
 تلَيشتشداسي دس حَادث ايؼىوي هغضي حاد- 114سٍؽ

هٌالؼات تلَيشتشداسي تشاي سد وشدى خَى سيضي دس تيواساى تا حَادث هغضي حاد، اسصياتي دسخِ ٍ ؿذت كذهات هغضي ٍ 

تؼوي تىٌَلَطي ّاي پيـشفتِ . تـخيق خشاحت ّاي ػشٍلي وِ هؼٍَل ًمايق ًاؿي اص ايؼىوي اػت، اًدام هي ؿَد

آي تشاي افتشاق هياى تافت هغضي وِ تِ ًَس خثشاى ًاپزيشي، اص تيي سفتِ ٍ لؼوتي وِ لاتل .آس.هاًٌذ ػي تي اػىي ٍ ام

ًدات دادى اػت، اػتفادُ هي ؿَد ٍ تِ ايي تشتية، اًتخاب دليك تش تيواساًي سا وِ اص دسهاى ػَد هي تشًذ، آػاى تش 

اػتفادُ اص ايي اكَل فٌي تِ دس دػت تَدى آًْا ٍاتؼتِ اػت، ّش چٌذ ًمؾ آًْا دس ّذايت تلوين گيشي ّاي . هي وٌذ

چٌذ )دس ايي همالِ، تلَيشتشداسي ّاي ػلة ؿٌاػي هَسد اػتفادُ ًي هشحلِ حاد . دسهاًي ٌَّص تحت تشسػي اػت

 .اص يه حادثِ ايؼىويه هغضي، تشسػي هي ؿًَذ (ػاػت اٍل

 

 تَهَگشافي واهپيَتشي

دس هشحلِ فَق حاد، اغلة يه ػي تي اػىي . اكلي تشيي هضيت ػي تي اػىي، دػتشػي گؼتشدُ ٍ ػشػت تاالي حلَل آى اػت

، تشاي سد يا تاييذ خَى سيضي اًدام هي ؿَد، تِ ًَسي وِ ػي تي اػىي تشاي ايي هٌظَس (NCCT)تذٍى تضسيك هادُ حاخة 

 .حؼاػيت تااليي داسد

تْتش اػت تِ هحن پايذاس ؿذى ػالين حياتي تيواس، ػي تي اػىي تذٍى تضسيك هادُ حاخة اًدام ؿَد، صيشا تاييذ ٍخَد 

ِ ّاي ايؼىوي فشق  خَى سيضي، هذيشيت دسهاى واهال هتفاٍتي سا هي ًلثذ ٍ ًؼثت تِ هذيشيت ٍهؼيت ًثيؼي يا ٍخَد ًـاً

اًدام صٍدٌّگام ػي تي اػىي دس ّوِ تيواساًي وِ هـىَن تِ ػىتِ هغضي ّؼتٌذ، ًؼثت تِ سٍيىشدّاي ديگش، هاًٌذ . هي وٌذ

ػَدهٌذي ػي تي اػىي دس .اثشتخـي ّن واساهذ اػت- اًدام اػىي دس تيواساى اًتخاتي يا اًدام اػىي تاخيشي، اص ًظش ّضيٌِ 

ِ تش هاًٌذ  ِ ّاي حاد تا ظَْس تىٌَلَطي ّاي پيـشفت تيـتش  (CTA) ٍ ػي تي  آًظيَگشافي CT Perfusion Imaging (CTP)ػىت

وِ اص ػِ تىٌيه تذٍى  (Multimodal)هيضاى تـخيق كحيح اًفاسوت ّاي حاد دس تشسػي تا ػي تي چٌذٍخْي . ؿذُ اػت

ُ ّايي وِ تٌْا يىي اص ػِ سٍؽ فَق سا تِ واس هي تشًذ، CTA ٍ CTPتضسيك،   دس تشوية تا ّن اػتفادُ هي وٌذ، ًؼثت تِ دػتگا

 اػتفادُ هي وٌٌذ، هي تَاًٌذ اسصياتي هحل اًؼذاد CTA ٍ CTPتِ ػالٍُ، تشسػي ّاي چٌذٍخْي وِ فمي اص سٍؽ ّاي . تيـتش اػت

 .سا اهىاى پزيش ػاصًذ (وَلتشال)ػشٍق، ّؼتِ اًفاسوت، تافت هغضي لاتل ًدات ٍ هيضاى گشدؽ ػشٍق فشػي 
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ِ ّاي صٍدسع اًفاسوت  ًـاً

دس يه .  ػاػت افضايؾ هي ياتذ24حؼاػيت ػي تي اػىي اػتاًذاسد تذٍى تضسيك هادُ حاخة دس حَادث ايؼىوي هغض، پغ اص 

 هٌالؼِ سا دستشگشفتِ، ؿيَع ػالين صٍدٌّگام اًفاسوت ّاي هغضي دس ػي تي اػىي ّايي وِ ًي ؿؾ 15همالِ هشٍسي وِ ًتايح 

ُ اًذ،  ُ اػت61ػاػت اٍل پغ اص حولِ ػىتِ اًدام ؿذ تايذ تَخِ داؿت وِ ٍخَد ايي ػالين، پيؾ آگْي تذي سا .  دسكذ تَد

ِ سٍ خَاٌّذ ؿذ  .ًـاى هي دٌّذ، تِ ًَسي وِ تيواساى تا پياهذّاي ػولىشدي هؼيفي سٍت

( MCA) دسكذ تيواساًي وِ اًفاسوت دس ًاحيِ تَصيغ خًَشػاًي ؿشياى هغضي هياًي 40 تا 30دس ػي تي اػىي تذٍى تضسيك 

