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 انیــــــــاندام فوق

 اصطالحات 

Sagittal plane  : در آناتومی بدن تعداد زیادی صفحات ساجیتال قابل فرض است.صفحاتی که به موازات درز ساجیتال ، بدن

را به دو قسمت چپ و راست تقسیم میکند.ساجیتال میتواند در هرجایی رسم شود که از تمامی صفحات ساجیتال موجود،فقط یکی 

 نام دارد. mid sagittal planeد که از آنها اصلی است که بدن را به دو نیمه مساوی تقسیم میکن

Coronal plane:  بخش قدامی و خلفی تقسیم میکنند.کرونال میانی بدن را به  2تعداد زیادی از صفحات هستند که بدن را به

 دو بخش مساوی قدام و خلف تقسیم میکند.

Axial plane:  .این صفحه به موازات سطح تعداد زیادی از این صفحات داریم که برخالف دو صفحه قبل،صفحه میانی ندارد

نیز  horizontal planeهمچنین  وtransverseتانی تقسیم میکند که به این صفحه قسمت فوقانی و تح 2افق است و بدن را به 

 گفته میشود.

Oblique plane( صفحات:)و زاویه دار از بدن عبور می نمایند را صفحات ابلیک میگوییم که مایلصفحاتی مایل 

Inter iliac plane: ( بدن را در امتداد ستیغcrest ایلیاک)طرف  2طرف قطع میکند.)صفحه ای فرضی که ستیغ ایلیاک  2

 می باشد. axialاین صفحه جزء صفحات .را بهم وصل میکند.(

 Occlusal plane دندانهای فک فوقانی و تحتانی است )به شرطی که دهان بیمار بسته باشد(.موارد :صفحه ای فرضی که بین

 استفاده آن در رادیوگرافی فک و صورت ،جمجمه و دندانهاست

Occlusion ( اکلوژن )ی چفت شدن دندانها روی هم میباشد.به معنا 

 

 :تقسیم بندی های ناحیه شکم 

 تایی 9( روش 2تایی   4( روش 1 روش موجود است. 2به 

استفاده میکنیم. تایی  4و روش  تفاوت این دو روش این است که وقتی محل ضایعه دقیقا مشخص نیست از محدوده بزرگ 

بخصوص در بیمارانی که دردشان انتشار دارد.مثال فردی که مبتال به آپاندیس باشد دردش دقیقا در یک محل نیست که قابل 

 تایی استفاده میکنیم 9رد از روش وقتی صحبت از یک جسم خارجی است محل آن دقیقتر است که در این مو تشخیص باشد،اما

 تایی 4روش  (1

 در این روش ، خط عمودی صفحه ی ساجیتال میانی و خط افقی صفحه ی اینترایلیاک می باشد

 محل تقاطع این خطوط معموال ناف می باشد.
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وقانی ربع ف
  (L)چپ

Left upper 
quadrate 

(LUQ) 

وقانی ربع ف
 (Rراست)

Right upper 
quadrate 

(RUQ) 

تحتانی ربع 
 (Lچپ)

Left lower 
quadrate 

(LLQ) 

تحتانی ربع 
 (Rراست)

Right lower 
quadrate 

(RLQ) 

Upperفوقانی: 

Lowerتحتانی: 

Quadrateربع: 

 تایی: 9(تقسیم بندی 2

بوده و خطوط افقی  (Right & left mid clavicular)میدکالویکوالر چپ و راستدر این تقسیم بندی خطوط عمودی ، خطوط 

 به صورت زیر می باشند:

  (intertubercular plane)خط تحتانی : خط اینترتوبرکوالر         (subcostal plane)ساب کوستال   خط فوقانی: خط

 

L.HYPOCHONDRIUM 

 هیپوکندر چپ

EPIGASTRIAL 
 اپی گاستر

R.HYPOCHONDRIUM 

 هیپو کندر راست

L.LUMBAR/L.LATERAL 

 کمری چپ

UMIBLICAL 
 نافی

R.LUMBAR/R.LATERAL 

 کمری راست

L.ILIAC/L.INGUINAL 

 ایلیاک چپ

HYPOGASTER 
 هیپوگاستر

R.ILIAC/R.INGUINAL 

 ایلیاک راست

 

 زیر باشند: باید حداقل دارای یک ویژگی از موارد  (land marker)  راهنمای آناتومیک

 .به راحتی قابل لمس باشند      2.به راحتی قابل مشاهده باشند1
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مثال زائده ماستویید استخوان تمپورال که در پشت الله گوش به صورت برجسته قابل لمس است که از آن برای پیدا کردن حدود 

    سرویکال استفاده میکنیم. 1مهره 

 ارم کمری()مهره ی چهL4<لند مارک ----ایلیاک کرست   

Marker )حروف )مارکررادیوگرافی:RوL  که برروی عکسهای رادیوگرافی برای نشان دادن چپ و یا راست بودن بدن بیمار

 استفاده میشود.

 انواع فرم های بدنی:

 دسته دارای ویژگی های بدنی متفاوت هستند  4این دسته تقسیم میشوند که  4به 

 های مورد استفاده متفاوت باشند و همچنین ممکن است فردی در حد وسط گروه باشد.در این فرمهای بدنی ممکن است کلیشه 

 STHENIC)گروه سالم و عموم مردم( HYPER STHENIC )افراد چاق( 

ASTHENIC )افراد ناتوان و مسن ( HYPO STHENIC )افراد الغر( 

تر و کم عرض تر بوده و به خط ساجیتال میانی  برای مثال هر چه فرد الغر تر باشد احشای داخل شکم و توراکس آن کشیده

 نزدیک ترند. یا مثال تخلیه ی معده در افراد چاق شدید تر می باشد

 

ت شکل قلب از نظر و همانطور که در تصاویر پیداس  در این فرمهای بدنی ممکن است کلیشه های مورد استفاده متفاوت باشند

 متفات ،مختلف است.افراد با فرمهای بدنی ارتفاع و عرض در 

 همچنین ممکن است فردی در حد وسط گروه باشد.

 

( بر نقطه ی میانی  central rayانطباق نقطه ی میانی میدان تابشی ) اشعه ی مرکزی یا   :استاندارد اساس تصویر برداری

 اندام یا عضو مورد نظر می باشد

Central ray (CR) :  اشعه ی مرکزی عبارتست از تعداد محدودی از فوتونها که در مرکز میدان تابشی قرار داشته و عمود

 بر جسم هستند. این اشعه اساس و مالک برای تعیین زاویه ی تابشی می باشد.

 

Cephalic: .یعنی اشعه تابشی به سمت سر است 

Caudal: .یعنی اشعه تابشی به سمت پا است 
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 درجه به سمت سر تابانده شده است. 30<اشعه مرکزی ---لیک درجه سفا 30مثال 

POSITIONS  :.بیانگر وضعیت بدن بیمار می باشد که در تمام رشته های علوم پزشکی مورد استفاده است 

RECUMBENT:                    خوابیده 

SUPINE(Dorsal Recumbent:) خوابیده به پشت 

PRONE(Ventral Recumbent:) خوابیده به شکم 

 

Right Lateral Recumbent: خوابیده به پهلوی راست 

LEFT Lateral Recumbent: خوابیده به پهلوی چپ 

 

ERECT=UPRIGHT:  ایستاده 

OBLIQUE:  وضعیتی که بین نیم رخ و روبرو است و مایل نامیده میشود 

از بدن به فیلم رادیوگرافیست. در صورتی که قدام بیمار به *نکته: مبنای نامگذاری در ابلیک ها نزدیک بودن بخش مورد نظر 

فیلم نزدیک تر باشد ، ابلیک قدامی و در صورتی که خلف بیمار به فیلم نزدیک تر باشد ابلیک خلفی میباشد. در ابلیک ها نیازی 

 گر پوزیشن نیز می باشد.به نام بردن پروجکشن یا همان جهت اشعه ی تابشی وجود ندارد زیرا پروجکشن در درون خود بیان

Right anterior oblique(RAO) ابلیک قدامی راست : 

Left anterior oblique(LAO)  :ابلیک قدامی چپ 

Right posterior oblique(RPO) ابلیک خلفی راست : 

Left posterior oblique(LPO) ابلیک خلفی چپ : 
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Left posterior oblique                 right anterior oblique           

Trendelenburg position : یکی ازposition مورد استفاده در تصویربرداری است. وقتی بیماری از وضعیت افقی های

خارج شده باشد و سمت سر بیمار نسبت به پایش پایین تر قرار گیرد نامیده می شود که معموال قسمتی که سر بیمار روی تخت 

 درجه  پایینتر قرار می گیرد. 25-20 است 

کاربرد آن برای بررسی رفالکس است مثال اگر به بیمار داروی خاصی تزریق شود چون ترکیب سنگین است به سمت سر می 

 رود.

 

Fowler position   :اگر وضعیت بیمار عکس مورد قبل باشد. یعنی به گونه ای تغییر یابد که سمت پای بیمار پایینتر قرار 

 گفته می شود.، پوزیشن فولر گیرد به این وضعیت 

 )بر روی تخت رادیوگرافی وسایلی برای حمایت بیمار تعبیه شده است.(

 

Sim’s position :  وقتی بیمار در حالت ابلیک قدامی چپ باشد به شرطی که در حالت خوابیده است به این وضعیتsim’s 

position  .گفته می شود 

Decubitus   : این وضعیت از انواع پوزیشن ها میباشد 

پس و س برای نامگذاری آن به این صورت عمل میکنیم: اشاره به بخشی از بدن بیمار می کنیم که روی تخت قرار گرفته است

 پرانتز میتواند صورت بپذیرد که البته مرسوم نبوده و معموالبیان پروجکشن آن نیز در . واژه ی دکیوبیتوس را بیان میکنیم

 دکیوبیتوس به صورت کلی درخواست میگردد.

 ( تصویر با اشعه ی افقی تهیه می شود.decubitus          1 مشخصه های

 ( حتما بیمار در وضعیت خوابیده باشد.2                                          

 افق واقع شده است.(کاست به صورت عمود بر سطح 3                                         

 موجود در ریه و شکم را نشان می دهند.یا مایع تجمع یافته ی هوای آزاد  Decubitusتصاویر 
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روی تخت رادیوگرافی خوابیده است.) یعنی بخش  supine: بیمار به حالت  Dorsal decubitus (right lateral) مثال :

dorsal شده در پرانتز نیز محل خروج اشعه یاهمان محل قرار گیری فیلم  بدن بیمار برروی تخت می باشد و پروجکشن بیان

 رادیوگرافی را نشان می دهد که در سمت راست بیمار می باشد(

                

Right dorsal decubitus or dorsal decubitus(right lateral)        

Left lateral decubitus (AP or PA)  بیمار به صورت :left lateral  برروی تخت رادیوگرافی خوابیده و پروجکشن آن نیز

 روبرو میباشد که در داخل پرانتز ممکن است مشخص گردد

Lordotic Position  اگر به لحاظ :projection   بررسی کنیم جزAxial  .خواهد بود 

داشته باشد کمر آن دارای یک انحنا ی بیش از حد   stableاست و به جای اینکه حالت ایستاده و  بیمار در وضعیت خاصی

 حالت لوردوتیک نامیده می شود.و این  مت قدام و تقعر به سمت خلف بدن بیمار است تحدب به سبه طوریکه طبیعی می باشد 

ثال فیلم م، محل اتکاست به یک که پشت آنحالت اناتومیک  برای اینکه بیمار در پوزیشن لوردوتیک قرار بگیرد ابتدا باید به

و کمک می کنیم که بدون جابه  جلوتر بیاید cm 30 ، قرار گرفته و سپس از او میخواهیم  که  bucky standیا  رادیوگرافی

 ، سر و شانه های خود را به فیلم رادیوگرافی بچسباند.جایی پاها 

 30 ی از فیلم رادیوگرافی به فاصلهسر، تا حدودی گردن و نواحی شانه هاست. بقیه ی بدن  به اتکای بدن بیماردر این وضعیت 

cm .دور شده است 

از این وضعیت   apexبرخی از شکستگی های استخوان کالویکل  و همچنین در رادیوگرافی ریه ها جهت بررسی  در کاربرد:

 استفاده می کنیم تا راس ریه بهتر نمایش داده شود.

