Iranian Journal of Biomedical Engineering
8 (2014) 113-123, www.ijbme.org
DOI: 10.22041/ijbme.2014.13026

The Assessment of Core and Peritumoral Areas of Glioma Brain Tumors Using
Diffusion and Perfusion Imaging
L. Azimi1, N. Riyahi Alam2*, K. Firuozniya3, H. R. Saligheh Rad4, M. Miri5, M. Pakravan6,
A. Shahmohammadi7
1M.Sc

Student, Medical Physics and Biomedical Engineering Department, School of Medicine,
Tehran University of Medical Sciences, Tehran
2Professor, Medical Physics and Biomedical Engineering Department, School of Medicine,
Tehran University of Medical Sciences, Tehran
3Assistant professor, Imaging Research Department Imam Khomeini Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran
4Assistant professor, Medical Physics and Biomedical Engineering Department, School of Medicine,
Tehran University of Medical Sciences, Tehran
5Assistant professor, Neurosurgery Department, Imam Khomeini Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran
6B.Sc, Imaging Research Department Imam Khomeini Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran
7B.Sc, Radiology Department, Velayat Hospital, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin

_______________________________________________________________________________________

Abstract
Gliomas are the most common primary neoplasm of the brain, varying histologically from low grade to
high-grade. Perfusion-weighted MRI techniques have permitted the creation of cerebral blood volume
(CBV) value, leading to the qualitative and quantitative assessment of tumor vascularity.
This research aimed at assessing the rCBV and the ADC values in core and peritumoral areas glioma
brain tumors and determining of significance rCBV of values i Alpha
I In evaluating brain tumor. Ten patients with non-enhancing supratentorial gliomas were evaluated by
diffusion weighted imaging (DWI) and standard dynamic susceptibility contrast-enhanced gradient echo
during first pass of a bolus injection of contrast material before surgical resection. Six low-grade gliomas
(WHO Grade II) and 4 high-grade gliomas (III, IV) were evaluated. Alpha
Both the apparent diffusion coefficient (ADC) and relative cerebral blood volume (rCBV) values were
calculated by a standard program on the solid portion of the tumor in the peritumoural area as well as
contra lateral white matter.
In perfusion, mean rCBVmax in high-grade and low-grade tumors were obtained (3.47±0.92),
(2.37±0.49)-(1.66±0.68), (1.15±0.39) for core and peritumoral regions, respectively. In diffusion method,
mean ADC in high-grade and low grade tumors were (0.53±0.07), (0.91±0.18)-(1.24±0.27), (1.007±0.33) for
core and peritumoral regions, respectively.
It was concluded that the values rCBVs are important in determining the grade of tumor and we propose
that perfusion weighted imaging be done for all patients before surgery.
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چکيده
درین تحقیق ،برای ارزیابی دقیق نوع تومور مغزی گلیوما ،اختصاصی بودن روشهای دیفیوژن و پرفیوژن وزنی در تصویربرداری تشدید
مغناطیسی با دستگاه  8تسال مورد بررسی قرار گرفتهاست .تعداد  66بیمار با درجههای متفاوت تومور مغزی گلیوما ( 9بیمار با تومور
درجهی باال ،شامل گلیوبالستوم مولتی فرم و آناپالستیک آستروسیتوما و  1بیمار با تومور درجهی پایین ،شامل آستروسیتوما ،اولیگودندرو
گلیوما و فیبریالری) بین سنهای  69تا  19سال انتخاب شد و با دستگاه  8تسال تحت تصویربرداری دیفیوژن (با روش اسپین اکو) و
پرفیوژن (با روش گرادیان اکو) ارزیابی شد .آسیبها توسّط اندازهگیری مقادیر حجم نسبی خون مغزی و ضریب دیفیوژن ظاهری تحت
برنامهی استاندارد در مرکز و ناحیهی ادم تومور انجام شد .در روش تصویربرداری پرفیوژن برای بیماران با تومور مغزی با درجهی باال،
میانگین مقادیر  rCBVmaxبرای مرکز توموروپری تومورال به ترتیب نتایج ( )9/86±6/99( ،)8/96±6/99و برای بیماران با تومور مغزی
با درجهی پایین )6/69±6/89( ،)6/11±6/18( ،حاصل شد .بیشترین مقدار حجم نسبی خون مغزی در تومور گلیوبالستوم مولتی فرم
گزارش شد .در روش تصویربرداری دیفیوژن در تومورهای با درجهی باال ،مقادیر میانگین ضریب دیفیوژن ظاهری در مرکز و پریتومورال
به ترتیب نتایج ( )6/96±6/68( ،)6/98±6/66و در تومور با درجهی پایین )6/666±6/88( ،)6/99±6/96( ،حاصل شد .همچنین کمترین
مقدار  ADCو بیشترین مقدار  rCBVmaxدر ناحیهی مرکز تومور با درجهی باال به دست آمد و در روش دیفیوژن مقادیر ضریب
دیفیوژن ظاهری در ناحیه پریتومورال نسبت به مادهی سفید طرف مقابل کاهش یافت .نتایج نشان میدهد که دو تکنیک به کار رفته درین
تحقیق ،میتواند به عنوان روشی غیرتهاجمی و قابل دسترس ،اطالعات با ارزشی را از نوع تومور ،اندازهی تومور و میزان آسیب تومور به
بافتهای مجاور فراهم کند.
کليدواژهها :دیفيوژن ،پرفيوژن ،گليوما ،ضریب دیفيوژن ظاهري ،حجم خون مغز
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 -1مقدمه

