
1 

 

 مقاالت ای از مجموعه 
 ( IPPفیزیک عملی )انستیتو روان  

 1جلد 

 

 

 

 

 NLSتشخیص  ویژه موضوعات

 )تئوریک و بالینی( 

 

 

 

 

 

 

 

 2006 -مسکو

 

BBK 

22.314 (4 Ros – Moska) 

C34 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

در دست   /")تئوریک و بالینی( NLSموضوعات ویژه تشخیص "( IPPفیزیک عملی )ای از مقاالت انستیتو روانمجموعه

 . کپی 5000-صفحه   PROSPEKT ،2006.-  88مسکو: مجموعه انتشارات  –وی. آی. نستروف.  شویرای

 

 

 

ISBN 5_94349_037_Х 

 

 تشخیص غیرخطی کامپیوتر

 1وی. آی. نستروف

رو   هاو محبوبیت آن  د نشوی م ( اخیرا در سطح گسترده بکار گرفته NLS)  2تشخیص غیرخطی های سیستم 

  NLS، متد تشخیص  رسند ی مبه فزونی است. حتی در برخی موارد که عالیم بالینی بسیار معمولی بنظر 

. در بیشتر  کند بهتر کمک می تشخیص    بهو  کند ی م فراهم دگی پروسه اطالعات اضافی درباره گستر

 دارد.بسیار اهمیت  مناسب و در نتیجه انتخاب درمان درست  ص یبرای تشخ این موضوع  موارد،

تئوری منطق آنتروپی کوآنتومی را مطرح   3سال از زمانی که تئودور ون هوون  20، 2000در سال 

که   رسد ی م بنابراین بنظر .  سازد ی مرا  تشخیص غیرخطی که زیر بنای متد  ؛ تئوری گذشت ی مکرده بود 

کشف  ترتیب،   اینبه باشد.    آالت اده از ابزارفبا است   هاتشخیص بیماری   جدیدترین متد  ،تشخیص غیرخطی

 شد.  ی پزشک ص یتشخاو تبدیل به نشانگری قابل توجه در 

 سازنده ترکیبات پیچیده در شیمی آلی بکار گرفته شد.   اجزادر ابتدا جهت تعیین تحلیل غیرخطی متد 

 
1 V.I. Nesterov 
2 Non_linear Diagnostics Systems 
3 Theodore Van Hoven 



3 

 

مفهوم   گونه اینانداز را معرفی کرد و اینحسگر راه 1988که در سال  4اسویاتوسالو پاولوویچ نستروف 

فعاالنه برای   ی هاتالش.  د شوی م( شناخته 5)متاترون  NLSرا شکل داد به عنوان مبتکر دستگاه تشخیص  

  روی آغاز شدند. آزمایشات بالینی بالفاصله پس از این اتفاق   NLSهای تشخیص  بهبود و توسعه سیستم 

شتابی در   ، در اواخر دهه نود میالدیصورت گرفتند.  1995تا  1990سال طی  درتجهیزات اولیه 

 . پیدا کرد افزایش ناگهانی   آنها کیفیت نتایجو  ایجاد شد  تولید تجاری دستگاه 

به سرعت در    این متد  تشخیصی   یها ک یتکنمتد تشخیص غیرخطی هنوز در مرحله توسعه قرار دارد. 

ا توجه به  ببه طوری که نسخه سیستم باید هر شش ماه یکبار بروزرسانی شود.   ؛حال بهبود یافتن هستند 

وری  بهره دارای  نه تنها   NLS، تشخیص  هستند  انداز به حسگر راه  ز جدید مجه های برخی دستگاه  اینکه 

برخی  اجرای مشخص است که بلکه همچنین از نظر کیفی نیز بهبود پیدا کرده است.  ،است  زمانی 

  ی هاش یآزما به زودی تبدیل به عملی روتین خواهد شد.   ،بعدی نتایج تحقیقتجسم سه ، برای مثال  هاتکنیک 

به جای آنکه  که ما باید    شده است کاربرد پر متد به قدری  این هستند.  هاتکنیک این  ای از  تنها نمونه  وگیتو 

آن   کاربرد  تعیین میزان  ها برای یک دامنه مشخص از شاخص   ،تنها درباره محبوبیت آن صحبت کنیم

 . تعیین کنیم 

خطی  های تحلیل غیربر اساس سیستم   تر مراکز تحقیقاتی به تالش خود برای یافتن متدهای بررسی جدید 

 . رسند ی مبسیار امیدوارکننده بنظر   کنونی . نتایجخواهند داد ادامه 

های قوی  نیازی به میدان   NLS، تحلیل  تی اسکن( و سیNMR) 6ای رزونانس مغناطیسی هسته برخالف 

وساز بویژه در  اندازهای خوبی برای مطالعات مربوط به سوخت چشم این متد   که رسد ی م ندارد. به نظر 

بلکه همچنین شامل    ،های فنینه تنها شامل نوآوری   NLSپیشرفت متد  سطح سلولی داشته باشد.  

برخی اعمال جراحی کوچک برای مثال بیوپسی  که  های مدیدی است مدت  .شود ی م جدید نیز  کاربردهای

نظارت و پایش   ،مدیریت  اسکن یتی س فلوئوروسکوپی یا با استفاده از سونوگرافی، برداری(  )نمونه 

را داریم. الزم به ذکر است که بسیاری از   NLSبیوپسی توسط  نظارت بر امروزه ما فرصت . شوند یم

 . دارند  تمرکز  بزرگهای جراحان بر استفاده از این متد برای کمک به جراحی 

بسیار پایین است. این  پزشکی   تشخیص الت آابزاردر مقایسه با سایر  NLSهزینه تجهیزات تشخیص  

تر این متد در کشورهایی که از استاندارهای زندگی پایینی  احتمال کاربرد وسیع  شود موضوع باعث می 

نزدیکترین    NLSتشخیص    ،. از میان تمامی متدهای تشخیص با کمک ابزاراالت یابد برخوردارند افزایش  

، NLSتشخیص  ر بودن خطبی درکنار  هاویژگی . این  آورد ی مفراهم  را  پاتوآناتومیکبه تصویر   اهنگاره 

 . د نشوی مرا باعث  این متد توسعه سریع 

 

 
 

4 Sviatoslav Pavlovich Nesterov 
5Metatron :شودیم  اطالق امور  ثبت مسئول فرشته به نام نیا  انهی عام فرهنگ در . 

6 Nuclear magnetic Resonance 
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 صعود – Tech Inc.  Clinicهلدینگ 

 به قرن بیست ویکم
 8، اس. آ. لتون 7دی. وی. کوشلنکو 

 )ایاالت متحده( Tech Inc. Clinic هولدینگ  مدیر
 دفتر مسکو

 
بعدی  تصویرسازی مجازی چند ها( که  از اسکنرهای کامپیوتری غیرخطی )متاترون  یتوسعه نسل جدید 

با  و حتی منجر شده   NLSبهبود قابل توجه کارآمدی متد  به ، دهند را صورت می از بدن فرد مورد نظر 

از  بعدی یک ویژگی خاص . اسکن سه داده است فیلدهای کاربری آن را گسترش  MRTوجود رقابت با 

]در زبان    یصحیح  ی هاه یآرا ند یآی مکه بدست  یی ها دادهاست.  NLSی چندبعدی رتصویربردا

نویسی یک آرایه در واقع یکسری از چندین متغیر با یک نام مشابه است که بوسیله یک اندیس  برنامه 

ویرسازی چندبعدی مجازی از  [ هستند که بازسازی تص شوند ی ماز یکدیگر جدا  ( )یک عدد صحیح مثبت 

  ،در سطح گسترده NLS  مجازی نتیجه تصویرسازی در . سازند ی مهای آناتومیک بدن را ممکن ساختار 

 .د شوی م بکار گرفته بعدی ساختار عروقی بازسازی سه  و های آنژیوگرافی بویژه برای بررسی 

  ،چندبعدی NLSهای بدست آمده از بعدی بر اساس داده بازسازی تصویر سه  ردهای کارب ی دیگر ازیک

 Tech  Clinicاین سیستم توسط  ست.  " سکوپی مجازیNLS"استفاده از یک    های توخالی با مطالعه اندام 

Inc.   سری چندبعدی سریع اسکنرهای برایZ ، در این  . توسعه یافت  د وشمی خوانده  9نام هانتر   که به

  LAPPو استفاده از سیستم  د  وشمی حفظ اسپیرال تصویر در طی اسکن مارپیچی   یباال کیفیت  سیستم 

ای اصول  رلیاتی( اجازه اجسیستمی از پردازشگرهای موازی با یک توانایی محاسباتی باال و سرعت عم)

NLS ایستگاه کاری سازگار با وکسل  سکوپی مجازی روی یکZ   چند مودیDICOM   که سیستم

 .  دهد ی مرا است  .Clinic Tech Incو در نهایت پردازش داده با اسکنرهای   سازیتصویرای برای پایه 

متدی که بصورت  ؛ شوند ی م آماده  4D Tissueبا استفاده از  NLSتصاویر  ، برای تحلیل دیداری

است و نه تنها اجازه بدست آوردن تصاویر چندبعدی مجازی از   اورجینال توسط کمپانی توسعه پیدا کرده

پس از دادن  و  کردهیک بافت زیستی خاص را انتخاب بلکه همچنین  ،دهد یم ساختارهای آناتومیک را 

 .  سازد ی مهای نرم و عروق را در یک زمان نمایان ها، بافت به آن استخوان اضافی  یک بعد 

ویرسازی همزمان از  تصامکان  های مجازی توسط سیستم هانتر این است که یک ویژگی خاص ارائه داده

های لنفاوی و  )مانند گره لومن تحت مطالعه قرار دارند  فضای ساختارهای خارجی که در خارج  ها و بافت 

  و  هستند   NLSهای مجازی  . تصاویر بدست آمده یک توالی طبیعی از عکس آورد ی م را فراهم  ها( رگ

مرکز فضای تحت  توجه به با "اسکنر مجازی" را یابی ویژه بصورت خودکار مسیر جهت های  برنامه 

که اجازه   یبا استفاده از برخی تنظیمات و توسط اپراتور    تواند ی م. مسیر حرکت کنند ی م تعیین بررسی  
 

7 D.V. Koshelenko 
8 S.A. Letun 
9 Hunter 
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از سطح   تصویرسازی بیشتر .  شود  انتخاب  د ندهیم ها را ا تغییر دید میدان ی NLSتعیین جزئیات تصویر  

به سادگی  است. ممکن  اند دهی به برخی فضاهایی که بصورت مصنوعی سایه خوردهفضا با شکل 

به شکل یک ویدئو    epi-Clientبا استفاده از برنامه را  NLS  با  تهیه شده توالی م های عکس  توان یم

VHS  رادیولوژی )رادیولوژی از  بویژه برای تله های ویدئویی استاندارد و بنابراین در سیستم   آورد در

 . کرد استفاده  راه دور(

ضخیم شدن مری،  ،  مسیر تنفسی فوقانیهای مسدودکننده سیستم هانتر در درجه اول برای شناسایی پروسه 

اختالالت تاثیرگذار بر   و   بزرگ  های رگ  نای، ضایعات تصلب شرایی ای یا روده معده ی هاتوده 

آوری شده توسط  جمع  یها داده. طراحی شده است  طناب نخاعی های اطراف بینی، مثانه و سینوس 

NLSمورد   هایی ح گستردگی جرامیزان وپسی و تعیین اجازه انتخاب نقطه بهینه برای بی ،سکوپی مجازی

 . د ندهیم نیاز در زمان مناسب را 

  ،NLSهای  بصورت مجزا یا به عنوان یک عامل پیونددهنده میان بررسی توان ی م این تکنیک را 

 نگاری بکار گرفت. رش باندوسکوپیک و  

درون  ادغام شده بازومکانیکی گازانبر استروتاکسی طراحی یک    .Clinic Tech Incپبشرفت آخرین 

  NLSتوسط   جراحی ی هاپروسه ریزی که یک ابزار مناسب برای برنامه است یک اسکنر کامپیوتری 

قرار   باال  بخش که در، یک مانیتور مسطح تریوتاکسیکاست. گازانبر شامل یک بازوی مکانیکی اس

پیوند  ایجاد  با  و بوده  سازی  سیستم ابزاری برای شبیه این  . شود یمافزار یک سیستم کابلی و نرم ، گرفته

 .  کند ی م کمک پزشک  توسط  های دخالت انجام پروسه ه مجازی و میدان عملیاتی واقعی ب NLSمیان  
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 متد تحلیل غیرخطی کامپیوتری و
 نقش آن در تشخیص  

 10وی. دی. آرتویوک
 11یو. آ. شووکوپلیاس 

 12آ. آ. گاوریلف
 

به    غیرتهاجمی پویا  دهندهآگاهی به عنوان یک متد   ،با کمک کامپیوتر( NLSتحلیل غیرخطی ) سیستم  

.  رد یگی ممورد استفاده قرار  هاب یآسانواع مختلف تاثیر  و برای بررسی شرایط سالمتی صورت فزاینده  

NLS  جهت  د هم در موجود زن  تواند ی م( طیف   تعیین هNLS   و بخش )در  هم های یک اندام یا بافت

( بکار گرفته  ج شدهاستخرا  ی هازیستی یا سلول ، مایعات  هابافت  NLSطیف  ن ییتعآزمایشگاه )جهت  

  استفاده از برای ترکیب شوند.  ترق یدق یاداده یک تفسیر انجام برای   توانند ی مگاهی هر دو رویکرد شود؛ 

NLS حداقل  میدان جریان گردابی است که  نیازهایی دستگاه  به  ، در یک کلینیکmT 20-30   .تولید کنند

از   ، یتشخیصمتدهای جدید  مرتبط با( 2001و   2000المللی )آخرین کنگره پزشکان بین  های مقاله 

شانزده   2000در مجمع سال –جهت اهداف تشخیصی حکایت داشت   NLSهای  شمار بررسی افزایش 

به دوبرابر افزایش   2001ها در سال  در حالی که تعداد این سخنرانی د. دنسخنرانی در این زمینه ایراد ش

 یافت. 

های مغزی خبر دادند.  برای شناسایی آبسه  NLSامکان استفاده از  از همکاران   و  13اس. دی. توتین 

در طیف   ، در طی ارزیابی هوموستاز بیوشیمیایی ، که در صورت وجود آبسه در مغز رسد ی منظر به 

NLS  که در   هایی؛ سیگنال شوند ی مص داده یالکتات و آمینواسید تشخ  وجود مربوط به  ی هابرخی سیگنال

  با وضوح باال   MRIهای تشخیص آبسه با نتایج آزمایش  کامال  NLS  یهاداده.  شوند ی مطی درمان ناپدید 

 . د نهماهنگی دار

در زمان درمان صرع را دنبال   یوساز مغز سوخت رخ داده در تغییرات  توان می  NLSبا استفاده از متد  

  و پایینی   یها اندام  ی هاچهی ماهدر  ایشی کاهش فسفریالسیون اکسهای دردسترس حاکی از برخی داده کرد. 

وساز ماهیچه  سوخت که  رسد ی منظر در طی درمان به  . هستند صلب شرایین ها در اثر ت تنگ شدن رگ 

در   وساز ترکیبات فسفاته پرانرژی اختالالت سوخت تشخیص   ،NLSمتد  دیگر  د کاربربهبود یافته باشد. 

 
10 V.D. Artyukh 
11 U.A. Shovkoplyas 
12 A.A. Gavrilov 
13 S.D. Tutin 
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و   14ای است. یو. آ. شووکوپیالس  ماهیچه-عضالنی مرتبط با یک آسیب در سیستم اسکلتی  های آتروفی 

و به این ترتیب  اند بررسی کرده NLSدر ماهیچه میوکارد را با استفاده از متد  ATPتبادالت  همکاران 

ثابت شده است  . بوجود آمدند  با استفاده از این متد تشخیص سکته قلبی   کننده برایهای امیدواراندازچشم 

وساز  جهت مطالعه تغییرات سوخت   NLSمتد تحلیل  کاهش میابد.  ATPسکته قلبی مقادیر در یک که 

اجازه  ی، بدخیم  غییرات پانکراس دچار ت   NLS. بررسی  ه است بکار گرفته شد نیز   یسیروز  لیپیدها در کبد 

همچنین تنظیم دوز    درمانی وپیشرفت تومور، قضاوت درباره تاثیرگذاری پرتو یا شیمی   میزانشخیص ت

 . دهد ی مرا  راحی برایشان وجود ندارد برای بیمارانی که امکان انجام عمل جها درمان

عروقی، اختالالت  -قلبی یهای مار یب برای تشخیص اختالالت دستگاه عصبی مرکزی،  NLSبعالوه 

های دارویی و  دستگاه عضالنی، تومورهای پروستات، تومورهای پستانی و بعالوه برای درمان 

سکته ناقص،  برای تصلب شرایین،  NLS متد   اند نشان دادهها کاربرد دارد. پژوهشگران  پرتودرمانی 

   تشخیصی دارد.واسکولیت )التهاب عروق( اهمیت ( و  نخاعی-التهاب مغزی انسفالومیلیت )

NLS   رابطه میان   یافتنفعالیت کانون بیماری،  تعیین ،یک آسیب  و میزان پیشرفتگی  تخمین فاز  اجازه

فکیک  به ت   NLS.  دهد یمرا   وسازی در مغز، عالیم بالینی و انحرافات سوخت هاو بیماری  صفات ژنتیکی 

تغییرات غیرطبیعی در غده پروستات با   مطالعه. کند ی مخیم کمک تومورهای پستانی بدخیم و خوش 

درمان   تعیین تغییرات ابتدایی در بافت غده و نشانگر آن است که این متد اجازه شناسایی   NLSاستفاده از 

 . دهد یممناسب در زمان درست را  

شامل هایپرتروفی  های پروستات )درباره تشخیص بیماری  یی ها دادهو همکاران  15کی. آ. کواسوف 

نگاری رزونانس  برش و   NLS( با ترکیب  بافت شناسیتایید  مورد و آدنوما کارسینوما خیم خوش 

ارائه  پنتتات دیمگلومین )مگنویست( گادو مصنوعی ماده حاجب با استفاده از (  DMRT)  16مغناطیسی پویا 

 کردند.  

 دهد ی متعریف الگوی یک آسیب پروستات را  اجازه   ،هاروش  بر اساس نتایج بدست آمده، این نوع ترکیب 

با توجه به شمار روبه افزایش  های اخیر،  . در سال دهدی م و دقت تشخیص را به شکل چشمگیری افزایش 

و به    (ذیرند پپیوند کبد صورت می  10000و در آمریکا حدود  2000)در اروپا ساالنه حدود  کبد پیوند 

ای بر مطالعه  توجه ویژه  ،غیرتهاجمی عملکرد این اندام در طی پیوند ارزیابی  ایجاد امکان دلیل 

مناسب بودن استفاده  حاکی از  بدست آمده  متمرکز شده است. نتایج NLSوساز کبد با استفاده از سوخت 

وضعیت کلی  آیینه  ی،د بک  ATPاز آنجایی که سطح   است در اینگونه موارد  NLSاز یک تحلیل  

  میزان وساز ترکیبات فسفات پرانرژی و سوخت اختالل همبستگی نزدیکی میان هوموستاز سلولی است.  

 در کبد وجود دارد.ی جبرانانجام اعمال  ناتوانی در 

 
14 U.A. Shovkoplyas 
15K.A. Kvasov  
16 magnetic resonance tomography Dynamic 
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اجازه قضاوت   کبد با بدست آوردن صفات طیفی متازودهای  NLSجدا از تشخیص مشکالت کبدی افراد، 

کبد   در  وسازسوخت شناسایی اختالل میان . دهد یمدرباره شرایط کبد پیوندزده شده در آزمایشگاه را نیز  

نه    NLS. نویسندگان تمایل دارند تاکید نمایند  وجود دارد یک همبستگی  و تشخیص بیماری    NLS  توسط 

های بیوشیمیایی  بررسی پاسخ مچنین امکان بلکه  ،در کبد رخ داده تعریف تغییرات پاتولوژیک امکان  تنها 

 . آورد فراهم می را به درمان 

در   NLSاز تحلیل گیری کرد که استفاده روبه فرونی نتیجه   توانی مآنچه در باال گفته شد، به   با توجه

، میزان کارآمدی و دقت تشخیص را  MRTترکیب آن با   برای نمونهفیلدهای مختلف پزشکی بالینی  

های تصویرسازی اندامی بر اساس پدیده  و نشانگر یک پیشرفت دایمی در فیلد تکنیک  دهد ی مافزایش 

 است.  NLSتحلیل 

 

 

 در تشخیص  NLSمتد  یهال یپتانس
 های معده و روده سرطان 

 18، ان. آ. سوروکینا 17پی. آ. اسولتووا 
 20نسترووا ، وی. ان. 19تی. جی. کوزنتسووا 

 22، ان. وی. تاتیوهف 21ال. آ. یانکینا 
 

اخیرا بصورت فعاالنه در   شود ی م بکار گرفته  Oberon( که در دستگاه NLSمتد تشخیص غیرخطی ) 

به عنوان   NLSنتایج با استفاده از متد   نی ترملموس . شود ی ماز مراکز پزشکی بکار گرفته  یار یبس

  نظارت بر شناسایی و   در پیشتاز   یمتد تبدیل به ابزار این . آمدند بدست ای  دوره های چکاپ روشی برای 

  مفصلی اطالعات متد این با بکارگیری ؛ شده است   گوارشی ی هااندام  ی های ماریب از  ایشمار گسترده 

  ها . این بیماری آید بدست می بصورت سریع ارزیابی کارآمدی درمان  و درباره یک ضایعه و الگوی آن  

  خیم ای بدخیم و خوش روده -ایو همچنین تومورهای معده ورم معده مزمن   ،شامل اولسر معده و دوازدهه

نه تنها برای   NLSمتد از های درمانی اجازه استفاده گسترده . در روسیه موسسات و کلینیک د نشو یم

حتی فراتر از آن   دارند؛را نیز  هاچکاپ بلکه همچنین برای  ،هایی که دارای عالیم هستند تشخیص بیماری 

  توانند ی م . بنابراین پزشکان دهد ی مقرار  پوششعمال تمامی بیمارانی که نیاز به معاینه دارد را تحت  

اینگونه بیماران شامل  تایید کنند. بصورت ویژه،  NLSرا به وسیله عالمت فاقد  در افرادی وجود بیماری 

 
17 P.A. Svetlova 
18 N.A. Sorokina 
19 T.G. Kuznetsova 
20 V.I. Nesterova 
21 L.A. Yankina 
22 N.V. Tatisohev 
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های باالیی یا پایینی  بخشدر  اختالالت مخاطی دارای یا بوده  سرطانی پیش ر مرحله که د  شوند ی م یی ها آن

در برخی فازهای خاص بصورت پنهان باقی   های آنها و بیمارانی که تومورهستند   گوارشی مسیر 

 . ند ن مایم

براساس مطالعاتی که    و  هایی که توسط برخی متخصصان پزشکی بدست آمده است بر اساس داده

که  )ص تغییرات متمرکز یا پراکنده یمیزان تشخ، اند هزاران مورد صورت گرفته بصورت ساالنه روی 

-30سال بین   50در بیماران باالی  NLSدستگاه تشخیص  توسط   (متداول است گاستریت اتروفیک  در

به    ،های دارای الگو مختلف از تغییرات متمرکز در مخاط معدهتحلیل معاینات طیفی بخش با  است.  40%

پوششی    یهاسلول ای و دیسپالزی متاپالزی روده   از جملهمتفاوت ها ی عالیم بیمار   توانی م میزان همین 

لیپ روده  و% و پ7، پولیپ معده در %5یم زخم معده در عال  NLS. در طی تحلیل تشخیص داد نیز   را

بدون در نظر گرفتن  و حتی به تنهایی    NLS. بنابراین نتایج تحلیل  ثبت شدند  % از موارد 45بزرگ در  

ه بیشتر بیماران حاضر در رنج سنی عنوان شده بدلیل  ک هستند فاکتورهای ریسک، نشان دهنده آن  

به مراقبت فعاالنه   (CC( یا سرطان روده بزرگ )GCبه سرطان معده )  ابتالبرخورداری از پتانسیل 

 . نیاز دارند 

، میزان موارد سرطان معده و روده بزرگ در  2000-1999های بین سال  هاسرطان کل براساس آمار 

% و  47.35مورد و نرخ مرگ و میر برابر  53.1و  80.9بیمار به ترتیب برابر   100000هر 

تحت   ی که بیماران ز% ا70حدود از میان درمان، -براساس نتایج واحد تشخیص  . % بوده است   19.5

. بنابراین  شوند می % موارد شناسایی 0.8-0.4ست در  از این د  ی هاب یآس، قرار دارند  مراقبت فعاالنه

 .دهد ی مفرد معاینه شده را  200 -150در هر   CCیا  GCاجازه شناسایی   NLSبررسی  

است که بیمار را وادار به مراجعه به پزشک و   دالیلیبا توجه به اینکه ظهور عالیم بالینی یکی از 

، برخی پیامدهای بالینی  است  و دلیلی برای معاینه با کمک ابزارآالت  کند می  های پزشکی دریافت توصیه 

اینگونه   توان ی م. از نتایج  رند یگی م های ذکر شده مورد ارزیابی قرار و الگوهای آنها در مورد بیماری 

بیماری فاقد  % از موارد 32% و 42در به ترتیب   CCیا   GCبیمار مبتال به  720 از  که برداشت کرد 

در   ها نسبت  . این شدند ی م های گوارشی مزمن قبلی مشاهده یا برخی عالیم مشخصه بیماری   هبود عالمت 

% و   23در فاز سوم ؛ % 68% و  56در فاز دوم ؛ % 92% و 77 به ترتیب  CC ایGC   فاز اول

بالینی سرطان معده، ماهیتی شبیه درد سوهاضمه داشتند که    عالیمد.  دن% بو8 چهارمفاز  درو  ؛32%

. در سرطان روده بزرگ، افراد هستند وجود ضایعات در بخش باالیی مسیر گوارشی متداول    صورت در 

.  شدند  هایی تقسیمبه زیرگروه   (ای، اختالل دفع یا درد شکمیخونریزی روده)  خود اصلی  عالیم  رحسب ب

% از  50وجود دارد. در بیش از پروسه موضعی بودن بالینی و  عالیم یک رابطه دوجانبه میان الگوی 

بصورت حاد و در   CC ،% از بیماران26بالینی برای کمتر از سه ماه ادامه یافتند و در  عالیم  موارد،

"سندروم عالمت مالیم" خوانده  . باید توجه داشت که آنچه به عنوان ه بود گرفتعرض چند روز شکل  

های آزمایشگاهی نیز  فازهای بیماری مرتبط است. همین موضوع درباره دادهآخرین به برخی از   شود یم

 (. 2) شوند ی ممشخص  IVو   IIIتغییرات در طی فازهای   هاصادق است که در آن
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در   ،معاینات تایی 104اولیه سرطان معده در یک سری  های برای فاز  NLSص ینتایج تشخبر اساس 

، ضایعات را به  مربوطه با استانداردهای مرجعپروسه پزشک با توجه به مشابهت طیفی  موارد  72%

  ه تغییر شکل دیوارای از هایپرپالزی موضعی مخاطی، پولیپ، التهاب موضعی،  خیم و نشانه عنوان خوش 

%  1های یک تغییر بدخیم که در مود حذفی یافت شدند زیر . نشانه خیص داد تشیا یک اولسر کوچک  

% بیماران مشاهده  58آدنوماهای بدخیم در ، Iمورد سرطان روده بزرگ در فاز  134د. از بین دنبو

مانند پولیپ،   بودند؛مبتال  شود ی م"خفیف" سرطان خوانده عنوان نوع  به  آنچه  به  شدند. باقی بیماران 

با ارجاع  )NLS نتایج بررسیاندوسکوپی کامال  گاستریت آتروفیک یا گاستریت هایپرپالستیک آتروفیک.

 .  د رکرا تایید ( CCو  GC های بیماری   IVو  II ،IIIبه تشخیص فازهای 

و    GCبه بیمار    172در فاصله زمانی کمتر از یک سال انجام شد مشخص شد که که  NLSبررسی  در

CC  از بیماران  % 38فاز اولیه سرطان معده را داشتند و  % از بیماران 62میان در این . دچار هستند

در طی مشاهده قبلی برخی عالیم ورم معده مزمن را به شکل هایپرپالزی مخاطی، التهاب موضعی یا  

خیم  های عنوان شده ماهیتی خوش های موفولوژیکی، بخش یواره داشتند. بر اساس بررسی تغییر شکل د 

تنها در طی سال قبل توسعه یافته بود. در باقی بیماران، تغییرات ماکروسکوپی مرتبط با  داشته و سرطان 

در دوره بین دو   ( D<0.425ای" استاندارد مرجع  مشابهت طیفی با "کارسینومای معده بدخیم ) روندهای 

تر صورت گرفته بودند گاستریت آتروفیک فاقد تغییرات  هایی که قبل اندوسکوپی  .د دناد  رخ معاینه آخر 

بیمار   38ی نیز برای ه مشاب NLS ی هادادهتومور مشخص کرده بودند. رشد کنونی  در محل را متمرکز 

 . ارند د  IIIو  IIی در فازهای هایمشخص شد تومور  ساله یک بررسی  که در طی دیگر بدست آمدند 

NLS پولیپ بدخیم   دچار که )  بیمار  21یش از آنکه تومورها در  روده بزرگ و راست روده یک سال پ

  که در آن  به دلیل پولیپوز )بیماری ارثی نفر آنها   17تشخیص داده شوند صورت گرفت و  (بودند  شده

در طی  ای ، در حالی که هیچ گونه توده فعاالنه بودند تحت بررسی  (شوند میتعداد زیادی پولیپ تولید 

گرفتند    معاینه قراربیمار مورد   13مانی،  در همان بازه زمشاهده نشده بود. بعالوه،  درآنها  معاینه اولیه 

در آنها تشخیص داده شد )مشابهت طیفی به   ها سرطان  ترف یخفو انواع سرطانی  که شرایط پیش 

در شش نفر از بیماران، تومور در محل  (.  D>0.7کارسینومای راست روده، مرجع استاندارد  

  -برداشته شده بود که در طی این عمل اندوسکوپی مخاط پرزدار زیادی  -اندوسکوپیک  برداریپولیپ 

یا یک تومور    Iکه پولیپ بدخیم در فاز  یبیمار  121%( از 27) بیمار  34 بوجود آمده بود. بنابراین در

که   ی بیمار  36. آمد ، سرطان روده بزرگ در طی یک سال بوجود شده بود در آنها تشخیص داده کوچک 

  تحت  نفر از آنها  28. داشتند  III و II های در فازهایی پروسه در طی همان بازه زمانی معاینه شدند 

ماه پیش از تشخیص   7-3. از بیماری نداشتند بالینی  ت هیچ عالم داشتند، اماهای منظم قرار پ اچک

های متد  داده . شدند آنمی روبه افزایش یا احتباس مدفوع پیشرونده  دچار عالیمی همچون بیمار  8 ،تومور

NLS   تشخیص سرطان صورت گرفت هیچگونه توموری را  ل پیش از یک سا که  برای این بیماران

 د.  دننشان ندا

آنها شامل کیفیت  اند؛ دو فاکتور اصلی وجود دارند که اهمیت فراوانی برای تشخیص بیماری بدخیم داشته

پیشرفت   میزان های بالینی و تشخیصی و الگوی خاص پیشرفت بیماری هستند که در حقیقت تکنیک 
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ارائه شده   ی هادادهی در موسسات درمانی، ط کارها و شرای. با توجه به توانایی دهد را نشان می بیماری 

د. این نشانگر  ندر نظر گرفته شو بهینه ای  در زمینه تشخیص سرطان معده و روده ممکن است تا اندازه

  غربالگریدر طی دوره سادگی به افراد تمامی در فازهای باالتر در  یبیمار آن است که حتی اگر  

%  40در  تواند ی متنها  Iفاز  دربیماری ، است %( 66)در حقیقت این مقدار برابر د  تشخیص داده شو

با بهبود  که  گیری کرد توان اینگونه نتیجه می تحلیل دالیل تشخیص دیررس با  آنها تشخیص داده شوند. 

