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CT/MRIجدول تشخیصی 

انهانسمنت افزایش یافته در فازشریانی 

(APHE)
افزایش یافتهانهانسمنتعدم

در فازشریانی

انهانسمنت افزایش یافته غیر حاشیه ای 

در فازشریانی  (Non rim)

(میلی متر)یافته قابل مشاهده اندازه  < 20 ≥ 20 < 10 10-19 ≥ 20

:خصوصیات اصلی اضافی تعداد

انهانس شونده”کپسول”•

•“washout”غیر محیطی

آستانه رشد        •

هیچ کدام LR-3 LR-3 LR-3 LR-3 LR-4

یک  LR-3 LR-4 LR-4 LR-5

بیشتر یا 

مساوی دو
LR-4 LR-4 LR-4 LR-5 LR-5

:اضافی طبقه بندی می شود یافته قابل مشاهده  در این خانه جدول بر اساس یک خصوصیت اصلی

•LR-4– انهانس شده ”کپسول”در صورت وجود

•LR-5–  در صورت وجود“washout” آستانه رشدوجود یاغیر محیطی

.اگر در مورد وجود هرگونه  از خصوصیت اصلی شک دارید، آن را در نظر نگیرید

.  را مالحظه کنید ۱۵صفحه ،  OPTNبه کالس های ®LI-RADSبرای تبدیل دسته بندی : در ایاالت متحده آمریکا OPTNکاربران 
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تطابق ماگر احتماالً با تشخیص هپاتوسلوالرکارسینو

.دارد

LR-5
تطابق وماگر قطعاً با تشخیص هپاتوسلوالرکارسین

.دارد

خیم قطعاً خوش اگر ضایعه 

.است LR-1

خیم احتماالً خوش اگر ضایعه 

.است
LR-2

LR-M 

LR-TIV
ر حضوتومور در ورید اگر به صورت قطعی 

.دارد

LR-NC
ل قضاوت قابحذف تصویر ریختگی یا بهم در صورتیکه ضایعه بعلت 

.نباشد

نوم اختصاصی اگر ضایعه احتماالً یا قطعاً بدخیم است ولی برای تشخیص هپاتوسلوالرکارسی

(تارگت مانند مثال در ضایعات . )نیست

LR-4
LR-5

بیماران پرخطر برای هپاتوسلوالر کارسینومادرمان نشده بدون اثبات آسیب شناسی در (observation)یافته قابل مشاهده ی 

.استفاده کنیدCT/MRIبغیر از این موارد، از جدول تشخیص 
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LI-RADS®چیست؟

LI-RADS® که از ابتدای کلماتLiver Imaging Reporting And Data System می آید:

، تکنیک، تفسیر، گزارش دهی، و جمع آوری اطالعات تصاویر کبد،ترمینولوژییک مجموعه جامع برای استاندارد کردن •

یک سند پویا، به سمت توسعه و بهبود همراه با بهترشدن دانش و متناسب با فیدبک کاربران آن،•

طراحی شده برای بهبود تبادل نظر با یکدیگر، مراقبت از بیمار، آموزش، و تحقیقات،•

American College of Radiology (ACR)مورد حمایت و تایید کالج رادیولوژی آمریکا،•

پاتولوژیست ها ، و ایجاد شده توسط یک کنسرسیوم بین المللی بین بخشی رادیولوژیست های تشخیصی و تهاجمی، جراحان هپاتوبیلیاری، ه•

.این افراد شامل پزشکان دانشگاهی و خصوصی و فراگیران این تخصص ها می باشد. هپاتوپاتولوژیست ها می باشد

LI-RADS ممکن است برای مراقبت بالینی، آموزش و پژوهش توسط:

های خصوصی و دانشگاهی،رادیولوژیست•

فراگیران تخصص رادیولوژی،•

دیگر تخصص های پزشکی درگیر مراقبت بیماران کبدی،•

.و پژوهشگران مورد استفاده قرار گیرد•

LI-RADS در راستا و همراه با:

.استAASLDمجموعه راهنمای برخورد بالینی •

LI-RADS در راستای:

.  است NCCNگایدالین•

LI-RADSمیتواند در مراکز پیوند کبد ایاالت متحده آمریکا مورد استفاده قرار گیرد.

.را مالحظه کنید ۱۵صفحه . مستقیما انجام می شود OPTNبه طبقه بندی LI-RADSتبدیل طبقه بندی 
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®LI-RADSالگوریتم

هپاتوسلوالرکارسینومپایش برای 

برای هپاتوسلوالرکارسینومسیروتیک و سایر بیماران پرخطردر بیماران 

سونوگرافی ساده بدون کنتراستاستفاده از 

هپاتوسلوالرکارسینومتشخیصبرای 

برای هپاتوسلوالرکارسینومسیروتیک و سایر بیماران پرخطردر بیماران 

(CEUS)سونوگرافی با کنتراست استفاده از 

هپاتوسلوالرکارسینومتشخیص و تعیین مرحله برای 

لیست شامل بیمارانبرای هپاتوسلوالرکارسینوم، سیروتیک و سایر بیماران پرخطردر بیماران 

انتظار پیوند کبد با هپاتوسلوالرکارسینوم

هپاتوبیلیاریبا مواد  MRIبا مواد  خارج سلولی ، یا  CT ،MRIاستفاده از 

لوکورژیونالدرمان های هپاتوسلوالرکارسینوم به تعیین پاسخ برای 

لیست شامل بیمارانبرای هپاتوسلوالرکارسینوم، سیروتیک و سایر بیماران پرخطردر بیماران 

انتظار پیوند کبد با هپاتوسلوالرکارسینوم

هپاتوبیلیاریبا مواد  MRIبا مواد خارج سلولی ، یا  CT ،MRIاستفاده از 

نکته:   MRIیا  CTهای هر منطقه، ارجحیت موسسه درمانی، و سایر موارد، گایدالینگاهی اوقات ممکن است بسته به •

.قرار گیردمورد استفاده هپاتوسلوالرکارسینوم پایش مولتی فازیک برای 

•LI-RADS  پیشنهاد کنندهMRI یاCTآن هم مولتی فازیک برای پایش هپاتوسلوالرکارسینوم نیست ولی برعلیه

از تصاویر بدست آمده در این روش ها استفادهبرای تفسیر گزارشات حاصله LI-RADSنیست، اما می توان از

.کرد

مان سونوگرافی با کنتراست، یا بعد از درصحبتی در مورد پاسخ به درمان بر اساس  ۲۰۱۷LI-RADSویرایش  •

. اضافه خواهد شد LI-RADSاین قسمت در نسخه بعدی . نداردسیستمیک یا جراحی 

کلیات  

سونوگرافی

LI-RADS®

کنتراستسونوگرافی با 

CEUS

LI-RADS®

CT/MRI 

Diagnostic

(تشخیصی)

LI-RADS®

CT/MRI

Treatment 

Response
(پاسخ به درمان)

LI-RADS®
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؟چیست ®۲۰۱۸LI-RADSویرایش  جدید در موارد 

آستانه رشدتعریف بازبینی شده و ساده

.افزایش معادل یا بیشتر از پنجاه درصد در اندازه توده طی کمتر تا مساوی شش ماه، ساده شدبصورتتعریف آستانه رشد

. مطابقت دارددهد،پیشنهاد میOPTNو   AASLDین تعریف با آنچه که ا:سادگی تعریف:توجیه •

•AASLD ،OPTN ، وLI-RADS  آستانه رشد می باشنداکنون دارای یک تعریف برای.

⚠️
:دیگر شامل تعریف آستانه رشد نمی شوند ولی بیانگر رشد کمتر از آستانه می باشندموارد زیر : نکته

دو سالمساوی یافته قابل مشاهده جدید مساوی یا بیشتر از یک سانتیمتر طی کمتر یا•

بیشتر از شش ماهطیافزایش مساوی یا بیشتر از صددرصدی اندازه،•

:LR-5معیارهای بازبینی شده  و ساده شده

.تغییر یافتAASLDتطابق  با پیشنهادات به منظورLR-5معیارهای •

.برای سادگی کار حذف شدus-))و  سونوگرافیg-))در ارتباط با  رشدLR-5موارد •

:خالصه شده است ۸صفحه جدول تشخیصی در اینجا لیست شده و در LR-5معیارهای جدید •

اندازه معیارهای     مالحظات

میلی متر ۱۰-۱۹

وه ای انهانسمنت  افزایش یافته در فازشریانی بصورت غیرحاشی
•“washout”  غیر محیطی

تحده استثناء برای پیوند کبد در ایاالت مامتیازات
.آمریکا را تامین نمی کند 

در فازشریانی بصورت غیرحاشیه ای یافتهانهانسمنت افزایش

:  هر دو مورد زیر و

•“washout” غیر محیطی

انهانس شونده " کپسول"•

OPTN 5Aمعادل 

ویه ای بصورت غیرحاشدر فازشریانی انهانسمنت افزایش یافته
*  آستانه رشد • OPTN 5A-g معادل

≥ 20 mm انهانسمنت افزایش یافته در فازشریانی بصورت

:یک یا بیشتر از موارد زیر  وغیر حاشیه ای 

•“washout” غیر محیطی

انهانس شونده " کپسول"•

*  آستانه رشد •

OPTN 5B or 5X  معادل

اه افزایش معادل یا بیشتر از پنجاه درصد در اندازه توده طی کمتر تا مساوی شش م: را استفاده کنید۲۰۱۸تعریف آستانه رشد ویرایش–نکته* 

 OPTNو   AASLDمعیارهایهمراهی بیشتر با: سادگی تعریف : توجیه •

. معیارهای مشابه ای برای تعریف هپاتوسلوالرکارسینوم هستنددارای AASLDو LI-RADSاکنون•

.تقریباُ دارای معیارهای مشابه برای هپاتوسلوالرکارسینوم، بجز یک مورد زیر هستند OPTNو LI-RADSاکنون•

⚠️
غیرمحیطی ”washout“+ایبصورت غیرحاشیهانهانسمنت افزایش یافته در فاز شریانی+ میلی متر۱۹-۱۰ضایعه:استثنا

را پر نمی  OPTNمعیارهای  کالس پنج  OPTNشناحته می شود، ولی در سیستم LR-5بعنوان  LI-RADSدر سیستم  

. کند

اسخ به بسیاری از این تغییرات در پ. دارای شفاف سازی ها، اصالحات، پاسخ به سواالت متداول جدید، و بعضی تغییرات ساختاری است۲۰۱۸ویرایش 
.انجام شده است۲۰۱۷بازخورد  کاربران ویرایش 

تازه ها 
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الزم است؟۲۰۱۸چرا به روز رسانی ویرایش 

ل مالحظره ای اخیرراً پیشررفت قابر. هپاتوسلوالرکارسینوم استتشخیصییکسان سازی معیارهای تصویربرداریLI-RADSماموریت و دیدگاه درازمدت 

سررال (AASLD)برا مجموعره راهنمرای برخررورد برالینی انجمرن آمریکرایی بررای مطالعره بیمراری هرای کبردی  LI-RADSدر ایرن جهرت برا همرراه شردن 

میلری LR-5) 19-10این همراه شدن نیازمند بازبینی در تعریف خصوصریت اصرلی آسرتانه رشرد و یکری از معیارهرای گرروه . به دست آمده است۲۰۱۸

.استLI-RADSسیستم ( غیرمحیطی”washout“+انهانسمنت افزایش یافته در فاز شریانی + متر 

بررای انتشررار AASLDبرا  LI-RADSسرال مرری باشرد، یکری شردن اخیرر۴ترا ۳هرر LI-RADSدوره مرسروم بررای بره روز رسرانی مجموعره اگرچره

.را ایجاب می کرد۲۰۱۸ویرایش جدید تغییرات فوق

سرال  برنامره ۴ترا ۳را تایید می کنیم و بررای بره روز رسرانی هرر ما اهمیت پایداری. جدید را درک کنیدویرایشه روز رسانی ما امیدواریم که این نیاز ب

.باشد۲۰۲۱ریزی        می کنیم و انتظار داریم به روز رسانی عمده جامع بعدی این مجموعه برای سال 

!تشکر می کنیمLI-RADSاز شما بخاطر درک این موضوع و استفاده از 

با احترام

LI-RADSکمیته اداره کننده 
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تازه ها 
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CT/MRI LI-RADS® v2018

✓

:بیماران  در بیماران پرخطر برای هپاتوسلوالرکارسینوم به کار ببرید، یعنی

وند شدهشامل بیماران لیست انتظار پیوند کبد و بیماران پی
یاسیروز •

یاBعفونت مزمن هپاتیت •
هپاتوسلوالرکارسینوم فعلی یا قبلی•

✘

:کار نبرید در این  بیماران به

خطر فوقبدون فاکتورهای•

سال۱۸سن کمتر از •

با سیروز در زمینه فیبروز مادرزادی کبدی•

داد مزمن با سیروز ناشی از بیماری های عروقی مانند تالنژکتازی خونریزی دهنده ارثی، سندروم بودکیاری، انس•

ورید پورت، احتقان  قلبی، یا هیپرپالزی رژنراتیو ندوالر منتشر 

✓
:در  تصویربرداری های چند فازی انجام شده زیر به کار برید 

•CT یاMRI  یا با مواد کنتراست خارج سلولی
•MRI  هپاتوبیلیاریبا مواد کنتراست

✘

:را  تعیین نکنید  LI-RADSبرای یافته های قابل مشاهده زیر، گروه های

یابدخیمی های ثابت شده با گزارش آسیب شناسی •
خوش خیم با منشا غیرکبدی ثابت شده با گزارش آسیب شناسی مثل همانژیومضایعات•

. را مالحظه کنید ۵۰صفحه برای راهنمایی نحوه گزارش ضایعات ثابت شده با آسیب شناسی 
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CT/MRIبر اساس ®۲۰۱۸LI-RADSگروه های ویرایش 

گروه های تشخیصی      

گروه های        

پاسخ به درمان      

غیرقابل طبقه بندی

(بعلت بهم ریختگی یا حذف تصاویر)
LR-NC

LR-TIVتومور در ورید

LR-1قطعاً خوش خیم

LR-2احتماالً خوش خیم

LR-3احتمال متوسط برای بدخیمی

احتماالً هپاتوسلوالرکارسینوم

هپاتوسلوالرکارسینوم قطعی

لی نه واحتماالً یا قطعاً بدخیم است،

الزاماً هپاتوسلوالرکارسینوم

LR-4

LR-5

LR-M

درمان شده، 

.پاسخ قابل ارزیابی نیست

(بعلت بهم ریختگی یا حذف تصاویر)

LR-TR Nonevaluable

درمان شده، 

احتماالً یا قطعاً تومور زنده وجود ندارد
LR-TR Nonviable 

درمان شده، 

قضاوت در مورد زنده بودن تومور مبهم است 
LR-TR Equivocal

درمان شده، 

داردوجود زنده تومور قطعاً یا احتماالً 
LR-TR Viable

گروه های تشخیصی در چهارمرحله تعیین شده اند

( 10تا 8صفحه  )

گروه های پاسخ به درمان در چهارمرحله تعیین شده اند

( 12تا 11صفحه  ) 7

دسته بندی ها 
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CT/MRIجدول تشخیصی 

انهانسمنت افزایش یافته در فازشریانی 

(APHE)

عدم انهانسمنت افزایش یافته 

در فازشریانی

انهانسمنت افزایش یافته غیر حاشیه ای 

در فازشریانی  (Non rim)

(میلی متر)یافته قابل مشاهده اندازه  < 20 ≥ 20 < 10 10-19 ≥ 20

:خصوصیات اصلی اضافی تعداد

انهانس شونده”کپسول”•

•“washout”غیر محیطی

آستانه رشد        •

هیچ کدام LR-3 LR-3 LR-3 LR-3 LR-4

یک  LR-3 LR-4 LR-4 LR-5

بیشتر یا 

مساوی دو
LR-4 LR-4 LR-4 LR-5 LR-5

:اضافی طبقه بندی می شود یافته قابل مشاهده در این خانه جدول بر اساس یک خصوصیت اصلی

•LR-4– انهانس شده ”کپسول”در صورت وجود

•LR-5–  در صورت وجود“washout” آستانه رشدوجود یاغیر محیطی

.اگر در مورد وجود هرگونه  از خصوصیت اصلی شک دارید، آن را در نظر نگیرید

.  را مالحظه کنید ۱۵صفحه ،  OPTNبه کالس های ®LI-RADSبرای تبدیل دسته بندی : در ایاالت متحده آمریکا OPTNکاربران 

LR-4
LR-5

LR-3روداگر احتمال نسبی یک ضایعه بدخیم می.

LR-4
تطابق اگر احتماالً با تشخیص هپاتوسلوالرکارسینوم

.دارد

LR-5
تطابق ماگر قطعاً با تشخیص هپاتوسلوالرکارسینو

.دارد

خیم قطعاً خوش اگر ضایعه 

.است
LR-1

.تخیم اساحتماالً خوش اگر ضایعه 
LR-2

LR-M 

LR-TIV
ر حضوتومور در ورید اگر به صورت قطعی 

.دارد

LR-NC
بل قضاوت قاحذف تصویر ریختگی یا بهم در صورتیکه ضایعه بعلت 

.نباشد

. تصاصی نیستاگر ضایعه احتماالً یا قطعاً بدخیم است ولی برای تشخیص هپاتوسلوالرکارسینوم اخ

(تارگت مانند مثال در ضایعات )

LR-4
LR-5

بیماران پرخطر برای هپاتوسلوالر کارسینومادرمان نشده بدون اثبات آسیب شناسی در (observation)یافته قابل مشاهده ی 

.استفاده کنیدCT/MRIبغیر از این موارد، از جدول تشخیص 

®CT/MRI LI-RADSتشخیصیالگوریتماز استفاده . اول مرحله 

گروه ها

( 7صفحه  )

خصوصیات اصلی
( 20صفحه )

LR-NC تعریف
( 8صفحه  )

توموردر ورید
( 21صفحه  )

LR-1 و LR-2  مثالهایی از
( 27صفحه  ) 

LR-M معیارهای
( 22صفحه ) 8
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استفاده از ویژگی های فرعی:  اختیاری . مرحله دوم 

:به جهتاحتیاط بیشتر رادیولوژیست است برای ویژگی های  فرعی ممکن

.بهبود تشخیص، افزایش سطح اطمینان، یا  انتخاب دسته بندی مناسب استفاده شوند

:، از ویژگی های  فرعی بدین صورت میتوان استفاده کرد (گروه باالتر یا پایین تر)انتخاب گروه مناسب برای 

:اگر همزمان یک با بیشتر ویژگی فرعی به نفع بدخیمی و یک یا بیشتر ویژگی فرعی به نفع خوش خیمی وجود داشت
.طبقه بندی را تغییر ندهید

. استفاده کردLR-5نمی توان از ویژگی  فرعی برای ارتقا طبقه بندی به گروه  

خیمیویژگی های فرعی به نفع بد خیمینفع خوشویژگی های  فرعی به

ارسینومخصوصیات کالً به نفع بدخیمی و نه اختصاصاً هپاتوسلوالرک

ندول واضحمشاهده شدن در سونوگرافی بصورت یک•

رشد کمتر از حد آستانه •

(رستریکشن)محدود دیفیوژن•

T2سیگنال باالی خفیف تا متوسط در تصاویر •

انهانسمنت کرونا•

فقدان چربی درتوده توپر•

علیرغم رسوب آهن در سایر قسمتهافقدان آهن در توده توپر•

هیپواینتنسیتی در فاز ترانزیشنال•

هیپواینتنسیتی در فاز هپاتوبیلیاری•

خصوصیات اختصاصاً به نفع هپاتوسلوالرکارسینوم

انهانسمنتبدون ”کپسول“•

حضور یک ندول در داخل یک ندول دیگر•

ساختار موازئیکی•

محصوالت خونی در توده •

چربی در ضایعه، بیشتر از کبد مجاور آن•

ضایعه برای بیش از دو سالثابت بودن اندازه•

کوچک شدن اندازه ضایعه•

((blood poolخون داخل عروق انهانسمنت به موازات•

(undistorted)عروقی که مسیر یا شکل آنها تغییر نکرده •
میزان آهن در ضایعه، بیشتر از کبد•

