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Multislice CT, Multidetector CT, 3D Imaging 

عی ری هْلزی اعالیظ، عی ری هْلزی درکزْس ّ رقْیشثشداسی عَ ثؼذی 

، عیغزن عی ری اعکي هخقْفی اعذ کَ ثب داؽزي سدیف (MSCT)عی ری هْلزی اعالیظ

درکزْسُبی چٌذربیی، هی رْاًذ ثَ هْس ُن صهبى اص هشیك اعالیظ ُبی هزفبّد دّس ًْازی 

ٍ ُبی رْهْگشافیک رِیَ ًوبیذ  لبثلیذ ثی ًظیشی دس آًبلیض ّ رسلیل MSCT. هخزلف ثذى، داد

رْاًبیی اعکي عشیغ ثیوبس . خضئیبد آًبرْهیِبی ًشهبل ّ آًْسهبل ثذى ّ پبرْلْژیِبی گًْبگْى داسد

خضء )ّ داؽزي ّکغل ُبی ُن هسْس  ( ثبالZسصّلْؽي هسْس) high Z-a*axisثب سصّلْؽي

َ ای دیگش اص رقْیشثشداسی ثَ خض عی ری اعکي رک (=Voxelزدوی ، کوک هی کٌذ کَ گًْ

دس ایي همبلَ عؼی ؽذٍ اعذ کَ ثب اسائَ رْمیسبد، فِن ّ داًؼ . اعالیظ، فشاُن گشدد

دسعزی دس اسرجبه ثب خضئیبد ّ ًکبد فیضیکی هِن ّ اعبعی عی ری هْلزی درکزْس زبفل ؽْد 

. رب ثش لبثلیذ ُبی لذسروٌذ ّ پشاُویذ ایي عیغزن ًظش اخوبلی داؽزَ ثبؽین

 معرفی سیستم

عی ری هْلزی اعالیظ، خضء آخشیي هْفمیذ ُب ّ پیؾشفزِب دس رکٌْلْژی عی ری، هسغْة 

 ؽبهل سدیف هْلزی درکزْس هی ثبؽذ کَ ثَ هْس MSCTثَ هْس اعبعی اعکٌش . هی گشدد

عیغزوی . ُوضهبى ّ رإاهبً دس لبلت اعالیظ ُبی هخزلف، دادٍ آًبرْهیکی خوغ آّسی هی کٌذ

-high Zکَ اعزفبدٍ اص آى هضایبی هزؼذدی هثل اعکي عشیغ، پْؽؼ زدوی ثیوبساى چبق ّ

axis resolution ،هٌذی اص اهکبى رقْیشثشداسی عَ ثؼذی، رقْیشثشداسی پشفیْژى ٍ  ُوشاٍ ثب ثِش

دس ّالغ هی رْاى گفذ هضیذ هِن عیغزن، کبُؼ صهبى . داسد... عی ری فلْسّعکْپی ّ 

. اعکي، کبُؼ کْلیوبعیْى اعکي یب افضایؼ لبثل رْخَ هْل اعکي هی ثبؽذ

 تاریخچً سی تی اسکىر مُلتی اسالیس

 عبًزی هزش دس هذد 10، اّلیي عیغزن ُبی عی ری رْاًغزٌذ اصهغض ثب پْؽؼ 1972دس عبل 

 4 دسخَ چشخؼ، 180ثَ هْس دلیك ُش اعالیظ ًبؽی اص .  دلیمَ، رقْیشثشداسی کٌٌذ40صهبى 

. دلیمَ صهبى هی ثشد

 42/0 ؽبًضدٍ اعالیغَ ثب داؽزي هؾخقَ افلی MSCTثب ایدبد پیؾشفذ ُبی فشاّاى، یک 
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َ ای، لبدس اعذ کَ اصکل  (rotation)ثبًیَ دس ُش چشخؼ ثب رْاًبیی ثبصعبصی هیلی ثبًی

 Slip ringپیؾشفزِبی هْخْد دس.  ثبًیَ اعکي ًوبیذ19 هیلی هزش اعالیظ دس 1ثذى 

technologyًیبص اعزفبدٍ هکشس اص هکبًیضم اعکي ،rotate-translateیب Stop and shoot ًسا کبهال 

. ثشهشف هی ًوبیذ

ثذیي رشریت، عی ری اعکي اعپیشال، ُوشاٍ ثب اعکي هذاّم ّ زشکذ هذاّم رخذ ّ خوغ آّسی 

. پیْعزَ اهالػبد، زبفل گشدیذ

 ثْد کَ دس اى صهبى عی ری اعکٌش دّ 1992 دس عبل MSCTدس ّالغ، ؽشّع ػولکشد رکٌْلْژی 

خبلت ایي ثْد کَ ثبصاسُبی خِبًی چٌذاى سغجذ ّ .  هؼشفی ؽذٍ ثْدElscintاعالیغَ رْعو

 سا اسائَ MSCT ؽشکذ، اعکٌشُبی 4، 1998اهب دس ًیوخ دّم . رْخَ ثَ ایي رْلیذ ًؾبى ًذادًذ

 Siemenes Volume Zoom, Toshiba Aquilon Multi, Picker:دادًذ کَ ایي هسقْالد ؽبهل

MX 8000, GE light speedدس خذّل صیش فِشعذ ربسیخی رکبهل ّ پیؾشفذ رکٌْلْژی اص .  ثْدًذ

 .عی ری ُلیکبل ثَ عْی عی ری هْلزی اعالیظ هْخْد هی ثبؽذ

 

( Year)عبل (Technical developments)پیشرفت ٌای تکىیکی

 1971 دس اسرجبه ثب عی ری اعکي Godfrey Hounsfeldرسمیمبد (1

 Slip ring 1985سفذ دس رکٌْلْژی  (2

 Siemens 1989هؼشفی ُلیکبل عی ری اعکي رْعو ؽشکذ (3

 Elscint ّ Haifa ّ Israel 1991اسائَ عی ری دّ اعالیغَ رْعو (4

 1995رالػ دس خِذ عبخذ عیغزوی ثب اعکي کوزش اص ثبًیَ  (5

 1999 اعالیغَ 4هؼشفی ّ ػشمَ اعکٌش  (6

 2001 اعالیغَ دس ٌُذ 4هؼشفی اعکٌشُبی  (7

 2002 اعالیغَ 16هؼشفی ّ ػشمَ اعکٌشُبی  (8

 2003 اعالیغَ دس ٌُذ 16ػشمَ اعکٌشُبی  (9

 2003 اعالیغَ 32اسائَ ًخغزیي هذل عیغزن ُبی پیؾشفزَ  (10

 4DCT  2003ّ (رْعو رْؽیجب) اعالیغَ 256هؼشفی ّ ػشمَ ًخغزیي هذل  (11
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 Flat Panel 2003رسمیك ّ ثشسعی دس صهیٌخ اسائَ درکزْسُبی (12

 2003 ( صهبى چشخؼ4/0کوزش اص )رسمیك ّ ثشسعی عیغزن ثب اعکي عشیؼزش  (13

 Cone Beam CT  2003رسمیك ّ ثشسعی دس صهیٌخ (14

، ثؼٌْاى پیؾشفذ ّ هْفمیذ ثغیبس هِن دس صهیٌخ (MSCT)گغزشػ اعکٌشُبی هْلزی اعالیظ

دس زبل زبمش دس خِبى همبالد فشاّاًی دس صهیٌخ ایي . رْهْگشافی کبهپیْرشی هسغْة هی ؽْد

 Multichannel helical CT, Multiرکٌْلْژی خذیذ، رِیَ هی گشدد کَ ُوخ آًِب رسذ ػٌْاًِبی

Sectional helical CT, Multi detector helical row CT, Multi row helical CT, Multi Slice 

helical CTهی ثبؽٌذ . 

