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یؼٌی ایي ًکشِ ثیؾشز فبدق اعز. MRI در فیشیک اعز ثِ خقَؿ CT  ٍMRIاعبط درط 

 کبرؽٌبط لبثلی اعز.کغی کِ فیشیک خَثی داؽشِ ثبؽذ 

CT scan هیجبؽذ.سوبم  یک ثخؼ هْن در کٌبر ثخؼ سقَیزثزداری اعز ٍ جشئی اس آى ًیش

طَری کِ در ّوِ جب یک رٍال  ؽذُ اعز.$طجمِ ثٌذی#   classifyهزاحل کبر در عی سی

 هؾبثِ دارد.

.گزفشي 2.ًَثز دّی ثِ ثیوبراى. 1: دذیزػ اعز کِ چٌذ ػول هْن را اًجبم هیذّذ،لذم اٍل

ثیوبر؛ لبًَى هیگَیذ در دذیزػ ثبیذ یک کبرؽٌبط رادیَلَصی ثبؽذ سب  ؽزح حبل ٍ هؾخقبر

 ثِ فَرر حزفِ ای گزفشي ؽزح حبل ٍظیفِ دشؽک اعز. ثشَاًذ ؽزح حبل ثگیزد.

 چبرر عبسهبًی جبلجی دارد کِ ؽبهل: رادیَلَصیغز، CTثخؼ اس ًظز دزعٌلی 

 ثخؼ اعز کِ ّزکذام ٍظبیف خبؿ خَد را دارًذ. کوک کبر ٍ هٌؾی ، nurseسکٌَلَصیغز،

ٍظیفِ  اعز. reportگشارػ فیلن یب ٍظبیف رادیَلَصیغز: هْن سزیي ٍظیفِ رادیَلَصیغز 

 ّزچٌذ در ایزاى ایي ػول ثِ ًذرر اًجبم هیؾَد. اعز.سقَیز  reconstructionثؼذی 

 اٍلیِثبسعبسی ّبی  اًجبم سکٌیک، ًظبرر ثز کلیِ اهَر، ٍظیفِ کبرؽٌبط:

ایجبد ؽذُ کِ ؽبخِ ای جذا ؽذُ  radiologic nursingدر ارٍدب ٍ اهزیکب رؽشِ ای ثِ ًبم 

 اعز. CTاس دزعشبری اعز ٍ ٍظیفِ آًْب هزالجز اس ثیوبر در ثخؼ ّبی سقَیزثزداری اس جولِ 

ثل هشبعشبس ّوِ جب ریؾِ هی سیز ًظز هجوَػِ رادیَلَصی اعز اهب دزعشبری ه nurseاًشخبة 

 ! nurseهغئَلیز اسبق ثب کبرؽٌبط اعز ًِ ؛دٍاًذ

سَضیح اًجبم کبر$کِ جشٍ  : هْن سزیي آًْب آهبدُ عبسی اعز ؽبهل گزفشي رگ،nurseٍظیفِ 

ًظبرر هغشمین ثز  کٌشزل ػالین حیبسی ثیوبر، فحجز ثب ثیوبر، ،ٍظبیف کبرؽٌبط ًیش ّغز#

 سزالی کذ ٍ ارائِ گشارػ ثِ کبرؽٌبط هزثَطِ.

 ًظبفز ٍ جوغ ٍ جَر کزدى ثخؼ کوک کبر:ٍظیفِ 
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 اًجبم کبرّبی دذیزؽی. کِ سوبم ایٌْب ثبیذ سیز ًظز کبرؽٌبط اًجبم ؽَد. ٍظیفِ هٌؾی:

 :: اٍلیي کبر دظ اس ایٌکِ هؾخقبر ثیوبر را خَاًذینCTهزاحل کبر یک 

1.Information  : 

 information  درCT خبًَادگی،هْن سزیي اطالػبر ًبم ًٍبم ، ؽبهل یک عزی هزاحل اعز 

 $اهضبی کبرؽٌبط#، technologist identificationسبریخ، جٌغیز، عي،

را ثِ ایي فَرر ًؾبى   technologist identificationثزای هثبل ثؼضی ثیوبرعشبًْب 

" افزاد در ایزاى اس سبریخ هیالدی 99چَى  #.HE  $HE=Hejazi 25 11 91هیذٌّذ:

 هیجزًذ.اطالػی ًذارًذ سبریخ ؽوغی را ثِ کبر 

information ذس ثجز اطالػبر در عیغشن هزحلِ ثؼثغیبر ثغیبر هْن اعز.دظ ا:  

