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  تصویر برداري براي پرستاران رنگی پروسیجري هاي آمادگی 

  مقدمه :

را پزشکی در تکنولوژي رادیولوژي و آزمایشگاهی است . دنیاي امروز شاهد پیشرفت هاي چشمگیري در علوم پی
د این علوم در کشور ما نیز به منظور تشخیص و درمان بیمار ها روز به روز اهمیت بیشتري می یابد از این رو رکارب

. به متخصصان مجرب و نیز به پرستاران آگاه براي کمک به بیماران براي هرچه بهتر انجام دادن وظایف نیازمندیم 
  لذا ما برآنیم تا براي آمادگی بیمار نکاتی را که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد یادآور شویم .
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   ها گرافی برخی انجام جهت بیمار آمادگی

  ) Gastro - Intestinal Tract ( گوارش دستگاه

 با و بیمار آمادگی همراه به قبلی وقت تعیین با عمدتا گوارشی کانال مختلف قسمتهاي از رادیولوژي آزمایشهاي
 از که شود می انجام -  باشد می باریم سولفات آن ایزوتونیک و انتخابی نوع که - گوناگون حاجب مواد از استفاده

 در مثال عنوان به.  شود می استفاده بیمار بالینی موقعیت و اندام نوع با متناسب مختلف غلظتهاي با باریم سولفات
 آشاالزي و مري کارسینوماي بیماري در استثنایی مورد(  باال غلظت با را باریم محلول Barium Swallow آزمون

 منظور پایین بسیار باید باریم محلول غلظت ، شود می Rats Tail Strictureموشی دم تنگی بروز موجب که
 با و کرده جلوگیري باریم محلول سریع عبور از بتوان تا کرده تهیه)  نماید عبور سادگی به تنگی محل از تا شود

  .نمود تهیه مري لوله از مناسب تصویر بتوان زمانی فرصت داشتن

  )Barium Swallow( مري

  Barium Swallowاز قبل آمادگی

 8 تا 6 بیمار که باشد معده بررسی همراه به که مواردي در مگر. ندارد آمادگی به نیازي مري رادیولوژي مطالعه
  . کند اجتناب) NPO( مایعات و غذا نخورد از باید ساعت

  .شود می انجام Double Contrast أو Single Contrast روشهاي به حاجب ماده با مري ارزیابی

 اثر از ناشی مري جابجایی ، ناي بهمري  فیستول مخاطی ساختمان بررسی:  single Contrast استفاده موارد
 بزرگی و آئورت آنوریسم ، برونش سینوماي کار بخصوص رهاتومو مانند مري مجاورت فضاگیر هاي توده فشار
  .مري در باریم شده پر ستون بر قلب حفرات بزرگی فشار اثر و مدیاستن هاي ساختمان لنفاوي هاي عقده

 ، دیورتیکول مانند مري دیواره طول در کوچک ضایعات بررسی :Double Contrast استفاده موارد
  .واریس ، ها گیتن ، زخمها ، مري کارسینوماي
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  : باریم بلع کاربرد موارد

 واریس، دیورتیکول، ،) Strictures( ها تنگی ،) Ulcers( ها زخم ، مري کارسینوماي در بلع مشکل Dysphasia بررسی
  . مري رفلکس و کوچک خارجی اجسام ، فیستول ،) Hiatus Hernia( مري فتق

  : باریم بلع کاربرد عدم موارد

 دی هاي شربت از باید موارد این در ، پلوروپریتوان ، مدیاستن فضاهاي به مري از نشت ،) Perforation( شدگی سوراخ
   است شده مري طبیعی مسیر تغییر باعث فشار عامل که شود می انجام زمانی. شود استفاده غیریونیک خوراکی دار

  UGI عشر اثنی و معده

  :بیمار آمادگی

 خوردن از ساعت 10 تا 8 مدت.  به شب نیمه از بیمار منظور این براي و تخلیه مایعات و اییغذ مواد از کامال باید معده -1
  . کند می اجتناب مایعات و غذا

  .شود می منع معده ترشح افزایش علت به آدامس جویدن و سیگار کشیدن -2

 شود می تهیه لیتر میلی 150 تا 100 مقدار به حجم به وزن درصد 50 تا 30 غلظت با باریم سولفات محلول: ساده کنتراست
  شود انجام معده تخلیه از قبل پرتونگاري باید لذا. گیرد می انجام تر سریع معده تخلیه عصبی بیماران در ،

  ) ترانزیت آزمون(  کوچک ي روده

   بیمار آمادگی

. شود می تهیه مقدماتی فیلم عنوان به شکم از ساده پرتونگاري و است NPO ساعت 10 تا UGI 8 مانند آزمایش این در
 ممکن آن متعاقب که است لیتر میلی 300 تا 250 میزان به باریم، سولفات سوسپانسیون محلول آزمایش این در حاجب ماده

 موادي از کوچک روده انتهاي به باریم عبور ترانزیت زمان در تسریع منظور به. شود استفاده گاز کننده تولید مواد از است
 غیره و سوخاري نسان و خشک نان ، بیسکویت مانند خوراکی مواد ماید،ومتوکلوپر قطره ، وگرافینگاستر شربت مانند

 می هدمع سریعتر تخلیه سبب نتیجه در و شده نیمرخ راست پهلوي به بیمار باریم محلول خوردن از پس. شود می استفاده
  .گردد
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  )Complete Reflux Examination( رفالکس حذف روش

 دریچه رفالکس بردن بین از و بزرگ ي روده داخل به باریم تنقیه با کوچک ي روده مطالعه دیگر روشهاي از
  .گیرد می صورت کوچک ي روده داخل به باریم ورود منظور به ایلئوسکال

  )Complete Reflux Examination( رفالکس حذف روش از قبل آمادگی

  .کند استفاده مسهل از و گرفته قرار سبک بسیار غذایی یمرژ تحت باید متوالی روز چند بیمار آزمایش این در

  )Barium Enema( بزرگ ي روده

  :انما باریم کاربرد موارد

 ردگیوخ پیچ) Intusception( انواژیناسیون ، آدنوماتوز هاي پولیپ ، Ulcerative Colitis زخمی کولیت
  )Melena( زيخونری ،) Obstruction( انسداد ،) Sigmoid Volvolus( سیگموئید

  روده از جدید بیوپسی ، کاذب کولیت ، سمی مگاکولون :انما باریم کاربرد عدم موارد

  بیمار آمادگی

 یا کرچک روغن مانند روغنی هاي مسهل و باشد می اهمیت حائز بسیار ها روده تخلیه لحاظ به خصوص به
   اسهال به مبتال دائم طور به که بیمارانی ضمنا. شود می استفاده بیزاکودیل شیاف و الکساریسین شربت

  .شود نمی تجویز آنها آمادگی جهت مسهل عنوان هیچ به باشند می

 دلیل به که باشد می باریم سولفات سوسپانسیون رقیق محلول ، ماده این: BE آزمون در استفاده مورد حاجب ماده
   روده جداره در باریم سولفات ذرات رسوب از جلوگیري موجب فالکوالسیون آنتی ماده وجود

 ماده این از ولی کنند می اضافه باریم سولفات ذرات شدن توده از جلوگیري منظور به تانیک اسید گاهی. شود می
 در سریع جذب علت به کربنیک گاز. کرد استفاده نباید هستند روده خونریزي یا و کولیت به مبتال که بیمارانی در

  .دارد کاربرد بسیار مضاعف کنتراست
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  کلستومی طالعهم

 این از دفعی مواد نتیجه در که شود می ایجاد شکم دیواره در مصنوعی راه یک آن در که است جراحی عمل نوعی کلستومی
  .شوند می خارج راه

  بیمار آمادگی

 ریدهب ناحیه منظور این براي آمادگی تنها و نداشته خاصی آمادگی به نیاز کلستومی مورد در بزرگ هاي روده آزمایش براي
 بستن براي و. شود شسته سالین محلول با آزمایش روز و قبل شب باید دارد قرار بیرون شکم پوست سطح از که شده

  . شود می انجام جراحی از قبل روده پرپ جراح بانظر کلستومی

  طحال

 طحال حدود شکم ساده کلیشه در اوقات بعضی. گیرد می صورت سونوگرافی واسطه به طحال از برداري تصویر امروزه
 در توان می را بزرگ طحال. شود نمی دیده چپ کولونی قوس در مدفوع و گاز وجود صورت در که شود می مشاهده

  .کرد مشاهده شکم ساده پرتونگاري کلیشه در ، عفونت ، آندوتلیال رتیکولو سیستم ، خونی ضایعات با رابطه

  کلیوي فوق غدد

 در اشعه تمرکز با شکم ساده پرتونگاري در را آنها توان می کلیوي فوق ايه غده در کلسیفیکاسیون وجود صورت پا در
 می صفاق خلف پنوموگرافی ، ها غده این بررسی جهت متداول هاي روش از یکی. کرد مشاهده ها کلیه بین فاصل حد

  .باشد

  کبد

 ظاهري تغییرات از بسیاري. دشو می دیده آن تصویر حدود شکم ساده هاي کلیشه اغلب در خود متراکم ساختمان علت به 
 وسیله به توان می را عروقی ضایعات و تومور ، کیست ، آبسه ، کالسفیکاسیون ، اندازه ، شکل جمله از کبد در مرضی و

 مورد کبد اختصاصا که صورتی در گیرد می صورت شکم ساده پرتونگاري در کبد ساده بررسی. نمود بررسی پرتونگاري
 به که فشاري طریق از کبد بزرگی ، ساده پرتونگاري در. باشد می سینه جناغ خنجري زایده روي شعها تابش نقطه باشد، نظر

. است تشخیص قابل شود می دیافراگم گرفتن قرار باالتر و محل این در گاز تجمع موجب، و آورده وارد کولونی قوس
 مشاهده توان می ساده فیلم در را بزرگ دهرو متاستازهاي ، هیداتیک کیست از ناشی کبدي هاي کالسفیکاسیون همچنین

  .شود می انجام رانی سرخرگ راه از که باشد می انتخابی آنژیوگرافی شامل کبدي عروق بررسی. کرد
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  گوارش دستگاه از تصویربرداري

 تصویر ایجاد براي کافی دانسیته داراي اطراف هاي بافت به نسبت گوارش دستگاه نازك جداره که جایی آن از
  .است ضروري سیستم این نمایش براي مصنوعی کنتراست مواد از استفاده لذا ستنی

  هاي آزمون در معمول بطور که است آب در نامحلول نمک یک)  Sulfat Barium( باریم سولفات -1

  ،) غلظت(  سوسپانسیون شرایط ، بیمار آمادگی به بستگی آن عبور سرعت. دارد کاربرد گوارش دستگاه

   ، Barium Enena انما باریم ،سوالو باریم ي آزموا در دارو این. دارد گوارش دستگاه تحرك میزان دما،

  . دارد فراوان کاربرد باریک روده ترانزیت

  براي که است آب در محلول یددار کنتراست مواد جزء دارو این) :  Gastro Grafin( گاستروگرافین -2

 میلی 100 هاي شیشه صورت به و. گیرد می قرار استفاده ردمو تنقیه یا و خوراکی صورت به گوارشی سیستم
 طعم خوشبو مواد آن طعم تغییر براي که تفاوت این با است گرافین اورو مشابه کامال آن ترکیب و شده تولید لیتري
  .نیست عروق در تزریق قابل رو این از شود می اضافه آن به دهنده

  : مصرف موارد

   مگاکولون -1

  گوارش سیستم در طبیعی غیر باطارت مشاهده -2

  آندوسکوپی از قبل تومور یا خارجی اجسام مشاهده -3 

   گوارش دستگاه شدگی سوراخ تشخیص -4

  نوزادان در مکونیوم معالجه -5

   CT در شکم ناحیه از برداري تصوي -

  .شود می استعمال باریم سولفات که مواردي کلیه -7

 حالی در. است کافی سال ده از بزرگتر کودکان و بالغین براي دارو لیتر یلیم 600 معده از تصویربرداري آزمون در
  با دارو که شود می توصیه اطفال و سال ده زیر کودکان در. است نیاز لیتر میلی 100 روده ترانزیت در که
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  نوین هاي تکنیک

