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CT   9جلسه 

CT  است اسپيرال تنها سينگل كه سينگل يا هستند مولتي يا اينها كه هستند اساليس مولتي معموال جديد هاي دستگاه:  اسپيرال. 

DSA   :است اطالعات آوري جمع سيستم بحث حقيقت در  data acquisition  system   هاي آرايه دتكتور تيوپ ها تمسيس تمام در امروزه 
 آماده اطالعات تا شود تقويت بايد خروجي اين كند مي جمع را خروجي دتكتور و دهد مي اشعه تيوپ. چرخد مي كه تيوپي و  دارد وجود دتكتور

 .شوند پردازش ي

DSA  سيگنال خروجي. هستند اطالعات آوري جمع اصلي قسمت اينها است دتكتور و تيوپ آن اصلي قسمت  است اطالعات آوري جمع سيستم 
 اطالعات  شود تبديل ديجيتال به بايد بنابراين  است آنالوگ سيگنال يك سيگنال اين كند مي تقويت  Applifire شود، تقويت بايد و است ضعيف

 اطالعات يا  raw data چون است دتكتور آن قسمت ترين مهم و هستند اطالعات آوري جمع سيستم مجموعا ها قسمت اين و شود مي ديجيتال
 .كنند مي تبديل اشتباه را اطالعات هم...  و اطالعات كننده تبديل مثل ها قسمت بقيه باشد اشتباه اينها اگر چون. كند مي آوري جمع را خام

Spiral CT   :جز به داشتند چرخش 2 هر يا يكي دتكتور و تيوپ كه بود اين ما بحث حاال تا EBCT  مابقي نداشت تيوپ اصال چون بود استثنا كه 
 يك يا كامل دايره يك روي داشت حركت اگر اما. بود محدود تيوپ حركت و بود تايي 3 ما تيوپ يا. داشتند  حركت 2 هر يا و تيوپ يا دتكتور يا

 امتداد در حركت درجه 360 اي دايره حركت بر عالوه تيوپ حركت اسپيرال در اما كرد نمي حركت تخت امتداد در تيوپ يعني بود دايره نيم
 .دارد وجود هم تخت

 و. ايم نرسيده دلچسب ي واژه يك به هنوز اما. است  spiral CT spiral CT همان    helical CT.  رود مي جلو و زند مي درجه 360 حركت تيوپ
 باال اسكن سرعت تا دارد حركت تيوپ هم و تخت هم كند، مي حركت و نيست ثابت هم تخت). هليكال( برند مي بكار را التين نام افراد از خيلي

-18 ثانيه يك در ما  EBCT در دارد، نگه را نفسش تواند نمي و دارد تنفسي مشكل مريض. رسيم مي قاعده به قله از سريع ريه مورد در مثال رود
 مشكل اين اسپيرال. است مناسب دستگاه يك اسپيرال و است ريه و قلب تخصصي چون نداريم را دستگاه اين ما. بزنيم توانيم مي را اساليس 24
 نباشد  EBCT آلي ايده به ريه و قلب براي شايد است، گرفته را  EBCT جاي و بزند تواند مي را ها قسمت بقيه هم و ريه هم قلب هم كرده حل را

 .دهد مي انجام خوبي نحو به را آن كار اما

 حلقه بين ي فاصله توانيم مي ماست دست اين شوند، مي باز و فشرده گاهي فنر اين هاي حلقه. نكشد طول بيشتر ثانيه 4/0 است ممكن ما اسكن
 5 و زنيم مي  10mm مثال دارد وجود اساليس بين فضاي. دهيم مي پرتو را ريه سرتاسر ما. است بيمار دوز بحث. كنيم زياد و كم را فنر هاي
mm  بيايد پايين پرتوگيري تا بدهيم  اشعه را ريه كل نبايد نيستيم جزئيات دنبال اگر و دارد كار حساسيت به بستگي اين. زنيم نمي. 