 : surveyیا  pilot studyیا  Scout filmگرفتن . 2

Scout film   چیغز؟ یک سقَیز دیجیشبل رادیَگزافی اعز ثب ایي سفبٍر کِ در دیجیشبل

سیَة ٍ دسکشَر ثبثز  CTثبس هیکٌین اهب در  fan beamرادیَگزافی ثیوبر ثبثز اعز ٍ یک 

 .Phase   ٍProfileاعز ٍ ثیوبر حزکز هیکٌذ.ثزای دیجیشبل رادیَگزافی دٍ ًوب هیگیزین:

یب  projection.1ثبیذ یک عزی هغبئل را در ًظز ثگیزین:  scout filmثزای گزفشي 

ِ ثِ جکِ ثب سَ .supine ثخَاثذ ٍ گبّی proneٍضؼیز ثیوبر.گبّی السم اعز ثیوبر 

supine  ٍprone  ٍ راعز ٍ چخsuperior  ٍposterior .هزحلِ ثؼذ  سؼزیف هیؾَد

ثَدى ثیوبر اعز کِ ثزای سؾخیـ جْبر راعز  head first   ٍfeet firstهؾخـ کزدى 

اعز کِ اگز ثخَاّین   phase  ٍprofileًوبّبی هَرد سقَیزثزداری  ٍ چخ ثیوبر هْن اعز.

phase  درجِ اعز. 189ٍ سیَة در ٍضؼیز ففز یب ثگیزین اؽؼِ ثبیذ ػوَد ثز ثذى ثیوبر 

 درجِ لزار هیگیزد. 279یب  99سیَة ثب ساٍیِ  lateralیب  profileثزای 
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Survey  یبscout film  در ٍالغ یک راٌّوبعز کِ اثشذا ٍ اًشْبی هطبلؼِ را ثزای هب

 را سؼزیف هیکٌین. هحل هطبلؼِ ٍ ؽزٍع ٍ دبیبى آى، هؾخـ هیکٌذ

هثال اگز لَط آئَرر هؾکلی داؽز هب ثزای هزٍر هطلت افلی ٍ هطبلت هزسجط ثب آى. هطبلؼِ:} 

  {هطبلؼِ اى لجل ٍ ثؼذ اس لَط آئَرر را ًیش هَرد هطبلؼِ لزار هیذّین.

 halfدر  .half field   ٍfull fieldهؾخـ هیکٌین:در ایٌجب هب یک سؼزیف دیگز ّن 

field   دظ ثزای  دٍس دبییي اعز ٍ ثبسعبسی عزیؼشز اعز. دسکشَر درگیز اعز،سؼذاد کوشزی

اعشفبدُ هیکٌین چَى ضخبهز در سٌِ  full fieldاس ٍ ثزای سٌِ  half fieldفَرر ٍ هغش اس 

 سیبد اعز.

در یک $هثل سقَیزثزداری اس غذُ ی ّیذَفیش#.  ّزدٍ ًیبس اعز phase  ٍprofileگبّی 

سهبى را سؼزیف ًویکٌین چَى  CTدر  را سؼزیف هیکٌین. kv  ٍmA  ٍSبکشَرّبی رادیَگزافی ف

ثیؾشز  mAثب  CTدر  هْن ّغشٌذ. kv  ٍmAهب ا عزػز حزکز سخز ّوَارُ یکٌَاخز اعز

را ثبال هیجزین چَى سؼذاد فَسًَْبی رعیذُ ثِ ثذى  mAاگز ضخبهز سیبد ثَد  عزٍکبر دارین

ثگیزین ّن  phase.اگز ّن دثبال ثزرا  kv هیشَاى اگز کیفیز دبییي ثَد ٍ ثیوبر هْن اعز

profile .خیلی ثِ هب کوک هیکٌذ 

  :(Protocol) پروتکل .3

کل اثشذا ٍ اًشْب ثزای هب در دزٍس ًجبم ؽذ دزٍسکل اّویز سیبدی دارد.ا  surveyثؼذ اس ایٌکِ

دعشگبُ ثغشگی ثِ جٌظ دسکشَر  kv السم اعز. kv  ٍmAثزای چیذى دزٍسکل ز، هْن اع

ثِ طَر اعشبًذارد  KV؛ اعشفبدُ هیکٌینثب ًبخبلقی سبلین  NaIثزای هثبل اگز اس دسکشَر ، دارد

 اعز. kv 110اگز دسکشَر سًَى ثبؽذ . ثشًین دٍس ثیوبر ثبال هیزٍد 99kvاگز  ثبؽذ، 129ثبیذ 

 یذٍر عذین ٍ الًشبًیَم اس اًَاع دسکشَرّب ّغشٌذ.
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دیؾٌْبدی  kvسب ثبال ٍ دبییي 19هٌبعت را خَدؽبى دیؾٌْبد کزدُ اًذ ٍ  kvّْب اکثز دعشگب

خیلی  mAثزای هب هْن اعز در جبیی هثل جوجوِ ٍ فَرر هوکي اعز  mA هفیذ اعز.