ًاهيذُ هي ؿَد، « ؿشياى دسخـاى» وِ ًـاًِ ٍخَد تشٍهثَص دس لَهي ايي ؿشياى اػت ٍ ػالهت MCAداسًذ، افضايؾ هخاهت 

 تؼياس اختلاكي اػت، ّش چٌذ تشاي ًـاى دادى پياهذ تيواساى، ًؼثت تِ ديگش MCAايي يافتِ تشاي اًؼذاد . ديذُ هي ؿَد

 .ػالين صٍدٌّگام ووتش هفيذ اػت

ِ ّا، دسهاى تا تشٍهثَليتيه ّاي داخل ٍسيذي آغاص ؿَد يا خيش تؼوي هٌالؼات ًـاى . ٌَّص هـخق ًيؼت تا ظَْس ايي ًـاً

اػت، اها « Alteplase»هي دٌّذ وِ ديذى ػالين فَق، دس استثاى تا افضايؾ خٌش پياهذّاي ٍخين تش پغ اص دسهاى داخل ٍسيذي 

ِ اًذ يا ًِ تٌاتشايي تَخِ ٍيظُ تِ ٍخَد . هـخق ًيؼت تيواساى دسهاى ؿذُ وِ تْتش هي ؿًَذ، آيا ٍالؼا ػالين صٍدسع سا داؿت

 .  دسكذ افشاد، احتوال اؿتثاُ ٍخَد داسد20ايي ػالين تشاػاع تدشتيات ؿخلي الصم اػت، صيشا دس 

ُ اًذ،  هٌالؼاتي وِ تَاًايي هتخللاى ًَسٍلَطي ٍ ًَسٍساديَلَطيؼت ّا سا دس تـخيق ػشيغ اًفاسوت ّاي صٍدٌّگام تشسػي وشد

ُ اًذ وِ آًْا واس دؿَاسي دس پيؾ داسًذ تِ ّش حال اّويت يه ػي تي اػىي ًثيؼي دس ػىتِ حاد ًثايذ ًاچيض ؿوشدُ . ًـاى داد

 .ؿَد، صيشا تا اختلاكيت تااليي، كذهات ايؼىوي ٍػيغ سا سد هي وٌذ

ُ اي هاًٌذ   تشاي ووه تِ تـخيق ايؼىوي صٍدٌّگام ًشاحي ASPECTSّوضهاى تا پيـشفت تىٌَلَطي، سٍؽ ّاي اػتاًذاسد ؿذ

ُ اًذ، صيشا هـىالت يافتي كذهات ٍ تغييشات، صياد اػت ٍ پيذا وشدى آًْا، ٍاخة ّوچٌيي، اّويت وٌتشاػت ٍ تواد هياى . ؿذ

تا ٍػايل گًَاگَى ٍ خْت ّاي ديذ هتفاٍت، هي تَاًذ ػشػت تـخيق ػشيغ  (ايؼىويه)تافت هغضي ًثيؼي ٍ هتَسم ؿذُ 

 .تغييشات ايؼىويه صٍدٌّگام سا دس ػي تي اػىي تذٍى تضسيك افضايؾ دّذ

 



  دس اسصياتي تغييشات ايؼىويASPECTSسٍؽ 

ASPECTS وِ هخفف Alberta Stroke Program Early CT Score اػت، تشاي ايداد سٍؿي ػادُ ٍ لاتل اًويٌاى دس 

تشسػي ّاي تغييشات ايؼىوي دس ػي تي اػىي ػش، تِ هٌظَس تـخيق تيواساى هثتال تِ ػىتِ حاد وِ تذٍى دسهاى تا 

ۺ  تا دٍ تشؽ هحَسي ػي تي اػىي اػتاًذاسد اسصياتي هي ؿَدASPECTSاسصؽ . تشٍهثَليتيه ّا تْثَد هي ياتٌذ، اتذاع ؿذُ اػت

تِ ايي تشتية، يه ػي تي اػىي ًثيؼي، اسصؿي . يىي دس ػٌح تاالهَع ٍ گاًگلياّاي پايِ ٍ ديگشي دس ػٌح ًَن ايي گاًگلياّا

 .، كفش ًوشMCAُ داسد ٍ تغييشات ايؼىوي گؼتشدُ دس هٌٌمِ خَى سػاًي ASPECTS ًوشُ 10تشاتش 

 داخل t-PA تيواس هثتال تِ ايؼىوي خشياى خَى لذاهي هغض وِ تا 156دس يه هٌالؼِ، ػي تي اػىي تذٍى تضسيك هادُ حاخة دس 

ُ دّي ؿذًذASPECTSٍسيذي دسهاى ؿذًذ، اًدام ٍ تا   ۺاص ايي تشسػي، ًتايح صيش حاكل ؿذ.  ًوش

1 )ASPECTSًَس هؼىَػي تا ؿذت ػىتِ هغضي، ّوثؼتگي داسد ِ  . ت

 . هاُ ّوشاُ ؿذ3 ٍ پاييي تش تا افضايؾ ػشيؼي دس ٍاتؼتگي ٍ هشي ًي 7 تَد؛ دس كَستيىِ ًوشُ ASPECTS ،8هياًگيي ًوشُ  (2

3 )ASPECTS پياهذ ػولىشدي تيواساى سا پغ اص خًَشيضي داخل هغضي پيؾ تيٌي هي وٌذ وِ حؼاػيت ٍ اختلاكيت تااليي ًيض ،

ِ گيشي وشد وِ آًاليضّاي . داسد  تشاي ؿٌاػايي تيواساًي وِ اص دسهاى ّاي ASPECTSدس هدوَع، هي تَاى ايٌگًَِ ًتيد

