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بب استفبزٌ اس  BIRADS ريش یصیارسش تشر یبزرس

پستبن زر  یَب تًزٌ یمیبسذ شانیم یببیزر ارس یسًوًگزاف

 یًپسیبب ب سٍیمقب
حبمس  زکتز ،1یضیف یعل زکتز ،1علمساران یعل سیزکتز س، 1فزخ بیزکتز زو

 *2یمبویسل
  .زاىیا ،هؾْذ ،هؾْذ یداًؾگبُ ػلَم پشؽکداًؾکذُ پشؽکی،  ی،َلَصیرادگزٍُ  برداًؾی .1

 .زاىیا ،هؾْذ ،هؾْذ یداًؾگبُ ػلَم پشؽکداًؾکذُ پشؽکی،  ی،َلَصیرادگزٍُ  ذًترسی .2
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 .ثبؽذ ّبی پغتبًی هی ثزداری ارسؽوٌذ ثزای ثزرعی کلیٌیکی تَدُ اٍلتزاعًَذ یک رٍػ تؾخیقی تقَیز: مقسمٍ

یک رٍػ هْن ٍ لبثل اػتوبد ثزای ارسیبثی ٍ تخویي ریغک ثذخیوی در ضبیؼبت  ،در عًََگزافی BIRADS ثٌذی عجمِ

ثب اعتفبدُ )درخِ عِ ٍ چْبر(  BIRADSثٌذی  دلت ًتبیح عجمِّذف ثزرعی حبضز ثب هغبلؼِ آیذ.  ؽوبر هی پغتبًی ثِ

 .اًدبم ؽذّبی پغتبى ٍ همبیغِ آى ثب ًتبیح پبتَلَصی  در ارسیبثی هیشاى ثذخیوی تَدُ اس عًََگزافی

کٌٌذُ ثِ  ثیوبر هزاخؼِ 139ثز رٍی  1393-95ّبی  ایي هغبلؼِ ثِ رٍػ ثزرعی ثیوبراى در فبفلِ عبلکبر: ريش

دارای تَدُ لبثل لوظ پغتبى ٍ ّبی خقَفی  ثیوبرعتبى اهبم رضب )ع( هؾْذ، ثیوبرعتبى اًکَلَصی اهیذ ٍ ثزخی کلیٌیک

 دٍٍعیلِ  عًََگزافی پغتبى آگشیال ثِاًدبم گزفت.  ،گزافی ثَدًذکبًذیذ عًََهبّیت تَدُ ثزای ثزرعی ثیؾتز کِ 

درخبت هختلف ثذخیوی ، BIRADSهزیکب ٍ عیغتن آثٌذی اًدوي رادیَلَصی  ثز اعبط تمغین. اًدبم ؽذ رادیَلَصیغت

همبیغِ ٍ ثب ًتبیح پبتَلَصی ثب گشارؽبت عًََگزافی  ًذ.ثزداری ارخبع ؽذ عپظ ثیوبراى ثزای ًوًَِ، تَدُ هؾخـ ؽذ

افشار  ّب ثب اعتفبدُ اس ًزم تدشیِ ٍ تحلیل دادُ. ّوخَاًی ًتبیح ٍ دلت عًََگزافی ثزرعی ؽذ ،ّبی آهبری کوک تغت

 ( اًدبم گزفت. 16)ًغخِ  SPSSآهبری 

%( اس ضبیؼبت ًتیدِ پبتَلَصی 4/5هَرد ) 2عِ در عًََگزافی،  BIRADS ثیَپغی اس ضبیؼبت ثب ًوبی 37اس َب: یبفتٍ

%( ًتیدِ پبتَلَصی 64هَرد ) 65چْبر در عًََگزافی،  BIRADSثیَپغی اس ضبیؼبت ثب ًوبی  102ذخین داؽتٌذ. اس ث

خین داؽتٌذ کِ هؤیذ ػذم تغبثك ًتبیح پبتَلَصی ثب عًََگزافی در ایي هَارد ثَد. هیشاى حغبعیت عیغتن  خَػ

BIRADS ُهیشاى حغبعیت عیغتن 64آى  % ٍ اختقبفیت94خین پغتبى  ّبی خَػ عِ ثزای تؾخیـ تَد ٍ %

BIRADS ُثَد. 79% ٍ اختقبفیت آى 75ّبی ثذخین پغتبى  چْبر ثزای تؾخیـ تَد % 

ٍ پبتَلَصی ّوخَاًی خَثی ٍخَد داؽت، لذا  BIRADSثٌذی ثِ رٍػ  دعت آهذُ اس عجمِ ثیي ًتبیح ثِ: یزیگیجٍوت

پبتَلَصی ثزای تؼییي چگًَگی پیگیزی ثیوبراى ٍ -تَاى اس تغبثك رادیَلَصی ثب تَخِ ثِ دلت ًغجتبً ثبالی ایي رٍػ، هی

 اًتخبة رٍػ درهبًی هٌبعت اعتفبدُ کزد. 