 هْن اعز.هذ ًظز هب ًجبؽذ اهب در جبیی هثل ریِ ٍ ؽکن 

 ضخبهز اخشالف ثگیزین ٍ ؽکن ثیوبر فبف ًجبؽذ، scout film، phaseدر  اگزهثال 

دعشگبُ  .در جبیی کِ ضخبهز سیبد اعز ؽذر اؽؼِ کن هیؾَد سیبد اعز؛ لغوشْبی هخشلف

اس سکٌیک در اعالیظ سدى هیشَاًین یک اطالػبر ضوٌی را ثِ دعز هی آٍرد ٍ ثِ راحشی 

Auto mA .جبیی کِ ضخبهز کن ثبؽذ  اعشفبدُ کٌینmA کِ ضخبهز سیبد  کن ٍ جبیی

 over heatدعشگبُ  در فَرر سذاٍم اکغذَصر.سیبد هیؾَد mA ثِ فَرر اسَهبسیک اعز

چَى ؽذر کن ٍ سیبد هیؾَد دعشگبُ کوشز گزم auto mA هیکٌذ اهب در سکٌیک 

 conventionalدر هَلشی اعالیظ ثبالسز اس اعذیزال ٍ در اعذیزال ثبالسز اس   mAهیؾَد.

 اعز ثِ ػلز ضخبهز همطؼی کِ هیخَاّین ثشًین.

 :هیشَاًین اًجبم دّین  CTثب دعشگبُ هب چٌذ ًَع اعکي 

1. Pilot  یبscout  2. axial  ثِ طَر هغشمل ثب یک حزکز  خبؿکِ یک همطغ ثب ضخبهز

ٍ  هیلی هشز اعز 1-1.5همبطغ هؼوَال ّلیکبل یب اعذیزال کِ ضخبهز  .3 گزفشِ هیؾَد. سخز

ثِ  512ٍ  256بی کِ سٌْب در دعشگبّْدیٌبهیک  .4 سخز ثِ طَر دیَعشِ در حبل حزکز اعز.

ٍ  flexorی را گذاؽشِ ٍ سبًذًٍْب را ثبس ٍ ثغشِ هیکٌین ٍ سبًذًٍْب بٍْجَد هی ایذ.دعش

extensor .را ثزرعی هیکٌین کِ در ایزاى ایي ًَع دعشگبُ را ًذارین 

ک ٍ چاگز فَکبل اعذبر کَ هیکٌین.چک َفَکبل اعذبر را کز در رادیَلَصی ثزای جشئیبر ثیؾش

فَکبل اعذبر را اًشخبة  CTدر  ٌّذعی سغییز هیکٌذ.$ٍضَح#  unsharpnessگ ؽَد ثشر

هثال ثزای  اسَهبسیک ٍ در ثؼضی دعشی اعز.کِ در ثؼضی دعشگبّْب هیشَاًین داؽشِ ثبؽین 

ک اعشفبدُ هیکٌین چَى جشئیبر را هیخَاّین یب ثزای دًذاًْب ٍ چکَگَػ اس فَکبل اعذبر 

HRCT (high resolution CT) $CT #خیلی اس فَکبل اعذبر  ثب لذرر سفکیک ثبال

اهب اگز اس سکٌیک  اس رٍی عبیش فیالهبى اػوبل هیؾَدَکبل اعذبر ف کَچک اعشفبدُ هیکٌین.
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Auto focal spot  اعشفبدُ کٌین، در ٍالغ فَکبل اعذبر ثِ فَرا اسَهبسیک سغییز خَاّذ

کزد، در ایي جب فَکبل اعذبر را عبیش فیالهبى سؼزیف ًویکٌذ ثلکِ اس یک فیالهبى اعشفبدُ ؽذُ 

ٍ الکشزٍى ّبی سَلیذی در کبسذ را سَعط ؽجکِ ای کِ ثبر هٌفی اػوبل هیکٌذ، فؾزدُ یب ثبس 

