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مقدمه
مدتی پس از آن که رونتگن اشعه ایکس را کشف کرد، این اشعه برای تصویربرداری های ساده در  پزشکی 
مورد استفاده قرار گرفت. تصاویری که با این روش از اعضای مختلف بیمار گرفته می شدند تنها  تصاویری 
یک بعدی بودند و نمی توانستند مقطع خاصی از بدن را شناسایی نموده و یا تصویری چند  بعدی از اعضای 

مختلف بدن در اختیار پزشکان بگذارند. 
با پیشرفت دانش تصویربرداری در پزشکی، سونوگرافی با استفاده از امواج صوتی و پس از آن  سی تی اسکن 
از مقاطع مختلف بدن پدید  آمد. کاربرد  امکان تصویربرداری  این ترتیب  به  ابداع شد و  ایکس  با اشعه 
بالینی سی تی اسکن گسترده تر و پر سر و صداتر از کاربردهای سونوگرافی بود؛ به عالوه  سرعت تحول و 
دگرگونی های آن نیز از سایر دستگاه های رادیولوژی متنوع تر بود، به نحوی که در طی  چهار دهه گذشته، 
چهار نسل از این دستگاه وارد بازار شد و اینک همه ساله انواع جدید و پیشرفته ای  از این سیستم به جهان 

پزشکی عرضه می شود. 
دستگاه سی تی اسکن توسط آقای ان. گادفری هانسفیلد   (N.Godfrie Honsfield)   که یک مهندس 
 انگلیسی بود ساخته شد. جالب توجه است که دستگاه سی تی اسکن در کارخانه  EMI  یعنی جایی که 
 بیتل ها در آنجا میلیاردها پوند صفحه گرامافون از آهنگ های مختلف موسیقی و جاز پر می کردند ساخته 
 شد. اگر چه هانسفیلد و رئیس گروه بیتل ها هر دو بنا به مالحظات اقتصادی و سودآوری که  فعالیت هایشان 
در پی داشت به دریافت لقب  Sir  مفتخـر شدند اما خدمات ارزندة هانسفیلد به لحاظ  معنـوی از ارزشی 
غیر قابل تصور برخوردار است. وی به جهت ابداع دستگاه سی تی اسکن در سال 1973  میالدی موفق به 

دریافت جایزه نوبل پزشکی گردید. 
در این نوشتار سعی شده است تا شما با مبانی و آمادگی های پیش از انجام انواع تصویربرداری ها به  روش 

 CT  اسکن آشنا شوید. 

سی تی اسکن چیست؟
سی تی اسکن نوع خاصی از تصویربرداری در پزشکی است که با استفاده از اشعه  X  کار می کند. اساس  کار 
سی تی اسکن این است که در ابتدا دستگاه از مقاطع (برش های) مختلف بدن تصاویری را به صورت  افقی یا به 

ندرت عمودی تهیه می کند. 
در واقع مثل تیغه دستگاه کالباس بر که کالباس را به برش های مختلف تقسیم می کند، اشعه از برش های 
 مختلف بدن مثاًل از جمجمه تصویر تهیه می کند و آن را به حافظه دستگاه می دهد؛ سپس بخش  الکترونیک 
(کامپیوتر) دستگاه، اطالعات وتصاویر دریافت شده را پردازش نموده و از آن ها تصاویر سه  بعدی تهیه می کند. 
منبع تامین کننده انرژی سی تی اسکن، نوعی مولد اشعه ایکس است. نسل های اول و دوم دستگاه های 
 Computerized  سی تی اسکن تنها قادر به تصویربرداری از بدن در قالب برش های عرضی بودند لذا آن ها را 
Axial Tomography  یا  Cat Scan  می نامیدند، اما امروزه در نسل سوم و  چهارم این مشکل برطرف 
شده و امکان تصویربرداری از مقاطع طولی و عرضی و تاجی بدن مهّیا شده  است. مهم ترین پیشرفتی که در 
تکنولوژی تولید دستگاه های سی تی اسکن حاصل آمده این است که  نخستین دستگاه های سی تی اسکن فقط 
2 دتکتور (اشعه یاب) داشتند، در حالی که تعداد این دتکتورها در  آخرین نسل به 64 عدد رسیده است که به 
نوبة خود تحولی عظیم در دانش تصویربرداری به حساب  می آید. امروزه این رقم به 320 اسالیس و تابش 
اشعه در قالب یک صفحه مسطح 16×16 سانتی متر  رسیده است که می تواند در یک چشم به هم زدن صدها 
برش از قلب را تصویر کند؛ انگار قلب در برابر  سرعت این دستگاه بی حرکت است. الزم به یادآوری است که 

سی تی اسکن های نسل چهارم به بعد به  روش اسپیرال کار می کنند. 