 .را کاهش داد اینگونه موارد  توان ی مشناسی های سازمانی وروشعملیات 

که احتماال دارای اهمیت زیادی برای  باید بر صفات خاصی از پیشرفت بیماری   اصلی تمرکز بعالوه،  

که تومور ممکن است    توان گفت می های در دسترس تحلیل دادهبا  متمرکز شود.  ص تومور هستند یتشخ

رشد   .در بیاید رشد کند و به اندازه یک "سرطان خفیف" یا یک ضایعه گسترده  های زمانی کوتاهدر بازه 

  ای هر دودارتواند ی در بیماران مختلف و در فازهای مختلف بیماری متفاوت باشد و م  ممکن است تومور 

ظهور سرطان معده   تواند ی مرشد تومور  برای. بنابراین یک سناریوی احتمالی باشد  حاد یا مزمن الگوی  

اولیه   ه حلمر از با یک دوره متعاقب طوالنی   باشد؛سرطانی معده های پیش بیماری زمینه درپیش  " زودرس"

این سناریوی  . در عین حال، دهد ی مکه اجازه تشخیص آن پس از یک سال یا دوره زمانی بیشتر را 

و به دلیل رشد سریع    رد یپذ ی نمدر برخی بیماران صورت   ،خیم" از پروسه پیشرفت بیماری"خوش 

خیم و سپس  خوش  یو یسنار از راه . سرطان روده، م یمان ی مناکام  مشکل تومور، ما در تشخیص فاز اولیه 

بصورت    تواند ی م  ها. تومور ند ی ممکن برای پیشرفت تومور نیستهااز راه آدنومای بدخیم تنها سناریو

تواند  سرعت پیشرفت پروسه می نیز،   این حالت  ربوجود بیایند و د زمینه قبلی  و بدون پیش کامال جدید  

در طی  بیماران در تومورهای نسبتا بزرگ تشخیص "اتفاقی"  تواند سناریو می این . باشد سریع یا کند 

فازهای پایانی   اما در  ،ی داشتهتاریخچه بالینی کوتاه ی که شمار زیادی از بیمارانوجود و    هاغربالگری 

 . هستند را توضیح دهد بیماری  

در نظر گرفته  های معده و روده به عنوان روشی مناسب برای تشخیص سرطان   تواند ی م  NLS  بنابراین،

که در آنها   شود ی م بیشتر از هر چیز شامل فازهای اولیه  NLS تفسیر موجود برای کنترل . مشکالت شود 

فرکانس بیماری در بلند مدت به میزان مشتاق بودن پزشک برای انجام تایید طیفی هر نوع  تشخیص 

و تحلیل    یدر مودهای حذف پیوسته   ات معاین انجام در مورد یک ورم معده مزمن  و تغییر متمرکز در مخاط 

اول،  . دهد ی متشخیص بیماری را  نوع اصلی  دو   تفکیکنتایج بدست آمده اجازه  . بستگی دارد   NLSبا  

نیستند    موجود عالیم بالینی و عالیم آشنای بیماری  است؛   NLSدر طی بررسی  تومور  " اتفاقی "تشخیص 

پیامدهای  به یماران  ب  ، د. دومنبه پزشک کن مراجعه  را وادار بهبیمار ای نیست که  به اندازه یا شدت آنها 

تعیین نوع  که معاینات نامبرده را صورت دهد. نتایج  دارند ی م پزشک را بر آن که  اند بالینی دچار شده 

برای بیشتر بیماران  مشکل تشخیص زودرس  ای نشانگر آن بودند که ای و روده های معده سرطان 

بلکه مهمتر از آن به دلیل   ، خاص  ی نه تنها به خاطر برخی فاکتورهای سازمانحل شود،  تواند ی نم

حقیقی برای بهبود تشخیص بیماری در   های روش همه،  بیماری. با این و ظهور  الگوهای خاص پیشرفت  

  NLSاستفاده از روش   ا ب افزایش شمار بیمارانی که  شاملاول از همه  ،عمومی  سطحزمان مناسب در 

بهنگام  معاینه کامل و  به   مرحله بعدی در و   شوند ی م معاینه هایی از یک پایش سالمت درون چارچوب 

 .  بستگی دارد  ها هستند بیمارانی که مشکوک به داشتن بیماری 
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  NLSجدید متد  یهال یپتانس
 بزرگ  در تشخیص نئوپالسم روده

 
 24، تی. جی. کوزنتوزووا23ی. نستروواآوی. 

 26، ان. ال. اوگلوزدینا 25وی. آی. متلوشکو 
 

 مقدمه 

.  شود ی م بکار گرفته  های روده بزرگآمیزی برای تشخص توده امروزه بصورت موفقیت کولونوسکوپی 

های سطح  اجازه بدست آوردن اطالعات موثق درباره توده  ، گروهی از نشانگرهابر اساس  اندوسکوپی 

  را  شناسی جهت تشخیص ریخت برداری  نمونه و   هاالگوهای آن درست بندی دسته  جهت  ،روده بزرگ

آورد؛ فراهم نمی های جدید درباره ساختارهای درونی توده اطالعاتیبا این وجود کولونوسکپی .  دهد می

های مجاور یا به  آن به انداممتاستاز و  ؛دهد ینماجازه ارزیابی عمق تهاجم تومور بدخیم به دیواره را  

های جدید  نفوذ توده   پیش از  تا، کولونوسکوپی  از این گذشته. کند مشخص نمی  های لنفاوی موضعی را گره

 .  آورد ی نماطالعاتی درباره فراهم ای به دیواره روده خارج روده 

به   تواند ی م، GHz 4.9فرکانس باالی  حسگر غیرخطی روده بزرگ با استفاده از یک   NLSبررسی  

 تمامی این مسائل کمک کند.  حل

 .دهد ی م را  های مجاور راست رودهدیواره روده و بافت های بررسی الیه اجازه  NLSمتد 

قطعه  تر تومورهای پیوسته و قطعه تشخیص دقیق   برای  NLSهای متد  این پژوهش تعریف پتانسیل هدف 

 ای است. روده

 های بررسیمواد و روش

در آنها  توده جدید   91 و معاینه شدند  NLSاستفاده از متد  با بیمار    87 ، برای رسیدن به هدف مورد نظر

سال   83تان   31زن در رده سنی  46مرد و   41مورد بررسی قرار گرفتند. معاینه شوندگان شامل 

تمامی بیماران دارای تومورهای روده  %( باالی پنجاه سال سن داشتند. 85و بیشتر آنها )  شدند یم

  ،میان این ر گرفته بودند. در جراحی قراتحت نوعی درمان   بسته به الگو، اندازه و موضع توده  ،بزرگ

  از مورد توده با عمل جراحی  61ک صورت گرفته بود، در برداری اندوسکوپیمورد پولیپ  23 در
 

23 V.I. Nesterova  
24 T.G. Kuznetsova 
25 V.I. Metlushko 
26 N.L. Ogluzdina 
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  مقعد ریزجراحی آندوسکوپیک از راه بیمار   3خارج شده بود و در های مختلف روده بزرگ بخش 

ی بافتی  هاه ن نمو پاتومورفولوژیک  ی های بررس توسط   NLS  های. تمامی نتایج بررسی ه بود صورت گرفت 

  61در ای با درجات مختلف های غده مورد و سرطان  30که براساس آن تومورهای ساده در تایید شدند 

)ویرایش  TNM  بندی تومورهای بدخیمطبقه  سیستممورد مشخص شدند. مراحل پروسه بدخیمی بر اساس 

. فاز  بندی شدند دسته  بکار گرفته شده است   1997المللی در سال  انجمن ضدسرطان بین که توسط  پنجم( 

T1  (، فاز  21بیمار ) 13در%T2  (، فاز  43بیمار )  26در%T3  ( و فاز 28بیمار )  17در%T4   

 .  د شناسایی شدن%( 8بیمار ) 5در 

  51نفر از  11لنفاوی موضعی در  های یک بررسی پاتومورفولوژیکی، متاستاز بدرون گره براساس  

 مورد مشاهده شد.  

مشخص  آنها های جدید تودهمحل  قرار گرفتند تا و کولونوسکوپی   NLSتمامی بیماران مورد بررسی  

همچنین   . شوند تعریف الگوی رشد و صفات مورفولوژیکی آنها  ؛ و د شوتعیین اندازه آنها   ؛د شو

بزرگ و    های مجاور رودهصورت گرفت تا شرایط اندام های لگن سونوگرافی از حفره شکمی و اندام 

 .  د نشو ارزیابی به نقاط دورتر  احتمالی  متاستازهای

  شد استفاده  GHz 4.9مجهز به یک حسگر غیرخطی   Oberon-4011از دستگاه   ،NLSبررسی  برای  

برای  )ایاالت متحده( ساخته شده است.  .Clinin Tech Incفیزیک )روسیه( و که توسط انستیتو روان 

که با   شد استفاده   UM-20( از سیستم سونوگرافی اندوسکوپیک  EUSسونوگرافی اندوسکوپیک ) 

. اکوگرافی از فضای شکمی  گشت تکمیل    CF-UM20 ( Olympus, Japan) کولونوسکوپ سونوگرافی

-Logiq  ( General Electric, USA) و    SSD-630 (Aloka, Japan) استفاده از دستگاه تشخیصیبا 

 .  صورت گرفت  700

 بحث درباره نتایج بدست آمده

فات  که ص پیش از کولونوسکوپی تشخیصی باید   NLSدانیم که هر بررسی  می از روی تجربه ما 

و  کند مشخص می جدید را   ی هاتودهشمار، محل و صفات ماکروسکوپیک  و   آناتومیک روده بزرگ

برای ارزیابی   ،صورت پذیرد. یک سونوگرافی دقیق شکمیسونوگرافی حفره شکمی  ه همراههمچنین ب 

 ص متاستازهای دورتر ضرورت دارد.  یهای مجاور روده بزرگ و تشخشرایط اندام 

  میان  ایمقایسه  ،روده بزرگ های خوشخیم یا بدخیمدر تمایز توده NLSهای متد  با هدف تعریف پتانسیل 

 .صورت گرفت های پاتومورفولوژیک  بررسی   نتایج  و  NLSنتایج  

. بیشتر  بودند  مشابه مورد  91نفر از  87در  ،پاتومورفولوژیکی  یها ی بررس ج ینتا  و  NLSبررسی    نتایج 

مورد، بیمار مشکوک   31از  عدد   6در تشخیص آدنوماهای روده بزرگ صورت گرفتند. در  اشتباهات 

های  با تغییر شکل الیه  ی که مشکالت تشخیص شد تحلیل مشاهدات مشخص با  به داشتن سرطان بود.  

منفی  تیجه . دو نبودند  مرتبط  و نه تهاجم واقعی   ویلوسیای  تومور غده فشار ناشی از   در اثردیواره روده 

 کاذب، در مورد آدنومای بدخیم و سرطان مشاهده شدند.  
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 ،% 81.3خیم و بدخیم روده بزرگ به در تشخیص افتراقی تومورهای خوش  NLSبنابراین دقت متد  

. متد درمانی که برای مبتالیان به سرطان روده  رسند می % 76.4 به اختصاصیت و % 79.8حساسیت به 

در   NLSجهت ارزیابی کارایی تشخیصی متد  بستگی دارد.  پروسه تومور فاز به  شود ی م بکار گرفته 

 . گرفت  صورت پاتومورفولوژیکی  ی هادادهبا   اینمونه مقایسه 61بندی فاز سرطان روده بزرگ در دسته

. بهترین نتایج در تعریف فازهای  صورت گرفت % از موارد 68.4درست فاز پروسه تومور در  تعیین 

T3    وT4   باید اشاره  % بود 81.2% و 78.2برابر به ترتیب  بدست آمدند که در آنها دقت تشخیص .

های  و بررسی  NLSهای آنها دادهکه در  دادند رخ  T2و    T1فازهای  در تعیین  کرد که بیشتر اشتباهات 

 .  ند موارد هماهنگی داشت % 47.4و % 54تنها در به ترتیب پاتومورفولوژیکی 

در یک   و  شد تر بیان پیشرفته پروسه  فاز   مورد  سه در : اشتباه رخ داد  T1در تشخیص  فاز مورد  4در 

در  ،T2شد. در تحلیل فاز   معرفیو تومور به عنوان آدنوما   های شناسایی نشد مورد تهاجم به دیواره روده 

فاز پیشرفت تومور   اشتباه به در یک مورد ؛ بیان شد   ترپیشرفته  ه اشتبا فاز پروسه به مورد  9مورد از  7

بعد از جراحی  در یک مورد هیچگونه تهاجمی یافت نشد. تحلیل نتایج مورفولوژیکی و  تعیین شد  ترعقب 

یک نفوذ    ،مورد نتایج مثبت کاذب، بررسی پاتومورفولوژیکی نمونه 7عدد از  6که در  مشخص کرد 

همه، بر اساس بررسی میکروسکوپی، نفوذ از نوع  د. با این را تشخیص داای بدرون دیواره روده  ترق یعم

آمپول راست  توموری در بخش   نفوذ التهابی و نه توموری بوده است. الزم به ذکر است که تمامی موارد  

های سلولی  التهابی در بخش بافت  های در حالی که نفوذ  حاضر بودهفاقد غشای سروزی است   ه ک ایروده

 . بودند شده روده واقع مجاور راست 

تحلیل اندازه، جایگاه و نوع منشا  در   NLSکارآمدی متد   ،تشخیص   دربرای یافتن دالیل مشکالت حاضر 

 د. بدست آمدن cm 5و باالی   cm 2های جدید زیر در تشخیص توده . بهترین نتایج بررسی شد   نئوپالسم

د. باید توجه داشت  مورد یافت ش 17عدد از   12در  T4و   T3در فازهای  cm  5تومور اپیتلیالی باالی  

  T2های پاتومورفولوژیکی تنها در فاز با داده NLS شاخص  ی هادادههای بزرگ، که در نئوپالسم 

  نسبت به الیه )  تری عمق ی هاه یال به دلیل حضور نفوذ التهابی در فاز پروسه   ها، که در آن ند هماهنگی نداشت 

هایی با اندازه  . بنابراین در نئوپالسم تخمین زده شد   ترپیشرفته   ،(رخ داده بود هایی که تهاجم به آنها 

. نتایج  موارد صورت پدیرفت % 78.2ای در تشخیص درجه تهاجم دیواره روده cm 5تر از بزرگ 

با تومورهایی  بدست آمد. بیشتر آنها    cm  2تا    یهانئوپالسم   هایدر تخمین عمق تهاجم تومور نیز  یی باال 

با  کولونوسکوپی اولتراسونیک  نتایج  ،% از مشاهدات 76.7در . شوند ی ممشخص  T2و    T1در فازهای  

برای معاینه از   cm 2تا  م است اشاره شود که تومورهایی  د. الز دننتایج پاتومورفولوژیک هماهنگ بو

یا ظاهر غیرطبیعی ناشی از   ی خطاهای تکنیکی یا ساختمانچرا که کمترین شمار  ،تر هستند همه مناسب 

 .  دهند در مورد آنها رخ می دستکاری 

مشخص شد  ، که دادند ی مگروه را تشکیل  ن یتربزرگ   5تا   cm 2در این مقاله تومورهایی با اندازه 

ای  هو داده NLS ی ها داده. است  کمتر بوده نسبت به دوگروه اولی   گروهدر این   NLSنتایج    ستیدر

میزان قابل توجهی اشتباه  % موارد همخوانی داشتند. 66.7 این گروه در  سنجش پاتومورفولوژیک در
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در تمامی موارد بیش از اندازه  تهاجم به دیواره روده   این مورد میزاند که در رخ دا T2( در فاز  60%)

 واقعی تخمین زده شده بود.  

  ی واقع  اندازه از ش یب  ی که تخمین مورد  6عدد از   5در  ، سنجش پاتومورفولوژیکی نتایج  براساس

  نیز روده دیواره  ترژرف  ی هاه یال نفوذ توموری، یک التهاب مشخص در  عالوه بر صورت گرفته،  

تا   cm 2تهاجم دیواره روده توسط تومورهایی با اندازه عمق  شد. دقت نسبتا پایین تشخیص  تشخیص داده

هستند.   T3و   T2فازهای   ه ب  متعلقمشاهدات این گروه مورد از  30عدد از  24به این خاطر است که  5

 عمق تهاجم توموری در این فازها پیچیده است.   تشخیص افتراقی

فاز تهاجم  دقت برای تعریف را  نئوپالسم  شکلای از تاثیرات  ما تحلیل مقایسه در گام بعدی پژوهش، 

بندی  سه گروه دسته  در خود شکل  بر اساس ها توموری در دیواره معده صورت دادیم. تمامی نئوپالسم 

 منتشر. پولیپ مانند، نعلبکی مانند و شدند:  

تهاجم توموری در    یینبدست آمدند که در آن دقت تع تشخیص فاز سرطان نعلبکی شکل  درنتایج  هترین ب

 . بود % 78.3دیواره روده برابر  

غیرممکن  به نظر  های نعلبکی شکل در تعیین عمق نفوذ تومور در نئوپالسم  NLSتخمین دقت متد اما 

  اندکبسیار   یی که ما بررسی کردیمهادر میان سایر نمونه  هااین نوع تومور  نکه تعداد آ ، به دلیل رسد یم

 . بودند 

  رادیواره روده شکل  ،داشتند  مشخص  یسطح  هاتوده این  پولیپ شکل بودند.  هانئوپالسم مورد از   30

شرایط مناسبی   )در نتیجه کردند ی نم و بیشتر از نیمی از قطر لومن روده را مسدود  داده بودند تغییر ن

عمق تهاجم توموری در دیواره روده    در تعریف  NLSدقت متد . (کردند یم بررسی فراهم   انجام برای

  ، با نتایج پاتومورفولوژیکی NLS متفاوت  نتایج % بود. الزم به ذکر است که نیمی از تمامی 65برابر  

یک التهاب   وجود  ناشی از است که  T2در فاز برآورد بیش از اندازه عمق نفوذ تومور   مربوط به

 پیرامونی است. 

است که در آنها تهاجم توموری با   هاییاین حقیقت نشانگر وجود مشکالتی در تعریف فاز پروسه سرطان 

 . شود ی مهمراه   ابد یی مدیواره روده و خارج از محدوده آن نفوذ  ترژرف یها ه یالکه به   ی التهاب

از   منتشر های با توده  ییها نئوپالسم  در تعریف درجه تهاجم تومور به دیواره روده مشخص شده است که  

% موارد  49.8سنجش پاتومورفولوژی تنها در و  NLSهمه دشوارتر است. در این گروه نتایج متد 

، اندازه  صورت کلیها به نئوپالسم همخوانی داشتند. این موضوع به خاطر این حقیقت است که این 

  متد . در فاز بعدی بررسی، ما دقت کنند ی محلقه دیواره روده را اشغال بزرگی دارند و بیش از نیمی از  

NLS    .در تعریف درجه تهاجم به دیواره روده را بر اساس محل تومور در کولون بررسی خواهیم کرد 

مورد در روده بزرگ واقع شده بودند. دقت تشخیص فاز   21تومور در راست روده و در  مورد  40در 

های واقع شده در  نئوپالسم  در ژرفای تهاجم تومور  تعیین دقت  نسبت به پروسه تومور در روده بزرگ 
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دقت تشخیصی  . است % 62و  % 71برابر  به ترتیب و های بیشتر به شکل قابل مالحظه راست روده  

الیه    دارایکه این بخش از روده  با این حقیقت توضیح داد  توان می  به احتمال زیاد  را  اینجاباالتر در 

.  کند ی م ای جدا های خارج روده بافت ها و  های را به شکل مشخصی از اندام که الیه ماهیچه است سروزی 

کمتر مورد  های سلولی نزدیک راست روده نسبت به بافت   همچنین مشخص شده است که الیه سروزی

. اکثریت اشتباهات رخ داده شامل برآورد بیش از اندازه واقعی ژرفای تهاجم در  شود ی منفوذ التهابی واقع 

 .  د نشوی م T2فاز 

اند که دقت تشخیص فاز یک پروسه توموری در روده بزرگ نسبت به  کردهها مشخص این پژوهش 

ها، التهابات  که در آنها حضور آبسه  رخ دادند  T2رکتوم بیشتر است. باالترین میزان اشتباهات در فاز  

موضعی یک   لنفاوی  ی هاگره  گیدید آسیب . شوند ی مکاهش شعاع در منطقه نئوپالسم دیده یا  ی تهاجم

های متد  . برای تعیین توانایی شود محسوب می در شناسایی سرطان راست روده  مهم  بینیپیش فاکتور 

NLS   متد با نتایج سنجش پاتومورفولوژیک  این نتایج  ،های لنفاوی موضعیدر تشخیص متاستاز در گره

 مورد تشخیص داده شدند.  22از   عدد  11های لنفاوی در مقایسه شدند. در دومی آسیب بدخیم به گره 

%  63در  را  لنفاوی غدد الگوی آسیب به   NLSکه سنجش   بدست آمده مشخص شد های تحلیل دادهبا  

 . ه است به درستی تعریف کرد  موارد 

تغییرات التهابی نتایج   مورد  % موارد شناسایی شد و در74.8های لنفاوی در  به گره   یآسیب متاستاز 

  6% از موارد همخوانی داشتند. در 45ر د کولونوسکوپی التراسونیک و سنجش پاتومورفولوژیک تنها 

)مثبت کاذب(.   به نادرستی تشخیص داده شد های لنفاوی مورد، حضور متاستاز در گره  11عدد از 

و پیچیدگی تشخیص    سرطان در زمینه  پژوهشگر  اطالعات  به میزان  توانرا می اینگونه اشتباهات 

 . دانست مرتبط  بودند   یافتهشکل تغییر در نتیجه متاستاز   که یلنفاو  غدد و    التهاب  دچار افتراقی غدد لنفاوی 

 گیری نتیجه

اجازه   و  های روده بزرگ است متدی بسیار کارآمد برای تشخیص نئوپالسم ، NLSتشخیص  .1

 . دهد ی م های لنفاوی موضعی را ه د ها و غشناسایی نئوپالسم 

حضور یا غیاب تهاجمات    درروده بزرگ را و سرطان آدنومای  شناسایی  امکان NLSمتد  .2

 . کند فراهم می توموری در دیواره روده 

نسبت به روده بزرگ  در تعیین فاز پروسه توموری در راست روده  NLSکارآیی تشخیصی متد   .3

 . کمتر است 

تومور بستگی دارد.   روده بزرگ به سایز و شکل آناتومیک دقت تشخیصی فاز سرطان در  .4

و باالی   cm 2در تومورهایی با اندازه زیر  ،در تعیین ژرفای تهاجم به دیواره روده بهترین نتایج 

cm 5  .بدست آمدند 
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 های عروقی در تشخیص آسیب NLSمتد 

 27اس. ام. پاتروشف 
 ، وی. ام. واگلین 28آ. دی. سولزکی

 
-اختالالت مغزی، بویژه عروق  بیمارهای تنگی ومیر در اثر  دایمی نرخ مرگ  افزایش امروزه جهان با 

جمعیت افراد و  افزایش ی از دالیل این موضوع  کی.  روبروست  میر است و مرگین عامل عروقی که سوم 

سالگی نیز آسیب تصلب   45از سویی دیگر بسیاری از مردان حتی در سن  . بیماران کهنسال است 

دایمی پزشکی   ت را تحت نظ  آنها  شود می مغزی خود دارد که باعث اصلی های شرایین در سرخرگ 

 . باشند 

و   ن ی ترساده رسد ی مبه نظر  ،شود ی م ها بکار گرفته زیادی نیست که در کلینیک  نزما  که مدت  NLSمتد 

.  های محیطی باشد های تنگی رگتشخیص غیرتهاجمی آسیب   روش برای  تریندهنده آگاهی در عین حال 

عمل    GHz 1.4فرکانس  و با ی بوده انداز آنالوگ مجهز به حسگرهای راه که  NLS  هایاولین دستگاه 

اهمیت خود را حفظ   نیز   و همچنان شدند ها بکارگرفته از اواخر دهه نود میالدی در کلینیک  کردند می

های  و رگ های پایینی های اصلی اندام هایی خاصی از رگ به تعیین شرایط بخش  توانند ی ماند. آنها کرده

 . کمک کنند سری(-براکیوسفالیک )بازویی

های  های رگ سیستم دریچه   یبررس ی برابلکه همچنین   ،هاشرایط رگ  برای بررسی نه تنها ها  این دستگاه 

مورد   1998-1997های  و دو بیمار در بین سال  د. صد نمورد استفاده قرار گیر  ند ن توای منیز  عمیق 

.  د بررسی شو یس تحت تاثیر وارآنها های رگهای عمقی یچه ناکارآمدی درمیزان  بررسی قرار گرفتند تا 

زن   77%( و 24.5مرد ) 25ند. بیماران مورد مطالعه شامل داشت سن سال   67تا  21بیماران از 

  GHz 1.4انداز آنالوگ  دارای حسگر راه  Oberon. مطالعه با استفاده از دستگاه  ند د شی م( 75.5%)

  تشخیص داده شد  ران( سیاهرگ ای در سیاهرگ فمورال )بیمار، نارسایی دریچه  32. در یرفت صورت پذ 

غیرتهاجمی  بررسی  اجازه  NLSداشتند. زانویی سیاهرگ پشت های رانی و بیمار ناکامی سیاهرگ 44 و

  برای  نکته مهمی   و این دهد ی مرا های پایینی اندام عمقی  ی هااهرگ یس ای شرایط سیستم دریچه درست و 

برای تحلیل    یبه عنوان جایگزین این متد را  توانی م در نتیجه  است و های جراحی ک انتخاب تاکتی 

 . ر گرفت در نظ (اهرگونوگرافی )پرتونگاری از سی

 
27 S.M. Patrushev 
28 A.D. Sluzky 
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نداشته و از نظر محتوای اطالعاتی قابل مقایسه با   تناقضی هیچگونه  NLSتحلیلی طیفی سیگنال 

  و با هدفکلینکی در طی دوره معاینه پلی  غربالگریبرای انجام    تواند یم  متد آنژیوگرافی است. این 

کاندیدهای  برای انتخاب اولیه  ی و همچنین به عنوان متد  پنهان زودرس یا  های عروقی  شناسایی آسیب 

،  ها )متخصصان عروق(برخی آنژیولوژیست ر  نظبر اساس  ؛ چرا که  صورت پذیرد جراحی عروق 

انتخاب   NLSد که پس از بررسی اولیه با صورت پذیر جراحی   برای کاندیداهایآنژیوگرافی باید تنها  

  در ، چرا که وجود ندارد این متد  با جریان خون  ایارزیابی شاخص تودهامکان همه، . با این شوند یم

NLS   شود. این نوع از اطالعات  نمی آید و بنابراین اندازه قطر رگ مشخص  نمیفراهم  رگ تصویر

صورت  گانه را که پویش دوگانه و سه های دوپلر با تصویرنگاری دوبعدی ممکن است با کمک سیستم 

 . (د شوی م)آنچه به عنوان چارت کروماتیک دوپلر خوانده د نبدست بیای  د ندهیم

های عروقی ایفا  های دهه نود میالدی توسعه یافت و نقشی اساسی در تشخیص آسیب در میانه  NLSمتد 

  تفکیکو اجازه    کند یم را تسهیل یابی عروق جستجو و جای که   است  این NLSکرد. مزیت اصلی متد  

های  و نشانه  دهد ی مها از سیاهرگ  هاسرخرگ  وساختارهای عروقی از ساختارهای غیرعروقی   یع سر

پالک ناشی از  انقباض و تنگی )استنوز( یا گرفتگی فضای رگ توسط یک  نفوذپذیری مختل شده ناشی از 

به  را   به تنهایی قابل مشاهده نیستند  B-mode اسکنا در مرسوبی یا یک لخته خون که عموتجمع مواد 

 . کند مشخص می شکل دقیقی 

  تمیک بای پس پورتوسیس  میزان نفوذپذیری  و شدت   ، اجازه شناسایی پرفشاری ورید باب  NLSبعالوه متد  

بسیار حساس  در تعیین گستردگی درگیری رگ مجاور پانکراس با سرطان پانکراس   NLS. دهد ی مرا 

 که برای انتخاب رویکرد جراحی اهمیت دارد.  موضوعی ؛است 

NLS  که  موضوعی  ؛)هم سرخرگ و سیاهرگ( دهد یم دیده را آسیب کلیوی های رگ اجازه تشخیص

 فشار خون در فشار خون سرخرگی باال اهمیت دارد. کاهنده برای انتخاب درست یک داروی 

مانند   ( ACEآنزیم مبدل آنژیوتانسین ) بازدارندگان  ازجمله ، کاهنده فشار خونکارآمد برخی داروهای 

وز  ن شناسایی استمانع اند، اما آنها وغیره اخیرا بسیار محبوب شده  31، بریپریل 30، اناالپرین 29کاپوتن 

بررسی استنوز  ضروری است  . بنابراین پزشکان باید به خاطر داشته باشند که شوند ی م سرخرگ کلیوی 

 متد انتخابی در اینگونه موارد است.  NLSمتد به احتمال زیاد . صورت پذیرد داروها   نی اپیش از تجویز 

  درخیم و بدخیم کبدی ضرورت دارد. حساسیت آن های خوش برای تشخیص افتراقی بیماری  NLSمتد 

.  است نگاری تقویت شده با کمک کامپیوتر برش موارد قابل مقایسه با آنژیوگرافی سنتی یا دیجیتالی  این 

در   بررسی را  توان اینمی در صورت نیاز است.   ترواضح و   ترسادهتر، بسیار ارزان NLSبعالوه متد  

برای بررسی  )چشم پزشکی(  ممکن است در اوفتالمولوژی  NLS. متد داد بستر بیمار صورت 

برای تشخیص اختالالت جریان خون  مامایی در و های چشمی پیش یا پس از جراحی همودینامیک رگ 

 
29 capoten  
30 enalapril 
31 berlipril 
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زایمانی  بینی یک محصول ماندگی رشد جنین و پیش با هدف شناسایی عقب و بند ناف  های  سرخرگ در 

 منفی بکار گرفته شود. 