 

Bucky stand  :و از آن جهت رادیوگرافی های ایستاده  محفظه ای که در آن فیلم قرار گرفته است و بیمار به آن تکیه می دهد

 استفاده میگردد.

PROJECTION  .اشاره به جهت تابش دارد و اختصاصی رادیولوژی است 

AP(Antero Posterior ) از قدام به خلف بدن بیمار---خلفی-قدامی> 
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PA(Postero Anterior)  از خلف به قدام بدن بیمار---قدامی-خلفی> 

 می باشد. PAو  APنکته: وقتی صحبت از رادیوگرافی روبرو میشود منظور هر دو پروجکشن 

Axial درجه انحراف داشته باشد. 10:زمانی که اشعه مرکزی از راستای عمود خارج شود به شرطی که بیش از 

یر اشعه مرکزی را از روی هم جدا میکند.مثال دست یک ساختمان سه بعدی است اما در کاربرد:ساختمانهای مجاور در مس

عکس دو بعدی نمایش داده میشود.در واقع طول و عرض را در عکس داریم اما ضخامت نه،که بوسیله آگزیال میتوان این 

که اگر از آنها رادیوگرافی در جهت عمود  ساختمانها را ازهم تفکیک کرد.یا ساختمانی که دارای انحناست مثل استخوان ساکروم

درجه میگیریم.همچنین اگر بخواهیم  40تهیه شود تصویر کاملی نخواهیم داشت.به این ترتیب دو تصویر آگزیال با زوایای 

 استخوان پاتال را جدا ببینیم از آگزیال استفاده میکنیم.

Tangential)اشعه مرکزی بصورت مماس بر عضو موردنظر تابانده شود. : )تانژانسیال 

کاربرد آن وقتی است که یک عضو را از سایر اعضای اطرافش مجزا نشان دهیم.مثال قوس زایگوما در اثر ضربه به سمت 

 داخل جابجا شده که این جابجایی بوسیله رادیوگرافی تانژانسیل نشان داده میشود.

Medio lateral اشعه ی مرکزی از داخل به خارج است : 

Latero medial مثل رادیوگرافی نیمرخ زانو در مواقعی که بیمار نتواند جابجا  : اشعه ی مرکزی از خارج به داخل است

 گردد. در این حالت کاست در بخش داخلی زانو قرار گرفته و اشعه ازخارج به آن می تابد

 ،انجام میشود. ایستادهبا پوزیشن  همیشه و   PAبا پروجکشن در حالت عادی باشد  بیمار <اگر---chestدر مورد رادیوگرافی 

 و در حالت خوابیده نیز میتواند تهیه گردد.  APاگر بیمار روی برانکارد باشد  اما 

 :اصطالحات مرتبط با حرکت اندام ها 

 lateral/external rotationچرخش به خارج : 

Medial/internal Rotation چرخش به داخل : 

 Abduction دور کردن اندام ازمحور بدن : 

Adduction نزدیک کردن اندام به محور بدن : 

Flexion خم کردن و جمع شدن مفاصل : 

Extension باز کردن مفاصل : 

 نکته: دو اصطالح مذکور در مورد مفاصل، درباره ی ستون فقرات نیر صادق است.

Inversion چرخش پا از مچ به سمت داخل : 

Eversion  چرخش پا از مچ به سمت خارج : 
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Pronation چرخش ساعد به سمت داخل : 

Supination چرخش ساعد به سمت خارج : 

 قبل از شروع مباحث مربوط به اندام فوقانی الزم است تا نکاتی را برای تمامی رادیوگرافی ها ذکر کنیم.

 *در رادیوگرافی ها گیرنده ی تصاویر میتواند کاست دیجیتال موجود در استند یا تخت یا فیلمهای قدیمی رادیوگرافی باشد.

قبل از تصویربرداری و تابش اشعه،  با تنظیم محورها ابعاد میدان را جابه جا می کنیم و سپس تابش را انجام می دهیم. میدان * 

باشد. اگر میدان بزرگتری از آن انتخاب کنیم میزان دز دریافتی بیمار و پرسنل افزایش می یابد و   objectتابشی باید محدود به  

 کیفیت تصویر پایین می آید.

 می نامند. کولیماسیون صحیح*انتخاب صحیح میدان تابش را 

آن نقطه اشعه ی مرکزی می دارند که در یک نقطه یکدیگر را قطع میکنند و تمامی میدانهای تابشی دو محور افقی و عمودی *

 باشد. 

*در اکثر رادیوگرافی های مربوط به اندام فوقانی وضعیت بیمار به صورت نشسته در انتهای تخت رادیوگرافی می باشد و نسبت 

به تخت در حالت نیمرخ قرار میگیرد زیرا دز دریافتی گناد های آن در حالت روبرو ی تخت نسبت به حالت نیمرخ  بسیار بیشتر 

 است.

 (radiographic stepsگامهای یک رادیوگرافی استاندارد )**

( : توجه به مواردی که باید در هر رادیوگرافی وقبل از انجام general recommendations(توجه به توصیه های عمومی )1

 آن صورت بپذیرد.موارد زیر مهمترین توصیه های عمومی برای رادیوگرافی هاست:

صورتیکه بیمار خانم باشد بارداری او مورد بررسی قرار بگیرد و در صورت باردار بودن حتما برای تهیه پذیرش بیمار ، در 

ی رادیوگرافی با پزشک معالج مشورت نموده و در صورت اجازه ی پزشک و ضرورت اقدام به تصویربرداری نماییم ، از 

از خود دور نماید ، انتخاب وضعیت پایدار ) برای  ی میباشدرا که در دامنه ی تصویربردار بیمار خواسته شود تا وسایل خارجی

مثال به طور کلی وضعیت نشسته نسبت به ایستاده ثبوت بیشتری دارد( برای بیمار و کمک به او برای قرار گیری در وضعیت 

مکاری از بیمار مناسب ، در صورت امکان توضیح به بیمار در مورد فرایند هایی که قرار است صورت بپذیرد و درخواست ه

) نکته ی اساسی در مورد بیماران اورژانسی و ترومایی عدم تغییر وضعیت اولیه ی بیمار است و موارد گفته شده در مورد 

انتخاب وضعیت بیمار، برای بیماران غیراورژانسی باید صورت بپذیرد( ، استفاده از شیلد محافظ سربی برای بخشهای حساس 

ا تخط وسط نمودن دستگاه ، انتخاب کاستو میدان تابشی مناسب با عضو مورد نظر)کولیماسیون صحیح(  مثل گناد ها و تیرویید ،

حتی االمکان دز پرتوی دریافتی بیمار و پرسنل کاهش یابد ، قرار دادن عضو در میدان تابشی و انطباق میانه ی میدان با وسط 

انتخاب شرایط تابشی مناسب ، توجه به اندیکاسیون و کنترااندیکاسیون جسم مورد نظر ، استفاده از مارکر تعیین کننده ی جهت ، 

 یک رادیوگرافی

 ( به معنی عدم کاربرد می باشد.contraindicationبه معنی کاربرد و کنترااندیکاسیون ) (indicationاندیکاسیون ) نکته :

برای مثال کنترااندیکاسیون وضعیت لوردوتیک حالتی است که بیمار قادر به ایستادن نمی باشد یا افت فشار خون دارد یا به علت 

 سن زیاد یا سن خیلی کم قادر به همکاری نمی باشد. 

 مثال بیمار نشسته ، ایستاده یا ... باشد(: position of patient (وضعیت بدن بیمار )2

 باشد یا خیر و ... flexion: مثال آرنج در وضعیت ( position of part/objectدام یا بخش مورد نظر )( وضعیت ان3

: اطالعات مربوط به اشعه ی مرکزی مثل زاویه ی تابش و پروجکشن و محل ( central ray or CR( اشعه ی مرکزی )4

 تابش ذکر شود.

پنهان از ساختار های مورد نظر برروی فیلم رادیوگرافی ایجاد میگردد که *پس از تنظیم موارد باال و اکسپوز اشعه ، تصویری 

 با انجام فرآیند های مخصوصی ) ظهور و ثبوت و ... ( این تصویر آشکار میگردد تا مورد بررسی قرار گیرد.
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نهای مورد : پس از انجام فرایند های اشکار سازی تصویر ، ساختما( structure shown(ساختمانهای مشاهده شده )5

 نظر در گرافی مشاهده میکردد که باید نام برده شوند. 

: بررسی تصویر از جهت اینکه ارزش تشخیصی داشته باشد.این  (evaluation criteria( بررسی معیار های ارزیابی )6

 معیار ها دو دسته هستند :

انطباق میانه ی جسم تخاب صحیح میدان تابشی ،انالف ( غیراختصاصی که شامل رعایت تمامی موارد فوق مانند وجود مارکر، 

مورد نظر و اشعه ی مرکزی )میانه ی جسم باید در مرکز گرافی قرار داشته باشد ( و وجود کنتراست مناسب جهت نمایش 

و زمان  mAو  KV( مانند exposure factorsجزییات ساختمان مورد نظر که در نتیجه ی انتخاب صحیح فاکتور های تابش )

 ... وجود زیر نویس یرای رادیوگرافی ومشاهده ی نسج نرم اطراف استخوان و می باشد و 

 ب(اختصاصی که برای هررادیوگرافی متفاوت بوده و به مرور برای هر روش بیان خواهد شد.

ش بگذارد و جزئیات *نکته کلی تصویربرداری : همه ی تصاویر زمانی ارزشمند هستند که جزئیات آن ساختمان را به نمای

 زمانی قابل مشاهده است که تصویر کنتراست خوبی داشته باشد.

 رادیوگرافی انگشتان دست (digits) 

 *معموال برای بررسی تمامی ساختمانها بیش از یک نما درخواست می شود.

 *روش رادیوگرافی انگشتان دوم تا پنجم کامال مشابه و انگشت شست متفاوت است.

 انگشت دوم تا پنجمرادیوگرافی 

 (PA projectionپروجکشن روبرو)

 و به صورت نیمرخ نسبت به تخت  بیمار نشسته در انتهای تخت رادیوگرافی       پوزیشن بدن بیمار

بازو و آرنج زاویه  تخت قرار گرفته و روی proneدر وضعیت فوقانی یعنی بازو، ساعد و دست  اندامobject         پوزیشن 

مچ دست مشابه است.( دست کامال روی  انگشت، کف دست و )تمامی این شرایط برای همه ی رادیوگرافی درجه دارند. 90

 کاملExtension  تمامی مفاصل دست در حالتو در تماس کامل با آن است و  کاست قرار می گیرد

رند دست کامال موازی با فیلم قرار نداشته وتصویر واقعی از انگشت *نکته: اگر مفاصل دست در حالت اکستنشن کامل قرار نگی

 نمی توان تهیه نمود و تصویر دچار اعوجاج می شود و قضاوت را دچار اشتباه میکند.

