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بزرسی ارسش تشریصی ريش  BIRADSبب استفبزٌ اس
سًوًگزافی زر ارسیببی میشان بسذیمی تًزٌَبی پستبن زر
مقبیسٍ بب بیًپسی
زکتز زویب فزخ ،1زکتز سیس علی علمساران ،1زکتز علی فیضی ،1زکتز حبمس
سلیمبوی
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 .1داًؾیبر گزٍُ رادیَلَصی ،داًؾکذُ پشؽکی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽکی هؾْذ ،هؾْذ ،ایزاى.
 .2رسیذًت گزٍُ رادیَلَصی ،داًؾکذُ پشؽکی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽکی هؾْذ ،هؾْذ ،ایزاى.

ذالصٍ

تبرید زریبفت 1398/03/11 :تبرید پذیزش1398/06/06 :
1

مقسمٍ :اٍلتزاعًَذ یک رٍػ تؾخیقی تقَیزثزداری ارسؽوٌذ ثزای ثزرعی کلیٌیکی تَدُّبی پغتبًی هیثبؽذ.
عجمِثٌذی  BIRADSدر عًََگزافی ،یک رٍػ هْن ٍ لبثل اػتوبد ثزای ارسیبثی ٍ تخویي ریغک ثذخیوی در ضبیؼبت
پغتبًی ثِؽوبر هیآیذ .هغبلؼِ حبضز ثب ّذف ثزرعی دلت ًتبیح عجمِثٌذی ( BIRADSدرخِ عِ ٍ چْبر) ثب اعتفبدُ
اس عًََگزافی در ارسیبثی هیشاى ثذخیوی تَدُّبی پغتبى ٍ همبیغِ آى ثب ًتبیح پبتَلَصی اًدبم ؽذ.
ريشکبر :ایي هغبلؼِ ثِ رٍػ ثزرعی ثیوبراى در فبفلِ عبلّبی  1393-95ثز رٍی  139ثیوبر هزاخؼِکٌٌذُ ثِ
ثیوبرعتبى اهبم رضب (ع) هؾْذ ،ثیوبرعتبى اًکَلَصی اهیذ ٍ ثزخی کلیٌیکّبی خقَفی ٍ دارای تَدُ لبثل لوظ پغتبى
کِ ثزای ثزرعی ثیؾتز هبّیت تَدُ کبًذیذ عًََگزافی ثَدًذ ،اًدبم گزفت .عًََگزافی پغتبى آگشیال ثٍِعیلِ دٍ
رادیَلَصیغت اًدبم ؽذ .ثز اعبط تمغینثٌذی اًدوي رادیَلَصی آهزیکب ٍ عیغتن  ،BIRADSدرخبت هختلف ثذخیوی
تَدُ هؾخـ ؽذ ،عپظ ثیوبراى ثزای ًوًَِثزداری ارخبع ؽذًذً .تبیح پبتَلَصی ثب گشارؽبت عًََگزافی همبیغِ ٍ ثب
کوک تغتّبی آهبریّ ،وخَاًی ًتبیح ٍ دلت عًََگزافی ثزرعی ؽذ .تدشیِ ٍ تحلیل دادُّب ثب اعتفبدُ اس ًزمافشار
آهبری ً( SPSSغخِ  )16اًدبم گزفت.
یبفتٍَب :اس  37ثیَپغی اس ضبیؼبت ثب ًوبی  BIRADSعِ در عًََگزافی 2 ،هَرد ( )%5/4اس ضبیؼبت ًتیدِ پبتَلَصی
ثذخین داؽتٌذ .اس  102ثیَپغی اس ضبیؼبت ثب ًوبی  BIRADSچْبر در عًََگزافی 65 ،هَرد (ً )%64تیدِ پبتَلَصی
خَػخین داؽتٌذ کِ هؤیذ ػذم تغبثك ًتبیح پبتَلَصی ثب عًََگزافی در ایي هَارد ثَد .هیشاى حغبعیت عیغتن
 BIRADSعِ ثزای تؾخیـ تَدُّبی خَػخین پغتبى  ٍ %94اختقبفیت آى  ٍ %64هیشاى حغبعیت عیغتن
 BIRADSچْبر ثزای تؾخیـ تَدُّبی ثذخین پغتبى  ٍ %75اختقبفیت آى  %79ثَد.
وتیجٍگیزی :ثیي ًتبیح ثِدعت آهذُ اس عجمِثٌذی ثِ رٍػ  ٍ BIRADSپبتَلَصی ّوخَاًی خَثی ٍخَد داؽت ،لذا
ثب تَخِ ثِ دلت ًغجتبً ثبالی ایي رٍػ ،هیتَاى اس تغبثك رادیَلَصی-پبتَلَصی ثزای تؼییي چگًَگی پیگیزی ثیوبراى ٍ
اًتخبة رٍػ درهبًی هٌبعت اعتفبدُ کزد.
کلمبت کلیسی :عزعبى پغتبى ،عًََگزافیBIRADS ،

