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 INFINITT PACSتا قزار دادى اتشارّای هتٌَع ٍهتفاٍت ایي اهکاى را تِ کارتزاى هیدّذ تا تتَاًٌذ تا
استفادُ اس ایي اتشار تغییزات هَرد ًظز جْت تطخیص را تز رٍی تصاٍیز اػوال ًوایٌذ.
در ایٌجا رٍش استفادُ اس چٌذ اتشار سادُ در تة  Annotation ،تَضیح دادُ ضذُ است :
اتتذا تز رٍی  ٍ Moreسپس تزرٍی  Annotationکلیک ًواییذ:

در زیر تعدادی از ابسارهای  Annotationرا به اختصار توضیح میدهیم

 : Spine Labelکارتزد ایي اتشار در تصاٍیز MRIستَى فقزات هیتاضذ تِ ایي صَرت کِ تا
کوک ایي اتشار هیتَاى تز رٍی فقزات در ًوای ساجیتال ضوارُ گذاری (لیثل) ًوَدُ ٍ سپس ضوارُ
هْزُ را رٍی هقاطغ آگشیال در کٌار ضوارُ تصَیز هطاّذُ کزد .رٍش کار تا ایي اتشار قثال تِ طَر کاهل
ضزح دادُ ضذُ است .

 :Limb Length Disparencyایي اتشار تیطتز در ارتَپذی کارتزد دارد ٍ تزای تزرسی
هطکالت ًاضی اس ّن اًذاسُ ًثَدى پا ٍ هقایسِ اًذاسُ پا استفادُ هیگزدد.
اتتذا یک خط تیي دٍ Land Markتِ طَر هثال دٍ خار خاصزُ قذاهی فَقاًی ( Anterior superior
 ) Ilac Spineرسن ًواییذ.
خط دٍم را اس خط اٍل ٍ تا تزٍکاًتز کَچک ( ) Lesser Trochanterفوَر رسن ًواییذ.
خط سَم را اس خط اٍل ٍ تا تزٍکاًتز کَچک ( ) Lesser Trochanterفوَر دیگز رسن ًواییذ.
 INFINITT PACSتِ طَر اتَهاتیک اًذاسُ دٍ طزف را هحاسثِ هیکٌذ.

 : CT Ratioتزای اًذاسُ گیزی ًسثت قلة استفادُ هیضَد( .اًذاسُ گیزی دیاهتز
 Transverseقلة ٍ تزرسی ًسثت آى تا فاصلِ تیي دٍ ساٍیِ کَستَفزًیک )
اتتذا یک خط اس تاالتزیي ًقطِ قَس آئَرت تا  Baseقلة رسن ًواییذ.
سپس یک خط اس خط اٍل تا دٍرتزیي کٌارُ چپ قلة رسن ًواییذ
یک خط ّن در اهتذاد دٍ ساٍیِ کَستَفزًیک رسن ًواییذ.
 INFINITT PACSتِ طَر اتَهاتیک ًسثت کاردیَ تَراسیک را هحاسثِ هیًوایذ.

 : Measure Area Ellipseایي اتشار ّواى  ) Region Of Intrest( ROIهیتاضذ کِ
تزای اًذاسُ گیزی هاکشیون ٍ هیٌیون ػذد ّاًسفیلذ ًقاط هَرد ًظز تز رٍی تصَیز کارتزد داردّ.وچٌیي
هساحت ٍ هحیط ًاحیِ هَرد ًظزرا ًیش ًطاى هیدّذ.
پس اس رسن  ROIتا کلیک راست تز رٍی آى هیتَاًیذ گشیٌِ  View TIC Graphرا اًتخاب کزدُ ٍ
ً Time intensity Curveقطِ هَرد ًظز را رسن ًواییذ .کارتزد آى در هحاسثِ ٍرسن  TICدر
تصاٍیز MRIدایٌاهیک ّیپَفیشٍتزست هیتاضذ.

ایي اتشار تزای اًذاسُ گیزی ساٍیِ کارتزد دارد .تِ ایي صَرت کِ اس ًقطِ هَرد ًظز دٍ خط رسن
ًواییذ .سپس ساٍیِ تیي دٍ خط هَرد ًظز ًوایاى هیضَد.
پس اس هحاسثِ ضوا دٍ ػذد هطاّذُ هیًواییذ
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ػذد داخل پزاًتش ٍ Outside of angleػذد خارج پزاًتش  Inside Of angleرا ًوایص هیدّذ.

ایي اتشار  Time Intensity Curveرا هحاسثِ هیًوایذ .تِ ایي صَرت کِ تا اًتخاب آى تا
کلیک تز رٍی ّز ًقطِ اس تصَیز یک پٌجزُ تاس ضذُ ٍ تا اًتخاب  Calculateهیتَاًیذ ً Curveقطِ
هَرد ًظز را رسن ًواییذ .کارتزد ایي اتشار ػوذتا در هحاسثِ ٍرسن  TICدر تصاٍیز MRIدایٌاهیک
ّیپَفیشٍتزست هیتاضذ .کارتز تِ تؼذاد ًقاط اًتخاب ضذُ هی تَاًذ  Curveرسن ًوایذ.

