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سطوح مختلف بدن
 Axial : سطحی است که بدن را به دو قسمت باالیی و پائینی تقسیم می کند

Coronal   : سطحی است که بدن را به دو قسمت قدامی وخلفی تقسیم می کند

 Sagittal  :سطحی است که بدن را به دو قسمت راست وچپ تقسیم می کند
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ساجیتال
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MRIدربیماران ترومایی بجایCTدالیل استفاده از

CTزمان بسیارکوتاهترانجام   -1

استفاده ازوسایل نگهدارنده حیات مثل ونتیالتور -2

داشتن نمای  استخوانی جهت مشاهده شکستگی ها -3



اقذامات الزم قبل ازشروع آزمون بیمار

بودن عالیم حیاتی  stableارزیابی وضعیت همودینامیک بیمار واطمینان از -1

  

مثال مصرف متفورمین دربیماران )مرور شرح حال بیمارو اطمینان از عدم وجود کنترااندیکاسیون در تزریق ماده حاجب -2
(ساعت قبل ازتزریق ماده کنتراست ید دار قطع گردد48دیابتی بایستی 

با  تزریق دارند CTرگ گیری جهت بیمارانی که  -3

تعویض  لباس یا خارج کردن وسایلی که ایجاد آرتیفکت می کند  -4

( فلزات، دندان مصنوعی، سمعک ،زیورآالت وغیره)    

(موارد با تزریق)کشیدن داروی بیمارداخل سرنگ انژکتور و اتصال کانکتور به آن  -5

همکاری الزم وعدم جابجایی وتکان خوردن ایشان و طرزصحیح نگه داشتن صحبت کامل با بیمار وتوجیه وی درمورد -6
تنفس 

روپوش سربی برای همراه استفاده شوداگراطمینان پیدا کردید که بیمارنیازبه بودن همراه دراتاق دارد حتمأ از -7



CTمواد کنتراست یاحاجب در 

:که دارای خصوصیات زیرهستند: مواد حاجب داخل عروقی -1

آب که حدود یک مول ازمحلول دریک نشان دهنده تعداد ذرات محلول درمقایسه با: اسمواللیته  
لیترحالل

(غلظت پایین ترمساوی با اسموالریته پایین تر )تعداد ذرات حل شده دریک محلول  : اسموالریته  

(چسبندگی)استحکام مایع درحین جریان   : ویسکوزیته  

داروی . محلول درآب استهایویسکوزیته و اسموالریته دارو از ویژگی های مهم کنتراست  
.دارای اسموالریته پایین تر، غیریونی و حلقوی عوارض  کمتری دارد

می باشد mg/ml300برکیلوگرم با غلظت  cc1مقدارماده حاجب مصرفی   

جهت تمایز روده ها ازکیست ، آبسه یا نئوپالسم ها ( : خوراکی)روده ای  -مواد حاجب معده ای -2
که نوع محلول در آب آن استفاده می شود



حاجب مورد استفاده امروزی داروهایانواع مختلف  

Ultravist 

Visipaque تزریقی

Omnipaque     

     Gasterographin              خوراکی

Meglomin  ( رقیق شده)



اثرات ماده کنتراست بر روی کنتراست بافت
مورد بحث است CTمعموال سه مرحله تشدید  کنتراست بافتی در   

بالفاصله پس ازتزریق کل ماده حاجب شروع می شود(: فازشریانی) Bolusمرحله -1 

می باشد  Bolus بالفاصله پس ازمرحله( :فاز وریدی)مرحله غیرتعادلی - 2

آخرین مرحله  ( : فاز تاخیری)مرحله تعادلی -3 

(امکان رویت اکثرتومورها بویژه تومورهای کبدی درمرحله غیرتعادلی بیشتراست) 



تفاوت تزریق با انژکتور نسبت به تزریق دستی

تزریق با انژکتورباعث می شود کنترل روی تزریق داشته باشیم وتزریقی کامأل •

(  شریانی یا وریدی)یکنواخت داشته باشیم ودرهرزمان ودرهرفازی که خواستیم 

تصویربرداری را شروع کنیم

  

داریم را CT Angioو  Dynamicدرتزریق با انژکتور توانایی انجام اسکن های •

درتزریق دستی با تعویض سرنگ ها بین تزریق فاصله ایجاد می شود•

درتزریق با دست باید حتما تزریق تمام شود تا اسکن انجام شود •

  



عوامل تعیین کننده زمان تاخیری شروع اسکن
 فاصله زمانی بین شروع تزریق تا شروع اسکن: زمان تاخیر

فاصله محل تزریق تا محل آناتومیکی مورد نظر

 (بچه، بزرگسال، سالخورده، سالم، بیمار)میزان برون دهی قلبی بیمار

 سایزAngiocat  مورد استفاده برای تزریق( برایAngio CT حداقل سبز باشد)

میزان  تزریق (Flow Rate )  برحسبml/Sec



اقدامات الزم جهت مقابلو با حساسیت بو داروىای حاجب تزریقی 
                                    وجود ترالی اورژانس با تسهیالت الزم جهت بازنگه داشتن راههای هوایی

(لوله ترشه با اندازه های مختلف والرینگوسکوب)

اکسیژن وماسک های صورت

 (سالین، رینگر، دکستروز وغیرهنرمال)مایعات تزریقی

 (مثل اپی نفرین، هیدروکورتیزون، دیفن هیدرامین وغیره)داروهای ضروری

 البته همیشه باید این وسایل وداروها درنزدیکترین محل در داخل اتاقCT  ودر دسترس
باشند وبه طوردایم بازبینی شوند 

البته هنگام وقوع چنین مشکلی باید سریعأ گروه احیاء را احضار کرد



نکته:

هیدراتاسیون یک عامل خوب درجلوگیری ازعوارض جانبی داروی حاجب تزریقی است 

(1/5زیر)دانستن میزان کراتینین بیمار درجلوگیری ازعوارض جانبی مفید است  

:  درمواقعی که داروی حاجب به زیرپوست بیمارنشت پیدا کرد موارد زیررا انجام می دهیم

عضوآسیب دیده را باال می بریم -1

روی محل مورد نظر کیسه یخ قرار می دهیم -2

ساعت کامل نظارت می کنیم  2تا   1 -3

ساعت که تورم ایجاد شده کم شد ازکیسه آب گرم بر 12ازبیمار می خواهیم بعد از  -4
روی محل مورد نظر استفاده کند



Registerثبت اطالعات بیمار    

نام و نام خانوادگی بیمار-1  

سن بیمار-2

جنس بیمار-3

تاریخ انجام آزمون-4

5- Code Number (جهت بایگانی و پیگیری پزشکی قانونی)

مشخصات کارشناس تصویربرداری -6

با یا بدون تزریق بودن اسکن-7





وضعیت بیمار در گانتری

Feet first       or        Head first                                       

ORIENTION  

Supine         or         Prone                                        

Child                        Adultوضعیت جسمی بیمار      

انتخاب نوع اسکن







پارامترىای اصلی اسکن کو کاربر باید در نظر بگیرد

Spiralو   Conventional (sequential ):  مد اسکن -1

تعداد برش -2

3- Slice thickness 

4- pitch    ( درصورتSpiral  بودن مد اسکن)

5- FOV  

گانتریزمان چرخش -6

پارامترهای دزتابشی -7



(رزولوشن باالتر)استفاده کنیم sequentialها بهتراست ازمد  HRCTبرای مغز و 

باشد Spiralدر موارد استفاده ازبازسازی ها ، مد بهتراست   

Slice thickness   با توجه به اندازه عضو،اهمیت عضو وچگونگی بررسی عضو
تعیین می شود

بیشتر در موارد بیماران چاق واسکن با رزولوشن باال زمان چرخش گانتری را  
انتخاب می کنیم 

کوچکتر باشد رزولوشن بهتری را داریم   FOVهرچقدر 



عملیات مهم بعد از دستیابی داده ىا

(نوع الگوریتم یا نوع فیلتر)نحوه نمایش داده ها -1

که شامل موارد زیراست: چگونگی بازسازی-2

ضخامت بازسازی -1-2

الگوریتم بازسازی -2-2

نوع بازسازی  -3-2



انواع بازسازی
1-MPR: Multi Plannar Reformation (Reconstruction)

 1-1CPR:  Curve Plannar Reconstruction

2-MIP:  Maximum Intensity  Projection

3-VRT:  Volume Rendering  Technique

4-SSD:  Shaded Surface  Display



خطوط سانتر
سیتم لیزردستگاه درسه جهت به ما خطوطی میدهد تا بوسیله آن بیمار را 

درمرکزگانتری سانتر کنیم 

(صاف بودن و قرینه بودن عضو)درجهت ساجیتال  -1

(مرکزآناتومی مورد نظرازنظرارتفاع درمرکزگانتری باشد)درجهت کرونال  -2

(محل دقیق شروع اسکن )درجهت آگزیال  -3

  



تصویر راىنما
  اسکات،  لوکاالیزراولین مرحله هرآزمون انجام یک تصویر است به نام  CTدر 

 ،Topogram  و یاCR  که عبارت است از یک تصویر دیجیتال رادیوگرافی

که درآن فقط آشکارسازهای روبروی تیوپ فعال است 

ما بوسیله این تصویرمحل و زاویه دقیق مقاطع مورد نیازمان را می چینیم 

...برای شکم ، ریه ، لگن ، اندام ها و    APتصویر لوکاالیزر    

...برای مهره ها ، جمجمه ، مچ پا و   LATتصویر لوکاالیزر    



Brain  CT 
:اندیکاسیون شایع 

سردردهای مزمن -1

(هموراژی)سکته های مغزی  -2

تروما -3

خونریزی -4

(ممکن است علت تشنج وجود تومور یا توده ای باشد)تشنج  -5

تومورها -6

درحوادث وتصادفات است که اولین انتخاب   Brain  CTبیشترین اندیکاسیون) 
(برای مشاهده شکستگی ها و خونریزی ها است



Strokeسکتو مغزی     انواع

1-Ischemic :به علت انسداد درشریان که به دودسته تقسیم می شود

1-1- Thrombotic رسوب چربی درمسیر رگ

1-2- Embolism  راه افتادن لخته ازخون وگیرافتادن دررگهای ریزتر

2- Hemorrhagic پارگی دردیواره شریان

3- Hypotension  افت فشارخون به مقدارزیاد



  ناحیه ای که دچارstroke شده دارای چند دسته سلول است

(درمرکزاین حادثه بوده اند)سلولهایی که مرده اند  -1

سلولهایی که ازناحیه مورد نظر دوربوده اند -2

که به دلیل اختالل خونرسانی آسیب دیده است   penumbraناحیه  -3

 ناحیهpenumbra (نیم سایه ) (  ساعت 6تا  3)را اگرزود تشخیص دهیم

.با تزریق دارومی تواند به حالت اولیه باز گردانیم



اصطالحاتی پیرامون سکته و انواع خونریسی های مغسی

CVA: Cerebro Vascular  Attack

SAH: Sub Arachnoid Hemorrhage

IVH: Intra Ventricular Hemorrhage

ICH: Intra Cranial Hemorrhage                                                   
(IPH :Intra paranshimal Hemorrhage)

SDH: Sub Dural  Hemorrhage

EDH: Epi Dural Hemorrhage





:وضعیت بیمار
ساعت 3نیاز به آمادگي خاصي ندارد ، اما اگر نیاز به تزریق ماده حاجب باشد،

.الزم است كه بیمارچیزي نخوردCT Scan قبل  از انجام

كشد و چانه خود را كمي به  روي تخت دراز مي Supineبیمار به صورت 

(عمود برراستای تخت باشد OMBLخط )كشد  سمت پایین مي

.  شود تا دستهایش را بصورت ضربدر بر روي سینه بگذارد از بیمار خواسته مي
كند، با استفاده از كمربند ویژه  حركتي سر مي حركتي بدن كمك به بي چون بي

.  نیمه فوقاني و تحتاني بدن را به آرامي مي بندیم

Brainآگسیال   نمای



  تصاویر تهیه شده بایستي قرینه باشند، بدین منظور ازLight Localizer  با

شعاع نوري ساژیتال درست بر محور . شود بكارگیري یك شعاع نوري استفاده مي
به دو نیمه راست وچپ تقسیم به طوری که بدن را)شود مركزي سر قرار داده مي

(    Baselineیا  OMBIخط  ) Referenceسپس سر بیمار نسبت به خط   ( کند

.گردد تنظیم مي

  در مرحله بعدي خط عرضيCross-line  را طوري تنظیم مي كنیم كه نقطه

 Fieldخارج ازاگر قسمتي از اعضاء بیمار.قرار گیرد EAMمركزي در حدود 
.شود اسكن قرار گیرد، آرتیفكت ایجاد مي



  خطOMBL  معموالً بعنوانReference زیرا نقاط ثابت آن . شود انتخاب مي

.شوند به راحتي مشخص مي( EAMاربیت و  Topیعني )

Head Rest   را طوري تنظیم میكنیم كه مطابقت با خطReference  نظیر

OMBL داشته باشد  .

