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فصل نامه پـرتـو

Liver
)Liver(کبد

ناحیــه  در  عمدتــاً  اســت،  بــدن  غــده  بزرگرتیــن  کبــد 

بــه  و  دارد  قــرار  اپی¬گاســرتیک  و  راســت  هیپوکندریــوم 

هیپوکندریــوم چــپ کشــیده میشــود. ترشــح صفــرا را بــر 

عهــده داشــته و فعالیتهــای متابولیســمی دیگــری را نیــز انجــام 

میدهــد. بیشــرت قســمتهای کبــد در بــاال توســط دنده¬هــا و 

غرضوف¬هــای دنــده ای پوشــیده شــده اســت. ایــن عضــو در 

ــر  ــوده و از نظ ــز ب ــه قرم ــل ب ــوه ای متامی ــده، قه ــخص زن ش

ــت. ــکننده اس ــیار ش ــرم و بس ــوام ن ق

سطوح کبد عبارتند از:

قدامــی،  در جهــات  دیافراگمــی  یــک ســطح   •

خلفــی و  فوقانــی 

یک سطح احشایی در جهت تحتانی  •

سطح دیافراگمی
ســطح دیافراگمــی کبــد کــه صــاف و گنبــدی شــکل اســت، در 

برابــر ســطح تحتانــی دیافراگــم قــرار میگیرد. بن¬بســت¬های 

ســاب¬فرنیک و هپاتورنــال بــا آن همــراه هســتند.

دیافراگمــی  ســطح  ســاب فرنیک  بن بســت   •

کبــد را از دیافراگــم جــدا میکنــد و توســط ربــاط داســی شــکل 

)Falciform Ligament( بــه مناطــق راســت و چــپ تقســیم 

میشــود.

بن بســت هپاتورنــال بخشــی از حفــره صفاقــی   •

ــوق  ــده ف ــت و غ ــه راس ــد و کلی ــن کب ــت بی ــرف راس در ط

اســت. راســت  کلیــوی 

بــن بســتهای ســاب فرنیــک و هپاتورنــال در جلــو در امتــداد 

یکدیگــر هســتند.

ســاختارهای مجــاور ســطح دیافراگمــی در قــدام عبارتنــد از: 

ــورای چــپ  ــده ای چــپ و راســت- پل ــم- حاشــیه دن دیافراگ

ــد و  ــده زایفوئی ــه- زائ ــر دو ری ــی ه ــیه پایین ــت- حاش و راس

ــواره قدامــی شــکم دی

سطح احشایی
ســطح احشــایی کبــد بــا صفــاق احشــایی پوشــیده شــده، مگــر 

 Porta(در حفــره مربــوط بــه کیســه صفــرا و در پــورت کبــدی

Hepatis(. ســاختارهای مجــاور آن عبارتنــد از: مــری- بخــش 

ــه  ــی دوازدهــه- چادرین قدامــی راســت معــده- بخــش فوقان

ــک راســت- نیمــه راســت  ــرا- خــم کولی کوچــک- کیســه صف

کولــون عرضــی- کلیــه راســت-

 غده فوق کلیوی راست

پورت کبدی به عنوان

 نقطه ای برای ورود رشیانهای کبدی

 و ورید پورت به کبد و خروج مجاری

 کبدی عمل میکند.

رباط های همراه
معده)ربــاط  بــه  را  کبــد  صفــاق،  اضافــی  هــای  چیــن 

و  هپاتودئودنــال(  دوازدهه)ربــاط  هپاتوگاســرتیک(، 

ــاط هــای  ــی راســت و چــپ و رب ــاط هــای مثلث دیافراگم)رب

ــن  ــد همچنی ــد. کب ــل میکنن ــی( متص ــی و خلف ــر قدام کرون

توســط ربــاط داســی شــکل بــه دیــواره قدامــی شــکم متصــل 

میشــود.

ســطح  روی  بــر  کبــد  از  بخشــی  کبــد،  برهنــه  منطقــه 

ــد  ــن کب ــی بی ــچ صفاق ــا، هی ــه در آن ج ــت ک ــی اس دیافراگم

و دیافراگــم وجــود نــدارد. مــرز قدامــی منطقــه برهنــه 

توســط انعطافــی از صفــاق موســوم بــه ربــاط کرونــر قدامــی 

مشــخص میشــود.

ــم  ــه ه ــارج ب ــرف خ ــر در ط ــای کرون ــاط ه ــه رب ــی ک جای

ــازند. ــپ را میس ــت و چ ــی راس ــای مثلث ــاط ه ــند، رب میرس

امین ذوالفقاری/ مریم ذوالفقاری

دانشجویان رشته ی رادیولوژی
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لوبهای کبد
 Falsiform( ــکل ــی ش ــای داس ــط رباط¬ه ــد توس کب

Lig.( در جلــو و بــاال، توســط شــکاف ربــاط گــرد 

)Ligamentum Teres( در پاییــن و شــکاف ربــاط 

وریــدی )Ligamentum Venosum( در عقــب، به دو 

لــوب راســت و چــپ تقســیم میشــود. لــوب راســت از 

لــوب چــپ بزرگــرت اســت )حــدود پنــج ششــم کبــد را 

ــد از  ــای مربعــی و دمــی کب تشــکیل میدهــد( و لوبه

ــد: ــد منشــأ میگیرن ــزرگ کب ــوب ب ــن ل ای

در   )Quadrate Lobe(مربعــی لــوب   •

بخــش قدامــی ســطح احشــایی کبــد مشــاهده میشــود 

ــاط  ــه رب ــوط ب و در طــرف چــپ توســط شــکاف مرب

گــرد، در طــرف راســت توســط حفــره مربــوط بــه 

ــد  ــی کب ــار تحتان ــط کن ــن توس ــرا و از پایی ــه صف کیس

ــه صــورت یــک  ــد ب ــی کب ــار تحتان محصــور اســت. کن

تیــزی در جلــو و پاییــن کبــد مشــخص اســت.

ــش  ــی)Caudate lobe( در بخ ــوب دم ل  •

خلفــی ســطح احشــایی کبــد مشــاهده میشــود و 

ــاط  ــه رب ــوط ب ــکاف مرب ــط ش ــپ توس ــرف چ در ط

وریــدی، در طــرف راســت توســط نــاودان مربــوط بــه 

IVC و از پاییــن توســط پــورت کبــدی محصــور اســت. 

)Porta Hepatis(ناف کبدی
شــیار عرضــی و عمیقــی اســت بــه طــول 5 ســانتی¬مرت 

ــن  ــد و در بی ــت کب ــوب راس ــی ل ــطح پایین ــه در س ک

لــوب دمــی در بــاال و عقــب و لــوب مربعــی در پاییــن 

ــک و  ــان هپاتی ــورت، رشی ــد پ ــای دارد. وری ــو ج و جل

ــه کبــد وارد و  شــبکه عصبــی هپاتیــک از طریــق آن ب

مجــاری کبــدی راســت و چــپ و چنــد رگ لنفــی از آن 

خــارج میشــوند. ترتیــب در نــاف کبــدی از عقــب بــه 

ــک و  ــان هپاتی ــورت، رشی ــد پ ــو عبارتســت از؛ وری جل

مجــاری صفــراوی.

خونرسانی
ــر  ــک و 80% دیگ ــان هپاتی ــون را از رشی ــد، 20% خ کب

را از وریــد پــورت دریافــت مــی کنــد. رشیــان هپاتیــک 

ــه دو شــاخه  ــد ب ــه کب ــل از ورود ب ــورت قب ــد پ و وری

چــپ و راســت تقســیم میشــوند. ایــن دو رگ در درون 

کبــد جهــت تشــکیل عــروق ســگامنی و بیــن لوبولــی 

بــه شــاخه هــای ســگامنی و بیــن لوبولــی تقســیم مــی 

ــه  ــی ب ــن لوبول ــای بی ــاخه ه ــز ش ــا نی ــوند. در انته ش

ســینوزئیدهای کبــدی ختــم مــی شــوند. بنابرایــن خــون 

رشیــان کبــدی بــا خــون وریــد پــورت در ســینوزوئیدها 

ــن شــاخه هــای  ــدی بی ــچ پیون ــد. هی ــوط میگردن مخل

رشیــان هپاتیــک وجــود نــدارد و هــر کــدام یــک 

شــاخه انتهایــی محســوب می-شــوند.

تخلیه وریدی
ــه شــده و  ــی تخلی ــه وریدهــای لوبول ــینوزوئیدها ب س

وریدهــای لوبولــی بــا پیوســن بــه یکدیگــر، وریدهــای 

ــا  ــن وریده ــد. ای ــی دهن ــکیل م ــوالر را تش ــاب لوب س

ــز بــه هــم پیوســته و بــه IVC میریزنــد. نی

وریدهــای هپاتیــک در دو گــروه باالیــی و پایینــی 

ــه  ــامل س ــی ش ــروه باالی ــوند. گ ــی ش ــدی م ــته بن دس

وریــد بزرگ)باالیــی، چــپ و میانــی( بــوده کــه در 

ــه IVC مــی  ــاودان کاوال مســتقیامً ب ــی ن بخــش باالی

ــد.  پیوندن

ــی  ــد تشــکیل م ــری وری ــداد متغی ــی را تع ــروه پایین گ

دهند)وریدهــای لــوب راســت و لــوب دمــی( کــه در 

ــه IVC منتهــی می¬شــوند. ــاودان ب ــی ن بخــش پایین

ــوری  ــرای متاســتازهای توم ــن محــل ب ــد شــایع تری کب

ــراه  ــه هم ــوارش ب ــتگاه گ ــدی دس ــون وری ــت. خ اس

ــه  ــد تخلی ــه کب ــورت ب ــد پ ــط وری ــه توس ــور اولی توم

ــود. میش

عصب گیری
کبــد اعصــاب خــود را از طریــق شــبکه عصبــی هپاتیک 

که شــامل رشــته های ســمپاتیک و پاراســمپاتیک)واگ( 

ــاط  ــن اعصــاب توســط رب ــد. ای اســت، دریافــت میکن

ــی  ــن عضــو م ــه ای ــد، ب ــه کب ــی متصــل ب هــای صفاق

رســند.

سگامن های کبد
کبــد بــر اســاس خونرســانی رشیانــی و پورتــی و تخلیــه 

صفــراوی بــه هشــت ســگامن تقســیم میشــود.

صفحــه اصلــی)Principal Plane( کبــد را بــه دو نیمــه 

ــط  ــن خ ــد. ای ــیم میکن ــر تقس ــاً براب ــدازه تقریب ــا ان ب

فرضــی از درون حفــره کیســه صفــرا تــا IVC میگــذرد. 

در همیــن صفحــه میتــوان وریــد کبــدی میانــی را 

یافــت. لوبهــای کبــد بــه لحــاظ اندازه مســاوی نیســتند 

و ارتبــاط چندانــی بــا آناتومــی جراحــی ندارنــد امــا بــا 

اطــالع از جزئیــات ســگامن¬ها، جراحی¬هــای موفقــی 

را میتــوان در بیــامران مبتــال بــه متاســتازهای تومــوری 

انجــام داد.

ــی  ــف و مابق ــوان ســگامن  Iتعری ــه عن ــی ب ــوب دم ل

ســگامنها در جهــت عقربه¬هــای ســاعت تــا ســگامن 

XIII  شــامره گــذاری میشــوند. ایــن تقســیم بنــدی در 

بیــن افــراد تــا حــد زیــادی ثابــت اســت.
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Coronal CT reformation shows the inferior lobe of the liver lying below the costal margin

 تنوع
 آناتومیک و
مورفولوژیک

ــوب هــای کبــدی و  ــی عــروق و ل ــن آناتوم دانس

تنــوع)variation( آن هــا بــرای جراحــان ایــن حــوزه 

ــن  ــن رو در ای ــت. از ای ــت اس ــز اهمی ــیار حائ بس

بخــش بــه برخــی از ایــن مــوارد بــه صــورت اجاملــی 

ــم. میپردازی

تنوع مورفولوژیک لوب ها و سگامن های کبد

ــورت  ــه ص ــد ب ــی توان ــد م ــک کب ــوع مورفولوژی ت

ــد  ــی توانن ــوع م ــن تن ــد. ای ــابی باش ــا اکتس ــی ی ارث

هایپوپالژیــای  آتروفی،یــا   ،agenesis بــه صــورت 

لوبهــا، لــوب هــا و شــیارهای فرعــی و غیــره باشــد. 

یــک لــوب فرعــی کوچــک در حیــن جراحــی ممکــن 

ــود و  ــه ش ــتباه گرفت ــد اش ــف ن ــک لن ــا ی ــت ب اس

خــارج گــردد. شــیارهای فرعــی مــی تواننــد در 

ــد و  ــرداری باعــث تشــخیص نادرســت گردن تصویرب

تجمــع مایــع در آنهــا ممکــن اســت برخــی پاتولوژی 

هــا ماننــد کیســت و یــا ضایعــات متســتاتیک را 

شــبیه ســازی منــوده و تصویربــرداری هــای مضاعــف 

را الــزام کنــد. تنــوع اکتســابی ممکــن اســت ناشــی 

ــی و  ــای پریتونئوم ــان ه ــم، لیگام ــار دیافراگ از فش

ــد. ــد باش ــک کب ــر نزدی ــای دیگ ارگان ه

Netter تنــوع مورفولوژیــک کیــد را در 7 دســته 

ــده  ــر ش ــدول 1 ذک ــه در ج ــود ک ــدی من ــیم بن تقس

ــد. ان

در زیــر بــه بیــان برخــی از تنــوع هــای مورفولوژیک 

کبــد مــی پردازیم:

ــوب  ــن ناهنجــاری در ل ــوب هــا: ای عــدم تشــکیل ل

چــپ بیشــرت از لــوب راســت رخ مــی دهــد. در 

بیــامران بــدون لــوب راســت RHV نیــز وجــود 

نخواهــد داشــت. ایــن گونــه از تنــوع ممکــن اســت 

بــا بیــامری هــای مجــاری صفــراوی، افزایــش فشــار 

پورتــال و ناهنجــاری هــای مــادر زادی دیگــر همــراه 

باشــد.

تنــوع مورفولوژیــک لــوب راســت: عــدم تشــکیل یــا 

ــوب راســت بســیار گــزارش شــده اســت.  آتروفــی ل

ایــن تنــوع ممکــن اســت بــا وجــود شــیارها و لــوب 

هــای فرعــی ماننــد Riedel›s lobe همــراه باشــد.

تنــوع مورفولوژیــک لــوب چــپ: ایــن مــوارد 
شــامل هایپرتروفــی و هایپوپالژیــای لــوب چــپ 

ــوع  ــن تن ــد. ای ــی باش ــی م ــیارهای فرع و وجــود ش

ممکــن اســت بــا هایپوپالژیــای لــوب راســت همــراه 

باشــد. بــزرگ و »L« شــکل شــدن لــوب چــپ مــی 

ــوب مربعــی و شــیار  ــی ل ــا جابجای ــد همــراه ب توان

ــه ســمت راســت باشــد. ــرس ب ــان ت لیگام

تنــوع مورفولوژیــک لــوب مربعــی: شــامل وجــود 
ســگامن pons hepatis  کــه لــوب مربعــی را از روی 

ــد.  ــی کن ــل م ــپ متص ــوب چ ــه ل ــرس ب ــان ت لیگام

ــی،  ــیار افق ــود ش ــامل وج ــر آن ش ــای دیگ ــوع ه تن

تغییــر شــکل آن، وجــود شــیارها و لــوب هــای 

فرعــی و اتصــال بــه لــوب هــای چــپ و راســت مــی 

ــوب  ــن ل ــده در ای ــکیل ش ــی تش ــیار افق ــد. ش باش

ــی  ــی و تحتان ــه دو بخــش فوقان ــد آن را ب مــی توان

ــز در  ــی نی ــوب مربع ــود ل ــدم وج ــد. ع ــیم کن تقس

ــزارش شــده اســت. ــواردی گ م

 میالد زرجینی/حمید عقلمند/هدی رحمتی

دانشجویان رشته ی رادیولوژی
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تنــوع مورفولوژیــک لــوب دمــی: ایــن تنــوع 
شــامل بــزرگ شــدن آن، بــزرگ شــدن زایــده ی 

پاپیالری)شــکل زیــر(، وجــود شــیاری کــه بخــش 

ــوب جــدا  ــن ل ــالری را از دیگــر بخــش هــای ای پاپی

ــود  ــکل آن، وج ــواری ش ــای ن ــد، هایپوپالژی ــی کن م

ــاال،  ــه ســمت ب ــی ب ــه ی تحتان شــیار عمــودی از لب

وجــود شــیار مایــل، عــدم وجــود زایــده ی پاپیــالری 

ــد. ــی باش ــکال آن م ــوع در اش و تن

شــیارهای فرعــی کبــد: ایــن شــیارها در مطالعــات 
بســیاری بررســی شــده انــد و میتواننــد شــامل 

شــیارهای لــوب راســت یــا چــپ، شــیارهایی کــه تــا 

ســطح خلفــی گســرتش مــی یابنــد و شــیارهای بیــن 

ــوم باشــند. ــوب دمــی و دئودن ل

لــوب هــای فرعــی کبــد: وجــود لــوب هــای فرعــی 
در کبــد یــک ناهنجــاری نــادر مــادرزادی اســت کــه 

اغلــب در زیــر کبــد و روی ســطح کیســه ی صفــرا، 

بــرروی لیگامــان کبدی-معــده ای و در نزدیکــی 

umbilicus و همچنیــن غــده ی آدرنالــف پانکــراس 

و حفــره ی توراکــس یافــت مــی شــوند.

تنوع عروقی کبد
شــیوع تنــوع آناتومیــک عــروق کبــدی در مطالعــات مختلــف در محــدوده 

ــی  ــرات موجــود در دوران جنین ــه تغیی ــی باشــد ک ــا 50 درصــد م ی 20 ت

ســبب بــروز آن هــا مــی شــود. هنگامــی کــه رگــی غیــر از عــروق اصلــی 

خونرســان بــه یــک لــوب بــا منشــا متفــاوت، در عمــل خونرســانی بــه آن 

لــوب رشکــت مــی کننــد بــه آن رگ، رگ فرعــی)accessory( گوینــد و رگــی 

ــان  ــت رشی ــده اس ــارج ش ــود خ ــی خ ــا اصل ــر از منش ــایی غی ــه از منش ک

ــده میشــود.  »aberrant« نامی

تنوع آناتومی رشیانی
نــوع اول دســته بنــدی مربــوط بــه آناتومــی نرمــال رشیــان هــا مــی باشــد 

کــه در بخــش قبــل توضیــح داده شــد. ایــن نــوع در مطالعــات مختلــف 

شــیوع بیــن 55 تــا 76 درصــد را دارد.در زیــر بــه بیــان برخــی از رده هــای 

ایــن دســته بنــدی مــی پردازیــم.

ــرد.  ــی گی ــا م ــان LGA منش ــدی LHA از رشی ــته بن ــوع دوم از دس در ن

رشیــان جایگزیــن مــی توانــد در انتــداد lesser sac و از طریــق شــیار 

ــه ســمت شــیار umbilical  رفتــه و وارد کبــد مــی  لیگامــان venosum ب

شــود.

در نــوع ســوم از ایــن دســته بنــدی RHA از SMA منشــا مــی گیرد.ایــن 

رشیــان جایگزیــن بــه ســمت خلــف تــا وریــد اصلــی پــورت حرکــت میکنــد 

و بــه ســمت خلــف و خــارج تــا CBD پیــش مــی رود.)شــکل 2(

نوع چهارم از رده بندی وضعیتی است که با هر دو نوع دوم و 

سوم تطابق دارد: هر دو رشیان لوبار همراه با RHA از SMA و 

LHA از LGA منشا می گیرند.)شکل 3(

04



فصل نامه علمی • فرهنگی • صنفی  | دانشگاه علوم پزشکی تهران

فصل نامه پـرتـو

ــیار  ــدی بس ــن رده بن ــر ای ــواع دیگ ان

ــادر اســت و آن هــا را در جــدول 1  ن

بــه اختصــار آورده ایــم. اشــکال 4 و 5 

ــتم و  ــواع هش ــاندهنده ی ان ــز نش نی

نهــم مــی باشــند.

آناتومی سیستم وریدی پورت
وریــد پــورت مــی توانــد در خــارج، داخــل یــا در 

ورودی کبــد بــه دوشــاخه ی RPV و LPV تقســیم 

 porta شــود کــه ســایع تریــن محــل ایــن تقســیم

hepatis مــی باشــد. هامنگونــه کــه RPV بــه ســمت 

رس حرکــت مــی کنــد وریدهــای جانبــی را ایجــاد مــی 

ــن  ــپس ای ــد و س ــی رون ــی م ــوب دم ــه ل ــه ب ــد ک کن

وریــد بــه دو شــاخه ی قدامــی و خلفــی تقســیم مــی 

شــود و پــس از آن، ایــن وریدهــا نیــز بــه شــاخه هــای 

ــی تقســیم مــی شــوند کــه  ــی و تحتان ســگامنی فوقان

ــد. ــی کنن ــوب راســت خونرســانی م ــه ل ب

 LPV ابتــدا یــک مســیر افقــی را بــه ســمت چــپ طــی 

ــان  ــه ســمت لیگام ــه داخــل و ب ــد و ســپس ب مــی کن

تــرس مــی چرخــد کــه ســگامن هــای جانبــی )2 و 3( 

ــای شــدید  از لــوب چــپ را خونرســانی کند.یــک انحن

قدامــی در انتهــای شــاخه هــای ســگامنی فوقانــی 

ــود.وریدهای  ــی ش ــاهده م ــگامن 4 مش ــی س و تحتان

انتهایــی تقســیم  بــه شــاخه هــای  نیــز  ســگامنی 

ــوند. میش

بر اساس اندازه گیری ها رایج ترین تنوع های 

آناتومیک به شکل زیر می باشند:

سه شاخه شدن MPV :در این موارد   .1

MPV پس از ورود به porta hepatis  به سه شاخه 

ی سگامنی خلفی راست، شاخه ی سگامنی قدامی 

راست و LPV تقسیم می شود

)7/8 تا 10/8 درصد(.)شکل 8(
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در این گونه شاخه ی سگامنی خلفی   .2

راست مستقیام از MPV جدا می شود و به سمت 

راست حرکت می کند.سپس به دو شاخه ی LPV و 

شاخه ی سگامنی قدامی راست تقسیم می شود)4/7 

تا 5/8 درصد(.

 LPV شاخه ی سگامنی قدامی راست از  .3

منشا می گیرد: در این موارد MPV به شاخه ی 

سگامنی خلفی راست و LPV تقسیم میشود و شاخه 

ی سگامنی قدامی راست از LPV منشا می گیرد)2/9 

تا ¾ درصد(. )شکل 9(

در موارد عدم تشکیل مادرزادی ورید پورت خون 

که از طریق SMA و پیوند وریدهای طحالی به کبد 

می رود مستقیام به داخل ورید سیستمیک تخلیه 

مشود)شکل 10(.

تنوع آناتومی وریدهای هپاتیک
آناتومی وریدهای بزرگ کبدی متنوع است و 

همچنین وریدهای فرعی)AHVs(  نیز می توانند 

ایجاد شوند و خون بخش هایی از کبد را به داخل 

IVC تخلیه منایند. وریدهای فرعی کوچک و فراوان 

هستند و در صورتی که قطر آن ها بیش از 5 میلیمرت 

باشد از نظر مداخله ای اهمیت می یابند)شکل 12(.