 BIRADSعزعبى پغتبى، عًََگزافی،  :کلیسی کلمبت
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  مقسمٍ

تزیي ًَع عزعبى در ثیي سًبى اعت.  ؽبیغ ،عزعبى پغتبى

 ،عزعبى پغتبى در خْبى پظ اس عزعبى ریِ ٍ هؼذُ

(. سًبى ثب گیزًذُ هثجت 1ثبؽذ ) عَهیي عزعبى ؽبیغ هى

ّبى ثمبء  دٌّذ ٍ هیشاى ثِ درهبى َّرهًَى ثْتز پبعخ هى

ّبی پغتبى در اکثز  عزعبىیبثذ.  آراهى افشایؼ هى ثِ

هَارد(. در  %95اعت )حذٍد َم هَارد اس ًَع آدًَکبرعیٌ

 6/6عبلِ ٍ ثیؾتز  35ایزاى ؽیَع عزعبى پغتبى در سًبى 

توبم هَارد  %6/12ٍ  ؽذُثزآٍرد  ًفز ّشارّز در هَرد 

، 2) دّذ تؾکیل هى عزعبى پغتبىرا در ایزاى عزعبى 

ٍ  رحنعزعبى در ایزاى پظ اس عزعبى دّبًِ ایي  (.3

 50ر د .ى اعتعَهیي ًَع عزعبى ؽبیغ در سًب ،پَعت

ًغجت ثبثت  اس عزعبى پغتبى ثِ ًبؽی عبل گذؽتِ هزگ 

در  85اس  1980ثزٍس آى در عبل   هیشاىٍلی هبًذُ اعت، 

 1989ًفز در عبل  100،000در  105ثِ  100،000

تز ٍ ّن  رعیذُ اعت. ایي افشایؼ ّن در سًبى خَاى

تز رٍى دادُ اعت ٍ لغوتى اس آى ثِ افشایؼ  هغي

. افشایؼ (4) زثبلگزى هبهَگزافى هزثَط اعتاعتفبدُ اس غ

افشایؼ خبى  ، ثِّبی اخیز ثزٍس عزعبى پغتبى در عبل

احتوبل سیبد ًبؽى اس  اس عزعبى پغتبى، ثًِبؽی هزگ 

ّبى  تؾخیـ عزعبى در هزاحل سٍدتز ٍ در ًتیدِ هیشاى

 (.5-7) ثبؽذ ثمبء ثبالتز هى

 ٍتقَیزثزداری پغتبى ؽبهل عًََگزافی، هبهَگزافی 

MRI کِ ّز کذام هشایب ٍ ًمغِ ضؼف خَد را  ثبؽذ هی

. اگزچِ هبهَگزافی ٍ عًََگزافی پغتبى در تؾخیـ دارًذ

خین ٍ ثذخین پغتبى در ثغیبری اس هَارد  ضبیؼبت خَػ

اس فحت تؾخیقی لبثل لجَلی ثزخَردار ّغتٌذ، ٍلی 

ؽٌبعی عزعبى پغتبى لجل اس اًتخبة  تؾخیـ ثبفت

. اگزچِ (9، 8) ثبؽذ تی هیرٍػ درهبًی ضزٍری ٍ حیب

اس هحل ضبیؼِ در  1ّبی ظزیف ثزداری ثب عَسى ًوًَِ

ػٌَاى اٍلیي رٍػ ثیَپغی هَرد اعتفبدُ  ثزخی اس هزاکش ثِ

گیزد، ٍلی ایي رٍػ خیلی لبثل اػتوبد ًجَدُ ٍ  لزار هی

ثزداری، ًیبسهٌذ  ػالٍُ ثز احتوبل خغب در ًوًَِ

ثبؽذ. رٍػ  عیتَلَصیغت ثبتدزثِ در ایي سهیٌِ هی

اعتبًذارد عالیی ثزای تؾخیـ عزعبى پغتبى، ثیَپغی 

ثبؽذ، ٍلی ایي رٍػ ًیبسهٌذ  اس عزیك خزاحی هی

                                                 
1 Fine Needle Aspiration 

توْیذات خبؿ ٍ فزف ّشیٌِ ثبال اعت ٍ ثب درخبتی اس 

