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 اعىٗ CTتىٙیه ٞای 

 

 

 

 

  

 

 ٔغش( CTٔغش ٚ ٘حٜٛ ی ا٘جاْ  CTجّغٝ ی زْٚ ) ا٘سیىاعیٛ ٞای 
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 عی تی ٔغش:

أزٚسٜ پیؾزفت ٞای سیازی وززٜ اعت ِٚی  MRIٞزچٙس  عی تی ٔغش پزوارتززتزیٗ اعت،

 اعت. CTروٗ تقٛیزتززاری تزای ٔغش ٕٞچٙاٖ 

 زالیُ سیازی تزای ا٘جاْ عی تی ٔغش ٚجٛز زارز وٝ تزذی اس آ٘اٖ ػثارتٙس اس:

ٔی  golden choice ،CT: وٝ زر ایٗ ٔٛرز head trauma٘رغتیٗ زِیُ آٖ  .1

ٔست سٔاٖ وٓ تزی طَٛ ٔی  MR٘غثت تٝ  CT تقٛیزتززاری ایٙىٝتٝ زِیُ  تاؽس؛

ت لطؼا CTزوت تیٕار ٔؾىُ وٕتزی پیؼ ٔی آیس ٚ ٕٞیٗ طٛر وؾس ٚ زر فٛرت ح

 .٘سارز  CTرا تٝ ذٛتی  ایٗ لاتّیت  MRIؽىغتٝ را تٟتز ٘ؾاٖ ٔی زٞس ِٚی

 اعت. تزٚٔا ی تؾریـٝ ی راٞثزززتح  CTتٙاتزایٗ 

2. CVA (cerebrovascular accident) :ٔغش ٚجٛز  ٖرٚتٕاْ ضایؼات وٝ ز

اٌز ذٛ٘زعا٘ی تٝ یه لغٕت اس ٔغش  .٘ٙس تٝ ٞز زِیّی ایجاز ٔؾىُ وٙٙسزار٘س ٔی تٛا

 ػُٕ آٖ لغٕت ٔرتُ ٔی ٌززز. ا٘جاْ ٘ؾٛز

CVA :تٝ زٚ فٛرت اعت 

 .ذٛ٘زعا٘ی ا٘جاْ ٕ٘ی ؽٛز ایغىیٕیىاَ:-1

 .چٖٛ لغٕتی اس ري پارٜ ؽسٜ اعت ػسْ ذٛ٘زعا٘ی ٕٞزاٜ تا ذٛ٘زیشی اعت ٕٞٛرٚصیىاَ:-2

 ایجاز ٔی وٙٙس ctوٝ ایٗ زٚ تقاٚیز ٔرتّفی زر 

 زر ایٙجا سیاز اعت. CT   ٚMRIتفاٚت 

ٔی تٛا٘س پیؼ تیٙی وٙس وٝ تا چٝ  MRIزر فٛرت تزٚس ایغىٕی ٚ ٘ثٛز ٞیچ ٌٛ٘ٝ ػالٔتی 

رخ  ...زر فٛرتچٖٛ عزػتؼ تاالتزاعت ٚ ٞشیٙٝ ی پاییٗ تزی زارزٚ CTٔست ازأٝ زارز ِٚی  

 اعتفازٜ ٔی ؽٛز. CTاس  CVA زاز

 (Tumour) تومور .3
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ی فضاٌیز اِٚیٝ یا ٞاتٛزٜ تٛٔٛر ٞا  زر تٛٔٛرٞا یه عزی پارأتز ٞایی را تایس زر ٘ظز تٍیزیٓ.