MultiSlice ّ MultiSection داللذ ثش ایي ًکزَ داسد کَ دس ُش چشخؼ گٌزشی ثیؼ اص یک 

 ثیبى هی کٌذ کَ درکزْسُبی Multidetector row.اعالیظ ّ یک همطغ رقْیش زبفل هی گشدد

 ًیض ثیبًگش ایي اعذ Multichannelعیغزن ؽبهل سدیف ُبی هزؼذد درکزْس هی ثبؽٌذ ّ دس اًزِب

َ ُب ّ کبًبلِبئی اص اهالػبد دس هی ُش چشخؼ گبًزشی، خوغ آّسی هی گشدد دس ُش . کَ ؽجک

ٍ ُبی هْلزی اعالیظ ّ هْلزی درکزْس، هؼوْالً دس همبالد کلیٌیکی ّ رکٌیکی دس  فْسد ّاژ

. رْفیف ایي رکٌْلْژی، هْسد اعزفبدٍ لشاس هی گیشًذ

 فیسیک سیستم

َ ُبی پیؼ اص آى MSCTرفبّد اعبعی اعکٌشُبی  دس  (اعکٌشُبی ُلیکبل یب اعپیشال) ثب ًوًْ

 یب رؼذاد 4اعزشارژی هفیذ ایي عیغزن ُب چٌیي هی ثبؽذ کَ . هشازی سدیف درکزْس هی ثبؽذ

ٍ اًذ کَ ایي ًکزَ ثبػث افضایؼ لذسد  ثیؾزشی سدیف درکزْس خبیگضیي یک سدیف درکزْس ؽذ

ٍ ُب . ؽذٍ اعذ (data acquisition)عیغزن، دس خوغ آّسی داد

دس ّالغ ایي هْس هی رْاى گفذ کَ دس اعکٌش ُلیکبل، یک ریْة، یک سدیف درکزْس سا هْسد ربثؼ 

 ، ایي یک سدیف ثب چٌذیي سدیف MSCT هْل سا پْؽؼ هی دُذ دس mm 20لشاس دادٍ کَ دس زذّد

 16 یب 4 ُوضهبى acquisition خبیگضیي ؽذٍ اعذ کdetector arrayَدرکزْس رسذ ػٌْاى

. اعالیظ یب ثیؾزش دس هی یک چشخؼ گبًزشی زبفل هی ؽْد

 پیشرفت ٌای تکىیکی سی تی مُلتی اسالیس
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کْربُزش  (Scanning)عشیؼزش ّ صهبى اعکي (acquisition)خوغ اّسی دادٍ (1

خوغ آّسی دادٍ ثَ هْس ُوضهبى ثب اعزفبدٍ اص درکزْسُبی چٌذربیی  (2

 ( ثبًی8/0َ رب 5/0)چشخؼ گبًزشی دس صهبى کوزش اص ثبًیَ  (3

عشػذ ثبالرش خبثدبیی رخذ  (4

پْؽؼ آًبرْهیکی ثیؾزش ّ ثضسگ رش  (5

 ثیؾزش tube loadingظشفیذ (6

رِیَ ّ خوغ آّسی فشاّاى دادٍ ّ پشّعظ ثیؾزش  (7

 اعالیغَ فؼلی 16 اعالیغَ ّ 4همبیغَ اعکٌشُبی 

  اسالیس4ًاسکىرٌای  (الف

 Toshiba Siemens Philips GE اعالیغَ 4 هذل اعکٌش 

 Aquiline Sensation4 MX800 Light speed 

 Detector array هْل20 20 20 32 

 هبکضیون ػشك اعالیظ 25/1*4 5/0*2 5/0*2 5/0*4 

 هیٌیون ػشك اعالیظ 10*(2 )10*(2 )10*(2 )8*(4 )

 هیٌیون صهبى چشخؼ 8/0 5/0 5/0 0/ 5

 ظشفیذ گشهبیی آًذ 3/6 5/6 3/5 7/ 5

  اسالیس16ًاسکىرٌای  (ب

 Toshiba Siemens Philips GE اعالیغَ 16 هذل اعکٌش 

 Aquiline Sensation4 MX800 Light speed 

 Detector array هْل20 20 24 32 

 هیٌیون ػشك اعالیظ 63/0*16 73/0*16 75/0*16 5/0*16 

 هیٌیون صهبى چشخؼ 5/0 4/0 4/0 4/0 

 ,mixed types, Fixed:عَ ًْع هبرشیکظ آسایَ درکزْسی دس زبل زبمش هْخْد هی ثبؽٌذ

adaptiveیک آسایَ درکزْسی ّ Fixed ُوخ ثخؼ ُب ّ لغوزِبی هبرشیکظ ُن عبیض سا داسد، دس 

(. Philips/Siemens) ُوَ لغوزِبی دّس هشکض، پِي رش هی ثبؽٌذadaptiveزبلیکَ دس هبرشیکظ
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 ُوخ ثخؼ ُبی هبرشیکظ ُن عبیض ثَ اعزثٌبی رؼذاد هْاسد ًبصک رش Mixedیک آسایؼ درکزْسی

(. Toshiba)دس هشکض سا داسا هی ثبؽذ

 داسد ثَ هْسی کَ ثَ هْس هغزمین، MSCTهشازی آسایَ درکزْسی، ًمؼ هِوی دس اعکٌش

هْاسدی هثل هیٌیون ػشك اعالیظ، رؼذاد اعالیظ ُبی هوکي دس هیٌیون ػشك، هبکضیون 

. رسذ رأثیش آى لشاس هی گیشد... هْل رقْیشثشداسی ؽذٍ دس یک خِذ ّ 

 اخشا هی ؽْد کَ ثبػث چشخؼ هذاّم هی گشدد، کَ دّ Slip ringثب هشازی آسایَ درکزْسی، فشم

 ثبًیَ زبفل 5/0 ثبًیَ ثَ 1ًزیدَ کبُؼ صهبى چشخؼ ریْة ّ کبُؼ صهبى چشخؼ درکزْس اص 

 8 ثشاثش، افضایؼ 4ًزیدَ ًِبیی عشػذ چشخؼ دّ ثشاثش ّ هشازی سدیف درکزْسی . هی ؽْد

َ ای ثیي . ثشاثش عشػذ، ثَ هْس هزْعو هی ثبؽذ ُوبًطْس کَ دس خذّل لجل ًیض همبیغ

.  اعالیغَ، اًدبم گشدیذ16 اعالیغَ ّ 4اعکٌشُبی 

 مسایای سیستم

 رکٌْلْژی دس خذّل پبئیي رکش ؽذٍ اعذ، اهب ثَ ُش فْسد دس MSCTلیغزی اص هضایبی

کبسثشدُبی کلیٌیکی، هدوْع هضایبی زبفلَ اص عیغزن ثبػث فشاُن آّسدى اهالػبد هفیذ 

.  رقْیشی هی گشدد

:  ؽبهلMSCTدّ ًکزَ هفیذ ّ عْدهٌذ رکٌْلْژی

( isotropic imaging)اهکبى دعزشعی ثَ رقبّیش ُن هذاس( عشػذ اعکي ثِزش ّ ة ( الف

عشػذ اعکي ثبالرش، ًَ رٌِب اهکبى پْؽؼ ًبزیَ هْسد ًظش سا دس یک هشزلَ . هی ثبؽذ

َ داؽزي رٌفظ فشاُن هی کٌذ، ثلکَ کبُؼ چؾوگیشی دس آسری فکذ ُبی زشکزی ثْخْد  ًگ

عشػذ ثبالی . آّسدٍ ّ اهکبى اعزفبدٍ هفیذ اصهْاد کٌزشاعذ صا، ًیض زبفل هی کٌذ

 ُوچٌیي دس یک فشم سّریي ًیض رأثیشاد ّ رغییشاد هِوی ایدبد هی کٌذ هثالً دس MSCTاعکٌشُبی

ثب افضایؼ عشػذ عیغزن رقْیشثشداسی،  (پضؽکی هشثْه ثَ کْدکبى) Pediatricکبسثشی ُبی

ًیبص کوزشی ثَ آسام ثخؼ ثشای آسام ًوْدى ثیوبس هی ثبؽذ، چشا کَ آصهْى دس صهبى کْربُزشی 

