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 ثسٓ اهلل اِزحٕٗ اِزحیٓ

 upper GI)ثزرسی ٔؼذٜ( یب  barium mealیب  barium swallowثٝ غٛرر ٞب  Barium studyٔؼٕٛال در خٛاسز 

.یؼٙی ٞٓ ثزرسی ٔؼذٜ اسزسٛاْ ثب ٞٓ   barium swallow   ٚbarium mealٔؼٕٛال ضبُٔ  upper GI seriesٔیجبضذ.

فمظ ثزسی ٔزی اسز ٚ ثبریْٛ  barium swallowٞزدٚ را ثبیذ ا٘جبْ داد ِٚی  upper GI seriesٞٓ اثٙی ػطز.دس در 

 ٌفشٝ ٚ ا٘جبْ ٔیطٛد. small buble seriesثزرسی ٔؼذٜ ٚ اثٙی ػطز اسز.سزا٘شیز رٚدٜ ثبریه ٞٓ سحز ػٙٛاٖ ٔیُ 

لسٕشی غذا ٌیز ٔیىٙذ.در ٔیٍٛیذ ٚلشی غذا ٔیخٛرْ ثبال یب دبییٗ ٌیز وزدٜ ٚ در وُ در یه ٔثبَ:ٔزیضی ٔزاجؼٝ وزدٜ 

ایٙػٛرر ٔب حشٕب اس ٔزیض سٛاَ ٔیىٙیٓ وٝ ٔطىّص ثیطشز وجبسز.ٞزجب ٔطىُ ثیطشز ثٛد فٛوٛس ٔب رٚی آٖ ٔٙغمٝ 

ٛد ٕٔىٗ اسز ثٝ دِیُ رفالوس ثبضذ،یب ٞیبسبَ را ثبیذ ثزرسی وٙیٓ ٚ دٛسیطٗ رفالوس را ثیطشز اسز.اٌز دبییٗ ٔطىُ ثیطشز ث

 را  APاضشٝ ثبضیٓ ٚ دٚ دزٚة خبِی را  ٚ سیٙٛسٟبی دزیفٛرْ lat valeculaeشز ٌیز ٔیىٙذ ٔسّٕب ثبیذ اٌز غذا ثبال ثیطثذٞیٓ.

 ٞٓ وبُٔ داضشٝ ثبضیٓ.

 

 

ثزای ثزرسی ٔزی ٔزیض ثبریٓ خٛردٜ،ٍ٘ٝ ٔیذارد،اسىٛدی را سٙظیٓ ٔیىٙیٓ،یه ثبر ٌزدٖ را در ٕ٘بی رخ ٔیٍیزیٓ،یه ثب 

وّیطٝ رخ ٚ ٘یٕزخ دز ٚ خبِی.ثؼذ ٔزی را ثب 4٘یٕزخ.سؼی ٔیىٙیٓ در ٕ٘بٞبی دز ٚ خبِی ٞٓ وّیطٝ سٟیٝ وٙیٓ.یؼٙی حذالُ 

در ٚضؼیز راسز ٚ یه چخ   obliqueیه ثب سٚایبی ٔخشّف ٔی ایسشذ. AP  ٚObliqueد٘جبَ وزدٜ ٔزیض دسشٍبٜ اسىٛدی 

ثبیذ در ٕ٘بٞبی ٔخشّف ٔزی را در ٚضؼیز خبِی وٝ ٔبدٜ حبجت دبییٗ رفشٝ ٔخبط ٔزی ثٟشز دیذٜ ٔطٛد.وبفیسز.دز ٚ خبِی 

ٚ ایٗ ٘مغٝ را ٞٓ  ز وزدٜسب٘ش G junctionدر ٘مغٝ دیذٜ ٔیطٛ٘ذ.ثجیٙیٓ چٖٛ ثزخی ضبیؼبر وٛچه در ثزخی سٚایبی خبظ 

ٔیجیٙیٓ.اٌز السْ ثبضذ دٛسیطٙی ثذٞیٓ وٝ رفالوس ایجبد ضٛد،یب ٞیبسبَ را ثجیٙیٓ ٔججٛریٓ ٔزیض را در ٚضؼیز خٛاثیذٜ ثٝ 

ٚ دٚثبرٜ سحز ٌبیذ اسىٛدی  ٔیىٙیٓ trendدلیمٝ یه ٔمذار 4-3عٛریىٝ سٕز چخ ثبال ثبضذ ٚ سخز را  دّٟٛ لزار دٞیٓ

 ٔطبٞذٜ را ادأٝ ٔیذٞیٓ.