 ٞغتٙس. ثا٘ٛیٝ

 ذٛػ ذیٓ ٚ تسذیٓ اِٚیٝ:تٛزٜ ٞای 

ٔثُ وٙغز وِٖٛٛ ٚ وٙغز  ٔتاعتاسٞایی وٝ اس جاٞای زیٍز عزایت وزز٘س ثا٘ٛیٝ:تٛزٜ ٞای 

 (urogenital) ٚرٚص٘یتاَتزعت ٚ ا

)ٞز چیشی  ازٔاتٛس اطزاف -2ذٛز تٛٔٛر  -1 زر تٛٔٛر ٞا ٔا زٚ فاوتٛر اعاعی را ٔس ٘ظز زاریٓ:

  اطزاف فؾار تیاٚرز ٔی تٛا٘س ایجاز ازْ تىٙس.( وٝ تٝ ٘غج ٘زْ

ؽزٚع ٔیؾٛ٘س ٚ تٝ تسریج الیٝ  تٛٔٛر ٞا اس تمغیٓ غیز لاتُ وٙتزَ ٚ تسٖٚ تز٘أٝ ی یه ٞغتٝ

ٞزچٝ وٝ تٛٔٛر تشري ٔی ؽٛز ذٛ٘زعا٘ی تٝ ٞغتٝ ٚ عَّٛ ٞای ٞای عِّٛی افشٚزٜ ٔیؾٛ٘س ٚ 

زر ٚالغ تٛٔٛر ٔزوش غیز فؼاَ ٚ اطزاف ٚ الیٝ ٞای ذارجی فؼاَ زارز.   ٔزوشی وٓ ٔی ؽٛز

  ماْٚ ٞغتٙس.وٝ اوغیضٖ وٓ تزی ٔی ٌیز٘س ٘غثت تٝ اؽؼٝ تٝ ؽست ٔ عَّٛ ٞای ٞایپٛوغیه

 زِیُ:

 . )وٕتز زر فاس ٞای حغاط تمغیٓ عِّٛی لزار ٔیٍیز٘س.(فؼاِیت ٔیتٛسی آٟ٘ا وٙس ٔی ؽٛز-1

 ؟؟اس تیزٖٚ تٝ زاذُ وٙس ٔی ؽٛز RNAا٘تماَ -2

 ؟؟ ٞٓ وٙس ٔی ؽٛز RNAتِٛیس -3

اتتسای أز یه جزاحی ٔغتمیٓ ا٘جاْ ٔی ؽٛز وٝ تٛٔٛر را  زرٔاٖ چٙیٗ تٛٔٛری ذٛب ٘یغت.

تززار٘س ٚ اٌز اس یٝ حسی تشرٌتز تاؽس اس چٙس جٟت رازیٛتزاپی ٔی وٙٙس ٚ عَّٛ ٞای 

 اوغیض٘یت را اس تیٗ ٔی تز٘س ٚ تٛٔٛر وٛچه ٔی ؽٛز.

 

 

 افُ اعتٛار اعت: 2تز  تززاریزر تٛٔٛرٞا  تقٛیز
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- )no contrast & with contrast 

 اطزافؼ ٞٓ ٔؾرـ ٔی ؽٛززر تسٖٚ تشریك تٛٔٛر را تٝ فٛرت عایٝ  ٔی تیٙیٓ وٝ ازْ 

)یؼٙی حاؽیٝ ی  ٚلتی تشریك ا٘جاْ ٔی ؽٛز لغٕت ٞایی اس تٛٔٛر وٝ ذٛ٘زعا٘ی ٔی ؽٛز

ٔی ؽٛز ٚ تافت   enhanceٚ لغٕت ٞای ٔزوشی وٓ تزٔی ؽٛز  enhanceتٝ ؽست  تٛٔٛ(

 ٞٓ تفاٚتی ٕ٘یىٙس. (edematous)ازٔاتٛس 

 ٞایپٛوغی -3اوغیض٘یت تٛزٖ  -2ازْ  -1ػأُ تا ٞٓ تزرعی ٔی ؽٛ٘س: 3پظ تٝ راحتی ایٗ 

 تٛزٖ

 ٞٓ ٔی تٛٚا٘س وٕه تیؼ تزی تىٙس. MRIتٛا٘ایی ٞای تاالیی زارز ٞزچٙس  CTزر تٛٔٛر ٞٓ 

 (infection) بیماری های عفونی -4

ویغت ٔی وٙٙس آٟ٘ایی وٝ ایجاز  -2ػفٛ٘ی ٔمطؼی  -1تیٕاری ٞای ػفٛ٘ی تز زٚ ٘ٛع ٞغتٙس:

 (TB)ٔثُ تٛتزوِٛٛس 

 ٚ زاذُ تؾریـ ویغت تا تشریك ٚ تی تشریك تقٛیزتززاری ا٘جاْ ٔی ؽٛز وٝ زر ٔزوشتزای 

 .یا حاؽیٝ تؾىیُ ٔی ؽٛز ریًٙ اعت ٚ اطزاف یه پاییٗ  CT numberویغت

ذٛ٘زعا٘ی تیؾتز ٔی ؽٛز ٚ تا  زر اِتٟاب أا ػفٛ٘ت ٞای اِتٟاتی تا تشریك ؽٙاذتٝ ٔی ؽٛ٘س.

 اعت.ٕٞزاٜ  CT number   ٚenhanceافشایؼ 

 )یا طثراَ( ٞا لاتُ ؽٙاعایی ٘یغتٙس ٔثُ ٞزپظ infection ِٚی ٕٞٝ ی 

 : (metabolic disease) بیماری های متابولیکی-5

 وٝ زر ایٗ ٞا فاوتٛر ٞایی زر ذٖٛ ٕٔىٗ اعت تٝ ذاطز عیغتٓ زفاػی تسٖ  جاتجا ؽٛز.

6- Demyelination : ٖتیٕاری ٞایی وٝ غالف ٔیّیٗ را اس تیٗ ٔیثز٘س وٝ ٔؼزٚف تزیٗ آ

MS  . اعتCT  ،golden choice  .تیٕاری ٞای ٔثُ: ٘یغت ِٚی وٕىی ٔی تاؽس 
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  (paralysis) پاراِشی( -

زر چٙس  CSFتغتٝ ٔی ؽٛز ٚ ٔایغ  CSFوٝ زر آٖ یىی اس ٔجاری ا٘تماَ  ) ٞیسرٚعفاِی( -

عززرز ٚ تٟٛع اس ػالئٓ ایٗ تیٕاری  عزٌیجٝ، ٔغش فؾار ٔی آٚرز. تطٗ تجٕغ پیسا ٔی وٙس ٚ تٝ

فمط زر یه یا زٚ ٔٛرز وٝ  ارسػ زارز ٚ تٝ فٛرت ػٕسٜ تسٖٚ تشریك اعت. CTایٙجا ٞٓ  اعت.

 (ىٛن تٝ ٚجٛز تٛٔٛر زر ٔغیز ٞغتیٓ تا تشریك ٔیٍیزْ.ٔؾ

٘غساز تزرعی ؽٛز ِٚی تٝ ٞٓ تا ٚ ٞٓ تی تشریك ا٘جاْ ٔیؾٛز تا ػُّ ا پظ زر ایٙجا ٞٓ ٞز زٚ،

 فٛرت وّی تشریك ٘سارز.

 

 :CTا٘جاْ 

  head restاستایس ٔؾرقات ٚارز ؽٛز ٚ تیٕار رٚی ترت ترٛاتس ٚ  ،پظ اس پذیزػ تیٕار

)لغٕتی اس ترت وٝ ٔتحزن اعت ٚ عز تیٕار زر اٖ لزار ٔی ٌیزز تا عز زر ٔزوش  اعتفازٜ ؽٛز

 (.حفزٜ ی ٌٙتزی ٚالغ ؽٛز

طثك ٌفتٝ  ) رت ٔٙطثك ؽٛزتا ذط ػٕٛز تز ت (virchow's line) ٚیز ؽٛ ذط تا حس أىاٖ

. طثك ا٘چٝ زر اٚرتیت ٚفُ ٔی وٙس فٛلا٘ی عٛراخ ٌٛػ ذارجی را تٝ ِثٝ ی ی اعتاز:

Wikipedia  أسٜ اعت، ایٗ ذط ریؾٝ ی تیٙی(root of the nose)  را تٝ الٔثسا

(lambda) ٘ؾس.تایس ػٕٛز تاؽس اٌز ٘ؾس ٞٓ  (ٚفُ ٔیىٙس 

 (tilt)لاتُ تٛفیف اعت وٝ تا ساٚیٝ زازٖ تٝ ترت  ctذط تٝ ػٙٛاٖ یه ِٙسٔارن زر  ایٗ

اٌز ٞسف ایٗ اعت وٝ اطالػات ذٛتی تٝ زعت تیاٚریٓ ٔیشاٖ تیّت ٔیتٛاٖ اٖ را ػٕٛز وزز. 

