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 اسکنپیش از سی تی 

 ِعی تی اعکي ( پششکی ّغتِ ای) ثیي اًدبم اعکي ایشٍتَح فبصل ٍ
 .عبعت ثبشذ 48ثبیذ حذاقل 

خبًن ّبی ثبردار حتوب پذیزػ را هطلع ًوبیٌذ. 

آی، عی تی اعکي، .آر.توبهی عَاثق ٍ هذارک پششکی اس قجیل ام
 .عًََگزافی، رادیَگزافی ٍ خَاة پبتَلَصی را ّوزاُ داشتِ ثبشیذ

پَشیذى لجبط فبقذ قطعبت فلشی ٍ یب لجبط یکجبر هصزف السم اعت. 

 ٍ در صَرت هجتال ثَدى ثِ ثیوبری ّبی هغزی هبًٌذ ّپبتیت، ایذس، عل  .
 .پذیزػ را آگبُ ًوبییذ. . 

هزاخعِ ًوبیٌذ( آًضیَکت) ثیوبراى ثغتزی در ثیوبرعتبى حتوبً ثب رگ ثبس.



:ماده حاجب در سی تی اسکن به دو دسته تقسیم میشوند

خوراکی(ب                   (تزریقی)داخل وریدی( الف

این مواد قابلیت تضعیف اشعه ایکس را توسط اعضاء بدن 

افزایش میدهندودر ایجاد افتراق بین بافت طبیعی وغیر طبیعی 

.مسئول این افزایش تضعیف اتمهای ید میباشند.استفاده میشوند

ماده حاجب در سی تی اسکن



مواد حاجب خوراکی

در دستگاه مواد حاجب تی اسکن از ناحیه شکم ولگن استفاده از درسی  

.آبسه یا نئوپالسم ضروری است–گوارشی جهت تمایز روده ها از کیست 

.سولفات باریم بعلت تولید آرتیفکت کاربرد چندانی ندارندمحلولهای 

یونی وغیر یونی محلول درآب را میتوان رقیق کرده بصورت موادکنتراست 

.خوراکی تجویز نمود

صورت مشکوک بودن به بیماری رکتوم تجویز مقداری از ماده کنتراست در 

.بصورت انما نیز ضروری است

 



