در ًتیجِ کثذ عفت ٍ چزٍکیذُ هی
ؽَد ٍ آ ى را هی تَاى تا

کاّؼ

کله سیست :ایي تیهاری تِ هعٌی

سی تی اسکن از کبد

التْاب دیَارُ ی کیظ ُ صفزا هی

کلوِ ّپاتیک تِ هعٌی ( هزتَط تِ

اًذاسُ ی لَب راعت کثذی ٍ قطعِ

تاؽذ ٍ در دٍ ًَع حاد یا هشهي دیذُ

کثذ ) هی تاؽذ عی تی اعپیزال در

ی هذیال لَب چپ ٍ تشرگی

هی ؽَد  .تزای تؾخیص کلِ عیغت

ًؾاى دادى تیواری ّای ّپاتیک

جثزاًی قطعِ ی لتزال لَب چپ

یا عٌگ ّای صفزاٍی عی تی ؽکن

حغاعیت تغیار تاالیی دارد.

هؾاّذُ کزد.

رٍتیي هی تَاًذ جَاتگَ تاؽذ.

آًذعتِ اس تیواری ّای ّپاتیک کِ

کبد چرب ً :اؽی اس تجوع تزگؾت

تاًذ ًاؽی اس عَاهل
هپاتیت :هی ٍ

در عی تی قاتل تَجِ م ی تاؽٌذ تِ

ی اعت ٍ علل
پذیزی گلیغیز د

هیکزٍتی یا ٍیزٍعی تاؽذ  .ؽایعتزیي

قزار سیز ّغتٌذ:

هتذاٍل آى چاقی  ،هصزف سیاد

هَرد آى ّپاتیت ٍیزٍعی اعت کِ

کیست

الکل ٍ غیزُ هی تاؽذ  .در عی تی

هٌجز تِ ًارعایی کثذی ٍ عیزٍس هی

ّیذاتیک در اثز کزم ّای کَچکی

گزدد ٍ در عی تی ؽکن رٍتیي قاتل

تِ ًام تیٌااکیٌَکَک تَجَد هی آیذ .

پزرًگ دیذُ هی ؽَد.

تزرعی اعت.

در دیَارُ ی عیغت کلغیفیکاعیَى

همانژیوم  :تَهَر تافت عزٍقی

سیروز :عارضِ ایغت کِ در آى

پاتَلَصیکی تَجَد هی آیذ کِ تِ

اعت ٍ در هاّیچِ  ،پَعت ،

علَل ّای فیثزٍسیت جاًؾیي علَل

ٍعیلِ رادیَگزافی یا عی تی تخَتی

اعتخَاى ٍ هغش اغلة دیدُ هی ؽَد

ّای کثذی ًاتَد ؽذُ هی گزدًذ ٍ

قاتل رٍیت اعت .

ؽکن تذٍى کٌتز

اعت تصَرت
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هیداتیک

:

عفًَت

صَرتی کِ هتاعاسّا ی کن عزٍق تا

کِ هعوَالً تذٍى عالًن ّغتٌذ ٍ در

هٌؾاء کارعیٌَم کَلَى در هزاحلی

عی تی یا عًََ تؾخیص دادُ هی

کِ کثذ تیؾتزیي تیزگی خَد را دارد

ؽًَذ الثتِ گاّی در تَْع ٍ عالئن

تا تافت ًغثتاً رٍؽي ٍ کن تزاکن

ؽکوی ًیش هؾاّذُ هی ؽَد .در عی

خَد تْتز تؾخیص دادُ هی ؽًَذ.

تی تا کٌتزاعت تَدُ ّا ٍ هتاعاسّا
تغتِ تِ هیشاى خًَی کِ تِ آًْا هی
رعذ ًقؼ هتفاٍتی ایفا هی کٌٌذ ٍ تا
تَجِ تِ عاختار عزٍقی خَد در

تهیه کننده :مانا مکوندی
واحد رادیولوژی

هزاحل هختلفی قاتل تؾخیص ّغتٌذ

بیمارستان آیت ا...طالقانی آبادان

هثالً ّواًضیَم ّای کاٍرًَط کِ
ؽایع تزیي تَهَرّای خَػ خین
کثذی ّغتٌذ در هزاحل تاخیزی
ٌَّس کذر دیذُ هی ؽًَذ سیزا تخلیِ
کٌتزاعت اس آى ّا کٌذتز اس تافت
طثیعی کثذ اًجام هی ؽَد
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.در