دینامیکی را ارزیابی نمیکند؛ ولی به دلیل اینکه اطالعاتی را

تومورهای مغزی گلیوما شایعترین تومورهای مغزی است.

در مورد ساختار عملکردی بافت در سطح میکروسکوپی

این تومورها ،درجههای متفاوتی دارند که براساس آن دست

تهیه مینماید ،میتواند به عنوان یک تکنیک عملکردی در

بندی میشوند .تومور درجهی یک ،بافتی خوشخیم دارد
که سلولهای آن در زیر میکروسکوپ قابل رؤیت است.
این سلولها تقریباً شبیه سلولهای طبیعی مغزی است و به
آرامی رشد میکنند .تومور درجهی دو ،بافت بدخیم دارد
که در مقایسه با تومورهای درجه یک ،سلولهای آن شباهت
کمتری به سلولهای طبیعی دارند .تومور درجهی سه
(آناپالستیک) ،بافت بدخیم دارد که سلولهای آن با
سلولهای طبیعی متفاوت است و به صورت غیرطبیعی
فعاالنه رشد میکنند .تومور درجهی چهار ،بافتی بدخیم
دارد که سلولهای آن بسیار شبیه به سلولهای غیرطبیعی
است و رشد سریعی دارند .سلولهای تومور با درجه پایین
(درجه یک و دو) ،طبیعیتر به نظر میرسند و به طور
عمومی کندتر از سلولهای تومورهای با درجه باال (سه و
چهار) رشد میکنند ].[6
تصویربرداری تشدید مغناطیسی ،روشی استاندارد در
بررسی مغز و نئوپالسمهای مغزی است .با این حال،
تکنیکهایی که با تصویربرداری تشدید مغناطیسی مرسوم
انجام میشوند دارای محدودیتهایی هستند؛ ازجمله ،اینکه
تنها پارامترهای آناتومیکی را نشان میدهند .درحال حاضر،
تکنیکهایی در تصویربرداری تشدید مغناطیسی توسعه
یافتهاند که به پزشکان امکان میدهد با استفاده ازین روشها
بتوانند اطالعات متابولیکی و پارامترهای کیفی تومورهای
مغزی را به دست آورند ].[9
دو تکنیک بسیار مهم و سودمند ،تکنیکهای
تصویربرداری دیفیوژن و پرفیوژن وزنی است که نقش بسیار
مهمّی در پزشکی ،به ویژه در تصویربرداری نورو

وسکوالر6

دارد .تصویربرداری دیفیوژن وزنی  9DWIپارامترهای

نظر گرفته شود .درین تکنیک ،کنتراست تصویر وابسته به
ضریب دیفیوژن بوده که یک پارامتر مشخص کننده حرکت
انتقالی مولکولهای آب در بافت است .گزارش شده که
تصویربرداری پرفیوژن وزنی