 ابتدا یكTopogram  ساژیتال برايplanning گردد با رزولوشن پایین تهیه مي.

 رود این تصویر براي تعیین زاویه اسكن و تعیین مقاطع دلخواه بكار مي.

 8-10معموالً براي نشان دادن ساختارهاي داخل حفره كرانیال، ضخامت مقاطع 
.شود تهیه مي OMBLدرجه زاویه نسبت به خط  15-20میلیمتري با 

( علت زاویهSOML اشعه خوردن حداقل چشم ها  )



OMBL



نحوه چینش مقاطع
CT مغز به دو قسمت تقسیم می شود

1-Base Skull  (ازقاعده جمجمه تا سوراخ گوش خارجی)یا مغزمیانی

    Slice thickness  3  جهت جلوگیری ازآرتیفکت سخت شدگی                               )میلی متر  5الی

(پرتو استفاده ازمقاطع ریزتر     

2- کرانیوم  یاCerebrum   (ازسوراخ گوش خارجی تا ورتکس)

    Slice thickness  8 میلی متر 10 الی

مقاطع از فورامن مگنوم تا ورتکس

  درصورتی که بیماربازسازی خواصی ندارد از مد اسکنSequential   استفاده شود





پارامترىای انتخابی 
 Kv  =   حدود 120  الی  140  

MAS =   حدود 300  

استاندارد:    لگوریتم ا

100 الی 150 =WW

WL=   50

Slice thickness  : 3 میلی متر برای  5 الیBase Skull

Slice thickness  : 8 میلی متر برای 10 الیCerebrum ( تفکیک کنتراست
(بیشتر



انواع الگوریتم                  

الگوریتم بافت نرم جهت بررسی ماده سفید و خاکستری، بطن ها و غیره

الگوریتم استخوانی جهت تروما و شکستگی ها



انواع بازسازی
Bone window :جهت بیماران ترومایی که شکستگی ها را بهتر ببینیم

MPR : بازسازی در سطوح دیگر جهت دیدن بهتر نفوذ جسم خارجی یا تکه

(باشد  Spiralبهتراست تصویربرداری )شکستگی به داخل کرانیوم 

VRT : جهت مشاهده محل دقیق زائده یا تومور استخوانی روی جمجمه یا

(باشد  Spiralبهتراست تصویربرداری )استخوانهای صورت 





Brain  CT  with  contrast
:اندیکاسیون شایع 

1- Malformation عروقی

تومورها -2

( Dynamic) بررسی سالتورسیک و هیپوفیز  -3

بیماری عفونی -4

(بیماری عفونی است )مننژیت  -5



نسخه بیمار

 Amp  Visipaque/Ultravist 320 or  370 mg/ml   100cc

 Angiocat G 20   N= I

 Syringe  50 cc     N=II



وضعیت بیمار و آمادگی
ساعت قبل ناشتا باشد 3جهت تزریق بیمارباید از    

mg/ml  300ماده حاجب غیریونی باغلظت kg /cc 1مقدارماده حاجب  

هرچه دارو دارای ویسکوزیته واسمواللیته نزدیک به خون باشد ازنظر کیفیت       

وحساسیت بهتر است

    

عروق ریز جمجمه خیلی برای مغزجهت بهتردیدن توده های داخل مغزی چون  

 5الی  2آهسته پرمی شوند بهتراست تزریق دستی انجام شود وزمان تاخیرحدود 

دقیقه باشد  

  





کنترا انذیکاسیون های مغس باتسریق  

 (احتمال وجود خونریزی)ساعت اولیه پس ازضربات مغزی  72طی

 در بیماران مبتال بهCVA ( احتمال نوع خونریزی)

یامنع مصرف ماده حاجب سابقه حساسیت به ید

 ( درموارد اول و دوم چون کنتراست خون با ماده حاجب شبیه به هم است)



مقطع كرونال مغز با تزريق ماده حاجب



Brain  CT  Angio

 اندیکاسیون شایع:

اندازه گیری صحیح و درست مقدار تنگی درقسمت فوقانی شریان کاروتید و  -1

ورتبرال و انشعابات آن

  

ارتباطات آن با استفاده تکامل ساختاری وازنظر Willisبررسی حلقه ویلیس -2

ازبازسازی سه بعدی

وغیرهDissection ،Aneurysem ،AVMتشخیص هرضایعه ای نظیر  -3



اصطالحت مهم در بیماری ىای عروقی
رگ گشاد شدن یا قلمبه ای شدن شریان به علت پاره شدن الیه داخلی: آنوریسم

(اینتیما)

پارگی اینتیمای رگ: دایسکشن

خارج شدن عضو یا قسمتی ازحالت آناتومیکی          : مالفورماسیون

(درعروق درمحل اتصال شریانچه ها به سیاهرگ)

تجمع چربی یا اسکلروزه شدن دیواره رگ که باعث تنگی می شود: ترومبوز

کنده شدن قسمتی ازترومبوزعروقی که پس ازغوطه ورشدن دررگ : آمبولی

درعروق ریز ریه یا مغز گیرکند



DSAنسبت بو   CT Angio مزیت ىای

غیرتهاجمی است-1

به راحتی  قابل انجام است -2

کوتاه بودن زمان انجام آزمایش دربیمارانی که نیازبه تصمیم گیری سریعتری است  -3
Stroke) حاد(

که  بیشتر در ( قابلیت زنده بودن) Viabilityبررسی بافت مغزی ازنظر  -4
perfusion  انجام می شود

بدست آوردن اطالعات مهمی در مورد دیواره عروق -5

(است CTقدرت تفکیک فضایی وبررسی جزئیات در رادیوگرافی بهتراز ) 



نسخه بیمار

 Amp  Visipaque/Ultravist 320 or  370 mg/ml 
150cc

 Set  K  or  conector N= I

 Angiocat G 18   N= I

 Syringe  for  Injector   N=I



وضعیت بیمار و آمادگی
3 ساعت قبل  از انجامCT scan  الزم است كه بیمار چیزي نخورد.

 بیمار به صورتSupine كشد و چانه خود را كمي به سمت پایین  روي تخت دراز مي
(عمود برراستای تخت باشد  OMBLخط )كشد  مي

شود تا دستهایش را بصورتی قراردهد که حداقل حرکت را داشته  از بیمار خواسته مي
با استفاده از كمربند ویژه نیمه فوقاني و تحتاني . باشد وعبور داروبراحتی صورت گیرد

.بدن را به آرامي مي بندیم

 کانکتوری که یکسرآن به انژکتور وصل است را بهAngiocat می کنیم بیمار وصل
(سبز که قطربزرگتری دارد استفاده می کنیم Angiocatحداقل از )

 سرعت تزریق راml/Sec 4 قرار هی دهیم

( میلیمترانجام شود تا محل ضایعه 10بهتراست یک اسکن ابتدایی ازبیمار با ضخامت
( مشخص شود



Brain  CT  Angioنمای آگزیال 
:وضعیت بیمار

قرار می گیرد چانه بیماررا کمی پایین   Head Restمی خوابد سر در جایگاه  Supineبیمار     
(عمود بر سطح تخت شود OMBL)می کشیم 

لیزرآگزیال و ساجیتال را باالترازورتکس و لیزرکرونال را درحدود سوراخ گوش سانتر می کنیم   

(مغز Lat)را تهیه می نماییم  Topogram،نمای  CTابتدا همانند تمامی آزمونهای   

 8الی  6به گونه ای انتخاب می کنیم که قاعده جمجمه تا  Topogramاز روی را FOVسپس    
(  مغز  pre-scanبا توجه به )پوشش دهد سانتیمتر باالتررا

، آزمون را انجام   CTاست، زاویه ای نیاز نیست بلکه عمود برتخت  CT Spiralچون انجام   
می دهیم

قاعده جمجمه:  محل شروع اسکن    

باالتراز شروع اسکنسانتیمتر  8الی  6:  محل پایان  اسکن   



نحوه انجام کار
 ابتدا یكTopogram  ساژیتال برايPlanning این تصویر براي . گردد با رزولوشن پایین تهیه مي

.رود تعیین زاویه اسكن و تعیین مقاطع دلخواه بكار مي 

سانتیمترباالترازمحل شروع اسکن می باشد 8الی  6شروع اسکن ازقسمت قاعده جمجمه وپایان آن در

Pre-monitoring ویک مقطع آگزیال می گیریم روی قسمت فوقانی گردن قرار می دهیم

سپس دایره مخصوص انتخاب مقطع  IV Bolus یاTest Bolus  را روی شریان کاروتید قبل

ازدوشاخه شدن قرار می دهیم 

  ثانیه   8قرار می دهیم وبا حدود  100عدد هانسفیلد را حداقلDelay مانیتورینگ را انجام می دهیم

 شروع می کندثانیه دستگاه اسکن را 3درموقع رسیدن به عدد هانسفیلد مورد نظر با تاخیر

( 20درصورت استفاده ازتاخیری بدون ردیابی خودکار Sce کافی است)



بو کار می رود    CT  Angioاصطالحات کو در 
Pre-monitoring:  تعیین مقطعی که در آن می خواهیم عبور داروی حاجب را

بینیم 

Monitoring :  گرفتن تصاویر متوالی از مقطع مورد نظرتا رسیدن به عدد هانسفیلد

تعیین شده

Test Bolus  : تعیین زمان دقیق رسیدن داروی حاجب به محل مورد نظر وعدد

هانسفیلد تعیین شده 

IV Bolus  :دایره ای که محل دقیق عبور دارو را روی مقطع شریان مورد  کشیدن

نظر مشخص می کند



Pre-monitoring



انواع بازسازی

MIP جهت دیدن بهتر شریانها

MPR جهت دیدن شریانها درسطوح کرونال  و ساجیتال

VRT  جهت دیدن محل شریانها درکنار استخوانهای جمجمه













پارامترىای انتخابی 
 Kv  =   حدود 120  الی  140  

MAS =   حدود 200  

استاندارد:    لگوریتم ا

100 الی 150 =WW

WL=   50

Slice thickness   : 75/  میلی متر 1  الی

 pitch      : 75 /   1الی



Brain    CT  Venography

 اندیکاسیون شایع:

تشخیص یا رد ترومبوز وریدهای مغزی-1

بررسی اثرفشاری تومورها یا توده ها بر روی وریدهای مغزی -2

بررسی انسداد در وریدهای مغزی -3

جهت بررسی تخلیه وریدی -4



وضعیت بیمار و آمادگی
ساعت قبل ناشتا باشد 3جهت تزریق بیمارباید از    

mg/ml320ماده حاجب غیر یونی باغلظت  cc 150الی cc 100مقدار ماده حاجب   

هرچه دارو دارای ویسکوزیته نزدیک به ویسکوزیته خون باشد ازنظرکیفیت وحساسیت    

بهتر است

انجام اسکن از باال به پایین انجام می شود   

می باشد ml/sec4سرعت تزریق دارو    

ثانیه می باشد 45الی  40زمان تاخیر پس از تزریق    

 



نمای آگزیال از وریدىای مغزی 
:وضعیت بیمار

قرار می گیرد چانه بیماررا کمی پایین   Head Restمی خوابد سر در جایگاه  Supineبیمار     
(عمود بر سطح تخت شود OMBL)می کشیم

لیزرآگزیال و ساجیتال را باالترازورتکس و لیزرکرونال را درحدود سوراخ گوش سانتر می کنیم   

(مغز Lat)را تهیه می نماییم  Topogram، نمای  CTابتداهمانند تمامی آزمونهای   

به گونه ای انتخاب می کنیم که ازورتکس بیمار تا مهره  Topogramرااز روی  FOVسپس    
دوم گردن راپوشش دهد

 

