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CT scan  از سینوس ها 

 دالیل پشتًَگبسی:

دلیل ػوذُ پشتًَگبسی اص ػیٌَػْب ( 1

 ػیٌَصیت اػت.

ػیٌَصیت: یه ثیوبسی ػفًَی اػت وِ 

هَخت التْبة ػیٌَػْب هیگشدد وِ ثِ دٍ 

ٍ دس حبلت  كَست حبد ٍ هضهي هیجبؿذ

ػَاسم آى حبد ثؼیبس آصاس دٌّذُ اػت، 

دًذاى  آثشیضؽ ثیٌی، ػشدسد، ته ػشفِ،

 هیجبؿذ. دسد

 

تَهَسّبی ایي ًبحیِ وِ هؼشٍفتشیي آًْب  (2

)تلَیش  اػىَاهَع ػل وبسػیٌَهب اػت.

 سٍثشٍ(

 

ثضسگی آدًَئیذ دس اعفبل وِ یىی اص  (3

هـىل تشیي پشتًَگبسی ّب اػت ٍ ٌّگبهی 

وِ وَدن گشیِ هیىٌذ پشتًَگبسی اص 

ووه ثِ  CTآدًَئیذ ثِ دسد ًویخَسد ٍ 

 ػضایی دس ایي هَسدهیىٌذ.
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 :Nasopharynxسینوس و  CTتکنیک های 

1)axial 

2)coronal 

وِ ثِ دلیل ثشسػی اػت  ػیٌَػْب هذ ًظش اػت ایي ػبدُ اص یىی اص ٍیظگیْبیی وِ دس سادیَگشافی

ّویي  ایؼتبدُ تلَیشثشداسی هیـَد. تثَدى ػیٌَػْب، ّوَاسُ دس حبل ػغح هبیغ ٍ َّا ٍ هیضاى پش

 68cmن داؿتِ ثبؿین اهب ثِ دلیل ایٌىِ دّبًِ گبًتشی حذاوثش ػیٌَع ًیض هیتَاًی CTاكل سا دس 

ٍلی ثِ دٍ حبلت هیتَاى حبلت ایؼتبدُ سا ثشای ػیٌَػْب  اػت اهىبى ایؼتبدى دس آى ٍخَد ًذاسد.

 ایدبد وشد:

 اس گشفتِ ٍ ػشؽ سا ثبال هیگیشد،لش proneثیوبس ثِ حبلت  (الف

دسایٌدب ػالٍُ ثش ًـبى دادى ػغح هبیغ ٍ َّا، ثبص ثَدى وًَىبّب ٍ 

OMC .سا ًیض ًـبى هیذّذ 

خَاثیذُ ٍ ػشؽ سا  supineلشاس ثگیشد یؼٌی  SMVة( فشد ثِ حبلت 

 ثٌذاصد.
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اهىبى ثشسػی وًَىبّب ووتش هیـَد صیشا ػش خالف خْت  (1دس ایي حبلت ػِ هَسد ایدبد هیـَد: 

ب اگش هدشای ثیي چـن ٍ وًَىبّ (3( ثشای ثیوبس ایدبد اریت هیىٌذ.  2اػت.   وًَىبّب لشاس گشفتِ

 ثِ چـن سفتِ ٍ ایدبد آػیت هیىٌذ. ثبص ثبؿذ، دس كَست ٍخَد ػفًَت، ػفًَت

اسخحیت داسد ٍ  proneثخَاثذ وِ  supineیب  proneثیوبس هیتَاًذ  coronalپغ دس تىٌیه 

 ویفیت تلَیش ثْتش اػت.

هیضًین ػپغ ثبصػبصی  mm  1-5.5هیگیشین ٍ ضخبهت supineفمظ ثِ كَست  axialدس ًوبی 

coronal   ٍaxial سا اًدبم هیذّین. 

ثبصػبصی هیىٌین وِ ایي ثِ  axial  ٍcoronalهیضًین ٍ ثؼذ ثِ  mm  1-5.5ّن coronalدس 

 بصػبصی وشد.پغ ثب اػپیشال هیتَاى وبتْب سا ثب ضخبهت ون صد ٍ آى سا ث ؿشح حبل ثیوبس ثشهیگشدد.

 axial   ٍcoronalثْتش اػت ٍ هیتَاى ثِ  coronalثیوبسی وِ ػیٌَػْبیؾ وبهال پش اػت ثشای 

 ثبصػبصی وشد.