T2سیگنال باالی قابل توجه در تصاویر •
سیگنال ایزو در فاز هپاتوبیلیاری•

.اگر در مورد وجود هریک از ویژگی های فرعی مطمئن نیستید، آن را درنظر نگیرید

9

LR-5LR-3LR-2 LR-4LR-1

LR-4تا گروه  وجود  یک یا بیشتر ویژگی  فرعی به نفع بدخیمی می تواند طبقه بندی انتخاب شده را 

. (فقدان ویژگی فرعی باعث کاهش گروه انتخاب شده نمی شود. ) یک گروه  باال ببرد

. را یک گروه  پایین آوردانتخاب شده ویژگی فرعی به نفع خوش خیمی می تواند طبقه بندی یک یا بیشتر وجود  

. (انتخاب شده نمی شودافزایش گروه  باعث ویژگی فرعی فقدان ) 

تشخیص

✘

تعاریف فازهای تصویربرداری
( 19صفحه  )

تعاریف ویژگی های فرعی به نفع بدخیمی
( 24صفحه  )

تعاریف ویژگی های فرعی به نفع خوش خیمی 
( 25صفحه  ) 9
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در صورت نیازTiebreaking)) استفاده از قوانین گره گشا . مرحله سوم 

.قرار ندهیدLR-TIV))مطمئن نیستید آن را  گروه تومور در ورید TIV))اگر از وجود تومور در ورید 

.اگر بین دو گروه شک دارید گروهی را انتخاب کنید که نشان دهنده احتمال کمتر است 

بررسی نهایی. مرحله چهارم

پس از مراحل اول، دوم و سوم

از خود بپرسید که آیا گروه درنظرگرفته شده مناسب و منطقی به نظر می رسد

(در صورت وجود)بعدی بروید ( observation)شما کار را انجام داده اید، به سراغ یافته قابل مشاهده : اگر پاسخ مثبت است

.درنظرگرفته شده ممکن است نامناسب باشد، پس مجدداً ارزیابی نماییدLI-RADSگروه : اگر پاسخ منفی است

10

تشخیص

LR-M

LR-2LR-1 LR-3

LR-4 LR-5

احتمال کمتر برای خوش خیم بودن احتمال  کمتر برای بدخیم بودن

احتمال  کمتر 

منشاءبرای

هپاتوسلوالر

No TIV LR-TIV

Diagnostic Algorithm 
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بکارگیری الگوریتم پاسخ به درمان . مرحله اول 

(LR-TR ) LI-RADS®CT/MRI

TRCT/MRI)) جدول پاسخ به درمان

طبقه بندی پاسخ به درمان معیارها

LR-TR non viable     

( غیرزنده)
یا عدم انهانسمنت ضایعه •
نمای انهانسمنت مورد انتظار در درمان•

LR-TR مبهم
عاً نمای انهانسمنت مورد انتظار در درمان و فاقد معیارهای احتماالً و یا قطانهانسمنت غیرمعمول برای •

زنده

LR-TR viable

(زنده)

:زیرضخیم داخل و یا در طول ضایعه درمان شده دارای یکی از یافته هایبافت نامنظم ندوالر، توده مانند یا

یاافزایش انهانسمنت شریانی •

یاwashoutنمای •
انهانسمنت مشابه قبل از درمان •

LR-TR غیرقابل ارزیابی

LR-TR non viable (غیرزنده)

LR-TR مبهم

LR-TR viable )زنده)

اگر پاسخ به درمان 

.ی نباشدبه دلیل بهم ریختگی و یا حذف تصویر قابل ارزیاب

یافته قابل مشاهده

ضایعات درمان شده

درغیراینصورت 

استفاده نماییدCT/MRIاز جدول پاسخ به درمان 

.نیستviableاگر احتماالً و یا قطعاً 

.بودن وجود داردviableاگر ابهام در مورد 

.است viableاگر احتماالً و یا قطعاً 

تعاریف خصوصیات پاسخ به درمان 
( 26صفحه  ) 11

Treatmentپاسخ به درمان Response 
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تومور را اندازه گیری نماییدبخش زنده.مرحله دوم

عاً ی از تومورکه شاید، احتماالً و یا قطاندازه بخش

زنده است

ضایعهبلندترین طول از ناحیه انهانس شونده در

نددرمان شده که از منطقه فاقد انهانسمنت عبور نک

استفاده نمایید( (tiebreakingدرصورت نیاز از قانون گره گشا . مرحله سوم 

اگر بین دو گروه شک دارید، گروهی را انتخاب کنید که نشان دهنده احتمال کمتر است همانگونه که در زیر نمایش داده شده است

بررسی نهایی. مرحله چهارم

پس از مراحل اول، دوم و سوم

از خود بپرسید که آیا گروه درنظرگرفته شده مناسب و منطقی به نظر می رسد

(در صورت وجود)بعدی بروید observation))شما کار را انجام داده اید، به سراغ  یافته قابل مشاهده : اگر پاسخ مثبت است

.درنظرگرفته شده ممکن است نامناسب باشد، پس مجدداً ارزیابی نماییدLI-RADSگروه : اگر پاسخ منفی است

تناحیه فاقد انهانسمن

چگونه بخش نامنظم ضخیم تومور زنده  را 

اندازه گیری نمایید

ناحیه انهانس شونده
انهانس شوندهبزرگترین ناحیه 

ناحیه فاقد انهانسمنت

ندوالر تومور  زنده را چگونه بخش 

اندازه گیری نمایید

LR-TR زندهغیر LR-TR مبهم LR-TRزنده

احتمال   کمتر برای غیر زنده

بودن

بودناحتمال  کمتر برای زنده

12

Treatmentپاسخ به درمان Response 
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CT/MRI LI-RADS® v2018

های تکنیکیتوصیه

سی تی اسکن

دستگاه توصیه شده سی تی مولتی دتکتور دارای تعداد دتکتور هشت و یا بیشتر •

تصاویر مورد نیاز

(فاز شریانی تاخیری قویاً ارجحیت دارد)فازشریانی •

پورتالفاز•

فاز تاخیری•

تصاویر پیشنهادی
، اگر بیمار درمان موضعی داشته است(تزریق بدون)پیش از تزریق •

بازسازی های مولتی پالنار•

ام آر آی با مواد حاجب اکستراسلوالر یا گادوبنات دیمگلومین

دستگاه توصیه شده تسال3تسال یا 1/5•

phased-arrayکویل بادی •

تصاویر مورد نیاز

out phaseو  In phaseبدون تزریق  T1تصاویر•

(بر اساس ارجحیت مرکزfat suppressionانجام )T2تصاویر •

مولتی فازیکT1تصاویر •

تصاویر بدون تزریق

(فاز شریانی تاخیری قویاً ارجحیت دارد)فازشریانی 

پورتالفاز

فاز تاخیری             

تصاویر پیشنهادی و یا اختیاری

تصویربرداری دیفیوژن•

subtractionتصویربرداری •

تهیه تصاویر مولتی پالنار•

ای مولتی با همان سکانس هایی که بر) فاز هپاتوبیلیاری یک تا سه ساعته با گادوبنات دیمگلومین •

 T1بیشتر شود تا باعث افزایش کنتراست flip angleفازیک استفاده می شود، ممکن است نیاز به 

.(گردد

ام آرآی با گادوکستات دی سدیم

دستگاه توصیه شده تسال3تسال یا 1/5•
phased-arrayکویل بادی •

تصاویر مورد نیاز

out phaseو  In phaseبدون تزریق  T1تصاویر•

(بر اساس ارجحیت مرکزfat suppressionانجام )T2تصاویر •

مولتی فازیکT1تصاویر •

تصاویر بدون تزریق

(فاز شریانی تاخیری قویاً ارجحیت دارد)فازشریانی 

پورتالفاز

فاز تاخیری             

(دقیقه پس از تزریق5تا 2)فاز ترانزیشنال 

بیشتر flip angleهمان سکانس شبیه فازهای قبلی ممکن است نیاز به )فاز هپاتوبیلیاری 

.(گردد T1شود تا باعث افزایش کنتراست 

تصاویر پیشنهادی و یا اختیاری
تصویربرداری دیفیوژن•

subtractionتصویربرداری •

تهیه تصاویر مولتی پالنار•
(19صفحه )تعریف فازها  13

تکنیک 
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: CT/MRI LI-RADS® بر پایه معیارهایمدیریت

موارد پیشنهادی در زمینه ارزیابی های تصویربرداری و فواصل زمانی

.در مورد مدیریت هستندLI-RADSو  AASLDموارد زیر پیشنهادهای مورد توافق 

مدیریت

درمان نشده( observation)مشاهده ییافته های قابل 

درمان شده( observation)یافته های قابل مشاهده ی

سی تی یا  ام آرآی مولتی فازیک

به پایشبازگشت 

شش ماهه

LR-1

HCCقطعی

در گروه نظر تبادل 

multid)چندتخصصی

isciplinary)

برای برخورد مورد 

توافق

LR-5

تکرار یا انجام 

تصویربرداری 

ه جایگزین در فاصل

سه ماه و یا کمتر

LR-NC

عدم وجود یافته 

قابل مشاهده

منفی

بازگشت به پایش

شش ماهه

تبادل نظر در گروه 

multid)چندتخصصی

isciplinary) برای

بررسی مناسب

ی اغلب شامل بیوپس

شودمی 

LR-M

تشخیص 
پاتولوزی

بیوپسیدر صورت 

به پایشبازگشت 

شش ماهه

تکرار 

تصویربرداری  در

ا و یفاصله شش ماه 

کمتر را 

درنظربگیرید

LR-2 LR-4

تبادل نظر در گروه 

multid)چندتخصصی

isciplinary) برای

بررسی مناسب

ممکن است شامل 

بیوپسی شود

تشخیص 

پاتولوزی

در صورت بیوپسی

LR-3

انجام تکرار یا 

تصویربرداری 

له فاصجایگزین به 

سه  تا شش ماه

تبادل نظر در گروه 

multid)چندتخصصی

isciplinary) برای

بررسی مناسب

ممکن است شامل 

بیوپسی شود

LR-TIV

تشخیص 

پاتولوزی

بیوپسیدر صورت 

هریک از مشاهده های درمان نشده را طبقه بندی نمایید

فازیکسی تی یا ام آرآی مولتی 

ار نظر گرفتن بیمادامه تحت 

:و کمتر بافاصله سه ماه در 

روش همان •

یاتصویربرداری و 
روشی دیگر•

تبادل نظر در گروه 

multidiscipli)چندتخصصی

nary)مورد برای برخورد

توافق

اغلب شامل درمان مجدد می 

شود

LR-TR غیرقابل ارزیابی LR-TR مبهمLR-TR غیرviable LR-TRviable

ار ادامه تحت نظر گرفتن بیم

:در فاصله سه ماه و کمتر با

همان روش •

یاتصویربرداری و 
روشی دیگر•

ار نظر گرفتن بیمادامه تحت 

:و کمتر بافاصله سه ماه در 

روش همان •

یاتصویربرداری و 
روشی دیگر•

را طبقه بندی نماییددرمان شده هریک از مشاهده های 
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OPTN وLI-RADS®( برای کاربرانLI-RADS در آمریکا)

.در ایاالت متحده آمریکا اختصاص می دهد HCCرا برای افراد کاندید پیوند کبد با HCCامتیازات استثنایی  OPTNسیستم  •

•CT/MRI LI-RADS می تواند برای افراد کاندید  پیوند کبد که واجد معیارهایLI-RADS را مالحظه 6صفحه )هستند به کار رود
(.  نمایید

:در ذیل ارایه شده اندOPTNو LI-RADSاطالعات پایه ای درمورد •

تکنیک 

تصویربرداری 

LI-RADSمی باشد به جز این مورد که LI-RADSتقریبا مشابه OPTNالزامات تکنیکی 

.       راهنمای کاربرد گادوکستات دی سدیم را هم ارایه می نماید

گزارش

با تایید آسیب LR-5 ،LR-5g ،HCCبرای مثال، )OPTNسیستم مرحله بندیمرتبط با یافته های قابل مشاهده 

:باید با ارایه اطالعات زیر گزارش شوند( شناسی

اندازه یافته قابل مشاهده یا اندازه بخش زنده تومور در صورت درمان•

خصوصیات اصلی که برای طبقه بندی استفاده می شود •

:را پرنمی کنند 5Bیا OPTN 5Aاگرچه این موارد معیارهای 

•LR-M وLR-TIVد تاثیرگذار یا قابلیت پیون/ باید گزارش شوند، زیرا ممکن است بر روی بررسی های پیش از پیوند و

.باشند

•LR-4 میلی متر 10-19و یافته های قابل مشاهده با اندازهLR-5  با  انهانسمنت افزایش یافته غیر حاشیه ای(Non 

rim  )  در فاز شریانی وwashoutوند، غیرمحیطی ولی بدون کپسول انهانس شونده و یا رشد آستانه ای باید گزارش ش

ارسینوم زیرا احتمال زیادی وجود دارد که هپاتوسلوالرکارسینوم بوده و وجودشان ممکن است مطرح کننده هپاتوسلوالرک

.  مولتی فوکال باشد

هشدارها

:  قطعی مشابه هم هستند به جزبرای هپاتوسلوالرکارسینومLI-RADSو OPTNمعیارهای 

washoutو Non rim))میلی متر با انهانسمنت  افزایش یافته غیر حاشیه ای  10-19یافته های قابل مشاهده با اندازه 

:  غیرمحیطی  ولی بدون کپسول انهانس شونده یا رشد آستانه ای 

•OPTN : این موارد در هیچیک از طبقه بندی هایOPTNقرار ندارند.

•LI-RADS : این موارد به عنوانLR-5در تطابق  با . )طبقه بندی می شوند(AASLD

.به حساب نمی آیند OPTN 5به عنوان LR-5برخی از یافته های قابل مشاهده : کاربرد 

:متفاوت هستندLI-RADSو OPTNجمعیت های 

•OPTN : افراد کاندید پیوند کاربرد داردتمامبرای.

•LI-RADS :(6صفحه . )رای آن دسته از افراد کاندید پیوند که واجد معیارها هستند کاربرد داردبتنها

به علت ناقص بودن تصویربرداری مناسب LI-RADSممکن است در برخی از افراد کاندید پیوند که OPTN: کاربرد•
ودکان و توصیه نشده باشد ،کاربرد داشته باشد  این مورد شامل کهپاتوسلوالرکارسینوم جهت تشخیص غیرتهاجمی 

. بیماران مبتال به سیروز ناشی از علل عروقی می شود

(دستنامه، در حال تهیه (LI-RADSو  OPTNاطالعات با جزئیات بیشتر در مرحله بندی تومور 

مدیریت
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®CT/MRI LI-RADSنویسی در گزارش v2018:

®LI-RADSپیش از تهیه گزارش مالحظات

از قضاوت و توان تصمیم گیری خود استفاده نمایید 

: متعددی داشت اگر یک بیمار یافته های قابل مشاهده

یا بصورت تصمیم گیری کنید که آیا مشاهدات را با هدف انتقال یافته ها و بیان شفاف بردداشت کلی خود، بصورت جداگانه، یکجا و•

.ترکیبی گزارش نمایید

.توصیه های مناسب را به بیمار ارایه کنید

عمومی در مورد گزینه های ارزیابی تصویربرداری را فراهم می نماید، با این حال بررسی ایده آل ممکن راهنمایی های۱۴صفحه  •

.است متناسب با نوع یافته قابل مشاهده و یا شرایط بیمار متفاوت باشد

دارند؟ آسیب شناسی آیا بر اساس اطالعات دردسترس شما، هیچ یک از یافته  های قابل مشاهده تایید 

دخیم نظیر مانند تشخیص آسیب شناسی یک یافته ب)اگر یافته قابل مشاهده بیوپسی شده و هیچ شکی به تشخیص آسیب شناسی نیست 

، تشخیص آسیب شناسی را در LI-RADS، به جای گروه (و یا یک تشخیص خوش خیم غیرهپاتوسلوالر نظیر همانژیومهپاتوسلوالرکارسینوم 

.گزارش ذکر نمایید

نظیر ندول )سینوم هپاتوسلوالرکاراگریافته قابل مشاهده بیوپسی شده ولی تشخیص آسیب شناسی قطعی نیست و یا بصورت بالقوه پیش ساز 

را به منظور راهنمایی و ۳۱صفحه . و تشخیص آسیب شناسی را با هم گزارش نماییدLI-RADSاست، گروه  ( رژنراتیو و یا دیسپالستیک

.استدالل بیشتر مالحظه نمایید

آیا تومور در ورید وجود دارد؟

، هپاتوسلوالرکارسینوم (  تومور در ورید)LR-TIVاغلب یافته های قابل مشاهده . اگر پاسخ مثبت است، اتیولوژی محتمل را گزارش نمایید

یا ( (cHCC-CCAکالنژیوکارسینوم اینتراهپاتیک، ترکیب هپاتوسلوالرکارسینوم و کالنژیوکارسینوم (iCCA)هستند اما برخی ممکن است 

.  را جهت اطالعات  بیشترمطالعه نمایید۲۱صفحه . سایر بدخیمی های غیرهپاتوسلوالرکارسینوم باشند

وجود دارد؟LR-Mآیا یافته قابل مشاهده  

شامل کالنژیوکارسینوم اینتراهپاتیک LR-Mتشخیص های افتراقی . اگر پاسخ مثبت است، اتیولوژی محتمل را درصورت امکان گزارش نمایید

(iCCA) ترکیب هپاتوسلوالرکارسینوم و کالنژیوکارسینوم ،cHCC-CCA) ) یا سایر بدخیمی های غیر هپاتوسلوالرکارسینوم و یا

.را جهت اطالعات  بیشترمطالعه نمایید۲۳صفحه . هپاتوسلوالرکارسینوم با ویژگی های تصویربرداری غیرمعمول می باشند

.از گزارشی که انجام بیوپسی و یا سایر اقدامات تهاجمی را اجبار می نماید خودداری نمایید

: اگراحتماالً نیاز به انجام بیوپسی وجود دارد، می توان از عبارات زیراستفاده نمود

."و احتماالً بیوپسی____ گزینه هایی برای بررسی تشخیصی شامل "•

."کمک کننده است، بیوپسی را می توان مدنظر داشت____ و هپاتوسلوالرکارسینوم اگر افتراق بین "•

."ضروری باشد____ و هپاتوسلوالرکارسینوم بیوپسی ممکن است جهت افتراق "•

."جهت تشخیص قطعی، بیوپسی می تواند مدنظر باشد، هپاتوسلوالرکارسینوماحتماالً "..... •
16
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®CT/MRI LI-RADSنویسی در گزارش v2018:

®LI-RADSپیش از تهیه گزارش مالحظات

آیا بیمار شما کاندید پیوند کبد در آمریکا می باشد؟

این تبدیل در . تبدیل شودOPTNتوسط رادیولوژیست یا عضو تیم پیوند به سیستم LI-RADSاگر پاسخ مثبت است، نیاز است که گروه  

و *LR-5اندازه، ویژگی های اصلی و تعداد یافته های قابل مشاهده : می تواند سرراست باشدصورتیکه موارد زیر گزارش شوند،

ت برای بیماری پیشرفته تر وجود متاستاز لنفاوی یا دوردس. توموربا تایید پاتولوژی یا در صورت درمان اندازه بخش زندههپاتوسلوالرکارسینوم 

را نیز گزارش نمایید زیرا که ممکن است بر روی امکان پذیر بودن پیوند LR-Mمشاهده های . را گزارش نماییدLR-TIVو مشاهده های 