( تصویر= تغییر شکل ساختمان در تصویر: مثال تصویر گرفته شده از جسم کوتاه تر است،بلند distortion*نکته : اعوجاج)

 گ، کوچک از جسم.است یا بزر

و مفصل متاکارپوفالنژیال  (PIDکل انگشت مورد نظر را دربر بگیرد و شامل مفصل اینترفالنژیال دیستال)          میدان تابشی

(MCP.و تمامی بند های انگشت مورد نظر باشد ) 

 قرار گیرد.*نکته:به طور کلی ساختمانی که بررسی می شود باید مفاصل دو انتهایش حتما در تصویر 

( انگشت مورد نظر ) مثال برای انگشت دوم مفصل PIPمفصل اینترفالنژیال پروگزیمال )       ( CRاشعه ی مرکزی)

 ( میباشد (.PIP nd2اینترفالنژیال پروگزیمال دوم )

 نگردد. چار اعوجاجبا مرکز کاست رادیوگرافی نیز منطبق باشند تا تصویر دهمچنین باید مرکز میدان تابش و انگشت مورد نظر 

فضای مفصلی به طور طبیعی در عکس باز دیده میشود چون نسج نرم داریم که در رادیوگرافی که به اشتباه گرفته شده فضای 

 مفصبلی بسته است و با برخی از بیماری ها اشتباه گرفته می شود و چنین مشکالتی پیش می آید.
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 & proximal & intermediateبند پروگزیمال و میانی و دیستال انگشت مورد نظر )         قابل مشاهده  ساختمان های

distal phalanges(بخش دیستال استخوان متاکارپ انگشت مورد نظر ،مفاصل اینترفالنژیال پروگزیمال و دیستال ، )PIP & 

DIP( انگشت مورد نظر،مفصل متاکارپوفالنژیال )MCPصلی بین بند های انگشت مورد نظر ( انگشت مورد نظر،  فضاهای مف

 ، نسج نرم ، دانسیته ی استخوان و نسج نرم به صورت مجزاو بین بند پروگزیمال و استخوان متا کارپ به صورت باز 

نکته: فضای مفصلی باید باز باشد و در غیر اینصورت مشکوک به ضایعات مفصلی می باشد پس باید دقت شود دست کامال 

 ضاوت اشتباه صورت نپذیرد.اکستنشن باشد تا ق

 

 در رادیوگرافی معادل تیرگی و روشنی است. مثال اگر تصویرمان سیاه است می گوییم دانسیته اش زیاد است. دانسیته*نکته: 

در حالت از تقعراطراف تنه ی بند انگشتان که  بررسی عدم چرخش انگشت مورد نظر با استفاده       اختصاصی  شیابیزار

 ف برابر بوده و تصویر قرینه باشد و همچنین بررسی باز بودن مفاصل موجود در تصویر .باید این تقعر در دو طرروبرو 

*نکته: در صورتیکه در تصویری معیار های ارزشیابی رعایت نشده باشد و تصویر به صورت نامناسب تهیه شده باشد ، اگر 

 یم و تکرار یاعدم تکرار را بر عهده ی پزشک معالج میگذاریم.ضایعه ی مورد نظر مشهود باشد تصویر را تکرار نمیکن

*نکته: معموال برای اجسام بیش از یک نما برای تصویربرداری درخواست میشود ومعموال نمایی برای تصویربرداری در حالت 

 درجه تفاوت داشته باشد. 90دوم انتخب میشود که نسبت به نمای اولیه 

 دو بعدی ، دید سه بعدی فراهم میکند. اینکار برای ما از یک تصویر

تهیه ی دو نما از یک ساختمان در شکستگی ها برای تشخیص وسعت شکستگی و میزان جابجایی قطعات و درمواردی که جسم 

 خارجی به داخل اندام رفته باشد برای تعیین عمق و محل دقیق جسم خارجی می باشد

 ن ساختمان مورد نظر یا تیوب را به این میزان، جابجا نمود.درجه میتوا 90برای تهیه ی دو نما بازاویه ی 

درجه بود( 90نکته: برای تهیه ی نمای مایل از یک ساختمان ، چرخش ساختمان یا تیوب )که در رادیوگرافی لترال و روبرو 

 درجه می باشد  45معموال 

 ( پروجکشن روبروAP projection) 

 است.با این تفاوت که پشت دست بیمار در تماس کامل با فیلم است  PAتمامی موارد آن دقیقا مشابه با نمای 

 کاربرد : این پروجکشن بیشتر برای بررسی مفاصل مورد استفاده قرار میگیرد.

 ( پروجکشن نیمرخlateral projection) 

  در انتهای تخت و نیمرخ نسبت به تخت نشسته               پوزیشن بدن بیمار
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بازو و ساعد و دست کامل بر روی تخت رادیوگرافی به طوریکه ساعد و دست به حالت لترال            بیمارپوزیشن اندام 

درجه میسازند.انگشت مورد نظر به حالت کشیده و بقیه انگشتان خم  90بازو و ساعد باهم زاویه  –روی تخت قرار گرفته باشند 

 باشند.

برروی فیلم رادیوگرافی قرار داده وانگشتان دیگر را خم کرده و با شست نگه  لبه ی رادیوس انگشت را           2انگشت 

 میداریم

دست به حالت نیمرخ بر روی لبه رادیوس  قرار گرفته و انگشت به صورت موازی بافیلم و در حالت           3انگشت 

 اکستنشن قرار گرفته و سایر انگشتان دارای فلکشن.

لت نیمرخ بر روی لبه اولنا قرار گرفته و انگشت به صورت موازی با فیلم و در حالت اکستنشن دست به حا        4انگشت 

 قرار گرفته و سایر انگشتان دارای فلکشن

در این پوزیشن مشکل می باشد میتوان از ابزار کمکی غیرجاذب اشعه برای نگه داشتن  4و  3به علت اینکه قرار دادن  انگشت 

 ا فیلم و اکستنشن کامل استفاده نمودانگشت به حالت موازی ب

 لبه ی اولنای انگشت را برروی فیلم رادیوگرافی قرارداده و انگشتان دیگر را خم و با شست نگه میداریم.         5انگشت 

 

 انگشت مورد نظر   PIPعمود بر مفصل       (       Crاشعه مرکزی ) 

 کل انگشت مورد نظر بعالوه ی بخش دیستال استخوان متاکارپ مربوط به انگشت موردنظر               اندازه میدان

مفاصل پروگزیمال و دیستال اینترفالنژیال به صورت باز  –سه بند انگشت مورد نظر در نمای نیمرخ                ساختمان ها

 نسج نرم  –بخش پروگزیمال متاکارپ ها در نمای نیمرخ  –مفصل متاکارپوفالنژیال انگشت مورد نظر  –

 ود در تنه ی بند های انگشت مورد نظربررسی لترال کامل بودن انگشت با استفاده از تقعرموج           ارزیابی اختصاصی

 در لترال کامل تنه ی بند های انگشت  مورد نظر دارای تقعر قدامی می باشد.

 ( پروجکشن مایلoblique projection) 

 super*نکته: وقتی تصویر دو ساختمان در گرافی روی هم قرار میگیرد اصطالحا میگوییم این ساختمانها سوپرایمپوز )

impose یا )( اورلبover lap.شده اند که برخی پروجکشن ها و پوزیشنها جهت جلوگیری از این اتفاق به وجود آمده اند ) 

 درجه می باشد. 45*نکته: در صورت نامبردن از ابلیک حتما باید زاویه ی آن نیز ذکر گردد که در این حالت زاویه 

انگشتان ، بیمار در انتهای تخت به صورت نیمرخ نسبت به تخت مشابه سایر رادیوگرافی های          پوزیشن بدن بیمار  

 رادیوگرافی می نشیند

کف دست بر روی فیلم و سپس چرخش آن به سمت خارج تا سطح قدامی انگشت نسبت به فیلم در       پوزیشن اندام بیمار  

 درجه قرار بگیرد و انگشت مورد نظز از سایر انگشتان جدا شود. 45زاویه ی 

ورتیکه شرایط بیمار مساعد بود میتوان از او خواست خودش انگشت خود را در حالت ابلیکقرار دهد همچنین میتوان  زیر در ص

درجه قرار داد و انگشت مورد نظر را روی آن قرار داد که استفاده از سطوح شیبدار در بخشهای  45کف دست سطح شیبدار 

 رادیولوژی ایران مرسوم نمی باشد.

 وجود دارد که از یکی از آنها استفاده میشود AP obliqueو   PA obliqueبلیک دوپروجکشن نکته: در ا
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 انگشت مورد نظر PIPعمود برمفصل (       Crاشعه مرکزی )

 کل انگشت مورد نظر تا بخش دیستال متاکارپ مربوط به انگشت مورد نظرمیدان تابشی               

+ نسج نرم  DIPو  PIPکل بند های انگشت مورد نظردر نمای ابلیک  + مفاصل         ساختمان ها ی مشاهده شده    

 انگشت مورد نظر MCP+بخش دیستال اسخوان متاکارپ انگشت مورد نظر در نمای ابلیک + مفصل 

 

ت ، تعقردر دو طرف انگشت مورد نظر باید در نمای مایل دیده شوند .در نمای مایل انگش       معیار ارزیابی اختصاصی     

، فضاهای  تنه ی بند های انگشت وجود دارد اما تقعر قدام نسبت به خلف بیشتر است، مفاصل بین انگشتان کامال باز باشند

 مفصلی موجود در گرافی کامال باز باشند

 رادیوگرافی انگشت شست 

عادی روی فیلم قرار دهیم همه ی انگشتان علت جدا کردن انگشت شست از سایر انگشتان این است که اگر دست را در حالت 

 حالت روبرو دارند اما انگشت شست حالت مایل دارد.

( بیشتر باشد بزرگنمایی در تصویر به وجود می آید و در نتیجه از شارپ بودن OFD*نکته: هر چه فاصله ی شئ از فیلم )

 تصویر می کاهد.