، آزمون را انجام   CTاست، زاویه ای نیاز نیست بلکه عمود برتخت  CT Spiralچون انجام    
می دهیم

ورتکس بیمار:  محل شروع اسکن    

مهره دوم گردنی: محل پایان  اسکن   



انواع بازسازی

MIP جهت دیدن بهتر وریدها

MPR  جهت دیدن وریدها درسطوح کرونال  وساجیتال

VRT  جهت دیدن وریدها درکنار استخوانهای جمجمه



Sinus  CT
:  اندیکاسیون شایع     

سینوزیت•

پولیپ•

تیغه بینی انحراف•

بررسی آناتومی جهت جراحی بینی•

تومور•

  



                                 
کرونال                                       

انواع نماىا       

آگزیال                                  



نمای برتر در تصویر برداری سینوس
 بهترین ارزیابی سینوسهای پارانازال درنمای کرونال انجام می شود

 درتصویرسینوس بهتراست بیمارProne  باشد تا مایع احتمالی درسینوس

ایجاد سطح کند

جهت آندوسکوپیک سینوس ها نمای کرونال بهتر است

 باز یا بسته بودنOMC : Osteo Meatal Compelex



نمای کرونال سینوس
:وضعیت بیمار

پیشانی و )می خوابد سردر حالت هایپراکستنشن بر روی پد مخصوص قرارمی گیرد  proneبیمار     
(چانه بیمار درتماس با پد باشد

ازقسمت جلوی گانتری کنترل می کنیم که سربیمارکامال قرینه باشد   

 

لیزرآگزیال و ساجیتال را عقب ترازاکسیپوتال و لیزرکرونال را درحدود سوراخ گوش سانتر می کنیم    

(مغز Lat)را تهیه می نماییم  Topogram،نمای  CTهمانند تمامی آزمونهایابتدا   

به گونه ای انتخاب می کنیم که ازقدام سینوس فرونتال تا  Topogramرا از روی  FOVسپس      
خلف سینوس اسفنویید را پوشش دهد 

باشد  IOMLو یا   Hard plateزاویه گانتری باید به گونه ایی باشد که دسته پرتو تابشی عمود بر    
(موازی با دیواره خلفی سینوس ماگزیال)

تصاویر ازجلو به عقب و تیغه بینی باید دیده شود    

لبه قدامی سینوس پیشانی : محل شروع اسکن      

دیواره خلفی سینوس اسفنوئید  :محل پایان اسکن       



Hard  plate















پارامترىای انتخابی 
 Kv  140الی       120حدود =     

MAS 60حدود =    

استخوانی:    لگوریتم ا

2500 =WW

WL=   300

Slice thickness  :  3 میلی متر



نمای آگزیال سینوس                   

اندیکاسیون شایع  نمای آگزیال ازسینوس:

 ترسیم دقیق تر تومورها

ارزیابی مسیرهای تخلیه

مشاهده مسیر اسفنواتموئیدال

می شوددربیمارانی که دندانهای پرکرده زیادی دارند و تصویرکرونال آرتیفکتی



نمای آگزیال سینوس 
:وضعیت بیمار

قرار می گیرد چانه بیماررا کمی پایین    Head Restمی خوابد سر در جایگاه  Supineبیمار     
(بر سطح تخت شودعمودOMBL)می کشیم 

لیزرآگزیال و ساجیتال را باالترازورتکس و لیزرکرونال را درحدود سوراخ گوش سانتر می کنیم   

(مغزLat)را تهیه می نماییم  Topogram، نمای  CTابتدا همانند تمامی آزمونهای   

تا قسمت   Hard plateبه گونه ای انتخاب می کنیم که از Topogramرااز روی  FOVسپس    
فوقانی سینوس فرونتال راپوشش دهد

 

باشد IOMLیا   Hard plateزاویه گانتری باید به گونه ایی باشد که دسته پرتو تابشی موازی با    

یا پایین ترازکف سینوس ماگزیال Hard plate:  محل شروع اسکن     

باالتر ازسقف سینوس فرونتال: محل پایان  اسکن   



IOML









پارامترىای انتخابی 
 Kv  140الی       120حدود =     

MAS  60حدود =    

استخوانی:   لگوریتم ا

2500 =WW

WL=   300

Slice thickness  : 3 میلی متر



،تومورهای پاروتید و تیروئید برای ناحیه گردن و تومورهای آن

ازپروتکل سینوس می توان استفاده کرد البته بهتراست ازالگوریتم       

نسج نرم آن استفاده کرد

 درصورتی که بیمار دچار بیماری تومورال سینوس ها باشد روش
برتر است  MRIتصویربرداری 



C T   از استخوانهای تمپورال،گوش میانی و داخلیI.A.C  

:اندیکاسیون شایع 

ضربه  -1

سرگیجه وتهوع -2

وزوز گوش -3

درد در ناحیه گوش -4



کرونال                                       

انواع نماىا     

آگزیال                                  



نمای کرونال تمپورال
:وضعیت بیمار

پیشانی و )می خوابد سردر حالت هایپراکستنشن بر روی پد مخصوص قرارمی گیرد  proneبیمار     
(چانه بیمار درتماس با پد باشد

ازقسمت جلوی گانتری کنترل می کنیم که سربیمارکامال قرینه باشد    

     

لیزرآگزیال وساجیتال راعقب ترازاکسیپوتال ولیزرکرونال را درحدود سوراخ گوش سانترمی کنیم    

(مغز Lat)را تهیه می نماییم  Topogram، نمای  CTابتدا همانند تمامی آزمونهای   

به گونه ای انتخاب می کنیم که ازقدام کانال گوش خارجی تا  Topogramرا از روی  FOVسپس    
خلف سینوسهای هوایی ماستوئید را پوشش دهد

باشد IOMLو یا   Hard plateزاویه گانتری باید به گونه ایی باشد که دسته پرتو تابشی عمود بر    

فکی-یا پشت مفصل گیجگاهی  لبه قدامی کانال گوش خارجی: محل شروع اسکن     

خلف سلولهای هوایی ماستوئید: محل پایان اسکن      



OMBL

IOML Hard Plat









پارامترىای انتخابی 
انجام  Spiralویا  HRCTاسکن استخوانهای تمپورال باید به روش 

شود   

 

 Kv  140الی       120حدود =   

MAS 140الی    120حدود =    

استخوانی:    لگوریتم ا

2500 =WW

WL=   300 800الی

Slice thickness  :  1 میلی متر



 پارامترهای مورد نیاز جهت داشتن اسکن با رزولوشن باال:

 انتخاب حداقلFOVنظر برای عضو مورد

  باال بردنMAS

  انتخاب حداقلSlice thickness 



نمای آگزیال تمپورال
:  وضعیت بیمار

قرار می گیرد چانه بیماررا کمی پایین   Head Restمی خوابد سر در جایگاه  Supineبیمار     
(عمود بر سطح تخت شود  OMBL)می کشیم

لیزرآگزیال وساجیتال را باالترازورتکس ولیزرکرونال را درحدود سوراخ گوش سانترمی کنیم 

(مغز Lat)را تهیه می نماییم   Topogram، نمای  CTابتدا همانند تمامی آزمونهای   

به گونه ای انتخاب می کنیم که ازپایین سوراخ گوش تا  Topogramرا از روی  FOVسپس    
حد فوقانی سلولهای ماستوئید را پوشش دهد

 

باشد IOMLزاویه گانتری باید به گونه ایی باشد که دسته پرتو تابشی موازی خط    

پایین سوراخ گوش خارجی:  محل شروع اسکن     

حد ماکزیمم سلولهای هوایی ماستوئید:   محل پایان  اسکن   



 IOML













پارامترىای انتخابی 
انجام  Spiralویا  HRCTاسکن استخوانهای تمپورال باید به روش 

شود   

 

 Kv  140الی       120حدود =   

MAS 140الی    120حدود =    

استخوانی:    لگوریتم ا

2500 =WW

WL=   300    800 الی

Slice thickness  : 1 میلی متر



Orbit  CT
 اندیکاسیون شایع:

تنبلی چشم

دوبینی

و تومورهاتوده های نسج نرم

تروما

جسم خارجی

شکستگی های اربیت



کرونال                                       

انواع نماىا     

آگزیال                                  



نمای کرونال اربیت
:وضعیت بیمار

می خوابد سردر حالت هایپراکستنشن بر روی پد مخصوص قرارمی گیرد  proneبیمار   
(پیشانی و چانه بیمار درتماس با پد باشد)

ازقسمت جلوی گانتری کنترل می کنیم که سربیمارکامال قرینه باشد   

لیزرآگزیال وساجیتال راعقب ترازاکسیپوتال ولیزرکرونال را درحدود سوراخ گوش سانترمی کنیم   

(مغز Lat)را تهیه می نماییم  Topogram، نمای  CTابتدا همانند تمامی آزمونهای   

به گونه ای انتخاب می کنیم که ازقدام کره چشم تا خلف  Topogramرا از روی  FOVسپس   
سال تورسیک راپوشش دهد 

.باشد OMBLزاویه گانتری باید به گونه ای باشد که دسته پرتو تابشی عمود به  

لبه قدامی کره چشم: محل شروع اسکن   

(  محل قرارگرفتن کیاسمای ابتیک)خلف سال تورسیک : محل پایان اسکن    



OMBL

OMBL





پارامترىای انتخابی 
 Kv    120حدود =     

100حدود =     MAS

(جهت مشاهده شکستگی ها) استخوانی:    لگوریتم ا

(جهت مشاهده جسم اربیت)   Detailنسج نرم یا:    لگوریتم ا

2500 استخوانی و 300 برای نسج اربیت  =WW

WL=   300   برای نسج اربیت 40استخوانی  و

Slice thickness  : 2  میلی متر 3الی



نمای آگزیال اربیت
:وضعیت بیمار

قرار می گیرد چانه بیماررا کمی پایین   Head Restمی خوابد سر در جایگاه  Supineبیمار     
(عمود بر سطح تخت شود OMBL)می کشیم

لیزرآگزیال وساجیتال را باالترازورتکس ولیزرکرونال را درحدود سوراخ گوش سانترمی کنیم  

(مغزLat)را تهیه می نماییم  Topogram، نمای  CTابتدا همانند تمامی آزمونهای   

به گونه ای انتخاب می کنیم که ازلبه تحتانی اربیت تا لبه  Topogramرااز روی  FOVسپس    
فوقانی اربیت را پوشش دهد

 

باشد  OMBLزاویه گانتری باید به گونه ایی باشد که دسته پرتو تابشی موازی با    

لبه تحتانی اربیت : محل شروع اسکن     

لبه فوقانی اربیت:   محل پایان  اسکن   



OMBL











Bone  Window



پارامترىای انتخابی 
 Kv    120حدود =     

MAS 100حدود =    

(  جهت مشاهده شکستگی ها)  استخوانی:    لگوریتم ا

(جهت مشاهده جسم اربیت)   Detailنسج نرم یا:    لگوریتم ا

2500 استخوانی و 300 برای نسج اربیت  =WW

WL=   300   برای نسج اربیت 40استخوانی  و

Slice thickness  : 2  میلی متر 3الی



 باید به بیمار آموزش دهیم که درموقع اسکن چشمش را ببندد تا کمتر اشعه

به چشم بیمار بخورد

 درمورد اجسام خارجی اسکن آگزیال موازی باخطOMBL ضخامت وبا

میلیمتر انجام می شود1

 درمورد تومورهای غدد اشکی و بیماری خلف اربیت بهتراست اسکن با و
بدون تزریق انجام شود



CT  حفره ىیپوفیز یا سالتورسیکا
 اندیکاسیون شایع:

آدنوم هیپوفیز

بهم ریختگی هورمون های بدن

کم کاری غده تیروئید

بیماری کوشینگ

 بهترین روش تصویربرداری جهت بررسی ومطالعه هیپوفیزMRI است



کرونال                                       

انواع نماىا     

آگزیال                                  



نمای کرونال سالتورسیک
:وضعیت بیمار

می خوابد سردر حالت هایپراکستنشن بر روی پد مخصوص قرارمی گیرد                                   proneبیمار     
(پیشانی و چانه بیمار درتماس با پد باشد)

ازقسمت جلوی گانتری کنترل می کنیم که سربیمارکامال قرینه باشد     

لیزرآگزیال وساجیتال راعقب ترازاکسیپوتال ولیزرکرونال را درحدود سوراخ گوش سانترمی کنیم  

