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 عی تی اعکي گَػ

(IAC(internal auditory canal) or temporal bone) 

 علل انجام سی تی اسکن: 

 ٍهال ، ٍسٍس گَػ ، کاّؼ ؽٌَایی ، تزعزگیدِ ، ػذم تؼاد

Technical point: 

تِ صَرت کلی تِ دلیل اعتخَاًی تَدى عاختواى ایي ًاحیِ تشریك هادُ حاخة اًدام ًوی ؽَد 

تزٍها ّا ٍ ػذم تؼادل تِ هٌظَر تزرعی دلیك تِ خصَؿ در  <----اها تزخی هَالغ ًیاس اعت

در ایي ٌّگام تشریك هادُ ی حاخة  ّن هَرد تزرعی لزار هی گیزد.  post.fossaّا ًاحیِ ی

 تَصیِ هی ؽَد.

100ml  3-2تا عزػت ml/s 

 )آگشیال یا کزًٍال( 3mmدر عیغتن ّای لذیوی هماطغ  

اًدام  mm 1-0.5اعپیزال( تا ضخاهت همطغ -اها اهزٍسُ تِ رٍػ ّای ّلیکال)هَلتی اعالیظ

 هی ؽَد.

 زچمذر ضخاهت همطغ در ّلیکال کن تز تاؽذ کیفیت تصَیز در تاسعاسی تاالتز خَاّذ تَد.ّ

 kv=120   mAs=100تزخیحا 

تایذ تِ   (kernel/alg)تاسعاسی ّا، تَدى خشئیات  نٍْ ه ختواىعاتَدى  یاعتخَاًتِ دلیل 

سیزا خشئیات اعتخَاى ّای تِ کار رفتِ در گَػ  )اعتخَاى ریش( تاؽذ fine boneصَرت 

 تزای ها هْن اعت.

اهزٍسُ تزخیح دادُ هی ؽَد کِ هماطغ آگشیال سدُ ؽًَذ ٍ تِ صَرت کزًٍال تاسعاسی داؽتِ 

 تاؽین.
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ّن خَاعتِ  base skullاگز  تٌظین عز تغیار هْن اعت ٍ دٍ طزف تایذ تا ّن لزیٌِ تاؽٌذ.

 baseهْن تزیي دلیل تزای  سدُ هی ؽَد.  fine boneٍ ؽذ تکٌیک تِ ّویي صَرت اعت 

skull .هتؼالة تزٍها  تزٍها هی تاؽذCSF  اس تیٌی هوکي اعت تیزٍى تشًذ ٍ یا خًَزیشی اس

 گَػ داؽتِ تاؽین.

 عخٌی چٌذ اس اعتاد در هَرد ًحَُ ی گشیٌؼ دعتگاُ ّا تٌا تِ ًیاس:} 

 CTتیوارعتاى ّا تغتِ تِ ًَع کاری کِ اًدام هیذٌّذ ٍ تخصصی کِ دارًذ دعتگاُ ّای 

 هتفاٍتی را تایذ اعتفادُ کٌٌذ: 

اعالیظ  64یا  MSCT 66گَػ کار هیکٌذ پظ تایذ دعتگاُ  CT( تیوارعتاى اهیز اػلن -

 اعالیظ چٌذاى هفیذ ًیغت. 4داؽتِ تاؽذ ٍ 

اعالیظ داؽتِ تاؽٌذ )سیزا ػزٍق کزًٍزی دارای  64( تخؼ ّای اًضیَگزافی للة تایذ -

 اعالیظ ّن هیتَاًذ اًدام ؽَد( 4) اًضیَگزافی اًذام تا یک دعتگاُ  خشئیات ّغتٌذ(.

دعتگاُ ّای هذرى تا اعالیظ ّای تاال هفیذ ًیغتٌذ ( تیوارعتاًی کِ اعتخَاى کار هیکٌذ -

ذ اًدام دّذ پظ ها ّشیٌِ ی غیز هیتَاً اعالیظ ّن 4سیزا کار هَرد احتیاج را یک دعتگاُ 

یک دعتگاُ  Xاعالیظ تگیزین سیزا تیَب اؽؼِ ی  64یا  66هفیذ ًویکٌین تا یک دعتگاُ هثال 

هیلیَى تَهاى  611اعالیظ  66هیلیَى تَهاى اعت ٍ تیَب یک دعتگاُ  621اعالیظ  4

 اعت.