* وًیسىسٌ مسئًل مكبتببت :دکتز حبهذ علیوبًی؛ داًؾکذُ پشؽکی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽکی هؾْذ ،هؾْذ ،ایزاى .تلفه051-38022564 :؛ پست الكتزيویك:
hamedsp2002@yahoo.com
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توْیذات خبؿ ٍ فزف ّشیٌِ ثبال اعت ٍ ثب درخبتی اس
هَرثیذیتی ّوزاُ هیثبؽذ ٍ ثیَپغی اس عزیك خزاحی
ًویتَاًذ اٍلیي رٍػ ثیَپغی اًتخبثی ثبؽذ .ثیَپغی
عَسًی ثب ّذایت رٍػّبی تقَیزثزداری 2هیتَاًذ توبم
ایي هحذٍدیتّب را ثزعزف ًوبیذ ٍ ثِػالٍُ هبًغ ایدبد
اعکبر ًغدی در هحل ضبیؼِ هیؽَد کِ خَد هوکي
اعت ثب هؾکالت دیگزی در هبهَگزافی ٍ عًََگزافیّبی
ثؼذی ثیوبراى ّوزاُ ثبؽذ .در هَرد ضبیؼبت غیزلبثل
لوظ ًیش چٌبًچِ اًدبم ثیَپغی عَسًی تحت ّذایت
رٍػّبی تقَیزثزداری هیغز ثبؽذّ ،شیٌِ ثیوبراى ٍ
هیشاى ثزٍس ػَارك کوتز ثَدُ ٍ ثیَپغی اس ایي عزیك در
همبیغِ ثب ثیَپغی حیي خزاحی ،کوتز تْبخوی هیثبؽذ.
هیشاى هَفمیت ثیَپغی عَسًی تحت ّذایت عًََگزافی
ثغتگی ثِ چگًَگی اًدبم ثیَپغی ،اًدبم ثیَپغی اس هحل
هٌبعت ٍ ّوچٌیي تْیِ ًوًَِّبی کبفی ٍ هٌبعت خْت
ثزرعی ثبفتؽٌبعی دارد ( .)10هؾخـ اعت کِ اگز
ثیَپغی عَسًی اس هحل هٌبعت تْیِ ًؾَد ٍ یب ٌّگبم
تْیِ ًوًَِ ثبفتؽٌبعی ،همغغ هٌبعجی اس هحلی کِ
ضبیؼِ ثذخین در آًدب لزار دارد دادُ ًؾَد ،هٌدز ثِ ػذم
تؾخیـ عزعبى خَاّذ ؽذ ٍ ًوًَِ ثبفتؽٌبعی
ثِػٌَاى یک ضبیؼِ خَػخین گشارػ هیؽَد.
هغبلؼِ حبضز ثب ّذف ثزرعی تغبثك ٍ ػذم تغبثك ًتبیح
عًََگزافی ثب پبتَلَصی در ثیوبراى ٍ ارسیبثی هیشاى دلت
3
ًتبیح عجمِثٌذی عزعبى پغتبى ثِ رٍػ BIRADS
در گزیذ عِ ٍ چْبر اًدبم ؽذ.