. اًدبم هی پزیشد

 isotropic imaging ایي اعذ کَ رقبّیشی هفیذ کَ ثَ فْسدMSCTهضیذ ثؼذی رکٌْلْژی

لزا سصّلْؽي یکغبى ّ ُوبًٌذی اص یک عبخزبس دس ُوخ اثؼبد ثْخْد . هی ثبؽٌذ، فشاُن هی کٌذ
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 Stairایي ًکزَ دس رقْیشثشداسی عَ ثؼذی ثغیبس اسصؽوٌذ هی ثبؽذ چشا کَ ثذیي ؽکل. هی آیذ

step artifactsُبی آًبرْهیکی ثَ ّمْذ دیذٍ خْاٌُذ ؽذ َ .  ، ززف خْاُذ ؽذ ّ لج

خالفَ هضایبی عیغزن هْلزی اعالیظ 

 جسئیات تکىیکی پارامتر

کبُؼ چؾوگیش دس صهبى اعکي هْل اعکي 

Z-axis ثیؾزشی دس صهبى کوزش پْؽؼ دادٍ هی ؽْد کبُؼ آسری فکذ

Spatial ,temporal resolution ثغیبس ثبال رقبّیش ثب سصّلْؽي ثبال

مخبهذ ًبصک اعالیظ ُب، اُویذ پْصیؾي ثیوبس سا کبُؼ هی دُذ ّکغل ُبی عَ ثؼذی 

( isotropic 3D Voxel)ُن هذاس

interval یب کوزش اعالیظ ُبی کبهالً ًبصک1کن اعالیظ ُب دس زذّد (ultra thin slice )

یک هٌطمَ هؾخـ ثذى ثب اعکي رْعو اعالیظ ُبی ًبصک دس هی یک ثب ًگَ داؽزي 

رٌفظ ثشسعی دس یکجبس ًگَ داؽزي رٌفظ 

 رضسیك rateاعکي عشیؼزش ثبػث کبُؼ هیضاى کٌزشاعذ داخل ّسیذی ّ افضایؼ

هی ؽْد کبُؼ هبدٍ کٌزشاعذ داخل ّسیذی 

ًْازی ثضسگزشی اص ثذى ثب اعالیظ ُبی ًبصک ثذّى گشم ؽذى ثیؼ اص زذ ریْة، اعکي 

ٍ ُبی عَ Spatial resolutionاعزفبدٍ ثِزش اص ریْة اسائَ رقبّیشی ثب. هی ؽًْذ  ثبال زدن داد

 سا vascular, cardiac, musculoskeletalثؼذیغشیؼزش ّ صهبى اعکي کْربُزش، اهکبى رقْیشثشداسی

فشاُن هی ًوبیذ صهبى دیٌبهیک اعکي ّالؼی 

کبسثشدُبی کلیٌیکی 

 کبسثشی ُبی کلیٌیکی فشاّاى هی ثبؽذ کَ ثَ هْس خالفَ رکش ؽذٍ MSCTثَ هْس کلی ؽبهل

: اعذ

  MSCTپیؾشفذ کبسثشی ُبی هْخْد رْعو (الف)

  :سی تی آوژیُگرافی (1)

عیغزن رقْیشثشداسی هْلزی اعالیظ، ػولکشد عی ری آًژیْگشافی سا اص عَ هشیك ثِجْد 

افضایؼ هطبلؼبد هْلزی فبص یک اص عیغزن ػشّلی هی ثبؽذ  (ثخؾیذٍ اعذ کَ ؽبهل الف
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رؼییي  ( ّ جZ axis resolutionرؼییي دسعذ ػشّق ًبصک اص هشیك (ة (فبصُبی ؽشیبًی، ّسیذی)

run off ًْازی هسیطی دس آًژیْگشافی کَ اص هشیك اعکي ثضسگ رش ّ پْؽؼ ثیؾزش اهکبًپزیش 

 ثِجْدی ّ پیؾشفذ MSCTثَ هْس کلی پشّرکلِبی ػشّلی ثَ ػلذ عشػذ ثبالی. هی ثبؽذ

ًزیدزبً همذاس هبدٍ کٌزشاعذ صا دس رقْیشثشداسی ثَ هٌظْس ثشسعی . فشاّاى پیذا کشدٍ اعذ

ثیوبسیِبی آئْسد رْساعیک ّ رؾخیـ آهجْلی دس ؽشیبى ّ عیغزن پْلوًْبسی ثَ همذاس لبثل 

. رْخِی کبُؼ هی یبثذ

:  رقْیشثشداسی عَ ثؼذی (2)

ػجبسد رقْیشثشداسی عَ ثؼذی دس ّالغ روبم هشازلی اعذ کَ ثَ هٌظْس فشاُن ًوْدى رقْیش 

 پیؾشفذ MSCT.چٌذ ثؼذی اعذ رب اهکبًبد سؤیذ، رؾخیـ ّ آًبلیض اهالػبد افضایؼ یبثذ

چؾوگیشی دس رقْیشثشداسی عَ ثؼذی ایدبد ًوْدٍ اعذ کَ ایي هِن خْد، اص هشیك ادغبم 

.  هی ثبؽذisotropic imagingفبکزْسُبیی ًظیش رقْیشثشداسی ایضّرشّپیک

 virtual Endoscopiesاًذّعکْپی ّالؼی (3)

:MSCTسّػ هِوی دس اسصیبثی اًذّلْهیٌبل  Endo luminal)(  عبخزبسُبیی ًظیش ساُِبی

. هی ثبؽذ... ُْایی ّ سّدٍ ّ 

اص هشیك عیغزن ُبی ثب سصّلْؽي ثبال ّ رقْیش ثشداسی دّ ثؼذی کَ خْد ساٍ زقْل رقْیشثشداسی 

عَ ثؼذی هی ثبؽذ، اًذّعکْپی اًدبم هی ؽْد کَ عیغزن ُبی عَ ثؼذی مشّسربً اهکبى 

ثشًّکْعکْپی ّالؼی، ساُِبی ُْایی سا ثب ًوبُبی ًضدیک . رِیَ رقبّیش هفیذ سا فشاُن هی آّسد

، ثَ رقْیش دس (opacity)(کذّسد)اًذّلْهیٌبل ّ ثب کوک عطر ففسَ کذس ّ یب افضایؼ اپبعیزی 

ایي سّػ ثَ همذاس خضئی رِبخوی اعذ ّ هی رْاًذ ثَ خْثی رْعو ثیوبس رسول . هی آّسد

ُوچٌیي هشازل کبس، ثی خطش ّ هطوئي هی ثبؽذ رب عطر اًذّلْهیٌبل دسخذ ًبی ّ . گشدد

ٍ ای ُوچٌیي کْلًْْگشافی ّالؼی ًیض کبسثشد .  هْسد اسصیبثی لشاس گیشدtracheobronchialًبیژ

دیگشی اص عیغزن هی ثبؽذ کَ ثب فشاُن ًوْدى رقبّیشعَ ثؼذی اص روبم کْلْى، عشػذ ّ 

دس ّالغ، کْلًْْگشافی ّالؼی ثَ . عِْلذ رؾخیـ هْلؼیذ ّ اسصیبثی پْلیپ ُب زبفل هی گشدد

ثشای ًؾبى دادى پْلیپ ُب ّ  (Screening tool)ػٌْاى یک عیغزن کٌزشل گش ّ ًوبیبى کٌٌذٍ

 .عشهبى ُب هشثْه ثَ کْلْى هی ثبؽذ
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(:  virtual labyrentoscopy)اعکْپی ّالؼی گْػ داخلی (4)

اهکبى دیذى عبخزبسُبی ظشیف ّ پیچیذح گْػ داخلی سا ثب اعزفبدٍ اص رقْیشثشداسی عَ ثؼذی 

ٍ ای . فشاُن هی ًوبیذ ًوبیؼ عَ ثؼذی رقبّیش ثب سصّلْؽي ّ ّمْذ ثبال اص ًْازی اًزخبة ؽذ

هثل کبًبلِبی ًیوَ زلمْی، دُلیض، زلضّى گْػ، کبًبل ؽٌْایی داخلی، لغوزِبی هبعزْئیذ 

. هشثْه ثَ کبًبل فْسد سا ًؾبى هی دُذ

  :عی ری عَ ثؼذی دًذاى (5)

(3D Dental CT) رقْیشثشداسی عَ ثؼذی دًذاى

ًشم افضاسُبی هْخْد اهکبى .پبًْساهیک، رقبّیش همطؼی ّ آگضیبل اص دًذاى ّ فک سا زبفل هی ًوبیذ