تشٍهثَليتيه تْشُ هي تشًذ، چٌذاى واسايي ًذاسد ًٍوشُ آى، پيـگَيي وٌٌذُ هٌاػثي تشاي خًَشيضي داخل هغضي ػالهت داس دس 

ُ اًذ، ًيؼت3تيواساًي وِ دس هحذٍدُ اػتاًذاسد   . ػاػت اٍل پغ اص حَادث هغضي تا تشٍهثَليتيه ّا دسهاى ؿذ

 اػت وِ هٌشح وٌٌذُ هىاًيؼن ّاي NCCT، تٌَع تغييشات پاساًـين تافت هغض دس ASPECTSيىي اص هـىالت ّوشاُ تا 

 تشاي تشسػي كذهات ASPECTSروش ايي ًىتِ هْن اػت وِ . پاتَفيضيَلَطيه هتفاٍت دس ايداد ػالين صٍدٌّگام ايؼىوي اػت

ِ اي خاسج اص هحذٍدُ خًَشػاًي   . هٌاػة ًيؼتMCAالوًَاس، ػالِ هغضي يا ّش حادث

 

 ٍ ًؼل خذيذ Helicalدػتگاُ ػي تي اػىي تا تضسيك هادُ حاخة، اًَاع گًَاگًَي داسد وِ هي تَاى تِ ػي تي اػپيشال يا 

ػي تي اػىي ّاي هَلتي ديتىتَس اؿاسُ وشد وِ ّن ػشػت اػىي سا تاال هي تشًذ ٍ ّن اًدام  

ِ اي سا اهىاى پزيش هي ػاصًذ (CTA)ػي تي آًظيَگشافي  ػشػت ايي ٍاحذّاي ػي تي، تَاًايي  . ػشٍق هغضي داخل ٍ خاسج خودو

ايي اػىي ّا، هي تَاًٌذ تالفاكلِ پغ اص ػي تي اػىي ّاي سايح ٍ هؼوَلي . سا ًيض افضايؾ دادُ اػت (CTP)ػي تي پشفيَطى 



 ٍ CTAدسػول، يه فشد هي تَاًذ دس يه صهاى ّن تحت .  دليمِ تِ صهاى ػادي اػىي اهافِ هي وٌٌذ10 تا 5اًدام ؿًَذ ٍ تٌْا 

 . ّش چٌذ هماديش هتفاٍتي اص هادُ حاخة سا هي گيشد.  لشاس گيشدCTPّن 

هضيت ػوذُ ايي ػي تي اػىي ّاي ػشيغ، تَاًايي ٍ ػشػت صياد تـخيق تيواساى تا گشفتگي ٍ اًؼذاد ػشٍق تضسي دس حلمِ 

ِ اي اػت . اص ًشفي، تَاًايي تشسػي ٍهؼيت پشفيَطى پاساًـين هغض سا ًيض داسًذ. ٍيليغ يا ؿشياى ّاي هغضي خاسج خودو

 .  تِ دػت هي آيٌذCTA ٍ CTPاًالػات تىويلي تش دس هَسد پشفيَطى هغضي اص تحليل تلاٍيش دس هٌالؼات 

 

 ػي تي آًظيَگشافي 

CTA ُتا تضسيك ػشيغ يه دٍص اص هادُ حاخة ػي تي اص يه ساُ ٍسيذي دس حفش antecubitalهادُ حاخة دس ػشٍق .  اًدام هي ؿَد

تضسي وِ سٍي سديف ّاي تلاٍيش ػي تي هي افتٌذ، ديذُ هي ؿَد ٍ تِ ايي تشتية، ايي اًالػات تا واستشد واهپيَتش وِ تلاٍيش ػِ 

ِ اي سا تِ تلَيش هي وـذ ِ ّا دس . تؼذي سا تاصػاصي هي وٌذ، حلمِ ٍيليغ ٍ ؿشياى ّاي هغضي خاسج خودو  تِ كَست CTAلخت

 تشاي تـخيق خشياى دس CTAحؼاػيت . ًمق پشؿذگي خَد سا ًـاى هي دٌّذ وِ دس تلاٍيش سديفي تِ خَتي ديذُ هي ؿًَذ

 تشاي تـخيق هَاسدي وِ ػىتِ CTAّوچٌيي .  دسكذ اػت89ػشٍق اًشاف حلمِ ٍيليغ، دس همايؼِ تا آًظيَگشافي ّاي سايح، 

تِ ػٌَاى هثال، دس تين اساًي وِ ػالين ؿذيذ ػالِ هغضي تِ ػلت تشٍهثَص تاصيلش داسًذ ٍلي . هغضي سا تمليذ هي وٌٌذ، هفيذ اػت

 .  هـىلي دس ؿشياى تاصيلش ديذُ ًوي ؿَد، تايذ تِ دًثال تـخيق ّاي ديگش تَدCTAدس 

 وِ اص هضيت تـذيذ هادُ حاخة دس ػشٍق هغضي دس خالل اًدام آى تْشُ هي تشًذ، هي تَاًٌذ تخويٌي اص CTAتلاٍيش حاكل اص 

 اهافِ سا وِ همذاس هادُ حاخة CTPتِ ايي تشتية، ًياص تِ اًدام يه . چگًَگي خَى سػاًي تِ ػوَ هَسد ًظش اسايِ وٌٌذ

ِ اي تشاي تضسيك هي ًلثذ، سفغ هي وٌذ  . خذاگاً

 وِ تِ تؼذاد هحذٍدي اص تشؽ ّاي CTP، تِ ًَس سايح ّوِ هغض سا دس تش هي گيشًذ، تشخالف تلاٍيش CTAتلاٍيش تِ دػت آهذُ اص 