8PWI

و محاسبه ضرایب

دیفیوژن در کنار تصویربرداری مرسوم تشدید مغناطیسی در
مشخص کردن تومورهای مغزی کمک میکند ].[9،8
تصویربرداری پرفیوژن وزنی ،مشخصات خون
منطقهای را مشخص میکند که نشانگر بیولوژیکی بسیار
مهمّی از درجه و پیشآگهی تومور است .این ،یک روش
تهاجمی برای ارزیابی عروق تومور است که با تکنیکهای
تصویربرداری تشدید مغناطیسی مرسوم قابل دستیابی
نیست.
مقایسهی حجم نسبی خون مغزی  9rCBVبابخشهای
هیستولوژیکی در بیماران گلیوما رابطهی معناداری را میان
رگزایی تومور و ماکزیمم حجم نسبی خون مغزی نشان داده
است ].[1
مقادیر ضریب دیفیوژن ظاهری به دست آمده از روش
دیفیوژن وزنی ،و مقادیر حجم نسبی خون مغزی و جریان
نسبی خون مغزی  9rCBFاز روش تصویربرداری پرفیوژن
وزنی محقّقان را قادر میسازد که بتوانند ارزیابی دقیقی از
نوع تومور و میزان آسیب تومور به بافتهای مجاور در مغز
داشته باشند .این روشها از حساسیت بیشتری نسبت به
روشهای مرسوم در تصویربرداری تشدید مغناطیسی
برخوردار است .هدف این تحقیق ،نشان دادن اختصاصی و
مفیدبودن روشهای تصویربرداری دیفیوژن و پرفیوژن وزنی
با استفاده از دستگاه  8تسال در بررسی تغییرات تومورهای
گلیوما است.
3

neurovascular
Diffusion Weighted Imaging

1
2

Perfusion Weighted Imaging
Relative Cerebral Blood Volume, rCBV
5
Relative Cerebral Blood Flow, rCBF
4
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) (x,y,zبه کار رفت .نقشه تصاویر ضریب دیفیوژن ظاهری

 -2مواد وروشها

و تصاویر دیفیوژن با مشخصات زیر به دست آمد:

 -1-2نمونههاي بيمار
درین مطالعه 99 ،نفر انتخاب شدند که شامل  9زن و 66
مرد هستند که متوسط سنی آنها  96سال است و در
محدودهی سنّی  69تا  19سال قرار دارند .این بیماران ،تو ّسط
پزشک متخصّص جرّاحی مغز و اعصاب از بخش تحقیقات
جرّاحی مغز و اعصاب بیمارستان امام خمینی شهر تهران
معرفی شدند و با همکاری پزشک رادیولوژیست تحت
تصویربرداری قرار گرفتند .ازبین دادههای تصویربرداری
بیماران ،دادههای مربوط به  66بیمار ( 8زن و  6مرد با
میانگین سنی  99/8سال و محدودهی سنّی  69تا  19سال) با
خصوصیات نموداری مشخص شامل 9 :بیمار با تومور
گلیومای درجهی باال و  1بیمار با درجهی پایین است .با
توجّه به تزریق ماده کنتراست در روش  ،PWIبه ع ّلت
عوارض احتمالی از تمامی بیماران جهت انجام این روشها و
تزریق ماده حاجب رضایتنامه گرفته شد .جدول شماره ()6
فراوانی تومورهای مورد مطالعه را نشان میدهد.

;TE/TR: 137/4300 ms, Matrix size; 192X192, FOV
22cm, Slice Thickness; 5 mm, No Spacing, b-Factor:
0-1000 mm2/s, Number of Slice: 21.

در روش تصویربرداری پرفیوژن وزنی 96 ،اسکن
دینامیک با رزولوشن  6ثانیه در هر تصویر با گرادیان اکو
انجام شد .قبلاز تزریق ماده حاجب 66 ،اسکن اوّلیه برای
محاسبه شدت سیگنال زمینه در نظر گرفته شد .بالفاصله
بعداز تزریق  69سیسی گادولونیوم 1با آهنگ جریان 9
در

میلیلیتر

ثانیه،

به

وسیلهی

دستگاه

انژکتور

) 96 (Ulrich, Germanyسیسی نرمال سالین با همان
آهنگ ،یکباره به داخل رگ تزریق شد .مشخّصات این
روش به شرح زیر است:
TE/TR: 45/2340 ms, Matrix size; 128X128, FOV; 23
cm ,flip angle; 600, Slice Thickness; 5mm, No
Spacing, measurements; 50, Number of Slice: 21.