مقسمٍ
 زکتز زویب فزخ ي َمكبران

عزعبى پغتبى ،ؽبیغتزیي ًَع عزعبى در ثیي سًبى اعت.
عزعبى پغتبى در خْبى پظ اس عزعبى ریِ ٍ هؼذُ،
عَهیي عزعبى ؽبیغ هىثبؽذ ( .)1سًبى ثب گیزًذُ هثجت
ثِ درهبى َّرهًَى ثْتز پبعخ هىدٌّذ ٍ هیشاىّبى ثمبء
ثِآراهى افشایؼ هىیبثذ .عزعبىّبی پغتبى در اکثز
هَارد اس ًَع آدًَکبرعیٌَم اعت (حذٍد  %95هَارد) .در
ایزاى ؽیَع عزعبى پغتبى در سًبى  35عبلِ ٍ ثیؾتز 6/6
هَرد در ّز ّشار ًفز ثزآٍرد ؽذُ ٍ  %12/6توبم هَارد
عزعبى در ایزاى را عزعبى پغتبى تؾکیل هىدّذ (،2
 .)3ایي عزعبى در ایزاى پظ اس عزعبى دّبًِ رحن ٍ
پَعت ،عَهیي ًَع عزعبى ؽبیغ در سًبى اعت .در 50
عبل گذؽتِ هزگ ًبؽی اس عزعبى پغتبى ثِ ًغجت ثبثت
هبًذُ اعتٍ ،لی هیشاى ثزٍس آى در عبل  1980اس  85در
 100،000ثِ  105در ً 100،000فز در عبل 1989
رعیذُ اعت .ایي افشایؼ ّن در سًبى خَاىتز ٍ ّن
هغيتز رٍى دادُ اعت ٍ لغوتى اس آى ثِ افشایؼ
اعتفبدُ اس غزثبلگزى هبهَگزافى هزثَط اعت ( .)4افشایؼ
ثزٍس عزعبى پغتبى در عبلّبی اخیز ،ثِخبى افشایؼ
هزگ ًبؽی اس عزعبى پغتبى ،ثِاحتوبل سیبد ًبؽى اس
تؾخیـ عزعبى در هزاحل سٍدتز ٍ در ًتیدِ هیشاىّبى
ثمبء ثبالتز هىثبؽذ (.)5-7
تقَیزثزداری پغتبى ؽبهل عًََگزافی ،هبهَگزافی ٍ
 MRIهیثبؽذ کِ ّز کذام هشایب ٍ ًمغِ ضؼف خَد را
دارًذ .اگزچِ هبهَگزافی ٍ عًََگزافی پغتبى در تؾخیـ
ضبیؼبت خَػخین ٍ ثذخین پغتبى در ثغیبری اس هَارد
اس فحت تؾخیقی لبثل لجَلی ثزخَردار ّغتٌذٍ ،لی
تؾخیـ ثبفتؽٌبعی عزعبى پغتبى لجل اس اًتخبة
رٍػ درهبًی ضزٍری ٍ حیبتی هیثبؽذ ( .)9 ،8اگزچِ
ًوًَِثزداری ثب عَسىّبی ظزیف 1اس هحل ضبیؼِ در
ثزخی اس هزاکش ثِػٌَاى اٍلیي رٍػ ثیَپغی هَرد اعتفبدُ
لزار هیگیزدٍ ،لی ایي رٍػ خیلی لبثل اػتوبد ًجَدُ ٍ
ػالٍُ ثز احتوبل خغب در ًوًَِثزداریً ،یبسهٌذ
عیتَلَصیغت ثبتدزثِ در ایي سهیٌِ هیثبؽذ .رٍػ
اعتبًذارد عالیی ثزای تؾخیـ عزعبى پغتبى ،ثیَپغی
اس عزیك خزاحی هیثبؽذٍ ،لی ایي رٍػ ًیبسهٌذ
Fine Needle Aspiration

ريشکبر
ایي هغبلؼِ ثِ رٍػ ثزرعی ثیوبراى در فبفلِ عبلّبی
 1393-95ثز رٍی  139ثیوبر هزاخؼِکٌٌذُ ثِ
ثیوبرعتبى اهبم رضب (ع) هؾْذ ،ثیوبرعتبى اًکَلَصی
اهیذ ٍ ثزخی کلیٌیکّبی خقَفی اًدبم گزفت .حدن
ًوًَِ ثب تَخِ ثِ ًوًَِ در دعتزط ٍ ثز اعبط تؼذاد
هزاخؼیي عبالًِ ٍ ؽیَع تَدُ پغتبى ثب لذرت  %80ثز
اعبط فزهَل تؼییي حدن ًوًَِ ،حذالل  110ثیوبر
تخویي سدُ ؽذ.