  هاست یک ها، تصویربرداری از مغز است که اجازه تشخیص هماتوزها، آنوریسم   NLSپتانسیل دیگر متد  

 .دهد ی م را  ی مغزی و تومورها

 . هستند  NLSمتد   کاربردهای از اندکی  هان یا

ی تشخیصی است که همچنان در ابتدای راه  هایکی از پویاترین تکنیک  NLSمتد   به صورت خالصه، 

 های بعدی اکتشافات بیشتری در مورد آن صورت خواهند گرفت.و در سال   قرار داشته

 

 

  NLS با ریوی یها تشخیص آبسه

 32اس. ان. ماکارووا 

درد در ناحیه راست سینه  و  تب  از  ی کهریوی در بیماران هایدو مورد آبسه  NLSیک بررسی  در 

تحت اکوگرافی  برای رد احتمال وجود آسیب در حفره شکمی اند تشخیص داده شد. بیماران  شکایت داشته 

 . قرار گرفتند 

  (GHz 1.4)  دیجیتالیمجهز به حسگر  Oberon-4009دستگاه  با استفاده از یک  NLSبررسی  

 . صورت پذیرفت 

به مدت  )درجه سانتیگراد  40بخش درمانی پذیرش شد. او از تب باالی  در، هسال N 57بیمار  

، سرفه مالیم و خشک و درد در ناحیه راست سینه در نتیجه ابتال به سرماخوردگی شکایت  (هفتهیک 

پهلوی  در تاریخچه پزشکی او سینه ده روز پس از بیمار شدن به پزشک مراجعه کرده بود. داشت. او 

دهنده  نشان ی،  خون های شاخصه . تحلیل  شد ی ممشاهده  ترپیش   سال 14در دوگانه )درگیر هر دو ریه( 

لوکوگرامی که به سمت چپ شیف کرده بود.  با ؛ بود  x18.7 109 های سفید تا حد افزایش میزان گلبول 

یکولی ریه  صداهای وز در آزمایش ادرار هیچگونه ناهنجاری مشاهده نشده بود. معاینه فیزیکی: 

،  شوند ی م (، در بخش پایینی ریه راست شنیده شوند ی مشنیده  هاه یر که در بیشتر  )صداهای آرام و معمولی

 . وجود ندارد  خس سینه )رونکای( خس

در باالی شکم در سمت راست. هیچ عالمتی از التهاب  دردی مبهم وجود زبان خشک و سفید. شکم نرم،  

های راست و چپ منفی بود )که در کشورهای بلوک  در طرف  33عالمت مورفی   .شود ی نم صفاق مشاهده 

 . د(شوی مخوانده  34شرق به نام نشانگان پاسترناکی 
 

32 S.N. Makarova 
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هیچ عالمتی از آسیب در کبد، کیسه صفرا یا پانکراس دیده نشد. در   ،حفره شکمی NLSبررسی در 

در   درجه  5-4) پوشاند[را می  محدب پرده دیافراگم]بخش   پلور دیافراگمی بخش گیشد سمت راست سیاه 

پشتی  درجه(. در دیواره   6-5) حجیم در ریه راست بدست آمد  ی هایمقیاس فالندلر( و تصویری از توده 

ای برابر  شد که اندازه یافت ناهمگن   داخلی  ساختاربا درجه(   6) پررنگ قفسه سینه تصویری از یک توده 

cm 54 x 65x80  چگالی رنگی   نفود رخ دادهبه دلیل داشت. بافت شش در اطراف کانون مشکل

(  D=0.312)  " آبسه ریوی"مشابهت طیفی به استاندارد مرجع در اینجا درجه(.  5-4بیشتری داشت )

گیری  دیده نشد. نتیجه  در آنها  بررسی ریه چپ و حفره جنب هیچ تغییرات ساختاریبا  مشاهده شد. 

NLS  های رشد آبسه در شش سمت راستی دیده شد. نشانه : برخی 

 آزمایشات رادیولوژی: یک آبسه در لوب پایینی ریه راست در حال رشد است.نتیجه 

 به اندازه   های ناهمواربا کناره   گرد  یک توده کمرنگده روز بعد دوباره تکرار شد.  NLSیک آزمایش 

mm 51x60x81  وجود داشتند  آن  برخی نقاط کمرنگ درون ناحیه میانی  و  دیده شد . 

های  پردهچکالی کروموژنیک در بافت ریه در اطراف کانون مشکل، اندکی باالتر بود )بدلیل التهاب( و  

 جداری در بخش پایین ریه راست سیاه شده بودند.  جنب احشایی و 

پس از   رد کرد. سه هفته بعد آن که او  پیشنهاد شد بیمار  به  در یک بخش جراحی ویژه یک درمان اضافه 

ترشحات  صورت گرفت. در طی بررسی، بیمار از سرفه با   NLSیک بررسی ، التهابیدرمان ضد یک 

بود     109x 8.6ها خون او برابر لوکوسیت شکایت داشت. دمای بدن او نرمال بود و شمار خلط فراوان 

  mm/h رابر ( بESRو سرعت رسوب گلبول قرمز )ی شمارش خون در محدوده نرمال  یکک آزمایش تفو 

  یافته  افزایش چگالی دارای  ، نگر یک توده گرد با مرزهای هموارنشا NLS. بررسی بود    37

بود. چگالی کروموژنیک بافت ریه در محدوده   43x47کروموژنیک و ساختار داخلی ناهمگن با اندازه 

 (. نفوذ به دلیل کاهش  پیرامونی کاهش یافته بود ) 

به درخواست فوری بیمار او برای پیگیری درمان در خارج از بیمارستان ترخیص شد. بعدا او دو معاینه  

 دیگر انجام داد.  

 آسیب کبد یا کیسه صفرا معاینه شد.  تعیین با هدف  NLSساله، توسط متد  M  ،63بیمار 

  IX  ،Xهای دندهریه و فضای جنب صورت پذیرفت. در ریه سمت چپ در میان از  NLSیک بررسی 

  یااندازه  با یک چگالی افزایش یافته کوموژنیک   جداریبصورت ای تا شانه(  از جنب ستون مهره ) XI  و

چگالی   هایی با انکلوزیون آمیختن با مرزهای ناهموار و ساختاری ناهمگن )بدلیل  mm  60x85برابر  

. چگالی کروموژنیک بافت ریه افزایش نیافته  د مشاهده ش mm 3-4کروموژنیک کاهش یافته( با اندازه  

 . آبسه در ریه راست  ی هانشانه :  NLSگیری بود. نتیجه 

 
33 murphy's sign 
34 Pasternatski symptom 
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 آبسه در لوب پایینی ریه راست. نتیجه رادیولوژی: 

. در بررسی  را صورت داد  NLSهای  بررسی  ،درمان ضد التهابی حین انجام در  اپ بیمار جهت چک

NLS  چگالی افزایش یافته    دارایبا مرزهای هموار،   یتوده گرد   صورت گرفت روز بعد  10که

 . دیده شد  یک ساختار داخلی ناهمگنواجد  و  درجه(   5-4کروموژنیک )

بود  بافت ریوی افزایش یافته چگالی کروموژنیک    آن،به دلیل انتشار  و  در حدود پیرامون کانون مشکل

که دوهفته بعد   NLSبررسی    در داشت. mm 60x50x73ای برابر  درجه(. ساختار اندازه 3-4)

 .  مشاهده نشد مثبتی از درمان ضد التهابی  تغییر صورت گرفت هیچگونه  

در  های ریوی برای بیماری  NLSبررسی   انجام دوباره تایید کردند که مطرح شده مشاهدات بالینی 

 . رد یپذ ی نم به میزان الزم صورت ها کلینیک 

آمدی درمان  کار توانمی  ،های ریوییماران مبتال به بیماری ب در  NLSانجام منظم   با   عالوه بر این،

  هم برای بیماران و هم برای کادر پزشکیرا   ی رادیولوژی و بار پرتوها کرد ارزیابی  صورت گرفته را 

 . داد  کاهش

 

 

 

 

 

 

 ه تحلیل برند راتییتغص یتشخ
 NLS با در ستون فقرات  

 36مانوکیم  .، پی. آ 35آ. جی. بروسووا
 38کووتز ، تی. آ. شیش37تی. کی. پوزانوفسکایا 

 
دهنده برای معاینه ستون فقرات و طناب  ( یک متد بشدت آگاهی NLSتشخیص غیرخطی کامپیوتری ) 

پذیر بودن میدان تصویری، توانایی بدست آوردن  مزایای آن شامل غیرتهاجمی بودن، مقیاسنخاعی است. 
 

35 A.G. Brusova 
36 P.A. Manokhin 
37 T.K. Puzanovskaya  
38 T.A. Shyshkovets 
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و منطقه مجاور   جانبی کانال نخاعی  هایتصاویری از تمامی مقاطع و تصویربرداری مجازی از بخش 

برنده ستون فقرات فواید  ص بیماری تحلیل یبرای تشخ  NLS. بدون شک استفاده از  شوند می  نخاعی 

 مشخصی دارد. 

 ها موضوع و روش

.  انجام شد  GHz 1.5انداز دیجیتالی   مجهز به حسگر راه " Oberon 4009"   بررسی توسط متاترون

مورد بررسی قرار گرفتند.   ،بیمار دچار تغییرات تحلیل برنده در منطقه کمری ستون فقرات   1217

NLS  .بیمار   112ستون فقرات و نخاع برای تمامی بیماران صورت پذیرفتNSL   وCT  و  انجام دادند

 بیمار انجام شد.  10برای   پرتونگاری از نخاع 

 تحلیل نتایج 

تغییرات  هایی را مشاهده کردیم که تحت تاثیر  % از موارد، در گروه مورد مطالعه، ما دیسک87در 

  رنگکم  اتی( ضایعIDای ) های بین مهره برنده در دیسک برنده قرار گرفته بودند. اولین تغییر تحلیل تحلیل 

( و بخش محیطی  39درجه در مقیاس فالندلر( در منطقه میان هسته دیسک )نوکلئوس پالپوزوس  6)

افزایش در چگالی کرمووژنیک   NLS ،برنده. در کنار تغییرات تحلیل د دنبو  (40)آنولوس فیبروزوس 

درجه   5-4)   داد  ص یتشخ را نیز  ای های پیرامونی جسم مهره سیگنال دریافتی از مغز استخوان در اندام 

 تشخیص داد.  توان یم برنده را سه درجه از تغییرات تحلیل  ،بر حسب شدت پروسهدر مقیاس فالندلر(.  

  ، امابیمار شناسایی شد  90فالندلر در در مقیاس  5-4، یک منطقه پررنگ با درجه 1درجه 

  فیبروزیایجاد یک بافت این باور وجود دارد که های معمولی هیچ تغییراتی را نشان ندادند. رادیوگراف

این   نتغییرات شده باشد. برخی نویسندگا  ایجاد  مغز استخوان باعث نفوذ آن بدرون  و سپس   عروق در

 .دانند ی م مرتبط ثبات در این منطقه تغییرات را به کاهش 

 D 0.396 to)  "ایس بین مهره زی"استئوکوندروهیستوگرام یک مشابهت طیفی به استاندارد مرجع 

 . نشان داد   (0.425

بیمار شناسایی   215در  (فالندلردرجه در مقیاس  6-5)  مورد نظریک پاسخ پررنگ در بخش   ،2درجه 

شناسی  بافت ، در این فاز نو برخی مت هیچ تغییراتی نشان ندادند. بر اساس  های معمولی، شد. رادیوگراف 

بزرگ شدن  که عموما با   دهد ی م با مغز استخوان قرمز را تشخیص زرد جایگزینی مغز استخوان 

اندکی بعدتر با   تواند ی م که س زیاستئوکندروتوسعه . این فاز عموما پیش از  د شوی م ترابکوالها همراه 

 دهد.  رخ می تشخیص داده شود   یهای معمولکمک رادیوگراف 

   وجود داشت.  (D 0.246 to 0.360)  "ایمهرهیس بین ز وراستئوکند "مشابهت طیفی با استاندارد مرجع  

 
39 pulpous nucleus 
40 fibrous annulus 
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  312ای مرتبط است در اسکلروزیس جسم مهره درجه( که با  6رنگ مشخص )، یک پاسخ پر3درجه 

ای  رست( مهرهاستئوفیت )استخوان زدگی موضعی و بیمار شناسایی شد. برخی عالیم ثانویه مانند بیرون 

وجه با استاندارد مرجع  ها مشاهده شدند و یک مشابهت قابل تتر از دیسک برنده در یک ضایعه تحلیل 

از  ک دیس  فتقاجازه تفکیک برآمدگی و  NLS(. 0.218تا  0.152ز ا D) داشت  وجود یس ز وراستئوکند 

مشخص   ها راهای طولی و سایر رباط و شرایط رباط  دهد ی مرا  پارگی حلقه فیبریتشخیص  و  یکدیگر  

 . کند می

بافت  بافت دیسک خارج از  مرز پشتی جسم مهره و بدرون کانال نخاعی است.  گیزد بیرون ، برآمدگی

از تغییرات تخریبی اندک در   یاتنها منطقه  NLSو    د شوی محلقه فیبری در این حالت بسیار نازک 

بیشتر به سمت عقب دیسک حرکت   ، وکلئوس پالپوزوسن درجه(.  4-3) دهد ی م را نشان دیسک ساختار 

بخش تحتانی  ای گسترش یابد و  تا سوراخ بین مهره   تواند ی م بسیار وسیع دارد و  یاپایه   ،. برآمدگیکند یم

باعث التهاب   تواند ی م ، درون سوراخی های سوراخ را کامال با بافت دیسک پر کند. فشردگی ساختار

در حد متوسط  پروسه درگیری نیست پاسخی ریشه عصبی شود. در حالت عادی ریشه عصبی که در 

 درجه(.  6) شود نمایان می با وجود فشار یک پاسخ پررنگ ،  درجه( 4-3) دهد یم

در   NLSبرآمدگی ممکن است با اندکی تغییر جهت به سمت دم همراه باشد که معموال به وسیله متد  

بیمار    729برآمدگی در   NLSبا استفاده از    .  د شوی ممشخص  L5-S1ای  سطح دیسک بین مهره 

 . شد شناسایی 

پاره شدن حلقه فیبری منجربه فتق نوکلئوس پالپوزوس در سطح زیر رباطی و پارگی رباط منجر به فتق  

  یهارباط مرزهای مشاهده کرد،   NLSدر   توانی م. همانگونه که شود یمنخاعی  -مغزی درون کانال 

  شکل و به  ت مشخص اسبسیار  -کنند ی مها و حلقه فیبری را به یکدیگر متصل که استخوان -طولی 

به سمت سر یا به   تواند ی م. فتق خارج رباطی درجه( 6-5) شوند ی م دیده  یساختارهای نوارمانند پررنگ

 دهد،می دیسک میزبان از دست با خارج رباطی دیسک که ارتباط خود با بخش تغییر جهت دهد.   پا  سمت 

که نفوذ   م ی نی بی م. گاها ما برخی سکسترهای بسیار کوچک خارج رباطی را شود ی م 41سکستر تبدیل به 

 . کند ی مشناسایی آنها را دشوار  نیز  موضوع  همین  و  کنند ی مدرون کانال نخاعی زیادی بسیار 

ای با سایر  % از موارد فتق دیسک بین مهره 68مشخص کرد. در  را بیمار  445در  فتق ،NLSبررسی  

ای در  . فتق دیسک بین مهره شده بود همراه در این سطح   ستون فقرات برنده های تحلیلروفی دیستتغییرات 

% موارد دیده  2در  L3-4% و در سطح  15در  L5-S1% از موارد، در سطح  83در   L4-5سطح  

بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفتند،   196. ند مشاهده شد  چندین دیسک در  ات ضایعبیمار   50در . شدند 

بیمار    5نفر فتق میانی داشتند.   6میانی و -نفر فتق جانبی  76،  نفر فتق جانبی  114از میان آنها   که

کرد و   بیمار شناسایی 38را در  سکستر فتق خارج رباطی  ،NLSجراحی به دلیل بازگشت فتق داشتند.  

 بیمار مشاهده شدند.   5نفر مشاهده شد. سکسترهای چندگانه در   3در نیز ای  شامهفتق زیرسخت 

 
41 sequester 
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د. در برخی موارد  نو همیشه به اندازه آنها بستگی ندار   هد ای متغیر بومهرهعالیم بالینی فتق دیسک بین 

های  بالینی برخی فتق ئم  بالینی همراه نبودند. عال عالمت هیچگونه  ا های میانی را دیدیم که ببرآمدگی

 کمتر از سکسترهای بزرگ نبود.  کوچک سکستر 

عی و  فضای اشغال شده از کانال نخا میزان نین بلکه همچ  ،نه تنها اندازه فتق NLSهای  در ارزیابی داده

 جایگاه آنها نیز باید در نظر گرفته شوند.  

به    ؛، ساژیتال و پاراکسیالصورت پذیرد در حداقل دو زاویه باید   NLSبررسی    ،شک به فتق در صورت 

 ها ترکیب شود. با سایر توالی  تواند ی م Tiw-Seساژیتیال در  تصاویر زاویه دیسک و   با  موازی  صورت 

د.  ودر نماهای ساژیتال به شکل بسیار واضحی دیده ش تواند ی مای مهرههای میان فتق میانی دیسک 

نوکلئوس پالپوزوس هماهنگی دارد.  محتوای   NLSبه صورت عمده با سیگنال    ،سیگنال از فتقمحتوای 

شامه یک پاسخ پر رنگ مشخص  سخت ی حلقه فیبری، رباط طولی پشتی و بخش خارج در این حالت  

گاهی اوقات در ارائه یک مدرک مستقیم از  NLS   بنابراین متد  و از یکدیگر قابل تفکیک نیستند.   دهند یم

 . ماند ی مپارگی در بخش خارجی حقله فیبری ناکام 

تا اندازه  ای  در سمت لبه پشتی جسم مهره  نوکلئوس پالپوزوسضایعه   ،در نماهای محوری )آکسیال(

به خوبی در    تواند ی م  را ای. جابجایی و فشردگی مغز استخوان مهره است برآمدگی   لبه شکزیادی  

 نماهای ساژیتال و آکسیال دید.  

ای و شرایط کانال مایع مغزی نخاعی  اندازه سوراخ بین مهره  ،گیری درباره فتق دیسکتصمیم   زمینه  رد 

درون سخت  . این نماها برای شناسایی یک پروسه دارند  اهمیت بیشتری نماهای ساژیتال   هاو استخوان 

مخروط انتهایی در آنها وجود دارد.  روی به صورت ویژه دید ضعیفی  و قابل توجه نیستند   یاشامه 

و حلقه فیبری ضعف دارند. به همین خاطر    نوکلئوس پالپوزوس نماهای جلویی در شناسایی شرایط  

نوکلئوس پالپوزوس و    یهاآنها اجازه تفکیک پروسه  ؛شوند ی م های مجازی پاراکسیال بکار گرفته لمد 

را  امکان تفکیک پارگی حلقه فیبری و برآمدگی بدون پارگی حلقه حتی و گاهی   دهند ی محلقه فیبری را 

نماهای ساژیتال اجازه تعیین محدوده فضای   ،دهی بعدی مجازی . با تشکر از مقیاس آورند ی مبوجود 

 .  دهند ی مزیرعنکبوتیه را 
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 هایبیماری NLSتشخیص 
 ( DILD) 42ریه بینابینی انتشاری  

 43وی. آی. نسترووا، 
  44تی. جی. کوزنستووا، 

 45ان. ال. اوگلوزینا 
 

های ریه بینابینی  به بیماری   یاژه یوتوجه  در طی سالیان اخیر   ، میان انواع مختلف اختالالت ریویاز 

شده  آنها معطوف به مشکالت موجود در تشخیص به موقع و درمان   و بیشتر از همه(  DILDانتشاری ) 

 .است 

نی مسیر تنفسی و  ی که بافت بیناب شوند ی م های آسیبی شامل پروسه  ، نی انتشاریی های ریه بیناب بیشتر بیماری 

به  های بینابینی باید  به جای بیماری زایی های آسیب پروسه   گونهاین  نتیجه . در د نریگی مها را دربر آلوئل 

بیشتر    اما  ،هستند  چندریختی   DILDهای بالینی  نشانه   ا وجود آنکه . بهای نفوذی تعریف شوند عنوان آسیب 

  با تغییرات و پهلو(  در مورد سینه  ترالتهاب آلوئل  برخالف ) شوند ی مشروع   خشک التهاب آلوئل آنها با 

. در نهایت  هستند همراه   ی به شکل نفوذ التهابی با درجات مختلف شدتنسبتا مشخص در بافت بینابینی ریه  

یک الگوی   شرفت ی پفاز نهایی  سرعت پیشرفت متفاوتی داشته باشد.  تواند ی مکه  شود ی م یک فیبروز ایجاد 

های خاص )مانند  برخی اتیولوژی  با های عفونی  است. باید توجه داشت، که برخی بیماری "سلول ریوی" 

 
42 Diffuse infiltrative lung diseases 
43 V.I. Nesterova 
44 T.G. Kuznetsova 
45 N.L.Ogluzdina 
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ز التهاب عروق  کارسینوماتو (لنفانژیت برخی تومورهای بدخیم خاص ) ، و غیره( هیستوپالسموزیس سل، 

بیمارهای ریه بینابینی تعلق    دسته سرطان برونشوآلوئوالر( به صورت مستقیم به و  لنفاوی )لنفانگیت(

 . شوند ی مندارند، اما عالیمی مشابه آنها را باعث 

و در برخی موارد  هستند یک مشکل پیچیده است. عالیم مبهم   DILDارزیابی بالینی بیماران مشکوک به 

که  زیادی از بیمارهای ریوی مزمن یا حاد  تعداد   میان  شوند ی م در طی معاینه سینه شناخته  که  ی عالیم

توسط گروهی    DILDهستند. مشترک   شوند یم نیز  اهل مسیر تنفسی یا آلوئوشامل مشکالت بینابینی 

اند، با  در صدها نسخه احتمالی توصیف شده  DILD  ی های ماریب.  شوند ی مها نمایندگی ناهمگن از بیماری 

از دیگران هستند و باید توجه داشت که   ترمتداولاز آنها  15یا   10بالینی تنها حدود  در سطح حال این 

ا  ر DILD% از تمامی موارد  50-35ریوی در حالت بالینی  های و انواع مختلف فیبروز 46سارکوئیدوز 

دچار ایمنی کاهش یافته )همچنین   در بیماران ، ریه منتشر یها پروسه . بعالوه،  د ندهی م به خود اختصاص 

مشخص  که  عفونی یا غیر عفونی داشته باشند انواع مختلف ( احتمال دارد که HIVدر ترکیب با آلودگی 

 دشوار است.اشعه ایکس  استفاده از با آنها ارزیابی شده است 

  DILDبرای بیماران مشکوک به   ( Xگرافی با پرتوهای  رادیو)گرافی رونتگن  ی هایی تواناشوربختانه،  

ای مربوط به  هداده .است متد  این حساسیت و اختصاصیت بودن ناکافی  دلیل  که به  رسد ی م به نظر محدود 

های قفسه  آنها تایید شده است مورد مطالعه قرار گرفتند. رادیوگراف  DILDشناسی بیمار که آسیب  458

شناسی  بافت که % 50در  ،DILDبیمار دارای    86. در میان ند % از موارد نرمال بود 10سینه برای 

%  20و در بیش از مشخص نشد ای شناسانه هیچ تغییر آسیب آنها را تایید کرده بود  47برونشکتازی 

ای دیده  شناسانه هیچ تغییرات آسیب  نیز بیمارانی که امفیزومای آنها در تصاویر اشعه ایکس مشخص بوده  

% از  20-%10ممکن است نتایج مثبت کاذب بدهد. ما متوجه شدیم که در نیز نشد. رادیوگرافی  

هیچ تغییراتی در طی    آنها مشخص شده است  DILDهای  اشعه ایکس نشانه تصاویر بیمارانی که در 

 د.ریه مشاهده نشبرداری نمونه 

های ریوی  در شناسایی بیماری ه یکی از متدهای امیدوارکنند   ،(NLSسیستم تشخیص غیرخطی ) امروزه 

بهبود  شناسانه ظریف در بافت ریوی را بصورت چشمگیری ارتباط میان عوامل ریخت   NLS.  است 

فراهم  آلوئوالری -سیستم برونشیهای بینابینی شناسایی بیماری های جدیدی برای و فرصت   بخشد یم

های کوچک  حساسیت باالیی در شناسایی ضایعات بینابینی ظریف در پارانشیم و گره  NLS. آورد یم

 دارد.

های  بیماری مزمن و حاد  حساسیت بهتری در تشخیص هر دو نوع  NLSها ثابت کردند که  نتایج بررسی 

  مقابلدر و % است  85های ریه برابر در شناسایی بیماری  NLS حساسیت تشخیصی ریه منتشر دارد. 

 % است. 70رادیوگرافی قفسه سینه برابر  ی صیتشخ   ت یحساس

 
46 sarcoidosis 
47 Bronchiectasis 
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ص طیف  یبرای تشخ NLS  متد  یکارآمد  اثبات دالیل اضافی برای  یات بدست آمده در این زمینه نیز تجرب 

نسیت به رادیوگرافی قفسه   آن و حساسیت   د ندهیم  ( DILD) یه منتشر رهای ای از انواع بیماری گسترده

 .است  التر با   "کالسیک "سینه  

متد  این ، بدون فدا کردن اختصاصیت و دقت تشخیصی NLS متد باید توجه داشت که حساسیت باالی 

به  رادیوگرافی  حساسیت مقابل در  ،رسد ی م% 86به    NLSاختصاصیت   ،DILDاست. در مبتالیان به  

  یی باال %( 89-%83%( و اختصاصیت )88-%87حساسیت ) NLS. بصورت ویژه،  رسد ی م 76%

 دارد. برونشکتازیدر تشخیص 

، اما حساسیت  شود یت بیشتر محسوب می حساس   با  متدیدر مقایسه با رادیوگرافی قفسه سینه  NLSهرچند  

ممکن   NLSتوسط   زاآسیب عدم شناسایی تغییرات های ریوی صد در صد نبوده و آن در تشخیص بیماری 

  برند ی مرنج  DILD بیماری ریوی در بیمارانی که در حقیقت از   نادیده گرفتن احتمال وجود است به 

بوده و    DILDر آنها دچار  فن  86 ،معاینه شدند  NLSبا استفاده از  ی که بیمار  100از میان منجر شود. 

 های خود نداشتند. ای در ریه شناسانه نفر هیچگونه تغییرات آسیب  14

بیوپسی    پس از% از بیمارانی که 4  این متد برای نتایج، NLS باالی   حساسیت و اختصاصیت  با وجود 

بیماری ریه آنها تشخیص داده شده به عنوان نرمال دسته بندی شدند. از سویی دیگر، ثابت شده است  

NLS  بیماری ریه در بیمارانی است که دچار    تشخیص وجود یا عدم وجود  یراب   تکنیکی بسیار دقیق

غز استخوان داشته و عالیم  معاینات بیمارانی که پیوند م مرتبط با هایدهایمنی کاهش یافته هستند. برخی دا

در    NLSقابلیت اطمینان باالی . نویسندگان اند شتند منتشر شده تب با علت نامعمول را دا  شاملبالینی 

در  . با توجه به این حقیقت که هیچ تغییری دادند  نشانرا مورد  24عدد از  20تعیین عفونت قارچی در 

عفونت باکتریایی یا   در اثر یک فرض کنیم که تب  توانیم می  ،مشخص نشد   NLSطی معاینه ریوی با 

 قارچی در خارج از سیستم تنفسی بوجود آمده است. 

اسکن کامپیوتری استاندارد باالتر است.  تی در مقایسه با سی  NLSثابت شده است که حساسیت   همچنین 

ما   ،NLS( و  mm 10موازی   ی هابرش تی اسکن معمولی )با استفاده از سی  بیمار  150معاینه پس از 

 دارد.  هادر بافت شش  زاسیب بیشتری  برای شناسایی تغییرات آحساسیت  NLSمتوجه شدیم که  

یا  به نظر رسیده نرمال    نی که در بیمارا  وی های ری بیماری   تشخیص باید برای  NLSبه دلیل حسایت باال،  

یک بیماری ریه انتشاری مزمن یا حاد است   وجود   ریوی دارند که حاکی از ت اختالال یامبهم  عالیمی 

 استفاده شود. 

بیماران   برای دقت تشخیصی رادیوگرافی کالسیک   ، برخی عالیم بالینی خاص در صورت وجود حتی 

  چنینتلفیق تصاویر در رادیوگراف و هم . دلیل این موضوع رسد ی مبه نظر محدود    DILDمبتال به 

در مقایسه با  ، به همین دلیل این مشکالت را ندارد  NLSکنتراست ضعیف ساختارهای ظریف ریه است. 