گرچه تصویربرداری با سی تی اسکن بدون درد و خونریزی است ولی به جهت 
آن که منبع انرژی آن اشعه  ایکس یعنی یک اشعه یونیزه کننده است و از سوی 
دیگر به جهت هزینه فراوانی که بر سیستم اقتصادی  کشور تحمیل می کند 
انجام آن باید بر مبنای اصول مسلم علمی و تنها طبق نظر پزشک معالج شما 
 درخواست شود. بدیهی است وقتی سود و زیان حاصل از انجام سی تی اسکن 
توسط یک پزشک ماهر و  خبره سنجیده شود می توان رای پزشک مذکور را 

جهت انجام یا عدم انجام این آزمایش مدنظر قرار دارد. 

بیمار گرامی

انجام تصویربرداری با سی تی اسکن در زنان باردار ممنوع است مگر در مواردی 
مانند ضربه مغزی که در  این صورت باید کل بدن بیمار به استثنای سر با پوشش 

سربی پوشانده شود تا جنین در معرض اشعه  ایکس قرار نگیرد. 
بانوی گرامی
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اتاق سی تی اسکن
دیوارهای اتاقی که دستگاه سی تی اسکن در آن قرار دارد از سرب با ضخامت مناسب پوشیده شده است  تا از 
خروج اشعه ایکس از اتاق و تابش آن به محیط خارج جلوگیری شود. لذا سالن ها و کریدورهای  مجاور اتاق 
سی تی اسکن و حتی اتاقی که اپراتور یا کارشناس دستگاه در آن قرار گرفته و بر عملیات  تصویربرداری نظارت 

می کند به واسطه داشتن شیشه های سربی از تابش اشعه ایکس محافظت می شوند. 

 8-6 ساعت پیش از تصویربرداری با دستـگـاه سی تـی اسکن، یک قرص 
ویتـامیـن  E, A, C  و یـا قــرص  رانیتیدین، آب انگور و یا آب پرتقال 
مصرف نمایید زیرا مواد آنتی اکسیدان موجود در این ترکیبات تا  حدودی از 
خطرات جزئی که ممکن است در اثر تابش اشعه ایکس به بدن به وجود 

بیاید، جلوگیری  می کند. 

بیمار گرامی

ماده حاجب در سی تی اسکن
مواد حاجبی که امروزه در رادیولوژی به کار می روند دیگر مثل مواد قدیمی یونی نیستند، لذا مصرف  آن ها 
با خطر بسیار کمی همراه بوده و ایمن است؛ اما وجود ترکیبات ید در تمامی مواد حاجب یونی و  غیر یونی 

کماکان با احتمال حساسیت زایی و شوک همراه است. 

حتماً سابقه حساسیت دارویی، حساسیت به توت فرنگی و سایر انواع غذاها و نیز 
سابقه ابتال به آلرژی و  آسم را به مسئول دستگاه سی تی اسکن اطالع دهید. 

بیمار گرامی

معمواًل مقدار ماده حاجب مورد مصرف 1/5-2 سی سی به ازاء هر کیلوگرم وزن در بالغین و حداکثر 150  سی سی 
در نظر گرفته می شود. مصرف کمتر از حد ماده حاجب دقت تصاویر را کم می کند؛ لذا باید سعی  شود تا ماده 
حاجب به میزان مناسب مصرف شود. البته باید به این نکته توجه داشت که با استفاده از  دستگاه های جدید مولتی 
دتکتور می توان ماده حاجب مصرفی را به 80–100 سی سی کاهش داد. الزم  به یادآوری است که در بررسی های 
قلبی ممکن است مصرف ماده حاجب به 200 سی سی یا باالتر هم  برسد؛ ضمناً باید توجه داشت که ماده حاجب 

خوراکی مورد استفاده در سی تی اسکن معمواًل غیر قابل  جذب بوده، و از دستگاه گوارش جذب نمی شود. 

آمادگی های عمومی برای انجام سی تی اسکن
تمام سعی ما بر این است که تصویربرداری از شما در زمان تعیین شده انجام شود ولی ممکن  است   -1 
عواملی از قبیل قطع موقت برق، اشکاالت موقت دستگاه و مراجعه بیماران اورژانسی سبب به  تعویق 
افتادن زمان انجام سی تی اسکن شما شود، لذا خونسردی خود را حفظ نموده، وسایلی مثل  کتاب، 

مجله، جدول، میل و نخ بافتنی و . . . را برای مشغول کردن خود به همراه داشته باشید.  

تمام سوابق قبلی نظیر عکس های رادیولوژی، تصاویر سونوگرافی، ام. آر. آی، پزشکی  هسته ای،   -2 
جواب پاتولوژی و نتیجه آزمایش های قبلی را همراه داشته باشید. این گزارش ها به  تشخیص نهایی 

کمک می کند. 
تزریق داروی حاجب و یا تجویز خوراکی این ماده برای نمایش سیاهرگ ها و سرخرگ ها، مغز،   -3 
 نخاع، روده ها و بررسی بیماری در بخش های دیگر بدن صورت می گیرد. معموالً تجویز خوراکی 
یا  تزریق داخل رگی این مواد در بخش سی تی اسکن انجام می شود. لذا 8–4 ساعت قبل از انجام 

 سی  تی اسکن با ماده حاجب از خوردن و نوشیدن خودداری نمایید. 
در صورت درخواست سی تی اسکن با کنتراست (ماده حاجب)، آمپول مخصوص ماده حاجب در   -4 
 روی تخت اتاق سی تی اسکن به شما تزریق می شود.در صورت بروز هرگونه ناراحتی پس از تزریق 