ثبؽذ ٍ ثیَپغی اس عزیك خزاحی  هَرثیذیتی ّوزاُ هی

تَاًذ اٍلیي رٍػ ثیَپغی اًتخبثی ثبؽذ. ثیَپغی  ًوی

تَاًذ توبم  هی 2ّبی تقَیزثزداری ت رٍػعَسًی ثب ّذای

ػالٍُ هبًغ ایدبد  ّب را ثزعزف ًوبیذ ٍ ثِ ایي هحذٍدیت

ؽَد کِ خَد هوکي  اعکبر ًغدی در هحل ضبیؼِ هی

ّبی  اعت ثب هؾکالت دیگزی در هبهَگزافی ٍ عًََگزافی

لبثل  ثؼذی ثیوبراى ّوزاُ ثبؽذ. در هَرد ضبیؼبت غیز

ی عَسًی تحت ّذایت لوظ ًیش چٌبًچِ اًدبم ثیَپغ

ّبی تقَیزثزداری هیغز ثبؽذ، ّشیٌِ ثیوبراى ٍ  رٍػ

هیشاى ثزٍس ػَارك کوتز ثَدُ ٍ ثیَپغی اس ایي عزیك در 

ثبؽذ.  همبیغِ ثب ثیَپغی حیي خزاحی، کوتز تْبخوی هی

هیشاى هَفمیت ثیَپغی عَسًی تحت ّذایت عًََگزافی 

هحل  ثغتگی ثِ چگًَگی اًدبم ثیَپغی، اًدبم ثیَپغی اس

ّبی کبفی ٍ هٌبعت خْت  هٌبعت ٍ ّوچٌیي تْیِ ًوًَِ

. هؾخـ اعت کِ اگز (10) ؽٌبعی دارد ثزرعی ثبفت

ثیَپغی عَسًی اس هحل هٌبعت تْیِ ًؾَد ٍ یب ٌّگبم 

ؽٌبعی، همغغ هٌبعجی اس هحلی کِ  تْیِ ًوًَِ ثبفت

ضبیؼِ ثذخین در آًدب لزار دارد دادُ ًؾَد، هٌدز ثِ ػذم 

ؽٌبعی  اّذ ؽذ ٍ ًوًَِ ثبفتتؾخیـ عزعبى خَ

 ؽَد. خین گشارػ هی ػٌَاى یک ضبیؼِ خَػ ثِ

هغبلؼِ حبضز ثب ّذف ثزرعی تغبثك ٍ ػذم تغبثك ًتبیح 

عًََگزافی ثب پبتَلَصی در ثیوبراى ٍ ارسیبثی هیشاى دلت 

3ثٌذی عزعبى پغتبى ثِ رٍػ  ًتبیح عجمِ
BIRADS 

 در گزیذ عِ ٍ چْبر اًدبم ؽذ.
 

 کبر ريش
ّبی  ایي هغبلؼِ ثِ رٍػ ثزرعی ثیوبراى در فبفلِ عبل

کٌٌذُ ثِ  ثیوبر هزاخؼِ 139ثز رٍی  95-1393

ثیوبرعتبى اهبم رضب )ع( هؾْذ، ثیوبرعتبى اًکَلَصی 

ّبی خقَفی اًدبم گزفت. حدن  اهیذ ٍ ثزخی کلیٌیک

ًوًَِ ثب تَخِ ثِ ًوًَِ در دعتزط ٍ ثز اعبط تؼذاد 

ثز  %80ُ پغتبى ثب لذرت هزاخؼیي عبالًِ ٍ ؽیَع تَد

ثیوبر  110تؼییي حدن ًوًَِ، حذالل  اعبط فزهَل

 .تخویي سدُ ؽذ

                                                 
2 Core Needle Biopsy 
3 Breast Imaging-Reporting And Data System 
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گیزی  ثب رٍػ ًوًَِثِ هزاکش فَق کٌٌذُ  ثیوبراى هزاخؼِ

غیزاحتوبلی آعبى ٍارد هغبلؼِ ؽذًذ. ثیوبراى دارای تَدُ 

ثَدًذ ٍ لبثل لوظ پغتبى کِ کبًذیذ عًََگزافی پغتبى 

داؽتٌذ، ٍارد هغبلؼِ ؽذًذ.  تثزای ٍرٍد ثِ عزح رضبی

ثزداری ٍ خزاحی  افزاد ثب عبثمِ عزعبى پغتبى ٍ یب ًوًَِ

 پغتبى اس پضٍّؼ خبرج ؽذًذ. 

