
:موضوع سمینار 

 و پروتکل های سی تی اسکنتکنیک ها 
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  سیامک عجمی:  گردآوریتهیه و 

 دانشگاه تهران     کارشناسی رادیولوژیدانشجوی 

بسم هللا الرحمن الرحيم 



اندیکاسیون های شایع سی تی اسکن سینوس 

التهاب و عفونت ها •

ANGIOFIBROMAتومورها ی خوش خیم مثل •

 SQUAMOUS  CELL  CARSINOMAتومورهاي بد خیم مثل •

در بررسی شکستگیها فیلد را یک مقدار بازترکرده تا فک : شکستگیها •

.  میلیمتر انتخاب میکنینم  ۵باال و پایین در کادر دیده شود و کاتها را 

.نکته دیگر اینکه عالوه برنمای کرونال نمای آگزیال نیز گرفته میشود 



Common indication PNS ct scan 

که متعاقب شکستگی خون در سینوسها جمع شده و دانسیته آن فرق : خونریزی •

.میکند 

.واحد از چرک و عفونت بیشتر است  10خون  CT NUMBERعدد سی تی •

•CT NUMBER  است  44+تا  32+خون جاری.

کیست رتانسیون که معموال در کف سینوسها بویژه سینوس : کیست ها و پولیپ ها •

.ماگزیال وجود دارد بسیار شایع است 

•PAN SINUSIT  که بیمار تنها از راه دهان نفس میکشد و سینوسها کامال بسته

هستند 



تكنیک های سی تی اسکن سینوس 

نمای سی تی ايکن سينوس در مقاطع کورونال و آگزيال گرفته ميشود و معموال 

هنگاميکه در خواست سی تی اسکن سينوس به . کورونال ارجح می باشد 

تنهايی داده شود و يا به يک جهت بودن اشاره کرده باشد حتما بصورت 

. کورونال انجام شود 

نمای OMC  (OSTEO MEATAL COMPLEX )بهترين نما برای ديدن 

کورونال است 



  Coronalسی تی اسکن کورونال سینوس              

دو طرف سر بايد کامال قرينه باشد و سر بحالت . روی تخت ميخوابد  PRONEبيمار به •

اکستنشن باشد 

.باشد  LATERALاسکات تهيه شده بايد بصورت •

.ييد ادامه دارد کاتها عمود بر کام سخت از نوک بينی شروع و تا انتهای استخوان اسفنو•

:کاتها در سه پالن اجرا ميشود •

ميليمتر برای بينی  ۵ضخامت های ( الف •

OMCميليمتر برای  3ضخامت های ( ب•

ميليمتر برای ماگزيال  ۵ضخامت های ( ج•

.سانتيمتر ميباشد  1۵هم (  FOV) ميدان ديد  •



خيلی مواقع تومورها باعث تخريب استخوان ميشوند بنابر اين . ميباشد BONEفيلتر انتخابی •

.باشد  BONEفيلتر حتما بايستی 

برابر اشعه بهتر اين است که در سی تی اسکن سينوس از شرايط حداقل جهت حفاظت در •

MAS = 100-1۵0KV =120استفاده کرد معموال      

.فيت تصوير نکته مهم اينکه سی تی اسکن بصورت کانونشنال انجام شود جهت بهبود کي•

ادر به همکاری نيستند در کودکان و يا کسانيکه دندان پر شده دارند و همچنين بيمارانی که ق•

و سپس از روی تصاوير .تصويربرداری بصورت آگزيال و به روش اسپيرال انجام ميشود 

.آگزيال تصاوير کورونال را بازسازی ميکنيم 



Coronal section of PNS



 Axial ct scan of sinusسی تی اسکن آگزیال سینوس     

.و سر کامال قرينه و بدون چرخش قرار ميگيرد   SUPINEدر نمای آگزيال بيمار بصورت •

 IOMLميليمتر به موازات کف سينوس ماگزيال که تقريبا موازی خط   ۵يا  3کاتها با ضخامت •

.ميباشد شروع ميشوند 

.ادامه می يابند کاتها از ابتدای کف سينوس ماگزيال شروع و تا انتهای سينوس فرونتال •

تو قرار ميگيرند با توجه به اينکه در بررسی سينوس ها چشم ها در معرض تابش مستقيم پر•

.بايست از حداقل اشعه استفاده کرد 

.ميباشد  BONEدر نمای آگزيال فيلتر انتخابی  •



Axial section of  PNs



Sagital view of  PNS 
ساجيتالتصاويروداردکاربردندرتبههاسينوسازساجيتالنماي

.ميشوندساختهاوليهآگزيالتصاويررویازنيازدررصورت



Filming  کردن

 چینش مقاطع در فیلم بستگی به 

تعداد کاتهای گرفته شده دارد 

تایي  30تایي و یا  24معموال .

چاپ میشود به اینصورت که 

از ابتدای سینوس فردنتال 

شروع و تا پایان سینوس 

.اسفنویید ادامه دارد 



هاسینوسازکنتراستبااسکنتیسی
انتخابیفیلترکورونالیاوآگزیالچهباشدسینوساسکنتیسیدرخواستکهیانزمهر

بصورتحتماباشدتزریقباتیسیدرخواستاگرولی.میباشد BONE VIEWاستخوانی

.میباشد  SOFT TISSUEو فیلتر اعمالی استاندارد  میدهیمانجامآگزیال

سی سی ماده  100جهت انجام سی تی اسکن سینوس با تزریق مخصوصا در بدخیمیها  

.حاجب امنیپاک به بیمار تزریق میشود 

تصاویر .ام میشود تزریق با استفاده از انژکتور و یا دستی از طریق چین قدامی آرنج انج

.بالفاصله بعد از تزریق تهیه میشوند 

معموال در خصوص .بهترین زمان بعد از تزریق بستگی به ضایعه مورد بررسی دارد 

.دقیقه تاخیر تهیه میشوند  ۵متاستازها ، کیست و تومور تصاویرربا 