 اعالیظ ّن کافی اعت. 4( تزای تیوارعتاى ّای کَدکاى یک دعتگاُ -

 CTِ: ها تِ ػٌَاى یک کارؽٌاط تایذ راٌّوای تیوار تاؽین ٍ تِ اٍ اطالع تذّین کِ هثال اگز ًکت

اعالیظ اًدام ًذّذ. تایذ کارؽٌاعاى در پذیزػ حضَر داؽتِ  4گَػ دارد تا یک دعتگاُ 

 تاؽٌذ ٍ هٌؾی ّا تِ ٌّگام پذیزػ اس کارؽٌاعاى عَال کٌٌذ. {
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 اٍرتیت:

 دالیل انجام سی تی:

- دٍتیٌی – کاّؼ دیذ - تَدُ ّای فضاگیز داخل حفزُ ی اٍرتیت - خغن خارخی - تزٍها

 ًاتیٌایی ًاگْاًی

ری عی تی تِ دلیل تزٍس هتال ارسػ کا )فلش( در صَرتی کِ خغن خارخی هذًظز تاؽذ

ٍلی اگز تیوار تایذ لطؼا عی تی اًدام دّذ حتوا  پاییي اعت. (metal artifact) فکتآرتی

 ّن تِ ّوزاُ داؽتِ تاؽذ. تصَیز رادیَلَصی

رٍػ ّای ّلیکال ٍ هَلتی اعالیظ ارخح اعت چَى تا کن تزیي اؽؼِ تیؼ تزیي اطالػات 

 )ٍ ایي اس ٍظایف یک کارؽٌاط اعت( حاصل هی ؽَد.

ط فزًٍتال اس سیز اعتخَاى سایگَها تا تاالی عیٌَ اگز حفزُ ی اٍرتیت را در ًوای لتزال تثیٌین،

 کٌین.هماطغ را تایذ تْیِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابتدا و انتهای مقاطع
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 سدُ هیؾَد. لغوت لذام لزًیِ تاتاسعاسی کزًٍال اس پؾت عال تَرعیکا 

 soft tissueتاسعاسی تز اعاط   mm 3-2.5هیشًین ٍ mm 1 – 0.5را  ضخاهت همطغ

 اًدام هیؾَد.

 .تیک خلَی آى اعتدر تاسعاسی تاؽذ چَى کیاعوای اپ ذعال تَرعیکا تای

Semisagital view: .تیک ػصة اپ تِ هَاسات تزای ّزیک اس حفزات اٍرتیت اًدام هی ؽَد

 دیذُ هیؾَد. اعت کِ توام طَل ػصة اپتیک تٌْا ًواییٍ ایي  تزػ ّا سدُ هی ؽَد

 

 ًؾاى هی دّذ. ًیش را رکتَط در صَرت ٍخَد تَهَر در ایي همطغ فؾار ٍاردُ تِ ػضالت

تزای تزرعی تَدُ تا تشریك ٍ تذٍى تشریك ّوشهاى تایذ همایغِ ؽَد ٍ ّز عِ تاسعاسی )عوی 

)اگز تَدُ ای ٍخَد داؽتِ تاؽذ خًَزعاًی خَاّذ  آگشیال( تایذ اًدام ؽَد.-کزًٍال-عاخیتال

 (داؽت ٍ هادُ ی کٌتزاعت را خذب خَاّذ کزد
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عوی عاخیتال راعت -کزًٍال-)آگشیال مط تذٍى تشریك هذًظز تاؽذ تاسعاسی ّا تِ صَرتاگز ف

گزٍُ  4تاسعاسی اًدام هیذّین کِ هیؾَد  3) در ٍالغ یک همطغ هیشًین ٍ  ٍ چپ( اعت.

 تصَیز (

تار تذٍى  3تار تاسعاسی هیکٌین:  6تار همطغ هیشًین ٍ  2، اگز تا ٍ تذٍى تشریك هذًظز اعت

 گزٍُ تصَیز خَاّین داؽت. 8ار تا تشریك پظ رٍی ّن رفتِ ت 3تشریك ٍ 

 

Neck: ًغح گزدى 

 ّا هیگیزًذ. تَدُتٌْا تزای 

تَدُ ّای درگیزکٌٌذُ ی طٌاب ّای صَتی  – تَهَرّای هَخَد در هزی - )تَدُ ّای لٌفَها

 ٍ ّوچٌیي غذد تشالی ٍ پارٍتیذ( (vocal chords=ّا )ٍکال کَرد

راحت تزیي کار هَلتی اعالیظ سدى ٍ تؼذ تاسعاسی کزدى هی تاؽذ ٍ تکٌیک ّایؼ ّواى 

nasopharynx .اعت 

 Kernel=soft tissue 

 ٍ ثاًیِ  51 -تذٍى تشریك  تاdelay time= 

  4-2عزػت تشریك ml/s 

 کغاًی کِ رگ خَتی ًذارًذ عزػت تشریك پاییي هیایذ ٍ غلظت تاال هی رٍد. یتزاًکتِ: 

 تْیِ هیؾَد. scoutتا  2ًکتِ: تزای گزدى 

 


