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مجموعه کتب رادفست، درسنامه CT و MRI هاگا، برنت و رومک که شامل 
خالصـــه ای از مطالب مهم این کتب می باشـــد، از بهترین رفرنس ها برای 
Review مطالـــب به صورت فورس ماژور می باشـــد. زحمات جناب آقای 
دکتر نصیری در زمینه گردآوری این مجموعه ارزشمند، شایان تقدیر است.

دکتر امیررضا دلیلی
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیالن

مقدمه استاد



بنام خالق یکتا
رشـــته تصویربرداری دارای گســـتردگی و تنوع نامحدود بوده و به راستی 

روشنگر درمان بیماری ها می باشد.
فلذا همکاران رادیولوژیست در امور خطیر درمان، مسئولیت کتمان ناپذیری 
داشته که مستلزم استفاده از منابع به روز و مناسب جهت تشخیص مسائل 

غیرطبیعی در ارگان های مختلف می باشد.
در کنار مطالعه کتب اصلی و رفرنس، استفاده از منابع ترجمه شده مناسب 
و متعاقبًا خالصه اصولی، جهت به خاطر سپردن موارد و نکات ضروری در 

زمان حداقلی، بسیار ضروری به نظر می رسد.
  جناب آقای دکتر نصیری از دســـتیاران فعال و کوشـــای دانشـــگاه علوم 
پزشکی گیالن، در این راه ابتکار جدیدی به خرج داده و اعم مطالب مهم 
آموزشـــی را در خالصه هایی نفیس، گردآوری کـــرده که به جرأت می توان 

گفت منابع قابل اتکا جهت آزمون های ارتقاء و بورد می باشد.
امیدوار است در راســـتای این هدف مقدس شاهد درخشیدن دستیاران و 
متخصصیـــن جوان در زمینه امر تألیف و ترجمـــه کتب مرجع در آینده ای 

نزدیک باشیم.

دکتر زوبین سوری
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی – گروه رادیولوژی
تابستان 1401

مقدمه استاد
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مقدمه

 کبد بزرگ ترین ارگان بدن با 1500 گرم وزن در بزرگساالن}
 هر دو پوزیشن سوپاین و right anterior oblique position در سونوگرافی باید استفاده شود.}
 Volumetric imaging: به عنوان تنها روش ارزیابی کبد که پرتره ای از آناتومی کلی کبد، سایز، تکسچر و ویژگی های سطحی }

آن را به دست می دهد. )در سیروز و کبد چرب کاربردی(

آناتومی

 Main lobar fissure: تقسیم کننده لوب راست و چپ- از فوسای کیسه  صفرا تا -IVC ورید هپاتیک میانی در آن}
 Right intersegmental fissure: لوب راست را به سگمان های قدامی و خلفی تقسیم می کند. ورید هپاتیک راست از درون آن}
 Left intersegmental fissure: لوب چپ را به سگمان های مدیال و لترال تقسیم می کند. ورید هپاتیک چپ درون آن}
 لوب کودیت: در خلف آن IVC و در قدام آن فیشر لیگامنتوم ونوزوم}
 Papillary process: اکستنشن انترومدیال لوب کودیت؛ گاه لنفادنوپاتی را تقلید می کند.}
 وریدهای پورت در مرکز سگمان ها و به صورت Intrasegmental؛ }

 ascending portion of left portal vein :تنها استثناء
Left intersegmental fissure سگمان مدیال را به سه بخش کرانیال، میدل و کودال تقسیم می کند.

 ورید هپاتیک چپ: مرز یک سوم کرانیال~
 ascending portion of left portal vein: میدل}
 فیشر لیگامنتوم ترس: یک سوم کودال|

 

آناتومی کوئیناد

 بر مبنای پورتال سگمانت که هم اهمیت functional و هم pathologic دارد.}
 کودیت ممکن است از شاخه های پورتال راست و چپ خون رسانی دریافت کند و توسط یک یا چند ورید هپاتیک مستقیمًا به }

IVC تخلیه می شود.
{Oblique cranially angled subxiphoid view :نحوه بررسی لوب چپ  

کبد
4فصل 4 رومک



)Radfast( 14    درسنامه سونوگرافی رومک

نه سایز آن. بسیاری از تود ه های بزرگ ایزواکو دیده نمی شوند و در مقابل توده های کوچک هاپیر/ هایپواکو به خوبی تشخیص 
داده می شوند و اهمیت سونوگرافی با کنتراست اینجاست.

 Liver lesion characterization with microbubble contrast agents is based on lesional vascularity and lesional 
enhancement in the arterial phase )10-40 sec(, portal venous phase )40-90 sec(, and late phase )up to 5 minutes(.

 توده های خوش خیم کبدی، همانژیوم ها و FNH در فاز آرتریال انهنس می شوند و Sustained در فاز پورتال خواهند ماند به }
گونه ای که مساوی یا بیشتر از کبد مجاور دیده می شوند. اما تومورهای بدخیم مانند متاستازها و HCC به دلیل خون گیری از 
شریان هپاتیک به سرعت و با شدت بسیار انهنس و سپس به سرعت washout می شوند به طوری که در فاز پورتال انهنسمنت 

)perfluorocarbon contrast agent ندارند. )در
{.washout با تأخیر/ بدون HCC می شود و در بدخیم ها گاه washout دو استثناء: در خوش خیم ها گاه آدنومای هپاتیک 
به دلیل } احتمااًل  که  باقی می ماند  کبد  در  میکروبابل ها   vascular pool از  شدن  شسته  از  بعد  که  اول ها  نسل  از   :Levovist  

به صورت  هستند  کوپفر  فاقد  که  متاستازها  جمله  از  مختلف  توده های  و  است  کوپفر  سلول های  توسط  بابل ها  فاگوسیتوز 
حفره های سیاه یا هایپواکو در پارانشیم انهنس شده دیده می شوند. 

 یک hypoechoic halo در اطراف توده ایزو/ اکوژنیک کبدی~نئوپالسم های هپاتیک
 یک توده هایپواکوی سالید}
 توده های سالید متعدد در کبد؛ استثناء: همانژیوم ها معمواًل متعدد}
 سابقه کلینیکی بدخیمی، بیماری مزمن کبدی یا هپاتیت مزمن یا |

عالئمی که بتوان به توده کبدی نسبت داد.

4 توده ای که حتمًا باید تشخیص قطعی داشته باشیم: 

نئوپالسم های خوش خیم کبد

همانژیوم کاورنوس
 شایع ترین توده کبد}
 در همه سنین شایع اما در بالغین و زنان شایع تر )زنان به مردان 5 برابر(}
 شایع ترین عالمت: بی عالمتی}
 در صورت عالمت دار شدن: درد حاد به دلیل خونریزی یا ترومبوز}
 سندرم کازاباخ مریت: ترومبوسیتوپنی ناشی از سکوستریشن و تخریب پالکت ها که در شیرخواران شایع و در بالغین نادر است.}
 رشد همانژیوم ها در طول زمان و در بارداری و تجویز استروژن )نشان از وابستگی هورمونی(}
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Ligamentum teres (round ligament)
(obliterated umbilical vein)
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FIG. 4.9 Hepatic Ligaments. Diagram of anterior surface of the liver. FIG. 4.10 Right Triangular Ligament. Subcostal oblique scan 
near dome of right hemidiaphragm (curved arrows). Note 
lobulated contour and inhomogeneity of liver in this patient with 
cirrhosis. Right triangular ligament (straight arrows) is visualized 
because of ascites.

BA

FIG. 4.11 Normal Liver Echogenicity. (A) The liver is more echogenic than the renal cortex. (B) The liver is less echogenic than the spleen, 
as seen in many thin women, whose left lobe of the liver wraps around the spleen.
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مقدمه

 هیچ سایز دقیق به عنوان upper limit برای طحال وجود ندارد و در نظر گرفتن 1۲0 میلی متر سبب overdiagnosis می گردد.}
 CT و MRI تکنیک انتخابی ارزیابی طحال}
 سونوگرافی ابزار بسیار مناسب برای exclude هر مورد غیرطبیعی یا پیگیری مشکل شناخته شده.}

جنین شناسی و آناتومی

 طحال از توده سلول های مزانشیمی جای گرفته در مزانتر دورسال که معده را به پریتوئن خلفی بروی آئورت متصل می کند }
تشکیل می شود.