ػیٌَع ّب ثٌب ثش اًچِ وِ وبسؿٌبػبى ثیوبسػتبى  CT) دس  هیضًین. coronalثیوبسی وِ تبصُ آهذُ 

سػَل هیگفتٌذ اگش دس دسخَاػت ًَؿتِ ثبؿذ وِ ػیٌَع یه خْتِ هیخَاٌّذ، همغغ تٌْب ثِ 

ی ّبی صكَست وَسًٍبل صدُ هیـَد ٍلی اگش دٍ خْتِ ثخَاٌّذ ثبیذ اگضیبل صدُ ؿَد ٍ ثبصػب

 .(اًدبم ثذّینوَسًٍبل سا 

 پغ;

 خَاثیذُ، proneیب   supineثیوبس  (1

 ٍاسد دػتگبُ هیگشدد. head firstثِ كَست  (2

یب 90اػت پغ ٍضؼیت تیَة ثبیذ ثِ كَست افمی ثبؿذ  lateralثْتشیي ًوب تْیِ اػىبت فیلن،  (3

 دسخِ.  275
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 دٍ ٍضؼیت داسین: lateralدس تلَیش 

، صیشا ػفًَتْبی ایي ثگیشین لغؼب ثبیذ سیـِ دًذاًْبی ثبال سا داؿتِ ثبؿین axialالف(اگش ثخَاّین 

 ًبحیِ اهىبى ایدبد ػیٌَصیت سا داسد یب ػیٌَصیت گَیبی دسد دًذاى هیجبؿذ.

دس ایٌدب ضخبهت همغغ  ثِ هَاصات ػغح آوًَتیَى هیضًین ٍ ثبال هی آیین. خْت وبدسگزاسی

5mm .1-0.5اهب اگش ثب هَلتی اػالیغ یب اػپیشال ثَد  اػتmm  ضخبهت پبیِ اػت ٍ ثؼذ

 ثبصػبصی كَست هیگیشد.

 softًحَُ ثبصػبصی تلَیشّب ثش اػبع دٍ هَسد اػت: اگش تَهَس یب آدًَئیذ هذ ًظش ثبؿذ ثش اػبع 

tissue  دس غیش ایي كَست ثش اػبعbone.  دس ّشحبل ثْتش اػت ّشدٍ ثبصػبصی سا داؿتِ ثبؿین

 تب اص ّش وذام وِ الصم اػت اػتفبدُ ًوبیین.

ًتیَى.ضخبهت همغغ َد ثش وف ػیٌَع یب ػوَد ثش خظ آوبػو ثگیشین، coronalثخَاّین  ة(اگش

5mm ، 1-0.5اگش ثبصػبصی هذًظش ثبؿذ ثشای ّلیىبل ضخبهت وبت ّب mm .اػت 

اص ػش ٍ گشدى ثِ خلَف دس خبًن  خبسج وشدى دًذاى هلٌَػی ٍ اؿیب هلٌَػی آهبدگی هَسد ًیبص:

 (دًجٌذگَؿَاسُ ٍ گشّب)ػٌدبق ػش،

 خبسج وشدى گشدًجٌذ ثؼیبس هْن اػت صیشا گبّی دس ساػتبی ػیٌَع اػفٌَئیذ هی افتذ.

ثؼتِ ثبؿذ ٍ  uػیؼتشى اگش  هیضًین. mm 1-0.5داسین ٍ  sagitalفمظ ثشای آدًَئیذ ثبصػبصی 

ٍخَد داؿتِ ثبؿذ ٍ یب ؿىٌح ّب اص ثیي سفتِ ثبؿٌذ یؼٌی فـبس داخل خودوِ ثبال  CVAاحتوبل 

سا  nasopharynxثبالتشیي حذ اص ػیٌَع فشًٍتبل ًیض ثبیذ دس تلَیش ثبؿذ ٍ تلَیش  سفتِ اػت.

 ّن ؿبهل ؿَد.