 -3-2آناليز دادهها
-1-3-2

DWI

تمام تصاویر  DWIو تصویربرداری پرفیوژن وزنی به
جدول ( -)1فراوانی انواع تومور در مطالعه

صورت فشرده با فرمت  DICOMاز کامپیوتر دستگاه
تصویربرداری تشدید مغناطیسی دریافت شد .سپس ،آنالیز

درجه

فراوانی

نوع تومور

باال

8

گلیوبالستوما مولتی فرم

تصاویر در محیط

باال

6

آستروسیتوما آناپالستیک درجهی8

تا پنج منطقه مورد

پایین

9

آستروسیتوما درجهی9

اطراف تومور با انتخاب رادیولوژیست ،روی نقشه ضریب

پایین

9

اولیگودرندروگلیوما درجهی9

دیفیوژن ظاهری قرار گرفت .میانگین مقادیر به دست آمده

پایین

9

فیبریالری درجهی9

به طور جداگانه برای مرکز و ناحیه اطراف تومور در هر نوع

متلب6

انجام گرفت .در هر تومور بین سه

مطالعه8

در نواحی هسته تومور و ناحیه

تومور به دست آمد .گسترهی منطقهی مورد مطالعه بین 86

 -2-2روشهاي تصویربرداري

تا  96میلیمترمکعب انتخاب شد و دقّت بسیاری برای

هردو روش تصویربرداری دیفیوژن و پرفیوژن وزنی با

جلوگیری از همپوشانی با بافتهای متفاوت انجام گرفت.

دستگاه  8تسال اندازهگیری شد .قبلاز تزریق ماده کنتراست،

درنهایت ،این مقادیر در مادهی سفید طرف مقابل نیز به

تصاویر  DWIبا استفادهاز تکنیک اسپین اکوی صفحهای به

دست آمد.

صورت آگزیال انجام شد .گرادیانها در سه جهت اصلی

6

Gd-DTPA
7
MATLAB
8
)Region Of Interest (ROI
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-2-3-2

PWI

در تصویربرداری پرفیوژن وزنی تعدادی از تصاویر که
بهترین تشدید کنتراست را داشتند ،توسّط پزشک
رادیولوژیست برای آنالیز انتخاب شد .به طور متوسط،

ROI

 66در نواحی متفاوت تومور و بافت سالم قرار گرفت .با

شکل ( -)1منحنی شدت سیگنال برحسب زمان

قرار دادن  ROIدر منطقه مورد نظر از برنامه متلب منحنی
زمان بر حسب شدت سیگنال آن منطقه رسم شد .سپس ،با
استفاده ازین منحنی ،مقادیر حجم خون مغزی ،جریان خون
مغزی و میانگین زمان عبور 9محاسبه شد .این مقادیر در
مناطق با تخریب سد خونی مغزی به علّت نشت ماده
کنتراست و اثرات  T1تخمین درستی ندارند؛ بنابراین ،در
کلینیک اندازه گیریها بایستی نسبت به مادهی سفید طرف
مقابل به عنوان رفرنس داخلی انجام شود .لذا ،مقادیر به
دست آمده نسبی است .با استفاده از فرمولهای زیر مقادیر
نسبی برای این پارامترها محاسبه شد.
 CBVPو CBVT

و  CBVWبه ترتیب مربوط به حجم

خون مغزی در ناحیهی پریتومورال و تومور و مادهی سفید
طرف مقابل و

 CBFPو  CBFTو CBFw

به ترتیب مربوط به

جریان خون مغزی در ناحیهی پریتومورال و تومور و مادهی
سفید طرف مقابل است.
CBVT
)(2
CBVW

CBFP
)(3
CBFw

= rCBVT

rCBFP 

 -3نتایج
تمام تومورهای مطالعه شده درین تحقیق ،تومور مغزی
گلیوما است که با پاتولوژی نوع تومور تشخیص داده شد.
هیچ اطالعاتی از بدخیمی یا درجهی تومور با  MRIمرسوم
به دست نیامد .در روش تصویربرداری وزنی ،مقادیر ضریب
دیفیوژن ظاهری در مرکز تومور و ناحیهی پریتومورال
بررسی شد .در روش دیفیوژن مقادیر به دست آمده در
 b-factor=1000در مرکز و نواحی اطراف تومور برای انواع
تومورها به دست آمد (جدول.)9
در گلیوما با درجهی باال (گلیوبالستوم مولتی فرم و
آناپالستیک آستروسیتوما درجهی 8میانگین  ADCبرای
مرکز تومور و ناحیه پریتومورال و ماده سفید طرف مقابل
به ترتیب نتایج (،)6/96×66-8±6/68( ،)6/61×66-8±6/66
( )6/69×66-8±6/69و در تومور گلیوما با درجهی پایین

CBVP
)(1
CBVW
CBFT
rCBFT 
)(4
CBFw

(آستروسیتومای درجهی 9و فیبریالری و اولیگودندرو

= rCBVP

گلیوما)

