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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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آناتومی مغز

 پیامتر با CSF از آراکنوئید جدا می شود.}
 بین آراکنوئید و دورامتر ← فضای بالقوه ساب دورال}
 بین تاخوردگی های دورا~ دورامتر به bone می چسبد.}

 تخلیه به سیستم ژوگوالر|
سینوس های وریدی 

بطن های مغزی
 شاخ قدامی )فرونتال(~
 تنه بطنی }
 تریگون کولترال )دهلیز(}
 شاخ تحتانی )تمپورال(}
 شاخ خلفی )اکسی پیتال(|

بطن های لترال 
 در سقف بطن سوم ← کوروئید پلکسوس وجود دارد.}

 پونز و مدوال را می پوشاند.~
← حاوی } دارد  بطن چهارم وجود  در هر طرف  لترال کوچک  یک بن بست   

شبکه کوروئید ← این شبکه از طریق سوراخ های لوشکا به SAS برجسته اند.
 یک دهانه میانی کوچک در بخش دمی آن ← سوراخ ماژندی ← از طریق این |

3 سوراخ ارتباط CSF به درون سیستم بطنی و درون فضاهای ساب آراکنوئید

بطن 4 

همیسفرهای مغزی

 IHF و فالکس جداکننده دو طرف}
 شیار سیلوین )لترال( شیار روالندیک )سنترال(}

لوب فرونتال
 پره سنترال~
 sup فرونتال}
  middle فرونتال ← شامل ناحیه 8 برودمن ← فیلد }

چشمی فرونتال ← ترکیب کننده حرکات چشمی
 inf فرونتال|

چهار Gyrus اصلی 

~central sulcus موازی 
 همراه با کناره قدامی Central sulcus ← ناحیه حرکتی اولیه|

جیروس پره سنترال 

جلوی سولکوس پره سنترال ← ناحیه پره موتور ← ناحیه مهم حرکتی دیگر

آناتومی مغز
8فصل 8 هاگا
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 از سطح خلفی Axis تا ساکروم~
 امتداد آن به باال در سرویکال ← یکی شدن با مامبران تکتوریال و دورا}

 لیگامان صلیبی تحتانی و فوقانی~}
 یکی شده و ایجاد لیگامان عرضی|

 قدام به آن پشت زائده دنس 
 سدی برای هرنیاسیون دیسک}
|Low T1 

لیگامان های طولی خلفی 

لیگامان اینتراسپایناتوس )بین خاری(
C7 تا C1 لیگامان نوکال ← اتصال قاعده اکسی پوت به زوائد خاری

لیگامنتوم فالووم
از axis تا سارکوم:

 5mm-3 ضخامت}
 از ونترال المینا مهره باالیی به دورسال فوقانی مهره تحتانی}
 هایپرتروفی منجر به باریک شدگی کانال از لترال و پوستریور}

فضای اپی دورال
 بین دورا و کانال نخاعی ← حاوی چربی/ عروق/ اجزای عصبی}
 حاوی شبکه وریدی ورتبرال ← بدون دریچه اینترنال ← تسهیل انتشار عفونت و متاستاز}
 مشابه سرویکال و لومبار~ در توراسیک ← چربی اپی دورال زیاد در خلف و کم در جلو}

 به جز ارتباط گه گاهی بین شبکه ورتبرال قدامی و |
خلفی از طریق وریدهای بین دنده ای و آزیگوس

الگوی ورید اپی دورال توراسیک 
 محو شدن چربی اپی دورال ← مطرح کننده یک فرآیند در این فضا}

 آنومالی 1% جمعیت~
{Level خروج دو عصب از یک 
|L5 ، S1 اغلب در 

 Conjoined اعصاب

دورامتر/ فضای اینترادورال و طناب نخاعی

{ CT فضای ساب آراکنوئید در سرویکال بزرگ ← رؤیت طناب در 
 اولین و دومین عصب نخاعی سرویکال خلف به مفصل آتالنتواکسی پیتال و آتالنتوآگزیال}
 بقیه اعصاب از فورامن بین مهره ای}
 در ناحیه توراسیک فوقانی ← سگمان نخاعی دو level پایین تر از شماره مهره مربوطه است.}
 در توراسیک تحتانی تا 3 مهره}
 در لومبار، دورا در سطح L2 تمام می شود و یکی شدن با فیلوم ترمینالیس و پایان در کوکسیکس}



)Radfast(   نورورادیولوژی 46     درسنامه CT و MRI هاگا  

 استفاده از پالس رادیوفرکوئنسی قوی قبل FSE T1 استاندارد~
 شدت سیگنال بافت های مجاور را کم می کند.}
 بر Shortening T1 به دنبال تجویز GAD تأثیر ندارد.}
 شدت انهنسمنت کنتراست افزایش می یابد.|

 Magnetization Transfer )MT(

MT بیشتر بر WM اثر می گذارد.
کنتراست بافتی را تغییر می دهد ← در تصاویر non contrast MT ← ساختارها آشکارتر می شوند.

در ســـاختارهایی که به طور نرمال انهنس می شـــوند ← در تصاویر MT بعد کنتراســـت )احتیاط در تفسیر به عنوان پاتولوژی( 
آشکارتر می شوند.

 شبکه کوروئید}
 بادی هسته کودیت }
 ورید مغزی }
 سینوس دورا }
 هیپوفیز }

عوارض تومورهای مغزی

 وازوژنیک )ثانویه به تومور/ التهاب/ خونریزی/ انفارکشن وسیع یا Contusion(~ادم مغزی 
{)water intoxication /سیتوتوکسیک )هیپوکسی/ انفارکت زودرس 
|)CSF بینابینی )انسداد حاد جریان یا جذب 

3 نوع ادم مغزی 

ادم وازوژنیک
{WM نسبتًا به گسترش ادم مقاوم است. عمدتًا تجمع ادم در GM 
 فیبرهای ساب کورتیکال U( Arcuate( بین جیروس ها ← مقاومت بیشتری به ادم نسبت به فیبرهای بلند WM دارند.}
 بیشترین تورم WM ← در متاستاز کارسینوماتوز}
 ادم وسیع در متاستازهای کوچک ناشایع نیست.}
{Low grade به ترتیب شدت ادم ← متاستاز > گلیوبالستوم/ مننژیوم/ گلیوم 

 Widening و کاهش دانسیته مسیرهای WM با گسترش انگشتی شکل به فیبرهای Arcuate در هر جیروس~
|WM متورم Pseado pods با GM فشرده شدن  CT

 T2 ↑ سیگنال~
 T1 ↓ سیگنال|

 T2 و T1 relaxation طوالنی شدن ← MRI
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 T1 ← ایزو/ هایپو~
 T2 ← ایزو/ هایپو|

 MRI
انهنسمنت هوموژن قانون است.

تومورهای ژرم سل 
 عمدتًا در کودکان و نوجوانان با پیک سنی 12-10 سال}
 90% زیر 20 سال}
 عمدتًا در یا نزدیک خط وسط در مجاورت بطن سوم }

 پینه آل )65%( ← میتوانند مولتی فوکال با درگیری هر دو باشد.~
 سوپراسالر )%30(|

شایع ترین محل ها 

2 موارد ← ژرمینوم}
3

 

{

 پینه آل ← هیدروسفالی غیرارتباطی~
{)upward gaze convergence سیسترن کوادری ژمینال ← سندرم پارینود )فلج 
 کف بطن 3 یا سوپراسالر ← اثر بر کیاسما ← نقص میدان دید}
 اثر بر هیپوفیز ـ هیپوتاالموس ← دیابت بی مزه/ تأخیر رشد/ بلوغ زودرس}
 ارزیابی CSF و سرم کمک کننده جهت بررسی انکوپروتئین های تولیدشده از ژرم سل ها|

 عالئم 

افزایش Placental Alkaline phosphatase( PLAP( ← به نفع ژرمینوم
افزایش αFP ← اندودرم کیسه زرده. در یک سینوس اندودرمال )کیسه زرده( یا یک تراتوم نابالغ

 risk باالتر تومور ژرم سل اینتراکرانیال و مدیاستینوم~افزایش HCG ← کوریوکارسینوم
ژنیکوماستی/ } بیضه/  آتروفی   ← جوان  مردان  در  هایپوگنادیسم  علت  شایع ترین   

فقدان صفات ثانویه 
 risk باالتر برای کارسینوم پستان|

 47XXY در سندرم کالین فالتر

ژرمینوم
 معمواًل تومور /Solid می تواند حاوی کانون های cyctic باشد.}
 شایع ترین تومور ژرم سل ← ژرمینوم خالص}
{+ PLAP 
 خونریزی و نکروز ناشایع }
 Encapsulated نیستند.}
 تمایل به رشد ← با تهاجم به ساختار مجاور }
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A B

C D

FIG 9-2 Juvenile pilocytic astrocytoma of the cerebellum causing interstitial edema and upward transtentorial herniation and tonsillar 
herniation. A, Left parasagittal T1-weighted MRI without IV contrast. A large sharply marginated cyst in the left cerebellar hemisphere 
causes downward herniation of the cerebellar tonsils into the upper cervical spinal canal (arrow). The cystic mass compresses the fourth 
ventricle and pons from behind and displaces the superior vermis upward through the tentorial notch, obliterating the superior cerebellar 
and quadrigeminal cisterns and elevating and displacing forward the floor and posterior wall of the third ventricle. B, Axial T1-weighted 
noncontrast image at the level of the quadrigeminal cistern demonstrates forward displacement and compression of the quadrigeminal 
plate and cistern on the left (arrow) by the upwardly herniating superior cerebellar vermis and hemisphere. Note enlargement of the 
aqueduct, third ventricle, and temporal horns of the lateral ventricles secondary to obstruction of the fourth ventricle. C, Coronal T1-
weighted image at the level of the posterior aspect of the foramen magnum following IV gadolinium. Both cerebellar tonsils have herniated 
downward through the foramen magnum (arrow). Note homogeneous contrast enhancement of a solid tumor nodule in the floor of the left 
cerebellar hemisphere cystic mass. D, Axial T2-weighted image at the level of the superior aspect of the lateral ventricles. The ventricles 
are markedly distended, and CSF has dissected across the ependymal margins of the ventricles into the adjacent periventricular white 
matter anteriorly (arrow) and in the corpus callosum.
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~
 در پارانشیم ابتدا در عروق کوچک ~

← توزیع ساب کورتیکال
 انتشار رتروگرید وریدی صورت و |

اسکالپ و کورتیکال

 هماتوژن ← شایع ترین مسیر 

 مستقیم از یک کانون عفونی مجاور}
 مستقیم طی LP یا تروما یا جراحی }
|)HSV - از اعصاب پریفرال )هاری CNS رتروگرید به 

چهار مسیر شایع انتقال عفونت به کمپارتمان اینتراکرانیال: 

لپتومننژیت

 الیه های داخلی مننژ ← آراکنوئید + پیا ← لپتومننژ }
 لپتومننژ ← معمواًل انهنسمنتی ندارد به جز ساختارهای واسکوالر مجاور~ الیه دورا ← پاکی مننژ}

 پاکی مننژ ← فاقد BBB انهنسمنت خطی غیرممتد به جز سینوس های وریدی دورال|
دو الگوی انهنسمنت 

 در مننژیت ← ابتدا درگیری لپتومننژ و SAS مجاورش ← الگوی انهنسمنت لپتومننژیال}
{CSF مننژیت ← شرح حال + آنالیز Dx 

ICP مشکوک به افزایش فشار
نقایص فوکال نورولوژیک  

اختالل متوسط تا شدید هوشیاری
LP قبل CT نیاز به ⇐

علل مننژیت پیوژنیک حاد

E coli ← strep B ← نوزادان
شیرخواران و کودکان کم سن ←  H.inf – نایسریا

بالغ ایمنی سالم ← استرپ پنومونیه - لیستریا مونوسیتوژن
 E-coli -بالغ با نقص ایمنی ← کلبسیال- سودومونا- قارچی