 اگش ضخبهت ثبال سٍد هوىي اػت اػلبة سا ثِ ٍضَح ًجیٌین.
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 ،coronalدس ػغح  تلَیش هیذّذ: 3ِ ثب همغغ پبییي سا گشفت ٍلتی دػتگبُ تلَیش اٍلی ثبصػبصی:

sagital، axial ن ٍ ضخبهت سا ّن تؼییي هیىٌین.ایٌْب همبعغ خَد سا اًتخبة هیىٌی ٍ اص سٍی 

 ثبصػبصی ثب همغؼی اػت وِ خَدهبى هیضًین.

ووی اص ثیي ّیچ گبُ ًؼجت تلبٍیش ثبصػبصی ؿذُ ثب ٍالؼی ثشاثش ًیؼت صیشا اعالػبت دس ثبصػبصی 

 هیشٍد.

هـبّذُ یه  هؼوَال چٌذ دًذاى ثیـتشیي اثش سا دس ثبصػبصی هیگزاسًذ وِ ًیؾ هؼشٍفتشیي آًْبػت.

ػالین ػیٌَػی ثیوبس هشثَط ثِ  ػیبّی گشد دس سیـِ دًذاى حبوی اص ػفًَت سیـِ دًذاى اػت.

 ّویي ػفًَت سیـِ دًذاى هیجبؿذ.

ثضًین ٍ ثیوبس تؼذاد دًذاًْبی پش ؿذُ صیبدی داسد دس ًتیدِ آستیفىت  coronalگبّی هیخَاّین 

دس غیش ایي كَست آستیفىت  ثبصػبصی هیىٌٌذ. coronalهیگیشًذ ثؼذ ثِ  axialدس ایٌدب  هیذّذ.

 %5-4الجتِ دس ثبصػبصی ّن آستیفىت ٍخَد داسد ٍلی تٌْب  اعالػبت سا ًبثَد هیىٌذ. 40-50%

 اعالػبت اص ثیي هیشٍد.

ثشسػی تَهَس ثَد  CTاص ّوِ ثْتش اػت اهب اگش ّذف اص  bone kernel ،ْت ثشسػی ػیٌَعخ

 ًؼح ًشم ثْتش اػت.

اداهِ ثبصػبصی تب ًَن ثیٌی ثبیذ اداهِ داؿتِ ثبؿذ صیشا خضئی اص ػیٌَػْب هحؼَة هیـَد ٍ ٍسٍدی 

 َّا اػت.

 آیا سینوسها نیاز به تسریق دارنذ یا خیر؟

ٍ ثب ػشػت  100mlًذاسد اهب اگش تَهَس هذًظش ثبؿذ ثبیذ تضسیك ثِ هیضاى ػیٌَصیت ًیبص ثِ تضسیك 

2-2.5 ml/s   ثب ٍdelay time  50-40ثشاثشs .كَست ثگیشد 
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CT :صورت 

 كَست: CTدالیل اًدبم 

 تشٍهبّبی كَست اػت. ،( هْوتشیي دلیل1

ایي خشاحی ّب خشاحی صیجبیی صیشا اص خْبت هختلف ثبیذ كَست سا ثشػی وشد ٍ دس ایشاى  (2

 ثبالتشیي آهبس سا داسد!

 ٍ ًؼح ًشم اًدبم هیـَد. Boneثبصػبصی ّب ثش دٍ اػبع 

صیشا دس ایٌدب استجبعبت ثیي ًؼح ًشم ٍ  اص كَست ثْتش اص ػىغ سادیَگشافی اػت، CTتلبٍیش 

توبم ضبیؼبت ثِ كَست ػِ ثؼذی  دس كَست، اػتخَاى ٍ ّن چٌیي اًحشافبت سا ًـبى هیذّذ.

 دس خشاحی ّبی پیًَذی ایي اكل ّب ثؼیبس هْن اػت. هیـَد.هـخق 

3D CT  یؼٌی ثبصػبصیcoronal، sagital  ٍaxial ، 3دس كَستیىِ دس ایشاى هٌظَس پضؿه اصD 

CT اػت. هَسد ًظش ؛ثبصػبصی حدوی VR  هخففVolume Reconstruction ثِ  هیجبؿذ ٍ

 .هؼٌی ثبصػبصی حدوی اػت

ع اػت اهب دس ػیٌَع اص سیـِ دًذاًْبػت ٍلی خْت ثبصػبصی ثبصػبصی دس ایٌدب هثل ػیٌَ

صیشا ػضالت ثبالسًٍذُ ثِ ایي هىبى چؼجیذُ اًذ ثبصػبصی اص پـت  َئیذ ؿشٍع وٌینكَست ثبیذ اص ّبی

 ػَساخ گَؽ ثِ ػوت خلَ كَست هیگیشد.

