
 

 همه چیز درباره سی تی آنژیوگرافی

 

 
افزاد سیادی ّن حتی ایي دستگاُ را اس ًشدیه . اهزٍسُ ولوِ سی تی تا چطن ٍ گَش تسیاری اس هزدم آضٌاست

ُ اًذ ّزوس پیز تاضذ یا خَاى، ٍرسضىار تاضذ یا یه فزد ػادی، فزلی ًوی وٌذ، گاّی السم است وِ خَد را . دیذ

تِ . تِ دست ایي دستگاُ تسپارد تا ػىس ّای دلیك آى، تِ پشضىاى در تطخیع ٍ درهاى تیواری اٍ ووه وٌٌذ

ِ ّا، ضىن ٍ  عَر ولی پشضىاى اس دستگاُ سی تی در تْیِ ػىس اس تافت ّای هختلف تذى هاًٌذ هغش، وثذ، هاّیچ

 .استخَاى ّا استفادُ هی وٌٌذ

  

اس عزف دیگز در چٌذ سال اخیز، تا پیطزفت ّایی وِ تِ دست آهذُ دستگاُ سی تی لادر تِ تْیِ تػَیز اس  

تا تَخِ تِ ایي وِ للة یه ػضَ هتحزن تَدُ ٍ هذام در اًمثاؼ ٍ . ػضَ حساسی هثل للة ّن ضذُ است

اًثساط هی تاضذ ٍ گزدش خَى در ري ّا تا سزػت اًدام هی گیزد، ػىسثزداری اس آًْا تا ّویي اٍاخز هطىل 

ٍلی اهزٍسُ تا ساخت ٍ تَلیذ دستگاُ سی تی آًژیَگزافی ایي وار ضذًی است ٍ ایي اهز ووه تشرگی تزای . تَد

 Computed Tomographyدر اغل خالغِ سِ ولوِ  (CTA) سی تی آًژیَگزافی. تیواراى تِ ضوار هی رٍد

Angiogra phy  
در ایي رٍش تیوار را . است دستگاُ آًژیَگزافی تزای تطخیع هیشاى گزفتگی ري ّای للة تِ وار هی رٍد

هؼوَال ایي ضزیاى در ًاحیِ )سپس یه لَلِ را اس یه ضزیاى. تستزی ٍ گاّی ّن اگز السم تاضذ، تیَْش هی وٌٌذ

ایي  .تِ داخل ري ّای للة هی فزستٌذ ٍ تا تشریك هادُ حاخة، اس للة تیوار ػىس هی گیزًذ (راى لزار دارد

 .ػىس ّا، تاس یا تستِ تَدى ري ّایی را وِ ٍظیفِ خَى رساًی تِ خَد للة را دارًذ، ًطاى هی دٌّذ

ّن تِ ووه پشضىاى آهذُ است تا آًْا تػاٍیزی تا ٍضَح تاال اس ري ّای اغلی تذى  CTAاها تتاسگی دستگاُ 

استفادُ  CT در اغل اس ّواى رٍش CTA در. تیوار تگیزًذ ٍ هیشاى تاس ٍ تستِ تَدى ري را هطخع وٌٌذ

تِ . هی ضَد ٍلی تا ایي تفاٍت وِ تػاٍیز تِ غَرت سِ تؼذی در هی آیذ تا دیذ تْتزی تِ پشضه دادُ ضَد

 :ًسثت تِ دستگاُ آًژیَگزافی ػثارتٌذ اس CTA عَر ولی هشایای
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 .اًدام آى تزای تیوار آساى است ٍ در ایي ضزایظ تیوار تزس ٍ ًگزاًی ووتزی دارد

 دلیمِ وار اًدام هی ضَد ٍ اس ّوِ هْن تز آى وِ 20حذاوثز در . ّوچٌیي سزػت ػول ایي دستگاُ سیاد است