اسشخٛاٖ ٞیٛئیذ،وٝ رٚی آٖ ٚاِىٛال ٚ لٛرر دادٜ ٔیطٛد،ٚلشی ٔبدٜ حبجت  latدر ٕ٘بی ٔزٚری ثز آ٘بسٛٔیٟبی ٔٛرد ٔطبٞذٜ:

 lumenدٚ  lumenسیٙٛس ٞبی دزیسشب دیذٜ ٔیطٛد.اٌز ثٝ جبی یه ،ٚ ثٝ سٕز دبییٗ وٝ ٔیزٚیٓ دطز آٖ ادی ٌّٛر اسز
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،یب سٛٔٛر داضشٝ یب ثیٕبر سزٚٔبیی ثبضذ.وٝ ٕٔىٗ اسز اخشالَ در ثّغ داضشٝ ثبضذ یٓ لغؼب آسذیزاسیٖٛ اسفبق افشبدٜ اسزثجیٙ

ثٝ ٞز ػضال٘ی داضشٝ ثبضذ ٚ اغال لبدر ثٝ لٛرر دادٖ ٘جبضذ.-ثبضذ وٝ ٔبدٜ حبجت ثزٔیٍزدد ٚ آسذیزٜ ٔیطٛدیب اخشالالر ػػجی

ثٝ خػٛظ اٌز ثب ثبریْٛ یب دس ثبیذ وبرٔبٖ را ٔشٛلف وٙیٓ.حبَ ثٝ یه ػّشی ٔبدٜ حبجت ٕ٘یشٛا٘ذ درسز ٚارد ٔزی ضٛد. 

ضٛد ٚ اٌز ثب ثبریْٛ وبر ٔیىٙیٓ در غٛرر وبر ثب ٌبسشزٌٚزافیٗ ٕٔىٗ اسز ثبػث ثزٚس ٘ٛٔٛ٘یز ٌبسشزٌٚزافیٗ وبر ٔیىٙیٓ.

ر٘ذ ٚ ٛلزظ ٞبیی دادٜ ٔیطٛد وٝ ٔیخٌبٞی در خٛاسشٟب داثُ وٙشزاسز اسز.ز ضٛد.ٕٔىٗ اسز ثبػث ثبػث ثزٚس ٔذیبسشیٙی

وٝ ثزای ثٟشز دیذٖ جشئیبر ٔخبعی اسز.رٚش دیٍز ثزای ثٟشز ٔزی ٔیطٛد. hypertentionٌبسی سبعغ ٔیىٙذ وٝ ثبػث 

ٔبدٜ حبجت دز اسز  ٚلشی ٔزی اسٔزی آ٘زا ٔطبٞذٜ ٔیىٙیٓ.ت خبِی ضذ جدیذٖ ٔخبط ایٙسز وٝ ٚلشی ٔزی اس ٔبدٜ حب

 ٔیشٛاٖ سٛدٜ ٞب را ثٟشز ٔطبٞذٜ وزد.

آئٛرر اسز.یه فزٚرفشٍی وٝ اثز فطبری ثزٚ٘ىٛس   hyper tentionیه اثز فطبری ٘مغٝ اثز فطبری رٚی ٔزی اسز:3در 

در حبِز خبِی ٔخبط عجیؼی ٔزی حبِز ٔٛاسی اس ٞیبسٛس دیبفزآٌ رد ٔیطٛد.اغّی چخ اسز ٚ در ٟ٘بیز جبیی وٝ اس 

ثٝ خٛد ٔؼذٜ ٚ فٛ٘ذٚس ٔؼذٜ ٚغُ   G junctionٞٓ اثز فطبری دّٞیش چخ را ٔیشٛاٖ ثٝ خٛثی دیذ. latدارد.در ٕ٘بی 

