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توموگرافی کامپیوتری از سر

،اطالعات مربوط به مغز عموما از 1972قبل از ابداع دستگاه توموگرافی کامپیوتری در سال 

.بدست می آوردندپنومو آنسفالوگرافی ،  انژیوگرافیطریق 

بودند دردناک و بسیار خطرناک الزم داشت ،برای بیمار نیز وقت زیادی این روش ها ضمن اینکه  

درباره ی مکان و محل توده ها یا مراحل یک بیماری را فراهم می  غیر مستقیمیو اطالعات 

.آوردند

قدرت تفکیک همچنین ضمن ایجاد . توموگرافی کامپیوتری ،نورورادیولوژی را متحول کرد  

.،نا هنجاریهای داخل مغز را براحتی قابل تشخیص نمودفضایی و کنتراست عالی



Benefits

1.CT scanning is painless, noninvasive and accurate.  

2.Unlike conventional x-rays, CT scanning provides very detailed
images of many types of tissue as well as the lungs, bones, and blood vessels 
at the same time. 

3.CT examinations are fast and simple; in emergency cases, they can reveal 
internal injuries and bleeding quickly enough to help save lives. unlike MRI. 

4.CT has been shown to be a cost-effective imaging tool for a wide range of 
clinical problems. 



Benefits

5.CT may be less expensive than MRI. In addition, it is less sensitive to
patient movement. 
6. CT can be performed if you have an implanted medical device of any kind, 
unlike MRI. 

7-CT imaging provides real-time imaging.

8.A diagnosis determined by CT scanning may eliminate the need for
exploratory surgery and surgical biopsy. 

سرعت اسکن برای تمامی بیماران مفید است مخصوصاً برای کودکان،افراد مسن وبیماریهای بدخیم.9



Risks

1.There is always a slight chance of cancer from radiation. However, the 
benefit of an accurate diagnosis far outweighs the risk. 

2.The effective radiation dose from this procedure is about 0.6-10 mSv, 
which is about the same as the average person receives from background 
radiation in eight months until 3 years..

3.Women should always inform their physician or x-ray technologist if there 
is any possibility that they are pregnant. 
4.CT scanning is, in general, not recommended for pregnant women because 
of potential risk to the baby. 



Risks

5.Nursing mothers should wait for 24 hours after contrast material injection 
before resuming breast-feeding. 

6.The risk of serious allergic reaction to contrast materials that contain iodine 
is rare, and radiology departments are well-equipped to deal with them. 

7.Children should have a CT study only if it is essential for making a 
diagnosis and should not have repeated CT studies unless absolutely 
necessary.



limitations of CT Scanning

A person who is very obese) may not fit into the opening of a conventional CT 
unit.

Compared to MR imaging, the precise details of soft tissue (particularly the 
brain) are less visible on CT scans. CT is not sensitive in detecting 
inflammation of the meninges.

While CT is occasionally used to detect the presence of tumors, MRI  is the 
primary choice for this purpose.

Motion can affect the quality of a CT scan even when every effort is made to 
see that your child holds still .



Common Indication for Head CT

 Cranial-facial trauma
 Acute stroke
 Suspected subarachnoid or intracranial 

hemorrhage
 Evaluation of headache
 Evaluation of sensory or motor function loss
 Evaluation of sinus cavities 



Types of head CT`s
 Non-conrast

 Contrast
 Iv contrast is given to better evaluate:

Vascular structures
Tumors
Sites of infection

 Relative contraindications:
Allergy, renal failure



Contrast media
:  هدف 

استفاده از مواد حاجب خوراکی و تزریقی در سی تی اسکن به منظور نمایش اختالف چگالی بین 

.بافت طبیعی و غیر طبیعی می باشد

:نوع ماده کنتراست 

در سی تی اسکن با ماده حاجب خوراکی،ازمحلول رقیق شده مگلومین یا گاستروگرافین ویا محلول 

.درصد با ترکیبات آنتی فلوکوالسیون استفاده می شود 1-3سوسپانسیون سولفات باریوم 

:میزان دوز 

است، میزان دز دارو برای این  cc 200-50معمول برای سی تی اسکن سر و یا شکم ، 

.تجاوز کند  cc200  پروسیجرها نباید از



Contrast media
 Barium

 Iodinated 
• vascular

• Biliary, Urinary

• CSF

 Gadolinium



Pathology Indication

:پاتولوژی هایی که نیاز به ماده کنتراست زا ندارند 
تروما 

 شکستگی جمجمه

هماتوم ساب دورال یا اکسترادورال

آنوکسی مغز 

CVA

:پاتولوژی هایی که نیاز به ماده ی کنتراست دارند 
(sol)ضایعات فضاگیر

 تومور های اولیه و متاستاز داده مغزی

نقص عروقی 

 AVM

 آنوریسم



CTA کاربرد

:تعریف 

 آزمونی است که از اشعه یx سراسر بدن استفاده     عروق شریانیبرای نمایش جریان خون در

.  می شود

 اشعه این روش ترکیبی ازx   تصاویر است آنالیز کامپیوتریهمراه با.