 مادة حاجب، کارشناس رادیولوژی را در جریان قرار دهید. 
در موارد انجام سی تی اسکن با ماده کنتراست هر نوع سابقه حساسیت غذایی، دارویی، فصلی و   . . . را   -5 

به پزشک مربوطه اطالع دهید. 
بر خالف ام. آر. آی وجود قطعات فلزی در محیط خطری برای شما ندارد اما می تواند باعث  کاهش   -6 
کیفیت تصاویر شود، لذا از استفاده و همراه داشتن جواهرات و لوازم زینتی فلزی از قبیل  گوشواره، 
دست بند و گردن بند خودداری فرمایید. به عالوه پروتزهای متحرک دندانی و پروتزهای  اندام ها 

را کنار بگذارید. 
اتاق  به  ورود  به  مجاز  مذکور  زنان  به عالوه  است.  ممنوع  باردار  زنان  برای  سی تی اسکن  انجام   -7 
 سی تی اسکن نیستند. البته در موارد بسیار اورژانس مثاًل ضربه مغزی می توان همة بدن جز سر را  برای 

جلوگیری از تابش اشعه ایکس به جنین با روپوش سربی پوشاند و تصویربرداری را انجام داد. 
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یکی از مزیت های اصلی سی تی اسکن آن است که در مواقع اورژانس می تواند در زمانی کمتر از 15  دقیقه و 
بدون هرگونه خطری اطالعات کافی را از عضو مورد بررسی در اختیار پزشک معالج بگذارد. 

 (CT Scan)   کاربرد سی تی اسکن
در تصویربرداری از اعضاء مختلف بدن

زیرا  می  آید  به حساب  بیماری ها  از  بسیاری  درمان  و  تشخیص  در  ارزشمند  ابزاری  امروزه سی تی اسکن 
نمی گذارند،  ما  اختیار  در  را  ویژه ای  اطالعات  رادیوگرافی های ساده  به ویژه  در  مواردی که سایر روش ها 
 سی تی اسکن می تواند اطالعات خوب و با ارزشی را به پزشک معالج بدهد. گستردگی کاربرد  سی تی اسکن 
به حدی است که امروزه این دستگاه جزء ملزومات یک بیمارستان عمومی محسوب  می شود.بنابراین نه تنها 
جراحان مغز و اعصاب و متخصصین داخلی اعصاب از آن استفاده می کنند، بلکه  تمامی متخصصین از جمله 
متخصصین داخلی، چشم پزشکان، متخصصین گوش و حلق و بینی،  متخصصین غدد، ریه، روماتولوژی و 

ارتوپدی نیز از این دستگاه استفاده می نمایند. 
پیش از آن که به بررسی کاربردهای سی تی اسکن در تصویربرداری از اعضاء مختلف بدن بپردازیم به  چند نکته 

حائز اهمیت اشاره می کنیم: 
قدرت تشخیص سی تی اسکن در خونریزی های مغزی ناشی از صدمات و ضربه های مغزی بسیار  باالست    -1 

به طوری که در موارد اورژانس بهترین روش تشخیصی محسوب می شود. 
تومورهای مغزی مورد  یا رد  با دقت حدود 95% در تشخیص  به طور عام  سی تی اسکن می تواند    -2 

 استفاده قرار گیرد. 
سی تی اسکن در تشخیص بیماری های استخوان های فشرده مانند استخوان های گیجگاهی بسیار  دقیق تر    -3 
از ام. آر. آی بوده و به همین جهت در حوزه تشخیص بیماری های سر و گردن و گوش و  حلق و بینی 

کاربرد زیادی دارد. 
سی تی اسکن در بررسی بیماری های بافت شش ها (ریه ها) نیز بسیار دقیق عمل می کند اما این به  آن معنا    -4 
نیست که برای هر بیماری در همان ابتدای امر از سی تی اسکن استفاده کنیم بلکه باید  اول شرح دقیق 
بیماری را در اختیار پزشک معالج بگذاریم و او در صورت صالحدید و معمواًل پس  از انجام یک رادیولوژی 

ساده اقدام به درخواست سی تی اسکن خواهد نمود. 
یکی از کاربردهای مهم سی تی اسکن کنترل پاسخ به در مان پس از انجام جراحی و یا سایر  روش های    -5 

درمانی است. 
در مواردی که با جسم خارجی در بدن روبرو هستیم، انجام ابتدا به ساکن سی تی اسکن به عنوان  گام    -6 
نخست مفیدتر بوده و ممکن است انجام  MRI  خطرناک باشد، زیرا حرکت جسم خارجی  فلزی در میدان 

مغناطیسی به بیمار صدمه بیشتری می زند. 
سی تی اسکن اسپیرال بدون ماده حاجب دقیق ترین روش برای تشخیص سنگ حتی سنگ هایی  به اندازه    -7 

نوک سوزن است. 

