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 اسىي CTتىٌیه 

 

 

 

 

  

 

 (knee, ankle and foot CTجلسِ ی دّن )

 -الِْ بختیبری -هْزداد لزببًلَ -اعضبی گزٍُ: فبطوِ هسلوی

 حویذُ فالح
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 ):tnioj eokk( هفصل ساًَ

 : هْوتزیي دلیل تصَیزبزداری

در رادیَلَصی  تزٍهب علی الخصَظ ضىستگی ّبی  سطح پالتَی استخَاى تیبیب است. -

 ایي ّب هوىي ّست بِ خَبی دیذُ ًطًَذ.

 دلیل دیگز:

 ٍ   Osteogenic sarcomaتَهَرّبی ًبحیِ ی ساًَ وِ هعزٍف تزیٌطبى  -

Osteochondroma .در رادیَلَصی افتزاق ایي دٍ در هزاحل اٍلیِ غیز  هی ببضذ

 استفبدُ هی ضَد. CTهوىي ّست بِ ّویي دلیل اس 

 

Position:  بیوبرsupine   ٍfeet first  .لزیٌِ سبسی دٍ ساًَ اگز درخَاست دٍ  هی ببضذ

 هَرد ًظز تصَیزبزداری هی ضَد)پبدر غیز ایي صَرت تٌْب اس ًیوِ ی  هْن است. ،جْت ببضذ

 (.در ایي صَرت فیلذ بْتز اًتخبة هی ضَد ،ش تصَیزدر هزو

بزای ایي وبر السم است وِ وف دٍ پب بِ ّن ٍ یب  ، تَصیِ هی ضَد وِ پب تىبى ًخَردهعوَال

 .هتصل ضًَذ ،اًگطت ّبی ضست ٍ یب ببل ّز دٍپب گبّی
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FOV: وَچه 

 وزًل بز اسبس ًسج ًزم ٍ استخَاى

 1.25ٍ یب  0.625ضخبهت همطع 

)آگشیبل ٍ  3mmی تصبٍیز اٍلیِ ببسسبسی ببیذ صَرت گیزد بب ضخبهت همطع  پس اس تْیِ

 (0.8mm)در اسالیذ اضبرُ ضذُ ضخوت همطع ببسسبسی  )وزًٍبل ٍ سبجیتبل

 plateauبِ هَاسات رُ ضذُ ب) اض بِ هَاسات هحَر طَلی استخَاى فوَر ٍ تیبیب آگزیال:

 اس ببالی وطىه تب ًبحیِ ی پزٍگشیوبل تیبیب سدُ هیطَد. استخَاى تیبیب(
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بزای  ٍ هیىٌین ّب ٍصلضی بیي دٍ لبِ ی خلفی وٌذیل خط فزیه  ساجیتال و کرونال:

 .هی سًین خط عوَد بز آى وَرًٍبل بِ هَاسات ایي خط ٍ در سبجیتبل
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 Anteversion (and Retroversion): 

در ٍالع بِ دلیل هحَریت استخَاى راى  بیزٍى بِ ٌّگبم راُ رفتي،اًحزاف پب بِ سوت داخل ٍ یب 

 است وِ چزخص دارد.

 

 هیٌبهٌذ. version پشضىبى ساٍیِ ی بیي گزدى فوَر ٍ هفصل ساًَ را

 بِ درد در ًبحیِ ی ووز ٍ ساًَ ٍ ًبحیِ ی پب ٍ سبوزٍ ایلیبن هی ضَد. هٌجزایي حبلت 

بَدى  2Dپیذا وزدى هحَر چزخص یه استخَاى دضَار است وِ در رادیَلَصی ًیش بِ دلیل 

چِ سیستن هَلتی اسالیس ببضذ ٍ چِ ) هی ضَد CTتصبٍیز اهىبى پذیز ًیست ٍلی در 

 )وبًًَطٌبل

 .یلیاگزدى فوَر ٍ سطح بیي وٌذ هبرن در فوَر:دٍ لٌذ

 .اس ّیپ آگشیبل سدُ هی ضَد 3mmبب ضخبهت همطع 

اسالیس  4-3ساٍیِ ی هحَر گزدى فوَر  ًسبت بِ سطح افك سدُ هی ضَد) :بزای اًذاسُ گیزی

 همطع آگشیبل اس حذ وٌذیل ّب. 3سًین ٍ سپس دٍ یب اس ًبحیِ ی گزدى هی  3mmبب ضخبهت 

 بزجستگی ّبی طزفی بِ ّن ٍصل ٍ ساٍیِ را ًسبت بِ سطح افك هی بیٌین(

عبدی اهب ون تز ٍ  درجِ( 15)یب  درجِ 12-7وِ  anteversionاختالف ًسبت بِ سطح افك:

 ایي هطىل ًیش بِ راحتی در سي ًَجَاًی لببل درهبى است. یب بیص تز اس آى پبتَلَصی است.

