشؿىل ّایی دس ػشٍق .3

 ام ّای تؼذاص هحل آًَسیؼنتی حؼی اًذ .4

 (end hole-side hole) اػتفادُ هیـَد   pigtailواتتش ػلذیٌگش تاسٍؽ اص  )آئَست( تشای لَع آئَست

  cc/s 10-8  ػشػت تضسیك هادُ حاجة:

  50cc-40هیضاى تضسیك:

 


