
 اعکي CTتکٌیک ّای 

 

 

 

 

  

ی م ت س ر د  م ح م ز  ا ر  ک ش ت ا   ب

د ر ه ف و س ج پ  ی ا ت ی  ا ر   ب

 ؽکن ٍ لگي( CTجلغِ ی ؽؾن )

 –هغلوی فاعوِ  –تختیاری الِْ  –: حویذُ فالح اػضای گزٍُ

  لزتاًلَهْزداد 

 



داًؾگاُ ػلَم پشؽکی تْزاى 89ادیَلَصی ر  Page 1 

 

 ؽکن ٍ لگي

 هی ؽًَذ CT ایي هٌاعك تِ دالیل هختلفی

ی ٍ عیغتن گَارؽعیغتن ادراری ، عیغتن تارٍری ، ، هثال : احؾا درٍى ؽکن : کثذ ، کیغِ ففزا

 توام تیواریْای هزتَعِ

 ّن چٌیي : تزٍها ، عٌگ کلیِ ، عٌگ کیغِ ففزا ، دلپیچِ ، سردی ٍ ....

 ؽکن ٍ لگي ٍ ّن چٌیي ریِ اًجام هی ؽَد.  cancer  ،ctدر ّزحال در فَرت ٍجَد ّزگًَِ 

CT  ِفَرت اًجام هی گزدد: 3ؽکن ٍ لگي خَاؿ خَدػ را دارد ٍ ت 

1. No contrast تذٍى تشریك هادُ حاجة ٍ تذٍى هادُ حاجة خَراکی : 

2. Oral contrast جْت جذاعاسی احؾاء گَارػ اس عایز احؾا : 

3. Double contrast 

Oral contrast : 

 در ایي جا هادُ حاجة تا غلظت کن تایذ تذّین. 

 هادُ حاجة اًتخاتی گاعتزٍگزافیي ٍ تارین عَلفات اعت کِ تایذ رلیك ؽًَذ ٍ تِ تیوار دادُ ؽًَذ.

یکی هَل عاختاریؾاى تفاٍت اعاعی دارد. گزچِ فز دًٍذ اهپَگاعتزٍگزافیي تا هگلَهیي کًکتِ: 

هی  اًذٍد ؽذى دیَارُ احؾاضافِ هی کٌٌذ کِ یکی تاػث دُ تِ گاعتزٍگزافیي اها 2در ٍالغ  اعت.

 تَی پًَِ هی دّذ.اعت ٍ  ضذ ًفخؽَد ٍ دیگزی 

 عی عی اس آى را در  43تا  33در گاعتزٍگزافیي ها غلظت تغیار پاییي ًیاس دارین، در ٍالغ  -

لیتز آب هخلَط کزدُ ٍ تؼذ تِ تیوار دادُ هی ؽَد تا عز تکؾذ. تِ ایي فَرت کِ ّز  1.5

دلیمِ یک لیَاى تایذ تخَرد. )تایذ ّز لیَاى را تا جزػِ عز کؾذ(. در ایي حیي تِ  13-5
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ّوِ  تیوار هی گَیین راُ رٍد تا حزکات دٍدی لَلِ گَارػ سیاد ؽذُ ٍ هادُ حاجة عزیغ

 عاػت عَل هی کؾذ تا تیوار آهادُ گزدد. 2الی  1.5حذٍد  رٍدُ را تپَؽاًذ. ایي پزٍعِ

ت تارین تایذ خیلی خیلی رلیك تاؽذ، در ًتیجِ سهاى عَالًی تز هی در فَرت دادى عَلفا -

گزافیي هجثَرین اس آى اعتفادُ َدى عَلفات تارین ًغثت تِ گاعتزٍؽَد ٍ ها تِ دلیل تْتز ت

 کٌین.

 .اعتفادُ هی کٌین no contrastتزای عٌگ ففزا اس رٍػ  -

ّن هادُ حاجة تشریمی دارین ٍ ّن خَراکی. )تشریك ٌّگاهی  double contrastدر  -

  (اًجام هی ؽَد کِ هی خَاّین کار را اًجام دّین.

تل کٌتزاعت تا تَجِ تِ عزػت تاالی دعتگاُ هوکي اعت کِ هثاًِ در جا پز ًؾَد. ادر د -

 پظ تایذ فاسّای تاخیزی گزفت در کلیؾِ ّای تاخیزی.

 کاری ًذارد.( oral) اهزٍسُ گاّی پشؽک فمظ کٌتزاعت تشریمی تَفیِ هی کٌذ ٍ تا 

عاػت  2-3تیوار تایذ حذٍد  کِ اس هادُ ی کٌتزاعت اعتفادُ هیؾَد در حالت دٍم ٍ عَم -

 در تخؼ تواًذ ٍ ّن چٌیي تایذ ػلت ٍلت گیز تَدى آسهایؾات تزای اٍ تَضیح دادُ ؽَد.