مغزی مسدود می شود مثل بیماری های عفونی –در ضایعاتی که سد خونی 

عروق مغز درگیر است مثل آنوریسم (IV)وتومورها ومواردی که ماهیت 

ومالفورماسیون تصویر برداری قبل وبعد از تزریق ماده حاجب بسیار مفید 

.بوده وموجب باال رفتن دقت تشخیص می شود

آزمون تکمیلی در بررسی تخریب های استخوانی ناشی از تومور نیز به کار 

برده می شود به هر جهت در سی تی اسکن اوربیت نیز ، تزریق ماده 

.حاجب صورت می پذیرد 

مواد حاجب تزریقی



.نیز می توان ماده حاجب تزریق نمود درسی تی اسکن از ستون مهره ها 

با تزریق ماده حاجب می توان تصاویری را برای بررسی تومورها و بین بافتهای  

فیبروزه و بافتهای باقیمانده صفحه دیسک پس از عمل جراحی برای بیماران بکار 

.برد

در صورت وجود تومور ، می توان از ماده حاجب جهت : تی اسکن حنجره سی 

بررسی درگیری گره های لنفاوی گردن و مرحله بندی تومور استفاده کرد در واقع 

در زمانی که نیاز به ارزیابی و مرحله بندی تومور باشد عالووه بر سی تی اسکن 

از ناحیه حنجره بدون تزریق ماده حاجب ، مجدداً با تزریق ماده حاجب غیر یونی 

بنابراین ضروری است که بیمار در جریان . نیز تصویربرداری صورت می گیرد 

.تصویربرداری های قبل و بعد از تزریق بهیچ وجه حرکت نکند



از مواد حاجب در این آزمایش به منظور مرحله بندی : تی اسکن تراشه سی 

با ساختمان های تشریحی اطراف توده ها تراشه  تومورها و نشان دادن رابطه

.شوداستفاده می 

در پروتکلهای استاندارد ریه ، بسته به اندیکاسیون : سی تی اسکن ریه ها   

خاص ، تزریق ماده حاجب صورت می گیرد اما در سی تی آنژیوگرافی به 

 ml 150منظور ارزیابی آمبولی ریه الزم است ماده حاجب غیر یونی به میزان 

.از طریق گانوالی وریدی تزریق گردد 15ml/sبا سرعت 

در مواردی که هدف بررسی ضایعات و ارزیابی : سی تی اسکن مدیاستن   

.بررویمیزان گستردگی بیماریها است ، مواد حاجب اثرات ماده کنتراست 



(  گرم ید 28-42)  %60سی سی ماده حاجب با غلظت ید  150- 100 :تزریقی

سي سي ماده حاجب به ازاي هر كیلوگرم بصورت تزریق بولوس  2-4یا 

بصورت % 30سی سی ماده حاجب با غلظت ید  300تا  200و یا ( یکباره)

.تدریجی

دقیقه تاخیری که گاهی اوقات باعث  90تا  60در مغز دوز دوبل و تهیه تصاویر 

افزایش قدرت تشخیص ضایعات بدون افزایش سطح کراتینین دائمی می گردد را 

.نیز می توان استفاده نمود

سي سي در  20یک ویال % )2-3ماده حاجب محلول در آب با غلظت  :خوراکی

در این مورد بایستي دانسیته . درصد 5/1-2یا سوسانسیون باریم ( یک لیتر

.هانسفیلد و یا قدري كمتر باشد 200ماده حاجب در لوپهاي روده در حدود 



 IV INJECTION



تزریقسی تی اسکن با 

 ًَع حغبعیت دارٍیی ٍ غذایی، عبثقِ آعن ٍ آلزصی، ثیوبری ّبی قلجی ّز
.عزٍقی ٍ ثیوبری ّبی کلیَی را اطالع دّیذ

تَعط پششک رادیَلَصیغت ( هبدُ حبخت) دارٍی هَرد ًیبس ثزای تشریق
هزکش ًغخِ هی گزدد ٍ هی تَاًیذ اس توبهی دارٍخبًِ ّبی طزف قزارداد ثب 

 .ثیوِ تْیِ ًوبییذ

درٍى یخچبل یب سیز ًَر ) دارٍی تْیِ شذُ در دهبی هعوَلی ًگْذاری شَد
 (.شذیذ آفتبة ًجبشذ

دارٍ را در سهبى تعییي شذُ ّوزاُ ثب خَد ثیبٍریذ. 

 عبعت قجل اس هزاخعِ ًبشتب ثبشذ 6در عی تی اعکي ثب تشریق، ثیوبر اس. 