 .برعكس و كنيم مي زياد را ها فنر ي فاصله نيستيم  detail  دنبال اگر  شود مي تنظيم  فنر بين ي فاصله با اينجا در عمل اين

. كند مي بازسازي را اطالعات ندارد كه را ها آن بين اطالعات و گرفته را عقبي و جلويي فنر 2 اطالعات  دستگاه كنيم زياد را فنر ي فاصله اگر
 و جلويي هاي قسمت روي از نداريم كه را قسمتي اطالعات يعني گذارد مي ما اختيار در)  interpolation( يابي درون نام به امكاناتي دستگاه

 اما نبريم باال را بيمار دوز تا كنيم مي قبول را تخمين اين. است  imaging در رياضيات كاربرد  يابي درون و يابي برون. آوريم مي دست به عقبي
 دست به يابي درون. است آوردن دست به است ديگر عدد 2 بين كه را عدد يك مثل يابي درون. دهيم مي اشعه است مهم ما براي عارضه اگر

 اشعه يه خورده اشعه كه هايي قسمت از اعم  بياورد بيرون ما براي ريه از برش 30 گوييم مي مثال. است بينابيني هاي قسمت اطالعات آوردن
 .است نخورده

  كنيم؟ تعيين را فنرها ي فاصله چگونه
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 هم را  pitch number  كه آمده جديد هاي سيستم امروز البته. كنيم تعيين را آن كه ماست دست كه  pitch number  نام به داريم فاكتوري
 چه اينكه به بسته. دهيم تغيير را  pitch number  خودمان هم توانيم مي البته كنيم، مي انتخاب را  pakage  تنها ما و دهد مي پيشنهاد ما به

 .دهيم تغيير را  pitch number  توانيم مي خواهيم مي را پاتولوژي

   :Pitch numberميگيرد قرار كسر صورت در.:  كند مي طي درجه   360 قوس يك طي تخت كه مسافتي. 

 .ميگيرد قرار كسر مخرج در:  پرتو كوليماسيون يا برش ضخامت

 آن كمترين و 2 تواند مي آن مقدار بيشترين كه طوري به است 2 و 1 بين عددي   Pitch nember.     آيد مي دست به پيچ عدد تقسيم اين در
 .باشد 1 تواند مي

 تخت طول در حركت(  تكنولوژي اين اگر.  داريم ها بيمارستان در را آن جديد هاي  generation  امروزه كه شد مطرح 1989 سال در اسپيرال
 .داريم لغزنده ي حلقه يا  sleep ring  تكنولوژي به احتياج باشيم داشته بخواهيم را) درجه 360 و

 پيچ تيوپ به و است گير پا و دست ها كابل اين اوقات گاهي  است شده وصل بزرگي هاي كابل سقف از تيوپ به بينيم مي:    sleep ring  كار
 كابل اين جاي  sleep ring  و خورد مي پيچ قطعا  درجه 360 حركت براي پس خورد مي پيچ كابل اين  راديولوژي كم زواياي با البته. خورد مي
 ها  sleep ring  ، نيست سادگي اين به كار اما. فرستد مي جلو به را تيوپ و شده  بسته و باز دنده چرخ مثل  Sleep ring.  است گرفته را ها

 .دارند نقش هم اطالعات انتقال در بلكه ندارند جلوبرنده نقش فقط

 ثانيه 1 از كمتر كال  باشد هم ثانيه  4/0  است ممكن اسكن. دهد مي انتقال دتكتوذ به ها  sleep ring  طريق از كابل بجاي را اطالعات تيوپ
 .است  mega hu 5  باشند داشته حرارتي تحمل يك بايد  CT  هاي تيوپ. شود مي انجام

 و است دقيقه در  1mhu  هم شدن خنك براي.  است دقيقه هر در  Rat  : 1mhu. است  mega heat unit  8-6 آند خود براي حرارتي ظرفيت
 اما است  continues تابش ،.كنيم مي تنظيم را ها حلقه هرچند نيست معمولي هاي تيوپ مثل  Helical. شود مي خنك سريع چون است خوب