 سغییز هیذّذ. هیکٌذ ٍ فَکبل اعذبر را

 FOVّزچِ  ّن در ًوبیؼ جشئیبر ثغیبر هْن اعز.  Field of View (FOV)اًذاسُ 

 ٍ ّویي طَر دٍس ثیوبر کوشز اعز. جشئیبر ثیؾشز اعز کَچکشز

اگز ثب سشریك را اًشخبة  contrast no or yesهثال  یي ًَع سشریك ثبیذ هؾخـ ؽَد،ّوچٌ

هذر یؼٌی را ّن هحبعجِ کٌین  delayدعشگبّْبی اعذیزال ٍ هَلشی اعالیظ ثبیذ  کزدین در

هبدُ ًحَُ ی اعشفبدُ اس ّوچٌیي  کِ طَل هیکؾذ هبدُ حبجت ثِ ػضَ هَرد ًظز ثزعذ. سهبًی

 ثبیذ هؾخـ ؽَد. oralیب  IVی حبجت کِ ثِ فَرر 

ثِ ًبم  ػذدیاس  کِ ثِ ایي هٌظَر چیشی کِ در اعذیزال ثزای هب هْن اعز حزکز سخز اعز

pitch بدُ هیکٌٌذ.فاعشpitch  .ایي عزػز در  در اعذیزال ثب هَلشی اعالیظ هشفبٍر اعز

CT اگز عزػز حزکز اس  اعز. ثغیبر هْن آًضیَ ٍلی درثب سشریك خیلی هْن ًیغز  هؼوَلی یب

هبدُ حبجت دارد سقَیز ًخَاّین داؽز ٍ در حبلز ثزػکظ عزػز هبدُ حبجت ثیؾشز ثبؽذ 

 هیزٍد ٍ حزکز هیکٌذ ٍ غلظز آى کن هیؾَد ٍ رفشِ رفشِ سب اًشْب جشئیبر را اس دعز هیذّین.

درجِ ی سیَة سمغین  369; هیشاى حزکز سخز در چزخؼ  (pitch number)ػذد دیچ 

 ثز ضخبهز ثزػ یب کَلیوبعیَى.

اطالػبر را هیگیزین  $ثبسعبسی سقَیز# اعز. kernelیب  image algorithmهؼیبر ثؼذی 

ایي اطالػبر را ثبیذ ثزاعبط یک رٍػ ریبضی سجذیل کٌین کِ اس الگَریشن ثبسعبسی سقَیز 

هثال یک  اعز ٍ در ثؼضیْب کوشز. wideاعشفبدُ هیکٌین کِ در ثؼضی دعشگبّْب خیلی 

 سب $در دعشگبُ فیلیذظ# 4دیگزی  سب6کی سب الگَریشن دارد ی19دعشگبُ 

اعشخَاى  اعشخَاى ریش، اعشخَاى، ثبسعبسی هغش، فَرر رٍسیي ٍجَد دارًذ: ثبسعبسی ّبیی کِ ثِ

اس اٍل اگز ًَع ثبسعبسی را هؾخـ کٌین ثِ ًفغ  آًضیَ، هذیبعشي ٍ ریِ. ًغج ًزم، خیلی ریش،
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کوک سیبدی ثِ سؾخیـ اگز ثبسعبسی اٍلیِ ثزاعبط یک هَرد خبؿ ثبؽذ  خَد هب ٍ ثیوبر اعز.

 :زٍسکل هزحلِ ثؼذثؼذ اس چیذُ ؽذى د هیکٌذ.

4. Scan : 

 خیز...ٍ در غیز ایي فَرر  ذّینهی tiltاگز ًیبس ثبؽذ سخز را 

 ضخبهز همطغ در دزٍسکل خیلی هْن اعز.

 :ثؼذی هزحلِ

5. Reconstruction : 

ٍ دظ اس آى ثبسعبسی سکویلی ٍ هزحلِ آخز اس  هزحلِ اٍلیِ ثبسعبسی ثب خَد دعشگبُ اعز. 

 :کبرّبی یک سکٌَلَصیغز

6. Filming)ثبت تصاویر(: 

 چبح هیؾَد. CDکبغذ یب  ،سقبٍیز رٍی فیلن

 ّغشٌذ. CT scanایٌْب هزاحل اجوبلی اس رًٍذ یک 
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 در جذٍل سیز خالفِ ؽذُ اعز: CT# هزاحل -
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information scout protocol scan reconstruction filming 


