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Chest CT (ِزاریخچ:) 

یىی اس زاثیزگذارززیي وؾَرّای دًیا در  اعر. chest اعىي CTُ یىی اس ًماط لَذ،ؽایذ اهزٍس

را در اعسفادُ اس زجْیشاذ ؽیویایی احومی تِ ًام فذام حغیي  ایزاًیْا ّغسٌذ. chest CTسهیٌِ 

ایي افزاد تِ وؾَرّای  سیادی درگیز هَاد ؽیویایی ؽذًذ. تغیار وزد ٍ افزادجٌگ زحویلی آغاس 

تِ ػٌَاى  فادُ وزدًذ ٍ خیلی اس افزاد را اعس ارٍخایی فزعسادُ هیؾذًذ.وؾَرّای ارٍخایی عَء

زَاًایی افزاد  در آًجا هسَجِ ؽذًذ ایيزٌْا زاثیز ایي لضیِ ایي تَد وِ  آسهایؾگاُ اعسفادُ وزدًذ.

آلواى وِ ّن هَاد ؽیویایی تِ ػزاق  ّای لذیوی تزای آًْا واراهذ ًیغر.CTزٌفظ خاییٌی دارًذ ٍ 

هی فزٍخر ٍ ّن ًوًَِ ّای ایزاًی را  آسهایؼ هیىزد ٍ ػلن خشؽىی خَد را زَعؼِ هیذاد یىی اس 

ؽزور سیوٌظ  اعىي تَد. CT زغییزازی وِ زَعظ تیواراى ؽیویایی ایزاًی ایجاد وزد در 

دعسگاّی تِ ًام ّلیىال یا اعدیزال را اتذاع وزد ٍ هسؼالة آى دعسگاّْای هَلسی اعالیظ ًیش تِ 

 ٍجَد آهذًذ.

CT indications: 

اس عزفِ ّای عادُ گزفسِ زا عزعاى؛ زٌگی ًفظ ٍ  ٍجَد دارد. chest CTدالیل سیادی تزای اًجام 

 عزفِ وِ یىی اس ػَاهلؼ ػفًَی اعر.

اها  تِ ػلر دٍتؼذی تَدى هوىي اعر خَب ًوایؼ دادُ ًؾَد. ػفًَر در زقَیز رادیَگزافی (-

CT .تا تزؽْایی وِ هیشًذ ػفًَر را ًوایؼ هیذّذ  

در هَارد دیگز  فیذ اعر.ه  CTهیزعذ (pleura) در هَرد ززٍها زٌْا در آعیثْایی وِ تِ خلَر( -

  را ًوایؼ دّذ. فمظ در تاسعاسی ّا ّغر وِ هیسَاًذ ؽىغسگیْا

 هایغ احسواال ّواى چیشی خیذا ًؾذ، pmdتِ  غراج)  pmdچَى در عیٌَسیر  :عیٌَسیر (-

تِ ؽذذ ؽزٍع  تیوار اس خؾر حلك تِ ریِ هیزیشد ٍ عیٌَط ّا جزیاى دارد.( هخاعی اعر وِ در

 وارتزد دارد. chest CTّن  pmdدر  هیىٌذ. )؟؟( pmdتِ اس دعر دادى هایغ 
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زَهَرّا خَد تِ دٍ  دیگزی زَهَرّا ّغسٌذ وِ هیسَاًٌذ زَهَرّای ریِ یا هذیاعسیٌَم تاؽٌذ. (-

خَد ریِ ٍ هذیاعسیٌَم اعر ٍ  اىؽأِ هٌؾزمغین هیؾًَذ.زَهَرّای اٍلیِ ودعسِ اٍلیِ ٍ ثاًَیِ 

  زَهَرّای ثاًَیِ وِ اس تزعر،هغش،وثذ ٍ دعسگاُ گَارػ تِ ریِ هساعساس هیذٌّذ.

 حغاعیر ّا ّغسٌذ. ،chest CTاس دالیل دیگز ( -

 تکنیک ها:

 یا PAوِ تیؾسز اس ّوِ ووه هیىٌٌذ  (pilot) ّایی خایلَذ تِ اعىاذ فیلن ًیاس دارین.اتسذا ( -

AP  .لسزال( 070یا  90اها در تؼضی هَارد  اعر. درجِ 080یا  0 هَلؼیر زیَب در خظ اعر( 

 .ریِ را هؾخـ هیىٌین ،APدر ًوای  هیثاؽذ. APاها تیؾسزیي وار رٍی ًوای  ًیاس اعر. ّن

اعر ٍ زا وثذ  clavicleهماعغ اس تاالی ریِ یا لاػذُ گزدى اعر در ٍالغ اٍلیي همغغ اس تاالی  (-

 اداهِ خیذا هیىٌذ.