 زمانی که معده 90 درجه در محور طولی خود می چرخد، مزانتر خلفی همراه با خم بزرگ معده به سمت چپ جابه جا شده }
و قاعده مزانتر خلفی بروی سطح کلیه چپ متصل می گردد و لیگامان اسپلنورنال را شکل می دهد. این اتفاق توجیه کننده 
این موضوع است که چرا با وجود داخل صفاقی بودن طحال، عروق طحالی از خارج صفاق و لیگامان اسپلنورنال به آن وارد 
 bare area می شوند. در بسیاری از بالغین کپسول طحالی به مزانتر دورسال باالی کلیه چپ به طور محکم فیوز می شود و به
تبدیل می شود که معمواًل سطحی کمتر از نصف طحال دارد. دانستن این موضوع در کنار در نظر داشتن bare area در کبد، 

به افتراق پلورال افیوژن از مایع داخل صفاقی کمک می کند.
 محور طولی طحال در خط 10مین دنده چپ}
 دیافراگم محدب در سطح دنده 9 تا 11}
 طحال توسط سه لیگامان آویزان: اسپلنورنال، فرنیکوکولیک و گاسترواسپلنیک}
 گاسترواسپلنیک از دو الیه از مزانتر دورسال تشکیل شده که lesser sac را از greater جدا می کند.}
 وزن طحال به سن و جنس فرد بستگی و وزنی به طور متوسط کمتر از 150 گرم در اتوپسی دارد. )80 تا 300 گرم(}
 در زنان و با افزایش سن طحال کوچک تر.}

تکنیک و ظاهر سونوگرافی

 نفس بسیار عمیق با عمق بخشی بسیار به زاویه کستوفرنیک لترال می تواند مانع دیده شدن طحال شود؛ اما یک دم متوسط با }

طحال
5فصل 5 رومک
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{

FIG. 5.2 Bare Area of the Spleen. Variability in the relationship of the spleen to the anterior retroperitoneal surface is demonstrated in 
patients with ascites. (A) This spleen has no bare area. The splenorenal ligament (arrow) is outlined on both sides by ascitic fluid. (B) Part 
of the lower pole of the spleen is fused posteriorly. (C) Lower pole is fused to the retroperitoneum (arrows). (D) Large proportion of this 
patient’s spleen is fused posteriorly. Note the close relation of the spleen to the left kidney (K).

A

C

B

D
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مجاری صفراوی و کیسه صفرا

با زردی، باال } اولیه بیماران  ارزیابی   ،RUQ انتخابی؛ یافتن سنگ های صفراوی، درد حاد   سونوگرافی، مدالیته تصویربرداری 
رفتن تست های کبدی کیسه صفرا و tract صفراوی

مجاری } موقعیت  کالنژیوکارسینوم  توده های   Staging کبدی،  توده های  تشخیص  برای   )CEUS( کنتراست  با  سونوگرافی   
CBD در جلوی ورید پورت و سمت  صفراوی داخل کبد نسبت به وریدهای پورت، در داخل تریاد پورت ثابت نیستند ولی 
راست شریان هپاتیک قرار دارد و به صورت caudal در لیگامان هپاتودئودنال ادامه می یابد و 3 قسمت: 1. سوپراپانکراتیک ۲. 

رتروپانکراتیک 3. اینترستیشیال )آمبولی( دارد.
 در سونوگرافی: شاخه های first order )مجاری کبدی راست و چپ( به صورت روتین، قابل رؤیت است، ثانویه ممکن است قابل }

رؤیت باشد اما رؤیت شاخه های سوم یا بیشتر معمواًل غیرطبیعی است؛ نیاز به بررسی علت دیالتاسیون دارد.

~۲Mm≤ 
 40>%ورید پورت مجاور است.|

 CHD دیامتر نرمال اولین شاخه و شاخه های کبدی
 کالیبر نرمال CHD/CBD در بیمار بدون سابقه اغلب 7mm> است.}

~RPD برحسب تنوع مکان اتصال 
{ sup , شایع ترین؛ حالت نرمال 58-56% است که در قسمت 

post به RAD )مجاری اینتریور راست( متصل می شود.
 13-1% به مجاری کبدی چپ متصل شود.}
{trifurcation %۲-8 
 5-3% به CHD/CBD می ریزد.|

Variationهای مجاری صفراوی 

~ low insertion :مثال 
 اتصال یک سوم پایینی CBD نزدیک آمپول واتر|

محل اتصال cystic duct به مجرای صفراوی CBD متغیر است.

تکنیک سونوگرافی
1ساژیتال

Transverse 2 )اسکن روتین(
3اوبلیک )ساب کوستال(؛ طول مجاری هپاتیک راست و چپ در یک تصویر واحد

مجاری صفراوی و کیسه صفرا
6فصل 6 رومک
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بدخیمی های کیسه صفرا
 98% کارسینوم های کیسه صفرا آدنوکارسینوم هستند.}
 یک بدخیمی غیرشایع}
 فرد مسن}
 نسبت زن به مرد 1:3}

 اکثرًا با سنگ است.~
 بیماری مزمن کیسه صفرا}
 دیسکرازی}
 ابنورمالیتی پانکراتیکوبیلیاری}
 ناقلین مزمن سالمونال تیفی}
 کله سیستیت مزمن|

همراهی 

 شایع ترین توده در bed کیسه صفرا، محو شدن کیسه صفرا و گسترش کبد~
 ضخیم شدگی موضعی یا منتشر نامنظم دیواره}
 توده پولیپوئید اینترالومینال|

پترن ها 
{SCC :60-50% متاستاز کیسه صفرا مالنوم است )شایع ترین(~ سایر 

 شایع ترین منشأ آدنوکارسینوم signet cell معده|
 MET :سایر

~10mm > ،مالنوما: ضایعات هایپراکو، پولیپوئیدی و پایه پهن، متعدد 
 Signet cell: اینفیلتراسیون منتشر، انقباض کیسه صفرا با دیواره هایپرواسکوالر|

 MET

 سایر محل های متاستاز: آدنوکارسینوم روده - HCC پیشرفته}

کانسر کیسه صفرا
 متاستاز به پریتوئن شایع است.}
 گسترش مجاورتی: کولون - کبد - دئودنوم}
 گسترش لنفاتیک: هیالر )می تواند به سمت سلیاک و یا نودهای پری پانکراتیک و مزانتریک برود(.}
 MET غیرمهاجرتی به کبد~ درمان: رزکسیون جراحی می باشد.}

 نودهای پری پانکراتیک}
 نودهای سلیاک}
 درگیری شریان کبدی}
 ورید پورت اصلی }
 پریتوئن|

غیرقابل رزکت 
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BA

C

FIG. 6.5 Harmonic and Spatial Compound Imaging of 
Biliary Tree. (A) View of the common hepatic duct using 
fundamental frequencies (B) with harmonic imaging 
and (C) harmonic imaging and spatial compounding. 
The arrow points to nonshadowing debris. There is 
progressively increased contrast to noise, effectively 
clearing the artifactual, low-level echoes over the fluid-
filled duct and increasing the conspicuity of debris 
(arrow) within it. All three images were obtained within 
6 seconds of each other.

I II III IV

FIG. 6.6 Todani Classification System for Choledochal Cysts. Type I cyst: diffuse dilation of the extrahepatic bile duct; this is the most 
common type (80%). Type II cyst: true diverticulum of the bile duct; very rare. Type III cyst: also called choledochocele; diffuse dilation of 
the very distal (intraduodenal) common bile duct. Type IV cyst: multifocal dilations of the intrahepatic and extrahepatic bile ducts. Type V 
cyst, Caroli disease, is omitted because it is not a true choledochal cyst. (With permission from Todani T, Watanabe Y, Narusue M, et al. 
Congenital bile duct cysts: classification, operative procedures, and review of thirty-seven cases including cancer arising from choledochal 
cyst. Am J Surg. 1977;134:263-269.)
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پانکراس

 سی تی اسکن:روش تصویربرداری انتخابی در staging کانسر پانکراس است.}
 سونوگرافی: در تشخیص کاراکتریزه کردن و staging های solid پانکراس به کار رود.}

 پانکراس به طور مایل در فضای پارارنال قدامی در رتروپریتوئن قرار دارد.~
 سر پانکراس نسبت به تنه و دم پایین تر است.}
 گردن و تنه پانکراس نسبت به سر و دم سطحی تر هستند.}
 Uncinate process پشت تنه گاستروکولیک در سر پانکراس هست.|

آناتومی: 

تنه پانکراس:

~~curved linear پروب 
|Large footpoint 

 Compression scan در 
 لندمارک عروقی ورید طحالی}
{SMA و SMV محل اتصال 
{~SMA, SMV ونترال به 

 محل تالقی پروتواسپلنیک|
 گردن بخشی از تنه است 

 بیمار در حالت supine  باشد.}
 در حالت دم بهتر است.}
 در صورت گاز و مدفوع کولون عرضی چند سانت پایین تر از کولون عرضی و زاویه دادن سفالیک }

به پروب است.
{left lat decubitus :برای دیدن قسمت چپ تنه و قسمت مرکزی دم پانکراس 
 قرار دادن پروب در سمت راست و زاویه دادن به صورت down the barrel )طولی( ارزیابی تنه و دم}
 حین مانور والسالوا بعد از خورد آب و کنتراست، ایستاده یا نشسته|

 تکنیک کلیدی سونوگرافی: 

پانکراس
7فصل 7 رومک
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 سایز کوچک تر 3-1سانتی متر~
 اکثرًا بدخیم هستند به جز انسولینوما، شایع ترین 80% انسولینوما  و گاسترینوما|

هایپرفانکشنال %90 
Non functional

کمتر از 5 سانتی متر >، ± ممکن است جای تغییرات کیستیک و کلسیفیه باشند.
تشخیص: MDCT در تشخیص PETها ارجحیت دارد.

 تومورهای اندوکرین پانکراس ترشـــح کننده سکرتین، که دیالتاســـیون مجرا پانکراس می دهند، دقیق ترین و حساس ترین روش 
تشخیص سونوگرافی حین جراحی است.

