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Cardiac CT for calcuim scoring  

 تـبّیز لطعی یب اطالیض اس ُز ًبحیَ ثذى حبؿل هی در طی طی تی اطکي،

ػذ ٍ ّ یب هی تْاى آًِب را  تـبّیز ثذطت آهذٍ ثز رّی هًْیتْر ًوبیغ دادٍ. گزدد

 .چبپ ًوْد

، یک ( cardiac CT for calcuim scoring ) طی تی در کلظین اطکْریٌک کبردیبک

ًبحیَ خبؽ ّ تعییي هیشاى ّطعت پالک  رّع غیز تِبخوی خوع آّری اطالعبت در

ّ رطبًٌذٍ  عزّق کزًّزی، تبهیي کٌٌذٍ اکظیژى )کزًّزی هی ثبػذ  ػذٍ در عزّق

چزثی ّ هْاد دیگز هثل کلظین تؼکیل  پالک اس. (خْى ثَ دیْارٍ للت هی ثبػٌذ 

خزیبى  یک سهبًی هوکي اطت عزّق ثبریک ػذٍ ّ یب حتی هظیز ػذٍ اطت کَ در

ایدبد آًژیي دردًبک در لفظَ طیٌَ ّ یب   ًتیدَ آى. ػزیبى را ثَ طْی للت ثجٌذد

اس ثیوبری  کلظین ثَ عٌْاى یک هبرکز ّ ًؼبًَ ای. للجی هی ثبػذ حتی حولَ

 calcuim score کبردیبک طی تی تحت عٌْاى ًتبیح حبؿل در. ػزیبى کزًّزی اطت

اسایدبد آًژیي، حولَ للجی ّ  کوک هی کٌذ کَ ثب تْخَ ثَ ایي اًذاسٍ گیزیِب ثَ پشػک

  . خلْگیزی ًوبیذ000

 .هی ثبػذ Cornary artery calcuim scoringًبم دیگز ایي آسهْى، 

 ‹ اًدیکاسیْى ›

اطکْریٌگ، ػٌبطبیی ثیوبری عزّق کزًّزی  ُذف کبردیبک طی تی در کلظین

اثتذایی کَ ٌُْس  در ُوبى هزاحل ( Caronary artery disease (CAD)) هی ثبػذ

 .ثیوبری ًیظت، ػٌبطبیی ثیوبری اُویت دارد ًؼبًَ ّ عالئوی ثعضی اس ایي

هیجبػذ کَ   ( screen  ) آسهْى در ّالع یک ثزرطی ثَ هٌظْر کٌتزل ّ اطکزیي ایي

 CAD   هجٌی ثز را تْؿیَ هیکٌذ کَ در ثیوبر ریظک  فبکتْرُبیی پشػک سهبًی آى

 آسهْى ثزای. عالئن کلیٌیکی ٌُْس هؼبُذٍ ًؼذٍ اطت ّخْد دارد، اهب ُیچگًَْ
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ثعضی اس ثیوبراى، . هی ػْد  طبل ّ ثبالتز تْؿی55َ طبل یب سًبى 47هزداى ثبالی 