اسصیبثی آًبرْهی اعزخْاى سا ثب اخشای ًیوَ ارْهبریک پبًْساهیک اص اعزخْاى فک ّ ثبصعبصی 

پبساآگضیبل آًِب سا فشاُن هی آّسد کَ دس ّالغ ًوبی ًضدیک لبئن اص ُالل ّ اًسٌبی فک اًدبم ؽذٍ 

رقْیشثشداسی عی ری عَ ثؼذی دًذاى هؼوْالً ثشای اسصیبثی لجل اص خشازی کبؽذ، ثشای 

رؾخیـ رْهْسُب ّ ًْازی اعزخْاًی هبگضیالّهٌذیجل، ثشای رؾخیـ ًبٌُدبسیِبی هفقل 

. روپْسّهٌذیجْالس ّ خِذ رؾخیـ ًبٌُدبسیِبی هبگضیال ّ هٌذیجل هْسد اعزفبدٍ لشاس هی گیشد

 کارتردٌای جذیذ افسَدي شذي تُسط سیستم سی تی مُلتی اسالیس (ب

 Strokeپشفیْژى عی ری اص هغض سّػ عشیغ ّ آعبى ثشسعی اخزالالد دس ثیوبساى هجزال ثَ (1)

 regionalیک ًمؾَ رقْیشی عَ سًگَ ثب ًزبیح کوی، هشثْه ثَ. عکزَ ثَ ؽکل زبد هی ثبؽذ

cerebral blood volume(CBV) ثَ هؼٌبی صهبى ػجْسTransit time (MRTT) خشیبى خًْی ّ

(regional cerebral blood flow)(RCBF)   َهی ثبؽذ کَ ّلزی ًوبیؼ دادٍ هی ؽْد عکز

. ثغیبس عشیؼزش ّ صّدرش اص عیغزن عبدٍ عی ری، رؾخیـ دادٍ هی ؽْد

 زدن زفع ؽذٍ، هی رْاى ًین عبیَ ایغکویک سا CBU ثب ّخْدCBFدس ًْازی ثب کبُؼ ؽذیذ

اعزذالل ًوْد کَ ایي ػجبسد ثذیي هؼٌب اعذ کَ ثبفذ دس سیغک ثبال دس اسرجبه ثب ایٌفبسکؾي 

Infarction ٍهی ثبؽذ ّلی ٌُْص ثشای ُویؾَ ّ ثَ هْس غیش لبثل ثشگؾزی اًفبسکزَ ًؾذ

. اعذ

َ اًذ یؼٌی ثبفذ ثشای ُویؾَ CBUّ CBFاگش ُش دّ  رب ثَ زبل ثَ هْس چؾوگیشی کبُؼ یبفز
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: ، پشفیْژى عی ری اص چٌذ خِذ هفیذ هی ثبؽذAcute Strokeلزا دس. اًفبسکزَ ؽذٍ اعذ

اًزخبة ثِزش ثیوبس اص خِذ  (2)سّػ عشیغ ّ هطوئي ؽٌبعبیی عکزَ  (1 )

رؼییي ًزیدَ  (4)ؽٌبعبیی هٌؾبء ایغکوی  Trombolytic Therapy (3)رشّهجْلیغزیک رشاپی

. ًِبیی عکزَ ُوبًٌذ عبیض ًِبیی ّ خطش خًْشیضی

َ ُب ًیض هفیذ  َ ُب، کجذ ّ سی دس کٌبس عی ری هغض، رقبّیش ثب رضسیك اص ثؼنی اسگبًِب هثل کلی

. هی ثبؽذ

 :تصُیرترداری کاردیاک (1)

cardiac imagingثَ هْس اعبعی دس عَ زْصٍ، رقْیشثشداسی کبسدیبک کبسثشدی هی ثبؽذ  :

 Cardiac calcium scoring1)  کبسدیبک کلغین اعکْسیٌگ

Coronary angiography (2)  آًژیْگشافی کشًّشی

Assessment of cardiac function (3)  اسصیبثی عبخزبس للجی

، یک رکٌیک هفیذ ّ داسای (Cardiac calcification scoring)کبسدیبک کلغیفیکیؾي اعکْسیٌگ

ٍ ای سّؽي ّ خْة هی ثبؽذ کَ همذاس کوی کلغین سا دس ػشّق کشًّشی ًؾبى هی دُذ کَ  آیٌذ

ٍ گیشی هیضاى زدن پیکغل ُبی ثبالی یک آعزبًَ هؼیي . ثیبًگش ثیوبسی کشًّشی هی ثبؽذ اًذاص

. هی رْاًذ اسصیبثی اص دسخخ کلغیفیکبعیْى کبسدیبک داؽزَ ثبؽذ (HU 130هؼوْالً )

عی ری آًژیْگشافی کشًّشی مشّسربً یک رکٌیک رقْیشثشداسی غیش رِبخوی اص ؽشیبًِبی کشًّشی 

 هی ثبؽذ کَ ثبػث ؽٌبعبیی رٌگی ّ هؾبُذٍ ّ روبیض ECG gatedثب رکٌیکِبی لجلی کبسدیبک

 ثخقْؿ پظ اص لشاس دادى CABGایي آصهْى ثشای پیگیشی. آى اص پالک ُبی ثبفذ ًشم هی گشدد

. ، ثغیبس هفیذ هی ثبؽذ(stent placement)اعزٌذ

  :CT Fluoroscopyسی تی فلُرَسکُپی (2)

 ثب اعزفبدٍ اص عی ری اعکٌش 1993 هؼشفی ؽذٍ دس عبل Katada et alکَ رْعو

 رْاًغزٌذ ثب اعکي هذاّم، اهکبى رقْیشثشداسی Toshiba 3rd generation CT scannerرْؽیجب

.   سا فشاُن کٌٌذreal time imaging(دس صهبى ّالؼی خْد)ّالؼی 

 هثل ثْلیپی، دسًبژرْساعیک interventional techniqueایي عیغزن ثشای رکٌیکِبی ایٌزشًّؾي

رخلیَ دس ًبزیَ ؽکن ّ )، دسًبژ ؽکن، دسًبژ لگي (رخلیَ دس ًبزیَ لفغَ عیٌَ )
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 Retroperitonealّ مبیؼبد سرشّپشیزًْبل (Drainage of thorax, abdomen, pelvic)(لگي

lesionsدسًبژ ّ آعپیشاعیْى ایٌزشاگشاًیبل ُوبرْم، کبؽذ هیلَ ّ داًَ دس ثشاکی رشاپی ،rod and 

seed placement for brachytherapyخوغ آّسی اهالػبد ثَ فْسد. ، هفیذ هی ثبؽذreal time 

یؼٌی دس صهبى ّالؼی، رأثیش هٌفی رٌفظ ّ زشکذ ثیوبس سا دس کیفیذ رقْیشاص ثیي هی ثذس ّ اخبصٍ 

، ثَ خْثی (Intervention)هی دُذ رب ػوك ّ خِذ زشکذ عْصى دس هی آصهْى ایٌزشًّؾي

ُوچٌیي فسذ ثبال ّ دلذ ثیؾزشی ثشای کٌزشل عْصى ًبصک ّ کْچک فشاُن . هؾخـ گشدد

دّس ّسّدی پْعزی دس ایي آصهْى . لزا ػْاسك آصهْى ّ صهبى آصهْى کبُؼ پیذا هی کٌذ. هی کٌذ

.  هی ثبؽذ4mGy/sزذّد

(3 )Fusion Medicine: 

فیضیْلْژیکبل ًْازی هخزلف - رقْیشثشداسی فیْژى دس ّالغ رلفیمی اص ثشسعی آًبرْهیکبل

هی ثبؽذ کَ ّعیلَ گشاًمذسی ثشای پضؽکبى ّ سادیْلْژیغذ ُب دس خِذ فِن ّ ؽٌبخذ ثِزش 

 ثَ ػٌْاى پبیَ اعبعی دس فیْژى ایویدیٌگ هی ثبؽذ دس ّالغ اص صهبًی کَ MSCT.ثیوبسیِب اعذ