افتراق PETهای non functional بزرگ VS آدنوکارسینوم داکتال پانکراس )شایع تر است(
 فلو عروقی داخل برجسته}
 فقدان دیالتاسیون مجرای صفراوی و PD در سر پانکراس}
 فقدان پیشرفت تومور یا متاستاز در تصویربرداری سریال}

لیپوما پانکراس
 معمواًل هایپواکو هستند.}
 متاستاز شایع ترین نئوپالسم پانکراس است 4 برابر اولیه}

~RCC 
{Breast 
 معده}
 ریه}
 مالنوم}
 کولون|

منشأ تومورهایی METدهنده به پانکراس 

 بین تشخیص ابتدایی ضایعه اولیه و یافتن MET در پانکراس ممکن است یک دوره طوالنی وجود داشته باشد. حتی تا 10 سال }
بیشتر -RCC 1 -۲ کمتر مالنوم

CEUS پانکراس
 ارجحیت واضح در conventional us در تشخیص ضایعات solid پانکراس دارد.}
 عملکرد آن مشابه سی تی + کنتراست در تشخیص کارسینوم پانکراس و پانکراتیت فوکال است.}
 ممکن است در تشخیص نکروز پانکراتیت حاد مفید باشد.}
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IP CBD
AMPULLA

Liver

GB

D

IVC

FIG. 7.8 Normal Ampullary Area and Bile Duct. Sonographic 
scan through the gallbladder (GB) and liver, with the patient in the 
left lateral decubitus position, to visualize the ampullary region 
shows the normal distal bile duct (arrow) as it passes through 
the pancreatic head and enters the duodenum through the major 
papilla. D, Duodenum; IP CBD, intrapancreatic common bile duct.

LK

SPL

Stomach

FIG. 7.9 Normal Pancreatic Body and Tail. Transverse image of the 
pancreatic body and tail, surrounding the splenic vein, seen through 
the fluid-filled stomach, with patient in a right anterior oblique 
position. LK, Left kidney; SPL, spleen.

A B

Spleen

LK

Tail

Spleen

FIG. 7.10 Normal Pancreatic Tail. Pancreatic tail seen through the spleen, with patient in right lateral decubitus position. (A) Longitudinal 
coronal image shows the normal pancreatic tail (arrow) through the spleen. (B) Transverse image of the normal pancreatic tail (arrow). 
Note large stone in the left kidney (LK) with a conspicuous acoustic shadow.
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Renal کلیه و مجاری ادراری

مدالیته انتخابی ارزیابی اولیه نارسایی کلیه← سونوگرافی
AML افتراق کارسینوم از ← MRI و CT در توده های اکوژنیک بزرگ ← نیاز به

 قبل بلوغ← شکمی~در هفته 9 حاملگی←کلیه ها در موقعیت بالغین
 بعد بلوغ← در لگن حقیقی|

مثانه 
 متناسب با قد~حجم پارانشیم کلیه چپ > راست

 کاهش با افزایش سن|
طول کلیه 

لگنچه خلف عروق رنال
پارانشیم←کورتکس )اکو کمتر از کبد  و طحال( + پیرامید مدوال )نسبت به کورتکس هایپواکوتر(

 اغلب در قدامی و فوقانی~
{)sag قرارگیری بیشتر افقی )رؤیت بهتر در 
 اغلب در کلیه راست دیده می شوند.|

 :junctional کلیه از پیوستن دو توده پارانشیمال← نقص پارانشیمال

واریان های نرمال

)HCB( هیپرتروفی ستون برتین
sub kidney در یک یا هر دو polar واریان نرمال/ عدم جذب پارانشیم

معمواًل 1/3 فوقانی و میانی کلیه و در امتداد کورتکس مجاور
3cm> حاوی پیرامید/ اندازه 

اکو بسته به plan اسکن متفاوت است.
CT + C تا تومور←گاهی نیاز به HCB به نفع ← Arcuate وجود شریان های

باالی پری رنال راست ← باز شدن به bare area کبد
L3-L5 ارتباط در فضای پری رنال در خط وسط در سطح

هر دو قسمت ارتباط با فضای پریتونئال لگنی
Harmonic در بیماران چاق← استفاده از GU بررسی مسیر

کلیه و مجاری ادراری
9فصل 9 رومک
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در کلیه ← بزرگ شدن منتشر کلیه با حفظ شکل آن/ از بین رفتن اکو نرمال کلیه/ اغلب سنگ وجود دارد/ افتراق غیرممکن از 
پیلونفریت گزانتوگرانولوماتوز

آدنوکارسینوم

پروگنوز ضعیف/ نادر
۲/3 سنگ )تیپیک شاخ گوزنی( دارند.

انکوسیتوم

دهه 7-6 / اکثرًا بدون عالمت
Birt-Hogg-Dube موارد دوطرفه در سندرم انکوسیتوم ارثی

خونریزی و کلسیفیکاسیون ناشایع
 لزوم رزکشن جراحی~افتراق مشکل بین انکوسیتوم و RCC کروموفوب )با imaging مقدور نیست(.

|IHC اخیرًا با بیوپسی و 
نمای اختصاصی در سونو و CT ندارند 

آنژیومیولیپوم

اسپورادیک یا در توبروس اسکلروز )هیستولوژی مشابه(
در غیر TS ← تیپیک یک طرفه در زنان میانسال

 بسته به نسبت عناصر سازنده و هموراژی~عالمت دار شدن در زیر 4cm ← غیرمعمول
 عضله - خونریزی - عروق ← غالب باشد← هیپواکو|

اکوپترن 
نمای کالسیک سونو← ضایعه اکوژن با سایه قابل مشاهده

درگیری غدد لنفاوی رژیونال و گسترش به داخل IVC توصیف شده است.
افتراق سخت AML بزرگ اگزوفیتیک از لیپوسارکوم رتروپریتونئال

نماهای افتراق دهنده:
1وجود نقص در پارانشیم )محل برخاستن توده(

2وجود عروق بزرگ
AML 3های دیگر در همراهی

عروق خونی در AML ← فاقد بافت االستیک طبیعی← مستعد آنوریسم و خونریزی
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FIG. 9.3 Anatomy of the Kidney, Ureter, and Bladder.

A B

FIG. 9.4 Normal Kidney. (A) Sagittal and (B) transverse sonograms of normal anatomy with corticomedullary differentiation show relatively 
hypoechoic medullary pyramids, with cortex slightly less echogenic than the liver and spleen.
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US آناتومی و تکنیک

 در ترانس وزیکال ← جزئیات ناکافی}
  اکثر کانسرها در قسمت خلفی پروستات ← عدم دیده شدن در ترانس وزیکال}
 سونو ترانس رکتال← درکنار DRE و PSA ← برای ارزیابی کانسر پروستات}
{

 زون پریفرال~
 زون ترانزیشن}
 زون سنترال}
 زون فیبروماسکوالر قدامی|

 4 زون گالندوالر اطراف یورترا پروستاتیک 
 در مرد جوان سالم ← تفکیک و شناسایی این زون ها ← ندرتًا دیده می شود.}
 در سونو← تقسیم پروستات به دو قسمت ← پریفرال یا outer )زون پریفرال + سنترال(}

Inner )زون ترانزیشن + فیبروماسکوالر + اسفنگتر داخلی یورترا(  

 بزرگ ترین زون پروستات ) 70% بافت گالندوالر(~
 محل 70% کانسرهای پروستات}
 احاطه سگمان دیستال یورترای پروستاتیک}
 )کپسول سرجیکال( جداکننده آن از زون های سنترال و ترانزیشنال}

↓  

 هیپواکو )به دلیل اجسام آمیالسه و کلسیفیکاسیون می تواند هیپراکو باشد(|

زون پریفرال 

 احاطه کننده محل اسفنگتر پروگزیمال یورترا~
{ ۲cm الیه هایپواکو به طول 
 محل BPH و ۲0% کانسرهای پروستات|

زون ترانزیشن 

{~wolffian همراه با سمینال وزیکل ← منشأ از مجرای 
 دارای نمای wedge shape در قاعده پروستات|

 هیپواکو~ سنترال زون 
 الیه عضالنی و thick در گردن مثانه}
 حاوی غدد پری یورترال← اغلب کلسیفیه|

در قاعده پروستات ← اسفنگتر داخلی یورترا 

 قاعده مثانه - سمینال وزیکول- حالب ← اینفریور وزیکال~
 کپسول پروستات و یورترا← شاخه های شریان پروستاتیک|

خون رسانی پروستات 

پروستات
10فصل 10 رومک
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{
 عمومًا تکرار بیوپسی 6-3 ماه بعد ~
|)significant 40% همراهی با کانسر(  )Atypical small Acinar proliferation( ASAP نتیجه اولیه 

 نتیجه اولیه Mullifocal High grade prostate intraepithlial باشد← تکرار 1 سال بعد ↑}
Neoplasia ) HG – PIN (~ )ندول قابل لمس( 

{PSA>10 
 PSA باالرونده|

یکی از اندیکاسیون های تکرار بیوپسی اولیه ⊖ ولی شک بالینی قوی به کانسر 
 در بیوپسی تکرارشونده← الگوی مدلسازی شده Babaian ← 15-13 هسته ای }
{MRI ← در صورت منفی شدن تکرار بیوپسی ← برجا ماندن اندیکاسیون های مربوطه 
 در تکرار بیوپسی ← لزوم توجه به قدامی ترین نواحی پروستات جلوی اسفنگتر یورترای اینترنال }

