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 قربانلومهرداد  –مسلمی فاطمه  –فالح حمیذه  –اعضای گروه: الهه بختیاری 

 



 Page 1 دا٘ؾٍاٜ ػّْٛ پشؽىی تٟزاٖ 98ادیِٛٛصی ر

 

یىی اس رٚؽٟایی اعت وٝ ٕٞٛارٜ خطز تاالیی دارد تٝ ٕٞیٗ  تٟاخٕی )اعتفادٜ اس وتتز( آ٘ضیٌٛزافی

 DSAتؼذ اس آ٘ضیٌٛزافی  خاطز رٚؽٟای تؾخیصی خشٚ رٚؽٟایی ٞغتٙذ وٝ وارتزد فزاٚاٖ دار٘ذ.

(Digital Subtraction Angiography) ٝتٛا٘ایی عی تی در  ٔذ٘ظز اعت وٝ تؼذا تاتٛخٝ ت

 خای خٛد را تٝ عی تی داد. DSAٌزفتٗ تصاٚیز عٝ تؼذی 

ٔا٘ٙذ آٔادٜ عاسی تیٕار وٝ  تزای آ٘ضیٌٛزافی ٕٞٛارٜ در عی تی تایذ تٕٟیذاتی را در ٘ظز تٍیزیٓ،

اس خّٕٝ  ت اعت وٝ تیٕار تٝ ا٘ذاسٜ وافی دٞیذراتٝ تاؽذ.در صٛرت تشریك فمط ایٗ ٘ىتٝ حائش إٞی

 تٛضیحات السْ را تٝ تیٕار تذٞیٓ؛ CTتایذ درٔٛرد پزٚعٝ ا٘داْ  ٘ىات دیٍزی وٝ تایذ تٛخٝ داؽت:

در طَٛ وار تىاٖ ٘خٛرد،  ایٙىٝ تٝ ٞیچ ٚخٝ رٌی اس تیٕار ٕ٘یٍیزیٓ ٍٔز ري چیٗ لذأی آر٘ح،

تزداری خارج ؽٛد وٝ زٞزٌٛ٘ٝ خغٓ فّشی در ٘احیٝ تصٛی رد،٘فغؼ را ٍ٘ٝ دا ،ٞزٚلت ٌفتٝ ؽذ

 تٟتزیٗ راٜ تزای حُ ایٗ ٔؾىُ پٛؽیذٖ ٌاٖ اعت.

تٙاتزایٗ تٝ دعت آٚردٖ  پؾت عز ٔادٜ حاخة اعت. ٕٞشٔاٖ تٛدٖ حزوت، ٟٕٔتزیٗ دغذغٝ وار،

 سٔا٘ی وٝ ٔادٜ حاخة تٝ ٘مطٝ ٔٛرد ٘ظز ٔیزعذ تغیار ٟٔٓ اعت.

 ٖ رعیذٖ ٔادٜ حاخة تٝ ٘مطٝ ٔٛرد ٘ظز تٝ دٚ صٛرت رفتار ٔیؾٛد:تزای تٝ دعت آٚردٖ سٔا

 Timing bolus 

 Smart prep 

Timing bolus:  ٗاتتذا تؼذ اس ٌزفتsurvey ٓیه ِثٝ  ٔٙطمٝ ٔٛرد ٘ظز خٛد را ا٘تخاب ٔیىٙی(

آئٛرت را در ٘ظز ٌزفتٝ ٚ دعتٍاٜ را تزای آٖ ٘احیٝ عا٘تز ٔیىٙیٓ( عپظ ٔادٜ حاخة را تا عزػت 

4-5 ml/s  ٖ30 تٝ ٔیشاml.ٓتٝ ٔحض ؽزٚع وار دعتٍاٜ ؽزٚع تٝ اعىٗ وزدٖ  تشریك ٔیىٙی

 0.3)ٔثال ٞز  فمط اس ٕٞاٖ یه ٔمطغ تا فٛاصُ سٔا٘ی ٔؾخص ٚ ٔتٙاٚب اعىٗ ٔیىٙیٓ ٔیىٙذ.