CTA  برای بیمار می باشد چون ماده ی خوشایند تری و روش غیر تهاجمی یک روش

.تزریق می شودسیاهرگهای محیطی کنتراست مورد استفاده در 

CTA با شیوه ی مفید یکsafty میباشدکوتاه تر انجام آزمون  زمانو  بیشتر.

:برتری های این روش نسبت به آزمون های دیگر در بررسی عروق مغزی

 را بسیار دقیق تر از جزئیات آناتومیکی عروقMRIو اولتراسوند نمایش می دهد.

 آنها تشخیص زود هنگام در بیماران مصدوم امکان آسیب شریانی وجود دارد که این روش در

.می تواند مفید باشد

 جزئیات شریانی و رشد همچنین در بیماران دارای تومور این روش به جراح برا پی بردن به

.بسیار کمک کننده می باشدتومور 



مشخصات مغز طبیعی در سی تی اسکن مغز

 نخاعی به صورت دانسیته اب داخل سیستم بطنی و فضای زیر عنکبوتیه دیده می –مایع مغزی

.شود و دانسیته ی ا ن با دانسیته مغز فرق می کند

 افتراق ماده سفید و خاکستری م غز کامال مقدور نیست

 داس مغز متراکم تر از مغز به نظر می رسد

 جزیئات حفره ی خلفی ممکن است به واسطه آرتیفکت های ناشی از استخوان تمپورال و اکسی

.پتال کمتر دیده شود



:عرضیمقاطع 
.را ارزیابی نمود ,csfمقطعی کامل که می توان قسمت های مختلف مغز مانند بخش های سفید و خاکستری ، مایع 

:مقاطع کرونال
تولید نمی  mriتصاویر کرونال مغزبواسطه آرتیفکتهای دندانهای پرشده وحرکتی واستخوانی تصاویرمطلوبی مثل 

.کند

:تصاویر کرونال خصوصا در ارزیابی 

  استخوان

غده هیپوفیز

موقعیت تومورها نسبت به بطنهای مغزی مفید است.

:مقاطع ساجیتال
لذا .تصاویر ساجیتال با وجودیکه آناتومی را بخوبی نشان می دهد بندرت اطالعات پاتولوژیک را فراهم می کند

.بندرت کاربرد دارد

(  وقنات سیلویوس  4و3)تحتانی، مستقیم ،سیستم بطنی –سینوسهای  ساجیتال فوقانی : ساختمانهای قابل بررسی 

.،فضای ساب آراکنوئید



:پارامترهایی که در سی تی به یک تکنولوژیست کمک می کند

:Slice thickness
 که انتخاب کات ضخیم و کات ظریف بر عهده ی تکنولوژیست است

.فرق می کندنوع پاتولوژی و بر اساس 

:FOV که می تواند بزرگ یا کوچک انتخاب شود

FOV یابدرزولوشن فضایی افزایش کوچک سبب می شود که.

Interval
pitch

Exposure



:پارامترهایی که در سی تی به یک تکنولوژیست کمک می کند

:مثال



اسکن گرام

ازمغز

ضخامت هر

اسالیس 

تعیین میشود

که بستگی 

به عضو 

مورد نظر

وضایعه 

بیولوژیکی

دارد که 

10معموال 

میلی متر

وبرای

قسمتهای  

 3-2ظریف 

میلی متر

هست برای 

ضخامت 

Pnsاسالیس 

5 mm



فاکتورهای اثرگذاربرکیفیت تصاویر

(روحی ,فیزیکی(:آمادگی بیمار

.باشدآناتومی مد نظر بطور افقی وعمودی در مرکز گانتری :وضعیت بیمار

وضعیت نامناسب بیماربرآورد اعدادcT را کاهش وکیفیت ودقت تصاویر را می کاهد.

(25,35,45cm)با اندازه بدن بیماربرای احاطه آناتومی مد نظر متناسب  fovانتخاب

یا زمان اسکن افزایش درنتیجه قدرت تفکیک کنتراست  mA,kvبا افزایش  سیگنال به نویزدرصد 
(.دراسکن مغز فاکتورهای باال)بافت نرم افزایش مییابد

افزایش زمان اسکن اغلب آرتیفکتهای حرکتی را افزایش می دهد.