تصمیم به استفاده از ماده حاجب، با ریسک توام بوده وباید مبتنی بر ارزیابی  

.بدون کنتراست باشدCT یافته های  نتایج  بالینی، اطالعات رادیولوژیکی دیگر و

حاجب تزریقی برای بررسی سیستم کلیوی،کبد وسیستم صفراوی و مواد -

تغییردانسیته بافت غیر نرمال به کار می رود،در حالی که مواد حاجب خوراکی برای 

.بررسی بهتر لوله گوارشی کاربرد دارند

سی تی اسکن با ماده حاجب خوراکی،ازمحلول رقیق شده مگلومین یا در -

درصد با ترکیبات آنتی  1-3گاستروگرافین ویا محلول سوسپانسیون سولفات باریوم 

این محلول ها در جهت تمایز حلقه های روده از .فلوکوالسیون استفاده می شود

کیست، آبسه، نئوپالسم به صورت خوراکی طی مراحل منظم الزم به کار می 

دقیقه  10ساعت به آزمون هر   شب قبل از آزمون دو لیوان و به فاصله نیم)روند

.(یک لیوان ویک لیوان دقیقاً قبل از انجام سی تی شکم الزم پیشنهاد شده است

مواردی که احتمال آسپیراسیون برای بیمار وجود دارد، ماده حاجب از در -

.استفاده می شودNGT طریق



در بررسی اندام ها در سی تی اسکن با کنتراست تزریقی، باید زمان دقیق -

تصویربرداری رعایت شود که این امرمربوط به مراحل تشدید کنتراست در سی تی 

.می باشد( بولوس،غیرتعادلی و تعادلی)اسکن

در موارد نقص پر شدگی کولون ویا بررسی بیشترآن، انمای کولون با این ماده -

.حاجب انجام می شود

احتیاط الزم در موقع تجویز ماده حاجب کنتراست یددار در موارد -

.معیوب ویا مشکوک و اختالالت کلیوی، به عمل ِآید BBB با 

مختل دارند تزریق ماده حاجب می تواند باعث BBB درتزریق بیماران مغزی که-

میلی گرم قبل از تزریق پیشنهاد می  5تشنج شود، در این موارد، تزریق دیازپام 

.شود

cc میزان دز معمول برای سی تی اسکن سر و یا شکم ،- است، میزان 200-50

.تجاوز کندcc200  دز دارو برای این پروسیجرها نباید از



هااثرات ماده کنتراست بر روی کنتراست بافت 

تفاوت میان این مراحل بستگی به سرعت تزریق وفاصله زمانی بین تزریق واسکن 

:سی تی معموال سه مرحله تشدید کنتراست مورد بحث قرار میگیرددر .دارد

 (مرحله بولوس)فاز شریانی

تفاوت میشود با که بالفاصله پس از تزریق حجم کامل ماده شروع فازشریانی 

.میشودتعیین  IVCوهانسفیلد بین آئورت واحد  30یا بیش از  30دانسیته 

 (غیر تعادلی )فاز وریدی

واحد  30تا  10تفاوت که به دنبال مرحله بولوس است این   فازوریدیدر 

.هانسفیلداست

 (تعادلی)تاخیری فاز

یعنی .امکان رؤیت اکثر تومورها بویژه تومورهای کبدی در فاز وریدی بیشتر است

.اسکن ها قبل از این مرحله تهیه میشوند

.هانسفیلد استواحد  10کمتر از تفاوت   ودر آخرین مرحله یا فاز تاخیری



:روش های تزریق

       (قطره ای)انفوزیون تزریق  -1

انفوزیون از طریق یک کاتتر وریدی در عرض چند دقیقه تزریق صورت درتزریق 

میگیردواسکن معموال بعد ازتزریق مقداری دارو صورت گرفته وبقیه ماده بصورت 

قطره ای تا کامل شدن دارو صورت میگیرد که در این روش تمام اسکن ها در 

  .شودمرحله تعادل تهیه میشود که امروزه پیشنهاد نمی 

(:بولوس)یکجا تزریق  -2

میلی لیتر در ثانیه در زمان معین  4الی 1روش بولوس ماده کنتراست با سرعت در 

قبل از شروع اسکن تزریق شده وبسته به سرعت تزریق وفاصله زمانی بین تزریق 

.صورت می گیرد(شریانی یا وریدی)وشروع اسکن فازهای عروقی 

 تا حداکثر )روش سومی هم هست که ابتدا یک مرحله تزریق صورت گرفته

سپس یک مرحله کندتر بعدی جهت تداوم تشدید (تشدید کنتراست حاصل شود

.میرودبکار 



عروقیکلیوی مواد حاجب تصفیه 

تصفیه این مواد بطور عمده از طریق کلیوی  

در بیماران مبتال به نارسایی .صورت میگیرد

کلیوی حذف کنتراست از طریق کبدوروده انجام 

میشود که این نوع تصفیه بنام ترشح جانشین 

نامیده میشود که سرعتش خیلی کندتر از تصفیه 

در تصفیه کلیوی تحت شرایط .کلیوی است

طبیعی تقریبا صددرصد کنتراست از طریق کلیه 

که در .دفع میشود که به نیمه عمر معروف است

افراد نرمال برای همه کنتراست ها یک ای دو 

حداکثر زمان دفع کلیوی سه دقیقه .ساعت است

غلظت ید در ادرار یک ساعت .بعد ازتزریق است

.بعد از تزریق به حداکثر میرسد( شصت دقیقه)

ماده حاجب به دلیل اسمواللیته آن ادرارآور است 

اسیداوریک -فسفات منیزیم-وهمراه باآن پتاسیم

.واکزاالت دفع میشود



VOLUME OF CONTRAST- ml

RATE - ml/sec

TIME OF INJECTION – sec

SCAN DELAY TIME  - sec



شدید متوسط خفیف 

كالپس عروقياستفراغ شدیدتهوع 

عدم هوشیاريكهیروسیعكهیر موضعي

ادم ریويادم ناحیه گلوترنگ پریدگي

آریتمي قلبيتنگي نفسدرد اندام

ایست قلبيدرد شكم ، درد سینه



اسکنپس از سی تی 

 ًُشت دارٍ . حبخت اس طزیق عَسى اعتزیل ثِ ٍریذ شوب تشریق هی گزددهبد
ثِ خبرج رگ ًذرتبً ثبعث درد خفیف هی گزدد کِ خَد ثِ خَد کٌتزل هی شَد 