 زیاد بوده و در نتیجه تصویر دارای بزرگنماییست. این فاصله PAدر نماهای روبروی انگشت شست ، در حالت 

 ( پروجکشن روبروAP projection) 

برای بررسی بهتر مفاصل انگشت شست بکار میرود و به علت اینکه در این حالت، انگشت شست به فیلم چسبیده است و فاصله 

 .ای از فیلم ندارد تصویر دقیق تر و بدون بزرگنمایی در اختیار ما قرار میدهد

 می باشد. PAدر نتیجه این پروجکشن دارای ارجحیت نسبت به پروجکشن 

 نشسته در انتهای تخت رادیوگرافی       پوزیشن بدن  بیمار    

( و بقیه انگشتان بوسیله internal rotationبازو و دست تا حد امکان به سمت داخل چرخانده شود )     پوزیشن اندام بیمار   

انگشت شست بر روی گیرنده تصویر و محور طولی  dorsalباند یا دست دیگرتا حد امکان دور نگه داشته شوند ، بخش 

 در این حالت دست در وضعیت لترال قرار دارد –انگشست شست به موازات محور طولی گیرنده ومیدان تابشی

  MCP st1اکارپوفتالنژیال اول یا عمود برمفصل مت      (  Crاشعه مرکزی)

استخوان متاکارپ اول تا استخوان تراپزیوم مچ دست) تراپزیوم در تصویر باید  کل انگشت شست واندازه میدان          

 مشاهده شود(

  –به صورت باز  IP st1مفصل اینترفالنژیال اول  یا  –بند دیستال و پروگزیمال شست درنمای روبرو  ساختمان ها        

st1 مفصل کارپومتاکارپ اول یا  –به صورت باز MCP st1مفصل  –نسج نرم   –استخوان متاکارپ اول در نمای روبرو 

CMC  به صورت باز 

انگشت شست تا استخوان تراپزیوم در داخل تصویر موجود باشد و بند های انگشت در حالت روبروی        معیار ارزیابی   

 تقعر اطراف تنه ی آنها یکسان باشد کامل باشد و
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 ( پروجکشن روبروPA projection) 

افزایش پیدا میکند که موجب افزایش اعوجاج تصویری و  OFD ،در این نما چون انگشت شست از سطح و فیلم فاصله دارد

 را افزایش دهیم تا بزرگنمایی کمتر افزایش یابد.  FFDناچارا مجبوریم .کاهش کیفیت تصویر میشود

نیز به همین صورت  PAو AP*نکته : در تصویر دارای بزرگنمایی باید حتما ذکر شود که دارای بزرگنمایی است و تشخیص 

 انجام میگیرد.

 .نشسته در انتهای تخت طوریکه لبه داخلی دست بر روی تخت قرار گیرد        پوزیشن بدن بیمار   

دست در حالت نیمرخ و انگشت شست بر روی تکیه گاه یا نگه داشتن آن بوسیله مواد غیر حاجب و        پوزیشن اندام بیمار 

یا در صورت توانایی بیمار از او بخواهیم انگشت شست خود را موازی با فیلم نگه دارد. محور طولی شست در راستای محور 

 طولی فیلم باشد

 

بااین تفاوت که در  APشعه ی مرکزی ، ساختمانهای مشاهده شده و ارزیابی اختصاصی مشابه پروجکشن *میدان تابشی ، ا

 ارزیابی به این نکته باید توجه شود که تصویر دارای بزرگنمایی است.

 صحیح تر است. APاست اما  APتر از   راحت  PAنکته: *

 ( رادیوگرافی اختصاصی مفصل کارپومتاکارپ اولCMC st1) 

 (روش لوییس4( روش رابرت  3(روش بورمن 2(روش النگ و رافرت   1برای این رادیوگرافی چهار روش وجود دارد : 

انگشت شست می باشد با این تفاوت که اوال محل تابش اشعه ی  APاین روش کامال مشابه رادیوگرافی  روش النگ و رافرت:

 درجه به سمت مچ تابیده میشود. 15می باشد و ثانیا اشعه ی مرکزی با زاویه ی  CMC st1مرکزی مفصل 
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این روش برای بیمارانی مناسب است که قادر به چرخیدن اندام فوقانی نیستند و کامال مشابه با روش النگ و : روش بورمن

 درجه می باشد 45زاویه ی تابش رافرت می باشد با دوتفاوت : اوال اندام فوقانی نیاز به چرخش ندارد و ثانیا 

 نکته: روش بورمن به علت اینکه زاویه ی تابش آن بیشتر است، مضرات بیشتری داشته و باعث افزایش دز بیمار میشود.

 

 میتابد  CMC st1کامال مشابه روش النگ و رافرت با این تفاوت که اشعه به صورت عمود بر مفصل    :روش رابرت 

 میتابد MCP st1درجه به مفصل 15انگشت شست بااین تفاوت که اشعه ی مرکزی با زاویه ی  APمشابه : روش لوییس 

 CMC st1اشعه مرکزی عمود بر مفصل          رابرت        شست   APروش های 

 MCP  st1درجه به سمت سر بر روی مفصل  15اشعه مرکزی          لوییس             بررسی اختصاصی

CMC st1                       درجه به سمت مچ دست بر روی مفصل  45            بورمنCMC st1 

 CMC st1درجه به سمت سر برروی مفصل  15اشعه          النگ و رافرت                                   

 

 ( پروجکشن نیمرخlateral projection) 

بازو وساعد باهم  –بازو و ساعد و آرنج کامل روی تخت  –انتهای تخت رادیوگرافی نشسته در         پوزیشن بدن بیمار     

 درجه 90زاویه 

درجه .بیمار کف  90اندام فوقانی کامال روی تخت رادیوگرافی و بازو و ساعد دارای زاویه ی        پوزیشن اندام بیمار    

میکند و شست خود رااز حالت ابلیک چرخش میدهد تا به حالت  دست را روی فیلم قرار میدهد و سپس سایرانگشتان خود را خم

 لترال برسد. محور طولی شست را با محور طولی گیرنده بصورت موازی قرار میدهیم  

نکته: میتوان برای لترال شست در زیر سایرانگشتان اسفنج قرار داد تا سشت به حالت لترال درآید اما استفاده از اسفنج در ایران 

 می باشدمرسوم ن

 MCP st1عمود بر مفصل (         Crاشعه مرکزي)

 کل انگشت شست + استخوان متاکارپ اول          اندازه میدان    

استخوان متاکارپ اول در نمای  – IP st1 مفصل  -در نمای لترال   بند دیستال و پروگزیمال انگشت شست      ساختمان ها    

 CMC st1مفصل  –MCP st1مفصل  –نسج نرم اطراف  –لترال 
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 باید انگشت شست در حالت لترال کامل باشد.یعنی استخوانهای بند انگشت دارای تقعر قدامی باشند     ارزیابی اختصاصی   

 (پروجکشن مایلoblique projection)  

 انتهای تخت رادیوگرافی نشسته در        پوزیشن بیمار   

 درجه میسازد. 90اندام فوقانی کامال برروی فیلم و بازو و ساعد باهم  زاویه پوزیشن اندام بیمار         

 کف دست بطرف اولنا میچرخد تا محور طولی شست بصورت موازی با محور طولی میدان تابشی قرار گیرد 

 MCP st1عمود بر مفصل          ( Crاشعه مرکزی)

 کل انگشت شست + استخوان متاکارپ اول         اندازه میدان

نسج نرم -متاکارپ اول در نمای ابلیک  -IP st1مفصل -بند دیستال و پروگزیمال شست در نمای ابلیک        ساختمان ها  

 CMC st1مفصل  -MCP st1مفصل  -اطراف 

 

بندهای انگشت در نمای ابلیک باشند. به طوریکه دارای تقعر قدامی زیاد و تحدب خلفی کم  باید       ارزیابی اختصاصی   

 باشند

 ( رادیوگرافی دستhand) 

 

تصویر که با یکدیگر همپوشانی دارند )مثل دست و انگشت دوم( را تهیه نماییم اگر  2*نکته: هنگامیکه از ما خواسته میشود 

 شارپ بودن مناسب در تصویر عضو بزرگتر باشد ، می توان از آن صرفنظر نمود.تصویر عضو کوچکتر دارای کیفیت و 

 (پروجکشن روبروPA projection) 

 

 بیمار در انتهای تخت رادیوگرافی مینشیند      پوزیشن بدن بیمار  

درجه میباشد. دست در  90اندام فوقانی کامال روی تخت رادیوگرافی و بازو و ساعد دارای زاویه ی    پوزیشن اندام بیمار     

حالت اکستنشن کامل بوده و کف دست روی فیلم قرار میگیرد و انگشتان از هم فاصله داشته باشند تا نسج نرم همپوشانی نداشته 

 باشد.محور طولی دست با محور طولی میدان منطبق باشد.

 (MCP rd3عمود بر مفصل متاکارپوفالنژیال سوم)          (Crاشعه مرکزی)

 کل دست و کل انگشتان وهمچنین بخش دیستال استخوانهای رادیوس و اولنا باید در داخل میدان باشد          میدان تابشی 

استخوانهای متاکارپ  -ل در نمای ابلیکانگشتان دوم تا پنجم در نمای روبرو و انگشت او       ساختمان ها ی مشاهده شده  

مفاصل  –مفاصل اینترفالنژیال به صورت باز  –دوم تا پنجم در نمای روبرو و استخوان متاکارپ اول درنمای ابلیک 

 نسج نرم-هر دو ردیف پروگزیمال و دیستال استخوانهای مچ دست  –متاکارپوفالنژیال به صورت باز 

دست فاقد چرخش باشد به گونه ای که  –در وسط تصویر باشد  MCP rd3  مفصل     معیار های ارزیابی اختصاصی     

 تعقر دو طرف بند انگشتان و متاکارپ های دوم تا پنجم برابر باشد
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 ( پروجکشن روبروی دوطرفهbilateral PA projection) 

 درخواست میشود دارای کاربرد)اندیکاسیون( های زیر است:به طور کلی وقتی ساختمانی به صورت دوطرفه 

 (مقایسه: پزشک معالج میخواهد بین اندام سالم و اندام مبتال مقایسه انجام دهد. 1

( ضایعات فراگیر و سیستمیک : پزشک معالج میخواهد بررسی کند جفت اندامها درگیر است یا خیر.مثل ضایعات مفصلی 2

 ( rheumatoid arthritis(RA)مانند روماتیسم مفصلی )

 تصویربرداری میشود. APدر حالت         در مراحل ابتدایی                RAنکته: 

 تصویربرداری میشود. PAدر حالت       در مراحل پیشرفته                             

 بیمار نشسته در انتهای تخت رادیوگرافی          پوزیشن بدن بیمار  

انگشتان کامال باز و  –هر دو ساعد روی تخت و کف هر دو دست را روی کاست قرار میدهیم          پوزیشن اندام بیمار  

 دستان را بگونه ای قرار میدهیم که حد وسط مفاصل متاکارپوفالنژیال سوم در وسط گیرنده باشد. –بدون خم شدگی 

 مفصل متاکارپوفالنژیال سومعمود بر حد وسط دو         (    Crاشعه مرکزی)

 کل دست ها + دیستال هردو ساعد            میدان تابشی 

 یک دست PAمشابه           ساختمان ها   

 یک دست PAمانند        معیار ارزیابی  

از  PAبررسی اختصاصی فضای مفصلی باشد بهتر است به جای پروجکشن  handنکته: اگر هدف در نمای روبروی 

 استفاده نماییم. APپروجکشن 

 ( پروجکشن مایلoblique projection) 

کاربرد)اندیکاسیون( :بررسی شکستگی ها ، در رفتگی ها و ... زیرا برخی شکستگیها در نمای روبرو به خوبی مشاهده نمیشود 

 و باید در نمای ابلیک که نمایی مکمل می باشد ، بررسی گردد.