پظ اس کغت هَافمت اس کویتِ اخالق داًؾگبُ ػلَم 

ثیوبراى دارای تَدُ لبثل لوظ پغتبى کِ پشؽکی هؾْذ، 

ثزای ثزرعی ثیؾتز کبًذیذ عًََگزافی ثَدًذ، ثز اعبط 

ّبی ٍرٍد اًتخبة ؽذًذ. عپظ عًََگزافی پغتبى هؼیبر

کِ اس اػضبی ّیئت رادیَلَصیغت  دٍٍعیلِ  آگشیال ثِ

دارای حذالل ػلوی داًؾگبُ ػلَم پشؽکی هؾْذ ثَدُ ٍ 

 عًََگزافی پغتبى ّغتٌذ، سهیٌِ رعبل عبثمِ د 10

 GE E8 در ایي تحمیك اس دعتگبُ عًََگزافی اًدبم ؽذ.

Expert  هگبّزتش  7-12فزکبًظ ٍ پزٍة خغی ثب

دعت ِ یک پزیٌت اس تقَیز عًََگزافی ث اعتفبدُ ؽذ.

آهذُ در پزًٍذُ ثیوبراى ثجت گزدیذ. ثز اعبط 

هزیکب ٍ عیغتن آثٌذی اًدوي رادیَلَصی  تمغین

BIRADS ، درخبت هختلف ثذخیوی تَدُ هؾخـ

. ًذثزداری ارخبع ؽذ عپظ ثیوبراى ثزای ًوًَِ، ؽذ

ثزرعی  .فتاًدبم گز َسًیفَرت ع ثزداری ثِ ًوًَِ

ّبی ثب عبثمِ در سهیٌِ پغتبى  ّب تَعظ پبتَلَصیغت ًوًَِ

ّبی خقَفی کِ هحل ارخبع  اًدبم ؽذ )در آسهبیؾگبُ

ّبی پغتبى در عغح ؽْز هؾْذ ّغتٌذ ٍ  ًوًَِ

ًتبیح  ّوچٌیي در آسهبیؾگبُ پبتَلَصی ثیوبرعتبى اهیذ(.

 اعتفبدُ اس پبتَلَصی ثب گشارؽبت عًََگزافی همبیغِ ٍ ثب

ّوخَاًی ًتبیح ٍ  (16)ًغخِ  SPSS آهبریافشار  ًزم

االت ؤثزای پبعخ ثِ ع دلت عًََگزافی ثزرعی ؽذ.

ّب، )فزاٍاًی، ًغجت تَفیفی آهبر ّبی رٍػپضٍّؼ اس 

هیبًگیي، ٍاریبًظ ٍ  حغبعیت، ٍیضگی، دلت، درفذ،

 اًحزاف هؼیبر( اعتفبدُ ؽذ.
 

 َب یبفتٍ
 4/42±2/3ثیوبر ثب هیبًگیي عٌی  139در ایي هغبلؼِ 

 %(2/48) ثیوبر 67عبل هَرد ثزرعی لزار گزفتٌذ. در 

پغتبى عوت %( 9/48)ثیوبر  68پغتبى عوت راعت، در 

ّز دٍ پغتبى درگیز ثَدًذ. در  %(9/2) ثیوبر 4چپ ٍ در 

 100عبیش تَدُ پغتبى کوتز اس %( 52ثیوبر ) 73

 154±183پغتبى هتز هزثغ ثَد. هیبًگیي عبیش تَدُ  هیلی

 هتز هزثغ ثَد.  هیلی

ثٌذی ؽذُ در  %( اس ثیوبراى عجم4/5ِثیوبر ) 2تٌْب در 

ثذخین گشارػ  ًتیدِ پبتَلَصیعِ،  BIRADSگزٍُ 

ثٌذی  %( اس ثیوبراى عجم6/35ِ) ثیوبر 37ؽذُ ثَد. در 

ثذخین  ًتیدِ پبتَلَصیچْبر،  BIRADSؽذُ در گزٍُ 

 گشارػ ؽذُ ثَد. 