 هادُ حاخة، ػشٍق وَچه تافت ًثيؼي سا پش هي وٌذ ٍ دس تلاٍيش تِ كَست افضايؾ ؿذت CTAتا اًدام . هغضي هحذٍد هي ؿَد

ػيگٌال ّا خلَُ هي وٌٌذ، اها هادُ حاخة دس ايي ػشٍق وَچه تِ تافت آػية ديذُ هغض ساُ پيذا ًوي وٌٌذ، صيشا خشياى ّاي فشػي 

 . ايي هٌاًك ايؼىوي تِ ساحتي تِ كَست ًَاحي تا چگالي ون يا تاسيه هـخق هي ؿًَذ. ووتشي داسًذ



 ًؼثت تِ ػي تي اػىي ّاي تذٍى تضسيك هادُ حاخة تشاي تـخيق ػشيغ تش اًفاسوت ّاي هغضي، حؼاع تش ّؼتٌذ ٍ CTAتلاٍيش 

 ًيض Diffusion-weighted MRIهٌاًك تاسيه ٍ ػياُ دس آًْا، ًـاًِ ادم ايؼىوي اػت وِ تِ كَست ٍهؼيت غيشًثيؼي دس 

 .  هي ؿًَذDWI خايگضيي CTAًوايؾ دادُ هي ؿَد، اها تِ تذسيح 

 

 تلاٍيش ػي تي پشفيَطى 

ايي سٍؽ، . ، توام ًمـِ حدن هغض وِ خَى سػاًي هي ؿَد، لاتل تشسػي اػتCTPتا اػتفادُ اص يه دٍص هادُ حاخة هخلَف دس 

 صدُ هي ؿَد، اًدام ؿَد ٍ يا دس حيي اًدام CTAّن هي تَاًذ تا تضسيك دٍص خذاگاًِ ٍ اهافِ اص هادُ حاخة وِ پغ اص اًدام 

CTAتِ ّش حال، .  گشفتِ ؿَدCTP تِ تىشاس اػىي اص تافت پاساًـين هغض ًياص داسد ٍ ايي تىشاس، خَد همذاس هادُ حاخة 

ِ اي هي ًلثذ، تٌاتشايي،   هحذٍد تِ ػىغ تشداسي اص چٌذ تشؽ هغض هي ؿَد ٍ تِ ًَس تالمَُ، تؼوي لؼوت ّاي CTPخذاگاً

 هي گيشد، تا تِ ٍخَد آهذى ًؼل خذيذ CTPتؼذاد ايي تشؽ ّا وِ . پاساًـين هغض سا وِ هْن ّؼتٌذ، اص دػت هي دّذ

 .ػي تي اػىي ّاي هَلتي ديتىتَس تيـتش هي ؿًَذ

.  ًيض تشاي تحليل ٍ تشسػي تيـتش دس دػتشع لشاس هي گيشًذCTP، ػىغ ّاي تِ دػت آهذُ اص CTAهاًٌذ تلاٍيش حاكلِ اص 

تِ ػالٍُ، تشسػي ّاي ووي يه دٍص هادُ حاخثي وِ اص تافت هغض . هٌاًك تا چگالي ون ٍ تاسيه، ّواى ًَاحي ايؼىوي هغض ّؼتٌذ

خَى سا دس ػشاػش تافت  هغضي  (MTT)ٍ هياًگيي صهاى ػثَس  (CBV)، حدن خَى هغض (CBF)هي گزسد، چگًَگي خشياى خَى هغض 

 .، تشاي پيـگَيي ايٌىِ تافت صًذُ هي هاًذ يا خيش، اسصؿوٌذ اػتCBF ٍ CBVآػتاًِ . تخويي هي صًذ

 

 تلَيشتشداسي سصًٍاًغ هغٌاًيؼي

ُ ّاي  ُ ّاي ػىتِ هغضي سا داسًذMRIًؼل خذيذ دػتگا تِ ػالٍُ، اًالػات خوغ آٍسي . ، تَاًايي هـخق وشدى تيـتش صيشگشٍ

اي وِ تا سٍؽ ّاي تا حؼاػيت تاال اًدام ؿَد، اسصؽ تـخيلي تشاتش تا ػي تي تشاي تـخيق MRIؿذُ، ًـاى هي دٌّذ 

، حؼاػيت ٍ دلت MRI. داسد ٍ دس تاصياتي خَى سيضي ّاي لذيوي، تْتش اص ػي تي ػول هي وٌذ (ICH)خَى سيضي حاد داخل هغضي 

 . داسد، ّش چٌذ تدشتِ فشد اًدام دٌّذُ ًيض تؼياس هْن اػتICHتشاتش كذ دس كذ دس تـخيق 



 ّوشاُ هي وٌٌذ، تِ ًَس لاتل DWI ،PWI ٍ GRE سا تا تىٌَلَطي ّاي خذيذ يؼٌيT1 ٍ T2 هغضي وِ تَالي ّاي MRIپشٍتىل ّاي 

ِ ّاي هغضي ًاؿي اص ايؼىوي ٍ خَى سيضي سا دس ؿشايي اهٌشاسي اهىاى پزيش هي ػاصًذ، تٌاتشايي دس  اػتوادي، تـخيق ػىت

، تاخيشي دس دسهاى تِ MRIاص ػَيي، پايؾ اص ًشيك .  دس دػتشع تاؿذ، ًياص تِ ػي تي هشتفغ هي ؿَدMRIهشاوضي وِ ايي ًَع 

 .ٍخَد ًوي آٍسد ٍ پياهذ تيواسي سا تذتش ًوي وٌذ

MRI دليمِ وِ دس 20 تا 15ّاي خذيذ فَق ػشيغ، صهاى اًدام تلَيشتشداسي سا اص MRI ّاي هؼوَلي ًَل هي وـذ، تِ پٌح