 خْاطتبر اًدبم آسهْى ُظتٌذ کَ ایي هظئلَ ثذلیل خْدػبى ثذّى تْؿیَ پشػک،

ّخْد داػتَ ثبػذ  CAD در ؿْرتیکَ. در هزاحل ًخظتیي اطت CAD ػٌبطبیی

 CAD حبؿل کٌٌذ کَ ثَ ُیچ عٌْاى احتوبل داػتي ثیوبراى هی خْاٌُذ کَ اطویٌبى

 .را ًذارًذ CAD احتوبل پیؼزفت ّ یب

 :عبارتٌد از CAD دیگر برای بَ جس سي بیوار، ریسک فاکتْرُای هِن

 هیشاى ثبال ّ آًْرهبل کلظتزل خْى -1

 ثیوبری للجی در تبریخچَ خبًْادگی داػتي -2

 دیبثت -3

 فؼبرخْى ثبال -4

 طیگبر -5

 ّسى ثبال ّ چبلی داػتي -6

 ثْدى فزد غیز اکتیْ ّ طبکي -7

 ‹ بیوار برای آزهْى آهادگی ›

. ضزّری ًیظت آهبدگی خبؿی لجل اس اًدبم کبردیبک طی تی اطکي، ُیچگًَْ

اهب ثبیذ اسهـزف کبفئیي . رّتیي هـزف ًوبیذ ثیوبر هی تْاًذ دارُّبی خْد راثَ ػکل

آسهْى، ثیوبر لجبص  لجل اس.  طبعت لجل اس آسهْى اختٌبة ّرسد4کؼیذى تب  ّ طیگبر

هی پْػذ ّ ُز گًَْ طال ّ خْاُز یب خظن فلشی  خْد را در آّردٍ ّ گبى هخـْؽ را

للت ثیوبر  rate درؿْرتیکَ .عٌْاى هبًع در تـْیزثزداری اطت را در هی آّرد کَ ثَ

للت  rate ثیؼتز اطت ثِتز اطت ثَ ثیوبر دارّ خِت کبُغ  ضزثبى در دلیمَ یب90

 .گزدد درطت ّ کبهلی تِیَ CT دادٍ ػْد تب تـبّیز

 اسکي سیستن سی تی

تخت ثَ . هزثعی ثشرگ ثب دُبًَ حلمْی هی ثبػذ اطکٌز طی تی یک طیظتن

طیظتن ػبهل  .ثَ طوت داخل ّیب خبرج هزکش طیظتن حزکت هی کٌذ آراهی
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دتکتْرُبی چٌذ تبیی اطت کَ ثزای ایدبد تـبّیز  ّ x  گبًتزی چزخبى ثب تیْة اػعَ

حزکت تخت، ؿذای خبؿی  دّر ثذى ثیوبر هی چزخٌذ کَ ایي چزخغ دتکتْرُب ّ ثَ

 .ثبػذ کٌتزل ًیش طیظتن ثَ کبهپیْتز ّؿل هی در اتبق. ًیش ایدبد هی ًوبیذ

 کار طرز

طبطع هی ػْد تب لظوت هْرد ًظز اس  x  اػعَ ، گبًتزی هی چزخذ CTّ درطی

هْرد ًظز للت ّ عزّق کزًّزی هی  در ایي آسهْى لظوت.  هْرد تبثغ لزار گیزد ثذى

ًیش ثَ  اطپیزال طی تی اطکي ُوشهبى ثب چزخغ گبًتزی، ثیوبر در ُلیکبل یب. ثبػذ

دتکتْرُبی چٌذتبیی، اػعَ  .( حزکت تخت )داخل اطکٌز حزکت دادٍ هی ػْد 

 یک هظیز x ًتیدَ ایي اطت کَ ثبریکَ اػعَ. کٌٌذ عجْری اس ثذى را ثجت هی

کبهپیْتز ثب کوک ثزًبهَ خبؽ ًزم  تـبّیز حبؿلَ تْطظ. هبرپیچی را دًجبل هی کٌٌذ

اطپیزال پیؼزفتَ  اخیزاً اطکٌزُبی طی تی. ثبسطبسی لزار هی گیزد افشاری، هْرد

. ًوبیٌذ  ثبًیَ حبؿل هی10کیفیت ثبال را در کوتز اس  ای تْلیذ ػذٍ اًذ کَ تـبّیز ثب

دطتَ اس ثیوبراًی کَ لبدر ًیظتٌذ تٌفض  ایي ًکتَ در هْرد ثیوبراى طبلخْردٍ ّ آى

 .هی ثبػذ درسهبى تعییي ػذٍ ًگَ دارًذ، ثظیبر هفیذ ّ ارسًذٍ خْد را

ًؼبى هی دٌُذ  ( Negative cardiac CT scan ) یک طی تی اطکي کبردیبک هٌفی

پالک  کلظیفیکبطیًْی در عزّق کزًّزی ّخْد ًذارد ّ ایدبد کَ ُیچ

 5 تب 2ثیوبری عزّق کزًّزی در  آرتزّاطکلزّتیک، هیٌیون اطت ّ ػبًض درگیزی ثب

 تظت هثجت ثَ ایي هعٌب اطت کَ ثیوبری عزّق. هی ثبػذ طبل آتی ثظیبر پبئیي

ثبػذ، همذار کلیظفیکبطیْى  کزًّزی ّخْد دارد حتی اگز عالئن آى ظبُز ًؼذٍ

آًفبرکؼي  ثَ پشػک اخبسٍ هی دُذ تب احتوبل (هیشاى  ) score   تحت عٌْاى

 حولَ للجی را در طبلِبی آتی پیغ ثیٌی یب ( myocardial infarction ) هیْکبردیبل

 .ًوبیذ
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Calcium Score  Presence of  Plaque 

 

 ) ّخْد پالک (

  0  د  ًذار هجتٌی ثز پالک ّخْد ُیچگًَْ دلیلی   

   10-1                                                  ّخْددارد ثز پالک ػْاُذ کوی هجتٌی

