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 1پبسخ سئوال 



  سی تی ٍ ضٍش ّبی هساذلِ ای، ضٍضْبیی ثب زظ ثبال زض ضازیَلَغی ثِ ضوبض هی ضًٍس ٍ زظ ثیوبض زض  

زظ ثیوبض زض سی تی هَضَؼ هْوی ثطای کَزکبى . هقبیسِ ثب سبیط ضٍش ّبی ضازیَلَغیکی ثیطتط است

هحسَة هی ضَز، ظیطا گعاضضبت حبکی اظ آى است کِ زض ثطذی هطاکع ، فبکتَضّبی پطتَزّی ثطای 

 ، سْن ایي ضٍش زض زظ جوعی سی تیثسلیل استفبزُ ضٍظافعٍى اظ . اسکي کَزکبى هبًٌس ثعضگسبالى است

 . ًبضی اظ پطتَگیطیْبی ضازیَگطافی ثیطتط است

  2پبسخ سئوال 

 

 :اقساهبت ٍیػُ ثسیي ضطح است.  پبسد هثجت است    

  ثطَض هعوَل استفبزُ اظ گطیسّبی ضس پطاکٌسگی زض ضازیَگطافی اطفبل الظم ًیست ظیطا ثْجَز کیفیت

تػَیط افعایص زظ ثیوبض ضا تَجیِ ًوی کٌس، ثجع زض هَضز کَزکبى زض سٌیي ًَجَاًی ٍ ظهبًی کِ 

. سبذتبض ثسى ثگًَِ ای است کِ پطاکٌسگی ضا افعایص هی زّس

  ثب ایجبز تعبزل هیبى استفبزُ اظ ًقطِ کبًًَی کَچک ٍ ظهبى کَتبُ پطتَزّی هی تَاى ثِ تػَیطی ثب

. جعئیبت ذَة زست یبفت

  ٍ زض غَضت اهکبى هی ثبیست اظ تطکیجبت فیلن اسکطیي ثب سطعت ثبال ثِ هٌػَض کبّص پطتَگیطی

. ظهبى پطتَگیطی استفبزُ کطز ٍ کبّص قسضت تفکیک زض اکثط هَاضز ًبچیع است

  ثِ طَض کلی استفبزُ اظ کٌتطل اتَهبتیک پطتَگیطی(AEC) ثِ زلیل آًکِ ثطَض هعوَل حس گطّب  

استفبزُ اظ ًوَزاضّبی . اظ لحبظ اًساظُ ٍ ٌّسسِ ضبى ثطای ثعضگسبالى ططاحی ضسُ اًس هٌبست ًیست

پطتَزّی هتٌبست ثب تکٌیک ضازیَگطافی، ضربهت ثسى ثیوبض کِ زض ثبضیکة اضعة ایکس قطاض زاضز ٍ 

.   ٍجَز یب عسم ٍجَز گطیسّبی ضس پطاکٌسگی ایوي تط ٍ آسبًتط ذَاّس ثَز

 ثبضیکة پطتَ هی ثبیست ثب استفبزُ اظ کَلیوبتَض هحسٍز گطزز .

  تجْیعات حفبغتی ثبیستی ثِ گًَِ ای قطاض زازُ ضًَس کِ اظ ثبفتْبیی کِ ثطای حفبغت اظ آًْب ثکبض

ّوچٌیي هی ثبیست اظ تکطاض غیط ضطٍضی آظهبیطبت ذَززاضی . ضفتِ اًس ثطَض هؤ ثط حفبغت کٌٌس 

. ضَز



  ُزض غَضتی کِ ًیبظ ثِ ثبثت ًگِ زاضتي ثیوبض ّست ، زض غَضت اهکبى ثبیس اظ تجْیعات ٍیػُ استفبز

. ًوَز

 

 3پبسخ سئوال 

ثِ طَض کلی استفبزُ اظ زتکتَضّبی زیجیتبل اهکبى کبّص زظ ضا هطبثِ ضازیَگطافی ثعضگسبالى  