.تاثیرگذار باشد

میلی متر با انهانسمنت افزایش یافته غیرحاشیه ای۱۹تا ۱۰، یافته های قابل مشاهده با اندازه LR-5علیرغم  طبقه بندیبه خاطر داشته باشید که *

(nonrim) در فاز شریانی و"“washoutینوم در غیرمحیطی به عنوان تنها ویژگی اصلی اضافی، برای امتیازات استثنایی هپاتوسلوالرکارس

.درنظر گرفته نمی شوندOPTNسیستم 5Aآمریکا در گروه 
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®CT/MRI LI-RADSنویسی در گزارش v2018:

یافته قابل مشاهده درمان نشده الزامات گزارش موارد توصیه شده در محتوای گزارش

عدم وجودیافته قابل مشاهده 
(  قسمت برداشت کلی)Impressionباید در 

.گزارش شود
."وجود نداردLI-RADSیافته قابل مشاهده قابل گزارش » 

.باید در قسمت برداشت کلی گزارش شود
یان و تکنیکی و یا آرتیفکت شده بکه باعث محدودیت هایمواردی

.  بررسی بیشتر پیشنهاد گردد

یکه در صورتیا بطور یکجا خالصه و بیان نمایید 

یش از ندول در سونوگرافی قبلی مشکوک بوده و یا پ

-LR-4 ,LRاین در قرارداشته، در MLR–یا  5

.گزارش نماییدقسمت برداشت کلی،

گروه را ذکر نمایید و تعداد یافته های قابل مشاهده را محدوده

.بصورت تقریبی بیان کنید

، برای آن اگر نسبت به بررسی قبلی به گروه پایین تر منتقل شده

.استداللی داشته باشید

موجود درصورتیکه یافته قابل مشاهده از گروه باالتر

LR-Mیا LR-4 ،LR-5نباشد یا در برسی قبلی 
.کنیدگزارشقسمت برداشت کلی در باشد 

ان خصوصیات اصلی، رشد و ویژگی های فرعی کمک کننده بی

. شوند
.  هر تغییر مرتبط در مقایسه با بررسی قبلی را ذکر نمایید

.وندگزارش شقسمت برداشت کلی باید در یافته ها و 

می توان جهت ارایه واضح تر اطالعات ، بصورت 
.یکجا خالصه نمود

یر خصوصیات اصلی، رشد، ویژگی های فرعی کمک کننده و سا

.  ویژگی ها بیان شوند
.هر تغییر مرتبط در مقایسه با بررسی قبلی را ذکرنمایید

درصورت امکان علت احتمالی را ذکرنمایید :  LR-Mبرای
(.را مالحظه کنید۲۳صفحه )

.وندگزارش شقسمت برداشت کلی باید در یافته ها و 
؛ عروق (را مالحظه کنید۲۱صفحه )علت احتمالی را ذکرنمایید 

درگیر را بیان کرده و درصورت وجود توده در پارانشیم کبد،
.خصوصیات آن را مشخص نمایید

یافته قابل مشاهده درمان شده الزامات گزارش موارد توصیه شده در محتوای گزارش

ارش گزبرداشت کلی باید در هر دو قسمت یافته ها و 

.شوند

یان و تکنیکی و یا آرتیفکت شده بمواردی که باعث محدودیت های

.  بررسی بیشتر پیشنهاد گردد

لی قسمت برداشت کباید در هر دو قسمت یافته ها و 

.گزارش شوند
می توان جهت ارایه واضح تر اطالعات بصورت 

.یکجا خالصه نمود

.گروه و اندازه قبل از درمان را ذکرکنید

یا محدوده آن )اندازه تومور زنده : مبهمTRزنده یا  TRبرای موارد

نسبت ، معیارهای زنده بودن و تغییر(درصورت یکجا درنظرگرفتن
.به گذشته را گزارش نمایید

:  کلیه یافته های قابل مشاهده ی گزارش شده باید دربرگیرنده موارد زیر باشد

.شماره های متوالی یا شناسه منحصر بفرد دیگری که در کلیه بررسی ها یکسان درنظرگرفته شوند: مشخص کننده هویت•

. ذخیره نماییدPACSدرصورت امکان تصاویر کلیدی را بر روی . شماره تصویر و سری که در آن اندازه گیری انجام می شود•

LR-TR Nonevaluable

LR-TR Nonviable

LR-TR Equivocal

LR-TR Viable
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®LI-RADSدر CT/MRIفازهای 

فازشریانی

(AP)

یانی فاز شر. شریان کبدی است مگر اینکه غیر از این مورد مدنظرباشد، منظور از فاز شریانی فازLI-RADSدر 

:محدوده زمانی پس از تزریق با خصوصیات زیر است

.های آن به طور کامل انهانس شده باشندشریان کبدی و شاخه•

.وریدهای کبدی هنوز با جریان رو به جلوی کنتراست انهانس نشده باشند•

:دو زیرگروه

.زیرگروهی از فاز شریانی که در آن ورید پورت هنوز انهانس نشده باشد: فاز شریانی زودرس•

.زیرگروهی از فاز شریانی که در آن ورید پورت انهانس شده است: فاز شریانی تاخیری•

ه شدت فاز شریانی تاخیری قویاً برای تشخیص و مرحله بندی درهپاتوسلوالرکارسینوم ارجحیت دارد، زیرا ک

ز تومورهای برخی ا. انهانسمنت در هپاتوسلوالرکارسینوم معموالً در زمان فاز شریانی تاخیری بیشتر از زودرس است

.هپاتوسلوالرکارسینوم ممکن است تنها در فاز شریانی تاخیری افزایش انهانسمنت را نشان دهند

AP

زودرس

AP 

تاخیری 

فاز خارج سلولی

(ECP)

عمالً . می باشدفاز پس از  تزریق کنتراست که در آن انهانسمنت کبد عمدتاً ناشی از توزیع خارج سلولی ماده کنتراست

:این فاز موارد زیر را شامل می شود

•PVP(فاز ورید پورت) وDP(فاز تاخیری )ددر صورتی که ماده کنتراست خارج سلولی یا گادوبنات داده شو.

•PVP(فاز ورید پورت )تنها درصورتی که گادوکستات زده شود.

پورتفاز ورید

(PVP)

:با خصوصیات زیرمحدوده زمانی پس از تزریق کنتراست 

.ورید پورت و شاخه های آن کامال انهانس شده باشند•

.وریدهای کبدی با جریان روبه جلوی کنتراست انهانس شده باشند•

. پارانشیم کبد معموالً در حداکثر انهانسمنت خود می باشد•

فاز تاخیری

(DP)

شود و دارای فاز پس از تزریق که با کمک مواد کنتراست خارج سلولی یا گادوبنات پس از فاز ورید پورت گرفته می

:خصوصیات  زیر است

.وریدهای پورت و کبدی انهانس شده اند ولی کمتر ازفاز ورید پورت•

.انهانس شده اما معموالً کمتر از فاز ورید پورتپارانشیم کبدی•

.دقیقه پس از تزریق گرفته می شود5تا 2به طورمعمول 

فاز بینابینی

(TP)

وبیلیاری گرفته فاز پس از تزریق که با کمک مواد کنتراست هپاتوبیلیاری پس از فاز خارج سلولی و پیش از فاز هپات

:می شود و دارای ویژگی های زیر است

.عروق و پارانشیم کبدی دارای شدت سیگنال یکسان هستند•

.هردو تجمع داخل و خارج سلولی ماده حاجب اساساً در انهانسمنت پارانشیم شرکت می نمایند•

.دقیقه پس از تزریق گادوکستات گرفته می شود5تا 2به طور معمول 

.به طور معمول با گادوبنات انجام نمی شود

فاز هپاتوبیلیاری

(HBP)

:فاز پس از تزریق که با یک ماده کنتراست هپاتوبیلیاری گرفته می شود زمانیکه

.پارانشیم کبد نسبت به عروق کبدی هایپراینتنس می باشند•

.ترشح ماده حاجب به داخل سیستم صفراوی وجود دارد•

.دقیقه پس از تزریق گادوکستات گرفته می شود20به طور معمول 

وبنات اگر انجام شود به طور معمول یک تا سه ساعت پس از تزریق گاد. به طور معمول با گادوبنات انجام نمی گردد

. گرفته می شود

.امطلوب تلقی نموددر صورتیکه کبد از عروق کبدی افزایش سیگنال بیشتری را نشان ندهد، فاز هپاتوبیلیاری را باید ن
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LI-RADS® خصوصیات اصلی تصویربرداری

ر فاز انهانسمنت افزایش یافته د
یه شریانی به صورت غیر حاش

ای

ر همه یا قسمتی از آن در فاز شریانی به صورت واضح و بدون ابهام بیشت(Nonrim)انهانسمنت غیر حاشیه ای 
انهانسمنت در مقابل .دقسمت انهانس شونده باید اینتنسیتی یا دانسیتی باالتر از کبد در فاز شریانی داشته باش.از کبد

(22صفحه  LR-Mمعیارهای ورود برای )در فاز شریانی (rim)افزایش یافته حاشیه ای

“washout”

غیرمحیطی

افت کبد از یا قسمتی در مقایسه با بکاهش موقتی انهانسمنت قابل بررسی با چشم، به صورت غیرمحیطی در کل
:فاز اولیه تا فازهای آخر که منجر به انهانسمنت کاهش یافته در فاز اکستراسلوالر می شود

تاخیری اگر مواد خارج سلولی یا گادوبنات تزریق شودورید پورت یا فازفاز•
فاز ورید پورت اگر گادوکستات تزریق شود •

افته در فاز می تواند در مورد هر یافته قابل مشاهده انهانس شونده به کاربرده شود ،حتی اگر انهانسمنت  افزایش ی
یا (22صفحه LR-Mمعیارهای     ورود برای )محیطی ”washout“با. شریانی  وجود نداشته باشد

. مقایسه کنید( 24فحه صویژگی های فرعی به نفع بدخیمی )هیپواینتنسیتی در فاز ترانزیشنال یا فاز هپاتوبیلیاری

شونده انهانس”کپسول” ر یا و صاف اطراف اکثر یا همه یافته های قابل مشاهده، به صورت بدون ابهام ضخیم ت، یکنواختتیزحاشیه
ری یا فاز واضح تر از بافت فیبروز اطراف ندول های زمینه و حاشیه انهانس شونده در فاز ورید پورت، فاز تاخی

.  ترانزیشنال
انهانسمنت کرونا یا ( 24صفحه از ویژگی های فرعی به نفع هپاتوسلوالرکارسینوم، )کپسول بدون انهانسمنت با 
.مقایسه کنید( 24صفحه از ویژگی های فرعی به نفع بدخیمی، )

اندازه :بزرگترین ابعاد یک یافته قابل مشاهده از حاشیه خارجی تا حاشیه خارجی 

.کپسول را در اندازه گیری لحاظ کنید•
.فاز، سکانس، و محوری را انتخاب کنیدکه حاشیه ها بیشترین وضوح را دارند•
ویر اگر حاشیه ها در فازهای مختلف به طور واضح دیده می شوند اندازه گیریی را در فاز شریانی و تصا•

بزرگتر از اندازه در فاز شریانی به علت تجمیع با انهانسمنت اطراف یافته قابل مشاهده)دیفیوژن انجام ندهید 
ابل اعتماد واقعی اندازه گیری می شود و اندازه گیری در تصاویر دیفیوژن به علت بهم ریختگی آناتومیک ق

.(  نیست

آستانه رشد شش ماه افزایش اندازه بیشتر یا مساوی پنجاه درصدی یک توده در  طی کمتر یا مساوی

ه رشد را آستان. آستانه رشد را تنها زمانی استفاده کنیدکه یافته قابل مشاهده به طور قطعی یک توده است •
وژن باشد، به یک ضایعه کاذب نظیر تغییر پرفیکه یافته قابل مشاهدهکه یک احتمال منطقی وجود داردزمانی

.را برای بحث بر روی چگونگی افتراق توده ها از ضایعات کاذب مالحظه کنید57صفحه . کار نبرید

یری قبلی کیفیت کافی و تکنیک مناسب برای اندازه گ MRIیا CTآستانه رشد را تنها زمانی استفاده کنید که•
انه رشد استفاده از مقایسه سونوگرافی یا سونوگرافی با کنتراست قبلی جهت آست. را درصورت رشد داشته باشد

.نکنید

.ددر صورت امکان اندازه گیری را در یک فاز، سکانس، و محور در تصویربرداری های متوالی انجام دهی•
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LI-RADS® در وریدتومور

در وریدتومور

نرم انهانس شونده در ورید، بدون در نظر گرفتن توده پارانشیم قابل مشاهدهبافتواضحوجود 

:تشخیص تومور در وریدبراینکات راهنمای اضافه 

:شده اند ادامه آورده کنند دراما وجود آن را اثبات نمیکرده تصویربرداری که وجود تومور در ورید را مطرح خصوصیات 

بدون دیواره مشخصورید مسدود •

در تصاویر دیفیوژن محدودیت ورید مسدود با •

مورید مسدود یا محو شده در امتداد تومور بدخیم پارانشی•

توان آن را به آرتیفکت نسبت داد که نمییانهانسمنت هتروژن ورید•

.ورید را به دقت از نظر وجود نسج نرم انهانس شونده بررسی کنید،اگر یافته های فوق مشاهده شدند

:طبقه بندی 

.طبقه بندی شودLR-TIVبه عنوان تومور در ورید

:گزارش 

.اشاره شوداتیولوژی تریندر گزارش به محتمل

:رجوع شودزیربرای راهنمایی به متن 
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LR-TIV

“ ً قطع تهپاتوسلوالرکارسینوم اسمربوط به ا ،LR-TIV” باشد LR-5یامتداد با توده راگر د

LR-TIV”، باشدهپاتوسلوالرکارسینوم ممکن است مربوط به بدخیمی غیر از“
ندمانگترتایتومور با نماامتدادراگر د

باشد

“ استازهپاتوسلوالرکارسینومناشی احتماالً  ،LR-TIV”  در سایر موارد
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LR-Mمعیارهای
)کارسینوماغیراختصاصی برای هپاتوسلوالر،احتماالً یا قطعاً بدخیم(

( برای تعریف و نمای تصویربرداری به مطلب زیر رجوع شود)توده تارگت مانند -

یا

: با یک یا چند مورد از موارد زیر مانند غیر تارگتتوده-

.را مالحظه کنید۲۸صفحه .  نمای انفیلتراتیو•

(.تهیهدر حال)دستنامه را مالحظه کنید . دیفیوژن محدود قابل توجه در تصاویر دیفیوژن•

(.  در حال تهیه)دستنامه رامالحظه کنید . نکروز یا ایسکمی شدید•

سایر ویژگی هایی که در قضاوت رادیولوژیست مطرح کننده بدخیمی غیر از •

در )دستنامه را مالحظه کنید (. در گزارش مشخص شود (. استهپاتوسلوالرکارسینوم 

(.حال تهیه

عدم وجود تومور در ورید

LR-5عدم تکمیل معیارهای  

تعریف نمای تارگت مانند

.استدر تصویربرداری و آرایش متحدالمرکز اجزاء داخلیدارای شکل تارگت مانند

.احتماالً بازتابی از محیط پرسلول و فیبروز استرومایی یا ایسکمی در قسمت مرکزی است

ی مشخصه

(iCCA) اینتراهپاتیک کالنژیوکارسینوم -

( cHCC-CCA)ترکیب هپاتوسلوالرکارسینوم و کالنژیوکارسینوم -

سایر بدخیمی های غیرهپاتوسلوالرکارسینوم -

.ممکن است درهپاتوسلوالرکارسینوم  با نمای غیرمعمول دیده شود

.است اما هپاتوسلوالرکارسینوم را رد نمی کندبنابراین نمای تارگت مانند مطرح کننده بدخیمی غیر از هپاتوسلوالرکارسینوم

نمای تصویربرداری توده تارگت مانند در فازها و سکانس های مختلف

:انهانسمنت دینامیک تارگت مانند

ست که ویژه ای از انهانسمنت افزایش یافته شریانی ازیر گروه

ر در آن انهانسمنت فاز شریانی در اطراِف یافته برجسته ت

.است
شریانی انهانسمنت افزایش یافته حاشیه ای در فاز

"  washout"است که " ”washoutویژه ای اززیرگروه

.در اطراِف یافته برجسته تر استواضح "“ washoutمحیطی

ناحیه مرکزی از انهانسمنت پیشرونده پس از فاز شریانی انهانسمنت مرکزی تاخیری 

:نمای تارگت مانند در تصاویر دیفیوژن و فاز ترانزیشنال و هپاتوبیلیاری

ن زیاد الگوی متحدالمرکز در تصاویر دیفیوژن، با رستریکش

در اطراِف یافته و رستریکشن کمتر در مرکز تارگت مانند رستریکشن

تا شدید الگوی متحدالمرکز به صورت هیپواینتنسیتی متوسط

ا در فاز ترانزیشنال یا هپاتوبیلیاری در اطراِف یافته ب

هیپواینتنسیتی خفیف تر در مرکز 

اری فاز ترانزیشنال یا هپاتوبیلینمای تارگت مانند در

تعاریف 
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LR-Mمعیارهای
)احتماالً یا قطعاً بدخیم، غیراختصاصی برای کارسینومای هپاتوسلوالر(

:گزارش 

شامل دو گروه زیر است LR-Mتشخیص افتراقی های  

یک، ترکیب  هپاتوسلوالرکارسینوم با مشخصه های تصویربرداری غیرمعمول، کالنژیوکارسینوم اینتراهپات: موارد با شیوع بیشتر•

هپاتوسلوالرکارسینوم و کالنژیوکارسینوم

سایر بدخیمی های اولیه یا متاستاتیک، موارد خوش خیم مثل همانژیوم یا آبسه : موارد با شیوع کمتر•

اشاره کند، زیرا این اطالعات ممکن است در  LR-Mدر صورت امکان رادیولوژیست باید در گزارش به محتمل ترین اتیولوژی هر ضایعه 

.  مدیریت بیماری مثالً موارد نیاز و فوریت در نمونه برداری تاثیر بگذارد 

رکمک می الگوریتم  زیر بر اساس خصوصیات تصویربرداری، برای مشخص کردن و گزارش محتمل ترین اتیواوژی از میان علل شایع ت

هم اگر در دسترس باشد، می تواند تشخیص افتراقی ها را محدود کند  CA 19-9وAFPافزایش سطح تومور مارکرهای خونی مثل . کند

(.را مالحظه کنیدقسمت سوال های متدوال۳۹صفحه )

تعاریف

یوانفیلتراتوجود نمایدرصورت 

.ه دارداشارمعرض خطر تر بیماران درو فقط به موارد تشخیصی شایعنیستالگوریتم باال جامع ️⚠

"نامشخصاتیولوژی “مواردسایردر 

،(iCCA)اینتراهپاتیک کالنژیوکارسینوماکثر موارد“

یا رسینوم ترکیب با کالنژیوکاهپاتوسلوالرکارسینوم 

میلغیرمعمومشخصه های با هپاتوسلوالرکارسینوم 

”باشد

ر صورت نمای تارگت مانندد

LR-M
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”ستاهپاتوسلوالرکارسینوم احتماال ”

با خصوصیات هپاتوسلوالرکارسینوم ممکن است 

کارسینوم هپاتوسلوالر تصویربرداری غیرمعمول یا

.باشد)(cHCC-iCCAکالنژیوکارسینومترکیب با 

داشته وجودمنشاء هپاتوسلوالر درصورتیکه حداقل یک مشخصه تصویربرداری به نفع 

باشد

در توده چربی •

در توده  آهن •

خونی در توده محصوالت •

ندول در ندول نمای •

موزائیک نمای •

کپسول فاقد انهانسمنت نمای •

 T1در تصاویر هایپراینتنسیتی •
فاز هپاتوبیلیاری در صورت)فازهپاتوبیلیاری بیشتر از کبد تصویر هایپراینتنسیتی در •