)منطقه فیبرو ماسکوالر(

 بیوپسی بعد رادیکال پروستاتکتومی 

 برخی رادیوتراپی بستر بدون بیوپسی ~ PSA غیرقابل اندازه گیری می شود )بعد عمل( }
 برخی بیوپسی از محل آناستوموز یا توده احتمالی|

رشد PSA ← شک به عود 

 ترانس پرینه آل~~}
|CT یا ترانس سیاتیک با 

 تحت رزکسیون ابدومینوپریتونئال 
 توصیه به MR قبل بیوپسی|

 بیوپسی در مردان فاقد مقعد 

 مننگوسل قدامی خلف رکتوم بوده←نباید آسپیره شود← ریسک عفونت}
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FIG. 10.2 Axial Sonograms of Prostate. (A) Transverse image above base shows the seminal vesicles (SV) and vas deferens (V). (B) 
Axial scan at midgland level. Note the normal hypoechoic muscular internal urethral sphincter (horizontal arrows) and the ejaculatory ducts 
(vertical arrow). (C) Axial scan at lower third of prostate shows hypoechoic urethra (U). Most of the visible gland at this level is peripheral 
zone. Note the irregular outline at the posterolateral aspects (arrows), resulting from the entrance of the neurovascular bundles. (D) Axial 
scan just below apex of prostate shows cross section of distal urethra (U). Pelvic sling muscles are visible (arrows). B, Bladder.
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FIG. 10.3 Sagittal Views of Prostate. (A) Midsagittal view shows internal urethral sphincter (white arrows), which contains the echogenic 
collapsed urethra (*). The ejaculatory ducts (E) course from the vas deferens (V) to the verumontanum (oblique arrow). (B) Midsagittal 
view at base shows the vas deferens (V) and adjacent seminal vesicles (S) as they enter the prostate. (C) Parasagittal view shows the 
lateral prostate, which is homogeneous and isoechoic and composed almost totally of peripheral zone tissue. (D) Parasagittal view above 
the prostate shows the normal seminal vesicles (SV) and vas deferens (V) in cross section above the prostate (P). SV, Seminal vesicle.
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آناتومی و تکنیک سونوگرافی

 دارای محل نسبتًا ثابت )برخالف کلیه( ← طی دم عمیق یا ایستاده بودن ← جدا شدن آدرنال از کلیه}
 موقعیت ثابت نسبت به عروق بزرگ شکمی}
{ L1 در سطح دنده 11 و 1۲ لترال به 
{~IVC راست به 

 چپ به رنال )گاهی به فرنیک تحتانی(|
 درناژ وریدی سوپرارنال 

 کورتکس دارای اکو کمتر از چربی پری رنال~}

 مدوال ساختار خطی و بسیار اکوژن در مرکز|
 در سونو 

 مناسب ترین معیار برای هایپوپالزی آدرنال← به علت ثابت بودن ← ضخامت بازوهای آن )به خصوص لترال(}
{IVC آدرنال راست ← موقعیت سوپرارنال و در خالف 
 آدرنال چپ ← جلوی پل فوقانی کلیه چپ}

نئوپالسم ها

 3cm > آدنوم 80-60% از توده های آدرنال/ اغلب
 نوع غیرعملکردی ⇐ شایع تر}
 به علت بی عالمتی← زمان DX بزرگ می باشند.}
{MRI و CT بررسی تکمیلی با ← collision آدنوم با رشد سریع← مطرح کننده بدخیمی یا 
 برای افتراق PET-CT ← collision کمک کننده می باشد.}

آدنوم های عملکردی

 سندرم کوشینگ ← اغلب یک طرفه / 70% ثانویه به هایپرپالزی غدد آدرنال}
 ←Conn syndrom 70% به علت آدنوم و 30% ثانویه به هیپرپالزی آدرنال و ندرتًا به دنبال }
 کارسینوم آدرنال}

غدد آدرنال
11فصل 11 رومک
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 ندول هایپو اکو حاشیه نامنظم بدون میکرو کلسیفیکاسیون با وسکوالریته شدید}

 Follicular Carcinoma

{

~
 کپسول دار ~
 تنها تهاجم میکروسکوپی به عروق کپسول وجود دارد.}
 10-5% متاستاز می دهد.|

 minimally invasive 

|
 کپسول دار ناکامل ~
 تهاجم مشهودتر به عروق و پارانشیم اطراف }
 متاستاز %۲0-40|

 Widly invasive 

 دو نوع 

{

~ Bone 
{Lung 
{ Brain 
|  Liver 

⇐ شایع تر از LN گردنی  هر دو تمایل به انتشار هماتوژن ← متاستاز به 

 نامنظمی حاشیه ~ سونو افتراق دهنده آدنوم از کارسینوم نیست. }
 هاله ضخیم و نامنظم }

 عروق نامنظم داخلی در داپلر|

یافته های به نفع کارسینوم 

کارسینوم مدوالری 

 تومور مارکر ← کلسی تونین }
{ MEN II ۲0% فامیلیال/ جز 
 90% چند کانونی و دو طرفه }
{ LN میزان باالی درگیری 
 پروگنوز بدتر از فولیکوالر }
 سونو ← مشابه PTC ← با کلسیفیکاسیون Coarseتر }
 کلسیفیکاسیون نه تنها در تومور/ در متاستاز LN و کبد هم دیده می شود. }

کارسینوم آناپالستیک 

 در افراد مسن/ کشنده }
 توده سریعًا بزرگ شونده با تهاجم به بافت اطراف تیروئید }
 زمان تظاهر ← غیرقابل جراحی }
 تمایل به انتشار لنفاتیک ندارد/ تمایل به تهاجم موضعی به عروق و عضالت }
 هیپواکو/ سایز بزرگ ← بررسی با CT و /MRI تهاجم به عضالت و عروق }
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A B

C D

FIG. 19.22 Follicular Neoplasms: Benign and Malignant in Same Patient. (A) Left lobe and (B) right lobe of the thyroid show round, 
homogeneous hypoechoic masses that appear identical except for size differences on transverse images. Tr, tracheal air shadow. The 
smaller mass was malignant and the larger mass benign. (C) Gross pathologic specimen of follicular neoplasm shows a homogeneous 
tumor with a thin capsule. This capsule is present in both benign and malignant follicular neoplasms and is often seen on ultrasound. 
(D) Microscopic appearance of the capsule shows invasion of the follicular cells into the capsule (arrows). This is one of the microscopic 
features that allows a pathologic diagnosis of malignancy but is not visible by ultrasound.
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ظاهر سونو ← ایزو یا مختصر اکوژن تر 
 باقی مانده انتهای فوقانی مجرای مولرین ~
{Testis در پل فوقانی یا در شیار بین سر اپی دیدیم و 
 80%در سونو دیده می شود )به خصوص درخصوص هیدروسل(}
 /Cystic /avoid/ پدانکوله/ کلسیفیه |

 Appendix testis

 Deferential ← از وزیکال تحتانی~آپاندیس سر و دم اپی دیدیم ← توبول های blind end از مجرای ولف 
 cremastric← از اپی گاستریک تحتانی}
 Testicular ← از قدام آئورت بعد عروق رنال|

 testis عروق
  در صورت ایجاد Acoustic shadow ← ظاهر Two tone تستیس}
 دارای RI پایین )در شریان های کپسوالر و اینتراتستیکوالر(}

تونیکا واژینالیس
 منشأ از پروسس واژینالیس }
 قسمت خلفی Testis از تونیکا واژینالیس پوشیده نشده است.}

توده های اسکروتال
{US ← Dx معمواًل خوش خیم ~ بهترین وسیله 

 اینتراتستیکوالر← معمواًل بدخیم|
توده های اکستراتستیکوالر 

 بدخیمی ها← بیشتر هایپواکو/ ca-Fat ـ نکروز ـ خونریزی ← هایپراکو}
 اولین عالمت← بزرگی یک طرفه بدون درد اسکروتوم}
 بیشتر تومور اولیه ← ژرم سل و بدخیم }
 سمینوما← حساس به رادیواکتیو }
 تومورهای استرومال ← اکثرًا خوش خیم}

توده های بدخیم 
1ـ ژرم سل تومور

 سمینوم ـ حساس به رادیواکتیو/ NSGCT ← پاسخ خوب به جراحی و کموتراپی }
 95% نئوپالسم های اولیه بیضه با قطر >16mm ← دارای افزایش خون در داپلر }
{LDH/ α FPr/βHCG: ← تومور مارکرها 
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)Menstural age( Gestational age تمام تاریخ ها براساس
GA = Conceptual age +۲ weeks

فولیکول غالب به بیرون سطح تخمدان برجسته شده ← فولیکول بالغ یا گراف

ساک حاملگی

بین روز ۲3-۲0 / اغلب قسمت فوندال رحم/ در سمت تخمدان تخمک گذاری کرده.
زودرس ترین عالمت IUP ← ناحیه فوکال اکوژن از ضخیم شدگی و دسیدوایی در محل النه گزینی در هفته 4-3/5 حاملگی

اولین نشانه قابل اعتماد در Gray scale ← دیدن ساک حاملگی  درون واکنش دسیدوایی
 ↓  

Intra deciudual sign  
 ↓  

در هفته 4/5 حاملگی   
 مماس با کانال آندومتر باشد~
 خارج از مرکز آندومتر درون دسیدوا باشد|