هشثَط  orbitّشچٌذ ػوذُ  سا ثبیذ دس تلَیش داؿتِ ثبؿین. orbitهبگضیال ٍ تب ثبالی  فه تحتبًی،

تلبٍیش سا  ایي اوتفب ًویىٌین ٍ تب ثبالی ػیٌَع سا ثبیذ ثبصػبصی وٌین. ثِ ثِ خودوِ اػت اهب هب

axial  هیگیشین ٍ ثبصػبصی هیىٌین ٍ دیگشcoronal .ًویگیشین 

 .)غذُ ی ّیپَفیض(  pituitary glandگَؽ، اسثیت، ًمبط هختلف ٍ هْن خودوِ:
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Pituitary Gland :یا غذه هیپوفیس 

هشوض فشهبًذّی ثذى اػت ٍ توبم غذد تحت دػتَس ایي ًبحیِ اًذ ٍ ّش تغییش دس اعشاف ایي ًبحیِ 

ٍ افضایؾ ٍصى ٍ ثیوبسیْبی پَػتی ٍ اص ًبصایی گشفتِ تب وبّؾ ٍصى  ثبػث اختالل دس ثذى هیـَد.

 ...خـىی دّبى ٍ تىشس ادساس ٍ 

CT  ِثبیذ ّن ثب تضسیك ٍ ّن ثذٍى تضسیك )ّش دٍ ثب ّن( اًدبم ؿَد. حتوبً ٍ حتوبً لغؼبایي ًبحی  ًِ

صیشا گبُ هب ثِ دًجبل تَدُ  ثذٍى تضسیك یب ثب تضسیك ثِ تٌْبیی اًدبم ًویذّین. MRIٍ ًِ دس  CTدس 

ؽ اص ػش ػَصى هوىي اػت ّبیی ّؼتین وِ اثؼبد

 .وَچىتش ثبؿذ

س وَچه اًذ ثشػىغ هبوشٍ هیىشٍ آدًَهْب ثؼیب

 ثبیذ حذٍدؿبى هـخق ثبؿذ. بادًَهْ

  

تَدُ هوىي اػت وَچه ثبؿذ اهب ادهبتَصّبی 

اعشافؾ هْن اػت صیشا تلبٍیش دس ًبحیِ پبساػال هوىي اػت ادهبتَصّب سا ثپَؿبًذ پغ تضسیك هْن 

 اػت.

خْت اػىبت فیلن هغض ٍ ػیٌَع ّب یه وبت وبفی اػت اهب دس  دلت وبس ثبیذ ثؼیبس ثبال ثبؿذ.

ٍ دیگشی   verticalثِ ػجبستی یىی ّن داسین. دسخِ 185ٍ  5، 275 یب 95ایٌدب ػالٍُ ثش 

horizontal ،دسخِ وَچه چشخؾ ّن دس تـخیق اثشگزاس اػت. چٌذ صیشا اػت 

 ایٌدب صیبد اػت. beam hardeningآستیفىت ّبی ًبؿی اص 

macroadenoma 
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 هیگیشین. 1mm-0.5یغ ضخبهت دس هَلتی اػال

لشاس دادُ ٍ ػش ثِ ثبال  head restثگیشد ثبیذ چبًِ سا سٍی  coronalاگش ثیوبس ثخَاّذ دس ّلیىبل 

 دس كَست ًیبص تخت سا ّن صاٍیِ هیذّین. ثِ هَاصات تخت ؿَد. OMBLساًذُ ؿَد تب 

وِ هب  ذّشچٌ هی آیین. ثبؿذ ثیوبس خَاثیذُ اص پبییي ػیٌَع اػفٌَئیذ ثِ ثبال axialحبل اگش 

-3چَى دس ثبصػبصی  سا خذا خذا اػىي هیىٌین. sagital  ٍcoronalاهىبى ثبصػبصی داسین اهب 

 .اص دػت هیشٍداعالػبت  4%

سا ثب  coronalپغ اگش دسخَاػت دٍ خْتِ ثبؿذ اٍل  ثبصػبصی ًذاسین. axial  ٍcoronalثشای 

اص  axialثبصػبصی  اسخحیت داسد ٍ دس كَست ًیبص ثِ ثبصػبصی، axialثش  coronal تضسیك هیگیشین.