( Spatial and density information)ثب کوک ایي عیغزن، اهالػبد هشثْه ثَ داًغیزَ ّ اثؼبد

.  هی ثبؽذMRI ,PET ,Nuclear Scansایي هزذ رلفیمی اص. فشاُن گشدیذ

ٍ ای دس یک عیغزن، اخبصٍ ادغبم رقْیشثشداسی عی ری ثب ّمْذ ثبال ثَ 2ایي سّػ   اعزفبد

َ ای رقبّیش  سا هی دُذ کَ ایٌگًَْ اسصیبثیِب، ثَ MRI یبPETُوشاٍ اهالػبد کبسکشدی اعکي ُغز

. هْس اخزقبفی دس ثؼنی هشاکض اًدبم هی پزیشد

 سا داسد کَ دس هی آى دّص 3D radiation treatment planning (3DRTP)دس ّالغ آصهْى، زکن

. ّ ثَ اسگبًِبی هْسد ًظش اًزمبل هی یبثذ (PTU)فسیر ّ هٌبعت ثَ ُذف هْسد ًظش سفزَ

 : Screening CTسی تی تً مىظُر تررسی َ کىترل (4)

ثَ هٌظْس رؾخیـ صّدسط هبُیذ ثیوبسیِبیی ًظیش عشهبى سیَ، عشهبى کْلْى ّ ثیوبسی 

عی ری اعکي ثَ هٌظْس ثشسعی ّ کٌزشل عشهبى سیَ ثَ فْسد . ػشّق کشًّشی هی ثبؽذ

ؽٌبعبیی ّ رؾخیـ ًذّلِب اص هشیك کبهپیْرش هی ثبؽذ کَ کبهپیْرش ًْازی هؾکْک سا ثَ 

. خِذ ؽٌبعبیی ززی دس ًبزیخ کْچک، ثب ُن همبیغَ هی کٌذ

غشثبلگشی عی ری اص سیَ دس هْسد افشاد ثب عبثمَ هْالًی عیگبسی ثْدى ّ هقشف هْاد دّدصا اص 
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ثشًبهَ ّ سّػ رقْیشثشداسی ثَ . ایي دعذ، هؼوْالً ًذّلِبی هؾکْک سا ًؾبى هی دُذ

هؼوْالً ایي کبس، ًزیدَ .  آى عشهبى هی ثبؽذAI دس ایي هْاسد، رؾخیـ هشزلScreeningَهٌظْس

 highثِزشی خْاُذ گشفذ، دس فْسری کَ غشثبلگشی دس هْسد عشهبى سیَ ثَ گشٍّ خبؿ افشاد 

risk عبل داسًذ، هسذّد 60 ثب عبثمَ هْالًی عیگبسی ثْدى ّ هقشف هْاد دّدصا کَ عي ثبالی 

. گشدد

Coronary artery calcium Screening ثشکلغیفیکبعیْى کشًّشی ّ اسرجبه آى ثب پالک ُبی

 Screening.آسرشّاعکلشّریک ّ اززوبل داؽزي ثیوبسیِبی اًغذادی، هزوشکض هی گشدد

colonography ای اعذ کَ دس هذد صهبى ٍ  دلیمَ، 5 ثَ ػٌْاى آصهْى ثشسعی گش ّ کٌزشل کٌٌذ

.  عبل هْسد ؽٌبعبیی لشاس گشفزَ اعذ50عشهبى کْلْسکزبل دس افشاد ثبالی 

 

 وکات وگران کىىذي آزمُن

:  ّخْد داسدMSCTعَ ًکزَ ًگشاى کٌٌذٍ دس

 Radiationرؾؼؾغ (1 )

ٍ ُبی صیبدی (2 )  Data overloadداد

 Overall costingُضیٌَ کلی (3)

  :رؾؼؾغ (1)

آصهًِْبی هزؼذد عی ری اعکي ؽبهل پشفیْژى عی ری، عی ری آًژیْگشافی، 

عی ری کْلًْْگشافی، عی ری فلْسّعکْپی ّ عی ری اعکشیٌیٌگ هغزلضم دّص اؽؼَ ثیؾزش 

. ثَ ثیوبساى هی ثبؽذ

 هشثْه ثَ Low doseهطبلؼبد اخیش، هیضاى اؽؼَ اکغپْژس سا دس پشّرکلِبی

.  ًؾبى هی دُذmSv 5/0 ّ 3/1، دس زذّد ثیٌبثیيCoronary calciumعی ری اعکي

 ًؾبى 5 رب 3پشّرکلِبی هشثْه ثَ عی ری آًژیْگشافی کشًّشی ّ کبسدیبک، اؽؼَ اکغپْژس سا 

دس همبیغَ، ُوبى ثشسعی ّ هطبلؼَ ًؾبى هی دُذ کَ اکغپْژس دس هْسد کلغین . هی دُذ

َ ای، ثَ رشریت زذّدEBCTاعکْسیٌگ ثب -mSv 5 ّ آًژیْگشافی رؾخیـ کشًّشی ّ رؾؼؾغ صهیٌ

2ّ mSv 6-2ّ mSv 9/0ثب ّخْد ایي هؾکل خذی رؾؼؾغ، اهب ثَ چٌذ هشیك .  هی ثبؽذ
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: هی رْاى هیضاى آى سا کبُؼ دادٍ کَ ایي هشق ؽبهل

 استفادي تٍیىً از سیستم  سی تی اسکه (1

کاٌش جریان تیُب  (2

 تر مثىای َزن تیمار، قطر، واحیً آواتُمیکی tube-currentاستفادي از تىظیمات (3

 مُرد وظر 

  pitchافسایش (4

کاٌش تعذاد اسکه ٌای تکراری تا مُاد کىتراست زا  (5

کاٌش تعضی از درخُاست ٌای واتجا َ وامىاسة سی تی اسکه  (6

 

 دادي ٌای اضافی (2)

:MSCT رؼذاد ثیؾوبسی اص رقبّیش دس ُش هطبلؼَ ایدبد هی کٌذ کَ ایي رؼذاد هی رْاًذ سًّذ کبس سا

 cm 60)ثَ هْس هثبل یک اعکي اص سیَ ّ ؽکن. دس یک ثخؼ سادیْلْژی ؽلْؽ، کٌذ ًوبیذ

coverage with 4*1 collimation over 50 second ٍرقْیش ایدبد هی ًوبیذ 600 رب 500 ثَ اًذاص 

کَ الجزَ ایي رؼذاد رقْیش اگش دس . ، ًیض داسد(overlap)کَ ایي رؼذاد ثغزَ ثَ دسخَ ُن پْؽبًی

ٍ رش ًیض خْاُذ ؽذ ثشای رؼذیل ثخؾیذى . همبهغ هخزلف ّ ُبی دیگش ًیض ثبؽذ، ثیؾزش ّ پیچیذ

ٍ ُبی رقْیشی ، ًکبد خجشاًی ّ افالزی هی رْاى دس ًظش گشفذ کَ MSCTثَ ایي عطر داد

:  ؽبهل

مشّسد ّخْد پشّعظ عَ ثؼذی دس عیغزن  (الف

افضایؼ لذسد پشّعظ ثب اپزیون ثشًبهَ ًشم افضاسی  (ة

 ثَ ایغزگبٍ کبسی CTزنْس ؽجکَ عشیغ ثشای اًزمبل رقبّیش اص عیغزن (ج

اعزفبدٍ صا رقبّیش عَ ثؼذی ثَ خبی آًبلیض رقبّیش دّ ثؼذی آگشیبل  (د

.  مشّسربً ثَ ریْة ُبیی ثب ظشفیذ گشهبئی ثبال اززیبج داسدMSCT:ُضیٌَ عخذ افضاسی عیزن (3)

 رٌظین ؽذٍ اعذ دس زبلی کَ ریْة عیغزن عی ری VMHUریْة هْلزی اعالیظ ثب ظشفیذ

امبفَ ثش آى، اخضای هِن .  هی ثبؽذMHU 2 رب1داسای ظشفیذ گشهبئی  (conventional)عبدٍ

َ رش ثَ ... دیگش ُوچْى ژًشارْس، درکزْسُبی عشاهیکی، کبهپیْرش ّ  ثَ خِذ رکٌْلْژی پیؾشفز
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. هْس اخزٌبة ًبپزیشی داسای لیوذ ثبالرش ًیض هی ثبؽٌذ