افتراق ساک حاملگی از کیست دسیدوال 

~EP از سودوساک IUP افتراق 
|TAS هفته 6-5/5 در 

 Double decidual sign

 )جفت آینده(~
 ناحیه ضخیم اکوژن خارج از مرکز|

 desidual basalis-chorion frondosum

 DD از بین می رود.~

|TVS در yolksac همزمان با دیدن 
ساک حاملگی به 10mm برسد 

مایع آمنیون ← بدون اکو   lov level echo ← مایع کوریونیک
دیدن جریان پری تروفوبالستیک ← با سرعت باال و مقاومت کم

↓  
حساست IUP DX از 90 به %99  

تریمستر اول
30فصل 30 رومک
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FIG. 30.1 Schematic Drawing of Interrelationships Among the Hypothalamus, Pituitary Gland, Ovaries, and Endometrial Lining. FSH, 
Follicle-stimulating hormone; LH, luteinizing hormone. (With permission from Moore KL. The developing human: clinically oriented 
embryology.10th ed. Philadelphia: Elsevier; 2016.)
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Micro Array Variant و روش های CVS/ /پالسمای مادر cell free DNA ← متد( غربالگری پره ناتال(

غربالگری 3 ماهه اول

 : NT
تجمع مایع اکولوسنت در بافت زیرجلدی پشت گردن

مطرح کننده ادم مزانشیمال/ غالبًا همراهی با لنفاتیک ژوگوالرمتسع
↓  

 تغییر لنفانژیوژنز و تأخیر تکامل لنفاتیک ~
 نارسایی قلبی}
 ماتریکس خارج سلولی غیرطبیعی|

اتیولوژی محتمل 

 )CRL با افزایش سن حاملگی ↑ می یابد ← )محاسبه براساس NT
NT > 95% برای CRL ← ضخیم

NT > 99% ← تقریبًا 3/5 

استاندارد اندازه گیری

 CRL بین 84-45 باشد}
 اندازه گیری CRL میانگین 3 تا سایز استاندارد}
{ integrated test اگر قابل اعتماد دیده نشود ← پیشنهاد NT 

~βHCG 
← خیلی پایین|   PAPP-A 

 T18 در

 افتراق آن از NT ضخیم مورد بحث است.~
 زمانی که فضای هایپواکو پشت گردن به پایین پشت جنین امتداد یابد و حاوی سپتاسیون }
 ریسک آنوپلوئیدی/ مالفورماسیون قلب/ مرگ جنین نسبت به NT ضخیم بیشتر است|

کیستیک هیگروما 

ابنورمالیتی های کروموزومی
31فصل 31 رومک
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CNS میکرو فتالمی~شایع ترین ← نقایص قلبی و 
 آنوفتالمی}
 سیکلوپیا}
 پروبوسیس}
 هیپوتلوریسم|

هولوپروزنسفالی آلوبار ← نقایص خط وسط صورت 

تریپلوئیدی

 ماحصل یک جفت کروموزوم اضافه/ معمواًل از پدر/ با سن مادر ارتباط ندارد. }
 زنده ماندن > ۲0  هفته نامعمول}
 درگیری شایع – )34%( قلب/ VM  ← CNS )37%( / دست - سین داکتیلی 3 و 4 )%5۲(}
 تریپلوئیدی پدری ← جفت بزرگ شده همراه با فضای cystic / محدودیت رشد متوسط }
{ IUGR /تریپلوئیدی مادری ← جفت کوچک 
 همراهی با پره اکالمپسی زودرس/ تخمدان مولتی cystic دوطرفه/ استفراغ بارداری/ پایدار تروفوبالستیک}

)X سندرم ترنر (مونوزومی

 در نتیجه از دست رفتن کروموزوم X پدری/ بدون ارتباط با سن مادر }
 فرم کشنده در 3 ماهه دوم ← cyctic hygroma سپتادار/ لنف ادم تمام بدن/ PE / آسیت/ نقص قلبی}

 آنومالی کروموزومی دارند ← 94% موارد ترنر~
 مالفورماسیون سیستم لنفاتیک/ تجمع مایع ساکولر سپتادار}
 در سندرم ترنر ← بزرگ تر از سایر ابنورمالیته های کاریوتایپی است.|

75% جنین ها با cystic hygroma سپتادار 

 cystic hygroma )59%( ~نقص قلبی ← اکثرًا سمت چپ ← شامل کوارکتاسیون آئورت 
 هیدروپس )%19(|

به طور کلی در ترنر ← شایع ترین یافته ها 

 Cell Free DNA غربالگری پره ناتال برای آنوپلوئیدی با

 cell free DNA در گردش جنینی به مادری~در هفته 10 
 پایین آن با سن حاملگی پایین و BMI باالی مادر|

 fetal fraction

 در دوقلویی و بیماران با سونو ابنورمال ارزش کمی دارد.}

post fossa میکروسفالی/ ضایعات/ VM/ شایع ترین : هولوپروزونسفالی
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 آفریقا ↑ ~
 آسیا ↓|

RF حاملگی چندقلویی ← /ART/ ↑ سن مادر/ FH⊕ /چاقی/ تعداد زایمان/ نژاد 

 زیگوسیتی و کوریونیسیتی

æ ← ۲ اسپرم جدا/ ۲ تخمک جدا/ با ↑ سن زیاد می شود. تحت تأثیر نژاد و سابقه خانواده~ ö÷ç ÷ç ÷÷çè ø
2
3

 دی زیگوت 

|FH ،بدون تأثیر از سن، نژاد ←æ ö÷ç ÷ç ÷÷çè ø
1
3

 مونوزیگوت 
دوقلویی 

امروزه به دنبال لقاح آزمایشگاهی ← ↑ مونوزیگوت ها
 انتقال طی روزهای 5 و 6 نسبت به روزهای 3 و ۲ ← ↑ میزان مونوزیگوتی}
 در بیماران تحت assisted hatching  ← ↑ میزان مونوزیگوتی}

در مدیریت بارداری ← نوع دوقلویی با کوریونیستی مشخص می شود تا زیگوسیتی
اصلی ترین فاکتور تعیین کننده عوارض پیش رو در بارداری چندقلویی ← کوریونیسیتی

مونوکوریونیک ها ← باالترین میزان ریسک
دی زیگوت ها ← همیشه دی کوریون و دی آمنیون هستند/ همه چی جدا/ ژنتیک متفاوت 

~  æ ö÷ç ÷ç ÷÷çè ø
1
3

 تقسیم طی 4 روز اول بعد لقاح ← دی کوریون دی آمنیون 
2 موارد( }

3
 تقسیم دیرتر ← مونو کوریون - دی آمنیون )

 بین 14-7 روز ← مونو کوریون - مونو آمنیون )1% موارد(|

درمونوزیگوت ها 

FHR دیدن دو محل←Conjoined تقسیم باز هم دیرتر رخ دهد ← دوقلوهای بهم چسبیده

تعیین با دقت کوریونیسیتی ← سونو 3 ماهه اول 

تعیین کوریونیسیتی
 در زیر 8 هفته ← TVS ← همچنین اواخر 3 ماهه اول در صورت TAS غیرقطعی}
 در سن خیلی کم بارداری ← تعیین تعداد دقیق ساک ها )تعداد ساک، تعداد کوریون(}
 لزوم ارزیابی هر ساک از نظر yolksac و امبریو}

بارداری چندقلویی
32فصل 32 رومک
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 به همراه آناستوموز بزرگ A – A در یک جفت مونوکوریون}
 جریان از قل با قلب سالم ← شریان نافی قل بدون قلب می رود.}

↓  
سپس از شریان ایلیاک به اندام تحتانی قل ناسالم می رود.  

↓  
و با ورید نافی )به صورت معکوس( به جفت بر می گردد.   

↓  
از آناستوموزهای V – V خون به قل پمپ کننده می رسد.   

 داکسیژنه~
 گردش خون فقط در پایین دیافراگم}
 قلب/ مغز/ اندام فوقانی ← بد شکل یا وجود ندارد.}
 نخاع و اندام تحتانی سالم ← توانایی حرکت هم مستقل دارد.}
|Acardiac Twin / Acardiac Monster 

خون قل گیرنده 

 احتمال بعد مرگ قل گیرنده ← از طریق آناستوموزها ← به حیات ادامه می دهد. }
{ DX اشتباه می شود و امکان عدم IUFD با FHR در 3 ماهه اول و سوم به خاطر نبود  

پلی هیدرآمینوس و نارسایی قلبی با برون ده باال ← ↑ ریسک IUFD در قل دهنده 
↓  

به خصوص وزن قل دهنده > 70% قل گیرنده باشد.  