دیذا در ٔحّی وٝ ٚسشیجَٛ ٘بْ دارد ٞبیی focal dilationدیذا ٔیىٙذ یه ٔیطٛد.دیسشبَ ٔزی ٞٓ ٌبٞب ثب ا٘مجبضبسی وٝ 

ٚ آٔذَٛ ٘یش ٘بٔیذٜ ٔیطٛد.ٚ ٘جبیذ ثب ٞز٘ی اضشجبٜ ٌزفشٝ ضٛد.اٌز ٔحّی وٝ ٔزی ثٝ ٔؼذٜ ٔشػُ ٔیطٛد ثبالی دیبفزآٌ ٔیىٙٙذ 

ثیٕبر ٔطىالر ثذخیٓ داضشٝ اٌز آٔذٜ ثبضذ ٞز٘ی اسز ِٚی ٚسشیجَٛ ٚلشی ٔزیض ثّغ ٔیىٙذ در ٞیبسٛس ثبال ٚ دبییٗ ٔیطٛد.

 .ٔیطٛد short cutثبضذ سٍٙی ٞبیی وٝ اسفبق ٔی افشذ ٔؼٕٛال سزیغ اسز یؼٙی 

ٚ دیسشبَ ٔزی ٔبدٜ وٕی داخّص ریخشٝ ٚ  ٝ اسزدیالسثٝ ایٗ ٔؼٙی وٝ دزٌٚشیٕبَ ٔزی  .داریٓ shoulderingٕ٘بیی ثٝ ٘بْ 

در غٛرسی وٝ سٍٙیٟب خٛش اسفبق ٔی افشذ. cut offاسز ٚ  shortوٝ حبِز ٘ی ٔسیز جزیبٖ داریٓ ٘بٌٟب  distruptionیه 

ٖ اسیذ ٚ ثبسٞبیی ثٝ غٛرر اسفبلی دچبر سٍٙیٟبی خٛش خیٓ ضذٜ وٝ وٝ ٔؼٕٛال ثٝ دِیُ سزش وزدٖ،یب خٛردخیٓ ثبضٙذ 

 longثٛد)خیٓ اسز ِٚی اٌز سٍٙی سذریجی دیذیٓ سٍٙی ثذ cut offدس اٌز در سٍٙیٟب ٔؼٕٛال ایٗ سٍٙیٟب سذریجی اسز.

segment) .خٛش خیٓ اسز 

Barium meal  ثزای ٔؼذٜ اسز.ٔؼٕٛال یه ػىس سبدٜ ایسشبدٜ ثب ثبریٓ ٔیٍیزیٓ ثؼذ در دٛسیطٟٙبی ٔخشّف

supine،prone  ثزای دیذٖ فٛ٘ذٚس ٔؼذٜ،ثیٕبر ٚsupine  ٔیخٛاثذ چٖٛ فٛ٘ذٚس ثبال ػمت ٚ چخ لزار ٌزفشٝ ٚ سٕز چخ

 را ثٝ ػمت ٔیجزد.
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خٛاثیذٜ ٚ سٕز چخ ٔمذاری ثبال آٔذٜ  proneاٌز ثخٛاٞیٓ ا٘شز را ثجیٙیٓ ا٘شز ثٝ سٕز لذاْ ٔیبیذ در ٘شیجٝ ثیٕبر در ٚضؼیز 

 Angularis ثیٗ ا٘شزْٚ ٚ دیسشبَ ثبدی لزار ٔیٍیزد.   notchوٝ لسٕشی اسز وٝ در   incisoraٚ راسز ثٝ جّٛ ثیبد.

incisora  ٝوbody  در خٛد ٔؼذٜ اسز. را اس ا٘شز جذا ٔیىٙذ ٚ 

 ثٟشز دز ٔیطٛد ٚ ا٘شزٚدئٛدْ٘ٛ خیّی ثٟشز دیذٜ ٔیطٛد bodyٔزیضی وٝ در ٚضؼیز دزٖٚ اسز فٛ٘ذٚس خبِی ضذٜ 