 .فاس زٌفغی ػویك اعر تْسزیي فاس، (-

تِ دلیل لغغ ٍ ٍفل ؽذى زٌفظ ٍ جاتِ جا ؽذى ریِ گاّی در لذین ٍ تا دعسگاّْای لذیوی  (-

دعسگاّْا هَلسی  اهزٍسُ ٍ گح ففز اعر. thickness  ،5mmضایؼاذ ریش اس دعر هیزفر.

را تا ّن یىی وزد  اس دزىسَر ّا وِ هیسَاى چٌذزا ارًذد mm  0.5-1اعالیظ ّغسٌذ وِ ضخاهر

ایٌْا را تا ّن یىی هیؾَد ٍ  5mmهیشًٌذ وِ ّزوذام ّواى  0زا 5یا  0.05زا 4یا  0.605زا 8هثال 

ّز دٍ تاسعاسی را فؼال هیىٌین وِ در ایٌقَرذ ّن هیسَاًین  هیذّذ. 5mmهمغغ وزدُ یه 

5mm 0.625 ضخاهر را تاسعاسی وٌین ٍ ّن هثالmm در  فِ خَاعسینوِ اگز تاسعاسی اضا را(

در ایي حالر حافظِ دعسگاُ سٍدزز خز  را تِ راحسی اًجام دّین. ّا هَرد ضایؼاذ( تسَاًین تاسعاسی

 هیؾَد اها ایي هشیر را دارد وِ ًیاسی تِ دٍتارُ اؽؼِ دادى تیوار ًیغر.

اعر اها  هیلی هسز 0.5یا  0.605یا  0.05گفسین وِ ضخاهر همغغ  ًحَُ تاسعاسی:

reconstruction  5افلیmm ریِ( ٍ ًغج ًزم َّا ،ها در ًاحیِ ریِ دٍ ًغج ر.اع( 
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یىی هذیاعسیٌَم ٍ دیگزی  هیذّین.خظ دٍ ًَع زقَیزگیزی ٍ تاسعاسی اًجام  )هذیاعسیٌَم( دارین.

چاج زقاٍیز ٍ  در تاسعاسی هذیاعسیٌَم ًغج ریِ ّن تایذ تزرعی ؽَد. ریِ وِ تغیار اّویر دارًذ.

اس ًغج للة داؽسِ تاؽین ٍ واهال عفیذ ٍ رٍؽي ظاّز وزدى ّن تایذ عَری تاؽذ وِ یه عایِ ای 

چِ ػفًَی  ًاحیِ سیز تغل ّن ًثایذ حذف ؽَد چَى هؼوَال در اثز ٍجَد ضایؼاذ،ّن چٌیي  ًثاؽذ.

 .تایذ زا ًغج َّا وؾیذُ ؽَد FOVسیز تغل ّن درگیز هیؾَد ٍ  ،)تذخین(  malignantٍ چِ 

ززجیح تز ؛ feet first یا head firstفَرذ  یا تِ هیثاؽذ.  SUPINEٍضؼیر خَاتیذى تیوار 

چَى درفَرذ اعسفادُ اس اًضوسَر  تا خا ٍارد ؽَد،تیوار  ٍ تاؽذ دعسگاُ ّلیىال ایي اعر وِ

ززجیح تز ایي اعر وِ دعر تیوار تاالی عز تاؽذ زا  راتغْای اًضوسَر راحسسز تِ دعر هیزعٌذ.

 زقَیز افشایؼ هی یاتذ beam hardening  ارزیفىر ّای حافل اس عایِ دعر وٌار رٍد چَى

تیوار ًازَاى اها در فَرزیىِ  ایي ارزیفىر ّا را زا حذٍد سیادی هْار هیىٌٌذ( MSCT)اگز چِ 

وِ تزای  CTدارًذ یا در  breastِ جزاحی هثال در افزادی وِ عاتم ای ًذارین.تاؽذ چارُ 

planning  رادیَززاخی اًجام هیؾَد تیوار ّواًگًَِ هیخَاتذ وِ درplanning .چَى  هیخَاتذ

اًجام  simulationعر هی آیذ را تِ واهدیَزز هیذٌّذ ٍ یه تاسعاسی تِ د CTاعالػازی وِ اس 

تِ ػثارزی اگز زَهَر داؽسِ  هیذٌّذ ٍ تزًاهِ زاتؼ تِ زَهَر را تزًاهِ ریشی واهدیَززی هیىٌٌذ.

 positionخاؿ هیذٌّذ حاال اگز  positionتاؽین ٌّگام تزًاهِ ریشی تزای ایي زَهَر یه 

تزای زخزیة زَهَر اس ایشٍدٍس اعسفادُ  ٍ چَى وٌین ؽىل زَهَر ًیش زغییز هیىٌذ دعر را ػَك

ٌذ وِ ّزیه دارای یه لذرذ زخزیة ّغسٌذ درًسیجِ اؽؼِ هثال تِ جای ایٌىِ تافر هیىٌ

تا ًحَُ  CTتٌاتزایي  غیزًىزٍس اعزاف را استیي تثزد تافر ًىزٍس را هیشًذ وِ هماٍهر تیؾسزی دارد.

