
 

 

 

 

  

 

 
 

آشنایی با مزایای 
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 آشنایی با مزایا ی سی تی
 

 ٢  جزوه نویسیگروه 
 

 

  انجام می دھیم؟  CTچرا 

  CTنرمال ھستند و در اکثر موارد نیازی بھ مراجعھ ی بیمار بھ بخش   CT کلیشھ ھای %  ٧٠معموال 
  .مثال گاھی با رادیولوژی ساده یا سونوگرافی یا حتی معاینھ بالینی قابل تشخیص است. نیست

  

  ساده عدم تمایـــــز بین اجزا واندام ھاستیکی از مشکالت اصلی رادیوگرافی.  
 مشکل دیگر عدم تشخیص در چرخش خارج از صفحھ 
 بھبود کنتراست و کیفیت  ،با استفاده از سی تی سھ مزیت اصلی یعنی کمترین میزان روی ھم افتادگی

  ثبت تفاوت ھای کوچک ایجاد شد ،تصویر

  

1. no superposition → higher contrast 
2. three-dimensional localization  

  

  

  .است  CHESTبار گرافی  ۴٠٠معادل ،گرفتن   CT بسیار باالست و یک مقطع   CTدوز 

  استفاده می کنیم؟  CTچھ مواقعی از 
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  .یا تصویربرداری مقطعی انجام دھد  CROSS SECTIONALرادیولوژی معمولی نمی تواند 

باعث ) مثال شکم(کھ پک کردن ) تصویر پک می شود(می گیریم بعد  ٢در رادیولوژی معمولی تصویر در 
MISS   بعدی پک می  ٢بعدی را بھ صورت  ٣در واقع یک ضخامت . شدن بسیاری از اطالعات می شود

  .کنیم

در رادیولوژی معمولی تشخیص ندھیم اما در مقطعی قابل  ٢یا  ١  stageتومور ھا را ممکن است در 
  .تشخیص است

م می شد بھ این ترتیب کھ در تخت ھا بھ صورت مکانیکی و توموگرافی انجادر گذشتھ تصویربرداری مقطعی 
اھرمی وجود داشت کھ مانند االکلنگ حرکت می کرد و تیوپ باالی تخت و کاست پایین تخت دور بیمار می 

اال و پایین مرکز چرخش چرخید،ھنگامی کھ این حرکت را داریم مرکز تشخیص بھ صورت ثابت می ماند اما ب
دچار محوشدگی می گردد، در واقع ھر مقطعی کھ می خواستیم باید در مرکز چرخش بود  پس تنھا یک مقطع 

  .می توانستیم بزنیم و برای مقاطع بعدی دوباره باید تخت را تنظیم می کردیم

  CTوش منسوخ شد و در نتیجھ این ر: مشکل دیگر این روش تصویربرداری قدیمی  ناواضحی تصاویر بود
  .بھ وجود آمد

  :  CTنکاتی درباره 

( فیلم نداریم در واقع آشکارساز یا دتکتور داریم کھ بھ مجموع تیوپ و آشکارساز  گانتری   CTدر 
GANTRY   (می گوییم و محلی کھ تخت مریض داخل آن می شود تونل گانتری نامیده می شود.  

 در واقع ما برنامھ می دھیم البتھ برنامھ از قبل نوشتھ شده و بھ دستگاه داده شده است و ما فقط   CTدر 
SELECT   یادگیری آن آسانتر از ::: می کنیم CT  است.  

دانسیتھ گفتھ می شود،در رادیولوژی کنتراست  ٢کنتراست بھ اختالف بین : و رادیولوژی  CTتفاوت دیگر 
رادیولوژی معمولی . باید باال باشد تا بتوانیم تشخیص دھیم) µ( ف ضرایب جذبی محدود است زیرا اختال

اختالف   CTاما . ھای کم را نمی تواند  نشان دھد و باید این اختالف باال باشد مثل استخوان و ھواµاختالف
µ ھای کم را می تواند نشان دھد و این یکی از مزیت ھای بزرگCT  الف پس در جاھایی کھ اخت. استµ 

  .استفاده شود  CT پایین است باید از 

آن ھا با بافت مثال ریھ کم است در نتیجھ در رادیولوژی معمولی قابل  µمثال ندول ھا وقتی کوچکند اختالف 
  .تشخیص نیست مگر اینکھ بزرگ و کلسیفھ شود

و کنتراست را باال و چون از کامپیوتر استفاده می شود می توان تصویر را دستکاری کرد و دانسیتھ  CTدر 
  CRالبتھ در سیستم ھای . می توانیم آنجھ را کھ مطلوب تشخیص ماست بسازیم  CT در واقع در . پایین برد

 ھم چون از کامپیوتر استفاده شده می توان تا حدی تصویر را دستکاری کرد،البتھ تمام قابلیت ھای   DRو 
CT  را ندارد.  

CT  بعدی تبدیل کند٣بعدی را گرفتھ و بھ ٢عات این قابلیت را دارد کھ اطال.  

CT   بعدی ٣بھ دلیل ھمان مزیت (در جراحی پالستیک کمک شایانی می کند(  
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و سیستم ھای کامپیوتری این است کھ می توان  آرشیوی از تصاویر داشتھ   CTیکی دیگر از مزیت ھای 
  .ذخیره کرد) بستھ بھ حافظھ دستگاه(در واقع می توان اطالعات بیمار را برای مدتی . باشیم

در واقع سیستم پکس ، . را بھ ما می دھند)   COMMUNICATION(این سیستم ھا اجازه ارتباطات 
  .رھا را بھ یکدیگر متصل می کندبیمارستان ھا و حتی کشو

  :  CTدرخواست ھای 

Abdopelvice    26% 

Spine         26% 

Mediastine        7% 

Cereberom        22% 

Trauma           5% 

Lung          6% 

Interventional      4 % 

Pediatric        3%   اطفال   

Skull            3% 

Orthopedic      3% 

Ear            1% 

نقشھ ی درمان را تعیین می کند  و   CTدر  واقع . کمک بھ رادیوتراپی است  CT یکی دیگر از کاربردھای  
مثال ھنگام پرتودرمانی سر راه تومور بافت سالم داریم با . محل دقیق تومور و زاویھ تابش را مشخص می کند

چند جلسھ و در کدام نماھا رادیوتراپی صورت بگیرد، در مشخص می شود از چھ زاویھ ای و   CTاستفاده از 
  .وابستھ است  MR و   CTنتیجھ رادیوتراپی بھ 