 تایس وٓ تاؽس ٚ ٚیز ؽٛ تایس ػٕٛز تاؽس.
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 اعت( virchow's line؛  Wikipedia) ذط لزٔش تٙاتز 

( لطؼا عٛپایٗ ذٛاتیسٜ ٚ head first) تیٕار ٔی ذٛاتس ٚ عا٘تز ٔی ؽٛز ٚ تا عز ٚارز ٔی ؽٛز

 اٌز ایٟٙا رٚ تزای زعتٍاٜ تؼزتف ٘ىٙیٓ ٔاروز اؽتثاٜ ٔیفتس.

تایس پزٚفایُ تاؽس تا ٚیزؽٛ ٔؼّْٛ ؽٛز ٚ را چٍٛ٘ٝ تش٘یٓ، تایس ٔؾرـ وٙیٓ وٝ اعىات فیّٓ 

تالفافّٝ اعىات فیّٓ زرجٝ تاؽس،  279یا  99ای ػٕٛز تایس ثت تٝ تیٕار تٝ جساٚیٝ ی ترت ٘غ

 تٟیٝ ٔی ؽٛز.

 زٚ ٘احیٝ تایس ٔس٘ظز لزار ٌیزز: زر ٔغش 

)ایٗ لغٕت تٝ ؽست  تا پارا عال ازأٝ زارز  ٔیؾٛز ٚ ؽزٚع ٘احیٝ ای وٝ اس فٛرأٗ ٍْٔٙٛ -1

 ؿ ایٗ ٘احیٝ را( تٙاتزایٗ تایس ٔالحظات ذا)ٌٛػ ٚ تاَ اعفٙٛئیس اطزافؼ اعترٛا٘ی اعت

 (زاؽتٝ تاؽیٓ.
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 عال تٛرعیىا ٚ پاراعال( ٔرچٝ، ٚ post.fossa٘ٛاحی ذطز٘ان)ٔثُ -2

 ٞزچیش حجیٓ وٝ تٝ ٞیپٛفیش فؾار تیاٚرز تٝ ػقة اپتیه فؾار ٚارز ٔی وٙس.

 زر عیغتٓ ٞای لسیٕی تٙاتزایٗ ٘احیٝ فٛرأٗ ٍْٔٙٛ تا پاراعال ضرأت ٔمطغ وٓ ٞغت.

(conventional) 4-5  ِٚی أزٚسٜ ِٔٛتی اعالیظٔیّی ٔتز ضرأت (MSCT)  َیا آٌشیا

ٔیّی ٔتز  conventional 8-19 زر  ضرأت اس ٘احیٝ پاراعال تٝ تاالٔیش٘س.  ٔیّی ٔتز 2.5

 اعت. )زر ٘احیٝ ی ٔد( ٔیّی ٔتز MSCT 5ِٚی 

 تاال MA ٔیّی ٔتز( ٚ اعترٛا٘ی تٛزٖ ایٗ ٘احیٝ تاػث ٔیؾٛز وٝ 2.5) ضرأت ٔمطغ وٓ

 تاؽس.

vk:  چٖٛ حغاعیت زتىتٛر زر ایٗ حس تاالعت. 129ٔؼِٕٛی 
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Kernel  یاimage algorithm زر ایٙجا لطؼا تایس ٚ إٞیت زارزbrain  ٚ زر  ا٘تراب ؽٛز

 hard)زر  تمغیٓ ٔی ؽٛز. brain tfos , hard brainتؼضی زعتٍاٜ ٞا تٝ زٚ فٛرت 

brain ).پیىغُ ٞا تشرٌتز ٔیؾٛز 

یىی اس  ؽىغتٍی زر اعتفازٜ ٕ٘یىٙیٓ ٍٔز ایٙىٝ bone windowؼٕٛال اس تزای ٔغش ٔ

 .اعتفازٜ وزز)اعترٛاٖ ریش(  bone plus اس پتزٚط تاؽس تایس اعترٛاٖ ٞای

ذط زر ایٙجا  ٔس ٘ظز لزار ٍ٘یزز head traumaٚیز ؽٛ ٕٔىٗ اعت زر یه ٔٛرز ٔثُ 

OMBL  یاIOMBL ٔس ٘ظز لزار ٔی ٌیزز. 