ًتیدِ خین ٍ ثذخین ثز اعبط  ػفزاٍاًی هَارد خَ

ّبی  در گزٍُعِ ٍ چْبر  BIRADS در گزٍُپبتَلَصی 

 .ؽذُ اعت آٍردُ 1در خذٍل  هختلف
 

 

 سٍ ي چُبر بز اسبس سه ي سبیش تًزٌ BIRADS زر گزيٌوتیجٍ پبتًلًصی ذیم ي بسذیم بز اسبس  فزاياوی مًارز ذًش -1جسيل 

  BIRADS  ِع BIRADS  چْبر 

 عبل 40عي کوتز اس 

 تؼذاد )درفذ(

 (5/18) 5 (5) 2 ثذخین

 (5/80) 25 (95) 35 خین خَػ

 عبل 40عي ثیؾتز اس 

 تؼذاد )درفذ(

 (48) 9 (1/7) 4 ثذخین

 (52) 11 (9/92) 48 خین خَػ

 هتز هزثغ  هیلی 100عبیش تَدُ کوتز اس 

 تؼذاد )درفذ(

 (1/42) 12 (10) 4 ثذخین

 (9/57) 18 (90) 39 خین خَػ

 هتز هزثغ  هیلی 100عبیش تَدُ ثیؾتز اس 

 تؼذاد )درفذ(

 (25) 5 (0) 0 ثذخین

 (75) 15 (100) 46 خین خَػ
 

ػٌَاى  درخِ عِ ثِ BIRADSدر ثزخی همبالت هؾبثِ، 

ػٌَاى ًتیدِ  خین ثِ ًتیدِ هثجت ٍ ًوًَِ پبتَلَصی خَػ

هثجت در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت ٍ ثز ایي اعبط هیشاى 

عِ ثزای تؾخیـ  BIRADSحغبعیت عیغتن 

%( ٍ 72/88-21/97% )2/94خین پغتبى  ّبی خَػ تَدُ

 ثَد.  (%23/46-39/71)% 12/64اختقبفیت آى 
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درخِ چْبر  BIRADSدر فَرت در ًظز گزفتي 

ػٌَاى  خین ثِ ػٌَاى ًتیدِ هثجت ٍ ًوًَِ پبتَلَصی ثذ ثِ

 BIRADSًتیدِ هثجت، هیشاى حغبعیت عیغتن 

% 08/75ّبی ثذخین پغتبى  چْبر ثزای تؾخیـ تَدُ

-43/81% )11/79( ٍ اختقبفیت آى 19/77-18/72)