CT و MR اولیه در مننژیت غیرعارضه دار ← نرمال

التهاب و عفونت های مغزی
10فصل 10 هاگا
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 )CJD( کروتز فیلر - جاکوب

 یکی از علل دمانس سریعًا پیشرونده/ مرتبط با پریون }
{ Basal ganglia مخ و مخچه و Cortex ← مناطق درگیر 
 کاهش سریع شناختی اغلب با سایکوز و دلیریوم می دهد./ اختالل حرکتی به دنبال درگیری مخچه }
 در همه بیماران قبل فاز نهایی ← عدم پاسخگویی عمیق و کما میوکلونوس دیده می شود.}
← افزایش شدت سیگنال در هسته های خاکستری ساب کورتیکال )اجسام مخطط و تاالموس( و ماده }  Sporadic CJD  در 

 DWI و خصوصًا FIAIR در )Cortical ribboning( خاکستری کورتیکال
{ ADC ↓ و T2 همچنین ↑ سیگنال 
2 موارد( ~ که تشکیل واکوئل پر مایع با رسوب پریون و گلیوز }

3
1همزمان کورتیکال و ساب کورتیکال )

{) 1
3

2تنها کورتکس )>
3تنها ساب کورتیکال )به ندرت( |

 CJD سه الگوی درگیری ماده خاکستری در
 Cortical ribboning غالبًا غیرقرینه به خصوص در کورتکس سینگولیت }
 جیروس پره سنترال هم نسبتًا حفظ می شود. }
 در سطح ساب کورتکس ← درگیری استریاتوم )اجسام مخطط( به نفع SCJD بیشتر قدام آن )کودیت و قدام پوتامن( }
 درگیری تاالموس در DWI ← همراهی با درگیری دوطرفه Striatum می باشد.}
{ )Pulvinar( شامل مناطق دورسومدین و خلفی 
{ FLA IR و T2 سریع تر و واضح تر از ← DWI در Spinal تغییرات 
 بررسی مارکرها ~ در 20% موارد که FLA IR هنوز نرمال است، DWI نشان می دهد. }

{ Tau Total 
|CSF در  Enolase neuron Specefic 

حساسیت و اختصاصیت )باالی 90%( بیشتر نسبت به 

 Slow and spike EEG~ FLA IR نسبت به DWI 1افزایش شدت سیگنال بیشتر در
{ ADC همزمان با کاهش Subcortical GM  در DWI 2افزایش سیگنال در
3درگیری کورتیکال تنها به سیستم لیمبیک محدود نیست. }

4الگوی درگیری آناتومیک کاراکتریستیک|

4 ویژگی افتراق CJD 5 از سایر غیر پریونی ها 

 Hall mark تشخیصی VCJD ← افزایش سیگنال دوطرفه بخش خلفی تاالموس )Pulvinar( در T2 /FLAIR که روشن تر از }
 .)Pulvinar Sign( پوتامن قدامی می باشد

دیده }  )double hockey stick sign(  FLA IR تصاویر  در  تاالموس  دورسومدیال  سیگنال  افزایش  شایع  طور  به   V  CJD در   
می شود. ← در سایر انواع CJD هم دیده می شود.
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A B C

D E

FIG 15-1 Axial proton density–weighted 
(A), T2-weighted (B), and FLAIR (C) MRIs 
of the brain from a 73-year-old healthy 
subject. Multiple hyperintense lesions 
suggestive of multifocal white matter 
pathology are visible. In C, CSF signal 
suppression allows better identification of 
the lesions located in the periventricular 
and juxtacortical regions. D and E, Axial 
T1-weighted MRIs of the brain of an 
82-year-old healthy subject. Enlargement 
of the cortical sulci and ventricular size is 
evident.

FIG 15-2 Axial and coronal T1-weighted images from a typical case of Alzheimer’s disease (AD) showing prominent bilateral hippocampal 
and medial parietal atrophy (arrows). R, right; L, left.

R L
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الکتات 

 در مغز نرمال خیلی کم و غیرقابل تعیین می باشد.}
{

1 نئوپالسم مغزی ~
2 انفارکت }
3 هیپوکسی }
4 اختالل متابولیک }
5 تشنج|

 نشانگر غیرمستقیم گلوکز بی هوازی سلولی ← در 

 درون Cyst و یا کانون های نکروز تجمع دارد.}
 با تغییر TE و استفاده از سکانس PRESS ← تأیید حضور دوگانه الکتات غیرطبیعی و تمایز از سیگنال لیپید }
{ 1/15 ppm در Lac در نوزادان با انسفالوپاتی ← مشاهده دوگانه مشابه 
 مربوط به پروپان 2-1 دیول )به عنوان حالل در داروهای ضدتشنج نوزادان( }

 GABA /گلوتامات/ گلوتامین

 Glut )گلوتامات( ← فراوان ترین اسیدآمینه بدن }
 نوروترانسمیتر تحریکی در متابولیسم میتوکندریال نورونی }
 Gln )گلوتامین( ← در تنظیم فعالیت های نوروترانسمیترها و دتوکلسیفیکاسیون سلولی }
 GABA ← نوروترانسمیتر مهاری }
 ابنورمالیتی این مجموعه در اسیکزوفرنی و صرع }

لیپیدها و پروتئین ها 

 برای رؤیت لیپیدهای غشاء ← نیاز به TE بسیار کوتاه ← به علت زمان TR ↓ لیپیدها }
{ Artifact به صورت lipid با چربی زیر جلدی ← تقویت سیگنال Voxel آلودگی 
 حذف آن با Volume Suppression Saturation بیرونی }
 حضور لیپید در گلیوم درجه باال/ مننژیوما/ فرآیندهای دمیلینیزان/ نکروز/ خطاهای متابولیسم مادرزادی }

سنجش سطح متابولیت ها 

 در حال حاضر غلظت براساس نسبت یک رزونانس متابولیت به یک رزونانس Cr در 3/03 سنجیده می شود.}
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مولتیپل اسکلروزیز 

 ↓ NAA در ضایعات حاد بهبود نسبی آن ناشایع نیست. ← مرتبط با اختالل عصبی بالینی }

{
 تیپیک برای حاالت دمیلینیزان ~
|T2 hyper افزایش آن مقدم بر ضایعات 

 mobile lipid – lac – Cho ↑ ← سایر تغییرات در فاز حاد 
 کاهش گذرا و قابل توجیه در Cr در فاز فوق حاد }
 ↑ MI ← در روندهای دمیلینیزان شدید }
 اخیرًا Glu ↑ یافته در ضایعات حاد }
 کاهش NAA در WM به ظاهر نرمال ← مطابقت با درجه ناتوانی بالینی }
{mobile lipid ↑ و NAA ↓ ← در فاز مزمن 

 CNS در MRS کاربردهای دیگر

 اسکیزوفرنی ← ثابت ترین یافته ← ↓ NAA در لوب تمپورال }
 ↑ MI - NAA - Cho در گانگلیون بازال ~}

 ↑ Glu در لوب پاریتال|
 دو قطبی 

 کودکان Cho / Cr – Glu / Cr – NAA / Cr ↑ ← ADHD در لوب فرونتال }
 NAA / Cr ↓ ← ALS در کورتکس حرکتی و پیش حرکتی و ساقه مغز }
{ lac ↑ /در گانگیون بازال و کورتکس مغز NAA / Cho ↓ ← هانتینگتون 
{idiopathic PD سندرم های پارکینسونیسم ← غیاب ابنورمالیتی های تیپیک در 
{ 

~ MI / Cr جزئی ↓ 
|Glx ↑ 

 Cho / Cr عالوه بر ← HE در انسفالوپاتی کبدی تحت بالینی نسبت به بیماری کبدی بدون 
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 المینا پاپیراسه ~
| orbit ماگزیال در کف 

 blow out 1دو مکان شایع شکستگی
optic struts ← 2دو خار استخوانی از بال کوچک اسفنوئید پوشاننده کانال اپتیک

~ optic عصب 
 شریان افتالمیک|

⇐ هر دو با dura پوشیده می شوند.   optic canal 3محتویات

4محدوده SOF ← بین دیواره لترال و سقف اربیت 
 دیواره خارجی آن ← بال بزرگ اسفنوئید ~
 دیواره داخلی آن ← بال کوچک اسفنوئید }
 عناصر داخل آن ← ورید افتالمیک فوقانی/ و یک شاخه }

ورید افتالمیک تحتانی عصب V1 /6 /4 /3 عصب 5
 مهم ترین راه ارتباطی orbit با اینتراکرانیال|

 (sup. orbital. Fissure) SOF
H انتقال عفونت و نئوپالسم بین رأس اربیت و سینوس کاورنوس

~ orbit بین دیواره لترال و کف  
←  اجازه } اینفراتمپورال   ارتباط حفره پتریگو پاالتین و فضای ماستیکاتور/ 

عبور نئوپالسم و عفونت عمقی فاسیال به رأس اربیت 

|

 V2 عصب 5~
{Zygomatic nerve 
{Infraorbital vessels 
 شاخه عصبی از گانگلیون پتریگوپاالتین }
 ورید ارتباطی بین inf. opht. vein) IOV( و شبکه پتریگوئید|

 عناصر ⇐ 

(inf. orbital. Fissure) IOF

 اتاقک قدامی )قرنیه تا عنبیه( ~
 اتاقک خلفی )عنبیه تا قدام زجاجیه(}
 حفره زجاجیه ← سگمان خلفی|

⇐ سگمان قدامی گلوب ← 3 حفره حاوی مایع 

 orbit مایع انتشار عفونت سطحی به ← orbital سپتوم ← orbit بورد قدامی

~Pre septal 
 post septal  ← در این موارد احتمال گسترش اینتراکرانیال و به سینوس کاورنوس|

بر این اساس تقسیم بندی ضایعات به 

Orbit
20فصل 20 هاگا
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BOX 20-1 Major Foramina of the Orbit 
and Their Neurovascular Contents
Optic Canal
Optic nerve
Ophthalmic artery

Superior Orbital Fissure
Cranial nerves: III, IV, VI, V1
Lacrimal and frontal nerves
Superior and inferior ophthalmic veins

Inferior Orbital Fissure
Cranial nerve: V2

Zygomatic nerve
Infraorbital vessels

BOX 20-1 Major Foramina of the Orbit 
and Their Neurovascular Contents
Optic Canal
Optic nerve
Ophthalmic artery

Superior Orbital Fissure
Cranial nerves: III, IV, VI, V1
Lacrimal and frontal nerves
Superior and inferior ophthalmic veins

Inferior Orbital Fissure
Cranial nerve: V2

Zygomatic nerve
Infraorbital vessels

FIG 20-1 A, Coronal CT scan: normal anatomy. Lateral rectus (a), superior rectus (b), medial rectus (c), superior oblique (d), levator 
palpebrae superioris (e), lacrimal gland (f), inferior oblique (g). B, Medial rectus (a), superior oblique (b), ophthalmic artery (c), superior 
rectus/levator palpebrae superioris complex (d), dural sheath (e), superior ophthalmic vein (f), subarachnoid space (g), optic nerve (h), 
inferior rectus (i), lateral rectus (j). C, Bony orbits at midanterior level. D, Bony orbits at orbital apex.
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آنومالی های عروقی 

 ICA آژنزی بخش پتروس
 در CT ← فقدان کانال کاروتید و سولکوس کاروتید ← نشانه تشخیصی }
 امکان اشتباه با انسداد کاروتید }

مسیر نابه جای ICA در گوش میانی

 تمپانیک تحتانی فارنژیال صعودی کاروتید خارجی ~ ← شریان ICA اینتراتیمپانیک 
 کاروتیکوتیمپانیک کاروتید داخلی|

گاهی سگمان اینتراتیمپانیک ← به آناستوموز بین 
 امکان اشتباه با گلوموس تیمپانیکوم یا همانژیوم }

 شریان کاروتید به داخل هیپوتیمپان bulge می شود.~
 شریان در موقعیت خلفی تر و لترال تر و هیپوپالستیک }
 فقدان کانال کاروتید عمودی و کاهش قطر شریان کاروتید داخلی نابه جا|