.ٍ خبی ًگزاًی ًیغت

 عبعت اس کوپزط عزد اعتفبدُ  24در صَرت تَرم هختصز در هحل تشریق تب
 .ًوبییذ

 ُدر صَرت ثزٍس خبرػ، کْیز، قزهشی پَعت ٍ تٌگی ًفظ پظ اس تشریق هبد
.حبخت حتوبً پششکبى هزکش را در خزیبى ثگذاریذ

ًتبیح

 خْت دریبفت خَاة عی تی اعکي ثِ صَرت اٍرصاًظ ثب ٍاحذ خَاة دّی
.ّوبٌّگ فزهبییذ

 عکظ ّبی شوب حذاکثز تب یک هبُ ًگْذاری هی شَد، پظ اس آى هزکش ّیچ
.داشتهغئَلیتی در قجبل تحَیل عکظ شوب ًخَاّذ 



سی تی اسکن مغز با کنتراست



A, CTA showing occlusion of distal right M1 MCA. Poor contrast opacification of 

pial arteries even on the normal side (left) makes estimation of leptomeningeal

collateral status difficult. B, Greater contrast opacification of the ipsilateral basal 

vein of Rosenthal than the MCA in a patient with occlusion of the distal left M1

MCA. Delayed triggering as evidenced by excessive venous contamination can 

result in overestimating collateral status



افزایض داهشیتي درکدام هكاط پس از تزریق مادى ذاخب ظبیػی 
خٍاًدبٍد؟

 

.I مٍژن ن بعًٍر
 
 غدى ًیپٍفیزوصالي ا

.II صاختماهٌای دورال مثلfalx توتٍریٍم درراصتای صیوٍس مشتكیم-بین دوهیمکرى مغزی 

.IIIخلفی وصاختماهٌای -میاهی-ظریاهٌای مغزی لدامی-صاختماهٌای غرولی مثل ذلكي ویلیس
 وریدی مثل ورید ژگٍالرداخلی وگالن

.IVبعن صٍم وچٌارم-ظبکي کٍروئیدی داخل بعن ًای ظرفی-صیوٍس ًای دورال 

.Vا“افزایض داهشیتي کاما ظکل درظاخ تمپٍرال وغل بي بكیي ظبکي کٍروئیدی دًلیًز



 Non-ionic contrast medium 300

mg/iodine/ml is always used

 Adults 50 ml under 70 kg

 Adults 100 ml above 70 kg

 Children 1 ml/kilogram, up to 50 kg

 CT angiogram 100 ml, via 16 gauge 

venous cannula, connector and three-

way tap. Use injection arm board.

Dosage of contrast meadium



زمٍن
 
ًدف ا

ٍگرافی غروق مغزی باظد • هژی
 
 :ًدف ا

 میتٍان بالفاغلي بػداز تزریق مادى ذاخب تػٍیربرداری کرد•

ای مغزی باظد•  :ًدف بررصی تٍدى ًاوتٍمًٍر

•Delay time:3-15 min

B.B.B(Brain.Blood.Barrierغبٍر مادى ذاخب از :غلت•

Leakage)    

 وهطت بي فضای خارج غرولی مغز 



هکات مٌم

باتخریب این صدماهودموفذ (التٌاب -ایشکمی-بي ظٍرغمدى هئٍپالصم ًا)برخی از ضایػات مغزی •
غمل کردى ولذا مادى ذاخب ضمن غبٍرازصدخٍهی مغزی تػاویررضایت بخطی ازهاذیي 

 .تٍمٍریادیگرضایػات مغزی بدصت می دًد

تزریق بي غٍرت دصتی اهحام می  CVAدربررصی ًای تکمیلی برای ارزیابی خٍهریزی ًاو•
 (دلیكي3ذدود.)ثاهیي ظروع می ظٍد70-60گیردواصکن باتاخیر

ا• -30تاخیراصکن -صی صی 250-200مكدار-Double Doseصی تی :بررصی متاصتاًز
 .دلیكي اهحام می گیرد45

.ضایػات متاصتازیک بي غٍرت تٍدى ای وتػداد زیادایوٌاهس خٍاًدظد•



 

 :  صعد باالی بعن چٌارم1.