Small bubble series َٚثذیٟی اسز وٝ ا:c loop  را داریٓ ثٟذ ِٛدٟبی صصْ٘ٛ را در ٕ٘بیfeather  ٓٔب٘ٙذ دز( ٔیجیٙی(

ٓ لزار ٌزفشٝ ا٘ذ ِٚی اٌز در ایّئْٛ ٕ٘بی دزٔب٘ٙذ دیذٜ ضٛد ثٝ دِیُ اِشٟبة،سٛ جذة ٚ وٝ ٔؼٕٛال در لسٕز فٛلب٘ی چخ ضى

 اسٟبِٟبی ٔشٔٗ ٔیشٛا٘ذ ثبضذ.در ٟ٘بیز حشٕب ثبیذ ٘بحیٝ ایّئٛسىبَ ٚ ایّئْٛ سزٔیٙبَ در وّیطٝ ٞب دیذٜ ضٛد.

دوشز ٘طبٖ ٔیذٞیٓ ٚ ثب سٛجٝ ثٝ سزػز ٌزفشٝ ضذٜ،وّیطٝ ٞب را ثٝ  42ٚ  02ثؼذ اس خٛردٖ ٔبدٜ حبجت وّیطٝ ٞب در دلبیك 

 ػجٛر ٔبدٜ حبجت دوشز ٔیٍٛیذ وٝ وّیطٝ ٞبی ثؼذی در چٝ دلبیمی ٌزفشٝ ضٛ٘ذ.
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ثبریْٛ إ٘ب:روشبَ سیٛة ٌذاضشٝ ٔیطٛد ٚ ٔبدٜ حبجت سدٜ ضذٜ ثؼذ ثٝ سذریج ٚ سحز اسىٛدی روشْٛ،ِٛح سیٍٕٛئیذ،وِٖٛٛ 

ثزای ٚ ثؼذ رخ روشْٛ ٌزفشٝ ضٛد. lateral rectum٘شِٚی،خٓ عحبِی،وِٖٛٛ ػزضی،خٓ وجذی ٚ سىْٛ دیذٜ ضٛ٘ذ.اَٚ 

ّٛی راسز خٛاثیذٜ.ثزای ٔطبٞذٜ خٓ وجذی ٔزیض ثزػىس ثبال آٔذٜ ٚ ثٝ دٌٟزفشٗ خٓ عحبِی ثبیذ سٕز چخ ٔزیض 

ٓ اٌز درخٛاسز وّیطٝ ٞبی ثبریایجبد ٔیىٙیٓ. compressionسخز را ضیجذار ٔیىٙیٓ یب ٌبٞی ضٛد.اٌز سىْٛ دیذٜ ٘طذ 

 ٔزیضی اسز وٝ خیّی عَٛضٛد ٔیخٛاٞٙذ سزػز ػجٛر وٙشزاسز را ثجیٙٙذ در ایٗ غٛرر ایٗ ٔزیض  1ٚ3ٚ5سٛاِٛ در دلبیك 

 اٌز ٘بضی اس سٛٔٛر )٘ٛن دز٘ذٜ( وٝ در ٚالغ آضبالسی ثٛدٜ وٝ beakingٔیىطذ سب ٔزی دز ضٛد چٖٛ ٔزی ٌطبد اسز.ٕ٘بی 

 دشزٖ ٔٙظٓ ثٝ ٘بٔٙظٓ سجذیُ ٔیطٛد.ثبضذ 

٘طبٖ ٔیذٞذ وٝ ٔب٘ٙذ ٕ٘بی  barium fulling:سخٓ خٛد را ثٝ ضىُ ثیزٖٚ سدٌی یب ٞبی ٔىزر سسٍٙی ٘بضی اس رفالو

٘بضی اس دیٛرسیىَٛ اسز.سٍٙی ٘بٔٙظٓ دیسشبَ ٔزی،ایٙىٝ وٙشزاسز جبیی جٕغ ضٛد ٚ ٘بٔٙظٓ ثبضذ ثٝ خبعز سٍٙی 

 آد٘ٛوبرسیْٙٛ ٔزی ثٛدٜ اسز.