Anteversion  Retroversion  
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همطع ببال  5-4اس ببالی فوَر تب پبییي آى گزفتِ هی ضَد  survey. پَسیطي پب ًببیذ تغییز وٌذ

 ٍ پبییي آى.

 

 

Ankle : 

Ankle  وف پب ٍ (foot) .ببیذ بب ّن هَرد بزرسی لزار گیزًذ 

 دالیل سیبدی بزای تصَیزبزداری ٍجَد دارد وِ هْن تزیي آى طبك رٍال عبدی تزٍهب است.

 بزرسی هی ضَد. talusبعذ اس تزٍهب  ضبیعبت استئَوٌذرال استخَاى 

 Charcot jointاس بیي هی رٍد ٍ بِ اى  (subtalar) هفصل سبة تیالر در استئَوٌذرٍهب

(neuroarthropahy) .هیگَیٌذ 
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 َح هفصلی سبة تیالر()بزای بزرسی سط   subtalarتىٌیه ّبی 

-anthenson .سیٌَس تبرسی خَة دیذُ هی ضَد 

-broden  

-isherwood 

 تىٌیه ّب اس ًظز پَسیطٌیٌگ ووی دضَار ٍلی هْن ّستٌذ. ایي

 سفبرش وفص: بزای

 رادیَلَصی؟؟؟؟

 اس وف پب گزفتِ ٍ ببسسبسی هی ضَد. mm 1-0.5هَلتی اسالیس بب ضخبهت  ctیه  :اهزٍسُ

 

 :مچ پا

)وف پب رٍی تخت ٍ ساًَ ووی  semi coronal)آگشیبل ٍ  conventionalلذین سیستن در 

 خن( (

سَپبیي هی خَابذ اهب اهزٍسُ بیوبر 

ٍ وف پب عوَد بز تخت ٍ اًگطتبى 

 پب بِ ّن هتصل ببیذ ببضذ.
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  soft tissue ,  boneٍ ببسسبسی حتوب بز اسبس  mm 1-0.625 ضخبهت همطع

 ;تزٍهب(5/1 ؛هفصل ضبروَت   ;3) هیلی هتز3 -5/1ببسسبسی 

 ببسسبسی:

فزاتز اس )بِ هَاسات هحَر استخَاى وبلىبًئَس( اس دیستبل تیبیب تب  عوَد بز سبق پب :آگزیال

 وبلىبًئَس

 

 عوَد بز هحَر وبلىبًئَس نال:کرو
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را در  را بِ دٍ لسوت تمسین هیىٌذ( )خطی وِ وبلىبًئَس هحَر عزضی وبلىبًئَس :ساجیتال

 ًظز هی گیزین.

 

 

 هعوَال هچ ٍ وف پب بب ّن گزفتِ هی ضَد ٍ پَسیطي یىی است.

 در وف پب بز خالف هچ هحَر طَلی را در ًظز هی گیزین

 آگشیبل ابلیه آگزیال:

وبت ّب را بِ هَاسات هفصل 

tibiotalar  هیشًین. وبت

ّب اس دیستبل تیبیب تب فزای 

 وبلىبًئَس سدُ هیطًَذ.
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 سدُ هیطَد. (subtalar) تیالربهَاسات هفصل سب بِاگزیال ابلیک: 

 

اس  (talonavicular & calcaneocuboid)ًی بِ هَاسات هفبصل تبرسبل هیب کرونال:

 .ًگشوبلىبًئَس تب پزٍگشیوبل فبال
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 ، در ایي همطع توبم پب پَضص دادُ هیطَد.بِ هَاسات هحَر طَلی وف پب :ساجیتال

 

 

 ّن بِ ضىل سیز تصَیزبزداری هیىٌین: (mid foot)اس پبی هیبًی 

 َد.هتبتبرس ّب اًجبم هیط اساتتوبم طَل پبی هیبًی را پَضص هیذّذ ٍ اسىي بِ هَ :کورونال
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( توبم پبی هیبًی را پَضص TMTاٍلیي هفصل : عوَد بز سطح وَرًٍبل )بِ هَاسات اکسیال

 هیذّذ.

 

  بِ هَاسات هحَر اٍلیي هتبتبرس :ساجیتال

 