 100 - 11                  دارد ػْاُذ ّ دالیل خفیفی هجٌی ثز پالک ّخْد

        400 – 101                  دارد هجٌی ثز پالک ّخْد ػْاُذ هیبًَ ّ هتْططی

    400       ثبالی  دارد دالئل فزاّاى هجتٌی ثز پالک ّخْد   

 

  ًحٍْ اجرای آزهْى

  ) ثیوبر ثـْرت طبلجبس در طی طی تی اطکي کبردیبک در کلظین اطکْریٌگ،

Supine ) تخت ثَ آراهی ثَ طوت دُبًَ حلمْی طیظتن. خْاثذ ثزرّی تخت هی 

تخت ثطْر خشئی . هی چزخذ حزکت هی کٌذ ّ ُوشهبى ثب آى گبًتزی ثَ دّر ثیوبر

 خلْ حزکت هی کٌذ؛ لذا ثیوبر ثزای ُز تـْیز همطعی درُزچٌذ ثبًیَ ای ثَ طوت

هی کٌذ تب سهبًیکَ کل ًبحیَ  ایي هزاحل اداهَ پیذا. در یک پْسیؼي خبؽ لزار دارد

لفظَ طیٌَ  ثَ ECG  الکتزّدُب اس دطتگبٍ. لزار ثگیزد للت، تحت پْػغ طیظتن

کَ ایي . فعبلیت الکتزیکی للت، ثجت گزدد ثیوبر ّؿل هی ثبػٌذ تب ثطْر ُوشهبى

یعٌی درسهبًی کَ  .هی کٌذ تب طی تی اطکي درثِتزیي سهبى اًدبم گیزد ًکتَ کوک

اس ثیوبر خْاطتَ هی ػْد تب درهذت . ًوی ثبػذ للت ثَ طْر اکتیْ درحبل اًمجبف

 .تِیَ گزدد  ثبًیَ تٌفض خْد را ًگَ دارد تب تـبّیز30تب  20 سهبى

 بیوار در طی اًجام آزهْى احساش

 دلیمَ 10 تب 5حذّد  کبردیبک اطکْریٌگ، ًظجتبً آسهْى طبدٍ ای اطت کَ کلظین

 اطکي تٌِب هی ثبػذ اهب تکٌْلْژیظت رادیْلْژی کَ ثیوبر درٌُگبم. طْل هی کؼذ
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طزیك اتبق کٌتزل ثَ ثیوبر ًظبرت  اخزاکٌٌذٍ آسهْى هی ثبػذ در طْل سهبى آسهْى اس