(مغز Lat)را تهیه می نماییم  Topogram، نمای  CTابتدا همانند تمامی آزمونهای   

به گونه ای انتخاب می کنیم که ازقدام سالتورسیک تا  Topogramرا از روی  FOVسپس   
خلف سال تورسیک را پوشش دهد 

.زاویه گانتری باید به گونه ایی باشد که دسته پرتو تابشی عمود برکف حفره هیپوفیز باشد  

سانتیمتر جلوی سالتورسیک/  5زائده قدامی کلینوئید یا : محل شروع اسکن   

سانتیمتر خلف سال تورسیک /  5زائده خلفی کلینوئید یا دورسوم سال یا :  محل پایان اسکن    



IOML

عمود بر کف سالتورسیک



پارامترىای انتخابی 
 Kv    120حدود =     

320حدود  =     MAS

(جهت مشاهده جسم هیپوفیز)   Detailنسج نرم یا:    لگوریتم ا

 400=WW

WL=   30

Slice thickness  :  2 میلی متر



Dynamic ىیپوفیز
بهترین حالت نمایان شدن میکروآدنوم ها انجام اسکن Dynamic 

هیپوفیز است

 30فاز شریانیSec 

 60فاز وریدی Sec

 120فاز تاخیری Sec

البته انجام Dynamic  هیپوفیزMRI بهتر است



نمای آگزیال سالتورسیک
:وضعیت بیمار

قرار می گیرد چانه بیماررا کمی پایین     Head Restمی خوابد سر در جایگاه  Supineبیمار   
(بر سطح تخت شودعمودOMBL)می کشیم 

لیزرآگزیال وساجیتال را باالترازورتکس ولیزرکرونال را درحدود سوراخ گوش سانترمی کنیم  

(مغز Lat)را تهیه می نماییم  Topogramنمای ، CTهمانند تمامی آزمونهایابتدا  

به گونه ای انتخاب می کنیم که اززیر سالتورسیک تا  Topogramرا از روی  FOVسپس   
قسمت فوقانی سالتورسیک یا پارا سال را پوشش دهد

 

زاویه گانتری باید به گونه ایی باشد که دسته پرتو تابشی موازی با کف سالتورسیک باشد    

زیر سالتورسیک : محل شروع اسکن   

باالی سالتورسیک یا پاراسال:  محل پایان  اسکن  



OMBL



پارامترىای انتخابی 
 Kv    120حدود =     

320حدود  =     MAS

(جهت مشاهده جسم هیپوفیز)   Detailنسج نرم یا:    لگوریتم ا

    400  =WW

WL=    30

Slice thickness  : 2 میلی متر



    تصاویرباید بگونه ای فیلم شود که بصورت وضعیت آناتومیکی نمایش داده شود
(  به جلوازعقب)

تصویربرداری در نمای کرونال بهترین روش است

 بهتراست اسکن با و بدون تزریق و به صورتDynamic  انجام شود بخصوص

درمورد باال بودن سطح پروالکتین

mg/ml 320غیر یونی باغلظتماده حاجب cc 100الی cc 50مقدار ماده حاجب

بالفاصله پس ازتزریق اسکن انجام ( غیر دینامیک )در مورد اسکن باتزریق معمولی 

می شود



Face  CT

 اندیکاسیون شایع:

جهت بررسی آسیب های شدید صورت

آشکارکردن محل دقیق شکستگی های صورت

بررسی وسعت شکستگی در بازسازی ها

مشاهده توده های صورت



 بهتراست ازمدSpiral استفاده کنیم که درآن قدرت بازسازی را داریم

 با توجه به ترومایی بودن بیمارنوع مدSpiral با توجه به زمان کوتاهتر،برتراست

 درصورت درخواست نمای کرونال وبد حال بودن بیمارآن راازروی مقاطع آگزیال
پشت مفصل  برش های کرونال ازجلوی استخوان بینی تا)بازسازی می کنیم 

(گیجگاهی

 درصورت توانایی بیماردررعایت وضعیت کرونال ،جهت بررسی شکستگی های

کف اربیت بهتراست اسکن بصورت مستقیم بدون بازسازی انجام شود

 بهتراست ازبازسازیMPR ،VRT    وSSD  استفاده کنیم



نمای آگزیال صورت
:وضعیت بیمار

قرار می گیرد چانه بیماررا کمی پایین می کشیم   Head Restمی خوابد سر در جایگاه  Supineبیمار     

(OMBL عمود برسطح تخت شود)

لیزرآگزیال وساجیتال را باالترازورتکس ولیزرکرونال را درحدود سوراخ گوش سانترمی کنیم 

(مغز Lat)را تهیه می نماییم  Topogram، نمای  CTابتدا همانند تمامی آزمونهای   

به گونه ای انتخاب می کنیم که ازباالی سینوس فرونتال تا زیرمندیبل  Topogramرا ازروی  FOVسپس     

را پوشش دهد تا محلی که ضایعه مشاهده می شود( درصورت ضایعه در مندیبل)

 

می دهیم، آزمون را انجام  CTاست، زاویه ای نیاز نیست بلکه عمود برتخت  CT Spiralچون انجام    

زاویه گانتری باید به گونه ایی باشد که دسته پرتو تابشی   Sequentialدرصورت انجام اسکن با مد    

باشد OMBLموازی با 

باالی سینوس فرونتال : محل شروع اسکن     

(درصورت مشاهده ضایعه درمندیبل (زائده الوئوالرماگزیال ویا زیر مندیبل :  محل پایان  اسکن   



OMBL



OMBL











پارامترىای انتخابی 
 Kv    120حدود =     

60حدود =     MAS

(جهت مشاهده شکستگی ها) استخوانی:    لگوریتم ا

(جهت مشاهده توده ها )  Detailنسج نرم یا:    لگوریتم ا

WW=2500 استخوانی و 300 برای نسج 

WL=   300   برای نسج 40استخوانی  و

Pitch   = 1  ( درصورت استفاده ازمدSpiral )

Slice thickness  :  2  میلی متر 3الی



CT Cisterno graphy
  اندیکاسیون شایع:

 تعیین محل دقیق نشتcsf

شکستگی های ریزکف جمجمه که بصورت عادی دیده نمی شود

 رینوره( خارج شدنcsf  ازبینی)

 اتوره( خارج شدنcsf  از گوش)



Cisternoروش انجام    CT    
 ابتدا به روشLP   توسط پزشک حدودcc 20  ماده حاجب غیریونی وارد

فضای نخایی ساب آراکنوئید بیمار می شود

 دقیقه به وضعیت سجده حالت می گیرد تا دارو  15الی  10سپس بیمار به مدت

به فضای سیسترنهای مغزی برسد

 پس اززمان مورد نظر بیمار را به تختCT   انتقال داده و درحالتProne   از

کرونال از قاعده جمجمه انجام می دهیم  CT Scanبیمار



Cisternoنمای کرونال  CT  
:وضعیت بیمار

پیشانی و )می خوابد سردر حالت هایپراکستنشن بر روی پد مخصوص قرارمی گیرد  proneبیمار     
(چانه بیمار درتماس با پد است

ازقسمت جلوی گانتری کنترل می کنیم که سربیمارکامال قرینه باشد   

 

لیزرآگزیال و ساجیتال را عقب ترازاکسیپوتال و لیزرکرونال را درحدود سوراخ گوش سانتر می کنیم    

(مغز Lat)را تهیه می نماییم  Topogram،نمای  CTابتداهمانند تمامی آزمونهای   

به گونه ای انتخاب می کنیم که ازقدام سینوس فرونتال تا  Topogramرا از روی  FOVسپس      
خلف سینوس اسفنویید را پوشش دهد به طوری که کف جمجمه دیده شود

باشد    IOMLو یا   Hard plateزاویه گانتری باید به گونه ایی باشد که دسته پرتو تابشی عمود بر   
داشته باشیم( نمای ساجیتال ) MPRانجام می دهیم تا بازسازی   Spiralو یا اسکن را 

تصاویر ازجلو به عقب و کف جمجمه باید به خوبی  دیده شود    

لبه قدامی سینوس پیشانی : محل شروع اسکن      

دیواره خلفی سینوس اسفنوئید  :محل پایان اسکن       



OMBL

IOML Hard Plat



















پارامترىای انتخابی 
 Kv    120حدود =     

MAS 100حدود =    

(  جهت مشاهده شکستگی های ریز)  استخوانی:    لگوریتم ا

WW=2500 استخوانی 

WL=   300 استخوانی

Slice thickness  : 2  میلی متر 3الی



نسج نرم گردنی و فضای پشت بینی و پاراونازوفارنکس CT 

 اندیکاسیون شایع:

  بررسی نسج نرم گردنی

بررسی فضای حلق و پارانازوفارنکس

بررسی توده های گردنی

 بررسی اثرتروما برنسج نرم گردنی



پارانازوفارنکس نمای آگزیال نسج نرم گردنی و
:وضعیت بیمار

قرار می گیرد چانه بیماررا کمی پایین   Head Restمی خوابد سر در جایگاه  Supineبیمار     
(عمود بر سطح تخت شود OMBL)می کشیم 

لیزرآگزیال وساجیتال رادرحدود مانوبریم ولیزرکرونال رادرحدود میدکرونال گردن سانترمی کنیم  

(گردن Lat)را تهیه می نماییم  Topogram،نمای  CTابتداهمانند تمامی آزمونهای   

 Apexبه گونه ای انتخاب می کنیم که ازقاعده جمجمه  تا  Topogramرا ازروی  FOVسپس    
ریه را پوشش دهد

 

است، زاویه ای نیاز نیست بلکه عمود برتخت اسکن ، آزمون را انجام    CT Spiralچون انجام    
(   OMBLباشد  موازی با خط   sequentialاگر )می دهیم  

قاعده جمجمه : محل شروع اسکن     

ریه  Apexحدود :  محل پایان  اسکن   





پارامترىای انتخابی 
 Kv      120حدود   =     

250حدود  =     MAS

نسج نرم یا استاندارد:    لگوریتم ا

pitch     :1 

 400 =WW

WL=   20 

Slice thickness  :  5 میلی متر



گردن را بخوبی ببینیمتصاویر را زیاد بزرگ نمی کنیم تا تمام نسج نرم

 بهتراست اسکن با و بدون تزریق انجام شود

ماده حاجب غیر یونی باغلظت  cc 100الی cc 50مقدار ماده حاجب

mg/ml320

بالفاصله پس ازتزریق اسکن را شروع می کنیم



Carotid   CT   Angio

 اندیکاسیون شایع:

اندازه گیری صحیح و دقیق مقدار تنگی درشریان کاروتید و ورتبرال     -1
و انشعابات آن

 

بررسی کاروتید و ورتبرال ازنظرتکامل ساختاری وارتباطات آن با  -2
ساختارمجاوربا استفاده ازبازسازی سه بعدی

، Dissection،aneurysm  ،AVMتشخیص هرضایعه ای نظیر  -3
غیره



نسخه بیمار

 Amp  Visipaque/Ultravist 320  or  370 mg/ml 150cc

 Set  K  or conector N= I

 Angiocat G 18   N= I

 Syringe  for  Injector   N=I

 IV   2000 N=I



وضعیت بیمار و آمادگی
3  ساعت قبل  از انجامCT Scan  الزم است كه بیمار چیزي نخورد.

