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ٔچ دست از ٘ظر آ٘اتٛٔی پیچیذٜ ٚ از ِحاظ فیسیِٛٛشیىی ٞٓ جایی است وٝ شىستٍی فراٚاٖ 

 تیت ٚ...تراپسیْٛ،وپی ِٛ٘یت، از جّٕٝ: شىستٍی اسىافٛئیذ،رخ ٔی دٞذ 

 

در ٚالغ تایذ ا٘تٟای تحتا٘ی رادیٛس ٚ  تظٛیر از دیستاَ رادیٛس ٚ اِٚٙار،٘احیٝ ٔٛرد تررسی در 

 اِٚٙار در تظٛیر تاشذ.

ٔتاوارج اَٚ تایذ در وّیشٝ تاشذ زیرا  وٝ تا ٚسط ٔتاوارج ٞا ٚ تمریثا تٕاْ طَٛدلت شٛد 

 است شىستٍی ٞایی وٝ ترای ٔچ دست رخ ٔی دٞذ ٔثُ تٙت  اتفاق افتادٜ تاشذ.ٕٔىٗ 

Bennett's fracture  در ٚالغ

استخٛاٖ ٔتاوارج اَٚ لاػذٜ ی شىستٍی 

است وٝ اِثتٝ ٘یازی ٞٓ ٘یست وٝ تٕاْ 

 )شىستٍی(ٔتاوارج اَٚ دیذٜ شٛد.    
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Position :supine   دست را تاالی سر تثرد أا جٟت راحتی تیٕار ٔخظٛطا در ٚ

ثرد ٚ وٙار سر لرار دٞذ، تخٛاتذ ٚ دست را تاال ت prone رافراد چاق تٟتر است ترجیحا تیٕا

( ) در prone oblique) ٔی شٛد تا تازٚ راست لرار تٍیرد. oblique وٕی تذٖ

 ٔی آیذ(ایٗ حاِت دست در ٚسط آٔذٜ ٚ اطالػات تیشتری تٝ دست 

در افراد چاق جٟت راحتی تیشتر دست در أتذاد تذٖ ٚ در افراد الغر دست تٝ ػٙٛاٖ تاِشتی 

 زیر سر لرار ٔیٍیرد یؼٙی سر رٚی تازٚ لرار ٔیٍیرد.

 

FOV فٛواَ اسپات ٞٓ تایذ وٛچه ا٘تخاب ٌردد. پس تایذ وٛچه ا٘تخاب ٌردد 

ٞر چٝ  ثاشذ.ٔیّی ٔتر ٔی 1 ،اسالیس 16ٔیّی ٔتر ٚ در دستٍاٜ  5.625ضخأت ٔمطغ 

 وٛچىتر تاشذ وارآیی تیشتر است.

 (mm 0.8)طثك اسالیذ   mm 3-2تازسازی

جٟت تررسی تا٘ذٖٚ ٞا ٚ ٘سج ٘رْ  soft tissue چٖٛ استخٛا٘ی است ٚ  boneورُ٘

 ا٘جاْ ٔیٍیرد.

  VR ,axial ,cronal ,sagitalتا ا٘جاْ ٔی شٛد:  4ٞر 
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Axial  :  زائذٜ استایّٛئیذ ٔی ز٘ٙذ: 2تٝ ٔٛازات 

 

 )در اسالیذ ٌفتٝ شذٜ وٝ تٝ ٔٛازات ا٘تٟای دیستاَ رادیٛس وات ٞا را ٔیس٘یٓ(

زائذٜ ی استایّٛئیذ را تٝ ٞٓ ٚطُ ٚ تٝ ٔٛازات آٖ خط ، تازسازی  2جٟت تازسازی ورٚ٘اَ 

  sagital طٛرت ٔی ٌیرد. ػٕٛد تر خط ٚطُ وٙٙذٜ ی دٚ زائذٜ ی استایّٛئیذ تازسازی 

 طٛرت ٔی ٌیرد.

)طَٛ ٔحٛر ساػذ(  جٟت شىستٍی ٞای ٔٛجٛد در ٔحٛر استخٛا٘ی  sajital تازسازی 

 است.تىٙیىی ػاِی 
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Scaphoid fracture evaluation: 
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  ulnar deviationیا   radial devationاسىافٛئیذ   CT ٚضؼیت جٟت 

 ulnar است أا چٖٛ ٔی خٛاٞیٓ اسىافٛئیذ را تحت فشار لرار دٞیٓ تٟتر است

devation  .تاشذ. در حاِی وٝ اٍ٘شت شست در تیشتریٗ فاطّٝ تا اٍ٘شتاٖ دیٍر تاز شٛد 

ٔذ ٘ظر تاشذ ٔماطغ را تٝ ٔٛازات   axial ٔحٛر طِٛی اسىافٛئیذ را تٝ دست ٔی آٚریٓ اٌر 

 خٛاستیٓ ػٕٛد تر ایٗ ٔحٛر)خط( ٔماطغ را ٔی ز٘یٓ.  cronalایٗ خط ٔیس٘یٓ ٚ اٌر 

 تىٙیه ٞا ٕٞاٖ تىٙیه ٞای ٔچ دست است فمط ٔحٛرتٙذی رٚی استخٛاٖ اسىافٛئیذ است.