آمدن  پایین  باعث  تا حرکات شما  باشید  آرام و خونسرد  ندارد.  انجام سی تی اسکن هیچ دردی   -8 
 کیفیت تصاویر نشود. توجه داشته باشید که کارشناس یا متخصص رادیولوژی در اتاق مجاور، شما 

 را کنترل می کند. 
در صورت درخواست کارشناس، نفس خود را برای چند لحظه نگهدارید.   -9 

برای انجام سی تی اسکن روپوش یا لباس تمیز، سبک و راحتی در اختیار شما قرار می گیرد.   آن را   -10
بپوشید و داخل دستگاه (گانتری  Gantry ) بروید. 

در مواردی که تزریق ماده حاجب درخواست شده است، باید از کارکرد خوب کلیه خود مطمئن بوده و   -11 
میزان کراتی نین و اوره خون را به خاطر داشته باشید. 

سی تی اسکن از بُعد اقتصادی

ظاهراً هزینه انجام سی تی اسکن گران به نظر می رسد. خالی از لطف نیست که بدانید در ابتدای ورود  دستگاه 
سی تی اسکن به ایران در یک برنامه رادیویی طنز علت نامگذاری سی تی اسکن را به جهت هزینه  باالی آن 

»سی تریلی اسکناس« ذکر کرده بود! 
اما باید یادآوری نمود که در اکثر کشورها این هزینه حداقل 10 برابر تعرفه انجام سی تی اسکن در کشور  ماست. 
علت این موضوع این است که دستگاه سی تی اسکن به ویژه نسل های جدید آن بسیار پیچیده و  گران قیمت بوده، 
به عالوه هزینه نگهداشت آن بسیار باالست و این در حالی است که نصب و استفاده از  دستگاه به ساختمان مناسب 

و نیروی انسانی متخصص در سطوح مختلف نیاز دارد که جمعاً هزینه باالیی  را در بر دارد. 
توجه به این نکته اهمیت زیادی دارد که در صورتی  که سی تی اسکن در زمان و مورد مقتضی صورت  پذیــرد 
سبب حـذف بسیاری از هزینـه های اضافی و تصمیم گیری سریع و صحیح از سوی پزشک خواهد  شد. 
این موضوع خصوصاً در موارد اورژانس و سوانح و تصادفات که سرعت تصمیم گیری از سوی پزشک  تاثیر 
بسیار زیادی بر جان بیمار دارد حائز اهمیت زیادی است؛ زیرا هنوز هم سی تی اسکن در خونریزی ها  و 

ضربه های مغزی روش انتخابی تشخیصی به حساب می آید. 
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آمادگی های پیش از انجام سی تی اسکن مغز و نخاع
آمادگی های عمومی  

آمادگی های اختصاصی   
 1- هر نوع وسایل و زیورآالت به ویژه انواع فلزی مثل گوشواره، گردن بند و گیرة مو را کنار بگذارید. 

 2- پروتزهای متحرک دندانی را از دهان خارج سازید. 
 3- در صورت استفاده از سی تی اسکن با تزریق، حداقل 4 تا 8 ساعت ناشتا باشید. 

 4- پس از قرارگیری در داخل دستگاه کاماًل بی حرکت باشید. 
 5- در حین آزمایش مغز حتی المقدور از پلک زدن سریع و نامعمول بپرهیزید. 

سر و گردن، گوش، حلق، بینی و چشم ها
تصویربرداری از ساختارهای ظریف چشم، گوش و حلق 
و بینی، سینوس ها، گردن و راه های هوایی و  عروق گردن 
به وسیله برش های ظریف سی تی اسکن با یا بدون تزریق 
داروی حاجب به بهترین نحو  قابل انجام است. کارایی و 
دقت دستگاه های نسل 3 و 4 و سی تی اسکن های اسپیرال 
مولتی دتکتور  به حدی زیاد است که حتی استخوانچه های 
کوچک گوش داخلی را با کیفیت عالی نشان می دهد.  این 
روش ها در طرح های پیشرفته ای مانند موارد پیوند حلزون 
و کاشت (ایمپلنت) دندان تنها  روش های اختصاصی به 
تصاویر  سینوس ها،  بررسی  در  به عالوه  می آیند.  حساب 
سی تی اسکن جای  تصاویر رادیولوژی را گرفته اند به نحوی 
سینوس های  کیست های  و  تومورها  بررسی  برای  که 
اطراف  بینی از این روش به عنوان روش انتخابی استفاده 
ساختار  و  می تواند  کرونال  سی تی اسکن  زیرا  می شود، 
بیماری های سینوس ها را به خوبی نشان دهد. همچنین 
نسبت  عدسی  چشم  چون  که  است  نکته ضروری  این 
به اشعــه ایکس حساس است در بررسـی های مربوط 
به عضالت چشم، کره چشم و  چربی های داخل چشم 
بیشتر از تصاویر کرونال (تاجی) استفاده می شود تا تصاویر 
آندوسکوپی  دقیق  نقشه  امروزه  سی تی اسکن  عرضی. 

سینوس ها و بینی را به متخصصین ارائه می نماید. 