-ظامل ظریان بازیالر)صیشترن صٍپراصالربین لٍب ًای تمپٍرال-(دوصاختارکاماظکل)ظیارصیلٍیٍس
ل در بعن صٍم-کیاصمای بیوای  ی-کاروتید داخلی

 
 (کلشیفیکاصیٍن غدى پیوي ا

 :صعد فٍق بعوی1.

لشمتی از لٍب پریتال وپس صری -افزایض داهشیتي درداس مغزی 



Standard brain scan: a, orbit, note high 

density of the

lens in the anterior aspect of the globe of the 

eye;b, zygomatic arch; c, sphenoid sinus; d, 

external auditorycanal and middle ear; e, 

mastoid process; f, cerebellum; g,internal 

occipital protruberance; 

h, pinna ofear; i, ethmoid sinuses.

Standard brain scan: a, globe of eye; b, 

optic nerve;

c, temporal lobe; d, petrous temporal 

bone;

e, cerebellum,

note artefacts from internal occipital 

protruberance; f,

sphenoid sinus; g, ocular muscles



Standard brain scan: a, frontal 

sinuses; b, olfactory

groove; c, pituitary fossa; d, dorsum 

sellae; e, brain stem; f,

fourth ventricle; g, temporal lobe; h, 

anterior clinoid process

Standard brain scan: a, frontal sinuses; 

b, orbital roof; c,interhemispheric 

fissure (anterior); d, sylvian fissure; e, 

thirdventricle; f, midbrain; g, 

perimesenephalic cistons; h,

cerebellar folia



Standard brain scan: a, frontal lobe; 

b, frontal horn of

lateral ventricle; c, Sylvian fissure; d, 

third ventricle; e,pineal gland 

(calcified); f, choroid plexus 

(calcified);g, occipital lobe.

Standard brain scan: a, frontal lobe; 

b, frontal horn of

lateral ventricle; c, parietal lobe; d, 

choroid plexus; e,

occipital lobe; f, internal capsule; g, 

caudate nucleus



اهٍاع خٍهریزی ًای مغزی 
• E.D.H……Extra Dural Hemorrhage

• S.D.H……Sub Dural Hemorrhage

• I.V.H……Intra Ventricle Hemorrhage

• S.A.H……Sub Arachnoid Hemorrhage

• I.P.H……Intra parantimal Hemorrhage

• I.S.H……Intra Sisternal Hemorrhage

• Contusion

• Convulsion/ Seizure

• Edema/ Petechia



صي فاز داهشیتي خٍهریزی 

 

یپردهس: فازاول•  (داهشیتي باالترازبافت مغز)مراذل ذاد اولیي........فاًز

 (داهشیتي مطابي بابافت مغز)تكریبادى روزپس از خٍهریزی .........فازایزودهس:فازدوم•

ن )خٍهریزی خذب ظدى -بیض ازدوازدى روز............ًیپٍدهس:فازصٍم•
 
داهشیتي ا

اصت(کمترازبافت اظراف 



کلشیفیکاصیٍن ًای پاتٍلٍژیک
ا•  لیپٍما-تراتٍمٌا-گلیٍما-مووژیٍما........درتٍمًٍر

 .......کیشت ًای کلٍئیدی•

کلشیفیکاصیٍن ًای فیزیٍلٍژیک

ل
 
 (صاهتیمتر1ذداک ثر)باافزایض صن بیطترمیطٍد.......غدى پیوي ا

ل........ًابوٍال
 
 (درگرافی لترال خمحميCبي ظکل )خعی درخلٍی غدى پیوي ا

 درلشمت لدامی بیطتراصت.......داس مغزی 



CTA



FRACTURE Pneumochephalus



HYDROCEPHALUS

Hydrocephalus: 

a, dilated lateral ventricles; 

b, dilated third

ventricle; c, cavum septum 

pellucidum 

(a normal variant).



CONTRAST MEDIA

WHAT,S DIFFERENT OF THESE?



WHAT,S THIS?

• I.V.H

• I.P.H

• Edema

• Shift falx



E.D.H

Extra  Dural  Haematoma:

a, convex shape of 

haematoma;

b,ventricular  

compression and midline 

shift;

c, elevation of right

choroid plexus.