 بلیک برای بررسی متاکارپ ها استفاده می شود.*نکته: به طور اختصاصی ا

 بیمار در انتهای تخت رادیوگرافی می نشیند.         پوزیشن بدن بیمار  

( بدون استفاده 2(  با استفاده از سطح شیبدار 1به دو روش این رادیوگرافی را انجام میدهیم.:            پوزیشن اندام بیمار  

 از سطح شیبدار

درجه دست را به خارج میچرخانیم . اگر سطح شیبدار موجود  45برروی گیرنده قرار میدهیم ، سپس به اندازه کف دست را 

است آن را زیر دست قرار میدهیم تا در تصویر حاصله امکان بررسی مفاصل بین بندهای انگشتان نیز وجود داشته باشد اما در 

درجه  زاویه دارد،  نوک انگشتان را بر روی کاست قرار  45یلم صورت عدم وجود سطح شیبدار، همچنان که کف دست با ف

می دهیم)مشابه حالتی که بیمار یک توپ کوچک در دست خود دارد( که در این حالت مفاصل اینترفالنژیال به صورت بسته 

 مشاهده شده و امکان بررسی آنها وجود ندارد.
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 (MCP rd3رپوفالنژیال)سومین مفصل متاکا       اشعه مرکزی   

 کل دست + دیستال رادیوس و اولنا         اندازه میدان  

انگشتان دوم تا پنجم در نمای ابلیک و انگشت اول در نمای لترال ، استخوانهای متاکارپ در نمای ابلیک         ساختمان ها    

از سطح شیبدار( یا به صورت باز ) درروش ابلیک ، مفاصل اینترفالنژیال به صورت بسته) در روش ابلیک بدون استفاده 

 بااستفاده از سطح شیبدار( ، مفاصل متاکارپوفالنژیال به صورت باز ، استخوانهای مچ دست ، دیستال رادیوس و اولنا ، نسج نرم

 

PA oblique with sponge                    PA oblique               

( مفاصل متاکارپوفالنژایال باید 2( تنه ی استخوانهای متاکارپ باید ازهم جدا باشد 1    معیار های ارزیابی اختصاصی     

 (انگشتان باید کامال از یکدیگر مجزا باشند3کامال از یکدیگر جدا وبه صورت باز باشند 

ه صورت بسته مشاهده میشود که امکان بررسی فضای *نکته: در مورد مفاصل در رادیوگرافی ها دو حالت داریم. یا مفصل ب

مفصلی وجود ندارد و ممکن است نشان دهنده ی ضایعات مفصلی باشد یا با ضایعات مفصلی اشتباه گرفته شود یا اینکه مفصل به 

 صورت باز مشاهده شود که در اینصورت امکان بررسی فضای مفصلی وهمچنین بررسی وجود ضایعات مفصلی وجود دارد.

 (lateral projectionپروجکشن لترال)

Lateral                       بررسی ضایعات داخلی دست        لترال داخلی : لبه ی اولنار روی فیلم 

 بررسی ضایعات خارجی دست          لترال خارجی : لبه ی رادیوس روی فیلم                                 

                              Fan Lateral     بررسی ضایعات داخلی وانگشتان         :لبه ی اولنارروی فیلم 

 بیمار در انتهای تخت رادیوگرافی مینشیند           پوزیشن بیمار
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درجه. پس از آن با توجه  90اندام فوقانی روی تخت رادیوگرافی وبازو و ساعد دارای زاویه ی          پوزیشن اندام بیمار  

( 1وضعیت برای دست و ساعد به وجود می آید:  3به اینکه کدام نوع لترال قرار است تهیه شود و باتوجه به محل ضایعه،  

لترال داخلی: لبه ی اولنار ساعد و دست برروی تخت رادیوگرافی و عمود بر آن قرار داده شده و انگشت شست از سایر انگشتان 

 قرار میگیرد PAو در پروجکشن جدا شده 

 

( لترال خارجی : لبه ی رادیوس ساعد و دست برروی تخت رادیوگرافی و عمود بر آن قرار داده شده و انگشت شست از سایر 2

 قرار میگیرد APانگشتان جدا شده و در پروجکشن 

3 )fan lateral  لبه ی اولنار ساعد و دست روی فیلم رادیوگرافی و عمود بر آن قرار گرفته و با استفاده از ابزار پلکانی ، هر :

 انگشت برروی یک پلکان قرار داده میشود 

 (MCP nd2: برروی مفصل متاکارپوفالنژیال دوم)lfan lateraلترال داخلی و         (   Cr) اشعه مرکزی

 (MCP th5لترال خارجی : برروی مفصل متاکاپوفالنژیال پنجم )                                  

 کل دست + دیستال ساعد       اندازه میدان    

 که  5تا  2و استخوانهای متاکارپ  5تا  2لترال داخلی و خارجی : بند های انگشتان        ساختمان ها     

 رایمپوز شده اند،  بند پروگزیمال و دیستال شست در نمای روبرو ، روی هم سوپ                         

 به صورت باز ، نسج نرم،  CMC st1و  IP st1و MCP st1 متاکارپ اول ،مفاصل                         

 استخوان های مچ ،دیستال رادیوس و اولنا                       

                      Fan lateral  نشده اندزروی هم سوپرایمپو 5تا 2: مشابه موارد باال با این تفاوت که انگشتان 

 

Fan lateral                        Lateral               

تقعر در سمت قدامی متاکارپ ها و بند ها وجود دارد و رادیوس و اولنا به طور کامل           معیار ارزیابی اختصاصی   

 سوپر ایمپوز شده باشند) نشان دهنده ی لترال کامل دست( برروی هم

( تعیین میزان 2: تعیین محل دقیق ضایعه )شکستگی یا جشم خارجی( localization(1اندیکاسیون)کاربرد( روش لترال :

 جابجایی در شکستگی ها 
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به صورت مجزا در این روش دیده  نسبت به دو روش دیگر این است که ساختمانهای انگشتان fan lateral*نکته: مزیت روش 

 می شود و امکان بررسی آنها وجود دارد.

 (bilateral oblique projection or ball-catcher positionپروجکشن مایل دوطرفه )

 بیمار در انتهای تخت رادیوگرافی می نشیند            پوزیشن بدن بیمار

 45تخت قرار میگیرد. سطح پشتی دست را روی کاست گذاشته و به اندازه  ساعد کامال برروی        پوزیش اندام بیمار  

درجه به سمت داخل می چرخانیم.شبیه حالتی که بیمار در دستان خود توپ گرفته است

 

 (MCP th5بین مفاصل متاکارپوفالنژیال پنجم دو دست )         اشعه مرکزی  

  چ در نمای ابلیک و دیستال رادیوس و اولناکل ساختمان های دست و م        ساختمان ها  

 یک دست  PAOمشابه        معیار ارزیابی   

اندیکاسیون)کاربرد(: برای تشخیص بیماری رماتیسم مفصلی از این پروجکشن استفاده میشود. در صورتیکه بیماری در مراحل 

کاربرد دارد. علت اینکه در  PAOو در صورتی که بیماری در مراحل پیشرفته باشد پروجکشن  APOاولیه باشد پروجکشن 

استفاده میشود این است که در این پروجکشن فضاهای مفصلی بهتره مشاهده می گردد.)نقطه ی APOمراحل اولیه از پروجکشن 

دورسورادیال ازهم فاصله گرفته و بهتر  شروع این بیماری نواحی دورسورادیال مفاصل است و در این پروجکشن نواحی

 مشاهده میشوند(

 ( رادیوگرافی مچ دستwrist) 

 *در مچ دست در رفتگی برای لونیت و شکستگی برای اسکافویید شایع است.

 انجام میشود:با شیوه های متفاوتی نکته:تعیین سن استخوان در سنین مختلف *

 استخوان پریتال۲سی فاصله ی بین راستخوان پریتال و برسی طول فمور و سونوگرافی ر_دوران جنینی:بر1

 ( (Wrist PAاستفاده میشودچپ از گرافی مچ دست : پس از تولد  _2

 (پروجکشن روبروPA projection) 

 بیمار در انتهای تخت رادیوگرافی می نشیند         پوزیشن بدن بیمار  

بازو و ساعد عمود بر هم بر روی تخت رادیوگرافی و کف دست روی فیلم قرار می گیرد. سپس           object پوزیشن

 انگشتان را کمی خم میکنیم تا مچ در تماس کامل با گیرنده قرار گیرد

 به صورت عمود بین دو زائده ی استیلویید مچ دست میتابد        (     CRاشعه ی مرکزی)

 پروگزیمال متاکارپ ها تا دیستال رادیوس و اولنااز           میدان تابشی  

 تمامی استخوان های مچ، پروگزیمال متاکارپ ها، دیستال رادیوس و اولنا ، مفاصل کارپومتاکارپال     ساختمان ها    

 .دست فاقد چرخش ، مفاصل باز دیده شوند          ارزیابی
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 (پروجکشن روبروAP projection) 

 می باشد بااین تفاوت که کف دست به سمت باال بوده و پشت دست روی فیلم قرار میگیرد PAمشابه رادیوگرافی تمامی موارد آن

 اندیکاسیون:مشاهده ی بهتر مفاصل ناحیه ی مچ دست

 

 ( پروجکشن لترالlateral projection) 

ل استخوانهای متاکارپ تا دیستال رادیوس و تمامی موارد آن مشابه لترال داخلی دست بااین تفاوت که میدان تابشی از پروگزیما

اولنا بوده و اشعه ی مرکزی روی مچ می تابد و در ساختمانهای موجود در گرافی نیز انگشتان دست مشاهده نمیشوند و فقط 

 بخش پروگزیمال استخوانهای متاکارپ وجود دارد.

 سوپر ایمپوز شده باشند.باید رادیوس و اولنا کامال روی هم          ارزیابی اختصاصی     

 اندیکاسیون: بررسی درفتگی لونیت یا محل دقیق اشیای خارجی یا میزان جابجایی در شکستگی ها

 

 نماهای اختصاصی مچ دست 

 مچ دست ثابت است در کف دست چرخشی روی فیلم ایجاد میشود.  در حالیکه    )انحراف(         Deviation* نکته :

 می باشد.  (radial deviation) ( و گاهی به سمت رادیوسulnar deviationسمت اولنا)این چرخش گاهی به 
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 .میدهیم استخوان های مچ دست در سمت مقابل بهتر دیده میشوند deviation کاربرد این دو چرخش : وقتی به یک سمت

د. ان خون از آن قطع میگردد وجود دار*نکته: در صورتیکه اسکافویید شکسته باشد احتمال نکروزقسمتی از اسکافویید که جری

در این حالت قسمتی از اسکافویید که دچار نکروز گردیده است در تصویر سفید تر مشاهده میشود که علت آن متراکم شدن بافت 

 م جمع آوری سلولهای مرده می باشداستخوانی در اثر استخوان سازی بی رویه و در مقابل عد

 

1)wrist ulnar deviation  

 در انتهای تخت رادیوگرافی می نشیند           پوزیشن بدن بیمار  

درجه دارند کف دست روی فیلم قرار گرفته  90بازو و ساعد کامل روی میز بوده و با هم زاویه      پوزیشن اندام بیمار      

 و چرخش دست از مچ به سمت اولنا

 اما بهتر است بر روی استخوان اسکافویید که نزدیک انگشت اول است،  بین دو زایده استیلویید     (Cr)      اشعه مرکزی

 باشد

 از پروگزیمال متاکارپ تا دیستال رادیوس و اولنا               میدان تابشی 

 .مچ دست با این تفاوت که اسکافویید بهتر دیده میشود PA مشابه            ساختمان ها

 .استخوان اسکافویید نسبت به نمای روبرو در اندازه و شکل واقعیتر خود دیده شودباید      ارزیابی اختصاصی     

 اندیکاسیون : بررسی استخوان اسکافویید

 

( 

2wrist radial deviation 

در انتهای تخت رادیوگرافی می نشیند        پوزیشن بدن بیمار      

فیلم رادیوگرافی و عمود بر هم قرار گرفته و کف دست روی فیلم می ساعد و بازو برروی         پوزیشن اندام بیمار      