 ٔادٜ حاخة تٝ صٛرت سیز اعت: rateثا٘یٝ یه اعىٗ(. طثك لاٖ٘ٛ 
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تٝ ٔحض ٚرٚد تٝ دعتٍاٜ ٌزدػ  یٓ،اتتذا تٝ أز ٞیچی اس ٔادٜ حاخة ٕ٘یثیٙ 

ؽذٖ ٔادٜ حاخة  enhanceخٖٛ ٚ تؼذ ریٛی ٚ تؼذ لّة ٚ تؼذ وٝ اس لّة پٕپ ٔیؾٛد افشایؼ 

اعت یؼٙی  timing bolusٕٞاٖ  enhancementرا داریٓ ٚ تؼذ تاس افت ٔیىٙذ.تاالتزیٗ حذ 

delay time. 

 enhanceتصٛیز  6وٝ در  ثا٘یٝ یه اعىٗ اعت3.3ٌاٞی دعتٛر دادٜ ؽذٜ تٝ دعتٍاٜ ٞز 

تزای  وٝ ثا٘یٝ ٔیؾٛد ٌاٞی ٞٓ تؼضی ٞا یىی ٔیٍیز٘ذ یىی رد ٔیذٞٙذ 6ثا٘یٝ تاؽذ 1اٌز  ٔیؾٛد.

 اعت. پاییٗ أذٖ دٚس تیٕار

را  اٌز آئٛرت را تخٛاٞیٓ ٔحذٚدٜ اعىٗ اس اتتذای آئٛرت ٘شِٚی تا ٔحُ دٚؽاخٝ ؽذٖ ایّیان( -

 ٔیٍیزیٓ.

 ٛاٞیٓ اس تاالی آئٛرت تا راٖاٌز آئٛرت تا راٖ را تخ( -

 تا ٘ٛن اٍ٘ؾتاٖ ر٘اَ ؽزیاٖ اٌز ا٘ذاْ تحتا٘ی را تخٛاٞیٓ اس تاالی( -

 اس اتتذای آئٛرت ٘شِٚی تا تاالی ٔغش را تخٛاٞیٌٓزدٖ اٌز ( -

 اٌز ٔغش را تخٛاٞیٓ تایذ وارٚتیذ را ٞٓ داؽتٝ تاؽیٓ.( -

وات اَٚ را ٔیٍیزیٓ تؼذ ٘مطٝ ٔٛرد ٘ظز را ا٘تخاب ٔیىٙیٓ،  اتتذا اعت. smart prepرٚػ تؼذی 

ا٘تخاب ٔیىٙیٓ ٚ دعتٛر تشریك اصّی را تٝ دعتٍاٜ ٔیذٞیٓ یؼٙی  browserیه ٘احیٝ را تا 

تالفاصّٝ پظ اس وات اَٚ تشریك ٔادٜ حاخة را ا٘داْ ٔیذٞیٓ.ایٗ رٚػ تز اعاط ا٘ذاسٜ ٌیزی ػذد 

CT  ٗػذد ػذد ٔٙاعثی اعت ٚ تالفاصّٝ دعتٛر ا٘داْ وار را ٞا٘غفیّذ اعت ٚ ٔیٍٛیذ وٝ ای

  ٔیذٞذ.
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 افت ٔیىٙذ. CTػذد  ،تٝ دِیُ ٘مص آٔاری دعتٍاٜ ػّت پاییٗ آٔذٌی در ٕ٘ٛدار:

ثا٘یٝ طَٛ ٔیىؾذ ٚ اس  23پظ  .5ml/s-4تا عزػت  ml 130-100ٔیشاٖ تشریك در ایٗ رٚػ 

 آ٘ضیٛوت صٛرتی اعتفادٜ ٔیؾٛد.