گاهی شما در گزارش رادیولوژیست به اسم چند بیماری برمی خورید. توجه 
از گذراندن  باشید که  متخصص رادیولوژی، پزشکی است که پیش  داشته 
تخصص رادیولوژی، دوره پزشکی  عمومی را با موفقیت طی نموده است؛ لذا 
با اطالعات بالینی که طی شرح حال و معاینه از شما به  دست می آورد و تطبیق 
آن ها با تصاویر به دست آمده در سی تی اسکن یا سایر تصاویر رادیولوژی،  چند 
تشخیص احتمالی را به پزشک معالج گزارش می نماید. پزشک معالج نیز با توجه 
به تمام جوانب  به تشخیص صحیح می رسد. پس با خواندن نتایج رادیولوژی به 
پیشداوری نپردازید زیرا بی جهت  سبب هراس و سردرگمی شما خواهد شد. در 
واقع گزارش رادیولوژی برای شما نوشته نشده است،  بلکه برای اطالع پزشک 

شماست. 

بیمار گرامی

در قسمت های بعد به موارد استفاده از سی تی اسکن در هر یک از اعضاء و دستگاه های بدن و  آمادگی های ضروری 
پیش از انجام و حین انجام این آزمون خواهیم پرداخت. توجه به این نکته  ضروری است که در تمامی موارد رعایت 
نکات و آمادگی های عمومی که پیش تر به آن ها اشاره شده  است ضروری بوده، لذا در بخش های بعدی فقط به 

شرح آمادگی های اختصاصی بسنده شده است. 

سیستم عصبی مرکزی (مغز و نخاع) 
گرچه روش ام. آر. آی بخش زیادی از بررسی های سیستم عصبی مرکزی را به خود اختصاص داده  است ولی هنوز 
هم سی تی اسکن در اورژانس های مغز و اعصاب مانند ضربه های مغزی، پارگی  رگهای مغز، خونریزی های مغز و 
نخاع، و بررسی بخش هایی از استخوان های جمجمه انتخاب اول  به حساب می آید. در واقع در مورد شکستگی های 
جمجمه و هماتوم های داخل مغزی سی تی اسکن  در سیستم عصبی مرکزی به دو صورت ساده (بدون تزریق 
ماه حاجب) و با تزریق (ماده حاجب)  مورد استفاده قرار می گیرد. در اکثر مواقع در مورد سیستم عصبی ارزش 

سی تی اسکن با تزریق بیشتر  از سی تی اسکن بدون تزریق است. 
یکی از روش های بررسی نخاع سی تی میلوگرافی است. در این روش ماده حاجب مخصوص به درون  مایع 
نخاعی تزریق می شود و سپس تصویربرداری از نخاع به وسیله دستگاه سی تی اسکن صورت  می پذیرد. در بررسی 
بطن های (حفرات) مغزی نیز می توان ماده حاجب را به مایع مغزی تزریق کرد  و سپس تصویربرداری مربوطه 
را انجام داد. بررسی عروق خونی مغز با تزریق ماده حاجب و استفاده  از سی تی اسکن (سی تی آنژیوگرافی) بر 
آنژیوگرافی معمولی عروق مغزی ارجح است؛ چون آسان تر و  غیر تهاجمی است اگرچه دقت آنژیوگرافی بیشتر از 
سی تی آنژیوگرافی است. تصاویر سه بعدی  سی تی اسکن که در ابتدا فانتزی به نظر می رسیدند امروز در خلق تصاویر 

سی تی آنژیوگرافی نقش  مهمی به عهده دارند. 
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 5- در مورد قطع و یا ادامه مصرف داروها پیش از انجام آزمون با متخصص قلب مشورت نمایید. 
 6- در سی تی اسکن های 64 مولتی دتکتور دارویی برای کاهش ضربان قلب به بیمار خورانده یا  تزریق 

می شود ولی در مورد سی تی اسکن 320 ردیف دتکتور نیازی به این کار نیست. 

سی تی اسکن ریه ها و جدار قفسۀ سینه
جدار قفسة سینه، راه های هوایی و بافت ریه ها به خوبی با انواع روش های سی تی اسکن قابل بررسی  هستند. 
باید بدانید که در مورد بافت ریه ها، سی تی اسکن کماکان بهترین روش تصویربرداری محسوب می شود؛ 
 به نحوی که حتی ظریف ترین نوار های سفت شده (فیبروز) در بافت بینابینی ریه با سی تی اسکن قابل  کشف 

است. 
به عالوه برای بررسی انتشار (متاستاز) تومورهای بدخیم از دیگر اعضاء بدن به ریه ها، سی تی اسکن  بهترین 

روش به حساب می آید. 
سی تی اسکن این امکان را فراهم آورده است تا پزشک متخصص بتواند قسمت های مختلف مجاری  هوایی 
(نای و برونش ها) را مطالعه نماید و به  این ترتیب در بسیاری از موارد جایگزین روش  برونکوسکوپی (نوعی 
روش تهاجمی) شده است. انجام سی تی اسکن در کنار تزریق ماده حاجب به  داخل عروق ریوی می تواند 

بسیاری از مشکالت عروقی در ریه ها خصوصاً انسداد این عروق را آشکار  سازد. 
 Vertical  امروزه حرکت تصویری مجازی در داخل درخت برونشی با سی تی اسکن امکانپذیر است که

Endoscopy  نام دارد. 