 امروزه گیرد می ورتص استخوانها و سینه قفسه از روتین رادیوگرافی زمینه در که عملیاتی از نظر صرف
 هاي دهه در تا گردیده باعث)  IVP( گرافی پیلو طریق از ها کلیه بررسی و باریم با ها روده و معده از رادیوگرافی

  بطور رشته این و آید پدید رادیولوژي زمینه در بسیاري تحوالت و تغییر اخیر

   یابد توسعه افزون روز

  مري و حلق

  حتی آورد می بعمل گرافی رادیو روتین بطور نیز مري و حلق از معده از امتحان هنگام به رادیولوژیست معموال

 معده از غذا شدن برگردانده و دیافراگم فتق قبیل از منتظره قابل غیر موارد طریق این از باشد نشده خواست در اگر
  .گردد می برخورد نیز سینوم کار حتی و آشاالزي مثل مهمتري ضایعات یا و گردد می آشکار) رفالکس(  مري به

 دیگر علل است سفاژيدی مري از رادیوگرافی درخواست جهت بالینی نشانه شایعترین:  بلع در اختالل یا سفاژيدی
 عصبی ناهماهنگی دیگر اشکال(  آشاالزي - 2 شده بلعیده خارجی جسم - 1 از عبارتست مري از گرافی رادیو در
  .اشدب می رفالکس -4 کارسینوم -3) مري عضالنی –

  کاردیا آشاالزي

 بشدت مري حالت این در است تشخیص قابل کامال که دهد می نشان را خاصی منظره فلوروسکوپی هنگام به
 سطح یک است ناشتا که بیماري در دارد امکان باشد نیز غذا ریز ذرات و مایع حاوي است ممکن و شود می متسع
 در نمود مشاهده قلب راست کناره در ریه رخح نیم کلیشه در وانت می را یافته اتساع مرى. شود داده نشان نیز مایع
  .شود می باریک)  Rats Tail( موشی رحم شکل به معده کاردیا دریچه حالت این

 روبرو نماهاي از معموال بطور ولی است مختلف بیماري نوع به بسته شود می گرفته مري از که نماهایی معموال
AP در ها رادیولوژیست سلیقه معموال ولی دارد کاربرد مواقع بعضی در نیمرخ ينما و چپ و راست ابلیکهاي و 

  .نیست تأثیر بی نماها این گرفتن
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 امکان که مواردي در و کنند می استفاده غلیظ و مایع بصورت باریم سولفات از معموال رفته بکار حاجب مواد
LEAK و گاستر محلول از معالج پزشک رخواستد به بنا دهند می را مدیاستن فضاي در مذکور حاجب ماده 
  .کنند می استفاده گرافین

 است ضروري فوق آزمون هنگام در رادیولوژیست بودن و گیرد می انجام فلوروسکوپی تحت فوق موارد تمام
  .ندارد تشخیصی ارزش هیچگونه سریع بطور هاي کلیشه گرفتن

  .ندارد آمادگی به احتیاج BS آزمون ضمن در

   Small Bowel باریک روده

  آمد می در اجرا به معده رادیولوژیک امتحان باریک روده امتحان جهت استفاده مورد رادیوگرافی تفکیک گذشته در
   دیده رادیوگرافی طریق از عشر اثنی و معده بیماریهاي مانند که باشد نمی شایع آنقدر باریک روده بیماریهاي

  .شوند می

  گرفتار  را کوچک روده از قسمتی که کوچک روده التهاب نوعی(  اي منطقه ریتآنت ، تومورها ، انگلی آلودگیهاي
 رادیو طریق از که هستند مواردي شایعترین) Malabsorption Syndrome( جذب اختالل سندرم و سازد می

 می کوچک روده در موجود دیورتیکولهاي البته.  است تر شایع آنتریت معموال آنها بین از که شوند می دیده گرافی
  .شود داده تشخیص هم رادیولوژیکی آزمایش این با تواند

 از پرفوراسیون علت به مواقع از بعضی در و شود می استفاده مایع بصورت باریم سولفات حاجب ماده از معموال
 دنخور از بعد اول ساعت در ها رادیوگرافی معموال شود می استفاده مشابه حاجب مواد یا گرافین و گاستر محلول

 بصورت کلیشه یک دقیقه 40 هر دوم ساعت در و کلیشه یک ساعت نیم هر)  معمولی لیوان 3 تا 2( باریم سولفات
AP یا PA روده ابتداي یا ایلئوسکال دریچه به حاجب ماده رسیدن و گیرد می انجام خوابیده شکم صورت به 

 نرسید نظر مورد ناحیھ بھ حاجب ماده رسیدن براي الذکر فوق زمانهاي چنانچه اگر. یابد می خاتمه فوق آزمون بزرگ
 , Supine بصورت کلیشه گرفتن)  رادیولوژیست نظر با(  برسد نظر مورد ناحیه به تا کنیم می تر طوالنی را زمانها

Prone مورد بیمار آناتومیکی موقعیت همچنین و بیمار بودن الغر و چاق نظر از فیزیکی وضعیت به بستگی 
 می انتخاب Supine وضعیت همان معموال اند گرفته قرار شکم جراحی تحت که افرادي معموال دارد آزمایش

  .شود
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BARIUM ENEMA 

 دهد می یلتشک را متغیري قوسهاي و فوت شش حدود که دارد امتداد مقعد تا ایلتوم انتهایی قسمت از بزرگ روده
 انتهاي تقسم حاوي و باشد می سکوم کولون قسمت اولین باشد می توجه مورد کولون در مشخص منطقه چندین

Ascending Colon صعودي یا راست کولونت باشد می یسآپاند و ایلتوم  Hepatic کبدي خمیدگی ، 

Flexure Transvers Colon عرضی کولون و  Spleen Flexure طحالی خمیدگی ،   نزولی کولون و 
Descending Colon ( مقعد و رکتوم سیگموئید کولون ،  Anus .دهند می تشکیل را کولون مهم نواحی)   

 انجام AIR CONTRAST باهوا BEDC یاBE BE DOUBLE CONTRAST - 2 -1 بنام دهسا بصورت BE آزمون
 وجود - مدفوع عادي دفع در تغییراتی ، اسهال مثل بالینی عالئم که گیرد می صورت زمانی انما باریم.  شود می

 باریم فاتسول تدریجی کردن وارد با کولون از گرافیک رادیو آزمایش انسداد و مدفوع در خون ، شکمی توده
  .کند پر کامال را کولون داخلی کانال بطوریکه

  : شود می پیشنهاد بیمار براي آزمون این که مواردي

 انسدادهاي -5 دیورتیکولها -4 اولسرها یا ها زخم -3 ها پولیپ -2 کولون در موجود کانسرهاي یا تومورها -1
 محل یا جراحی از ناحیه هاي چسبندگی و ها حیجرا اثر در که را انسداد دقیق محل که کولون ناحیه در موجود
 براي شکم خوابیده یک معموال شود می گرفته معمول بطور که هایی کلیشه. است شده انسداد باعث که تومور

  شدن وارد از پس سپس)  است الزامی دیگر موارد و مسهل دادن و NPO باید قبل شب از بیمار چون بیمار آمادگی

 دیدن براي)  Supine(  شکم خوابیده هاي کلیشه و رکتوم ناحیه از hat کلیشه یک مقعد طریق از باریم سولفات
 هم روي کبدي و طحالی قوسهاي چنانچه. است الزامی کبدي و طحالی قوسهاي و نزولی و صعودي کولونهاي

Super Impose تحت معموال آزمون این شود می پیشنهاد چپ و راست ابلیک هاي کلیشه باشند شده 
 هاي دستگاه با را آزمون این توان می رادیولوژیست نظارت و پرسنل تجربه به بنا و گیرد می انجام لوروسکوپیف

 از باریم تخلیه از پس فیلم انما باریم قسمت مهمترین که باریم تخلیه از بعد سپس.  بپذیرد انجام رادیوگرافی ساده
 به آزمایش موارد بعضی در.  شود می داده نشان بیبخو مخاطی جزئیات آن در که است)  Evacuation( کولون
 انجام پولیپ ضایعات خصوصا کوچک ضایعات ساختن آشکار براي است ممکن هوا و باریم حاجب ماده کمک
 به و کرده پر باریم از را کولون ابتدا که است ترتیب بدین هوا و حاجب ماده با کولون آزمایش انجام روال.  شود
 کولون آزمایش تا کرده پمپ کولون بداخل را هوا آنگاه. کند تخلیه را کولون محتویات تا شود می داده اجازه بیمار
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 در نوع دو از کوچکی ذرات وجود. آید بدست کولون داخلی کانال از دوبل دانسیته با هوا و حاجب ماده کمک به
 ضایعات گاهی و ها لیپپو و مدفوع ذرات مابین افتراقی تشخیص در را مشکالتی است ممکن کولون داخل

 .آورد بوجود کولون کارسینوماتوز و کوچک

  )The Urinary Tract( ادراري مجاري 

 چپ کلیه ناف و کمري مهره دومین در راست کلیه ناف که است گرفته قرار طوري صفاقی پشت فضاي در ها کلیه
 دانسیته اختالف بخاطر که دارد وجود چربی بافت از اي الیه کلیه پیرامون.  گیرد می قرار کمري مهره اولین در

  .سازد می پذیر امکان رادیوگرافی فیلم روي را کلیوي هاي سایه مشاهده کلیه نرم بافت با چربی بافت مابین

 بررسی براي. است الزامی گردد می تجویز برایشان آزمون این که افرادي براي مرسوم روش طبق آمادگی دادن
 - سیستوگرافی ها - کلیه گرافی آنژیو – IVP - ساده رادیوگرافی:  مثل رادیوگرافی هاي تکنیک از ادراري دستگاه

SONO - و رادیوایزوتوپ اسکن CT شود می استفاده.  

  :شود می بندي دسته زیر صورت به IVP یک انجام براي زیادي استفاده موارد

  شکمی هاي توده یزاسیونلکال - 4 شریانی هیپرتانسیون -3 طبیعی غیر ادراري تبارسو -2 انسداد -1

 ارزیابی مورد مشکوك خونی ادرار هاي نمونه با ادرار آزمایش براساس معموال ادراري مجاري مربوطه بالینی عالئم
 کشاله بطرف که جالب مسیر در درد معموال کلیه سنگهاي در ادراري مجاري بالینی هاي نشانه ولی. گیرد می قرار
 سوزش ، شود می کشیده کمري و تناسلی منطقه بطرف که دردي ، شدید ويکلی درد ، شود می کشیده ران هاي
 کند می فرق دیگر بیمارستان به بیمارستانی از گرافی اورو در حاجب ماده ازتزریق پس ها فیلم گرفتن ترتیب ادرار

 بیمار ادگیآم نداشتن یا داشتن -2 اکسپوژر شرایط -1 آنکه براي حاجب ماده تزریق از قبل فیلم یک عموما اما
 بصورت معموال کالسیها ترشح در شود می گرفته حاجب ماده تزریق از بعد دقیقه 5 فیلم یک شود می گرفته

  .است شکل فنجانی

 نمایش باید شود استفاده حاجب ماده کافی مقدار از اگر شود مشخص بنحوي باید هم ها کلیه لگنچه بطوریکه
 با دیگر کلیشه یک دقیقه 20 تا 15 بین و داشت نخواهد وجود مثانه تا نمسیرشا تمام در نیز حسابها از عالی نسبتا
  .شود دیده باید هایمان کلیشه در پر نسبتا مثانه با همراه و قبلی نماهاي همان
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.  دهد می نشان آن جابجایی بدون مثانه از صاف دیواره یک صورت به را مثانه طبیعی ساعتا معموال آخر هاي فیلم
 با باقیمانده ادرار میزان تخمین براي پروستاتیک مسئله بخاطر مردان در شود می گرفته کردن ادرار از پس که فیلمی
  .باشد می ارزش