Core Needle Biopsy
Breast Imaging-Reporting And Data System
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ثیوبراى هزاخؼِکٌٌذُ ثِ هزاکش فَق ثب رٍػ ًوًَِگیزی
غیزاحتوبلی آعبى ٍارد هغبلؼِ ؽذًذ .ثیوبراى دارای تَدُ
لبثل لوظ پغتبى کِ کبًذیذ عًََگزافی پغتبى ثَدًذ ٍ
ثزای ٍرٍد ثِ عزح رضبیت داؽتٌذٍ ،ارد هغبلؼِ ؽذًذ.
افزاد ثب عبثمِ عزعبى پغتبى ٍ یب ًوًَِثزداری ٍ خزاحی
پغتبى اس پضٍّؼ خبرج ؽذًذ.
پظ اس کغت هَافمت اس کویتِ اخالق داًؾگبُ ػلَم
پشؽکی هؾْذ ،ثیوبراى دارای تَدُ لبثل لوظ پغتبى کِ
ثزای ثزرعی ثیؾتز کبًذیذ عًََگزافی ثَدًذ ،ثز اعبط
هؼیبرّبی ٍرٍد اًتخبة ؽذًذ .عپظ عًََگزافی پغتبى
آگشیال ثٍِعیلِ دٍ رادیَلَصیغت کِ اس اػضبی ّیئت
ػلوی داًؾگبُ ػلَم پشؽکی هؾْذ ثَدُ ٍ دارای حذالل
 10عبل عبثمِ در سهیٌِ عًََگزافی پغتبى ّغتٌذ،
اًدبم ؽذ .در ایي تحمیك اس دعتگبُ عًََگزافی GE E8
 ٍ Expertپزٍة خغی ثب فزکبًظ  7-12هگبّزتش
اعتفبدُ ؽذ .یک پزیٌت اس تقَیز عًََگزافی ثِدعت
آهذُ در پزًٍذُ ثیوبراى ثجت گزدیذ .ثز اعبط
تمغینثٌذی اًدوي رادیَلَصی آهزیکب ٍ عیغتن
 ،BIRADSدرخبت هختلف ثذخیوی تَدُ هؾخـ
ؽذ ،عپظ ثیوبراى ثزای ًوًَِثزداری ارخبع ؽذًذ.
ًوًَِثزداری ثِفَرت عَسًی اًدبم گزفت .ثزرعی
ًوًَِّب تَعظ پبتَلَصیغتّبی ثب عبثمِ در سهیٌِ پغتبى
اًدبم ؽذ (در آسهبیؾگبُّبی خقَفی کِ هحل ارخبع
ًوًَِّبی پغتبى در عغح ؽْز هؾْذ ّغتٌذ ٍ

یبفتٍَب
در ایي هغبلؼِ  139ثیوبر ثب هیبًگیي عٌی 42/4±3/2
عبل هَرد ثزرعی لزار گزفتٌذ .در  67ثیوبر ()%48/2
پغتبى عوت راعت ،در  68ثیوبر ( )%48/9پغتبى عوت
چپ ٍ در  4ثیوبر (ّ )%2/9ز دٍ پغتبى درگیز ثَدًذ .در
 73ثیوبر ( )%52عبیش تَدُ پغتبى کوتز اس 100
هیلیهتز هزثغ ثَد .هیبًگیي عبیش تَدُ پغتبى 154±183
هیلیهتز هزثغ ثَد.
تٌْب در  2ثیوبر ( )%5/4اس ثیوبراى عجمِثٌذی ؽذُ در
گزٍُ  BIRADSعًِ ،تیدِ پبتَلَصی ثذخین گشارػ
ؽذُ ثَد .در  37ثیوبر ( )%35/6اس ثیوبراى عجمِثٌذی
ؽذُ در گزٍُ  BIRADSچْبرً ،تیدِ پبتَلَصی ثذخین
گشارػ ؽذُ ثَد.
فزاٍاًی هَارد خَػخین ٍ ثذخین ثز اعبط ًتیدِ
پبتَلَصی در گزٍُ  BIRADSعِ ٍ چْبر در گزٍُّبی
هختلف در خذٍل  1آٍردُ ؽذُ اعت.