 باشد و چرخش دست از مچ به سمت رادیال

 بین دو زایده استیلویید             (CR)اشعه مرکزی

 از پروگزیمال متاکارپ تا دیستال رادیوس و اولنا             میدان تابشی 

 سمت اولنا بهتر مشاهده میشوند.مچ دست در مچ دست بااین تفاوت که استخوانهای  PA مشابه     ساختمان ها      

نسبت به رادیوگرافی روبرو بهتر دیده مچ دست که در سمت اولنا قرار دارند باید استخوان های       ارزیابی اختصاصی   

 .شود
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3)wrist Axial 20 degrees 

درجه به سمت پایین انحراف دارد پس اگر بتوانیم بااستفاده از سطح شیبدار دست  20*نکته : استخوان اسکافویید در حالت عادی 

درجه به سمت ساعد بتابد ، میتوان تصویر مناسبی از اسکافویید  20درجه زاویه بدهیم یااینکه اشعه با زاویه ی  20را 

 داشت.)استفاده از سطح شیبدار تصویر بهتری به مامیدهد(

در انتهای تخت رادیوگرافی می نشیند           پوزیشن بدن بیمار   

ساعد و بازو برروی فیلم رادیوگرافی و عمود بر هم قرار گرفته و کف دست روی فیلم می   پوزیشن اندام بیمار            

ی  شد باید اشعهدرجه زاویه نسبت به فیلم رادیوگرافی باشد اما در صورتیکه دست زاویه نداشته با 20باشد. دست میتواند دارای 

 درجه زاویه به سمت ساعد بتابد 20مرکزی با 

 

اگر دست دارای زاویه باشد به صورت عمود بین دو زائده ی استیلویید اما اگر دست زاویه               (CR)اشعه مرکزی

 درجه به سمت ساعد بین دو زائده ی استیلویید میتابد 20نداشته باشد با زاویه ی 

 از پروگزیمال متاکارپ تا دیستال رادیوس و اولنا             میدان تابشی 

 .مچ دست با این تفاوت که اسکافویید بهتر دیده میشود PA مشابه           ساختمان ها

 .باید استخوان اسکافویید نسبت به نمای روبرو در اندازه و شکل واقعی تر خود دیده شود  ارزیابی اختصاصی      

 : بررسی استخوان اسکافوییداندیکاسیون 

4)wrist axial 20 degrees + ulnar deviation 

درجه  20درجه ی مچ دست با این تفاوت که بیمار همزمان با اینکه مچ او دارای  20تمامی موارد مشابه رادیوگرافی اگزیال 

 نیز انجام میدهد ulnar deviationزاویه نسبت به فیلم است ، 

 ستخوان اسکافوییداندیکاسیون: بررسی ا

نکته: اگر بیمار قادر به همکاری باشد این روش بهترین روش اختصاصی برای مشاهده ی اسکافویید می باشد و اگر نتواند *

 درجه مچ دست در مرتبه ی بعدی قرار دارد. 20چرخش به سمت اولنار انجام دهد ،  روش آگزیال 
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5)scaphoid series 

های سری حتما از یک ساختمان انجام میشود و فقط در یک مشخصه باهم تفاوت دارند و بقیه ی *نکته: کلیه ی رادیوگرافی 

 شرایط یکسان است.

 ulnarرادیوگرافی وجود دارد که همه ی آنها دارای شرایط یکسان بوده و دست در همه ی آنها دارای  4در سری اسکافویید 

deviation تفاوت است.میباشد اما فقط زاویه ی اشعه در آنها م 

 10زاویه ی عمود ،  4است و فقط اشعه ی مرکزی با  ulnar deviation wristدر این سری تمامی موارد مشابه رادیوگرافی 

درجه به سمت ساعد می تابد که زائده ی مورد نظر در یک زاویه  30درجه به سمت ساعد و  20درجه به سمت ساعد ، 

 مشخص گردد

 اسکافوییداندیکاسیون: بررسی استخوان 

6)carpal canal 

*نکته: تونل کارپال در مچ  دست قرار داشته و از آن عصب مدین عبور میکند. در صورتیکه این عصب در اثر کار زیاد یا 

موارد دیگر، تحت فشار قرار بگیرد، سندروم تونل کارپال به وجود می آید. در صورت عدم درمان این سندروم ، ماهیچه های 

 دچار آتروفی میشوند.نواحی کف دست 

 در انتهای تخت رادیوگرافی می نشیند            پوزیشن بدن بیمار 

انجام  dorsiflexionساعد کامال روی میز بوده وکف دست تا حد ممکن باال اورده میشود و دست     پوزیشن اندام بیمار      

میدهد. میتوان برای ثابت نگه داشتن دست در این حالت، از پارچه کمک گرفت یا از بیمار بخواهیم با دست دیگر خود ، انگشتان 

باید دست مورد نظر مقداری به سمت رادیوس بچرخد )علت این چرخش این است که قالب  دست مورد نظررا باال نگه دارد.

 د(همیت از پزیفورم جدا مشاهده شو

 

درجه به سمت  ساعد و در جهت کانال و مماس بر تونل کارپال در قسمت میانی  25با زاویه ی           اشعه ی مرکزی 

 بخش پالمار مچ دست

 درصد افزایش پیدا نماید 20الی  10*نکته : باید شرایط تابشی در این روش 

 از یک سوم پروگزیمال متاکارپ به سمت پایین به طوریکه تمام بخش پالمار مچ را شامل شود           میدان تابشی 

تونل کارپال به صورت قوسی شکل ، استخوانهای مچ دست که در میان آنها قالب  استخوان همیت نیز          ساختمان ها  

 قابل مشاهده میباشد 

و قالب همیت از پزیفورم به صورت مجزا باید مشاهده  به شکل قوسی دیده شودتونل کارپال حتما         ارزیابی اختصاصی  

 گردد

 : بررسی سندروم تونل کارپال که ممکن است منشا و دلیل استخوانی داشته باشد. اندیکاسیون

 ( رادیوگرافی ساعدforearm) 

 ( پروجکشن روبروAP projection) 
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 نشسته در انتهای تخت رادیوگرافی به به طوریکه بتواند تمام اندام فوقانی را برروی تخت قرار دهد          پوزیشن بدن بیمار

آرنج در حالت اکستنشن کامل)به علت اینکه باید در تصویر مشاهده شود( و بازو و ساعد و دست در           پوزیشن اندام بیمار

( باشد که این true APشود که حتما ساعد در وضعیت روبروی واقعی ) برروی فیلم قرار میگیرند. باید توجه supineوضعیت 

امر با قرار گرفتن اپی کندیل های آرنج در یک سطح اتفاق می افتد. برای اینکه اپی کندیل ها در یک سطح قرار بگیرند کافیست 

 دست بیمار مقداری به سمت خارج چرخانده شود.

باشد این است که در این وضعیت رادیوس و اولنا در اکثر  supineساعد در وضعیت *نکته: علت اینکه باید در این پروجکشن 

 دارای اورلب هستند proneقسمتها از هم جدا بوده و فاقد اورلب میباشند در حالیکه در وضعیت 

 ر وضعیت*نکته: گاهی در وضعیت ترومایی یا هنگامی که دست بیمار گچ گرفته شده مجبوریم از بیمار درحالیکه ساعد د

prone .قرار دارد ، گرافی تهیه نماییم 

*نکته: در صورت دررفتگی یا دفورمیتی آرنج و عدم امکان برای استفاده از اپی کندیلهای آرنج برای قرار گیری ساعد در 

 حالت روبروی واقعی ، باید تا جای ممکن روبروی واقعی برای ساعد را رعایت نمود.

د شامل تمام طول ساعد و مفاصل آرنج و مچ دست باشد. توجه شود که محور طولی ساعد و میدان برهم بای            میدان تابشی

 منطبق باشند

 عمود بر نقطه ی میانی ساعد            (CRاشعه ی مرکزی)

رادیوس و اولنا) در صورت انتخاب شرایط تابشی مناسب بخش مرکزی)مدوال( و بخش             ساختمانهای قابل مشاهده

قشری)کورتکس( استخوان از هم قابل تشخیص می باشند که از این مشخصه برای سنجش تراکم استخوان نیز استفاده میگردد( ، 

 ستنشن کامل آرنج استفاده میگردد(استخوانهای مچ دست و مفصل آرنج ) از آن برای تشخیص اکو پروگزیمال بخش دیستال 

 

استخوان رادیوس در نمای نیمرخ دیده شود )مهمترین معیار ارزیابی    tuberosity        معیار های ارزیابی اختصاصی 

اختصاصی( ، حدود الکرانون و کورونویید در محل آرنج مشاهده شده و فضای مفصلی قابل تشخیص باشد ، در اکثر نواحی 

های رادیوس و اولنا از هم جدا دیده شوند و مدوال از کورتکس به راحتی تشخیص داده شود) نشان دهنده ی انتخاب استخوان

 شرایط تابشی مناسب(

 *نکته: شکستگی گردن رادیوس شایع بوده و به علت مجاورت با عصب بسیار دردناک است

نما دارد به صورتیکه وقتی ساعد در نمای روبرو مشاهده  درجه اختالف 90*نکته: به طور کلی توبروزیته ی رادیوس با ساعد 

میشود توبروزیته ی رادیوس به صورت نیمرخ و هنگامیکه ساعد در نمای نیمرخ در گرافی مشاهده میگردد توبروزیته به 

 صورت روبرو دیده میشود
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از آن اندام را داشته باشد ، اگر گچ او از *نکته: در صورتی که بیمار با اندام گچ گرفته مراجعه نماید و درخواست رادیوگرافی 

را افزایش   KVنوع پلی استر باشد نیاز به تغییر زیاد در شرایط تابشی وجودندارد اما اگر گچ او از نوع قدیمی باشد باید مقداری 

 داد.

 ( پروجکشن نیمرخlateral projection) 

دست خود نباشد میتوان از اشعه ی افقی نیز استفاده نمود)پوزیشن و نکته: برای تهیه ی لترال ساعد اگر بیمار قادر به جابجایی 

 بوده و اشعه افقی تابیده میشود( cross tableتمامی موارد مشابه پروجکشن روبرو بااین تفاوت که فیلم به صورت 

 بیمار نشسته در انتهای تخت رادیوگرافی         پوزیشن بدن بیمار

درجه 90کل اندام فوقانی برروی تخت رادیوگرافی و آرنج دارای فلکشن و زاویه ی بازو و ساعد          پوزیشن اندام بیمار 

 است. سپس لبه ی اولنار ساعد برروی تخت قرار گرفته و ساعد در وضعیت نیمرخ قرار میگیرد.