آمادگی های پیش از انجام سی تی اسکن سر و گردن
آمادگی های عمومی  

آمادگی های اختصاصی    
 1- خانم ها باید قبل از انجام سی تی اسکن چشم ها و  صورت از استفاده از هرگونه مواد آرایشی  خصوصاً در 

مورد پلک ها بپرهیزند. 
 2- پروتزهای متحرک دندانی را از محوطه دهان خارج نمایید. 

 3- در حین آزمون حتی المقدور از پلک زدن بپرهیزید. 
 4- قبل از انجام تصویربرداری، لنزهای تماسی را از چشم خود خارج کنید. 

 5- برای بررسی اجسام خارجی به ویژه در چشم به هیچ عنوان سراغ  MRI  نروید. 

قفسۀ سینه
در درون قفسة سینه دو دستگاه مهم یعنی دستگاه قلب و عروق و دستگاه تنفسی جای دارند.  استفاده از 
سی تی اسکن و ام. آر. آی در بررسی قلب و عروق کاربرد زیادی یافته است.  در حال حاضر از هر ده هزار 
نفری که نیاز به آنژیوگرافی دارند فقط 1-2 نفر باید حتماً تحت  آنژیوگرافی متداول قرار گیرند و در بقیه موارد 
می توان با ام. آر. آنژیوگرافی   (MRA)   یا سی تی آنژیو   (CTA)   به تشخیص رسید. البته سی تی اسکن واجد 320 
ردیف دتکتور (آخرین نسل سی تی اسکن)  جهت کار بردهای قلبی- عروقی کرونر ایده آل است. این موضوع شاید 
تازه ترین و جنجال  برانگیزترین موضوعی است که پس از ابداع سی تی اسکن 64 مولتی دتکتور مطرح شده است، 
زیرا  سی تی اسکن می تواند تمام طول عروق کرونر را نمایش داده و این بررسی با دستگاه های جدید 320  مولتی 

دتکتور با سهولت بیشتری قابل انجام است. 
تصویربرداری حجمی امروزه به تمامی رویاهای ما در زمینه تصویربرداری از عروق واقعیت بخشیده  است. همزمان 
با این موضوع با فلوئوروسکپی قلبی »سینه کاردیوگرافی« می توان حرکت دریچه های  قلبی و جریان خون را 

مطالعه نمود. 

آمادگی پیش از انجام سی تی اسکن قلب
آمادگی های عمومی   

آمادگی های اختصاصی  
 1- داروهای قلبی که مصرف می کنید یا نسخه مربوطه را همراه داشته باشید. 

 2- اکثر بررسی های سی تی اسکن قلبی با تزریق ماده رنگی انجام می شوند، لذا ناشتایی را رعایت  نمایید. 
 3- کلیه پرونده های پزشکی اعم از سوابق بستری در بیمارستان، گزارش اکو کاردیوگرافی، نوار قلب،  آنژیوگرافی، 

گزارش تست ورزش، اعمال جراحی و پرونده بستری در  C .C .U  را همراه خود بیاورید. 
 4- گردن بند و اشیاء فلزی در محدوده گردن و سینه را کنار بگذارید. 
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 3- بهتر است غذاهای فیبردار (سبزیجات، میوه جات و. . .) از 3-2 روز قبل مصرف نشود. 
 4- در صورت حساسیت جدی دارویی، حساسیت به توت فرنگی و گوجه فرنگی و یا آسم حتماً  متخصص یا 

کارشناس رادیولوژی را قبل از تزریق ماده حاجب در جریان قرار دهید. 
 5- اگر کولوستومی (کیسه مدفوع) یا سیستوستومی (کیسه ادرار) دارید آن را به کارشناس اتاق  سی تی اسکن 

اطالع دهید. 
 6- بهتر است در زمان مراجعه به اتاق سی تی اسکن مثانه نیمه پر داشته باشید. مثانه نباید خیلی پر  باشد طوری 
که موجب بی طاقت شدن بیمار روی تخت سی تی اسکن شود و نه خیلی خالی که  کفایت تشخیصی نداشته 

باشد. توجه داشته باشید که مثانه نیمه پر پس از تزریق ماده حاجب پر  خواهد شد. 
 7--نتایج سونوگرافی ها، عکس های قبلی و آزمایش ها را در اختیار متخصص رادیولوژی قرار دهید. 

 8- همیشـه مقدار کراتی نین و اوره خون خود را بدانید زیرا معرف وضعیت عملکرد کلیه های شماست.  اگر 
مقدار این مواد باال باشد بهتر است ماده حاجب به بیمار تزریق نشده و یا احتیاطات الزم پس از  تزریق 

صورت پذیرد. 