 متدی کارآمدتر برای شناسایی ضایعات منتشر بافت ریه است.  ، تی اسکن معمولیرادیوگرافی و سی 
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کننده در  فاکتوری تعیین  تواند ی م NLS، متد باالتر عالوه بر حساسیت، اختصاصیت و دقت تشخیصی 

  تواند ی م  NLS. در برخی موارد خاص،  باشد   DILDزا در مبتالیان به ارزیابی فعالیت یک پروسه آسیب 

، بلکه  اطالعات فراهم کند  حضور یا عدم حضور یک پروسه آسیب یا میزان گسترش آن  دربارهنه تنها 

  بودن  غیرقابل بازگشت   یا ( پذیر بودن تغییرات )در یک فاز حاد یا فعالدرباره برگشت  یاطالعات همچنین 

  تواند ی م NLS. بعالوه، از آنجایی که  اندرکاران بگذارد در اختیار دست )فیبروزی( در بافت ریه  آنها

برای ارزیابی کارآمدی درمان   آن را  توانی م، کند شناسایی  بصورت دقیق پروسه آسیب را   مبهمفعالیت 

   . برد بکار  بیمار  روی صورت گرفته 

الواژ  ، (TBLB)  48برونش  بیماری، مانند بیوپسی ریه از راه متدهای معمول برای ارزیابی فعالیت 

برای  های عملکردی ریه و تست  ریه گالیوم (، رادیوگرافی قفسه سینه، اسکن BAL) 49برونشوآلوئوالر 

برداری باز  بنابراین نمونه به اندازه کافی قابل اطمینان نیستند.    ی وضعیت ریه بینفعالیت و پیش ارزیابی 

است. ما   زاییهای آسیب متد انتخابی برای تشخیص و ارزیابی فعالیت پروسه  ( هنوز  OLB)  ریه

باارزش    یاطالعات  ند نتوای م  NLSشناخته شده در بیماران با استفاده از   ی اهتوانستیم ثابت کنیم که نشانه 

 باشد.  داشته زایی در تعریف فعالیت یک پروسه آسیب قابل توجهی  اهمیت ند و نفراهم ک 

های عملکردی  از برخی تست  NLSارزش  اکنون هم ،  سیر پیشرفت بیماری بینیپیش  برای   از نظر ارزش

اجازه ارزیابی  در مقایسه با یک نمونه بیوپسی جداگانه که  چرا  بیشتر است، OLBو حتی    BAL ،ریوی

متدی دقیق و غیرتهاجمی   تواند ی م  NLS. بعالوه،  دهد ی م پارانشیم شش را سطح  در تمام  ات موجود ضایع

 .  باشد برای ارزیابی کارآیی درمان تجویزی  

،  است. در موارد معمولبا علت نامشخص ریه بینابینی   یهای مار یب  ن یترج یرا یکی از ،  سارکوئیدوز

، سپس گرانولوماها  شوند ی م های ظریف لنفاوی یا در مجاور آنها تشکیل درون رگ  50ها گرانولوما

 . شوند ی م و باعث ایجاد فیبروز در بافت ریوی  کنند پیدا می سازماندهی  

در بیماران دچار   زاییآسیب  پروسه فعالیت  تعیین   برای NLSپتانسیل  گرانشماری از پژوهش 

های کوچک و تا اندازه کمتری پراکنش و پدیدار شدن  حضور گره . اند را مد نظر قرار دادهسارکوئیدوز 

تفاوت میان  تواند می  NLS ا وجود آنکه فعالیت است. شوربختانه، بنشانگر اصلی   ،آنها در بافت ریوی

  اما  ،دهد تشخیص را  یماران دارای سارکوئیدوز ب  درتغییرات قابل بازگشت و غیرقابل بازگشت 

 اند. در ارزیابی فعالیت پروسه به خوبی مورد مطالعه قرار نگرفته  آن یها ل یپتانس

آنهاست.   ن یترمهم بیوپسی شش احتماال  برای این متد ، استفاده از NLSمتفاوت  ی کاربرد از بین فوائد 

سطح فعالیت و  تعیین   و  نوع بیماری شش بیوپسی ابزار تشخیصی بسیار ضروری است که اجازه تعریف  

بستگی دارد.   DILDو نوع  . ارزش تشخیصی بیوپسی تا اندازه مشخصی به متد آن دهد ی مرا آن  فاز

ارزش   DILDمبتال به  %( 38بیمار )  53نفر از  20تنها برای   TBLBنویسندگان ثابت کردند که  

 
48 Transbronchial Lung Biopsy 
49 bronchoalveolar lavage 
50 granulomas 
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تغییرات   واجد  یا  نرمال را  بافت شش  TBLB%(  62نفر از این بیماران )  33تشخیصی داشت؛ در 

 داد.   تعییننامشخص  

مشخص  . صورت داد % از بیماران 92در را  DILDیک تشخیص اختصاصی    OLBدر همین حال،  

  کارسینوماتوز لنفانژیت سارکوئیدوز یا  تشخیص   ده ترین روش برایدهنآگاهی TBLB  که شده است 

و بنابراین برای   کنند یم های اطراف برونش را درگیر ، چرا که این ضایعات تا اندازه زیادی بافت است 

TBLB    .که   د یرسیم به نظر بیشتر از همه قابل دسترسی هستندOLB   تر باشد، اما  دقیق  تشخیص  برای

  د شوی م چرا که بافت نمونه از بخش کوچکی از ریه برداشته  ست،هابرخی پیچیدگی واجد    روش نیز این 

بافت   ، های منتشرکه ممکن است تغییرات رخ داده در باقی بافت ریه را نشان ندهد. بسیاری از بیماری 

اند  تغییریافته   که در اثر بیماریپارانشیم ریه از  یهایبخش بنابراین  . کنند ی مریه را بصورت نامنظم آلوده 

فعال   حالت هر دو   دچاریک شش ممکن است های سالم پراکنده شده باشند. بعالوه، میان بافت ممکن است  

پروسه بالینی بیماری،  دقیق  بیماری و تغییرات فیبری طوالنی مدت شود. برای تشخیص و ارزیابی 

تر  دقیق  ی هادادهآوری به جمع   NLSانتخاب درست نمونه بیوپسی بسیار اهمیت دارد. در طی بیوپسی،  

،  در طی بیوپسی NLSهای آسیب هستند. با استفاده از دهنده مناطق فعال پروسه که نشان  کند ی مکمک 

  " ریه النه زنبوری")که در طی آن   فیبروز ریوی در فاز آخر  دچار مناطق از برداری نمونه  توان ازمی

 ,TBLBست برای انتخاب کارآمدترین روش )اممکن  NLS. بعالوه، پرهیز کرد  شود(می تشکیل 

BAL  یاOLBشناسی اهمیت حیاتی داشته باشد. ص بافت ی( برای یک تشخ 

باقی مانده است،   DILDین متد برای تشخیص  رتقابل دسترسبه عنوان گیری. رادیوگرافی همچنان  نتیجه 

 کافی نباشد. آن  محتوای اطالعاتی  رسد ی مبه نظر هرچند که  

و  ی ، عملکردی و رادیولوژیآزمایشگاه یی ها یبررسبرای یک تشخیص درست الزم است که ترکیبی از 

های قابل توجه خود را  هر کدام از آنها محدودیت البته ، صورت پذیرند همچنین برخی متدهای تهاجمی 

 دارند.

  متد و این  د بخشی م را بشدت بهبود  انتشاری بینابینی است که شناسایی بیمارهای ریه متد  NLSتشخیص 

 باید بخشی از بسته بررسی یکپارچه باشد. 

 

 

 

 

 NLSتشخیص بیماری پروستات با 
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در  . است  افزایش رو به  کنند ی م استفاده بررسی غده پروستات و مثانه   برای NLSکه از  شمار پزشکانی 

پروستات براساس  در آسیب   ناشی از  شناسی خاص که برخی تغییرات ریخت   است سعی بر آن این مقاله 

 . ارزیابی شوند  NLSنتایج بررسی  

و پس از سرطان ریه   دهدی م ها را تشکیل % تمامی سرطان 20سرطان پروستات  ، در کشورهای غربی

 .دهد ی مدومین عامل مرگ و میر ناشی از سرطان را به خود اختصاص 

% از مردان  14-12که پروستات  رسد ی مبه نظر  ،کالبدشکافی بعد از شناسی بافت براساس برخی نتایج  

 د. های سرطانی باشکانون واجد سال   50باالی  

  چرا که درصد باالیی از این  ،شود ی مکمتری تشخیص داده بسیار در موارد  در سطح بالینی، سرطان 

و پیشرفت بسیار  تهاجم   ؛ این گروهمرتبط هستند  شوند خوانده می  خفیف" سرطان  ی هافرم با آنچه " موارد 

 . رد یمی مبه دلیل سایر مشکالت  برد ی م اندکی داشته و بنابراین بیماری که از آنها رنج 

نگاری و آناتومی  اختصاصات جای است که های پروستات، مهم بیماری ص یتشخبرای بهبود کیفیت  

 . اندام خاص را درک کنیم این موضعی 

دومین  ، دیواره جلویی راست روده و دیواره جلویی شکمیمیان مثانه و  و در  غده پروستات در لگن

و بخشی از  گردن مثانه  و بلوط است  شکل یک شاه غده به این  .است واقع شده تناسلی  دیافراگم ادراری 

به شکل محکمی به مثانه  که  ای همگن است توده. پایه غده رد یگی م را به شکل محکمی در بر پیشابراه 

  سمت  )مفصل شرمگاهی( و سطح پشتی آن به  53سیمفیزیس پوبیس. سطح جلویی آن به سمت متصل است 

غده   دهد ی مکه اجازه  است یک شیار مشخص واجد . سطح پشتی غده قرار دارد ای آمپول راست روده 

د. بعالوه، یک لوب برآمده میانی مخروطی شکل  دو لوب چپ و راست تقسیم شو به بصورت قراردادی 

 .  نیز وجود دارد  شود ی مکه بصورت جلویی به پیشابراه و بصورت پشتی به مجرای اسپرمی محدود 

ترجمه    .شوند ی مای در پروستات مشاهده ، معموال چهار منطقه غده ایمنطقه براساس تئوری آناتومی 

 ،ای% از بافت غده 20بستگی دارد.   یامنطقه تا اندازه زیادی بر درک الگوهای   NLSهای  درست داده

(  یانتقال. ناحیه میانی )د کنا اشتغال می رفضا  75%(  PZاست. ناحیه پیرامونی ) (CN)ناحیه مرکزی  

(TZ )5% ای را به خود اختصاص داده است.از کل بافت غده 

 
51 V.A. Toropova 
52 S.N. Petrenko 
53 symphysis pubis 
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یه از  همه دقیقا این ناح ، با این کنند ی م( مقادیر نسبتا کمی از بافت را اشتغال PUG) 54غدد پری اورترال 

خیم اهمیت فراوان دارد. جدا از  هایپرپالزی خوش در طی  رخ دادهیرات غده است که برای توضیح تغی 

 شناسایی شوند:  توانند ی منیز عضالنی    – یارشته ای، چهار ناحیه بخش غده 

 ( AFS) منطقه فیبروم عضالنی قدامی )استروما(  (1

 ( UMFU)  ی ای صاف پیشابراهماهیچه  ی هارشته  (2

  حرکت میزنای بوده و از  ای بخش پایینی ساختار ماهیچه(، که ادامه PPSپروستاتی ) تر پیش کاسفن (3

 کند ی مواژگون مایع سمینال جلوگیری 

اختیاری ادرار ( که مسئول حفظ ادرار در مثانه است و جلوی بی PoPSپروستاتی )تر پس کاسفن (4

 . رد یگی مرا 

 : کرد بصورت قراردادی به دو بخش تقسیم  توان ی م روستات را غده

 و    CZ، PZ  ،TZبخش بیرونی شامل  −

 .  PoPSو   AFS  ،PPSبخش درونی شامل   −

  3-2) رسد ی مچگالی رنگی طبیعی به نظر  با ی بخش بیرونی مانند ساختار ،NLSبراساس بررسی  

  ایرشته یک الیه  توسطدرجه(. دو بخش   2-1درجه در مقیاس فالندلر( و بخش درونی کمرنگ است )

رسوب   در این محل  های کلسیمنمک   ؛شوند ی مجدا  شود ی مکه به نام کپسول جراحی خوانده عضالنی 

این   NLS. در بررسی  شود ی مطی جراحی در طول آن برش زده  و در )کلسیمی شدن غده(  کنند یم

های  درجه( با اندازه 4-3کمرنگ )نسبتا ساختارهای   شکلبه خوبی به  ( میکلس  یها نمک )ساختارها  

 .  دیده شوند  مختلف

  صورت گرفته براساس صفات کمی و کیفی زیر   NLSتحلیل تصویر غده پروستات در مدل مجازی  

 است:

 ؛cm  2.5-4، از باال تا پایین cm 3-4.5، عرض cm  2-2.5تا جلو   پشت اندازه از  .1

 ؛ 3cm20تا    حجم: .2

 . کند ی م تقارن: پیشابراه در این زمینه نقش مرجع را بازی  .3

 : شود ی مدیده شوند توصیه  NLSدر تصویر   شناسانه تغییرات آسیب اگر 

 محل دقیق آنها مشخص شود،  −

 های طبیعی صورت پذیرد. محل دچار آسیب و مناطقی با بافت  یتوصیف بافت  −

  ه تشخیص جهت اجاز NLSخیم،  هایپرپالزی خوش در کننده خواهد بود. کمک مستمر های انجام پیگیری 

صورت  هایپرتروفی غده به سمت داخل   ،د. در مورد مناطق انتقالیدهسرچشمه اصلی را می  پیشروی 

 
54 Perurethral glands 
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  هاگره درجه در مقیاس فالندلر(،  5-4هرچند که نواحی تاریک جانبی ایجاد خواهند شد ) ،گیرد می

ترین اطالعات را  ترین و درست پرجزئیات  ،ایرودهفرا راست  NLSمشاهده شوند.   توانند ی مهمچنان 

 .  کند ی م فراهم 

. با تکثیر نواحی  شوند یم و باعث آتروفی آنها   کنند ی مرا فشرده  CZو  PZ ،جانبی بزرگ شده ی هالوب 

، کند ی م هایپرپالزی آنها را محدود   ،عضالنی بزرگ-ایرشته  PPSپیرامون پیشابراهی، یک الیه 

و   کند ی متکثیر میابد و یک ناحیه میانی تیره ایجاد در طی پیشابراه  غده  ، این نوع آسیب  در بنابراین 

قابل  های طولی در بخشاسکن مجازی این آسیب بصورت مشخص در . دهد ی مدیواره مثانه را عقب 

. جدا از برخی  د شویم های درونی و بیرونی غده مختل بخش میان   ارتباط ،. در ابتدای تکثیر است دیدن 

که یک   زمانی  خواهند بود.نیز متفاوت  ناشی از آنها   ، عالیم بالینیتکثیراصلی میان نواحی  ها تفاوت 

ادرار دردناک کمتر رخ  غده عموما پررنگ شده و   ، (TZناحیه    تکثیر)  شود یم گرد شکل تشکیل  تومور

  ادرارتر شده و غده اندکی تیره   ،ناحیه میانیصورت تکتیر بیش از حد طبیعی در حالی که در  دهد،می

اختیاری ادرار و گشاد شدن مجاری  منجر به بی  ،تریک. عدم جبران اسفنبیشتر خواهد بود  دردناک

شب  تکرر ادرار،  ی تدریجافزایش  و به دنبال آن  هاآتروفی الیه قشری کلیه  در نتیجهادراری باالتر شده و 

 . کنند بروز می، کاهش فشار ادرار یا ادرار با سرعت کم در فاز آغازین بیماری ادراری

بخش پایینی مجرای  انسداد  عالیماجازه تصویرسازی   NLSتصویر   ،دهانه مثانه نشد   فشرده صورت در 

.  د نشو ی مپایینی و باالیی مجاری ادراری  ی کرد که باعث برخی تغییرات ریختی و عمل دهد ادراری را می 

های تاریک  بخش شود.   دیدهتیره مثانه خیم، دیواره بصورت ویژه، در فازهای آغازین هایپرپالزی خوش 

 . شوند ی م از هایپرتروفی جبرانی دیتراکتور ناشی 

 تشخیص داده شوند:  توانند ی م خیم پروستات سه فاز هایپرپالزی خوش بر حسب شدت تغییرات  

 چگالی پررنگ از غده بدون باقی ماندن ادرار؛ .1

 وجود ادرار باقیمانده؛  .2

  درالیه قشری کلیه   شدن  درگیر و تمامی موارد باال بعالوه گشادشدگی مجرای ادراری باالتر  .3

 پروسه 

)مشابهت به پروسه استاندارد   رد یپذ ی مصورت  ها ستوگرام یه تشخیص التهاب پروستات حاد، براساس 

 (. D<0.425مرجع "التهاب پروستات"  

معاینه  طی در  احساس درد )با انگشت معاینه درون مقعدی نتایج با ها این دادهترکیب  با تشخیص باید  

 .  صورت پذیرد های بالینی آزمایشگاهی دادهدر نظر گرفتن  با و  (  دستی

درجه در   5-4منطقه بصورت کلی تاریک )ون دردرجه(   6تر )در مورد ضایعه آبسه یک بخش پررنگ 

سیاه به تغییرات نکروزی مرتبط هستند. با یک آبسه در   بسیار  ی هاتکه قابل مشاهده است.   مقیاس فالندلر(

در  های تاریک تکه   هآهست شدن ترروشن  فضای خالی و متوجه کاهش نفوذ بافت در  توان ی محال رشد، 
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التهابی ممکن است روبه عقب  ، کیست پس ناسب درمان م انجام . با شد  درجه( 4-3)تا طی مشاهده پویا 

 نشینی بگذارد. 

عالیم و  باعث ایجاد یک سری ، التهاب پروستات مزمن، د شوی ممشاهده  NLSهمانگونه که در بررسی 

ها  هیستوگرام در فازهای مختلف بیماری در شناسی ریخت  ی هاپروسه حال ، با این د شوی نم مشترک  صفات 

رو  ای التهابی جز غده به دلیل جایگزینی پس ، چگالی رنگی  طوالنی یک بیماری   در. شوند ی منشان داده 

فرآیند  ای به ساختاری جز رشته  نابودی   "آمادگی اندامی"و در هیستوگرام در مود  گذارد می افزایش  به

 . شود تبدیل می   غالب 

زان  میمختلف و ارزیابی   های جهت پروسه در  جایگاه یک آسیب سرطانی، تحلیل تصویر غده به تعیین   در

تومور باید داشته باشد تا توسط  که   ایاندازهحداقل .  کند ی مکمک  های مجاور گستردگی و درگیری اندام 

های توموری با ساختارهای  % از گره 80است.  mm 8-10تشخیص داده شود حدود   NLSدستگاه  

 درجه در مقیاس فالندلر(.  6)  شوند ی مپررنگ مشخص  

با استفاده از هردو  . کند ی م به تفکیک یک پروسه سرطانی کمک   هاهای پروسه کانون تحلیل هیستوگرام 

از نظر  نواحی پیرامونی جایگاه اول   . خواهد یافت حساسیت متد افزایش "NLSمود "حذف" و "تحلیل 

-70 های پروستات از تمامی سرطان  سهم آنها  اند و به خود اختصاص دادهرا  میزان حوادث سرطانی 

تحت تاثیر    موارد % 5در کمتر از  CZ% موارد و  20-10( در TZ) ی . نواحی انتقال است  80%

یک  دنبال   به  کپسول   mm 3-4باید در فاصله  ی، . در نواحی انتقالرند یگیم قرار های سرطانی پروسه 

ارزیابی   ، قرار گرفته تاثیرتحت  تقارن لوب  سرطانی،  هشدار مرکز توموری گشت. در مورد یک  

های مجاور بویژه  درجه در مقیاس فالندلر( در اندام  5-4سیاه ) عات و شدت قط( محور ساژیتال) شود یم

از راه بخش راسی اندام  % موارد متاستاز 25، چرا که در شوند بررسی می  در سمینال وزیکول و مثانه 

نفوذ در بافت  اندکی ن حقیقت که سرطان معموال با . با در نظر گرفتن ای دهد ی مرخ  اسپرمی و مجاری 

تصویرسازی  مزمن یا آدنوماتوز، همیشه امکان   پروستات همراه است، برای مثال با التهاب   ایزمینه 

و معاینه راست روده    PSAسطح تعریف . در اینگونه موارد نتایج  وجود ندارد مناطق سرطانی شده جدید  

 . شود ی تعیین م  توجه به سن بیمار و حجم غده اوبا   PSAباید مدنظر قرار گیرند. سطح با انگشت  

 نتایج: 

و با توجه به اینکه یک متد   دهد ی مهای پروستات را اجازه تشخیص بیشتر بیماری  NLSمتد  .1

 تشخیص داده شود.   زایی هر تغییر آسیب تا   د نباید با بیوپسی تکمیل شو نتایج آن بررسی است، 

در   وراست روده  انگشتی های آزمایشگاهی و نتایج معاینه دادهباید بر اساس تنها تشخیص نهایی  .2

 .  پذیرد صورت بیوپسی  نتایج  ترکیب با 
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 های لنفاوی موضعی  گره میزان تاثیرپذیری تشخیص
 NLSدر سرطان پستان با استفاده از 

 56، ای. آ. سوموف55او. پی. درگاتچ 
 58، ال. وی. چرنیشوف57ام. آ. کولسنیکوف 

 
در کشورهای پیشرفته  آن  نرخ رشد ساالنه و  های متداول در زنان است سرطان پستانی یکی از سرطان 

ترین سرطان کشنده در  اصلی  پستان سرطان مشخص شده است که % است. بعالوه، 3در حدود 

بینی بیماری تا حد زیادی به حضور یا عدم حضور متاستاز  و پیش  ی درمان ی هاک یتاکت .  هاست خانم 

  از سرطان تاثیرگرفتههای لنفاوی موضعی گره درست مشکل تشخیص ر نتیجه د. د نبستگی دار موضعی 

از معاینات فیزیکی تا   ی مختلفیهاروش  برای حل این مشکل. گیرد مورد توجه قرار می به صورت ویژه 

های  گره  در% بیماران ضایعه متاستاز 40همه، در . با این شوند ها بکار گرفته می معاینات با دستگاه 

% از موارد مشاهده  25ای مثبت کاذب در هو داده  شود ی نملنفاوی در مناطق پیرامونی مشخص  

 
55 O.P. Dergatch 
56 Y.A. Somov 
57 M.A. Kolesnikov 
58 L.V. Chernyshov 
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لنفاوی   ی هاگره ها نیز محتوای اطالعاتی قدرتمندی ندارد. بررسی . تشخیص با کمک دستگاهشوند یم

 .  شود ی ماخیرا بصورت گسترده بکار گرفته  NLS  با موضعی 

 موضوع و روش بررسی

را با استفاده از دستگاه   I-IIIبیمار مبتال به سرطان پستان در فازهای   25های لنفاوی موضعی ما گره 

Oberon انداز غیرخطی مجهز به حسگر راهGHz   4.9  که به این صورت   ییهاداده  .معاینه کردیم

 مقایسه شدند. هایی که در طی جراحی برداشته شده بودند نمونه  شناسی بافت بدست آمدند، با نتایج 

 نتایج بررسی

تحت  گره لنفاوی   3- 1بین بیماری که پیش از جراحی معاینه شدند،   25براساس نتایج بررسی، از میان 

شناسی  عمال کامال با نتایج بافت   ،تشخیص داده شدند. نتایج بدست آمدهنفر آنها   20در اثیر متاستاز ت

های لنفاوی را  گرافی گره NLSبا جراحی تایید شدند. تنها در یک مورد    شده  برداشته های نمونه 

 دانیم.  مرتبط می گره تشخیص نداد که ما آن را به اندازه کوچک 

تغییرات  آنها دچار مشخص شد که  ،متاستازتحت تاثیر لنفاوی  ی هاگره ، NLSدر طی بررسی 

درجه بود. این   6-5 برابر % موارد 80در . مقیاس فالندلر اند شده شناسی با درجات نسبتا زیادی آسیب 

  ی ترگسترده و در برخی موارد برداشت تومور در سطح جراحی نجات اندام  اعمالاین روزها حقیقت که 

این موضوع   تواند ی م. تجربه عملی ما شده است  NLSبررسی   افزایش اهمیت   باعث   شوند ی م بکار گرفته 

سکته ایسکمیک  پس از یک   IIaساله با سرطان پستان راست در اوایل فاز    B ،63را تایید کند. بیمار 

معاینه دستی هیچ   در.  در کلینیک پذیرش شد مغزی به همراه بیماری قلبی ایسکمیک و فشار خون باال 

لنفاوی تحت تاثیر متاستاز را تشخیص   یها گره، NLSمشخص نشد. بررسی  یاشدهگره لنفاوی بزرگ 

 را داد. زندگی او  دادنخطر  دون در قرار بنداد که همین موضوع اجازه برداشتن تومور برای این بیمار  

سرطان پستان ممکن است متدی به اندازه کافی قابل    درلنفاوی موضعی  ی هاگره  NLSبنابراین بررسی  

مبتالیان به این  انتخاب موثرترین تاکتیک در درمان  به   وباشد  برای ارزیابی تاثیرات متاستاز  اتکا  

 .  ی کمک کند بیمار 
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 های ارزیابی شرایط مفصل زانو دارای بدشکلی

 NLSاستئوآرتریت با کمک ناشی از  
 60ال. آ. وروشیلووا ، 59ام. اس. پتروف

 62، آ. وای. وسنین 61کارتوزوف  وی. ام.
 64، آ. پی. گوگلیا 63جی. وی. درویانکو 

 
 مقدمه  

کاری و  وری کاهش بهره شیوع، گستردگی به دلیل در مفصل زانو   ناشی از استئوآرتریت   هایبدشکلی

الوه، در بسیاری از  ع. باند شده یکی از مشکالت مهم پزشکی مدرن  تبدیل به  خود های درمانی هزینه 

  همین موضوع  که  خورد ی م به مشکل بر تشخیص اولیه یا افتراقی ضایعه مفصل زانو    پزشک در موارد 

 . کند ی م را دشوارتر و ارزیابی ناتوانی بیمار توانبخشی های درمانی و انتخاب کارآمدترین روش 

امروز تشخیص اختالالت مفاصل زانویی، شامل رادیوگرافی معمولی و همچنین سونوگرافی مفاصل  

موجود بکار رفته برای   یهاک ی تکن. رند یپذ ی محرکتی صورت نرم  های که برای معاینه بافت  شوند یم

را  برنده تحلیل   یها پروسه برای مثال مفصل   اصلی  معاینه مفصل زانو، اجازه تعیین پروسه آسیب 

و شدت و پویایی پروسه هنوز مطالعه    ژیکیوپاتومورفول  همه، رابطه میان میزان تغییرات . با این د ندهیم

   نشده است. 

های استئوآرتریت بویژه در  در تشخیص ناهنجاری  NLSدادن کارآمدی بررسی   این مقاله نشانهدف  

   .است  )ساب کلینیکال(فاز اولیه بیماری 

 ها موضوعات و روش

  55تا  25ده شخص سالم بین  ، یک رابطه نرمال میان ساختارهای آناتومیکی مفصل زانوبرای تعریف  

عالیم بالینی    دارایبیمار  50سال )گروه آزمایش( مورد معاینه قرار گرفتند. گروه اصلی شامل 

. میانگین طول مدت بیماری در این  شدند ی م های استئوآرتریت مفاصل زانو در فازهای مختلفناهنجاری 

معاینه  ر دو سطح قائم به یکدیگر د و تمامی بیماران بصورت روتین . بود سال  3.0±7.0 افراد 

 .شدند می رادیولوژیکی 

خار استخوان یا استئوفیت و  ، حضور  فضای مفصلی گیشد میزان تنگ   ، تحلیل الگوی اشعه ایکس

را   حاضر در بخش استخوان زیر مفصلی   یها و فیبروزها کیست  در اثر ناهنجاری ساختارهای استخوانی 

 
59 M.S. Petrov 
60  L.A. Voroshilova 
61 V.M. Kartuzov 
62 A.Y. Vesnin 
63 G.V. Derevyanko 
64 A.P. Guglya 
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  GHz 1.5انداز  مجهز به یک حسگر راه Oberonبا استفاده از دستگاه   NLS. بررسی  کرد  مشخص 

و و  ح ساژیتال باال و پایین کاسه زاندر نماهای مجازی از سطوصورت گرفت. تغییرات کپسول مفصلی 

سطوح جانبی مفصل برای تعیین دقیق   به همراهارزیابی شدند. سطوح جلویی درطی سطح پشتی مفصل 

 . کاربرد دارند  غضروف مفصلی و تغییرات سینوویومای مینسک،  رشته -ی غضروفصفحه شرایط 

با یک پارگی در ماتریس    ،برنده غضروف مفصلیبصورت سنتی این باور وجود دارد که تغییرات تحلیل

ای به تغییرات  توجه ویژه  NLS. بنابراین در طی بررسی شوند ی مها آغاز   تحلیل کندروسیت و  مفصل  

ر افراد گروه آزمایش، غضروف مفصلی مانند یک نوار پررنگ  . د شود معطوف می غضروف مفصلی 

در فاز ابتدایی بیماری  ار دو بیمغضروف مفصلی درجه براساس مقیاس فالندلر(.  2-1) شود ی مدیده 

. هیچ  بود درجه(   2-1)کوچکهای پررنگ با کانون  ( درجه 5-3) یک الگوی رنگی ناهمگن دارای 

 تغییرات رادیولوژیکی در مفاصل این گروه از بیماران تشخیص داده نشد.  

گن بوده و برخی  مساختار رنگی غضروف ناه ، %( در فاز بالینی دوم بیماری28بیمار )  14در 

با    درجه( 3-1ی پر رنگ ) هادرجه( بسیار پررنگ و همچنین انکلوزیون  405ساختارهای پررنگ )

 .شناسایی شدند  قطر کم در آنها 

پر رنگ    رغضروف هیالینی به عنوان یک نوا  ،%( در فاز سوم بیماری42بیمار تحت معاینه )   21در 

 درجه (.   6-5) شد ی مدیده 

غضروف مفصلی به عنوان یک ساختار خطی    ،%( در همان فاز بالینی بیماری20بیمار )  10در 

های میانی  بیشتر در بخش در سه بیمار  .شد ی مدیده   درجه(  5-4با شیارهای عمودی ) درجه(   6) پررنگ 

 دیده نشد.  خط باالیی غضروف ،مفصل

پروسه استاندارد مرجع   با ( D 0.189تا    0.621)  ، یک مشابهت طیفی بسته به فاز و طول مدت بیماری

   کرد. مشاهده  توانی مرا  استئوآرتریت" ی های بدشکل"

اولیه مشکل مفصل   های و بدشکلی فضای مفصلی به عنوان نشانه   ض تصاویر اشعه ایکس، انقبادر 

  در ،. استئوفیت زیرمفصلیند تشخیص داده شد بیمار  12و تنگی قابل توجه در بیمار    22غضروفی در 

  ازفیزی های زیرمفصلی و اپی ایجاد کیست % از بیماران 71 در  استئوآرتریت بسیار مهم بود.زایی آسیب 

بصورت زیرمفصلی در   ها ست ی ک، NLS  شروع شده بود. براساس بررسیبیماری فازهای اولیه  

متغیر  عدد   15-12تا   4و تعداد آنها از   د قرار داشتن mm 1.0-3عمق  و در  جانبی استخوان های بخش 

در استخوان  برخی تغییرات در مناطق زیرمفصلی . تصاویر اشعه ایکس استاندارد مفاصل زانویی، بود 

 . نشان دادند   تنها در فاز دوم بیماری را   ها و فیبروزها مانند کیست 

. با پیشرفت  کنند ایفا می  یت های استئوآرترمهم در توسعه بدشکلی  ینقش شرایط سینوویوم و کپسول مفصلی  

در سطوح   جذب پاتن( با استعداد ) دارای استعداد پادگنی رسوبات غضروفی بیماری و تغییرات در فازها، 

. در نتیجه،  انجامد ی مالتهاب سینوویوم و فیبروزی شدن آن غالبا به   اتفاقمفصلی پدیدار شدند. این 
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رفتگی آن  و به تحلیل  کردهخود تغذیه مفصلی را مختل که به نوبه  کند ی مسینوویوم مایعات ناکافی تولید 

 . انجامد یم

در  درجه( دیده شد.  2-1به عنوان یک ساختار خطی پررنگ )   ،سینوویوم در افراد سالم )گروه آزمایش(

-3) دیده شد %( 28بیمار )  14اولین و دومین فازهای بیماری یک افزایش پیوسته در الگوی رنگی در  

درجه رسید با    5-4به در فاز سوم بیماری  چگالی رنگی غشا %( 62بیمار )  32درجه(. در  4

های  فرم افزایش یافته از بدشکلیدارای انکلوزیون پررنگ. در سه بیمار  6یا  3حداکثر برخورداری از 

با مناطقی    درجه( 4سینوویوم مانند یک ساختار مشخص پررنگ ) ،استئوآرتریت )چهارمین فاز بالینی(

 .شد ی م دیده درجه(  4-3از چگالی آنتروپی کاهش یافته )

های اضافی  مایعات آزاد و انکوزیون به همراه پرده سینوویال تغییرات در ساختار غشا همیشه با التهاب 

%  68ر د  –)در تمامی نواحی مفاصل   یا گسترده% از بیماران( 28 -یباالی بخش محدود )بیشتر در  

 . همراه بود   بیماران(

در ساختار   اتیتغییر ، زایی در مفاصل تحت تاثیر استئوآرتریت بسته به فاز و گستردگی تغییرات آسیب 

 . د نریگی مکپسول مفاصل نیز صورت 

در فاز دوم بیماری، بویژه در  تنها در فاز اول بیماری است که ساختار کپسول مفصلی طبیعی باقی ماند. 