E.D.H

 .(درغدمٍارد ظریان مووژیال میاهی پارى می ظٍد60)ظریاهی....موطا•

 .مػمٍالدرتروماًا ًمراى باظکشتگی خمحمي دیدى می ظٍد•

هاظی ازضربي مشتكیم ومردودبي هاذیي ضربي اصت واهدیکاصیٍن خراذی اورژاهس وتخلیي ًماتٍم •
 .دارد

ظاًرمی ظٍدوروی (دورا)این خٍهریزی بي ظکل غدصی بین اصتخٍان خمحمي وصخت ظامي•
ورد

 
 .مغزفطارمی ا

 .صیرخٍهریزی صریع ودرظی چوددلیكي تایک صاغت بیمار دچار فتق مغزی هاظی ازفطارمی ظٍد•



I.P.H

اغلب ...موطا
ا -دراثرخٍهریزی تٍمًٍر

-ًماهژیٍماًا
مالفٍرماصیٍن ًای 
.وریدی رخ می دًد



S.D.H

Acute Sub Dural  Haematoma:

a, concave shape to

edge of haematoma; b, 

effacement of sulci on affected 

side;

c,midline shift and 

compression of ipsilateral

ventricle; d, dilation 

ofcontralateral ventricle



 

 وریدی ....موطا•

 (درغد85)مػمٍالبي غٍرت یکعرفي •

 .تحمع خٍن بین صخت ظامي ومغزوبي ظکل ًاللی اصت•

 .افزایض تراکم موتطربي ظٍرمػمٍل اصت•

تروفی•
 
گاًی درغدمات -.مغزبیطتراتفاق می افتد(چروکیدگی)اک ثرادرافرادپیربي غلت ا

 (ًفتي تاچودماى 3تكریبا)ظٍالهیخفیف وظروع هطاهي ًای

ٍکالیزى-اختالل ذًوی-تغییرات ظخػیتی-صردردظدیدومتواوب:غالیم •  تطوج ًای ل



دارای داهشیتي یکشان ( بخػٍص درمٍارم مزمن ظدن خٍهریزی )دربػضی مٍارد •
باهشج هرم مغز ًشتود بي ًمین دلیل تزریق مادى ذاخب درتطخیع این ًماتٍم 

 .ًا بشیار کمک کوودى اصت

.اصتمادى ذاخب لابل بررصی مشتكیمًماتٍمی کي باتزریق  توٌا:هک تي



S.A.H

Sub  Arachnoid 

Haemorrhage:

a, blood in suprasellar

cisterns; b, dilation of 

temporal horns of 

lateral ventricles (early

hydrocephalus); c, blood 

in permesencephalic 

cistons.



S.A.H
 

بیطتربي غلت پارگی ....موطا•
هٍریشم ًا

 
 غروق وا

ای  • درتمام ظکوج ًاوظیاًر
یکعرفي یادوظرفي 



I.S.H



C.V.A



I.V.H
 

مػمٍال گشترش خٍهریزی ....موطا
ًای داخل پاراهطیم در مٍارد 

ظٍالهی مدت بدون تطخیع ایحاد 
ٍع خٍهریزی رامی کود .  این ه



 

ظریاهی و ....موطا•
مٍیرگی 

I.S.H



CONTUSION

Trauma: 

a, intracerebral

contusions;

b, small ventricles

(indicates raised 

intracranial pressure.)



(A.V.M) وریدی-مالفٍرماصیٍن ظریاهی 

 

 یک ضایػي مادرزادی•

 ظبکي پیچیدى ازظریاهٌا ووریدًای گطادظدى بدون بشترمٍیرگی •

 درغدمٍارددرهیمکرى ًای مغزی 85در•

 درغدمٍاردباخٍهریزی مغزی 50در•

.درغدباتطوج ًراى اصت25در•



ANEURYSM



EDEMA



STEREOTAXIS

Stereotaxis.

Lexell stereotactic 

frame fixed for scan 

prior tobiopsy:

a, tumour to be 

biopsied; 

b, fiducial

(10 in whole frame).



METASTAS



ABSCESS



CYST





بشي 
 
افتراق کیشت وا

بشي دارای ذدودوذاظیي •
 
زمٍن صی تی اصکن باکوتراصت وریدی ا

 
دراهحام ا

بدون خذب مادى ( ذاوی مایع)ًایپردهس باخذب مادى ذاخب ومرکز ًیپٍدهس
ذاخب ودارای ظکلی دوالیي وضخیم ترازکیشت باالیي داخلی هاموظم والیي خارخی 

 .اصت( ROUND)گرد

ردوذالت باوبدون مادى ذاخب ًیپٍدهس بدون خذب مادى ذاخب • اماکیشت دًر
ب اصت

 
.می باظدوغددصی تی مطابي ا



WHAT,S THIS?