  : شامل ها کلیه در شایع مادرزادي هاي یافته از برخی

  ادرار آوري جمع مضاعف یستمهاي*س

   کلیه اکتوپی *

  شناور کلیه یا) کلیه افتادگی پایین(  نفروپتوز *

  اسبی نعل کلیه  *

Retnigrade Cystography 

  مکرر دالیل از یکی سازد می گرفتار نیز را مثانه کنند می گرفتار را فوقانی ادراري مجاري که عفونتهایی

  رفالکس فوق آزمایش براي

 هاي البه مورب بصورت شوند می  مثانه دیواره وارد ها حالب هنگامیکه) Resicoureteral Reflux( حالب به مثانه
 مانند مثانه دیواره عضالنی هاي الیه روي فشار شود می متسع مثانه هنگامیه کنند می قطع را دیواره این ضالنیع

 تصویربرداري براي. گردد مخلوط آب برابر سه یا دو حالب به مثانه از ادرار زدن پس از و کند می عمل دریچه یک
  .شود می رقیق آب برابر 5 با کودکان در و آب برابر 4 تا 3 با دارو بالغین در بزرگ روده از

  .کرد استفاده دارو این از توان نمی نیست طبیعی بدن هاي الکترولیت هستند آبی کم دچار که کودکانی در

 اشکال مواد این که گیرد می قرار استفاده مورد سیستم این سازي نمایان براي هم آب در دار ید کنتراست مواد-3
 و چسبد نمی مري لحاظ به باریم سولفات مثل مواد این معموال که باشند می گرافی اورو داروهاي یافته تغییر

  .نماید نمی ایجاد عشر اثنی و معده از بخشی رضایت

  ادراري سیستم هاي آزمون در

 IVU یا وریدي داخل پیلوگرافی به غالبا وریدي داخل گرافی اورو IVP نمایش آزمایش این از مقصود است موسوم 
 مثل دار ید کنتراست ماده یک تزریق توسط که است ادراري سیستم عملکرد مطالعه. است اريادر سیستم

Meglumin یا و آیوپاك یا Omnipaque یا و Visipaque هاي ویال در که CC20 و CC 50 گیرد می قرار استفاده مورد 
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 در اي روده هاي آمادگی. شود می دفع ها کلیه طریق از و کند می گردش بدن در و مخلوط خون با کنتراست عامل
  . دارد اي روده آمادگی به احتیاج آزمون این که شده داده توضیح قبل صفحات

  سیستوگرافی

 از کنتراست ماده یک تزریق کمک به مثانه کند می ارائه کنتراست ماده کمک با مثانه داخلی محدوده از تصویري
  . شود می رپ ادرار جریان جهت خالف در و ادراري کاتتر یک طریق

VCUG 

 در زا کنتراست مواد همان حاجب مواد و شود می بررسی ادراري مجراي و مثانه ، ادرار دفع حین سیستوگرام
  .است قبلی هاي آزمون

 حالب بداخل است ممکن عفونی ادرار باشد نارسا حالت دریچه و شود عفونت دچار مثانه اگر کند می جلوگیري
  .نماید التهاب ایجاد نواحی آن در و بزند پس کلیه و

 نماهاي.  شود گرفته باید آزمایش پایان در مثانه تخلیه یک و چپ و راست ابلیکهاي شود گرفته باید که نماهایی
 یا ها دریچه روي بر را مثانه فشاري اثر که باشد voiding یا کردن ادرار حالت در باید چپ و راست ابلیک

  .نمائیم یارزیاب سپس و ببینیم مثانه اسفنکترهاي
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  شکم ساده هاي فیلم

 )PLAN ABDOMEN FILMS( 

 وضعیت به تنها فیلم یک شود می انجام بیمار به حاجب ماده نوع هر دادن بدون که شکم ساده هاي گرافی رادیو
SUpine یا Prone شوند می انجام مختلفی دالیل به شکم ساده هاي رادیوگرافی شود می نامیده.  

  )  ها روده انسداد(  بزرگ و کوچک روده در گاز توزیع و خشپ بررسی راي*ب

   طحال کبد، ها، کلیه اندازه بررسی براي*

   شکمی هاي توده براي جستجو *

   عروقی کالسیفیکاسیون نظر از بررسی *

   استخوانی یا و نرم بافت تروماي نظر از بررسی*

  غیره و BE ، IVP قبیل از ريدیگ هاي تکنیک به نسبت مقدماتی رادیوگرافی یک بعنوان * 

 شکم ساده فیلم به کردن نگاه در.  باشد می محدود پایین از خاصره لگن و باال از دیافراگم وسیله به شکم ناحیه
 به بیننده یک از الگو این کند مشاهده را ساختمانها تمام بتواند تا کند پیروي مخصوص الگوي یک از باید مشخص

   .باشد می ضروري اتفاقی کردن نگاه روش از اجتناب براي الگو یک از ماا کند می فرق دیگر بیننده
 باید گیرد می قرار کلیوي هاي سایه روي که اي کالسیفه دانسیته هر)  شود دیده بخوبی ها کلیه سایه(  کلیه حدود
  .گیرد قرار توجه مورد

 لگن استخوان دقیق اسکن از مثانه زیرا. نماید تخلیه را خود مثانه که خواهد می بیمار از پرستار اسکن انجام از قبل
  .کند می جلوگیري

  رنگی پروسیجرهاي و ساده گرافیهاي براي) اي روده( COLON آمادگی

 NPO 2 آزمون از قبل ساعت8-12 -1

 در Dim Etieon قرص دادن و قبل شب(  است الزامی Castrol OIL کرچک روغن ، مسهل قرصهاي دادن -2
  )آزمون صبح

  ناشتا صبح -3

  .شود چک بیمار CR و BUN حتما قبل روز از IVP آزمون صورت در -4
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  :توجه

  .شود استفاده باریم تنقیه از نبود کافی ها روده آمادگی چنانچه اگر) الف

  .کنید آگاه را پزشک حتما) ماهگی 3 زیر( بیمار بارداري صورت در) ب

 حتماً حاجب ماده به حساسیت و سیلین پنی به حساسیت ، یونجه تب ، آسم جمله از بیماریها تاریخچه داشتن) ج
  .کنید آگاه را رادیولوژیست پزشک و رادیولوژي پرسنل

  .داد را آمادگی باید قبل روز چند از سالخورده و کهنسال افراد در) د

  

  .ندردا آمادگی به احتیاج که پروسیجرهایی و ها گرافی

  SONO CT  گرافی ها
NPO  مثانه پر  

K.U.B 

IVP 

BE 

UFFER GI 

GI 

 لگن و شکم سونوگرافی- 1

 کیسه کبد سونوگرافی-2

 صفرا

 صفرا کیسه سونوگرافی- 3

 کامل سونوگرافی-4

  شکم
 

  

 3 زیر حاملگی سونوگرافی-1

 ماه

 لگن سونوگرافی - 2

 مثانه و لگن سونوگرافی -3

 مثانه سونوگرافی -4

  ها کلیه سونوگرافی - 5

 و رحم سونوگرافی -6

  ضمائم

  

  لگن و شکم- 1
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  هم:نکته م

 قبلی نوبت با اورزانسی موارد جز به کنتراست با هاي اسکن تی سی و رنگی هاي رادیوگرافی موارد تمام انجام
  .گیرد می صورت

 گونه این و بوده رادیولوژیست پزشک با صرفا برداري تصویر واحد در کنتراست تزریق گونه هر مسئولیت:  نکته
  . گیرد می صورت وي حضور در تزریقات

  : پرتابل رافیرادیوگ

 که پرتابل دستگاه بوسیله ندارد وجود برداري تصویر واحد به آنها امتقال امکان که بیمارانی در پرتابل رادیوگرافی
 بخصوص ها رادیوگرافی کلیه انجام است بدیهی شود می انجام باشد می X اشعه تولید در کمتري توان داراي
 گرافی در اهمیت حائز نکنه.  باشد نمی پذیر امکان پرتابل دستگاه اب هستند باال تشعشع نیازمند که هایی گرافی
 ندارد وجود سربی شیلد یا سربی پاراوان که مواردي در منظور این براي باشند می X اشعه برابر در حفاظت پرتابل
.  است متناسب فاصله مجذور عکس با تشعشع شدت زیرا باشد می فاصله ایجاد حفاظت راه ترین ساده و بهترین

 نسبت درجه 90 زاویه در فرد که باشد اي گونه به باید X اشعه تولید المپ به نسبت گرفتن قرار موقعیت همچنین
  . X اشعه المپ طولی محور در نه گیرد قرار المپ به

 به و محیط در تشعشع ماندن باقی) 3×10( نور سرعت معادل سرعتی با ایکس پرتوهاي انتشار به توجه با:  نکته
 اتاق هواي است ذکر شایان باشد می نادرستی باور اشعه تابش از پس اکسپوز اتاق به ورود در تأخیر آن بالدن

  . شود می برطرف سرعت به مناسب فن و تهویه وجود صورت در که گردد می یونیزه مقداري

  نکته مهم : جهت پرستاران در رابطه با آمادگی هاي روده اي :

 اختالل تشخیص در که روده ي گازها و مدفوعی مواد تصویر حذف منظوره ب شکم ناحیه هاي رادیوگرافی در 
 رادیوگرافی از قبل شب منظور این براي شود می استفاده)  Preparation(  اي روده آمادگی از نماید می ایجاد
 به تا 2 تا 2( بیزاکودیل قرص عدد 4 یا کرچک روغن گرم 40 سپس نماید می میل چربی بدون سبک شام بیمار

 عدد 4 گردد تسریع اي روده مواد دفع و یابد افزایش پریستالتیسم حرکات تا نماید می مصرف)  ساعت 2 فاصله
  . شود می استفاده گازها جذب براي نیز دایمتیکون جویدنی قرص
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  : ها کنتراست

 چند یا یک رد مجاور عناصر بوسیله اشعه جذب اختالف مبناي بر رادیولوژي در تصویر ایجاد "اصوال 
 نرم بافت و دهد می عبور کمتري اشبعه استخوان که نرم بافت و استخوان مانند است استوار عضوموردرادیوگرافی

 ایکس اشعه مقابل در احشاء و ها بافت برخی ایکس پرتو باالي نفوذ قدرت دلیل به دیگر عبارت به.  بیشتر اشعه
 در کلیه پارانشیم مانند. کنند نمی ایجاد مشخصی تصویر خود فاطرا اجزاء با مقایسه در و نبوده حاجب و جاذب

  .شکم خود

 در را نظر مورد عضو ، تنقیه یا oral یا IV صورت به کنتراست عوامل گیري بکار و تزریق با موارد گونه این در 
 در اتمی عدد دنبو باال دلیل به که باشد می ید تزریقی موارد در در کنتراست عامل نماید می کدز X اشعه مقابل
 خود به را X اشعه که است حاجب مواد از دیگر نوعی نیز باریم شود می محسوب جاذب نوعی X اشعه مقابل
  . نماید می جذب

 شوك و حساسیتی واکنشهاي بروز از تا شود می استفاده)  کنتراست تزریق جهت یونی غیر کنتراستهاي از امروزه 
  .است نشده محقق کامل بطور هنوز مهم این چه اگر دشو جلوگیري امکان حد تا آنافیالکسی

  : مرکز این در استفاده مورد داروهاي

 IVP  :سی سی 20 آمپول Iopaque   1بیمار وزن گرم کیلو هر ازاء به سی سی  

  علیهذا قس و باشد می سی سی 20 آمپول عدد 3 نیازمند کیلوگرمی 60 درف یک:  مثال عنوان به 

 vcUG  :سی سی 20 آمپول عد یک opaque I 

BE  بسته  3: پودر باریم  

SBS بسته  2: پودر سولفات باریم  

  سی تی اسکن :

باریک شده و مدادي شکل جهت برش مقطع به مقطع عضو  Xدر تصویر برداري به روش سی تی اسکن از اشعه 
عنوان یک تصویر مورد مورد نظر استفاده شده سپس هر یک از مقاطع اسکن به وسیله بازسازي هاي کامپیوتري به 

در سی تی اسکن در مقایسه با رادیوگرافی بیشتر می  Xمطالعه قرار می گیرد بدیهی است تعداد و مقدار تابش اشعه 
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باشد بنابر این پرتوگیري بیمار نیز افزایش می یابد که در واقع بهاي تصویر برداري دقیق تر ، جزئی تر و علمی تر 
  خواهد بود .