 ٚ ٘ؾاٖ زازٜ ٔیؾٛز. تٝ راحتی واٚر ٔی ؽٛز )اعترٛاٖ وف( پتزٚط تاؽساٌز ؽىغتٍی زر 

 .تیٕار أازٌی ذافی ٘یاس ٘سارز ct brainتزای 

 

ٔیّی ٔتز یا  9.6×16( وِٛیٕاعیٖٛ -

  ٔیّیٕتز. 9.5×2

تا iomeprol تشریك ٔازٜ ی حاجة  ( -

یس تٝ تاال تٝ ٔیشاٖ  ٔیّیٍزْ 399غّظت 

 2تشریك ٔیّی ِیتز؛ عزػت  89-199

 ٔیّی ِیتز تز ثا٘یٝ.
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أا سٔا٘ی وٝ تایس اعت  ثا٘یٝ 15-8تٝ ٔغش  ار٘ج سٔاٖ رعیسٖ ٔازٜ حاجة اس چیٗ لسأی

ذٖٛ  ٔیؾٛز. missزٚق ذٛ٘ی را ٔی تیٙیٓ ٚ اطزاف تٍیزیٓ ایٗ ٘یغت زر ایٗ سٔاٖ ٔا فمط ػ

اطزافؼ را تحت  جّة تٛجٝ وززٜ ٚ ؽٛز high lightت تؼازَ تزعس،اٌٝ جایی ِتایس تٝ حا

تٝ  اعىٗ زر سٔا٘ی ا٘جاْ ؽٛز وٝ ذٖٛ تزای ٕٞیٗ تایسؽؼاع لزار ٔی زٞس ٚ زیسٜ ٕ٘ی ؽٛز 

 تؼازَ تزعس.

 )سٔاٖ  ثا٘یٝ 59-49تٝ تؼازَ  تزعس  ٔازٜ ی حاجة پظ تایٕی  تایس اذتقاؿ زازٜ ؽٛز تا

delay) ..ٚجٛز یا ػسْ ٚجٛز تشریك زر تقٛیز تایس ٔؾرـ ؽٛز 

ی تؼسی ا٘جاْ ؽٛز تایس ٔؾرـ تاؽس ٚ ترٛاٞیٓ تاسعاسی ٞا (MSCT)یظ اٌز ِٔٛتی اعال

 وٙیٓ:

 تاسعاسی ٔی ؽٛز ٔیّی ٔتز 1.25تا  1اعالیظ تاؽس  16( اٌز زعتٍاٜ -

 ٔیّی ٔتز. 9.5-9.625اعالیظ تاؽس  64( اٌز -

 را فؼاَ ٔی وٙیٓ. 16جایی وٝ تٛٔٛر یا ػفٛ٘ت ٚجٛز زارز 

 ٘یاس أا تزای ایٙىٝ ِٚی ؽایس ٘یاسی تٝ تاس عاسی ٘ثاؽس، ٕٞیؾٝ تاسعاسی را فؼاَ ٔی وٙیٓ

 brainتیایس، تا تاسعاسی اعىٗ را ا٘جاْ ٔیسٞیٓ. زر   ct٘ثاؽس تیٕار تزای تار زْٚ  تزای

Gap  یاinterval ٓفافّٝ ای تیٗ ٔزوش یه وات تا ٔزوش وات تؼسی ٘ثایس ٚجٛز زاؽتٝ  ٘ساری(

 س(.تاؽ

Reconstruction kernel ؛ bone window   یاsoft tissue  ٘یاس تٝ تٛلف تٙفغی

 .٘سارز

Brain CT indications 

Trauma CVA Tumour Infection 
Metabolic 

disease 
Demyelination 