دوقلوهای مونوآمنیوتیک

 باالترین مرگ و میر بین دوقلوها}
{ TVS بهتر با DX ← وقتی که تا هفته 1۲-10 ممبران بین دو قل مشخص نباشد DX 
 آناستوموز A – A ← بیشتر~ در هر سنی با رؤیت گره خوردن بندناف ها ← می توان DX داد. }

 آناستوموز A – V ← کمتر}
 آناستوموز V – V ← مساوی مونوکوریون}
                     دی آمنیون|

هر 3 نوع آناستوموز عروقی جفت را دارند. 
{ feto fetal به علت خونریزی ← IUFD دارای ریسک باالتر 

↓  
در آناستوموزهای بزرگ A – A به دنبال کمپرس بندناف  

دوقلوهای به هم چسبیده 

 نادر/ با تقسیم دیر هنگام امبریو/ DX با اثبات پوست ممتد}

 یکی دیگر از اندیکاسیون های اکوکاردیوگرافی جنین ← آنومالی قلبی در پیامدشان مهم}
 بندناف ها به هم چسبیده یا در هر کدام بیشتر از 3 رگ }
 بررسی دقیق ۲0-18 هفته میزان چسبندگی عروقی و احشایی}

در انتهای 3 ماهه اول
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جنین 

شروع تکامل صورت ← 4 هفتگی. 
تکامل ← 8 هفتگی.

اکتودرم
 دهان اولیه )Stomodeum( را می پوشاند. }

قوس های برانکیال
 از اکتودرم خارجی/ مزانشیم مرکزی/ اندودرم داخلی}

بافت های همبند صورت 
 از سلول های نورال کرست ← ایجاد 5 جوانه بافتی اصلی صورت.}

1 فرونتونازال ← پیشانی- Apex خلفی بینی. 
2لترال نازال ← پره های بینی.
3مدیال نازال ← سپتوم بینی.

4ماگزیالری ← فک فوقانی- لب فوقانی 
 هفته 4 ← برجستگی فرونتال~5مندیبوالر ← فک تحتانی- لب تحتانی- چانه. 

 هفته 5 ← حفره های بینی- وزیکول لنز چشم}
 هفته 6 ← اوریکل گوش }
 هفته 7 ← نوک بینی و تکامل الله گوش }
|۲mm > هفته 8 ← چشم 

تکامل قوس های برانکیال 

گردن
 ناودان الرنگوتراکئال ← هفته 4 }
 NT ضخیم در 3 ماه اول.~ هفته 6-4 ← ساک های لنفاوی ژوگوالر دوطرف به صورت دیورتیکل ورید های ساب کالوین. }

 NF ضخیم در 3 ماه دوم.|
ارتباط غیرطبیعی بین ساک های لنفاتیک و ورید های گردنی ← مالفورماسیون لنفاتیک. 

گردن و صورت جنین
33فصل 33 رومک
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ناهنجاری گردن 
{T21 6 ← بین هفته ۲۲-15 ← همراهی باmm<NF ← در 3 ماهه دوم 
 اندازه گیری از لبه Occiput تا لبه پوست }

Cystic hygroma
 تجمع مایع حاوی سپتا پشت گردن ← به دنبال اختالل تکامل اولیه سیستم لنفاتیک }
 همراهی با ترنر/ آنومالی های کروموزومی/ ناهنجاری قلبی}
 اگر با هیدروپسی باشد ← مورتالیته جنین باال}
 در افزایش NT ← اگر Dx مالفورماسیون لنفاتیک داده شود )لزوم بررسی ناهنجاری قلبی( و آنالیز کروموزومی نرمال باشد}
 می تواند از فشاری بر راه هوایی بدهد. }
 MRI مناسب برای ارزیابی}
 درگیری زبان ← اختالل بلع و تغذیه بعد از تولد}

تراتوم گردنی 
{Coccyx شایع ترین تومور نوزادان/ غالبًا در ساکروم و 
 5% گردنی و از اوروفارنکس }
 توده Solid/Cystic Complex )دارای فلوی عروقی( با مناطق دارای کلسیفیکاسیون }
 در گردن در انترولترال ← امکان درگیری تیروئید/ راه هوایی/ تداخل با بلع/ پلی هیدرآمنیوس/ هایپراکستنشن}
 تراتوم اوروفارنکس ← اپیکانتوس ← از دهان خارج می شود. }

تیرومگالی و گواتر
 استفاده مادری بلوک کننده تیروئید}
 توده Solid هوموژن خط وسط}
 وجود هایپو یا هایپرتیروئیدی جنینی ← لزوم کوردوسنتز }
 در موارد هایپرتیروئیدی ← لزوم بررسی قلبی }
 هایپراکستنشن ← اختالل بلع ← ایجاد پلی هیدر آمنیوس ثانویه )خود آن باعث هایپراکستنشن }

نمی شود( 
 مارفان ~
{Neu-laxova 
{Smith-lemli-opitz 
|Walker Warburg 

سندرم های مرتبط با کاتاراکت مادرزادی 
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اختالالت کروموزومی و ژنتیکی در همراهی با VM غیرایزوله ← شایع تر
 تریزومی ها~
 هیدروسفالی وابسته به X در پسرها|

↵ شامل   ~ aqueduct عمدتًا در ← CSF شایع ترین ← انسداد مسیر 
 پاپیلوم کوروئید پلکسوس}
 exvacuation به دنبال تخریب و مچاله شدن مغز}
 به دنبال مالفورماسیون کلی مغز|

 VM پاتوژتر

 VM ارزیابی سونوگرافی

ترانسورس آتریوم شاخ اکسی پیتال
 در 3 ماهه اول کوروئید پلکسوس بطن های جانبی را پر می کند به جز قسمت شاخ فرونتال}

 convexity دیواره لترال بطن جانبی~
|dangling or droopy choroids ← چپ و راست choroid موقعیت نامتقارن 

 VM نمای کیفی

در بزرگی massive ← موج دار شدن ساختمان های اینترهمیسفریک خصوصًا سپتوم پالسیدوم 
 ↓  

احتمال fenestrate شدن ← کوروئید باالیی به پایینی منتقل شود.  

 تست کاریوتایپی و آنالیز مولکولی~
 عفونت )CM - توکسو - روبال(}
 ABهای پالکتی}
|

 پورنسفالی ~
 خونریزی}
 تکامل کورتکس|

 F/U رشد سایز بطن و اختالالت دیررس 

بررسی اضافی 

 در VM %10-۲0 های ایزوله با تست های پره ناتال ⊝ ← ناهنجاری دیده شده }

ناهنجاری اختصاصی

 اشکاالت اینداکشن دورسال: }

آنسفالی و اگزنسفالی *

cranial vault نقص ← rostral آننسفالی ← نقص بسته شدن انتهای
↓  

)exencephaly( توده مغزی بدون حفاظ  
↓  

flat تخریب های بعدی ← توده عصبی عروقی بی شکل و  
↓  

 )Anencephaly(  
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Diastemato myelia

 مالفورماسیون split cord )طناب شکافته( }
 شکاف کامل یا پارشیل در طناب نخاعی /conus/ فیلوم ترمینال }
 همراه با استخوانی شدن ساژیتال یا سپتوم فیبروزی در طناب نخاعی شناخته می شود.}

 آنومالی سگمنتال جسم مهره ~
 کلیه نعل اسبی }

 مالفورماسیون رحم و تخمدان }
 مالفورماسیون آنورکتال|

احتمال همراهی با spina bifida و هیدرومیلیا 

 سپتوم جداکننده به صورت اکوژن در ترانس آگزیال خلفی و طولی جانبی دیده می شود.}
 پروگنوز مطلوب در صورت عدم همراهی با آنومالی های نخاعی اکتوپیک }

~Positional 
|block vertebra /به دنبال همی ورتبرا/ مهره پروانه ای 

اسکولیوز و کینوز 

 اغلب ارتباط با اسپینابیفیدا یا نقص جدار شکم }
 برای کیفوز ← اسکن طولی خلفی همی ورتبرا ← ایزوله باشد ← پروگنوز خوب}
 برای اسکولیوز ← اسکن لترال طولی }
 اولیگوهیدرآمنیوس ← کمی تحدب ایجاد می کند. }

آژنزی ساکرال 

 Sirenomelia /اکستروفی کلواکال VACTERL/ caudal regression ناشایع/ در
caudal regression: آژنزی ساکرال + نقص مهره های لومبار + هایپوپالزی فمورال + نقص /GI/ GU /قلبی 

GU: آژنزی کلیه- کلیه دیسپالستیک سیستمیک – کالیکتازی 
GI: آتروفی دوازدهه

{ ↑ DM در مادر 
سونو ← DX عدم وجود ساکروم و فمور کوتاه 

 club foot و ابداکت به همراه flex به صورت hip اندام تحتانی در
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 آناتومی ریه نرمال است.}
{ F/U به علت احتمال همراهی هیدروپس ← نیاز به 
 در air traping و دیسترس تنفسی ← لوبکتومی }

پلور و پولمونری بالستوما 

 منحصرًا cystic~ بدخیمی اولیه و نادر ریه }
{Solid – cystic 
|solid غالب 

 Types

 سونو ← ضایعه ماکروسیستیک کمپلکس غیرقابل افتراق از CPAM )کمک به افتراق ← )⊕FH /مولتی فوکال بودن/ پلورال }
افیوژن( 

 یافته  قطعی imaging برای افتراق بالستوما تایپ )1( از تایپ )CPAM )1 وجود ندارد. }
 بزرگی پیشرونده در 3 ماهه سوم و بعد تولد ← به نفع بالستوما }

DX زودرس و رزکسیون کامل ← پیش آگهی خوب 

 )CHAO) انسداد مادرزادی مجاری هوایی فوقانی

 انسداد کامل یا ناکامل به دنبال آترزی داخلی یا فشار اکسنتریک }
 شایع ترین علت ← آترزی الرنژیال }
 همراهی با طیفی از اختالالت کروموزومی }