بیمار به صورتSupine  كشد و چانه خود را كمي به  روي تخت دراز مي
(عمود برراستای تخت باشدOMBLخط )كشد  سمت پایین مي

شود تا دستهایش را بصورتی قراردهد که حداقل حرکت  از بیمار خواسته مي
راداشته باشدوعبور داروبراحتی صورت گیرد با استفاده از كمربند ویژه نیمه 

.فوقاني و تحتاني بدن را به آرامي مي بندیم

 کانکتوری که یکسرآن به انژکتوروصل است را بهAngiocat بیمار وصل   
(که قطربزرگتری دارد استفاده می کنیمسبزAngiocatحداقل از)می کنیم 

 سرعت تزریق راml/Sec 4 قرار هی دهیم



  CT  Angio Carotidنمای آگزیال 
:وضعیت بیمار

قرار می گیرد چانه بیماررا کمی پایین   Head Restمی خوابد سر در جایگاه  Supineبیمار     

(عمود بر سطح تخت شود OMBL)می کشیم 

لیزرآگزیال و ساجیتال را باالترازحدود قلب و لیزرکرونال را درحدود مید کرونال گردن سانتر    

می کنیم

گردن وآپکس   AP)را تهیه می نماییم  Topogram، نمای  CTابتدا همانند تمامی آزمونهای   

(توراکس

به گونه ای انتخاب می کنیم که ازقوس آئورت تا باالتر  Topogramرا از روی  FOVسپس    

ازکف جمجمه را پوشش دهد

، آزمون را انجام    CTاست، زاویه ای نیاز نیست بلکه عمود برتخت  CT Spiralچون انجام   

می دهیم

قوس آئورت:  محل شروع اسکن    

باالتر از کف جمجمه :  محل پایان  اسکن   



نحوه انجام کار
 ابتدا یكTopogram  کرونال برايplanning این تصویر . گردد با رزولوشن پایین تهیه مي

.رود براي تعیین زاویه اسكن و تعیین مقاطع دلخواه بكار مي

شروع اسکن ازقوس آئورت تا باالترازکف جمجمه می باشد

Pre-monitoring ویک مقطع آگزیال می گیریم            روی قوس آئورت قرار می دهیم

(  البته  می توان درقسمت تحتانی گردن هم قرار داد ) 

سپس دایره مخصوص انتخاب مقطع  IV Bolus یاTest Bolus را روی قوس آئورت قرار

(   delayالبته می توان در قسمت تحتانی گردن هم قرار داد البته بدون )می دهیم 

 قرار می دهیم وبا   100عدد هانسفیلد راحداقلdelay 8 ثانیه مانیتورینگ را انجام می دهیم

(pitch  با قرار می دهیم و 1راdelay  3  ثانیه اسکن را انجام می دهیم)



پارامترىای انتخابی 
 Kv      120 حدود  =     

250 حدود =     MAS

نسج نرم یا استاندارد:    لگوریتم ا

pitch     :1 

 400 =WW

WL=   20 

Slice thickness  : 1 میلی متر











ستون فقرات
 ستون فقرات شامل:

مهره های  گردنی

مهره های  پشتی

 خاجی -مهره های  کمری



CT     ستون فقرات
 اندیکاسیون شایع:

 بررسی میزان فشار روی ریشه های اعصاب نخایی ناشی از تشکیل
استئوفیت در سوراخ بین مهره ای

 بررسی مفصل اتالنتواکسیپیتال وC1 در گردن

تروما

بررسی نوع شکستگی ستون مهره ها

مشخص کردن پایدار یا ناپایداربودن شکستگی

حضور تکه های شکسته استخوان در کانال نخاعی

جداشدن سطوح مفصلی



نمای آگزیال ستون فقرات
:وضعیت بیمار

قرار می گیرد   Head Restمی خوابد سر در جایگاه  Supineبیمار     

لیزرآگزیال وساجیتال را باالترازمهره مورد نظرولیزرکرونال را درحدود میدآگزیالری سانترمی کنیم 

(ازقسمت مورد نظر Lat)را تهیه می نماییم  Topogram، نمای  CTابتدا همانند تمامی آزمونهای  

به گونه ای انتخاب می کنیم که از میان یک مهره باالترتا میان یک  Topogramرااز روی  FOVسپس   
مهره پایین تر ازشماره مهره های درخواست شده را پوشش دهد

 

، آزمون را انجام می دهیم CTاست، زاویه ای نیاز نیست بلکه عمود برتخت  CT Spiralچون انجام   

  

درمورد اسکن مهره های کمری و پشتی دستهای بیمار باالی سر قرار می گیرد و یک بالشتک زیرزانوهای    
بیمار قرار می گیرد

را کمی باالتر می بریم MA( قسمت شانه ها)جهت جلوگیری از نویزدر قسمت پایین مهره های گردنی  



پارامترىای انتخابی 
 Kv     140الی  120حدود   =     

MAS 250حدود   =    

یا  استاندارد   Bone:    لگوریتم ا

pitch     :1   (1برای گردن )     5/1الی

WW= 1000 الی  1500 

WL=   150  300  الی

Slice thickness  :  3 میلی متر5 الی



در دو جهت (  MPR)بهترین بازسازی برای مهره ها، دردرجه اول مالتی پالنار 

می باشد(VRT)کرونال و ساجیتال ودر درجه دوم نوع حجمی 

  
درمورد برسی  CT، از MRIامروزه با توجه به بررسی بهتردیسک های مهره ای در 

بیماری هرنی دیسک کمتر استفاده می شود

درمورد انجام اسکن جهت مشاهده هرنی دیسک مقاطع آگزیال موازی دیسک های بین 
( Sequentialمد انجام )مهره ای قرار می گیرد 

باید با تعداد پرسنل کافی وبا دقت  CTحرکت وانتقال بیماران ترومایی به روی تخت 

وبه آرامی انجام شود

به دلیل سرعت باال و قدرت بازسازی مالتی  Spiralدرمورد بیماران ترومایی اسکن 

بسیار ارزشمند است ) (MPRپالنار



انواع  بازسازی  و  الگوریتم ىا 
  جهت انجام  بازسازیMPR  که ستون فقرات را درجهات کرونال وساجیتال بازسازی

می باشد که رزولوشن باالیی به ما  Sharpمورد نظر برای ما ( فیلتر)می کند کرنل 
می دهد

 جهت استفاده از بازسازی حجمیVRT   که انتخاب می کنیم یک کرنل ( فیلتر)کرنلی
که یک کرنل نرم  ودارای کمترین نویز درتصویرحجمی  Smothنرم باید باشد مثل 

البته کمی مقدار رزولوشن  پایین می آید. است

 جهت مشاهده شکستگی ها در ارتوپدی بازسازیSSD نیز مفید است

 جهت بازسازی بهترمقاطع کرونال ازCPR کشیدن خط خمیده درراستای مهره ها و با
عمود برتنه ی مهره استفاده می شود

 البته همزمان با بازسازی کرنل و بافت ، جهت بازسازی ، ریزترین مقاطع ممکن نیز
انتخاب می شود





















Thorax  CT

 اندیکاسیون شایع:

بررسی تمام ساختارهای توراکس

 تشخیص وتمایز بیماری های ریوی و مدیاستن

مرحله بندی روند بیماری

راهنمایی جهت مداخله بیوپسی ، آسپیراسیون یا تخلیه

طراحی درمان پرتو درمانی



:ساختارهای توراکس 

بافت ریوی و فضای جنب-1

مدیاستن-2

ساختار قلبی عروقی-3

ساختارهای استخوانی دنده ها و جناغ-4



:نکته  

آرام و بی حرکت ماندن بیمار مهم است

    قبل از شروع اسکن چند بار با بیمار طرزصحیح نگهداشتن نفس را تمرین
می کنیم وبه وی می گوئیم با اعالم بلندگوی دستگاه نفس خود را نگه دارد

   درصورتی که بیمارقادر به باال آوردن دستهایش نبود چند اقدام زیر را انجام
می دهیم 

1- درصورت امکان یک دست بیمار را باال می آوریم

2-MAS  را افزایش می دهیم

3- پنجره را ازاستاندارد به بافت نرم تغییر می دهیم



CT Thoraxروش ىای متفاوت انجام  

Sequential-1 ( مقطع -ترتیبی یا مقطع)

Spiral-2  (چرخشی یا پوسته)

HRCT-3 ( البته یا به روشSequential  است ویا امروزه به

(هم انجام می شود Spiralروش 



Spiral CTمزایای 

دریکبارنگه داشتن نفس کل توراکس را می توان اسکن کرد-1 

چون دریک بارنگه ثبت نابجای اطالعات بدلیل حرکت، وجود ندارد-2 

داشتن نفس، اسکن انجام می شود

داده ها پیوسته هستند-3 

نواحی کوچک پاتولوژی با توجه به پیوسته بودن برش ها دیده می شوند-4 

MPR  ،SSD      ،MIPتوانایی پردازش تصویر -5 

(بدلیل زمان کوتاه اسکن)مقدارکمتری ازماده کنتراست استفاده می شود -6 

کاربرد عالی در کودکان و سالخوردگان بدلیل زمان انجام کوتاهتر-7 

 



CT  Spiral  Thoraxنمای آگزیال
:وضعیت بیمار

قرار می گیرد و دستهای بیمار باالی   Head Restمی خوابد سر در جایگاه  Supineبیمار      
سرش به صورت ضربدری  قرار می گیرد

 

لیزرآگزیال وساجیتال را باالترازمانوبریم ولیزرکرونال را در روی میدآگزیالری سانترمی کنیم    

(از ریه  AP)را تهیه می نماییم  Topogram، نمای  CTابتدا همانند تمامی آزمونهای    

به گونه ای انتخاب می کنیم که ازباالی قله ریه تا زیر  Topogramرا از روی  FOVسپس     
دیافراگم را پوشش دهد

 

، آزمون را انجام    CTاست، زاویه ای نیاز نیست بلکه عمود برتخت  CT Spiralچون انجام     
می دهیم

باالتر از قله ریه : محل شروع اسکن     

زیر دیافراگم:  محل پایان  اسکن   







پارامترىای انتخابی 
 Kv    120حدود =     

140الی  90حدود  =     MAS

(جهت مشاهده مدیاستن وغدد لنفاوی)استاندارد یا نسج نرم  :    لگوریتم ا    

(جهت مشاهده پارانشیم ریه )یا  نسج ریه    Lung :  لگوریتم ا

WW=400 استاندارد و 1500 برای نسج ریه

WL=  300   برای نسج ریه -500استاندارد و

  pitch  :   1/5  

Slice thickness  :  7 میلی متر 8 الی



CT Sequentialموارد استفاده از 

به علت تمایز بیماری های انترستیشیل ریه HRCTجهت انجام -1

بیوپسی، آسپیراسیون وتخلیه توده های ریوی چون برتری زیادی درتعیین -2

دقیق محل توده دارد

(سیمیالتور)طراحی پرتودرمانی -3



به علت تفکیک فضایی باالتردرHRCT ازمدSequential   استفاده

می کنند

قدرت بازسازی وتفکیک باال امروزه در دستگاههای جدید باHRCT را

Spiral هم انجام می شود

Slice thickness   درHRCT  میلیمتر می باشد 1/5الی  1در حدود

 نوع بازسازی تصاویر درHRCT  کرنل ریه برای دیدن پارانشیم ریه

است



HRCT( High Resolution chest CT)

این نوع اسکن برای پارانشیم ریه به کار می رود وبیماری های زیر:

 (شدن موضعی دیواره برونش براثرعفونتگشاد)برونشکتازی

 (توده های کوچک درون ریه)افتراق ندولهای ریوی

 (نمای شیشه مات درریه به علت پنومونی)گراندگالس

افتراق بیماری های انترستیشیل ریه



Spiralبو روش    HRCTنمای آگزیال
:وضعیت بیمار

قرار می گیرد و دستهای بیمار باالی   Head Restمی خوابد سر در جایگاه  Supineبیمار      
سرش به صورت ضربدری  قرار می گیرد

 

لیزرآگزیال وساجیتال را باالترازمانوبریم ولیزرکرونال را در روی میدآگزیالری سانترمی کنیم    

(از ریه  AP)را تهیه می نماییم  Topogram، نمای  CTابتدا همانند تمامی آزمونهای    

به گونه ای انتخاب می کنیم که ازباالی قله ریه تا زیر  Topogramرا از روی  FOVسپس     
دیافراگم را پوشش دهد

 

، آزمون را انجام    CTاست، زاویه ای نیاز نیست بلکه عمود برتخت  CT Spiralچون انجام     
می دهیم

باالتر از قله ریه : محل شروع اسکن     

زیر دیافراگم:  محل پایان  اسکن   











پارامترىای انتخابی 
 Kv    120حدود =     

200الی  100حدود  =     MAS

(جهت مشاهده پارانشیم ریه )یا  نسج ریه    Lung :لگوریتم ا

   1500 =WW

WL=  500-     

pitch     =1   5/1الی

Slice thickness  :  1میلی متر



 نکته:

 میلیمتر باشد با اینتروال بیشترباشد 5/1تا  1حتما باید ضخامت مقاطع

 درروشSequential می توان کل توراکس را به چندBox   دسته بندی

کرد تا زمان نگه داشتن تنفس کمترشده وبیمار بهتربتواند همکاری کند 

 دم عمیق و بازدم عمیق فاز 2درپنوموتوراکس وبرونشیت های ویروسی در

تصویر تهیه می شود

درMA   باالتر ضایعات ریز بهتر دیده می شوند



افزایش اینتروال



چند باکس چند مقطعی



 CT     از مری با ماده کنتراست
دراین نوع اسکن از یک ماده خوراکی محلول در آب استفاده می کنیم

 چون سولفات باریم ایجاد آرتی فکت نواری می کند ازمگلومین رقیق شده

استفاده می کنیم

روش ، وضعیت بیمار و پارامترهای اسکن همانند اسکن مدیاستن می باشد

 سی سی ماده حاجب خوراکی را توسط یک نی درحین  150تا   100بیمارباید

انجام اسکن بنوشد

 به علت مشکل بودن نوشیدن دارو به حالت خوابیده وهمچنین بی حرکت ماندن
بیمارباعث شدن این روش زیاد انتخاب نشود 



Thorax CT With  contrast
 اندیکاسیون شایع:

بررسی ساختارهای عروقی مدیاستن و فضای جنب

تمایز گره های لنفاوی ازعروق بزرگ

تشخیص بهتر بیماری های بدخیم درجنب



نسخه بیمار

 Amp  Visipaque/Ultravist 320  or  370 mg/ml 100cc

 Set  K  or conector N= I

 Angieocat G 18 or 20 N= I

 Syringe  for  Injector   N=I

 IV   2000 N=I



وضعیت بیمار و آمادگی
3 ساعت قبل  از انجامCT Scan  الزم است كه بیمار چیزي نخورد.