 شامل تمامی طول ساعد و مفصل آرنج و بخش پروگزیمال مچ            میدان تابشی

 عمود  بر نقطه ی میانی ساعد          (CR)مرکزیاشعه ی 

بخش دیستال هومروس که اپی کندیلهای آن برروی هم سوپرایمپوز گردیده اند، استخوانهای             ساختمانهای قابل مشاهده

د اولکرانون و رادیوس و اولنا به صورت نیمرخ که در بخشهایی برروی هم سوپرایمپوز شده اند ، مفاصل آرنج و مچ و زوائ

 کورونویید

 

توربروزیته ی رادیوس باید در نمای روبرو مشاهده شود ، اپی کندیلهای هومروس            معیار های ارزیابی اختصاصی 

باید برروی هم سوپرایمپوز شوند )نشان دهنده ی لترال کامل ساعد(، بخشهایی که رادیوس و اولنا روی هم سوپرایمپوز میشوند 

 از یکدیگر قابل تشخیص باشند)نشان دهنده ی انتخاب  شرایط تابشی مناسب(باید 

*نکته: گاهی ممکن است ساعد و آرنج در گرافی های مختلف انجام شوند که علت آن به بلند بودن طول ساعد برمیگردد و به 

دیگر آن نیاز به بررسی نسج نرم  دلیل واگرایی پرتوها ساعد در اندازه ی بزرگتر از اندازه ی واقعی مشاهده می شود. علت

که در اطراف  fat densityاطراف آرنج است که برای بررسی دقیق آن ممکن است نیاز به گرافی جداگانه از آرنج باشد.)گاهی 

 آرنج وجود دارد با نمای لترال آرنج مشخص میگردد و مشاهده ی آن نیاز به دقت بسیار باال در انتخاب شرایط تابشی دارد(

*fat density چگالی چربی که در برخی از بافتها و نسوج نرم دیده می شود : 
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اطراف آرنج مشخص میگردد و شکستگی در تنه ی استخوان دیده نمی  fat density*نکته: گاهی عالئم شکستگی فقط از روی 

 شود.

 metal density 2 )bone density  3) soft tissue density (1نکته: انواع چگالی به ترتیب کاهش جذب و تراکم : 

4)fat density  5)air density  

 ( رادیوگرافی ارنجelbow) 

 ( پروجکشن روبروAP projection) 

 بیمار نشسته در انتهای تخت رادیوگرافی            پوزیشن بدن بیمار 

قرار بگیرد. مفصل  supineشانه ، ارنج  و بازو در یک سطح قرار گیرندو دست در وضعیت           پوزیشن اندام بیمار 

 آرنج در حالت اکستنشن بوده و مقداری به سمت خارج میچرخد تا آرنج در حالت روبروی واقعی قرار بگیرد

 دیستال بازو 1/3پروگزیمال ساعد و  1/3شامل          میدان تابشی 

یمار دارای پروتز مفصلی باشد باید میدان تمامی پروتز را دربر بگیرد. برای پیدا کردن حدود پروتز *نکته: درصورتی که ب

 میتوان از تصاویر قبلی بیمار یا از محل بخیه ی جراحی استفاده نمود

وجود  ار*نکته: تصاویر لوکالیزه تصاویریست که محدود به یک ساختمان خاص میباشد بجز در مواردی که پروتز در بدن بیم

داشته و باید تمامی پروتز در داخل گرافی موجود باشد. گاهی حتی فقط پروتز در گرافی مد نظر میباشد که برای بررسی شل 

 شدن ، عفونت یا جهت خارج کردن پروتز میباشد.

 عمود بر قسمت میانی چین قدامی آرنج.             (CRاشعه مرکزی)

 مفصل ارنج در نمای روبرو،بخشهای دیستال بازو و پروگزیمال ساعد            ساختمانهای قابل مشاهده 

 

 کفایت نمیکند و باید تصویر ابلیک نیز تهیه کرد. APنکته: جهت بررسی اولکرانون تصویر با پروجکشن 

ارنج به شکل  سر، گردن و توبروزیته ی رادیوس روی اولنا سوپرایمپوز میشود و مفصل            معیارارزیابی اختصاصی 

 باز باید مشاهده گردد

 ( پروجکشن نیمرخlateral projection) 

 بیمار نشسته در انتهای تخت رادیوگرافی          پوزیشن بدن بیمار 

درجه 90شانه،ارنج و بازو در یک سطح قرار گیرند. آرنج دارای فلکشن و زاویه ی بازو و ساعد           پوزیشن اندام بیمار 

 سپس لبه ی اولنار ساعد برروی تخت قرار گرفته و آرنج به حالت نیمرخ برروی فیلم قرار میگیرد.است. 

 cross*نکته : برای افرادی که قادر به چرخش دست نیستند تا در حالت مورد نظر قرار بگیرد میتوان از اشعه ی افقی و کاست 

table رد.استفاده نمودکه فیلم بین دست و بدن بیمار قرار میگی 
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 دیستال هومروس 1/3پروگزیمال ساعد و  1/3شامل              میدان تابشی 

 عمود بر نقطه ی میانی مفصل ارنج.(CR)            اشعه مرکزی

( اطراف ارنج ،زوائد اولکرانون و کرونوئید ، سر ، گردن و fat padبالشتک چربی)             ساختمانهای قابل مشاهده 

 رادیوس و بخش دیستال هومروستوبرزیته ی 

  

(  دیده میشود anterior fat padبالشتک چربی قدامی)وجود داشته باشد  fat padامکان بررسی              معیار ارزیابی

 و توبروزیته ی رادیوس در نمای قدامی مشاهده میشود)نشان دهنده ی انتخاب شرایط تابشی مناسب( 

 دو نوع میباشد :  fat padدرنمای لترال آرنج مشاهده میشود. این  fat pad*نکته: همانطور که گفته شد 

1 )anterior fat pad  چسبیده به تنه ی استخوان هومروس و در انتهای دیستال و در قدام آن قرار گرفته است : 

2)posterior fat pad تهای دیستال و در خلف آن قرار گرفته است: چسبیده به تنه ی استخوان هومروس و در ان 

گفته که نشانه ی  fat pad signبرای تشخیص شکستگی استفاده میشود و درصورتی که غیرطبیعی باشد به آن  fat padاز 

اما در حالت طبیعی   در گرافی دیده میشود و جابجا شده است fat padشکستگی میباشد. در حالت غیرطبیعی ، هر دو  

posterior fat pad  دیده نمیشود وanterior fat pad .نیز در جای خود دیده میشود 

در حالت غیر طبیعی این است که مفصل دچاراتساع شده و مایع مفصلی انباشته شده یا اینکه خون به  fat padعلت دیده شدن 

 مایع مفصلی اضافه شده است.

 ( پروجکشن مایلoblique projection) 

 داخلی و خارجی که در آنها فقط ساعد تغییر وضعیت داده و آرنج ثابت است. دارای دو نوع ابلیک

 نشسته در انتهای تخت رادیوگرافی             پوزیشن بدن بیمار 

 :پوزیشن اندام بیمار

ه داخل درجه ب 45ابلیک داخلی : بازو به حالت کامال کشیده و آرنج در حالت اکستنشن برروی فیلم قرار میگیرد سپس دست را 

 درجه پیدا کنند 45میچرخانیم تا بخش قدامی آرنج و ساعد با فیلم رادبوگرافی زاویه ی 

درجه به خارج  45ابلیک خارجی : بازو به حالت کشیده و آرنج در حالت اکستنشن برروی فیلم قرار میگیرد سپس دست بیمار 

 فیلم را لمس نمایند. 2و  1میچرخد به طوریکه انگشت 

 دیستال هومروس 1/3پروگزیمال ساعد و  1/3شامل           ی میدان تابش

 عمود بر نقطه ی میانی مفصل ارنج.            اشعه مرکزی

 

Commented [p1] :نگا اینجا همچین با قسمت پایین هماهنگ نیست 
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External oblique                                                              internal oblique                          

 ساختمانهای قابل مشاهده: 

و زائده ی کرونویید در بخش پروگزیمال ساعد بدون ابلیک ومروس ، مفصل آرنج در نمای ابلیک داخلی : بخش دیستال ه

 هیچگونه سوپرایمپوز با رادیوس مشاهده میگردد

و سر ، گردن و توبرزیته ی رادیوس بدون هیچگونه  ابلیکهومروس ، مفصل آرنج در نمای ابلیک خارجی : بخش دیستال 

 سوپرایمپوز با اولنا مشاهده میشود.

  

External oblique                                     internal oblique                   

 معیار ارزیابی:

یده شده و زائده ی کرونویید باید واضح و بدون ابلیک داخلی : استخوان اولنا و ساختمانهای بخش داخلی هومروس باید بهتر د

 هیچ سوپرایمپوز مشاهده گردد

ابلیک خارجی: استخوان رادیوس و ساختمانهای بخش خارجی هومروس باید بهتر مشاهده شده و دو استخوان رادیوس و اولنا در 

 (ین دو استخوان سوپرایمپوز میگرددمال انمای روبروی آرنج ، بخش پروگزیاید کامال ازیکدیگر جدا باشند)دربخش پروگزیمال ب

 AP partial flexion 

به بخش مراجعه نموده و دست او مقداری فلکشن دارد و بیمار قادر به تغییر این میزان فلکشن نیست ، باید از   زمانی که بیمار

 تصویر تهیه نماییم که یک تصویر از دیستال بازو و یک تصویر از پروگزیمال ساعد تهیه میشود  2دست او 

 نشسته در انتهای تخت رادیوگرافی          پوزیشن بدن بیمار
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 :وزیشن اندام پ

 در تصویر مربوط به بازو: سطح خلفی بازو برروی فیلم رادیوگرافی قرار میگیرد 

 در تصویر مربوط به ساعد : سطح خلفی ساعد روی کاست قرار می گیرد.

 ساختمانهای قابل مشاهده:

 در تصویر مربوط به بازو: آرنج به صورت بسته و کلیه ی ساختمانهای بخش دیستال بازو 

 ویر مربوط به ساعد : آرنج به صورت نیمه باز و کلیه ی ساختمانهای بخش پروگزیمال ساعددرتص

 

                                              

AP partial flexion showing proximal forearm                     AP partial flexion showing distal humerus 

 : یمعیار ارزیابی اختصاص

 در تصویر مربوط به بازو : مفصل آرنج باید بسته بوده و قسمت دیستال استخوان هومروس فاقد چرخش باشد

 در تصویر مربوط به ساعد: مفصل آرنج باید  نیمه باز بوده و بخش پروگزیمال ساعد فاقد چرخش باشد

هنگامیست که بیمار دارای مقداری فلکشن در آرنج خود همانطورکه گفته شد اندیکاسیون ین روش برای           اندیکاسیون

 میباشد و نمیتواند آن را تغییر وضعیت دهد.

 Acute flexion 

 نشسته در انتهای تخت رادیوگرافی            پوزیشن بدن بیمار

بیرون آید( و بازو برروی فیلم مفصل ارنج دارای فلکشن کامل )تا زائده ی اولکرانون از حفره             پوزیشن اندام بیمار 

 رادیوگرافی قرار میگیرد

 اینچ باالی اولکرانون  2به صورت عمود بر          ( CRاشعه ی مرکزی)

گفته  tangential olecranon process*نکته: اشعه ی مرکزی در صورتیکه برروی زائده ی اولکرانون بتابد به این روش ، 

 میشود.