~AR 
رنال/ | آژنزی  الرنژیال/  یا  تراشه  آترزی   

میکروفتالمیا/ سین داکتیلی و پلی داکتیلی

 Fraser سندرم
 ریه ها اکوژن بزرگ )15 برابر( متسع هوموژن دوطرفه ~
 تراشه و برونش مرکزی پر از مایع }
 دیافراگم صاف یا محدب معکوس }
 هیدروپس و آسیت شایع }
 قلب مرکزی و قدامی|

 DX 16 سونو هفته
هیستوپاتولوژی ← ریه نرمال 

MRI ← ↑ مننژ سیگنال در T2 و تراشه حاوی مایع و متسع
{ CNS 50% موارد آترزی الرنژیال ← همراهی با آنومالی رنال و 

CHAO ← همراهی با TEF ← راه فرعی خروج مایع و کاهش حجم ریه ها 
جهت جلوگیری از مرگ بعد از زایمان به روش EXIT تغییر تراکئوستومی زیر محل انسداد وقتی جریان خون مادری حفظ باشد 
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ترجمه و تلخیص: دکتر اکبر نصیری
دکتر نسرین سلطان زاده ویراستار:   

دکتر امیر رضا دلیلی و دکتر زوبین سوری با مقدمه:   
اعضـای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیالن   

Radfast  رادفست
به روش نموداری

درسنامه سونوگرافی رومک 
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تصویربرداری مغز نوزادان و شیرخواران 
~ PVL هیدروسفالی وf/u 
 f/u شانت مغزی و عوارضی|

 ICH غربالگری نوزاد، پره ماچور برای : u/sکاربردهای

 CT در نوزادان به طور روتین در پره ماچور به کار نمی رود به طور نادر در نوزاد ترم در شرح حال تروما زایمان به کار می رود. }
 تکنیکu/s  ترنسدیوسر خطی >MHZ 1۲ برای بررسی near field  است. }
 SDH ابنورمالیتی های migrational/ مننژیت/ مغزی/ مننژیوم - ادم قوی - ترومبوز سینوس ساژیتال }
 در بررسی از فونتانل ماستوئید چون سخت است MHZ 5 بهتر است. }
 نوع compound؛ در مکان های محدودند مثل فونتانل ها مفید است. }

 view approach نحوه
 برای Post fossa : حتمًا از فونتانل خلفی و ماستوئید بررسی شود. }
{ approach بهترین occipital برای بررسی لخته در شاخ :posteriorاسکن 
 فورامن مگنوم ← برای بررسی قسمت فوقانی کانال نخاعی )مالفورماسیون کیاری(}

پالن های سونوگرافی استاندارد:
{ sagital / coronal:فونتال قدامی 
 حداقل ۲ پالن: آگزیال خلفی و ماستوئید }

 premature تصویر سونوگرافیک

پالن کرونال فونتانل قدامی: 
 لترال ونتریکل کمی بزرگ تر است. }
 Cavum vergae دارند. }
 تنها چند سولکوس وجود دارند. }
 Fissure سیلوین پهن تر به صورت جعبه مانند است. }

تصویربرداری مغز نوزادان و شیرخوار
45فصل 45 رومک
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 برخی اقدامات درمانی در این نوزادان با هیپوکسی ایسکمیک   ←   انسداد وریدی ← GMH↑  می شود.}
 ونتیالتور مکانیکی با نفس نامنظم ~
 ساکشن اندوتراکئال }
 Peak فشار PAP  باال|

علل فشار وریدی )انسداد وریدی(: 

پره ماچور : 

{GMH 
 هموارژی پری ونتریکوالر انفارکشن }
{)WMIP( white matter injury of prematurity 
{ PVL 

ترم : 

{ subcortical injeryپاراساژیتال یا 
{corticospinl tract 
 لترال تاالموس }
 خلف پوتامن }
 هایپو کامپ }
{ CST 
{sensori motor tract 

 GMH~ .1/5 دارندkg < نوزادان 
 نوزادان > 30w  دارند.|

بیشترین ریسک 

{ - ↑سریع حجم و پنوموتوراکس   - - هایپرناترمی  - هایپرتانسیون  GMH = هایپوکلسی، هایپرکاپنی   عوامل افزایش احتمال 
↑فشار ورید مغزی حین زایمان/ CHF/ ↑ فشار ونتیالتور - کوآگولوپاتی

 استروئید قبل از تولد ~
{.))high – frequency( بهبود مراقبت تنفسی نوزاد )مثل استفاده ونتیالتور 
 استفاده از oscillators  و سورفکتانت|

 GMH عوامل کاهنده احتمال

 در نوزاد:full - term  محل ژرمینال ماتریکس در کودوتاالمیک groove است. }
 خونریزی در GMH  )محل ژرمینال ماتریکس( به ندرت بعد از هفته 3۲ حاملگی رخ می دهد. }

و باعث
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داپلکس مغز نوزاد و شیرخوار

رویکردهای imaging سونوگرافی

فونتانل قدامی
 شایع ترین و آسان ترین راه استفاده است.

 internal cerebral vein – ACA – ICA – basilar- :اسکن میدساژیتال ~Superior sagittal sinus 
{Inferior sagittal sinus 
|Straight sinus 

 ورید گالن 

MCA اسکن اگر به پاراساژیتال زاویه دهیم: شریان های استریت کوچک تر شاخه های اوپرکوالر 
supra clinoid اسکن کورونال: شریان کاروتید 

ACA از A1 و MCA از M1 شریان های :ant زاویه به 
شریان های تاالمواستریت، سینوس کاورنوس

 زاویه به post: جفت وریدهای ترمینال - شریان بازیالر - وریدهای کودوتاالمیک - تاالمواستریت
superior internal /sagittal sinus /transverse sinus :ورید

 ایراد پلن کورونال این است که یک زاویه عمودی بین اشعه u/s و MCA دادیم و MCA فاقد فلو است.
 بررسی MCA حلقه ویلیس~رویکرد استخوان تمپورال

 حتمًا در پره ترم هر MCA ۲ از طریق دیده می شود.|
 ترنس دیوسر را با جهت آگزیال و sup ICM و ant و helix قرار می دهیم. 

رویکرد فونتانل ماستوئید
trocular herophili – است. سینوس ترنسورس Helix , post, sup ICM ترنس دیوسر در 

برجستگی ~ به   inf و  میدالین  در  ترنس دیوسر  می کند،   semi flex در  یا  و  لترال  پوزیشن  در  نوزاد   
اکسیپیتال قرار می گیرد که آلترناتیو آن فونتانل پوستریور است.

 در جانکشن بینی سوچور المبدوئید و ساژیتال است.|
رویکرد ساب اکسی پیتال 

رویکرد ترنس اربیتال
)ICA( شریان افتالمیک، شریان اینترنال کاروتید 

سونوگرافی داپلر مغز کودکان
47فصل 47 رومک
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محدودیت سونوگرافی در chest اطفال
 دیواره خلفی واضح~ یک ضایعه solid هایپواکو هموژن ممکن است fluid filled به نظر برسد.}

 فقدان اکو داخلی}
 افزایش انتقال صورت در عمق تجمع مایع|

 fluid filled ویژگی های

یک pitfall در ارزیابی سونوگرافی قفسه سینه
 Rib shadowing است که پلورال افیوژن را یک توده تفسیر کنند: راه حل: پروب را بین دنده بگذاریم.
 تغییر شکل حین تنفس~
 حرکت پارتیکل های اکوژن}
 سیگنال داپلر|

افتراق مایع افیوژن پلور از توده 
 در 40% کودکان زیر 4 سال با پنومونی باکتریال رخ می دهد.~
 افیوژن پاراپنومونیک در کودکان که پنومونی دارند می تواند پروگنوستیک باشند.}
 مواردی که عارضه دارند: سپتاسیون - مدت بستری طوالنی پیدا می کنند/ درمان فیبرینولیتیک |

داخل پلورال پیدا می کنند.

تجمعات پاراپنومونیک افیوژن 

 در سونوگرافی حرکت متفاوت دارند.~
 آبسه: با عمل دم کل پیرامون آن متسع می شود.}
 آمپیم: فقط دیواره داخلی مجدد ریه حرکت جزئی نشان می دهد.}
 تجمع مایع - هوا با تغییر پوزیشن بیمار جابه جا می شود.|

افتراق آبسه از آمپیم 

Chest اطفال )اختالالت پارانشیمال ریه)

 ریه متراکم هایپواکو؛ اکوژنیسیته مشابه کبد دارد.~

 در پروب با اسکن هوازی با برونکوس ها: الگوهای linear می شود.~}
 در پروب با اسکن زاویه حاده با برونکوس ها: اکوهای پراکنده با طول های متغیر |

می شود.