جسيل  -1فزاياوی مًارز ذًشذیم ي بسذیم بز اسبس وتیجٍ پبتًلًصی زر گزيٌ  BIRADSسٍ ي چُبر بز اسبس سه ي سبیش تًزٌ
عي کوتز اس  40عبل
تؼذاد (درفذ)
عي ثیؾتز اس  40عبل
تؼذاد (درفذ)
عبیش تَدُ کوتز اس  100هیلیهتز هزثغ
تؼذاد (درفذ)
عبیش تَدُ ثیؾتز اس  100هیلیهتز هزثغ
تؼذاد (درفذ)

 BIRADSعِ

 BIRADSچْبر

ثذخین

) 5( 2

)18/5( 5

خَػخین

)95( 35

)80/5( 25

ثذخین

)7/1( 4

)48( 9

خَػخین

)92/9( 48

)52( 11

ثذخین

)10( 4

)42/1( 12

خَػخین

)90( 39

)57/9( 18

ثذخین

) 0( 0

)25( 5

خَػخین

)100( 46

)75( 15

حغبعیت عیغتن  BIRADSعِ ثزای تؾخیـ
تَدُّبی خَػخین پغتبى ٍ )%88/72-97/21( %94/2
اختقبفیت آى  )%46/23-71/39( %64/12ثَد.

در ثزخی همبالت هؾبثِ BIRADS ،درخِ عِ ثِػٌَاى
ًتیدِ هثجت ٍ ًوًَِ پبتَلَصی خَػخین ثِػٌَاى ًتیدِ
هثجت در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت ٍ ثز ایي اعبط هیشاى
33

 ارسش تشریصی ريش  BIRADSبب استفبزٌ اس سًوًگزافی زر ارسیببی تًزٌ پستبن

ّوچٌیي در آسهبیؾگبُ پبتَلَصی ثیوبرعتبى اهیذ)ً .تبیح
پبتَلَصی ثب گشارؽبت عًََگزافی همبیغِ ٍ ثب اعتفبدُ اس
ًزمافشار آهبری ً( SPSSغخِ ّ )16وخَاًی ًتبیح ٍ
دلت عًََگزافی ثزرعی ؽذ .ثزای پبعخ ثِ عؤاالت
پضٍّؼ اس رٍػّبی آهبر تَفیفی (فزاٍاًیً ،غجتّب،
درفذ ،حغبعیتٍ ،یضگی ،دلت ،هیبًگیيٍ ،اریبًظ ٍ
اًحزاف هؼیبر) اعتفبدُ ؽذ.

 زکتز زویب فزخ ي َمكبران

در فَرت در ًظز گزفتي  BIRADSدرخِ چْبر
ثِػٌَاى ًتیدِ هثجت ٍ ًوًَِ پبتَلَصی ثذخین ثِػٌَاى
ًتیدِ هثجت ،هیشاى حغبعیت عیغتن BIRADS
چْبر ثزای تؾخیـ تَدُّبی ثذخین پغتبى %75/08
( ٍ )72/18-77/19اختقبفیت آى -81/43( %79/11
 )68/56ثَد.