 CT در

 Persistent stapedial artery

 به صورت نرمال فقط در جنینی: }
 عدم پسرفت آن ← عدم تکامل شریان مننژیال میانی }
 از بخش پتروس ICA جدا می شود ← خون رسانی منطقه معمول شریان میدل مننژیال با کاروتید داخلی }
 اهمیت DX در بیماران کاندید جراحی استخوان رکابی }

 کانالیکول کوچک جداشونده از کاروتید کانال ~
 بزرگی بخش تیمپانیک عصب فاشیال یا کانال جدا به موازات عصب فاشیال }
 فقدان سوراخ Spinosum ← فقدان شریان میدل مننژیال|

نشانه های مسیر اینتراتیمپانیک شریان رکابی 

آنومالی های ورید و بولب ژوگوالر 
 شایع}
 High Jugular bulb ← وجود بولب در سطح کانال شنوایی داخلی یا کوکلئا}
 در صورت ازهم گسیختگی استخوانی جداکننده بولب از هیپوتمپان ← برجسته شدن آن به گوش میانی و وز وز ضربان دار }

~IAC بیرون زدگی ژوگوالر بولب در خلف 
 در MRI به علت فلوی آهسته تقلید تومور|

دیورتیکولوم ژوگوالر بولب 
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 فاز فعال جذب )اتواسپونژیوز)~
 فاز غیرفعال رسوب استخوان نابالغ )اسکلروزیس(|

دارای 2 فاز پاتولوژیک 
{ otic کوکلئار ~ امکان درگیری هر قسمت از کپسول 

|Fenestral 
شایع ترین typeها 

اتواسکلروز Fenestral ← درگیری پنجره بیضی و foot plate رکابی 
↵ کاهش شنوایی هدایتی   

اتواسکلروز کوکلئار ← درگیری کپسول البیرنتی و کوکلئار 
↵ کاهش شنوایی حسی عصبی پیشرونده   

 fenestral در نوع

شـــروع از ناحیه fissula ante fenestram پنجره بیضی ← امکان گسترش در طول لیگامان آنوالر استخوان رکابی ← fix شدن 
foot plate استخوان رکابی 

مراحل اولیه CT نوع fenestral ← لوسنسی های کوچک درون کپسول otic در حاشیه قدامی پنجره بیضی 
↵ در مراحل بعدی ← پوشیده شـــدن پنجره بینی/ استخوان رکابی/ 

پنجره گرد با نواحی اتواسکلروتیک 

~
 Basal turn کوکلئا ~
 همه کوکلئا }
|otic تمام کپسول 

 Rim هایپودنس به موازات مارژین 
 در برخی بیماران ← نواحی اسکلروز دیده می شود.|

CT اتواسکلروز کوکلئار 

 T1 ← بافت نرم Fuzzy در کپسول حلزون ~
 به علت عروق متعدد ناحیه اتواسکلروتیک ← انهنسمنت ⊕|

 MRI

 فرم نادر ~
|IAC ناحیه هایپودنس در دیواره قدامی 

اتواسکلروز کاویتری 
درمان ← برداشتن استخوان رکابی و کاشت پروتز 

 استئوژنز ایمپرفکتا ~
 پاژه }
 فیبروز دیسپالزی }
 استئوپتروز|

سایر پاتولوژی های درگیرکننده تمپورال 
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FIG 21-1 Axial CT images from caudal to cranial. A, Jugular foramen level. The caroticojugular spine separates the carotid canal 
and jugular foramen. The descending facial nerve canal (descending VII) is lateral to the jugular foramen. The mandibular condyle 
and temporomandibular joint (*) are seen. B, Inferior tympanic level. The eustachian canal (black arrows) and its opening into the 
hypotympanum (*) are visualized just lateral to the carotid canal. A portion of the external auditory canal (EAC) is seen just anterior to the 
descending facial nerve canal (descending VII). The mandibular condyle and TMJ are seen anterior to the EAC. The cochlear aqueduct 
and petrooccipital fissure are seen. C-E, Midtympanic level. The descending portion of the facial nerve canal (descending VII) is seen 
posterior to the pyramidal eminence (C, D). The facial nerve recess (1) can be seen lateral to and the sinus tympani (2) medial to the 
pyramidal eminence (D).  Continued
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مقدمه 

 از قاعده جمجمه تا تحتانی کریکوئید }
{

 فوقانی ~
 میانی }
 تحتانی|

 Constrictor 6 عضله 3 تا 
{ Stylopharyngeus 
{ Salpingopharyngeus 
{ Palatopharyngeus 

عصب دهی همه ← شاخه فارنژیال و اگ 

 به جز ← Stylopharyngeus ← با عصب گلوسوفارنژیال )9) }
 نازو فارونکس ← از قاعده جمجمه تا کام نرم ~
 اوروفارنکس ← از uvula تا هیوئید }
|C5-C6 هیپوفارنکس ← از هیوئید تا تحتانی غضروف کریکوئید 

شامل 3 قسمت 

 NP نازوفارنکس

آناتومی 
 اتصال به بخش تحتانی Clivus ← با فاسیای فارنگو بازیالر عضله کانستریکتور فوقانی }

 دهانه شیپور استاش ~
|(rosen müller رسس فارنژیال لترال )فوسا 

 recess در طول دیواره لترال ← دو

 یک برآمدگی ← Torus Tubarius ← قسمت غضروفی شیپور استاش }

~ Torus در آگزیال ← خلف 

|Torus در کرونال ← باالی 
 rosen müller fossa

{ Prevertebral longus capitis موج دار ← عضالت ← NP جدار خلفی 

فارنکس
22فصل 22 هاگا
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 عصب فرعی اسپاینال }
 MRND ← مشابه RND با حفظ یک یا بیشتر ساختارهای غیرلنفاتیک }
{ (SCM – SMG – SAN – IJV) 
 دفورمیتی ظاهری کمتر }
 حفظ SAN ← جلوگیری از ایجاد کپسولیت چسبنده }

{

 نوع سوپرااموهیوئید )Level I – III و SMG همان سمت( ~
{ (Level II – IV( نوع لترال 
 نوع پوستر و لترال )V و Level II و لنف نودهای گوشی خلفی و ساب اکسی پیتال( }
 نوع قدامی VII و Levels VI و معمواًل دوطرفه(|

 SND ← دارای 4 ساب تایپ شایع 

نودهای } و هیپوگلوسال/  / اعصاب واگ   ICA و 7/  لول 6  نودهای  برداشتن   +  RND ← رادیکال گسترش یافته   دایسکشن 
رتروفارنژیال 

تغییرات بعد رادیوتراپی 
{ intensity modulated ← درمان رادیاسیون ← اکسترنال بیم رادیاسیون ← تکنیک مورد عالقه 
 استفاده از فوتون، بیم الکترون یا بیم پروتون }
 GY 66-70 / روزانه در دوره هفت هفته ای }
 براکی تراپی ← استفاده از ید- ایریدیوم- سزیوم }

تغییرات بعد رادیوتراپی 
 زودرس ← ضخیم شدن پوست و پالتیسما/ رتیکوالسیون چربی زیر جلدی}
 ادم و مایع رتروفارنژیال/ ↑ انهنسمنت غدد بزاقی ماژور}
 ↑ ضخامت و انهنسمنت دیواره های فارنژیال/ ضخیم شدن ساختارهای الرنژیال }
 تأخیری ← آتروفی غدد بزاقی/ ضخیم شدن عضالت کانستریکتور خلفی/ پالستیما/ پوست }

عوارض درمان 

یافته استئورادیونکروز 
{ Cortical disruption 
{Rarefaction 



فصل 22  فکرناف    109

FIG 22-2 Thornwaldt cyst. A, Low-attenuation well-circumscribed mass (arrows) in midline of nasopharynx on postcontrast axial CT 
image. B, The mass (arrows) is of fluid signal on axial T2-weighted image.

A B

FIG 22-3 Persistent canalis basilaris medianus is seen as a well-
corticated lucency in the basiocciput (arrow).

FIG 22-4 Fossa navicularis is seen as a notch-like defect in 
the basiocciput (arrow).
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آناتومی 

 قسمت استخوانی باالی آن است.~}
 قسمت غضروفی پایین آن است.|

 بینی 
 شامل ریشه بینی Dorsum/ دیواره های جانبی/ سپتوم بینی }
 سپتوم: }
{ Quadrangular قدام آن ← غضروف سپتال و 
 خلفی فوقانی ← صفحه عمودی استخوان اتموئید }
 خلفی تحتانی ← استخوان و مر }
{

 توربینه فوقانی ~
 توربینه میانی }
 توربینه تحتانی |

⇐ ایجاد 3 مئاتوس  دیواره جانبی ← شامل 3 )گاهًا 4( زائده 

{  Supreme meatus⇐ در لترال به آن و فوقانی به توربینه فوقانی ← Supreme turbinate ← گاهی توربینه چهارم 
 مهم ترین ناحیه آناتومیک آن ← توربینه و مئاتوس میانی }

H  در قدام در پالن ساژیتال به صفحه کریبریفورم 
H  در خلف به لترال و پالن کرونال می چرخه ← اتصال به المینا پاپیراســـه ←  تشـــکیل بازال المال ← تقسیم کننده قدامی و 

خلفی سلول های هوایی اتموئید
 مئاتوس میانی ← محل درناژ سلول های هوایی اتموئید قدامی / ماگزیالری/ فرونتال واحد استئومناتال }

سینوس های پارانازال 

سینوس ماگزیالری 
 بزرگ ترین و ثابت ترین سینوس/ طرح رشد دوتایی 3-1 سال و 18-7 سال/ رؤیت در بدو تولد }
{ V سقف سینوس ← کف اربیت + کانال شاخه دوم عصب 
 دیواره مدیال }
 قسمت استخوانی ← قسمتی از اتموئید + پاالتین + الکریمال بافت همبند و مخاط سینوس )قسمت بزرگ تر( ← ممبرانوس }

فونتافل ← جدا شدن ثانویه به عفونت های سینوس (فاقد عملکرد در  تخلیه سینوس حین انسداد Ostium اصلی) دیواره 

)Pns( سینوس های پارانازال
23فصل 23 هاگا



)Radfast(   سر و گردن و نخاع 152     درسنامه CT و MRI هاگا  

{

 ← شایع در ماگزیال و مندیبل ~
 بچه ها و نوجوانان }
 در استخوان مدوالری با دانسیته Hazy و گراند گلس }
|Poorly defined کورتکس دست نخورده/ مارژین 

 FD 

 فیبروم اسیفیه ← در مندیبل/ بعد در ماگزیال مجاورت ریشه دندان }
 در بالغین/ به جز نوع Juvenile )در نوجوانان( }
 توده Expansile / حدود مشخص/ استئولیتیک با ماتریکس فیبروز هوموژن }
 استئوم ← شایع ترین تومور استخوانی ماگزیلو فاشیال ← شایع در سینوس فرونتواتموئید }
 ضایعه اسکروتیک حدود مشخص }
{ MRI در DX امکان عدم /Signal Void تمامی سکانس ها ← MRI 

 Odontogenic Cysts and Tumors 
 کیست رادیکوالر~ کیست های ادنتوژنیک: }

 کیست دندانی }
 ادنتوژنیک کراتوسیت|

  سه نوع مهم 

1 کیست رادیکوالر ← در ارتباط با دندان فاسد 
 شایع در مندیبل ~ ضایعه Cystic با حدود مشخص }

{ Scalloped مولتی لکوله با حدود Cystic توده 
 امکان برجسته تر شدن به سینوس ماگزیالری|

2 ادنتوژنیک کراتوسیت 

3 کیست دندانی ← کیست مرتبط با تاج دندان بیرون نیامده 
{ Cyst بیرون زده شدن دندان به درون کاویته 

 اکثر تومورهای دندانی ← در مندیبل می باشند.}
 تومور خوش خیم اپی تلیال و دندانی ~
{ Solid با نواحی پراکنده /expansile/ تک یا چند حفره 
 افتراق سخت از ادنتوژنیک کراتوسیت|

 آملوبالستوما 

متاستازها 

 شایع ترین علل ← RCC - ریه - پستان }
 اکثرًا به دیواره های استخوانی }



)Radfast(   سر و گردن و نخاع 156     درسنامه CT و MRI هاگا  

FIG 23-5 Coronal CT images at 
the level of the sphenoid sinus 
(SS). A, The hyperpneumatized 
SS, pneumatization of the anterior 
clinoid processes (A), type III optic 
canals (black arrows), foramen 
rotundum (white arrows), and 
vidian nerve canal (elbow arrows). 
Note the intersphenoid septum 
attaching to the right optic canal 
(white arrowhead). B, Bilateral 
Onodi cells (ON) with type IV 
optic canals (black arrows). Note 
the mucosal disease in the right 
sphenoid sinus (dashed black 
arrow).