 

 MSCTآیىذج

، کبسثشی ُبی MSCTثَ هْس کلی افضایؼ رقبػذی رؼذاد درکزْسُبی هْخْد دس عیغزن

 MSCTدس ّالغ ًکبد ربصٍ ػلوی دس اسرجبه ثب. کلیٌیکی آى سا دس رقْیشثشداسی افضایؼ ًخْاُذ داد

: دس آیٌذٍ ثَ فْسرِبی هخزلف خْاُذ ثْد

 ثبًیَ 4/0کبُؼ ثیؾزش صهبى چشخؼ ثَ کوزش اص  (الف

ثِجْد خقْفیبد ّ کبسکشدُبی درکزْس  (ة

کبُؼ فؾبس هکبًیکی ثش سّی پبیخ گبًزشی  (ج

 Cone beam CTپیؾشفزِبی ثیؾزش دس  (د

، یکی اص پیؾشفزِبی هِن Flat panelهؾخقبً اعکي عشیؼزش ثب اعزفبدٍ اص درکزْسُبی

 اعزفبدٍ ؽذٍ دس Flat panelکَ ایي پیؾشفذ هؾبثَ ُوبى رکٌْلْژی. هسغْة هی گشدد

. ، هی ثبؽذFlat panelدیدیزبل سادیْگشافی ّ ثب اػزوبد ثَ ًزبیح زبفلَ اص کبسثشدُبی اّلیخ

 دس زبل اًدبم ؽذى هی ثبؽذ، اخبصٍ فشاُن cone beam scannerرسمیمبری کَ دس اسرجبه ثب

ٍ ُبیی ثب ّمْذ ثبال سا خْاُذ داد کَ الجزَ اًزظبس هی سّد ایي گشٍّ ثشسعی ُب  ؽذى هدوْػَ داد

.  اعکي اخشا گشددCTّ رسمیمبد دس سادیْگشافی ّ فلْسّعکْپی ثَ خْثی عیغزن

 

ً گیری  :وتیج

َ گیشی ًوْد کَ عی ری هْلزی اعالیظ، اعزبًذاسد فؼلی رقْیشثشداسی  ایي گًَْ هی رْاى ًزید

هضایبی عیغزن اص لجیل عشػذ ّ سصّلْؽي فنبئی . رْهْگشافی کبهپیْرشی هسغْة هی گشدد

ثبال، رْلیذ ّکغل ُبی ایضّرشّپیک ثبػث ؽذٍ اعذ کَ ایي عیغزن کبسثشی ُبی فشاّاى دیگشی 

ّ آًژیْگشافی ًیض داؽزَ  (pediatric)هثل رقْیشثشداسی کبسدیْپْلوًْبسی، رقْیشثشداسی اهفبل

ثبؽذ دس ػیي زبل ثَ ػٌْاى یک ساٍ کبس ّ ّعیلَ خذیذی دس عی ری فلْسّعکْپی، پشفیْژى 

 رغییشاد چؾوگیشی دس MSCTًَ رٌِب. عی ری ّ رقْیشثشداسی عی ری ًیض هطشذ ؽذٍ اعذ

عشػذ اعکي ّ کبسثشدُبی عیغزن، ثَ ّخْد آّسدٍ اعذ ثلکَ ثبػث رغییش دس عطر کبس 
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سادیْلْژی ؽذٍ ّ ززی ثبػث رسْل دس سّػ اعزفبدٍ اهالػبد رْعو سادیْلْژیغذ ُب ّ 

. هزخققیي ًیض ؽذٍ اعذ

، ؽشّع کٌٌذٍ رسْل ثضسگ دس صهیٌَ رقْیشثشداسی ثْدٍ اعذ لزا، ثَ دًجبل ایي MSCTدس ّالغ

 ...ؽشّع هب هؾزبلبًَ دس اًزظبس رغیشاد دیگشی دس ػشفَ پضؽکی خْاُین ثْد 

 

 کاردیاک مُلتی اسالیس 

 کبسدیبک هْلزی اعالیض همذهَ رْعؼَ کبسثشدُبی کلیٌیکی ثشای کبسدیبک هْلزی اعالیض عجت 

دّ . سلبثذ ًوبیذ  EBCT ( Electron Beam CT ) للت ثب CTگشدیذٍ اعذ کَ هْلزی اعالیض دس 

کبسثشد هِن دس ثیوبسُبی ایغکوی للت ػجبسرٌذ اص کلغین اعکْسیٌگ کشًّشی ّ آًژیْگشافی اص 

 خقْفیبد پالکِبی کلغین سا اص ًظش ثبثذ ثْدًؾبى داخل سگ یب داؽزي MSCT. ػشّق کشًّشی 

لذسد رفکیک ثبال ثشسعی دلیك عبخزوبًِبی دسیچَ ای سا دس . زشکذ ثخْثی ًؾبى هی دُذ 

.  فبص کبسدیبک کَ دسیچَ ُب ًغجزبً ثبثذ ُغزٌذ اهکبًپزیش هی عبصد 

کبسدیبک هْلزی اعالیض دس ثشًبهَ سیضی لجل اص خشازی خِذ رؼْیل دسیچَ ثغیبس کوک کٌٌذٍ 

کبسدیبک هْلزی اعالیض ثب دعزشعی ثَ  ( Pace maker )ُوچٌیي دس ًقت پیظ هیکش . اعذ 

 ، هْلزی اعالیض gatingثب اعزفبدٍ اص رکٌیک . عیغزن ّسیذی للت کوک ؽبیبًی هی ًوبیذ 

زشکذ للت سا مجو کشدٍ ّ زدن ثطٌی ّ اػوبلؼ سا هْسد اسصیبثی لشاس هی دُذ ، دس ثیوبسیِبی 

 ًبٌُدبسیِبی داخل یب خبسج للت سا ثخْثی ًؾبى هی دُذ دس 3Dهبدسصادی ًیض ثب ثبصعبصی 

. زبلیکَ اسصیبثی ًبٌُدبسیِبی خبسج للجی ثب اکْکبسدیْگشافی سّػ هطوئٌی ًیغذ 

صهبى الصم خِذ اعکي للت ، ززی ثب عشیؼزشیي : افْل اّلیَ دس کبسدیبک هْلزی اعالیض 

 heartاعکٌشُب هْالًی رش اص یک مشثبى للجی اعذ ثٌبثشایي ُوشاٍ ثب چٌذیي مشثَ للجی یب 

beat ثِویي دلیل دسیبفذ اهالػبد ثَ عیگوبى یب لطؼبد کْچک رمغین ؽذٍ ّ .  خْاُذ ثْد

 MRI ّ EBCT دس Gating (. gating )ُش لطؼَ یب عیگوبى ثب یک فبص للجی ُوضهبى هی گشدد 

ثشای ثسذالل سعبًذى آسریفکذ زشکزی صهبى دسیبفذ . للت ًیض هْسد اعزفبدٍ لشاس هی گیشد 

 temporal ایي صهبى ثب EBCT ّ MSدس کبسدیبک . اهالػبد اص ُش عیگوبى ثبیذ کْربٍ ثبؽذ 
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resolution دس اسرجبه اعذ   .