(مناسب
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ه های که به نفع بدخیمی و مدالیتLI-RADSهای فرعی تصویربرداریویژگی

قابل مشاهده در آنیربرداریصوت

ً ،های فرعی که به نفع بدخیمی هستندویژگی هپاتوسلوالرکارسینومنه لزوما

MRI 

HBA

MRI 

ECA CT

تعریف مشخصه

+ + +
یا توده بدون کنتراست به صورت یک ندولگرافیسونوقابل مشاهده بودن در 

MRIیا  CTیافته قابل مشاهدهمجزا منطبق بر 

مشاهده در سونوگرافی به صورت 

یک ندول مجزا

+ + +
برای را ۲۰صفحه )یک توده کمتر از رشد آستانه اندازه قطعی افزایش 

.(کنیدمالحظهمشاهده تعریف رشد آستانه 

رشد کمتر از حد آستانه 

+ + +
ال که به فاز شریانی تاخیری یا اوایل فاز پورتدر یافته اطرافِ انهانسمنت 

.شودمیتخلیه وریدی تومور نسبت داده 

انهانسمنت کرونا

+ + + / –
سمت در قیاچرببد کفقدان نسبی چربی در یک توده توپر درمقایسه با 

.استداخلی یک ندول در مقایسه با قسمت خارجی آن که حاوی چربی 

توپرفقدان چربی درتوده 

+ + —

 ADCاویرتصدر یا/وبیشتراز کبد دیفیوژن که قطعاً در تصاویرسیگنال

map  ًباال را به این سیگنالنمی توان منحصرا که از کبد کمتر است که قطعا

. دادارتباط  T2 shine-throughاثر

محدوددیفیوژن

+ + —
ست طور خفیف تا متوسط از کبد بیشتر ابه T2WIتصاویر در سیگنالشدت 

.استو معادل یا کمتر از طحالی است که آهن در آن رسوب نکرده 

ط در سیگنال باالی خفیف تا متوس

T2تصاویر 

+ + —

از حد به کبد اطراف که دچار رسوب بیشنسبت توپرفقدان آهن در یک توده 

ک فقدان آهن در قسمت مرکزی ندول نسبت به قسمت محیطی ییاآهن است 

ندول سیدروتیک

وجود باتوپرفقدان آهن در توده 

های قسمتآهن در سایر رسوب 

کبد 

+ — —
کبدبه بتنسقسمتی یا تمامدر ترانزیشنال فاز درشدت سیگنال کاهش واضح  از فدر کاهش یافتهاینتنسیتی

ترانزیشنال

+ — —
سبت به نقسمتی یا تمامدر هپاتوبیلیاریفاز شدت سیگنال در کاهش واضح 

کبد 

از فدر کاهش یافتهاینتنسیتی

هپاتوبیلیاری

هستند هپاتوسلوالرکارسینومهای فرعی که به طور ویژه به نفع ویژگی

MRI 

HBA

MRI 

ECA CT تعریف مشخصه 

+ + + ۲۰حه صف.نیستانهانس شونده قابل مشاهده حاشیه نمای کپسول که به صورت 

.مالحظه کنیدشونده انهانس “کپسول”تعریفرا جهت 
فاقد انهانسمنت“کپسول”

+ + + خصوصیاتکه دیگریندولوجود یک ندول کوچکتر داخلی درون 

داردخارجی تر بزرگتصویربرداری متفاوت با ندول 
ندول درون ندولساختار 

+ + + د و توزیع شده انتصادفیداخلی که به طور کوچکقسمت هاییا ها ندولوجود 

دارندمتفاوت تصویربرداری خصوصیات معموال 
یساختار موزائیک

+ + +/- ی از آنوجود چربی بیشتر نسبت به کبد مجاور درون یک توده در کل یا قسمت چربی در توده بیش از کبد 

مجاور

+ + +/- لهمداخضربه یا ، نمونه برداریخونریزی درون یا اطراف ضایعه بدون سابقه 
محصوالت خونی در توده 

ممکن است قابل ارزیابی باشد یا نباشد-+/قابل ارزیابی نیست           -معموال قابل ارزیابی است              +

ADC =Apparent diffusion co-efficient, ECA = خارج سلولیماده , HBA = ماده حاجب هپاتوبیلیاری, T2WI =T2   تصویر بر پایه
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های روشخیمی و نفع خوشبهLI-RADSهای تصویربرداری فرعی ویژگی

مشاهده در آنقابلتصویربرداری 

هستندیهای فرعی که به نفع خوش خیمویژگی

MRI 

HBA

MRI 

ECA CT

تعریف مشخصه 

+ + +

ررسی در دو ب،بدون درمانیافته دراندازه توجه قابل عدم تغییر 

.ستاسال یا بیشتر انجام شده ۲که با فاصله 

سال یا بیشتر۲اندازه طی ثابت بودن 

+ + +

ه طی زمان که قابل انتساب بخودی ه بخودواضحاندازه کاهش 

تفاوت تکنیک یا جذب گیری، اندازه خطای آرتیفکت،

محصوالت خونی نباشد

اندازهکاهش 

+ + +
ً زمانی که درآن انهانسمنت الگوی ل خون داخبه میزان نهایتا

شودمیآن مشابه ورسدمیعروق 

خون داخل عروقموازاتانهانسمنت به 

+ + +

از درون جابجایی یا سایر تغییراتفرم، عروقی که بدون تغییر 

کنندعبور مییافته یک 

دهنکرعروقی که مسیر یا شکل آنها تغییر 

+ + + /- وجود آهن اضافه در توده در مقایسه با کبد زمینه ای  آهن در توده بیشتر از کبد 

+ + ---

وده قابل توجه از کبد بیشتر بطور ه بT2WIدر تصاویرسیگنال

میو مشابه مجاری صفراوی یا سایر ساختارهای حاوی مایع 

باشد

T2سیگنال باالی قابل توجه در تصاویر 

+ — --- فاز هپاتوبیلیاری تقریبا مشابه کبد استدر سیگنال سیگنال ایزو در فاز هپاتوبیلیاری

ممکن است قابل ارزیابی باشد یا نباشد-+/قابل ارزیابی نیست       -معموال قابل ارزیابی است       +

ECA = خارج سلولی حاجب ماده ,  T2WI = T2 تصویر بر پایه,  HBA  ماده حاجب هپاتوبیلیاری
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LI-RADS پاسخ به درمان خصوصیات 

درون یا در امتداد حاشیه ضایعه درمان شدهوجود سلول های تومورال زنده

نسبت آسیب شناسی  نیست چرا که تصویربرداریزنده بودن در رادیولوژی مترادف  زنده بودن در 

.یا کانون های کوچک باقیمانده تومور حساس نیستبه تومور باقیمانده میکروسکوپی

Viability

(زنده بودن )

تبط با الگوی زمانی و مکانی مورد انتظار انهانسمنت پس از درمان که قابل انتساب به تغییرات مر

.درمان در پرفیوژن پارانشیم کبد می باشد

لقابطوربهنتوانداستممکندرمانازبعداولیهفازدرانهانسمنتالگویهادرمانازبرخیدر

بمناسهاییدرمانچنینازبعداولیهدرفاز.دهدافتراقغیرزندهتومورازرازندهتوموراعتماد

LRگروهاستممکندرمانبهپاسخگروهترین –TR Equivocal(مبهم)باشد.

انهانسمنت مورد انتظار 

درمان در

.فقدان انهانسمنت درون یا در امتداد حاشیه ضایعه درمان شده 

رفته محو شدن کامل ضایعه به دنبال درمان لوکورژیونال معادل فقدان انهانسمنت در نظر گ: نکته 

.شود می

فقدان انهانسمنت ضایعه

متداد حاشیه درون یا در اشریانی ندوالر، توده مانند یا ضخیم و نامنظم در فازافزایش یافته نهانسمنتا

.ضایعه درمان شده، که مطرح کننده تومور زنده بعد از درمان است 

ریانیشفاز افزایش یافته انهانسمنت

بعد از درمان 

“نمای washout ”ده ندوالر، توده مانند یا ضخیم و نامنظم درون یا در امتداد حاشیه ضایعه درمان ش

.که مطرح کننده تومور زنده پس از درمان است

“ washout ” بعد از درمان

با ای انهانسمنت ندوالر، توده مانند یا ضخیم و نامنظم مشابه انهانسمنت قبل از درمان در تمام فازه

یش افزادرون یا در امتداد حاشیه ضایعه درمان شده که حتی درصورت فقدان انهانسمنت ماده حاجب

.  مطرح کننده تومور زنده پس از درمان استwashoutفاز شریانی یایافته 

ل قبانهانسمنت پس از درمان مشابه 

از درمان 
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LR-1و LR-2 ازمواردهاییمثال

قطعی 

کیست •

همانژیوم •

(شریان به پورتمثل شانت )در پرفیوژن تغییر•

فقدان چربی در کبد چربموضعی رسوب فوکال چربی یا کانون •

هایپرتروفیک(pseudomass)توده کاذب •

موضعییا اسکار ( confluent)ه فیبروز به هم پیوست•

محو شدن خودبخودی

.ته معنی یک لیست کامل جامع نیسبلیست باال 

احتمالی  

کیست •

همانژیوم •

(شریان به پورتمثل شانت )پرفیوژنتغییر •

فقدان چربی در کبد چربموضعیکانون یا رسوب فوکال چربی•

هایپرتروفیک( pseudomass)توده کاذب •

موضعییا اسکار ( confluent) ه فیبروز به هم پیوست•

(پایین را مالحظه کنید)تصویربرداری بدخیمخصوصیات ندول مجزا بدون 

ه معنی یک لیست کامل جامع نیستبلیست باال 

وهای زمینه ای نمای تصویربرداری مجزا داردمتر که نسبت به ندولمیلی۲۰کوچکتر از توپرندول 
.نداردرا های فرعی به نفع بدخیمی ویژگیوLR-Mخصوصیات ، خصوصیات اصلی هپاتوسلوالرکارسینوم

: های شایع مثال

تانه و کپسول، رشد آسدر فاز شریانی،افزایش یافته انهانسمنتبدون 

washout
(خصوصیاتبدون  LR- M  کنیدمالحظهرا ۲۲صفحه)

(  مالحظه کنیدرا ۲۴صفحه )های فرعی به نفع بدخیمی  ویژگیبدون 

T1در تصاویر هایپراینتنس•
T2در تصاویر هیپواینتنس•
سیدروتیک •

اریدر فاز هپاتوبیلیهایپراینتنس •

هرگونه ترکیبی از موارد فوق •

ندول مجزا 

یبدخیمخصوصیاتبدون 

یا LR-3میلی متر داشت بر اساس خصوصیات تصویربرداری به عنوان ۲۰ندول اندازه یزرگتر مساوی اگر
.باالتر طبقه بندی می شود

)یا هپاتوسلوالرآدنوم( FNH)فوکال ندوالر هایپرپالزیمطرح کنندهخصوصیات هایی که ندول: احتیاط

(HCAبایست در میمعموالً ،دهندرا نشان میLR-3 ها را به توان آنمی،با احتیاط. طبقه بندی شوند

LRعنوان .طبقه بندی شوندLR-1طبقه بندی کرد این ضایعات نباید در گروه  2-

.با رد سایر تشخیص ها گذاشته می شوندخطرپراین تشخیص ها در بیماران: منطق 

⚠️
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با نمای انفیلتراتیو یافته های قابل مشاهده 

یو با نمای انفیلتراتیافته قابل مشاهده ودشتصور میکه (ترانزیشن غیرواضح)مشخص ربا حاشیه های غییافته قابل مشاهده

.رشد منتشر باشدالگوی بدخیمی با مطرح کننده 

:ترمینولوژی

.شوندمینامیده"انفیلتراتیو"شایعطوربهمنتشررشدالگویباهایبدخیمی

LI-RADSکبدارانشیمپدرتومورالهایسلولواقعیانفیلتراسیوننمایانگراستممکن:منطق.دهدمیترجیحراانفیلتراتیونماییواژه

.استسختآنهاافتراقکهباشددوهریاریز،هایندولپیوستنهمبهیا

:  MRIو CTنمای انفیلتراتیو دربایهای بدخیمی هاتشخیص افتراقی

هپاتوسلوالرکارسینوم : شایع•

متاستازبه کبد از ، (iCCA (، کالنژیوکارسینوم اینتراهپاتیک((cHCC-CCAهپاتوسلوالرکارسینوم ترکیب با کالنژیوکارسینوم :ناشایع•

توموراولیه خارج کبدی، لنفوم 

: MRIو  CTپیدا کردن  بدخیمی های دارای نمای منتشر با 

.کندبیش از یک سگمان را درگیر میکه به طور معمولتظاهر کند ممکن است به صورت توده منتشر با حدود نامشخص•

:علیرغم اندازه بزرگ ممکن است کشف آنها سخت باشد•

.تصویربرداری قبل از تجویز کنتراست ممکن است کمک کننده باشد•

.دقیق تمام تصاویر موجود ضروری استزاغلب آنالی•

:(از لیستبخشی)خصوصیات اشاره کننده •

(کمک کننده ترین نشانیاغلب اولین و)تومور در ورید •

خیم قابل انتساب نیستند وریدهای محو شده یا غیر قابل مشاهده که به انسداد مزمن خوش•

سیگنال یا دانسیته هتروژن •

شدهمحدودو دیفیوژن T2در تصاویر  افزایش یافتهاینتنسیتی، T1خفیف تا متوسط در تصاویرکاهش یافتهاینتنسیتی•

انهانسمنت هتروژن در یکی یا تعداد بیشتری از فازها •

یادی ندول با حدود محو یا نامشخصزوجود تعداد •

ساختاری بهم ریختگی•

: مثال.وندنمای انفیلتراتیو دارند و ممکن است به اشتباه به عنوان بدخیم تفسیر ش،خیمخوشفرایندهای برخی از : (pitfall)نقاط ضعف 

را محو کنند، عروقخیم ذکرشده به وریدها تهاجم نمید خوشرموا: راهنما.، رسوب چربی، رسوب آهنپرفیوژنتغییر فوکال یا ناحیه ای 

.یزند رکنند و ساختار پارانشیم را به هم نمینمی
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هپاتوسلوالرکارسینومبیمار با ریسک باالی در پاتولوژی حدود نامشخص بدون تائید با یافته قابل مشاهده 

، چربی، پرفیوژندرخوش خیم ایاگر به نظر میرسد که ناشی از تغییر فوکال یا ناحیه 

باشد پارانشیم نئوپالستیک غیر فرایندهای آهن و یا سایر 

( wash outوشریانی فاز افزایش یافته انهانسمنت )کند میرا پر  LR-5معیارهای اگر

سایر موارد 

اگر تومور درون ورید مشاهده شود 

 LI-RADSدربا حدود نامشخص یافته های قابل مشاهدهطبقه بندی 
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چیست ؟  LI-RADS(observation)یافته قابل مشاهده

ضایعه یک ا ی( تودهیا ندول )ضایعه یک تواند باشد و مینسبت به کبد زمینه ای در تصویربرداری میناحیه ای مجزا یافته قابل مشاهدهیک 

(.برای مثال تغییر پرفیوژن ، توده کاذب ناشی از هایپرتروفی یا آرتیفکت)باشد( pseudo lesion)و کاذب غیر واقعی

توانم از واژه دیگری استفاده کنم ؟ است آیا من میثقیل " (observation)یافته قابل مشاهده"واژه 

بره . شرود مریاسرتفادهتصویربرداری ازبه دست آمدهظاهری ناهنجاریبرای هرگونه " (observation)یافته قابل مشاهده"به طور کلی واژه 

و فیروژن پرمثرل تغییررات)یافتره هرای قابرل مشراهدهارجحیت دارد چرا کره برخری از " ندول"یا " ضایعه"عنوان یک واژه کلی این واژه نسبت به 

از واژه کلی یافته -RADS LIبه این دالیل است که الگوریتم و درخت تصمیم گیری. ضایعات کاذب هستند نه ضایعه یا ندول واقعی( هاآرتیفکت

اف تررر و امرا در شررایط برالینی، آموزشری و تحقیقراتی اسرتفاده از واژه هرای محردودتر مری توانرد ارتبراط کالمری شرف. اسرتفاده مری کنردقابرل مشراهده

به عنوان مثال اگردر . باشدبسته به زمینه در مواردی که قطعیت وجود دارد استفاده از محدودترین واژه ها قابل قبول می. موجزتر را فراهم کند

اسرتفاده از ضرایعه اسرت و ضرایعه کراذب نیسرت قطعیرت وجرود داردفرضی اگر در مورد اینکه آن یافته قابل مشراهدهمورد یک یافته قابل مشاهده

قابرل "نردول "وجرود دارد اسرتفاده از واژه در مرورد اینکره نردول اسرت قطعیرتیافته قابرل مشراهدهو اگر در مورد .قابل قبول است" ضایعه"واژه 

(.درحال تهیه)مالحظه کنیددستنامه را رجهت اطالعات بیشت.قبول است

سال  یا بیماران سیروتیک ناشی از فیبروز مادرزادی کبد ۱۸برای بیماران بدون ریسک فاکتور، بیماران با سن کمتر از  LI-RADSچرا 

شود ؟ استفاده نمی

.در این بیماران به میزان کافی باال نیستهپاتوسلوالرکارسینومارزش اخباری مثبت تصویربرداری برای 

ری ، ، سندروم بودکیاارثیخونریزی دهندهوم تالنژکتازیربرای بیماران سیروتیک ناشی از اختالالت عروقی مثل سند LI-RADAچرا 

شود ؟ استفاده نمیمنتشرپورت ، احتقان قلبی یا ندوالر هایپرپالزی رژنراتیو ورید انسداد مزمن 

باشند و رکارسینوم هپاتوسلوالممکن است شبیه خیمی همراه هستند که در تصویربرداریچنین شرایطی با تشکیل ندولهای هایپرپالستیک خوش

.شوندهای مثبت کاذب میبالقوه سبب تشخیصبصورت

را به کار ببرم ؟ CT/MRI LI-RADSن نیستم بیمارم سیروز دارد آیا میتوانم ئمن مطم

افزایش یافتهمیلی متری با انهانسمنت ۲۵توده "به عنوان مثال .را به کار ببرید و یک طبقه بندی مشروط ارائه دهید LI-RADتوانیدشما می

-LRمعیارهایمزمن دارد Bاگربیمارسیروز یا هپاتیت ". washout"و نمای شریانی فازدر (.هپاتوسلوالرکارسینوم قطعی)را پر می کند  5

یا عالوه بر آن از OPTNتوانم به جای استفاده شود آیا من میOPTNمرکز ما یک مرکز پیوند کبد است و الزم است که از سیستم 

استفاده کنم ؟ LI-RADSسیستم

این شامل افراد . استفاده کنید LI-RADSقبلی یا اخیر ازهپاتوسلوالرکارسینوممزمن، B، هپاتیت زتوانید درهر بیمار مبتال به سیروشما می.بله

.کاندید پیوند کبد ویا دریافت کنندگان پیوند کبد با هر کدام از آن ریسک فاکتورها می شود
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استفاده کنم ؟ LI-RADSتوانم از بیمار من یک بدخیمی فعال خارج کبدی دارد آیا می

-LIمعیارهایباید با احتیاط صورت گیرد چرا که LR-5تواند مورد استفاده قرار گیرد اما طبقه بندی به عنوانمیLI-RADS.بله
RADS 

می خرارج زمران بردخیوجرود هرم. در چنین شرایطی شرکل نگرفتره و درسرتی آزمرایی نشرده انردیافته های قابل مشاهده و طبقه بندی 

را کرراهش مررری دهررد؛ خصوصررراً در مررواردی کررره تومررور اولیررره هپاتوسلوالرکارسرررینوم برررای LR-5کبرردی ارزش اخبرراری مثبرررت 