A A

A B

A A

SS

SS SS

ON ON

FIG 23-7 Coronal CT image shows the attachments of 
the uncinate processes (arrowheads). Type I uncinate on 
the left side attaches to lamina papyracea and the frontal 
recess (thin dotted line) opens into the middle meatus. 
Type III uncinate on the right side attaches to the middle 
turbinate, and the frontal recess (thick dotted line) opens 
into the ethmoid infundibulum.

FIG 23-6 Coronal CT image shows Haller cells on left side 
(arrowheads), paradoxical curvature of the middle turbinates (MT), 
nasal septal deviation to the right side with a bony septal spur 
(curved arrow), and lamellar concha on either side (C). Hypertrophy 
of the left inferior turbinate (IT) is noted.

MT

IT

C C
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 نودال ~
 غیرنودال|

توده های گردنی 
Risk factor ← نوشیدنی الکلی- سیگار کشیدن 

رادیاسیون ← فاکتور ثابت شده محیطی برای نئوپالزی گالندوالر 

 Nucha ← منشأ اولیه ستون مهره و عضالت ~آناتومی نرمال
 Cervix ← بافت نرم سیلندر یک قدامی|

گردن 
لندمارک های مهم گردنی ← عضله SCM و استخوان هیوئید 

 دارای ضلع مشترک در خط وسط ~SCM ← تقسیم به مثلث های قدامی و خلفی گردن 

 سقف آن مندیبل|
مثلث قدامی 

استخوان هیوئید ← تقسیم مثلث ها به سوپراهیوئید و اینفراهیوئید 

 لترال ← ساب مندیبوالر ~
 مدیال ← ساب منتال |

سوپراهیوئید ← شامل دو مثلث 
 باالی آن حفره دهانی ~
↵ سوپراهیوئید ← سقف آنها ← عضله میلوهیوئید  پایین آن اجزای گردنی|

 بطن قدامی دیگاستریک ~
 بطن خلفی دیگاستریک }
 مندیبل|

اضالع مثلث ساب مندیبوالر 

 قاعده ← هیوئید ~
 اضالع دیگر ←  بطن های قدامی دیگاستریک|

مثلث ساب منتال 

 تقسیم به دو بخش با بطن فوقانی عضله اموهیوئید ~
 مثلث کاروتید )سوپرالترال( }
 مثلث عضالنی )اینفرومدیال( }
 شامل الرنکس- هیپوفارنکس- تراشه- مری- -LN تیروئید و پاراتیروئید|

قسمت اینفراهیوئید مثلث های قدامی 
 قاعده کالویکل ~
{SCM 
 تراپزیوس|

مثلث خلفی 

آدنوپاتی های گردن و توده های گردنی
24فصل 24 هاگا



)Radfast(   سر و گردن و نخاع 182     درسنامه CT و MRI هاگا  

 LN متاستاتیک وسکوالر ~
 شوانوما زنجیره سمپاتیک گردنی|

غیرقرینگی در جدا شدن ICA و ECA ← احتمال وجود 

~T2 تغییر سیگنال 
 کاهش انهنسمنت هتروژن }

|Flow void کاهش میزان 

یافته های MR پس از رادیاسیون پاراگانگلیوما 

 conventional نمی توانند جایگزین CT angioولی مانند ← TOF 3 بعدی MRA ← در بررسی پاراگانگلیوما ← سکانس ارجح
DSA شوند.

تومورهای با منشأ عصبی 

شایع ترین ها در سر و گردن ← شوانوما و نوروفیبروما 
 Pre styloid~شایع ترین محل ← عصب واگ 

|Post styloid 
افتراق بین توده های پارافارنژیال ← تقسیم به دو کمپارتمان: 

Pre styloid ← حاوی پاروتید/ بافت چربی/ LN ← محل بیشترین بروز تومورها 
 XII تا IX غالف کاروتید/ زنجیره سمپاتیک و اعصاب کرانیال ← Post styloid

 ضایعات شریان کاروتید ~

 پاراگانگلیوما واگ یا جسم کاروتید }
 تومورهای نوروژنیک اعصاب 9-12 }
 ضایعات زنجیره سمپاتیک|

 Post styloid تومورهای ناحیه

 توده بافت نرم هوموژن/ در CT-C و T1 هیپو یا ایزو به عضله/ T2 هایپر متغیر ~
{ ← تزریق(  بعد  دقیقه   2 )حداقل  بودن  هیپووسکوالر  علی رغم   ← پاراگانگلیوما(  )تقلید  توجه  قابل  انهنسمنت   

نشان دهنده فاز تعادلی کنتراست و درناژ ضعیف وریدی 
 افتراق از ضایعات هایپروسکوالر ← با اسکن های دینامیک|

شوانوما 

نکات کمک کننده 
تومور با منشأ عصب واگ ← توده مثلث قدامی ← جابه جایی ICA یا CCA به انترومدیال/ IJA به پوسترولترال 

 توده در مثلث خلفی گردنی ~}
 امکان گسترش فورامن عصبی فقرات گردنی|

 تومور با منشأ اعصاب گردنی 



فصل 24  یدنواکنآ کی پودت و نودا کی پودنآ    185

FIG 24-1 Triangles of the neck. A, Submental triangle; B, 
submandibu lar triangle; C, carotid triangle; D, muscular triangle; 
E, occipital triangle; F, subclavian triangle. 1, Anterior belly of the 
digastric muscle; 2, posterior belly of the digastric muscle; 3, superior 
belly of the omohyoid muscle; 4, inferior belly of the omohyoid 
muscle; 5, sternocleidomastoid muscle; 6, trapezius muscle. 
(Modified from Reede DL, et al: CT of the soft tissue structures of 
the neck. Radiol Clin North Am 22:239, 1984.)

1

2

3

5

4
6

B

C

D
E

F

A

FIG 24-2 The layers of deep cervical fascia and the cervical 
spaces, sagittal view. Solid line, investing fascia; dotted line, 
visceral fascia; dashed line, prevertebral fascia. 1, Suprasternal 
space of Burns; 2, visceral space; 4a, retrovisceral component 
of the retropharyngeal space; 4b, danger space; 5, prevertebral 
space; M, mylohyoid muscle; THY, thyroid gland. (Adapted from 
Smoker WRK, Harnsberger HR: Normal anatomy of the neck. In 
Som PM, Bergeron RT, editors: Head and neck imaging, ed 2, St. 
Louis, 1990, Mosby Year Book, pp 498–518.)
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FIG 24-3 The layers of deep cervical fascia and the cervical spaces 
of the infrahyoid neck, axial view. Solid line, investing fascia; dotted 
line, visceral fascia; dashed line, prevertebral fascia. 2, Visceral 
space; 3, carotid space; 4, retropharyngeal space; 5, prevertebral 
space; CCA, common carotid artery; E, esophagus; IJV, internal 
jugular vein; SCM, sternocleidomastoid muscle; STR, strap muscles; 
THY, thyroid gland; TR, trachea; TRP, trapezius muscle. (Adapted 
from Smoker WRK, Harnsberger HR: Normal anatomy of the neck. 
In Som PM, Bergeron RT, editors: Head and neck imaging, ed 2, St. 
Louis, 1990, Mosby Year Book, pp 498–518.)
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تومورهای خوش خیم مادرزادی گردن 

کیست مجرای تیروگلوسال 
 90% کیست های مادرزادی غیردندانی }
 اینفراهیوئید ~ بعد آدنوپاتی واکنشی ← دومین توده گردنی خوش خیم اطفال }

 هیوئید }
 سوپراهیوئید|

↑ ⇐ ضایعه میدالین یا نزدیک میدالین – به ترتیب در 
  شایع در اطراف هیوئید }
 1%< بالغین ~ تظاهر معمواًل در 5 سال اول زندگی/ توده به تدریج بزرگ شونده/ متحرک/ بدون درد }

|PTC عمدتًا 
 cyst کارسینوما همزمان در دیواره

 Imaging~ سوپراهیوئید ← تقریبًا همیشه میدالین 
 کودال به هیوئید در سطح ممبران تیروهیوئید ← کشیدگی و جابه جایی ممبران به خلف )تقلید }

قرارگیری در فضای پره اپیگوتیک الرنکس( 
|

~Off midline 
 در سطح خارجی غضروف تیروئید }
|strap در عمق عضالت 

 اینفراهیوئید 

کیست های 

اطفال ← imaging اولیه ← US ← توده با جدار نازک با اکو متغیر 
 دبری التهابی ~
 خونریزی }
|Pr↑ 

 علل افزایش اکو 

CT-Scan
 هایپودنس به عضله }
{ enhance کیست عفونی ← جدار ضخیم و /smooth عفونی نباشد ← جدار نازک و 

 T1 متغیر ~
|high T2 

 MRI

 سپتاسیون ← به دنبال عفونت یا خونریزی }
 TDC با توده Solid اکسنتریک داخلی حاوی کلسیفیکاسیون یا infiltrative soft tissue احتمال کارسینوما }

تصویربرداری سر و گردن اطفال
26فصل 26 هاگا



)Radfast(   سر و گردن و نخاع 256     درسنامه CT و MRI هاگا  

A B

C

FIG 26-2 First branchial cleft anomaly. A, Coronal contrast-
enhanced CT image demonstrates a low-attenuation lesion 
(arrow) within the right parotid gland associated with asymmetric 
enlargement and high attenuation. B, Axial T2-weighted MRI at 
the level of the parotid gland demonstrates a rounded T2 bright 
lesion (arrow) within the right parotid gland. C, Coronal T1 
postcontrast MRI demonstrates a nonenhancing cystic lesion in 
the right parotid gland, associated with asymmetric enlargement 
and enhancement of the parotid tissue secondary to an inflamed 
branchial cleft cyst (arrows).
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 (TM( بیشترین عامل آنها ← اتوایمیون ها ← شایع ترین تظاهر آنها ⇐ میلیت عرضی 

~ T2 سیگنال در ↑ 
{

 ندولر~
 منتشر}
 ضعیف}
 ناهمگن}
 محیطی|

 انهنسمنت در T1+C (75% - 35 موارد( 
 تورم و اتساع طناب نخاعی )50% موارد( }
 درگیری از یک تا چهار سگمان نخاعی }

 درگیری اغلب در ناحیه توراسیک }

| T2 < DTI حساسیت 

TM در سطح یا دیستال به ناحیه FA کاهش ↵  

 TM تظاهر تیپیک

 FA=)فرکشنال آنیزوتروپی(

 SLE

 علل: بیشتر ایدیوپاتیک/ دارویی ← ایزونیازید- هیدراالزین- پروکایین آمید }
 میلیت عرضی ← عارضه نادر در SLE ← اغلب در خانم جوان در مراحل ابتدایی بیماری }
 30-16% بالینی ⊕ ولی MRI نرمال }
 شایع ترین یافته ← ناحیه بلند High سیگنال در T2 در مرکز طناب نخاعی همراه تورم و انهنسمنت }
{ T2 در موارد کمی ← ضایعات متعدد کوچک روشن 