کار اٍ اًجام  9- 9.5فثح ًَتت دّین تا 7.5ؽزایظ اگز عاػت  تزای هثال تِ تیواری تا ایي -

 عیٌَط اختقاؿ داد.پظ هی تَاى ایي دٍ عاػت را تِ عی تی هغش یا  .هی ؽَد

 آهادگی تیوار :

ت هؼذُ اػ خالی تاؽذ. عاػ 6-8تیوار تایذ  oral، در چَى عیغتن گَارؽی هذًظز اعت -

 تشریك ایي هشیذ تز ػلت هی ؽَد کِ ًاؽتا تاؽذ. در فَرت درخَاعت

 در ایي هذت تیوار ًثایذ چیشی تخَرد ٍ ًِ تایذ چیشی تیاؽاهذ. -

 ًیاس تِ آهادگی ًیغت. no contrast در  -

 هادُ حاجة کِ تیوار هی خَرد عؼن خافی دارد. ًؼٌا ٍ ... -
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َد. سیزا اعاًظ اعتفادُ هی ؽ در فَرت عؼن دار کزدى گاعتزٍگزافیي فمظ اس آب آًاًاط -

 ّز چیشی ًوی عاسد. اها عؼن دار کزدى تارین عَلفات هؾکلی ًذارد. اٍ ًؼٌا دارد ٍ ت پًَِ

 حال تیوار آهادُ اعت : 

- Pilot ، AP  یاPA  اعت. 183یا ففز 

 ّن گزفتِ هی ؽَد. latتؼذ اس ایي در فَرت ًیاس  -

هحذٍدُ عی تی اس تاالی دیافزاگن تا اًتْای تحتاًی ًغج  -

لگي )عوفیش پَتیظ ( فَرت هی گیزد. رکتَم جش  ًزم

 لگي اعت ، پظ تا اًتْای رکتَم پیؼ هی رٍین.

 

هی ؽَد گزفت اها  feet firstٍ ّن  head firstّن  -

 feet جْت آراهؼ ٍ کاّؼ اعتزط تیوار تزجیحا

first گیزین تا عز تیوار تیزٍى گٌتزی تاؽذ.هی 

هیلی  5هؼوَال   reconstructionهیلی هتز هیثاؽذ. اها   0.625 – 1.2 ضخاهت همغغ -

هیلی هتز تَدُ اعت. اگز اعپیزال تَد  conventional 13 هتز اعت کِ در دعتگاُ ّای 

هیلی  5 تا ضخاهتهیلی هتز هی تاؽذ. اها در هَلتی اعالیظ تاسعاسی  7ضخاهت همغغ 

 هتز اعت.

هیلی هتز را تایذ تِ فَرت فؼال  7ن هیلی هتز ٍ ّ 5ٍ ّن  reconstruction 3.625ّن  -

 داؽتِ تاؽین.

 axialیتال ٍ حتی تِ درد ل ٍ عاجهیلی هتز جْت تاسعاسی کزًٍا  1.2-3.625تاسعاسی  -

هیلی هتز  2-3ّن هی خَرد. تزای هثال در ًاحیِ آدرًال کِ هی خَاّین ضخاهت همغغ 

گزدد ٍ لغؼا تِ تِ فَرت تقَیز افلی تاسعاسی  عاجیتالتوا تاؽذ تَفیِ هی ؽَد ح

 هیلی هتز ًیاس اعت.  3.625 – 1.2تاسعاسی 
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 ٍ عاجیتال کزًٍال، تاسعاسی ّای هیلی هتز 5-7ّای  axialتقاٍیز چاج ؽذُ ؽاهل  -

 اعت.