اسکن با استفاده از تکنیک هاي کامپیوتري امکان پردازش تصویر و بازسازي در مقاطع مختلف  همچنین در سی تی
مانند ساژیتال و کرونال و بازسازي سه بعدي امکان پذیر می باشد و نیز امکان ارسال تصاویر با استفاده از سیستم 

Pacs  . به مکان هاي دور و نزدیک میسر خواهد بود  

  حات :آشنایی با برخی اصطال

CT.Scan  برش نگاري کامپیوتري  

Helical=spiral . نوعی سی تی اسکن مارپیچی شکل که داراي سرعت اسکن باالتري است  

HRCT :  (جزئیات ظریف تر) سی تی اسکن با قدرت تفکیک باال  

PTE )Pulmonary thrombo emboly آنژیوگرافی عروق ریوي به منظور بررسی آمبولی : (  

3Dه بعدي: بازسازي س  

MPR بازسازي در مقاطع ساژتیال و کرونال :  

  : اسکن تی سی در کنتراست

 .شود می استفاده oral و IVصورت دو به کنتراست اسکن تی سی در 

 بیمار هر براي منظور این براي گیرد می صورت انژکتور دستگاه بوسیله کنتراست تزریق IV هاي اسکن تی سی در 
  . باشد می نیاز مورد)  یالو 2( سی سی 50 هاي ویال صورت به کنتراست سی سی 100 حدود

 270 هاي غلظت با Visi paque و omni paque نوع از معموالً مرکز این در استفاده مورد و موجود ویالهاي 
 یکی بیمار هر براي و ندارد وجود تزریق جهت تفاوتی شده یاد کنتراست نوع دو بین باشد می ید گرم میلی 320 و
  . نمود درخواست توان می را کنتراست نوع 2 از

 سایر از ها روده لوپهاي نماي تمایز جهت و دارد برد کار لگن و شکم هاي اسکن تی سی درoral کنتراست 
  . گیرد می قرار استفاده مورد مشابه هاي پاتولوژي
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 یک که(  معدنی آب لیتري 5/1 بطري یک داخل در meglomine compound سی سی 20 آمپول عدد یک 
 تی سی براي.  شود می خورانده بیمار به لیوان یک دقیقه 10 هر و شود می ریخته)  باشد شده خارج آن از لیوان

 بعد ساعت نیم و یک لگن و شکم اسکن تی سی براي و ساعت یک لیوان اولین شروع لحظه از شکم هاي اسکن
  .شود می مصرف اسکن تی سی انجام نگامه در آخر لیوان.  شود می ارجاع اسکن تی سی واحد به بیمار

  :کاشانی مرکز در حاضر حال در شده استفاده حاجب مواد عمدتا

  باریم سولفات پودر -1

  گرافین و گاستر شربت-2

3- OMNIPAQUE  :آن از ناشی حساسیت میزان که است یونی غیر و آب در محلول یددار ترکیبات از  

  . باشد می دیگر هاي دارو از کمتر بسیار

4- ULTRAVIST  :یونی غیر.  گیرد قرارمی استفاده مورد 1979 سال از که آب در محلول یددار داروهاي دسته از 
  شود می عرضه سی سی100 ،50 ،20 هاي ویال در و 370 ، 240 ،300 هاي غلظت با و است

5- VISIPAQUE  :200 و 100 ،20،50 هاي ویال در و شده عرضه 320 و 270 ، 150 هاي غلظت با غیریونی 
  .شود می تولید لیتري میلی

6- IOPAQUE  :هاي درآزمون وسیع کاربرد و شود می عرضه سی سی 20 هاي ویال در و بوده یونی غیر 
  .دارد ادراري سیستم

  بیماران در بخصوص شود می بیماران در آلرژیک هاي واکنش بروز باعث زا کنتراست یا حاجب مواد کلی بطور

  .خطر پر

  :پرخطر گروه بیماران در آلرژیک هاي واکنش روزب از ممانعت

  .بگذارید مواد این از استفاده خطر جریان در حاجب مواد از استفاده از قبل را بیمار 

  .دهید کاهش را ها واکنش بروز احتمال زیر دستورات رعایت با

  .کنید استفاده پایین اللیته عدد یک با یونی غیر حاجب مواد از -1
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  .نمایید جایگزین دیگر داروهاي با را داروها این یا کنید قطع را بتا هاي کننده مهار نامکا صورت در-2
  .کنید استفاده حاجب مواد تزریق از قبل درمانی هاي رژیم از -3 

 MRIآشنایی با 

 .کند می ایجاد بدن ساختارهاي و اندامها از جزئیات با کاملی و واضح تصاویر که است خاصی آزمایش آي. آر. ام
 عرضی مقطع در تصاویر ایجاد جهت کامپیوتر و رادیویی امواج قوي، مغناطیسی محیط یک از آزمایش این در

 ساختارهایی آي آر ام حالیکه در. است مفید بسیار استخوانها دادن نشان در X اشعه از استفاده. شود می استفاده
 .دهد می نشان خوبی به را مغز و چشم و قلب دمانن اندامهایی و غضروف، ها، رباط قبیل از نرم بافت از متشکل

  شود؟ می انجام آي آر ام زمانی چه

 دچار شما آیا که بدهد نشان است ممکن آي آر ام مثال طور به. شود می داده نشان خوبی به آي آر ام در ضایعات
 نیاز شما آیا که بگیرد تصمیم تا کند می کمک شما معالج دکتر به و اید شده زانویتان غضروف و رباطها در ضایعه

  .خیر یا دارید جراحی به

 و مغز تومورهاي و ضایعات. است مفید هم گردن و پشت شانه، در موجود مشکالت تشخیص براي همچنین
  است بررسی قابل خوبی به آي آر ام روش با تومور گیري قرار محل اندازه و تشخیص و فقرات ستون

  ؟شویم آماده آي آر ام انجام براي چگونه

  براي انجام ام .آر.آي آمادگی خاصی مورد نیاز نیست .

 کنید میل غذا عادي طور به توانید می شما . 

  نیست قطع دارو به نیازي کردید، می مصرف قبل از دارویی اگر. 

  در  فلز چون. بپوشید گیره و زیپ مثل فلزي قطعات بدون راحت، و گشاد لباس آزمایش، انجام هنگام
 .اردگذ می اثر آزمایش

 کنید خارج را خود جواهرات. 

 قبیل از فلزي ابزار قبلی هاي جراحی از اگر Plate یا Screw پزشک به آن مورد در هست، شما بدن در 
 پوست سوختن سبب است ممکن آزمایش انجام حین در فلزات شدن گرم حد از بیش چون. دهید اطالع
 . شود
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 دستگاه نوع به بسته است ممکن. دهید اطالع پزشک به حتما دارید، قلب ضربان کننده تنظیم دستگاه اگر 
 دهید .  انجام را آزمایش این بتوانید ساز، ضربان

 در فلزي قاب با عینک وجود. کنید را خارج چشم اطراف از فلزي جسم هر یا فلزي عینک  
 .رساند می آسیب شما چشمان به آي ام آر هنگام 

 بگذارید میان در پزشک با را خود نگرانی هستید، آزمایش انجام هنگام در استرس یا نگرانی دچار اگر.  
  شود؟ می انجام چگونه آي آر ام

 تونل فضایی شکل به که دستگاهی داخل در را شما و بکشید دراز تختی روي که شود می خواسته شما از
 پزشک به آن از قبل دارید، نگرانی و اضطراب احساس اگر. دهند می قرار است باز طرف دو هر از و مانند

 حرکت بی باید آزمایش انجام حین در. کند تجویز آرامبخش داروي شما براي نیاز صورت در تا دهید اطالع
 داده مایعی شما به آي آر ام انجام از قبل اوقات گاهی. باشد مشخص و واضح آمده دست به تصاویر تا باشید

 آي آر ام مدت طول. شوند دیده بیشتري وحوض به تصویر در طبیعی غیر نقاط تا شود می باعث که شود می
  را مانندي ویز اي ضربه صداهاي شما آزمایش انجام حین در. است دقیقه 40 تا 25 بین

 Pacemaker امکان تصویربرداري ازافراد داراي

.. .و IUD یا "میکر پیس" و "دفیبریالتور هاي دستگاه که افرادي براي را "آي.آر.ام" هاي تصویربرداري توان می
 خطر که اند کرده ابداع را هایی روش از ترکیبی "هاپکینز جانز" دانشگاه پزشکان از گروهی. کرد خطر بی دارند،
 حال در. میدهد کاهش را عوارض سایر بروز و آي.آر.ام انجام اثر بر ها دستگاه این شدن متالشی از ناشی مرگ

 را آي.آر.ام هاي آزمایش انجام اجازه است شده شتهگذا کار آنها قلب در دستگاهی نوع هر که افرادي به حاضر
 تصاویر این از استفاده مزایاي از دارند خود قلب در را هایی دستگاه چنین که افرادي ترتیب بدین و دهد نمی

 ها دستگاه این که کنند می توصیه عوارض، بروز از جلوگیري منظور به تحقیقاتی گروه این. محرومند تشخیصی
 شده گذاشته کار دستگاههاي که میشود باعث کار این. شوند تنظیم خاصی شکل به و شده ریزي هبرنام دوباره
 دستگاه که یابد می کاهش احتمال این ترتیب بدین و نگیرند قرار خود خارج محیط تاثیر تحت موثري بطور

 اند کرده توصیه همچنین انمحقق. بگیرد اشتباه قلب نامرتب ضربان یک با را ار.آي.ام دستگاه فرکانس الکترونیک،
 متوقف دقیقه60 تا30 حدود کوتاهی مدت براي دفیبریالتور دستگاه شوك ایجاد عملکرد آي.آر.ام انجام طول در که

 باالترین در آي.آر.ام هنگام که است الکتریکی انرژي میزان شود، انجام باید که دیگري تغییرات از همچنین. شود
  .باشد خالص تیتانیوم از Pacemaker میشود گفته ترجیحا. گیرد می قرار استفاده مورد تصویربرداري درجه
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  MRI با قلبی حمله خطر بینی پیش

 می باز خونی عروق مولکولی هاي فعالیت در جدیدي پنجره که اند یافته جدیدي بالقوه تشخیص ابزار محققین 
 16 شماره در است کننده کمک سکته و قلبی لهحم خطر معرض در بیماران تعیین در که مطالعه این نتایج. کند

 که کند می پیشنهاد مطالعه نتایج. است رسیده چاپ به U . S علوم ملی آکادمی پیشرفتهاي نشریه 2007 ژانویه
MRI - بعدي سه نمایی که حساس بسیار تکنیک یک )D3 (طور به - کند می فراهم مولکولی سطح در بافت از 

 این. کند می گیري اندازه خونی عروق شریانی هاي دیواره در را سفید گلبولهاي یا ماکروفاژها آمیزي موفقیت
 این بلکه کنند مشاهده را ماکروفاژها فعالیت تنها نه که میدهد را امکان این محققین به کافی جزئیات با تصاویر

 یا است سکته یا قلبی حمله ندهکن وآغاز محرك و ناپایدار ماکروفاژها، فعالیت آیا که کنند می تعیین نیز را نکته
. است محیط عروق و عروقی - مغزي عروقی، - قلبی هاي بیماري سر پشت پاتولوژیک عامل آترواسکلروز. خیر
 آینده سال 15 در که شود می زده تخمین و است صنعتی کشورهاي در مرگ اصلی دلیل امروزه عامل این

  .باشند دنیا سراسر در رگم اصلی عامل تنهایی به عروقی - قلبی بیماریهاي

  

  : اي هسته پزشکی

 پزشکی شود می استفاده ها بیماري درمان و تشخیص براي که باشد می رادیواکتیو هاي ایزوتوپ از استفاده علم

 امر این از هم ایران و است داشته چشمگیري پیشرفتهاي مختلف کشورهاي در گذشته سال 30 در اي هسته