ِ ًَس واهل دس هشاوض پضؿىي دًيا فشاگيش ًـذُ اػت  .دليمِ ٍ ووتش تمليل هي دّذ، اها واستشد ايي ٍػايل خذيذ ٌَّص ت

 

تـخيق دسػت ٍ دليك تيواساًي وِ دچاس كذهات ايؼىوي لاتل تشگـت هغض هي ؿًَذ، تؼياس هْن اػت، صيشا اًتخاب هٌاػة 

ايي دػتِ اص تيواساى وِ تيـتشيي هٌفؼت ٍ ووتشيي هشس سا اص دسهاى ّاي هحافظتي ٍ ايداد تشلشاسي هدذد خشياى خَى هغضي 

ِ ّاي حاد، اغلة ًَاحي ايؼىوي ايداد هي ؿَد، اها دس اػىي ّاي اًدام ؿذُ . تثشًذ، اّويت صيادي داسد دس تيواساى هثتال تِ ػىت

اغلة هٌاًمي وِ حدن خَى هغضي آى واّؾ پيذا وٌذ، دس اًفاسوت ّاي ًْايي دسگيش . وِ تالفاكلِ گشفتِ ؿًَذ، ديذُ ًوي ؿَد

اػت وِ ٍلتي ػىتِ حاد ّوچٌاى  PWI ٍ Diffusion Weighted MRI (DWI)هي ؿًَذ، الثتِ هَاسد اػتثٌاي آى، سٍؽ ّاي 

 . تـخيق دادُ ًـذُ، هي تَاًٌذ ػايِ سٍؿي ّاي هٌاًك اًفاسوتِ ٍ ايؼىوي سا ًـاى دٌّذ

 هي تَاًذ هحذٍدُ ايؼىوي سا هـخق وٌذ، آػتاًِ آى تشاي سدياتي خشياى خَى هغضي ٍ حدن آى وِ هي تَاًذ PWIّشچٌذ سٍؽ 

 .هٌٌمِ ايؼىوي سا اص ّؼتِ اًفاسوت هتوايض وٌذ، ّوچٌاى ًاهؼلَم اػت

 DWI تافت اًفاسوتِ غيشلاتل تاصگـت سا آؿىاس هي وٌٌذ، اهشٍصُ هـخق ؿذُ وِ تؼوي هايؼاتي سا وِ DWIاص ًشفي، اگشچِ 

 . تِ ػٌَاى تافت هشدُ هؼشفي هي وٌذ، ّوچٌاى تافت صًذُ ّؼتٌذ

ِ واسگيشي 2003ساّثشدّاي هَسد اتفاق ًظشي وِ اًدوي للة آهشيىا دس ػال  ِ اي هثٌي تش ت ، PWI هٌتـش وشد، حاوي اص ػذم تَكي

ّن تشاي ساٌّوايي اػتفادُ اص تشٍهثَليض يا پيؾ تيٌي ًتايح ٍ ػَاسم خاًثي آى هاًٌذ خَى سيضي ّاي پغ اص دسهاى تا 

 سا تشاي اًتخاب تيواساى تشاي واستشد تشٍهثَليض هَسد تشسػي MRIدس هٌالؼات هتؼالة آى ًيض وِ سٍؽ ّاي . تشٍهثَليتيه ّا تَد

ِ ّاي   هي تَاًٌذ هٌاًمي اص هغض سا وِ احتوال تيـتشي تشاي اًفاسوتِ ؿذى ٍ DWI ٍ PWIلشاس داسًذ، هـخق ؿذ اگش چِ آػتاً

ِ  حاد تِ ًَس واهل ؿٌاختِ ًـذُ ٍ هَسد  اص تيي سفتي داسًذ، تشػين وٌذ، ٌَّص ًمؾ اسصؿوٌذ آًْا دس هذيشيت ٍ دسهاى ػىت

 ۺتاٍخَد هحذٍديت ّاي روش ؿذُ، ايي دٍ سٍؽ فَايذ سٍؿٌي داسًذ. اػتفادُ لشاس ًوي گيشد



پشفيَطى، هـاّذُ ؿذُ دس دٍ سٍؽ فَق، يه - دس كَست ٍخَد ًمق پشفيَطى ؿذيذ دس ًَاحي تا ػذم تٌاػة ديفيَطى (1

 . ػاهل خٌش تشاي تضسگي ٍ تَػؼِ هايؼِ اػت

تيواساًي وِ سي هؼذٍد ؿذُ داسًذ، دس هؼشم خٌش تيـتش تشاي تَػؼِ هايؼِ ّؼتٌذ، صيشا سؿذ هٌٌمِ اًفاسوت تِ ًَاحي  (2

ِ خَدي يا تا ووه تشٍهثَليتيه ّا)تا ًمق پشفيَطى، ًـاى هي دّذ دس كَست تشلشاسي هدذد خَى سػاًي  ، سؿذ (تِ كَست خَدت

 . هايؼِ هتَلف هي ؿَد

ِ ًَس هؼتميوي تا حدن ًْايي هايؼِ دس استثاى اػت ٍ DWI ٍ PWIحدن ّاي غيشًثيؼي اي وِ دس  (3  ًـاى دادُ هي ؿًَذ، ت

ِ اي اص تذتش ؿذى ًَالق ًَسٍلَطيه صٍدسع تاؿذ  .هي تَاًذ ًـاً

ِ ّايي وِ پغ اص دسهاى تا  (4  ديذُ هي ؿَد ٍ تِ ًَس هؼٌي داسي، تْثَد سا ًـاى هي دّذ، هي تَاًٌذ پياهذ ػالي PWI دس tPAًـاً