 ( ثَد. 56/68
 

 بحث
ّبی اخیز ٍ در ثبسًگزی چْبرم عیغتن  در عبل

BIRADSِثٌذی  ، عجمBIRADS  ِچْبر ثِ ع

ّز  ثز حغت خغز ثذخیوی در 4A ،4B  ٍ4Cسیزگزٍُ 

، احتوبل ثذخیوی 4Aگزٍُ سیزگزٍُ اًدبم گزفت. در سیز

% ٍ 11-50، احتوبل ثذخیوی 4B%، در سیز گزٍُ 10-2

 .(11) ثبؽذ % هی51-95حذٍد  4Cدر سیزگزٍُ 

ارتجبط ثیي رادیَلَصیغت ٍ پبتَلَصیغت ٍ تغبثك 

ّبی تقَیزثزداری ثب پبتَلَصی، ًمؼ هْوی در  یبفتِ

در افتزاق  BIRADSثٌذی  ارسیبثی هیشاى دلت عجمِ

گیزی ثزای  خین اس ثذخین دارد. تقوین ضبیؼبت خَػ

اًدبم ثیَپغی هدذد یب کٌتزل ثیوبر ثب فبفلِ سهبًی کَتبُ، 

یَلَصی ٍ عیتَلَصی دارد. هغبلؼِ ثغتگی ثِ هغبثمت راد

حبضز ثب ّذف ثزرعی تغبثك ٍ ػذم تغبثك ًتبیح 

عًََگزافی ثب پبتَلَصی در ثیوبراى هَرد ثزرعی ٍ ارسیبثی 

رٍػ  ثٌذی عزعبى پغتبى ثِ هیشاى دلت ًتبیح عجمِ

BIRADS .در گزیذ عِ ٍ چْبر اًدبم ؽذ 

در هَرد ایٌکِ چزا در هغبلؼِ حبضز در ضبیؼبت ثب 

BIRADS  5عِ، هیشاى ثذخیوی ثیؾتز ٍ در حذٍد %

ثَد، ؽبیذ ػلت آى خذیذ ثَدى ایي تیپ هغبلؼِ در هَرد 

 .ثبؽذ ّبی رادیَلَصی ثب پبتَلَصی هی تغبثك یبفتِ

ثزرعی هغبلؼبت اًدبم ؽذُ در ایي سهیٌِ هحذٍد ثَدُ، 

ثٌبثزایي اهکبى همبیغِ ًتبیح هغبلؼِ حبضز ثب هغبلؼبت 

ّبی  َد. یکی دیگز اس هحذٍدیتهتؼذد هؾبثِ هیغز ًج

خین غیزهغبثك ثب  هغبلؼِ حبضز، تؼذاد کن ضبیؼبت خَػ

ٍ هَارد ثذخین غیز هغبثك ثب  یبفتِ ّبی عًََگزافی

تَاى ایي ًتبیح را در  ثبؽذ، در ًتیدِ ًوی عًََگزافی هی

تزی اس ثیوبراى تؼوین داد. هغلوبً  ّبی ثشرگ هَرد گزٍُ

ی تؼذاد ثیؾتزی اس ثیوبراى اًدبم هغبلؼبت هؾبثِ ثب ثزرع

تز کوک کٌٌذُ  دعت آٍردى ًتبیح کبهل تَاًذ در ثِ هی

ثبؽذ. هحذٍدیت دیگز هغبلؼِ حبضز، ػذم پیگیزی 

هبِّ  6عِ ثب فَافل سهبًی  BIRADSثیوبراى ثب ًوبی 

اس ًظز ّزگًَِ تغییز در ًوبی عًََگزافیک ضبیؼِ تب 

َد. الجتِ در هبُ اس عًََگزافی اٍلیِ ث 18-24فبفلِ سهبًی 

تفبٍت لبثل تَخْی  (،2010)هغبلؼِ خبًغَى ٍ ّوکبراى 

در هزحلِ تَدُ ٍ ٍضؼیت غذد لٌفبٍی ًبحیِ آگشیال در 

هَاردی کِ ثیَپغی تحت ّذایت عًََگزافی هؤیذ ضبیؼِ 

خین ثَد، پظ اس کٌتزل ثیوبراى ثب فَافل سهبًی  خَػ

کَتبُ در هَاردی کِ ثیوبراى خْت پیگیزی هزتت 

 (.15)کزدًذ، گشارػ ًؾذ  هزاخؼِ

ثٌذی عزعبى پغتبى  حغبعیت عجمِدر هغبلؼِ حبضز 

 %،97ثب اعتفبدُ اس عًََگزافی  BIRADSرٍػ  ثِ

در هغبلؼِ  .ثَد %87ٍ دلت آى  %94اختقبفیت آى 

(، حغبعیت، اختقبفیت ٍ دلت 2012ّیل ٍ ّوکبراى )

% ثزآٍرد ؽذ 87% ٍ 82%، 92تزتیت  ثِ BIRADSکلی 

 ( کِ تمزیجبً هؾبثِ هغبلؼِ حبضز ثَد.13)

در آلوبى، فزاٍاًی  (2008) ّوکبراى ٍ ّیٌیگ  در هغبلؼِ

، کوتز اس 3کالط  BIRADSثذخیوی در گزٍُ دارای 

(. در هغبلؼِ حبضز فزاٍاًی ثذخیوی در گزٍُ 14% ثَد )2

ذکی اس % ثَد کِ ا4/5ً، 3کالط  BIRADSدارای 

هغبلؼبت لجلی ثبالتز ثَد کِ هوکي اعت ًبؽی اس تفبٍت 

 ّبی هَرد هغبلؼِ ٍ عبیش تَدُ ثبؽذ. در گزٍُ

در هغبلؼبت لجلی ؽبًظ ثذخیوی در گزٍُ دارای 

BIRADS  در هغبلؼِ حبضز 3-94، ثیي 4کالط ٍ %

% ثَد کِ در ّویي هحذٍدُ لزار دارد ٍ 5/18-42ثیي 

 هؾبثِ عبیز هغبلؼبت ثَد.