 Air bronchogram sonographic 

|

 کودکان زیر 8 سال؛ خلفی؛ لوب تحتانی~
 در رادیوگرافی چست: توده مدیاستن خلفی تولید می کند.}
 عامل: شایع ترین استرپتوکوک پنومونیه}
 f/u با رادیوگرافی و رد احتمال تومور~|

 درمان آنتی بیوتیک و ضایعه انسدادی|
 Dx قطعی: 

 round پنومونی 

پنومونی 
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سونوگرافی کبد و طحال اطفال
 دو لیگامان متصل به H در لب سمت چپ کبد~
 لیگامنتوم ونوزوم: لیگامان گاستروهپاتیک، بخشی از lesser omentom، جداکننده سگمان های 1 و ۲}
وجداکننده | هستن   کبد  خارجی  سطح  و  چپ  سمت  ورید  امبلیکال  قسمت  بین  فاروم:  فالسی  لیگامنتوم   

سگمان های 3 و 4

آناتومی کبد 

~
 کله سیستوگرافی~~

|u/s کالنژیوگرافی 
 اتساع مجاری صفراوی با علت نامشخص

 نرمال ← اسکن هپاتوبیلیاری، اگر به روده نرسید: بیوپسی روده|
 شیرخواران معمواًل با u/s اسکرین می شوند. 

 نکته: در u/s و سینتی گرافی باید به دنبال کیسه صفرا بگردیم.}
 بهترین روش برای محرک کیسه صفرا؛ فنوباربیتال 5-3 روز قبل از تست است.}
آترزی و سیروز } تا در صورت وجود  از دو ماه تصویربرداری شوند  باید قبل    ← با زردی نوزادی   در شیرخواران 

برگشت ناپذیر جلوگیری شود.
 کیست کلدوک~}

 آترزی|
 u/s نقش مهمی در تعیین علت انسداد های صفراوی خارج کبدی دارد. 

{
 سنگ~
{CBF تنگی مادرزادی 
 تومور داکت یا تومور پانکراس|

 علل انسدادی مجاری صفراوی دیرتر در کودکی 

|
~

 کیست کلدوک~
 آترزی مجاری}
 پرفوریشن خودبه خودی مجاری صفراوی}
 سندرم آالژیل|

 Obstruction 

{

 هپاتیت~
 باکتریال}
 سیفلیس}
 لیستریا}
 استافیلوکوک}
{ HBV , HCV,( ویروسی   

HIV, CMV, RBV، روبال(
|)TOXO( انگل 

 damage کلستاز هپاتوسلوالر 

 علل زردی نوزادان 

زردی نوزادی 

سونوگرافی کبد و طحال اطفال
51فصل 51 رومک
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 تغییر در فلوی شریان قابل پیش بینی نیست.~
 وریدهای هپاتیک )تغییر تری فازیک - مونوفازیک(}
 که در بسیاری بیماری های دیگر دیده می شود. کالنژیت - فیبروز - نکروز - کلستاز - هپاتیت )در برخی افراد |

هرگز بعد از پیوند فلوی تری فازیک پیدا نمی کنند(.

رد پیوند کبد 

پنوموبیلیاری
 بالفاصله بعد جراحی کمتر شایع/ اسکن های فالوآپ روتین چند ماه بعد دیده می شود.}

تجمعات کالکشن مایع
 ثابت لنفوسل/ نشت ثابت صفرا}
 جدید: عفونت/ ایاتروژنیک/ نارسایی گرافت/ تروما}

اتساع مجرای صفراوی
 علل: تنگی/ ایسکمی مجرای صفراوی/ سنگ/ کامپرشن مجرا/ عوامل خارجی )آدنوپاتی(}

 سونو far lateral در خط میدآگزیالری از پهلو~عوارض طوالنی مدت
|MRI /سی تی آنژیوگرافی 

آنوریسم شریان هپاتیک و ورید پورت: آناستوموز

 علت پنهان نارسایی گرافت~
 سونوگرافی و ونوگرافی )آنژیوپالستی درمانی(}
 تغییر فازسیتی فقط در یکی از سه ورید کبد}
 از دست رفتن فازسیتی|

تنگی ورید کبدی 
 کیست طحالی همراه با کلیه پلی کیستیک دوران کودکی ~

نادر/ سودوسیست/ هیداتید
 آبسه ها اغلب در لوسمی یا ضعف ایمنی یا کاندیدیازیس }

یافت می شود/ /cat sctrach آبسه طحالی متعدد
{ TB/ : کلسیفیکاسیون طحالی )عفونت های گرانولوماتوز 

CGD )مستعد پالکوزیس
 هماتوم طحالی اغلب زیر کپسول قرار دارد/ تقریبًا همیشه }

هموپریتوئن وجود دارد.
 انفارکت طحالی: /SCA واسکولیت}
 پارگی خودبه خودی طحالی: مونونوکلئوز عفونی|

بیماری کیستیک کلیه/ /GVHD/ CRF اختالالت لنفوپرولیفراتیو 
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نفروما مولتی کیستیک مولتی لکوالر
 نادرتر - معمواًل خوش خیم  }
 سن: در هر سنی رخ می دهد - سال > ۲ شایع است.}
 U/S: توده کیستیک مولتی لکوله با سپتاشن و حدود مشخص را نشان می دهد.}
 درمان: نفرکتومی چون ممکن است پتانسیل بدخیمی داشته باشد.}

لنفوم کلیه
 معمواًل ثانویه}

 منفرد~
 مالتیپل}
 نسبتًا هایپواکو یا مختصر اکوژن}
 کلیه ممکن است بزرگ شود و حدود لبوله پیدا کند.}
 انفیلتراسیون منتشر|

 U/S

تومور مثانه
 سارکو botryoides یک رابدومیوسارکوم است.}
 منشأ: قاعده مثانه در پسر بچه ها}
 عالئم: انسداد خروجی مثانه}
 در دختر بچه ها نادر یا در رحم یا واژن است.}

بیماری کیستیک کلیه

(ARPKD( I پاتر 
 مجاری دیالته کلیه }
 کیست های فوزی فرم با آرایش شعاعی در مدوالی کلیه}
 درگیری کلیه ارتباط معکوس با درگیری کبد دارد.}
 افتراق کورتیکومدوالری از بین می رود.~ درجات مختلفی از اکتازی غیرانسدادی مجاری جمع کننده ادراری}

 کلیه ها بزرگ و اکوژن }
 اغلب حاوی یک rim  خارجی هایپواکو )کورتکس(|

 U/S

IVP: کلیه بزرگ و دنس/ مشاهده ضعیف سیستم جمع کننده است.
 معمواًل بیماری کبدی بالینی مشاهده نمی شود.

 ARPKD + فیبروز کبدی شدید

در سنین نوجوانی با عالئم PHTN و فیبروز مادرزادی کبدی مراجعه می کنند.
 10% توبول های کلیه درگیر هستند بعدها نارسایی کلیه می دهد.
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 شایع ترین علت انسداد روده باریک، در اطفال 6 ماه تا 4 سال است.~
 حساسیت و اختصاصیت u/s، 100% است.}

{

 نمای طولی: سودوکیدنی )هایپواکو خارجی و سنترال اکوژن(~
{)concentric نمای عرضی: دونات یا تارگت )حلقه های 
{

 در u/s: ادم ندارند.~
 Rim پریفرال نازک و اکوژن تر است.}
 معمواًل با اندکی صبر باز می گردد.|

 Transient: شایع/ در بیماران با هایپرپریستالتیسم 

 فیکس: در کودکان کمتر شایع است. ← علت: پولیپ/ دیورتیکول مکل/ عارضه متعاقب جراحی ماژور }
شکمی

 عالئم بالینی پریتونیت~|
 شواهد رادیوگرافی پرفوریشن|

 کنتراندیکاسیون مطلق جااندازی: 

 u/s 

 هوای آزاد پریتوئن}

|
 ضخامت rim خارجی > 1 سانتی متر ~
 مقدار زیاد مایع داخلی به دام افتاده }
 LAN به دام افتاده >1 سانتی متر }
 نشانه ایسکمی در بررسی کالرداپلر|

 مقادیر زیاد آسیت کمپلکس ← علل عدم موفقیت reduction غیرجراحی 

اینتاساسپشن 

 u/s: ارزیابی ضخامت جداری افزایش یافته کلون ~کولون اطفال 
 ارزیابی mural stratification التهابی و کولیت }
 پان کولیت: به نفع سودوممبرانو }
 کامپرشن تدریجی برای پولیپ های کولون|

کولیت 

آنوس ایمپرفوره یا اکتوپیک 

cross table ،prone رادیوگرافی: در حالت 
 impacted meconium :Pitfall به طور نادرست به دلیل پایین نیامدن گاز با رکتوم کاذب تخمین  زده می شود. 

 رؤیت pouch دیستال رکتوم از سطح پوست )فرورفتگی آنوس( ~

|
آنوپالستی/ ~ درمان   :low میلی متر   15<  

کمپرشن
درمان | بینابینی:  یا   high میلی متر   15>  

diverting /کلوستومی

 فاصله از عضله لواتور آنی 

 mid sagittal approach transperineal/ :u/s 
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FIG. 53.11 Gastric Diaphragm. (A) Note the thin membrane (arrows) crossing the fluid-filled gastric antrum. (B) The same diaphragm 
seen during a contrast upper gastrointestinal series (arrows).
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FIG. 53.13 Lactobezoar. Longitudinal ultrasound of the stomach. 
Note large filling defect caused by the lactobezoar in an otherwise 
fluid-filled stomach (arrow). The child had had nothing by mouth for 
6 hours.

FIG. 53.12 Gastritis. Marked thickening of the gastric mucosa 
(arrows) is visible in this immunosuppressed transplant patient.