 است تر پايين دستگاه اين عمر پس شد، مي زده بعدي ي درجه 360 سپس و رفت مي جلو بيمار شد، مي زد،قطع مي درجه 360 ها قبلي در
 .داريم هم اكسپوز  100000 معمولي راديولوژي در) اكسپوز  50000(

Sleep ring  كند مي حركت جلو به دستگاه ها آن شدن بسته و باز با و اند رفته فرو يكديگر در دنده چرخ مثل ها .Brush مثل. است جاروبك 
 .دهد مي عبور ي اجازه و كرده گير لغزنده هاي حلقه در كه درگيرند هم با تارها اين است، تار تار صورت به و است تيغه تيغه مسواك

 و جلويي ي حلقه نيم يك از حلقه هر.  است ديگر ي حلقه از قسمتي حلقه يك است فنري چون كه است طوري زند مي دستگاه كه اي دايره
 .است شده تشكيل عقبي

Advantage  : 1.كه شرطي به.3. شود مي بررسي تر سريع كنتراست.2 سريع اطالعات آوري جمع و تصويربرداري  pitch number  بزرگتر 1 از 
 و است شده طي بيشتري مسافت يعني شود بزرگتر كسر صورت اگر. است  2-0.5  حدود از  Pitch number. آيد مي پايين بيمار دوز باشد

 ما و است كمتر ما واقعي اطالعات است بيشتر فنرها ي فاصله چون ديگر طرف از اما. آيد مي پايين دوز سرعت علت به و است بوده سريع حركت
  نيستيم  detail  دنبال كه دهيم انجام را اينكار بايد  جايي كنيم، مي بررسي را بيشتري جزئيات و بيشتر تخمين. داريم نياز بيشتر يابي درون به

 اين غير در چون آوريم مي پايين را  pitch number گوش  CT  در. باشد...... بايد  برد پايين و باال را  pitch number  نبايد ذهني. شكم مثال
. 5 فيزيولوژيك تصويربرداري. 4. بپوشاند را قبلي قسمت از قسمتي بعدي قسمت تا زنيم مي  overlab  حتي شود، مي  miss  اطالعات صورت

3D  3 بهتر خيلي افزار نرم و شود مي جمع حجمي اطالعات چون كنيم بررسي توانيم مي بعدي سهD  تصويربرداري قابليت.6. دهد مي نشان را 
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 آرتيفكت. 8. است كمتر بخشي حجمي خطاي.7. زنيم مي شريان بجاي را وريد آنژيو  CT در. هستند اساليس مولتي  آنژيوها آنژيوگرافي،امروزه
 راحتي. 11. نداريم نابجا اطالعات ثبت.10. كنيم تصويربرداري توانيم مي كوتاه تنفس يك با.9. شود مي انجام سريع چون است كمتر حركتي هاي
 در فضايي رزلوشن قدرت.12. دارد باال سرعت و نيست تهاجمي_است زياد گرفتگي اگر مثال كنيم آنژيو مجبوريم موارد بعضي در است، زياد بيمار
 به را بيوپسي  CT  توانيم مي.15. است پايين خيلي تصويربرداري زمان. 14. است پايين  contrast media  حجم. 13. است بهتر آن  Z محور

 .دهيم انجام  real time  صورت

Disadvantage : 1 .تصوير توليد يابي درون علت به و ايم داده  دست از حال هر در را اطالعات مقداري كنيم مي ايجاد فنر بين  فاصله كه وقتي 
 نيز خطا و كند مي پيدا افزايش حجمي گيري متوسط بريم مي باال را  pitch number  هنگاميكه. 2. است تر طوالني پروسس و است تر طوالني
 .است تر پايين تيوپ عمر.4. است ساز مشكل پيوسته ي اشعه علت به حرارتي ظرفيت. 3. يابد مي افزايش

   interpolation  - image reconstruction  - اطالعات  sleep ring  -  collection:  اسپيرال ي ويژه هاي  option: بندي جمع

