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 : انشعابات آئورت

 

پاییي تر وِ هیاین لسوت ّای  در ًاحیِ لفسِ صذری چٌذ اًطؼاب هیذُ وِ ضریاًْای تیي دًذُ ای ّستٌذ وِ وارتردی ًذارًذ

 طحال ٍ هؼذُ را هطرٍب هی وٌذ. ،هْوی وِ جذا هیطِ تٌِ سلیان ٍ رًال ّست. تٌِ سلیان وثذ

در تاال )تاالتر از تٌِ ی سلیان( هستمر هیطَد ٍ هادُ  pigtailواتتر  استفادُ هیىٌٌذ اتتذا گایذ ٍایر را ٍارد، سپس از رٍش سلذیٌگر

 را pigtailواتتر ) ضىل است.وِ سرش ّطتی  استفادُ هیطِ simmon . ضیة وِ اًذازُ گیری ضذ از واتتر حاجة تسریك هیطَد

 (اًِ تٌِ سلیان لرار تگیرد.تا واتتر سیوَى تؼَیض هی وٌٌذ تا در دّ

تِ خَتی لاتل   اًطؼاب آى 3تسریك هی ضَد در ایي حالت تٌِ سلیان ٍ  ml/s 4-3تا سرػت  ml 15-12هیساى تسریك هادُ حاجة 

ٍ غلط )ضریاًی تِ ًام ضریاى پرت ٍجَد ًذارد، ایي چیسی است وِ سر والس گفتِ ضذُ  portتررسی است هتؼالة آى ضریاى 

 portٍ تا افسایص زهاى ٍریذ ( تاضذ.  hepatic artery properضایذ هٌظَر  است.

ّن تسریك را افسایص  ml 02ًظر تاضذ هوىي است تا  هذ portدیذُ هی ضَد. اگر ٍریذ 

 hepatic)وِ احتواال هٌظَر  portتا ًسدیه ضریاى  واتتر سیوَى هوىي است دٌّذ. تا

artery proper  )ی لطؼی ًیست.رفت ٍلاست 
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*MR angiogram  که محور سلیاک(celiac 

axis)  و شریان های هپاتیک مشترک و هپاتیک

 چپ و راست و شریان طحالی را نشان میدهد.(

 

 

 

 

 

 : آنژیوگرافی رنال

هْوتریٌص زهاًی است وِ تٌگی ػرٍق رًال هَجة افسایص فطارخَى هی ضَد. طثك رٍال  است اًجام ضَد. تِ دالیل هختلف هوىي

هادُ حاجة تسریك هی ضَد  ٍ هتَلف ضذُ T12در حذ هْرُ استفادُ هیىٌین. ایي واتتر  pigtail از واتتر رٍش ّای سلذیٌگر

هی  سپس ضریاى ّای رًال را تررسی هی وٌٌذ. ضریاًی وِ دچار گرفتگی است را اًتخاب

را  kifaواتتر  هی وٌٌذ ٍ تؼذ از اىرا خارج  pigtail را ٍارد هیىٌٌذ ٍ سپس وٌٌذ گایذٍایر

. سرػت طَدهی renal artery ٍارد هی وٌٌذ ٍ گایذ را خارج هی وٌٌذ. وایفا ٍارد دّاًِ 

)پس زهاى تسریك چٌذ  ml 6-4ٍ همذار اى  )تا تَجِ تِ تٌگی( ml/s 5-2تسریك هادُ حاجة 

. در صَرتی وِ ري تاز تاضذ تالفاصلِ وایفا تا وایفای آًژیَپالستی وِ دارای تالي ست(ثاًیِ ا

 است تؼَیض هی ضَد.
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 اندام تحتانی :انژیوگرافی 

 ؼوَال در دیاتت خَى رساًی تِ ػرٍق اًتْاییوِ هْوتریٌص دیاتت است. ه دالیل زیادی دارد

لطغ ػضَ  ضَد ٍ تِزیاد هی  (gangrene) خَب اًجام ًوی ضَد ٍ احتوال ػفًَت ٍ لاًماریا

(amputation)  هی ضَد.هٌجر 

 

 

هَرد از تَهَرّای  4یا  3

استخَاًی در اًذام تحتاًی تِ 

ضذت ٍحطی ّستٌذ وِ 

osteogenic sarcoma  یىی

تِ از تذخین تریي اى ّاست ٍ 

دیذُ هی   popcornضىل 

 ضَد.