Smart prep  ٝویفیت پاییٗ تزی دارد ٚ ٔیشاٖ تشریك ٔادٜ حاخة ٘یش ٘غثت تtiming bolus 

ویفیت تصٛیز تٟتز اعت ٚ ایٗ ٔشیت را دارد وٝ ٔا تٟتزیٗ  timing bolusوٕتز اعت ِٚی در 

 سٔاٖ را تا چؾٓ خٛد ٔیثیٙیٓ ٚ تؾخیص ٔیذٞیٓ.

 5ml/sآ٘ضیٌٛزافی ػزٚق پِٕٛٛ٘زی تیؾتزیٗ عزػت را دارد: 

ٕٞٛارٜ ٔیتٛاٖ اعتفادٜ ٕ٘ٛد ٚ خشٚ تىٙیىٟای   timing bolusاس  ایٗ دٚ رٚػ چیغت؟وارتزد 

در ٘احیٝ ػزٚق پِٕٛٛ٘زی  در عز ٚ ٌزدٖ وارتزدی ٘ذارد. smart prepأا  فٛق اِؼادٜ ٔٛثز اعت.

 ٞٓ خٛاب ٕ٘یذٞذ.چزا؟

ٌٛالر وٝ پاییٗ .وارٚتیذ وٝ تاال ٔیزٚد ٚ صا1اعت در ٘احیٝ ٌزدٖ)وارٚتیذ ٚ ٔغش( دٚ ري ٔذ ٘ظز

 minتزای وارٚتیذ ٚ اس ایٗ طزف  maxتا تٛخٝ تٝ سٔاٖ تٝ دعت آٔذٜ تیؾتزیٗ حذ ٚ  ٔی آیذ.

در  تزای صٌٚٛالر اعت ٚ ٔذت سٔا٘ی وٝ طَٛ ٔیىؾذ تا اس آئٛرت تٝ تاال تش٘یٓ ٔؾخص ٔیؾٛد.

اعت ٚ اس تاال آ٘ضیٌٛزافی ٕٞیؾٝ اس پزٌٚشیٕاَ تٝ دیغتاَ ٔی رٚیٓ أا در ٔغش ٚ وارٚتیذ تزػىظ 

سٔاٖ  timing bolusآٖ دٚ تاؽذ تٝ ٕٞیٗ دِیُ چٖٛ در  پظ سٔاٖ تایذ تیٗ تٝ پاییٗ ٔی آییٓ.

 smartٞز دٚ را تٝ دعت ٔی اٚریٓ تٝ ٔا وٕه ٔیىٙذ تا تذاخُ تصٛیز ٘ذاؽتٝ تاؽیٓ أا در 

prep  ٗرٚی ٞٛا وار فمط ػذد ٞا٘غفیّذ یىی را ٔیتٛا٘یٓ داؽتٝ تاؽیٓ ٚ سٔاٖ را ٘ذاریٓ تٙاتزای

ؽزیاٖ پِٕٛٛ٘زی تٝ خاطز آٔثِٛی ریٛی  در ؽزیاٖ پِٕٛٛ٘زی ٞٓ ایٗ ٔؾىُ را داریٓ. وزدٖ اعت.

اٌز تٝ د٘ثاَ آٔثِٛی ریٛی ٞغتیٓ اٌز سٔاٖ ٔتٙاعة ٘ثاؽذ ؽزیاٖ وٛچه را  ٌزفتٝ ٔیؾٛد.
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رٚی ٞٓ ٔیپٛؽا٘ذ ٚ در آئٛرت آرتیفىت ایداد ٔیىٙذ پظ تایذ سٔا٘ی را تٝ دعت آٚرد وٝ رٌٟا 

 افتادٌی ٘ذاؽتٝ تاؽٙذ ٚ تا یه اختالف سٔا٘ی پز ؽذٖ ؽزیاٟ٘ا را تٝ دعت آٚرد.

 totalخٛاب ٕ٘یذٞذ آ٘ضیٌٛزافی  smart prepخٛاب ٔیذٞذ ٚ  timing bolusٔٛرد عٛٔی وٝ 

body .عزػت ػثٛر خٖٛ در افزاد ٔختّف ٔتفاٚت اعت اعت یؼٙی اس آئٛرت تا ٘ٛن اٍ٘ؾتاٖ پا. 