رایج ترین انواع تنوع آناتومی وریدهای هپاتیک، که در مطالعات آمده است، به شکل زیر می باشد:

ورید فرعی راست: در 3 تا 5 درصد موارد مشاهده می شود و قطر آن از RHV بیشرت است.  .1

LHV و MHV عدم تشکیل تنه ی اصلی به وسیله ی  .2

وریدی که خون را در نزدیکی لیگامان falciform  تخلیه میکند به جای LHV از MHV منشا می گیرد.  .3
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روش های مداخله ای رادیولوژیک
از نظــر تئــوری، امبولیزاســیون عــروق تغذیــه کننــده ســبب 

ایســکمی تومــور مــی شــود و اگــر بــا شــیمی درمانــی همراه شــود، 

ــن مشــاهدات،  ــه نکــروز تومــور مــی شــود. برخــالف ای منجــر ب

ــیع را در  ــروز وس ــده نک ــان ش ــزرگ درم ــات ب ــا 44% از ضایع تنه

ــی در  ــش های ــه پرس ــر ب ــه منج ــد ک ــی دهن ــان م ــوژی نش پاتول

ــی شــود. ــور م ــروز توم ــده نک ــی ایجادکنن ــورد مکانیســم واقع م

مطالعــات اخیــر نشــان مــی دهنــد کــه ایســکمی تومــور و 

 Vascular ازجملــه  مولکولــی  فاکتــور  چندیــن  هایپوکســی، 

 Hypoxia Inducible و )Endothelial Growth Factor)VEGF

باعــث  آن  کــه مبوجــب  کننــد.  مــی  تنظیــم  را   )1-HIF(1-F

جلوگیــری از آپوپتــوز ســلولی و تحریــک رشــد تومــور مــی شــوند.

ایــن مشــاهدات جدیــد، نیــاز بــه آزمایشــات تکمیلــی در محیــط 

مکانیکــی دارنــد تــا بتــوان نقــش فعــل وانفعــاالت احتاملــی بیــن 

هایپوکســی و اثــر امبولیزاســیون را در طی روند کموامبولیزاســیون  

اثبــات کــرد.

توســعه  حــال  در  ای  حیطــه   ،  Hepatic Embolotherapy

در رادیولــوژی مداخلــه ای اســت کــه از فاکتورهــای درمانــی 

 bland embolization ، هــای  روش  در  هــا  رگ  انســدادی  و 

ــی داخــل  transarterial embolization)TACE( ، شــیمی درمان

 selective internal و )drug-eluting beads)DEB ــا ــی ب رشیان

ــه  ــرای درمــان بدخیمــی هــای اولی radiation therapy)SIRT( ب

ــه  ــد کارســینومای هپاتوســلوالر و بدخیمــی هــای ثانوی ــد مانن کب

کبــد ماننــد کارســینومای کولورکتــال و صدهــا نئوپــالزی دیگــر بــا 

ــرد. ــی گی ــره م ــدی به ــتاز هــای کب ــت متاس ارجحی

ــرای حمــل  ــه ب ــات شــده اســت ک کموامبولیزاســیون تکنیکــی اثب

فاکتورهــای انســدادی، بــا شــیمی درمانــی داخــل رشیانــی همــراه 

مــی شــود و بوســیله غلظــت محلــی بــاال و زمــان ســکون بــاالی 

ــا ایســکمی انتخــاب شــده، اثــر ضــد تومــوری را  دارو متناســب ب

اعــامل کنــد. 

و  هپاتوســلوالر  کارســینومای  ماننــد  تومورهــا  از  بســیاری 

ــا رشــد  ــال عالیمــی را ایجــاد مــی کننــد و ب کارســینومای کولورکت

در محــل وتخریــب کبــد ســبب مــرگ مــی شــوند. رشیــان کبــدی 

بعنــوان منشاخونرســانی تومورهــای اولیــه و ثانویــه کبــد پذیرفتــه 

شــده اســت درحالیکــه حــدود 50% اکســیژن یــک کبــد نرمــال از 

ــن مــی شــود. ــورت تامی سیســتم پ

ساحل خورشیدی / جواد عبدالهی نیا 

دانشجویان رشته ی رادیولوژی

تاریخچه و توسعه
ــه ای بوســیله جیگــذاری  ــی ناحی ــق رشیان ــی باتزری شــیمی درمان

کاتــرت طــی جراحــی، اولیــن بــار در اوایــل دهــه 1960 انجامشــد. 

بعدهــا تکنیــک هــای جایگــذاری کاتــرت زیرجلدیــدر دســرتس 

قــرار گرفــت و بطــور گســرتده ای بــرای شــیمی درمانــی بیامرانــی 

ــمیت  ــه س ــد.  اگرچ ــام ش ــتازی انج ــیب هایمتاس ــا HCC و آس ب

عوامــل گوناگــون شــیمی درمانــی تقریبــا  مالیــم اســت امــا 

اســتفاده از کاتــرت مشــکالتی از جملــه ترومبــوز، عفونــت، نشــتی، 

ــب دارد. ــه رگ نامناس ــق ب ــدگی و تزری جابجاش

ــد کاترتهایــی  ــی از گــروه هــای جدی ــا رومنای TACE ب

ــک  ــا، کم ــان ه ــان رسط ــم در درم ــن تهاج ــا کمرتی ب

قابــل توجهــی بــه انقــالب رادیولــوژی مداخلــه ای 

کــرده اســت. ازآنجایــی کــه رشیــان کبــدی منبــع اصلــی 

ــور  ــت، TACE بط ــد اس ــی هایکب ــانی بدخیم خونرس

ــل  ــه مح ــی را ب ــیمی درمان ــاالی ش ــای ب ــری دزه موث

ــاند.  ــی رس ــه پارانشــیم اطــراف م ــور و ن توم

 

_ خالصه مواد امبولیک استفاده شده در امبولوتراپی کبد1جدول   

 نسل ماده امبولیک منفعت زیان

اکم، دز باال ماده   متر
است، اندازه متفاوت  کنتر

اجزا، نیازمند مخلوط کردن 
 تزریقدر زمان 

ارزان، حداقل سندرم 
س اسیون، در دستر ز  امبولت 

 کروی: 
Gelfoam 

PVA particles 
 

 
 

 اول
Bland embolization 

اکم، ته نشینز دانه ها در  متر
 رسنگ، بدون بار درماپز 

اندازه قابل پیش بینز اجزا، 
رسنگ ازقبل پرشده، استفاده 
آسان، بدون نیاز به مخلوط  

 کردن

 غت  کروی: 
Tris-acryl 

microspheres 
PVA microspheres  

Hydrogel PVA 
microspheres (Bead 

Block) 
Hydrogel core with 

polymer exterior 
(Embozene)  

بدون برنامه تزریق 
استاندارد،برپایه مایع، 

، تزریق  سمیت شیمیاپی
ل سخت،  دردناک، کنتر

اسیون،  ز سندرم پس از امبولت 
ی در  بعلت آرتیفکت استی

CT  بسخنر قابل ردیاپی
اکم، فقدان  است، متر

 شواهد، بار درماپز متغت  

ارزان، شواهد محکم برپایه 
عملکرد مناسب در وضعیت 

hepatocellular 
carcinoma ،ی ز  رنگ آمت 

(stain تومور یط تزریق) 

Lipiodol water-in-oil 
emulsion 

 دوم
Lipid/oil-based 

پیچیده، چندمرحله ای، 
اسیون  ز بدون هدف،  امبولت 

گران، ارزیاپی تصاویر پس از 
درمان سخت، همراه 

تشعشع، نیازمند مراقبت 
 شدید زمان تزریق

 ، دز تزریقر قابل پیش بینز
استفاده آسان، براحنر 

توسط بیمار تحمل یم شود، 
ممکن است در کارهای  

کلینییک بعلت سمیت کمتر و 
احتمال پایینتر سندرم پس از 

اسیون بیشتر استف ز اده امبولت 
 ، ی کوتاهتر شود، زمان بستر
غت  امبولیک، قابل انجام با 

حضور ترومبوزیس ورید 
پورت، شواهد متوسط بر 

و قوی در رسطان   HCCپایه 
 کولورکتال متاستازیک

Drug-eluting beads: 
PVA 
SAP 

 
Y90 labelled 

microspheres: 
Glass 
Resin 

 سوم
Carriers of therapeutic 

agents 

 
 

TACE توانســته اســت در 20 ســال گذشــته مقبولیــت 

باالیــی را بدســت آورد و بعنــوان درمــان عمــده ی 

ــد اســتفاده شــود. متاســتازهای کب

انقالب عوامل درمانی و انسدادی
محــدوده ای از ایــن مــواد طــی ســه نســل بــرای 

درمــان هــای داخــل رشیانــی جهــت درمــان بدخیمــی 

ــدول 1(. ــد) ج ــده ان ــتفاده ش ــد اس ــای کب ه
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TACE گزینش بیامر و توصیه ها برای
 HCCــت ــل برگش ــر قاب ــرای  غی ــح ب ــان ارج ــیون درم ــروزه کموامبولیزاس ام

اســت. برخــالف مطالعــات اخیــر تشــویق کننــده »توجــه بــه درمــان« ، 

TACE .محســوب مــی شــود PALLIATIVE  همچنــان یــک گزینــه TACE

بعنــوان درمــان اضافــی بــرای برداشــن کبــد یــا بعنــوان پلــی بــرای پیونــد کبــد 

ــش از برانگیختگــی رادیوفرکانســی اســتفاده مــی شــود.  پی

تومــور  بــا  بیــامران  بــرای  آمیــزی  موفقیــت  بطــور  کموامبولیزاســیون 

کارســینوئید، تومــور جزیــره پانکــراس و متاســتازهای ســارکوما بــه کبــد انجــام 

ــه متاســتازهای  ــال ب مــی شــود درحالیکــه اثربخشــی TACE در بیــامران مبت

ــت. ــده اس ــت ش ــرت ثاب ــال کم کولورکت

نتایــج اخیــر نشــان مــی دهنــد کــه کولونژیوســارکومای غیــر قابــل برگشــت 

ــه  ــرای هم ــیون  ب ــت. کموامبولیزاس ــده اس ــان ش ــیون درم ــا کموامبولیزاس ب

بیــامران بــا تومورهــای اولیــه یــا متاســتازی کبــد نتیجــه بخــش نیســت. یکــی 

از جنبــه هــای مهــم بــرای گزینــش بیــامران، عملکــرد مناســب کبــد اســت. در 

بیــامران مبتــال بــه بیــامری پیرشفتــه کبــد، نارســایی کبــدی ناشــی از درمــان 

ممکــن اســت اثــر ضــد تومــوری یــا ســود مداخلــه را خنثــی کنــد. نتیجــه را 

ــالالت  ــطح AFP(، اخت ــی و س ــم عروق ــور، تهاج ــایز توم ــش تومور)س گنجای

عملکــرد کبــدی، عملکرد)شــاخص کارنوفســکی،ECOG( و پاســخ بــه درمــان 

پیــش بینــی مــی کننــد. بنابرایــن بهرتیــن نامزدهــا، بیــامران بــا عملکــرد کبــدی 

ــرتش  ــی و گس ــم عروق ــدون تهاج ــانه ب ــدون نش ــیب هایب ــده و آس ــامل مان س

خــارج کبــدی هســتند.

TACE موارد منع استفاده
مــوارد قطعــی منــع اســتعامل TACE ماننــد عــدم جریــان خــون هپاتوپــدال، 

وجــود آســیب مغــزی و انســداد صفــرا اخیــرا طبقــه بنــدی شــده انــد. مــوارد 

منــع اســتفاده ی امــروزی شــامل غیــر قابــل برگشــت پذیــری تومــور، عفونــت 

ــوارد  ــند. م ــی باش ــدی گســرتده م ــامری کب ــرتل و بی ــل کن سیســتمیک غیرقاب

منــع نســبی شــامل فاکتــور هایــی از جملــه )جــدول 2(: 

mg/Dl 2  > بیلی روبین رسم  -

U/L 425 > الکتات دهیدروژناز  -

U/L 100 >اسپارتات آمینوتراسفراز  -

گنجایش توموری بیشرت از 50% کبد  -

وجود متاستازهای خارج کبدی  -

عملکرد ضعیف  -

نارسایی کلیوی یا قلبی  -

خونریزی وریدی اخیر  -

ترومبوسیتوپنی قابل توجه  -

INTRACTABLE فیستول رشیانی  -

جرای آناستموز های پورتوکاوال  -

ترومبوز شدید ورید پورت   -

وحمله تومور به IVC و دهلیز راست  -

آمادگی بیامر
قبــل از TACE همــه بیــامران بایــد MRI کبــد )بــا گادلینیــوم( و ترجیحــا بــا 

ســکانس هــای  Perfusionیــا  Diffusionانجــام دهنــد. ایــن امــر وســعت و 

پایــداری تومــور را مشــخص میکنــد و بعنــوان مطالعــه ی پایــه بــرای برنامــه 

ریــزی درمــان آینــده اســتفاده مــی شــود.   یــک MR dual phase یــا CT نیــز 

روش هــای قابــل قبولــی هســتند امــا ســکانس دیفیــوژن ممکــن اســت نکــروز 

تومــور را نشــان داده و اثبــات کنــد.

عــالوه بــر اطالعــات درمــورد قابلیــت پایــداری تومــور، تصویربــرداری مقطعی 

ممکــن اســت اطالعــات اضافــی و باارزشــی را در مــورد منبــع تغذیــه عروقــی 

آن دهــد. بــرای مثــال وجــود ترومبــوز وریــد پــورت آناتومــی عــروق ممکــن 

ــار  ــد و ب ــان فراین ــا زم ــد و ی ــر ده ــیون را تغیی ــی از آمبولیزاس ــت بخش اس

کنرتاســت را کاهــش دهــد.

بیــامران بــا بافــت شناســی تومور،عملکــرد کلیــه، تاریخچــه پزشــکی و جراحــی 

پیشــین پیــش آزمایــش مــی شــوند. بیامرانــی کــه عملکــرد اســفنکرت ادی شــان 

  Sphincteroctomy بیــامران مبتال بــه ،)Hepatojejunostomy(از بیــن رفتــه

یــا بیــامران بــا اســتنت زیرجلــدی یــا داخلــی در معــرض خطــر ابتــال بــه آبســه 

کبــدی بعــد TACE هســتند. آمادگــی 24 ســاعته روده و تزریــق داخــل 

وریــدی آنتــی بیوتیــک پیــش از فراینــد ایــن احتــامل از بیــن مــی رود.

ازآنجاییکــه ایــن روش تحــت  تســکین آگاهانــه صــورت مــی گیــرد، نیازمنــد 

NPO 8ســاعته مــی باشــد.

مالحظات فنی
اگرچــه پروتــکل هــای کموامبولیزاســیون متفاوتــی در گذشــته مــورد اســتفاده 

ــی و وســیله ای  ــی از برخــی عوامــل شــیمی درمان ــه اســت، ترکیب ــرار گرفت ق

چــون لیپیــودول، اســاس بســیاری از روش هاســت.درمان هــای تــک دارویــی 

یــا ترکیبــی از داروهــا مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه انــد.

Doxorubicin در درمــان هــای تــک عامــل بطــور گســرتده ای اســتفاده 

 Mitomycin C وCisplatin، Doxorubicin شــده اســت، همچنیــن ترکیــب

ترکیبــی رایــج اســت. 

مســئله انتخــاب جایگــذاری کاتــرت )لوبــی یــا قطعــه ای( بحــث برانگیــز اســت. 

در ادامــه پروتــکل بیامرســتان جــان هاپکینــز را رشح مــی دهیــم کــه بصــورت 

ــب  ــتفاده از ترکی ــا اس ــه ای ب ــت قطع ــا تح ــه ای ی ــیون قطع کموآمبولیزاس

3گانــه ی Cisplatin،  Doxorubicinو Mitomycin C بــا لیپیــودول و ســپس 

تزریــق embospheres مــی باشــد.

تکنیک
ــت.  ــی رضوری اس ــی روش امبولوتراپ ــخیصی ط ــی تش ــرام عروق ــک آنژیوگ ی

ایــن رونــد شــامل جریــان حداقــل رشیــان هــای مزانرتیــک فوقانــی، ســلیاک 

و آئــورت بــرای تشــخیص منبــع خونرســانی تومــور و شناســایی عروقــی کــه 

مــی تواننــد احتــامل آمبولیزاســیون غیرهــدف را افزایــش دهنــد، مــی باشــد.

 super اســتفاده از یــک کاترت/میکروکاتــرت بــا قطــر مناســب در هنــگام

selection رشیــان تغذیــه کننــده تومــور، بــرای اطمینــان از مطابقــت مــواد 

انتقالــی و جلوگیــری از لختــه شــدن رضوری اســت)جدول 3(.
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Trans arterial embolization )Bland(
ایــن تکنیــک بــه طــور عمــده بــر روی TACE بــا 

Lipiodol در مراکــز منتخــب مــورد اســتفاده قــرار 

مــی گیــرد. پــس از آنژیوگرافــی تشــخیصی اولیــه ، 

عــروق خــون رســان تومــور انتخــاب مــی شــوند. ایــن 

فراینــد را مــی تــوان بــا اســتفاده از کاتــرت هیدروفیلــی 

ــدازه عــروق، انجــام داد.  ــه ان ــرت، بســته ب ــا میکروکات ی

ســپس رگ هــدف بــا ذرات کوچــک در محــدوده 40-

ــادل برســد. ــه تع ــا ب ــی شــود ت ــزه م um 300 امبولی

Trans arterial chemoembolization with 

Lipiodol
بــه   ،ethiodol بــر  مبتنــی  کموآمبولیزاســیون  روش 

ــان  ــی رسارس جه ــز درمان ــل توجهــی در مراک طــور قاب

متفــاوت اســت. اختــالف قابــل مالحظــه ای در رابطــه 

اثربخشــی  حداکــر  درجهــت  بهینــه،  ترکیــب  بــا 

عــوارض  کــردن  محــدود  و  هــا  ســلول  کشــن  در 

ــک  ــا ی ــدف ب ــه ه ــه منطق ــی ک ــود دارد. هنگام وج

کاتــرت یــا میکروکاتــرت انتخــاب مــی شــود، مخلــوط 

شــود، مــی  تزریــق   ChemotherapyeLipiodol

 بســته بــه اولویــت ســازمانی و نــوع تومــور، مــی تــوان 

از یــک یــا چنــد عامــل شــیمی درمانــی اســتفاده کــرد.

یــک مثــال از یــک رژیــم شــیمیایی 50-150 میلــی گــرم 

دوکسوروبیســین، 100 میلــی گــرم ســیس پالتیــن و 20-

ــی گــرم میتومایســین-C.42 اســت. امولســیون  20 میل

بــا   chemotherapeutic lipidole روغــن  در  آب 

ــط   Tessarilو  ــده توس ــد ش ــک تایی ــتفاده از تکنی اس

همــکاران  ســپس امولســیون از طریــق ســوند مناســب 

قــرار داده تزریــق میشــود.

DEB شیمی درمانی داخل رشیانی با
ــا  ــا DEB ه ــی ب ــل رشیان ــی داخ ــیمی درمان ــد ش رون

ــر  ــی ب ــیمی درمان ــل ش ــه عام ــذاری اولی ــامل بارگ ش

 PVA مثــال،  عنــوان  )بــه  امبولیــک  حامــل  روی 

هیــدروژل یــا میکروسفرســهای پلیمــری ســوپر جــاذب( 

ــه  ــی تغذی ــان انتخاب ــیله رشی ــه وس ــذاری آن ب و جایگ

کننــده توموراســت.

بــر  مبتنــی  کموامبولیزاســیون  روش  ایــن  مبنــای   

ــاس  ــر اس ــان ب ــزم درم ــه مکانی ــت، البت ethiodol اس

قطبیــت یــا شــارژ عامــل شــیمی درمانــی، اتصــال 

الکرتونیــک بــه DEB شارژشــده و تخلیــه تدریجــی 

ــار  ــام و انتش ــی پالس ــادل یون ــتفاده از تب ــا اس دارو ب

ــد. ــی باش م

ــرا در  ــت، زي ــا رضوری اس ــح DEB ه ــذاری صحي بارگ

ــذاری  ــت. بارگ ــی اس ــل درمان ــه عام ــا تخلي ــاط ب ارتب

ــا  ــدن داروه ــف دوام و آزاد ش ــب تضعی ــا، موج نابج

مــي شــود.

بارگــذاری PVA هیــدروژل و میکروسپرســهای پلیمــری 

ــی )غلظــت /  ــب شــیمی درمان فراجــذب، شــامل ترکی

ــا میکروســکپر  ــا دوز مــورد نظــر( ب مقــدار متفــاوت ب

ــذاری  ــگ و اجــازه  بارگ ــا در یــک رسن ــال ی هــا در وی

ــد.  ــی ده ــر را م ــورد نظ ــور م ــرای عب ــر ب ــورد نظ م

میکروســکپهای لــود شــده بــا حجــم مــورد نظــر 

کنرتاســت مخلــوط شــده و بــه کبــد منتقــل می شــوند.

SIRT
 یک تکنیک پیچیده است که نیاز به حداقل دو

روش آنژیوگرافی و تزریق MAA برچسب دار  

ــا  ــی، مشــورت ب ــن آنژیوگراف ــل از اولی Tc-99 دارد. قب

ــورد  ــبه دوز م ــرداری و محاس ــی تصویرب ــامر، بررس بی

انتظــار براســاس حجــم لــوب بایــد انجــام شــود. روش 

اولیــه شــامل یــک بررســی کامــل آنژیوگرافــی سیســتم 

رشیــان کبــدی اســت کــه بــه دنبــال آن »بهینــه ســازی 

رشیــان هــای مزانــرت« بــه منظــور کاهــش خطــر 

ــی  ــائی م ــاختارهای احش ــدف از س ــر ه ــزه غی آمبولی

ــل از  ــیون کوی ــیله آمبولیزاس ــه وس ــر ب ــن ام ــد. ای باش

ذخایــر رشیانــی بــه دســت مــی آیــد کــه ممکــن اســت 

مســیری بــرای آمبولیزاســيون عروقــی غیــر هــدف 

ماننــد رشیــان گــواريش و رشیــان راســت معــده ارائــه 

ــد. کن
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بــه دنبــال بهینــه ســازی رشیانــی مزانرتیــک، 

ــدی  ــان کب ــل رشی ــه داخ 99m MAA-Tc ب

ــا لــوب هــدف تزریــق مــی شــود  مشــرتک ی

ای  هســته  پزشــکی  بخــش  بــه  بیــامر  و 

منتقــل مــی شــود. بــا در نظــر گرفــن بهینــه 

ــک ، درصــد شــانت  ســازی  مناســب مزانرتی

فعالیــت  پتانســیل  هیــچ  و  قبــول  قابــل 

دوز  هدف،فعالیــت  غیــر  آمبولیزاســیون 

براســاس ایــن پارامرتهــا، بــا توجــه بــه ســطح 

ــت  ــم باف ــزان حج ــا می ــدن )روش BSA( ی ب

)روش پارتیشــن( تعییــن مــی شــود پــس 

ــامر  ــه بی ــی ک ــفارش هنگام ــدار س از آن مق

حــدودا یــک هفتــه بعــد بــه عمــل پرداخــت 

بــه عمــل مــی آیــد دســتور داده مــی شــود. 

ــن  ــور تعیی ــت اپرات ــامری و اولوی ــع بی توزی

مــی کنــد کــه آیــا کبــد در یــک جلســه 

ــا  ــی، ی ــان lobar متوال ــد، در درم ــد کب واح

ــه در آن  ــا radiation segmentectomy ک ب

دو یــا چنــد قســمت کبــدی در یــک محیــط 

واحــد تحــت درمــان قــرار مــی گیرنــد، رفتــار 

مــی شــود.

نســل  تنظیــم  در  عامــل،  از  نظــر  رصف 

واکنــش   و  انســدادی  مــواد  ســوم 

  histopathological،  post  histopatholog

واکنــش نشــان داده اســت کــه مکانیــزم اولیه 

ــه  ــده ب ــع کنن ــل توزی ــی از حام ــل ترکیب عم

عــروق تومــور اســت کــه منجــر بــه انتشــار 

بســیار کنــرتل شــده بــار درمانــی مــی شــود.