WHAT,S DIFFERENT 

OF THESE?



ABDOMEN AND PELVIS
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روش نوعاً در جهت کمک به تشخیص برخی از علت های درد لگنی وشکمی این 

.  وبیماریهای ارگانهای داخلی،روده کوچک وبزرگ وسایر موارد به کار می روند

:این موارد عبارتند از

 AKAهایی مثل آپاندیسیت، دیورتیکولیت، جمع شدگی مایع عفونی، عفونت -

وآبسه ها

های التهابی مانند پانکراتیت،پیلونفریت،بیماریهای التهاب روده ای مانند پروسه -

کرون

های روده بزرگ،کبد،کلیه ها، پانکراس،مثانه ولنفوم،سرطان -

های کلیه ومثانهسنگ -

های آیورت شکمی وبیماریهای دیگر عروقی مانند لخته های خونی آنوریسم  -

وتنگی های غیرمعمول یا باریک شدگی عروق

سی تی اسکن شکم ولگن



ٍلگي ثزای هَارد سیز ًیش اعتفبدُ    ّوچٌیي عی تی اعکي شکن
:هی شَد

تشخیص سٍدرط آعیت ّبی کجذی، طحبل؛ کلیِ یب اًذام ّبی   -
دیگز داخلی در هَارد ضزة دیذگی

ٍعبیز هَارد هبًٌذ درًبص ( ًوًَِ گیزی ثبفتی)راٌّوبی ثیَپغی -
آثغِ ٍ ثِ هقذار کن دردرهبى تَهَر ثِ طَر تْبخوی

طزح ٍارسیبثی ًتبیح خزاحی هبًٌذ پیًَذ عضَ ٍیب ثبی پظ هعذُ   -
ای

هزحلِ ثٌذی، طزح ریشی ٍاخزای هٌبعت درهبى تَهَرّب در   -
رٍػ ّبی رادیَتزاپی ٍشیوی درهبًی



نکات مهم

هفته قبل از انجام سی تی اسکن نباید عکس  2در بیمار •

برداری با ماده حاجب سولفات باریم از سیستم گوارشی انجام 

.داده باشد

در مورد بیمارانی که قادر به خوردن کنتراست خوراکی نیستند •

 .حتماً پذیرش را آگاه نمایید

جهت مصرف دو ساعت کنتراست خوراکی، شیشه آب معدنی •

.لیتری خنک همراه داشته باشید 1.5

•



سی تی اسکن کبد

تطخیع کلشیفیکاصیٍن ًا،تٍدى ًا،کیشت :اهدیکاصیٍن•
ا،خٍهریزی   ًا،تٍمًٍر

 :پروتکل روتین•

  L3ذدود:پایان برشدیافراگم     :ظروع برش•

•ST:5mm                 pitch Factor:1-1.5

•Kvp:120KV                    MAS:200MAS

•WW:450/500 WL:40-50

•Delay time:50s

flow rate:3ml/sesاصتاهدارد:الگٍریتم





Cirrhosis and Ascites

fatty liver

Long-standing cirrhosis leads to 

progressive replacement of liver 

parenchyma with fibrotic tissue. Over time, 

the liver contracts and develops a lobulated

Hepatitis
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دربیماران بامشکل بدخیمی بهترین روش اسکن دینامیک یاتری :نکته•