 از یکسري مثال طور به اند داده انجام زمینه این در گذشته به نسبت زیادي هاي فعالیت و نیست مستثنی

 کشور خود در اي هسته آوري فن کمک به حاضر حال در شود می تهیه کشور از خارج قبال که رادیوداروهایی

  .شود می تولید

  اي هسته پزشکی در درمان

 یا و گردد می تزریق بیمار به) دارو رادیو(  کتیورادیوا داروهاي کم مقدار اي هسته پزشکی در درمان زمینه در 

 با و گردد می وارد بدن از خاصی هاي ارگان در ترکیباتش حسب بر رادیودارو این خورد می را رادیودارو بیمار

  .گردد می ناحیه آن درمان باعث و گذاشته تأثیر نظر مورد بافت هاي سلول روي بر خود پرتوهاي تابش
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 می استفاده پدرادیواکتیو از تیروئید سلولهاي پرکاري یا و تیروئید هاي سرطان درمان جهت وئیدتیر در مثال طور به

 رادیواکتیو مصرفی ید چون و شده جذب تیروئید در شود می خورده که یدي قرص دانید می که همانطور.  کنند

  شد خواهد تیروئید درمان باعث و داشت خواهد پرتوزائی ، باشد می

  اي هسته کیپزش در تشخیص

 تصویر و تابیده بیمار بدن به بیرون از پرتو اسکن تی سی یا و رادیولوژي مثل تشخیصی هاي روش دیگر در 

 اکتیو رادیو ماده این شود می داده بیمار به رادیودارو کمی مقدار اي - هسته پزشکی در ولی گردد می انجام برداري

 جذب نظر مورد بافتهاي در بدن به ورود از بعد دارو این. اشدب استنشاقی حتی یا و تزریقی خوراکی، تواند می

( اي هسته پزشکی مخصوص هاي دستگاه کمک به موقع این در کند می تابش  پرتوهاي خود از و شده

GamaCameraSPECT (به دستگاه بوسیله ، بیمار توسط شده جذب دارو رادیو از ناشی تابشی پرتوهاي 

  .شود می تبدیل پزشکی تصاویر

 بررسی قابل بدن سلولهاي عملکرد هم و)  آناتومی(  شود می  دیده بدن بافتهاي ساختار هم چون تصاویر این در

 همان در سرطانها وشناخت بیماریها از خیلی تشخیص در برداري تصویر از روش این لذا)  فیزیولوژي(  باشد می

  .داشت خواهد بسزائی کمک اولیه مراحل

  نکته :

  ا ولی گردند می مضطرب آن عواقب از و شده نگران  بالفاصله رادیواکتیو ماده اسم نیدنش با مردم اغلب

 شد نخواهد  بیماریش نوع تشخیص فداي بیماري هیچ پزشکی علم در که گردد اشاره مهم نکته این به دارد جا

 باشد بیمار به رادیواکتیو ماده خوراندن یا و تزریق به نیاز که زمانی باشد می بیمار سالمتی جهت در تشخیص بلکه

 پرتوگیري حداقل تا. باشد داشته کمی از خیلی انرژي و بدن در ماندگاري زمان که میگردد انتخاب اي ماده مسلما
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 قسمت در بیمار پرتوگیري مقدار شده انجام هاي بررسی در. برساند بیمار به را آسیب کمترین و داشته را

  .باشد می رادیولوژي گیريپرتو حد در اي هسته پزشکی در تشخیصی

 یک باید اطرافیان و خود سالمتی خاطر به فقط باشد داشته نباید اي هسته پزشکی از نگرانی هیچگونه بیمار پس

 که رادیواکتیوي مواد که است ذکر به الزم فقط. شد خواهد داده شرح ادامه در که کند رعایت را اصول سري

 می گفته ذیل در که مواردي و رفته بین از کامال روز سه از بعد باشند می فعال روز سه حداکثر شود می استفاده

  .باشد می االجرا ا الزم روز سه فقط شود

  ایمنی نکات

  . شوند می بستري تخته یک اتاقهاي در اي هسته پزشکی بیماران-1

  .نشوند مارانتخاببی همراه عنوان به باردار خانمهاي و بوده سال 20 باالي افراد بستري بیماران همراهان-2

 را دومتر فاصله حضور صورت در و نکنند مراجعه باردار خانمهاي و اطفال است بهتر بیمار عیادت جهت-3

  .کنند رعایت

 و آوري جمع جایی در تعویضی هاي لباس و کند تعویض را خود هاي لباس و نماید استحمام روز هر بیمار -4

  . شود شستشو چهارم روز

  .شود دفع بدنش از زودتر دارو رادیو تا نماید مصرف بیشتري ایعاتم کند سعی بیمار-5

  .باشند داشته حضور عمومی اماکن در کمتر بستري غیر بیماران-6

  .نمایند استفاده مصرف یکبار لیوان و چنگال ، قاشق ، غذاخوري ظرف از بیماران-7

 مواد نمایند استفراغ ید قرص خوردن از بعد ساعت دو تا که صورتی در هستند ید با درمان تحت که بیمارانی-8

  .بگیرند تماس اي هسته پزشکی مرکز با و پوشانیده حوله یا جاذب کاغذ با را مستفرغه
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 اي هسته پزشکی مرکز فنی مسئول با خصوص این در حتما دارند خوار شیر کودك که بیمارانی و باردار بیماران-9

  .نمایند مشورت

  اصطالحات آناتومی رادیولوژي

Nasal bone-    :بینی تیغه از رادیوگرافی  

 - CXR  :صدري قفسه رادیوگرافی  Thorax )(  

KUB-   :شکم از رادیوگرافی   

 Up right abdomen-  :شکم ایستاده رادیوگرافی 

  - IVP  :کنتراست تزریق با ادراري سیستم رادیوگرافی IV 

  VCUG-  :ادرار حال در مثانه از رادیوگرافی  

- SBS  :باریم سولفات از استفاده با باریک روده تراتریت 

- BE  :باریم سولفات تنقیه بوسیله بزرگ روده از رادیوگرافی انما باریم 

DCBE-  :باریم و هوا گانه دو کنتراست با انما باریم 

  - Cervical  :مهره 7( گردن هاي مهره (  

Dorsal ) Thoracic-  : (پشتی هاي مهره  )همهر 12( 

- Lumbar  :مهره 5( کمري هاي مهره (  

Lumbosacral-  :خاجی استخوان+  کمري هاي مهره 

  - Thoracolumbar :کمري پشتی هاي مهره  

Wrist- :دست مچ 

  hand -palm :دست کف  

- Fore arm :ساعد  
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Homerous :بازو  

- Elbow :آرنج 

  - Pelvis :لگن  

- Femur :ران استخوان 

  - Leg :پا ساق  

- Ankle :پا مچ  

- foot :پا کف 

  - Knee :زانو 

  - Hip :ران مفصل  

  رنگی پروسیجرهاي و ساده گرافیهاي براي) اي روده( COLON آمادگی

  NPO آزمون از قبل ساعت12-8 -1

 صبح در Dimeticonقرص  دادن و قبل شب(  است الزامی Castrol OIL کرچک روغن ، مسهل قرصهاي دادن -2
  )آزمون

  ناشتا صبح -3

  .شود چک بیمار CR و BUN حتما قبل روز از IVP آزمون تصور در -4

  :توجه

  .شود استفاده باریم تنقیه از نبود کافی ها روده آمادگی چنانچه اگر) الف

  .کنید آگاه را پزشک حتما) ماهگی 3 زیر( بیمار بارداري صورت در) ب

 حتماً حاجب ماده به حساسیت و لینسی پنی به حساسیت ، یونجه تب ، آسم جمله از بیماریها تاریخچه داشتن) ج
  .کنید آگاه را رادیولوژیست پزشک و رادیولوژي پرسنل

  .داد را آمادگی باید قبل روز چند از سالخورده و کهنسال افراد در) د
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  .ندردا آمادگی به احتیاج که پروسیجرهایی و ها گرافی

  SONO CT  گرافی ها
NPO  مثانه پر  

K.U.B 

IVP 

BE 

UPPER GI 

GI 

 لگن و شکم سونوگرافی- 1

 صفرا کیسه کبد سونوگرافی-2

 صفرا کیسه سونوگرافی-3

  شکم کامل سونوگرافی-4
 

  

 ماه 3 زیر حاملگی سونوگرافی-1

 لگن سونوگرافی -2

 مثانه و لگن سونوگرافی -3

 مثانه سونوگرافی -4

  ها کلیه سونوگرافی -5
  ضمائم و رحم سونوگرافی -6
  

  لگن و شکم-1

  

  پرتونگاري  مواد حاجب در

 CTبه طور عمده مواد حاجب در رادیولوژي و 

  Visipaque و 50CCدر رادیولوژي : شامل پور سولفات باریم ، گاستروگرافین ، ویالهاي 

  آیوپاكمگلومین و  20ccو آمپولهاي 

  موارد کاربرد سولفات باریم 

  بسته) 1( UPPER GIبسته ) ،  BE  )3در آزمون هاي 

GI  وBarium)1 بسته (  

Transite Small bowel )2 (بسته  

                                                                              20cc)Iopaque (  

  50cc    Omnipaque    vial                                        معموالً از آمپول هاي IVPدر آزمون هاي 

                                                                                                    Visipaque  
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کیلو  60-70ماده حاجب بکار می رود مثال : براي یک انسانی که  1ccپروتکل کلی : به ازاي هر کیلو وزن بدن 
  استفاده می شود  Omnipaqueو vial )50cc( Visipaqueیا یک  20ccعدد آمپول ایوپاك  4تا  3گرم وزن دارد از 

  CTدر مورد 

Thorax CT                        2   50تاcc  )vial   (       Visipaque  یاOmnipaque  

Neck CT                           2   50تاcc  )vial   (       Visipaque  یاOmnipaque  

Abdomen, Pelvis              2   50تاcc  )vial  (        Visipaque  یاOmnipaque  

PTE                                   3   50تاcc  )vial   (       Visipaque  یاOmnipaque  

  

   CT : شکم و لگن خوراکی  

ساعت بعد از  5/1و براي شکم و لگن لیتر آب مخلوط و سپس براي شکم یک ساعت  5/1یک عدد مگومین در 
  می شود. آماده CTخوردن براي 

  

  ریشه لغوي	

 ــه معنــی تصــویر گیــري مقطعــی و عرضــی از اعضــاي بــدن   ا یــن شــیوه تصــویر بــرداري در حقیقــت ب
باشـــد کـــه مـــی	computerized tomography scan	اســـکن مخفـــف کلمـــات	CT	باشـــد. کلمـــهمـــی

ــه ــر  	scan	کلم ــع ک ــی تقطی ــه معن ــکن ب ــوگرافی ازاس ــه   	Tomo	دن و واژه توم ــا قطع ــرش ی ــی ب ــه معن ب
ــی تصــویرگیري از     	graphy	و ــه معن ــه شــده اســت. در اصــل ب ــی شــکل و ترســیم اســت، گرفت ــه معن ب

 ري،هـدف از تومـوگرافی کـامپیوت    باشـد. برشهاي قطـع شـده از یـک عضـو بـه صـورت کـامپیوتري مـی        
از بـدن را نمایـان   یـا یـک بـرش     ی بازسازي و ایجاد یک تصویر است به طـوري کـه یـک مقطـع عرضـ     

 و به دلیل محدودیتهاي رادیوگرافی ضرورت بکارگیري آن احساس شدمی سازد
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  : این محدودیت ها شامل

   فیلم و عدم دقت در تشخیص: مورد نظر روي  هاي ساختمان افتادن هم روي. 1

  
  تصویر در فیلم روي هاي ساختمان افتادن هم روي

 

  

  کمی: روش یک تا است کیفی شرو یک رادیوگرافی. 2
         مطابق شکل زیـر در رادیـوگرافی معمـولی تصـویر ایجـاد شـده از شـیA      بـا ترکیـب متفـاوت تصـویري