به

ترتیب

نتایج

(،)6/99×66-8±6/96

( )6/88×66-8±6/89( ،)6/666×66-8±6/88به دست آمد.
با بررسی نتایج این روش تصویربرداری ،مشخص شد

برای چندین ناحیه در اطراف و مرکز تومور مقادیر  rCBVو

که محاسبه ضریب دیفیوژن ظاهری از مرکز تومور،

 rCBFمحاسبه شد .سپس ،مقادیر ماکزیمم آنها به عنوان

اطالعات زیادی نسبت به تصویربرداری مرسوم تشدید

نماینده مقادیر  rCBVو rCBFدر ناحیه اطراف و مرکز

مغناطیسی در اختالف قراردادن میان بافتهای متفاوت

تومور تعیین شد .شکل ( )6چگونگی استفاده از نمودار

تومور دارد .در تومور درجهی باال ،کمترین مقدار  ADCدر

شدت سیگنال بر حسب زمان را نشان میدهد.

ناحیهی متراکم تومور قرار داشت و ضریب دیفیوژن ظاهری
در ناحیهی پریتومورال نسبت به طرف مقابل کاهش نشان
داد.

)Mean Transit Time (MTT

9
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جدول ( -)2مقادیر  ADCمیانگین در ناحیهی مرکز تومور و پریتومورال
بیمار