 واریانتی از میلیت عرضی ~
 در بیش از 4 سگمان نخاعی }
 افزایش سیگنال اینترامدوالری با تورم کل Section عرضی نخاع همراه با انهنسمنت}
 عارضه نادر و شدید/ در فاز اولیه بیماران جوان }
 نیازمند DX و درمان سریع با پردنیزولون و سیکلوسپورین|

میلیت طولی 

سارکوئیدوز
~ %15-20 ← CNS ← 
 ← نخاع ← نادر|

در 40-20 ساله ها/ خانم ها بیشتر/ درگیری 
 یافته ها ← غیراختصاصی }

بیماری های التهابی غیرعفونی طناب نخاعی
27فصل 27 هاگا



فصل 35  ابلوراکن ره تیitیرویبض نوکض    351

~Tight filum 
 لیپوم اینترادورال }
 ترمینال میلوسیستوسل }
 لیپومیلومننگوسل|

تنها فقدان دیستال ترین محل کونومی مدوالریس و Tethered شدن با 

Segmental spinal dysgenesis

در همراهی با ناهنجاری سگمنتال cord و ریشه های عصبی ← فلج یا اختالل حسی اندام تحتانی 

ناهنجاری های تقسیم شدن کانال نخاعی 

{ DM -ارتباط با مواجهات مادر در بارداری ← الکل- والپروئیک اسید- هیپرترمی 
 شکست در تقسیم مهره ها ← /pedicular bar/ block vertebra فیوژن قوس عصبی }

 اسکولیوز موضعی شدید )بسته به دامنه درگیری( ~
 چسبندگی دنده ای }
 محدودیت ریوی|

همراهی با 

 بیشتر که توراسیک میانی/ ایجاد کیفواسکولیوز ~
 اتصال بین قطعه ای نابه جا|

همی ورتبرا 

 فرم خفیف ~
 به علت باقی ماندن نوتوکورد|

مهره پروانه ای 





دکتر اکبر نصیری 	ترجمه	و	تلخیص:	
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اعضـای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیالن   
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به روش نموداری

درسنامه CT و MRI هـاگـا 
گوارش و کبد
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فهرست مطالب

آناتومی کبد/ بیماری های منتشر کبد 4391

توده های فوکال کبد 44141

421  GB مجاری صفراوی و

50215 GASTEROINTESTINAL

رکتوم 51383

کنتراست نفروپاتی 52397



1

آناتومی نرمال 

 3mm > ← IHD در قدام ورید پورت}
 لنف ادم پری پورتال ← IHD DDX متسع است اما کاماًل پورت را احاطه می کند. ولی IHD متسع فقط در قدام پورت است و }

احاطه نمی کند.
 IHD نابه جا ← آنومالی شایع}
 اتصال Cystic duct به قبل محل اتصال IHD راست و چپ به IHD راست ⇐ ایجاد مشکالت جراحی}
 در 80% موارد ← شریان هپاتیک راست از هپاتیک مشترک جدا شد ← عبور کردن آن از بین CHD و ورید پورت اصلی}
{CBD ← Cystic duct + CHD 
 اگر محل اتصال را نبینیم می توانیم به آن ناحیه Common duct گفت.}

 3-6mm ← CHD
 8mm تا ← CBD

 در مسن ها و بیماران با سابقه کوله سیستکتومی ← CBD تا 10 هم می رسد}
 CT 1/5 به طور نرمال انهنس می شود/ روشن تر از پانکراس در mm ضخامت جداری نرمال تا ← CBD

CBD و PD جداگانه د رجدار دئودنوم می روند ← اتصال به هم ← آمپول واتر 
اسفنگتر Oddi ← اطراف CBD ، PD و آمپول واتر در ERCP به علت انقباض دیده نمی شود.

آنومالی مادرزادی صفراوی

1ـ آترزی صفراوی
 پلی اسپلنی~
 یه دو لوبی دوطرفه}
{Situs inversus 
 مالروتاسیون روده ای }
|Azygous continuation of IVC 

10% همراهی با سایر آنومالی ها 

2ـ اتصال غیرطبیعی مجاری پانکرتیکو بیلیاری
{ )> 15 mm( خارج دئودنوم ← طویل شدن مجرای مشترک CBD , PD اتصال 
 همراهی با کلدوکال کیست )تقریبًا در تمام این بیماران اتصال غیرطبیعی دیده می شود(}
 همراهی مکرر با کالنژیوکارسینوم ← نیاز به Dx زودرس}

Axial به خاطر مایل بودن در ← SAD اندازه گیری ⇐

GB مجاری صفراوی و
42فصل 42 هاگا



فصل 42   و ری رفصاوی و جم    21

)adenomyoma( ← فوکال ← به طور شایع در فوندوس  ←

CT ← ضخیم شدگی + کانون های کوچک کیست )دیورتیکول اینترامورال(
 pearl necklace sign /↑ T2 اینترمورال در Cystic کانون ← MRI~انهنسمنت اولیه در سطح مخاطی 

سینوس } پوشاننده  سروزال  سطح  انهنسمنت   
rokitansky aschoff

 منتشر|

در MRI دینامیک 
لوکالیزه ← انهنسمنت هوموژن و امتداد صاف اپی تلیوم GB اطراف

نئوپالسم های خوش خیم کیسه صفرا

آدنوم 
کوچک/ فاقد عالمت/ اتفاقی}
{MRI و CT ضایعه پولیپوئید در 

کارسینوم کیسه صفرا

 اکثر نئوپالسم های GB ← کارسینوم ← 90-85% ← آدنوکارسینوم }
 دهه /7-6 زنان ↑}

 

RF: ژنتیک 
 سنگ )75% موارد سنگ دارند(

Procelnin 
اتصال غیر طبیعی هانکر تیکو بیلیاری ← ریفالکس شیره  پانکراس

 توده جایگزین شده با GB ← شایع ترین~
 توده پولیپوئید اینترالومینال ← کم شیوع ترین}
 افتراق از پولیپ خوش خیم ← با سایز 1cm < ← بدخیم|

 imaging سه الگوی در
{GB ضخیم شدگی جدار 
 توده  هایپودنس با انهنسمنت متغیر}

← شایع ترین فرم ← انهنسمنت نامنظم پریفرال در فاز اولیه و پیشرفت آن در تأخیری ← MRI هم مشابه این
 احتمال درگیری ساختار اطراف ← کبد مجاور}

FDG PET ← افتراق ضخیم شدگی بدخیم با علل خوش خیم
Dual time point EDG PET ← اسکن تأخیری از اسکن اولیه برای ارزیابی بهتر ← Nishiyama  
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C

C

BA

C

FIG 42-3 Anomalous pancreaticobiliary ductal 
junction. A, ERCP shows a long common channel 
measuring more than 15 mm (arrowheads). 
B, MRCP demonstrates an anomalous 
pancreaticobiliary ductal junction (arrow) and 
a choledochal cyst (C). Note the long common 
channel (arrowheads). C, Coronal MDCT with 
multiplanar reconstruction demonstrates a long 
common channel (arrowheads) and choledochal 
cyst (C). 

C

FIG 42-4 Choledochal cyst (C). MRCP demonstrates a markedly 
dilated common bile duct (choledochal cyst) and aberrant 
insertion of the common duct into the pancreatic duct (arrow). 

C

2

FIG 42-5 Choledochal cyst (C) with a small stone 
(arrow) on MRCP. 
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{ )bare area اتصال سطح دیافراگماتیک کبد به زیر دیافراگم )قسمت مثلثی شکل 

~Bare area 
 حفره کیسه صفرا}
{IVC حفره 
|Supra renal impression 

مناطق پوشیده نشده با پریتوئن 

 حد فوقانی ← الیه قدامی کرونری ~
 حد تحتانی ← الیه خلفی کرونری ⇐ ایجاد لیگامان های مثلثی  راست و چپ ← اتصال |

در سمت راست و چپ

 bare area پریتوئن در Reflection

لیگامان هپاتورنال ← امتداد الیه خلفی لیگامان کرونری + الیه سمت راست امنتوم کوچک 

 الیه چپ آن ← قسمت اعظمی از جزء قدامی لیگامان مثلثی چپ ~
 الیه راست آن ← امتدادی از الیه قدامی کرونری|

لیگامان falciform ← دو الیه راست و چپ 

 تعیین آناتومی لوب ها در سطح احشایی کبد ← براساس شیارها و حفرات }

 قسمت قدامی آن ← حاوی ورید نافی ← در بزرگسالی باقی مانده آن ← لیگامان ترس ~
 قسمت خلفی آن ← شامل Dactus venosus ← در بزرگسالی ←لیگامان و نوزوم|

بازوی چپ H ← حفره ساژیتال چپ 

 گسترش به base لیگامان فالسی فرم ~
 امتداد همراه وریدهای پاراامبلیکال از ناف تا ورید پورت چپ|

لیگامان ترس 

داکتوس و نوزوس ← در جنین اتصال ورید پورت چپ با LHV )شانت پورتوسیستمیک( 

~ GB قدام آن ← حفره 
 خلف آن ← حفره IVC ⇐ این دو توسط لوب کودیت جدا می شوند.|

بازوی راست H ← حفره ساژیتال راست 

خط متصل کننده Transverse Fissure ← H ← نمایانگر پورتوهپاتیس ← شامل لیگامان هپاتودئودنال 
~Quadrate lobe ← قدام به آن 
  خلف به آن ← لوب کودیت|

آناتومی کبد
43فصل 43 هاگا
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~Premalignant ضایعه 
 در 10% مراحل انتهایی }
 CT-C ← ایزو تا هایپردنس }
 CT+C ← ایزو یا هایپودنس }
 T1 ← هایپر ~}

 T2 ← ایزو تا هایپر|
 MRI 

 C+ ← متغیر|

ندول های دیسپالستیک 

 11-3% در مراحل انتهایی/ بیشتر به دنبال هپاتیت ~

 کاهش پرفیوژن شریانی~}
 باقی ماندن جریان پورت|

⇐ کاهش دانسیته فاز آرتریال
ایزودنس در فاز پورتال

 MDCT در مراحل اولیه 

 آنژیوژنز و پرفیوژن شریانی نئوپالستیک ~|
 انسداد پورت|

⇐ افزایش دانسیته فاز آرتریال
کاهش دانسیته در فاز پورتال

 MDCT در مراحل پیشرفته 

 HCC

 T1 متغیر ~
 High T2 در تمامی سکانس ها )تمایز از سلول های دیسپالستیک(|

 MRI

~T2 و T1 در Low 
 انهنسمنت زودهنگام ← بارزتر در فاز پورتال|

دارای کپسول کاذب فیبروهمبندی 
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FIG 43-3 T1-weighted contrast-enhanced MRI of a 55-year-old 
man with hypertrophy and extension of the caudate lobe (arrows), 
also known as a papillary hepatic process. Note the simple cyst 
along the fissure for the ligamentum teres (arrowhead). 

FIG 43-2 Precontrast T1-weighted hepatic MRI in a 77-year-old 
woman with Riedel’s lobe (arrows) resulting from a prominent 
inferiorly positioned narrow right lobe of the liver that significantly 
extends the expected confines of the liver. 

TABLE 43-1 Hepatic NCE MDCT Protocol
Parameter Protocol

Collimation 64 × 1.5 mm or 64 × 0.6 mm 
(=128 z-flying spot)/32 × 1.5 mm

Slice thickness 3-5 mm
Pitch 1.375
Table speed/gantry rotation 55.0 mm/up to 0.28 sec
Tube current Automatic adaptation 

100-700 mA/340-380 mA
Tube voltage 120 kVp
Delay from initiation of bolus Not applicable

TABLE 43-2 Hepatic Monophase Contrast 
MDCT Protocol: Portal Venous Phase
Parameter Protocol

Collimation 64 × 1.5 mm or 64 × 0.6 mm 
(=128 z-flying spot)/32 × 1.5 mm

Slice thickness 3-5 mm
Pitch 1.375/1.7
Table speed/gantry rotation 55.0 mm/up to 0.28 sec
Tube current Automatic adaptation 

100-700 mA/340-380 mA
Tube voltage 120 kVp
Delay from initiation of bolus 30 sec
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انواع ضایعات

ضایعات کاذب و تومورهای کاذب
1به فراوانی در شبکه عروقی اطراف مجاری صفراوی ~اغلب اختالالت لوکالیزه جریان پورت داخل کبدی

2فیستول به دنبال بیوپسی یا تومور|
 :)AP shunt( شانت شریانی- پورتال

 ایزو در بدون تزریق}
 CT و MRI دینامیک: enh زودرس گوه ای شکل فاز شریانی، ایزودنس در فاز تعادل}
 Central Portal venule، نمای ساژیتال یا کرونال ارزشمند.}

~Gd-EOB- و فاز هپاتوبیلیاری SPIO-enh در AP shunt ← 1تومورهای هیپرواسکوالر کوچک یا سایر ضایعات واقعی
DTPA enh- MRI دیده نمی شود. 