ٌاٞی اٚلات عزػت ٔادٜ حاخة وٓ ٚ  ٓ عزػت ػثٛر خٖٛ خیّی پاییٗ ٔی آیذ.ٔثال در آ٘ٛریغ

 پظ تایذ یه عزػت ٔتؼادَ داؽتٝ تاؽیٓ.یا تزػىظ.عزػت دعتٍاٜ سیاد اعت 

یا ٔغافت را ٞٓ   xٔیٍیزیٓ. t2ٚیىی در سٔاٖ  t1در سٔاٖ  timing bolusٔطاتك ؽىُ سیز یه 

ٔیتٛاٖ تٝ دعت آٚرد:عزػت را اس فزَٔٛ ٔماتُ وٝ داریٓ در ٘تیدٝ 
 

 
=v    ٜتٙاتز ایٗ عزػت ٔاد

  ٔیؾٛد تٝ دعت ٔی آیذ. pitchحاخة وٝ ٕٞاٖ عزػت تخت یا 

 سٔا٘ی تزای تصٛیزتزداری ٟٔٓ اعت وٝ ٔادٜ حاخة ٚارد فاس ٚریذی ٘ؾٛد.

 اس تاالتز اس ٘مطٝ ٔٛرد ٘ظز تا پاییٗ آٖ را ٔیٍیزیٓ.

 ٔا خیّی ٟٔٓ اعت.در تیٕاراٖ دیاتتی ػزٚق عطحی وف پا تزای 

اعتفادٜ ٔیىٙیٓ ٚ در تاسعاسیٟا  timing bolusدر آ٘ضیٌٛزافی ػزٚق پِٕٛٛ٘زی اتتذا تٝ أز اس 

 داؽتٝ تاؽیٓ.  VR  ٚsemi sagital، semi coronal ٚsemi axial تایذحتٕا 

در تٕاْ آ٘ضیٌٛزافیٟا ٘یاسی ٘یغت وٝ  آ٘ضیٌٛزافی ػزٚق وزٚ٘زی وٕی تا تمیٝ تفاٚت دارد.

تاس  25cmوّغیفیىاعیٖٛ ٚ ٔیشاٖ آٖ را تثیٙیٓ أا تزای آ٘ضیٌٛزافی ػزٚق وزٚ٘زی فیّذی تا عایش 

تصٛیزتزداری ٔیؾٛد تا ٔیشاٖ وّغیفیىاعیٖٛ ػزٚق  calcium scoreٔیىٙیٓ ٚ تا تىٙیه 

 وزٚ٘زی را ٘ؾاٖ دٞذ.
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در ٌیت  السْ اعت. ECGاعتفادٜ اس ٌیتٟای  اس لٛط آئٛرت ؽزٚع ٔیىٙیٓ تا پاییٗ دیافزآٌ.

وٝ در ایٗ ٘احیٝ تاؽذ  ار ٟٔٓ اعت ٚ سٔا٘ی را ٘یاس داریٓتصٛیز ٘احیٝ تاالی فّؼ لزٔش رً٘ تغی

 حزوتی واٞؼ ٔی یاتذ. unsharpnessسیزا در ایٗ سٔاٖ لّة در حاَ اعتزاحت اعت ٚ 

 

( تؼذ تا تیٕار صحثت 53-55لّة را تا آرأثخؼ تٝ حذالُ ٔیزعا٘ٙذ)  rate،64دعتٍاٟٞای در 

ٔیىٙٙذ چٖٛ ؽذت ٔادٜ حاخة سیاد اعت تایذ تٝ تیٕار تٍٛییٓ وٝ ٕٔىٗ اعت تذٖ تٝ ؽذت ٌزْ 

ٔؼٕٛال تٝ  .timing bolusٔیؾٛد اعتفادٜ وزد ٞٓ اس تىٙیه  smart prepٞٓ اس تىٙیه  ؽٛد.