ــا  Bایجــاد میکنــد کــه تمــایز بــین بافتهــاي مختلــف قابــل تشــخیص اســت امــا در رادیــوگرافی شــی    ب
ــ        ــت ک ــویر اول اس ــابه تص ــده مش ــت آم ــویر بدس ــان تص ــب یکس ــاوت وترکی ــخامت متف ــود ض ه وج

  ناتوانایی سیستم تصویر برداري در عدم افتراق دو شی متفاوت را بیان میکند
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  ) یکسان ضخامت با هتروژن شئ و یکسان غیر ضخامت با هموژن شئ بین افتراق (عدم

  : CT ابداع از هدف

  هاي بافتها و تصاویر الیه افتادن هم روي حداقل

  بافتها از یکدیگر میباشد)تصویر (کنتراست معادل قدرت تفکیک  کنتراست بهبود

  بافت کنتراست در کوچک هاي تفاوت ثبت

  : اهداف این حصول راههاي

  ها) الیه افتادن هم روي رفتن بین از.(کند عبور بیمار بدن از مشخصی عرضی مقطع از ایکس پرتو شعاع

  .کند عبور مشخص مقطع از فقط و باریک بسیار ایکس پرتو شعاع

که  بسیارحساس دتکتورها یا گیرنده هاي تصویر  از با حساسیت کمتر استفادهبه جاي فیلم  رادیولوژي  
  بیشترین وضوح را ایجاد مینمایند
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  تشابه تصاویر مقطعی سی تی با برشهاي نان

  
  :تاریخچه

) ثابـت کـرد کـه یـک شـیئی      J.Radonمیالدي یک ریاضـیدان اتریشـی بـه نـام رادون (     1917در سال 
نهایـت عکـس از آن در جهـات مختلـف بـه تصـویر کشـید کـه         بـا گـرفتن بـی    تواندو یا سه بعدي را می

ــه ــیپایـ ــراي سـ ــکن محســـوب مـــی اي بـ ــال تـــی اسـ ــد. در سـ ــام  1956شـ ــه نـ ــمندي بـ دانشـ
الدنـدرف   1961هـا درسـت کـرد. در سـال     ) نقشـه خورشـیدي از تصـاویر شـعاع    Barcewellبارسول(

)oldendorf ــال ــارك ( 1963) و در س ــن کورم ــهAllencormarckآل ــی) اندیش ــایی از س ــی ه ت
  اند.اسکن را فهمیده و مدلهایی در حد آزمایشگاهی ساخته

) یـــک دســـتگاه اســـکن مکـــانیکی بـــراي Edwords) و ادواردز (kuhl( کـــول 1968 ســـال در	
اند که موفـق بودنـد. امـا نتوانسـتند کـار خـود را در حـد رادیولـوژي تشخیصـی          تصویري از هسته ساخته
 	شــده توســط ریاضــیدان انگلیســیاصــول ریاضــی گفتــه  1970-72کــه در ســال ، توســعه دهنــد. تــا این

	)God fery  haunsfield       تـی اسـکن را بسـازد    ) بکـار گرفتـه شـد و توانسـت یـک دسـتگاه سـی
جــایزه نوبــل بطــور مشــترك بــه پروفســور آلــن  1979و جهــت مصــرف بــالینی معرفــی کنــد. در ســال 

  کورمارك و گاد فري هانسفیلد تعلق گرفت.



٣٢ 
 

  
  دکتر هانسفیلد مخترع سی تی اسکن

  :سیر تحولی و رشد

تی اسکن بطور مداوم تغییر کرده و هاي سیهاي تصویر گیري پزشکی (رادیولوژي) دستگاهمانند تمام رشته
ها و سازندگان مختلف پیش رفته است. دستگاه اولیه که بوسیله هانسفیلد و توسط شرکت بوسیله کارخانه

EMI  ،فقط براي ارزیابی مغز طراحی شده بود، که دستگاه نسل اول یا ساخته شده بودEMI  .نام داشت
تی اسکن با امکانات بیشتر به بازار آمد و نسل سوم هاي سیزمان کوتاهی نگذشت که نسل دوم دستگاه مدت

سرعت  اکنون نسل چهارم باها با امکاناتی از جمله کم شدن زمان تصویر گیري معرفی شد. هم این دستگاه
  باشد.خیلی باال و امکانات بهینه و نتایج عالی موجود می

  انواع دستگاههاي سی تی اسکن:

یا هلیکال  spiralو  conventionalبرحسب تکنولوِژي ساخت دستگاههاي سی تی اسکن به دو دسته 
  تقسیم میشوند اما معناي این دو اصطالح چیست؟

ال) با توجه به شکل زیر تصاویر تولید شده در هر برش در حالت سی تی اسکن به روش معمولی(کانونشن
ارتباط نرم افزاري با تصاویر قبل وبعد از خود ندارند وامکان بازسازي تصویر در سایر مقاطع آناتومیک 

(کرونال و ساژیتال)موجود نیست در این روش سرعت انجام سی تی اسکن به دلیل قطع تابش اشعه ایکس 
با روش هلیکال بسیار کمتر میباشد ودر موارد محدودي انجام میشود در یک مثال  در بین مقاطع در مقایسه

  ساده تصاویر مانند النگوهاي دست بوده که موازي هم و بدون ارتباط هستند
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  سی تی اسکن کانونشنال

  

ا تابش مداوم اما در روش هلیکال یا اسپایرال انجام تصویر برداري به صورت پیوسته از شروع تا پایان اسکن ب
اشعه ایکس و حرکت پیوسته تخت (بیمار)صورت میگیرد به همین دلیل تصاویر برشهاي قبل وبعد داراي 

ارتباط نرم افزاري بوده وامکان بازسازي در مقاطع  دیگر آناتومی وبازسازي هاي سه بعدي وجود دارد امروزه 
شکل دیده میشود تصاویر مانند یک فنر کشیده  اکثر سی تی اسکنها به این روش انجام میشود همانگونه که در

  شده داراي ارتباط هستند افزایش چشمگیر سرعت اسکن یکی از مزایاي دستگاه اسپیرال است 
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  نمونه اي از سی تی اسکن اسپیرال
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  دستگاه مولتی اسالیس:

باشـند دسـتگاهها بـه     بر حسب اینکه ردیف هاي گیرنده تصویر در دستگاه سی تی اسکن  اسپیرال چه تعـداد 
تقسیم میشوند بدیهی اسـت  64و....4،16،8چند نوع تک ردیفه(سینگل) دو ردیفه(دوآل) وچند ردیفه که شامل 

هر چه تعداد دتکتور ها یا همان گیرنده تصویر بیشتر باشد ضمن افزایش سـرعت دسـتگاه کیفیـت تصـاویر و     
اسـالیس امکـان    128و64وزه با وجـود دسـتگاههاي   امکانات بازسازي هاي مختلف نیز بیشتر خواهد بود امر

  انجام سی تی آنژیو قلب  به عنوان یک روش غیر تهاجمی به خوبی فراهم است

  
  اسالیس 4نمونه یک دستگاه 

  

  :تی اسکنسی	یک دستگاهاجزاء 

								  
براي قرار گرفتن بدن بیمار ، یک گانتري که سـر بیمـار    تختمپیوتري از یک یک دستگاه اسکن توموگرافی کا

شـده از  ، سیستمی براي آشکار کردن تشعشع خـارج  (تیوب)گیرد، یک منبع تولید اشعه ایکس در آن قرار می
 کارشـناس بدن ، یک ژنراتور اشعه ایکس ، یک کـامپیوتر بـراي بازسـازي تصـویر و کنسـول عملیـاتی کـه        

  گیرد، تشکیل شده است.آن قرار می پشتژي رادیولو
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  :Gantry گنتري. 

  :  شامل که است دستگاه بخش ترین مهم و ترین اصلی بخش این

  ایکس اشعه تیوب:  الف

  ولتاژباال ژنراتور:  ب

  فیلتر: ج

  کولیماتورها: د

  آشکارسازها: ه 

  ADC:و
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  :تی اسکناصول کار دستگاه سی

و سر آن در گانتري قرار گرفت و شرایط دستگاه بر حسب ناحیـه مـورد    تختبر روي پس از اینکه بدن بیمار 
تصویر برداري تنظیم شد، یک دسته پرتو ایکس توسط کولیماتور (محدودکننده دسته اشعه) به صـورت یـک   

جـذب  شود). مقداري از انرژي اشعه هنگام عبور از بـدن  شود (پالس میباریکه در آمده و از بدن بیمار رد می
توسـط آشـکار   وکنـد  از بدن بیمار عبور می حاوي اطالعات است و باقیمانده اشعه با عنوان پرتو خروجی که

گیري شده و بعد از تبدیل به زبـان کـامپیوتري در حافظـه    سازي که مقابل دسته پرتو ایکس قرار دارد، اندازه 
گیـري شـد و   بطرف بیمار فرسـتاده و انـدازه   شود. بالفاصله پس از اینکه اولین پالس اشعهکامپیوتر ذخیره می

المپ اشعه ایکس یک حرکت چرخشی بسیار کم انجام داد، دسته پرتو ایکس دوبـاره پـالس شـده ، مجـددا     
  گردد.شود و در حافظه کامپیوتر ذخیره میگیري میاندازه

العات مربوط به عضو مـورد  شود تا تمام اطاین مرحله چند صد یا چند هزار بار بسته به نوع دستگاه تکرار می
کنـد،  اي را که هر حجم معینی از بافـت جـذب مـی   نظر در حافظه کامپیوتر ذخیره شود. کامپیوتر میزان اشعه

نامند که مشابه چند میلیمتر مکعب از بافت بـدن  ) میVoxelکند. این حجم بافتی را واکسل (گیري میاندازه 
شود، که با توجه به مقـدار  از بدن به این واکسلهاي ریز تقسیم می اسکن یک الیه مقطعیتی باشد. در سی می

ایـن  بـه  شـود.  گیرد، یک شماره نسبت داده مـی اي که توسط هر کدام از این واکسلها صورت میجذب اشعه
افتد، یک چگالی با معیـار خاکسـتري (از   ها نیز بر روي تصویر که بر صفحه تلویزیون مانند کامپیوتر میشماره

  شود.د تاسیاه) اختصاص داده میسفی

  
  ووکسل پیکسل مفهوم از شماتیک شکل
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گویند. یعنی واکسلها حجم سه بعدي و ) میPixlنمایش هر کدام از واکسلها را بر روي مونیتور یک پیکسل (
 تـر و قابـل  باشند و هر چه تعداد پیکسلها بر روي مونیتور بیشـتر باشـد تصـویر واضـح    پیکسلها دو بعدي می

تی شود، را اعداد سی تر است. اعدادي که با توجه به مقدار جذب اشعه به هر بافت اختصاص داده میتفکیک
نامند. بطور مثال بافت چربی کمتر از بافت عضـالنی و بافـت عضـالنی کمتـر از بافـت      یا اعداد هانسفیلد می

 500و هـوا   50آب صـفر و چربـی   + ، 400کند. بنابراین بطـور مثـال اسـتخوان    استخوانی اشعه را جذب می
تی اسکن آن قسمت طبـق معیـار خاکسـتري    باشد که هر چه مقدار این اعداد کمتر باشد، بر روي فیلم سیمی

تی مثل استخوان بـاال باشـد تصـویر بـه سـمت       بیشتر به سمت سیاهی تمایل دارد و برعکس هرچه عدد سی
کـه داراي چگـالی شـبیه بـه هـم هسـتند از مـواد         تر شدن اعضاییسفیدي تمایل دارد. گاهی براي مشخص 

  شود که تفاوت را به خوبی مشخص کند.زا استفاده می کنتراست

  
  مقیاسی از اعدادسی تی (هانسفیلد) بافتهاي مختلف

  CTاصول تفسیر اعداد 

  		بافتها تا حدودي امکان پذیر میباشد.مثال  CTگیري عدد تشخیص تغییرات پاتولوژیک با اندازه

  + یا بیشتر, داراي کلسیم است .400	 HUاي با یهناح

  بایستی محتوي گاز باشد.  	-HU 600اي با ناحیه	
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  هوا است . CTچربی کمتر از صفر ولی بیشتر از عدد  CTعدد 

باشد, محتوي چربی است و ( لیپوم یا سایر  HU - 120آن  CTتودة هموژنی که عدد 
  تومورهاي بافت چربی ).