ٔیطٛد وٝ ثٝ دِیُ وبرسیْٙٛ اسز.ا٘مجبضبر ثبِثیٝ وٝ ٔزی ٞبی خیّی اسذبسٕیه ا٘ذ  cut offٕ٘بی ضِٛذریًٙ یه دفؼٝ 

 ثٝ دِیُ آضبالسی ثبضذ. beakingوٝ ٕٔىٗ اسز درغٛرر ظبٞزضذٖ ٕ٘بی 

 خیّی ٚاضح اسز.در ػىسٟبی سبخیزی دیٛرسیىَٛ خیّی ٚاضح اسز. latدیٛرسیىَٛ س٘ىز وٝ در ٕ٘بی 

Filling defect ثٝ دِیُ وبرسیْٙٛ یب دّیخ یب ٚاریس اسز. ،ٞبی ٔشؼذدfilling defect ُٞبی ٘بضی اس ٚاریس سغییز ضى

 ٔیذٞٙذ.یه ثبر یه ضىُ ا٘ذ یه ثبر یه ضىُ دیٍز.چٖٛ خٖٛ داخُ ٚریذٞب ٔذاْ سغییز ٔیىٙٙذ

. filing defect in barium meal 

ثبضذ اس جذار ٔؼذٜ ثیزٖٚ ٔیش٘ذ ِٚی سخٓ خٛش خیٓ  ىِٛٝ ٚ اسذیىِٛٝ دیذٜ ٔیطٛ٘ذ.اٌزدر ٕ٘بی اِٚسز در اعزافص رٌٟبی دٚی

ٓ.سخٕٟبی خٛش خیٓ اس جذار ثیزٖٚ ٔیش٘ٙذ ِٚی سخٕٟبی ثذخیٓ خیز.سخٓ ثذخیٓ ٔثُ اٌز ثذخیٓ ثبضذ ثیزٖٚ سدٌی ٘ذاری

خٛش خیٕی ٚ ثذخیٕی  latسزش وزدٖ ٚ ٌبسشزیز وٝ در ٔبٖ دارٚیی دارد ِٚی سخٓ ثذخیٓ ثبیذ ػُٕ ضٛد.در ٕ٘بی 

 سطخیع دادٜ ٔیطٛد.
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ر ٘بٔیذٜ ٔیطٛد ٚ در ثچٝ ٞب ضبیغ اسز.در اسز وٝ اسشٙٛس ٘بحیٝ دیّٛ thickened wallدر ثیٕبری لسٕز دیّٛر دراس ٚ 

سٍٙی ٞب را ٔیشٛاٖ دیذ ٚ در  compression view٘بحیٝ سىْٛ سٍٙی ای ٚجٛد دارد وٝ ایّئْٛ سزٔیٙبَ اسز ٚ ثب یه 

درٌیز ثبضذ سطخیػٟبی وزٖٚ،سُ یب سٛٔٛرٞبیی ٔثُ ِیٕفٛٔب اسز.اٌز در ٕ٘بیی اس وِٖٛٛ  ileosecal junctionٔٛاردی وٝ 

filling defect  اسز.در ٔزی ثیطشز اِٚسز ٚ در وِٖٛٛ ٚ ٘ذٚالریشٝ ثجیٙیٓ وٝ ثٝ ٘بْ وبثزاسشٖٛ ٔیٍٛیٙذ ٚ ثیٕبری وز ٖٚ

 ثیطشز دیٛرسیىَٛ ٔطبٞذٜ ٔیطٛد وٝ اٌز ٔشؼذد ثبضذ دیٛرسیىِْٛٛ ٔیٍٛیٙذ.

یشاوٛدیُ دٞیٓ سب ٔغٕئٗ ضٛیٓ وٝ ث چٖٛ در ایزا٘یٟب یجٛسز ضبیغ اسز ثبیذ آسٟٔٛ٘ب ثب آٔبدٌی ا٘جبْ ضٛد،رٚغٗ وزچه ٚ

filling defect ٞب ثٝ خبعز ٔذفٛع ٘یسز یب ٚیب دِٛیخ در غٛرسی وٝ ٔزیضی خٛ٘زیشی دارد ٚ یجٛسز ٞٓ ٘ذاردfilling 

defect  ٝٔیجیٙیٓ وٝ ثٝ دِیُ دِٛیخ اسز.در ثیٕبریٟبی وزٖٚ ٚ وِٛیز اِٚسز وٝ اس ثیٕبریٟبی اِشٟبثی رٚدٜ اسز ثؼذ اس ایٙى