.LR-5طبقه بنردی کنیرد نره LI-Mرا در گروه قابل مشاهده در صورت وجود شک، در چنین مواردی یافته. هایپروسکوالر است

.را مد نظر داشته باشیدتخصصىچندگروهتبادل نظر در و اضافهتصویربرداری 

را در بیماری که سیروز و نارسایی قلبی دارد به کار ببرم ؟ LI-RADSآیا من میتوانم الگوریتم تشخیصی 

تواند در بیماران سیروتیک با می LI-RADSتا زمانی که سیروز ناشی از نارسایی قلبی یا سایر اختالالت عروقی نباشد، . بله

(.مالحظه کنیدرا ۴صفحه )نارسایی قلبی مورد استفاده قرار گیرد 

شود ؟ تک فازی استفاده نمی MRIیا  CTبرای  LI-RADSچرا 

متعدد فقط در صورتی امکان پذیر است که فازهای تصویربرداریاصلی تصویربرداری خصوصیات تمام مشخص کردن 

.مالحظه کنید LI-RADSیرا برای توصیه های تکنیک۱۳صفحه . گرفته شوند

گزارش و تفسیر کنم ؟راخطر تک فازی بیماران در  MRIتوانم یافته های قابل مشاهده سی تی یا چگونه من می

به درمان بیمار کمک  LI-RADSرسمی در صورتیکه طبقه بندی. های خود را مطرح کنیدبهترین تشخیص یا تشخیص افتراقی

.را پیشنهاد کنیدمولتی فازیک  MRIیا  CTانجامکند می

آسیب شناسیا که بدارند یا ضایعات خوش خیم با منشا غیرهپاتوسلوالرآسیب شناسیید أیضایعات بدخیم که ترای چرا نباید ب

تعیین کنیم؟LI-RADSید شده گروه أیتشخیص آنها ت

LI-RADS کنون در و ا)دارد آسیب شناسید أییطبقه بندی ضایعه ای که ت.به منظور شفاف کردن ارتباطات طراحی شده است

ً . تواند باعث سردرگمی شودمی( مورد آن قطعیت تشخیصی وجود دارد ی که درجاتی  LI-RADSدر مورد گروه های خصوصا

(.LI-2,LI-3,LI-4 ,LI-Mمثل)از عدم قطعیت دارند

ثل م)دارند آسیب شناسیید أیهپاتوسلوالر که تءمنشاباخیم را برای ضایعات خوش LI-RADSتوانم طبقه بندیآیا من می

به کار ببرم ؟ ( ندول رژنراتیو یا دیسپالستیک

را عالوه  LI-RADSقهطبشناسیآسیبید أیدر مورد ندول رژنراتیو یا دیسپالستیک با ت.اینها استثناهایی برای قانون قبلی هستند

منفی کاذب را از بین میبرد شناسیضرر بالقوه آسیبLI-RADSمشخص کردن گروه .مشخص کنیدشناسیآسیببر تشخیص 

.و کنترل  ندول ها از نظر پیشرفت احتمالی را تسهیل میکند و تصمیم گیریهای درمانی را مشخص می کند
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تازه ها 

را تغییر داد؟LR-5معیارهای LI-RADSچرا 

.AASLDجدید  2018برای ایجاد تناسب  با معیارهای 

برای تشخیص هپاتوسلوالرکارسینوم تاثیر میگذارد؟ LR-5اختصاصیتچگونه این تغییر بر

ماالً  کم است این کاهش اختصاصیت احت. ، مقداری کاهش اختصاصیت مورد انتظار استکمتر شده است معیارهای بازبینی شده سختگیری 

میلی متر ، انهانسمنت افزایش یافته در 10-19با این حال همانگونه که مطالعات قبلی  در بیماران  با خطر باال نشان داده اند، ترکیب اندازه 

.داردهپاتوسلوالرکارسینومدرصد برای 90غیرمحیطی اختصاصیت باالی washoutفاز شریانی و 

را حذف کرده است ؟(us–)و سونوگرافی( -g)نقش رشد LI-RADSچرا 

برای ساده شدن و بر اساس بازخوردهای داده شده از سوی کاربران بین المللی مبنی بر همراهی نکردن این موارد در خارج از ایاالت

. متحده و اینکه این موارد باعث پیچیدگی غیر ضروری می شوند

تعریف آستانه رشد را تغییر داد ؟2018LI-RADSچرا ویرایش 

OPTNو AASLDبرای ساده شدن و مطابقت با معیارهای 
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تازه ها 

(ادامه)بر روی طبقه بندی چگونه است؟ 2018تغییرات معرفی شده در ویرایش  تاثیر

:خالصه بیان شده تاثیر تغییرات بر روی طبقه بندی در زیر بصورت
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چیست ؟  OPTN 5و کالس LI-RADS 5تفاوت های اساسی بین . من یک رادیولوژیست در مرکز پیوند در ایالت متحده امریکا هستم

:  وجود دارد   OPTN 5و کالس  LI-RADS 5یک تفاوت حقیقی  بینتنها

تفاوت های دیگر چیست ؟

:ها مربوط به نامگذاری می باشد به عنوان مثال بقیه تفاوت

خصوصیات  LI-RADS v2018 OPTN

رشد آستانه +فازشریانی دریافته انهانسمنت افزایش+میلی متر ۱۹-۱۰اندازه 
OPTN 5A-g

 +در فازشریانی یافته انهانسمنت افزایش+میلی متر ۱۹-۱۰اندازه 

“washout” + شونده انهانسکپسول + غیرمحیطی”
OPTN 5A

یک یا بیشتر  +در فازشریانی یافته انهانسمنت افزایش +میلی متر ۲۵-۲۰اندازه 

خصوصیت اصلی اضافی
OPTN 5B

یک یا بیشتر  +در فازشریانی یافته انهانسمنت افزایش+میلی متر۵۰اندازه کمتر از 

خصوصیت اصلی اضافی 
OPTN 5X

نسج نرم انهانس شونده در ورید OPTN 5X

 LR-Mیا چند خصوصیتیک
هپاتوسلوالر معیارهای

کارسینوم را ندارد 
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LI-RADS

2018ویرایش 
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10-19اندازه 
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®LI-RADSگروه های تشخیصی  

شامل چه گروه هایی است ؟LI-RADSگروه های تشخیصی  

.کنندآنها گروه هایی هستند که احتمال هپاتوسلوالرکارسینوم، بدخیمی های غیرازهپاتوسلوالرکارسینوم یا خوش خیم بودن را بیان می

ً LI-RADSتشخیصیهایگروهآیا دارند؟تطابقشناسیبافتهایگروهبادقیقا

ً آنهاکنند،میبیانرااحتمالفقطهاگروه.نه LR-1مشاهدهقابلایهیافتههمهاینکهبامثالبرای.نیستندمنطبقشناسیبافتهایگروهبادقیقا

درجهبادیسپالستیکورژنراتیوهایندولبویژه،.شوندبندیطبقهLR-1گروهدرتوانندنمیخیمخوشمواردهمهولیهستندخیمخوش

ردرایضایعاتاینچنیندربدخیمهایکانونتواندنمیقطعطوربهتصویربرداریکهچراشوندبندیطبقهLR-1عنوانبهتوانندنمیپایین

-LRمواردهمهمشابهبطور.کند بندیطبقهLR-5گروهدرتوانندنمیهاهپاتوسلوالرکارسینومهمهولیهستندهپاتوسلوالرکارسینوم5

شریانیفازدریافتهافزایشانهانسمنتبدونهایوهپاتوسلوالرکارسینوممترمیلی10ازکمترهایهپاتوسلوالرکارسینومبویژه،.شوند

.باشندLR-5توانندنمی(شریانیفازدرمحیطییافتهافزایشانهانسمنتدارایمثالً )غیرمعمولنمایباهایوهپاتوسلوالرکارسینوم

تشخیص افتراقی های هر گروه تشخیصی چیست؟

سواالت متداول
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هستندخوش خیم، ضایعات غیرهپاتوسلوالر و ضایعات کاذب LR-1همه موارد 

 LR-Mبخش کوچکی  از موارد 

ضایعات خوش خیم با نمای غیرمعمول هستند

( مثل همانژیوم های اسکلروزه ) 

ضایعات کاذب واسکوالر هستند  LR-3خیلی از موارد 

LR-M  ،HCCبعضی از 

غیرمعمول هستندبا نمای 

LR-1

RN

LGDN

HGDN

HCC

Malignancy,

not HCC

Benign,

not HC 

LR-5

هستند, LR-4HCCاکثریت ولی نه همه موارد 

LR-4

.یک  بخش کوچکی از آنها ندول دیسپالستیک یا بدخیم هستند : ها  خوش خیم هستند LR-2اکثریت 

LR-2

LR-3  ها از خوش خیم تا ندول دیسپالستیک تاHCCمتغیر هستند

LR-3

LR-Mاکثرموارد 

non HCC

. هستند

LR-MTIV

HCCهپاتوسلوالرکارسینومHGDN    : ندول دیسپالستیک با درجه باالLGDN    :   ندول دیسپالستیک با درجه پایینRN : ندول رژنراتیو

هستند  LR-5 ،HCCتقریبا همه موارد 

هستند HCCها  مربوط به  TIVاکثریت ولی نه همه 
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LI-RADS® های تشخیصی گروه 

چگونه است ؟ LI-RADSدرصد هپاتوسلوالرکارسینوم و بدخیمی درهر گروه 

.در زیر خالصه شده است  ( confidence intervals %95)با   LR-MوLR-1, LR-2, LR-3, LR-4, LR-5درصد های همراه با 

⚠️ 2018اطالعات مربوط به ویرایش . استفاده کرده اند2017و 2014نمودار باال برگرفته از اطالعات مطالبی است  که از نسخه 

.هنوز در دسترس نیست

منبع 

CB van der Pol et al. ILCA 2018: 12th Annual Conference of the International Liver Cancer Association. 

2018.
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هپاتوسلوالرکارسینوم37%

بدخیمی 94%
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LR-2

LR-3

LR-4

LR-5

LR-M

LR-1

هپاتوسلوالر کارسینوم 16%

بدخیمی 18%

م کارسینوهپاتوسلوالر  37%

بدخیمی 39%

هپاتوسلوالرکارسینوم 74%

بدخیمی  81%

هپاتوسلوالرکارسینوم 95%

بدخیمی 98%

وم هپاتوسلوالرکارسین0%

بدخیمی 0%

⚠️
تخمین ها ممکن است تحت تاثیر 

ه سوگیری انتخاب ضایعاتی که نمون

برداری بافتی شده اند قرار گیرند
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LI-RADS®  گروه های پاسخ به درمان

چه مواردی هستند ؟ LI-RADsگروه های پاسخ به درمان 

.هایی هستند که احتمال زنده بودن تومور بعد از درمان های لوکورژیونال را بیان می کنندآنها گروه

دقیقاً با زنده بودن تومور در آسیب شناسی تطابق دارند؟ LI-RADsآیا گروه های پاسخ به درمان 

.  و دقیقاً با زنده بودن تومور درآسیب شناسی منطبق نیستندگروه ها فقط احتمال را بیان می کنند . نه

خ به درمان بنابراین گروه پاس. به عنوان مثال، تصویربرداری غیرتهاجمی نمی تواند مناطق کوچک از سلول های تومورال کبد را نشان دهد

.به معنی عدم وجود تومور زنده آشکار است و زنده بودن بافت شناسی را رد نمی کند(LR-TR non viable)غیرزنده  
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تشخیص

ندارد؟BI-RADsیک گروه برای هپاتوسلوالرکارسینوم های تأیید شده با آسیب شناسی مشابه سیستم  LI-RADsچرا سیستم 

ت کمتری نقش نمونه برداری  در بررسی و مدیدریت هپاتوسلوالرکارسینوم در بیماران با ریسک باال نسبت به سرطان پستان، از اهمی

سانی با این حال چنین طبقه ای در بعضی از وضعیت ها ممکن است مفید باشد و یک گروه آسیب شناسی در به روزر. برخوردار است

.در نظر گرفته شده است   2022یا 2021بعدی در سال  LI-RADsعمده 

بود آن را مشخص کنم ؟( LR-NC)چگونه اگر یک یافته قابل مشاهده غیرقابل طبقه بندی 

کلیدی قابل مشاهده، زمانی به عنوان غیر قابل طبقه بندی در نظر گرفته می شود که به علت حذف یا بهم ریختگی فازهاییک یافته

طبقه بندی تصویربرداری، یک یا چند خصوصیت اصلی تصویربرداری ضایعه قابل بررسی نباشد و ضایعه به طور معنی داری قابل

تا احتمال کانسر (LR-1 or LR-2)ها  از طیف  بعید بودن کانسرگروهمنطق تقسیم بندی به عنوان یک نتیجه مستقیم ،. نیست

(LR-4, LR-5, LR-M)استمتغیر.

، آن را گروه غیر قابل محدود کرد(LR-4, LR-5, LR-M)یا  (   LR-2یاLR-1) اگر محدوده طبقه بندی را می توان به گروه های 

.  قلمداد نکنید(LR-NC)ارزیابی 

ی های فرعی به علت خصوصیات تصویربرداری غیر معمول یا به علت عدم توانایی در مشخص کردن ویژگدرصورتی که طبقه بندی فقط

.  قلمداد نکنید(LR-NC)مورد تردید  بود، آن را  گروه غیرقابل ارزیابی 

چیست ؟LR-Mو  LR-5تفاوت بین 

LR-5با قطعیت صددرصد هپاتوسلوالرکارسینوم را نشان می دهد .LR-M قطعیت باالی بدخیمی را نشان می دهد ولی خصوصیات برای

.  تشخیص هپاتوسلوالرکارسینوم اختصاصی نیستند

چیست ؟   LI-RADSدر سیستم LR-Mعلت وجود طبقه

صاصی برای طبقه بندی یافته های قابل مشاهده ای که با احتمال باال بدخیم هستند ولی  خصوصیات تصویر برداری اخت LR-Mطبقه 

ینوم غیرمعمول و تشخیص افتراقی این گونه یافته های قابل مشاهده شامل هپاتوسلوالرکارس. هپاتوسلوالرکارسینوم را ندارند ایجاد شده است

.  نژیوکارسینوم است غیرازهپاتوسلوالرکارسینوم  نظیر کالنژیوکارسینوم اینتراهپاتیک وهپاتوسلوالرکارسینوم ترکیب با کالبدخیمی های

عموالً در بیماران برای مثال پیوند کبد م. افتراق بین این بدخیمی های مختلف به علت تفاوت در پیش آگهی و کنترل آنها می تواند مهم باشد

د در صورتیکه پیوند کبد مبتال به کالنژیوکارسینوم اینتراهپاتیک وهپاتوسلوالرکارسینوم ترکیب با کالنژیوکارسینوم کنترااندیکه می باش

تیم درمان و بیمار را از احتمال LR-Mوجود طبقه . باشد(curative)میتواند در بیماران مبتال به هپاتوسلوالرکارسینوم درمان عالج بخش 

.درمدیریت بیمار تاثیر بگذارداطالعاتی که ممکن است, وجود یک کانسرغیرازهپاتوسلوالرکارسینوم آگاه میکند

هپاتوسلوالرکارسینوم را رد میکند؟   LR-Mآیا

LR-Mتشخیص افتراقی های.هپاتوسلوالرکارسینوم را رد نمیکندLR-M خصوصیات تصویربرداری شامل هپاتوسلوالرکارسینوم  با

 LR-Mبر اساس اطالعات فعلی یک سوم یافته های قابل مشاهده قرار گرفته در طبقه .غیراختصاصی و سایر بدخیمی ها میباشد

. هپاتوسلوالرکارسینوم  و تقریبا دو سوم آنها بدخیمی های غیرازهپاتوسلوالرکارسینوم و پنج درصد آنها خوش خیم هستند
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ینوم  ممکن است از نظر کالنژیوکارسینوم اینتراهپاتیک و هپاتوسلوالرکارسینوم ترکیب با کالنژیوکارساگرافتراق هپاتوسلوالر کارسینوم،

مجزا برای هر نوع تومور وجود ندارد ؟LI-RADSمهم باشد چرا یک گروه کلینیکی

تمایز کند تا کنون شواهد علمی کافی برای ارایه معیارهای  تشخیصی و طبقه بندیی که با قطعیت صددرصد این انواع تومور را از هم م

. داردLR-M، برای نشان دادن احتمال  باالی وجود یکی از این انواع بدخیمی یک گروه واحد LI-RADSوجود ندارد از این جهت 

مال این اشاره شد با این حال ، بارها اتفاق می افتد که خصوصیات تصویربرداری اجازه محدود کردن لیست احت xxهمانگونه که در صفحه 

بیمار در آن شرایط  بیان واضح محتملترین نوع تومور ممکن است در راهنمایی  برای مدیریت. انواع تومور را به رادیولوژیست می دهد

.را مالحظه کنید 23صفحه LR-Mبرای راهنمایی گزارش . کمک کند با اینکه قطعیت آن صددرصد نیست

را ندارند را طبقه بندی کنم؟ LR-5یا  LR-TIVچگونه باید یک توده با نمای اینفیلتراتیو را که معیارهای 

LR-Mای  غیر از بدخیمی ه. با نمای اینفیلتراتیو بدخیمی را مطرح می کند ولی برای هپاتوسلوالرکارسینوم قطعیت صد درصد ندارد

از این  .را مالحظه کنید 28صفحه . هپاتوسلوالرکارسینوم  و بعضی از فرایندهای خوش خیم  ممکن است نمای اینفیلتراتیو داشته باشند

اتوسلوالرکارسینوم  گذشته معیارهای  تصویربرداریی  که با اطمینان هپاتوسلوالرکارسینوم اینفیلتراتیو را از سایر بدخیمی های  غیر از هپ

.مناسبترین طبقه است LR-Mبنابراین . افتراق دهد تا کنون تأیید نشده است

زاره مبنی بر اینکهبا این حال، از آنجایی که اکثر توده های اینفیلتراتیو در افراد پرخطرهپاتوسلوالرکارسینوم هستند، در گزارش تان یک گ

.  محتملترین علت هپاتوسلوالکارسینوم است در نظر بگیرید 

را مالحظه 28صفحه . را نداردLR-5با نمای اینفیلتراتیو احتماالً بیانگر هپاتوسلوالرکارسینومی است که معیارهای   LR-M: برای مثال

کنید 

می تواند تشخیص CA 19-9و  AFPبیان میکند که  سطح افزایش یافته بیومارکرهای  خونی نظیر   LI-RADS، 23در صفحه 

چیست و چگونه باید این افزایش سطح را تفسیر کنم؟CA 19-9و  AFPتعریف افزایش سطح  . را محدود کند LR-Mافتراقی 

و AFP،≤ 10 ng/mLمقدار نرمال این بیومارکرها برای  . وجود نداردCA 19-9و AFPمیزان  مطلقی برای تفسیر سطوح 

ماری مقادیر وابسته به علت بی. است ولی  تفسیر مقادیر باالی این سطوح مورد تردید می باشد CA 19-9  ،≤ 37 Units/mLبرای

باری مثبت  پایین بنابراین مقادیر پایین ارزش اخ.زمینه ای کبد می باشند و ممکن است  با تغییر در فعالیت بیماری کبد دچار نوسان شوند

اختصاصیت AFP >400 ng/mLو برعکس  مقادیر خیلی باال برای مثال سطح . برای هپاتوسلوالر کارسینوم یا کالنژیوکارسینوم  دارد

ای مثال ، بر. اغلب روند مقادیردر طول زمان بیشتر از یک بار اندازه گیری کمک کننده است. باالیی دارد ولی حساسیت آن پایین است

60مطرح کننده هپاتوسلوالر کارسینوم است در صورتی که مقدار 60ng/mLبه  20از   AFPافزایش سطح ng/mL در یک اندازه

رکیب با یکی دیگر از تردیدها در مورد محدود بودن دانش، در مورد چگونگی افتراق  هپاتوسلوالرکارسینوم ت. گیری آگاه کننده نیست