سن/جنس

نوع تومور

مرکز تومور

پري تومورال

ماده سفید

6

/98مرد

گلیوبالستوم مولتی فرم

6/19

6/99

6/98

9

/19مرد

گلیوبالستوم مولتی فرم

6/98

6/88

6/86

8

/86زن

گلیوبالستوم مولتی فرم

6/99

6/16

6/96

9

/88مرد

اولیگودندرو سیتوما درجهی8

6/96

6/91

6/69

9

/99مرد

اولیگودندرو گلیوما درجهی9

6/66

6/88

6/99

1

/86مرد

فیبریالری درجهی9

6/98

6/19

6/61

6

/69مرد

آستروسیتوما درجهی9

6/66

6/69

6/89

8

/86زن

آستروسیتوما درجهی9

6/98

6/99

6/86

9

/96مرد

اولیگودندرو گلیوما درجهی9

6/68

6/88

6/96

66

/89زن

فیبریالری درجهی9

6/16

6/68

6/89

در بررسی پرفیوژن با توجه به اینکه تزریق با ماده

تومورها به دست آمد (.)6.68/6.99/6.86-6.66/6.6/6.9

حاجب صورت میگرفت ،ولی اثر جانبی در هیچیک از

در تومورهای آستروسیتوما درجهی 9برای ناحیه تومور و

بیماران مشاهده نشد .تمامی بیماران برای اطمینان بیشتر به

پریتومورال به ترتیب مقادیر ()6.88/6.8-6.8/6.66

مدت  9ساعت تحت نظر بودند .تعیین مرجع بهینه برای

گزارش شد .درنهایت ،برای الیگودندرو گلیوما در هسته و

مقایسه اطالعات نواحی متفاوت تومور ،مادهی سفید و

ناحیهی ادم مقادیر ()6.6/6.11/9.9/9.8/9.8(-)8.9/9.6/9.9

خاکستری ،مورد بررسی قرار گرفت که مادهی خاکستری

به دست آمد .در یکیاز بیماران با تومور اولیگودندرو

در بعضی از تومورها قابل استفاده نبود .در مادهی سفید به

گلیوما ،مقادیر متفاوتی به دست آمد .با بررسی بیشتر

علّت کمبودن بستر مویرگی و نیز وجود ،66BBB

مشخص شد که شاید یکیاز دالیل مقدار  rCBVباالتر،

پارامترهای پرفیوژن تغییرات کمی دارند؛ لذا ،درین مطالعه،

مربوط به محل کورتیکال باشد؛ به علّت اینکه کورتیکال

برای مقایسه از مادهی سفید استفاده شد .برای تعیین بیش-

نرمال در مادهی خاکستری مغز محتوی تعداد بیشتری

ترین مقدار  rCBVبزرگترین عدد به دست آمده از هر

عروق خونی در مقایسه با مادهی سفید است و تومورهایی

ناحیه به عنوان ماکزیمم برای مقایسه با مرجع به کار برده

که مادهی خاکستری را نیز درگیر کردهاند ممکن است

شد .برای بیماران با تومور مغزی گلیوبالستومامولتی فرم

دانسیته عروقی باالتری داشته باشند ،در نتیجه مقدار باالتری

برای مرکز تومورو پریتومورال -9.8/9.9/8.6/8.8/9.1

را نشان میدهند .درین روش ،برای بیماران با تومور مغزی

 6.9/9.9/9.8به ترتیب به دست آمد .در بیماران با

درجهی باال ،میانگین مقادیر  rCBVmaxبرای مرکز تومور و

سیتوما

پریتومورال به ترتیب ( )9/86±6/99( ،)8/96±6/99و برای

 6.91/6.69/6.69/6.89/6.91/6.98/6.16/9.69/9.9/8.9به

بیماران با تومور مغزی درجهی پایین (،)6/11±6/18

دست آمد .در فیبریالری ،کمترین مقدار را نسبت به دیگر

( )6/69±6/89حاصل شد .بیشترین مقدار حجم نسبی

آناپالستیکا

و

لیگودندرو

Blood Barier Brain

10

خون مغزی ،در تومور گلیوبالستوم مولتی فرم گزارش شد.
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جدول ( -)3مقادیر  rCBVو rCBFماکزیمم در ناحیهی هسته و پریتومورال
پري تومورال

مرکز تومور
بیمار

سن/جنس

نوع تومور

rCBV

rCBF

rCBV

rCBF

6

/98مرد

گلیوبالستوم مولتی فرم

9/1

8/9

9/8

6/9

9

/19مرد

گلیوبالستوم مولتی فرم

8/8

8

9/9

9/6

8

/86زن

گلیوبالستوم مولتی فرم

9/8

9/8

9/9

9/9

9

/88مرد

اولیگودندرو سیتوما درجهی8

8/9

9/8

9/9

9/9

9

/99مرد

اولیگودندرو گلیوما درجهی9

9/9

6/6

6/6

6/61

1

/86مرد

فیبریالری درجهی9

6/6

6/6

6/68

6/61

6

/69مرد

آستروسیتوما درجهی9

6/6

6/1

6/88

6/9

8

/86زن

آستروسیتوما درجهی9

6/8

6/8

6/8

6/8

9

/96مرد

اولیگودندرو گلیوما درجهی9

9/8

8/9

6/8

6/19

66

/89زن

فیبریالری درجهی9

6/9

6/9

6/6

6/9

با بررسی مقادیر در نواحی متفاوت ،به این نتیجه
رسیدیم که تومورهای با درجهی باال

()WHO III, IIII

ظاهری و بیشترین مقادیر حجم نسبی در ناحیه هسته
تومور درجهی باال قرار داشت.

تمایل دارند که مقادیر  rCBVباالتری نسبت به انواع

مرکزتومور

تومورهای دیگر نشان دهند و مقادیر  rCBVدر مرکز تومور
 rCBVوrCBF

4
3

ماکزیمم به دست آمده با این روش ،در جدول شماره ()8
خالصه شده است .تصاویر موجود در شکلهای ( )9( ،)8و

2

rCBV

بیشتر از پریتومورال میباشد .مقادیر

5

1
0
2

1.5

( )9نشان دهندهی وضعیت انواع تومورها در روشهای

1

0.5

0

ADC

متفاوت تصویربرداری است .تصویر رنگی پرفیوژن در
تومورهای متقاوت ناحیهی مرکز تومور و پریتومورال به

نمودار ( -)1همبستگی میان مقادیر ضریب دیفیوژن ظاهری و حجم

خوبی ازهم جدا شده و میتوان میان مرکز تومور و ناحیهی

نسبی خون مغزی

پریتومورال تفاوت قائل شد .درین مطالعه ،میزان همبستگی

مرکز تومور

میان مقادیر ضریب دیفیوژن ظاهری با مقادیر  rCBVmaxنیز
بررسی شد.
نمودار ( )6و ( )9همبستگی  6/18و  6/19را میان
مقادیر ضریب دیفیوژن ظاهری و حجم نسبی خون مغزی و
جریان نسبی خون مغزی در ناحیهی مرکز تومور را نشان
میدهد .دراین مطالعه ،کمترین مقادیر ضریب دیفیوژن