ادأٝ دیذا ٔیىٙذ ثبػث ٔیطٛد وٝ وُ ِٛح رٚدٜ ثٝ حبِز ثذٖٚ چیٗ ضٛد ثٝ خػٛظ در ثیٕبری ب ٚ اِشٟبثبر ٔشٔٗ ػفٛ٘شٟ

 ٞبی ٔشؼذد ثٝ دِیُ دِٛیذٟبی ٔشؼذد اسز.filling defectوِٛیز اِٚسز. 

ریًٙ ٕٞزاٜ ثب یؼٙی سیت ٌبس سدٜ ٘بٔیذٜ ٔیطٛ٘ذ وٝ ٕٞبٖ ٕ٘بی ضِٛذ apple coreیه ٕ٘ٛ٘ٝ اس ٕ٘بٞبی ثذخیٓ ثٝ اسٓ 

 ٔیجبضذ. narrowingٕٞزاٜ ثب  cut offسٍٙی اسز وٝ 

وٝ در آٖ ضذر سٍٙی سیبد اسز أب ضِٛذریًٙ ٘یسز.سٍٙی آراْ آراْ سًٙ ضذٜ ٚ ثؼذ یٛاش یٛاش  apple coreیه ٕ٘بی 

ایٗ ٔٛرد اسشثٙبئب  ٌطبد ٔیطٛد.جشٚ سٍی ٞبیی اسز وٝ ٔؼٕٛال خٛش خیٓ ٔیٍٛییٓ ٔثُ سٍٙیٟبی ثیٕبریٟبی اِشٟبثی رٚدٜ ِٚی

جبثجب ٔیطٛد وٝ در ایٗ ػىس ثٝ ٘بحیٝ اسشزٚسْٛ جبثجب ضذٜ  ِٛح % ٘یسز.در فشك122چ چیش ثذخیٓ اسز.در دشضىی ٞی

 اسز.

در سخٓ خٛش خیٓ ٚسش ِٛسٙز ٚ در اعزاف چیٗ ٞبی ٔخبعی دیذٜ ٔیطٛد.اٌز سخٓ خٛش خیٓ ثٝ دارٚ ٚ در ٔبٖ جٛاة ٘ذاد 

 ثذخیٓ اسز.

داریٓ،یب ٔزیض ػُٕ  perforationضىٓ ٔزاجؼٝ وزدٜ ٚ ٕ٘یذا٘یٓ اس لجُ سخٓ داضشٝ یب ٘ذاضشٝ ٚ یب ضه ثٝ  اٌز ٔزضی ثب درد

 ثٝ دزیشٛئٗ ٚ ثزٚس دزیشٛ٘یز حشٕب اس ٔٛاد حبجت ٔحَّٛ در آة اسشفبدٜ ٔیىٙیٓ. leakضذٜ،ثزای جٌّٛیزی اس 

 ٔبٌٔٛزافی:

 MLOثزسز فطزدٜ ضذٜ حشٕب حشٕب ثبیذ ثزسز وبٔال وطیذٜ ضٛد.در  CCاسز.در  CC  ٚMLOبٞبی اغّی ٔبٌٔٛزافی ٕ٘

 uppest   ٚlowerثبیذ  MLOوٝ ٔؼٕٛال در  compressionدرجٝ ساٚیٝ دادٜ ضذٜ ثٝ ٕٞزا وطص وبُٔ سیٙٝ ثب 45سب 32

اَ ٞٓ دیذٜ را خٛة ثٍیزیٓ.وٝ چٙذ ٔطخػٝ داردحشٕب وطص وبُٔ غٛرر ثٍیزد عٛریىٝ حشی االٔىبٖ ٔمذاری اس ػضّٝ دىشٛر

وطیذٌی ثبیذ عٛری ثبضذ وٝ اٌز اس ٘بحیٝ ٘یذُ ثٝ داخُ یه خظ ػٕٛد رسٓ وٙیٓ حشٕب ػضّٝ دىشٛراَ  MLOضٛد.در ٕ٘بی 

دٛسیطٗ ٔزیض ثسیبر ٟٔٓ اسز.در غٛرسیىٝ ٔزیض اسشئٛدزٚس یب اسىِٛیٛسیه داضشٝ ثبضذ یب احشٕبَ ضىسشٗ د٘ذٜ ثٝ آٖ ثزسذ.