.  کالنژیوکارسینوم ازهپاتوسلوالر کارسینوم  یا کالنژیوکارسینوم  اینتراهپاتیک  توسط این بیومارکرها است

وکالنژیوکارسینوم  اینتراهپاتیک در LR-5از آنجاییکه  که احتمال کانسرهای همزمان به طور مثال هپاتوسلوالر کارسینوم در یک ضایعه 

داشته باشند هم وجود دارد تفسیر بیومارکرهای افزایش یافته اگر بیماران ضایعاتی با  تظاهرات تصویربرداری متفاوت LR-Mیک ضایعه 

علیرغم هشدارهای . و سایر بیومارکرهای نوظهور نیاز به تحقیق وجود داردAFP, CA 19-9برای درک تفسیر . می تواند مشکل باشد

.باال بعضی از دستورالعمل ها مفید هستند که در صفحه بعد ارائه شده اند
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:   آمده است  (AFP)در زیر یک راهنمایی عمومی برای تفسیر افزایش آلفافیتوپروتئین 

•AFP (≥ 200 ng/mL)احتمال باالی هپاتوسلوالرکارسینوم افزایش قابل توجه آلفافیتوپروتئین
•(≥ 100 ng/mL) AFP احتمال  متوسط تا باالی هپاتوسلوالرکارسینومفزایش متوسط آلفافیتوپروتئین ا

: آمده است  CA 19-9در زیر یک راهنما برای تفسیر افزایش سطح

•(≥ 200 Units/mL) CA 19-9  احتمال باالی کالنژیوکارسینوم اینتراهپاتیک افزایش قابل توجه
•(≥ 100 Units/mL) CA 19-9  احتمال  متوسط تا باالی کالنژیوکارسینوم اینتراهپاتیک افزایش متوسط

.  کنندتفسیر چند تخصصیبا گروهتوصیه می شود رادیولوژیست ها مقادیر بیومارکرها را در تبادل نظر 

را طبقه بندی کنم ؟(LR-TIV)چگونه تومور در ورید 

وم  اینتراهپاتیک هرچند هپاتوسلوالرکارسینوم شایع ترین علت است ، سایر تومورها نظیر کالنژیوکارسین. تومور در ورید نشان دهنده بدخیمی است

.و ترکیب هپاتوسلوالرکارسینوم با کالنژیوکارسینوم می توانند به داخل عروق رشد کنند و بندرت به کبد متاستاز بدهند

، برای تعیین احتمالی علت تومور در (در صورت وجود)توده مجاور LI-RADSگروه. تصاویر را جهت توده پارانشیم مجاور به دقت بررسی کنید

در هرچند این اطالعات گروه را تغییرنمی دهد، ممکن است مدیریت بیمار را تحت تاثیر قرار بدهد و بهتر است. ورید به شما کمک می کند

.صورت امکان گزارش شود

: مثال•

"، احتماالً مربوط به هپاتوسلوالرکارسینوم LR-4تومور در ورید، در مجاورت توده پارانشیمی " •

"، قطعاً مربوط به هپاتوسلوالر کارسینوم  LR-5تومور در ورید، در مجاورت توده پارانشیمی "•

."، ممکن است مربوط به بدخیمی غیر از هپاتوسلوالرکارسینوم باشد LR-Mتومور در ورید، در مجاورت توده پارانشیمی "•

."نومتومور در ورید، در مجاورت یک توده پارانشیمی با نمای اینفیلتراتیو، احتماالً مربوط به هپاتوسلوالرکارسی“•

صفحه 

را 21
مالحظه 

کنید 

تغییر داده است ؟LR-TIVرا به LR-5Vگروه LI-RADSچرا 

ب با کالنژیوکارسینوم می نظیر کالنژیوکارسینوم اینتراهپاتیک و هپاتوسلوالرکارسینوم ترکیاز آنجایی که بدخیمی های غیر از هپاتوسلوالرکارسینوم 

یعنی قطعاً هپاتوسلوالرکارسینوم با ) LR-5Vتوانند علت تومور در ورید باشند، طبقه بندی همه یافته های قابل مشاهده با تومور در ورید به عنوان 

.نادرست است( تومور در ورید

.ر دارددر فاز شریانی یا هر خصوصیت اصلی اضافی را در ببدون انهانسمنت افزایش یافتهیافته های قابل مشاهدهLI-RADSجدول تشخیصی 

جدول می توانند دیده شوند؟چگونه این یافته ها در اولین مکان. من گیج شده ام

ای فرعی به نفع یافته های قابل مشاهده بدون انهانسمنت افزایش یافته در فاز شریانی یا هر خصوصیت اصلی اضافی ممکن است بر اساس ویژگی ه

، اینتنسیتی کاهش T1به عنوان مثال اینتنسیتی افزایش یافته در)بدخیمی، ویژگی های فرعی به نفع خوش خیمی یا سایر خصوصیات تصویربرداری 

.دیده شوند( ، اینتنسیتی کاهش یافته در تصاویر دیفیوژن، اینتنسیتی افزایش یافته در فاز هپاتوبیلیاریT2یافته در
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را طبقه بندی  LR-Mمیلی متر بدون  خصوصیات اصلی یا 20آیا امکان دارد توضیح دهید که چگونه ندول های مشخص کمتر از 

کنیم؟

. طبقه بندی می شودLR-2معموالً به عنوان LR-Mمیلی متر بدون خصوصیات اصلی یا خصوصیات 20یک ندول مشخص کمتر از 

در ، ندول های هیپوسیگنالT2، ندول های هیپوسیگنال در T1نمونه های آن شامل ندول های سیدروتیک، ندول های هیپرسیگنال در 

.می شودتصاویر دیفیوژن و ندول های هیپرسیگنال در فاز هپاتوبیلیاری

ع خوش خیم بودن اگر ندولی یک یا تعداد بیشتری از ویژگی های فرعی به نفع بدخیمی را داشته باشد و هیچ گونه ویژگی فرعی به نف

، T2نمونه های آن شامل ندول های استئاتوتیک، ندو ل های هیپرسیگنال در . طبقه بندی شودLR-3را نداشته باشد، باید به عنوان 

.، و ندول های هیپوسیگنال در فاز هپاتوبیلیاری می شودبا دیفیوژن محدودندول هایی

.در الگوریتم زیر چگونگی طبقه بندی این ندول ها بر اساس وجود ویژگی های فرعی توضیح داده می شود

:مترمیلی ۲۰ندول مشخص با اندازه کمتر از 

، کپسول یا آستانه رشدwashoutانهانسمنت افزایش یافته در فاز شریانی، عدم وجود •

LR-Mخصوصیات عدم وجود •

نمونه ها 

LR-2

ندول های سیدروتیک

T1ندول هیپرسیگنال در 
T2ندول هیپوسیگنال در 
ژنتصاویر دیفیوندول هیپوسیگنال در 

اریفاز هپاتوبیلیندول هیپرسیگنال در 

یک یا بیشتر از یک

ویژگی فرعی به نفع بدخیمی 

و
یک یا بیشتر از یک

خیمی ویژگی فرعی به نفع خوش 

LR-2

:این شرایطهر دوی ندول با 

فع ویژگی فرعی به ن)چربی داخل ضایعه •

و ( بدخیمی
ویژگی فرعی )خودبخودی اندازه کاهش •

(به نفع خوش خیمی

ویژگی های فرعی متناقض وجود 

..می شودندول طبقه بندی  مانع 

LR-3

یا بیشتر از یکیک 

ویژگی فرعی به نفع بدخیمی 

و 
فرعیعدم وجود ویژگی 

به نفع خوش خیمی

:ط ذیلشرایاز بیشترییا تعداد با یک ندول 

چربی داخل ضایعه•

T2در سیگنال باال •
دیفیوژن محدود •

فاز هپاتوبیلیاریدر هیپوسیگنال •

ی ویژگوجود یک یا تعداد بیشتری از 

ز ، ندول را اهای فرعی به نفع بدخیمی

LR-2 در خانه فوقانی وکند و خارج می

یعنی CT/MRIتشخیصیچپ جدول 

LR-3قرار میدهد .

)را مالحظه کنید 8صفحه  (

مالحظات
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حه صف)باشد می خصوصیات  بدخیمی 

رامالحظه 24صفحه، 22صفحه  ، 20

(.کنید

عدم وجود 

ویژگی های فرعی 
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طبقه بندی LR-Mاصلی یا خصوصیات  میلی متر بدون خصوصیات20آیا امکان دارد توضیح دهید که چگونه ندول های بیشتر یا مساوی 

می شوند؟

.در این ندول ها بستگی داردویژگی های فرعی این موضوع به وجود 

طبقه بندی می LR-3استفاده نکند، این ندول ها به عنوان ویژگی های فرعی نداشته باشند یا اگر رادیولوژیست از ویژگی فرعی اگر این ندول ها 

: قرار می گیرندCT/MRIشوند، چرا که در خانه دوم از چپ در ردیف فوقانی جدول تشخیصی 

، ندول های هیپوسیگنال در تصاویردیفیوژن، و ندول های T2، ندول های هیپوسیگنال در T1این ندول ها شامل ندول های هیپرسیگنال در 

.هیپرسیگنال در فاز هپاتوبیلیاری می شود

ه باشد و فرعی به نفع خوش خیم بودن نداشتاز سوی دیگر اگر ندول دارای یک یا بیشتر ویژگی فرعی به نفع بدخیمی باشد و ویژگی

نمونه آن شامل ندول های سیدروتیک، .طبقه بندی می شودLR-4رادیولوژیست از ویژگی های فرعی استفاده کند، در این صورت به عنوان 

.  در تصاویر دیفیوژن و ندول های هیپواینتنس در فاز هپاتوبیلیاری است محدود ، ندول های با دیفیوژنT2ندول های هایپر در 

LR-2میلی متر هستند درگروه۲۰ندارند، چرا ندول هایی که کمتر از LR-Mدر ندول های مشخصی که خصوصیات اصلی و خصوصیات  
یا LR-3میلی متر درگروه ۲۰قرار می گیرند در حالیکه ندول های بیشتر یا مساوی ( اگرویژگی فرعی  به نفع بدخیمی داشته باشند)LR-3یا  

LR-4 (اگر ویژگی فرعی به نفع بدخیمی داشته باشند )قرار می گیرند؟

و میلی متر با احتمال بیشتر بدخیم هستند۲۰میلی متر در مقایسه با ندول های کمتر از ۲۰ندول های بیشتر یا مساوی .بدلیل اختالف در اندازه

.باید در گروه باالتر قرار گیرند
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CT/MRI تشخیضی جدول

(APHE)     انهانسمنت افزایش یافته در فازشریانی
عدم انهانسمنت افزایش یافته در 

فازشریانی
انهانسمنت افزایش یافته در فازشریانی

بصورت غیرحاشیه ای 

( میلی متر)اندازه یافته قابل مشاهده  < 20 ≥ 20 < 10 10-19 ≥ 20

:خصوصیات اصلی اضافی تعداد

•“washout”غیر محیطی

انهانس شونده ”کپسول”•

آستانه رشد        •

هیچ  LR-3 LR-3 LR-3 LR-3 LR-4

یک  LR-3 LR-4 LR-4 LR-5

ر دو یا بیشت

ز دوا
LR-4 LR-4 LR-4 LR-5 LR-5

LR-4
LR-5

LR-3
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استفاده کرد؟LR-5چرا نمی توان از ویژگی های فرعی برای افزایش درجه ندول به 

ای این ویژگی ها اختصاصیت کافی بر. ویژگی های فرعی اطمینان تشخیصی را افزایش می دهند و احتمال بدخیمی را تعدیل می کنند

.را بدهند  LR-5به هپاتوسلوالرکارسینوم را ندارند تا اجازه افزایش درجه 

ویژگی های فرعی را اختیاری در نظر می گیرد ؟ LI-RADSچرا 

شنایی با آ. رادیولوژیست های بیشتری تشویق شوند تا از این سیستم استفاده کنندLI-RADSاین اقدام برای این صورت گرفته تا با کاهش پیچیدگی 

.می توانند از ویژگی های فرعی برای بهبود عملکرد خود استفاده کنندLI-RADSبیشتر متخصصین با 

ضایعه باشد، چه باید کرد ؟اگر برخی  از ویژگی های فرعی به نفع بدخیمی باشد و سایر ویژگی ها به نفع خوش خیمی

(را مالحظه کنید 9صفحه. )هیچ تغییری در  گروه ندهید

اگر تعداد ویژگی های فرعی  به نفع بدخیمی بیش از ویژگی های فرعی  به نفع خوش خیمی باشند، چه تصمیمی باید بگیرم ؟

(را مالحظه کنید 9صفحه. )هیچ تغییری در  گروه ندهید

را انتخاب می کند ؟تر با  احتمال پایینچرا قانون گره گشا  گروه 

م به عنوان مثال اگر شک وجود دارد که یک ضایعه قطعاً یا احتماالً خوش خی. حفظ کرده استLR-1و LR-5را برای % 100این قانون اطمینان 

برای LR-5در % 100این قانون کمک می کند که ارزش پییش بینی کننده مثبت . است، پس نمی توان آن را قطعاً خوش خیم در نظر گرفت

را LR-Mیا LR-4وجود داشته باشد، این قانون به ترتیب  LR-MوLR-5یا بین LR-4و LR-5اگر شکی بین .  هپاتوسلوالرکارسینوم حاصل شود

.انتخاب می کند

بدخیمی غیر هپاتوسلوالرکارسینوم را رد می کند؟LR-4یا LR-3آیا گروه 

بنابراین، . نندبرای منشاء هپاتوسلوالر اختصاصی نیستند و بنابراین بدخیمی غیرهپاتوسلوالرکارسینوم را رد نمی کLR-4و LR-3معیارهای . خیر

.ممکن است بدخیمی غیرهپاتوسلوالرکارسینوم باشندLR-4یا LR-3اقلیت اندکی از ضایعات 

اگر این است که باید بررسی کنیم که آیا گروه اختصاص یافته به یک ضایعه منطقی و مناسب است وLI-RADSالگوریتم تشخیصی 4مرحله 

امکان دارد مثالی برای این موضوع عنوان کنید؟. نبود ارزیابی مجدد صورت گیرد

داشته باشد و طی بررسی های ( rim APHE)یک مثال آن عبارت است از ضایعه ای که انهانسمنت افزایش یافته در فاز شریانی بصورت حاشیه ای 

ه  فاز هر چند که انهانسمنت افزایش یافت. سلایر بدون درمان کاهش اندازه داشته و این کاهش اندازه مربوط به جذب محصوالت خونی نمی باشد

طبقه بندی می شود، اما کاهش اندازه خودبخود برای یک نئوپالسم بدخیم نامعمول استLR-Mحاشیه ای معموالً تحت عنوان دسته شریانی بصورت

یا LR-1 ،LR-2در این مورد، بسته به سطح اطمینان بهترین گروه می تواند . و مطرح کننده تشخیصی دیگر نظیر همانژیوم اسکلروزان می باشد

LR-3باشد.
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قرار می گیرند را طبقه بندی کنم؟ LR-5یا LR-4ترکیبی  خانهچگونه می توانم یافته های قابل مشاهده ای  که در 

:طبقه بندی کرد LR-5یا LR-4یافته های قابل مشاهده  در این خانه جدول را باید بدین گونه بین 

یت اصلیمیلی متری با انهانسمنت افزایش یافته غیرحاشیه ای در فاز شریانی و فقط با یک خصوص10-19یافته قابل مشاهده  

:اضافی

هایمیلی متری با انهانسمنت افزایش یافته در فاز شریانی بصورت غیرحاشیه ای، چگونه می توان طبقه بندی10-19در ندول های 

LI-RADS 2018ویرایش ،AASLD 2018 وOPTNرا مقایسه نمود؟
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درمان شده چیست؟یافته قابل مشاهده

، cryoablationبا رادیوفرکوئنسی، تزریق اتانول از طریق پوست، ablationنظیریافته قابل مشاهده ای که با درمان های لوکورژیونال

ablationمان شده استبا ماکروویو، آمبولیزاسیون یا کموآمبولیزاسیون شریانی، رادیوآمبولیزاسیون شریانی، و رادیوتراپی خارج از بدن در .

.دستنامه را مالحظه کنید
(حال تهیهدر)

در رابطه با یافته قابل مشاهده  درمان شده با درمان سیستمیک چه باید کرد؟

.اشاره ای به ارزیابی پاسخ به درمان به دنبال درمان سیستمیک ندارد 2018LI-RADSویرایش  

؟ استفاده کرد LI-RADSو سیستمیک قرار گرفته ، از الگوریتم پاسخ به درمانآیا  می توان در بیماری که تحت درمان لوکورژیونال

ه درمان برای ارزیابی در بیمارانی که تحت درمان سیستمیک قرار گرفته اند، رادیولوژیست ها می توانند بنا به صالحدید از الگوریتم پاسخ ب. بله

ن بیماران استفاده ضایعات در اییراما نباید از این الگوریتم برای ارزیابی پاسخ به درمان سا. استفاده کنندضایعات پس از درمان لوکورژیونال

.نمود

چگونه می توان تعیین کرد که یافته قابل مشاهده  درمان شده قابل ارزیابی نیست؟

ربرداری به طور غیر قابل ارزیابی باید زمانی منظور شود که پاسخ به درمان بدلیل تکنیک نامناسب یا کیفیت ناکافی تصویLR-TRیک گروه 

ضایعه یا تفسیر آن اگر کیفیت تصویربرداری مناسب باشد، حتی اگر خصوصیات  تصویربرداری برای توصیف. معناداری قابل ارزیابی نباشد

(درحال تهیه. )دستنامه را مالحظه کنید. دشوار باشد، هیچگاه گروه پاسخ به درمان غیر قابل ارزیابی را به کار نبرید

اگر فاز شریانی ناکافی باشد اما فاز پورتال نشانگر انهانسمنت مبهم باشد، آیا این ضایعه غیر قابل ارزیابی است یا مبهم ؟

تکرار تصویربرداری در اسرع وقت یا در صورت لزوم برای . را منظور کنید(LR-TR Equivocal)مبهم  LR-TRگروه  برای این ضایعه 

.اطمینان از فاز شریانی کافی تصویربرداری جایگزین دیگری را مدنظر قرار دهید

بهترین فواصل پیگیری برای ارزیابی پاسخ به درمان چیست؟

هر سه ماه توصیه MRIیا CTبه طور کلی، . درمان، گایدالین هر سازمان و  محدویت های هزینه ای بستگی داردفواصل مطلوب پیگیری، به

.را مالحظه کنید 14صفحه . می شود، هرچند که تصویربرداری اولیه یک ماه بعد از درمان مشخص نیز می تواند کمک کننده باشد
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در ارزیابی پاسخ به درمان بسیار زودرس پس از درمان وجود دارد ؟(pitfall)آیا هیچ گونه نقطه ضعفی 

ر بالقوه منجر به درمان، ممکن است مشابه انهانسمنت تومور یا مخفی کننده انهانسمنت تومور باشند، و بطوپارانشیم بدنبالتغییرات پرفیوژن

ارج از بدن به رادیوآمبولیزاسیون یا رادیوتراپی خاین نقطه ضعف بخصوص. ارزیابی مثبت کاذب و منفی کاذب زنده بودن تومور بشوند

د و حتی در فاز شریانی را نگه دارنیافته درمان ها ممکن است ضایعات، انهانسمنت افزایشمربوط می شود، که برای چند ماه اول پس از این

.مختصری رشد کنند 

اگر در رابطه با زنده بودن تومور در مقابل تغییرات پس از درمان مطمئن نبودم، چه باید بکنم ؟

.را مالحظه کنید12صفحه . شودمبهم طبقه بندی LR-TRاگر کیفیت تصویربرداری مناسب باشد، باید به عنوان گروه  