 . هاُ آيٌذُ پغ اص ػىتِ هغضي پيؾ تيٌي وٌذ3تيواسي سا دس 

 (MRA)آًظيَگشافي . آس.ام

ايي سٍؽ وِ تشاي تـخيق تٌگي يا اًؼذاد ػشٍق اًدام هي ؿَد، دس تؼياسي اص هشاوض تلَيشتشداسي تِ ػٌَاى لؼوتي اص 

ِ ّاي حاد ايؼىوي تِ واس هي سٍدMRIپشٍتىل  ُ اًذ وِ تشوية دٍ سٍؽ .  ػشيغ تشاي ػىت  ٍ PWIهٌالؼات هختلف ًـاى داد

MRA ّاي ايؼىويه 24 ًي ِ ِ ًَس اػاػي تـخيق كحيح ٍ ػشيغ اًَاع هختلف ػىت  ػاػت اٍل تؼتشي تيواس دس تيواسػتاى، ت

ُ اًذ  تْشُ هي تشًذ، ًَيذتخؾ ظَْس تلاٍيش تْتش اص ػشٍق خًَي MRAسٍؽ ّاي خذيذتش وِ اص هادُ حاخة دس . هغض سا افضايؾ داد

ِ اي اػت  .تضسي داخل خودو

 

ِ ّاي هغضي.آس.همايؼِ سٍؽ ّاي ػي تي ٍ ام  آي دس هشحلِ فَق حاد ػىت

ّذف تؼياسي اص تلَيشتشداسي ّا   اص ػيؼتن هغضي دس هشاحل اٍليِ، تـخيق خَى سيضي يا ؿشايٌي اػت وِ ػالين ػىتِ سا 

ّوچٌيي يافتي ػالين اًفاسوت ّاي صٍدسع، تشػين وشدى ّؼتِ اًفاسوتِ ٍ هيضاى گؼتشؽ ًمق پشفيَطى، . تمليذ هي وٌذ

ِ اي ٍ ساٌّواي ًحَُ دسهاى ٍ تلوين گيشي ّاي تؼذي اػت ّواى ًَس وِ . تشسػي ٍهؼيت ؿشياى ّاي تضسي هغضي ٍ داخل خودو

دس هٌالؼاتي وِ دس ايي صهيٌِ . ، ًؼثت تِ ػي تي اػىي، تشاي تـخيق صٍدٌّگام ايؼىوي حاد حؼاع تش اػتDWIروش ؿذ 

ِ ّاي ايؼىوي حاد، تا  (1ۺ اًدام ؿذُ، تؼوي ًىات لاتل روش ّؼتٌذ  تيـتش اص ػي تي اػىي تـخيق دادُ هي ؿًَذ MRIػىت



ِ اي  (2وِ ايي اختالف، هؼٌي داس اػت،  (دسكذ10 دسكذ دس هماتل 46) ًؼثت تـخيق هَاسد خَى سيضي ّاي ؿذيذ داخل خودو

ِ  حادي، تيـتش اػت، ّش چٌذ MRIحؼاػيت  (3، ؿثيِ ّن ّؼتٌذ، CT ٍ MRIدس   ًؼثت تِ ػي تي  تشاي تـخيق ّشگًَِ ػىت

، هاًٌذ ٍػايل الىتشًٍيىي داخل تذى، ػذم تحول تيواس ٍ يا تي ثثاتي MRIهَاسد هٌغ اًدام  (4اختلاكيت آًْا ؿثيِ ّن اػت، 

 .  دسكذ تيواساى سا اص اًدام ايي سٍؽ تاص هي داسد11تاليٌي اٍ، حذٍد 

 تشاي تيواساًي وِ هٌغ اًدام آى سا ًذاسًذ، تٌْا گضيٌِ سٍؽ تلَيشتشداسي دس MRIدس هدوَع، ايي هٌالؼات پيـٌْاد هي وٌٌذ 

ِ ّاي ايؼىوي حاد يا خَى سيضي تاؿذ ؿَاّذ اًذوي حاوي اص هفيذ تِ فايذُ تَدى ػي تي ػش، ٌّگاهي وِ . هَاسد هـىَن تِ ػىت

ِ ّاي فَق حاد اػتMRI اًدام ؿَد ٍ تشاتشي اسصؽ آى تا CTPتا   . دس تشسػي ّاي ػىت

 

 آًظيَگشافي ّاي هشػَم

ايي ًَع آًظيَگشافي، تِ ًذست دس هَاسد حاد تشاي هماكذ تـخيلي تِ واس هي سًٍذ، صيشا سٍؽ ّاي غيشتْاخوي روش ؿذُ دس تاال 

اػتثٌاي هْن، دس تيواساى هـىَن تِ اًؼذاد ػشٍق خًَي تضسي اػت، صيشا دس ايي هَاسد آًظيَگشافي اص ديگش . ٍخَد داسًذ

لذست تـخيلي آًظيَگشافي دس تشوية تا . سٍؽ ّاي غيشتْاخوي، حؼاع تش اػت ٍ حتي اهىاى دسهاى دسخا سا ّن فشاّن هي وٌذ

هْن تشيي اؿىال ايي سٍؽ، . سٍؽ ّاي سايح تلَيشتشداسي هغضي تشاي تشٍهثَليض داخل ػشٍلي ٍ آًظيَپالػتي، تيـتش هي ؿَد

 . ايداد خٌش ػىتِ هغضي ٍ ايؼىوي گزسا اػت

 ػال، داساي تيواسي آتشٍاػىلشٍتيه ػشٍق هغضي يا للثي ٍ 55خٌش ػَاسم ًَسٍلَطيىي دس تيواساى تا ػٌيي هؼاٍي يا تاالتش اص 