  آب است. CTي ساده, در محدودة عدد کیستها 	CTعدد 	

البته بایستی در نظر داشت که ضریب تضعیف یک ضایعه فقط یکی از پارامترهاي تشخیصی 	
  است . پارامترهاي آناتومیک دیگر ضایعه از قبیل:

  اندازه	

  شکل	

  حاشیه	

  ضخامت دیواره	

  فاصله با بافت مجاور	

	enhance  بامادة حاجب  

  هموژنیسیتۀ ضایعه	

  در تشخیص و بررسی ضایعات نقش مهمی دارد.نیز 

  

  برخی از کاربردهاي سی تی اسکن:
 

 تشخیص بیماریهاي مغز و اعصاب-1

را به تصویر بکشـد،  ونیز ماده سفید وخاکستري مغز تواند تفاوت بین خون تازه و کهنه تی اسکن میچون سی 
  هترین کاربرد را دارد.به همین دلیل براي نشان دادن موارد اورژانس بیماریهاي مغزي ب
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  بیمارهاي مادر زادي مانند بزرگی یا کوچکی جمجمه . -

  اي و خارج مغزي .تشخیص تومورهاي داخل جمجمه -

  هاي مختلف مغزخونریزي در قسمت -

  هاي مغزي سکته 

  از طریق انجام سی آنژیوگرافی مغز AVMبسیاري از ناهنجاري هاي عروقی مغز مانند 

ارانازال از نظر سینوزیت وسایر پاتولوِژي ها به عنوان یک روش انتخابی از طریق سی تـی  بررسی سینوسهاي پ
  اسکن انجام میشود

  بعدي تصاویر 3بررسی ساختار استخوانی صورت در موارد تروما وامکان بازسازي هاي 

-یلنـف آدنـو پـات   –آبسـه  -بررسی بسیاري از ناهنجاري هاي ناحیـه گـردن از نظـر درگیریهـاي بـدخیمی      
  وسایرعناصر آناتومیک ناحیه گردن که در اغلب موارد با تزریق کنتراست انجام میشود

  بررسی ستون فقرات  از نظر تروما وآسیبهاي مهره ها  

    COPDبررسی توراکس ومدیاستن و بیماریهاي مرتبط با ریه مانند 

  بررسی ناهنجاریهاي عروقی اندامهاي مختلف به صورت سی تی آنژیوگرافی

  عروق کرونر قلب به صورت غیر تهاجمی(کرونري سی تی آنژیوگرافی) بررسی

  

  .....، لوزالمعده ، غدد فوق کلیويو طحالتشخیص بیماري اعضاي داخل شکمی مانند کبد  -

  

  سی تی اسکن و مواد کنتراست:

 یـا  یـک  در مجـاور  عناصـر  بوسـیله  اشـعه  جـذب  اخـتالف  مبنـاي  بر رادیولوژي در تصویر ایجاد "اصوال
 و دهـد  مـی  عبـور  کمتري اشعه استخوان که نرم بافت و استخوان مانند استواراست دعضوموردرادیوگرافیچن
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 مقابـل  در احشاء و ها بافت برخی ایکس پرتو باالي نفوذ قدرت دلیل به دیگر عبارت به. بیشتر اشعه نرم بافت
 ماننـد . کنند نمی ایجاد خصیمش تصویر خود اطراف اجزاء با مقایسه در و نبوده حاجب و جاذب ایکس اشعه

 شکم خود در کلیه پارانشیم

در اینگونه موارد با تزریق و بکارگیري عوامل کنتراست به صورت داخل وریدي یا خوراکی یا از طریق تنقیـه  
  عضو مورد نظر را در مقابل اشعه ایکس کدر یا حاجب مینمایند 

ــروزه ــتهاي از ام ــر کنتراس ــونی غی ــد   ی -VISIPAQUE –OMNIPAQUE-SCANLUXمانن

ULTRAVISTکنتراست تزریق جهت IV شـوك  و حساسـیتی  واکنشـهاي  بـروز  از تـا  شـود  می استفاده 
است واستفاده از مـواد   نشده محقق کامل بطور هنوز مهم این چه اگر شود جلوگیري امکان حد تا آنافیالکسی

غیـر  تنها محدود بـه مـوارد    MEGLUMINE COMPOUND-UROGRAFINحاجب یونی مانند 
  تزریقی مانند کنتراست خوراکی میباشد

 کنتراسـت  کـردن  جـدا  مواد این نقش..روند می بکار گوارشی سیستم تشخیص در و شناسایی جهت مواد این
 مـی  دیگر مانند لنف نود ها یا بدخیمی هـاي دیگـر    قسمتهاي بقیه ولوپهاي روده از  گوارشی سیستم بافتهاي

 شناسـایی  معمـول  طـور  بـه  تـا  دهـد  مـی  اجـازه  ما به همچنین خوراکی کنتراست از مناسب استفاده.  باشد
باشند بـا دقـت بیشـتري صـورت گیـرد ماننـد        می پنهان اوقات اغلب که  گوارش دستگاه نواحی تومورهاي

  ضایعات فضا گیر

به طور معمول در بسیاري از سی تی اسکنهاي ناحیه شکم میبایست از کنتراست خوراکی استفاده کـرد بـراي   
مگلومین یا آ یوپـاك)   "سی سی کنتراست (معموال20سی سی آب با  1200منظور در یک فرد بالغ حدود  این

سـی  70دقیقه یک لیوان به بیمار داده میشود و حدود 10مخلوط ویک ونیم ساعت قبل از اسکن به صورت هر 
  سی بالفاصله قبل از اسکن روي تخت سی تی خورده میشود

برابر غلظت خون ذکر  5اظ اسمالریته و وسکوزیته باالي مواد حاجب که حدود به لح IVدر موارد کنتراست 
  IVسبز با کارآیی خوب ضروري میباشـد دوز مـورد اسـتفاده کنتراسـت      "میشود وجود یک برانول ترجیحا

سی سی کنتراست غیر یـونی مطـابق بـا     100سی سی براي هر کیلوگرم وزن بیمار وبصورت روتین 2 "تقریبا
  برابر میتواند افزایش یابد 2اي فوق االشاره است در سی تی آنژیو گرافی ها این دوز تا حدود کنتراسته
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 رادیولوژیسـت  پزشـک  بـا  "صرفا برداري تصویر واحد در کنتراست تزریق گونه هر مسئولیت:  نکته  •
رت  بـا  و در غیر اینصـو . گیرد می صورت صبح شیفت در "معموال وي حضور در تزریقات گونه این و بوده

  تفویض اختیار،حضور اینترن یا پزشک اورژانس جهت تزریق کنتراست ضروري میباشد

  نکات قبل از تزریق:

با توجه به امکان بروز واکنشهاي حساسیتی به مواد حاجب وبروز شوك آنافیالکسی وسـایر عـوارض جـانبی    
  دیگر،رعایت نکاتی چند قبل از تزریق ضروري میباشد

ت قبلی بیمار به داروها و خوراکی ها ویا هر عامل آلرژن از بیمـار سـوال شـود ودر    در مورد هرگونه حساسی
صورت وجود حساسیت قبلی ،پزشک در خواست کننده و رادیولوژیست تصمیم گیري نمایند زیرا هـر گونـه   

وجـود  برابـر و  5سابقه آلرژي خطر بروز واکنشها را سه برابر و وجود واکنش قبلی به کنتراست این خطر را تا 
  برابر افزایش میدهند 10تا 6آسم شیوع واکنش را بین 

نظر به اینکه عمده حجم کنتراست تزریقی از طریق کلیه ها دفع میشود اطمینان از سالمت کلیـه هـا بـا انجـام     
  آزمایش اوره و کراتینین الزامی است

  ساعت قبل از تزریق ، مصرف متوقف شود 48در صورت مصرف قرص متفورمین 

 از کنتراست تزریقی در بیمـاران داراي حساسـیت ،دهیدراتـه و انـواع بیماریهـاي کلیوي،دیابـت، در       استفاده
فئوکروموسایتوما ،مولتیپل میلوما،بیماریهاي تیروییدي و..ممنوع بوده وبا تصمیم پزشک معـالج تزریـق    بیماري

  کنتراست صورت میگیرد

  

  برخی اصطالحات رایج در سی تی اسکن:

کننده اشعه ایکس که داراي تکنولوژي ساخت باال و قیمت باالیی بـوده وهماننـد المپهـاي     تیوب:المپ تولید
  رشته اي طول عمر مشخص و معینی دارد و پس از آن میبایست با تیوب جدید جایگزین شود

دستگاه انژکتور: با توجه به ضرورت همزمانی تزریق کنتراست و انجام اسکن ،امروزه تمام سی تـی اسـکنهاي   
کنتراست با استفاده از دستگاه انژگتور انجام میشود این دستگاه قابلیت برنامه ریزي به منظور تغییـر سـرعت    با 
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وحجم تزریق متناسب با نوع اسکن درخواستی را دارا میباشد وبراي هر بیمار از یک رابط انژکتور (کانکشـن)  
  یکبار مصرف استفاده میشود

  بازسازي تصویر:  

یر اولیه سی تی اسکن که با تابش اشعه بدست می آیند  از منظر آناتومی مـوازي محـور   در اغلب موارد تصاو
ترانسورس میباشند و به تصاویر آگزیال معروف هستند .تنها در مواقعی که سی تی اسکن به صـورت هلیکـال   

بـاز سـازي    انجام شده باشد با بکار گیري روشهاي نرم افزاري و بدون تابش مجدد اشعه امکان تولید تصاویر
شده منطبق بر سایر محورهاي آناتومی مانند ساژیتا ل و کرونال  به منظور کمک در تشخیص انواع ناهنجـاري  

وابسته به تکنولوژي دستگاه سـی تـی اسـکن و تعـداد      "ها فراهم است کیفیت تصاویر بازسازي شده شدیدا
  اسالیسهاي آن دارد

  
  ونمونه اي از بازسازي ساژیتال وکرونال زان

  
  نمونه اي از بازسازي ساژیتال وکرونال مهره هاي گردن

  

) است در این نوع بازسازي ساختار استخوانی بـه    3Dیکی از انواع بازسازي هاي رایج بازسازي سه بعدي (
خوبی قابل بررسی بوده وهمچنین تعیین موقعیت و محل پاتولوژي و بهترین راه دسترسـی بـه آن در صـورت    
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مداخله اي را  فراهم مینماید در رادیوتراپی این نوع بازسازي در جهت طرح ریزي و طراحـی  نیاز به عملهاي 
  پالن درمانی بسیار کمک کننده میباشد

  
  بعدي مهرهاي کمري 3نمونه بازسازي 

  آرتیفکت :

هر گونه تصویر که به صورت ناخواسته در تصویر برداري پزشکی ایجاد شـود آرتیفکـت نامیـده میشـود بـه      
ن مثال حرکت اندام مورد تصویر برداري باعث ناواضحی حرکتی و آرتیفکت میشود همچنـین بسـیاري از   عنوا

 Metal Artifactاجسام فلزي وحتی پر شدگی دنـدان منجـر بـه کـاهش کیفیـت تصـاویر و آرتیفکـت        
  میگردند

  
  مولتی اسالیس مولتی دتکتور:

ود و در یک بیان ساده شامل دستگاه اسپیرالی ) نوشته میش MSMDاین دستگاه به صورت اختصار به شکل (
 64، 16،34، 8است که داراي چندین ردیف گیرنده تصویر (دتکتور) می باشند و بسته به کارخانه سازنده بین 

تعداد دتکتور و برشهاي بدست آمده متناسب بـوده و هـر چـه     "اسالیس یا برش را دارا هستند معموال 128و
تر باشد ضمن افزایش چشـمگیر سـرعت اسـکن ،کیفیـت تصـاویر ، رزولوشـن و       تعداد اسالیس دستگاه باال
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جزییات بهتر خواهند بود در این دستگاهها به دلیل استفاده بهینه از اشعه ایکس تابش شـده میـزان پرتـوگیري    
  بیمار و پرسنل کاهش می یابد  