.فازیک است

: (arterial phase)(شریانی)درفازاول•

پس ازتزریق با افزایش سریع دانسیته درآئورت شکمی ثانیه 30- 20•

.همراه است

(:portal phase( )وریدی)درفازدوم•

پس ازتزریق که دانسیته آئورت شکمی نسبت به کبد بشدت  ثانیه50-70•

.کاهش پیدامیکند

(:late phase( )تاخیری)فازسوم•

بدلیل (پس ازتزریق با کاهش دانسیته درکبدوآئورت شکمی ثانیه90-120•

درصدازشریان کبدی 20درصدازوریدپورت و80میزان خونرسانی کبدکه 

.(  می باشد



:کیست های کبدی•

دارای -اکثرامنشامادرزادی دارند-شایع ترین توده های خوش خیم کبد•

.عددسی تی مشابه آب دارد-حاشیه کامالواضح ومنظم

:همانژیوم کبدی•

.اغلب نیاز به درمان خاصی ندارد-توده های بسیار شایع کبد•

مناطق بادانسیته باالترازبافت اطراف .....درفازشریانی•

ضایعه شروع شده  حاشیهافزایش دانسیته بصورت ندولراز.خوداست

بافت  مشابهدقیقه بعدازتزریق دانسیته 7-5معموال....درفاز تاخیری•

.کبداست











سی تی اسکن معده

:اهدیکاصیٍن•

 گرى ًای لوفاوی درگیر-تطخیع تٍمٍراولیي•

 مرذلي بودی کارصیوٍمای مػدى•

زمٍن•
 
 .میلی متر اصتفادى می ظٍد 5-3مطابي اصکن ظکم فكط ازضخامت :پروتکل ا

مادگی •
 
 .بكایای غذاداخل مػدى می تٍاهدپاتٍلٍژی بیمار رامخفی کود)تٍغیي می ظٍد صاغتي6ا



زمٍن•
 
 :مراذل ا

 میلی لیتر مادى ذاخب موفی خٌت اتشاع مػدى 400مػرف ذدود•

 تزریق مادى ذاخب وریدی•

ثاهیي ای پس ازتزریق وریدی40ظروع اصکن بایک تاخیر•

ًم می تٍان  بٍصکٍپانبرای اتشاع بیطترمػدى وکاًض ذرکات پریشتالتیک از داروی :هک تي•
 .اصتفادى کرد

کم متشع ظدن مػدى وًرگٍهي تغییر ضخامت خدار مػدى می تٍاهدباتٍدى اظتباى :هک تي•
.ظٍد















ZEBRA SIGN IN 

SPALEEN CT SCAN 

In retrospect, the lesion had similar 

attenuation values as the spleen on the 

arterial and portal venous phases











سی تی اسکن کلیه 



:پروتکل بررسی کلیه تری فازیک•

.تمام مراحل شبیه پروتکل استانداردبرای سنگ کلیه است•

.است الزامیکنتراست خوراکی •

اسکن اسپیرال  ml/s3میلی لیتر ماده حاجب باسرعت 100پس ازتزریق •

.انجام می شود

ورودماده حاجب داخل )-ثانیه بعدازتزریق70- 30:فازکورتیکومدوالری•

مویرگهای قشری وفضای پری توبوالروافتراق ناحیه کورتکس ازمدوالی 

(کلیه

ارزش این فازدربررسی ساختارهای عروقی کلیه وبیماری های مرتبط •

فیستول -مثل آنوریسم،مالفورماسیون عروقی،تومورهای پرعروق کلیوی

.ها است

تشخیص مطمئن گسترش -حداکثرحاجب شدن ورید وشریان کلیوی:نکته•

.توموربه وریددراین مرحله است





:فازنفروگرام•

ماده حاجب واردقوس هنله وتوبول های -ثانیه بعدازتزریق80-180•

جمع کننده ادرارمی شودوافتراق کورتیکومدوالری کاهش پیدامی 

(ایجادنفروگرام توبوالریایکنواخت.)کند

ارزش این فازدرافتراق توده های کلیه ازبافت مدوالی نرمال کلیه •

.است

:فازترشحی•

ماده حاجب واردسیستم جمع آوری کننده -ثانیه بعدازتزریق180•

ادرار شده

ارزش این فازدرتشخیص افتراق یک توده کلیوی با سیستم جمع •

.  است(توده های یوروتلیال)آوری کننده ادرار





Contrast enhanced CT scan through 

the kidneys in pyelogram phase 

(showing excretion of contrast into the 

collecting system). This is 

approximately 8 minutes following 

contrast administration and would 

show urothelial lesions well, such as 

transitional cell carcinoma, stones, 

blood clots.

Contrast enhanced CT scan through the 

kidneys in nephrogram phase (showing 

corticomedullary differentiation). This is 

approximately 100 seconds following 

contrast administration and would show 

renal lesions well.

nephrogram phasecorticomedullary pyelogram phase 



BLADDER 

DIVERTICULUM

pelvis continuous with the bladder, most 

likely to be a large bladder diverticulum 

arising from the fundus.





Pelvic kidney
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Kidney Stones

ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM
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Non-contrast CT scan of a patient 

with medullary sponge kidney. 

Multiple stones and calcifications