 .  دليمِ، تيـتش هي ؿَد10تا صهاى فلَسٍػىَپي تيـتش يا هؼاٍي 

 دسكذ آًظيَگشافي ّاي هغضي ديذُ هي ؿَد وِ 25 تـخيق دادُ هي ؿًَذ، دس DWIآهثَلي ّاي تذٍى ًـاًِ تاليٌي خاف وِ دس 

هيضا ى آى تا تِ واسگيشي فيلتشّاي َّا ٍ ّپاسيي ون هي ؿَد، ّش چٌذ هـخق ًيؼت وِ ايي گًَِ سٍؽ ّا، پاساهتشّاي تاليٌي 

ِ ّاي ايؼىويه سا ّن واّؾ هي دٌّذ يا خيش  .هْن ػىت

  

 

ٍ ؽ ّاي هافَق كَت  س



اٍلتشا ػًَذ، دٍ سٍؽ غيشتْاخوي تشاي تشسػي ّاي  (TCD)« داپلش تشاًغ وشاًيال»ٍ  (CDUS)« اٍلتشاػًَذ داپلىغ واسٍتيذ»

ِ اي ّؼتٌذ  .ًَسٍٍاػىَالس ػشٍق تضسي داخل ٍ خاسج خودو

ُ اي ٍ  ، تِ ًَس هشػَم ٍ تِ كَست هؼتمل اص ّن، دس تيواساى ٍاخذ ؿشايي ٍ هثتال تِ حوالت TCDداپلىغ ؿشياى واسٍتيذ ٍ هْش

ِ ّاي هغضي ايؼىويه وِ هٌـأ احتوالي اص ؿشياى ّاي تضسي داؿتِ تاؿٌذ، اػتفادُ هي ؿذُ اػت اگش چِ . ايؼىوي گزسا ٍ ػىت

ّش دٍي ايي سٍؽ ّا ؿايذ تِ تؼييي هثذأ يه ػىتِ هغضي ًاؿي اص آهثَلي ووه وٌٌذ، دس ػول ّن فمي تِ ايي هٌظَس تِ واس 

 هي تَاًٌذ تِ كَست TCDتِ ّش حال، گزسي دس ؿَاّذ خوغ آٍسي ؿذُ ًـاى هي دٌّذ ّش دٍ سٍؽ داپلىغ ٍ . هي سًٍذ

ِ اي يا داخل ػشٍلي اػتفادُ ؿًَذ  . اٍسطاًغ تش تاليي تيواساى واًذيذ دسهاى تشٍهثَليتيه هذاخل

ُ اي  ػًََگشافي داپلش سًگي، تِ ػٌَاى يه آصهَى غيشتْاخوي تشاي تشسػي تيواسي ۺداپلىغ ؿشياى واسٍتيذ ٍ هْش

 .آتشٍاػىشٍتيه ػشٍق خاسج هغضي ؿٌاختِ ؿذُ اػت

اػتفادُ هي وٌذ، اص اػتخَاى ػثَس وشدُ  ( هگاّشتض2) پالغ ّاي ايي ًَع اٍلتشاػًَذ وِ اص فشواًغ پاييي ۺداپلش تشاًغ وشاًيال

ِ اي حلمِ ٍيليغ سا ًواياى هي ػاصد ُ اي دس تشسػي ّاي تيواساى هثتال . ٍ ػشٍق داخل خودو اػتفادُ اص ايي ٍػيلِ، تِ ًَس گؼتشد

تِ ػىتِ هغضي ٍ دس تخؾ هشالثت ّاي ٍيظُ ًَسٍلَطي پزيشفتِ ؿذُ ٍ تِ ػٌَاى آصهًَي غيشتْاخوي تشاي اسصياتي ًواي ػشٍق 

ِ اي تِ واس هي سٍد  . داخل خودو

TCD ّاي فشػي ُ ِ اي هٌاػة اػت، سا سا  (وَلتشال) دس تيواساى هثتال تِ ػىتِ حاد، تشاي تـخيق تٌگي ّاي ػشٍق داخل خودو

 .هـخق هي وٌذ، ّوضهاى آهثَلي سا ًـاى هي دّذ ٍ پغ اص دسهاى تشٍهثَليض، تشلشاسي هدذد خشياى خَد سا پايؾ هي وٌذ

ِ خلَف ايٌىِ تَػي ػًََگشافيؼت ّاي TCD تشوية داپلىغ اٍسطاًغ ٍ ۺTCDتشوية داپلىغ ٍ  ، هضاياي صيادي داسد، ت

 تيواس اًدام ؿذُ، هـخق ؿذ تـخيق آػية ّاي ؿشياًي وِ ًياص تِ 150دس ًشحي تحميماتي وِ سٍي . هاّش اًدام ؿَد

ِ اي داسًذ تا اػتفادُ اص تشوية سٍؽ ّاي داپلىغ ٍ   دليمِ پغ اص ػىتِ يا 128، دس هياًگيي صهاًي TCDدسهاى ّاي هذاخل

 .كذدسكذ حؼاػيت ٍ اختلاكيت داسًذ (DSA يا Digital subtraction angiographyدس همايؼِ تا )حولِ ايؼىوي گزسا 

 دسكذ تيواساى ٍاخذ ؿشايي دسهاى تا تشٍهثَليتيه ّا سا وِ اص هذاخالت ًيض تْشُ هٌاػثي TCD ،96دس هدوَع، تشوية داپلىغ ٍ 

ِ ًَسي وِ اٍلتشاػًَذ داپلىغ، . تثشًذ، هـخق هي وٌذ دلت ّش يه اص آًْا تِ تٌْايي، پاييي تش اها ّن چٌاى هٌاػة اػت، ت