 

تر از ى داد وِ ضایؼِ از وجا ضرٍع هیطَد ٍ از تاالسال است تا آًژیَگرافی هی تَاى ًطا 05-55هتاسفاًِ سٌی وِ درگیر هی وٌذ  

 ًاحیِ ی ضرٍع تایذ اهپَتاسیَى )لطغ ػضَ( صَرت گیرد.

 استفادُ هیىٌٌذ. CT-Angio  ٍMR0angio*در ترٍهاّا ّن از اًژیَگرافی استفادُ هیىٌٌذ الثتِ االى از 

 هادُ حاجة تسریك هیطَد. L2-L3در حذ  ٍارد هیطًَذ تا رٍش سلذیٌگر ترای تررسی ّر دٍ اًذام تحتاًی از اًذام سالن

تا  ml 40-30اًذام ّا واتتر سیوَى در ایلیان سوت هَردًظر هستمر هی ضَد ٍ هادُ حاجة تِ همذار ٍلی ترای تررسی یىی از 

است. اهرٍزُ ایي  ل ایٌىِ لطر ري زیاد است سرػت ًیس زیادتا ایٌىِ رٍش سلىتیَ است تِ دلی تسریك هیطَد. ml/s 10-5 سرػت

 ٍ تْتر است وِ  )جریاى خَى در لسوتی وِ هَرد دستىاری لرار هیگیرد تِ ّن هیریسد سترٍش ترای اًذام تحتاًی هطىل ساز ا

 (یه طرفِ اًجام ضَد.اًژیَگرافی 

تؼذ هادُ حاجة از طریك  یر هی گیرین ترای دریافت اطالػات،است. اتتذا تذٍى تسریك هادُ حاجة یه تصَ DSA رٍش راحت تر 

( ٍارد ml/s 6-4هیلی لیتر ٍ تا سرػت  522-02هیساى تسریك هتفاٍت است( ٍلی هؼوَال  چیي لذاهی آرًج ) تستِ تِ ػضَ ٍ فاصلِ
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ضریاًْای ریَی هی ضَد ٍ از آًجا تِ دّلیس چپ ٍ سپس تطي چپ سپس از طریك آئَرت هیاد پاییي ٍ ٍارد ضریاى ّای اًذام 

 تحتاًی هی ضَد.

ٍ یا  وِ هی ضَد تىِ تىِ گرفت ساًت را پَضص هیذّذ 35وِ طَلی حذٍد  اى تاتص هحذٍد است: هیذDSA ًىتِ هٌفی سیستن

 تا ّن گرفت. دٍ ري را ٍلی تایذ ّر حروت ورد ٍ تصَیر تْیِ ورد.

 در آًژیَگرافی ورًٍری ّن از ایي رٍش استفادُ هی ضَد ٍلی دلت پاییي است.

 

 ونوگرافی :

 رٍش ّای ایذُ آل ترای تررسی ٍاریس : 

ة آًژیَگرافی چَى ّوسهاى ػرٍق سطحی ٍ ػومی دارًذ ًٍَگرافی هتؼال

 تررسی هی ضًَذ دلت وار پاییي هی آیذ.

هی تٌذًذ از لسوت رٍی پا  اًذام تحتاًی: در ًاحیِ هچ پا تَرًیىت ًٍَگرافی

تسریك هی وٌٌذ ٍ تِ  ml/s 2-1یه ٍریذ هی گیرًذ هادُ حاجة تا سرػت 

هادُ ی  ػومی تاال هی رٍد تا هَرد تررسی لرار گیرد. سپس تَرًیىِ تاز هی ضَد تا دلیل تستي تَرًیىِ هادُ حاجة از طریك ػرٍق

 هَرد پرتًَگاری لرار تگیرد. جریاى یاتذ ٍ ػرٍق سطحی ػرٍق سطحی ّن حاجة در

 در تصاٍیر تِ دست آهذُ تِ راحتی هی تَاى ػوك ٍاریس رگْای درگیر پیچ خَردگی ػرٍق را تطخیص داد.