%( و در فازهای سوم و چهارم  28بیمار )  14درجه در  5-4التهاب سینوویال، ساختار رنگی به اندازه 

 .  افزایش میابد  %( 68بیمار ) 34درجه در   6تا  –بیماری  

مون  پیرانرم  های  از التهاب سینوویال و تغییرات بافت  ( Xگرافی با پرتوهای  رادیو )گرافی رونتگن مدارک 

 .  بدست آمدند در برخی بیماران  تنها در فازهای سوم و چهارم بیماری ،  مفصلی

برنده در  از نظر تشخیص زودهنگام تغییرات تحلیل  NLSکه بررسی   ه شد بر این اساس، نشان داد 

 .رد سنتی برتری دا  Xگرافی بر رونتگن صل غضروفی امف

.  بودند % 86% و دقت 85%، اختصاصیت 82در فاز اولیه بیماری  NLSبصورت کلی، حساسیت متد 

  %. 78 برابر % و دقت 54برابر ، اختصاصیت %68برابر   سطححساسیت رادیوگرافی استاندارد در دو 

 ند. بود 

 گیری نتیجه

های استئوآرتریت در فازهای  تشخیص بدشکلی   اجازه هاکلینیک در  NLSبررسی  استفاده گسترده از 

 .  دهد را می  اولیه آن 

 

 



39 

 

 

 میزان جراحیدر ارزیابی پیش از  NLS یهال یپتانس
 تهاجم درون جداری سرطان معده

 66، اس. دی. ستکین 65کی. پی. واسوف 
 68مارتسکایا ، جی. اف. 67اس. آ. اسکورتسووا 

 
بصورت یکی از مشکالت حاد   همچنانن  سرطان معده در روسیه و همچنین برخی کشورهای دیگر جهان 

اند  تشخیص و درمان سرطان معده کار کرده روی پزشکی باقی مانده است. بیشتر پژوهشگرانی که 

افزایش  درمان سرطان را کارآمدی  تواند ی مکه تشخیص بموقع و زودرس  اند کرده گیری اینگونه نتیجه 

 بخشد.   افزایشبیمار را  طول عمر و   دهد 

  ن یتری اصل . ند ای متوالی، رادیولوژی و اندوسکوپی متدهای اصلی تشخیص سرطان معده بود هبرای دهه 

های ضخیم دیواره شکمی  عدم توانایی آنها در بدست آوردن یک تصویر از الیه   بررسیین متدهای ا نقص 

به معنای فاز  )که  درباره گستردگی تهاجم تومور به دیواره معده  ترق یدق ی هادادهبدست آوردن   و بنابراین

تعیین گرادیان فاز  ها برای بوده است. اولین تالش ز عمل جراحی در دوره پیش ا( پیشرفت تومور است 

  اسکن (، CTتی اسکن ) ای زمانی صورت گرفتند که متدهای بررسی همچون سی در تومور معده 

ها بکارگرفته شدند. در پزشکی امروز،  در کلینیک   NLS( و جدیدا بررسی  USاز راه شکم )  ی فراصوت

متدی ضروری برای   تواند ی مخود  ، در دسترس و غیرتهاجمی بودن یدلیل سادگ به  NLSبررسی  

اواخر دهه  این حقیقت که این متد بررسی از در نظر گرفتن  . با باشد ی های حفره شکمبیماری تشخیص 

در   NLSهای پتانسیل  ه بای که  منابع منتشر شده شمار شده است،  ها بکار گرفته نود میالدی در کلینیک 

 همچنان ناکافی است.   اند پرداخته  هااندام تشخیص پارانشیم 

های از  و برخی نشانه اند تشریح شده   NLS برای بررسی معده با استفاده از ی نسبتا مشخص  های متد 

)وی. آ. نسترووا و همکاران،   اند شده توصیف   LS N  در ایسرطان، اولسرهای بدخیم و خوشخیم معده 

مشخص شدن   منجر  ،NLS. تالش برای تعیین گرادیان فاز برای سرطان معده با استفاده از متد  (2002

در فازهای  پروسه تومور بیشتر به دلیل تشخیص که  شد متد  ی این %( تشخیص 75.8) دقت نسبتا باالی 

که   ایفازهای تومور معده  تعیین برای   همتایی های بی فرصت  NLSبرخی نویسندگان،  گفته  به اولیه بود. 

 . آورد ی م فراهم  اند شدههای دیستال معده واقع بیشتر در بخش 

به عنوان متدی    ایگستردهدر سطح  NLSهمین اواخر ر نویسندگان، تا حال، براساس گفته بیشتبا این 

استفاده  برای تعیین متاستازها و تهاجمات بدخیم در ورای معده   و  برای تعیین گستردگی تکثیر سرطان

 
65 K.P. Vasov 
66 S.D. Setkin 
67 S.A. Skvortsova 
68 G.F. Maretskaya 
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ای حتی در فازهای اولیه نیز  که تومورهای معده  دهد ی ماجازه  NLS. به بیانی دیگر، بررسی  شد یم

 تشخیص داده شوند. 

  ، معده سرطانتی اسکن رادیولوژی برای تشخیص استفاده از سی  ی تایید ارب شواهدی بیشتر متون مرتبط 

اندوفیتیک   بویژه انواع  است؛ برای تشخیص سرطان معده این متد که حاکی از پتانسیل  آورند ی م فراهم 

کسب برخی اطالعات   باور هستند که نقش اصلی این متد  حال بیشتر نویسندگان همچنان بر این آن. با این 

های  های پیرامونی است. بر اساس پژوهش به اندام   آنای و گسترش ضایعه معده دامنه مهم درباره 

تی اسکن  با سی و  گذاردی م ل تنها بر الیه مخاط و زیرمخاط اثر او در مرحله مختلف، سرطان معده

 پذیری این متد است. کار خارج از توانایی تفکیک این انجام . طبق نظر نویسندگان د شوی نم مشخص 

اسکن  غیرتهاجمی برای بررسی ) پرتویی های متدهای که پتانسیل  بر این است تالش    مقاله این در 

تشخیص تهاجم سرطان معده ارزیابی و    وتی اسکن پرتونگاری(  شکمی و سی  فراصوتی از راه شکم 

 . شوند یسه آنها مشخص صفات قابل مقا

مواد  شناسی های جراحی و مطالعات ریخت با دادهمورد سرطان معده بود. تمامی موارد  72تحلیل شامل  

-ایمعده  یبندی تومورها دسته جراحی مقایسه شدند. بر اساس آخرین ا  استخراج شده از بدن در طی

  T2  فاز %(، 12.5نه مورد )   T1سرطان معده در فاز   دارای تعداد افراد TNM (1997 ،)ی ایروده

  %( 45.8و سه مورد )  سی  T4  فاز %( و 30.6بیست و دو مورد ) T3 فاز %(، 11.1هشت مورد )

به عنوان متدهای مکمل  و  تی اسکن پرتونگاری معده  ( و سی NLS. تشخیص غیرخطی کامپیوتری )بودند 

 . صورت گرفتند عمدا پس از یک رادیواندوسکوپی یکپارچه  

  ی هاجهت در و ( Pneumoscanتی اسکن معده پس از گسترده کردن دیواره معده با یک گاز )سی

شکمی از معده با پیروی از   NLS؛ بررسی صورت گرفت  شکم(روی به پشت و  هاستاندارد )خوابید 

 د.های استاندارد انجام شروش 

سرطان معده   Tجراحی فازهای  زمینه تشخیص پیش پیش که  NLSو   CTهای با هدف درک بهتر نشانه 

باید ایده روشنی از تصویر دیواره معده "نرمال" که با  دهند، را تشکیل می )به معنای میزان تهاجم( 

 داشت.  د یآی ماستفاده از متد بررسی مورد نظر بدست 

در شرایط  در تمامی نواحی ( اند شده به اندازه کافی گسترده که معده ) یها وارهی د  CTبنابراین در بررسی 

استثنا نواحی کاردیاک و پیش   ه ب ؛ نفر(  50د )گروه آزمایش شامل  نضخامت دار cm  0.3عادی حداکثر  

تومور درون    صورت وجود یکدرحالی که در   . ضخامت دارند   cm 0.4ها دیواره آنجا ر د پیلوری که 

( افزیش میابد. در بیشتر موارد مشخص  p < 0.01) cm 0.6بیش از به دیواره معده ضخامت جداری، 

،  رشتغییر ضخامت ببا .  غیرممکن است تی اسکن  ای دیواره معده با سی الیه   هایتفکیک ساختار که   شد 

در طی  . آید وجود می های معده ب تمامی بخش  مشاهده امکانحالت بدن بیمار در طی اسکن جهت میز و 

اجازه   به عنوان معیار اصلی که تحلیل آنهای دیواره معده محل نفوذ تومور در الیه  ،NLSبررسی  
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حالی که در  ، درشد  در نظر گرفته دهد ی مجداری سرطان معده را تخمین میزان گستردگی تهاجم درون 

 ی تعیین ضخامت و کشسانی دیواره معده در محل ضایعه است.  اصل  اریمع تی اسکن سی

، درحالی که در  دهد ی مرا   حبه شکل واض  های دیواره شکمی الیه   ازاجازه تفکیک تومور   NLSبررسی  

به همراه برخی سایر    تشخیصی درجه ضخامت دیواره در محل ضایعهتی اسکن مهمترین فاکتور  سی

ل نتایج  یتحل  ا. ب است ضایعه  فاقد  پیرامونی با مناطق در مقایسه   ها )سختی، ناهمواری، زبری(نشانه 

مقایسه   و  خارج شده بودند  هایی که در طی جراحی نمونه شناسی  های ریخت دخالت جراحی و بررسی 

جداری سرطان  در تعیین میزان تهاجم درون متد نتایج زیر بدست آمدند: هر دو   CTو    NLSهایداده

تی اسکن در تعیین  در مقایسه با سی NLSاختصاصیت  همه کامال توانا هستند با این معده پیش از جراحی 

 نواحی دچار ضایعه در دیواره معده.  تصویرسازی از دلیل   است؛ به فازهای اولیه سرطان معده باالتر 

تهاجم  ازه تعیین گستردگی  که اج NLSجداسازی عالیم    امکان ،های انجام شدهتحلیل بررسی با  

 :  شود فراهم می  د ندهی مجداری سرطان معده را درون 

: حضور نفوذ توموری در الیه اول دیواره معده، که با چگالی پررنگ دیواره در محل  T1فاز  .1

 . درجه در مقیاس رنگی فالندلر( 6 ، گاهی5ضایعه همراه است )

به همراه چگالی پر رنگ   ،های دیواره معده: نفوذ توموری بدرون اولین و دومین الیه T2فاز  .2

 درجه در محل ضایعه(.  6-5دوالیه اول )

سروزی    جز الیه به  ؛ درجه( 6یک رنگ مشخص ) دارای های داخلی دیواره معده الیه :  T3فاز  .3

 است.  5یا   4که درجه آن 

  6) باال   رنگ غشای سروزیچگالی   ،های دیواره معدهضایعه در تمامی الیه نفوذ :  T4فاز  .4

که باعث  های تهاجمات توموری بدرون ساختارهای آناتومیک پیرامونی نشانه   به همراهدرجه( 

 . شوند درجه(   5-4یک رنگ مشخص )واجد های مجاور اندام شوند می

های لنفاوی پیرامونی )موضعی( شکمی و متاستاز دور در طی بررسی اجازه  تشخیص برخی از گره 

 .  دهد ی مرا نیز   Mو  Nمعیارهای   تعریف 

،  ن جداری پیش از جراحی سرطان معدهتی اسکن در تعیین گستره تهاجم دروهای سی با توجه به پتانسیل 

ضخامت دیواره در محل    میزاندارد و اصوال براساس  ی کمترت اختصاصی  متد شود که این  عنوانباید  

 .  کند عمل می ضایعه  

را  آنها  توان ی م ،ای هستند از تهاجم سرطان معده ای درجهدهنده نشان   CT عالیم بنابراین از آنجایی که 

 : کرد بندی زیر دسته  شکله بصورت مشروط ب

غیرممکن است. بنابراین    T2 و   T1تمایز میان تومورها در فازهای  که عمال   مشخص شد  •

با    0.5تا    cm 0.3بندی از تشخیص آنها بر اساس تحلیل ضخامت دیواره معده بدون الیه 

 بود. مرزهای خارجی مشخص و صاف  
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بود بدون همراهی مرزهای    cm 0.5ه بیش از د ضخامت کلی دیواره معمعموال   T3فاز در  •

فراتر از دیواره  به ای از گسترش تومور هیچ نشانه   دونب  و  دیواره معدهروی خارجی بدشکل 

 معده

افزایش   cm  0.1)دو، سه یا بیشتر( بیش از   بخش   چندیندر ضخامت دیواره معده  T2فاز در  •

های  برخی نشانه   ومختل شده  محدوده خارجی دیواره معده در محل ضایعه یکپارچی   و  یافته 

 درون ساختارهای آناتومیکی مجاور تهاجم توموری ب

ترین متد برای  ترین و اختصاصی دقیق  NLSبررسی  براساس اطالعات ما، مشخص شده است که 

درحالی که نتایج   ،( است T1  ،T2پیش جراحی سرطان معده در فازهای اولیه است )  ی تشخیص  بررسی

CT   رسد ی مبه نظر  ( در تشخیص فازهای بعدی ضایعه تومورT3 ،T4 )  باید توجه  .  تر باشند کنندهقانع

 pدور است )  صورت گرفته به نقاط  متد برای بررسی متاستازهای  نی ترقیدق  NLSاز نظر ما   که داشت 

سرطان معده )با    Tدر تشخیص فاز   NLSآماری، اختصاصیت متد  یهال یتحل (. براساس 0.05 <

%  78.2% و دقت به 74.3، حساسیت به % 76( به  T2و   T1محاسبات انجام شده در فازهای  

  برای% بودند )محاسبات 70 برابر همگی  تی اسکن اختصاصیت، حساسیت و دقت . برای سی ند رسیم

غیر ممکن   CTای دیواره معده که با تفکیک ساختار الیه مشخص شد  زیرا که  ؛سرطان معده T4 فاز

 است(.

برای    تری اختصاصمتدی    NLSبررسی  رسد که به نطر می تی اسکن، بنابراین در مقایسه با سی 

تفکیک  در شماری از موارد  مشخص شد هرچند که  ؛تشخیص سرطان معده در فازهای اولیه آن باشد 

بصورت    T1-T2فازهای   ،CTدشوار است. در بررسی از یک ضایعه توموری  T1-T3فازهای   میان 

  در تصویرسازی از NLSتعیین شدند.  براساس میزان ضخامت دیواره معده در محل ضایعه  و قراردادی

در ارزیابی   NLSاما   ،ناموفق ماند  CTبررسی ا وضوح بساختارهای آناتومیک در ورای دیواره معده  

 .  کارآمدتر بود  Nو   Mاینگونه صفات به عنوان  

تی اسکن  و سی  NLSبرای استفاده از بررسی   ادغامی یک رویکرد مشخص شده است که بنابراین 

همه  این  باشد. با  مفیدتر تهاجم درون جداری سرطان معده    جراحیتر پیش برای تشخیص دقیقپرتونگاری  

بستگی  معده اولیه دهی و کارآمدی استفاده از آنها به نوعی به نتایج بررسی رادیواندوسکوپی اولویت 

ص و  یهای این متدهای بررسی در تشخمغایرت استفاده از داشت که دارد. عالوه بر این باید توجه 

 ابر یکدیگر یک اشتباه و یک تصور نادرست است.  فازبندی سرطان معده در بر

در مقایسه با  تی اسکن کامپیوتری و سی   NLS کاربرد  اکنون هم  گیری باید تاکید کرد که به عنوان نتیجه 

این   در درجه دوم اهمیت قرار دارد، اما سرطان معده تشخیص در  متدهای رادیولوژی و اندوسکوپی 

 بررسی معده همراه شوند.   برای سایر متدهای اولیه  اباید ب   متدها

  NLS، است که برخالف برخی متدهای متداول رادیولوژی و اندوسکوپیت حقیقاین براساس  گیری نتیجه 

اصلی   ی که فاکتور دهند ی ماجازه ارزیابی ساختارهای درونی دیواره معده را  اسکن رادیولوژی تیو سی 

 جراحی تهاجم درون جداری است.  در تشخیص پیش 
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اند را  رویکرد درست برای درمان بیمارانی که تحت تاثیر سرطان معده قرار گرفته  اتخاذ این مورد اجازه 

از  های مشخص را الپاراتومی اکتشافی در مورد پروسه نیاز به  ،درست  ی هاداده با فراهم آوری و  دهد یم

که   رسد ی م ، عدم وجود تماس با پرتو و کاربرد ساده به نظر توجه به در دسترس بودن. با برد میان می 

 بر سایر متدها ترجیح داده شود.    NLSبررسی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ص تومور آدرنال یسکوپی در تشخNLS یهال یپتانس

 69بی. آی. لوکاشنکو 
 70تی. بی. جورگادز

 
از نظر  کوچک بودن وجود حتی با  اما معموال در بیشتر موارد  ،معمول نیستند  زیاد تومورهای آدرنال 

تومورهای آدرنالی نیز   ،همه. با این شوند ی مهای مختلفی هورمونی فعال بوده و باعث ایجاد اختالالت غده 

 یا با شکایات مبهم همراه هستند.  کنند ی نماند که هیچ عالمت بالینی را ایجاد  مشاهده شده 

  کهعالیم اولیه بیماری تا زمانی   زمان پدیدار شدن که از  دهد ی مثبت شده و تجربه ما نشان   یهاداده

تومورهای آدرنالی   زودرستشخیص  ماه تا دوسال سپری شود.  6پذیرد ممکن است  می تشخیص صورت 

تی  ( به همراه سی US)  اسکن فراصوت استفاده از  تبدیل به یک مشکل مهم بالینی شده است، که اکنون با

 . حل شده است  (AG( و آنژیوگرافی ) MRT، برشنگاری رزونانس مغناطیسی )( CTاسکن )

 
69 B.I. Lukashenko 
70 T.B. Georgadze 
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است. متد   ها برای تشخیص بیماری  دهندهترین ابزارهای آگاهی سکوپی یکی از پیشرفته NLSامروزه  

NLS   و دقیق تومورهای آدرنال   زودرس تا به شکل قابل توجهی درصد تشخیص اجازه خواهد داد

با  ای شناسایی هر توده امکان  ،انداز دیجیتالیمجهز به حسگرهای راه ی هاافزایش یابد. آخرین دستگاه 

تی اسکن  قابل مقایسه با سی دقت تشخیصی ین ا کنند؛می را ایجاد ها در آدرنال  cm 1در حدود ای اندازه

 است.

  ثابت کردن اینکه سکوپی در تشخیص تومور آدرنال است و  NLSهای  پژوهش ما مطالعه پتانسیل هدف 

و  آمیز به شکلی موفقیت   د توانی م  NLS، تجهیزات پیشرفته استفاده از  یک رویکرد درست و اتخاذ  با 

 . کند شناسایی را   هاتوده  ،تی اسکننگاری رزونانس مغناطیسی و سی برش  مشابه 

 ها موضوع و روش

که براساس تحلیل دقیق  سال    64-25بیمار در سنین  23، 2001تا مه  2000بالینی: از ژوئن   یهاداده

معاینه شدند. برای تمامی  های آزمایشگاهی مشکوک به داشتن تومورهای آدرنال بودند ت و دادهاشکای

  GHzدیجیتال مجهز به حسگر  Oberonبیماران بررسی کلیه و آدرنال با روشی معمول توسط متاترون  

. دستگاه یک فوکوس خودکار  انجام گرفت  موسسه روانفیزیک عملی توسعه یافته است  توسط  که 4.9

نگاره  و تفکیک باالی طیف کند    خود را تنظیمهای طنین زمان انتشار و دریافت سیگنال  تواند ی مدارد که 

مهم است. درنتیجه استفاده از حسگرهای  بسیار برای مثال برای تشخیص تفکیکی که  کند ی مرا تضمین 

که   شود ی م فرکانس باال در ترکیب با تجهیزات تصویربرداری مجازی، رزولوشن فضایی باال فراهم 

 ارد. بسیار اهمیت د برای معاینه بیمار  

%( صورت گرفت. در یک بیمار  95بیمار ) 23از  نفر 22، تشخیص درست برای ماتحلیل براساس  

منطقه قطبی باالی کلیه  در  ک یک توده هایپرکرومیسکوپی NLS،  سندرم کوشینگعالیم بالینی زن با 

  و یک مشابهت طیفی به  بود  ک کرومیساختار درونی مونو  واجد که   نشان داد ( mm  30 -35راست )

نالی  خیم آدرخوش   و به عنوان یک تومور داشت  ( d=0.217)    "آدنومای آدرنال"  استاندارد مرجع 

ن عالیم بالینی معمول سندروم کوشینگ و تغییرات همزمان در خون و  مشخص شد. به دلیل نمایان شد 

هایپرپالزی  تی اسکن صورت نگرفت. در جراحی یک  های آزمایشگاهی، سی دادهبا توجه به و   ادرار

نیز نوع آن   شناسی آزمایش بافت  و  از برداشته شد ص داده شد که یآدرنال تشخ  در کانونیای گره بزرگ 

 . کرد تایید  را

های متمرکز  الزیپ ر. هایپشود ی م تمایز انجام های متمرکز و منتشر میان هایپرپالزیبصورت کلی  

  توانی نم  NLSاز راه  ای تقسیم شوند. در حقیقت گرهای و بزرگ به دو گروه ریز گره توانند یم

، بنابراین در این مورد خاص نتایج  کرد از تومورهای آدرنال تفکیک  یگد ابه س را  هایپرپالزی متمرکز

 به عنوان تشخیص نادرست در نظر گرفته شوند.   توانند ی نم ما 
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همخوانی داشتند. نه    NLSبا نتایج    ی آنهاداده و  نفر انجام شد  17ن برای تی اسکمورد، سی  23از میان  

توسط   NLSهای بیمار برای برداشتن تومور آدرنال تحت عمل جراحی قرار گرفتند و داده  23بیمار از 

 تایید شدند.  شناسی بافت های  ی جراحی و بررس

، سطحی صاف و شکلی  غیر بود. تمامی آنها یک کپسولمت 10تا   cm 6تومورهای شناسایی شده از قطر 

مورد اندازه تومور بیش   4و در    ند داشت تر ساختاری مونوکرومی . تومورهای کوچک داشتند  گرد یا بیضی 

  و شامل شد می  اشباع رنگ مختلف با  مناطقی  ناهمگن بوده و شاملساختار درونی   بود.   cm  8از 

شناسی تومورهای  بافت های بررسی د. یافته شمیزدایی آهک  ده و برننکروزی، تغییرات تحلیل تغییرات 

 .  کردند تایید تایج را ناین  برداشته شده 

بدخیم یک پروسه بسیار دشوار    ازخیم تومورهای خوش   افتراقیص یبراساس متون و اطالعات ما تشخ

  ن بزرگ شد ساختار درونی توده، حرکت محدود کلیه در تنفس اجباری،   ناهمگنیاست. تنها درصورت  

   .شد توده   بودن  بدخیم  به مشکوک  توانی م ها لنفاوی موضعی و متاستاز به سایر اندام  ی هاگره

تر است.  پیچیده کنند که ایجاد می به دلیل پیامدهای متنوع بالینی بنابراین تشخیص تومورهای آدرنال 

عات فراوانی  ال خطر بودن و اطبی  ، سادگی روش بررسی، قابل توجه هستند  NLSتشخیص    یها ل یپتانس

. این  دهد ی م% از موارد را 78یک تشخیص درست و سریع در انجام ما اجازه  به   کند فراهم می که 

روشی کارآمد برای معاینه تومورهای   ممکن است سکوپی  NLS  که دهد ی م بررسی صورت گرفته نشان 

های معمول برای تومورهای  تی اسکن و سونوگرافی. بیماران با شکایت به کارآمدی سی ؛آدرنال باشد 

های تومور آدرنال باید به  معاینه شوند. بیمارانی با نشانه  NLSبا استفاده از متد  در ابتدا  توانند ی مآدرنالی 

تی اسکن  دقیق با کمک سونوگرافی، سی  یها بررسی . های تخصصی جراحی اندوکرین ارجاع شوند بخش 

زمان بررسی و تشخیص  کاهش قابل توجه  امکان نتیجه . در  صورت پذیرند   در آنجا  توانند ی م MRTو 

 . د شوی ممناسب در زمان مناسب فراهم 

 

 

 

 

 

 هایای نادر بیماریهتشخیص نمونه
 NLSغده پستانی با استفاده از  
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 71اس. ان. اوکونف 
 72کی. اس. کوگان 

 

که توسط متد تشخیص   است  غده پستانینادر های  برخی مشاهدات بالینی از بیماری  شامل این مقاله 

در اکتبر  مشکالت در طی بررسی بالینی پیشگیرانه با هدف تشخیص زودهنگام و  ( NLS)غیرخطی  

های  ی بیمار  آنها دچار بیماران مشخص شد که معاینه  دوره . در طی اند تشخیص داده شده 2001سال 

،   موسینوس سینه )یک مورد(سرطان ای مختلفی همچون لیپوسارکوما )یک مورد(، منتشر یا گره 

همانژیوم )یک مورد( و سندروم  مورد(،  2)  ی)یک مورد(، فیبروآدنوما فیلود  ی لود یف  یست یک  یسارکوما 

 . هستند  موندر )یک مورد( 

: سرطان  می نکنند بدخیایجاد   و لیپوسارکوما ممکن است زیاد   نوسی موسبراساس برخی متون، سندورم 

های سینه را به خود  کل سرطان از  %0.03-0.001ارکوما در  % و لیپوس 2.4در  نوس ی موس

%  5.4%، فیبرآدنوما فیلودی در 0.12همانژیوم در   ،خیم. در میان تومورهای خوش دهند اختصاص می 

  Oberon. بررسی با استفاده از د ندهی م % از موارد رخ 5.4-2.5کومای کیستی فیلودی در رو سا

تحت برنامه نمایشگر مجازی بافتی اسکن پانورامیک     GHz 4.9حسگرغیر خطی    مجهز به 4011

 (. Panoramic NLS Imagingصورت گرفت ) 

 لیپوسارکومای غده پستانی

یک    ،پذیرش شد. در طی معاینهگره در غده پشتانی چپ   شکایت از تشکیل یک  با ساله  G ،28بیمار  

  دارای پهن بدون درد معاینه فیزیکی یک گره  در توده در بخش باالیی خارجی غده پستانی چپ یافت شد.

دقیق  . با استفاده از یک تصویربرداری ه شد را تشخیص داد چسبیده به پوست یک ساختار پیوسته کشسان 

لیپوسارکومای  "تشخیص داده شده و مشابهت طیفی آن به استاندار مرجع  mm 15-20قطر  با یک گره 

هیچ ضایعه متاستازی نشان   موضعی های لنفاوی . بررسی گره مشخص شد   ( D=0.204غده پستانی" ) 

 نداد.

( صورت  73رادیکال بر اساس متد مادن برداری یک جراحی سینه  ،NLSبررسی    یهاداده براساس 

 شناسی حاکی از لیپوسارکوما بود.  بافت گرفت. تشخیص  

  نهیس  نوسیموس سرطان

 چپ پذیرش شد.   پستان یک گره در وجود  ساله با شکایاتی از  K ،49بیمار  

 
71 S.N.Okunev 
72 K.S. Kogan 
73 Maden's method 
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یک توده  معاینه فیزیکی   در. بدست نیامد های پستانی  تغییرات در غده   وقوع از ی معاینه هیچ مدرکدر 

های باالیی غده پستانی چپ  مبهم در سطح میان یک چهارم مرزهای دارای و ناهمگن   ،شل ،گردمانند 

 مشخص شد.  

مشابهت   ،درجه براساس مقیاس فالندلر( را تشخیص داد. گراف معاینه 6یک توده گرد ) NLSبررسی  

 با استاندارد مرجع "سرطان سفت" داشت.   ی طیف

انجام شد. نتایج  دن امطابق روش مبرداری رادیکال بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفت؛ یک سینه 

 بودند. سینه    نوسی موسشناسی حاکی از سرطان بافت 

 غده پستانی   سارکومای کیستی فیلودی 

 رشد در غده پستانی راست پذیرش شد.  کم یک توده  وجود ساله، با شکایت از   G ،46بیمار  

راست تشخیص   پستان یک چهارم خارجی باالیی  در بخش را  تحرک بی   و درد معاینه لمسی یک توده بی 

 . چسیبده به پوست بود و    ناهمگن توده، داد 

به استاندارد مرجع  "سارکومای    یف یط مشابهت دارای  cm 4x6x3یک توده نامنظم  NLSبررسی در 

درگیری  میزان اندازه کوچک آن اجازه تصویرسازی کامل  شناسایی شد.  (D=0.412)  " غده پستانی

 .  د اد ی مهای لنفاوی را گره

  ، شناسیدن. تشخیص بافت ابرداری رادیکال براساس تکنیک مسینه –بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفت 

 بود.   یسارکومای کیسیتی فیلود 

 غده پستانی فیلودی فیبروآدنومای 

 گره بزرگ در غده پستانی راست پذیرش شد. وجود یک با شکایت از  ، ساله Z ،43بیمار  

 های پستانی را نشان داد. معاینه نامتقارن بودن غده

یک گره متحرک بزرگ با مرزهای مشخص و    ،در مرز میان یک چهارم خارجی غده پستانی راست 

 ازک بود. شناسایی شد. پوست باالی تومور بسیار ن ی یک پیوستگی کشسان رای داسطحی صاف 

تشخیص داد. تحلیل  را ای های درون گره مرتبط با رگ  کبرخی ساختارهای هایپرکرومی NLSبررسی  

 (. d=0.384)  بود با استاندارد مرجع "فیبروآدنوما"  طیفی  مشابهت  حاکی از وجود ها گراف

  با تکنیکماموپالستی ای راست و برداری زیراحشایی غده سینه سینه  NLSدر زمینه قدرت بررسی  

فیبروآدنومای فیلودی بود. پس از جراحی   ،شناسی . تشخیص بافت ند صورت گرفت  کلیپد   واسکوالر

 صورت گرفت.  NLSپالستیک )یک ماه بعد( یک بررسی  

 همانژیوم غده پستانی 
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 سال سن با شکایت وجود یک توده بزرگ در غده پستانی راست پذیرش شد.  C .42بیمار 

در مرز میان   ، با معاینه دستیدچار سیانوز شده است.   ،معاینه مشخص شد که پوست روی تودهدر طی 

یک توده متحرک با یک ساختار نرم تشخیص داده شد. تحلیل گراف یک مشابهت    ،دو یک چهارم باالیی

 . ( D=0.414)  با استاندارد رفرنس "همانژوم" مشخص کرد 

شناسی همانژیوم  خشی صورت گرفت. تشخیص بافت بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفت یک برش ب

 ای بود. حفره 

بدست  امکان  ،مدرن ی هاک یتکن و    NLSهای  که بهبود پیوسته سیستم  د دننشان دامشاهدات بالینی این 

های جراحی  تاکتیک  ترین به تعیین  به  اند که را کردهایجاد  را شناسی از نئوپالسم یک تصویر ریخت   آوردن

 .  کند کمک می بعدی نتایج بدست آمده تایید ریختی    و
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  74تشخیص توکسوپالسموز 
 ( NLSو   CT ،MRT)بررسی سرم،  

 تی. آی. پانکووا 
 آ. اس. سوسنوسکایا 

 
 & Toxoplasma gondii   (Nicolleتوکسوپالسموز یک بیماری انگلی است که توسط انگل 

Manceaux, 1908)   و  مزمن دارد  ی . بیماری معموال روند شود ایجاد می  پروتوزوآ است که جز شاخه  

. در بسیاری از موارد  د شوی م ، لنفوآدنوپاتی، بزرگی کبد و طحال باعث ایجاد ضایعه در سیستم عصبی

 . رند یگی مو چشمان نیز تحت تاثیر این بیماری قرار  ها چه یماهقلب، 

  عامل   یی از ورود هاحال نمونه . با این است  دستگاه گوارش ،بدنعفونت  ترین راه ورود عامل اصلی

  ها کیست ایجاد در بافت  . توکسوپالسمااند شده ثبت   نیز   از راه پوست زخمی یا غشاهای مخاطی  عفونت 

پاسخ  بر  و  گذارد ی می قنامطلوب بر ارگانیسم با  تاثیرات . انگل  شود باعث می و عفونت کمونی را    کند می

سیستم عصبی شامل ایجاد التهاب موضعی،   برتوکسوپالسموز  مهم   اثرات منفی . گذارد ی م اثر ایمنی 

و انسداد مسیرهای حرکت  (  مرتبط با التهاب عروقهای مغزی )در رگ سیستم گردش خون اختالل در 

 .  د شوبه هیدرو یا میکروسفالی منجر   تواند می  که -است  مایعات 

انسفالیت، مننژوانسفالیت و  در سطح بالینی، ضایعات سیستم عصبی مرکزی خود را به شکل مننژیت، 

 .  د ندهی مانسفالومیلیت نشان 

وانسفالیت  نژ من  ،دستگاه سیستم عصبی مرکزیدر توکسوپالسموز ایجاد شده توسط   شکلم ن یترمعمول 

های تونیک و  ها، اسپاسم ، پارزی و فلج اندام یمغزی و مننژ مشکالت است که تصویر بالینی آن شامل 

. آزمایش خون  شود می وبینی( و اختالالت هماهنگی جنبشی )مانند د  -کلونیک، مشکالت دیداری

ها در مایع  افزایش لنفوسیت ؛ سرعت رسوب گلبول قرمز افزایش شیف به چپ و  با  لوکوسیتوز دهنده نشان 

 .است  در محتوای پروتئینی طو افزایش متوس (  وسیتوز لنفوسیتیکئ پل) نخاعی -مغزی

  MRTو  CT، تشخیص توکسوپالسموز رادیوگرافی سر، بررسی سرم خون، پنوموانسفالوگرافی  برای

از ساختارهای مغزی است که مهمترین نقش در   NLSحال این بررسی با این   پذیرند.صورت می 

  یافت "Toxoplasma gondii". در این حالت مشابهت طیفی به استاندارد مرجع کند ی متشخیص را ایفا 

ویروسی  با منشا  ، انسفالیت و مننژیت توکسوپالسموز باید از انسفالومیلیت .  (D< 0.425) خواهد شد 

 تفکیک شود. 