2

1.5

1

0.5

0

rCBF

6
4
2
0

ADC

نمودار ( -)2همبستگی میان مقادیر ضریب دیفیوژن ظاهری و جریان
نسبی خون مغزی
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 -4بحث و نتيجهگيري
همانطور که اشاره شد ،هدف این پروژه ،استفاده از تکنیک
تصویربرداری دیفیوژن و پرفیوژن وزنی به عنوان روشی
غیرتهاجمی برای تعیین مقادیر ضریب دیفیوژن ظاهری و
پارامترهای همودینامیکی مغز ) (CBV, CBF, MTTدر
بیماران با تومور مغزی گلیوما است ].[1
مواد تشدید کنتراست در تصویربرداری تشدید
مغناطیسی مرسوم ،در اغلب موارد ،تخریب ( BBBسد
خونی مغزی) را نشان میدهد که به تومور با درجهی باالتر
مربوط است.
شکل ( -)3الف) نقشه ضریب دیفیوژن وزنی که یک ناحیه با شدت

سیگنال باالیی را نشان میدهد؛ ب) تصویر پرفیوژن وزنی و

ROI

مشخص شده برای محاسبات؛ ج) تصویر رنگی پرفیوژن؛ د) نمودار
شدت سیگنال بر حسب زمان .تومور اولیگودندرو گلیوما ،درجهی9
مقادیر  rCBVو rCBFدر مرکز تومور به ترتیب  9/9و 6/6به دست آمد.

شکل ( -)9الف) نقشه ضریب دیفیوژن وزنی؛ ب) تصویر پرفیوژن
وزنی؛ ج) تصویر رنگی پرفیوژن؛ د) نمودار شدت سیگنال بر حسب
زمان .تومور آناپالستیک اولیگودندرو گلیوما درجهی 8مقادیر  rCBVو
شکل ( -)4الف) نقشه ضریب دیفیوژن وزنی با  b-factor=1000ب)
تصویر پرفیوژن وزنی؛ ج) تصویر رنگی پرفیوژن؛ د) نمودار شدت
سیگنال بر حسب زمان .گلیوبالستوم مولتی فرم مقادیر  rCBVوrCBF

در مرکز تومور به ترتیب  9.1 ،8.9به دست آمد.

 rCBFدر اطراف تومور به ترتیب  8/9و  9/8به دست آمد.

سلوالریتی 66و رگزایی 69فاکتورهای مهمّی هستند که
با هسیتوپاتولوژی تعیین میشوند؛ ولی ممکن است
cellularity
vascularity

11
12
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اطالعات قابل اطمینانی دربارهی این فاکتورها روی

محدودهی مقادیر به دست آمده ازین مطالعه ،با مقادیر

تصویربرداری تشدید مغناطیسی مرسوم به دست نیاید.

حجم نسبی خون مغزی در مطالعات سایر محقّقان متفاوت

امروزه ،از آنژیوگرافی برای رگزایی تومورها استفاده میشود

است .حدس زده میشود .این اختالف میتواند به علّت نوع

که یک روش بسیار تهاجمی است و در اکثر موارد برای

تکنیکهای به کار برده شده (از نوع توالی پالس استفاده

بیمار خطر آفرین خواهد بود .به هرحال ،از روشهای

شده ،انتخاب منطقه در طرف مقابل برای مقایسه تومور و

جدید مانند پرفیوژن  MRبا توجّه به اینکه پارامترهایی مانند

نوع تکنیک کمیسازی) باشد .درین تحقیق ،از مقادیر

 CBVو  CBFرا تعیین میکند و یک روش غیرتهاجمی

ضریب دیفیوژن ظاهری که با استفاده از روش

است از آن برای تعیین رگزایی تومورها استفاده میکنند.