کموآمبولیزاســیون در آنژیوگرافــی بصــورت 

از  پــس  شــود.  مــی  انجــام  زیرجلــدی 

 Seldinger تکنیــک  موضعــی،  بیهوشــی 

بــرای دسرتســی بــه رشیــان فمــورال ) اگرچــه 

براکیــال هــم ممکــن اســت اســتفاده شــود( 

ــود. ــی ش ــرا م اج

تصویــری تشــخیصی از رشیــان مزانرتیــک و کبــدی بــا 

ــق  ــود، تزری ــی ش ــه م ــال گرفت ــق دیجیت ــک تفری تکنی

ــر  ــه ب ــی و ســپس مطالع ــک فوقان ــان مزانرتی ــه رشی ب

ــرد.  ــان ســلیاک صــورت مــی گی رشی

ــرای  ــث ب ــورد بح ــروق م ــیون ع ــل کموآمبولیزاس کوی

محافظــت معــده و دئودنــوم از رفالکــس احتاملــی 

عامــل کموآمبولیــک انجــام مــی شــود. در ادامــه 

ــده  ــن روش آورده ش ــی در ای ــوارد مرصف ــتی از م لیس

ــدول4(   ــت) ج اس

بهبودی 
بیــامر پــس از بدســت آمــدن هومئوســتاز، تحــت هیدراتاســیون 

داخــل وریــدی و PCA)patient controlled analgesia( قــرار 

مــی گیــرد. نظــارت مکــرر بــر عالئــم حیاتــی تــا 4 ســاعت پــس 

از مداخلــه رضوری بــوده و پــس از آن نظــارت معمــول پرســتار 

کافــی اســت. 

ــا راه  پــس از مشــاهدات اولیــه از بیــامر خواســته مــی شــود ت

ــود.  ــی ش ــارج م ــی خ ــرت فول ــت، کات ــض حرک ــه مح ــرود و ب ب

ــت  ــرای ثب ــکم ب ــب از ش ــاده حاج ــدون م ــک CT ب ــپس ی س

توزیــع لیپیــودول و میــزان جــذب آن توســط تومــور گرفتــه مــی 

شــود. 

پیگیری و ارزیابی پاسخ به درمان
بــرای بهرتیــن نتیجــه، بــه بیــامران توصیــه مــی شــود کــه بــرای 

پیگیــری رونــد درمــان 4 تــا 6 هفتــه بعــد از درمــان بازگردنــد. 

در طــی ایــن معاینــات، تســت هــای عملکــرد کبــدی از جملــه 

پرفیــوژن دیفیــوژن MRI از کبــد انجــام مــی شــوند. تصمیــم بــه 

درمــان مجــدد بــر اســاس ترکیبــی از یافتــه هــای تصویربــرداری 

و آزمایشــگاهی و وضعیــت عملکــرد بیــامر صــورت مــی گیــرد. 

ظهــور هرگونــه منــع مــرصف بــه TACE در بیــن مراحــل 

متوالــی مانــع درمــان مجــدد مــی شــود؛ بنابرایــن قبــل از هــر 

رونــد بیــامر بایــد ارزیابــی شــود.

عوارض جانبی
طبــق گزارشــات TACE  اغلــب بــا درد، تــب، تهــوع، خســتگی 

ــاز کــه معمــوال بعنــوان ســندرم پــس از  و افزایــش ترنــس آمین

آمبولیزاســیون شــناخته مــی شــود، همــراه اســت. ایــن عالئــم 

در افــراد بــا تومورهــای بــزرگ درمــان شــده شــایع تــر اســت.

در منونــه هــای انتخابــی، افــرتاق ســندرم پــس از آمبولیزاســیون 

از ســایر عــوارض جــدی هامننــد آبســه کبــدی، انفارکتــوس 

کیســه صفــرا و عفونــت خونــی الزم اســت. تشــکیل آنوریســم 

ــس از  ــت پ ــن اس ــی ممک ــی رشیان ــا تنگ ــد ی ــان کب کاذب رشی

ــرت ایجــاد شــوند. دســتکاری نامناســب کات

مشــکالت غیرمعمــول پــس از TACE شــامل آمبولیزاســیون 

ریــوی یــا مغــزی، کــم کاری تیروئیــد، گســرتش پلــورال افیــوژن و 

ایســکمیک کولسیســتیک مــی شــود. )جــدول 5( 
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فصل نامه پـرتـو

هدف از

 contrastenhanced CT 

 CECT  یا
ــت  ــش کنرتاس ــا افزای ــوژی ب ــن پاتول یاف

ضایعــه  و  اطــراف  ســاختارهای  بیــن 

مقایســه  در  توانــد  مــی  اســت.ضایعه 

ــف  ــای مختل ــراف در فازه ــت اط ــا باف ب

زمانــی هایپروســکوالر یــا هایپووســکوالر 

باشــد بنابرایــن مهــم اســت بدانیــم کــدام 

پاتولــوژی در کــدام فــازInhance مــی 

ــود. ش

 
 

Helpful in detecting calcifications, fat in tumors, fat-
stranding as seen in inflammation like appendicitis, 
diverticulitis, omental infarction etc. 

Non-
enhanced 
CT 

 

15-20 sec p.i. or immediately after bolustracking 

This is the phase when the contrast is still in the arteries 
and has not enhanced the organs and other soft tissues. 

Early arterial 
phase 

 

35-40 sec p.i. or 15-20 sec after bolustracking. Sometimes 
also called "arterial phase" or "early venous portal phase", 
because some enhancement of the portal vein can be seen. 
All structures that get their bloodsupply from the arteries 
will show optimal enhancement. 

Late arterial 
phase 

 

70-80 sec p.i. or 50-60 sec after bolustracking. Although 
hepatic phase is the most accurate term, most people use 
the term "late portal phase". In this phase the liver 
parenchyma enhances through bloodsupply by the portal 
vein and you should see already some enhancement of the 
hepatic veins. 

Hepatic or 
late portal 
phase 

 

100 sec p.i. or 80 sec after bolustracking. This is when all of 
the renal parenchyma including the medulla enhances. 
Only in this phase you will be able to detect small renal cell 
carcinomas. 

Nephrogenic 
phase 

 

 
 

 

 

6-10 minutes p.i. or 6-10 minutes after bolustracking. 
Sometimes called "wash out phase" or "equilibrium 
phase". There is wash out of contrast in all abdominal 
structures except for fibrotic tissue, because fibrotic tissue 
has a poor late wash out and will become relatively dense 
compared to normal tissue. This is comparable to late 
enhancement of infarcted scar tissue in cardiac  MRI. 

Delayed 
phase 

 

نیلوفر عابدینی / میالد زرجینی 

دانشجویان رشته ی رادیولوژی

میزان Hu تقریبی برای یک پروتکل مناسب برای تصویربرداری از کبد طبق منوال  

RSNA 2016 به صورت زیر است:

ــالف  ــرتین اخت ــن بیش ــت داش ــت جه ــدی درس زمانبن

کنرتاســت بیــن ضایعــه و بافــت نرمــال پارانشــیم مهــم 

ــف  ــاز مختل ــده دو ف ــر نشــان دهن ــر زی اســت. تصوی

ــرار  ــی ق ــاز رشیان ــدی مــی باشــد کــه هــر دو در ف کب

دارد .در ۱۸ ثانیــه عــروق بــه خوبــی دیــده مــی شــود 

ــاهده  ــی مش ــر نامنظم ــد ظاه ــت کب ــل باف ــا داخ ام

می شــود امــا در ۳۵ ثانیــه بــه راحتــی تومورهــای 

ــد. ــی بینی متعــدد را م
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شــام بایــد پروتــکل خــود را بــا توجــه بــه نــوع اســکرن، 

ــه بررســی  ــامر ک ــوع بی ــق کنرتاســت و ن رسعــت تزری

مــی کنیــد، تطبیــق دهیــد.

اگــر شــام یــک اســکرن Single slice داریــد، حــدود 20 

ــرای  ــد را اســکن کنید.ب ــا کب ــه طــول مــی کشــد ت ثانی

late arterial phase زمــان اپتیمــم شــام 35 ثانیــه 

ــام  ــه مت ــه رشوع و در 45 ثانی ــس در 25 ثانی ــت پ اس

ــالیس  ــام 64 اس ــتگاه ش ــر دس ــال اگ ــن ح ــا ای کنید.ب

باشــد شــام در 4ثانیــه میتوانیــد از کبــد تصویربــرداری 

کنید.پــس در 33 ثانیــه میتوانیــد اســکن را رشوع کنیــد.

بــرای داشــن فــاز رشیانــی زمــان شــام محــدود اســت 

ــه  ــه عجل ــاز ب ــدی نی ــا وری ــال ی ــاز پورت ــرای ف ــا ب ام

نیســت چــون میخواهیــد کنرتاســت بــه بافــت کبــدی 

ــان  ــن زم ــر ای ــد.عالوه ب ــورت برس ــد پ ــق وری از طری

بیشــرتی داریــد تــا فــاز تاخیــری را تصویربــرداری 

ــاز  ــه آغ ــد اســکن را بعــد از 75 ثانی ــس میتوانی کنید.پ

ــد. کنی

پیشــنهادی پروتــکل  زیــر  پروتــکل 

 OPTN/UNOS و   ACR-LIRADS

بــرای ســی تــی اســکن کبــد مــی 

باشــد:

میزان تزریق ماده حاجب :

ــدی  ــیروز کب ــا س ــامری ب ــه بی ــوط ب ــرو مرب تصویرروب

ml/ 2.5 اســت کــه بــا میــزان  Multifocal HCCو

sec  تزریــق مــاده حاجــب انجــام شــده اســت.به دلیــل  

enhancement ضعیــف درخواســت ســی تــی اســکن 

ــت.  ــده  اس ــرار ش ــزان ml/sec 5 تک ــا می ــاره ب او دوب

ــی مــی  ــه خوب ــزانenhancement  را ب تفــاوت در می

تــوان مشــاهده کــرد.

Dual Blood Supply
ــف آن  ــزان تضعی ــه می ــدی بســته ب ــه کب ــور ضایع ظه

و تفــاوت بــا بافــت نرمــال کبــدی دارد.تومورهــای 

کبــدی در ســی تــی اســکن بــدون تزریــق قابــل 

ــور  ــن توم ــی بی ــت ذات ــتند،زیرا کنرتاس ــاهده نیس مش

 iv contrast و بافــت کبــد بســیار کــم اســت.وقتی

بــه بیــامر میدهیــم بایــد ایــن نکتــه مــورد توجــه مــا 

باشــد کــه خــون گیــری کبــدی دوگانــه است.پارانشــیم 

نرمــال 80% توســط وریــد پــورت و تنهــا 20% از طریــق 

وریــد هپاتیــک خــون مــی گیرد.پــس ماکســیمم ظهــور 

ــت  ــه اس ــال در 80-70 ثانی ــد در فازپورت ــیم کب پارانش

ــه  ــی در 40-35 ثانی ــاز رشیان ــه مقــدار کمــی در ف و ب

کبــدی  تومورهــای  متــام  دارد.امــا   enhancement

ــن  ــد بنابرای ــک میگیرن ــان هپاتی خــون خــود را از رشی

 enhancement ــن ــکوالر بهرتی ــور هایپروس ــک توم ی

تومورهــای  دارد.امــا   late arterial phase در  را 

ــی  ــده من ــی دی ــه خوب ــاز ب ــن ف ــکوالر در ای هایپووس

شــوند و بهرتیــن زمــان بــرای دیــده شــدن آنهــا زمانــی 

اســت کــه بافــت اطــراف enhance  شــود یعنــی فــاز 

ــه. ــان 80-75 ثانی ــال در زم پورت

Enhancement Patterns
ثانیــه   35 در    late arterial phase در 

ماننــد  هایپروســکوالر  تومورهــای 

حداکــر   HCC,FNH,Adenoma,Hemangioma

دارند.تومورهــای  را    enhancement میــزان 

هایپووســکوالر در فــاز پورتــال در 70 ثانیــه ماننــد 

ــاهده  ــل مش ــا قاب ــت ه ــتازها و کیس ــه ها،متاس آبس

متاســتازهای  ماننــد  فیربوتیــک  ضایعــات  هســتند. 

فــاز  در   cholangiocarcinoma یــا   و  فیربوتیــک 

شــوند. مــی  منایــان  ثانیــه   600 یعنــی  تاخیــری 
 Pancreatic carcinoma
اســت  هایپپووســکوالر  تومــور  تــوع  یــک  تومــور  ایــن 

کــه در فــاز رشیانــی در 40-35 ثانیــه زمانــی کــه بافــت 

گرنــدوالر نرمــال ظاهــر میشــود  enhancement دارد.در 

 focal chronic ــن ــی بی ــخیص افرتاق ــامران تش ــی از بی بعض

pancreatitis  و Pancreatic carcinoma دشــوار اســت.

در ایــن مــوارد یــک NECT مــی توانــد بــه مــا کمــک 

کننــده باشــد تــا کلسیفیکاســیون هــای پانکــراس را بررســی 

کنیم.بعضــی از رادیولوژیســت هــا تاخیــر 50 ثانیــه را بــرای 

ــد. ــر میگیرن ــراس در نظ ــی پانک بررس
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Diffuse Liver Diseases
)بیامری های منترش کبدی(

Focal Liver Lesions

Simle cystHepatic hemangioma AdenomaFNH

Hepatocellular

carcinoma 

Metastases
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Hepatocellular

carcinoma 

بــرای بررســی Acute pancreatitis  مشــاهده 

 35 در  رشیانــی  فــاز  در  پانکــراس  در  نکــروز 

ثانیــه کمــک کننــده است.ســی تــی اســکن از 

ــر  ــر flow rate و حداک ــا حداک ــد ب ــراس بای پانک

 small  ــرا ــود زی ــام ش ــب انج ــاده حاج ــزان م می

 pancreaticو  pancreatic carcinomas

قابــل  بــه ســختی    necrosis in pancreatitis

تشــخیص اســت.تصویر شــامتیک بــاال ایــن مــورد 

ــد. ــی کن ــد م را تایی

 Enhancement جدول روبرو خالصه از میزان

هر کدام از پاتولوژی های فوق است.

آمادگی بیامر:
1.بیامر برای چند ساعت باید ناشتا باشد.

2.هرگونــه جســم فلــزی الخصــوص در ناحیــه 

مــورد بررســی بایــد برداشــته شــود .

ــود را  ــه ی خ ــام مثان ــامر حت ــکن بی ــل از اس 3.قب

ــد. ــه کن تخلی

ــا  ــامر ب ــرای بی ــدی مــاده حاجــب ب ــق وری 4.تزری

 )300=psi( رسعــت 6-2 میلــی لیــرت بــر ثانیــه

بایــد انجــام شــود تــا enhancement  مناســب را 

داشــته باشــیم.میزان مــاده حاجــب تزریقــی بایــد 

mL/Kg  2 و حداکــر mL 150 باشــد.

ــدی  ــق وری ــت تزری ــتفاده جه ــورد اس ــج م 5.گی

بــرای کــودکان 20 و بــرای بزرگســاالن 17یــا18  

ــد. ــی باش م

تکنیک:
از  اســکن  خوابــد.رشوع  مــی  طاقبــاز  بیــامر 

ایلیــاک  کرســت  تــا  پایــان  و    xiphisternum

ــی مــرت در  ــا 10 میل باشــد.ضخامت مقطــع را 5 ت

نظــر بگیریــد.

 mm/rotation :پیــچ: 1تــا 1.25 و رسعــت تخــت

 15

ــاز  ــکن را در ف ــا اس ــد 4ت ــرای PHASIC-3 :بای ب

ــم. ــام بدهی ــی انج ــف زمان ــای مختل ه

 Pre-contrast+ Arterial phase+ Portal

phase + Equilibrum

بــرای PHASIC-2: ایــن روش جهــت تشــخیص 

افرتاقــی و اطالعــات بیشــرت دربــاره ی یــک ضایعــه 

غیــر ســیروتیک کبــدی انجــام میشــود کــه در 

ــل انجــام اســت. ــر قاب ــی زی فازهــای زمان

Arterial phase+Portal phase+Delay
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تکنیــک پرفیــوژن ســیتی اســکن امــکان بررســی 

کمــی و کیفــی پرفیــوژن کبــد را فراهــم مــی کنــد. 

ــوژن  ــک نقشــه ی کمــی از پرفی ــک ی ــن تکنی در ای

ــات  ــل از اطالع ــه حاص ــود م ــی ش ــه م ــت تهی باف

ســیتی داینامیــک اســت و بــا اســتفاده از یــک 

ــر  ــا مقادی ــی ب ــی کم ــکان بررس ــی ام ــاس رنگ مقی

فراهــم  بــاال  فضایــی  رزولوشــن  بــا  را  معیــن 

ــتفاده از  ــا اس ــت ب ــردی باف ــی عملک ــد. بررس میکن

 BF، BV، ــد ــا نیمــه کمــی مانن پارامرتهــای کمــی ی

 MTT، portal liver perfusion)PLP(، arterial

 hepatic perfusion و   )liver perfusion)ALP

index)HPI( صــورت مــی گیــرد. ایــن تکنیــک 

چنــد محدودیــت دارد کــه شــامل زمــان زیــاد حبــس 

نفــس بــرای انــدازه گیــری جریــان پورتــال، جدایــی 

ــاد،  ــری زی ــی، پرتوگی ــال و رشیان ــان خــون پورت جری

محدودیــت تصویربــرداری در راســتای Z و عــدم 

ــز مــی باشــد.  ــرای آنالی وجــود روشــی اســتاندارد ب

ام آر آی و ســیتی اســکن مــی تواننــد پرفیــوژن کبــد 

را انــدازه گیــری کننــد، از ایــن بیــن مزیــت ام آر آی 

نداشــن پرتوهــای یونیــزان و مزیــت ســیتی اســکن 

ــتقیم  ــتگی مس ــات و وابس ــردازش اطالع ــادگی پ س

و  انهنســمنت  میــزان  بــه  پرفیــوژن  پارامرتهــای 

ــد. ــی باش ــوژن م پرفی

 )CTP(مبانی پرفیوژن سیتی اسکن
ایــن تکنیــک در کبــد پــس از تزریــق مــاده ی 

ــود  ــی ش ــرا م ــر( اج ــه تاخی ــا 7 ثانی ــب )3 ت حاج

ــرای  ــات ب ــات، اطالع ــع آوری اطالع ــس از جم و پ

انالیــز بیشــرت بــه work station منتقــل شــده و در 

ــوژن،  آنجــا نقشــه هــای رنگــی از پارامرتهــای پرفی

بــا مقیــاس رنــگ بنفــش تــا قرمــز ایجــاد مــی شــود. 

 BF، BV، ALP، PLP ــرای ــد ب ــر در کب ــن مقادی ای

ــا 40،  ــا 15، 0 ت ــا 150، 0 ت ــب 0 ت ــه ترتی و HPI ب

0 تــا 100 و 0 تــا 50% مــی باشــد. بــرای تعییــن 

غلبــه پرفیــوژن رشیانــی یــا پورتــال از حداکــر 

ــه  ــا غلب ــان ب ــه همزم ــزان انهنســمنت طحــال ک می

 HPI ی پورتــال اســت، اســتفاده مــی شــود. پارامــرت

بــه واســطه تقســیم پرفیــوژن رشیانــی بــه مجمــوع 

محاســبه  پورتــال  و  رشیانــی  پرفیــوژن  مقادیــر 

ــون از  ــور خ ــان عب ــن زم ــود. MTT میانگی ــی ش م

بافــت، از هنــگام ورود رشیانــی تــا خــروج وریــدی 

 )PS( مویرگــی  نفوذپذیــری  ســطح  باشــد.  مــی 

نشــاندهنده ی رسعــت انتقــال مــاده ی حاجــب از 

ــی  ــلولی م ــن س ــای بی ــه فض ــی ب ــوم مویرگ اندوتلی

باشــد. 

CTP دارای پرتودهــی بســیار بالیــی اســت و در 

ــش  ــای کاه ــک ه ــد از تکنی ــرد آن بای ــگام کارب هن

ــود. ــتفاده من ــی اس پرتوده

CTP کاربردهای بالینی
CTP در سیروز

تغییــرات هموداینامیــک ســیروز بــه دلیــل انســداد 

ــت  ــدی توســط باف ــروق داخــل کب ــده ی ع پیرشون

هــای فیــربوز و گــره هــا مــی باشــد. افزایــش 

مقاومــت عــروق داخــل کبــدی ســبب کاهــش 

ــی  ــوژن کل ــن پرفی ــدی همچنی ــال کب ــوژن پورت پرفی

کبــد مــی شــود. برخــی مطالعــات افزایــش و برخــی 

ــامری  ــن بی ــه ای ــال ب ــد مبت ــش MTT را در کب کاه

نشــان داده انــد. جــدول1  نشــاندهنده ی مطالعات 

ــی باشــد. ــه م ــن زمین ــج آن هــا در ای و نتای

HCC در تشخیص CTP
ضایعــاتHCC  بــا متایزیافتگــی خفیــف و متوســط 

ــی  ــز یافتگ ــا متای ــات ب ــاد و ضایع ــروق زی دارای ع

زیــاد اغلــب دارای عــروق کــم و نزدیــک بــه بافــت 

کبــد مــی باشــند. Sahani و همکارانــش نشــان 

دادنــد کــه پرفیــوژن در ضایعــات متایــز یافتــه 

متفــاوت از ضایعــات بــا متایــز کــم و متوســط مــی 

باشــد، در حالــی کــه برخــی مطالعــات نشــاندهنده 

ی ایــن تفــاوت نبودنــد. مطالعــات فراوانــی در 

 HCC زمینــه ی محاســبه ی پرفیــوژن در ضایعــات

انجــام شــده اســت کــه در جــدول 2 برخــی از آنهــا 

آورده شــده اســت.

CT PERFUSION نیلوفر عابدینی / میالد زرجینی 

دانشجویان رشته ی رادیولوژی
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CTP در تشخیص هامنژیوما
بــزرگ  هامنژیــوم هــای بســیار کوچــک و بســیار 

تظاهراتــی ماننــد متاســتازهای را در تصویربــرداری 

ــتفاده از  ــا اس ــد ب ــی توان ــد. CTP م ــی کنن ــاد م ایج

ــیه و  ــر آن در حاش ــه ی مقادی ــرت ALP و مقایس پارام

مرکــز تــوده ایــن ضایعــات را از یکدیگــر متییــز دهــد. 

ــانت  ــکیل ش ــد تش ــی توان ــک م ــن تکنی ــن ای همچنی

ــی،  ــن لوب ــگامنی و بی ــن س ــدی بی ــای رشیانی-وری ه

ــرات  ــی از اث ــرات ناش ــا تغیی ــی ی ــای پرفیوزن ــص ه نق

فشــاری، کــه همگــی ناشــی از هامنژیــوم هــا هســتند 

را نشــان دهد)شــکل 1(.

شکل 1. تصاویر آگزیال پرفیوژن 

)a( و نقشه های عملکردی 

پرفیوژن سی تی )b-f( از یک 

خانم 29 ساله دارای هامنژیوما. 

 BF، تصاویر پرفیوژن افزایش

ALP و HPI و همچنین کاهش 

BV و PLP را نسبت به بافت 

طبیعی کبد نشان می دهند.

شکل 2. تصاویر و نقشه های 

پرفیوژن در خانم 70 ساله 

دارای متاستاز کبدی با منشا 

 .Pancreatic Adenocarcinoma

تصاویر پرفیوژن افزایش مقادیر 

BF، BV و ALP را نسبت به 

پارانشیم طبیعی کبد نشان می 

دهند.

CTP در تشخیص متاستازها 
تشــخیص متاســتازهای کبــدی و رده بنــدی آنهــا در 

پروگنــوز و درمــان تومــور بســیار حائــز اهمیــت اســت. 

