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 –الِْ تختیاری  –فاؼوِ هسلوی  –اػعای گزٍُ: هْزداد قزتاًلَ 
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CT اًذاهْا 

اًذاهْا ضاهل اًذام  ظایؼات در اًذاهْا سیاد است.، اقتذار سیادی دارد CTاس هؼذٍد هَاردی است کِ 

 .فَقاًی ٍ تحتاًی هیطَد

اٍل اس ضاًِ  تزػکس، CTضزٍع تِ تصَیزتزداری هیکٌین در تِ ؼزف ضاًِ در رادیَلَصی اس اًگطت 

 ضزٍع هیکٌین ٍ پاییي هی آیین.

هثل  هْوتزیي آًْا ضاهل تزٍها است. تیواریْایی کِ آرتزٍپاتی هیذٌّذ، ضاًِ:  CTدالیل اًجام

 ٍ آرتزٍسّا. Hill Sachs Defect قؽؼات کٌذُ ضذُ در کپسَل هفصلی،

Hill sachs defect ٌّگاهی کِ سز تاسٍ آسیة هیثیٌذ دچار ًکزٍس آٍاسکَالر هیطَد ٍ تِ هزٍر :

 طَد ٍ دچار تحلیل رفتگی هیطَد.ضاًِ خًَزساًی ًوی لتِ قسوت گَی هفص

 استفادُ هیکٌٌذ. AP axial, stryker notch در رادیَگزافی هؼوَلی اس ایي ًقص، اس تکٌیک 
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 هؼوَلی ّن دیذُ هیطَد. APًقص ّیل ساچس اگز تشرگ تاضذ، در تصَیزتزداری 

 

 ػعالت کِ ضاهل چْار ػعلِ ٍ تاًذٍى ّای اى ّا است = } ًقص رٍتاتَر کاف رفتگی ّای هکزر ضاًِ،در

 است{ رسَپزااسپیٌاتَس، ایٌفزااسپیٌاتَس، ساب اسکاپَالریس ٍ تزس هیٌَ
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یکی اس  ػَارض ایي ًقص است.اس جولِ  کِ دست هیتَاًذ داضتِ تاضذاست ضاهل حزکاتی کِ 

هطخص  MRIدر  سیًَْا هیثاضذ کِ کلسیفیکاسیًَْاتاتَر کاف کلسیفیکاهطکالت ػوذُ رٍ

 ًویطًَذ.

 گزافی ضاًِ اًجام هیطَد.ٍآرتزٍگزافی ًیش هتؼاقة آرتز CTتکٌیک 

ٍ  cc 8-6سَسى اس تاال ٍارد هی ضَد تِ هحط دیذُ ضذى هایغ هفصلی هادُ حاجة  :ارتزٍگزافی ضاًِ)

 ّن َّا تشریق هی ضَد. cc 03-51اگز داتل کٌتزاست تاضذ 

هحل تشریق، ًاحیِ ی تیي سائذُ 

ّای آکزٍهیَى، کَراکَئیذ ٍ 

 (تَتزٍسیتی تشرگ َّهزٍس است.
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Shoulder CT: 

دست هَرد ًظز در اهتذاد تٌِ ٍ دست ًیوِ  هیخَاتذ. Supineتیوار تِ صَرت  ٍظؼیت تیوار:

 .اؼالػات ًیوِ هخالف تا حذ اهکاى حذف ضَدتا حذ اهکاى اس تٌِ دٍر ضَد تا هخالف 

 

FOV=Large  ،kV=140 ،mA=200ّای ، الگَریتن  bone ٍ soft tissue  ّن سهاى تایذ

 اًتخاب ضًَذ.

  mm 1.25-0.625یا اسپیزال ظخاهت هقؽغ در هَلتی اسالیس 

)دیافیش  اس آکزٍهیَى تا پاییي گزدى جزاحی تاسٍ َّهزٍس تِ هَاسات هحَر ؼَلی تزای آگشیال( -

 تایذ تاضذ. پزٍگشیوال َّهزٍس(
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 است. semi coronalتلکِ خَد کزًٍال گزفتِ ًویطَد  تزای تزرسی ًوای کزًٍال در هفصل ضاًِ:

ضاًِ را در ًظز تگیزین ٍ دٍ گَضِ کاسِ را تا خؽی تِ ّن ٍصل اگز کاسِ ی هفصل گَی ٍ کاسِ 

)یا ایٌکِ تِ هَاسات ػعلِ ی  کٌین کاتْای ػوَد تز ایي خػ فزظی ًوای کزًٍال هیثاضذ.

 سَپزااسپیٌاتَس کات ّا سدُ ضًَذ.(
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هیطًَذ ًوای  گلٌَئیذ استخَاًی سدُ ٍ کاتْایی کِ تِ هَاسات ًوای ساجیتال ًیش ٍاقؼی ًیست.