ثِ ثبال  دس هیلی لیتش یذ هیلی گشم 355،325،355،455هبدُ حبخت  اًدبم هیـَد. coronalسٍی 

 تضسیك هیـَد ٍ ّشچِ غلظت ثیـتش ثبؿذ ثْتش اػت.

 ثِ ثبال. 375آیَپبهیذٍل ٍ اٍلتشاٍیؼت  ،375ٍیضی په 

delay time،55  ِهیجبؿذ.ثبًی 

 axial،coronal   ٍsagitalدس خْبت  3mm-2ثبصػبصی ثِ كَستیىِ ضخبهت همغغ حذٍد 

 هیجبؿذ.

هگش ایٌىِ تَهَس یب ػیٌَع  .bone  ًِ ٍsoft tissueدس ایٌدب هغض اػت ًِ  (kernel) وشًل

ّوَاسُ ثبیذ تلَیش سادیَلَطی  ؿذیذ اػفٌَئیذ وِ تخشیت اػتخَاًی هیذّذ دس ولیـِ دیذُ ؿَد.

 ولیـِ سادیَلَطی ّن ثشسػی ؿَد. ،CTّن ثبؿذ ٍ دس گَؿِ تلَیش الحبق گشدد وِ ػالٍُ ثش ولیـِ 

اص ثبال ثـىبفین ثِ پبییي ثیبیین  (1غذُ ّیپَفیض اػت:  دٍ سٍؽ ثشای خشاحی هحذٍدُ تلَیشثشداسی:

 َین وِ ثْتش اػت ٍ اص ثیٌی داخل هیـًَذ.اص پبییي ثِ ثبال ٍاسد ؿ (2 وِ احتوبل آػیت صیبد اػت.

پغ اعالػبت ثیٌی ًیبص اػت لزا اص پـت ػیٌَع اػفٌَئیذ یب ػالتَسػیىب تب خلَ)ػغح ثیٌی( هی 
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ثیٌی دس تلَیش ثبؿذ داؿتِ ثبؿذ حتوب ثبیذ لؼوت خلَ ػغح  آیذ دسكَستیىِ ثیوبس للذ خشاحی

 سا ثتَاى تؼشیف وشد. تب هحذٍدُ خشاحی

 نکته از کتاب:چنذ 

ٌَػْب ثِ ّبی هشثَط ثِ ػییبفتِ 

 چٌذ دػتِ تمؼین هیـًَذ:

ًبٌّدبسی ّب ٍ تغییشات ( -

: ویؼت دسهَئیذ ٍ یب هبدسصادی

اػتخَاى  اتشصی ٍ تـىیل ًـذى

 .ٍ.. ًبوَا ّبی

( ضیؼبت التْبثی: هثل ػیَصیت -

 حبد یب هضهي، هَوَػل ٍ ...

( تَهَس ّبی خَؽ خین: هثل -

 ب ٍ ...َهیبپیلَهب، ّوبًظاػتئَهب، پ

تَهَس ّبی ثذخین: هثل ( -

 هتبػتبصّب ، اػتئَػبسوَهب ٍ ...
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 اػىي ثشای تشٍهبی كَست:شٍتىل پ

( اًذیىبػیَى: ثیوبس ثب تشٍهبی -

 كَست

همبعغ ثِ كَست ػشضی تْیِ ( -

 ؿَد.

عغ هختلف ( ثبصػبصی ّب دس همب-

 وَسًٍبل ٍ ػبخیتبل.

 

 

 

 

 

 

 

 

ؼتگی وف اػتخَاى چـن ثِ ؿى

 ي افتبدگیییپب پشٍالپغ یبّوشاُ 

 چشثی