اگز زشریك داؽسِ  اها تِ فَرذ رٍزیي دعر را تاالی عز هیگذارین. رادیَززاخی تایذ ّواٌّگ تاؽذ.

دعر تایذ تاالی عز  دعر را تاالی خیؾاًی ًویگذارین چَى هادُ حاجة یىٌَاخر ًویزٍد. تاؽذ

  تاؽذ.

ریِ چَى ظزفیر زٌفغی تیوار هحذٍد اعر سهاى ها ّن هحذٍد اعر ٍ چَى در زٌفظ  CTدر 

ظزفیر زٌفغی تیوار وِ در فَرذ خاییي : ّین تایذ تِ ایي هَارد زَجِ وٌینػویك وار را اًجام هیذ
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افشایؼ  mAچَى عزػر تاال هیزٍد تایذ  ،را اضافِ وٌین pitchذ عزػر حزور زخر ٍ تَدى تای

را تا زَجِ تِ ؽزایظ افشایؼ ٍ  mAازَهازیه اعسفادُ وزد وِ  mAدرًاحیِ ریِ تایذ اس  یاتذ.

 ml/s 3-2تِ فَرذ رٍزیي تذٍى زشریك اها اگز تا زشریك هذًظز تاؽذ عزػر زشریك  واّؼ دّذ.

 320 (visipaque-iodixanol) هؼوَال ٍیشیدان} mg 350یا  320ززجیحا یذ ، هیثاؽذ

mgI/ml}  100ٍ هیشاى هادُ حاجةcc .هیثاؽذ delay time  ثاًیِ هگز در هَارد 50تزاتز

 ثاًیِ خاییي آٍرد. 40خاؿ وِ هیسَاى آى را زا 

گاّی تزًٍؾیَل هذ ًظز  ٍ یىی تز اعاط هذیاعسیٌَم دارین. lungها دٍ زقَیز یىی تز اعاط 

خیؾٌْاد را  High Resolution CT ای HRCTدر ایي هَارد  ٍ ضایؼاذ وَچه ّغسٌذ، هاعر

تزخالف خَد   HRCTوال تذٍى زشریك اعر ٍ ّیچ جا تا زشریك هؼٌی ًذارد.  HRCTهیىٌین.

Chest CT وِ در یه حالر گزفسِ هیؾَد در دٍ حالر دم (inhale) تاسدم ٍ (exhale)  ِگزفس

 تاال تاؽذ. mAازَهازیه اعر اها تایذ  mAّزچٌذ ، چَى ّذف آلَئَل ٍ تزًٍؾیَل اعر هیؾَد.

 خَب اعر. mm 1.25-1 اعر.ّزچِ ضخاهر همغغ ووسز تاؽذ تْسز 

 Gap:  اینجاستتنها استثنائی که میگوییم گپ داریم ،m10m چَى  ،گپ داریمTC  ِری

فَرذ تِ  جا زٌْا تزًٍؾیَلْا را هیخَاّین خظهیذٌّذ ٍ در ایٌ HRCTرا هیگیزین تؼذ درخَاعر 

ّن  10mmدر ریِ را هیسَاى تا گح  ضخاهر همغغ mm 0.625 دخَ رًذٍم ٍار همغغ هیشًین.

تاسعاسی وزد درًسیجِ در هَلسی اعالیظ ٍ اعدیزال ّزعِ تاسعاسی را فؼال هیىٌین ٍ در حافظِ 

ّن دم ّن تاسدم هذًظز تَد  اًزففِ HRCTاگز  دعسگاُ ّغر زا درفَرذ لشٍم اعسفادُ وٌین.

 هیگیزین ٍلی هؼوَال در ایزاى دم ػویك اعر.