 بیماربه صورتSupineباالی سرشدستایش راكشد و روي تخت دراز مي

می گذارد

شود تا دستهایش را بصورتی قراردهدکه حداقل حرکت  از بیمار خواسته مي

راداشته باشدوعبور داروبراحتی صورت گیرد با استفاده از كمربند ویژه نیمه 

.فوقاني و تحتاني بدن را به آرامي مي بندیم

به کانکتوری که یکسرآن به انژکتور وصل است راAngiocatمی بیماروصل

(  سبزکه قطربزرگتری دارد استفاده می کنیم Angiocatحداقل از)کنیم 



Thorax CT With  contrast

mg/ml 320ماده حاجب غیر یونی باغلظت  cc 100الی cc 80مقدارماده حاجب

هرچه دارو دارای ویسکوزیته و اسمواللیته نزدیک به خون باشد ازنظر کیفیت و   

حساسیت بهتر است

برابر   ml/sec 2زمان تاخیر پس از تزریق برای اسکن ریه با سرعت تزریق     

ثانیه می باشد 40الی  30



Thorax    CT  Angio

 اندیکاسیون شایع:

بررسی آنوریسم ودایسکشن عروق آئورت توراسیک

مشاهده آمبولی ریوی

مالفورماسیون شریانی وریدی در ریه

یا صعودیارزیابی آئورت نزولی و

اجوف فوقانیبررسی مشکالت ورید



نسخه بیمار

 Amp  Visipaque/Ultravist 320  or  370 mg/ml 100cc

 Set  K  or conector N= I

 Angiocat G 18     N= I

 Syringe  for  Injector   N=I

 IV   2000 N=I



 Thorax   CT  Angioموارد متفاوت 

مشاهده شریان پولمونری -1

مشاهده آمبولیسم  -2

مشاهده آئورت صعودی ونزولی و قوس آئورت -3



وضعیت بیمار و آمادگی
3  ساعت قبل  از انجامCT Scan الزم است كه بیمار چیزي نخورد.

 بیمار به صورتSupine باالی سرش قرارو دستهایش راكشد روي تخت درازمي
می دهد

شود تا دستهایش را بصورتی باالی سرش قراردهد که عبور دارو  از بیمار خواسته مي
به راحتی صورت گیرد با استفاده از كمربند ویژه نیمه فوقاني و تحتاني بدن را به 

.آرامي مي بندیم

 کانکتوری که یکسرآن به انژکتور وصل است را بهAngiocat می کنیمبیمار وصل
(که قطربزرگتری دارد استفاده می کنیمسبز Angiocatحداقل از)

Flow Rate  تزریق جهتCT Angio  شریان پولمولری و آمبولیسم را حداقل
ml/sec4 می کنیم تنظیم



:وضعیت بیمار

قرار می گیرد و دستهای بیمار باالی   Head Restمی خوابد سر در جایگاه  Supineبیمار      
سرش به صورت ضربدری  قرار می گیرد

 

لیزر آگزیال و ساجیتال را باالترازمانوبریم ولیزرکرونال را روی میدآگزیالری سانتر می کنیم   

(از ریه AP)را تهیه می نماییم  Topogram، نمای  CTابتدا همانند تمامی آزمونهای    

به گونه ای انتخاب می کنیم که ازباالی قله ریه تا زیر  Topogramاز روی را FOVسپس     
دیافراگم را پوشش دهد

 

، آزمون را انجام    CTاست، زاویه ای نیاز نیست بلکه عمود برتخت  CT Spiralچون انجام     
می دهیم

باالتر از قله ریه : محل شروع اسکن     

زیر دیافراگم:  محل پایان  اسکن   

Thorax    CT  Angio نمای آگزیال



شریان پولمونری وآمبولیسم CT Angioنحوه انجام 
 ابتدا یكTopogram AP   برايplanning این تصویر براي تعیین . گردد با رزولوشن پایین تهیه مي

.رود زاویه اسكن و تعیین مقاطع دلخواه بكار مي

شروع اسکن ازقسمت فوقانی قله ریه تا زیر دیافراگم می باشد

Pre-monitoring ویک مقطع آگزیال می گیریمدرحدود محل دوشاخه شدن پولمونرقرارمی دهیم

سپس دایره مخصوص انتخاب مقطع  IV Bolus یاTest Bolus  را روی محل دوشاخه شدن شریان

پولمونر قرار می دهیم 

 قرار می دهیم وبا  100عدد هانسفیلد را حداقلdelay 4   ثانیه وفلو ریت  5الیml/sec 4 
مانیتورینگ را انجام می دهیم

( در موردAngio CT  آمبولی ریوی ویا شریان پولمولری بهتراست ازTest Bolus  استفاده کنیم)



Test Bulos



Test Bulos



Test Bulos



Test Bulos



انواع بازسازی

MIP جهت دیدن بهتر شریانها

MPR جهت دیدن شریانها درسطوح موازی شریانهای پولمونری

VRT جهت دیدن عروق به صورت حجمی































شریان آئورت نزولی توراسیک Angio CTنحوه انجام  
 ابتدا یكTopogram AP   برايplanning این تصویر براي تعیین . گردد با رزولوشن پایین تهیه مي

.رود زاویه اسكن و تعیین مقاطع دلخواه بكار مي

 چون انجامCT Spiral  است، زاویه ای نیاز نیست بلکه عمود برتختCT انجام می دهیمآزمون را

شروع اسکن ازقسمت فوقانی قوس آئورت تا محل درخواست شده می باشد

Pre-monitoring ویک مقطع  می گیریمدرحدود قوس آئورت  قرارمی دهیم

سپس دایره مخصوص انتخاب مقطع  IV Bolus یاTest Bolus  را در مقطع آگزیال روی قوس آئورت
قرار می دهیم 

 قرار می دهیم و با  100عدد هانسفیلد را حداقلdelay 10   با  ثانیه  و 12الیFlow Rate    

ml/sec 4   مانیتورینگ را انجام می دهیم

پس ازرسیدن به عدد هانسفیلد موردنظر وبا تاخیرSec5  ازباالی قوس آئورت اسکن شروع می شود



Topogram  جهتAngio قوس آئورت تا دوشاخه شدن آئورت نزولی



Abdomen   & pelvic  CT

 اندیکاسیون شایع:

بررسی درد های شکمی

بررسی پانکراتیت

نئوپالسم های کبد

بررسی کلیه ها

بررسی روده ها

آسیت

انسداد روده ای

سنگ های کلیوی یا صفراوی



Abdomen pelvic  CT

:انواع درخواست

Abdomen  CT Scan

Abdomen Pelvic CT Scan   without  contrast

Abdomen Pelvic CT Scan   with  IV contrast

Abdomen Pelvic CT Scan  with oral contrast

Abdomen Pelvic CT Scan  with oral and IV contrast

Abdomen Pelvic CT Scan   with and without contrast

Abdomen CT Scan  3 phase /Dynamic 



آمادگی بیمار
جهت تمیز بودن روده باریک دراسکن )ساعت قبل ناشتا باشد 8بهتراست بیمارحداقل از

ساعت قبل درکنتراست تزریقی 3و از ( با ماده حاجب خوراکی 

روش صحیح نگه داشتن تنفس را برای بیمار توضیح دهیم و با او تمرین کنیم

ماده حاجب خوراکی باشد ماده حاجب خوراکیدرصورتی که اسکن با(Oral)   را
مختلف طبق زمان بندی زیر به بیمار می دهیمبرای موارد

 برای معدهcc 200 موقع رفتن روی تختCT

 تا  800برای روده های باریکcc900  دقیقه قبل ازاسکن  50تا 40از

  برای کولونcc1500  ساعت قبل از اسکن  4الی 3از

 برای انماcc 200 کولون می کنیم  دارو بالفاصله قبل از شروع اسکن وارد



نمای آگزیال شکم ولگن
:وضعیت بیمار

قرار می گیرد و دستهای بیمار باالی   Head Restمی خوابد سر در جایگاه  Supineبیمار      
یا باالی سینه به صورت ضربدری  قرار می گیردسرش و

روی میدآگزیالری  استرنوم و لیزرکرونال رالیزرآگزیال و ساجیتال را باالتراززائده گزیفوید   
سانترمی کنیم

(ازشکم ولگن AP)را تهیه می نماییم   Topogram، نمای   CTهمانند تمامی آزمونهایابتدا    

زیر تابه گونه ای انتخاب می کنیم که ازباالی قله کبد Topogramرا از روی  FOVسپس     
سمفیزپوبیس را پوشش دهد

 

، آزمون را انجام    CTاست، زاویه ای نیاز نیست بلکه عمود برتخت  CT Spiralچون انجام     
می دهیم

باالتر از قله کبد : محل شروع اسکن     

زیر سمفیزپوبیس :  محل پایان  اسکن   





پارامترىای انتخابی 
 Kv  140الی   120حدود =     

140الی  90حدود  =     MAS

استاندارد یا نسج نرم:   لگوریتم ا    

WW=  400   استاندارد  

WL=   30    استاندارد

 pitch    =1   1/5الی  

Slice thickness  : 8  میلی متر 10الی



Abdomen   & pelvic  CT with IV contrast

 اندیکاسیون شایع:

نئوپالسم های کبدی، کلیوی، پانکراسی و روده ای

بررسی متاستازها

برسی فانکشنال کلیه ها

بررسی مشکالت کبدی



نسخه بیمار

 Amp  Visipaque/Ultravist 320  or  370 mg/ml 100cc

 Set  K  or conector N= I

 Angiocat G 18 or 20  N= I

 Syringe  for  Injector   N=I

 IV   2000 N=I



Abdomen pelvic  CT  with IV contrast

mg/ml  320ماده حاجب غیر یونی باغلظت cc 100مقدار ماده حاجب

 بود mg/ml  300کافی است ولی اگر cc 100بودmg/ml370اگرغلظت دارو 

cc150استنیازدارو

تزریق را باالتر می بریم و بلعکس Flow Rateاگردارو دارای غلظت کمتری بود 

  

هرچه دارو دارای ویسکوزیته نزدیک به ویسکوزیته خون باشد ازنظرکیفیت وحساسیت 

بهتر است

 ml/sec 2زمان تاخیر پس از تزریق برای اسکن معمولی شکم ولگن با سرعت تزریق 

ثانیه می باشد 50 الی 45برابر 

    



وضعیت بیمار و آمادگی
3 ساعت قبل  از انجامCT Scan الزم است كه بیمار چیزي نخورد.