موارد  . شود ی متوکسوپالسموز با آنسفالوپاتی چندکانونی پیشرونده مشخص  ،MRTهای ی در بررس

کمتر. در  یا   cm 2ا قطر ب - شود می گرانولوماتوز کوچک های میدان  شاملتوکسوپالسموز    درمتداول 

  واجد  که  درجه در مقیاس فالندلر( 6) رسند ی مبه نظر   ی ها مانند مناطق پررنگاین توده  ،NLSتصویر  

 
74 toxoplasmosis 
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-4با چگالی رنگی کمتر )  یمناطق  که به شکل ی هستند ساختارهای حلقه مانند   با مرکزی  یناحیه نکروز 

های کوچک بسیار معمول هستند. تغییرات ذکر شده  با اندازه  یزیرخون مناطق  . شوند ی مدیده  (درجه  5

کورتیکومدوالری و نیز  مغز معموال در منطقه مرزی ساختارهای  یها بطن دراطراف  موضعی بوده و 

 .  پذیرند صورت می   ایای پایه هون گانگلی  ناحیه

 مشاهدات بالینی

اختالل   5(. تشخیص ابتدایی در زمان پذیرش در بخش مغزواعصاب 1353) 1974سال  لد ، متوKبیمار  

 . ه است بود در حوضه سرخرگ نخاعی  و  حاد در گردش خون مغزی

شکایت    ترهای سمت چپ بدن، اختالالت گفتاری، ضعف جسمانی و سرفه  بیمار از ضعف در اندام 

ارتباط زبانی، ضعف  قطع ، دچار (Feb. 06.01)ی بیمارزمان   او در شخص داشت. براساس گفته خود  

پارزی سمت راست  در تاریخچه پزشکی یک همی.  شد و مشکل بلع   دوبینی های سمت چپ بدن، در اندام 

 . ه بود وجود داشت که بصورت خودبخودی در عرض دو هفته فروکش کرد 

 ،کند ی ماطرافیان را درک  ی هاصحبت بیمار در شرایط خطرناکی قرار داشت. شرایط اعصاب: هوشیار، 

، خط خنده راست  سنیستاگموعدم وجود  شکاف پلکی برابر،  د. اعصاب مغزی: نصحبت ک  تواند ی نم اما 

راست.  های ، ضعف در اندام زیاد تاندونی  ی هارفلکس انحراف اندک زبان به سمت راست.  و  صاف

 75سری نسبتا مشخص. نشانه کرنیگ کاهش رفلکس حلقی در هر دو سمت. سختی ماهیچه استخوان پس 

 در سمت چپ.  (کف پا) 76بابینسکی در هر دو سمت. رفلکس  

 بررسی آزمایشگاهی: 

   L — 5.6x10.9/1,  127;g/1 ;0.9_ ;؛ هموگلوبین3.96x10.12/1 -آزمایش خون: اریتروسیت  

 . .mm/g, — 1; — 74; — 21; — 2; — 2 32  -گلبول قرمز   رسوب ;
؛  5.5 -؛ 13.38  -روبین ؛ بیلی mm 1/1 6.6  -؛ ادرار mm/1 4.6 -آزمایش بیوشیمیایی خون: گلوکز 

7.85 mmo1/1 0.066  -؛ کراتینین mmo1/1 70.0 -، پروتئین کلm g/1 ها  ؛ گلوبولین 5.5  -؛ آلبومین
 —؛ mmo1/1 0.29 —؛ 1.24 —؛  J — 20.5؛ L2 — 7.7 ،B — 11.8؛  L2 — 4.8؛  44.8 -

0.31 mmo1/1 . 
 . (1:400 — 1:21)  است  ها بادیافزایش تیتر آنتی  ، حاکی از توکسوپالسموزهایی بادیآنتی آزمایش 

.  mmo1/1 4.1 -؛ شکر g/1 0.2 -، پروتئین mmo1/1 1.24  -؛ کلرید mmo1/1 2.5  -نخاعی -مغزی
 . 5_4  -ها ؛ اریتروسیت L — 1_2، 213  –ترکیبات سلولی: سیتوزیس  

گردمانند با   کانون چندین  در هر دو بخش،  T-2در تصویر  :( Feb. 01 16)از مغز  MRTبررسی  

سیگنال  تولید که باعث (  2تا  cm 0.5)از  شد  ای مختلف در اطراف بطن و زیرقشر مغز یافت هاندازه

MR   مغزی در مناطق  سمت چپ پل بخش پشتی در مشابهی نیز  های کانون . شد می نامساوی افزایش  با

 cm 1.2x0.5. در لوب جلویی، یک کیست بیضوی با اندازه ند های جلویی تشخیص داده شد ای لوب پایه 

 
75 Kering's symptom 
76 Babinski reflex 
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اندکی کاهش یافته   MRیک سیگنال    T-2مشاهده شد در تصویر   های کانون  T-1مشاهده شد. در تصویر 

که   هایی کانون برخی  ،. پس از تجویز ماده حاجب مگنویست ند مشخص بود  هاد و مرزهای آنند کرمی تولید 

به شکل  ، سایرین  دادند ی م نشان   MRشکل سیگنال تقویت یک  ا ، خود را بشدند ی نمدیده   T-1در تصویر 

 .شدند دیده می کوچک در مرکز  مرکزشکل یک حلقه باریک یا یک  به یک تقویت 

شکل نواحی   که های گرانولوماتوز ده کنتراست جواب نداد. مناطق مرکزی میدان کیست به تجویز ما

شدت بیشتری داشتند و پس از تجویز ماده کنتراست انباشته   T-2شدند در تصویر می ی مشخص نکروز 

. اجسام  د رخ داپیرامونی به شکل یک حلقه باریک یک تقویت سیگنال در مناطق   و  صورت نگرفت آن 

  که تغییری کرده  د یرسی نمای میانی به نظر ند. ساختارههای جانبی به شکل مشخصی بزرگ نشد بطن 

 باشند. 

منطقه  درجه( که با  6)  شد مناطق پررنگ زیرقشری شناسایی واجد   NLSدر تصویر  راست لوب جلویی 

درجه(. یک مشابهت طیفی با   4-3) ند احاطه شده بود در بخش پشتی مغز در سمت راست  پریفوکالادم 

که اجازه تایید تشخیص    (> D  0.183) " یافت شد Toxoplasma gongiiاستاندارد مرجع "

 . دهد ی متوکسوپالسموز را 
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  77کی. ام. بزنوگوف 
 78ال. وی. کوندراتیوف 

 79اس. ان. پولی 
 

 مقدمه 

یکی از مهمترین و    به عنوان  ، در طی جراحی آسیب غده تیروئید  درست شناسی تشخیص ریخت 

این  هدف . شود یم ا و جراحان با آن روبرو هستند در نظر گرفته ترین وظایفی که آناتومیست پیچیده

تومورها و ضایعات تومورمانند غده تیروئید است، که با   رای انتخاب یک تاکتیک جراحی بهینه بپژوهش 

است. تجربه استفاده از تشخیص   همراه  ام تایید دقیق پروسه و نیز تعیین گسترش آن در اندام و ورای اند 

، که  رد یگی مهای جراحی دوره زمانی بسیار کوتاهی را در بر ( در کلینیک NLSغیرخطی کامپیوتری ) 

نظرات اصلی  میان در بدست آمد. این متد کارآمدی میزان در زمینه در طی آن نظرات نسبتا متناقضی 

جدید   تودهیک  بودن  بدخیم   احتمالکنار گذاشتن به امکان ما باید   ، NLSدر مخالفت با استفاده گسترده از 

اهمیت جلوه دادن  . بدون کم اشاره کنیمها در برخی نمونه  ( تومورهای فولیکولی با مشابهت ریختی  )واجد 

ما تالش کردیم تا اهمیت این متد برای انتخاب   ،NLSاین مشکل و براساس تجربه خودمان در استفاده از 

های  برای بهبود کارآمدی و دقت بررسی   اتی های عملییافتن برخی تکنیک های جراحی بهینه و تاکتیک 

NLS  ارزیابی کنیم. را 

 های بررسی موضوع و روش

های منفرد،  گره بیمار که به دالیلی همچون اختالل  682 تیروئید  د غد   شناسانه آسیب ما بررسی 

را   تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند   ای و بیمارهای خودایمنی تیروئیدیگرههایپرپالزی منتشر و چند 

همراه بودند.    NLSها با  صورت دادیم. سیصد و بیست و شش عدد از تمامی جراحی  2001-2000در 

 شناسی مقایسه شدند. های آسیب با نتایج نهایی بررسی   NLS  یهاداده

 تحلیل نتایج 

همراه شدند. بر اساس   NLS%( با بررسی  47.8)  326عمل جراحی غده تیروئید،  682از بین 

افزایش  % و همچنین 85% به  70های جراحی برای گواتر ندولر از رشد عمل توجه به با  اطالعات ما 

  NLS  استفاده از به   نیاز، یروئید موارد سرطان تیروئید از جمله ضایعات هایپرپالستیک و خودایمن غده ت 

% از تمامی اعمال جراحی ناکام ماندیم.  3.6. ما در تعیین الگوی پروسه در طی است  روبه افزایشنیز 

یک پروسه بدخیم  در فاز نهایی بررسی از مواردی که برای آنها تشخیص به تعویق افتاد، % 65در 

سرطان    و% از موارد صورت گرفت  4.8نادرست در طی عمل جراحی در تشخیص داده شد. تشخیص  
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عمل شناسایی نشد؛   38. کارسینوما در طی  داده شد تشخیص یش از اندازه پییشرفته ب مورد  5تیروئید در 

تجاوز نکرد و به فراتر از غده تیروئید نیز گسترش   cm 2.5تومور از  اندازه مورد از اعمال 23در 

ام پس از   5-4نیاز به اصالح میزان برش غده تیروئید داشتند که در روز  ،%(  2.3نیافت. هفده بیمار )

  برابر % و دقت 87.6برابر   %، اختصاصیت 76.4برابر   NLSاولین جراحی صورت گرفت. حساسیت  

 در نظر گرفته شدند.  78.6%

های  فرصت حاکی از   ،در یک کلینیک تخصصی جراحی NLSتجربه استفاده از  از  ثبت شده   یهاداده

های جراحی بهینه برای درمان گواتر با استفاده از این متد و همچنین  گسترده موجود برای انتخاب تاکتیک 

برخالف برخی نوشتارهای چاپ شده اخیر که   هستند؛  NLS  فزایندهبه رسمیت شناخته شدن   کاربری و 

کارآمدی باال، یک فایده دیگر متد   های نشانه . جدا از برند ی م وال در طی جراحی را زیر س آن کارآیی 

NLS  بود. فواید  1.4زیر ما  پژوهشکه در  است های به تعویق افتاده آن درصد بسیار پایین تشخیص %

 نسبی این روش است. فنی دقیقه( و سادگی   15یا  10متد شامل سرعت )

تشخیص افتراقی میان    با  NLSدر بررسی   ی موجود هامشکل براساس بررسی ما و برخی مدارک متنی، 

. همین موارد مسئول بیشتر  در ارتباط هستند آدنومای سلولی فولیکولی و سرطان تهاجمی فولیکولی کمینه 

مورد از   48نهایی در زمینه الگوی   گیری نتیجه  ،های ما هستند. در سری بررسی نتایج تاخیری و اشتباه 

  27خیم و  مورد خوش  21یک ساختار میکروفولیکولی یا ترابکوالری )که از میان آنها   های واجد تومور

آدنومای   257. در همین حال وجود داشت مورد منفی کاذب  5مورد بدخیم بودند( غیرممکن بود. در 

 در طی جراحی تایید شدند.   مورد سرطان فولیکولی به صورت درستی 30فولیکولی و 

مشابهت  مشخص است که مشکالت تشخیص افتراقی آدنومای فولیکولی و سرطان فولیکولی مرتبط به 

های واضح  شناسایی یک کارسینوما بدون نشانه  شود کهعنوان می   ؛دو پروسه است این بافتی و سلولی 

هایی که حداقل  . در سرطان غیرممکن است  تومور کپسولی با تهاجم توموری بدرون عروق ی شامل بدخیم

بصورت نامرئی این مناطق مهم برای  . بعالوه، رسد ی م به نظر  منفرد تهاجم را دارند، کانون توده 

اهداف   تفاقیامحدودی و صورت انتخاب در  و  دیده نشوند  میکروسکوپ زیر ممکن است تشخیص 

 .  ممکن است نادیده گرفته شوند  ، بررسی در طی عمل

استفاده در تشخیص افتراقی تومورهای   برایشماری از صفات بالینی و میکروسکوپی  پتانسیل ما 

  با درنظر گرفتن سن وجنسیت   ای. مقایسه ایمرا در نظر گرفته  NLS  با استفاده از  فولیکولی غده تیروئید 

مورد آدنوماهای   162ورد سرطان فولیکولی و م   61 میان های توموری و همچنین اندازه گره  افراد 

با مطالعه پارامترها هیچ تفاوتی میان این دو گروه بیماران مشاهده نشد. نسبت  . صورت گرفت فولیکولی 

  بیمارانی که تحت عمل آدنوما قرار گرفتند میانگین سن  و 1:9 –مرد/زن در هر دو گروه یکسان بود 

مشخص شده است که  (. 16.14±41.40) بیماران سرطان فولیکولی بود گروه  شابه م ( 42.36±13.76)

  تواند ی مباشد. این شرایط می و نوجوانان نادر  ها و در بچه  در افراد مسن متداولتر بودهسرطان فولیکولی 

مورد   89بررسی با  های مفرد غده تیروئید در بیماران کم سن باشد. نقطه مرجع کمکی برای بررسی گره 
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  رنشان داد که د  بودند تحت عمل قرار گرفته  سالگی  30 ی که دردر بیماران از تومورهای فولیکولی 

 سوم موارد توده جدید بدخیم است. یک 

برای آدنوما و    cm 1.45±3.05های توموری یافت شدند: در میانگین قطر گره ها برخی تفاوت 

محدوده اندازه  برخورداری ازیک در همین حال، . .(p <0.05)برای سرطان فولیکولی   3.89±1.77

را به نشانگری غیرقابل اتکا در تشخیص   متغیر این ، گروه( در بیماران هر دو 8تا  cm 1.5یکسان )از 

کردند که به شکل  ی ایجاد می منفرد  های گره هاو نوع نئوپالسم افتراقی تومورها تبدیل کرد. هر د 

شناسانه قابل توجه در غده تیروئید همراه نبودند.  % موارد( با تغییرات ریخت 80در  ا)حدود مشابهی

وغیره    هاخونریزی ، یشدگی، تغییرات کیست سخت تصلب بافت،  برخی تغییرات ثانویه مشخص همچون 

معتبر  ها به اندازه کافی حال برخی از این تفاوت ند، با این د یشتر مشاهده شدر آدنوماهای فولیکولی ب 

 نیستند. 

چیز    هر  بیش از  ،تومورهای فولیکولی های الگو  بالینیشناسی مشکالت تفسیر ریخت حل راه به عقیده ما 

بصورت ویژه   NLSافزاری متد زمانی و سخت  یها ت یمحدود با توجه به برخی که  ست هابهبود تکنیک 

-mm 30های مراکز را در هر ما سری  م یشو یم. زمانی که با مشکالت تشخیصی مواجهه  د اهمیت میاب

با  ، قیقه(د   45-30) کند ی م طلب  ی . انجام بررسی در این مقیاس بزرگ زمان بیشترمی کنی مبررسی    60

. اگر  کرد مشخص  را تومور فولیکولیالگوی یک   توان با انجام این کار می حال در بسیاری از موارد این 

.  رد یگی منتایج دلخواه حاصل نشوند، تشخیص پس از جراحی انجام باز هم بررسی مراکز اضافه پس از 

این  حال ین با ا . شود میبدخیم  های تومور، شامل  اخیری شخیص ت% موارد ت65بر اساس مشاهدات ما  

در   متاستازد. عدم حضور نداررا می بدرون کپسول گره یا عروق منفرد آن جرشد تهاحداقل تومورها 

حداقل تهاجم به کپسول و    انجام ،به دنبال عمل برای سرطان فولیکولینوع تومورها   این  %  95-99

را  این تومورها آنکه برای  هستند ای کننده دالیل قانع همگی عدد(،   5درگیری برخی از عروق منفرد )تا 

  و شوند بندی دسته  ماند ی مکه پتانسیل بدخیمی آنها مشروط  های از نظر بالینی "مرزی"عنوان پروسه به  

برداری بخشی( مشابه  ری و تیروئید بردابرش تیروئید با حفظ بافت )لوبکتومی با تنگه تیروئید  در نتیجه 

 . است پذیر برای این موارد نیز توجیه  شود ی مآنچه برای جراحی آدنومای فولیکولی پیشنهاد 

کارآمد برای گزینش    یمتد  نا به عنو  تواند یمتومورهای فولیکولی تیروئید    NLSبنابراین بررسی  

تجربه کافی و عملکرد    برخورداری ازدر صورت  بکار گرفته شود، چرا که  مناسب رویکرد جراحی 

  ی یهافرم  شود؛فراهم می سرطان تیروئید  (بالینی )از نظر متفاوت های تشخیص برخی فرم   امکان ،مناسب 

 که در حقیقت به جراحی رادیکال و درمان پسا جراحی نیاز دارند. 

بصورت درست با   سرطان  شکل کارسینومای غده تیروئید است. این نی ترمتداول سرطان پاپیالری 

  داده نشد تشخیص نیز % از موارد 26و در شد  تشخیص داده % از موارد  63در  NLSاستفاده از متد   

های  بیشتر نسخه   ،% از مشاهدات بود. برخالف تومورهای فولیکولی0.6یص تاخیری در خو مسئول تش 

  یهانشانه خیم دارند، های تکثیر خوش پروسه  با  ی بافتی مشخص  یها تفاوت سرطان پاپیالری عموما 

زمان   پیش از زمان  های لنفاوی تا گره  درضایعات متاستازی ایجاد های پیرامونی و بافت  به مشخص نفوذ  
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تجربه عملی کافی   داشتن دون حتی بو راحتی تشخیص یک پروسه بدخیم ب  شوند همگی باعث می جراحی، 

% از  17کارسینومای پاپالری که میکرو، عمدتا به شدیم. مشکالتی که ما با آنها روبرو ممکن شود 

درون  فولیکولی نسخه  به و همچنین داده را به خود اختصاص  در طی جراحی موارد تشخیص داده نشده 

 . ند د شی ممرتبط  ،تشخیصی است اشتباهات   (% 29)کپسول سرطان پاپیالری که مسئول باقی 

وجوی ماکروسکوپی برای یک کانون سرطانی  جست  ه ب  NLS  درکارسینومای پاپیالری میکرو  مشکالت 

در این  در غده تیروئید ایجاد شده  رات ییتغچرا که  مرتبط است، های برداشته شده از غده تیروئید در بخش 

حال  با این . است چندگرهی گواتر چندین پروسه خودایمنی و ایجاد شده توسط تغییرات حالت، مشابه  

مورد که در آنها اندازه    15 از جمله  ؛مورد در طی جراحی تشخیص داده شد  45در میکروکارسینوما 

شناسایی نشد، جراحی   NLSمیکروکارسینومای پاپیالری توسط مورد  23بود. در  cm 0.4تومور زیر  

که میزان نیاز  صورت گرفت مورد(  8مورد( و التهاب تیروئید خودایمنی ) 15ودالی )برای گواتر چندن

  یمیکروسرطان  یهااندازه کانون تیروئیدبرداری کامل یا ناقص(. )  کردند به دخالت جراحی را تعیین  

هیچ کدام  یافته بود.  غده تیروئید گسترش ن فراتر از  و بود متغیر     0.9تا   cm  0.4تشخیص داده نشده از 

  نیاز  د غده تیروئی بیشتر   برش یک عمل جراحی دیگر برای   به  از بیماران تحت تاثیر کارسینومای کمونی 

 پیدا نکردند. 

  ، بویژه در افراد مسنباقی میماند موضعی در غده تیروئید  بصورت  معموال میکروکارسینومای پاپیالری 

 ,I.L. Avetisyan) دهد ی نم  بروز به شکل پیامدهای بالینی  خود را  های بدخیمی و همیشه نیز پتانسیل 

یک رابطه    است. در عین حال مطلوب شمار زیادی از اینگونه تومورها کامال   روند پیشرفت . (1999

های لنفاوی گردنی  مستقیم میان اندازه کانون میکروکارسینومای پاپیالری و فرکانس متاستاز آن به گره

  نسبت به   cm 0.5از  بزرگتر های تومور ، نتایج بالینی دیگرشد. براساس اطالعات ما و برخی  یافت 

  هایرویکرد آنها به برای درمان و   شتهبالقوه دا  متاستازریسک باالتری از کانون سرطانی میکروسکوپی 

های  های موازی از بافت تیروئید در جهت یک سری عکس تهیه . در این رابطه، است  نیاز  تریکالیراد 

براساس  . شود یمتوصیه  در طی پژوهش ماکروسکوپیک  های سرطانی کانون بررسی مختلف برای 

  cm % از میکروکارسینوماهای پاپیالری تا اندازه52در تشخیص مشاهدات ما این تکنیک ممکن است 

و در بیشتر موارد انتخاب درست    موثر باشد  cm 0.4تر از % از تومورهای بزرگ 68.6و   0.4

 .  کند ی مرویکرد جراحی را تضمین 

یکی از دشوارترین  فولیکولی از سرطان پاپیالری   سرطان تشخیص   ،هابیشتر پاتولوژیست  نظر   براساس

متفاوت از  یک عمل جراحی   انجام گاها به  ها،. تایید نادرست این نئوپالسم اسا NLSمشکالت بررسی  

برخی از   به ، باید هاهای تشخیص این نوع تومورن دشواری . در میاشود یممنجر   آنچه مورد نیاز است 

  مهم تشخیص معیارهای سلولی مانع که اشاره کنیم های توموری هیستوگرام سلول در تغییرات مصنوعی 

گزارش  مورد  43در . در مشاهدات ما نسخه فولیکولی سرطان پاپالری د ن شو ی مدر سرطان پاپالری 

%(  3.2مورد ) 5به تعویق انداخته شده بود و در تا پس از بررسی نهایی  آنها تشخیص  یتا 2در  ؛شد 

های لنفاوی گردنی  ای از ضایعه متاستازی در گره هیچکدام از موارد هیچ نشانه در منفی کاذب بود.  نتیجه 

محصور در کپسول فولیکولی با گواتر آدنومایی،  سرطان پاپیالری  با توجه به مشابهت طیفی  . دیده نشد 
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در موارد   هاجهت ارزیابی آن. هستند کننده در تشخیص تفکیکی تعیین سلولی معیارهای   یها تفاوت 

که در بیشتر موارد به شناسایی برخی   کردیمبررسی نیز  فشاری را  ی هاگسترشما برخی  ،برانگیزشک

دار، لبه  یها کناره ، نامنظمای سرطان پاپیالری تیروئید مانند شکل  تغییرات در صفات هسته 

با کروماتین   یی ها، مرزهای شیارهای درون سلولی و انکلوزیون ایته سغشای هعمیق درهای  خوردگیپیچ 

و همچنین برای ارزیابی غیرمستقیم برخی   د انجاممی نی و غیره ی کروماتظریف متراکم جانبی، پراکنش 

های  نشانه میان برخی از  از . د نیز کاربرد دار های توموری و الگوی انتشار التهابی سلول  یکپارچهصفات  

ی  ها چندریختی فولیکول از  می توانی م، ما شاهده شدند م بافتی مشکوک به سرطان که در یک بخش یخ زده

و/ یا   ( !)در صورت فیکس شدن در الکل های دارای ته رنگ زیاد کلوئید  ،با اپیتلیوم مکعبی  پوشیده شده

محدود بخش  ها به یکدیگر به دلیل استرومای فولیکول، چسبندگی نزدیک هادار شدن جانبی آنحفره 

نام    ای و غیرهچندهسته   یهاسلول  و  فراوانی سیدروفاژها ، در لومن فولیکول خونریزیمرکزی گره، 

 ببریم. 

  با نتایج دردسترس را ، نتایج آن NLSهای  سودمندی بررسیزیادی برای تعیین  های اخیر متون سالدر 

در  به خاطر بررسی سلولی  است که  . مشخص شدهاند مقایسه کرده  بیوپسی آسپیراسیون غده تیروئید 

با    متدی ،تر دقت باالو از همه مهم   عدم ایجاد تروما ، قیمت پایین در مقایسه با سایرین، دسترس بودن

در تشخیص   رفت پیش. است گواتر  ایاشکال گره جراحی بیشترین گستردگی کاربردی در تشخیص پیش 

در انتخاب   ییگرانتیجه   به  پژوهشگران را  ،های بررسی سلولیتومورهای تیروئیدی با استفاده از تکنیک 

 است.   تحریک کردهیک رویکرد جراحی 

های  پس از تحلیل مشاهدات خودمان و تجربه عملی متخصصان در شماری از کلینکی  در این رابطه ما 

 . تعیین کنیمرا این رویکرد  بودن پذیر  توجیه   ، میزانمعروف در دنیا

اسکن  تحت کنترل  که  (FNABدر میان برخی مشکالت اصلی از بیوپسی آسپیراسیون با سوزن نازک )

اشاره کنیم و  آسیپیراسیون برای تشخیص  مقداربودن  ناکافی  به   می توانی مما  صورت گرفت فراصوتی 

لی  ا. در حد ندهی نمبینی یک پروسه بدخیم در گره تحت آزمایش را اجازه پیش ی که  شرایطهمچنین برخی 

،  است  تر کارآمد از بیماران %  30برای یک روند تکرارشونده ممکن است مشخص شود در مثال آخر  که

نیاز   شناسی متعاقب آن تایید بافت   وجراحی  به کمک تومور  حذف به   نیاز ت سایر مشکال حل اما برای 

  FNABبر اساس نتایج را  پتانسیل بدخیمی آنها که  یی متون، شمار تومورها. براساس برخی است 

%( این نوع مشکالت  70. در بیشتر موارد )در حدود رود ی م% فراتر 11، از کرد رد  توان ی نم

 .  شود ی م تشخیصی توسط آدنومای فولیکولی ایجاد 

  41، پروسه بدخیمی در  جراحی داشتند اولیه   FNABپس از  بیماری که  338براساس اطالعات از 

سرطان   15آدنومای فولیکولی و در  ،این مشاهدات از مورد  26د. در رد نش از نظر سلولی مورد 

  NLSکارسینومای پاپیالری(. در تمامی موارد    10مدوالری و  3فولیکولی،  2تایید شدند )تیروئیدی  

 . دهد یمتیروئید را    میزان برش تعییناختصاصی و پرهیز از اشتباهات در  تشخیص اجازه 
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. بر اساس برخی گزارشات اخیر، حساسیت و اختصاصیت  اهمیت کمتری ندارد   FNABمشکل دقت 

FNAB    ده به دلیل رویکردهای  مهای بدست آ تفسیر داده. در همین حال، است % 100 نزدیک به تیروئید

که در آنها نتایج بشدت   یی ها. برای مثال، متخصصان در برخی کلینیک است مشکل آنها  لی تحلیمتفاوت  

ای از تومورها که تصویر سلولی  به دسته و   کردهتوجه نتایج خاص سلولی به برخی تنها ، د اندقیق بوده

  FNAB. در تحلیل اند ه بودهتوجبی  دهد می را آنها تنها دالیلی برای مشکوک شدن به یک تغییر بدخیم 

. هرچند این نوع  رند یگی معنوان تومورهای بدخیم در نظر   را به آدنومای فولیکولی برخی پژوهشگران 

از نظر انتخاب   تواند یم نبه هیچ عنوان   اما ،فراهم آورد  جراحی راهنمایی در طی مکن است رویکرد م

رویکرد  انتخاب  تواند یم  FNABکه  دهد ی متحلیل برخی متون نشان رویکرد جراحی قابل توجیه باشند. 