 ، آسریفکزِب spatial resolutionُوضهبى ًوْدى دسیبفذ اهالػبد ثب فبص للجی ربثیش ثغیبسی سّی 

ایي ػول ثب دّ سّػ اهکبى پزیش . ، صهبى ًِبیی اعکي ، دّص دسیبفزی ثیوبس ّ کیفیذ رقْیش داسد 

 خِذ ECGدس اغلت اعکٌشُب اص  . prospective gating ّ retrospective gating: اعذ 

.  ًوبیؼ زشکبد پشیْدی للت اعزفبدٍ هی ؽْد 

اپشارْس فبص للجی هخقْؿ سا لجل اص اًدبم اعکي ثب رقْیش هٌطجك هی  – Prospectiveسّػ 

هؼوْالً  ) رؼشیف ؽْد trigger ECGعبصد کَ ایي فبص هی رْاًذ ثؼٌْاى یک ربخیش صهبًی ثؼذ اص 

اعکٌش رخذ سا خِذ پْصعیْى  . ( هدبّس R یب دسفذی اص فبفلَ صهبًی ثیي هْخِبی Rدسهْج 

.  رؼییي ؽذٍ خلْ هی ثشد ّ هٌزظش ؽشّع فبص کبسدیبک رؼییي ؽذٍ اص للت هی هبًذ 

ثب ؽشّع فبص اعکٌش کبرِبی اگضیبل سا هطبثك ثب رؼذاد سدیفِبی درکزْس اًدبم هی دُذ عپظ 

رخذ ثَ هْلؼیذ خذیذ زشکذ دادٍ ؽذٍ ّلی اعکٌش هٌزظش ؽشّع فبص ثؼذی للت هی هبًذ ّ 

 گْیٌذ  Step and shootایي سّػ سا . ایي عیکل رب پبیبى هسذّدٍ للت رکشاس هی ؽْد 

صهبى اعکي ًغجذ ػکظ ثب مشثبى للت .  عبدگی آى اعذ gatingهضیذ افلی ایي ًْع . 

پٌِبی اعالیض ّ رؼذاد سدیفِبی درکزْس داسد ّ چْى پشرْ دُی دس هْل دسیبفذ رقْیش اعذ دّص 

اهب ایي سّػ ثَ ثی ًظوی ُبی سیزن للجی ثغیبس زغبط اعذ . ثیوبس ًیض کوزش اعذ 

. ثیؾزشیي کبسثشد ایي سّػ دس ًوبیؼ پالکِبی کشًّشی اعذ 

 ، اعکٌش ُوبًٌذ اعپیشال هؼوْلی اهالػبد سا ثطْس retrospective ًْع دّم یؼٌی gatingدس 

زذّد . ّلی پیچ ثبیذ کْچک اًزخبة ؽْد . پیْعزَ ثب زشکذ یکٌْاخذ رخذ دسیبفذ هی ًوبیذ 

 ثطْس خذاگبًَ مجو هی گشدد ّ رٌِب ٌُگبم ثبصعبصی nongated . ECG پیچ اعپیشال 4/1 یب 3/1

 هی ثیٌیذ هْلؼیذ درکزْسُب ًغجذ 2ُوبًطْس کَ دس ؽکل . رقْیش هْسد اعزفبدٍ لشاس هی گیشد

ؽیت خطْه ثب همذاس پیچ رؼییي هی ؽْد ُش چَ پیچ کوزش . ثَ صهبى ًؾبى دادٍ ؽذٍ اعذ 

ثشای ثبصعبصی .  دس هْل هسْس صهبى ثجذ ؽذٍ اعذ ECGثبؽذ ؽیت خو ُن کوزش اعذ 

 Z 1 ّ Q ، الگْسیزن ثبصعبصی ثَ دًجبل هشکض رمبهغ 7Q رخذ ّ فبص للجی Z 1رقْیش دس هْلؼیذ

.  کَ ًغجذ ثَ صهبى هزٌبّثبً رکشاس هی ؽْد . هی گشدد 

.  هْسد ثبصیبثی لشاس هی گیشد Z1اهالػبد دسیبفذ ؽذٍ اص سدیف دّم ثشای ثبصعبصی اعالیض دس . 
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 ، الگْسیزن ُویي هشزلَ سا دّثبسٍ هی کشدٍ ّ سدیف Q ّ ُوبى فبص Z 2ثشای اعالیض ثؼذی دس 

ایي .  سا رؾکیل هی دٌُذ Z2 اًزخبة هی کٌذ ّ ایي اهالػبد رقْیش 2یک سا دس عیکل للجی 

. ػول رب ثبصعبصی کل کبرِبی للت رکشاس هی ؽْد 

 هْسد ًظش ّ فبص للجی اًزخبثی هٌطجك Zالجزَ اهالػبد درکزْس ثطْس کبهالً دلیك سّی هْلؼیذ 

.  اهالػبد سدیفِبی هدبّس ثذعذ هی آیذ interpolationثلکَ رقبّیش اص السبق یب . ًوی ؽْد 

همذاس پیچ اُویذ ثغیبسی دس ایي سّػ داسد صیشا دس فْسد پبئیي ثْدى مشثبى للت ، پیچ ثبال 

اص هشف دیگش پیچ خیلی پبئیي هٌدش .  ؽذى ّ ػذم دسیبفذ اهالػبد کبفی هی گشدد gapعجت 

هیضاى سیذ للجی ّ الگْسیزن . ثَ کبُؼ عشػذ اعکي دس ًزیدَ افضایؼ دّص ثیوبس هی گشدد 

هضیذ افلی ایي سّػ ًغجذ ثَ سّػ لجلی . ثبصعبصی ًمؼ رؼییي کٌٌذٍ دس اًزخبة پیچ داسد 

 لبثلیذ ثبصعبصی پظ اص اعکي هی ثبؽذ کَ اًزخبة فبص للجی ثب زذالل زشکذ prospectiveیب 

سا همذّس هی عبصد ّ ثَ آؽکبسعبصی مبیؼبد کْچک هبًٌذ رٌگی ُبی کشًّشی کوک ثغیبس 

ُوچٌیي هی رْاى فبصُبی هخزلف للجی سا دس ایٌزشّالِبی هٌظن ثبصعبصی کشدٍ . هی ًوبیذ 

اهب هِوزشیي ایشادی کَ ایي سّػ داسد افضایؼ . خِذ رِیَ فیلن اص للت هْسد اعزفبدٍ لشاس داد 

 لبثلیذ ُبی دّ سّػ سا رسذ 1خذّل  . ( prospective ثشاثش سّػ 4زذّد  )دّص ثیوبس اعذ 

. همبیغَ لشاس هی دُذ 

 ______________________Prospective Retrospective gating gating Radiation Low 

High Temporal resolution* 333 ms 250 ms Multisector reconstruction No Yes 

Multiphase reconstruction No Yes Slice misregistration Greater Less * Assuming 60-

degree fan angle , 0.5-second gantry rotation , and single-sector reconstruction for 

retrospective gating . Tempora ( resolution )  سیذ للجی ّ (heart rate  : ) 

آسریفکزِبی ًبؽی اص زشکذ للت ثضسگزشیي هؾکل کبسدیبک هْلزی اعالیض اعذ ّ هی رْاًذ 

ثب ثِجْدی . ثطْس خذی ًوبیؼ عبخزوبًِبی کْچک آًبرْهیکی سا رسذ الؾؼبع لشاس دُذ 

 یب کبُؼ زشکذ للت ایي آسریفکزِب رب زذّدی هْثش کٌزشل temporal resolutionثخؾیذى ثَ 

.  هی گشدًذ 

 ، هذد صهبًی کَ هْل هی کؾذ رب گبًزشی زذالل صاّیَ الصم سا خِذ prospective gatingدس 
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دس سّػ .  سا رؼییي هی کٌذ temporal resolutionثبصعبصی اهالػبد یک رقْیش هی ًوبیذ 

prospective اعذ  ( دسخَ 60هؼوْالً  )دسخَ ثؼالٍّ صاّیَ ؽؼبع اؽؼَ 180 ایي صاّیَ زذالل .