ــه ســیتی اســکن  CTP اطالعــات بیشــرتی را نســبت ب

روتیــن از کبــد دربــاره ی رگزایــی ضایعــات کبــدی 

ــات  ــن اطالع ــه ای ــد ک ــی ده ــرار م ــا ق ــار م در اختی

ــوده هــا  ــف ت ــرتاق رده هــای مختل ــد در اف مــی توانن

و متاســتازها بســیار کمــک کننــده باشــند. CTP مــی 

ــا اســتفاده از  ــه، ب توانــد متاســتازها را در مراحــل اولی

ــن  ــایMTT، HPI وALP  و همچنی ــش پارامرته افزای

ــت داخــل  ــش مقاوم ــل افزای ــه دلی کاهــش PLP ب

 CTP 2(. همچنیــن دهد)شــکل  تشــخیص  کبــدی، 

میتوانــد اطالعاتــی جزئــی دربــاره ی پرفیــوژن رشیانــی 

و وریــدی متاســتازها در اختیــار مــا قــرار دهد)جــدول 

.)4
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CTP در تشخیص

Alveolar Echinococcosis 
ایــن بیــامری در تصویربــرداری تظاهراتــی ماننــد تــوده 

ــد پزشــکان را در  ــدی را داراســت و مــی توان هــای کب

تشــخیص دچــار مشــکل منایــد و اغلــب بــه بیوپســی، 

کــه روش golden standard اســت، روی مــی آورنــد. 

ــان  ــه را نش ــن ضایع ــی در ای ــد رگزای ــی توان CTP م

پارامرتهــای  ایــن تصویربــرداری کاهــش  دهــد. در 

BF، BV، ALP و PLP در ایــن ضایعــه را، نســبت 

بــه پارانشــیم کبــد، نشــان مــی دهــد، در حالیکــه 

ــن  ــد متاســتازها ای ــدی مانن ــوده هــای کب ــب ت در اغل

پارامرتهــا نســبت بــه پارانشــیم کبــد افزایــش مــی 

دارای  بیوپســی  کــه  مــواردی  در  بنابرایــن  یابنــد. 

عــوارض فــراوان اســت مــی تــوان از ایــن تکنیــک بــه 

منظــور افــرتاق ایــن ضایعــه از ضایعــات دیگــر کبــدی 

شکل 3. تصاویر پرفیوژن سی تی اسکن از آقای 29 ساله دارای Echinococcosis. میزان پرفیوژن اســتفاده منود)شــکل 3(.

رشیان کبدی نسبت به پارانشیم نرمال کبد کاهش یافته است.
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 رـــــــیِ اِثیرـــــًط                           

 

 

ى ًطریِ ای را راُ برای اٍلیي ببر در داًطگبُ علَم پسضکی تْرا
رضتِ ی َّضبری ببضد، تب  اًدازی کردُ این کِ صدای داًطجَیبى

داًطجَیبى ٍ اسبتید ایي رضتِ بتَاًٌد در جْت ارتقبی سطح علوی 
کطَر، ایي رضتِ را بِ دیگر افراد جبهعِ هعرفی کردُ ٍ هٌبع 

 ،اهید است کِ بب یبری خداًٍد .دٌهَثقی برای ضٌبسبًدى آى ببض
َّضبری اًطجَیبى رضتِ عالٍُ بر د کِ ٌینهٌتطر ک ًطریِ ای را

هَرد تَجِ دیگر داًطجَیبى ًیس ببضد ٍ در کٌبر هطبلب علوی 
   کٌین کوک در جبهعِ درهبًیبتَاًین بِ افسایص سطح فرٌّگی ٍ 

کبًبل تلگرام ٍ صفحِ 
 ایٌستبگرام هب را دًببل کٌید

ather-tums 
 َل:ئصبحب اهتیبز ٍ هدیر هس

 اهیر حسیي ببقری

 سردبیر:

 سبًبز ٍلیدی

سعی کردُ این هطبلبی  
را هٌتطر کٌین کِ هَرد 

استفبدُ برای توبم اقطبر 
           بب ّر سطح علوی 

ٍ هطبلب                           بَدُ 
طٌس ٍ سرگرهی را ًیس                          

 . چبضٌی آى قرار دادُ این

داًطجَیبى  از ّوِ ی
خَش ذٍق ٍ ایدُ پرداز 
توبهی رضتِ ّب برای 
فعبلیت در زهیٌِ ّبی 
ٌّری، ادبی، علوی ٍ... 

ِ اثیر           ًطری
 . استقببل هی ضَد
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دیپلــم،  فــوق  هســتم،  رسوش  اللــه  هدایــت 

کارشــناس  و  شــیراز(  دانشــکاه  کارشــناس)از 

ارشــد)از دانشــگاه تهــران( رشــته ی رادیولــوژی . از 

ســن 18 ســالگی در رشــته ی رادیولــوژی تحصیــل و 

از 19 ســالگی همزمــان بــا تحصیــل در ایــن رشــته 

ــای  ــه ه ــی زمین ــوده ام. در متام ــکار ب ــغول ب مش

رادیوگرافــی،  جملــه  از  پزشــکی  تصویربــرداری 

ــکن و ام آر آی  ــی اس ــی ت ــی)DSA(، س آنژیوگراف

فعالیــت داشــته و دارم.

مدالیتــه ی تصویربــرداری مــورد عالقــه ی اینجانب 

ام آر آی و حــوزه ی فعالیتــم Neuroimaging می 

باشــد. فعالیــت تئوریــک مــن در حــوزه ی ام آر آی 

ــن دســتگاه  ــا ورود اولی از ســال 1368، همزمــان ب

ام آر آی و نصــب آن در شــهر رفســنجان بــا ارائــه 

ــد و در ســال 1375،  ــاز گردی ــک ســخرنانی آغ ی ی

همزمــان بــا ورود بــه دوره ی کارشناســی ارشــد در 

ــی اینجانــب رشوع  ــت عمل ــران فعالی دانشــکاه ته

ــا  ــی )از 1368 ت ــه ی زمان ــن فاصل ــا در ای ــد، ام ش

1375( بــه مطالعــه ی مباحــث علمــی مرتبــط مــی 

پرداختــم.

ــده  ــادی را گذران ــیار زی ــی بس ــای آموزش دوره ه

 Liver ،ــه ــوان ب ــی ت ــا م ــه ی آن ه ــه از جمل ام ک

کشــور  در   MR Angiography و   Imaging

اســلوونی و Neuro Imaging در کشــور املــان 

اشــاره منــود. همچنیــن در دوره هــای آمــوزش 

ــای  ــت ه ــط رشک ــه توس ــز، ک ــیاری نی ــی بس عمل

مختلــف فعــال در

زمینــه ی Medical Imaging برگــزار مــی شــوند، 

رشکــت داشــته و دارم.

»رشــته ی رادیولــوژی چــه معایــب و محاســنی 

دارد؟«

اولیــن ســختی ایــن رشــته ارتبــاط داشــن بــا 

بیــامران اســت کــه اغلــب، رشایــط مســاعدی 

ــرای آینــده ی خــود   ندارنــد، مضطــرب و نگــران ب

و گاهــا عصبانــی هســتند. همچنیــن مشــاهده ی 

ــرتس  ــاد اس ــث ایج ــخص باع ــامری در ش ــی بی عین

ــی  ــه م ــود ک ــی ش ــناس م ــک در کارش ــای کوچ ه

ــف ــه تضعی ــر ب ــد منج توان

روحیــه ی او شــود. گاه مــی بینیــم کــه مــادر یــک 

ــه  ــال ب ــد اســت مبت ــد فرزن ــواده کــه دارای چن خان

ــن  ــدن ای ــت. دی ــنده اس ــیار کش ــامری بس ــک بی ی

مســائل مــی توانــد آن هــا را دچــار اســرتس و 

ــتگانش  ــا بس ــود ی ــالمتی خ ــاره ی س ــی درب نگران

ــد.  گردان

معضــل دیگــری کــه کارشناســان بــا آن روبــه 

پرتوهــای  یــا  منبــع  از  پرتوگیــری  هســتند،  رو 

ــت  ــود رعای ــی باوج ــه حت ــد ک ــی باش ــده م پراکن

ــری  ــن پرتوگی ــم ای ــاز ه ــی ب ــتانداردهای ایمن اس

بــه صفــر منــی رســد و کارشناســان رادیولــوژی 

همــواره مقادیــر بیشــرتی پرتوگیــری را نســبت بــه 

مــردم دیگــر، کــه تنهــا پرتوگیــری زمینــه ای دارنــد، 

ــد. ــی کنن ــت م دریاف

خطــرات دیگــری کــه کارشناســان رادیولــوژی بــا آن 

روبــه رو هســتند، شــامل فرورفــن ســوزن در بــدن 

هنــگام آمــاده ســازی یــا تزریــق مــاده ی حاجــب 

و مســائل متعاقــب ان کــه مــی توانــد  شــامل 

ــی  ــامری هــای خون ــه هپاتیــت و دیگــر بی ــال ب ابت

باشــد، همچنیــن استشــامم گازهــای محلــول هــای 

ظهــور و ثبــوت، آلودگــی بــا مــواد رادیواکتیــو 

ــرای کارشناســانی کــه در مراکــز پزشــکی هســته  ب

ــرای جلوگیــری از  ای فعــال هســتند، مــی شــود. ب

ایــن خطــرات بایــد متــام اســتانداردهای ایمنــی را 

رعایــت منــود.

امــا از محاســن ایــن رشــته مــی تــوان بــه احســاس 

خشــنودی پــس از یافــن پاتولــوژی بیــامر بــر 

در  منــود.  اشــاره  خــود  هــای  دانســته  اســاس 

مــواردی کــه بیــامران از مراکــز دیگــر رانــده شــده 

انــد و بــه مــا روی نیــاز آورده انــد تــا مــا آزمــون 

ــم  ــم، اگــر مــا بتوانی مــورد نیازشــان را انجــام دهی

ــه آن هــا  ــد خــود ب ــات مفی ــا اســتفاده از اطالع ب

ــن  ــدون کمرتی ــا را ب ــون آن ه ــم و آزم ــک کنی کم

آســیب بــه آن هــا انجــام دهیم،تشــکر فــراوان آن 

ــان  ــی در زم ــن قدردان ــد و ای ــم دی ــا را خواهی ه

هایــی حتــی بــه دســت بوســی)به نشــانه ی تشــکر 

و قدردانــی فــراوان( نیــز مــی رســد و ایــن عمــل، 

ــه بیــامر ــم ب کــه مــا توانســته ای

و خانــواده اش کمــک کنیــم بــرای مــا بســیار لــذت 

ــرای مــا  ــده مــی باشــد و ب بخــش و خوشــنود کنن

لــذت معنــوی دارد، چــرا کــه مــا براســاس دانســته 

هایــامن کاری را بــرای بیــامر انجــام داده ایــم کــه 

برخــی مراکــز بــه دالیــل مختلــف از انجــام آن رس 

ــرای  ــه ب ــوارد ک ــن م ــه ای از ای ــد. منون ــاز زده ان ب

ــه  ــواده ای ب ــه، خان ــود ک ــن ب ــب رخ داد ای اینجان

مرکــزی کــه مــن در ان فعــال هســتم مراجعــه 

ــرای  ــون ام آر آی ب ــام آزم ــه انج ــاز ب ــد و نی منودن

 Claustrophobia بــه  کــه  خانــواده،  مــادر 

)ســندروم تــرس از مکانهــای باریــک و بســته( 

ــون  ــن آزم ــام ای ــرای انج ــتند و ب ــود، داش ــال ب مبت

ــد کــه آن  ــه چندیــن مرکــز مراجعــه منــوده بودن ب

هــا نیــز حــارض بــه انجــام آزمــون، بــدون بیهوشــی 

نبودنــد . اینجانــب توانســتم بــه واســطه ی صحبت 

ــع  ــه او و مطل ــش دادن ب ــامر و آرام ــا بی ــردن ب ک

ســاخن او از چگونگــی رونــد انجــام آزمــون و 

اتفاقاتــی کــه رخ مــی دهــد، آزمــون را بــرای ایــن 

بیــامر، بــدون انجــام بیهوشــی، بــه پایــان برســانم. 

پــس از انجــام آزمــون همــر بیــامر از مــا بســیار 

دســت  بوســیدن  بــرای  حتــی  و  منــود  تشــکر 

ــرد. ــدام ک ــکر اق ــانه ی تش ــه نش ــب، ب اینجان

__________________________________

» آینــده ی تحصیلــی رشــته ی رادیولــوژی را در 

داخــل و خــارج کشــور چگونــه ارزیابــی مــی 

کنیــد؟«

ــه  ــفر ب ــب در س ــه ی اینجان ــه تجرب ــه ب ــا توج ب

چگونگــی  ی  مشــاهده  و  مختلــف  کشــورهای 

ــان  ــه، آمل ــه ترکی ــن کشــورها از جمل آمــوزش در ای

ــن  ــد کشــور دیگــر، متوجــه شــدم کــه در ای و چن

کشــورها آمــوزش و کار بــه صــورت پروتــکل هــای 

تعییــن شــده ای اســت کــه بــه کارشناســان ابــالغ 

شــده و اگــر از یــک کارشــناس پرســیده شــود کــه 

چــرا بــه یــک بیــامر کمــک کردیــد خواهــد گفــت 

کــه »ایــن کار جزئــی از پروتــکل اســت و مــن بایــد 

طبــق قانــون ایــن کار را انجــام دهــم.« و توجهــی 

ــه بعــد معنــوی فعالیــت خــود نــدارد. ب
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ــوی کار توجــه مــی  ــه ابعــاد معن ــوز هــم ب ــران هن امــا در ای

ــک  ــود بیولوژی ــک موج ــد ی ــه دی ــا ب ــامر تنه ــه بی ــود و ب ش

نــگاه منــی مناینــد. ایــن موضــوع از ویژگــی هــای طــب رشقــی 

ــم او  ــر جس ــالوه ب ــز ع ــامر نی ــه روح بی ــه در آن ب ــت ک اس

توجــه بســیاری مــی شــود و همیــن امــر ســبب شــده اســت 

کــه بســیاری از کارشناســان عــالوه بــر وظایفــی کــه بــه آن هــا 

ابــالغ شــده اســت، فعالیــت هایــی را نیــز تنهــا بــرای رضــای 

ــن  ــد و همی ــق خــدا انجــام مــی دهن ــه خل ــا کمــک ب خــدا ی

موضــوع باعــث ایجــاد انگیــزه و لــذت روحــی در کارشناســان 

مــی شــود.  

بایــد متذکــر شــد کــه هــم در داخــل کشــور و هــم خــارج از 

آن، فعالیــت هــای بســیار زیــادی در ایــن حــوزه انجــام مــی 

شــود، بــرای مثــال در ایــران بخشــی از دروس رشــته ی فیزیــک 

پزشــکی مربــوط بــه تصویربــرداری پزشــکی اســت. بــه نظــر 

مــن رشــته ی رادیولــوژی رشایــط بســیار بهــرتی را نســبت بــه 

چندیــن ســال گذشــته دارد، گرچــه رونــد رشــد آن نســبت بــه 

بســیاری از کشــورهای دیگــر ماننــد انگلیــس بســیار آهســته 

اســت. در خــارج از ایــران بســیاری از دانشــگاه هــا پژوهــش 

ــن کشــورها بســیار  ــوژی در ای ــم رادیول محــور هســتند و عل

ــران  ــا متاســفانه در داخــل ای ــی باشــد. ام ــران م ــر از ای پویات

بــه تحقیــق و پژوهــش چنــدان ارج داده منــی شــود بنابرایــن 

ــد  ــب در ح ــد اغل ــی بینن ــجویان م ــه دانش ــی ک ــوزش های آم

کاربــرد عملــی مــی باشــد، امــا مــن عقیــده دارم کــه بــا رونــد 

کنونــی، در آینــده، بــه مســئله ی تحقیــق و پژوهــش نیــز در 

ایــن رشــته اهمیــت بســیاری داده مــی شــود.

متاســفانه اغلــب رشــته هــای تحصیلــی در داخــل کشــور، بــه 

دلیــل اوضــاع نــه چنــدان مســاعد اقتصــادی کشــور، وضعیــت 

مناســبی نــدارد کــه ایــن مســئله بــه رشــته ی رادیولــوژی نیــز 

ــایر  ــا س ــن وجــود، در مقایســه ب ــا ای ــه اســت. ب ــم یافت تعمی

ــرت  ــوژی به ــته ی رادیول ــازار کار رش ــی ب ــای تحصیل ــته ه رش

ــه  ــت ک ــد گف ــز بای ــکاری نی ــل بی ــا معض ــه ب ــت. در رابط اس

ایــن مســئله در کشــور بســیار همگیــر شــده و تنهــا مربــوط 

ــت.  ــوژی نیس ــی و رشــته ی رادیول بــه رشــته هــای تحصیل

ــای  ــته ه ــیاری از رش ــه بس ــبت ب ــه نس ــرد ک ــه ک ــد اضاف بای

ــرتی را  ــت کاری به ــوژی موقعی ــته ی رادیول ــگاهی، رش دانش

ــت. ــرت اس ــبت کم ــه نس ــکاری در آن ب ــت و بی داراس

در خــارج از ایــران، بســیاری از کشــورها ماننــد انگلیــس، کانادا 

وکشــورهای آمریــکای شــاملی دارای بــازار مناســبی بــرای ایــن 

ــادی را در ایــن رشــته  رشــته هســتند و همــه ســاله افــراد زی

جــذب مــی کننــد و همچنیــن بــه ایــن افــراد حقــوق و مزایــای 

مناســبی مــی دهنــد.

___________________________________________

»دلیل عالقه ی شام به رشته ی رادیولوژی چیست؟«

ــا انجــام یــک پروتــکل خاص،بــا  لــذت وصــف ناشــدنی کــه ب

ــه  ــاص، ب ــامر خ ــک بی ــرای ی ــم،  ب ــته های ــتفاده از دانس اس

ــرروی  ــش آن ب ــوژی و منای ــه تشــخیص پاتول منظــور کمــک ب

تصویــر نصیــب مــن مــی شــود، علــت اصلــی عالقــه ی 

ــد. ــوژی ی باش ــته ی رادیول ــه رش ــب ب اینجان

ــته  ــا در رش ــند« آی ــی پرس ــن م ــجویان از م ــیاری از دانش بس

ــا »در ایــن رشــته در مقاطــع  ــا خیــر؟« ی رادیولــوژی مباننــد ی

باالتــر ادامــه تحصیــل دهنــد یــا خیــر؟«. پاســخی کــه مــن بــه 

ایــن عزیــزان مــی دهــم شــامل »مانــدن یــا رفــن از رشــته ی

ــب و  ــا معای ــه آن ه ــن ب ــه م ــت، بلک ــوژی« نیس رادیول

ــاره  ــه آن هــا درب ــم و ب محاســن ایــن رشــته را مــی گوی

ی رشــته ی رادیولــوژی و کارکــردن در آن اطالعــات مــی 

دهــم و انتخــاب را برعهــده ی خودشــان مــی گــذارم تــا 

بــر اســاس عالقــه مندیشــان انتخــاب کنــم. همچنیــن بــه 

آن هــا گوشــزد مــی کنــم کــه اگــر بــه ایــن رشــته عالقــه 

ــورد  ــته ی م ــید و در رش ــر آن باش ــی تغیی ــد در پ نداری

عالقــه یتــان ادامــه تحصیــل دهیــد، چــرا کــه اگر شــخصی 

در شــغلی فعالیــت داشــته باشــد کــه بــه آن عالقــه ندارد 

ــش  ــت، اســرتس و تن ــرای او عصبانی ــد ب آن کار مــی توان

بــه بــار آورد.

_______________________________________

ــت  ــث پیرشف ــه باع ــد ک ــام داده ای ــی انج ــا فعالیت » آی

ــد؟« ــده باش ــام ش ــمگیر ش چش

خیــر، فعالیتــی را در حــال حــارض در خاطــر نــدارم ولــی 

ــد  ــته گردی ــن رش ــن در ای ــت م ــه باعــث پیرشف آنچــه ک

مطالعــه ی مســتمر و پشــتکار و عالقــه ام بــه ایــن رشــته 

مــی باشــد. مــن در زمــان دانشــجویی مطالعــه را وظیفــه 

ی خــود مــی دانســتم و بــا حداکــر توانــم بــه مطالعــه 

ــث  ــوع باع ــن موض ــن همی ــر م ــم و از نظ ــی پرداخت م

شــد تــا در آزمــون ورودی بــه مقطــع کارشناســی رشــته 

ــوم و در  ــول ش ــتقیم قب ــورت مس ــه ص ــوژی ب ی رادیول

آزمــون ورودی بــه مقطــع کارشناســی ارشــد رادیولــوژی 

نیــز، در بیــن متــام رشکــت کننــدگان کل کشــور، بــه 

کســب مقــام نخســت نائــل آیــم.

رشکــت در کنگــره هایــی کــه در رشــته ی رادیولــوژی و 

مرتبــط بــا آن برگــزار مــی شــود و همچنیــن رشکــت در 

کالس هــا و کارگاه هایــی ماننــد آمــوزش زبــان انگلیســی 

و کمــک هــای اولیــه در ایــن مســیر بــه اینجانــب بســیار 

کمــک منودنــد.

  

بــه بیــامر بــه چشــم یــک فــرد نیازمنــد نــگاه کنیــد کــه 

ــا توجــه  ــد ب ــه شــام مراجعــه منــوده اســت و شــام بای ب

بــه رشایــط بیــامر کاری کــه در توانتــان اســت  را بــرای 

ــر باشــید و  ــود او موث ــد بهب ــا در رون ــد ت او انجــام دهی

ــد.  ــودداری منایی ــرای او خ ــوده ب ــای بیه ــام کاره از انج

همچنیــن ســعی کنیــد بــا بیــامر ارتبــاط زبانــی و مکاملــه 

ــامری اش  ــاره ی بی ــد از او درب ــا بتوانی ــید ت ــته باش داش

اطالعــات کســب کنیــد و  از ســابقه ی بیــامری در او آگاه 

شــوید تــا پروتکلــی را اجــرا کنیــد کــه در رونــد تشــخیص 

ــر را داشــته باشــد. ــود او بیشــرتین تاثی و بهب

سخن آخر:

ــر قصــد  ــه اگ ــن اســت ک ــا دانشــجویان ای ــن ب ســخن م

ادامــه ی تحصیــل در ایــن رشــته را داریــد لطفــا بــه آن 

ــد آن  ــه ای نداری ــه آن عالق ــر ب ــد باشــید و اگ ــه من عالق

ــد شــام را  ــد چــرا کــه ایــن رشــته مــی توان را تــرک منایی

دچــار مســائلی منایــد کــه در صــورت عــدم عالقــه منــدی 

بــه رشــته ایــن مســائل بــرای شــام، مشــکالت تنــش زا و 

اســرتس زایــی خواهنــد بــود.

 

ــال  ــوژی فع ــته ی رادیول ــه در رش ــرادی ک ــام اف ــرای مت ب

هســتند آرزوی موفقیــت دارم.

هدایت الله رسوش

کارشناس ارشد رشته ی رادیولوژی و استاد 

دانشگاه علوم پزشکی تهران
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نیلوفر عابدینی / میالد زرجینی 

دانشجویان رشته ی رادیولوژی

شــکل 1. مقایســه ی تصاویــر FSPGR T1 بــا)a( و بــدون)b( Fat sat و مقایســه ی تصاویــر FRFSE T2 بــا)c( و 

بــدون)c( Fat sat کــه نشــاندهنده ی بهبــود SNR در تصاویــر بــا اســتفاده از Fat sat مــی باشــد.

Routine 
MRI

اخیــر در زمینــه ی تصویربــرداری  پیرشفــت هــای 

تشــدید مغناطیســی)MRI( ســبب شــده انــد کــه 

ــه ویــژه کبــد  ــرداری از ارگان هــای شــکم و ب تصویرب

ــا ایــن حــال ایــن  بــه صــورت گســرتده انجــام گیــرد. ب

ــات  ــیاری از ضایع ــایی بس ــخیص و شناس روش در تش

کبــدی نقــص داشــته اســت و همیــن موضــوع ســبب 

ــدی  ــای کب ــلول ه ــواد حاجــب مخصــوص س ــاد م ایج

از  اســتفاده  بــا وجــود  اســت. همچنیــن  گردیــده 

تکنیــک هــای رسیــع در تصویربــرداری MRI همچنــان 

بــروز  توانــد ســبب  بیــامر مــی  تنفســی  حــرکات 

آرتیفکــت حرکتــی در ایــن تصاویــر گــردد و تشــخیص 

را دشــوار ســازد، از ایــن رو در تصویربــرداری MRI از 

کبــد نیازمنــد اســتفاده از تکنیــک هــای حبــس نفــس 

ــا تریگــر تنفســی )respiratory triggering( مــی  و ی

باشــیم. اشــباع چربــی تکنیــک دیگــری اســت کــه مــی 

ــن  ــی در ای ــای حرکت ــت ه ــش آرتیفک ــه کاه ــد ب توان

ــکل 1(. ــک کند)ش ــه کم ناحی

ــه  ــر آن اســت ک ــرداری ســعی ب ــن روش تصویرب در ای

از ســکانس هــای تصویربــرداری رسیــع و بــا SNR بــاال 

اســتفاده منــود.