هَرد گزٍُّبی ثشرگتزی اس ثیوبراى تؼوین داد .هغلوبً
اًدبم هغبلؼبت هؾبثِ ثب ثزرعی تؼذاد ثیؾتزی اس ثیوبراى
هیتَاًذ در ثِدعت آٍردى ًتبیح کبهلتز کوک کٌٌذُ
ثبؽذ .هحذٍدیت دیگز هغبلؼِ حبضز ،ػذم پیگیزی
ثیوبراى ثب ًوبی  BIRADSعِ ثب فَافل سهبًی  6هبِّ
اس ًظز ّزگًَِ تغییز در ًوبی عًََگزافیک ضبیؼِ تب
فبفلِ سهبًی  18-24هبُ اس عًََگزافی اٍلیِ ثَد .الجتِ در
هغبلؼِ خبًغَى ٍ ّوکبراى ( ،)2010تفبٍت لبثل تَخْی
در هزحلِ تَدُ ٍ ٍضؼیت غذد لٌفبٍی ًبحیِ آگشیال در
هَاردی کِ ثیَپغی تحت ّذایت عًََگزافی هؤیذ ضبیؼِ
خَػخین ثَد ،پظ اس کٌتزل ثیوبراى ثب فَافل سهبًی
کَتبُ در هَاردی کِ ثیوبراى خْت پیگیزی هزتت
هزاخؼِ کزدًذ ،گشارػ ًؾذ (.)15
در هغبلؼِ حبضز حغبعیت عجمِثٌذی عزعبى پغتبى
ثِرٍػ  BIRADSثب اعتفبدُ اس عًََگزافی ،%97
اختقبفیت آى  ٍ %94دلت آى  %87ثَد .در هغبلؼِ
ّیل ٍ ّوکبراى ( ،)2012حغبعیت ،اختقبفیت ٍ دلت
کلی  BIRADSثِتزتیت  %87 ٍ %82 ،%92ثزآٍرد ؽذ
( )13کِ تمزیجبً هؾبثِ هغبلؼِ حبضز ثَد.
در هغبلؼِ ّیٌیگ ٍ ّوکبراى ( )2008در آلوبى ،فزاٍاًی
ثذخیوی در گزٍُ دارای  BIRADSکالط  ،3کوتز اس
 %2ثَد ( .)14در هغبلؼِ حبضز فزاٍاًی ثذخیوی در گزٍُ
دارای  BIRADSکالط  %5/4 ،3ثَد کِ اًذکی اس
هغبلؼبت لجلی ثبالتز ثَد کِ هوکي اعت ًبؽی اس تفبٍت
در گزٍُّبی هَرد هغبلؼِ ٍ عبیش تَدُ ثبؽذ.
در هغبلؼبت لجلی ؽبًظ ثذخیوی در گزٍُ دارای
 BIRADSکالط  ،4ثیي  ٍ %3-94در هغبلؼِ حبضز
ثیي  %18/5-42ثَد کِ در ّویي هحذٍدُ لزار دارد ٍ
هؾبثِ عبیز هغبلؼبت ثَد.
فزاٍاًی ثذخیوی ثز اعبط کالط  BIRADSدر ًتبیح
ثِدعت آهذُ اس هغبلؼبت لجلی ( )4-12در خذٍل 2
ًؾبى دادُ ؽذُ اعت.

بحث
در عبلّبی اخیز ٍ در ثبسًگزی چْبرم عیغتن
 ،BIRADSعجمِثٌذی  BIRADSچْبر ثِ عِ
سیزگزٍُ  4C ٍ 4B ،4Aثز حغت خغز ثذخیوی در ّز
سیزگزٍُ اًدبم گزفت .در سیزگزٍُ  ،4Aاحتوبل ثذخیوی
 ،%2-10در سیز گزٍُ  ،4Bاحتوبل ثذخیوی ٍ %11-50
در سیزگزٍُ  4Cحذٍد  %51-95هیثبؽذ (.)11
ارتجبط ثیي رادیَلَصیغت ٍ پبتَلَصیغت ٍ تغبثك
یبفتِّبی تقَیزثزداری ثب پبتَلَصیً ،مؼ هْوی در
ارسیبثی هیشاى دلت عجمِثٌذی  BIRADSدر افتزاق
ضبیؼبت خَػخین اس ثذخین دارد .تقوینگیزی ثزای
اًدبم ثیَپغی هدذد یب کٌتزل ثیوبر ثب فبفلِ سهبًی کَتبُ،
ثغتگی ثِ هغبثمت رادیَلَصی ٍ عیتَلَصی دارد .هغبلؼِ
حبضز ثب ّذف ثزرعی تغبثك ٍ ػذم تغبثك ًتبیح
عًََگزافی ثب پبتَلَصی در ثیوبراى هَرد ثزرعی ٍ ارسیبثی
هیشاى دلت ًتبیح عجمِثٌذی عزعبى پغتبى ثِرٍػ
 BIRADSدر گزیذ عِ ٍ چْبر اًدبم ؽذ.
در هَرد ایٌکِ چزا در هغبلؼِ حبضز در ضبیؼبت ثب
 BIRADSعِ ،هیشاى ثذخیوی ثیؾتز ٍ در حذٍد %5
ثَد ،ؽبیذ ػلت آى خذیذ ثَدى ایي تیپ هغبلؼِ در هَرد
تغبثك یبفتِّبی رادیَلَصی ثب پبتَلَصی هیثبؽذ.
ثزرعی هغبلؼبت اًدبم ؽذُ در ایي سهیٌِ هحذٍد ثَدُ،
ثٌبثزایي اهکبى همبیغِ ًتبیح هغبلؼِ حبضز ثب هغبلؼبت
هتؼذد هؾبثِ هیغز ًجَد .یکی دیگز اس هحذٍدیتّبی
هغبلؼِ حبضز ،تؼذاد کن ضبیؼبت خَػخین غیزهغبثك ثب
یبفتِ ّبی عًََگزافی ٍ هَارد ثذخین غیز هغبثك ثب
عًََگزافی هیثبؽذ ،در ًتیدِ ًویتَاى ایي ًتبیح را در
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ٍ زر مطبلعبت گذشتBIRADS  فزاياوی زرصس بسذیمی بز اسبس کالس-2 جسيل
4-BIRADS