 بیماربه صورتSupine باالی سرمی گذاردكشد ودستایش را روي تخت دراز مي

شود تا دستهایش را بصورتی قراردهد که حداقل حرکت راداشته  از بیمار خواسته مي
باشد وعبوردارو براحتی صورت گیرد با استفاده از كمربند ویژه نیمه فوقاني و تحتاني 

.بدن را به آرامي مي بندیم

 کانکتوری که یکسرآن به انژکتور وصل است را بهAngiocat می کنیم بیماروصل
( که قطربزرگتری دارد استفاده می کنیمسبز Angiocatحداقل از)

اگرCT  بیمارعالوه برموارد فوق،جهت مشاهده سنگ باشد بهتراست قبل ازدادن داروی
خوراکی وبدون تزریق اسکن بیمار انجام شود وبعد داروی خوراکی به بیمارداده شود



کبد  Dynamicاسکن 
فاز شریانی، وریدی و تاخیری کبد به تصویر  3کبد، در phasic3یا  Dynamic CTدر   

کشیده می شود

3زمان های تاخیری پس ازشروع  تزریق با سرعت    ml/sec  برابراست با:

30 (: فازشریانی)مرحله بولوس -1  sec  پس ازشروع تزریق

پس ازشروع تزریق   sec 70 الی  Sec 50(:فازوریدی)مرحله غیرتعادلی - 2 

پس از تزریق  min10 الی min8(: فازتاخیری)مرحله تعادلی -3 

(امکان رویت اکثرتومورها بویژه تومورهای کبدی درمرحله غیرتعادلی بیشتراست)  

(البته این زمانها با توجه به سن و وضعیت جسمانی بیمار فرق می کند)  



کبد  Dynamicنمای آگزیال  
:وضعیت بیمار

قرار می گیرد و دستهای بیمار باالی   Head Restمی خوابد سر در جایگاه  Supineبیمار      
یا باالی سینه به صورت ضربدری  قرار می گیردسرش و

روی میدآگزیالری  استرنوم و لیزرکرونال رالیزر آگزیال و ساجیتال را باالتراززائده گزیفوید    
سانترمی کنیم

(ازشکم ولگن  AP)را تهیه می نماییم  Topogram، نمای   CTهمانند تمامی آزمونهایابتدا    

تا  به گونه ای انتخاب می کنیم که ازباالی قله کبد Topogramرا از روی  FOVسپس     
کرست ایلیاک را پوشش دهد

 

، آزمون را انجام    CTاست، زاویه ای نیاز نیست بلکه عمود برتخت  CT Spiralچون انجام     
می دهیم

باالتر از قله کبد : محل شروع اسکن     

کرست ایلیاک تا : محل پایان  اسکن   



پارامترىای انتخابی 
 Kv  140الی   120حدود =     

140الی  90حدود  =     MAS

استاندارد یا نسج نرم:   لگوریتم ا    

WW=  400     استاندارد  

WL=   30    استاندارد

  pitch    =1   1/5الی

  

Slice thickness  :  8  میلی متر 10الی





انواع بازسازی

MIP  جهت دیدن بهتر حالب ها همانند تصویرIVP   

VRT وضایعات شکمیجهت دیدن عروق درجلومهره ها ولگن











Abdominal  Aorta CT  Angio

 اندیکاسیون شایع:

بررسی آنوریسم و دایسکشن آئورت شکمی

مالفورماسیون شریانی وریدی در شکم

ارزیابی آئورت شکمی

بررسی ترومبوزآئورت

بررسی انشعابات آئورت



نسخه بیمار

 Amp  Visipaque/Ultravist 320  or  370 mg/ml 150cc

 Set  K  or  conector N= I

 Angiocat G 18    N= I

 Syringe  for  Injector   N=I

 IV   2000 N=I



وضعیت بیمار و آمادگی
3 ساعت قبل  از انجامCT Scan الزم است كه بیمار چیزي نخورد.

 بیماربه صورتSupine به صورت وfeet first كشد روي تخت دراز مي

شود تا دستهایش را بصورتی قراردهد که حداقل حرکت  از بیمار خواسته مي

راداشته باشد وعبور دارو براحتی صورت گیرد بااستفاده از كمربند ویژه نیمه 

.فوقاني و تحتاني بدن را به آرامي مي بندیم

 کانکتوری که یکسرآن به انژکتور وصل است را بهAngiocat بیمار وصل 

(  که قطربزرگتری دارد استفاده می کنیمسبز Angiocatحداقل از)می کنیم 



:وضعیت بیمار

قرار می گیرد و دستهای بیماربه روی   Head Restمی خوابد پاها در جایگاه  Supineبیمار    
قفسه سینه به صورت ضربدری  قرار می گیرد

لیزرآگزیال و ساجیتال راباالترازمحل مورد نظرولیزرکرونال را روی میدآگزیالری سانترمی کنیم 

    

(نظراز منطقه مورد AP)را تهیه می نماییم  Topogram،نمای  CTابتداهمانند تمامی آزمونهای  

به گونه ای انتخاب می کنیم که ازباالی محل مورد نظر تا  Topogramاز روی را FOVسپس   
محل درخواست را پوشش دهد

، آزمون را انجام    CTاست، زاویه ای نیاز نیست بلکه عمود برتخت  CT Spiralچون انجام   
می دهیم

باالتر از محل مورد نظر : محل شروع اسکن   

پایین تراز محل مورد نظر: محل پایان  اسکن  

Abdominal  Aorta CT  Angio



Abdominal  Aorta CT  Angio  نحوی انجام
 ابتدا یكTopogram AP  برايplanning این تصویر . گردد با رزولوشن پایین تهیه مي

.رود براي تعیین زاویه اسكن و تعیین مقاطع دلخواه بكار مي

شروع اسکن ازقسمت فوقانی قوس آئورت تا محل درخواست شده می باشد

Pre-monitoring ویک مقطع  می گیریمدرحدود شریان کلیوی آئورت نزولی قرارمی دهیم

سپس دایره مخصوص انتخاب مقطع IV Bolus   یاBolus Traking  را درحدود محل

جداشدن شریان کلیوی در مقطع آگزیال روی آئورت قرار می دهیم 

 قرار می دهیم وبا   100عدد هانسفیلد را حداقلdelay 10   ثانیه و 12الیFlow Rate  

ml/sec   3  مانیتورینگ را انجام می دهیم   4الی

5پس ازرسیدن به عدد هانسفیلد مورد نظرباSec      تاخیر ازباالی محل مورد نظراسکن راشروع

می کنیم



IV Bolusدایره انتخاب مقطع 



monitoring



monitoring



monitoring



monitoring











انواع بازسازی

MIP جهت دیدن بهترشریانها

VRT   با حذف استخوان وچرخش درجهات مختلف

VRT بدون حذف استخوان جهت دیدن عروق درجلومهره ها ولگن



























 pelvic  CT

 اندیکاسیون شایع:

بررسی درد های لگنی

نئوپالسم ها

بررسی مثانه و پروستات

بررسی رحم

تروما و شکستگی ها

طراحی پرتودرمانی



آمادگی بیمار
(درصورتی که تزریق داشته باشد)ساعت قبل ناشتا باشد  3بهتراست بیماراز

روش صحیح نگه داشتن تنفس را برای بیمار توضیح دهیم وبا او تمرین کنیم

ماده حاجب خوراکی باشد ماده حاجب خوراکیدرصورتی که اسکن با(Oral)  

را برای لگن طبق زمان بندی زیر به بیمار می دهیم

  برای کولونcc1500  ساعت قبل از اسکن  4الی 3از

 برای انماcc 200 کولون می کنیم دارو بالفاصله قبل از شروع اسکن وارد

(  بویژه اگر رکتوم ،رحم ،پروستات ویا مثانه موردنظر باشد)



نمای آگزیال لگن
:وضعیت بیمار

قرار می گیرد و دستهای بیمارباالی   Head Restمی خوابد سر در جایگاه  Supineبیمار      
سینه به صورت ضربدری  قرار می گیرد

روی میدآگزیالری  سانتر لیزر آگزیال و ساجیتال را باالتراز کرست ایلیاک و لیزرکرونال را    
می کنیم

(ازلگن AP)را تهیه می نماییم  Topogram،نمای   CTهمانند تمامی آزمونهایابتدا    

به گونه ای انتخاب می کنیم  که از باالی کرست ایلیاک Topogramرا از روی  FOVسپس     
تا پایین ترازسمفیزپوبیس را پوشش دهد

 

، آزمون را انجام    CTاست، زاویه ای نیاز نیست بلکه عمود برتخت  CT Spiralچون انجام     
می دهیم

باالتر از کرست ایلیاک : محل شروع اسکن     

پایین تر از سمفیزپوبیس :  محل پایان  اسکن   





















پارامترىای انتخابی 
 Kv 140الی     120حدود =     

MAS 250الی  150حدود  =    

(جهت مشاهده احشاء لگنی)استاندارد یا نسج نرم  :    لگوریتم ا    

(جهت مشاهده بافت استخوانی لگن )  Bone :  لگوریتم ا

WW= 1500الی100  استخوانی و 400 نسج نرم

WL=  150 نسج نرم   30استخوانی و  300 لیا

pitch  :  1   

Slice thickness  : 5 میلی متر8 الی



 pelvic  CT with  IV  contrast

mg/ml320ماده حاجب غیر یونی باغلظتcc 100الیcc 50مقدارماده حاجب

تزریق را باالتر می بریم و بلعکس Flow Rateاگردارودارای غلظت کمتری بود 

ساعت قبل ناشتا باشد 3جهت تزریق بیمارباید از   

هرچه دارو دارای ویسکوزیته نزدیک به ویسکوزیته خون باشد ازنظرکیفیت   

وحساسیت بهتر است

زمان تاخیر پس از تزریق برای اسکن معمولی شکم ولگن با سرعت تزریق  

ml/sec 2  ثانیه می باشد 60 الی 50برابر

    



CT   مفاصل
 اندیکاسیون شایع:

دردهای مزمن

شکستگی ها و تروما

تورم

دررفتگی ها

 بررسی مفصل

دفرمیتی های مادرزادی

تومورهای استخوانی



نکته:

بهتر است درموارد غیراز شکستگی ها اسکن دوطرفه انجام شود

 الگوریتم نسج نرم برای توده های مفصلی و برای خونریزی ها استفاده

می شود



نمای آگزیال مفصل شانو
:وضعیت بیمار

قرار می گیرد و دست بیمار به حالت   Head Restمی خوابد سر در جایگاه  Supineبیمار    
Supinat (حالت آناتومیکی  )قرار می گیرد

  

لیزرآگزیال وساجیتال را باالترازمفصل شانه و لیزرکرونال را درحدود میدآگزیالری سانترمی کنیم 

(شانه مورد نظر AP)را تهیه می نماییم  Topogram،نمای   CTهمانند تمامی آزمونهایابتدا

سانتیمترباالتر ازمفصل  5به گونه ای انتخاب می کنیم که  Topogramرا از روی  FOVسپس  
سانتیمترپایین ترازمفصل شانه را پوشش دهد5تاشانه 

 

 ، آزمون را انجام  CTاست، زاویه ای نیاز نیست بلکه عمود برتخت  CT Spiralچون انجام  
می دهیم

سانتیمتر باالتر از مفصل شانه 5  : محل شروع اسکن  

پایین ترازمفصل شانه   سانتیمتر 5:    محل پایان  اسکن 













پارامترىای انتخابی 
 Kv     140الی  120حدود   =     

80الی   60حدود   =     MAS

یا  استاندارد   Bone:    لگوریتم ا

pitch     :1 

WW= 1000 الی  1500 

WL=   150  300  الی

Slice thickness  :  2 میلی متر3 الی



نمای آگزیال مفصل آرنج 
:وضعیت بیمار

  Head Restمی خوابد دست مورد نظربیمارباالی سردر جایگاه  proneویا  Supineبیمار   

قرار می گیرد 

کنیمدرحدودوسط کرونال آرنج سانترمیآرنج ولیزرکروناللیزرآگزیال وساجیتال راباالترازمفصل

آرنج دست مورد  AP)را تهیه می نماییم  Topogram،نمای   CTهمانند تمامی آزمونهایابتدا 

(نظر

سانتیمترباالتر ازمفصل  5به گونه ای انتخاب می کنیم که  Topogramرا از روی  FOVسپس  

را پوشش دهدسانتیمترپایین ترازمفصل آرنج 5آرنج تا

 