( قدرت تفکیک فضایی باال)با کاهش ضخامت برشmA,kv باید افزایش تا درصد سیگنال به
.نویز مناسب باشد

بخش سفید )قدرت تفکیک فضایی را افزایش و قدرت تفکیک کنتراست راتقلیل میدهد ظریفبرش 
(.وخاکستری مغز قابل تفکیک نیست

 استفاده می شود 2-1در تصویر برداری گوش میانی یا هیپوفیز از ضخامتهای



سکته

: پاتولوژی

 لخته ی خونی       انسداد عروق تغذیه کننده مغزی      نکروز برگشت ناپذیر

.موضعی

و به مراتب کمتر توسط پالک آترواسکلروزیس تصلب شرایین : علت انسداد

.     التهاب سرخرگی

  



.انجام می شودسی تی پرفیوژن سکته یا حمله مغزی با تکنیک جدید به نام 

CTتظاهرات سکته در اسکن های 



تومورهای مغزی 

.اهستند که بیشتر نیمکره های مغزی را درگیر می کنندگلیوم هشایع ترین تومور مغزی 

.استفاده می کنندکنتراست زا درتشخیص تومور و متاستازها از ماده 

اشتباه گرفته شود ادمدر تصاویر بدون کنتراست تومور دارای دانسیته کمی است که ممکن است با 

می کند که در تصاویر حدود تومور جذب در صورت تجویز ماده ی کنتراست ضایعه ی تومور آن را 

.     مشخص مشود هر ممکن است اطراف تومور هم ادم وجود داشته باشد





:هستندسه فاز دانسیته دارای  ctخونریزیها در

فازهیپر دنسخونریزی      :در مراحل حاد اولیه 

فازایزودنسروز از خونریزی         10بعد از 

فازهیپودنس :  خونریزی جذب ودانسیته آن از بافتهای اطراف کمتر می شود



Acute blood is bright white on CT: 

Blood become isodense at approximate 1 week:

Blood becomes hypodense at approximately 2 week:



Epidural haemorrhage

از خطرناک ترین خونریزی های مغزی هستند که به علت آسیب به شریان مننژیال میانی :  تعریف

.است 

:مناطقی که مستعد این نوع خونریزی هستند 

 پریتال –نواحی تمپورال

حفره ی کرانیال خلفی

دارند  حاد دانسیته باالیی هستند که در مراحل محدب الطرفین این خونریزی ها به شکل 

  



Subarachnoid Haemorrhage(SAH)

و ورود خون به فضای ساب  شریان مغزیاین نوع خونریزی ها به علت پاره شدن یک : پاتولوژی

.آراکنوئید رخ می دهد

، ضربه دیدگی مغزی ( (AVMوریدی –آنوریسم عروقی ، ناهنجاری  های شریانی : علت 

.خونریزی تازه به صورت دانسیته باال در فضای ساب آراکنوئید مشاهده می شوند



Subdural Haemorrhage(SDH) 
:خونریزی های تازه 

 هاللی شکل اند

دانسیته باالیی دارند

 خونریزی به شکل مقعر بوده که طرف تقعر به سمت نیمکرهای مغزی می باشد



Trauma

.بکار می رود CNS سی تی اسکن به عنوان اولین روش در بررسی تروما به

:اسکن های سی تی در بیماران دچار تروما

 شکستیگی های جمجمه ای

له شدگی های مغزی

  انواع خونریزی ها( ساعت اول در  24خونربزی درMRIمقدور نیست) و میزان آن را به

.سرعت به ما نشان می دهد



trauma



:در سی تی اسکن بیماران تروما به سر موارد زیر بررسی می شود

شکستگی های استخوان جمجمه . 1

خونریزی ها . 2

پنوموسفالی . 3

آسیب های منتشره. 4



هیدروسفالی



Which procedure is better MRI or CT?

CT

(میلی سیورت2-1)استفاده از اشعه یونیزان

 تصویرسازی تنها از یک زاویه بدون

بازسازی بدون پردازش

 حساسیت کمتر در نشان دادن ضایعات بافت

نرم

کنتراست رزولوشن پایین تر

 استفاده از ماده کنتراست برای تصویر

سازی عروق و خطرات مربوط به استفاده 

از ماده کنتراست

وجود آرتیفکت های استخوانی

MRI

عدم استفاده از اشعه ی یونیزان

تصویربرداری از زوایای مختلف

 مناسب برای تصویربرداری و تشخیص

ابنرمالیتی بافت نرم

کنتراست رزولوشن باال تر

نبود آرتیفکت های استخوانی

 عدم استفاده از ماده کنتراست برای تصویر

سازی عروق

تصویرسازی عالی از سینوس های جمجمه

 قطعیت بیشتر در تعیین ماهیت ضایعات



Which procedure is better MRI or CT?

MRI

 تصویربرداری طوالنی ترو گران تر

وسخت تر

 عدم سیگنال در تصویربرداری از

کورتکس استخوان

 بعلت زمانبر بودن روش در مواقع حاد

.  توصیه  نمی شود

CT

 تصویربرداری سریع تر، ارزان تر و

راحت تر

مناسب برای تصویرسازی مننژیوم

 اولین اقدام درمانی در بیمارانی که وضعیت

.حادی برای مغز بوجود آمده است

ICPو CVAتروما : مانند



پایان