 )کات ّا تایذ تال اسکاپَال تا ػعلِ ی دلتَئیذ را پَضص دٌّذ.( ساجیتال را هیساسًذ.

 

 گپ ًذارین. هیثاضذ. 3mmتزجیحا  ، mm 3-2.5ظخاهت تاسساسی 

Shoulder CT arthrography with ABER (abduction external rotation): 

درجِ اس تذى دٍر هیطَد، ارًج خن ضذُ ٍ دست چزخص  03تاسٍ تِ اًذاسُ ی ٍظؼیت تیوار: 

 خارجی هیگیزد ٍ سیز سز قزار هیگیزد. 

 

 اًذیکاسیَى ّا:

پاتَلَصی هزتَغ تِ التزٍم قذاهی یا خلفی 

 inferiorپاتَلَصی لیگاهاى  وضاًِ 

glenohumeral. 
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 دردًاک تاضذ. ًکتِ: ًگِ داضتي دست در ایي ٍظؼیت تزای تیوار هوکي است

را در تخص فَقاًی سز َّهزٍس هیتَاًین  bicipitalاگشیال : در ایي ًوا، ًاٍداى ( تصَیزتزداری -

تثیٌین. کات ّای خَد را تِ هَاسات هحَر ؼَلی َّهزٍس اس قسوتی اس تال کتف ضزٍع کزدُ ٍ تا 

 پزٍگشیوال دیافیش تاسٍ پیص هیزٍین.
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ر ایي حالت داخل گاًتزی کاهل تاضذ ٍلی چَى د abductionدر ٍاقغ دست تایذ در حالت ًکتِ: 

هطکل ایي تکٌیک دردّای خیلی ضذیذ است کِ  آرًج خن ضذُ سیز سز قزار هیگیزد. ،ًویزٍد

اها تزای کوتز ضذى  ،دست هیتَاًذ کٌار تذى ّن تاضذ هزیط تایذ ایي دردّا را تحول کٌذ.

 تز است تاال تاضذ.اؼالػات غیز السم تْ

 

 :elbowهفصل 

جشٍ جاّایی است کِ تِ دلیل اًاتَهی پیچیذُ  .هیثاضذ هْوتزیي دلیل تزٍها دالیل اًجام:

ضکستگی تزٍکلِ آ،  ز ضذى کزًٍَئیذ،ة پَکستگیْا ضاهل لَض ضکستگیْای ًْاى سیادی دارد.

 .تغییزات دصًزاتیَ سؽح هفصلی )هؼوَال در آرتزٍسّا(

 tennis elbowظزتات تَجَد اهذُ کِ هؼوَال در  

در  ًام دارد، پارگی ٍ اسیة تاًذٍى اکستٌسَر()

 صَرت ٍجَد کلسیفیکاسیَى خیلی کوک هیکٌذ.

 

 

 هی خَاتذ. supineتیوار ٍظؼیت تیوار: 

دٍحالت دارد حالت اٍل دست هَرد ًظز تاالی 

 .حالت دٍم دست هخالف تاالی سز ٍ سز
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 . KV120 ، mA200،کَچک  FOV .تزجیحا تیوار تا سز ٍارد سیستن ضَد 

  1.25mm – 0.625هقؽغ ظخاهت  یا اسپیزال تاضذ. اسالیس اُ تایذ هَلتیدستگ

  .هیطَد ّزدٍ اًتخاب bone  ٍ soft tissue تاسساسی ّا:

رادیال تا تاالی حفزُ اس پاییي تَتزٍسیتی  گشیال هحَر ؼَلی ساػذ را در ًظز هیگیزین.تزای آ( -

 اٍلکزاًَى.

 

پطت  اس سدُ هیطَد.کاتْا تِ ّن ٍصل هیکٌین ٍ تِ هَاسات ایٌْا را تزای کزًٍال دٍ کًَذیل ( -

 ضَد.حتوا تایذ ًسج ًزم دیذُ ، سائذُ اٍلکزاًَى تِ سوت جلَ
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 ًٍال است.ًوای ساجیتال ػوَد تز حالت کز( -

 

دست هَرد ًظز تاال ٍ دست هخالف کٌار  تذى تاضذ تا اؼالػات ، تْتز است head firstهؼوَال  

 دستگاُ گَارش( ٍارد ضَد.ًاخَاستِ کوتزی )هغش در تزاتز 

 (mm 0.8)اها در اسالیذ ّای ارئِ ضذُ تَسػ استاد ًَضتِ  3mmظخاهت تاسساسی 

   

 VRتزای تواهی هفاصل ًکتِ: 

(volume reconstruction)  ّن

ٍ است دارین کِ تاسساسی حجوی 

حَل هحَر استخَاى هیچزخاًٌذ تِ 

 ،تزتیة در صَرت ٍجَد ظایؼِایي 

 ضک هطخص هیطَد.تزای پش