اها ًثایذ فزاهَش وزد وِ حزف آخز را در تؼییي ضذت ٍ ًَع . فَرا هزخع هی ضَد CTA تیوار پس اس اًدام 

در هَالؼی وِ ضزتاى للة تیوار تسیار تٌذ  CTA چزا وِ اس. درهاى تیواری للثی، ّوچٌاى آًژیَگزافی هی سًذ

ّوچٌیي استفادُ اس ایي دستگاُ تزای تیواراى ولیَی ٍ دیاتتی  .یا وٌذ است، تػاٍیز خَتی تِ دست ًوی آیذ

هٌاسة ًیست ٍ در ضوي تؼضی اس تیواراى هوىي است ٍاوٌص ّای حساسیت سا ًسثت تِ هادُ حاخة ًطاى 

 .تذٌّذ

. ًثایذ چیشی تخَرًذ CTA ساػت لثل اس آسهایص 4تزای اًدام ایي رٍش تیواراى حذالل  CTA هزاحل اًدام

اتتذا تیوار را آهادُ وزدُ سپس هادُ حاخة را . اها دارٍی خَد را تِ ووه همذار ووی آب هی تَاًٌذ هیل وٌٌذ

 .اس عزیك ٍریذ دست یا تاسٍ تشریك هی وٌٌذ

پس اس تشریك، تیوار هوىي است در دّاى خَد، هشُ فلشی هاًٌذ را احساس وٌذ یا ووی ّیداى سدگی ٍ سزخ 

ضذى را احساس وٌذ وِ عثیؼی است ٍ اگز تیواراى هطىل تٌفسی یا ّز ٍضغ غیزػادی دیگز احساس وزدًذ 

 .تایذ تِ وارضٌاس اعالع دٌّذ

 .در عَل ایي هذت وارضٌاس تِ تیوار ووه خَاّذ وزد وِ در ٍضؼیت غحیح لزار تگیزد

ایي وار تزای . ، تیوار تایذ تسیار آرام ٍ تی حزوت تواًذCTAپس اس خَاتیذى رٍی تخت ٍ در حیي اًدام ػول 

تخت تِ عَر خَدوار تِ داخل دستگاُ ٍارد ضذُ ٍ ٍضؼیت ّای السم . ٍضَح ٍ ویفیت تػاٍیز تسیار هْن است

 .را تِ خَد هی گیزد

 .در ّز ٍضؼیت دستگاُ تػاٍیز السم را گزفتِ ٍ تِ ووه واهپیَتز اس آًْا تػاٍیز سِ تؼذی هی ساسد

 .هی تَاًذ ولیِ فؼالیت ّای ػادی خَد را اًدام دّذ CTAهؼوَال تیوار پس اس 

ُ ّایCTAدر  اس ّز ًمغِ  X ، تِ ووه اضؼCTِ دستگاُ. استفادُ ضذُ است CT ، اساسا اس ّواى تىٌیه دستگا

اس چٌذ ساٍیِ هختلف تِ ػضَ هَرد ًظز تاتاًذُ هی ضَد ٍ  X یؼٌی اتتذا اضؼِ. اس تذى تػَیزتزداری هی وٌذ

سپس تاستاب آى تِ ووه واهپیَتز ٍ فزهَل ّای خاظ ریاضی هَرد تدشیِ ٍ تحلیل لزار هی گیزد ٍ ػالثت، 

ایي تػاٍیز تِ غَرت سِ تؼذی در هی آیذ تا دیذ تْتزی تِ  CTA تػَیز هَرد ًظز تاسساسی هی ضَد الثتِ در

 .پشضه دادُ ضَد

تِ ػثارتی دستگاُ سی تی آًژیَگزافی تػاٍیز سِ تؼذی تسیار دلیك اس ػزٍق تشري ٍ للة تْیِ هی وٌذ وِ تِ 