اهب شکط ایي ًکتِ ضطٍضی است کِ زضحیي استفبزُ اظ  تطکیجبت فیلن اسکطیي ، . فطاّن  هی آٍضز

پطتَزّی ظیبز هوکي است هٌجط ثِ تػَیط غیط قبثل تطریع ضَز، زض حبلیکِ پطتَگیطی ثبالی ثیوبض زض 

غَضت استفبزُ اظ زتکتَضّبی زیجیتبل، ثِ زلیل کیفیت قبثل قجَل تػَیط، هوکي است ثِ سَْلت قبثل 

ّوچٌیي سَْلت زض تػَیطثطزاضی هوکي است هٌجط ثِ پطتَزّی ثرص ٍسیعی اظ ثسى . تطریع ًجبضس

ّط چٌس هوکي است کبّص زظ ٍجَز زاضتِ ثبضس اهب ثسیبضی اظ هطبلعبت . ثیوبض یب تکطاض آظهبیص ضَز

. ًطبى هی زّس کِ زض عول اگط ثْیٌِ سبظی اًجبم ًطَز زظ ثیوبض افعایص هی یبثس
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. ثِ طَض کلی پبسد هٌفی است

تػَیط ثجت ضسُ ضٍی فیلن ثب کبست ثب سطعت ثبال اهکبى ثجت زائوی ًبحیِ هَضز ًػطثِ طَض هثبل پب یب 

.  ستَى فقطات ضا فطاّن هی کٌس
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  ثطای (DAP) ثطای ّط ضازیَگطاف ٍ حبغلضطة زظ ٍ سطح (ESD)هقبزیط هعوَل زظ سطح ٍضٍزی 

.   زازُ ضسُ است1آظهبیطبت فلَضٍسکَپی هعوَلی اطفبل زض جسٍل 

 

 (NRPB-W14 ( هقبزیط هعوَل زظ زض ضازیَگطافی اطفبل – 1جسٍل 
 

 (میکروگری)دز سطح ورودی آزمبیش 



 سه

0 1 5 10 15 

 AP 110 340 590 860 2010ضکن 

 PA/AP 60 80 110 70 110قفسِ سیٌِ 

 AP 170 350 510 650 1300لگي 

- -  AP  -600 1250جوجوِ 

- -  LAT  -340 580جوجوِ 

 (سبوتی متر مربع. میلی گری )حبصلضرة دز و سطح  

MCU 430 810 940 1640 3410 

 5670 3190 1620 1610 760ثبضین ذَضاکی 

 3170 2400 1010 1150 560ثبضین ثلعیسًی 

 

 6پبسخ سئوال 

:  ثسیبضی اظ اقساهبت هطبثِ ضٍضْبیی است کِ ثطای  ثعضگسبالى تَغیِ ضسُ است

 ثیوبض ثگًَِ ای قطاض گیطز کِ تب حس اهکبى ثِ تطسیسکٌٌسُ تػَیط ًعزیک ثبضس  .

  ثِ هٌػَض جلَگیطی اظ افعایص ثیص اظ حس زظ پَست ، تیَة اضعِ ایکس هی ثبیست حتی االهکبى اظ

. ترت ثیوبض فبغلِ زاضتِ ثبضس

 ثبیس اظ پبییي تطیي ًطخ قبثل قجَل فطین ٍ تجْیعات ًگْساضی آذطیي تػَیط استفبزُ ضَز .