گیزی در فضبی  درؿْرتی کَ لزار. هی تْاًذ ثب ثیوبر ؿحجت ًوبیذ دارد ّ در ُزسهبًی

  .هی تْاى ثب دادى دارّ، ثیوبر را آرام ًوْد تٌگ ّ هحذّد، ثیوبر را عـجی هی کٌذ،

اطکٌز توبم ثذى ثیوبر را تحت  الجتَ ایي هظئلَ ُویؼَ اتفبق ًوی افتذ چزا کَ

  x اکظپْس اػعَ. طز ثیوبر در خبرج طیظتن لزار دارد پْػغ لزار ًوی دُذ ّ

ثیوبر هوکي اطت کوی . ًوی کٌذ ُیچگًَْ احظبص ًبراحتی ثزای ثیوبر ایدبد

خٌک  فمظ ثذلیل ایٌکَ تخت طفت ّ هحکن اطت ّ اتبق ًیش احظبص ًبراحتی کٌذ

دیذى تدِیشات طی تی اطکي، دائوبً  هی ثبػذ چزا کَ ثزای  خلْگیزی اس آطیت

 .داػتَ ثبػذ ثبیذ تِْیَ ّخْد

 آزهْى گسارش

  x  اػعَ هتخـؾ در طی تی ّ طبیز ثزرطی ّ آسهًِْبی رادیْلْژیظت کَ پشػک

ثیوبر  آًبلیش ّ ثزرطی لزار هی دُذ ّ گشارع ثزای پشػک هی ثبػذ، تـبّیز را هْرد

 .هی ًْیظذ

 هسایای آزهْى

راٍ آطبى ّ غیز  کبردیبک طی تی اطکي در خِت اًدبم کلظین اطکْریٌگ،  1

 .ثبػذ تِبخوی ارسیبثی عزّق کزًّزی هی

 CAD  ) کَ آیب ثیوبری عزّق کزًّزی ثب کلظین اطکْریٌگ ًتیدَ گیزی هی ػْد  2

احتوبل پیؼزفت آى در  عذم ّخْد عالئن ّ ًؼبًَ ُب ّخْد دارد ّ یب چمذر حتی ثب (

 .طبلِبی آتی ّخْد دارد

آسهْى ثذّى درد هی  هذت سهبى اًدبم کبردیبک طی تی کْتبٍ اطت ُّوچٌیي  3

 .ثبػذ

را ُن ًخْاُین  هبدٍ حبخت ًیبس ًذارد ّ لذا هتعبلت آى عْارف دارّ آسهْى ثَ تشریك  4

 .داػت

 ّخْد دارد ّ حتی CAD آسهْى ًتیدَ گیزی ػْد کَ هوکي اطت پض اساًدبم 5 
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آسهْى کبردیبک . ػذٍ ثبػٌذ  ثبریک ّ تٌگ50%سهبًی کَ ػزیبًِبی کزًّزی کوتز اس 

 اًظذاد را ثَ طْر هْثك ّ هطوئي ػٌبطبیی ًخْاُذ کزد اطتبًذارد، ایي ططح

 .درؿذ حبؿل خْاُذػذ 50 ّثیؼتز اس ًیوی اس حولَ ُبی للجی ثب تٌگی کوتز اس

 آزهْى ریسکِا ّ خطرات

 .اطت کَ کبردیبک کلظین اطکْریٌگ را اًدبم ًذٌُذ خبًوِبی حبهلَ ثِتز -1

تکٌْلْژیظت یب پزطتبر ثخغ را  درؿْرت ّخْد ُز گًَْ احتوبل ثبرداری ثیوبر ثبیذ

 .آگبٍ طبسد

دّس آسهْى . هی گیزد درطی آسهْى، ثیوبر تحت تبثغ همذار هحذّد اػعَ لزار -2

  درؿذ اس آى دّسی اطت کَ در طی20 تب 10حذّد  ّ ( Chest )  تبثغ ری10َهؼبثَ 

 .کبتتزیشاطیْى کبردیبک، ثیوبر دریبفت هی کٌذ

اًظذاد چؼوگیزی در  طی تی کبردیبک هثجت هی تْاًذ ثبػذ اگز چَ ُیچ -3

در ًتیدَ، ثیوبر هوکي اطت تحت آسهًِْبی  عزّق کزًّزی ّخْد ًذاػتَ ثبػذ

دارای عْارضی  گیزد کَ ضزّری ًجبػٌذ ّ هوکي اطت ایي دطتَ آسهًِْب دیگزی لزار

 .ًیش ثبػٌذ

 برای کلسین اسکْریٌگ هحدّدیت ُای  کاردیاک سی تی

اًظذاد هی ثبػذ ًَّ  کلظین ُبی ثَ خب هبًذٍ درعزّق کزًّزی ثَ هعٌبی ًَ توبم *

 .کلظین اطت ُوَ اًظذادُبی ػزیبًی ػبهل

یک پالک ًزم اطت ثب کبردیبک طی تی ثَ  اّلیي ػکل ثیوبری عزّق کزًّزی کَ *

 .ػٌبطبیی ًیظت راحتی لبثل

* rate اگز .دخبلت ّ اثز هٌفی در اًدبم آسهْى گزدد ثبالی للت هوکي اطت ثبعث   

rate 90 ،در دلیمَ ثبػذ ثِتز اطت ثَ ثیوبر دارّ دادٍ ػْد  ّ یب ثیؼتز اس ایي همذار

 .آسهْى ثَ ّلت دیگزی هْکْل ػْد یب

 )اثتال ثَ آًژیي ثب احتوبل Calcium score دلیك چگًَْ کلظین اطکْر ایٌکَ ثطْر *

angina )اًفبرکؼي هیْکبردیبل ، ( myicardial infarction ) هزگ ًبگِبًی للجی ّ 
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 .ارتجبط دارد، چٌذاى هؼخؾ ًیظت

آسهْى اًدبم   طبل السم ًیظت ک40َ طبل ّ سًبى خْاًتز اس 35اس  در هزداى کوتز *

دیبثت، تبریخچَ خبًْادگی دال  ثز ثیوبری  پذیزد هگز ایٌکَ ریظک فبکتْرُبیی هثل

 طبل، السم 70ثیؼتز اس   طبل ّ سًبى65هزداى ثیؼتز اس . ّخْد داػتَ ثبػذ للجی

 کبردیبک طی تی ثَ ػکل هتفبّتی، هْرد درهبى لزار ًیظت کَ درًتیدَ آسهْى

 .گیزًذ

 

   

  
 

 
 