پس از    FNABاثربخشی ارزیابی نتایج تضمین کند. % از موارد  75-70درست جراحی را تنها در  

خیم، در  بندی نتایج مشکوک به سرطان به عنوان تومورهای بدخیم و آدنوما به عنوان تومور خوش دسته

های  بنابراین داده.  93.45 -%، دقت 94.4 -%، اختصاصیت 92.1 -حساسیت : د نشوی مادامه آورده 

FNAB  هکنند کمک % از بیماران 90گیری درباره مقادیر مناسب جراحی برای تصمیم   یبرا  توانند ی م  

با بررسی   FNAB کردن   تکمیل برای  دلیلی کافی باشد و  تواند ی نماز نظر تخصصی   چیزی که باشند؛  

NLB  است  . 

  ،پانچ )سوراخی(نتیجه منفی کاذب از بیوپسی   27مشخص شد که از   NLSو    FNABمقایسه نتایج  با  

  حالت ند. داده شد خیم تشخیص چندین گره گواتری خوش در بین کانون رشد بدخیم  21در طی جراحی  

  ی های سرطانبرخی کانون  FNAB باعث شد ، شود محسوب می  متداول بالینی پیامدهای   از نظر که آخر

دقت ناکافی تفسیر  . بگذارد را پیش از جراحی تشخیص داده نشده باقی  cm 0.2-1کمونی با اندازه 

عمل جراحی است. در   در ضمن نیازمند یک تایید   نیز ،111Gسلولی از الگو یک محفظه کیستی در 

به  مورد از سرطان پاپیالری درون کپسولی با تولید کیست به نادرستی    FNAB  2در طی سری ما 

 اصالح شد.  NLSبا استفاده از روش ه  که این تشخیص اشتباشدند داده عنوان پروسه خوشخیم تشخیص 

در سری  . است   FBABاحتمالی نتایج مثبت کاذب  اصالح  ، بررسی حین جراحی مهم دیگر  هدفیک  

  شک وجود  مورد  2در ، بودند خیم جدید های خوش دارای توده  FNABبراساس نتایج نفری ما که  497

تشخیص    مورد رد نشد. اصالح 26پروسه در نبودن  بدخیم احتمال و  وجود داشت سرطان پاپیالری  

اجازه انتخاب موثرترین رویکرد جراحی در تمامی موارد را   ، الگوی پروسه در طی جراحی اشتباه 

 . دهد یم

 گیری نتیجه

انواع  رویکرد جراحی برای کارآمد برای انتخاب  ی تومورهای تیروئید متد  NLSبررسی   .1

 نودال و منتشر است.   های گواتر

در فاز اولیه  شناسی های ریخت به شکل قابل توجهی دقت بررسی ، FNABپس از   NLS  انجام  .2

 . کند یم سازی بهینه را  و رویکرد جراحی غده تیروئید  دهد یم افزایش برای بیماران را 

 است. FNABهمراه به   NLSاستفاده از بررسی   تاثیر مثبت  در تایید این دلیلی مهم  .3
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   تتشخیص غیرخطی کامپیوتری و مشکال
 ای هدوازده-پانکراسی-کبدیزای بخش آسیب

 81، آ. اس. داوودووا80اس. پی. توکار
 83، وی. آی. گوساروف 82تی. ال. گوسووا 

 85، ال. اس. پوگاچوا 84زی. اف. کابیبولینا 

 
80 S.P. Tokar 
81 A.S. Davydova 
82 T.L. Guseva 
83 V.I. Gusarov 
84 Z.F. Khabibullina 
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باقی مانده    به قوت قبلای همچنان هه دوازه-پانکراسی-در بخش کبدی زاآسیب های تشخیص پروسه مشکل 

که  چرا ، بهبود متدهای درمانی دارند   وپژوهشگران تمایل زیادی برای مطالعه   دلیل همین  به   است و

  اصلی است. امروزه متدهای  مناسب   تشخیص مناسب نقطه شروعی برای تعیین یک رویکرد درمانی

و مجاری   پانکراس کنتراست مستقیم مصنوعی سیستم  متدهای معمول  ،این بخش های تشخیص آسیب 

کالنژیوگرافی معکوس از طریق  ( و ERCPG)  86گردی آندوسکوپیک عقب کالنژیوگراف صفراوی مانند 

سنگ کیسه صفرا،  تشخیص و درمان شماری از بیمارها مانند   که برای  هستند (  PTCG) 87آندوسکوپ 

تومور سر غده پانکراس، تنگی سرطانی و خورنده مجاری صفرا، تومورهای پاپیالی اصلی  کیست و  

 . کاربرد دارند  دوازدهه وغیره

ررسی مجاری صفراوی، هرچند که با محتوای اطالعات تشخیصی قوی  رای بمتدهای رادیواندوسکوپی ب 

جدی مانند التهاب پانکراس حاد،    ت مشکالایجاد ، خطر  دلیل تهاجمی بودنبه ، اما شوند ی م شناخته خود 

، نفوذ صفرا به حفره  های آلرژیکعفونت خون و واکنش هیپرامیالزمی، التهاب مجاری صفراوی،  

 به همراه دارند. را   وغیره   هاخونریزی التهاب صفاق ناشی از نشت صفرا، شکمی با ایجاد 

مختلف  مشکالت فنی   ERCPGدر طی  % است. بعالوه36تا   0.8 بین  این مشکالت رخ دادن  احتمال

ن ورود دئودنوسکوپ  ا در کانوله کردن پاپیالر بزرگ دوازدهه، عدم امکممکن است رخ دهند )ناکامی 

  همکارینیازمند    ERCPGآشاالزی وغیره(. بعالوه  بیمارهای مری مانند انسداد،  صورت وجود  در

برخی متخصصان همچون متخصصان رادیولوژی تشخیصی، اندوسکوپی جراحی و متخصص بیهوشی  

 ت.  اس

و سی تی اسکن  (  US) اسکن فراصوت های تشخیصی جدید در رادیولوژی و اول از همه ظهور تکنیک 

(CT ) کاربرد  باعث کاهش شدیدERCPG  در حل شماری از مسائل  تاکنون این متدها   نشده است؛

اند. توسعه سیستم تشخیص  های سیستم صفراوی و پانکراس موفق نبوده تشخیصی مرتبط با آسیب 

ای  جدیدی برهای فرصت ( به عنوان متدی برای تشخیص آسیب شکمی NLSخطی کامپیوتری ) غیر 

ترین پیامدهای  یرقان انسدادی یکی از اصلی که ای ه دوازده -کبدی-ها در منطقه پانکراسیتشخیص بیماری 

های پرسرعت برای کسب  . با توسعه و بکارگیری شماری از برنامه فراهم آورده است  هاست بالینی آن

کسب یک تصویر یکپارچه   که اجازه NLS –، بصورت ویژه کالنژیوگرافی پانکراس NLSتصاویر 

مجازی از سیستم صفراوی و مجاری پانکراسی بدون تجویز مواد حاجب و دخالت در سیستم صفراوی  

صورت   ERCPGبه عنوان جایگزینی برای  متد این که کاربرد فعاالنه  شود کهمی ، تالش دهد ی مرا 

 .  پذیرد 

که اجازه   ایکنندهقانع  اطالعات  کسب  در جهت ای ویژه  تالش    NLSمرتبط با   منتشر شدهمطالعات برخی 

تشخیص یک آسیب در منطقه   برای معاینه ادغامی جدید گیری کلی درباره یک یک نتیجه رسیدن به 

 
85 L.S. Pugacheva 
86 endoscopic retrograde cholangiopancreatography 
87 percutaneous transhepatic cholangiography 
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معاینات اشعه  بکارگیری  شامل نو   یادغام  نه یمعا  ؛اند داشته  د ندهی مرا ای دوازدهه -پانکراسی-کبدی

پیشنهاد   منابع . برخی از شود می  NLSو   ERCPG ترکیب در گام اول   و  NLS   و  اندوسکوپی-ایکس

 د.  فرابرداری اندوسکوپیک استفاده شوص پیش از  بررسی   به عنوان متد  NLSکه  کنند یم

در   NLSهای ما در زمینه نقش و اهمیت  هدف این نوشتار ارائه داده، تمامی موارد باال گرفتن با درنظر 

 ای است. دوازدهه -پانکراسی-خاص در منطقه کبدی ی هابرخی بیماری شناسایی 

 برای رسیدن به این هدف اعمال زیر صورت پذیرفتند: 

 استاندارد از مسیر صفراوی؛  NLSهای متفاوت تصویر  گروه آزمایش برای مطالعه نسخه معاینه  .1

-پانکراسی-در بیمارانی با یک آسیب در منطقه کبدی NLSشناسی  نشانه توصیف یک  .2

 ای؛  دوازدهه

 آوری شده؛های جمع برای ارزیابی بهتر از داده  NLSو    MRT ،ERCPGمقایسه  .3

مجاری  دچار انسداد  برای بیماران   NLSهای تشخیصی متد  پتانسیل های بالینی و تعریف نشانه  .4

 صفراوی. 

 ها موضوع و روش

نفر   35نفر گروه آزمایش را تشکیل دادند و  19بیمار انجام شد که از میان آنها   54روی  NLSبررسی  

هایی از  % از این بیماران نشانه 89 . ای داشتند دوازدهه -پانکراسی-های مختلفی در منطقه کبدیآسیب 

آقا   15نم  و خا  20 ،نفری  35در گروه سال داشتند.   77تا   36یرقان انسدادی را نشان دادند. بیماران از 

به عنوان    برای بررسی، تمامی بیماران سونوگرافی داشتند که  اولیه. به عنوان یک متد حضور داشتند 

برای    NLSو   MRT  ،ERCPGعمل کرد. مقایسه نسبی نتایج    NLS یک ابزار نظارتی برای انجام 

 بیمار صورت گرفت.   18

فیزیک  مشترک انستیتوی روان  محصولکه  انجام شد " Oberonبا استفاده از متاترون "  NLSبررسی  

 مجهز است.  GHz 4.9انداز و به یک حسگر راه  بوده )ایاالت متحده(   .Clinic Tech Incو   عملی

  و رباط  88، بویژه در جهت خط كانتلي ارزیابی کردیمهای لنفاوی را در تصاویر مجازی شرایط گره ما 

بدست آوردن یک  برای "  Metapathia IT"یک برنامه کامپیوتری ویژه ما از   ای. دوازدهه -کبدی

 استفاده کردیم.  (89)مجرای ویرسونگ تصویر مجازی از سیستم صفراوی و مجرای پانکراسی 

 تحلیل نتایج 

مجرای مشترک صفراوی، مجرای مشترک کبدی، مجاری لوبهای چپ  مدل مجازی به شکل مشخصی 

حتی  سگمنتال و زیرسگمنتال درون کبدی  . مجاری کند ی متصویرسازی را   (GBوراست و کیسه صفرا )

 
88 Cantlie's line 
89 Wirsung's duct 
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است؛   cm 0.6. لومن طبیعی مجرای مشترک صفراوی شوند ی نمدیده   نیزدر یک معاینه چند جهتی  

درجه در مقیاس رنگی   2-1است ) همگنی   و  دارای رنگ طبیعی د یآی مکه از آن بدست  NLSسیگنال  

 فالندلر(.

مورد از این دست را    سه حال ما ، با این دهند ی مهای غیرطبیعی بندرت رخ آناتومیکی و توسعه تنوعات 

مجرای   یورود  یک عدد و  یک عادی مجرای کیست غیر تخلیه  عدد   دو مشاهده کردیم که از میان آنها 

عدم بدست آوردن  .  بودند  تر سطح معمول باالای بسیار از نقطه  بدرون مجرای مشترک کبدی   یککیست 

 در بررسی ما بود. NLS ای ری محدودیت پایه تکاسفن -جزئیات کافی از منطقه پاپیالری

 سنگ ما،  یها یبررس. براساس هستند دلیل اصلی انسداد مجرای صفرا   هاسنگ مشخص شده است که 

ای را  دوازدهه -پانکراسی-کبدیهای شناخته شده در منطقه % از تمامی آسیب 34مجاری صفراوی 

به عنوان نواحی پر    NLSمجرای صفراوی در تصاویر   ی هاسنگ . بدون توجه به مکان، دهند ی متشکیل 

شناخته شده در   ی هاسنگ  اندازه . درجه( 6-5)  شوند ی مدیده گرد یا بیضی شکل رنگ منفرد یا چند تایی 

  سنگ تک متغیر است. شش بیمار یک   20تا  mm  5مجرای کبدی صفراوی و مجاری لوبی کبدی از 

صفراوی  -لومن مجرای کبدی فضای  تمامی در یک بیمار داشتند و  پ سنگچندین  نفر نیز داشتند و چهار 

 شده بود.   هاسنگ کامال پر از 

تنها در مجرای صفراوی و درپنج مورد در   ها سنگ متفاوت بود. در دو بررسی  ها سنگ گیری جای 

اهی از یرقان انسدادی یافت نشده و  گ در یک مورد مدرک آزمایش؛ داشتند کبدی قرار -مجرای صفراوی

صفراوی و مجاری لوبی صفراوی حضور  -در هر دو مجراهای مشترک کبدی هاسنگ در دو مورد 

  را صفراوی -در کیسه صفرا و مجرای مشترک کبدی هاسنگ حضور همزمان ا  داشتند. در پنج مورد م

 مشاهده کردیم.  

به اندازه آنها    NLS  با  کیسه صفرای هاسنگ مشاهدات ما به این نتیجه رسیدیم که تشخیص   در طی

تا اندازه زیادی در   mm 5کمتر از  قطر با ی  ی هاسنگ، USهای  بستگی دارد. بنابراین در مقایسه با داده

.  د رکمی پیدا  ی پوشاندیده نشدند، چرا که سیگنال آنها با سیگنال پررنگ غشای مخاطی هم  NLSتصاویر 

در کیسه صفرا که چگالی آنتروپی پایینی ایجاد   موجود  چندتایی کوچک  ی هاسنگ تشخیص افتراقی 

  بتونه و  ی رسوبماهیت به دلیل   است؛دشوار  NLSدرجه در مقیاس فالندلر( در تصاویر   4-3) کنند یم

  رند یگی منویسندگانی که اسکن فراصوت را به عنوان "استاندارد طالیی" در نظر با  . ما صفرا   مانند 

شود.  کیسه صفرا  یها سنگ تشخیص در   فراصوت  اسکن جایگزین  NLSنباید    و معتقدیم کهموافقیم  

ر  د با برخی مشکالت خاص   صفراوی -مجاری کبدیای هسنگ در تشخیص  NLSمشکالت اصلی  

مرتبط   شود ی مپر  اهسنگ کامال با  این مجرازمانی که  در مجرای مشترک صفراوی ارزیابی شرایط 

 .  هستند 

این  و   شناسایی شد  صفراوی-در برخی نواحی دیستال از مجرای مشترک کبدی گی سن ،یک مشاهده رد 

  مقعر عدسیمانند   آن  مرز باالیی  که رنگ یک ناهنجاری بیضی شکل پر مانند   NLSدر تصاویر  سنگ 

به ما  ، متداول در محور آکسیال MRنگارهای با برش NLSتصاویر   کردن . ترکیب د یرسنظر  به   بود 
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که رابطه فضایی میان مجرای مشترک صفراوی و سر پانکراس و دوازدهه را مشخص کنیم.   داد اجازه 

  مجرای واتر   آمپولدر منطقه پاپیالری  هاسنگ گیری جای نحوه به ما اجازه داد که    کار این  به بیانی دیگر 

 .  م مشخص کنیرا صفراوی   مشترک

 صورت گرفت.  هاسنگ با استخراج  ERCPGبرش اسفنکتر پاپی بزرگ دوازدهه در طی  

زایی،  سنگ ناشی از فرآیند راحی یا التهابات ضایعات ج در اثر خیم مجاری صفراوی انسداد خوش 

  مجاری سیستم  زاد جراحات درمان .  د ش% از موارد یافت  95-90تنگی پاپیالری در مزمن یا  تیت پانکرا 

بررسی  که  دلیل، به این ند ی الپاروسکوپی افزایش یافتراستفاده از صفرابردا افزایش صفراوی با

  ر از عمل باز است. در این رابطه،الپاروسکوپی دشوارتدر طی   ، جراحی مجرای مشترک صفراویحین 

سازی پیش از  آماده  در هنگام ،احتمالی مجاری صفراوی جراحات درونزاد برای جلوگیری ضایعات   

مشخص  با جزئیات صفراوی -یالزم است آناتومی سیستم پانکراس  ،برای صفرابرداری اندوسکوپی  عمل

 ارزیابی شود. بدرستی شرایط آن  و 

تعیینی برای این نوع  -یک متد تشخیصی  تواند ی م NLS  بنابراین به دلیل کیفیت باال و غیرتهاجمی بودن،

مجاری  هایی از بخش که تصویرسازی از  دهد ی م اجازه  ERCPG  ،NLSبیماران باشد. برخالف  

هم در تصاویر   ها این بخش، صورت پذیرد  قرار دارند  و پایین سطح دچار انسداد   باال   در که  صفراوی

MRT  و همNLS  در مقایسه با  . شوند ی منشان دادهERCPG  باعث   که در آنها تجویز ماده حاجب  

تصویر فیزیولوژیکی مجازی از شرایط مجاری  متد دوم یک   شود،می بزرگنمایی میزان انبساط مجرا 

 . آورد فراهم می صفراوی و کبدی 

. در دو مورد،  دهد یم را انسداد طول و دلیل  ،میزاندقیق اجازه تعیین  NLS  ،در تمامی مشاهدات ما

ست. در یک مورد  درمانزاد آنها منشا از  یی هانشانه که   متمرکز است  ک انسداد در سطح مجاری کیستی

. در پنج مشاهده انسداد از  وجود داشت صفراوی  -ری مشترک کبدی مجادر محل تالقی این یک انسداد 

mm 1.5   بود و در بخش پروکسیمال مجاری کبدی صفراوی قرار گرفته   داشت  طول   2تا  . 

  MRTهای اسکن ما  د شی نم دیده  NLSلومن در تصاویر  بی میزان انسداد، در موردی که ارزیا برای

تر درباره گستردگی  دقیق  ینظر  ابراز که اجازه  تریهای نازک برش   ی بررس با   و  نمودیمتحلیل   را اصلی

  ERCPG  ومقایسه نتایج تشخیص غیرخطی  با ،  در همین زمان. کردیمرا تکمیل دهند کار می انسداد را 

 تر است.  دقیق مجرا  میزان درگیری در تعیین باید اذعان کرد که دومین متد 

شناسایی  شامل نه تنها  ،ی اصالح گیری در زمینه متدهای جراحی تصمیم   یبرااصلی   های حال معیاربا این 

الگوی بدشکلی ساختاری مجرای مشترک  کردن  مشخص شامل سطح و طول یک ساختار، بلکه همچنین 

نیز  بازسازی    هایتعیین رویکرد جراحی برای  این مورد ، د نشومی نیز  ها گیشد تنگ مورد  صفراوی در 

 . صادق است 

در تشخیص  به شکل قابل توجهی پتانسیل تشخیصی این متد  معمولی  NLS  با MRT کردن ترکیب 

  نه تنها   در این حالت ، چرا که  دهد ی مافزایش  ERCPGدر مقایسه با  را التهاب پانکراس مزمن یا حاد 
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عملکرد پانکراس  ارزیابی   امکان بلکه همچنین  ،پانکراسی-بررسی شرایط مجاری سیستم صفراوی  امکان

ما   ی کهالتهاب پانکراس مزمن  مورد . از چهار آید نیز بوجود می ها و ساختارهای مجاور آن  و اندام 

  ناشی ازدر یک مورد انتقباض مشخص بخش درون پانکراسی مجرای مشترک صفراوی مشاهده کردیم 

مجرای مشترک صفراوی توسط یک   دیستالتنگی بخش در سه بیمار و  وجود داشت های التهابی  پروسه 

نظر  به مخروط شکل انسداد مجرای صفراوی  ،NLSکیست پانکراسی بوجود آمده بود. در تصاویر  

پاپیالی اصلی   از جملهدر تمامی طول سر پانکراس شد را می های تحت تاثیر آن و بخش   رسید می

 . بود  6-5 آن برابردرجه و براساس مقیاس رنگی فاالندلر   دید )پاپیالی واتر( دئودنوم 

در تمامی موارد یک چگالی رنگی متوسط از مجاری صفراوی گشاد شده و یک پاسخ ناهمگن رنگی از  

د و بخش تنگ شده  مشاهده ش MRTو  NLS در تصاویر  هاست یکمحل مجرای ویرسونگ مشاهده شد. 

  NLS.  راند می به سمت عقب آن را کیست به دلیل اینکه  ؛بود شده شکل  ی مجرای مشترک صفراوی کمان

 را داد. های پانکراس رابطه میان مجرای ویرسونگ و کیست  شناخت  اجازه

های مختلف  تومورها در اندام حضور  ،ترین دالیل انسداد مجرای صفراویترین و شناخته شده معمول 

متاستاز  ای و همچنین پانکراس، پاپیالی اصلی دوازدهه ، سر  مجرای صفراوی خارج کبدیکبد، شامل 

تومورهای متمرکز در    ،تشخیص پزشکی. در بخش  هستند   خط کانتلیای و دوازدهه -بدرون رباط کبدی

.  شوند ی مای" خوانده دوازدهه -پانکراسی-حی به صورت متداول به نام تومورهای "ناحیه کبدیااین نو

است.  مرتبط با انسداد مجاری صفراوی و پانکراسی  مشترکبالینی عوارض  ایجاد دلیل این موضوع 

شامل  عموما  ،اند شده  متمرکز در این ناحیه تومورهای بدخیم    که دچار  افرادیدر  عالمت اولیه بیماری 

سیر  ارزیابی   است  مز ال جراحی، درباره سرعت انجام   گیری تصمیم   برای  . بنابراین شود می یرقان انسدادی 

در  . بنابراین صورت پذیرد TNM  به شرایط تومور براساس سیستمبیماری با توجه   پیشرفت احتمالی 

که یک برنامه  - تحلیل حذفی  در کناریک الگوی بدخیم یرقان انسدادی، وجود   وک بودن به شک م صورت 

،  یابی تومورکه اجازه جای را  AUTO TUNEدر مود  های استاندارد ما همیشه بررسی -خاص است 

 دهند را می  ارزیابی میزان گسترش آن به ساختارهای مجاور و نیز تعریف متاستازهای خونی و لنفاوی 

 .  م یادادهانجام 

)کارسینومای مجاری صفراوی( با مسدودسازی مجاری خارج و   90کالنژیوکارسینوما ما چهار مورد 

مجرای مشترک کبدی و دو  سطح  در یک تومور  وجود شامل دو مورد   که مشاهده کردیم داخل کبدی 

تعیین  اجازه   NLS. در تمامی چهار مورد، شدند کبد می مجاری درون کبدی و پارانشیم تومور درمورد 

یک مشابهت طیفی به پروسه    کالنژیوکارسینوما  هر دو مورد از .را داد دقیق سطح ضایعه و طول آن 

 (.  D from 213 to 418)  دادند استاندارد مرجع "کارسینومای کبدی" نشان 

  تر بودند انسداد نزدیک  محل  که به  مجاری درون کبدی درجه(  6-5افزایش چگالی رنگی )پژوهشگران 

  MRT ی هااسکن مشاهده کردند. در یکی از این مشاهدات در جهت انسداد مجرای مشترک کبدی،  را

داشت. این   متوسط  ی شدت  آن سیگنال و   داشتهقطر  cm 3که تا  دادند یک ساختار بافت نرم را نشان 
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.  بود  ی منشا سرطان داشتننشانه  که  بود در بر گرفته در سطح ضایعه به شکل آستینی مجرا را ساختار 

  یهاگره از بافت سرطانی،  اینشانه در انسداد مجرای مشترک صفراوی بدون هیچ  محل  دیگر ات مشاهد 

به   دادند اجازه به ما که  بودند  چادرینه کوچک و یک متاستاز کوچک درون کبد لنفاوی بزرگ شده در  

در طی  که  یشناسی مواد توسط بررسی بافت . این تفسیر بعدا شکل درستی الگوی ضایعه را تفسیر کنیم

.  بودند تایید شد   بیوپسی شده  انجام گرفت( برای کاهش فشار روی مجاری صفراوی )  اصفر یتخلیه کبد 

شناسی تایید شدند  بافت توسط بعدتر  که ، شدهمشاهده  کبدی مجاری درون  کالنژیوکارسینوما در یکی از دو 

اتساع کوچک مجاری  برای مثال یک   MRچرا که الگوی تغییرات  ،گیری اشتباه کردیمما یک نتیجه 

  و  بود  اندکی تنگ شده  که  از مجرای مشترک کبدی  ی س باالی بخشنوعی واری در اثر درون صفراوی 

  ه پزشکی نسبتا طوالنی از بیمارییک تاریخچبرخورداری از ،  مجرای کبدی  بخش دیستال  نتاثیر نگرفت 

  یهای بالینی مبهمنشانه برای ده سال( و   یره رنگ و کم رنگ و ادرار تبی یرقان جلدی، مدفوع خارش،  )

  التهاب تصلبی مجاری صفراوی اولیه های یک( به عنوان نشانه ERCPG)و در طی  توسط ما که   بودند 

 . تفسیر شدند 

مانند  ه  NLSمجرای صفراوی در تصاویر   انسداد سر پانکراس، سرطان در تمامی سه مشاهده ما از 

.  د یرسی مبه نظر مجرای صفراوی گشاد شده در سطح منطقه درون پانکراسی  زیاد چگالی رنگی 

به   نیز   مجاری درون کبدی شدیم. مجرای ویرسونگرنگ یک الگوی پر متوجه ما بصورت همزمان 

  میزان گسترش اجازه ارزیابی  AUTO TUNE. تصایر استاندارد شد دیده می پررنگ  ناهمگنی صورت  

نماهای   در .دادند میرا و تشخیص برخی متاستازهای خونی و لنفاوی تومور به ساختارهای اطراف 

های لنفاوی  یکی از موارد ما همچنین متاستاز به کبد و گره د. در شمی دیده ساختار تومور بهتر  جلویی 

آدنوکارسینوما در تمامی سه  شناسی . بررسی بافت دیدیم پانکراس  یهای سلولی باال بزرگ شده را در بافت 

 .  تایید کرد مورد را  

بسیار   ایوظیفه  ها توموربه همراه شبه  راس پانک   مزمن  و التهاب پانکراس  تشخیص افتراقی سرطان سر 

سازی  شبیه با   NLSبصورت حل نشده باقیمانده است. بررسی یکپارچه شکمی    همچنانپیچیده است و  

برای یک تومور نیست( و مشابهت طیفی آن به پروسه    شاخص بیماریپانکراس )همیشه   سر تغییرات 

تر درباره الگوی سرطانی پروسه بدست  دقیق  اطالعاتی که  دادند به ما اجازه   (D< 0.425) بالستیک 

  ای که؛ مسئله را دارد   کگسترش تومور به مجرای کیستی میزان  توانایی ارزیابی   NLSآوریم. بعالوه،  

 . اهمیت دارد  آناستوموز مجاري صفراوي به روده سرعت انجام گیری در زمینه ی تصمیم برا

  NLSتری با استفاده از بررسی  کپاپیلواسفنخش های ب بر اساس برخی متون، تشخیص افتراقی بیماری 

یرقان    آزمایشگاهیهای نشانه  که ما  ان در یکی از بیمار( US) اسکن فراصوت بسیار دشوار است. 

)جز   آن  مناطق پیرامونی  اتساع  ومجرای مشترک صفراوی   دریک انسداد دیستال  را داشت، انسدادی

ای و نفوذ  پاپیالی اصلی دوازدهه   دار شدنپرز  ی هانشانهسکوپی  را تشخیص داد. دئودنو ( سیستم صفراوی

از راه کبد   یکآندوسکوپ کالنژیوگرافی معکوس . را تشخیص داد  های طولی دئودنوم چین به احتمالی 

(PTCG ) در تر را نشان داد.کمنطقه پاپیلواسفن گیشد تنگ  NLS   کبدیمجرای مجاری درون کبدی و-

بررسی  بود.    ادامه یافتهورود به دئودنوم   محل دومی تا الگوی پررنگ که شدند دیده می پررنگ صفراوی  

NLS اجازه تشخیص یک ساختار اضافی با یک سیگنال رنگی در منطقه مجرای   ،جهت ساژیتالدر
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پاپیالی اصلی دئودنومی   دریک ضایعه توموری  وجود   احتمال در نتیجهداد. را مشترک صفراوی 

پاپیالی  نشده   تفکیک  کامال: آدنوکارسینومای تشخیص درگذشت.  DVS سندروم  در اثر . بیمار مطرح شد 

یک روش درست برای انجام  اتخاذ بر اهمیت برای تاکید  این مثال از  دوست داریم. ما اصلی دئودونومی 

 . استفاده کنیم  یک آزمایش در یک شرایط تشخیصی خاص 

-آناتومیک ی ها انداز بزرگی برای تشخیص شماری از بیماری چشم  NLSنتایج ما قادر بودند نشان دهند 

نیازی به تجویز مواد    بوده و غیرتهاجمی    NLSدارد. دئودونومی -پانکراسی-منطقه کبدیعملکردی 

  MRTبا  شدن  ترکیب  در صورت و  دارد  سیستم صفراوی  بررسی این متد توانایی ندارد. حاجب 

بسیار زیادی از موارد   و در تعداد  میابد قابل توجهی افزایش به شکل متد   این  اهمیت تشخیصی ، یمعمول

رادیودئونوسکوپی  متد بررسی جایگزین به عنوان متد اصلی تشخیصی  تواند ی م NLSبررسی  

(ERCPG  وPTCG)  ارزشمند هستند  تشیخص برای   نیزهرچند که سایر متدها   ؛شود  .NLS   ممکن

اندوسکوپی و   هایبررسی به هر دلیل امکان انجام که   باشد متد تشخیصی انتخابی برای بیمارانی است 

گیری نهایی  تصمیم برای    NLS. ما بر این باور هستیم که استفاده از  در آنها وجود ندارد اشعه ایکس 

 به شکل فعاالنه گسترش یابد.  باید    درباره تشخیص بالینی

 

 

 

 

 

 

MECT  وNLS  91میوکاردیتدر تشخیص 
 )التهاب قلب( کم تا متوسط 

  93فادین، کی. ال. 92پی. اس. بورتشوف 
 95، پی. آ. عبدولف 94او. پی. درکاچ

 97، بی. ام. نیکولف 96تی. ان. تیموفیفا 

 
91 myocarditis 
92 P.S. Bortshov 
93 K.L. Fadin 
94 O.P. Derkatch 
95 P.A. Abdulov 
96 T.N. Timofeyefa  
97 B.M. Nikolaev 



66 

 

 

 مقدمه  

سایر انواع   عالیم آن با کمبود عالیم بالینی ویژه و مشابهت   به دلیل روماتیسمی تشخیص میوکاردیت غیر 

 . یک مشکل مهم و پیچیده باقی مانده است همچنان به شکل ، های قلبیآسیب 

، شود می  اتیولوژی و پاتوژنز صرف نظر از شرایط التهابی میوکاردیوم  شامل تمامی میوکاردیت مفهوم 

های  برخی بیماری  نتیجه  یامیوکاردیوم )میوکاردیت اولیه( و خود ین حالت ممکن است نتیجه پاتوژنز  ا

یک ضایعه کانونی  بیماری ممکن است .  باشد   های آسیب سیستمیک )میوکاردیت ثانویه(عفونی و پروسه 

 . کند ایجاد یا منتشر در میوکاردیوم 

ضایعه    حاکی ازتشخیص بالینی میوکاردیت اولیه بسیار دشوار است، بنابراین به دلیل کمبود عالیم مستقیم 

  بروزهفته پس از  3تا  2که در عرض   ی التهابی میوکاردیوم، تشخیص بر اساس عالیم بالینی غیرمستقیم

 : شوند ی م. عالیم مرتبط شامل موارد زیر رد یپذ ی مصورت  شوند ی م  پدیدارعفونت  

 شناسی جدید که در نوار قلبی شناسایی شود؛ هرگونه تغییر آسیب  .1

 (؛Iو    T  98ویژه قلب در خون )تروپونین ها  ن پروتئی و  هاافزایش سطح آنزیم  .2

 ؛در رادیوگرافی یا اکوکاردیوگرافیکاردیومگالی مشاهده شده  .3

 نارسایی احتقانی قلب؛ .4

و کمپلکس ایمنی درحال گردش، پاسخ بله    CD4/CD8افزایش ) یشناسهای ایمنی تغییر شاخص  .5

 ؛ (هابه بازدارندگی مهاجرت لنفوسیت 

 . دیا، کاهش صدای اول و ریتم گالوپ رتاکیکا .6

با سوزن است. در همین حال عالمت  میوکاردیوم بیوپسی های تشخیصی یکی از انواع تکنیک 

لنفوسیتیک و هیستوسیتیک( در  یک واکنش التهابی )گسترش  شامل وجود شناسی اصلی بیماری ریخت 

حال بیوپسی اندومیوکارد  . با این است  ها و اندوتلیوم مویرگیت یکاردیومیوس دیدگی آسیب  ومیوکاردیوم  

برداشته  نمونه از بخشی سالم از میوکاردیوم   که ممکن است به دلیل   کند ینمتشخیص کامل را تضمین  

 . ید بدست آنتیجه منفی کاذب   و شود 

تایید   % موارد 37-17در  طبق نظر بیشتر نویسندگان بیوپسی اندومیوکارد تشخیص بالینی را تنها 

 . کند یم

ها که اجازه  در کلینیکتدهای تشخیصی غیرتهاجمی از مدر این رابطه توسعه و استفاده گسترده 

باعث جلب   دهد ی م تصویرسازی التهاب میوکاردیوم و تعیین شدت و تغییرات آن در طی دوره درمانی را 

برخی تجربیات در تشخیص غیرتهاجمی میوکاردیت و کنترل پویای شرایط  شد. ما   زیادی توجه 

التهابی کاردیاک، عالوه  . در تشخیص یکپارچه ضایعه ایمکرده آوری جمع  میوکاردیوم در طول درمان را
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شناسی و فراصوت، ما از متدهای  های بالینی، آزمایشگاهی، ایمنی بررسی  شامل  بر متدهای متداول

های تشخیصی  توموسینتوگرافی میوکاردیوم( با کیت ،  OECTفوتونی ) ای تک نگاری رایانه مقطع 

(HMPAO لکوسیت )  با  نشاندار شده های خودیottTc آمینو اکسیم )مارک  پروپیلین هگزامتیل

HMPAO  و بررسی )NLS  استفاده کردیم  قلب . 