سی تی اسکن در ارتوپدی  
کاربرد ام. آر. آی در مفاصل و نسوج نرم و همچنین مغز استخوان قدرتمندتر از سی تی اسکن است،  ولی هنوز 
هم سی تی اسکن کاربرد زیادی در بررسی های ارتوپدی دارد. از جمله این موارد می توان به  تخریب استخوان ها 
در اثر رشد یا متاستاز تومورها و دیگر بیماری ها، استخوان سازی بیش از حد،  شکستگی های استخوانی و . . . اشاره 

نمود. در اغلب موارد برای مقایسه دو اندام با یکدیگر باید به  طور همزمان از هر دو اندام سی تی اسکن انجام داد. 

آمادگی های پیش از سی تی اسکن در اندام ها و مفاصل
آمادگی های عمومی   

آمادگی های اختصاصی  
 1- انجام سی تی اسکن در زمان خونریزی فعال از اندام ها مناسب نیست، لذا در صورت خونریزی فعال  ابتدا باید 

آن را بند آورد و بعد مبادرت به انجام سی تی اسکن نمود. 
 2- اگر از باند کشی با گیره فلزی استفاده شده است، باید گیره را قبل از انجام سی تی اسکن باز کرد. 

 3- قرار داشتن اندام ها در آتل گچی و یا پالستیکی اشکالی ندارد ولی آتل های فلزی به جهت ایجاد  مزاحمت 
باید طی هماهنگی با پزشک معالج برداشته شوند. 

 4- رادیوگرافی  های ساده را برای تفسیر بهتر تصاویر سی تی اسکن در اختیار رادیولوژیست قرار دهید. 
 5- لباس راحت بپوشید تا در صورت نیاز بتوان آن را از روی اندام باال زد. 

آمادگی های پیش از انجام سی تی اسکن ریه ها و جدار قفسه سینه
آمادگی های عمومی     

آمادگی های اختصاصی  
 1- اشیاء فلزی و جواهرات باید از محدوده گردن باز شوند. 

 2- در صورت استفاده از تزریق ماده حاجب، ناشتا به مرکز تصویربرداری مراجعه نمایید. 
 3- در صورتی که بیمار شما لوله تراکئوستومی فلزی دارد، موضوع را با پزشک معالج درمیان بگذارید  تا از لوله 

پالستیکی به صورت جایگزین استفاده شود. 

سی تی اسکن شکم و لگن
گرچه سی تی اسکن شکم و لگن از یکدیگر جدا هستند اما همیشه بهتر است تا سی تی اسکن این دو  بخش هم 
زمان باهم انجام پذیرد. در این حالت باید مقداری ماده حاجب مایع قبل از تصویربرداری  توسط بیمار میل شود 
و در زمان تصویربرداری نیز مقداری ماده حاجب تزریقی با سرعت الزم تزریق  گردد و در داخل شکم و لگن 
ساختمان های مختلف با اندازه های متفاوت، اعضاء توپر و تو خالی،  اندام های عروقی و استخوانی و . . . وجود دارند 
که تفسیر یافته های تصویربرداری را مشکل و  وقت گیر می سازند، لذا بررسی دقیق در چنین مواردی نیازمند زمان 

کافی و دّقت نظر الزم است. 

سی تی اسکن اسپیرال بدون تزریق در بررسی سنگ های سیستم ادراری و نیز 
تشخیص کبد چرب  دقیق ترین روش تصویربرداری محسوب می شود. 

توّجه

در مورد برخی بیماری ها از قبیل کالفه های عروقی (همانژیوم) نسج کبد 
و یا بررسی انتشار  تومورهای بدخیم سایر نواحی به کبد (متاستاز)، انجام 
سی تی اسکن در چند مرحله مثاًل مرحله بدون  تزریق، مرحله تزریق سریع 
و مرحله اسکن تاخیری 10 تا 30 دقیقه ضروری خواهد بود (کبد 3 فازی 

 یا 4 فازی).  

بیمار گرامی

آمادگی های پیش از سی تی اسکن شکم و لگن
آمادگی های عمومی     

آمادگی های اختصاصی   
 1- ناشتایی کامل از 6 ساعت قبل و عدم مصرف غذاهای سنگین و چرب از 24 تا 48 ساعت قبل  توصیه 

می شود مگر این که سی تی اسکن بدون تزریق انجام شود. 
 2- اگر سی تی اسکن صبح انجام می شود بیمار نباید صبحانه بخورد و اگر بعداز ظهر انجام می شود  نباید پس از 

صبحانه سبک چیزی میل کند.  
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قرار می گیرد باید با اسباب بازی های متعدد، تابلوهای نقاشی یا مثاًل  تصاویری از والت دیسنی، پلنگ صورتی و . . . 
تزیین شده باشد تا اعتماد کودک جلب گردد. همچنین  اگر کودک در سن مناسبی است می توان با پخش نمودن 
موسیقی های متناسب با سن کودک او را  سرگرم نمود. بهتر است یکی از بستگان کودک با پوشیدن روپوش سربی 
در کنار تخت وی قرار گیرد  تا اطمینان کودک به طور کامل جلب شود. برای بی حرکتی می توان از خواب آورهای 

خوراکی یا  تزریقی و یا حتی بیهوشی های کوتاه مدت استفاده نمود. 
گاهی نیز کودکان کوچک را خسته می کنند و زمانی که به خواب رفتند آن ها را در داخل دستگاه  می گذارند. 
به عالوه برای تامین بی حرکتی و حفاظت از دست و پای کودکان می توان از کش ها و  تسمه های بی خطر و 

مناسب استفاده نمود. 
توجه داشته باشید که در صورت نیاز به بیهوشی و یا تزریق آرامبخش باید کودک را ناشتا به بخش  بیاورید. 