غیرزنده فعالیت حیاتی میکروسکوپیک تومور را رد می کند ؟ LR-TRآیا 

غیرزنده بدین معناست که هیچ تومور واضح زنده ای وجود ندارد، اما کانون های کوچک سلول های تومورال زنده با LR-TR.  خیر

. تصویربرداری غیرتهاجمی رد نمی شوند

چگونه می توان تومور باقی مانده را از تومور جدید در مجاورت ضایعه درمان شده را افتراق داد ؟

تانه هیچ گونه آس. برخالف تومور جدید مجاور ضایعه قدیمی، تومور باقی مانده معموالً درون یا در حاشیه ضایعه درمان شده دیده می شود

فاده کنید و  باید از قضاوت خودتان برای افتراق است. حاشیه به طور قابل اطمینان ضایعه جدید را از عود در حاشیه افتراق نمی دهدفاصله از

ا یک یافته قابل مشاهده جدید ب: به عنوان مثال. را بکار گیرید( تشخیصی یا پاسخ به درمانCT/MRI) LI-RADSالگوریتم های مرتبط 

مثال متفاوت در چربی، آهن و)و یا با رد متاستاز از ضایعه درمان شده ( مثال ندول در ندول)(de novo)خصوصیات مطرح کننده  منشا اولیه 

.این ضایعه باید به عنوان تومور جدید مدنظر قرار گیرد( : شدت فاز هپاتوبیلیاری

چگونه می توان پاسخ به درمان یک تومور در ورید را ارزیابی کرد؟ 

.استفاده کنیدLI-RADSبه بهترین وجهی که می توانید از معیارهای پاسخ به درمان . این موضوع چالش برانگیز است

کنم؟چگونه می توانم یک تومور جدید در ورید را که در مجاورت یک یافته قابل مشاهده درمان شده ایجاد شده است را گزارش و طبقه بندی

گزارش " جدید در مجاور یافته قابل مشاهده درمان شدهLR-TIVیک " طبقه بندی شود و به صورتLR-TIVتومور جدید در ورید باید به عنوان 

. یافته قابل مشاهده درمان شده باید همانند هریافته قابل مشاهده درمان شده دیگری طبقه بندی و گزارش شود. شود

گزارش شود چراکه این یافته جدید می تواند بر LR-TIVیافته تومور جدید در ورید باید برای پزشک درمانگر به صورت : منطق این موضوع 

.درمان بیمار، بدون توجه به گروه پاسخ درمانی یافته قابل مشاهده درمان شده تاثیر بگذارد
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اگر تعداد ضایعات زیاد باشد، آیا ضرورت دارد که هر یافته قابل مشاهده ای را از لحاظ پاسخ به درمان را ارزیابی کنم؟

اگر تعداد یافته های  قابل مشاهده درمان شده با خصوصیات  تصویربرداری مشابه پس از درمان زیاد باشد و احتماالً پاسخ درمانی مشابه 

.را نشان می دهند، شما می توانید پاسخ به درمان را به صورت کلی مورد ارزیابی قرار دهید

چگونه می توانم پاسخ به درمان یک یافته قابل مشاهده که بطور کامل پس از درمان محو شده است را طبقه بندی کنم؟

.LR-TR nonviableبه صورت غیر زنده، مثال 

ندی چگونه می توانم پاسخ به درمان یک یافته قابل مشاهده که در کنار حاشیه تومور خارج شده با جراحی  ایجاد شده است را طبقه ب

کنم؟ 

به عنوان غیرقابل ارزیابی، غیرزنده، LI-RADSیافته قابل مشاهده جدید درکنار حاشیه جراحی را باید با استفاده از الگوریتم پاسخ به درمان 

.مبهم یا زنده طبقه بندی کرد

چگونه باید یک یافته قابل مشاهده جدید با فاصله از حاشیه جراحی تومور خارج شده را ارزیابی کنم؟

به LI-RADSخبصی یافته قابل مشاهده ای که با فاصله از حاشیه جراحی پس از هپاتکتومی ایجاد می شود باید با استفاده از الگوریتم پاسخ تش

.طبقه بندی شودLR-Mیا LR-NC ،LR-TIV ،LR-1 ،LR-2 ،LR-3 ،LR-4 ،LR-5عنوان 
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توصیه می شود؟LI-RADSکدام روش تصویربرداری و کدام ماده حاجب برای تشخیص یا مرحله بندی توسط 

LI-RADS توصیه هایی در رابطه با تکنیک تصویربرداری مناسب برای هر روش تصویربرداری(CT،MRI ) و ماده حاجب مورد

استفاده 

رداری روش تصویرب. دارد، اما هیچ روش تصویربرداری یا ماده حاجب خاص را توصیه نمی کند( مواد هپاتوبیلیاریمواد خارج سلولی ،)

داری یا قابلیت انجام فاکتور های متعددی بر کیفیت تصویربر. و ماده حاجب انتخابی به ترجیح بیمار، تحمل بیمار، و ایمنی دارو بستگی دارد

لوژیست ها رادیو. ارزیابی؛ روش تصویربرداری و ماده حاجب استفاده شده قبلی، و تجربه آن مرکز درمانی و رادیولوژیست اثر می گذارند

.تشویق می شوند که برای هر بیمار روش تصویربرداری و ماده حاجب خاص و مناسب آن بیمار استفاده شود

در رابطه با پایش پاسخ به درمان چه ماده حاجب و روش تصویربرداری باید بکار گرفته شود؟

:و با هر ماده حاجب بررسی می شود اماMRIیا CTهر چند که پاسخ به درمان با 

•MRI پس از کموآمبولیزاسیون از طریق شریان با لیپوئدول(oil-TACE) برCT ارجح است، چرا که روغن با غلظت باال درون

.تومور آمبولیزه شده ممکن است موجب پنهان شدن انهانسمنت تومورال باقیمانده یا عود کرده می شود

•MRI با داروی خارج سلولی ممکن است برMRI ی ارجح باشد، چراکه در روش دوم احتمال وجود آرتیفکت حرکتگادوکستات با

با گادوکستات  MRIدر بیمارانی که تشخیص ضایعات جدید مهم تر از ارزیابی پاسخ به درمان است، . در فاز شریانی وجود دارد

.ممکن است مناسب باشد

ی رادیولوژیست ها باید روش و ماده حاجب برای تصویربرداری را برای هر بیمار و روش درمانی بکارگرفته شده به طور اختصاص

.انتخاب کنند

برای تفسیر و گزارش تصویربرداری استفاده کنم؟LI-RADSآیا می توانم در صورت حذف تصاویر توصیه شده، از 

برای مثال، در ارزیابی که . را می توان منظور کردLI-RADSحتی اگر تصاویر توصیه شده حذف شده باشند، اغلب یک گروه خاص .  بله

شریانی ، فقط تصاویر فازهای شریانی و تاخیری وجود دارد، اگر این تصاویر نشانگر یک توده با انهانسمنت  افزایش یافته در فاز

washout و کپسول باشند با اطمینان می توانLR-5را برای این توده در نظر گرفت.

منطبق است؟OPTNبا MRIو CTبرای LI-RADSآیا توصیه های تکنیکی 

.مالحظه کنید را برای مرور جزئیات(در حال تهیه)دستنامه .مالحظه کنیدLI-RADSو OPTNرا برای مرور خالصه 15صفحه . بله

به جای  فاز تاخیری برای گادوکستات استفاده می کند؟( ترانزیشنال)از فاز انتقالی I-RADSچرا 

به ( فاز پورتال) غالب -دقیقه پس از تزریق، نشانگر انتقال از انهانسمنت خارج سلولی2-5مدت زمان با گادوکستاتMRIدر بررسی با 

خارج طی این مدت، تجمع داخل سلولی و. غالب می باشد، و بنابراین تحت عنوان فاز انتقالی شناخته می شود-انهانسمنت داخل سلولی

ایر مواد حاجب، این فاز اساساً با فاز تاخیری مرسوم طی استفاده از س. به میزان زیادی عامل انهانسمنت پارانشیم استسلولی گادوکستات

.که در ان انهانسمنت نشانه توزیع خارج سلولی ماده کنتراست است متفاوت می باشد
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تکنیک

چرا فاز دیررس شریانی قویاً ترجیح داده می شود؟ و میزان تاخیر مطلوب  اسکن چقدر باید باشد؟

تر از فاز زودرس فاز شریانی دیررس قویاً ترجیح داده می شود، چرا که انهانسمنت هپاتوسلوالرکارسینوم معموالً در فاز دیررس شریانی بیش

.  شریانی است و برخی  از هپاتوسلوالرکارسینوم ها فقط در فاز دیررس شریانی انهانسمنت پیدا می کنند

؛ نوع، حجم، و غلظت ماده کنتراست، سرعت تجویز کنتراست، روش زمان بندی( CT/MRI)تاخیر مطلوب به روش تصویربرداری 

.بستگی دارد( MRIبرای )فاز شریانی K-space؛ و تعداد و زمان تا مرکز ( bolus tracking/timing run/ ثابت) 

چگونه کافی بودن میزان انهانسمنت کبد در فاز هپاتوبیلیاری را بسنجم؟

در غیر این . ده باشدانهانسمنت کبد درفاز هپاتوبیلیاری زمانی کافی است که پارانشیم به طور واضح نسبت به عروق خونی کبد هیپرسیگنال ش

تعداد سلولنشان دهنده کاهشچندان مشخص نیست، اما احتماالً مکانیسم های انهانسمنت ناکافی در فاز هپاتوبیلیاری. صورت ناکافی است

ترشح قابل مشاهده گادوکستات در : (Pitfall)ضعف نقطه. های کبدی عملکردی یا اختالل عملکرد مکانیسم های انتقال سلولی می باشد

(درحال تهیه. )دستنامه را مالحظه کنید.مجرای صفراوی نشان دهنده انهانسمنت کافی کبد نیست

را افزایش داد؟flip angleنباشد، آیا باید گرفتن تصویر را به تاخیر انداخت یا فاز هپاتوبیلیاری مطلوب اگر

عملکرد کاهش یافته شود، اما اثر نامشخصی روی باممکن است موجب بهبود کیفیت تصویر در کبد سیروتیک هپاتوبیلیاریتاخیردر اخذ فاز

بهبود می بخشد، اما راضایعه به کبد برای متاستازها در کبد طبیعیnoiseکنتراست بهنسبتflip angleافزایش . دقت تشخیصی دارد

.اثر شناخته شده ای روی کیفیت تصویربرداری و دقت تشخیصی در کبدهای سیروتیک ندارد

ا هایپراینتنس اگر انهانسمنت کبد در طول فاز هپاتوبیلیاری نامطلوب باشد،چگونه باید یافته های قابل مشاهده هیپواینتنس، ایزواینتنس ی

نسبت به کبد را مشخص کنم؟ 

.را مالحظه کنید56صفحه در قسمت خصوصیات تصویربرداری  در سواالت متداول
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مدیریت 

LI-RADS ماه مناسب 6عنوان می کند که اگر ضایعه ای دیده نشد، توصیه برای انجام تصویربرداری تشخیصی جایگزین در کمتر از

منطق انجام این توصیه چیست ؟. است

اما ممکن . ماه کفایت می کند6چند فازی رویت نمی شود، بازگشت به پایش معمول طی MRIیا CTدر اکثر موارد که هیچ ضایعه ای در 

، (AFPیش شدید مثال یک ندول واضح در سونوگرافی یا افزا)است مواردی وجود داشته باشد که تست های غربالگری قبلی قویاً مثبت بوده اند 

در این موارد، برای . اولیه ممکن است ضرورت یابدMRIیا CTکه در این حالت انجام تصویربرداری جایگزین برای رد نتایج منفی کاذب 

ونوگرافی برای مواردی که س. توصیه به انجام روش جایگزین تصویربرداری و فاصله زمانی انجام آن باید از قضاوت بالینی استفاده کرد

اگر در دسترس باشد ممکن است کمک CEUSچند فازی تشخیص داده نشده است، MRIیا CTغربالگری نشانگر یک ندول باشد و در 

. کننده باشد

نشأت می گیرد ؟LI-RADSآیا مدیریت مطلوب  بیمار به طور مستقیم از طبقه بندی 

و ارزیابی بالینی که شامل ترجیح بیمار، بیماری های همراه، میزان بیماریLI-RADSر اساس ترکیبی از طبقه بندی مدیریت مطلوب ب.  خیر

از آنجا که . وداجتماعی و بیمه ای بیمار، و در دسترس بودن بیماراست ، مشخص می ش-کبدی، مناسب بودن برای پیوند کبد، شرایط اقتصادی

د کمک برای مدیریت موارد دشوار می توانتخصصىچندهاىگروهر در نظتبادلرادیولوژیست ممکن است تمام فاکتورهای موثر را نداند،

.کننده باشد

اگر تصور من این باشد که بیوپسی برای اثبات تشخیص ضروری است، آیا باید آن را توصیه کنم ؟

هایی غیر از این که عنوان شود انجام بیوپسی برای اثبات تشخیص ضروری است، امری منطقی است، اما هماگونه که در باال اشاره شد فاکتور

قدام این است که جدای از حصول اطالعات مدنظر، بهترین ا. تصویربرداری به تنهایی ممکن است  بر تصمیم گیری برای بیوپسی  موثر باشند

رای آن یک متخصص بالینی را مجبوربه انجام روش تهاجمی نکنیم، چراکه ممکن است به دالیل نامشخص برای رادیولوژیست، این اقدام ب

.بیمار امکانپذیر نباشد

یا باید آ. من این نگرانی را دارم که همکار بالینی من تمایل ندارد که من برای او چارچوب زمانی پایش تصویربرداری بیمار را توصیه کنم

اطالعاتی در این زمینه را در گزارش های خود قید کنم ؟ 

ذکر شده است، زمان های معمول هستند، اما برای اینکه چارچوب زمانی مشخصی 13چارچوب های زمانی پایش بیمار که در صفحه . خیر

.را در گزارش خود بیاورید، از قضاوت بالینی خودتان استفاده کنید
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متفاوت است،علت آن چیست  ؟CT/MRIدر الگوریتم سونوگرافی با مواد کنتراست و الگوریتم   LR-3مدیریت 

تغییرات پرفیوژن خوش خیم و MRIو CTدر LR-3نشان داده شده است اکثر یافته های قابل مشاهده 1،2همانگونه که در دو مطالعه اخیر

ظه کنید، در دستنامه را مالح)شوند می توانند دنبالتخصصىچندهاىگروهر در نظتبادلضایعات غیر فعالی هستند که با اطمینان بدون 

(.حال تهیه

ننرد کره در سونوگرافی با کنتراست کمتر شناخته شده اسرت، امرا شرواهد غیرمسرتقیم پیشرنهاد مری کLR-3تاریخچه طبیعی یافته های قابل مشاهده 

نتراسرت در از نظر تعریف همره یافتره هرای قابرل مشراهده در سرونوگرافی برا ک. چنین یافته های قابل مشاهده ای بررسی دقیق را ایجاب می کنند

در یررک کبررد سرریروتیک، احتمررال اینکرره نرردول هررای قابررل مشرراهده در سررونوگرافی. قبررل از تزریررق دیررده مرری شرروند B-modeسررونوگرافی     

ایر مروارد خروش هپاتوسلوالرکارسینوم باشند باال است مگر اینکه  خصوصیات انهانسمنت کنتراست آنها در سرونوگرافی بررای همرانژیوم یرا سر

از یافته ( 45/75% )60نشان داده است که 3در تایید احتمال باالی هپاتوسلوالرکارسینوم، یک مطالعه گذشته نگر اخیر . خیم تشخیصی باشد

ظره کنیرد، در حرال دستنامه سونوگرافی با کنتراست را مالح. ) در سونوگرافی با کنتراست هپاتوسلوالرکارسینوم هستندLR-3های قابل مشاهده  

(تهیه
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؟كنمگزارشجداگانهصورتبهبایدرامشاهدهقابلیافتهچند

كنیرد،تفادهاسكنیدمىگزارشجداگانهصورتبهكهمشاهدهقابلهای یافتهتعدادمورددرگیرىتصمیمبراىخودتانشخصىقضاوتاز

.برسانیدواضحصورتبهراتشخیصىبرداشتوبالینىمربوطهاىیافتهازتركیبىمجموعدر

كنم؟گزارشبایدچهنشودرویتمشاهدهقابلیافتهاگر

عبارتیک بایدImpression))کلیبرداشت .دنشوها گزارشیافتهسایرهمراهبهتواندمى LR-2و LR-1مشاهدهقابلهاىیافته

.را بیان کند"نداردوجودبدخیمىبهمشكوك LI-RADSمشاهدهقابلیافته"مانندسادهمختصر 

چگونه باید یافته قابل مشاهده درمان شده را گزارش كنم؟

قبل از LI-RADSگروه  همچنین در صورتیكه امكان پذیر باشد، . گزارش كنیدپاسخ به درمان فعلى و اندازه فعلى تومور زنده راگروه 

.قبل از درمان را گزارش كنیداندازه، و (یا تشخیص پاتولوژى)درمان 

:به عنوان مثال

(میلى مترLR-5 ،۲۲قبل از درمان (غیر زنده،(LR-TR)یافته قابل مشاهده درمان شده • 

(میلى مترLR-5 ،۳۲قبل از درمان )میلى متر، ۲۰زنده(LR-TR)یافته قابل مشاهده درمان شده • 

(میلى متر۲۱براساس پاتولوژى قبل از درمان، هپاتوسلوالرکارسینوم)میلى متر، ۱٥مبهم(LR-TR)یافته قابل مشاهده درمان شده • 

وجود دارد؟هپاتوسلوالرکارسینومآیا مالحظات خاصى براى گزارش در بیماران كاندید پیوند با 

انردازه تعرداد و: مى باشدهپاتوسلوالرکارسینومپیوند با کاندید افرادبراى مورد نیازمل اطالعاتشاLI-RADS CT/MRIاستانداردگزارش

تومورهراى زنرده در صرورتیكه برا درمران لوكورژیونرال انردازه پاتولوژى، یا بر اساسهپاتوسلوالرکارسینومو LR-5ابل مشاهدههای قیافته

OPTNگرروه هرای را لیست كنید به طوریكره قرادر بره تبردیل آن بره LR-5براى هر یافته قابل مشاهده خصوصیات اصلی. درمان شده باشد

برره عنروان تنهررا washoutانهانسرمنت افررزایش یافتره در فرراز شرریانى  ومیلرى مترررLR-5 ،19-10گررروه  در برره یراد داشررته باشرید . باشرید

OPTNنمى تواند شرایط اولویت پیوند كبد در امریكا را به عنوان كالسخصوصیت اصلی اضافی،  5A  همچنرین یافتره قابرل .احرراز كنرد

را گزارش كنید زیرا ( تومور داخل ورید)LR-TIVو ( ارسینومکاحتماالً یا قطعاً بدخیم، غیراختصاصی برای هپاتوسلوالر(LR-Mمشاهده 

.پیوند را تحت تاثیر قرار دهدشرایطاحراز هاى قبل از پیوند و معیارهاى یممكن است بررس

را باید گزارش كنم؟مواردیچه استقطعىآسیب شناسیبیوپسى داراى تشخیص که با در یافته قابل مشاهده

:داردبستگى آسیب شناسیتشخیص این به 

خصوصریات ،فته قابل مشراهدهیاآسیب شناسیتشخیص : (مثل همانژیوم)اگر بدخیمى یا ضایعه خوش خیم با منشا غیرهپاتوسلوالر باشد •

اندازه و نماى با ،آسیب شناسیهمانژیوم با تشخیص قطعى"ل امثبه عنوان . بالینى و تغییرات قبلى را گزارش كنیدتصویربرداری مرتبط

".به حالرادیولوژیك ثابت از گذشته تا

تشرخیص ،یافتره قابرل مشراهده LI-RADSگرروه : (مثل ندول رژنراتیو یا دیسپالستیك)اگر ضایعه خوش خیم با منشا هپاتوسلوالر باشد •