HCC  2 هیپرواسکوالر ← enh شریانی به علت جریان مهارکننده و Washout در فاز پورتال یا تعادل|
 DDx

 Focal Sparing در کبد چرب، Focal iron deposition، همراهی با HCC، همانژیوم کاورنوس، تومورهای دیگر.}

ضایعه کاذب ناشی از انسداد ورید پورت
{ Segmental( دینامیک MRI و CT زودرس شریانی در enh ← اطرف مجاری صفراوی AP Shunt جریان خونی جبرانی از طریق 

Wedge-shaped ،)staining، در HCC یا تومورهای بدخیم با تهاجم به ورید پورت.
 انفارکت Zahn )کاذب(: CT پره کنتراست هیپودنس، MRI T1 هیپواینتنس، MRI T2 هیپراینتنس.}
 Focal Sparing در کبد چرب.}
 انسداد ورید هپاتیک داخل کبدی ← یافته های مشابه.}

third inflow ضایعه کاذب و تومور کاذب ناشی از
جریان وریدی مستقیم خارج از تنه پورتال اصلی به درون پارانشیم کبد 

{Focal hyperenhancement 
{Focal far Infiltration 
{ Focal far sparing 

زمان Contrast: ورید Port > Third inflow < ورید کبدی. 

توده های فوکال کبد
44فصل 44 هاگا
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تکنیک های تصویربرداری 

FDG PET، عدم حساسیت افتراق کبد نرمال از HCC، تمایز خوب 
 HCC با تمایز متوسط یا ضعیف~
{5cm > تومور 
 AFP ↑ قابل توجه}
 مثبت کاذب ← آبسه ها}
 منفی کاذب ← HCC با تمایز خوب|

مرحله بندی غیرتهاجمی 

PET ← تخمیـــن گرید بدخیمـــی، مرحله بندی تومور، شناســـایی عود، مانیتور پاســـخ به درمان، شناســـایی و مرحله بندی 
کالنژیوکارسینوم هیالر و محیطی 

~↓ ADC ⇐ ↑ گرید بدخیمی 
{↑ DWI ⇐ HCC 
{↑ DWI ،نسبت به کبد زمینه ای ↑ ADC ← متاستاز کبدی کولورکتال 

 ADC ↑تر قبل درمان متاستاز ← پیش بینی کننده پاسخ ضعیف به درمان کموتراپی ~}
 ADC ↑ بعد کموتراپی ← پاسخ خوب|

 متاستاز 

{~FNH .Peliosis ← Centrifugal 
|EHE همانژیوم، کالنژیوکارسینوم موسینوس، آنژیوسارکوم، متاستاز ← Centripetal  Enh 

|

~HCC نقص پرفیوژن پورتال در ترومبوز پورت 
 انسداد پورت}
{AP Shunt 
{Focal fatty sparing 
 Enh اطراف آبسه کبدی }
 انفارکت}
{Focal confluent fibrosis 
{ third in flow ورید سیستمیک 
 کبد مجاور CCC شریانی به علت انسداد ورید پورت یا هپاتیک|

 Wedge-shape 

 DWI
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A CB

FIG 44-7 Hyperplastic change in the posterior aspect of segment IV in an alcoholic cirrhotic liver caused by aberrant right gastric venous 
drainage. The liver parenchyma in the posterior aspect of segment IV shows hyperintensity (arrow) on T1- (A) and hypointensity (arrow) 
on the T2-weighted image (B). On the SPIO-enhanced T2-weighted MRI (C) the area shows uptake of SPIO (arrow) and is relatively 
hypointense compared with the background liver parenchyma. 

A B

FIG 44-8 Focal fatty change in the drainage area of the inferior veins of Sappey. On precontrast (A) and arterial-phase (B) CT scans, 
the anterior aspect of segment IV adjacent to the falciform ligament shows hypoattenuation (arrow), which represents focal fat deposition. 
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مری

 سرویکال ← نزدیک میدالین/ خلف تراشه ~آناتومی 25cm-20 طول/ 3cm عرض 
 توراسیک ← طوالنی ترین/ خلف تراشه تا بایفورکیشن تراشه }
 شکمی ← کوتاه ترین/ از هیاتوس دیافراگماتیک تا کاردیا|

3 قسمت 

تکنیک

{3mm ضخامت در حالت کامل متسع ← حداکثر تا 
{ 16mm حداکثر ← AP دیامتر 
{ 24mm دیامتر لترال ← حداکثر 

سطح مایع- هوا
لومن پر از مایع

10mm < کالیبر لومن
در MRI ← قسمت توراسیک فوقانی و GE دیده می شود. )قسمت میانی پشت دهلیز چپ(

 T1 ← مری low در کنار چربی ↑ اطراف~
 T2 ← مری low در کنار محتویات لومینال ↑|

در 
 پس از Gd-DTPA ← )انهنسمنت( متوسط }

 مخاط ← متوسط~
{High ← ساب موکوس 
|low ← عضله 

 T2 رؤیت الیه های مری ← در ← phased array به کارگیری کویل سطحی

شرایط پاتولوژیک

 مخاطی~تومورهای خوش خیم مری
 زیرمخاطی|

20% کل نئوپالسم های مری/ منشأ 
{ MRI و CT مطالعات باریوم ارجح بر 

⇐ نشانگر انسداد یا دیس موتیلیتی شدید

GASTEROINTESTINAL
50فصل 50 هاگا
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 نیاز به DX زودرس ← نکروز فشاری/ زخم و کوبتوس/ پرفوراسیون/ استرانگوالسیون}
{ mottled-gas شایع ترین یافته ← توده گرد/ بیضی/ سوسیسی بلند حاوی گازهای پراکنده 
 در باریوم ← نقص پرشدگی متعدد و متحرک اینترالومینال}
 قبل جراحی انسداد به دنبال فیتوبزوار ← ارزیابی دقیق معده از جهت باقی مانده بزوار}
{ )laminated( High grade در انسداد small bowel feces sign ← DDX 
 T1 ↓~ برخی انترولیت ها ← توده اینترالومینال کلسیفیه با نمای الیه الیه}

|↓ T2 
 MRI فیتوبزوار در

به علت محتوای باالی فیبر و گاز روده

ایلئوس سنگ صفراوی

 سنگ باید حداقل 2/5cm باشد ← سنگ منفرد بزرگ با سطح صاف}
 شایع ترین محل سنگ ← در دئودنوم }
 انسداد در جاهای باریک ←دئودنوم / لیگامان تریتنر- ایلئوم ترمینال یا هر ناحیه دچار تنگی}
{ GB دیواره دئودنوم ضخیم با انفیلتراسیون اطراف 
{ GB از بین رفتن فوکال یا منتشر فاصله بین دئودنوم و 

 چسبندگی خوش خیم بعد عمل ~انسداد روده بعد جراحی شکمی به دلیل بدخیمی
 توده فوکال بدخیم}
 کارسینوماتوز پریتونئال|

⇐ نیاز به درمان اگرسیو 3 علت 

 در بیماران با رادیاسیون لگنی در تومور اولیه ← علل خوش خیم محتمل تر}
 در موارد کانسر متاستاتیک}
 کانسر اولیه با stage پیشرفته}
 کانسر با منشأ ژنیکولوژیک}
 فاصله زمانی بین انسداد و جراحی کانسر  )مهم(}
 مراحل اولیه )< 3 ماه( ← چسبندگی- باند- ولولوس- تنگی ناشی از فیبروز}
 شاخص مهم دیگر ←  محل انسداد ← انسداد کولون به نفع تشخیص انسداد بدخیم}

⇐ شانس انسداد بدخیم بیشتر
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FIG 50-7 Fibrovascular polyp of the esophagus. CT scan shows a 
large intraluminal polypoid mass (arrows) expanding the lumen of 
the esophagus. The outer surface of the mass is well defined and 
contains central low attenuation (asterisk) resulting from adipose 
tissue component.

*

FIG 50-9 Leiomyosarcoma of the esophagus. CT scan shows 
a large mass (arrowheads) with heterogeneous enhancement. 
Despite the large size of the tumor, the esophageal lumen (arrow) 
is merely displaced, not collapsed.

A B

FIG 50-8 Small cell carcinoma of the esophagus. A, CT scan at the level of aortic arch demonstrates eccentric wall thickening with soft 
tissue attenuation in the proximal esophagus (arrowheads). The esophageal  lumen (arrow) is filled with contrast medium. B, CT scan of 
the upper abdomen demonstrates multiple enlarged lymph nodes (arrowheads) in the perigastric area.



 25% کاهش عملکرد حاد کلیه ~
 ↑ مطلق Cr سرم 0/5 طی  3 روز بعد دریافت کنتراست یددار|

 CIN

عوامل خطر 

نقص قبلی عملکرد کلیه 
 باالترین risk برای ایجاد CIN ← به خصوص در همراهی نارسایی عملکرد کلیه با CIN ← DM در 50% موارد }
 Cr>1/5 یا GFR<60 ← نقص عملکرد کلیه }
{ CIN بروز و شدت ↑ ← GFR>30 ~CIN فاکتور خطر مستقل 

|NO عدم کارکرد اندوتلیال ← تغییرات در تولید مواد وازواکتیو در کلیه به خصوص 
 DM

انواع مواد کنتراست 
{ ↑ CIN باال( ← بروز( OSM > 1500 در مواد با 

~
~ ioversol- iobitidol-( 8 تا مونومر غیریونی 

 iopentol- ioxilan- iopromide-
 )iomeprol- iopamidol- iohexol

|ioxaglate ← 1 دایمر یونی 

 Low OSM 
|iodixanole ← دایمر غیریونی ← Iso OSM 

9 ماده کنتراست 

مطالعات نتایج متفاوت در مورد ریسک بروز CIN نسبت به یکدیگر گزارش کرده اند. 

دوز و نحوه تجویز کنتراست 
{CIN↑ ⇐ هر چه دوز باالتر 
 100mL ⇐ آستانه ای که کمتر از آن ← CIN منجر به دیالیز نمی دهد. }
 تزریقات متعدد طی 72h ← ↑ ریسک CIN در نقص عملکرد کلیه ای ها }
 داخل وریدی ← اثرات نفروتوکسیک کمتر از داخل شریانی به شریان رنال }

سایر عوامل خطر 
سن باال 

دهیدراتاسیون و CHF ⇐ کاهش پرفیوژن کلیه ⇐ ↑ آسیب ایسکمیک ماده کنتراست 

کنتراست نفروپاتی
52فصل 52 هاگا
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BOX 52-1 Guidelines to Avoid Contrast 
Medium Nephrotoxicity
Definition
• Contrast medium nephrotoxicity is a condition in which an impairment in 

renal function (increase in serum Cr >25% or >44 μmol/L) occurs within 3 
days after intravascular administration of contrast medium in the absence 
of an alternative cause.

Risk Factors
• Increased serum Cr levels, particularly secondary to diabetic nephropathy
• Dehydration
• Congestive heart failure
• Age > 70 years
• Concurrent administration of nephrotoxic drugs (e.g., NSAIDs)

Do’s and Don’ts
In Patients with Risk Factors, Do:
• Make sure the patient is well hydrated: give at least 100 mL oral (e.g., soft 

drinks) or IV (normal saline) fluids (depending on the clinical situation) per 
hour, starting 4 hours before and continuing up to 24 hours after contrast 
administration; in hot climates, increase the fluid volume.