 هیلی ثبًیَ هی ثبؽذ دسزبلیکَ دس temporal r. 333 ثبًیَ ای گبًزشی 5/0ثب صهبى چشخؼ 

.  هیلی ثبًیَ اعذ 250ثشاثش . temporal r دسخَ ّ 180 زذالل صاّیَ retospectiveسّػ 

 4/1 ّ 3/1دس دّ سّػ ثزشریت . b/min 60  ،temporal rثٌبثشایي ززی دس سیذ للجی پبئیي 

عیکل للجی سا اؽغبل هی ًوبیذ یؼٌی آسریفکذ زشکزی غیش لبثل اخزٌبة اعذ ثْیژٍ دس هشزلَ 

ثب افضایؼ عشػذ چشخؼ گبًزشی یب . Temporal r. عیغزْل کَ زشکذ للت رٌذرش هی ثبؽذ 

ّلی عشػذ ثبالی . کبُؼ اهالػبد دسیبفزی دس ُش مشثَ للجی کیفیذ ثِزشی پیذا هی کٌذ 

.   اعذ SNR (signal noise rate )چشخؼ الصهَ اػ ریْة لْیزش ثشای ثبثذ ًگَ داؽزي 

پظ افضایؼ لبثل هالزظَ دس عشػذ چشخؼ اهکبًپزیش ًیغذ ّ دس زبل زبمش کْربُزشیي صهبى 

هْلزی  )اهب هی رْاى اص سّػ رمغین ثَ عیگوبى اعزفبدٍ ًوْد .  ثبًیَ اعذ 42/0چشخؼ 

 دسخَ ثَ لطؼبد یب عگوبًِبی کْچکزش رمغین ؽذٍ ّ ُش عیگوبى دس 180صاّیَ  . (عکزْس 

ایي . مشثبى للجی هخزلف اعکي هی ؽْد ّ لجل اص ثبصعبصی رقْیش خوغ آّسی هی گشدد 

.  هؾبُذٍ هی کٌیذ 3هطلت سا ثطْس ؽوبریک دس ؽکل 

 چٌذیي ثبس Q1 ّ فبص Zدس فْسد اعزفبدٍ اص ثبصعبصی اص رکٌیک هْلزی عکزْس للت دس هْلؼیذ 

ثب سدیفِبی هخزلف درکزْس رقْیشگیشی هی 

 ثبصعبصی رک عکزْس سا ثب 4ؽکل . ؽْد 

 )هْلزی عکزْس همبیغَ کشدٍ اعذ 

retrospective gating ) .  دس ثبصعبصی رک

 ثب اهالػبد ZSعکزْس رقْیش پْصعیْى

 ثذعذ 1 دس عیکل للجی 1درکزْس سدیف 

آهذٍ اعذ دس زبلیکَ دس ثبصعبصی دّ 

 ثب اهالػبد خوغ ZMعکزْسٍ رقْیش ًمطَ 

 ّ 3 دس عیکل للجی 1آّسی ؽذٍ اص سدیف 



 

 

WWW.RADIOLOGYHA.COM 

دّ عکزْسٍ ًقف همذاس دس . temporal r.  رؾکیل یبفزَ اعذ 4 دس عیکل للجی 3سدیف 

 4 عکزْسٍ ّ 2ثؼجبسد ثِزش ثب اعزفبدٍ اص الگْسیزن ثبصعبصی . ثبصعبصی رک عکزْسٍ اعذ 

 ثبًیَ ثبؽذ ثزشریت هیلی 5/0ثشای اعکٌشی کَ صهبى چشخؼ گبًزشی . temporal rعکزْسٍ ، 

.  ثبًیَ ّ هیلی ثبًیَ اعذ  

ثَ هْس کلی دس سیزِبی ثبالی للت ثبصعبصی هْلزی عکزْس ًغجذ ثَ رک عکزْس اسخسیذ داسد 

 مشثبى 65ثَ ُش فْسد ثشای سعیذى ثَ رقْیشی ثب کیفیذ خْة ثِزش اعذ سیذ للجی کوزش اص . 

سا لجل  (هبًٌذ هزْپشالل  ) B1ثؼنی اص هسممبى هقشف آًزبگًْیغزِبی گیشًذٍ . دس دلیمَ ثبؽذ 

 30 هیلی گشم ثب فبفلَ 50 رب 2همذاس هٌبعت خْساکی . اص اًدبم اعکي رْفیَ هی ًوبیٌذ 

. دلیمَ اعذ 

پیؾٌِبد  ( دلیمَ 20 هیل گشم دس 9 ) دلیمَ 10 هیلی گشم ثَ فبفلَ 3 رب 3دس رضسیك ّسیذی 

دسفْسد اثزالی ثیوبس ثَ اعن یب ثلْک دُلیضی ثطٌی ّ یب ًبسعبیی ؽذیذ للجی ، . هی گشدد 

سصّلْؽي . ُیپْربًغیْى یب رٌگی دسیچَ آئْسد ، هقشف آًزبگًْیغذ ُب کٌزشاًذیکبعیْى داسد 

 رک درکزْس ػْاهلی هبًٌذ اًذاصٍ CTدس کبسدیبک هْلزی اعالیض ُن ُوبًٌذ  ( Spatial )فنبیی 

دس سصّلْعیْى فنبیی ًمؼ رؼییي کٌٌذٍ ... ًمطَ کبًًْی ، عبیض درکزْس ، فیلزش ثبصعبصی ّ 

.  هیلی هزش یب کوزش اعذ 5/0سصّلْؽي هْلزی اعالیض زذّد . داسًذ 

: پشّرکلِب کبسدیبک هْلزی اعالیض پشّرکلِبی صیش سا دس ثش هی گیشد 

آًژیْگشافی کشًّشی ّ _ رقْیش گیشی آًبرْهیکی ّ فیضیْلژیکی للت _ کلغین اعکْسیٌگ کشًّشی 

 :  همبیغَ ثیي ایي پشّرکلِب سا ًؾبى هی دُذ 2خذّل ؽوبسٍ . ًّْگشافی للت 

Coronary                           Cardiac Coronary Coronary Calcium score morphology or 

angiography vein mapping Function Contrast volume None 60 cc 120 cc 135 cc 

Injection rate None 4 cc/sec 4 cc/sec 3 cc/sec Scan delay None Timing or Bolus 

trigger Timing or Bolus trigger 50 sec Fixed delay Scan mode Prospective 

Restrospective Restrospective Restrospective Detector width 2.5 mm 1.25 mm 0.625 

mm 1.25 mm Gantry rotation 0.5 sec 0.5 sec 0.5 sec 0.5 sec Pitch* None 0.30-0.38 
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0.30-0.38 0.30-0.38 Scan direction Top-down Top-down Top-down Bottom-up kVP 

120 120 120 120 mA 300 300 400 300 Cardiac phase 70% 0%-90% 40%-80% 

50%-70% % RR-interval Prospective at 10 %interval at 5% interval at 10% interval 

* Pitch is defined as distance traveled by table in one gantry rotation divided by the 

combined scan width ,which is the detector width times the number of detect rows 

used .

 رقْیش دس ُش فبص للجی اسائَ هی 300 رب 100ثبصعبصی چٌذ ثؼذی اعکٌشُبی هْلزی اعالیض 

ثبال ثْدى رؼذاد .  رقْیش ثذعذ هی آیذ 3000 فبص للجی زذّد 10ثٌبثشایي ثب زذالل . دُذ 

. رقبّیش ّ زدن اهالػبری ززی لْیزشیي عیغزن ثبیگبًی سا ُن رسذ فؾبس لشاس هی دُذ 

ثشای ایي هٌظْس یک یب چٌذ فبص للجی کَ ثِزشیي کیفیذ سا اص ًظش رقْیشی داؽزَ ثبؽٌذ ثشای 

رقبّیشی کَ ایي ثبصعبصیِب اص هْل ّ ػشك للت .  اًزخبة هی ؽًْذ MPR یب 3Dثبصعبصی ُبی 

اسائَ هی دٌُذ ثب رقبّیش اکْکبسدیْگشافی لبثل همبیغَ اعذ  

ثبصعبصیِبیی کَ دس ساعزبی هغیش ػشّق کشًّشی یب دس خِذ ػوْد ثش آًِب ثذعذ هی آیذ . 

                     .هی ًوبیذ  (کلغین اعکْسیٌگ  )کوک ؽبیبًی ثَ اسصیبثی عٌگِبی کشًّشی 

 (curved planar reformation ) CPR 3 یکی دیگش اص رکٌیکِبیD اعذ کَ هغیش کلی ػشّق 

کشًّشی سا دس یک رقْیش لبثل هؾبُذٍ هی عبصد  

ایي رقبّیش اهالػبد ثب اسصؽی اص ًظش ّخْد عٌگ ّ آًْسیغن یب رٌگی دس اخزیبس هب هی گزاسًذ . 

 ( .virtual rendering technique ) VRT رکٌیک دیگشی اعذ کَ للت ّ ػشّق اهشاف سا ثقْسد 

 . عَ ثؼذی رشعین هی کٌذ ّ اص ًظش رقوین ُبی خشازی اُویذ ثغیبسی داسد 
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