امروزه از سی تی اسکن های کم تابش در کودکان استفاده می شود. 

کاربرد بیهوشی در سی تی اسکن
حرکات ناخواسته ای که بیماران (به ویژه کودکان یا افرادی که دچار معلولیت های ذهنی هستند) بر  روی تخت 
تصویربرداری دارند باعث خرابی تصاویر می شوند، لذا حضور یک متخصص بیهوشی در  بخش های سی تی اسکن 

و ام. آر. آی به منظور اعمال بیهوشی های کوتاه مدت و بی خطر می تواند  سبب رفع این نقص شود.  
این بیماران باید حتماً ناشتا باشند و اسامی داروهایی که از قبل مصرف می کردند به پزشک متخصص  بیهوشی 
اعالم نمایند. معمواًل برای این نوع بیهوشی از لوله گذاری در داخل نای استفاده نشده و فقط  از ماسک بیهوشی 

استفاده می شود. 

امکان گزارش تصاویر سی تی اسکن در مواقع اضطراری جهت تصمیم گیری های 
فوری درمانی  امکانپذیر است لیکن در مواقع غیر اورژانس بهتر است متخصصین 
و کارشناسان حداقل 24-48  ساعت زمان داشته باشند تا بتوانند با دقت نظر و 

حساسیت زیاد تصاویر را بازسازی و تفسیر نمایند.  

بیمار گرامی

کاربرد اختصاصی سی تی اسکن

سی تی اسکن سه بعدی، سی تی آنژیوگرافی، سی تی آندوسکپی

امروزه به کمک نرم افزارهای پیشرفته رایانه ای می توان از تصاویر اولیه ای که توسط دستگاه  سی تی اسکن تهیه 
می شود تصاویر سه  بعدی (حجمی یا سطحی) ساخت و از این طریق به دنیای  واقعی درون بدن پی برد. از جمله 
این موارد می توان به بازسازی تصویر استخوان های حجمی صورت  و لگن اشاره نمود. این روش همچنین در 
بازسازی تصویر عروق و آندوسکپی نای، برونش ها و  روده ها استفاده زیادی دارد.به بیان دیگر امروزه می توان با 
تصویر حاصل از روش سی تی اسکن  سه بُعدی در داخل مایع مغزی- نخاعی و درخت برونشی و یا روده ها مسافرت 
نمود. امروزه حتی  تصویربرداری از پوست و استخوان ها و سپس روتوش و بازسازی آن ها در جراحی های استخوان 

و  پوست مورد استفاده دارد و حتی می توان لباس بیمار را به وسیله آن بازسازی تصویری کرد. 

اساس قضاوت  بر  باید  بر دارد منحصراً  باالیی در  سی تی اسکن که هزینه 
پزشک در خواست شود. از  آنجایی که این روش علیرغم کارآیی فوق العاده 
باال در بسیاری موارد کاربرد ندارد، از پزشک تان  درخواست بی مورد این نوع 

تصویربرداری را ننمایید. 

بیمار گرامی

سی تی  اسکن مداخله ای )اینترونشنال(  
اینترونشن به مفهوم اقدام مداخله ای متخصص رادیولوژی در درمان مستقیم بیماران است.این  مداخالت زمانی 
سودمند خواهد بود که در دست های ماهر یک متخصص دانا و با استفاده از ابزارهای  دقیقی چون سی تی اسکن، 
ام. آر. آی، سونوگرافی، فلوئوروسکپی و . . . صورت پذیرند. در این روش ها می توان آبسه ها را تخلیه کرد، تومورهای 
بزرگ را برای جراحی موفق کوچک تر نمود و برخی از ضایعات را به  طور کامل از بین برد. در این روش می توان 
ابزارهایی چون استنت (لوله هایی که برای باز نگه داشتن  عروق یا مجاری استفاده می شوند) و . . . را در داخل 
عروق، مجاری صفراوی و گاهی روده ها قرار  داد. روش های مداخله ای در صورتی که در دستان متخصصین مسلط 
و خبره رادیولوژی انجام گیرند،  سبب عوارض کم تر و تهاجم کم تر در بیماران شده و در مجموع از هزینه های 

درمانی می کاهند. 

کاربرد سی تی اسکن در کودکان
مهم ترین نکته ای که باید در زمان تصویربرداری های ساده و یا سی تی اسکن از کودکان مد نظر قرار  داد حداقل 
تابش اشعه به بدن کودک است. الزمه این موضوع مراعات برخی از آمادگی های الزم  توسط بیمار و دانش 
کارشناسی است که با دقت و تسلط کامل به این موضوع می پردازد. اتاقی که  کودک در آن تحت سی تی اسکن 
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