در ًتبیح  BIRADSاٍاًی ثذخیوی ثز اعبط کالط فز

 2( در خذٍل 4-12دعت آهذُ اس هغبلؼبت لجلی ) ثِ

 .ًؾبى دادُ ؽذُ اعت
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 زر مطبلعبت گذشتٍ BIRADSفزاياوی زرصس بسذیمی بز اسبس کالس  -2جسيل 

 BIRADS-3 BIRADS-4 هغبلؼِ/ عبل/ رفزًظ

 34 - (16) (1998لیجزهي ٍ ّوکبراى )

 15 4 (19) (2004ٍ ّوکبراى ) هٌذس

 30 2 (18)( 1999ٍ ّوکبراى ) اٍرل 

 40 0 (17) (1998) ثزٍة ٍ ّوکبراى

 67 11 (20) (2006) عَعتي ٍ ّوکبراى

 17 2/1 (14) (2008ّیٌیگ ٍ ّوکبراى )

 3/30 4/5 هغبلؼِ حبضز
 

هتَعظ لغز ( 2011)ٍ ّوکبراى  خبًلَ در هغبلؼِ لزُ

( ٍ در هغبلؼِ حبضز هیبًگیي 10) هتز هیلی 29 تَدُ

تَاًذ ًبؽی  هتز ثَد کِ هی هیلی 12تزیي لغز تَدُ  ثشرگ

 ّب ثبؽذ.  اس تفبٍت در اًتخبة ًوًَِ

در چیي ًؾبى داد کِ ( 2014)ٍ ّوکبراى  لیهغبلؼِ 

 BIRADS در ثیوبراًی کِ MRIاًدبم هبهَگزافی ٍ 

داؽتٌذ، عجت ثْجَد دلت در ضبیؼبت  3-5درخِ 

، ٍلی در هغبلؼِ (12گزدد ) هیکزٍکلغیفیکبعیًَی ًوی

ّبی تؾخیقی هَرد ثزرعی لزار  حبضز دلت عبیز رٍػ

 ًگزفت.
 

 گیزی وتیجٍ
ػ ثٌذی ثِ رٍ دعت آهذُ اس عجمِ ثیي ًتبیح ثِ

BIRADS ثب  ردٍ پبتَلَصی ّوخَاًی خَثی ٍخَد دا ٍ

تَاى اس تغبثك  تَخِ ثِ دلت ًغجتبً ثبالی ایي رٍػ، هی

پبتَلَصی ثزای تؼییي چگًَگی پیگیزی -رادیَلَصی

ثیوبراى ٍ اًتخبة رٍػ درهبًی هٌبعت اعتفبدُ کزد. اس 

ّزچٌذ هبهَگزافی رٍػ اعتبًذارد عالیی عَی دیگز 

اهب ثب تَخِ ثِ ثزٍس  ،اعتتؾخیـ عزعبى پغتبى 

ّبی اخیز ٍ  تز در عبل عٌیي پبییي عزعبى پغتبى در

عًََگزافی  ،ٍخَد ثبفت هتزاکن پغتبى در ایي عٌیي

خقَؿ در گزٍُ  تکویلی )رٍػ غزثبلگزی تکویلی( ثِ

خْت افشایؼ حغبعیت تؾخیـ ثغیبر  ،تز عٌی پبییي

 . ثز خَاّذ ثَدؤه
 

 قسرزاوی ي تشكز
بم افزادی کِ هب را در اًدبم ایي هغبلؼِ ٍعیلِ اس تو ثذیي

 .ؽَد یبری کزدًذ، تؾکز ٍ لذرداًی هی
 

 

 مىببع
 

1. Merz E. 25 Years of 3D ultrasound in prenatal diagnosis (1989-2014). Ultraschall Med 2015; 36(1):3-8.  

2. Kovatcheva R, Guglielmina JN, Abehsera M, Boulanger L, Laurent N, Poncelet E. Ultrasound-guided high-

intensity focused ultrasound treatment of breast fibroadenoma-a multicenter experience. J Ther Ultrasound 

2015; 3(1):1.  

3. Xiao Y, Zhou Q, Chen Z. Automated breast volume scanning versus conventional ultrasound in breast cancer 

screening. Acad Radiol 2015; 22(3):387-99.  

4. Brem RF, Lenihan MJ, Lieberman J, Torrente J. Screening breast ultrasound: past, present, and future. AJR 

Am J Roentgenol 2015; 204(2):234-40.  