HRCT:  

میباشد که براي این منظـور از حـد    در اصطالح به معنی تصویر برداري با حداکثر رزولوشن یا قدرت تفکیک
اقل ضخامت پرتو ایکس(تیکنس) استفاده میگردد رایجترین  این نوع اسکن تصویر برداري از پارانشیم ریه هـا  

  است اگرچه در تصویر برداري از استخوانچه هاي گوش داخلی نیز کاربرد دارد COPDبا هدف بررسی 

  سی تی اسکن تري فازیک:

بیشترین کاربرد آن بررسی همانژیوم کبدي است تصـویر بـرداري در سـه فـاز عروقـی       در این نوع اسکن که
شریانی،وریدي (پورتال) وفاز تاخیري  با تزریق کنتراست انجام میشود سی تی اسکن تـري فازیـک یکـی از    

  بهترین روشهاي تکمیلی رد همانژیوم کبد میباشد

  سی تی اسکن تریپل:

بیمارانی که با تروماي نفوذي ناحیه شکمی مراجعـه میکننـد انجـام مشـود      در "در این نوع اسکن که معموال
ضمن تزریق وریدي کنتراست ،کنتراست خوراکی ونیز پر کردن کولون با اسـتفاده از کنتراسـت رقیـق شـده     

در شرایط استریل ) به روش انما الزامی است در این تصویر برداري پرفوراسـیون جهـاز گوارشـی     "(ترجیحا
  هداف آزمون میباشدیکی از ا

  آشنایی با انواع خونریزیهاي مغزي:

 داخـل  انـواع  بـه  آن محل اساس بر شود،می گفته مغزي خونریزي ، اصطالح در که جمجمه داخل خونریزي
 و دورال سـاب  خـونریزي . شـوند می تقسیم اپیدورال و دورال ساب ، عنکبوتیه زیر یا آراکنوئیدساب ، مغزي

 یـک  خودبخـودي  پـارگی  بـدنبال  عنکبوتیه زیر یا آراکنوئیدساب خونریزي ، سر ضربه بدنبال اغلب اپیدورال
 بیشـتر  مغزي داخل خونریزي باالخره و وریدي ـ شریانی بدشکلی یا) رگ یک شده ضعیف قسمت( آنوریسم

  .شودمی ایجاد ضربه بدنبال اندکی درصد و باال خون فشار زمینه در

 :است که از داخل به خارج عبارتند از هایی به نام مننژ پوشیده شدهبوسیله پردهسطح خارجی مغز و نخاع 

 مغز و نخاع) قرارگرفته( دستگاه اعصاب مرکزي که بالفاصله بر روي پرده بسیار ظریفی است :شامهنرم



۴۶ 
 

  .است

بوسیله فضاي زیر شامه قرارگرفته و از نرم شامهپرده ظریفی است که در داخل سخت :عنکبوتیه یا آراکنوئید 
  .وجود دارد نخاعی_مایع مغزي داخل این فضا باشد کهآراکنوئید) جدا میعنکبوتیه (ساب

استخوان جمجمه قرار دارد و  پرده ضخیمی است که در خارج عنکبوتیه و داخل :dura شامه یا دوراسخت
  .گوینددورال میساباپیدورال و زیر آن را  شود. باالي این الیه رابه داخل استخوان متصل می

  .کنداین فضاها خونریزي مغزي نام خاصی پیدا می بر اساس وجود خونریزي در هر یک از

  

   مغزي داخل خونریزي
 بافـت  روي فشـار  ایجـاد  با عمده بطور و داده رخ مغز بافت داخل در خونریزي یعنی مغزي داخل خونریزي

 نیـز  و هوشیاري سطح کاهش شدید سردردهاي اکثرا مغزي داخل خونریزي. شودمی عالئم بروز سبب اطراف
 .کندمی ایجاد) دیگر عصبی عالمتهاي یا و بدن سمت یک فلج مانند( عصبی فلج عالئم

  داخل مغزي علل خونریزي

 ضـربه  علـت  به تواندمی همچنین مغزي داخل خونریزي البته.است آن ايزمینه علت شایعترین باال خون فشار
 یـا  خـون  فشـار  حاد افزایش از ناشی که) مخدر مواد( کوکائین یا آمفتامین مصرف سوء ، گهار بدشکلی ، سر
 هپـارین  مثـل ) دارو دوز افزایش( انعقاد ضد داروهاي مصرف یا انعقادي اختالالت ،. است رگها التهاب اثر بر
  بیافتد اتفاق وارفارین یا

   عنکبوتیه زیر یا آراکنوئید ساب خونریزي

 تظـاهر  سردرد با مشخصا که عنکبوتیه زیر فضاي در ناگهانی خونریزي از است عبارت عنکبوتیه زیر خونریزي
 توانـد مـی  بیماري این. شودمی پر نخاعی ـ مغزي مایع با طبیعی طور به فضا این. عصبی فلج عالئم تا کندمی

 و شـدید  سـردرد  با اغلب بیماري این. است ترشایع ساله 25-50 بزرگساالن در ولی کند مبتال را سنین تمامی
. شـود مـی  دنبـال  هوشـیاري  رفـتن  دسـت  از بـا  غالبـاً  کـه  کنـد مـی  پیـدا  تظاهر معمول غیر ناگهانی و حاد

 شـایع  عالیـم  از اسـتفراغ  و حرکت هنگام در درد با همراه گردن سفتی ، اغما یا تشنج ،گیجی ،آلودگیخواب
  است آن دیگر
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   علل

 ارتباط بدون عنکبوتیه زیر خونریزي از ناشـی  عمومـا  سـر  ضـربه  با
 از. اسـت  وریـدي _شـریانی  بدشکلی یک یا) شریان یک شده ضعیف قسمت( مغز سرخرگی آنوریسم پارگی

 مـادرزادي  هـا آنوریسـم  ایـن  اغلب.است یافته راه فضا این به که باشدمی مغزي داخل خونریزي آن نادر علل
  است داشته وجود تولد هنگام از که تندهس

  شامه):سخت باالي( اپیدورال و) شامهسخت زیر( دورالساب خونریزي 

 مغـز  بافت) هماتوم( توده یک ایجاد با) شامهسخت باالي( اپیدورال و) شامهسخت زیر( دورالساب خونریزي
 یـا  سـردرد  بـا  معمـوال  و باشدمی سر ضربه لباغ خونریزیها این منشاء. دهدمی قرار فشار تحت را خود زیر

  .  کنندمی بروز آلودگیخواب و هوشیاري سطح کاهش

  : اپیدورال خونریزي

 کوتـاهی  دوره و جمجمه شکستگی به منجر که دهدمی روي ايضربه بدنبال اپیدورال هماتوم ، کالسیک بطور
 ممکـن  بعـد  و شـود مـی  موقت بیهوشی دچار هضرب از بعد بیمار اپیدورال هماتوم در. باشد هوشیاري عدم از

 سـر  بـه  ضـربه  بدنبال که بیماري هر در است الزم سبب همین به باشد نداشته عالمتی هیچ ايفاصله در است
 تخلیـه  و جراحـی  بیمـاري  وجـود  صـورت  در و. شـود  انجـام  اسکنتیسی است، داشته بیهوشی از ايدوره

  الصه:یابد به طور خمی ضرورت سریع و اورژانسی

 درصدموارد شریان مننژیال میانی پاره می شود.)60منشا....شریانی است(

  معموالدرتروماها همراه باشکستگی جمجمه دیده می شود.

  ناشی ازضربه مستقیم ومحدودبه ناحیه ضربه است واندیکاسیون جراحی اورژانس وتخلیه هماتوم دارد.

  شامه(دورا)ظاهرمی شودوروي مغزفشارمی آورد. این خونریزي به شکل عدسی بین استخوان جمجمه وسخت
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  سیرخونریزي سریع ودرطی چنددقیقه تایک ساعت بیمار دچار فتق مغزي ناشی ازفشارمی شود.

 

.  
  

  دورال:ساب خونریزي
 لختـه  و خـون  تجمـع  باعـث  که خونریزي از است عبارت )شامهسخت زیر( دورالساب هماتوم و خونریزي

 وجـود  شامهزیرسخت هماتوم نوع دو. گرددمی مغز پوشاننده غشاي سه از غشا ترینخارجی زیر در) هماتوم(
ــاتوم. دارد ــاد هم ــامهزیرســخت ح ــه ش ــی فاصــله در اي ک ــس کم ــدید آســیب از پ ــه ش ــر ب ــاد س  ایج
 بـه  آسـیب  از پس هااهم تا هاهفته است ممکن که ایست عارضه ،شامه زیرسخت مزمن گردد(حاد)وهماتوممی
منشا این خـونریزي  .نیاورد خاطر به را آن بیمار که باشد بوده ضعیف چنان است ممکن آسیب. شود ایجاد سر

  درصد موارد یکطرفه است در تصاویر سی تی به شکل هاللی دیده میشود 85بیشتر وریدي است ودر 
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بوجود می آید ودر بیمـاران داراي سـابقه فشـار خـون بـاال  و      نوعی از خونریزي مغزي که در پارانشیم مغز 
  نامیده میشود   ICH "مالفورماسیون هاي وریدي رخ می دهد.اصطالحا-همانژیوماها-دراثرخونریزي تومورها

  
 "نامیده میشوداین نوع از خونریزي معمـوال   ivhوچنانچه خونریزي در درون بطن هاي مغزي صورت گیرد  

   باالیی بوده و پرگنوز ضعیفی داردمنشا خنریزي داخل بطنی شریانی وریدي است داراي مرگ ومیر

  حفاظت پرتویی:

امروزه دوز تابش در تصویربرداري تشخیصی مساله مهمی براي بیمار،پرسنل وسازندگان تجهیـزات بـه ویـژه    
 ALARAاصـل   سی تی اسکن به شمار می رود به عنوان یک قاعده کلی دوز مورد استفاده پرتـو مطـابق بـا   

)As low as reasonable achievable  باید تاحد ممکن پایین ترین دوز باشد براي این منظـور (
)اشـعه   justificationاولین ومهمترین اصل استفاده و بکارگیري پرتو باید بر اساس توجیه پذیر بـودن  (  

داشـته باشـد ومنـافع انجـام     ایکس باشد در واقع اندیکاسیون درخواست سی تی اسکن توجیه علمی ومنطقی 
  اسکن بر مضار آن برتري داشته باشد تشخیص اي مورد در ایران متاسفانه تنها در اختیار پزشک میباشد

پس از توجیـه پـذیر شـدن اسـتفاده از پرتو،چگـونگی اسـتفاده از اشـعه بـر اسـاس اصـل بهینـه سـازي(             
optimization   توسط کارشناسان پرتوشناسی مطرح میگردد (  

یح اینکه کارشناس متبحر سی تی اسکن میبایست بهترین شرایط از لحاظ افزایش کیفیت تصویر و کاهش توض
در تضاد با هم هستند را بکار گیرد درك عمیق عوامل تاثیر گـذار بـر روي    "دوز (بیمار و پرسنل) که معموال



۵٠ 
 

ري افراد نقش مهمـی ایفـا   دوز و کیفیت تصاویر تشخیصی  در این اصل مورد انتظار است و در کاهش پرتوگی
  میکند

به منظور اطالع مختصر از میزان پرتوگیري بیمار در سی تی اسکنهاي مختلف توجه به جدول مقایسـه دوز در  
رادیولوژي و سی تی اسکن  که از مرکز بین المللی حفاظت در برابراشعه استخراج شده اسـت میتوانـد مفیـد    

  باشد:

  
 12ریسک عوارض بیولوژیک در مورد سی تی اسکن مغز با  بر اساس این جدول میتوان گفت که

 24برابر یک رادیوگرافی جمجمه است و یا دوز موثر یک سی تی اسکن ریه با  17 "مقطع تقریبا
  برابر یک رادیو گرافی قفسه سینه است 180 "مقطع تقریبا

  