• Use low-osmolar or iso-osmolar contrast media.
• Stop administration of nephrotoxic drugs for at least 24 hours.
• Consider alternative imaging techniques that do not require administration 

of iodinated contrast media.

In Patients with Risk Factors, Do Not:
• Give high-osmolar contrast media.
• Administer large doses of contrast media.
• Administer mannitol and diuretics (particularly loop diuretics).
• Perform multiple studies with contrast media within a short period.

Modified from Morcos SK et al: Contrast-media-induced 
nephrotoxicity: A consensus report. Eur Radiol 9:1602–1613, 1999.
5
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1

تومورهای اسکلتی

تکنیک تصویربرداری
 PET CT جایگزین سینتی گرافی استخوانی ← جهت غربالگری متاستازهای استخوانی است.}
 MR از سینتی گرافی برای متاستاز حساس تر است ← ولی چون بررسی تمام سیستم اسکلتی محدودیت دارد، MR خیلی }

جایگاه ندارد. 
{DX ← گرافی ~staging 

 ارزیابی پاسخ به درمان|
 MR و CT

~ )PD or T2( Double echo )Sag or Cor( T1 ←  
 باال بردن رزولوشن فضایی و ↓ SNR ← کویل سطحی}
 استفاده از body coil ← ارزیابی تمام ناحیه استخوانی }

Surgical planning یا skip lesion یا بافت نرم برای

 برای Dx کنتراورسی~|
 کاربرد در پاسخ به درمان و عود|

 + GAD 

تصاویر MR ← حداقل 2 مقطع 

تومورهای اسکلتی خوش خیم:
M=F /)و اگزوستوز Nof 1انکندروما ← سومین تومور شایع خوش خیم )بعد

 ترانسفورماسیون بدخیم~ 50% موارد در دست}
|Fx ایجاد 

بدون عالمت مگر 
 ↑ Soft tissue attenuation در CT~ ضایعات گرد/ بیضی  حاشیه لوبوله مشخص و واضح}

|MRI T2 هوموژن ↑ 
ماتریکس غیرمینرالیزه 

 در گرافی و CT ← کلسیفیکاسیون Ring & Arc ← مطرح کننده وجود ماتریکس غضروفی}
 در Dx ← MR سخت ← low در همه سکانس ها }
 در ضایعات غضروفی افتراق خوش خیم و بدخیم به علت نمای مشابه سخت است }

 وجود توده بافت نرم ~
 اروژن کورتیکال}
 درد در غیاب Fx استخوانی|

 low grade در افتراق انکندروما از کندروسارکومای
⇐ احتمال بدخیمی

تومورهایاسکلتیعضالنی
60فصل60هاگا
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5-میگزوماینتراماسکوالر
نادر/ 70-40 سال/ معمواًل منفرد با رشد آهسته

موارد متعدد ← در همراهی با FD/ محدود به یک عضله بزرگ از ران- شانه یا لگن 
 CT~↑ T1 ← هوموژن با حدود مشخص/ دانسیته low به عضله/ بدون انهنسمنت

|↓ T2 
 MRI

⇐ اکثرًا انهنسمنت پریفرال دارند/ 55% انهنسمنت اینترنال هتروژن

6-سینوویتویلوندوالرپیگمانته
مربوط به پوشش سینوویال تاندون یا مفصل/ اتیولوژی ← خونریزی و تروما مکرر/ التهاب

 تومور ژانت سل غالف تاندون ~
 شایع تر}
 معمواًل غالف تاندون های دست|

فرم لوکال 
فرم منتشر ← مفصل های بزرگ ← زانو 

 نواحی ↓ در T1 و T2 ← به علت رسوب هموسیدرین~پیک سنی ← 20-40
 اروژن استخوانی در هر دو سمت مفصل}
 افیوژن|

 Dx تیپیک و منجر به ← MR

 اروزیون ها با حاشیه اسکلروتیک مشخص~
 درون قسمت هایی با دانسیته باال دیده می شود ← رسوب هموسیدرین|

 CT

تومورهای بدخیم بافت نرم 
1-لیپوسارکوم

 اندام )خصوصًا ران(~شایع ترین تومور بدخیم  60-50 سال  زیر 20 نادر
 رتروپریتوئن|

شایع ترین محل 
 نوع لیپوماتوز آتیپیک معادل لیپوسارکوم به خونی تمایزیافته }

 بسته به درجه تمایز~
{~low ← CT 

|↑ ← T1 MRI 
 بخش های حاوی چربی 

|
 CT ← ↑ به چربی ~
 T1 ← مثل عضله}
 T2 ← ↑ به چربی|

 بخش غیرچربی 

 MR و CT نمای

~Dx بدون چربی قابل 
 غیرقابل افتراق از سایر توده ها|

انواع تهاجمی تر 
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FIG 60-1 Enchondroma found incidentally on MRI in a 70-year-old woman. A and B, AP and lateral radiographs of the right knee 
demonstrate a lesion with ring-and-arc chondroid matrix mineralization in the distal femoral metadiaphysis. Coronal T1-weighted (C), T2-
weighted (D), and T1-weighted fat-saturated postgadolinium (E) images demonstrate lobulated intramedullary lesion with heterogeneous 
areas of increased signal intensity on T2 corresponding to chondroid matrix, and low signal on all sequences corresponding to areas of 
matrix calcification. T1-weighted fat-saturated postgadolinium images demonstrate enhancement of cartilaginous tissue.

A B

C D E
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البروم ← ساختار فیبروز/ فیبروکارتیلیج ← افزایش عمق و سطح تماس سه پایه ای ↑

سه قسمت گسترش نرمال از کپسول مفصلی 

Intertubercular هنگام عبور از ناودان Biceps 1ارتباط با سر بلند عضله
 چین شل از ضخیم شدگی در سطح کودال ~2به زیر زائده کوراکوئید رسیده و ارتباط با رسس ساب کپسوالر

 در ابداکشن سفت می شود.|
 Axillary Recess or Pouch 3

 در حالت طبیعی، مایع مفصلی گسترش به این Recessها ندارند. }
 سه لیگامان گلنوهومورال )نواحی ضخیم شده در ارتباط با کپسول مفصلی(: }

 اغلب در تصاویر Axial دیده می شود. ~
{Biceps 1 قدام منشأcm در Suprior Glenoid منشأ از 
 طی مسیر به سمت Fovea Capitis هومروس|

 :)SGHL( Suprior Glenohumeral Ligament 1

~ SGHL منشأ اغلب از محل مشترک با 
| Lesser Tuberosity به  اتصال  و  تحتانی   – خارجی  مسیر  در  حرکت   

هومروس

 :)MGHL( Middle Glenohumeral Ligament( 2

 از باندهای قدامی و خلفی جدا شده به وسیله Axillary Pouch تشکیل ~
شده است. 

 به صورت Broad Base از میانی تحتانی البروم به سمت گردن هومروس }
 مهم ترین لیگامان پایدارکننده در مقابل در رفتگی های قدامی و خلفی|

 :)IGHL( Inferior Gleohumeral Ligament( 3

سایر لیگامان ها 
 حمایت شانه در مقابل فشار به سمت باال ~
 در عمق عضله دلتوئید در سطح ساب دلتوئید – ساب آکرومیال|

لیگامان کوراکوآکرومیال 

 از لترال Base کوراکوئید به سمت توبروزیته هومروس ~
{ Passive حمایت بازوی آویزان به صورت 
|)Biceps تاندون Pulley در ناودان آن )قسمتی از Biceps پایدارکننده اصلی تاندون 

لیگامان کوراکوهومرال 

شانه
61فصل61هاگا
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سندرم فضای کوادری لترال 
ترس	مینور

Biceps	سربلند

ترس	ماژور

گردن	جراحی	هومروس

فشرده شدن عصب آگزیالری توسط باند فیبروز حین عبور از فضای کوادری لترال 

 آتروفی عضالت مرتبط را نشان می دهد. ~
 رد سایر علل|

 MR

درد با حدود نامشخص/ پارستزی لترال شانه و خلف و سوپریور بازو و ضعف و آتروفی ترس مینور و دلتوئید 
Abduction آنژیوگرافی ← بسته شدن سیر کومفلکس خلفی هومرال طی ← Dx تأیید

تروما

G and L Tubersity – Head - Shaft )براساس جداشدگی یا روتاسیون 4 قطعه شکستگی( NEER طبقه بندی
 1cm جابه جایی نسبت به قطعه مجاور ~
 زاویه دار شدن >45°  |

 جهت تعیین دقیق محل شکستگی ~قطعه جابه جا 
 قطعات داخل مفصلی }
 Fx کمپلکس اسکاپوال|

 CT

تصویربرداری در آرتروپالستی شانه

شایع ترین علت اصالح آرتروپالستی ← شل شدگی گلنوئید 
Metaglene 2 برای جایگذاری پیچcm ← قبل جراحی ← ارزیابی پایه استخوانی گلنوئید CT

 بررسی Metaglene~ترس مینور سالم ← Ext. Rot. بهتر بعد جراحی 
 محل پیچ تحتانی در اسکاپوال}
 عدم شکستگی سخت افزارها }
 Alignment گلنوئید}
 رادیولوسنسی پروتز- استخوان }
 ارزیابی اروژن بوردر تحتانی اسکاپوال|

در ارزیابی بعد از عمل 
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TABLE 61-1 Protocols for MRI and CT of the Shoulder
Sequence Slice Thickness TR/TE (msec) Field-of-View (mm) Matrix Size (pixels)

Nonarthrographic MRI
Axial gradient echo (flip angle 70 degrees) 3 mm 717/17 160 × 160 192 × 320
Oblique coronal proton density 3 mm 2650/23 160 × 160 230 × 384
Oblique coronal T2 FSE with fat saturation 3 mm 3017/50 160 × 160 224 × 320
Oblique coronal T2 FSE 3 mm 3800/98 160 × 160 224 × 320
Oblique sagittal T1 4 mm 533/9 160 × 160 256 × 320
Oblique sagittal T2 FSE with fat saturation 4 mm 3000/45 140 × 140 224 × 320 or
Oblique sagittal T2 FSE with fat saturation 5 mm 5380/51 160 × 160 320 × 256

MR Arthrogram
Axial T1 with fat saturation 3 mm 565/10 160 × 160 240 × 320
Oblique coronal T1 with fat saturation 3 mm 600/12 160 × 160 230 × 384
Oblique coronal T2 FSE with fat saturation 3 mm 3500/75 160 × 160 224 × 320
Oblique sagittal T1 with fat saturation 3 mm 561/11 160 × 160 230 × 384
Oblique sagittal T1 FSE (without fat saturation) 3 mm 561/11 160 × 160 230 × 384
Oblique axial T1 ABER 4 mm 600/10 160 × 160 192 × 320

CT (with or without Arthrogram)

Pitch
Kilovoltage and 
Milliamperage Field of View

Slice Thickness 
(Reconstructed) Table Speed

0.94 : 1 140, 198 220 mm 1.25 mm 9.37 mm/rotation

ABER, abduction, external rotation; FSE, fast-spin echo; TE, echo time; TR, repetition time.

FIG 61-5 Supraspinatus tendinopathy. A, PD-weighted coronal oblique image. The area of increased signal in the distal 
supraspinatus tendon shows thickening indicating an area of tendinopathy. B, T2-weighted coronal oblique image with fat 
saturation. The focus of increased signal is more pronounced, thus excluding the magic-angle effect. There is adjacent 
subchondral edema in the humeral head. Acromioclavicular joint degeneration is noted.