3-BIRADS

 رفزًظ/ عبل/ِهغبلؼ

34
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30
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30/3
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0
11
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5/4

)16( )1998( لیجزهي ٍ ّوکبراى
)19( )2004( هٌذس ٍ ّوکبراى
)18( )1999( اٍرل ٍ ّوکبراى
)17( )1998( ثزٍة ٍ ّوکبراى
)20( )2006( عَعتي ٍ ّوکبراى
)14( )2008( ّیٌیگ ٍ ّوکبراى
هغبلؼِ حبضز

 هیتَاى اس تغبثك،تَخِ ثِ دلت ًغجتبً ثبالی ایي رٍػ
پبتَلَصی ثزای تؼییي چگًَگی پیگیزی-رادیَلَصی
 اس.ثیوبراى ٍ اًتخبة رٍػ درهبًی هٌبعت اعتفبدُ کزد
عَی دیگز ّزچٌذ هبهَگزافی رٍػ اعتبًذارد عالیی
 اهب ثب تَخِ ثِ ثزٍس،تؾخیـ عزعبى پغتبى اعت
ٍ عزعبى پغتبى در عٌیي پبییيتز در عبلّبی اخیز
 عًََگزافی،ٍخَد ثبفت هتزاکن پغتبى در ایي عٌیي
ٍُتکویلی (رٍػ غزثبلگزی تکویلی) ثِخقَؿ در گز
 خْت افشایؼ حغبعیت تؾخیـ ثغیبر،عٌی پبییيتز
.هؤثز خَاّذ ثَد

) هتَعظ لغز2011( در هغبلؼِ لزُخبًلَ ٍ ّوکبراى
) ٍ در هغبلؼِ حبضز هیبًگیي10(  هیلیهتز29 ُتَد
 هیلیهتز ثَد کِ هیتَاًذ ًبؽی12 ُثشرگتزیي لغز تَد
.اس تفبٍت در اًتخبة ًوًَِّب ثبؽذ
ِ) در چیي ًؾبى داد ک2014( هغبلؼِ لی ٍ ّوکبراى
BIRADS ِ در ثیوبراًی کMRI ٍ اًدبم هبهَگزافی
 عجت ثْجَد دلت در ضبیؼبت، داؽتٌذ3-5 ِدرخ
ِ ٍلی در هغبلؼ،)12( هیکزٍکلغیفیکبعیًَی ًویگزدد
حبضز دلت عبیز رٍػّبی تؾخیقی هَرد ثزرعی لزار
.ًگزفت

تشكز ي قسرزاوی

وتیجٍگیزی

ِثذیيٍعیلِ اس توبم افزادی کِ هب را در اًدبم ایي هغبلؼ
. تؾکز ٍ لذرداًی هیؽَد،یبری کزدًذ

ثیي ًتبیح ثِدعت آهذُ اس عجمِثٌذی ثِ رٍػ
 ٍ پبتَلَصی ّوخَاًی خَثی ٍخَد دارد ٍ ثبBIRADS
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