  ثطذی اظ هطاکع ، حساقلی ضا ثطایkVpتٌػین هی کٌٌس کِ کوتط اظ آى سیستن کبض ًوی کٌس هثال " 

 . kVp = 80  ٍ ثطای ثعضگسبالى kVp = 70ثطای اطفبل 

 استفبزُ اظ فیلتط هسی اضبفی  زظ ثیوبض ضا کبّص هی زّس .
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. پبسد هثجت است



ٌّگبم ضازیَگطافی اظ استرَاى ّبی ثلٌس کَزکبى ، تػَیطثطزاضی اظ زست یب پبی هربلف هی ثبیست 

زض آظهبیص ضازیَگطافی سیٌِ زض .  ثب ًػط ضازیَلَغیست ٍ تٌْب اظ ًوبّبی هحسٍزی اًجبم گطزز"غطفب

زض غَضت  تَجیِ پصیطی آظهبیطبت پس اظ تطریع . ضطایط عبزی هوکي است ًوبی لتطال الظم ًجبضس

.  ثتَاى یبفتِ ّبی قجلی ضا اضظیبثی ًوَز"یب زضهبى ، تعساز ًوبّب هی ثبیست  هحسٍز گطزز کِ غطفب

 ثعٌَاى آظهبیص پس اظ تطریع یب (Lumbar Spine)آظهبیص ستَى فقطات ثیي قفسة سیٌِ ٍ لگي

.  استLS-S1، لتطال ، هَضة ٍ APزضهبى ٍ یب آظهبیص عبزی هثبلی اظ آظهبیص ثب تعساز ظیبزی ًوب ًػیط
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احتوبل ثبضزاضی .  اطالعبت هَضز ًیبظ زض هَضز ثبضزاضی احتوبلی هی ثبیست اظ ذَز ثیوبض اذص گطزز

 ضکن یب آظهبیص هساذلِ سی تیزض زذتطاًی کِ ثِ سي ثلَغ ضسیسُ اًس ٍ ثطای ضٍضْبی ثب زظ ثبال ًػیط 

. ای اضجبؼ زازُ هی ضًَس هی ثبیست هس ًػط قطاض گیطز
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: اقساهبت ظیط تَغیِ هی گطزز

  اظ آًچِ ثطای یک تطریع هطوئي هَضز ًیبظ است ثیطتط است" عوَهبسی تیکیفیت تػَیط زض  .

. آگبّی اظ ایي هَضَؼ هی تَاًس زض کبّص قبثل تَجِ زظ ثیوبض هؤ ثط ثبضس

  ضازیَلَغیستْب ٍ پعضکبى هی ثبیست زض ًػط زاضتِ ثبضٌس کِ تػَیطی ثب ًَیع پبییي حتی اگط ذیلی

. ذَة ًجبضس هوکي است اطالعبت تطریػی الظم ضا فطاّن ًوبیس

  زض ثسیبضی اظ هطاکع کبّصmAs ثب یک kVp هطرع ثب هَفقیت استفبزُ ضسُ ٍ ثِ عٌَاى 

 سی تیزض آظهبیص . کبضآهستطیي ضٍش زض هسیطیت زظ کَزکبى ًػیط ثعضگسبالى هعطفی ضسُ است

 . ٍجَز ًساضزkVpاتفبق ًػط ثط ضٍی کبّص 
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.  جع زض هَاضز ضطٍضی اًجبم ًگیطزسی تی سیبست گصاضیْب ثبیس ثگًَِ ای ثبضس کِ آظهبیطبت 

MRIزض غَضت اهکبى ًحَُ آظهبیص هی ثبیست زض جْت پبسد گَیی .  ٍ اٍلتطاسًَس زض الَیت ّستٌس

ثِ سئَاالت ذبظ هترػع اضجبؼ زٌّسُ ططاحی ٍ تٌػین گطزز، ثِ عٌَاى هثبل ، زض اسکي ضکن ، الظم 

 اسکي لگي ًیع اًجبم  ضَز ٍ ایي احتوبل ٍجَز زاضز کِ آظهبیطبت سی تی پس اظ "ًیست حتوب

 ٍ kVpثِ عالٍُ پبضاهتطّبی تػَیطثطزاضی ًػیط . تطریع یب زضهبى ضا ثِ اضگبى ذبغی هحسٍز کطز

mAsثبیس ثب تَجِ ثِ سبیع ثیوبض تٌػین ضًَس  .

.  استفبزُ اظ اسکي ّبی چٌس فبظ هی ثبیست حتی الوقسٍض هحسٍز گطزز

0/5)( n x
o

.  