را پیذا وزدٜ ٚ خّٛی آٖ تؼذ دٞا٘ٝ آئٛرت  اعتفادٜ ٔیؾٛد. smart prep ار اس خاطز راحتی و

پظ اس ٌزفتٗ  ػزٚق وزٚ٘زی اعت ٚ ٔا تصٛیز ٔیٍیزیٓ. زٚخی پظ اس آٖاِٚیٗ خٔیٍذار٘ذ چٖٛ 

ٞزیه اس رٌٟا تٝ صٛرت ٔدشا ٚ خذاٌا٘ٝ ؽزٚع تٝ تاسعاسی ؽذٖ ٔیىٙٙذ تؼضی ٞا ٕٞٝ را تصٛیز 

)دّٞیش ٚ تطٗ تؼذ ٔیزٚیٓ عزاؽ دّٞیش ٚ تطٗ  ٚ تؼذ خذا خذا تاسعاسی ٔیىٙٙذ.تاٞٓ تاسعاسی وزدٜ 

 چپ تزای ٔا تغیار ٟٔٓ اعت(

حدٓ ٔؾخص ؽذٜ در تصٛیز لّة یه تار در حاِت پز ٚ یه تار در حاِت تخّیٝ 

تٝ ایٗ دِیُ ٟٔٓ اعت وٝ   out putلّة را تٝ ٔا ٔیذٞذ) out putٚ  ا٘ذاسٜ ٌزفتٝ ٔیؾٛد

 را ٘ؾاٖ ٔیذٞذ(.ػّٕىزد لّة 

 calcium scoreٚ رٚی ؽذ،ٞٓ ػزٚق وزٚ٘زی ٕ٘ایؼ دادٜ ؽذ پظ ٞٓ تزٖٚ دٜ لّة ٔؾخص 

 .خاٞایی وٝ تٍٙی دارد ٔیتٛاٖ ٔؾخص وزد تاسعاسی ا٘داْ ؽذ،

 ػزٚق را تاسعاسی ٔیىٙیٓ ٚ خایی وٝ وّغیفیٝ ؽذٜ را ٔؾخص ٔیىٙیٓ. calcium scoreدر 
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وٝ عزػت خیّی تاالعت در ٕٞاٖ ِحظٝ ٔیتٛاٖ تصٛیز را پیؾزفتٝ  256ٚ دعتٍاٟٞای   EBCTدر

 پز ٚ خاِی ؽذٖ ٔؾاٞذٜ وزد.ٚ  dynamicتٝ صٛرت 

لّة را  infarctionتا تخٕیٗ حذٚد دٚ ٞفتٝ سٔاٖ  ایٗ اعت وٝ EBCTیىی اس ٚیضٌیٟای تارس 

 خیّی تاالعت ٚ تیٕار ٘یاس تٝ آرأثخؼ ٘ذارد. EBCTویفیت تصاٚیز  ٔیذٞذ.

 AP ٚ Latدٚطزفٝ ٔیٍیزیٓ:حتٕا اعىات 

 خیّی ٔؾىُ دارد. smart prepخایی وٝ عزػت خٖٛ پاییٗ یا خیّی خیّی تاال تاؽذ تىٙیه 

 smart٘مطٝ ٔؾخص ؽذٜ رٚی ٕ٘ٛدار تٟتزیٗ سٔاٖ تزای ؽزٚع وار در 

prep .را ٘ؾاٖ ٔیذٞذ 

 ٕٞچٙیٗ ٔیتٛاٖ تٍٙی ٞا ٚ فزٚرفتٍیٟای لّة را ٘یش ا٘ذاسٜ ٌزفت.

 اصال تشریك ٘ذاریٓ. calcium scoreدر 