 ٚ یه upperیه  MLOٚ ثٝ دوشز ٞٓ ٌشارش دٞیٓ وٝ وطص وٓ ثٛدٜ اسز.در ٞب ثبضذ وطص را ٔیشٛاٖ وٕشز وزد 

lower   داریٓ.در ٕ٘بیCC  َیه ِشزاَ ٚ یه ٔذیبَ داریٓ.ٔؼٕٛال ِشزاَ ٕٞیطٝ ثبال لزار ٔیٍیزد ثبفز فیجزٌّٚٙذٚالر در ِشزا

ظ در غٛرر وطص وبُٔ در سیٙٝ را فم hiddenثیطشز اسز.اٌز ثیٕبر ضبیؼٝ دٛسشی داضز حشٕب ٔطخع وٙیٓ.٘ٛاحی 

جشٚ  deepلسٕشٟبی دطز ٚ  CCدیذٜ ضٛد.در ٕ٘بی  infra mammary spaceٔیشٛاٖ دیذ.ثبیذ وطص آ٘مذر ثبضذ وٝ 
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را ثز اسبس  breastدارد. fibroglandular tissueٚ یه لسٕشٟبی  fatیه لسٕشٟبی  breastٞسشٙذ. hidden٘ٛاحی 

ٔیذٞٙذ.اٌز ٌزافی ثزسز خیّی سفیذ ثبضذ یؼٙی ثبفز فیجزٌّٚٙذٚالر  ACRٚ ضذر ثبفز فیجزٌّٚٙذٚالر سمسیٓ ثٙذی ٔیىٙٙذ 

% ثبفز سیٙٝ سفیذ ثبضذ 52-05ثزاثز یه ٔیذٞٙذ.اٌز  Gradeیب  ACR% ثبفز سیٙٝ سفیذ ثبضذ 05-2خیّی سیبد اسز.اٌز 

grade=2 ثبفز سیٙٝ سفیذ ثبضذ 55-52،اٌز %grade=3 ثٝ ثبال ثبفز سیٙٝ سفیذ ثبضذ 55، ٚ اٌز %grade=4  ٝثbreast 

 ٔیذٞٙذ.

 در سزٚٔبی اسشخٛاٟ٘ب ٞٓ درجٝ ثٙذی داریٓ.

یب سٛدٜ ٚجٛد دارد یب خیز.اٌز سٛدٜ ٚجٛد دارد حذٚد ٔطخػی دارد  mass٘ىشٝ دیٍز در ٔبٌٔٛزافی ایٙسز وٝ ثبیذ دلز وٙیٓ 

ٞسز یؼٙی یه لسٕز سٛدٜ ٔطخع ثبضذ یه لسز ٘بٔطخع یب حذٚد  parshelly definedیب خیز یب ِٛثِٛٝ ٞسز یب

 .اسذیىِٛٝ دارد 

در ٕ٘بٞبی ٔخشّف سٛدٜ یىسبٖ  ACYMETRIC DENSITYِٚی در  اسزسٛدٜ ٌزد ٚ ٔطخع  CC  ٚMLOدر ٞز دٚ ٕ٘بی 

 ٘یسز ٚ افشایص دا٘سیشٝ در یه لسٕز ٘سجز ثٝ لسٕشٟبی دیٍز را ٔطبٞذٜ ٔیىٙیٓ.

ٔبٌٔٛزافی حشٕب ثبیذ دٚعزفٝ ا٘جبْ ضٛد چٖٛ ثزای سطخیع دٚ عزف را ٔمبیسٝ ٔیىٙیٓ.ػذْ لزیٍٙی در ثزسز ثسیبر ٟٔٓ 

 distortionاسز سیزا ٕٔىٗ اسز یه سٛدٜ وٛچه ثؼذا ثشري ضٛد ٚ ثٝ وب٘سز سجذیُ ضٛد.ٔٛرد دیٍز ثٝ ٞٓ خٛردٌی یب 

 ٘سج عجیؼی فیجزٌّٚٙذٚالر اسز.

