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   هماچوري مبتال بهترومایی بیماران تکنیک هاي تصویر برداري سی تی اسکن  در  
  

تمام . معمول شکم دارند تصویربرداري نسبت به  تغییرات  نیاز به برخی شکمتروماي  پس از هماچوري بیماران مبتال به
  . دارند پارگی مثانه رد منظورمثانه ب از اضافیتصویربرداري  نیاز به ، واضح هماچوري  و لگن شکستگی با بیماران

  
تصویر برداري  هاي ونیاندیکاس ندارند ، تعیینا صدمات لگنی ی واضح لگن یگبا هماچوري که شکستتروماي در بیماران  

یا  CT مثل اضافی مثانه تصویربرداري نیاز به که ممکن است یکاسیون ها انداین  .مهم استمثانه  پارگی از  اضافی 
 لخته و یا کم حجم ادرار، کردن ادرار عدم توانایی در ،تندرنس و در سوپرا پوبیک  درد: عبارتند ازدارند ،  توگرافیسسی

 همزمان آسیب بیماران با. مئاتوس است در خون و یا، هماتوم، پرینه تورم مانند تناسلی تروما نشانه هایی از، در ادرار
   .بیشتر شک کرد  مثانه آسیب بهبا  یدبا مثانه یا عمل جراحی مثانه انسداد خروجی سابقه ، یا، مسمومیت سر،

  
و یا بیرون زدگی ماده کنترات از حالب و یا بررسی ادرار در ، خونریزي، کلیوي عملکرد ،از نظر  باید به دقت CT تصاویر
   .بررسی کرد  مثانه  حالب و کلیه و

  

  هاي سی تی اسکن در هماچوري  تکنیک

  
 وریدي  کنتراست استفاده از .نیست  خوراکی کنتراست نیازي به استفاده از و لگن شکمبالنت  تروماي  ارزیابیبراي 

) ثانیه 70تا  60 اسکن يتاخیر زمانبا  در ثانیه سی سی 5تا  3 سرعت تزریق  با ماده کنتراست سی سی 140- 110 احدود(
. است  لگن کف تا  ریهپایین  شامل قسمت هاي اسکن. الزم استاي  روده آسیب ،عروق ،ءاحشا براي شناسایی
 ضروري دیستال حالب مثانه و بهتر براي تجسمري از تمام شکم و سبطور سرا) دقیقه 5( از لگن يتاخیر تصویربرداري

  .است

  

  

  



 به داخل مثانه شده رقیق ماده کنتراست سی سی 500و  میشودقرار داده  ،مثانه در، سوند فولی cystogram CT براي
 از تصویربرداري. انجام میشودکامل  لگن شکم و CT زده میشود و سپس  قطره اي با استفاده از روش کاتتر، از طریق

  .با مثانه خالی نیز یک بار دیگر تکرار میشود لگن

 


