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 اسکي CTتکٌیک ّبی 

 

 

 

 

  

 

  ستَى فقزات ( CTّفتن )  لسِ یج

 –قزببًلَ هْزداد  –فبطوِ هسلوی  اعضبی گزٍُ :

 فالححویذُ  –بختیبری الِْ 
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 ستون فقرات:

  :(indications) دالیل انجام

اس هْوتزیي دالیل اًجبم ایي آسهَى درد ّبی ضکن ٍ کوز ٍ گزدى کِ هٌتطز بِ اًذام ّب 

 )دیسکَپبتی( ّستٌذ،هی ببضذ

 )احتوبل ضکستگی( تزٍهب ّب (-

 ی ّبی ًبضی اس سزخَردگی هْزُ ّب:بیوبر (-

Spodylolysis and spondylolisthesis ضکستگی قسوت :pars interarticularis 

در  scottie dog)کِ قسوتی اس الهیٌب بیي سٍائذ عزضی فَقبًی ٍ تحتبًی است کِ گزدى 

رٍی  L5ٍ سز خَردى هْزُ ی  ٌذرا اسپبًذیلَلیس هیگَی L5ًوبی ابلیک است( هْزُ ی 

 سبکزٍم را اسپبًذیلَلیستسیس هیگَیٌذ.

 

 

 parsًطبى دٌّذُ ی ضکستگی  رًگ بُیفلص س *

interarticularis .در ًوبی لتزال لَهبَسبکزال 
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 :آرتزٍساًَاع ( -

1-Rheumatoid Arthritis : ،سبکزٍایلیبک ٍ  درگیزی ستَى فقزاتcostal joint ّب 

2- Osteoarthritis:  ِدر ایي حبلت استئَفیت ّب بز عصب اثز هی گذارد کMRI  تَاًبیی

 بِ خَبی ًطبى هی دّذ CTًوبیطص را ًذارد اهب 

3-Ankylosing Spondylitis:  هختص کوز است ٍ ضکلbomboo spine  بَجَد هی

 .(اًعطبف خَد را اس دست هیذٌّذ هیطًَذ ٍسفت  هْزُ ّب در ّن جَش هیخَرًذ ٍ سیزا . )آٍرد

  

 

 

 

 

  

 

 

Normal spine 

Bamboo spine 
Bamboo 
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 نکات و مراحل انجام تصویربرداری:

 تْیِ ی اسکبت:

اگز ًبحیِ ی گزدى هَرد ًظز است اس بیوبر خَاستِ هی ضَد کِ دست ّبیص را در اهتذاد 

 بذًص ًگبُ دارد ٍ اگز پطتی یب کوزی است دست ّب ببیذ ببالی سز قزار گیزًذ.

:Head first or feet first 

تب تخت  رد هی کٌین اهب بزای هْزُ ّبی گزدًی بب سز،بزای هْزُ ّبی پطتی ٍ کوزی بب پب ٍا

 حزکت کوتزی داضتِ ببضذ.

Lat or AP pilot: 

قطعب دٍ تصَیز گزفتِ هی  بِ دلیل ایٌکِ اًحزاف ستَى فقزات هوکي است ٍجَد داضتِ ببضذ،

 latٍ ّن   APّن ،ضَد

 چیذن پروتکل:

 ضزٍع اس هْزُ ّبی ببالیی بِ سوت هْزُ ّبی پبییٌی

 تب سبکزٍم  T10/T11ّبی کوزی:هْزُ 

 L2تب   C5:)سیٌِ ای( هْزُ ّبی پطتی

 T2تب   Post.fossaهْزُ ّبی گزدًی:

Recon/kernel: 

1-bone  ِالبت،bone spine  تزجیح دادُ هی ضَد بِ دلیل ًوبیص جشییبت بیطتز ٍ چَى

 ًوبیص دادُ ضَد. detailاستخَاى اسفٌجی است بْتز است کِ بب 

2-soft tissue: ٍ عضالت بزرسی دیسک 
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را عَض   tiltبزای گزفتي تصَیز دیسک بیي هْزُ ّب هذام ببیذ  conventionalدر دستگبُ 

بَسلِ ی  ٍلی اهزٍسُ کبر بسیبر سخت تز هی ضذ. داضت، lordosisهی کزدًذ ٍ اگز بیوبر 

( ٍ سپس در جْبت هیلیوتز 1- 625/0ّلیکبل سدُ هی ضَد ) ،MSCTدستگبُ ّبی اسپیزال ٍ 

 هختلف ببسسبسی هی ضَد کِ در ایي حبلت دٍس بیوبر کن هی ضَد.

 90سیزا َاس حتوب ببیذ دیذُ ضَد عضالت پبراٍرتبزال ٍ پسدر هقبطعی کِ سدُ هی ضَد  ًکتِ:

 )اگز اسپبسن کٌذ % اس کوز دردّب ًبضی اس دیسک ًیست بلکِ اسپبسن عضلِ هی ببضذ.

 دیسک ّن بِ دًببلص هوکي است ایجبد ضَد( اختالالت هزبَط بِ

  هیطَد.بزای تطخیص ضکستگی اًجبم  (VR)ًکتِ: ببسسبسی حجوی 

تنها استخوان را  3D بازسازی اما عالوه بر استخوان ها دیسک های بین مهره ای را هم نشان میذهذ VR ًکتِ:

 د.نشان میذ

 

3D reconstruction Volume reconstruction 