تصویربرداری دیفیوژن وزنی به دست میآید ،برای بررسی

مقادیر ضریب دیفیوژن ظاهری روی  DWIبا سلوالریتی و

تومورهای گلیوم استفاده شد .چندین مطالعه نشان دادهاند

مقادیر  rCBVروی تصویربرداری پرفیوژن وزنی با رگزایی

که ضریب دیفیوژن ظاهری به سلوالریتی تومور مربوط

مرتبط است ] .[6-69با در نظر گرفتن رگزایی تومور

است .محاسبه ضریب دیفیوژن ظاهری ممکن است به

مشخص شده است که رگزایی به درجه تومور با درجه

تصویربرداری تشدید مغناطیسی مرسوم برای تشخیص

باالتر مربوط است؛ بنابراین ،احتمال  rCBVباالتر در تومور

تومورهای مغزی کمک نماید ].[66-99 ،9-8

با درجهی باالتر بیشتر است ].[69 ،68

در مطالعات دیگر گزارش شده که تومورهای با

نتایج این مطالعه نیز نشان داد که  rCBVباالتر مربوط

درجهی باال ،به طور معناداری مقادیر ضریب دیفیوژن

به درجهی باالتر است .بیشترین مقادیر  rCBVدر تومور

ظاهری کمتری از درجهی پایین دارند .این مقادیر در

گلیوبالستوم به دست آمد .مقدار حجم نسبی خون مغزی

ناحیهی پریتومورال تومورهای خوشخیم در درجهی پایین

برای این تومور برابر با  9/1گزارش شد که در مقایسه با

بزرگتر از آستروسیتومای با درجهی باال است ].[98-91

انواع دیگر تومورها مقدار بیشتری داشت .همچنین در

در گزارش دیگری نشان داده که نئوپالسمهای مغزی با

تومورهای مغزی درجهی باال ،میانگین  rCBVmaxبرای مرکز

سلوالریتی درجهی باالتر یک کاهش مشخصی را در مقادیر

(،)8/96±6/99

ضریب دیفیوژن ظاهری و به طور قابل مالحظهای افزایش

( )9/86±6/99به دست آمد .نتایج حاصل نشان داد ،با توجّه

سیگنال روی تصاویر دیفیوژن وزنی نشان میدهند ] .[9به

به بدخیم بودن این نوع تومور است ،درنتیجه وسکوالریتی

علت حرکت انتقالی آب ،که در فضای خارج سلولی تورم و

بیشتری نیز دارد .در روش تصویربرداری پرفیوژن وزنی

یا افزایش سلوالریتی اتّفاق میافتد ضریب دیفیوژن ظاهری

پارامتر  rCBVمیزان رگزایی تومور را نشان میدهد؛

را تحت تأثیر قرار میدهد و منجر به کاهش مقادیر میشود.

بنابراین ،هرچه مقادیر  rCBVبیشتر باشد ،رگزایی بیشتر و

در مطالعهای محقّقان مقدار  ADCرا  6/9×66-8±6/9در

تومور بدخیمتر است .در دو تحقیق انجام شده با روش

تومور گلیوبالستوم به دست آوردند ] .[98همچنین در

تصویربرداری پرفیوژن وزنی ،مقدار  ،rCBVدر تومور

تحقیق دیگر ،ضریب دیفیوژن ظاهری برابر  6/99×66-8برای

درجهی باال [69] 9/96±6.86 ،و مقدار  rCBVرا در

تومور گلیومای درجهی باال گزارش شدهاست .آنها نشان

گلیوبالستوم 66/8±8/8 ،و برای تومور آناپالستیک مقدار

دادند که اختالف معناداری میان ضریب دیفیوژن ظاهری در

 9/6 ±6/8گزارش شده است ].[61

گلیومای آناپالستیک و گلیوبالستوم وجود دارد ].[91

تومور

و

پریتومورال

به

ترتیب
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درین مطالعه ،برای گلیوبالستوم میانگین ضریب

مانند حجم خون مغزی و جریان خون مغزی و اینکه یک

دیفیوژن ظاهری ( )6/99×66-8±6/66و ()6/88×66-8±6/61

روش غیرتهاجمی است ،میتواند روشی مناسبتر برای

به ترتیب برای مرکز تومور و ناحیهی پریتومورال گزارش

تعیین رگزایی تومورها باشد .همچنین برای تمایز قرار دادن

شد.

میان تومور درجهی باال از درجه پایین ،روش دیفیوژن وزنی
همچنین برای تومور با درجهی باال ،مقدار میانگین

به تنهایی کمک کننده نیست و باید از روش تصویربرداری

( )6/19×66-8±6/69و برای مرکز تومور گلیومای درجهی

پرفیوژن وزنی نیز در ارزیابی تومور گلیومای درجهی پایین

باال (سه و چهار) )6/98×66-8±6/66( ،و برای گلیومای

و درجهی باال استفاده کرد .برای بررسی بهتر تومورهای

درجهی پایین ( )6/99×66-8±6/96به دست آمد .در

مغزی ،پیشنهاد میشود که از هردو روش تصویربرداری

تومورهای درجهی باال ،کمترین مقدار ضریب دیفیوژن

دیفیوژن و پرفیوژن وزنی برای بررسی بیماران قبلاز

ظاهری در ناحیهی متراکم قرار داشت .نتایج مشخص کرد

جرّاحی استفاده شود.

که تومور با درجهی باال ،مقادیر ضریب دیفیوژن کمتری
نسبت به تومورهای درجهی پایین نشان میدهد .این کاهش
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