ِ تشتية هؼادل   دسكذ TCD ،96 ٍ 75 داسًذ ٍ ايي اػذاد دس هَسد DSA دسكذ، ًؼثت تِ 90 ٍ 96حؼاػيت ٍ اختلاكيتي ت

 . دسكذ تيواساى تِ ػلت ايداد تلاٍيش ًاوافي اص توپَسال دس آًْا ًاتوام هي هاًذ10 دس حذٍد TCDهٌالؼات . اػت



 

 ػخي آخش

ِ ّاي ايؼىوي حاد يا (1 ِ خاًثِ ًَسٍٍاػىَالس، دس تيـتش تيواساى هـىَن تِ ػىت  تايذ تلَيشتشداسي اص هغض ٍ تشسػي ّاي ّو

ايي تلَيشتشداسي ّا دس اًتخاب كحيح تيواساًي وِ تِ هذاخالت دسهاًي ػشيغ ًياص داسًذ، . حوالت ايؼىوي گزسا اًدام ؿَد

 .ػَدهٌذ اػت

ِ اي حاد، تِ ػٌَاى گضيٌِ تـخيلي هٌاػثي دس وٌاس ػي تي اػىي .آس. ام(2 آي هي تَاًذ دس تـخيق خَى سيضي ّاي داخل خودو

 دس دػت ًيؼت تا تيواساًي سا وِ هي تَاًٌذ تا CT ًؼثت تِ MRIدس حال حاهش، اًالػات واهلي دس هَسد اسخحيت . لشاس گيشد

rtPAتٌاتشايي تاخيش دس ؿشٍع دسهاى، تِ كشف هؼٌل ؿذى تشاي اًدام . ّاي داخل ٍسيذي دسهاى ؿًَذ، اًتخاب وٌذMRI دس 

 .تيواساًي وِ تِ داليل تاليٌي ديگشي تِ دسهاى تا تشٍهثَليضّا خَاب هي دٌّذ، خايض ًيؼت

ِ ّاي احتوالي MRIيا  (تذٍى هادُ حاخة) تلَيشتشداسي ّاي هغضي سايح تا ػي تي اػىي ػش (3  هشػَم اًدام هي ؿَد، اها اگش يافت

تلَيشتشداسي دس تلوين گيشي ّاي دسهاًي هاًٌذ اػتفادُ اص تشٍهثَليضّاي حاد يا هذاخالت داخل ػشٍلي تاثيش هي گزاسًذ، تايذ دس 

آي ٍ ّن تا اًدام .آس. پشفيَطى ام- كَست اهىاى، تشسػي كذهات ايؼىوي هغضي ٍ ٍهؼيت پشفيَطى هغضي، ّن تا ديفيَطى

 .ػي تي اػىي ّوشاُ تا هادُ حاخة يا پشفيَطى ػي تي اًدام ؿَد

ِ اي (4 ُ اي) تلَيشتشداسي ّاي ًَسٍٍاػىَالس، تايذ ؿاهل ػشٍق تضسي خاسج خودو ِ اي  (واسٍتيذ داخلي ٍ هْش ٍ داخل خودو

ُ اي، تاصيالس ٍ حلمِ ٍيليغ)  . تاؿذ (واسٍتيذ داخلي، هْش

 ٍ MRAدس هَاسدي وِ دسهاى ّاي داخل ػشٍلي اٍسطاًغ الصم ًيؼت، سٍؽ ّاي تـخيلي غيشتْاخوي تشخيح دادُ هي ؿًَذ ٍ 

CTAدس دػتشع تَدى ٍ هْاست فشد اًدام دٌّذُ دس هشاوض .  يا تشوية سٍؽ ّاي هختلف اٍلتشاػًَذ، لاتليت واستشد داسًذ

تِ ّش حال، هؼٌل ؿذى تشاي . دسهاًي، يه ػاهل هْن دس اًتخاب اٍليِ سٍؽ ّاي غيشتْاخوي ًَسٍٍاػىَالس اػت

تلَيشتشداسي ّاي ػشٍلي، ًثايذ دسهاى تشٍهثَليتيه سا دس حوالت ايؼىوي حاد ٍ ًي ػِ ػاػت اٍل پغ اص حولِ، تِ تاخيش 

 .اًذاصد

ُ اي ٍ ؿشياى ّاي واسٍتيذ هـتشن دس (5  دس تيواساى اًتخاتي، تلَيش تشداسي ّاي ًَسٍٍاػىَالس اص لَع آئَست، هثذأ ؿشياى هْش

ًظش گشفتِ هي ؿًَذ، يؼٌي اگش دس ػىتِ يا حوالت ايؼىوي گزسا ؿه تاليٌي تِ هٌـأ ػشٍق تضسي پشٍگضيوال ٍخَد داؿتِ تاؿذ، 



تِ ػالٍُ، اوَواسديَگشافي .  تـذيذ ؿذُ تا هادُ حاخة اػتCTA Time- of flight MRA ٍ MRAسٍؽ ّاي پيـٌْادي ؿاهل 

 .اص ساُ هشي ًيض تشاي تشسػي لَع آئَست هفيذ اػت

ِ  ّاي حاد ّؼتٌذ(6  . تِ ياد داؿتِ تاؿين وِ هٌالؼات ًَسٍٍاػىَالس ٍ تلَيشتشداسي ّاي هغضي، تٌْا لؼوتي اص تشسػي ّاي ػىت

، دوتش ؿادي والّذٍصاى، دوتش اهيشسها سادهشد ۱۳۱ ٍ ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷ًـشيِ ػپيذ ؿواسُ ّاي ۺ هٌثغ
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