 ها مواد و روش

 Elcinct Apex SP فوتونیتک ای نگاری رایانه مقطعدستگاه  با استفاده ازمیوکاردیوم   توموسینتوگرافی

به جریان    یهای خود ساعت پس از ورود دوباره لوکوسیت  24و یکبار ساعت   2-1)اسرائیل( هر  ""6

فرزیس  لکوسیتو  و  خون کامل توسط سانتریفیوژ  ml500 خون صورت گرفت. سوسپانسون لکوسیت از

سوسپانسیون  میکرولیتر بود.  1سلول در هر  45000-37000. شمارش لکوسیت برابر  تهیه شد 

در دمای اتاق  دقیقه  15برای  tTC _HMPAO (500) 99در فالسکی با  ، پیش از تزریق لکوسیت  

انکوبه شد. برای تصویرسازی بهتر التهاب میوکاردیوم و مطالعه پرفیوژن، توموسینتوگرافی دوباره با  

هر  توموگرافی قلب   "های بخش   "،پردازش نتایج صورت گرفت. در طی  -44tTcتترافوزمین از  استفاده

cm 0.8  و مرزهای روبه بیرون بطن آئورتی   شدند ی مدر طی محور کوتاهی کشیده از باال به پایین

شدگی شدید  های فیکسها به شکل کانون در عین حال مناطق دارای التهاب در اسکن احاطه شدند. 

 .  شدند ی مدیده در حداقل سه بخش مجاور  شده   نشاندارهای  لوکوسیت 

 GHz 1.4انداز دیجیتالی مجهز به حسگر راه  'Oberon_4099'دستگاه با استفاده از  NLSبررسی  

به   ایتصاویر مجازی بدست آمده توجه ویژه . در تحلیل  (IPP  CLINIC TECH inc)صورت گرفت 

درجه در مقیاس   6-5)جلب شد  سیگنال میوکاردیوم  باال در ارزش رنگی   داراینواحی در حال ظهور 

  24زن و  25بیمار دچار میوکاردیت متوسط تا خفیف مورد معاینه قرار گرفتند )  49فاللندلر(. در کل 

  MECTاولیه بالینی با کمک ابزارآالت از جمله  تمامی بیماران یک بررسیدر سال(.  47-15مرد بین  

در طی درمان با استفاده از  بیمار  9 میوکاردیومشرایط  شده صورت گرفت.  دارنشان های با لوکوسیت 

ماه   8-2قلب در عرض  NLSبررسی  بیمار،   6در  . شد  بررسی   NLSتوموسینتوگرافی میوکاردیوم و  

  انجام را  MECTماده بعد بررسی  8-1.5 نیز و سه بیمار  شد بعد از بررسی رادیوایزوتوپ اولیه انجام 

 دادند.

آزمایشگاهی   -عالیم بالینی  دارایتمامی بیماران   ،ها در میوکاردیومبسته به نوع تجمع اولیه لکوسیت 

های  که تجمع منتشر لکوسیت  شد ی ممیوکاردیت به سه گروه تقسیم شدند. اولین گروه شامل بیمارانی 

  کانونی  تجمع   که شد ی مشامل بیمارانی (، گروه دوم n=16شده در میوکاردیوم داشتند )  دارنشان 

گروه هیچ تجمع مشخصی از  ( و سومین n=20)  داشتند  ومیوکارد یم در شده دارنشان  ی هات یلکوس

مشابه  از نظر سن و جنسیت  هاگروه (. n=13شده را در میوکاریوم خود نداشتند )  دارنشان های لکوسیت 

  دارای درگروه  ؛1.8 ± 32.1ها برابر تجمع منتشر لوکوسیت  دارای سن بیماران در گروه میانگین بودند. 

 بود.   2.2±36.6و در گروه فاقد تجمع مشخص برابر  ؛ 2.1±35.2تجمع کانونی برابر  

 تحلیل نتایج 
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شده نشان داد که تمامی بیماران در گروه اول یک   دارنشان های خودی  لکوسیت  قلبی توزیع درون تحلیل 

  (LV)، بطن چپ (n=15)% از موارد  94دهلیز ضایعه منتشر دیواره قلب در حداقل دو ناحیه دارند: 

63% (n=10) بطن راست ،(RV) 63% (n=10)   63دیواره بین بطنی و  %(n=10)  در بیمارانی .

یک  در بیشتر موارد  در میوکاردیوم،   شده دارنشان  ی خود  ی هات یلکوسگروه دوم با یک تجمع کانونی 

و در سایر نواحی قلب انتشار    (n=15)% از موارد 65در  –(IVP)مشاهده شد ضایعه دیواره بین بطنی 

  -n=6 ،RV% ،  30 –)دهلیز  ی داشت کمتر  ح ووضمشاهده شد و  کمتربه گروه اول    نسبت التهاب 

25%  ،n=5    وLV-20% ،n=4 .) 

یک  وجود   بود   مرتبطدر میوکاردیوم  یخود  ی هات ی لکوس به الگوی تجمع یکی از فاکتورهایی که احتماال  

به    تواند ی م که  بود و بینی، کیسه صفرا و ضمائم رحمی  حلقخارج قلبی لوکوسیت در  فیکس و  تجمع 

عنوان یک کانون مبهم از عفونت مزمن در نظر گرفته شود. مشخص شد که در یک الگوی منتشر از  

ای از میوکاردیت منتشر در  به عنوان یک نشانه   تواند ی مدر میوکاردیوم )که  ی خود   یهات یلکوس تجمع 

 % موارد مشاهده شدند. 100خارج قلبی آلودگی در  ی ها کانون نظر گرفته شود( 

% موارد  70عفونت مزمن در  خارج قلبی   یهاکانون  ، کانونی تجمع لکوسیت در میوکاردیوم الگوی  در

  یقلب  خارج  ی هاکانون  ،ها در میوکاردیومبیماران فاقد یک تجمع مشخص از لکوسیت یافت شدند. درگروه 

بیشتر    یخود  ی هات یلکوستجمع خارج قلبی  ی هاکانون % از موارد یافت شدند. 40مزمن تنها در  عفونت 

ها وجود نداشت.  میان گروه  از این نظر اینحال هیچ تفاوت واقعی و بینی یافت شدند، با مواقع در حلق 

بود که  مرتبط دوران بیماری  ول ط به در میوکاردیوم   ی خود  یها ت یلکوس به الگوی توزیع دیگر   فاکتور 

های  میانگین زمان بیماری )از نشانه یافت. بنابراین در گروه اول مافزایش  3تا  1به ترتیب از گروه 

 > P,.2) 7± 16تر از گروه دوم کوتاه  ماه بود، که MECT )8+4انجام اولیه میوکاردیت تا عمل 

 .است  .(P,. 3 < 0.05) 10+28سوم و درگروه  (0.05

  36%  بیماران )75  در  بیمارانی که دچار میوکاردیت شده بودند نشان داد کهاولیه  بررسی یکپارچه 

بصورت منتشر یا کانونی  های ضخیم میوکاردیت های خودی در الیه ( تجمع لکوسیت مورد  49مورد از 

ضایعه التهابی ماهیچه قلب را   ،های بالینی میوکاردیت به همراه برخی نشانه که   صورت پذیرفته است 

های  قلبی و شاخص ترشح سلول  ی هام ی آنز ی هات ی فعال یک میوکاردیت منتشر  در  معموال. کند ی متایید 

، مانند هدایت مختل شده  ECGدر   تغییرات صورت متوسط افزایش یافته است و همچنین برخی  به ایمنی 

اندازه   . افزایش شوند نیز مشاهده می عدم هماهنگی هدایت الکتریکی(  I-IIبلوک دهلیزی بطنی درجه )

خونی در پروسه   ی درترشح فاکتورهای ایمنی های  دهلیز و بطن چپ و افزایش شاخص دیاستول در 

که  % از بیماران معاینه شده 25التهابی کانونی معمول بودند. حداقل پیامدهای بالینی از میوکاردیت در 

مشاهده شد.  ها در میوکاردیوم را نشان نداده بود ها یک تجمع مشخص از لکوسیت نتوموسینتیگرافی آ 

و محدودیت راه   یسمی را دریافت کردند برای مدت شش ماه داروهای ضد التهابی و متابول تمامی بیماران  

برخی داروهای ضد آریتیمی، ضد ویروسی یا ضد باکتریایی  حسب نیاز، . برداشتند  رفتن برای یک ماه

تمامی بیماران بهتر شد و عالیم بالینی  حال شروع درمان دارویی، ماده پس از  4-1.5نیز تجویز شدند. 

 ی پزشکی بروند ناپدید شدند. ها که باعث شدند آنها به دنبال دریافت کمک 
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بیمار با   2توموسینتیگرافی میوکاردیوم را بصورت پیوسته در طی درمان صورت دادند. در سه بیمار 

  های تثبت هنوز برخی کانون  نیز   ماه بعد  3-5و1شده،  نشاندارهای الگوی پراکنده تجمع لکوسیت 

، اما تعداد آنها نسبت به معاینه اولیه  شدند دیده می ها تومواسکن در  در میوکاردیوم  ی خودی هالکوسیت 

ماده پس از   8 ، کهشده دارنشان های  یک بیمار با تجمع تثبیت شده از لکوسیت  MECTدر کمتر بود. 

 .  دیده نشد ها کانون درون قلبی از تجمع لکوسیت  چ هی  صورت گرفت   مصرف دارو

در سه بیمار دچار  شروع درمان دارویی  ماه پس از 5-1.5در عرض که  NLSیک بررسی  در 

شد؛ این  تایید پررنگ غیرطبیعی   NLSنواحی با یک سیگنال  وجود   ،صورت گرفت  میوکاردیت منتشر 

شده در میوکاردیوم همخوانی   دارنشان  خودی  هایلکوسیت های تثبیت ا کانون به صورت کامل ب  نواحی 

در زمینه تشخیص غیرتهاجمی احتمالی میوکاردیت با  مطالعات دیگر برخی با نتایج . نتایج ما  داشتند 

ما نتایج منفی   NLSبررسی   ی دیگر با در مورد رخطی کامپیوتری هماهنگی دارند. غی  استفاده از بررسی

انحراف   کاذب یا مشکوکی بدست آوردیم که با توجه به برخی مشکالت فنی قابل توجیه است )افزایش

ماده پس از   8و  6یبریالسیون دهلیزی ناگهانی که در طی بررسی اصالح شد(. فسیگنال مرتبط با یک 

MECT، NLS     بدست آمده از این   انجام شد و تصاویر دو بیمار با یک تجمع لکوسیتی کانونی،برای

 نشان ندادند. را  ای شناسانه هیچ تغییرات آسیب  راه

د  دنثابت کر  NLSبا استفاده از توموسیتیگرافی میوکاردیوم و   صورت گرفته  های مکرر بنابراین بررسی 

،  شد ماده پس از شروع درمان دارویی مشاهده  3-1.5بالینی در شرایط بیمار که در عالیم  که یک بهبود  

حتی در میوکاردیت با شدت  از بیماری شناسی میوکاردیوم پاکسازی ریخت نشانگر بهبود نبود، چرا که 

های  توموسینتوگرافی میوکاردیوم با لکوسیت مشخص شد که  . صورت گرفت دیرتر  زمانی  ،متوسط یا کم

تر برای تشخیص میوکاردیت  دهندهتر و آگاهی متدی حساس ،NLSنسبت به بررسی  شده  دارنشان  خودی 

)با   ها تشخیص ضایعات هر دو بطن و همچنین دهلیزاجازه  MECT)بویژه در طی بررسی اولیه(.   است 

دیواره نازک بسیار خوب  قلبی واجد های های التهابی در محفظه . بافت داد آنها( را  اندکمت ضخاوجود 

بعالوه، اختالالت ریتمی نسبتا   . دشوار است  NLSها در طی  ندیدن آدیده شدند هرچند که مشخص شد 

، اما بر  گذارند ی نم تاثیر  MECTکیفیت تصاویر اسکن بر  دهند ی م در بیماران میوکاردیت رخ  ی کهزیاد 

ترکیب غیرقابل  یک  حضور   MECTر در بررسی گند. یک فاکتور منفی دیرگذا تاثیر می  NLSتصاویر 

ها را  و بافت  ها اندامزمینه  هاست که پرتودهی کلی پس ها در تجمعات لکوسیت اجتناب از اریتروسیت 

. گذارد ی م های تحت مطالعه و پس زمینه آنها تاثیر مرزی میان اندام بر افزایش داده و در برخی موارد 

استفاده  کنترل شرایط میوکاردیوم در طی درمان  برای ایبه عنوان وسیله   تواند ی ماحتماال  NLSبررسی  

 به عنوان متدی برای تشخیص اصلی.  نه   اما؛ شود 

  K  ،32های بدست آمده از یکی از مشاهداتمان ارجاع دهیم. بیمار  به دادهشما را به عنوان یک مثال ما 

، ضربان نامنظم و  کرد ی م در حالت استراحت احساس  ساله، با شکایت از یک درد قلب مبهم پیوسته که 

و پاها در شب، خستگی و کمبود   ها دست پریدگی ناراحتی تنفسی در هنگام فعالیت فیزیکی متوسط، رنگ

به کلینیک مراجعه کرد. تاریخچه پزشکی نشانگر آن بود که دو ماه قبل، بیمار  انرژی و خستگی کلی  

   C0 38.5تبی با دمای  ،روز بیمار 5التهاب حلق و بینی حاد بدون بستری شدن داشته است. برای  یک 
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 100مانتادین ر، 99بیستول  و   اقدام به خوددرمانی کرده. بیمار ه بود تبخال نیز زد بعالوه  و   هداشت انه لرز شب

با این همه سه هفته بعد    .گذاشته بود بهتر  روبه به آهستگیحال او  و  بود مصرف کرده   101و آسپرین 

 شکایات دوباره پدیدار شدند. 

مفاصل  دچار معاینه فیزیکی بیمار   بخش بود. بر اساسشرایط او رضایت  ن زمانی بستری شد در 

ضربان اضافی قلب  ضربه در دقیقه( و   90مچ پا ، تاکیکاردی متوسط )میزان نبض، گی پرید رنگ 

در  . داشت  ضربه در دقیقه(، صدای اول خاموش و صدای سوم در اوج قلب   5در حدود ) هگاهی گ

 نوتروفیل باند %9و شیف به سمت چپ  18.8x1091های خون تا  آزمایش خون افزایش لنفوسیت 

  LDGاست(،   12.5)حد طیبعی آن برابر  U/L 12.8افزایش یافته   ESR mm/h 20، ه شد تشخیص داد 

،  g/L 4.5 (2.5)  برابر   M(، ایمنیوگلوبین  4.0)  5.5 برابر (، فیبرینوژن 450) U/L 510  برابر

(. واکنش به بازدارندگی مهاجرت  66واحد )  96، درون g/l 24.2 (16)برابر   Gایمونوگلوبولین  

میکر  نوار قلبی برخی اپیزودها از مهاجرت پیس   %(. 90بود )با حالت طبیعی  % 174لنفوسیتی برابر 

ای  . عکس اشعه ایکس قفسه سینه، یک الگوی قدرتمند ریه رد کثبت   را گاهه بو ضربان اضافی بطنی گاه 

عروقی است. سایه قلب بزرگ نشده بود. اکوکاردیوگرافی هیچ تغییری  را تشخیص داد که به دلیل اجزا 

عملکرد بطن چپ    ی درو دیاستولیک  ی هیچ اختالل سیستولیک  نیافت و هاو سیستم دریچه های قلبی حفره در 

 تشخیص داده نشد. 

حساسیتی با  -یمیوکاردیت عفون  دچار بیمار تشخیص داده شد که  های بالینی و ابزاری  بررسی  بر اساس 

 .  است شدت متوسط 

  ،شده در ناحیه دهلیز راست  دارنشان های  یک تجمع منتشر از لکوسیت  ، یک توموسینتیگرافی میوکاردیوم

پروسه  به   ،NLS. مشابهت طیفی را تشخیص داد پشتی و جانبی بطن چپ و دیواره بین بطنی   یهاواره ید 

تشخیص بالینی و  به  عینیت بخشی اجازه  (D=202) "حساسیتی -استاندارد مرجع "میوکاردیت عفونتی

ضدویروسی، ضد   هایداوربیمار برای .  دهد یم گسترش پروسه التهابی را میزان گیری و تعیین جای 

و نیم ماه بعد، شرایط کلی بیمار بهبود یافت، درد قلب، ضربان، تنگی  التهاب و متابولیک تجویز شد. یک 

پریده نبودند. تغییرات آزمایشگاهی و نوار  و پاهای او دیگر رنگ  دادند ی نمنفس و سستی دیگر او را آزار 

قلب صورت گرفت.   NLSهرچند که کامال ناپدید نشدند. دو و نیم ماه بعد یک بررسی    ؛قلب کمتر شدند 

درجه(.   5-4مشخص شدند ) ترپررنگ  NLSتصاویر برخی نواحی با یک سیگنال   ،بررسی در این 

 .  ند دار شده در میوکاردیوم همخوانی داشت نشان  خودی های پررنگ کامال با مناطق تثبیت لکوسیت   نواحی 

این مورد خاص تشخیص میوکاردیت توسط چندین متد  در مثال بالینی این است که ویژگی خاص این یک  

و در طی درمان کنترل فیزیکی شرایط میوکاردیوم   ؛غیرتهاجمی تایید شد؛ گسترش پروسه تعیین شد 

نشاندار شده و    یخود  هایبا لکوسیت   MECTصورت گرفت. بصورت خالصه باید تاکید شود که 

NLS،  ی است  های التهابی میوکاردیوم هستند. این دلیلمتدهای غیرتهاجمی برای تشخیص دیداری بیماری

 
99 biseptol 
100 remantadinum 
101 aspirin 
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برخی  برای تشخیص افتراقی   و  تشخیص میوکاردیت   برای NLSو    MECTاستفاده از   به   برای توصیه

های میوکاردیومی فاقد الگوی التهابی و همچنین برای ارزیابی شرایط ماهیچه قلبی در  بیماری   دیگر از

 طی دوره درمانی.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های تشخیص بیماری در NLSاهمیت متد 
 بزرگتوموری روده  

  102ال. وی. شاپوشنیکوف 
 103او. آر. کوزشمیاکین 

 
های بدخیم روده  تشخیص فازهای اولیه از توده  یا ( برNLSما از متد تشخیص غیرخطی کامپیوتری )

های بدست آمده اجازه دادند که باور کنیم که این متد عمق نفوذ تومور درون  . داده استفاده کردیم  بزرگ

  سیر پیشرفت   بینیکه برای پیش اجازه تشخیص آدنوپاتی بدخیم را و   کند میدیواره روده را مشخص 

 .دهد ی م الزم است   بیماری و تعیین قابلیت برش تومور 

در   NLS% است. حساسیت  63حدود  NLSبا  تشخیص تومورها در روده بزرگ میانگین  نرخ 

ای  روده% است. این نرخ برای تومورهای راست 65دنوپاتی بدخیم در روده کوچک حدود اتشخیص لنف 

به عنوان یک مورد بدخیم   تواند ی مروده راست زیرا که یک گره لنفاوی قابل دیدن در منطقه  ؛بیشتر است 

 
102 L.V. Shaposhnikov 
103 O.R. Kozshemyakin 
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ممکن است به حضور یک پروسه   NLSهای لنفاوی در طی بررسی  در نظر گرفته شود. تشخیص گره 

  یان مبتالدر  %( 71)بیشتر اوقات لنفاوی منطقه روده بزرگ   ی هاگره ، حال، التهابی مرتبط باشد. با این 

 . %( 45ضایعات التهابی )به  یان مبتال تا   د نشومی به سرطان روده بزرگ دیده 

پیرامونی و همچنین    یها و بافت  هاتومور در اندام  ش گسترمیزان در ارزیابی  تواند ی م NLSمتد 

  برای موارد زیر  تواند یم  NLS. بررسی  مفید باشد   و غیره   هاشش ، هاآدرنالکبد،  های احتمالی بهمتاستاز

 : استفاده شود 

 ؛ تعیین قابلیت برش و نیاز به پرتودرمانی پیش از عمل −

 تنظیم میدان پرتوی؛  −

ایسکمی  در محل یک آبسه یا  گی سوراخ شد مانند   ،های ایجاد شده در اثر تومورتشخیص پیچیدگی  −

 توسط تومور مسدود شده است. کامال   آنها  لومن که انسدادی در بیمارانی پیش 

.  (D<0.425) دهد یمرا  تفکیک تومور و تغییرات ایسکمیک دیواره اجازه   ،% موارد 75در  NLSمتد 

حال در بیشتر موارد منطقه ایسکمی در کنار منطقه توموری واقع شده است )در فاصله نزدیک(، با این 

ممکن است مشاهده شوند. تومور بیشتر از همه به   نیز  نواحی بینابینی با غشای موکوسی طبیعی گاها 

  بصورت میانگین،  4.5تا  cm  0.8)از   شود ی مدر دیواره روده دیده  ناهمگن عنوان یک بخش پررنگ  

cm 2  .) الگوی  با   مرکززی ایناحیه  که  شود یمبخش ایسکمیک بیشتر به این خاطر تشخیص داده

  cm ن یانگ ی م بصورت )  1.5تا   cm 0.6از  آنضخامت و   فالندلر( دارد درجه در مقیاس  6-5پررنگ )

درجه( درحالی که   6تا 4از نظر رنگی ناهمگن است ) موارد  بیشتر در  منطقه توموری  است. متغیر( 1

 % موارد(. 70منطقه ایسکمیک معموال از نظر رنگی همگن است )در 

NLS   قابل توجهی بر  برتری و  روده بزرگ بسیار مهم است و فواید  چندگانه های برای تشخیص سرطان

تشخیص داده شود و  تر به تومور نزدیک در محلی تغییرات  دهد ی مچرا که اجازه  ،کولونو سکوپی دارد 

تنها متد برای تشخیص    NLSکند.  می  مشخص  و خارج آن رادقیق پروسه در روده بزرگ   یری گجای 

 از روده بزرگ است. گسترش تومور به خارج میزان 

دریچه ایلئوسکال  در طی کولونوسکوپی توسط باید در نظر داشت که تومور روده بزرگ ممکن است  

های حاوی مدفوع  مدفوع، دیورتیکول  یها تودههای کوچک و بزرگ به یکدیگر(، )در محل اتصال روده 

  مشخص کردننوسکوپی اجازه . کولوآید کمتر پیش می  NLS  در و این حالت یا آرتیفکت تنفسی تقلید شود 

چهار ماه پس از عمل  ، بنابراین مهم ست که دهد ینم را  یا خیر   است  ه اینکه آیا یک توده بافت نرم بازگشت

بتدا اندکی  تکرار شود. یک بافت اسکار، حتی اگر درا  نیز انجام شده و هر شش ماه یکبار  NLSجراحی  

د.  نشو ترمشخص  آن مرزهای و  حدود یکسال بعد( انی بعد کوچک شود )در زم  بزرگ باشد، باید اندک

 های برای بیوپسی در نظر گرفته شوند. بزرگ شده باید به عنوان نشانه های لنفاوی گره و بافت اسکار 

با   توان ی م اجازه قضاوت درباره شرایط زائده صفاقی روده بزرگ که  ،پیوتریکام NLSمتد تشخیص 

. برخی تغییرات پاتولوژیکی  دهد می یافت   ، آن رایابی عروق مزوکولونی به عنوان یک نقطه مرجعجای 
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اثر   -یعنی کولون و پانکراس-آنها متصل است  به هایی که مزوکولون اندام  ر در مزوکولون در وهله اول ب

 . گذارند می

سرطانی  های بدخیم و پیش ابزاری امیدوارکننده برای تشخیص بیماری  ،ص غیرخطی کامپیوترییتشخ

متد  با   cm 0.7قطر باالتر از باهای آدنومایی  تشخیص پولیپ است. و برخی تغییرات دیگر روده بزرگ  

،  mm 2کمتر  ایهایی با اندازهتک پولیپ تشخیص . با اینحال  گیرد به سادگی صورت می  NLSتشخیص 

های هایپرپالستی و  پولیپ درست اجازه تفکیک  NLSدر سطح روده دشوار است. هرچند تشخیص  

 . بسیار قابل اتکا باشد   تواند ی م ، اما برای تشخیص لیپوماها دهد ی نمرا  از یکدیگر آدنومایی تفکیک 

در برخی موارد معمول، تشخیص سرطان روده بزرگ نیازمند هیچ آمادگی خاصی نیست، با اینحال  

  یک روز پیش از معاینه که   شود ی متوصیه  های روده بزرگ بیماری تر  قابل اطمینان برای انجام تشخیص 

 ها شود.  تخلیه رودهاقدام به  اماله کردن  ا و درست پیش از معاینه ب

انجام متدهای   اما ،رفت ی م را در مواردی که شک وجود بیماری کولون روده بزرگ  NLSما بررسی  

اختیاری  بی اماله باریوم و کولونوسکوپی )به دلیل درد حاد،  معمول برای بررسی روده بزرگ مانند 

و   بود دشوار پسا جراحی( گ یا برخی مشکالت  سی مناطق درست از روده بزرمدفوع، عدم امکان برر

خارج  های پروسه و بازگشت  دگی گستر تعیین هدف ا ب  خارج اندامی بزرگهای  توده  مورد همچنین در 

 . انجام دادیم ر تومو اندامی

های متفاوت در  های با رنگ مانند دیواره  ؛بزرگ را یافتیم  سرطان روده های در ده مورد ما برخی نشانه 

  مشابهت طیفی بهدرجه در مقیاس فالندلر( و یک  6-4) 3.5تا  cm  1.5روده بزرگ از اندازه 

  ا. در دو مورد سرطان روده بزرگ ب (D<0.425) "استاندارد مرجع پروسه "کارسینومای روده  بزرگ 

انسداد روده همراه بود. در یک مورد یک تومور بزرگ از کلیه راست سرچشمه گرفته بود  های از نشانه 

در   الرو وجود داشت. در موردی دیگر، ما یک تومور را تشخیص دادیم کهکولون باو یک درگیری 

بندی چندبعدی روده بزرگ دلیل  . در یک مورد مقیاس است خارج اندامی بیشتر   رو روده پایین  مقایسه با

. برای تایید  فراهم کرد  ی روده بزرگضایعه سرطانی در خمیدگی طحالیک وجود برای مشکوک شده به 

که به  تکرار کردیم در نازودم آدنوکارسینومای روده بزرگ  را  بررسیما پس از تست وجیتال  نتیجه،

وجود  های کولونوسکوپی نشانگر  دادهبا اینکه . در دو مورد (D=0.213)تشخیص یک پولیپ منجر شد 

  ی مبنی بر وجود مدرک قابل قبولهیچ  NLSبررسی    ، اما یک بیماری سرطانی یا یک پولیپ بدخیم بودند 

 .  (D>0.425)نکرد  ارائه روده بزرگ را  در یک ضایعه سرطانی 

 گیری نتیجه 

کولون برود یا   در یک بیماری ظن وجود   ه تشخیص غیرخطی کامپیوتری باید در مواردی ک .1

انجام متدهای متداول برای بررسی روده بزرگ مانند اماله باریوم و کولونوسکوپی  درجایی که 

و  بزرگ   خارج اندامییک توده  وجود   . بعالوه در صورت استفاده شود  د نسبربه نظر دشوار  

خارج اندامی و مشکالت ایجاد شده توسط تومور یا  تومور ، بازگشت آنبرای تعریف گستردگی 
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و انتخاب رویکرد درمانی کمک   مشکله حل مشکل قابل عمل بودن  که ب)های جراحی دخالت 

 . توان از این متد بهره برد نیز می  ( د نکنیم

بیشتر    در، زیرا که رسد ی م کافی ناها به نظر ص تک پولیپ یبرای تشخ NLSاستفاده از متد   .2

 های آدنومایی غیرممکن است. موارد تشخیص آنها دشوار و تفکیک میان هایپرپالزی و پولیپ 