ضوي آى وِ تِ  .ووه آًْا تطخیع ٍ هطاّذُ پالن ّای چسثیذُ تِ دیَارُ داخلی ػزٍق اهىاى پذیز هی ضَد

ِ عَر ولی تزای . ووه تػاٍیز ایي دستگاُ اهىاى تطخیع ٍ هطاّذُ اًسذاد ػزٍق ضزیاًی ٍخَد دارد ت

سَْلت تیواراى ٍ واّص تزس ٍ ًگزاًی ّای آًاى اس یه سَ ٍ افشایص سزػت ػول، اس سی تی آًژیَگزافی 



ایي رٍش تِ دلیل آى وِ اس واتتز استفادُ ًوی وٌٌذ ٍ تیوار هدثَر تِ تستزی ضذى ًیست ٍ . استفادُ هی ضَد

 .ضوٌا رٍش تْاخوی تِ ضوار ًوی رٍد، هشایای سیادی تزای تیواراى دارد

ایي در حالی است وِ در رٍش آًژیَگزافی هزسَم، اس 

رًٍذ ػول وٌذ ٍ عَالًی ٍ ّشیٌِ آى . تؼثیِ یه واتتز در ضزیاى تیوار تزای تشریك هادُ حاخة استفادُ هی وٌٌذ

 تِ ػثارت دیگز اًدام. تَغیِ گزدد CTAتٌاتزایي هٌغمی ٍ التػادی است وِ اتتذا تِ تیوار استفادُ اس . تاالست

CTA  تزای تیواراًی وِ اس ًارسایی حاد ضزیاًی رًح ًوی تزًذ ٍ دارای ػالئن حاد هاًٌذ درد لفسِ غذری، تٌفس

سخت ٍ وَتاُ ًیستٌذ یا تیواراًی وِ ًتیدِ آسهایص استزس تست آًْا چٌذاى ٍاضح ًیست هٌاسة تز خَاّذ 

الثتِ تایذ هتذوز ضَین وِ تزای تؼییي دلیك گزفتگی ضزیاًی ٍ اخذ تػوین ًْایی درتارُ ٍضؼیت تیوار ٍ  .تَد

اس عزفی در هَالؼی وِ ضزتاى للة تیوار تسیار . ًحَُ درهاى آى، ّوچٌاى آًژیَگزافی حزف آخز را هی سًذ

 .تِ دلیل ایداد تذاخل اهَاج، دچار هطىل هی گزدد CTAتٌذ یا وٌذ تاضذ، 

ّوچٌیي اًدام ایي رٍش تزای تیواراى تسیار چاق یا دارای ضزتاى للة ًاهٌظن یا تیواراًی وِ دچار ًارسایی 

ّوچٌیي تایذ هزالة ٍاوٌص ّای حساسیتی تیواراى ًسثت تِ هادُ . ولیَی ٍ دیاتت ّستٌذ، تَغیِ ًوی ضَد

 درغذ هَارد ایي ًتایح در آًژیَگزافی ّن 98دلت ٍ ویفیت تػاٍیز تسیار تاال است ٍ در  CTAدر . حاخة تَد

، هٌفی گشارش هی ضَد، ًیاسی تِ اًدام آًژیَگزافی CT درغذ هَاردی وِ ًتید95ِتِ ػثارتی . تاییذ هی ضَد

اس عزفی تِ دلیل دارا تَدى اهىاًات ًزم افشاری گستزدُ، پشضىاى تَاًایی هطاّذُ ٍ تاسساسی . ًخَاّذ تَد

فضاّای داخلی ػزٍق را دارًذ ٍ لادر ّستٌذ ٍخَد ٍ یا ػذم ٍخَد پالن ّای ولسین ٍ هَلؼیت آًْا در هسیز 

 .ضزیاى ّای وزًٍزی للة ٍ ًیش دیگز ػَاهل تٌگی وزًٍزی را تزرسی ٍ هطاّذُ وٌٌذ

 اسواػیل اتزاّیوی

 