، آزمون را انجام   CTاست، زاویه ای نیاز نیست بلکه عمود برتخت  CT Spiralچون انجام  

می دهیم

سانتیمتر باالتر از مفصل آرنج 5  : محل شروع اسکن  

پایین ترازمفصل آرنج   سانتیمتر 5:    محل پایان  اسکن  















پارامترىای انتخابی 
 Kv  =   حدود   120 

MAS =   حدود   50

یا  استاندارد   Bone:    لگوریتم ا

pitch  :   1 

WW= 1000 الی  1500 

WL=   150  300  الی

Slice thickness  : 1 میلی متر 2 الی



انواع بازسازی

SSDجهت مشاهده سطح استخوانی ومشاهده بهتر شکستگی ها

VRT   با نمای استخوان وچرخش درجهات مختلف وبررسی جابجایی ها

MPR  جهت دیدن مفصل درمقاطع کرونال و ساجیتال



نمای آگزیال مفصل مچ دست
:وضعیت بیمار

می گیردقرار  Head Restمی خوابد دست مورد نظربیماردرباالی سردرجایگاه Proneبیمار    

 

لیزر آگزیال و ساجیتال را باالتراز مفصل مچ و لیزرکرونال را درحدود وسط کرونال مچ دست    

سانتر می کنیم

)مچ دست مورد نظر AP)را تهیه می نماییم  Topogram،نمای   CTهمانند تمامی آزمونهایابتدا  

سانتیمترباالتر ازمفصل  5به گونه ای انتخاب می کنیم که  Topogramرا از روی  FOVسپس     

سانتیمترپایین ترازمفصل مچ را پوشش دهد 5تامچ

     آزمون را انجام  CTاست، زاویه ای نیاز نیست بلکه عمود برتخت  CT Spiralچون انجام    

می دهیم

سانتیمتر باالتر از مفصل مچ دست 5  : محل شروع اسکن

پایین ترازمفصل مچ دست   سانتیمتر 5:    محل پایان  اسکن  











پارامترىای انتخابی 
 Kv  =   حدود   120 

MAS =   حدود   60 

یا  استاندارد   Bone:    لگوریتم ا

pitch :    1 

WW= 1000 الی  1500 

WL=   150  300  الی

Slice thickness  :  1 میلی متر 2 الی



نمای آگزیال مفصل زانو
:وضعیت بیمار

قرار می گیرد   Head Restمی خوابد پای مورد نظربیمار در جایگاه  Supineبیمار   

 

لیزرآگزیال وساجیتال راباالترازمفصل زانوولیزرکرونال رادرحدود وسط کرونال زانو سانترمی کنیم

 

(زانو مورد نظر  AP) را تهیه می نماییم  Topogram،نمای   CTهمانند تمامی آزمونهایابتدا

سانتیمترباالتر ازمفصل زانو 5به گونه ای انتخاب می کنیم که  Topogramرا از روی  FOVسپس  

سانتیمترپایین ترازمفصل زانو را پوشش دهد 5تا

 

می دهیم، آزمون را انجام CTاست، زاویه ای نیاز نیست بلکه عمود برتخت  CT Spiralچون انجام 

سانتیمتر باالتر از مفصل زانو 5  : محل شروع اسکن 

پایین ترازمفصل زانو   سانتیمتر 5:    محل پایان  اسکن





















پارامترىای انتخابی 
 Kv  =   حدود   120 الی 140     

MAS =   حدود   70 الی  80

یا  استاندارد   Bone:    لگوریتم ا

pitch  :   1 

WW= 1000 الی  1500 

WL=   150  300  الی

Slice thickness  :  2 میلی متر 3 الی



نمای آگزیال مفصل مچ پا
:وضعیت بیمار

قرار می گیرد   Head Restمی خوابد پای مورد نظربیمار در جایگاه  Supineبیمار      

لیزر آگزیال و ساجیتال را باالتراز مفصل مچ پا و لیزرکرونال را درحدود وسط کرونال مچ پا     
سانتر می کنیم

ازمچ پای مورد  Lat)را تهیه می نماییم Topogram،نمای   CTهمانند تمامی آزمونهایابتدا   
(نظر

سانتیمترباالتر  5به گونه ای انتخاب می کنیم که  Topogramرا از روی  FOVسپس     
سانتیمترپایین ترازمفصل مچ را پوشش دهد 5تاازمفصل مچ

 

، آزمون را انجام   CTاست، زاویه ای نیاز نیست بلکه عمود برتخت CT Spiralچون انجام     
می دهیم

سانتیمتر باالتر از مفصل مچ 5  : محل شروع اسکن     

پایین ترازمفصل مچ   سانتیمتر 5:   محل پایان  اسکن   















پارامترىای انتخابی 
 Kv  =   حدود   120 

MAS =   حدود   60

یا  استاندارد   Bone:    لگوریتم ا

pitch  :   1 

WW= 1000 الی  1500 

WL=   150  300  الی

Slice thickness  : 1 میلی متر 2 الی



Scanogram CT

  اندیکاسیون شایع:

بررسی سه مفصل ران، زانو و مچ پای دو طرف نسبت به همدیگر

اندازه گیری طول اندام تحتانی از مفصل ران تا مچ پا

تعیین میزان کوتاهی یک اندام نسبت به اندام قرینه



نمای اسکنوگرام اندام تحتانی
:وضعیت بیمار

قرار می گیرد   Head Restمی خوابد پاهای بیمار در جایگاه  Supineبیمار      

   

لیزر آگزیال و ساجیتال را باالترازخارقدامی فوقانی و لیزرکرونال را درحدود  
میدآگزیالری سانتر می کنیم

با کیفیت ازخارقدامی فوقانی لگن تا زانو  Topogramبه دستگاه دستور می دهیم یک   
واز زانو تا مچ پا برای ما بگیرد

 

حال با توجه به برنامه مخصوص طول آن را اندازه گیری می کنیم   

     

سانتیمتر باالتر از مفصل ران 5  : محل شروع اسکن     

پایین ترازمفصل مچ   سانتیمتر 5:   محل پایان  اسکن   



نحوه اندازه گیری

طول ران راست و چپ را جدا اندازه گیری می کنیم

 طول تیبیای راست و چپ را جدا اندازه گیری می کنیم

 این اندازه گیری ها را کنار هم قرار می دهیم و مقدار کوتاهی طول اندام
را مشخص می کنیم







اسکن آنتی ورژن
  اندیکاسیون شایع:

بررسی دقیق تر زاویه بین گردن ران و زانو

تهیه تصاویر جهت عمل جراحی

بررسی میزان پرانتزی بودن پاها



نمای آنتی ورژن فمور
:وضعیت بیمار

 Invertion)کمی (قرارمی گیرد   Head Restمی خوابد پاهای بیماردرجایگاه  Supineبیمار 

 

لیزرآگزیال و ساجیتال راباالترازخارقدامی فوقانی و لیزرکرونال رادر حدود میدآگزیالری سانتر  

می کنیم

(ازهردو ران AP)را تهیه می نماییم  Topogram،نمای   CTهمانند تمامی آزمونهایابتدا 

 

مقطع از مفصل ران  5به گونه ای انتخاب می کنیم که  Topogramرا از روی  FOVسپس   

را پوشش دهد( باالی زانو)مقطع ازقسمت تحتانی ران  5وگردن ران و

 

سانتیمتر باالتر از مفصل ران 5  : محل شروع اسکن   

پایین ترازمفصل مچ   سانتیمتر 5:   محل پایان  اسکن 



























تعیین زاویو ىای مورد نیاز

مرکز سر فمور ازروی بزرگترین کات گردن فمور خطی را از تروکانتربزرگ  به

می کشیم وسپس زاویه این خط را نسبت به خط افق برای پزشک مشخص می کنیم

 ازروی کات انتهایی فمور نیزخطی را از کندیل داخلی به خارجی می کشیم وتوسط
یک خط زاویه این خط را با افق برای پزشک مشخص می کنیم







پرفیوژن مغز
 اندیکاسیون شایع:

سکته مغزی حاد ایسکمیک

ارزیابی تومورهای مغزی

برسی تنگی های شریانهای مغزی

 بررسی بافت مغزی ازنظرviability (قابلیت زنده بودن )



نسخه بیمار

 Amp  Visipaque/Ultravist 320  or  370 mg/ml 150cc

 Set  K  or conector N= I

 Angiocat G 18   N= I

 Syringe  for  Injector   N=I

 IV   2000 N=I



وضعیت بیمار و آمادگی
3 ساعت قبل  از انجامCT Scan الزم است كه بیمار چیزي نخورد.

 بیمار به صورتSupine كشد و چانه خود را كمي به  روي تخت دراز مي
(عمود برراستای تخت باشدOMBLخط )كشد سمت پایین مي

شود تا دستهایش را بصورتی قراردهد که حداقل حرکت  از بیمار خواسته مي
راداشته باشدوعبور داروبراحتی صورت گیرد با استفاده از كمربند ویژه نیمه 

.فوقاني و تحتاني بدن را به آرامي مي بندیم

 کانکتوری که یکسرآن به انژکتور وصل است را بهAngiocat بیمار وصل
(که قطربزرگتری دارد استفاده می کنیمسبز Angiocatحتمأ از)می کنیم  

Flow Rate   راml/Sec 5  قرار هی دهیم 7الی



نمای آگزیال پرفیوژن مغزی 
:وضعیت بیمار

قرارمی گیرد چانه بیماررا   Head Restمی خوابد سر در جایگاه  Supineبیمار     
(عمود بر سطح تخت شود OMBL)کمی پایین می کشیم

لیزرآگزیال و ساجیتال را باالترازورتکس و لیزرکرونال را درحدود سوراخ گوش    
سانتر می کنیم

(مغز Lat)را تهیه می نماییم  Topogram،نمای  CTابتداهمانند تمامی آزمونهای   

به گونه ای انتخاب می کنیم که ازقائده مغزتا  Topogramرااز روی  FOVسپس    
ورتکس بیمارراپوشش دهد

قاعده مغز:  محل شروع اسکن    

ورتکس بیمار:  محل پایان  اسکن   



روش انجام کار
تا محل دقیق خونریزی یا ضائعه را  ابتدا یک اسکن ساده مغزاز بیمار انجام می دهیم

مشخص کنیم 

 پس ازمشخص کردن محل ضایعه کادری که حاوی دو اسکن با ضخامتmm 8  10تا 
میلیمتراست را روی محل ضائعه قرار می دهیم

 زمان تاخیری را حدسی حدودSec10  ویا باTest Bolus   مشخص می کنیم به گونه
ای که چند کات قبل از رسیدن دارو به ضائعه را داشته باشد

 تزریق راشروع می کنیم تا همزمان با شروع تزریق وdelay  مشخص شده اسکن
شروع شود

 اسکن  50الی  40دستگاه راطوری تنظیم می کنیم که حدودsec 1   انجام دهد که
برای هر مقطع نیم ثانیه است







پارامترىای انتخابی 
 Kv  =   حدود 120 

MAS =   حدود 120 الی 140  

استاندارد یا خاص :    لگوریتم ا 

100 الی 150 =WW

WL=   50

Slice thickness  : 8  میلی متر10الی



    CT Colonoscopyسی تی کولونوسکوپی  

 اندیکاسیون شایع:

بررسی پولیب های روده ای

بررسی توده های روده ای

آزمون تکمیلی بعداز کولونوسکوپی



آمادگی و نحوه انجام کار 
روز قبل از آزمایش ، بیمار از خوردن مواد خوراکی جامد و سفت پرهیز داده می شود و تنها از  3از

(  صبح و عصر ) روز قبل از آزمایش روغن کرچک در دو نوبت 2. مایعات و سوپ استفاده می کند 
ازروغن کرچک یا قرص یا شیاف بیزاکودیل ( صبح وعصر ) تجویز می شود و روز قبل نیزدو نوبت 

استفاده می کند 

قرار می گیرد و   Head Restمی خوابد سر در جایگاه  Prone ویک بار Supineبیماریکبار    
قرار می گیرد Supineیا باالی سینه به صورت ضربدری دردستهای بیمار باالی سرش و

بطور ممتد به رکتوم  2COسوند فولی در رکتوم بیمارقرارمی گیرد وهوا یا گاز CTقبل از شروع   
سپس بیمار چندین بار روی تخت بدور خود می چرخد تا اتساع روده ها به نحو . بیمار وارد  می کنیم

 .بهتری صورت پذیرد

از شکم انجام می دهیم تا غیراز چینش، از آمادگی بیمار اطمینان حاصل نماییم Topogramیک   

وبا بازسازی  mm5حال همانند اسکن شکم و لگن یک اسکن انجام می دهیم البته با ضخامت مقطع  

mm 1 وبا برنامه مخصوص بازسازیvirtual بازسازی می کنیم