BA
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مقدمه

CT + C ← در شرایط اورژانس غربالگری آبسه

 به سمت پایین و جلو~آناتومی نرمال
{ lunate cartilage سطح مفصلی ← دارای غضروف هیالن نعل اسبی به نام 

 فرورفتگی سنترال و اینفریور )سطوح غیرمفصلی(~|
 با بافت Fibrofatty به نام Pulvinar پر شده است.|

 cotyloid حفره 

حفره استابولوم 

البروم استابوالر ← حلقه Fibrocartilage در قدام/ فوقانی/ خلفی استابولوم
ثبات قسمت تحتانی ← با لیگامان عرضی ← اتصال سطوح تحتانی به خلفی تحتانی 

سر فمور ← پر شده با غضروف هیالن به جز در Fovea capitis در مرکز آن ← محل اتصال لیگامان ترس
سر فمور و Head-Neck Junction و گردن فمور ← موقعیت اینتراکپسوالر دارند.

واریانت های آناتومیک

OS Acetabuli
 فیوژن ناکامل مراکز استخوان سازی فرعی و اصلی}
 در طول مارژین لترال استابوالر}
 می تواند سکل شکستگی های قبلی لبه استابوالر}
 اغلب بی عالمت/ غضروف مفصلی و البروم سالم}
{ Pincer type FAI )Femore Acetabular impingment( و   acetabular over coverage با   ← برجسته   OS acetabuli  

همراهی دارد.

Synovial herniation pit
{Pitt’s pit ← نام دیگر 

هیپولگن
62فصل62هاگا
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{ CT ، MRI با Dx ← تجمع مایع عفونی ارگانیزه یا محدود به کمپارتمان 
 بافت نرم عفونی مرده ← نیاز به مداخله}
 ارزیابی مشخصات تجمع مایع با CT و MR ← بررسی دبری/ سپتاسیون/ دیواره ضخیم/ التهاب اطراف }

 Dx بالینی~ Dx ← + C حاشیه انهنس شده در مایع عفونی}
 MR زمان بر}
 CT ← گاز وسیع در بافت نرم|

شک به فاشئیت نکروزان 

تومورها و وضعیت های شبه تومور

نئوپالسم های استخوانی
1-استئوئیداستئوما

تومور خوش خیم/ /cortical based در 25-5 ساله ها شیوع
 NSAID بیشتر شب ها/ بهتر شدن با bone/ درد عمقی در

 بیشتر در استخوان های دراز ← فمور/ به ندرت در لگن}
 دارای نیدوس لیتیک مرکزی ← حلقه اطراف فیبروواسکوالر}
 اطراف نیدوس استخوان راکتیو ضخیم شده}
 CTاسکن ← مدالیته انتخابی ← نیدوس لیتیک مرکزی کروی با قطر < 15mm با کانون مرکزی مینرالیزه و با سیگنال باال، }

احاطه شده با استخوان متراکم ضخیم شده
 به طور شایع ← یک مجرای عروقی بزرگ شده به درون نیدوس ختم می شود.}

 جز مینرالیزه سنترال ← low در همه سکانس ها~
 ضایعه با استخوان راکتیو ضخیم low پوشیده شده}
|BM دیدن پریوست واکنشی ← ادم بافت نرم و 

 MR~ سینوویت 
 افیوژن}
 ضخیم و ادماتو شدن کپسول}
 تقلید آرتریت عفونی/ التهابی|

OO در نزدیک یا درون مفصل ← تحریک مفصل 

2ـکندروبالستوما
 تومور عفونی و خوش خیم/ در اپی فیز استخوان های دراز/ در بیماران زیر 20 سال }
 با درد و آتروفی سفتی عضالت اطراف}
 در CT و گرافی ← ضایعات lytic با کلسیفیکاسیونring and arc )تیپیک ماتریکس غضروفی( }
 حاشیه خارجی صاف یا لبوله/ اسکلروز واکنشی اطراف/ افیوژن}

مناسب تر
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A B

FIG 62-13 Normal acetabular labra. Sagittal 
T1-weighted fat-suppressed MR arthrogram of a 
16-year-old girl with right hip pain (A) and oblique 
axial T1-weighted fat-suppressed MR arthrogram 
of a 19-year-old man with right hip pain (B) 
demonstrate the triangular shape in cross section, 
uniform internal low signal, and sharp outer margins 
of normal acetabular labra (arrows). Hip articular 
cartilage is completely intact in both of these 
patients.

FIG 62-14 Four patients with acetabular labral 
tears. A, Sagittal T1-weighted fat-suppressed 
MR arthrogram of a 43-year-old woman with 
left hip pain shows increased signal within the 
anterosuperior acetabular labrum (arrow). The 
labrum also demonstrates a ragged outer contour 
and a focally absent component along its articular 
margin. B, Sagittal T1-weighted fat-suppressed 
MR arthrogram of a 45-year-old woman with right 
hip pain shows a large linear focus of contrast 
imbibition along the articular aspect of the 
anterosuperior  labrum. C, Sagittal T1-weighted 
fat-suppressed MR arthrogram in a 21-year-old 
male hockey player shows complete detachment 
of the anterosuperior labrum (arrow). Contrast 
fills the labral defect, and there is a ragged outer 
contour of the remainder of the labrum. D, Oblique 
axial T1-weighted fat-suppressed MR arthrogram 
of the painful left hip of a 32-year-old woman 
shows a blunted appearance of the anterior labrum 
(arrow). This represents a torn labrum.

A B

C D
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زانو 

Ligament sprain
muscle strain

)SNR( sinnal /noise زانو ← جهت حداکثر شدن coil زانو ← با MRI~3-4cm ← ضخامت 
|14-16cm ← FOV 

 extend / Neutral position
 ACL موازی محور طولی کوندیل خارجی فمور ← جهت ارزیابی ← sagital تصاویر

 PD ، Sagital تصویربرداری مینیسک ← در
sagital )پالن اصلی بررسی مینیسک(

PD )حساسیت باال و DX درست در پارگی مینیسک(

PD مینیسک سر
~ Fat Suppresed PD Or T2 
|

 لیگامان صلیبی~
 مایع مفصلی}
 تاندون ها}
 مغز استخوان}
 غضروف مفصلی تروکلئار|

 ارزیابی اولیه: 
دومین سکانس ساژیتال 

تصاویر coronal T1 ← ارزیابی پاتولوژی مغز استخوان - خط شکستگی پنهان 
 ارزیابی root و body مینیسک~← توسط ادم مغز استخوان در T2 پنهان می شود.

 لیگامان کولترال}
 سطوح مفصلی|

 coronal PD Fat sat or T2

Axial PD Fat sat or T2 ← ارزیابی مینیسک و تاندون و غضروف پاتال

ACL بهتر صدمات DX ← کرونال و ساژیتال مایل
{ blurring artifact ← کوتاه TE در پارگی مینیسک( به علت CSE حساسیت مختصر کمتر از( ← FSE در 
 استفاده مهم Fat suppresion در زانو ← بررسی ضایعات غضروفی و contusion استخوانی}

مینیسک
 سطوح مقعر فوقانی آنها با سطح محدب کوندیل فمور}

زانو
63فصل63هاگا
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Popliteus muscle

Posterior horn of
medial
meniscus

Posterior cruciate
ligament

Medial condyle of femur

Medial head of gastrocnemius
muscle

Vastus medialis
muscle

Lateral
collateral
ligament

Posterior horn of
lateral meniscus

Lateral condyle of
femur

Biceps femoris muscle

Lateral head of
gastrocnemius muscle

Vastus lateralis muscle

Anterior cruciate
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meniscus
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collateral ligament
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FIG 63-1 Normal knee anatomy, coronal views. A, Coronal PD MRI through the anterior knee joint. B, 
Coronal PD MRI through the posterior knee joint.
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آناتومی استخوان ها

تالوس
Ankle Joint ← سطح مفصلی پهن در قسمت فوقانی تالوس/ مفصل با دیستال تیبیا و فبوال ← Dome

Navicular و مفصل با talus در قدام ← Head
Dome ، Headبین ← Body

Mortise
 سطح مسطح دیستال تیبیا ← Plafond ← سقف مفصل مچ پا}
{LM , MM ← دو طرف مفصل 
 ابتال به OA مچ پا در مسن ها ← غیرمعمول}
{Syndesmosis ← مفصل بین دیستال فیبوال و تیبیا 
 مفصل مچ پا و ساب تاالر ← سینوویال}

Subtalar تالوس به تیبیا در باال~مفصل 
 تالوس به ناویکوالر در قدام}
 تالوس به کالکانئوس در پایین|

 Subtalar کمپلکس مفصلی

 قدامی ← امتدادی صاف و از فاست میانی زیر سر تالوس~
{)ST( Sustentaculum tali ← میانی 
 خلفی ← بزرگ ترین و تحمل کننده  وزن|

بین تالوس و کالکانئوس ← 3 فاست 
{Lateral Process ← انترولترال تالوس زاویه دار شده 
 FX کالکانئوس تمایل به درگیری Facet خلفی دارد.}
 ST ← حمایت مدیالی تالوس}
 بیرون زدگی قفسه مانند انترولترال کالکانئوس}
 از زیر آن تاندون Flex . Halucis lungas رد می شود.}

پاومچپا
64فصل64هاگا
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 هموسیدرین در C – T1 و GRE دیده می شود.}
 در بعد تزریق ← سینوویوم پرواینفراتیو واسکوالریزه ← انهنسمنت ⊕}

تومورهای استخوانی

 از توده بافت نرم کمتر شایع}
 یافته ها اغلب غیراختصاصی اند/ اولیه نادر )ولی باز شایع تر از متاستاز(/ خوش خیم > بدخیم}

تومورهای خوش خیم

شایع ترین ها ← انکندروم و استئوئید استئوما
 علت درد شایع در نوجوانان و بالغ جوان~
{ASA درد شبانه بهبود با 
 CT بهتر از MR ← ادم غیراختصاصی اطراف یک نیدوس تیره کوچک}
 نیدوس لوسنت با جزء اسکلروتیک کوچک|

 OO

 از اپی فیز در سیستم اسکلتی نابالغ~
 کورتکس را متسع می کند.}
 نباید از صفحه رشد فیوز نشده عبور کند.}
 گرافی ← ماتریکس لوسنت یا کندروئید|

کندرو بالستوما 
 مارژین تومور مشخص بدون تهاجم با bone نرمال اطراف ~
 ادم وسیع BM می تواند بدهد.|

 MR ←

 نادر با نمای کاراکتریستیک~
 حدود مشخص و تقریبًا کاماًل لوسنت به جز یک کانون کوچک اسکلروتیک}
 MR ← یک دست ایزو با چربی به جز یک قسمت Signal void )جز اسکلروتیک(|

لیپوم اینترااسئوس 

تومورهای بدخیم

شایع ترین ← کندروسارکوما
 تمایل به درگیری کالکانئوس}

 ماتریکس کلسیفیه~
 گرافی ← اسکلروتیک}
{low ← T2 , T1 ← MR 
 به علت low واسکوالریته ← انهنسمنت ضعیف}
 عدم پاسخ مناسب به کموتراپی}
 در مارژین، دست اندازی به bone و بافت نرم مجاور دیده می شود.|

 High grade نوع
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FIG 64-1 Gross anatomy of the tarsals and surrounding bones. 
Ti, tibia; Fi; fibula; Ta, talus; Ca, calcaneus; ST, sustentaculum tali; 
N, navicular; Cu, cuboid; 1, 2, and 3 refer respectively to the first, 
second, and third cuneiforms (sometimes referred to as the medial, 
intermediate, and lateral cuneiforms, respectively); I, II, III, IV, and V 
refer to the first through fifth metatarsals, respectively.
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FIG 64-2 Gross anatomy of the talus as viewed from the top and 
medial sides. The green arrows show an osteochondral lesion of 
the talus (OLT) in the medial edge of the dome.
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FIG 64-3 Gross anatomy of the ankle joint. A, The plafond (dotted line) is the transverse cortical articular surface at the distal end of the 
tibia. The mortise is the rectangular opening consisting of the plafond as well as the inner cortical articular surfaces (solid lines) of the 
medial malleolus (MM) and lateral malleolus (LM). B, The talar dome fits into the ankle mortise. The joint between the distal tibia and fibula 
is the syndesmosis (black bracket).
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