یکی اس جاّایی کِ تَهز هتاعتاس هی دّذ کثذ اعت. ضوي ایي کِ خَدػ ّن هوکي اعت  -

 د.ؽَ cancerدچار 

-non) ّواًضیَم غیز اس (hemangioma)جْت تشریك ٍ افتزاق ّواًضیَم   -

hemangioma) :تزی فاسیک هی گیزًذ 

 ن.هی گیزی no contrastاتتذا یک  .1

 23دٍم حیي تشریك هی گیزین، یؼٌی در حیي ػثَر هادُ حاجة تایذ تقَیز تگیزین.   .2

 عی هادُ حاجة تا عی 133تشریك خَى درٍى آئَرت اعت. همذار  اس ثاًیِ تؼذ 33الی 

 هیلی هتز تز ثاًیِ تایذ تشریك ؽَد. 3الی  2عزػت 

3. Delay ثاًیِ اعت تا ػزٍق خًَی دیذُ ؽَد.)خَى داخل  53 اس ٌّگام تشریك حذٍد

 کثذ هی آیذ(

دلیمِ(. 5الی3ثاًیِ اس ؽزٍع تشریك اعت را هی سًیذ. ) 243تؼذی حذٍد  delayٍ تؼذ  .4

(  تزی   no contrastدر ٍالغ تِ ایي عِ هَرد آخز کِ تَضیح دادُ ؽذُ)تِ جش 

 َیٌذ.فاسیک هی گ

حذٍد اعت تا اگز تَدُ ای  کِ اٍل هی گیزًذ تزای هؾخـ کزدى no contrastدر ٍالغ  -

 ِ ٍجَد داؽت اؽتثاُ گزفتِ ًؾَد.کلغیف

 

1. No contrast 

2. In injection 

3. Delay 50 sec 

4. Delay 240 sec 

 (تزی فاسیک  = 2,3,4)
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گزفتِ هی ؽَد. 2ٍ3ٍ4هَارد پظ : در فَرت درخَاعت تزی فاسیک   

حذف  in injectionگزفتِ هی ؽَد ٍ  4ٍ  3ٍ  1اگز تا ٍ تذٍى کٌتزاعت خَاعتٌذ هَارد  -

 هی ؽَد.

 ( را هی گیزین.no contrast) در تذٍى کٌتزاعت فمظ -

 را هی گیزین. delay 50 s   ٍdelay 240 s یؼٌی 4ٍ  3در تا کٌتزاعت هَارد  -

 هماعغ تاال را دارین هی تَاًین تا فافلِ تشًین.  delay 50 s چَى در delay 240 sدر  -

 ، تاسعاسی کزًٍالؼ در فَرت ٍجَد حالة تغیار هْن اعت. delay 240 sدر تاسعاسی  -

- Delay 240sec  ًِدلیل ایي اعت کِ در حیي  ّالِ اعت.تِ فَرت جْت پز ؽذى هثا

ؽین. تخاعز ّویي اس تیوار هی تشریك هادُ حاجة ، حالة را تِ فَرت توام عَل  داؽتِ تا

تا عزفِ کٌذ  3تا  2ثاًیِ هاًذُ تِ اعکي( ،  15تا  13) delay 240 sخَاّین تا در حیي 

 تا ضزتات دیافزاگن تاػث تخلیِ هادُ حاجة اس لگٌچِ تِ دیافزاگن گزدد.

 هَارد خاؿ :

 اؽذ .گاّی تیوار فمظ لگي دارد ، پظ در ایي هَالغ ًیاس تِ یک عزی توْیذات هی ت

حاجة عی عی هادُ حاجة تشریك هی کٌین. هثاًِ کوی هادُ  23اگز تا تشریك تاؽذ ، اتتذا  -

عی عی( را  83دلیمِ هادُ حاجة افلی، یؼٌی تمیِ هادُ حاجة) 5-6هیگیزد. تؼذ اس 

 تشریك هی کٌین.

 اعت.  delay 50 sٍ  "هیلی لیتز تز ثاًیِ 3تا  2"عزػت تشریك هادُ حاجة   -

 تویش دّین. ًغثت تِ تمیِ ی هی تَاى ّواًضیَم راتِ ّویي راحت -

تا  23در اتتذای تشریك ) .ٌذغتّواًضیَم ٍ ّن تَدُ ؽثیِ تِ ّن ّّن  no contrastدر  -

هی ؽذًذ. اها در  enhance  اٍل ّز دٍ یکغاىdelay در ثاًیِ( ّواًضیَم پز هیؾَد ٍ 33

delay  ( 240دٍم s  ّواًضیَم )ٍ لی تَدُ ٌَّس تخلیِ هی ؽَدenhance  اعت. ) در

 اتتذا ٍ حیي تشریك ّواًضیَم سٍدتز پز هی ؽَد.( تزی فاسیک دلیل دیگزی ًذارد.
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غذُ آدرًال ًکتِ: در جاّایی هوکي اعت ضخاهت همغغ را کوتز اس حذ تگیزین. تزای هثال  -

 هی سًین سیزا ػضَ کَچکی اعت. هیلی هتز  2-3را 

نداریم. زیرا ممکن است ضایعات  gapدر تمامی حاالت و موارد در شکم  -

 خیلی کوچک گم شوند.

 

حاؽیِ ای  enhancementًکتِ: 

ّواًضیَم در فاس تاخیزی اٍل کِ اگز فاس 

تاخیزی تؼذی ٍ تؼذی را تگیزین هادُ ی 

 حاجة کاهال ّواًضیَم را پز هیکٌذ.

 