وٙبرش اسز وٝ یه سٛدٜ ثذخیٓ اسز.سٛدٜ ٞبیی وٝ داخّطبٖ  notchٙظٓ وٝ اعزافص ِٛثِٛٝ اسز ٚ یه سٛدٜ ای ثب حذٚد ٘بٔ

fat  ٚجٛد دارد ٔؼٕٛال خٛش خیٓ ا٘ذ ٔثُ غذد ِٙفبٚی ٚ ٞبٔبرسٖٛ.ِٚی ٞبٔبرسٖٛ اٌز ثشري ضٛد ٚ دچبر سغییزار ثذخیٕی

اسز خٛش خیٓ اسز.سٛدٜ ای وٝ   fatٚداخّص ای وٝ ٔثال داخُ سخٕذاٖ اسزlymph nodeضٛد ثبیذ ثزداضشٝ ضٛد ِٚی 

 اسز ٚ در ثؼضی جبٞب ساٚیٝ دار ضذٜ یه سٛدٜ ثذخیٓ اسز. د٘ذا٘ٝ دارٔبوزِٚٛثِٛٝ اسز ثب حذٚد ٘بٔطخع ٚ اعزافص 

ای وٝ دادٜ سٕبْ ثبفز ثزسز دچبر سفشی ٚ ادْ ضذٜ ٚ حبِز ضؼبػی ثٝ ایٗ سٛدٜ ٔیزسذ ٚ reactionسٛدٜ ای وٝ اعزافص ثب 

 سٛدٜ ثشري اسذیىِٛٝ ضذٜ ٚ ٔیىزٚوّسیفیىبسیٖٛ ٞبیی داخّص اسز وٝ ایٗ سٛدٜ ٚاضحب ثذخیٓ اسز.یه 
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 وٕشز اس یه ٔیّی ٔشز اسز. ثؼضی ا٘ٛاع ٔیىزٚوّسیفیىبسیٟٛ٘ب خٛش خیٓ ا٘ذ ٚ ثزخی ثذخیٓ.ٔیىزٚ وّسیفیىبسیٖٛ

ٞب وٛچىشز ثبضٙذ خغز ثیطشزی lonear( ٞسشٙذ.ٞزچٝ linearٌبٞی وّسیفیىبسیٟٛ٘ب ٔثُ ٘مغٝ ا٘ذ،ٌبٞی خغی)

یؼٙی حبِز ضبخٝ ضبخٝ ا٘ذ خیّی ثذخیٓ ا٘ذ چٖٛ دلیمب در  branching٘بسن ثب ٕ٘بی  linearدار٘ذ.وّسیفیىبسیٟٛ٘بی 

خٛدضبٖ را ٘طبٖ ٞب ثب ایٗ ٕ٘بی وّسیفیىبسیٟٛ٘ب introductal carsinomaٞب حزوز ٔیىٙٙذ.در ٚالغ  ductٔسیز

وّسیفیىبسیٟٛ٘ب ٞز وذاْ یه ضىّی ا٘ذ وٝ ثب ٘بْ دّٛئٛٔٛرفیسٓ ٌفشٝ ٔیطٛد دس دّٛئٛٔٛرفیسٓ ثب ٕ٘بی ٔیذٞٙذ.ٌبٞی 

 وّسیفیىبسیٟٛ٘بی ٔیىس دیذٜ ٔیطٛد.

وٝ در ایٙػٛرر ثبیذ ٔبروز ثٍذاریٓ سب ثفٟٕیٓ وّسیفیىبسیٖٛ ثیزٖٚ ثزسز  ٌبٞی وّسیفیىبسیٖٛ رٚی دٛسز در سٌیُ ٞسز

 عَٛ یه سبَ ثیطشز ضٛد ثبیذ ثٝ آٖ إٞیز دٞیٓ.اسز.اٌز وّسیفیىبسیٖٛ در 