برا تشرخیص LR-4یافتره قابرل مشراهده "لامثربره عنروان : و تغییررات قبلرى را گرزارش كنیردخصوصریات تصرویربرداری ، آسریب شناسری

".میلى متر دارد۱٦به ۱۲از اندازه شریانى و افزایش در فازافزایش یافته اخیرانهانسمنتپاتولوژى ندول دیسپالستیك، كه
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نویسی گزارش

؟باید کرد چهداشتاختالف LI-RADSگروهباآسیب شناسیاگرتشخیص

فاختالاینچراكهدهیدتوضیحخالصهصورتبه. را ذکر کنیداختالفاین آسیب شناسی تشخیصو LI-RADSگروهبیانباخودگزارشدر

رى كردن بافت شناسى، تصویربردارى و سایر داده هاى بالینى را براى داواجماعىمرورباتخصصىچندر در گروه های نظتبادل. استشدهایجاد

.اختالف در نظر داشته باشیددر مورداین

تصویربردارى و تغییراتخصوصیات نكرده ام، چرا باید تعیین  LI-RADSگروه ، پاتولوژى با ثابت شده ی قابل مشاهده های یافتهبرای وقتى من 

قبلى را گزارش كنم؟

زیرا مه دهند اداثابت شده با بیوپسى هاى قابل مشاهدهرعى كلیدى یافتهویژگی های فو خصوصیات اصلی رادیولوژیست ها باید به مشخص كردن 

اندازه در فاصله كالنژیوكارسینوم ثابت شده با پاتولوژى و رشد ": به طور مثال . تاثیر بگذاردبیمارنبالیبر ممكن است خصوصیاتتغییر در این 

ه فاصله زمانی بدر ثابت شده با پاتولوژى و پیشرفت هپاتوسلوالرکارسینوم"یا "وبربرداریمیلى متر، بر اساس تص۲۸به میلى متر ۲۲از زمانی

".ویربرداریر اساس تص، بوریددر تومور صورت 

؟را گزارش كنم(LR-TIV) د چگونه باید تومور در وری

مالحظه گایدالین را۲۱صفحه (. ، غیر قطعىهپاتوسلوالرکارسینومغیر، هپاتوسلوالرکارسینوم)بیان کنید را اتیولوژیدر صورت امكان محتمل ترین 

.همراه را توصیف كنیدپارانشیمیتودهاندازههمچنین عروق درگیر، وجود و .کنید

؟تومور در ورید را در صورت امكان گزارش كنمعلت  چرا باید محتمل ترین

یولوژی اتبه رادیولوژیست اجازه مى دهد لیست ویربرداریتصخصوصیاتگاهى اوقات . استشفافارتباط تسهیل  LI-RADSیكى از اهداف اصلى 

بیمار ت مدیریممكن است براى اتیولوژیترین كردن محتملمشخصدر این مواقع، برقراى ارتباط براى . محدود کندهاى احتمالى تومور در ورید را 

.مالحظه کنیدLR-TIVگایدالین را در مورد گزارش۲۱صفحه . قطعى نباشد%100كمك كننده باشد، حتى اگر

؟را گزارش كنم(کارسینومغیراختصاصى براى هپاتوسلوالر، احتماالًیا قطعاً بدخیم)LR-Mچگونه باید 

را اتیولوژی ین محتمل تر. بیان کنیدتغییرات مربوطه قبلى را . فرعى كمك كننده و سایر موارد را گزارش كنیدویژگی های ، رشد، اصلیخصوصیات

.مالحظه کنیدگایدالین را ۲۳صفحه . در صورت امكان مشخص كنید

؟ گزارش كنمدر صورت امکان را علتل ترین تم٪ تمایز دهد، چرا باید مح۱۰۰با اطمینان را LR-Mتومور با وقتى تصاویر نمى تواند انواع 

انواع لیستکهبه رادیولوژیست اجازه مى دهدخصوصیات تصویربرداری گاهى اوقات . استشفاف ارتباط تسهیل  LI-RADSیكى از اهداف اصلى 

مك كننده بیمار كمدیریت محتمل ترین نوع تومور ممكن است براى مشخص کردن در این مواقع، برقراى ارتباط براى . كندمحدود احتمالى تومور  را 

.کنید مالحظهرا LR-Mگایدالین را در مورد گزارش ۲۳صفحه . ٪ قطعى نباشد۱۰۰باشد، حتى اگر 
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اید گزارش بدست آورده باشد اما در بررسى فعلى وجود نداشته باشد، چه چیزى را بقبالً آستانه رشد راهایاگر یافته قابل مشاهده معیار

كنم؟

انه آستانه رشد را در هر زمانى كسب كند، در تمام بررسى هاى بعدى آستگفته شده است، اگر توده اى معیار٥۷صفحه همانطور كه در 

کماکان حضوربنابراین (. آستانه رشد به بررسى هاى بعدى منتقل مى شود "مثبت بودن "به عبارت دیگر)رشد كسب شده تلقى مى شود

ى كه آخرین بار تغییرات سایز نسبت به آخرین بررسى را گزارش كنید و در صورت امكان تاریخ زمان.را مثبت درنظر بگیریدآستانه رشد 

.مالحظه کنیدرا ٥۷صفحه . معیار آستانه رشد كسب شده است را گزارش كنید

به اندازه كافى احتمال واقعى بدخیمى را مطابق با قضاوت شخصى نتواندLI-RADSهاى ربا استفاده از معیامشخص شده وقتى گروه 

؟چه باید كرد،بیان کندمن 

“.هپاتوسلوالرکارسینوم، به احتمال زیادLR-4“مثال ً: و ارزیابى خودتان را گزارش كنیدLI-RADSگروه 

چه باید گزارش كنم؟ LR-NC)(براى یافته قابل مشاهده غیر قابل طبقه بندى

حدودیت تكنیكى به ویژه مشخص كنید كه آیا م. و بررسى تشخیصى پیشنهادى را گزارش كنیدها،یا آرتیفكت اساسی تكنیكىهایمحدودیت

اویر در آینده یا آرتیفكت با همان روش تصویربردارى قابل برطرف كردن است و یا روش متفاوت یا ماده حاجب براي باال بردن كیفیت تص

.الزم است

باشد، بهم ریخته از بین رفته باشد یا به دلیل آرتیفكت شدید، تصاویرسکانس ضروری اگر یافته قابل مشاهده اى دیده نشود اما یك یا چند 

؟گزارش كنمباید چه چیزى را

آن را براى ، اما بررسى از نظر تكنیكى محدودیت دارد كه ممكن است حساسیتهگزارش كنید كه اگرچه یافته قابل مشاهده مرتبطى دیده نشد

یا به ( داگر محدودیت تكنیكى قابل برطرف كردن باش)پیشنهاد كنید تصویربردارى با همان روش . تشخیص توده هاى كوچك كاهش دهد

.تكرار شود( اگر محدودیت قابل حل كردن نباشد)روش دیگرى 

؟كنمپیدارا براى استفاده عملى در كارم LI-RADSهاى گزارش مخصوص گزارش و مثالقالباز كجا مى توانم

(درحال تهیه).اینها را مى توانید از اینجا دانلود كنید
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؟و كپسول تعریف شده استwashout، حداقلى براى كاربرد انهانسمنت افزایش یافته در فاز شریانىاندازهآیا 

.، مى توان قطعى بودن وجود این نماها را بر اساس قضاوت رادیولوژیست كافى دانستخیر

؟باید گزارش كنممحوردر كدام رایافته قابل مشاهدهاندازه

د كه دیگرى انجام دهیمحوراما به هر حال، ممكن است شما اندازه گیرى را در . اگزیال را ترجیح دهیدمحوربراى استاندارد بودن گزارش، 

.را براى ارزیابى رشد توده به كار بریدمحوردر بررسى هاى بعدى هم همان . دیده شوندبه وضوح هاحاشیه در آن 

.

؟انهانسمنت افزایش یافته در فاز شریانى كاربرد داردباتنها در یافته قابل مشاهدهwashoutرادیولوژیك خصوصیتآیا 

اشته ممكن است حتى در نبود انهانسمنت افزایش یافته در فاز شریانى، تا زمانیكه مقدارى انهانسمنت وجود د"washout"، عبارت خیر

.باشد، به كار رود

یافته قابل مشاهده قسمت از و انهانسمنت افزایش یافته در فاز شریانى همزمان در یك "washout"آیا الزم است نماى رادیولوژیك

؟وجود داشته باشند

براى مثال، ممكن است . وجود داشته باشندقسمتهمزمان در یك ،"washout"، الزم نیست انهانسمنت افزایش یافته شریانى و نماى خیر

.بندى شودطبقهLR-5در ناحیه اى دیگر به عنوان"washout"و قسمت میلى مترى با انهانسمنت افزایش یافته شریانى در یك ۲٥توده 

؟ل تا ندوبافت كبد انجام شودترکیب مقایسه با باید در "" washoutچرا براى تشخیص

فسیر پارانشیم كبد تترکیب كه ما آنرا -نسبت به كبد زمینه اى را یافته قابل مشاهده "washout"،زمینه بر اساس سابقه قبلى، منابع این 

.را حفظ خواهیم كردتا زمانى كه مقیاس جایگزین بهترى معرفى نشود، ما همین شیوه مقایسه جارى. ارزیابى كرده اند-كرده ایم

ورد كنم؟آرا در فاز ترانزیشنال بر "washout "گادوكساتات نمى توانمباMRIچرا در 

ً هپاتوسلوالرکارسینوم در فاز وریدى پورتال براى  "washout"گادوكساتات،با MRIدر   در فراز نالسیگاما كاهش. اختصاصى استنسبتا

وم و سرایر بردخیمى كالنژیوكارسینکه ست اترانزیشنال اختصاصى نیست زیرا میزان جذب بافت كبد زمینه اى در این فاز به اندازه كافى باال

(درحال تهیه. )دستنامه را مالحظه کنید.به نظر آیندهپاتوسلوالرکارسینوم ممکن است هیپو سیگنال هاى غیر 
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است، رسینومکاهپاتوسلوالرصورت خاص به نفع به خصوصیاتی کبه نفع بدخیمى است باکلی كه بصورت خصوصیاتیبین  LI-RADSچرا

تمایز قائل مى شود؟

اما به هر . دیده مى شوندکارسینومهپاتوسلوالرو غیرکارسینوم هپاتوسلوالركه به نفع بدخیمى است غیراختصاصى هستند و درخصوصیاتی بیشتر 

غیر ازکارسینوم هپاتوسلوالرختصاصى هستند و ممكن است به افتراق دادن کارسینوم اهپاتوسلوالربراى خصوصیات حال بعضى از 

.كمك كنندکارسینوم هپاتوسلوالر

هیپواینتنس، یهاچگونه مى شود یافته هاى قابل مشاهده را به تودهفازهپاتوبیلیارى كمتراز حدمطلوب باشد،دراگرانهانسمنت كبد

ه بندى كرد؟طبقنسبت به بافت كبد ایزواینتنس و هایپراینتنس 

را در انهانسمنت پارانشیم كمتر از حرد مطلروب مرو تروان آناگر یافته قابل مشاهده در فاز هپاتوبیلیارى انهانسمنت ضعیف تر داشته باشد، علیرغم

دت انهانسرمنت در فراز بندى بر اساس شطبقه اما اگر یافته قابل مشاهده با انهانسمنت برابر یا شدیدتر باشد، . بندى كردهیپواینتس طبقههمان گروه 

.هپاتوبیلیارى ممكن است غیرقابل اعتماد باشد

.  مالحظه کنیدرا٤۹صفحه تكنیك در سواالت متداول قسمتسواالت مشابه در 

بیشتر براى كالنژیوكارسینوم داخل )ارسینوماکاحتماالً یا قطعاً بدخیم، غیراختصاصی برای هپاتوسلوالر)LR-Mبه نظر مى رسد معیارهاى 

چطور؟هپاتوسلوالرکارسینوم ورد سایر بدخیمى هاى غیرمدر . كبدى قابل استفاده باشد

در مقابل رکارسینومهپاتوسلوالبر اساس شواهد در دسترس محدودى طراحى شده اند كه بیشتر آنها مربوط به تمایز LR-Mمعیارهاى 

وجود (اولیه یا ثانویه)کارسینومهپاتوسلوالرهنوز شواهد كافى براى تدوین معیارهاى سایر بدخیمى هاى غیر . كالنژیوكارسینوم داخل كبدى است

.ها نادرندبدخیمىسایرخوشبختانه،.ندارد

؟را از هم افتراق دهمهپاتوسلوالر کارسینوم ترکیب با کالنژیوکارسینوم ، كالنژیوكارسینوم و کارسینومهپاتوسلوالرچگونه

سرایر یخصوصریاتچنرین وجرود (. مالحظره کنیردرا مرورد بعردی)تصرویربردارى منشرا هپاتوسرلوالر را مشرخص مرى كننرد خصوصیاتازبعضى 

هپاتوسلوالرکارسرررینوم ترکیرررب برررا اما. ردمرررى كنررردرا ( iCCA)بررردخیمى هرررا برررا منشرررا غیرررر هپاتوسرررلوالر ماننرررد كالنژیوكارسرررینوم داخرررل كبررردى 

یعنررى بررراى ترروده هرراى برردخیم بررا . كرره شررامل هررر دو جررزء هپاتوسررلوالر و كالنژیوسررلوالر اسررت را رد نمررى كنررد( cHCC-CCA)کالنژیوکارسررینوم 

اشررررد؛ تمررررایز مرررى بهپاتوسلوالرکارسررررینوم ترکیرررب بررررا کالنژیوکارسررررینوم وهپاتوسلوالرکارسررررینوم تظررراهرات هپاتوسررررلوالر، تشررررخیص افتراقرررى 

.ممكن است امكان پذیرنباشدهپاتوسلوالرکارسینوم ترکیب با کالنژیوکارسینوم ز اهپاتوسلوالرکارسینوم

؟ستاپیشنهاد كننده منشا هپاتوسلوالرخصوصیاتیچه 

، اینتنسیتی همسان یا اینتنسیتی  T1اینتنسیتی افزایش یافته درچربو در توده، محصوالت خونى در توده، ندول در ندول، ساختار موزاییكى، 

.هانهانس شونده یا غیر انهانس شوند "كپسول"در فاز  هپاتوبیلیارى، افزایش یافته 
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؟چرا رشد تنها براى توده ها به كار مى رود

وضعى ضایعات غیر توده اى مانند رسوب چربى م. گفته مى شوداندازه افزایشاز دید مفهومى، رشد به بزرگ شدن توده با پخش شدن یا 

تئاتوتیك هپاتوسیت هاى اسبزرگ شدن پخش شدن یا ممكن است به دنبال رسوب چربى در هپاتوسیت هاى مجاور بزرگ شوند اما این بیانگر

پرفیوژن خوش خیم غیر توده اى مانند تغییراتفرایندهای مهمتر از همه اینكه، این قاعده با جلوگیرى از نسبت دادن رشد به . قبلى نیست

یند، اختصاصى شریانى كه ممكن است در یك آزمون نسبت به قبلى به دلیل تغییرات زمانى فاز شریانى یا سایر فاكتور ها بزرگتر به نظر آ

ب بندى نادرست این ضایعات كاذطبقهاین قاعده كه رشد تنها براى توده ها به كار رود از . را حفظ مى كندهپاتوسلوالرکارسینومبودن نماى 

.پیشگیرى مى كندLR-5عروقى خوش خیم به عنوان 

ون نسبت یك ضایعه كاذب عروقى خوش خیم كه در یك آزمرا از در فاز شریانى با آستانه رشدانهانسمنت افزایش یافته  چگونه توده اى با 

به قبلى بزرگتر به نظر مى آید افتراق دهم؟

، الً مرث)ودهترفشراریو اثررسرکانس هرا یرا كه به نفع توده در برابر ضایعه كاذب عروقى هسرتند شرامل دیرده شردن در سرایر فازهرا وخصوصیاتی

خفرى شردن در كه به نفع ضایعه كاذب عروقرى اسرت شرامل مخصوصیاتی . است( عروق و مجارىتغییرشکل، جابجایى یا طبیعیغیرسطح کبد 

در محورهرای بازسرازیاصرلی یرا تصراویرتصراویردر )، قرار گرفتن در موقعیت محیطى، شكل جغرافیایى یا گروه اىسکانس هاسایر فازها و 

.می باشدتودهفشاریاثر، و فقدان(مختلف

MRI  ل به دلیتوده. کمک کنددر فاز شریانى از ضایعه كاذب عروقى افزایش یافته انهانسمنتبا افتراق توده در هپاتوبیلیارى مى تواندموادبا

.می شودضایعه كاذب عروقى مخفى ولی . اى مجزا دیده شودزمینهاز بافت كبدت خصوصیاتفاوت در شدت سیگنال، بافت و سایر 

.مالحظه کنیدرا( درحال تهیه)دستنامه 

ه باشد، هاى اخیر قبلى آنرا كسب نكرداى قبال معیار آستانه رشد را بدست آورده باشد اما درآزمون فعلى در مقایسه با سایر آزموناگر توده

؟وجود دارد یا غایب استآیاآستانه رشد 

ممكرن اسرت : اسرتدالل.تلقرى مرى شرودمثبرت هاى بعدى آستانه رشرد در هر زمانى كسب كند، در تمام آزمونوقتى توده اى معیار آستانه رشد را

گایردالین مربوط بره 54صفحه. د را كسب نكندشها معیار آستانه رمیزان رشد تومور نوسان داشته باشد و بنابراین ممكن است در همه آزمون

.کنید نویسی را مالحظهگزارش 
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AASL
American Association for the Study of Liver 

Diseases
انجمن مطالعه بیماری های کبد آمریکا 

ACR American College of Radiology کالج رادیولوژی آمریکا 

ADC Apparent diffusion coefficient

AF Ancillary feature(s) ویژگی های فرعی 

AFP Alpha-fetoprotein آلفافتوپروتئین

AP Arterial phase فاز شریانی 

APHE Arterial phase hyperenhancement انهانسمنت افزایش یافته فاز شریانی  

CEUS Contrast-enhanced ultrasound سونوگرافی با استفاده از مواد کنتراست  

cHCC-

CCA

Combined hepatocellular carcinoma-

cholangiocarcinoma
هپاتوسلوالرکارسینوم ترکیب با کالنژیوکارسینوم

DP Delayed phase فاز تاخیری

DWI Diffusion-weighted imaging تصاویر دیفیوژن

ECA Extracellular agent ماده کنتراست خارج سلولی 

ECP Extracellular phase فاز خارج سلولی 

FNH Focal nodular hyperplasia ندولر فوکال هیپرپالزی

HBA Hepatobiliary agent ماده کنتراست هپاتوبیلیاری 

HBP Hepatobiliary phase فاز هپاتوبیلیاری

HC Hepatocellular هپاتوسلوالر 

HCA Hepatocellular adenoma هپاتوسلوالر آدنوما

HCC Hepatocellular carcinoma هپاتوسلوالرکارسینوما

HGDN High-grade dysplastic nodule ندول دیسپالستیک با گرید باال    

iCCA Intrahepatic cholangiocarcinoma
کالنژیوکارسینوم داخل کبدی 

LGDN Low-grade dysplastic nodule پایین ندول دیسپالستیک با گرید

MDD Multidisciplinary discussion تخصصىچندگروهتبادل نظر در 

NCCN National Comprehensive Cancer Network شبکه ملی جامع سرطان 

OPTN Organ Procurement and Transplantation Network شبکه فراهم آوری اعضا و پیوند 

PVP Portal venous phase فاز وریدی پورت 

T2WI T2-weighted imaging T2تصاویر بر پایه

TACE Transcatheter arterial chemoembolization کموآمبولیزاسیون شریانی از طریق کاتتر 

TIV Tumor in vein تومور در ورید 

TP Transitional phase فاز ترانزیشینال 

WO “Washout” or washout appearance
washout نمای

اختصارات

58