 Parallel(ــوازی ــرداری م ــک تصویرب ــتفاده از تکنی اس

imaging( مــی توانــد در کاهــش آرتیفکــت هــای 

حرکتــی بســیار کمــک کننــده باشــد. بــه صــورت 

تئوریــک در ایــن تکنیــک مــی تــوان از حداکــر فاکتــور 

برابــر بــا تعــداد کانــال هــای کویــل آرایــه فــازی مــورد 

اســتفاده، اســتفاده بــرد. امــا بــه صــورت عملــی ایــن 

فاکتــور توســط SNR محــدود مــی شــود و مــی توانــد 

از فاکتورهــای 2 تــا 4 )معمــوال 2 و 3( اســتفاده کــرد. 

قــرار دادن یــک کوســن بــروری شــکم بیــامر مــی تواند 

در کاهــش اثــر دی-الکرتیــک کــه در دســتگاه هــای 3 

تســال و باالتــر مشــاهده مــی شــود، موثــر باشــد.

آماده سازی بیامر
آمــاده ســازی بیــامر در ایــن روش هامننــد دیگــر 

آمــاده ســازی هــا در تصویربــرداری MRI اســت. بایــد 

متذکــر شــد کــه بیــامر حتــام بایــد بــرای حبــس نفــس 

یــا تنفــس آهســته آمــوزش ببینــد تــا آزمــون او طوالنــی 

نشــود. همچنیــن قبــل از قــرار گیــری بیــامر در درون 

ــرای تزریــق  ــه عــروق ب مگنــت بایــد یــک دسرتســی ب

مــاده ی حاجــب ایجــاد گــردد.

تکنیک تصویربرداری MRI از کبد
ــردای  ــتفاده در تصویرب ــورد اس ــای م ــکانس ه س

ــود: ــی ش ــر م ــوارد زی ــامل م ــد ش MRI از کب

ــکانس   ــک س ــرای ی ــر از اج ــن تصاوی Localizer : ای

و  اســت   T1/T2 وزن  دارای  :کــه   TrueFISP
ــاه  ــی کوت ــر T2 دارد در زمان ــد تصاوی ــی مانن تظاهرات

ــد. ــی ای ــت م ــه دس ب

T1 سکانس های دارای وزن تصویربرداری

بــه  تصویربــرداری  امــکان   :FLASH یــا   SPGR
صــورت دو یــا ســه بعــدی را دارد و زمــان جمــع آوری 

اطالعــات در آن کوتــاه اســت. مــی توانــد همــراه 

ــاده ی  ــق م ــد از تزری ــل و بع ــس در قب ــس نف ــا حب ب

ــود.  ــی ش ــرا م ــدی اج ــه بع ــورت س ــه ص ــب و ب حاج

روشــن  و  مقاطــع  آرایــش  ... چگونگــی  شــکل  در 

بــودن کویــل هــا را مشــاهده مــی کنیــد و جــدول ... 

پارامرتهــای مــورد اســتفاده در ایــن تکنیــک را نشــان 

ــی دهــد. م
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phase و Out of phase :
 در دســتگاه هــای 1/5 تســال بــه ترتیــب از TE هــای 
مــرضب 4/6 و 2/3 میلــی ثانیــه بــرای جمــع آوری ایــن 

ــور  ــه منظ ــکانس ب ــن س ــود. ای ــی ش ــتفاده م ــر اس تصاوی

بررســی محتویــات چربــی و بــه ویــژه مقادیــر پاییــن چربــی 

در کبــد مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرد)شــکل 2(. ایــن 

ســکانس دارای SNR پاییــن مــی باشــد و اغلــب بــه صــورت 

آگزیــال و همــراه بــا حبــس نفــس اجــرا مــی شــود. در شــکل 

ــودن کویــل هــا را  ... چگونگــی آرایــش مقاطــع و روشــن ب

مشــاهده مــی کنیــد و جــدول ... پارامرتهــای مــورد اســتفاده 

ــک را نشــان مــی دهــد. ــن تکنی در ای

شکل 2. تصویر GRE In phase)a( و 

GRE Out of phase)b(، که در اولی 

هیچ ضایعه ی موضعی مشاهده منی شود 

و در دومی چندین ضایعه ی موضعی به 

صورت منترش در کبد مشاهده می شود.

3D volumetric interpolated breath-hold 

sequence )VIBE( :
 این سکانس می تواند تصاویر حجمی از کبد را در یک 

حبس نفس و در مدت 25 ثانیه فراهم آورد، از این رو می 

توان از آن برای ایجاد تصاویر MPR )معموال با ضخامت 

2 میلیمرت( به منظور بررسی ضایعات ریز استفاده منود. 

از این سکانس می توان در آنژیوگرافی و ونوگرافی کبد 

استفاده منود. هامنگونه که از اسم آن پیداست هامه با 

حبس نفس اجرا می شود. در شکل ... چگونگی آرایش 

مقاطع و روشن بودن کویل ها را مشاهده می کنید و 

جدول ... پارامرتهای مورد استفاده در این تکنیک را نشان 

می دهد.

T2 سکانس های دارای وزن تصویربرداری
ــا تریگــر اجــرا مــی  ــال و همــراه ب ــه صــورت اگزی Blade TSE : ب

ــکل  ــه ش ــای k ب ــع آوری فض ــای جم ــتفاده از روش ه ــود. اس ش

شــعاعی ســبب افزایــش رسعــت و کاه آرتیفکــت حرکتــی ســکانس 

ــا  TSE مــی شــود. در صــورت عــدم اســتفاده از تکنیــک Blade ی

Propeller بایــد از ســکانس TSE بــا مقادیــر بــاالی ETL اســتفاده 

منــود کــه ایــن حالــت ســبب مــی شــود کــه چربــی ســیگنال 

زیــادی ایجــاد مناید)بــر اثــر پدیــده ی J-coupling(، بنابرایــن 

ــورت  ــه ص ــکانس ب ــن س ــتفاده از ای ــان اس ــی در زم ــذف چرب ح

دکارتــی رضوری مــی باشــد. در شــکل ... چگونگــی آرایــش مقاطــع 

ــدول ...  ــد و ج ــی کنی ــاهده م ــا را مش ــل ه ــودن کوی ــن ب و روش

پارامرتهــای مــورد اســتفاده در ایــن تکنیــک را نشــان مــی دهــد.
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Half-Fourier Acquisition Single-

shot Turbo spin Echo)HASTE( :
ــک کمــی بیشــرت از نصــف فضــای  ــن تکنی  در ای
ــتفاده  ــا اس ــی ب ــود و نیم ــی ش ــع آوری م k جم

از روش هــای ریاضــی و تقــارن فضــای k پــر 

مــی گــردد. نســبت بــه ســکانس TSE دارای 

SNR بهــرت کبــد و CNR بهــرت ضایعــات نســبت 

بــه بافــت کبــد مــی باشــد. در بیامرانــی کــه 

همــکاری مناســب بــرای تصویربــرداری ندارنــد یــا 

ــه کالســرتوفوبیا هســتند بســیار مناســب  ــال ب مبت

اســت. بــه صــورت آگزیــال یــا کرونــال انجــام مــی 

شــود. . در شــکل ... چگونگــی آرایــش مقاطــع و 

روشــن بــودن کویــل هــا را مشــاهده مــی کنیــد 

ــن  و جــدول ... پارامرتهــای مــورد اســتفاده در ای

ــی دهــد. ــک را نشــان م تکنی

پذیرفتــاری  بــه  نســبت  ایــن ســکانس   :  *T2
مغناطیســی بافــت هــا حســاس اســت و مــی توان 

از آن در بررســی ضایعات hemochromatosis و 

پــس از تزریــق مــواد حاجــب ســوپرپارامغناطیس 

اکســید آهــن )SPIO( اســتفاده منــود.

 T1/T2 ــکانس دارای وزن ــن س TrueFISP : ای
ــه  ــر T2 دارد. ب ــد تصاوی اســت و تظاهراتــی مانن

ــده  ــای همفازکنن ــان ه ــتفاده از گرادی ــل اس دلی

ــن ســکانس نســبت  در هــر ســه راســتا)x,y,z( ای

بــه پذیرفتــاری مغناطیســی بافــت هــا حساســیت 

کمــی دارد و همچنیــن بــه دلیــل پایــه ایــن 

ســکانس، کــه از نــوع گرادیــان اکــو اســت، دارای 

ــی در  ــاه مــی باشــد و ارتیفکــت حرکت زمــان کوت

ان کمــرت بــروز مــی کنــد. مــی تــوان آن را در یــک 

حبــس نفــس انجــام داد. در هنــگام بهینــه ســازی 

 TE و TR ایــن ســکانس بایــد از حداقــل مقــدار

اســتفاده منــود. 

ــه  ــرا ک ــی و صف ــون، چرب ــد آب، خ ــوادی مانن م

دارای نســبت بــاالی T1/T2  هســتند در ایــن 

تصاویــر روشــن دیــده مــی شــوند بنابرایــن مــی 

ــد  ــی کب ــی و ونوگراف ــرای آنزیوگراف ــوان از آن ب ت

ــت  ــود. همچنیــن بایــد دقــت داش اســتفاده من

کــه بــه منظــور رسکــوب ســیگنال چربــی در ایــن 

تصاویــر بایــد از تکنیــک هــای اشــباع چربــی 

اســتفاده منــود. مــی تــوان آن را بــه صــورت دو یــا 

ســه بعــدی اجــرا منــود. چیدمــان مقاطــع در ایــن 

ــت. ــین اس ــای پیش ــکانس ه ــد س ــکانس مانن س

جــدول 1 پارامرتهــای مــورد اســتفاده بــرای اجرای 

ایــن ســکانس را نشــان مــی دهــد. پــس از اجــرای 

ایــن ســکانس تزریــق مــاده ی حاجــب انجــام مــی 

گیــرد کــه بــه چگونگــی انجــام آن در بخــش مــواد 

ــه مــی شــود. کنرتاســت پرداخت

/*

ارائــه مطلــب در نرشیــه هــا و مجــالت علمــی 

معتــرب  عــالوه بــر اینکــه میتوانــد رزومــه خوبی 

برایتــان باشــد , بــه فهــم شــام و دوســتان هــم 

ــه شــده کمــک  ــب ارائ رشــته ای شــام  از مطل

بســیاری میکنــد.

ــم  ــو ه ــه پرت ــه نرشی ــه اینک ــه ب ــا توج ــذا ب ل

توزیــع  بیامرســتان  در  هــم  و  دانشــگاه  در 

میشــود , میتوانــد باعــث ارتقــای ســطح علمــی 

ــود. ــته ش ــن رش ــان ای ــجویان و کارشناس دانش

ــه  ــد ب ــه من ــا عالق ــجو ی ــناس , دانش ــر کارش اگ

ــا  ــه همــکاری ب ــل ب ــوژی و مای رشــته ی رادیول

مــا در شــامره هــای بعــدی ایــن نرشیــه هســتید 

ــاط باشــید: ــر در ارتب ــا آی دی زی ب

@Hamidreza_msvi
*/

.جدول 1

تریگر تنفسی برای تصویربرداری از کبد
ــای  ــون ه ــام آزم ــور انج ــه منظ ــک ب ــن تکنی ای

ــس و  ــس نف ــه حب ــاز ب ــدون نی ــرداری ب تصویرب

ــت  ــار آرتیفک ــن مقئ ــا کمرتی ــری ب ــاد تصاوی ایج

ــا  ــر ی ــک تریگ ــت. ی ــه اس ــعه یافت ــی توس حرکت

ــس دو بعــدی  ــک پال ــور)navigator( از ی نویگیت

متنــاوب ایجــاد شــده اســت کــه پــس از گرادیــان 

ــر یــک  ــا یــک تصوی خوانــش ایجــاد مــی شــود ت

ــد.  ــاد منای ــر ایج ــورد نظ ــه ی م ــدی از ناحی بع

ــی  ــاه م ــورد اســتفاده از ان دارای FA کوت ــس م پال

باشــد تــا ســبب اشــباع بافــت هــای آن ناحیــه 

نگــردد. ایــن پالــس هــا حرکــت تنفســی را بــه 

ــی  ــش در م ــه منای ــم ب ــرکات دیافراگ ــیله ی ح وس

ــه  ــی ثانی ــدت 20 میل ــه م ــک ب ــر ی ــه ه ــد ک اورن

و بــا فاصلــه ی زمانــی 200 میلــی ثانیــه ایجــاد 

ــر روی  ــرار دادن باکــس تریگــر ب ــا ق مــی شــوند. ب

ــر  روی  ــه صــورت امــواج ب دیافراگــم حــرکات آن ب

ــع ــی شــود و جم ــش داده م ــور دســتگاه منای مانیت

کــه  بــازدم)  هــر  ابتــدای  در  اطالعــات  آوری 

دیافراگــم کمرتیــن میــزان حرکــت را دارد( انجــام 

مــی گیــرد. بایــد توجــه داشــت کــه باکــس تریگــر 

ــرروی  ــم راســت و ب ــد دیافراگ ــر روی گنب ــد ب بای

ــرد. ــرار گی ــد ق ــی کب 1/3 قدام
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ــرداری MRI از  ــب در تصویرب ــواد حاج م

کبــد
1.مواد حاجب خارج سلولی

ــوده و کمــی  ــن مــواد حاجــب مــوادی آبدوســت ب  ای

بیــن ســلولی  بــه فضــای  آن هــا  تزریــق  از  پــس 

منتقــل مــی شــوند. از ایــن مــواد حاجــب مــی توانــد 

اســتفاده  پرفیــوژن  و  داینامیــک  تصویربــرداری  در 

 fat منــود. هنــگام اســتفاده از آن هــا بایــد از تکنیــک

ــا  ــود ت ــتفاده من ــی اس ــباع چرب ــرای اش saturation ب

ــس  ــد. پ ــه صــورت یکنواخــت حــذف منای ــی را ب چرب

ــوان از ســکانس  ــواد حاجــب منــی ت ــن م ــق ای از تزری

مــواد  کــرد.  اســتفاده  اشــباع چربــی  بــرای   STIR

 magnevist، Dotarem، Gadovist ــد ــتی مانن کنرتاس

ــد. ــی گیرن ــرار م ــروه ق ــن گ و multiscan در ای

تصویربــرداری داینامیــک بــا مــواد حاجــب خــارج 

ســکانس  از  تصویربــرداری  روش  ایــن  در  ســلولی: 
هــای بــا وزن T1 اســتفاده مــی شــود و بهــرت اســت بــه 

صــورت ســه بعــدی انجــام شــود تــا بتــوان هر ســه پلن 

را از روی آن بازســازی منــود. تصویربــرداری داینامیــک 

شــامل فــاز بــدون مــاده حاجــب، فــاز رشیانی)معمــوال 

20 تــا 30 ثانیــه( فــاز وریــد پورت)معمــوال 70 تــا 

ــه و  ــا 3 دقیق ــن 2 ت ــای تاخیری)بی ــه( و فازه 80 ثانی

20 دقیقــه پــس از تزریــق( مــی شــود. بــرای افزایــش 

دقــت در تصویربــرداری از فازهــای مختلــف مــی تــوان 

از روش هــای فلوروســکوپیک در MRI اســتفاده منــود. 

ــد  ــرداری هــا بای ــد کــه متامــی ایــن تصویرب دقــت کنی

همــراه بــا تکنیــک رسکــوب چربــی انجــام شــوند.

hepatobiliary 2.مواد کنرتاست سیستم
ــس  ــات پارامغناطی ــب دارای محتوی ــواد حاج ــن م  ای

مــی باشــد کــه بــه صــورت جزئــی توســط ســلول 

هــای پارانشــیم کبــد جــذب و از طریــق مجــاری 

صفــراوی دفــع مــی گــردد. مــواد حاجبــی کــه در ایــن 

 Multihance، Teslascan ــامل ــد ش ــرار دارن ــروه ق گ

ــای  ــت ه ــط رشک ــه توس ــند ک ــی باش و Primovist م

ــواد  ــن م ــق ای ــی شــوند. روش تزری ــد م ــف تولی مختل

ــس  ــی هن ــد. مولت ــی باش ــدی م ــل وری ــب داخ حاج

حلقــه  توســط  کــه  اســت  آبدوســت  ذرات  دارای 

ــزان  ــد و می ــده ان ــه ش ــت احط ــی دوس ــزن چرب ی بن

تزریــق آن بــه ازای هــر کیلوگــرم از وزن انســان 0/05 

میلــی مــول مــی باشــد. Primovist بــه شــدت در آب 

 ethoxibenzyl ــای ــروه ه ــود و دارای گ ــی ش ــل م ح

کــه بــا یــون گادلینیــوم ترکیــب شــده اســت مــی 

باشــد. ایــن مــاده ی حاجــب توســط سیســتم مجــاری 

ــردد.  ــی گ ــع م ــوی )50%( دف ــراوی و سیســتم کلی صف

میــزان تزریــق پریموویســت بــه ازای هــر کیلوگــرم از 

وزن انســان 25 میکرومــول مــی باشــد. ایــن دو مــاده 

ــه  ــق ب ــس از تزری ــه ی پ ــای اولی ــب در فازه ی حاج

صــورات غیــر اختصاصــی عمــل مــی کننــد و مــی 

تــوان از آن هــا در تصویربــرداری داینامیــک اســتفاده 

ــرای  ــه ترتیــب ب منــود امــا در فازهــای تاخیــری، کــه ب

پریموویســت و مولتــی هنــس، 20 و40 دقیقــه اســت، 

بــه صــورت اخصاصــی عمــل منــوده و انهنســمنت را در 

ســلول هــای پارانشــیم کبــد نشــان مــی دهنــد و مــی 

تــوان ایــن ســلول هــا را از ســلول هــای غیــر طبیعــی 

ــکل 3(. ــز داد)ش متیی

ــز اســت  ــون منگن ــی از ی ــب ضعیف تســال اســکن ترکی

ــدا  ــز از آن ج ــون منگن ــدن ی ــط ب ــه در درون محی ک

ــذب و از  ــد ج ــیم کب ــای پارانش ــلول ه ــه س ــده و ب ش

مجــاری صفــراوی دفــع مــی گــردد. میــزان تزریــق ایــن 

مــاده ی حاجــب 0/5 میلــی لیــرت بــه ازای هرکیلوگــرم 

ــرت  ــی لی ــا 3 میل ــن 2 ت ــی بی ــا رسعت ــد ب ــه بای اســت ک

در هــر ثانیــه تزریــق شــود. فاصلــه ی زمانــی پــس از 

ــرداری  ــاده ی حاجــب و تصویرب ــن م ــق ای رشوع تزری

ــکل 4(. ــی باشد)ش ــه م 20 دقیق

شکل 3. تصویربرداری پس از 

تزریق Gd-EOB-DTPA از 

 .HCC

3.مــواد کنرتاســت اختصاصــی سیســتم 

Reticuloendothelial
ایــن مــواد حاجــب از ذرات ســوپرپارامغناطیس 

ــرت  ــا 60 نانوم ــدازه ی 40 ت ــن در ان ــید آه اکس

ذرات  ایــن  هرچــه  کــه  انــد  شــده  تشــکیل 

بزرگــرت باشــند رسیعــرت جــذب مــی شــوند و 

عــروق  در  را  بیشــرتی  زمــان  کوچکــرت  ذرات 

باقــی مــی ماننــد و امــکان انجــام آزمــون هــای 

داینامیــک را بــا اســتفاده از آن هــا فراهــم مــی 

ــی در  ــاد غیریکنواخت ــا ایج ــن ذرات ب ــد. ای کنن

ــه جــذب  ــدان مغناطیســی موضعــی در ناحی می

 T2 تصاویــر  ســیگنال  کاهــش  ســبب  شــده 

ــواد در  ــن م ــوند. ای ــی ش ــا م ــت ه ــن باف از ای

ــد جــذب ســلول هــای کاپفــر، کــه از ســلول  کب

ــی شــوند.  ــده هســتند، م هــای فاگوســیتوز کنن

ــدی  ــل وری ــورت داخ ــه ص ــواد ب ــن م ــق ای تزری

انجــام مــی شــود. ایــن مــواد جــذب بافــت هــای 

ــی  ــتند من ــر نیس ــلول کاپف ــه دارای س ــم ک بدخی

شــوند، بنابرایــن ســیگنال ایــن بافتهــا در تصاویــر 

ــورت  ــه ص ــا را ب ــد و آن ه ــی یاب ــش من T2 کاه

high signal مشــاهده مــی کنیــم.

دو نــوع از ایــن مــواد کنرتاســت شــامل اکســید 

باشــد.  آهــن AMI-25 و A 555 SHU مــی 

میــزان تزریــق AMI-25 ، 10 تــا 15 میکرومــول 

ــه  ــی باشــد و 30 دقیق ــرم م ــه ازای هــر کیلوگ ب

ــه  ــر T2 را تهی ــوان تصاوی پــس از تزریــق مــی ت

ــدار  ــه مق ــب A 555 SHU ب ــاده حاج ــود. م من

0/9 میلــی لیــرت بــه ازای یــک فــرد بــا وزنــی بیــن 

35 تــا 60 کیلوگــرم و 1/4 میلــی لیــرت بــرای افــراد 

دارای وزن بیشــرت و بــه صــورت داخــل وریــدی 

ــق  ــس از تزری ــه پ ــود. 10 دقیق ــی ش ــق م تزری

 T2 ــر ــوان تصاوی ــی ت ــب م ــاده ی حاج ــن م ای

را از بافــت کبــد انجــام داد کــه فــاز اختصاصــی 

ــرای ایــن مــاده است)شــکل 5(. ــد ب کب
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شکل 5. تصویربرداری از ضایعات متاستاتیک با استفاده از ماده حاجب SHU 555. تصاویر T2 بدون 

 T2 و تصویر )c و Gd-base )b تصاویر داینامیک پس از تزریق ماده ی حاجب ،)a(تزریق ماده ی حاجب

.)d(555 SHU پس از تزریق FSE

 MRI تصویربــرداری  بالینــی  کاربردهــای 

روتیــن

کیست های منفرد کبدی  -
ایــن کیســت هــای ضایعــات خــوش خیــم کبــدی 

هســتند کــه معمــوال بــدون ســیمپتوم بــوده و بــه 

صــورت تصادفــی تشــخیص داده مــی شــوند. ایــن 

 low signal ــورت ــه ص ــر T1 ب ــا در تصاوی ــت ه کیس

 high signal ــورت ــه ص ــا وزن  T2 ب ــر ب و در تصاوی

ــق  ــس از تزری ــر پ ــوند و در تصاوی ــی ش ــاهده م مش

مــاده ی حاجــب enhance منــی شوند)شــکل 6(.

شکل 6. یک مرد 51 ساله دارای رسطان کولورکتال 

و کیست های کبدی. تصاویر T2 با TE کوتاه)a( و 

بلند)b( همراه با تریگر تنفسی که نشاندهنده ی 

ضایعه ای کوچک با سیگنال بیشرت نسبت به بافت 

کبد می باشد. در تصویر پس از تزریق ماده ی 

حاجب این ضایعه انهنس نشده است.