 هیؾَد عِ تاسعاسی تزای ریِ:خظ 

 .mm 1-0.5تا ضخاهر ریِ  .0

 .mm 5تاسعاسی  .0

 .HRCTتزای  mm  ٍgap=10 mm 0.5تاسعاسی  .3
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ِ تاؽین ٍ هیشًین زا تسَاًین تاسعاسی ّای دیگز را داؽس mm 0.5در ٍالغ ها ریِ را تا ضخاهر } 

ؼِ تگیزد ٍ هشیر ایي اعر وِ اگز تیوار تاسعاسی ّای دیگز را تخَاّذ ًیاس ًیغر وِ دٍتاری اؽ

 ّشیٌِ خزداخر وٌذ... {

گی دًذُ ٍجَد دارد وِ ػالٍُ تز تاسعاسی یىی اس اعسثٌائاذ در ریِ ززٍها اعر وِ احسوال ؽىغس

یا  VRٍ هیسَاى اعسخَاى را تِ فَرذ  ّن تایذ فؼال ؽَد bone ، تاسعاسیریِ ٍ هذیاعسیٌَم

یىی اس ًىاذ هْن در زَهَرّا ٍ هساعساسّا ٍ  تاسعاسی حجوی )عِ تؼذی در ایزاى( تاسعاسی وزد.

ی سهاًی اعر ٍ تِ ّویي دلیل افسزاق زَهَر ٍ هساعساس ٍ یا افسزاق زَهَر خَػ خین ٍ تذخین تزرع

delay در زَهَرّای خَػ خین هاًٌذ ّواًضیَم هادُ حاجة وِ ٍارد  ،ّای هخسلف هیگیزین

تا  هیؾًَذ ٍ تؼذتؼذ خززز  زَهَرّایی وِ خز هیؾًَذ، هیؾَد عزیغ خز هیؾَد ٍ عزیغ خالی هیؾَد.

هساعسازیه ّن  زَهَرّای فافلِ سهاًی عَالًی ززی زخلیِ هیؾًَذ زَهَرّای تذخین ّغسٌذ.

  enhanceّویي گًَِ اًذ تا ایي زفاٍذ وِ سٍدزز 

تزای تافر ًىزٍسُ اتسذا  ؽذُ ٍ دیززز زخلیِ هیؾًَذ.

تؼذ در هزحلِ تؼذ  اعزاف خز هیؾَد ٍعظ خالی اعر،

ٍ تؼذ هزوش خز اعر ٍ اعزاف خالی هزوش خز هیؾَد 

  هیؾَد.

%  63اعر وِ در  part-solid ًذٍل اس ًَع زقَیز رٍتزٍ ًىسِ:

 هَارد تذخین اعر ٍ ًوایی ؽثیِ تِ ًیوزٍ دارد.

فمظ  ،چَى زَهَر را تِ فَرذ لَوال هیخَاّین

زا تِ راحسی تسَاًین  ؾَدهی زرعیهحذٍدُ زَهَر ت

 2عزػر زشریك  اعالػاذ تیؾسزی تِ دعر تیاٍرین.

ml/s 100اى هادُ حاجة شٍ هیcc .هیثاؽذ FOV  15تزاتزcm .اعر  ٍ delay time  ًیش در

 هیثاؽذ. )تز اعاط وساب( 30sec, 1min, 2min, 3min, 4minسهاى ّای 
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 ای از نکات کتاب:خالصه 

راى % تیوا 69زا  spiral CT  ،03تا  high riskی تیواراى  غزتالگزی عزعاى ریِهغالؼاذ  .0

ایي درفذ حسی تاالزز ّن  MSCTی تَعیلِ . داد یـدارای ًذٍل ّای ریَی زؾخرا 

 هیزٍد.

تِ ایي چْار دلیل % اى ّا 90 ، خَػ خین ّغسٌذ ٍتغیار سیادی اس ایي ًذٍل ّازؼذاد  .0

 . ّاهارزَها.4ٍ گزاًَلَها  .3 ریِ ّای. هساعساس 0 اٍلیِ ی ریِ. عزعاى 0ازفاق هیافسٌذ: 

تِ ًام  لَل ّای ایوٌیزجوغ عتذلیل  اًَاع هخسلفی اس تیوار ّا )گزاًَلَها ًَع خافی اس السْاب اعر وِ در

  هاوزٍفاصّا ایجاد هیؾَد.

تَجَد هیایذ هثال در ریِ  در اًجاًَػی زَهَر خَػ خین اعر وِ هؼوَال اس جٌظ هحلی اعر وِ  ّاهارزَها

 هؼوَال اس جٌظ خاراًؾین ریِ اعر ٍ ّویي عَر هیسَاًذ اس جٌظ غضزٍف ٍ چزتی تاؽذ.(

 ) ایي جذٍل عثك چیشی وِ در سیز جذٍل ًَؽسِ ؽذُ تِ عَر ؽاخـزَراعیه  MSCTّای خاراهسز  .3

 رػایر ؽَد.( MSCTتایذ تزای زجْیشاذ  ٍ حسوا رػایر هیؾَد

 

 