 

 

DRUJ (Distal RadioUlnar Joint):  

 یىی از ٔٛاردی وٝ ٔا تا آٖ ٔشىُ داریٓ ٕٞیٗ است ٚ تشخیض در ایٗ ٘احیٝ ٔشىُ است.

ٔؼٕٛال در یه دست رخ ٔی دٞذ تٝ ٕٞیٗ دِیُ لطؼا ٕ٘ایی ٌرفتٝ ٔی شٛد وٝ ٞر دٚ دست 

 جٟت ٔمایسٝ در تظٛیر تاشٙذ.

 اٌر دست فرد را تٍیرد ٔفظُ رادیٛ اِٚٙار تىاٖ ٔی خٛرد.

ٖ ٔی دٞیذ ایٗ ٔفظُ تىاٖ ٞای خاطی ایٗ ٔفظُ ٚلتی ٔچ دست فرد را تىا آسیةٍٞٙاْ 

 ٔی خٛرد وٝ تاػث اریت تیٕار ٔی ٌردد.
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Position : دست ٞا تا حذ أىاٖ تاِی سر را٘ذٜ ٔی شٛدAP   یاPA   .فرلی ٘ذارد

 تاشذ.  proneیا   supine ٚضؼیت تذٖ ٔی تٛا٘ذ 

 د.لطؼا تایذ ٞر دٚ دست وٙار ٞٓ چاج شٛ

تازسازی ٕٞاٖ تازسازی ٞای ٚ  لرار ٔیٍیرد  AP   ،PA   ،prone حاِت  3دست در 

 ٌفتٝ شذٜ است.

 

 

وٝ  در ایٗ جا اشارٜ ٔیىٙذ

سىٗ وٙیٓ، یه ادٚ تار تایذ 

 palmتار دست در حاِت 

up  یه تار در حاِت ٚ

palm down.  
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 (lower extremity)ا٘ذاْ تحتا٘ی 

 

  HIP ٔفظُ 

تغییرات دش٘راتیٛ ٔٛجٛد در ایٗ ٘احیٝ ٔثُ آرترٚز یا  .2ترٚٔاٞا  .1زیادی ٘ذارد. ٔؼٕٛال دالیُ 

 ٘ىرٚز آٚاسىٛالر وٝ تٝ شذت ٔٛرد تٛجٝ است.

 تی است.إٞیشٝ در استخٛاٖ اِٚیٝ ػأُ ترٚٔا ٚ ترای ٔفظُ آرترٚپ

ایٗ ٘احیٝ ٔراجؼٝ ٔی وٙذ ٚ دِیُ غیرٔٙطمی جٟت درخٛاستش   CT ٌاٞی تیٕار جٟت 

 وٝ ٕٔىٗ است ٔا را ٌٕراٜ وٙذ. ٔثاَ: دارد

دارد وٝ ایٗ تیٕاری ٔفظُ  Rheumatoid Arthritis.تیٕار ٔی ٌٛیذ وٝ ٔشىُ 1

ٞای !! در ٚالغ ایٗ افراد دارٚ٘ذارد  HIP ساورٚایّیان را درٌیر ٔی وٙذ پس رتطی تٝ ٔفظُ 

 ٔی فٕٛر سر اػث ٘ىرٚز آٚاسىٛالر خظٛطا دروٝ ت ضذ استرٚئیذی ٔظرف ٔیىٙٙذ وٛرتٛ٘ی ٚ

را از تاال تٝ پاییٗ pelvis داشتٙذ  pelvic CT شٛ٘ذ. پس اٌر ایٗ افراد درخٛاست

 را جذاجذا تازسازی ٕ٘اییذ.  HIPتٍیریذ ٚ ٔفاطُ ساورٚایّیان ٚ 

ٚ   HIPواری ٘ذاشتٝ تاشیذ تیٕار چٝ درخٛاستی دارد حتٕا تایذ ٞٓ ٔفظُ   pelvisدر  

 ٞٓ ساورٚایّیان را تازسازی وٙیذ ٚ ٞر وذاْ را جا تٙذازیذ یؼٙی ٔاست ٔاِی وردیٗ!!!!!