هامنژیوماها  -
کبــد  تریــن ضایعــات جامــد خــوش خیــم  شــایع 

هســتند. در تصاویــر T1 ســیگنال پاییــن و در تصاویــر 

 enhancement ســیگنال بــاال دارنــد. ویژگــی هــای T2

ــدی  ــته بن ــر دس ــوی زی ــه الگ ــات در س ــن ضایع در ای

مــی شــود:

ضایعــات کوچکــرت از 1.5 ســانتی مــرت:   .1

در فــاز رشیانــی Enhance  مــی شــوند و در فازهــای 

بعــدی نیــز بــه همیــن شــکل باقــی مــی ماننــد.

مــرت:  ســانتی   1.5 از  بزرگــرت  ضایعــات   .2

ــاز  ــداوم در ف ــر م ــی غی دارای enhancement محیط

ــری  ــای تاخی ــاز ه ــتند و در ف ــال هس ــی و پورت رشیان

ممکــن اســت مرکــز آن هــا نیــز Enhance شود)شــکل 

. )7

ضایعــات بزرگــرت از 6 ســانتی مــرت: در   .3

 Enhance ــط آن هــا ــال محی ــی و پورت فازهــای رشیان

مــی شــود و بــه ســمت مرکــز آن پیــش مــی رود امــا در 

فازهــای تاخیــری مرکــز آن هــا Enhance منــی شــود. 

ــی  ــد هیــچ جذب ــاز اختصاصــی کب ایــن ضایعــات در ف

ندارنــد و همیــن موضــوع ســبب دشــواری افــرتاق آن 

ــود. ــی ش ــتاتیک م ــات متاس ــا از ضایع ه

شــکل 7. خانــم 21 ســاله دارای درد در 

هامنژیومــا.  بــا  همــراه  شــکم   RUQ

 )a( ــاه ــر TE کوت ــا مقادی ــر T2 ب تصاوی

ــی  ــر تنفس ــا تریگ ــراه ب ــد )b( هم و بلن

کــه نشــاندهنده ی CNR ثابــت ضایعــه 

نســبت بــه بافــت کبــد مــی باشــند. 

 500 , 0=b بــا مقادیــر DWI تصاویــر

هــا  ان  در  کــه   )d و   c ترتیــب  )بــه 

هامنژیومــا بــا ســیگنال بــاال رویــت مــی 

شــود. تصاویــر e تــا g نشــاندهنده ی 

تصاویــر داینامیــک پــس از تزریــق مــاده 

ــب  ــه ترتی ــه ب ــند ک ــی باش ــب م ی حاج

ــری  ــال و تاخی ــی، پورت ــای رشیان در فازه

ــد.  ــده ان ــاد ش ایج
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- Focal Nodular Hyperplasia 

)FNH(
ــدی مــی باشــند.  ــم کب ــن ضایعــه شــایع خــوش خی دومی

 hyperplastic اثــر واکنــش هــای بــر  ایــن ضایعــات 

نســبت بــه ناهنجــاری هــای عروقــی مــادرزادی یــا 

اکتســابی ایجــاد مــی شــوند. اغلــب دارای عــروق فــراوان 

ــه همــراه  ــد ب هســتند و شــامل ســلول هــای طبیعــی کب

از نظــر  ایــن ضایعــات  باشــند.  ناقــص مــی  مجــاری 

هیســتولوژیک بــه دو دســته ی زیــر تقســیم مــی شــوند:

ــه بافــت  ــر T1 و T2 ب کالســیک: در تصاوی  .1
کبــد هــم ســیگنال هســتند و در تصاویــر T2 اغلــب 

ــی  ــاهده م ــه ی high signal مش ــا ناحی ــز ان ه در مرک

شــود کــه بــه دلیــل وجــود بافــت scar در آن ناحیــه مــی 

 low signal بــه صــورتT1 باشــد. ایــن بافــت در تصاویــر

مشــاهده مــی شــود. ایــن ضایعــات پــس از تزریــق مــاده 

ــی  ــی شــوند ول ــی Enhance م ــاز رشیان ی حاجــب در ف

در فازهــای بعــدی بــه صــورت هــم ســیگنال بــا پارانشــیم 

کبــد در مــی آینــد. بافــت scar موجــود در مرکــز آن 

ــده مــی  ــه صــورت روشــن دی ــری ب ــر تاخی هــا در تصاوی

شود)شــکل 8(.

 scar ــن ضایعــات بافــت ــر کالســیک: ای غی  .2
نــوع کالســیک  را ندارنــد و در تصاویــر MRI ماننــد 

ایــن ضایعــات مــی باشــد. اســتفاده از مــواد حاجــب 

ــد  ــن ضایعــات مــی توان ــد در تشــخیص ای اختصاصــی کب

ــاز اختصاصــی  ــات در ف ــن ضایع ــده باشــد. ای کمــک کنن

ــه  ــبت ب ــا high signal نس ــیگنال ی ــم س ــورت ه ــه ص ب

پارانشــیم کبــد در مــی آیــد.

آدنوما   -
ــد مــی باشــند کــه  ــادر در کب ــم ن از ضایعــات خــوش خی

ــارداری اســتفاده  ــه از داروهــای ضدب ــی ک ــب در زنان اغل

مــی کننــد، یافــت مــی شــوند. معمــوال بــدون ســیمپتوم 

هســتند امــا مــی تواننــد دچــار خونریــزی داخلــی، شــکاف 

و حتــی بدخیمــی گردنــد. ایــن ضایعــات از ســلول هــای 

ــینوزوئیدها از  ــط س ــه توس ــد ک ــده ان ــکیل ش ــدی تش کب

پارانشــیم کبــد جــدا شــده انــد. ایــن ضایعــات دارای 

مقادیــر متفاوتــی گلیکــوژن مــی باشــند و تهــی از ســلول 

هــای کاپفــر مــی باشــند. ســیگنال ایــن ضایعــات در 

ــی و  ــزی داخل ــی، خونری ــزان چرب ــه می ــته ب MRI وابس

ســن خونریــزی داخلــی مــی باشــد. پــس از تزریــق مــاده 

ــورت  ــه ص ــی ب ــاز رشیان ــات در ف ــن ضایع ــب ای ی حاج

ــا  ــدی ب ــای بع ــده و در فازه ــت Enhance ش غیریکنواخ

ــات در  ــن ضایع ــود. ای ــی ش ــه م ــی تخلی ــات مختلف درج

ــد. ــاالی ندارن ــب ســیگنال ب ــد اغل ــاز اختصاصــی کب ف

- Hepatocellular 

Carcinoma)HCC(
ــدی هســتند  ــم کب ــه ی بدخی ــات اولی ــن ضایع ــایع تری ش

کــه اغلــب بــه دنبــال بیــامری هــای مزمــن کبــدی، 

 Wilson’s disease ــس و ــکل، هامتوکروماتوزی ــیروز، ال س

ایجــاد مــی شــود. ایــن ضایعات مــی تواننــد منفــرد)%50(، 

ایــن ضایعــات  باشــند.  یــا منتــرش  چندتایــی)40%( و 

امــا  هســتند،   MRI تصاویــر  در  مختلفــی  تظاهــرات 

 T2 ــر ــن و در تصاوی ــر T1 ســیگنال پایی اغلــب در تصاوی

ســیگنال متوســط دارنــد. ضایعــات کوچکــرت از 2 ســانتی، 

در تصاویــر T1 و T2، اغلــب بــه صــورت هــم ســیگنال بــا 

بافــت کبــد مشــاهده مــی شــوند. ایــن ضایعــات پــس از 

تزریــق مــاده حاجــب و در فــاز رشیانــی Enhance شــده 

ــب  ــکل 9(. اغل ــی شوند)ش ــه م ــی تخلی ــاز تعادل و در ف

ایــن ضایعــات دارای کپســولی شــامل ســلول هــای فــرشده 

ی پارانشــیم کبــدی مــی باشــند کــه در تصاویــر تاخیــری 

ــوند. ــی ش Enhance م

 :A .در کبد FNH شکل 8. خانم 22 ساله دارای

 85=TE همراه با تریگر تنفسی در FSE T2تصویر

ms. B: تصویر پس از تزریق ماده ی حاجب و در فاز 

رشیانی. C: فاز اختصاصی کبد پس از تزریق ماده ی 

حاجب اخصاصی.

 In T1 تصویر .HCC شکل 9. اقای 65 ساله دارای

phase )a(، تصویر T2 )b(، و تصاویر داینامیک در 

فازهای رشیانی )c( و فاز تخلیه )d( که یک ضایعه 

ی hypervascular را نشان می دهند. در تصاویر 

تاخیری از این ضایعه یک کپسول انهنس شده در 

اطراف آن منایان است.
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فصل نامه پـرتـو

متاستازهای کبدی  -
ــم  ــن ضایعــات بدخی ــدی شــایع تری ــتازهای کب متاس

کبــدی مــی باشــند کــه شــایع تریــن نــوع آن هــا 

باشــند.  مــی  کولورکتــال  بدخیــم  ضایعــات  نیــز 

گرفــن  نظــر  در  بــدون  متاســتازی  متــام ضایعــات 

ــه دو دســته  ــا نکــروزی آن هــا ب ــات کیســتی ی محتوی

ی hypervascular  و hypovascular تقســیم مــی 

شــوند.

hypervascular متاستازهای  .1
ــد،  ــینومای تیروئی ــامل کارس ــب ش ــات اغل ــن ضایع ای

 Renal نورواندوکریــن،  تومورهــای  کارســینوئیدها، 

Cell Carcinoma)RCC(، مالنومــا و ســارکوماهای 

ــوال  ــات معم ــن ضایع ــر T1 ای ــند. در تصاوی ــی باش م

بــه  نســبت  متوســط  تــا  خفیــف  ســیگنال  دارای 

پارانشــیم کبــد مــی باشــند، امــا برخــی محتویــات 

ــی  ــی م ــن و چرب ــا، مالنی ــزی ه ــد خونری ــا مانن آن ه

تواننــد ســبب ایجــاد ســیگنال بــاال شــوند. در تصاویــر 

T2، ایــن ضایعــات نســبت بــه پارانشــیم کبــد ســیگنال 

ــا ســیگنال آن هــا کمــرت از کیســت  ــد ام ــری دارن باالت

هــا و هامنژبوماهــا در ایــن تصاویــر مــی باشــد. پــس 

ــه  ــن ضایعــات بســته ب ــاده ی حاجــب ای ــق م از تزری

 Enhancement ــی از ــای مختلف ــان الگوه ــدازه یش ان

را از خــود نشــان مــی دهنــد. در تصاویــر تاخیــری از 

ایــن ضایعــات، محیــط ان هــاز مــاده ی حاجــب تخلیــه 

ــه مقــداری کمــی  ــان ب شــده امــا مرکــز آن هــا همچن

Enhance  باقــی مــی مانــد. پــس از 20 دقیقــه از 

ــد، ســلول هــای  ــواد حاجــب اختصاصــی کب ــق م تزری

ــای  ــلول ه ــا س ــوده ام ــذب من ــواد را ج ــن م ــدی ای کب

متاســتاتیک Enhance منــی شــوند. تخلیــه ی محیطــی 

مــواد حاجــب بــه ویــژه در متاســتاز هــای دیــده مــی 

ــکل 10(. ــی باشند)ش ــز م ــار HCC نی ــه دچ ــود ک ش

hypovascular متاستازهای  .2
ــا  ــون منش ــینومای کول ــب از کارس ــات اغل ــن ضایع ای

ــرداری MRI دارای تظاهــرات  ــد. در تصویرب مــی گیرن

ــر  ــوارد در تصاوی ــرت م ــا در بیش ــتند، ام ــی هس مختلف

ــر  ــط و در تصاوی ــا متوس ــن ی ــیگنال پایی T1 دارای س

ــق  ــس از تزری ــند. پ ــی باش ــاال م ــیگنال ب T2 دارای س

رشیانــی  فــاز  در  ضایعــات  ایــن  حاجــب  مــواد 

Enhancement محیطــی دارنــد و میــزان آن معمــوال 

از میــزان Enhancement در پارانشــیم کبــد کمــرت 

ــط  ــواد حاجــب از محی ــری م اســت. در فازهــای تاخی

ضایعــه تخلیــه مــی شوند)شــکل 11(. مــواد کنرتاســت 

 CNR ــد ــی توانن ــوارد م ــن م ــی کبــد در ای اختصاص

ــاز  ــان آغ ــه از زم ــت 20 دقیق ــس از گذش ــرتی را پ به

تزریــق بــرای بررســی ایــن ضایعــات فراهــم کننــد. در 

ایــن فــاز ایــن ضایعــات نســبت بــه بافــت کبــد دارای 

ــند. ــی باش ــرتی م ــیگنال کم س

شکل 10. خانم 51 ساله با ضایعه ی متاستاتیک کبد hypervascular از رسطان اولیه ی پانکراس. تصویر 

DWI با a( 500=b-value( تصاویر فاز رشیانی )b( و فاز تخلیه )c( پس از تزریق ماده ی حاجب و تصویر فاز 

.)d( پس از تزریق ماده حاجب اختصاصی کبد hepatocyte

شکل 11. آقای 64 ساله دارای متاستاز کبدی از یک سارکومای اولیه. تصویر DWI با مقدار a( 500=b(، تصاویر 

.)d(ماده ی حاجب و فاز تاخیری )c( و پس از تزریق در فاز رشیانی )b( قبل

 In شکل 12. خانم 57 ساله دارای رسطان پستان، همراه با رسوب موضعی چربی در کبد. تصاویر

phase )a( و Out phase )b( که سیگنال در سگامن 5 کبد را نشان می دهند.
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بیامری های منترش کبدی

)FLD(بیامری کبد چرب  -
ــی  ــر الکل ــی و غی ــته ی الکل ــه دو دس ــامری ب ــن بی ای

 )NAFLD(تقســیم مــی شــود. کبــد چــرب غیــر الکلــی

اغلــب بــا ســرنوم هــای متابولیکــی ماننــد دیابــت 

شــیرین، چاقــی، چربــی خــون بــاال و مقاومــت در 

برابــر انســولین مرتبــط اســت. الگــوی رســوب چربــی 

ــا  ــد ام ــی باش ــرش م ــورت منت ــه ص ــب ب در FLD اغل

صــورت  بــه  نــدرت  بــه  بیــامری  ایــن  در  چربــی 

موضعــی در بافــت کبــد رســوب مــی کنــد. پیرشفــت 

ــربوز،  ــاد فی ــبب ایج ــد س ــی توان ــامری NAFLD م بی

ســیروز و متعاقــب آن HCC شــود.

پارانشــیم  از  ای  نواحــی   MRI تصویربــرداری  در 

ــت در  ــوده اس ــوب من ــی رس ــا چرب ــه در آن ه ــد ک کب

ــا  ــیگنال ی ــم س ــورت ه ــه ص ــر in-phase T1 ب تصاوی

ــده  ــد دی ــت کب ــه باف ــبت ب ــر نس ــیگنال باالت دارای س

ایــن   out-phase  T1 تصاویــر  در  و  شــوند  مــی 

ــی  ــاهده م ــیگنال مش ــدون س ــورت ب ــه ص ــی ب نواح

شوند)شــکل 12(. پــس از تزریــق مــاده ی حاجــب 

ضایعــات موضعــی FLD دارای CNR مناســبی نســبت 

بــه بافــت پارانشــیم کبــد نیســتند و بــه صــورت هــم 

ــوند. ــی ش ــاهده م ــیگنال مش س

ــام  ــه ن ــی ب ــرداری MRI از تکنیک ــروزه  در تصویرب ام

Liver Lab بــرای انــدازه گیــری میــزان رســوب چربــی 

و همچنیــن آهــن در بافــت کبــد اســتفاده مــی شــود 

کــه اســاس کار آن برپایــه ی انــدازه گیــری پارامرتهــای 

 VIBE-T1 بــا اســتفاده از ســکانس هــای ،*R2 و *T2

 )e-Dixon، Histo)Breath-hold spectroscopy

و   )VIBE q-Dixon)Multi-echo Dixon-T1 و 

پــردازش هــای نــرم افــزاری عمــل مــی کنــد. رشح کامل 

ــن مقــال منــی گنجــد. ــرداری در ای ــن روش تصویرب ای

سیروز  -
ســیروز مــی توانــد ناشــی از التهــاب بافــت کبــد، 

کــه بــه دالیــل مختلــف ایجــاد شــده اســت، باشــد. 

تغییــرات مورفولوزیــک ناشــی از ســیروز زمانی در 

تصویربــرداری روتیــن MRI مشــاهده مــی شــوند 

ــوب  ــا ل ــده ی ــدوالر در آم ــکل ن ــه ش ــد ب ــه کب ک

چــپ یــا لــوب دمــی آن بــزرگ شــده باشد)شــکل 

ــد  ــی توان ــیروز م ــد س ــارج از کب ــوارض خ 13(. ع

ــال و متعاقــب آن  ــش فشــار پورت ــه افزای منجــر ب

ــای  ــی ه ــیت و آدنوپات ــال، آس ــدن طح ــزرگ ش ب

 MRI لنفــاوی پورتــوکاوال شــود. در تصویربــرداری

ــت  ــی اس ــای مختلف ــدی دارای الگوه ــیروز کب س

کــه تشــخیص آن را بــا اســتفاده از ایــن روش 

دشــوار مــی منایــد کــه ایــن تنــوع مــی توانــد بــه 

ــت  ــن در باف ــوب آه ــد رس ــی مانن ــل مختلف دالی

ــواره و...  ــود دی ــربوز، وج ــت فی ــود باف ــد، وج کب

ــوان از  ــن بیــامری مــی ت ــی ای ــرای ارزیاب باشــد. ب

 MRI ــرداری ــی تصویرب ــای کم ــا روش ه CTP ی

اســتفاده منــود کــه در فرصــت مناســب بــه آن هــا 

ــم پرداخــت. خواهی

توجه:مقدار زیاد R2 و پیکان نشان داده شده بر روی نوار رنگی پایین نشاندهنده ی محتویات آهن می باشند.

شکل 13. خانم 57 ساله 

با HCC و سیروز کبدی. 

تصویر T2 نشاندهنده ی 

بزرگ شدن سگامن جانبی 

لوب چپ و لوب دمی 

کبد می باشد. کبد دارای 

حاشیه ی ندوالر است. 

طحال بزرگ شده است 

که به دلیل افزایش فشار 

پورتال می باشد. متام این 

یافته ها مربوط به سیروز 

می باشند.

-  Hemochromatosis
ایــن بیــامری مــی توانــد در دو گــروه اولیــه و ثانویــه، 

بــر اســاس علــت بــه وجــود آمــدن ان، تقســیم بنــدی 

گــردد. ایــن عارضــه ناشــی از تجمــع آهــن در فضــای 

ــر  ــد، باوجــود جــذب مقادی ــی ســلول هــای کب بینابین

طبیعــی آهــن از دســتگاه گــوارش، باشــد. در نــوع 

اول ایــن بیــامری آهــن اضافــی موجــود در خــون مــی 

ــد. در  ــب و پانکــراس رســوب منای ــد، ، قل ــد در کب توان

نــوع دوم ایــن بیــامری آهــن اضافــی موجــود در خــون 

ــز  ــد طحــال، مغ ــد در ارگان هــای RES مانن ــی توان م

ــد.  ــوب کن ــیب( رس ــل آس ــا حداق ــد )ب ــتخوان و کب اس

ــدون ســیمپتوم اســت.  ــامری ب ــن بی ــی ای ــه طــور کل ب

ــخیص و  ــرای تش ــوان ب ــی ت ــرداری MRI م از تصویرب

نظــارت بــر پاســخ بــه درمــان بیــامری اســتفاده منــود. 

 ،TE به مقادیر باالی in-phase T1 در تصاویر

مناطقی که در آن ها آهن رسوب منوده است 

را به صورت بدون سیگنال مشاهده می کنیم 

و با استفاده از این تصاویر می توان انواع این 

 MRI بیامری را از یکدیگر متییز داد. در تصاویر

از نوع اول این بیامری سیگنال کبد و پانکراس 

هر دو کاهش می یابند، در حالیکه سیگنال مغز 

استخوان و طحال بدون تغییر باقی می مانند. 

از تکنیک Liver Lab می توان برای اندازه گیری 

میزان آهن رسوب منوده در بافت کبد استفاده 

منود.
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 Angiography |  مسعود حیدری

دانشجوی رشته ی رادیولوژی

MR angiography روشــی رسیــع و اســتاندارد جهــت 

ــه  ــی ب ــف آناتومیک ــی مختل ــروق در نواح ــی ع بررس

شــامر مــی آیــد. ایــن روش بعلــت غیــر تهاجمــی 

ــه دارای ســمیت  ــی ک ــواد حاجب ــودن، اســتفاده از م ب

اشــعه  از  اســتفاده  عــدم  هســتند،  کمــی  کلیــوی 

ــر  ــاالی تصاوی ــت ب ــت کیفی ــن بعل ــزان و همچنی یونی

ــرای  ــن مناســبی ب ــاال( جایگزی )کنرتاســت رزولوشــن ب

ــی  ــی آنژیوگراف ــی ت ــی conventional و س آنژیوگراف

اســت. هرچنــد همچنــان روش DSA بعلــت رزولوشــن 

بســیار بــاال بعنــوان مطمــن تریــن روش جهــت بررســی 

ــد.  ــه حســاب مــی آی عــروق ب

انجــام آزمــون هــای MRA و همچنیــن MRV مســتلزم 

همــکاری بیــامر در حبــس نفــس اســت. لــذا پیــش از 

ــا بیــامر  انجــام تصویربــرداری حتــام حبــس نفــس را ب

متریــن کنیــم. برخــی نــکات عمومــی در تصویربــرداری 

بــا MRI از قبیــل بیــامران دارای ایمپلنــت هــای فلــزی، 

 claustrophobic ــامران ــی، بی ــری قلب ــا بات ترکــش و ی

و... نیــز بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. 

 MRA ــد، بطــور کلــی روشــهای هامنطــور کــه میدانی

بــه دو صــورت بــا تزریــق و بــدون تزریــق مــاده 

ــت:  ــام اس ــل انج ــب قاب حاج

تکنیک های بدون تزریق:
ــر TOF و PC در  ــا نظی ــک ه ــن تکنی ای  -

 TOF کاربــرد زیــادی ندارنــد. تکنیــک body imaging

Time of flight(( بعلــت کاربــرد پالــس هــای متوالــی 

بواســطه TR کوتــاه، محــدود بــه بررســی عــروق 

اصلــی Arterial system اســت. در ایــن روش ســیگنال 

براســاس تفــاوت زمانــی در حرکــت پروتــون هــا ایجــاد 

مــی شــود. در صورتــی کــه بخواهیــم عــروق کوچکــرت 

و بــا جریــان خــون آهســته تــر را مــورد مطالعــه قــرار 

ــعِ آن  ــه تب ــد TR را افزایــش داد و ب ــم ناچــاراً بای دهی

Acquisition time زیــاد مــی شــود کــه دیگــر امــکان 

انجــام آزمــون در یکبــار حبــس نفــس وجــود نــدارد و 

ــاه اســت  ــه T1 آن هــا کوت ــی ک ــن بافــت های همچنی

)ماننــد چربــی( اشــباع منــی شــوند و مزاحمــت ایجــاد 

مــی کننــد. همچنیــن کنرتاســت پاییــن در شــکم و 

ــان  ــی، رضب ــرکات تنفس ــرکات peristalsis روده، ح ح

طبیعــی عــروق )جریــان خــون( و... مشــکل ســاز 

اســت. از طرفــی بعلــت کنرتاســت ناکافــی مابیــن 

نــرم  بافــت  و   upper abdomen ناحیــه  عــروق 

اطــراف و همچنیــن وجــود inflowing artifact در 

ــت.  ــاز نیس ــدان کارس ــن روش چن ــه، ای ــن ناحی ای

در روش PC تصویــر براســاس تفــاوت   -

ــر  ــن تغیی ــه ای ــرد ک ــون هــا شــکل مــی گی ــازی پروت ف

فــاز براســاس رسعــت جریــان خــون ایجــاد مــی شــود. 