 مي قطع اشعه و رود مي جلو مريض و است معمولي   CT  مثل كه خواهيم مي را  step and  shoot  كنيم مشخص بايد  helical انجام براي
 .كنيم مشخص ابتدا در اينرا بايد خواهيم مي  helical  اينكه يا شود

 داشته را عقب ي حلقه از قسمتي و جلو ي حلقه از قسمتي اطالعات بايد بازسازي براي: كنيم كار بخواهيم چگونه كه دارد بستگي بازسازي هنگام
 .كنيم بازسازي را ها آن بين بتوانيم تا باشيم

 .است بيشتر خطا و بيشتر  interpolation   بيشتر گيري  average  باشد بيشتر حلقه 2 ي فاصله چه هر

 گيري  average با  interpolation  اينجا. شود مي ايجاد 2 محور در كه است هايي آرتيفكت  striuk  شدن كم  interpolation مزاياي اما
 .اند كرده حل رياضي با آب كيسه بجاي را مساله اين  كند مي جلوگيري زيادي حد تا آرتيفكت ايجاد از و كرده تدريجي را  تغييرات

  درجه 180 يابي درون.2 ،  درجه 360 يابي درون. 1:  داريم  interpolation  نوع 2

 چون شود مي آرتيفكت باعث اين كه كنيم مي  interpolation  را  عقب ي حلقه نيم و جلو حلقه نيم بين اطالعات واقع در ما دوم حالت در
  است عقب ي حلقه يك و جلو ي حلقه يك بين  interpolation  درجه 360 در.  ايم گرفته ميانگين را عقب و جلو و نيست تدريجي تغييرات

 باالتر سرعت درجه 360 در.   است كمتر فاصله چون است بهتر جزئيات درجه 180 در اما است كمتر ساختار تغيير مربوط آرتيفكت اينجا در
 درجه 360 از كند مي اذيت را ما آرتيفكت زمانيكه پس. است بيشتر خطا مقداري درجه 360 در و است تر واقعي اطالعات درجه 180 در. است

 .است  AP نصف و  PA  اطالعات نصف انگار زنيم مي درجه 180 وقتي. بريم مي باال را  pitch number  نوعي به كنيم، مي استفاده

 به تر پايين اين از و هستند متصل بهم ها حلقه است  PITCH NUMBER   1  هنگاميكه گيريم، مي را مخالف VIEW  2 ، درجه 180 هنگام
 . است OVER LAB  صورت

 .شود مي بهتر  Z  محور در  Helical resolution  هنگام

 گاهي. دهد مي  3/6 ما به  interpolation  هنگام عمال 1 پيچ براي خواهيم مي  5mm مثال:   helical براي ها  disadvantage  از يكي
 مي جايي تا. دارد محدوديت اما بيشتر  detail  براي...  بازسازي ما براي  1mm  بگوييم ايم زده  3mm داريم را امكان اين ما و نيست مريض

 .ريزد مي بهم تصوير تر پايين آن از و كند بازسازي را ها اساليس تر نازك تواند

 .نيست شارپ  helical  مورد در كامال نمودار و شود مي شدگي پهن دچار ما پروفايل 3/6 صورت در
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Spiral  5  جاي به و شده طرفين از شدگي پهن يك دچارmm  6.3  بهmm  زنيم مي 5 اگر ما پس كند مي پيدا افزايش پهنا و شود مي تبديل 
 اين در بزنيم  interpolation  درجه 180 بايد خواستيم تر شارپ را تصوير ما اگر است  interpolation  درجه 360 در.خورد نمي 5 واقعيت در

 .نداشت وجود قبلي هاي  CT در  interpolation  است بيشتر درجه 180 در جزئيات دليل اين به. است كمتر  شدگي پهن صورت