5. Andersen I, Kolodziejczyk C, Thielen K, Heinesen E, Diderichsen F. The effect of breast cancer on personal 

income three years after diagnosis by cancer stage and education: a register-based cohort study among Danish 

females. BMC Public Health 2015; 15(1):50.  

6. Mohaghegh P, Yavari P, Akbari ME, Abadi A, Ahmadi F. The correlation between the family levels of 

socioeconomic status and stage at diagnosis of breast cancer. Iran J Cancer Prev 2014; 7(4):232-8. 

7. Ghorbani A, Moradi A, Gookizadeh A, Jokar S, Sonbolestan SA. Evaluation of relationship between breast 

cancer and migraine. Adv Biomed Res 2015; 4:14.  

8. Bonafede MM, Kalra VB, Miller JD, Fajardo LL. Value analysis of digital breast tomosynthesis for breast 

cancer screening in a commercially-insured US population. Clinicoecon Outcomes Res 2015; 7:53-63.  

9. Thomas M, De Brabanter K, Suykens JA, De Moor B. Predicting breast cancer using an expression values 

weighted clinical classifier. BMC Bioinformatics 2014; 15:411.  

10. Gharekhanloo F, Torabian S, Kamrani S. Survey of the role of combined screening method with 

ultrasonography in the diagnosis of breast cancer. Sci J Hamadan Univ Med Sci 2011; 17(4):57-60.  

11. Tozaki M, Fukuma E. Does power Doppler ultrasonography improve the BI-RADS category assessment and 

diagnostic accuracy of solid breast lesions? Acta Radiol 2011; 52(7):706-10.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fukuma%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21596798
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21596798


 

 


زو

ز 
کت

ز
 بی

خ
فز

 ي 
ان

بر
مك

َ
 

 

6 

12. Li E, Li J, Song Y, Xue M, Zhou C. A comparative study of the diagnostic value of contrast-enhanced breast 

MR imaging and mammography on patients with BI-RADS 3-5 microcalcifications. PLoS One 2014; 

9(11):e111217.  

13. Hille H, Vetter M, Hackelöer BJ. The accuracy of BI-RADS classification of breast ultrasound as a first-line 

imaging method. Ultraschall Med 2012; 33(2):160-3.  

14. Heinig J, Witteler R, Schmitz R, Kiesel L, Steinhard J. Accuracy of classification of breast ultrasound findings 

based on criteria used for BI-RADS. Ultrasound Obstet Gynecol 2008; 32(4):573-8.  

15. Johnson L, Gunasekera A, Douek M. Applications of nanotechnology in cancer. Discov. Med. 2010;9:374–379. 

16. Liberman L, Abramson AF, Squires FB, Glassman JR, Morris EA, Dershaw DD. The breast imaging reporting 

and data system: positive predictive value of mammographic features and final assessment categories. AJR 

Am J Roentgenol. 1998 Jul;171(1):35-40. 

17. Bérubé M, Curpen B, Ugolini P, Lalonde L, Ouimet-Oliva D. Level of suspicion of a mammographic lesion: 

use of features defined by BI-RADS lexicon and correlation with large-core breast biopsy. Can Assoc Radiol 

J. 1998 Aug;49(4):223-8 . 

18. Orel SG, Kay N, Reynolds C, Sullivan DC. BI-RADS categorization as a predictor of malignancy. Radiology. 

1999 Jun;211(3):845-50. 

19. Mendez A, Cabanillas F, Echenique M, Malekshamran K, Perez I, Ramos E. Mammographic features and 

correlation with biopsy findings using 11-gauge stereotactic vacuum-assisted breast biopsy (SVABB). Ann 

Oncol. 2004 Mar;15(3):450-4.  

20. Sosthène Mayi-Tsonga, Jean-François Meye, Jean-Pierre Ngou-Mve-Ngou, Gabriel Mendome, Mathieu 

Mounanga. Corrélation radio-histologique des lésions mammaires infracliniques à partir de la classification 

BI-RADS (étude gabonaise) Volume 16, numéro 3, Juillet-Août-Septembre 2006. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25365327
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25365327
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Song%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25365327
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xue%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25365327
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhou%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25365327
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25365327
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hille%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21877320
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hackel%C3%B6er%20BJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21877320
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21877320
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Heinig%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18421795
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Witteler%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18421795
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kiesel%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18421795
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Steinhard%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18421795
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18421795
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9709675
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9709675
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14998847
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14998847