ــدازه امــا  ــان هــم ان ــا اعــامل دو گرادی در ایــن روش ب

ــون  ــازی پروت ــرات ف ــف هــم موجــب ثبــت تغیی مخال

هــای در حــال حرکــت مــی شــود؛

ــن  ــتفاده از سابرتاکش ــا اس ــه، ب ــت زمین ــن باف همچنی

 fellow compensation تکنیــک بــا  کــه  تصویــری 

ــیگنال  ــی س ــر نهای ــت در تصوی ــده اس ــع آوری ش جم

انجــام  امــکان   PC تکنیــک در  کنــد.  ایجــاد منــی 

acquisition بــه روش Cine نیــز وجــود دارد کــه 

بــه ســبب آن acquisition در زمــان هــای دلخــواه 

ــرد  ــورت میگی ــتول( ص ــان دیاس ــی )زم ــه قلب از چرخ

 ghost کــه موجــب کاهــش احتــامل ایجــاد آرتیفکــت

زمــان  در  جریــان  آشــفتگی  و  ناهمگنــی  بعلــت 

سیســتول مــی شــود. ایــن تکنیــک تصویربــرداری 

عــالوه بــر خــود جریــان بــه رسعــت آن نیــز حساســیت 

 )VENC )Velocity encoding ــور ــن فاکت دارد. تعیی

براســاس رسعــت جریــان در ناحیــه مــورد نظــر صــورت 

ــی  ــر رسعت ــا حداک ــاط ب ــرد. VENC در ارتب ــی گی م

ــود دارد.  ــی وج ــه آناتومیک ــه در ناحی ــت ک اس

البتــه ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه در برخــی 

ــق  ــدون تزری ــد از روش هــای ب ــارا بای ــامران ناچ از بی

اســتفاده کنیــم! در بیامرانــی کــه دچــار مشــکالت حــاد 

کلیــوی مــی باشــند، افــرادی کــه نیــاز بــه پیونــد کبــد 

دارنــد و یــا خانــم هــای بــاردار عمومــاً بــا ممنوعیــت 

تزریــق مــاده کنرتاســت مواجهیــم کــه در ایــن مواقــع 

ملــزم بــه اســتفاده از روشــهای بــدون تزریــق هســتیم. 

جهــت بهبــود تصاویــر در ایــن روش هــا بــه رساغ 

ــای  ــی از روش ه ــم. یک ــی روی ــا م ــک ه ــی تکنی برخ

غلبــه بــر آرتیفکــت حرکتــی اســتفاده از ســکانس هــای 

گرادیــان اکــو میباشــد؛ بعــالوه عــروق در ســکانس 

هــای گرادیــان اکــو بصــورت روشــن دیــده مــی شــوند. 

در  پرکاربــرد  هــای  ســکانس  از  یکــی   -

در   Siemens )Fiesta در   TrueFISP شــکم  ناحیــه 

ــن  ــکانس ای ــن س ــده در ای ــکل عم ــد. مش GE( میباش

اســت کــه عــالوه بــر رشیــان هــای کبــدی مدنظــر مــا، 

ــای  ــر از ارگان ه ــی دیگ ــی برخ ــدی و حت ــروق وری ع

ایــن ناحیــه مثــل کیســه صفــرا در تصویــر رویــت مــی 

شــوند کــه ایــن موضــوع مــی توانــد خطــا در تشــخیص 

را بوجــود آورد. تصویــر تهیــه شــده بــا این ســکانس در 

respiratory- 3 و بــا اعــاملD پــالن کرونــال بصــورت

triggering و بــه جهــت کاهــش ســیگنال هــای ناشــی 

 fat saturation از بافــت چربــی اطــراف بصــورت

ــود.  ــی ش ــام م انج

ــای  ــامل پارامرته ــا اع ــکانس ب ــن س ــی ای ــان تقریب زم

روتیــن و اســتفاده از parallel imaging کــه اســتفاده 

ــی  ــکم توصیــه م ــه ش ــواره در MRA ناحی از آن هم

ــی باشــد.  ــه م ــا 10 ثانی شــود، در حــدود 6 ت

 . TrueFISP سکانس - A تصویر شامره1( تصویر

.Fat saturation هامن سکانس با اعامل – B تصویر

تکنیــک جدیــد و پرکاربــرد در بررســی   -

عــروق hepatic و همچنیــن ســایر عــروق ناحیــه 

 Cannon )Timeدر  T-SLIP روش   ،  Abdomen

کــه  میباشــد   )special labeling inversion pulse

بــا کاربــرد inversion pulse قبــل از رشوع منونــه 

ــود.  ــی ش ــه م ــیگنال زمین ــذف س ــب ح ــرداری موج ب

هرچــه TI باالتــر باشــد، یعنــی هرچــه فاصلــه زمانــی 

مابیــن ارســال پالــس inversion و منونــه بــرداری هــای 

ــده و در  ــکاور ش ــه ری ــت زمین ــد باف ــرت باش ــا بیش م

تصویــر منایــان مــی شــوند ولــی از طرفــی عــروق ریــز 

ــده مــی شــوند. بلعکــس  ــت بهــرت دی ــن حال ــر در ای ت

ــه  ــری از بافــت زمین ــان کــم باشــد تصوی ــن زم ــر ای اگ

رویــت منــی شــود ولــی در عــوض عــروق ریزتــر قابــل 

مشــاهده نخواهنــد بــود. بــرای Suppress کــردن خون 

ــش  ــک inversion pulse پی ــز از ی ــه نی ــدی ناحی وری

از دریافــت ســیگنال در پاییــن محــدوده ی اســکن 

اســتفاده مــی کنیــم کــه TI ایــن پالــس در حــدود 400 

ms )در دســتگاه T 1.5( مــی باشــد تــا اندکــی پیــش از 

 Suppress پروتــون هــای خــون وریــدی را ، read out

کنــد )تصویــر شــامره 2و3(. ایــن تکنیــک در دســتگاه 

زیمنــس بنــام NATIVE TrueFISP شــناخته مــی 

شــود.  

هــای   surface coil از  اســتفاده   -

اختصاصــی بــا تعــداد channel بــاال عــالوه بــر کاهــش 

زمــان هــایTR و TE و کمــک بــه حبــس نفــس بیــامر، 

ســیگنال دریافتــی از بافــت هــای اطــراف را نیــز 

کاهــش داده و بــا ایــن کار بــه بــاال رفــن SNR تصویــر 

کمــک مــی کنــد. 

 )phased-array( اســتفاده از کویــل هــای آرایــه فــازی

نیــز بــه بــاال رفــن SNR و همچنیــن رزولوشــن تصویــر 

ــن  ــاً در صــورت اســتفاده از ای ــد. ضمن کمــک مــی کن

کویــل هــا میتــوان از تکنیــک تصویــر بــرداری مــوازی 

ــره  ــان به ــش زم ــت کاه )parallel imaging( در جه

بــرد. 

 NATIVE True تصویر 2. مربوط به تکنیک

FISP در کلیه ها.
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فصل نامه پـرتـو

 تصویر 3. توالی پالس

NATIVE True FISP.

تکنیک های با تزریق:
مناســب  شــکمی  ناحیــه  عــروق  بررســی  در 

ــت  ــاده کنرتاس ــق م ــا تزری ــن روش MRA ب تری

میباشــد. توجــه بــه زمــان هــای تاخیــر پــس 

ــهیل  ــت تس ــت. جه ــم اس ــیار مه ــق بس از تزری

 Auto ویــا Test bulus ایــن کار از روش هــای

bolus track اســتفاده مــی شــود. حــدود 3 تــا 5 

ثانیــه تاخیــر پــس از رســیدن مــاده حاجــب بــه 

ناحیــه مــورد نظــر میتوانــد ماکزیمــم کنرتاســت 

ــد. در  ــته باش ــراه داش ــه هم ــب را ب ــاده حاج م

صــورت acquisition پیــش از رســیدن بــه میــزان 

ــه مــورد نظــر  ــاده حاجــب در ناحی ماکزیمــم م

انجــام شــود آرتیفکتــی بنــام Maki )شــکل4( 

ــر  ــان تاخی ــر زم ــن اگ ظاهــر مــی شــود. همچنی

بیــش از حــد ممکــن باشــد، تصویــر دچــار 

Venous contamination )آلودگــی وریــدی( 

 bolus track مــی شــود. در اســتفاده از روش

ــر روی  ــلیاک ب ــه س ــاال از تن ــی ب ROI ، را اندک

ــم.  ــی دهی ــرار م ــی ق ــورت نزول آئ

 )viscosity( چســبندگی  کاهــش  جهــت  بــه 

مــاده حاجــب بهــرت اســت قبــل از تزریــق دمــای 

آنــرا بــه نزدیــک دمــای بــدن برســانیم. آنژیوکــت 

مــورد اســتفاده بــا گیــج 20 یــا 22 میباشــد. 

در بیــامران Clastrophobic مــی تــوان پیــش 

و   mg ، Lorazpam  1-0.5 آزمــون  انجــام  از 

یــا mg ، Diazpam 10-5 بصــورت خوراکــی 

ــرد.  ــتفاده ک اس

ــک  ــک ی ــن تکنی ــتفاده در ای ــورد اس ســکانس م

ــال و بصــورت  ــان اکــو در پــالن کرون T_1 گرادی

ــت.  3D اس

  mmol/kg 0.1 میــزان تزریــق مــاده حاجــب

)گاهــاً جهــت افزایــش کنرتاســت تصویــر 0.2 

میباشــد.   ml/s  3-2 رسعــت  بــا   )mmol/kg

فــالش حــدوداً 20ml نرمــال ســالین پــس از 

ــا  ــق مــاده حاجــب الزامــی اســت. FOV ت تزری

ــر  حــد امــکان کاهــش یابــد )تاحــدی کــه تصوی

ــال  ــر کرون ــود(. در تصاوی ــت نش ــار ارتیفک دچ

احتــامل  از  جلوگیــری  جهــت  اســت  بهــرت 

  right-to-left جهــت کدگــذاری فــاز را aliasing

ــاً  ــر 3D( قــرار دهیــم. ضمن ــرای تصاوی و AP )ب

جهــت کاهــش زمــان مــی تــوان Ny )تعــداد کــد 

ــش داد.  ــاز( را کاه ــای ف ــذاری ه گ

پیــش از انجــام تزریــق حتــام یــک تصویــر بــدون 

کنرتاســت )معمــوال True FISP( مــی گیریــم تــا 

محــدوده FOV نیــز بــا توجــه بــه ایــن تصویــر، 

ــه  ــد ب ــود. FOV بای ــخص ش ــل، مش ــور کام بط

ــه  ــاالی تن ــد ســانت ب ــه ای باشــد کــه از چن گون

ســلیاک تــا پاییــن تریــن حــد بافــت کبــد و وریــد 

پــورت در تصویــر قــرار گیــرد. 

تزریــق  بــا   MRA بوســیله  عــروق  بررســی 

ــک MIP را مــی دهــد  ــکان اســتفاده از تکنی ام

را   ˚360 چرخــش  و  شــدن   3D قابلیــت کــه 

داراســت. از تکنیــک هــای مختلفــی جهــت 

افزایــش کیفیــت تصاویــر بــا کنرتاســت مــی تــوان 

ــه تعــدادی اشــاره  ــر ب ــه در زی ــرد ک اســتفاده ک

ــم: ــی کنی م

 MTC پالــس  بــردن  بــکار   -

 ))Magnetization Transfer Contrast

موجــب افزایــش کنرتاســت بیــن عــروق و بافــت 

شــود.  مــی  اطــراف 

Time- تکنیــک  از  اســتفاده   -

 GE ، TWIST درresolved MRA )TRICKS

در زیمنــس(. در ایــن روش تصاویــر متعــددی در 

فازهــای مختلــف در حیــن عبــور مــاده حاجــب 

ــور  ــه بط ــود ک ــی ش ــه م ــروق تهی ــل ع در داخ

معمــول شــامل 20تصویــر بــا rate 1-2فریــم 

بــر ثانیــه مــی باشــد. البتــه ایــن تعــداد از فــاز 

هــای دســتگاه هــای مختلــف متفــاوت اســت. بــا 

ــر دارا بــودن  ــکار بــردن ایــن تکنیــک عــالوه ب ب

 Temporal resolution و Spatial resolution

بــاال، دیگــر نیــازی تعییــن زمــان تاخیــر پــس از 

ــل  ــا حداق ــوان ب ــی ت ــاً م ــم. ضمن ــق نداری تزری

میــزان مــاده کنرتاســت آنژیوگرافــی را انجــام داد. 

ایــن تکنیــک از روش key-hole جهــت پرکــردن 

ــد.  ــی کن ــتفاده م ــای K اس فض

از روش هــای  نــوع اصلــی  ســه   -

میباشــند.   MIP,MPR,VR تصویــر  بازســازی 

بازســازی VR تصاویــر ســه بعــدی از آئــورت 

شــکمی و شــاخه هــای آن ایجــاد مــی کنــد 

ــخیصی  ــت clinical ارزش تش ــه از جه ــه البت ک

خاصــی ندارنــد. اصلــی تریــن نــوع بازســازی 

باشــد.   مــی   MIP

 Subtraction ــک ــتفاده از تکنی اس  -

ــک  ــدا ی ــان ابت ــای یکس ــط و پارامرته ــا رشای . ب

تصویــر بــدون تزریــق و ســپس یــک تصویــر پس 

ــا  ــم. ب ــی کنی ــه م ــب تهی ــاده حاج ــق م از تزری

تفریــق ایــن دو، مــی تــوان عــروق را بــه تصویــر 

کشــید. 

تصویر شامره4(  آرتیفکت Maki در آئورت سینه ای. 

این آرتیفکت در اثر تصویربرداری زودهنگام پیش از 

رسیدن میزان ماده کنرتاست به ماکزیمم خود ایجاد 

می شود. 

Venography
وجــود جریــان هــای آهســته )باالخــص در وریــد 

پــورت( یکــی از عــدم مزایــای MRA بــدون 

تزریــق اســت. بــه همیــن جهــت MRA بــا 

 PC و یــا TOF تزریــق در شــکم نســبت بــه

ارجــع تــر اســت. البتــه تکنیــک هایــی نیــز 

جهــت انجــام آزمــون بــدون تزریــق وجــود 

ــد. دارن

مثــل  اصلــی  عــروق  تزریــق  بــا   MRV در 

Portal vein و SMV قابــل بررســی اســت ولــی 

ــل  ــا MR قاب ــا ب ــی آنه ــز تحتان ــای ری ــاخه ه ش

بررســی نیســت. در ایــن مــوارد انتخــاب اصلــی 

اســت.   Conventional Angiography
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در هنــگام ایجــاد تومورهــای ناحیــه کبــد ممکــن 

ــال  ــد پورت ــی وری ــا تنگ ــا انســداد و ی ــراه ب اســت هم

ــد  ــرداری از وری ــد. تصویرب ــای آن باش ــاخه ه ــا ش و ی

 Portal ،ــدی ــیروز کب ــه س ــال ب ــامران مبت ــورت در بی پ

کبــدی  پیونــد  کاندیــد  بیــامران  و   hypertention

ــت. ــده اس ــک کنن ــیار کم بس

تکنیک های بدون تزریق:
یکــی از تکنیــک هــای جدیــد جهــت   -

 ASL )Arterial Spin روش  عــروق،  بررســی 

 inversion اســت. در ایــن روش ابتــدا یــک )Labeling

pulse جهــت اشــباع کــردن بافــت زمینــه ارســال مــی 

ــه در  ــی ک ــه صورت ــر ب ــس دیگ ــک پال ــپس ی ــود. س ش

شــکل شــامره 5  مشــاهده مــی کنیــد جهــت بازیابــی 

ــا در  ــده ت ــال ش ــر ارس ــورد نظ ــه م ــی ناحی مغناطیس

طــول TI خــون تــازه بــا magnetization بــاال وارد 

منطقــه آناتومیکــی شــود. پــس از گذشــت مــدت 

گرادیــان   2_T یــک ســکانس تعییــن شــده  زمــان 

ــم  ــو )معمــوال ســکانس TrueFISP( اجــرا مــی کنی اک

ــازی  ــای بازس ــه روش ه ــن جمل ــامره7(. م ــر ش )تصوی

 MIP تصویــر بــرای بــه تصویــر کشــیدن وریدهــا

و تکنیــک Subtraction اســت. جهــت اســتفاده از 

تکنیــک Subtraction یــک تصویــر اولیــه قبــل از 

تکنیــک ASL نیــز میگیریــم. 

ــت  ــز جه ــک Phase contrast نی از تکنی  -

بررســی وریــد پــورت مــی تــوان اســتفاده کــرد. بــرای 

 30-15 VENC ــور ــدار فاکت ــن مق ــورت بهرتی ــد پ وری

cm/sec اســت. جهــت کدگــذاری نیــز عمومــاً براســاس 

ــود.  ــی ش ــن م ــان تعیی ــت جری جه

ــا  ــک ی ــز در ی ــک نی ــن تکنی ــک TOF ای ــد تکنی مبانن

دو حبــس نفــس انجــام مــی شــود. در بررســی وریــد 

پــورت بعلــت جریــان آهســته ای کــه داریــم تکنیــک 

ــن  ــوده همچنی ــر ب ــب ت ــه TOF مناس ــبت ب PC نس

ــان هــای گردابــی  ــه جری حساســیت کمــرتی نســبت ب

اســتفاده شــود.   2D از تصاویــر اســت  بهــرت  دارد. 

ــب  ــد و موج ــی دارن ــر 3D ،SNR باالی ــه تصاوی اگرچ

کاهــش intravoxel dephasing مــی شــوند ولــی بــه 

ــت  ــن اس ــدی ممک ــون وری ــن خ ــت پایی ــت رسع جه

ــود.  ــروق ش ــدن ع ــبب Suppress ش س

تصویر شامره 5

تصویر شامره 6 

تصویر شامره 7 تصویر شامره 8 ( تکنیک PC با فاکتور 

VENC  15 cm/sec

تکنیک با تزریق:
در ایــن آزمــون بهــرت اســت از مــواد حاجبــی اســتفاده 

-(^5.6mmol – 4.4 ( باالیــی relaxivity شــود کــه

ــند. باالخــص در بررســی  ــته باش 1( 〖sec 〖^)-1((داش

وریــد هــا بعلــت رسعــت کــم جریــان خــون، ایــن نــوع 

از مــواد حاجــب بیشــرت مــورد اســتفاده قــرار مــی 

ــرای  ــبextracellular  ب ــاده حاج ــن م ــد. بهرتی گیرن

 relaxivity اســت کــه عــالوه بــر Ablavar آنژیوگرافــی

بــاال، بــا وجــود آمینواســید آلبومیــن در ســاختار خــود، 

 MRV  و MRA دارد و برای انجام Protein binding

بســیار مناســب اســت. در میــان کنرتاســت مدیــا هــای 

ــت  ــران در حــال حــارض Gadovist بعل موجــود در ای

غلظــت باالیــی کــه دارد داروی مناســبی بــرای انجــام 

ایــن آزمــون هاســت. میــزان تزریــق مــاده حاجــب دو 

 mmol/kg 0.2 ــی ــادی در MRI یعن ــق ع ــر تزری براب

اســت. علــت ایــن امــر رقیــق شــدن مــاده حاجــب در 

طــول مســیر خــود تــا رســیدن بــه وریــد اســت.

ــز از روش هــای  ــد تکنیــک MRA، در اینجــا نی هامنن

ــم؛  ــی کنی ــتفاده م ــا Bolus track اس Test bolus و ی

 bolus track ، ROI کــه در صــورت اســتفاده از روش

ــم.  ــی دهی ــرار م ــورت ق ــد پ ــیر وری ــدای مس را در ابت

ــل از  ــه قب ــت ک ــن اس ــلتزم ای ــوع مس ــن موض ــه ای ک

رشوع آزمــون اصلــی حتــام یــک تصویــر بــدون تزریــق 

هــم تهیــه کنیــم.

ســکانس مــورد اســتفاده در MRV پــس از تزریــق یــک 

T_1 گرادیــان اکــو )معمــوال Vibe یــا Flash( در پــالن 

کرونــال و بصــورت 3D اســت. بعلــت کاهــش غلظــت 

 flip angle مــاده حاجــب در بررســی وریــد پــورت از

هــای پاییــن در حــدود 〖20〖^˚-〖30〖^˚ اســتفاده 

مــی کنیــم. 

ــه  ــال تهی ــا آگزی ــال و ی ــالن کرون ــد در پ ــر بای تصاوی

 Inferior mesenteric کرونــال  تصاویــر  در  شــود. 

 Sup & Inf همچنیــن  و  رشیانــی  فــاز  در   artery

ــالن  ــتند. در پ ــی هس ــل بررس mesenteric veins قاب

آگزیــال نیــز وریــد پــورت و شــاخه هــای آن بــه 

ــت  ــر از مزی ــی مشــاهده مــی شــوند. یکــی دیگ خوب

ــد  ــودن بافــت کب ــل بررســی ب ــال قاب ــالن آگزی هــای پ

از جهــت وجــود ضایعــات تومــورال داخــل آن اســت. 
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فصل نامه پـرتـو

MR DWI, PWI
AND 
Elastography

نیلوفر عابدینی / میالد زرجینی 

دانشجویان رشته ی رادیولوژی

 ،MRI بــا پیرشفــت هــای اخیــر تکنولــوژی تصویربــرداری

کاربردهــای تکنیــک DWI در تصویربــرداری از شــکم و لگــن 

نیــز افزایــش یافتــه اســت، کــه ایــن موضــوع بــه دلیــل رسعــت 

ــکان  ــس(، ام ــس نف ــک حب ــک در ی ــام تکنی ــکان انج ــاال )ام ب

افــزودن آن بــه پروتــکل هــای موجــود و عــدم نیــاز بــه مــاده 

ی حاجــب مــی باشــد. تصویربــرداری PWI نیــز امــکان بررســی 

تغییــرات پرفیــوژن در پارانشــیم کبــدی، بــه منظــور تشــخیص 

فیــربوز یــا ســیروز کبــدی و ارزیابــی کمــی پرفیــوژن و فعالیــت 

ــوده  ــم من ــد، را فراه ــی کب ــات موضع ــی در ضایع ــای رگزای ه

اســت.

تصویربرداری دیفیوژن
ایــن روش تکنیکــی اســت کــه حــرکات مولکــول 

ــد  ــری مــی کن ــدازه گی هــای آب را در بافــت ان

و تصاویــر را بــر ایــن اســاس ایجــاد مــی منایــد. 

در ایــن تصاویــر بافــت هایــی کــه دارای تراکــم 

ســلولی و غشــای ســلولی بــاال هســتند بــه 

ــرا  ــوند چ ــی ش ــده م ــورت high signal دی ص

کــه حرکــت آب در آن هــا محــدود شــده اســت. 

 shine T2 ایــن تصاویــر اغلــب دارای آرتیفکــت

مــی باشــند کــه بــه منظــور از بیــن بــردن ایــن 

آرتیفکــت از تکنیــک ADC map کــه تصاویــری 

براســاس مقــدار ADC بافــت ایجــاد مــی کنــد، 

اســتفاده مــی شــود. ADC کمیتــی اســکالر 

بــوده و فاقــد جهــت گیــری مــی باشــد کــه مــی 

توانــد منعکــس کننــده ی تغییــرات بافــت کبــد 

یــا تومــور هــای کبــدی باشــد )شــکل 1(.