اِتٟاب ٔی وٙذ ٚ تذٖ  : فؼاِیت غذٜ آدر٘اَ درست ٘یست ٚ تیٕار شرٚع تًٝ.سٙذرْ وٛشی2ٙ

، وٛرتٖٛ در خٖٛ زیاد ترشح ٕ٘ی شٛد آب ٔی آٚرد، شىٓ تسري ٔی شٛد، طٛرت پف ٔی وٙذ

  HIPٔفظُ   CTدرٔا٘ی ٔی وٙٙذ وٝ تاػث ٘ىرٚز آٚاسىٛالر ٔی ٌردد ٚ  در ٘تیجٝ وٛرتٖٛ

 درخٛاست ٔی وٙٙذ.

. ٌرٜٚ سْٛ تیٕاراٖ تا ٔشىُ تیرٚئیذی ا٘ذ یىی از ایٗ ٞا تیرٚئیذیت است وٝ در ایٗ حاَ تٝ 3

ٚ تؼذ وٓ ٔی  تا ػظر 2لرص طثح  2آٖ ٞا وٛرتٖٛ ٔی دٞٙذ. ٚ دٚز درٔا٘ی جٟت ٚحّٝ اَٚ 
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ػظر ٚ  5.5ػذد طثح ٚ  1ػذد ػظر ٚ تؼذ  1ػذد طثح ٚ  1ػظر ٚ تؼذ  1.5طثح،  1.5وٙٙذ. 

 6تیٕاری دٚتارٜ ػٛد ٔی وٙذ طَٛ درٔاٖ  . ٌاٞی در تؼضی افرادتؼذ ٘ظف طثح ٚ ٘ظف ػظر

ساَ طَٛ درٔا٘شاٖ  1ٔاٜ تا  6ساَ )رٚتیٗ( طَٛ ٔی وشذ، در افرادی وٝ تیش از  1ٔاٜ تا 

جٟت تررسی ٘ىرٚز آٚاسىٛالر درخٛاست ٔی شٛد.   HIP از ٔفظُ   CT طَٛ ٔی وشذ 

 د٘ثاَ ٘ىرٚز آٚاسىٛالر ٞستیٓ. ، CTپس تا دیذٖ ایٗ ٔٛرد شرح حاَ در 

Position  تیٕارsupine ، ٚ پاٞا در حاِت وشیذٜ ٚ طاف head first ،  اٌر

  position را تا ٞٓ تٍیریذ ٚ در یه   HIP تخٛاٞیٓ خٛب وار وٙیٓ تایذ دٚ ٔفظُ 

 تاشٙذ ٚ ٔشاتٝ تیافتذ أا تٝ طٛر ٔؼَٕٛ جذاجذا ٔی ٌیر٘ذ.

 شىُ لرارٌیری پاٞا ٔثُ ٞٓ تاشذ.تایذ وف پا ػٕٛد تر تخت ٚ 

 

FOV  تایذlarge  0.625 – 0.5تاشذ، ضخأت ٔمطغ mm   ٌٝٔرفت در تر٘ا

   5.5تا  2یا  ,  1.25ٚ   5.625تا 2یا ایٙىٝ تؼذ از ٌرفتٗ آٖ تازسازی ٘ىٙیٓ ٚ ریسی دستٍاٜ 

ٔی شٛد،   cm 35طِٛش   pelvis تا را یىی وردٖ( دِیُ ایٗ است وٝ  2تٍیریٓ ) 1ٚ 



 Page 9 دا٘شٍاٜ ػّْٛ پسشىی تٟراٖ 89رادیِٛٛشی 

 

حجٓ زیادی را تٍیرد ٚ تازسازی طٛال٘ی تر شٛد ٚ ٌر ٘ٝ   mm 0.625وٝ ٕٔىٗ است

 ٔشىُ خاطی را ایجاد ٕ٘ی وٙذ.

 . bone   ٚ soft tissue تازسازی تر اساس 

 .  gap تذٖٚ   mm 3-2تازسازی ٞا 

   axial/sagital/axialتازسازی ٞا شأُ ::  

 ٘حٜٛ تازسازی: اَٚ اسىات فیّٓ از تاالی حفرٜ استاتِْٛٛ شرٚع تا پایاٖ ترٚوا٘تر وٛچه.

 

 

ی  دٚ طرف را تٝ ٞٓ ٚطُ   fovea تاشذ ٚسط   HIPجٟت ٌرفتٗ ورٚ٘اَ اٌر تیٗ دٚ  

ػٕٛد تر   sagital ٚ جٟت  ر فٕٛر()یا تٝ ٔٛازات ٔحٛر س ٔی وٙیٓ ٚ ٔماطغ را ٔی ز٘یٓ

 آٖ ٔماطغ را ٔی ز٘یٓ. 
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