ــوژن  ــر دیفی ــات تصاوی ــع آوری اطالع جم

ــد در کب
ایــن تکنیــک مــی توانــد بــا حبــس نفــس و یــا 

ــد از  ــدون آن انجــام شــود و در روش دوم بای ب

ــش  ــور کاه ــه منظ ــی ب ــا قلب ــی ی gating تنفس

آرتیفکــت مربــوط بــه حرکــت آن هــا اســتفاده 

ــن  ــر دوی ای ــه ه ــوط ب ــای مرب ــود. پارامرته من

ــت. ــده اس ــدول 1 آورده ش ــا در ج روش ه

شکل 1.

b-value انتخاب
اغلــب مطالعــات اســتفاده از حداقــل 3 مقــدار 

ــوژن  ــه منظــور انجــام تکنیــک دیفی b-value ب

را توصیــه مــی کننــد کــه مقادیــر آنهــا بــه 

ــد. ــی باش ــب 50، 400 و 800 م ترتی

ارزیابی کمی و کیفی تصاویر دیفیوژن
کبــد  دیفیــوژن در  کیفــی تصاویــر  ارزیابــی 

اغلــب بــرای تشــخیص و شناســایی ضایعــات 

موضعــی کبــد اســتفاده مــی شــود. بافــت هــای 

ــوژن  ــر دیفی ــاالی ســلولی در تصاوی ــا تراکــم ب ب

 high ــه صــورت ــا بیشــرت ب ــا b-value=400 ی ب

 low بــه صــورت ADC و در تصاویــر signal

signal و بــا مقــدار کمــی ADC مشــاهده مــی 

شــوند. ارزیابــی کمــی بافــت بــا قــرار دادن یــک 

 ADC بــرروی آن و انــدازه گیــری مقــدار ROI

صــورت مــی گیــرد.
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تصویربــرداری  بالینــی  کاربردهــای 

کبــد در  دیفیــوژن 
ضایعات موضعی کبد

ــات در  ــی از مطالع ــداد کم ــات: تع ــخیص ضایع تش
ایــن زمینــه تصاویــر دیفیــوژن را بــه صــورت مســتقیم 

بــا تصاویــر T2 مقایســه منــوده انــد کــه همیــن تعــداد 

نیــز بــر حساســیت تصاویــر دیفیــوژن نســبت بــه 

 b-value ــم ــر ک ــتفاده از مقادی ــد. اس ــد دارن T2 تاکی

ــد مــی شــود و  ســبب رسکــوب عــروق موجــود در کب

ایــن موضــوع امــکان تشــخیص، و اســتفاده از مقادیــر 

ــاالی b-value امــکان شناســایی ضایعــات را فراهــم  ب

ــی کند)شــکل 2(. م

شکل 2. متاستازهای کبدی در تصاویر 

 ،)fat.sat )A T2 بهرت از تصویر DWI

گه یک ضایعه ی کوچک را نشان می 

دهد، به تصویر کشیده شده اند. تصاویر 

B، C و D تصاویر DWI با مقادیر 

b-value=50,500,1000 می باشند که از 

خانومی،42 ساله، با رسطان پستان ایجاد 

شده است.

در مطالعــه ی Zech و همکارانــش مشــخص شــد 

اســتفاده از دیفیــوژن بــا b-value=50 در مقایســه بــا 

ــت  ــرت، ارتیفک ــر به ــت تصوی ــر fat.sat T2 کیفی تصاوی

کمــرت و حساســیت بیشــرتی را فراهم میکنــد. همچنین 

ــج  ــا پن ــوژن را ب ــر دیفی ــش تصاوی Breugel و همکاران

 breath hold fat.sat single shot ( ســکانس مختلــف

 breath hold fat.sat FSE، respiratory gating ،T2

 )trigger STIR و fat.sat FSE، breath hold STIR

مقایســه منودنــد و نشــان دادنــد کــه تصاویــر دیفیــوژن 

دقــت باالتــری نســبت بــه ایــن ســکانس هــا بــه ویــژه 

در متاســتاز هــای کوچکــرت از 1 ســانتی مــرت دارا مــی 

باشــند.

شناســایی ضایعــات: بررســی کمــی تصاویــر 
دیفیــوژن بــه مقادیــر b-value باالتــر از 500 

میتوانــد در متایــز ضایعــات جامــد و کیســتی 

 ADC ــر ــی مقادی ــن بررس ــد. همچنی ــک کن کم

ــات  ــز ضایع ــرای متای ــد ب ــی توان ــات م در ضایع

خــوش خیــم و بدخیــم مــورد اســتفاده قــرار 

گیــرد چراکــه ضایعــات جــوش خیــم اغلــب دارای 

مقادیــر ADC بــاال مــی باشند)شــکل 4 و3(. 

خــط متایزهــای مختلفــی از مقــدار ADC بــرای 

متایــز ضایعــات خــوش خیــم و بدخیــم بیــان 

ــه برخــی از آن هــا را در جــدول  شــده اســت ک

2 آورده ایــم.

شکل 3. متاستاز از تومور نورواندوکرین 

 SS EPI در یک مرد 70 ساله. تصاویر

A,50=DWI )b و B,500=b( و تصویر 

ADC map )C( ضایعات متاستاتیک 

را نشان می دهند که شامی سطح 

مایع-مایع داخلی می باشند)پیکان ها(. 

تصویر BH +Gd )D T1( نشاندهنده 

ی انهنسمنت در ضایعات متاستاتیک 

و عدم انهنسمنت در ضایعات نکروزی 

می باشد.
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فصل نامه پـرتـو

شکل 4. شناسایی ضایعات 

 DWI با استفاده از تصاویر

و ADC map. ارزیابی 

برصی ضایعات از طریق 

مقایسه ی آن ها با پارانشیم 

اطرافشان انجام می شود. 

 ADC دارای مقدار FNH

برابر با پارانشیم می باشد 

و متاستازها و HCC دارای 

مقادیر کمرتی می باشند.

ارزیابی پاسخ به درمان در ضایعات
کــه  انــد  داده  نشــان  بســیاری  مطالعــات   

ــتازهای  ــد متاس ــی مانن ــدار ADC در ضایعات مق

درمانــی  شــیمی  از  پــس   HCC و کولورکتــال 

افزایــش مــی یابــد. ایــن تغییــرات کمیتــی بســیار 

رسیعــرت از تغییــرات کیفــی قابــل تشــخیص مــی 

ــن  ــک از ای ــر ی ــن ه ــار یاف ــن اعتب ــند، لیک باش

مطالعــات نیازمنــد مطالعــات بیشــرت در ایــن 

زمینــه مــی باشــد. در بررســی ضایعاتــی کــه دارای 

بخــش نکــروز شــده مــی باشــند بایــد توجــه 

ــش  ــر دو بخ ــدار ADC را در ه ــه مق ــت ک داش

انــدازه گرفــت چــرا کــه مقــدار آن در بافــت 

نکــروز کمــرت مــی باشــد و ممکــن اســت ســبب 

خطــا در محاســبات گردد)شــکل 5(.

شکل 5. متاستاز نکروزشده ی رسطان 

کولون پس از درمان. ضایعه ی متاستازی 

در b=0 به صورت high signal است 

اما در تصویر ADC هیچگونه تخریب 

دیفیوژنی را نشان منی دهد که به دلیل 

محتوای نکروزی ضایعه می باشد.

ارزیابی بیامری های منترش کبد
ــر  ــی از یکدیگ ــت الهاب ــربوز و باف ــت فی تشــخیص باف

بــه وســیله ی تصویربــرداری روتیــن MRI دشــوار مــی 

باشــد و امــروزه روش اســتاندارد بــرای متایــز ایــن دو از 

یکدیگــر بیوپســی مــی باشــد کــه خــود دارای عــوارش 

فراوانــی اســت. Koinuma و همکارانــش نشــان دانــد 

ــاط  ــت ارتب ــدگی باف ــربوز ش ــا فی ــرADC ب ــه مقادی ک

ــل  ــاط قاب ــا ارتب ــه ی آن ه ــا در مطالع ــس دارد ام عک

التهــاب بافــت  مالحظــه ای بیــن مقــدار ADC و 

کبــدی مشــاهده نشــد.

تصویربرداری پرفیوژن
ایــن تکنیــک روشــی بــرای انــدازه گیــری پرفیــوزن 

در بافــت هــا مــی باشــد کــه نیازمنــد هامهنگــی 

ــی  ــی و زمان ــک، رزولوشــن فضای ــن پوشــش آناتومی بی

ــای  ــوژی ه ــه ی تکنول ــت در زمین ــد. پیرشف ــی باش م

تصویربــرداری MRI ماننــد گرادیــان هــای بــا کارایــی 

بــاال و parallel imaging امــکان انجــام تصویربــرداری 

پرفیــوژن در از کبــد را بــا رزولوشــن فضایــی و زمانــی 

ناســب فراهــم منــوده اســت.

جمــع آوری اطالعــات تصویربــرداری پرفیوژن 

در کبــد
ایــن روش در دســتگاه هــای 1/5 و 3 تســال امــکان 

انجــام را داراســت و از یــک ســکانس SPGR بــه 

ــتفاده  ــام آن اس ــرای انج ــدی ب ــه بع ــا س ــورت دو ی ص

 parallel از  تــوان  مــی  روش  ایــن  در  شــود.  مــی 

ــز اســتفاده منــود. بهــرت  ــور 2 و 3 نی ــا فکت imaging ب

اســت تصویربــرداری بــه صــورت ســه بعــدی باشــد تــا 

ــد ــر باش ــکان پذی ــز ام ــز نی ــات ری ــی ضایع بررس

بایــد بــه بیــامر توصیــه شــود کــه 4 تــا 6 ســاعت قبــل 

از انجــام آزمــون ناشــتا باشــد. قبــل از تزریــق مــاده ی 

ــار از کبــد تصویربــرداری مــی شــود  حاجــب 1 تــا 3 ب

و ســپس 10 سیســی مــاده ی حاجــب و پــس از آن 20 

ــم. هــر دو  ــی کنی ــق م ــال ســالین را تزری سیســی نرم

ــرت  ــی لی ــا 5 میل ــن 3 ت ــا آهنگــی بی ــد ب ــواد بای ــن م ای

ــا 35 اســالیس از  ــن 30 ت ــق شــوند. بی ــه تزری ــر ثانی ب

کل کبــد بایــد در هــر 3 تــا 5 ثانیــه جمــع آوری شــود.

ارزیابی تصاویر پرفیوژن
از تکنیــک هــای مختلفــی بــرای ارزیابــی تصاویــر 

ــه  ــد نیم ــی توان ــه م ــود ک ــی ش ــتفاده م ــوژن اس پرفی

ــی  ــی م ــه کم ــک نیم ــد. در تکنی ــی باش ــا کم ــی ی کم

ــر  ــد TTP، حداک ــی مانن ــای مختلف ــوان از پارامرته ت

شــدت ســیگنال و آهنــگ تخلیــه ی اســتفاده منــود کــه 

ــه  ــی مربوط ــل کلینیک ــه عوام ــوط ب ــد مرب ــی توانن م

ــه  ــوط ب ــک مرب ــن تکنی ــای ای ــت ه ــند. محدودی باش

ــد  ــا مانن ــیار خط ــع بس ــیگنال و مناب ــدت س ــوع ش تن

پروتــکل هــای اســکن، تکنیــک تزریــق و بــرون ده 

قلــب کــه هســتند کــه مــی تواننــد بازتولیــد پارامرتهای 

ــد. ــدود کنن ــی را مح ــه کم نیم

ــرروی  ــوان ROI را ب ــی ت ــی، م ــای کم ــرای روش ه ب

و  کبــد  پارانشــیم  شــکمی،  آئــورت  پــورت،  وریــد 

ضایعــات قــرار داد. در کبــد بــرای ایــن روش ارزیابــی 

مــدل هــای مختلفــی ارائــه شــده اســت کــه مــی تــوان 

ــن  ــا در ای ــح آن ه ــود و توضی ــتفاده من ــا اس از آن ه

ــد. ــی گنج ــال من مق

تصویربــرداری  بالینــی  کاربردهــای 

ن ژ پرفیــو
ضایعات موضعی کبد

ــایی  ــرای شناس ــی ب ــی و کم ــه کم ــای نیم ــک ه تکنی

بــرای  ویــژه  بــه  و  کبــدی  متاســتازهای  و   HCC

ارزیابــی و نظــارت بــر پاســخ بــه درمــان ضایعــه 

ــده  ــتفاده ش ــی اس ــد رگزای ــای ض ــه داروه ــبت ب نس

اســت. Morgan و همکارانــش تغییــرات پرفیــوژن 

ــی، در  ــق داروی درمان ــس از تزری ــور را دو روز پ توم

26 بیــامر بــا متاســتازهای کولورکتــال پیرشفتــه بــه 

ــی  ــش ویژگ ــد. Wang و همکاران ــی منودن ــد ارزیاب کب

هــای انهنســمنت HCC درمــان شــده بــا داروی ضــد 

رگزایــی تالیدومیــد ارزیابــی کردنــد تــا بیــامران را 

ــد.  ــز دهن ــر متیی ــان از یکدیگ ــه درم ــخ ب ــر پاس از نظ

ــده  ــام ش ــه انج ــن زمین ــز در ای ــری نی ــات دیگ مطالع

ــد. ــته ان ــده ای داش ــدوار کنن ــج امی ــه نتای ــت ک اس

بیامری های منترش کبدی
ــرات  ــا تغیی ــراه ب ــدی هم ــت کب ــیروز باف ــربوز و س فی

ــند. در  ــی باش ــه م ــوب کالژن در ناحی ــوژن و رس پرفی

ــتفاده از  ــان اس ــش DV در زم ــات کاه ــی مطالع برخ

مــواد حاجــب بــا غلظــت بــاال و و افزایــش MTT در 

ــن  ــت پایی ــا غلظ ــب ب ــواد حاج ــتفاده از م ــان اس زم

ــوب کالژن  ــل رس ــه دلی ــه ب ــت ک ــده اس ــاهده ش مش

در بافــت مــی باشــند. در برخــی مطالعــات نیــز 

جریــان رشیانــی، DV و MTT بهرتیــن پارامرتهــا بــرای 

ــکل 6(. ــوده اند)ش ــربوز ب ــخیص فی تش

37



سال سوم • شامره 4 • خرداد 1398

شکل 6. تصاویر PWI از خانوم 54 ساله 

دارای سیروز، که پس از التهاب مزمن 

کبد ایجاد شده است. تصاویر پرفیوژن 

با استفاده از سکانس VIBE، قبل و بعد 

از تزریق 10 میلی لیرت Gd-DTPA با 

رزولوشن زمانی 3 ثانیه تهیه شده اند. 

منودار رابطه ی شدت سیگنال با زمان،به 

واسطه ی قرار دادن چند ROI برروی 

آئورت، ورید پورت و پارانشیم کبد، ایجاد 

شده است که نشاندهنده ی افزایش 

arterial fraction جریان رشیان هپاتیک، 

MTT و کاهش جریان ورید پورت که 

بیانگر فیربوز یا سیروز پیرشفته ی کبد می 

باشد.

تصویربرداری االستوگرافی

)MR Elastography(
ــرات  ــبب تغیی ــک س ــای پاتولوژی ــیاری از فراینده بس

مکانیکــی قایــل توجــه در بافــت مــی شــود کــه 

ــی  ــه خوب ــرات را ب ــن تغیی ــد ای االســتوگرافی مــی توان

منایــش دهــد. روش اســتاندارد بــرای تشــخیص فیــربوز 

کبــدی بیوپســی اســت کــه تهاجمــی، گــران، غیرقابــل 

تحمــل بــرای بیــامر و عــوارض فــراوان مــی باشــد. 

بنابرایــن یافــن روشــی جایگزیــن بــرای پیوپســی امــری 

حائــز اهمیــت اســت. االســتوگرافی روشــی اســت کــه 

ــوام  ــش ق ــزان افزای ــی می ــورت کم ــه ص ــد ب ــی توان م

بافــت کبــد فیــربوز شــده را ارزیابــی منایــد. سکانســی 

ــی  ــود م ــی ش ــتفاده م ــک از آن اس ــن تکنی ــه در ای ک

ــد  ــه از کل کب ــرت از 1 دقیق ــات را در کم ــد اطالع توان

ــن  ــتم از ای ــان سیس ــن زم ــوده و در ای ــع آوری من جم

ــی  ــتفاده م ــی اس ــر کم ــد تصاوی ــرای تولی ــات ب اطالع

ــا  ــد ب ــی توان ــد م ــش رســوب آهــن در کب ــد. افزای منای

ــه دســت آمــده از ســکانس  ــر روی ســیگنال ب ــر ب تاثی

گرادیــان اکــو در ایــن تکنیــک و کاهــش ایــن ســیگنال 

ــردد. ــر گ ــن تصاوی ــروز خطــا در ای ســبب ب

مبانی و اصول اولیه ی تکنیک 

MR Elastography
ایــن تکنیــک از امــواج مکانیکــی الیــه الیــه بــرای 

شناســایی ویژگــی هــای بافــت اســتفاده مــی کنــد. ایــن 

امــواج در بافــت هــای بــا قــوام بــاال رسیــع و در بافــت 

ــد.  ــی کنن ــت م ــته حرک ــن آهس ــوام پایی ــا ق ــی ب های

زمانــی کــه قــوام بافــت تغییــر مــی کنــد )یــا مــوج از 

بافتــی بــه بافــت دیگــر منتقــل مــی شــود( طــول مــوج 

امــواج نیــز متناســب بــا ایــن تغییــر، تغییــر مــی منایــد. 

از یــک پروتــکل phase contrast  کــه دارای گرادیــان 

ــواج  ــا ام ــده ب ــگ ش ــت هامهن ــذاری حرک ــای کدگ ه

مکانیکــی اســت بــرای بــه تصویــر گشــیدن جابــه 

جایــی هــا در ســطح میکــرون در زمــان انتشــار مــوج 

مکانیکــی اســتفاده میشــود. ســپس بــه وســیله ی یــک 

نــرم افــزار ویــژه اطالعــات بــه تصاویــر 

مقطعیــی نشــاندهنده ی قــوام بافــت هــا تبدیــل مــی 

شــود. بنابرایــن MRE یــک تکنیــک 3 مرحلــه ای اســت 

کــه مراحــل آن شــامل:

تولید امواج مکانیکی در بافت  .1

بــه تصویــر کشــیدن امــواج و تغییــرات آن   .2

هــا

پــردازش اطالعــات بــرای تولید االســتوگرام   .3

ــتند. ــا هس ــت ه ــوام باف ــاندهنده ی ق ــه نش ــای ک ه

اجرای MRE در کبد
ــد ناشــتا  ــد بیــامر بای ــرای انجــام ایــن تکنیــک در کب ب

باشــد چــرا کــه عــدم ناشــتا بــودن بیــامر ســبب 

افزایــش جریــان خــون پورتــال و متعاقــب ان افزایــش 

قــوام بافــت کبــد در بیــامران دارای بیــامری هــای 

کبــدی و تخمیــن بیــش از اندازهــی قــوام بافــت مــی 

شــود. تزریــق مــواد کنرتاســت گادولینیــوم دار بــر روی 

 MRE قــوام کبــد تاثیــر قابــل توجهــی نــدارد بنابرایــن

را مــی تــوان قبــل یــا بعــد از تزریــق مــاده ی حاجــب 

انجــام داد. عواملــی چــون چاقــی، آســیت و قرارگیــری 

روده بیــن دیــواره ی قدامــی شــکم و کبــد مــی تواننــد 

انجــام و پــردازش تکنیــک MRE را تحــت تاثیــر قــرار 

دهنــد.

ایــن تکنیــک را مــی تــوان در دســتگاه هــای معمــول 

ــواج و  ــد ام ــای تولی ــخت افزاره ــزودن س ــا اف MRI ب

ــرد  ــرا ک ــات اج ــردازش اطالع ــت و پ ــزار دریاف ــرم اف ن

)شــکل 7 و 8(.

ــس  ــا فرکان ــی ب ــد از امواج ــرداری از کب ــرای تصویرب ب

60 هرتــز اســتفاده مــی شــود. دیاگــرام سکانســی 

ــرتین اســتفاده  ــام MRE بیش ــرای انج ــروزه ب کــه ام

را داراســت در تصویــر 9 آورده شــده اســت کــه از 

گرادیــان هــای کدگــذاری حرکــت )MEG( در راســتای 

ــد. ــی منای ــاده م z ایتف

.شکل 9

.شکل 8

.شکل 7
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فصل نامه پـرتـو

کاربردهای بالینی 

MRE در کبد

تشخیص فیربوز کبدی
 kPa 3 پارانشــیم نرمــال کبــدی دارای قوامــی کمــرت از

مــی باشــد و اگــر ایــن مقــدار در بافــت افزایــش یابــد 

نشــاندهنده ی فیــربوز اســت و هرچــه میــزان فیــربوز 

شــدگی افزایــش یابــد مقــدار قــوام بافــت نیز متناســب 

بــا آن افزایــش مــی یابــد )شــکل 10(. همچنیــن برخــی 

ــدی  ــربوز کب ــد کــه MRE فی مطالعــات نشــان داده ان

را زودتــر از مدالیتــه هــای دیگــر تشــخیص مــی دهــد 

ــربوز  ــع فی ــو و توزی )شــکل 11(. درجــه، وســعت، الگ

شــدگی در بافــت کبــد مــی توانــد مربــوط بــه دلیــل 

ایجــاد آن باشــد کــه ایــن موضــوع ســبب وجــود 

ــربوز شــده  ــوام بافــت هــای فی ــر ق ــالف در مقادی اخت

ــی  ــد م ــت کب ــوام باف ــش ق ــود. افزای ــی ش ــد م در کب

توانــد بــه دالیــل مختلفــی بــروز کنــد.

شکل 10. تصاویر MRE نشاندهنده ی افزایش مقدار قوام پارانشیم با افزایش میزان فیربوز می باشد. تصاویر 

ردیف فوقانی تصاویر موج از 4 بیامر، با رده های 1 تا 4 فیربوز را نشان می دهند و تصاویر ردیف تحتانی 

نشاندهنده ی االستوگرام های مرتبط با این 4 بیامر است.

شکل 11. تشخیص زود هنگام فیربوز با استفاده از MRE. دو بیامر با chronic hepatitis B. بیامری که در تصاویر ردیف فوقانی آمده است دارای قوام 

طبیعی کبد است، اما در بیامری که در ردیف تحتانی نشان داده شده است قوام بافت کبدی افزایش یافته است. نتایج بیوپسی کبد بیامر اول را طبیعی و کبد 

بیامر دوم را با اندکی فیربوز ارزیابی منوده است. متام تصاویر روتین MR در هر دو بیامر نرمال بوده اند.

تغییرات چربی موجود در پارانشیم کبد
در بیــامران دارای کبــد چــرب غیــر الکلــی، اســتیتوزیس 

ــرروی  ــی ب ــل توجه ــر قاب ــی تاثی ــه تنهای ــد ب ــی توان من

قــوام بافــت کبــد داشــته باشد)شــکل 12(. بــا ایــن حال 

ــی  ــرود ،حت ــش ب ــاب پی ــمت الته ــه س ــامری ب ــر بی اگ

ــش  ــت افزای ــوام باف ــدار ق ــربوز، مق ــاد فی ــل از ایج قب

مــی یابــد.

شناسایی ضایعات موضعی کبد
مطالعــات اولیــه نشــان داده انــد کــه تومورهــای 

خــوش خیــم قــوام کمــرتی نســبت بــه تومورهــای 

بدخیــم دارنــد و حتــی میــزان قــوام آن هــا مــی توانــد 

بســیار نزدیــک بــه قــوام پارانشــیم نرمــال کبــد باشــد. 

در حالــی کــه قــوام تومورهــای بدخیــم کبــدی بســیار 

ــکل 13(. ــی باشد)ش ــزان م ــن می ــر از ای باالت
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شکل 12. تزریق مواد حاجب 

گادلنیوم دار برروی قوام کبد 

تاثیری ندارد. تصاویر ردیف 

باال االستوگرام و T1 بدون 

کنرتاست می باشند و تصاویر 

ردیف پایین پس از تزریق 

ماده ی حاجب و با هامن 

پارامرتها ایجاد شده اند.

شکل 13. تصاویر MRE از تومورهای کبدی. 

تومورهای خوش خیم مانند FNH)ردیف اول از باال( 

و آدنومای کبد )ردیف دوم از باال( مقادیر قوامی را 

نشان می دهند که به میزان کمی از قوام بافت نرمال 

 5kPa کبد بیشرت است و عمدتا مقدار آن کمرت از

می باشد. تومورهای بدخیم مانند HCC و متاستاز 

کولورکتال مقدار قوام بیشرتی نسبت به پارانشیم 

نرمال کبد دارند.
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