 زائده ی اولکرانون و دیستال بازو و گروگزیمال ساعد که برروی هم سوپر ایمپوز شده اند.           ه ساختمانهای قابل مشاهد
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 باید زائده ی اولکرانون به وضوح مشاهده شود          معیار ارزیابی اختصاصی 

  

  سری سر رادیوس 

 فوقانی کامال روی تخت رادیوگرافی قرار میگیرد. نشسته درانتهای تخت رادیوگرافی و اندام             پوزیشن بدن بیمار

همانطور که گفته شد اندام فوقانی بیمار کامال روی تخت رادیوگرافی قرار گرفته و دست و بازو             پوزیشن اندام

 درجه(  90وضعیتی مشابه با لترال ساعد دارند) آرنج در وضعیت فلکشن 

ز وضعیت های مختلف ساعد گرفته میشود و در گرافی ها تنها جزء متحرک سر رادیوگرافی است که ا 4این سری شامل 

 وضعیت عبارتند از: 4استخوان رادیوس میباشد که از شکل توبرزیته ی رادیوس تشخیص داده میشود. این 

 (ساعد در وضعیت لترال : توبرزیته ی رادیوس در وضعیت انتریور1

 پوستریورادیوس در وضعیت (ساعد در وضعیت پرونیشن : توبرزیته ی ر2

 آنتریور رزیته ی رادیوس در وضعیت(ساعد در وضعیت سوپینیشن)به میزان ممکن ( : توب3

 (ساعد در وضعیت چرخش داخلی :توبرزیته ی رادیوس در وضعیت پوستریور4

   

Radius with hand pronated                               radius with hand lateral          

 

Radius with hand internally rotated           radius with hand supinated            



31 
 

 میدان مشابه وضعیت لترال آرنج و اشعه مرکزی عمود بر مفصل آرنج           اشعه ی مرکزی و میدان

بخشی از سر رادیوس با زائده ی کورونویید اورلب بخش پروگزیمال رادیوس و اولنا که              ساختمانهای قابل مشاهده

 دارند ، بخش دیستال هومروس ، توبرزیته ی رادیوس در نماهای ذکر شده و مفصل آرنج

توبرزیته ی رادیوس حتما در وضعیت اول و دوم به صورت انتریور و در وضعیت سوم و             معیار اختصاصی ارزیابی

مشاهده شود و همچنین سر رادیوس باید با کورونویید اورلب داشته ولی به صورت مجزا مشاهده چهارم به صورت پوستریور 

 شوند.

 

Radius with hand pronated                       radius with hand lateral              

 

Radius with hand internally rotated              radius with hand supinated          

  رادیوگرافی بازوARM(HOMERUS) 

 نکات مراقبت از بیمار در این رادیوگرافی:

شکستگی رادیوس و اولنا فوریت زیادی ندارد درحالیکه در هومروس به علت مجاورت با شریان براکیال فوریت در شکستگی 

این شریان مریض ممکن است به علت خونریزی زیاد و کاهش حجم خون در بسیار زیاد است)مشابه فمور(. در صورت پارگی 

 عرض چند دقیقه دچار شوک هایپوولومیک و درنهایت اغما گردد.

 *در شکستگی هومروس و فمور باید حداقل جابجایی بیمار اتفاق بیفتد و تا جای ممکن اندام آسیب دیده ثابت باشد.

 *این آسیب دیدگی بسیار دردناک است.

در تهیه ی گرافی از این اندام بیمار به صورت ایستاده درد کمتری احساس میکند) به علت ناچیز بودن نیروی عمل و عکس *

 العمل( و اگر بیمار توانایی ایستادن داشته باشد روش ایستاده ارجحیت دارد.
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 نکات رادیوگرافی های بازو

 وضعیت نیمرخ برای اندام بیمار فراهم کنیم.*برای تصویر برداری از بازو باید یک وضعیت روبرو و یک 

*در مورد بازو چندین وضعیت روبرو داریم که فقط یکی از این حاالت که اندام فوقانی در حالت آناتومیکی قرار گرفته و ساعد 

 و دست مقداری اکسترنال روتیشن داشته باشد ، روبروی واقعی است. 

ید وضعیت بیمار ثابت بوده و بدون نغییر وضعیت تصویربرداری انجام شود اما در *باید توجه داشت که در بیماران ترومایی با

 بیماران غیرترومایی میتوان در شیوه های متفاوتی از حالت روبرو تصویربرداری نمود.

ی قابل بوکبرای تهیه ی گرافی از بازو همانطور که گفته شد بیمار میتواند به صورت ایستاده در م          وضعیت بدن بیمار

 استند یا خوابیده روی تخت رادیوگرافی قرار بگیرد.

از بیمار میخواهیم دست خود را مقداری از تنه دور کرده ) ابداکشن( تا نسج              پوزیشن اندام بیماردر روبروی واقعی

روتیشن( که در این حالت بازو در نرم توراکس و بازو جدا از هم بیفتد و همچنین مقداری چرخش خارجی دهد) اکسترنال 

   وضعیت روبروی واقعی قرار میگیرد.

  

 اگر مفصل آرنج اکستنشن باشد ، اکسترنال روتیشن در ساعد روی بازو نیز موثر است.

 اشعه ی مرکزی  به قسمت میانی بازو ،عمودی تابیده می شود.             اشعه ی مرکزی

  شود شامل را ارنج مفصل تا اکرومیون ی وزائده کالویکل باالی از باید میدان          تابش  میدان

بخش لترال کالویکل و زائده ی اکرومیون استخوان اسکاپوال، تمام تنه ی هومروس از نمای              ساختمانهای قابل مشاهده

 به همراه فضای مفصلی آن)گلنویید(روبرو ، مفصل آرنج و بخش پروگزیمال رادیوس و اولنا و مفصل شانه)گلنوهومرال( 

در این حالت ما دچار محدودیت حرکت دادن اندام فوقانی بیمار هستیم و               وضعیت اندام در حالت روبروی غیر واقعی

بدن  تهرگونه که بیمار مراجعه میکند و دست او بسته شده از او گرافی تهیه میکنیم که در این حالت معموال کف دست بیمار سم

 می باشد و دست در کنار بدن بیمار فیکس شده است.

درجه قرار بگیرد تا بازو  90در این حاالت حتی االمکان آرنج در وضعیت فلکشن                 وضعیت اندام در حالت لترال

باشد  ست)دورسال( طرف بدنحالت نیمرخ داشته باشد) البته در صورتی که اندام فوقانی در کنار بدن بیمار قرار گرفته و پشت د

 نیز بازو وضعیت لترال دارد(.بهتر است مفصل شانه نیز مقداری به داخل چرخش داشته باشد

جهت بررسی وضعیت قرار گیری  اندام در حالت لترال، آن را در دو حالتی که بیمار ترومایی یا غیر ترومایی باشد بررسی 

 میکنیم.

درجه ای میدهیم که البته این روش  90جابجایی بیمار، دست را از وضعیت روبرو یک چرخش اگر بیمار ترومایی باشد ، بدون 

فقط جهت بررسی اسیب نواحی دیستال و میانی هومروس کاربرد دارد و هنگام آسیب رسیدن به نواحی پروگزیمال، فایده ای 

 ندارد.
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ازوی خود را در وضعیت روبرو قرار داده است، کف در صورتی که بیمار غیر ترومایی باشد از او میخواهیم همانطور که ب

تا بازو و ساعد برهم عمود درجه قرار دهد  90دست خود را روی بخش لترال پای خود گذاشته و آرنج را در وضعیت فلکشن 

 باشند.

  

عدد 2باشد( و *نکته: بخش پروگزیمال هومروس شامل سر، گردن آناتومیکی ، گردن جراحی ) که دارای شکستگی شایع می 

 توبرکل ) توبرکل بزرگ و کوچک( که راهنمای بسیار خوبی هستند ، میباشد.

 در نمای روبروی واقعی و لترال فقط تفاوت در محل قرار گیری توبرکل ها میباشد

خارجی استخوان هومروس و توبرکل کوچک به -در نمای روبروی واقعی توبرکل بزرگ به صورت نیمرخ و در لبه ی فوقانی

 صورت روبرو قرار میگیرد.

در نمای لترال توبرکل بزرگ  به صورت روبرو و در قسمت میانی هومروس و توبرکل کوچک در سمت فوقانی داخلی و به 

 شکل نیمرخ دیده میشود.

 د.باید در هر نما به محل و نمای توبرکل ها توجه نمود تا به صورت صحیح قرار گرفته باشن           ارزیابی اختصاصی

  

Lateral projection                             true AP projection             

 *نکته: انواع شکستگی 

 (تروماتیک که در اثر ضربه ایجاد میشود1

 (پاتولوژیک که در اثر بیماریهای مختلف ایجاد شده و بیماران دارای این عارضه ها مستعد شکستگی تروماتیک هستند.2
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اسیب های پاتولوژیک نیروی طبیعی وارده به استخوانیکه دارای ضایعه است ، شکستگی ایجاد میکند درحالیکه همین نیرو در 

 در استخوان عادی و بدون عارضه، شکستگی ایجاد نمیکند.

 Shoulder region 

(مفصل 2استخوان شانه و کالویکل( (کمربند شانه ای )ناحیه ی شانه شامل اسکاپوال  یا 1هر شانه شامل بخشهای زیر می باشد: 

 شانه)مفصل گلنو هومرال( 

و اگر درخواست پزشک به صورت کلی بود) مثال درخواست گرافی شانه داشت ، باید مطمئن شویم منظور از شانه کدام بخش 

 از موارد ذکر شده است(

 (AP projectionپروجکشن روبرو )

هومروس نیز بررسی گرددکه باتوجه به چرخشهای اندام فوقانی میتوان سه باید پروگزیمال  نمای حاصل از این پروجکشندر 

 نوع نمای روبرو مشاهده نمود: 

(اکسترال روتیشن: در این حالت آرنج در حالت اکستنشن بوده و ساعد کمی به خارج چرخش پیدامیکند که درنتیجه هومروس 1

 به صورت روبروی واقعی قرار میگیرد

  

: آرنج اکستنشن و ساعد دارای چرخش به داخل به صورتی که پشت دست به سمت بدن باشد که درنتیجه (اینترنال روتیشن2

 هومروس به صورت لترال واقعی قرار میگیرد

  

(نئوترال روتیشن: ارنج اکستنشن و ساعد دارای اینترنال روتیشن محدود به حدی که کف دست به سمت بدن باشد)بیشتر برای 3

 بکار میرود( و هومروس در این نما به صورت میانه ی لترال و روبرو قرار میگیرد. بیماران ترومایی
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 *اگر برای بیمار امکانپذیر باشد،  بهترین حالت قرار گیری هومروس در حالت روبروی واقعی است.

 اندام فوقانی اتفاق نیفتد.*اگر بیمار ترومایی باشد معموال به شیوه ی نئوترال از آن گرافی تهیه میشود تا جابجایی در 

 از نمای روبروی اینترنال روتیشن برای بررسی ساختمانی خاص استفاده میشود.

*نکته: مبنای این چرخش ها برای به دست آوردن پروجکشن روبروی واقعی اپی کندیل های هومروس هستند. که در حالت 

ل روتیشن اپی کندیل ها عمود بر فیلم و در حالت نئوترال روتیشن اکسترنال روتیشن اپی کندیل ها موازی فیلم و در حالت اینترنا

 نیز اپی کندیلها میانه ی حالت موازی و عمود هستند.

ترجیحا ایستاده و در صورت محدودیت برای ایستادن بیمار، میتوان خوابیده نیز این گرافی راتهیه           پوزیشن بدن بیمار

 نمود.

ندام فوقانی در حالت ابداکشن و آرنج در وضعیت اکستنشن و برای بازو یکی از سه وضعیت گفته شده را ا           پوزیشن اندام

 با توجه به شرایط و درخواست پزشک انتخاب مینماییم

درجه به سمت فیلم چرخش پیدا کند تا شانه ی مورد نظر کامل  5*نکته:در برخی از منابع ذکر شده که شانه ی مخالف بهتر است 

 فیلم بچسبد.به 

 

 3/1اینچ پایین تر از حد فاصل  2به نقطه ی  اینچ پایین تر از کوراکویید یا 1اشعه ی مرکزی نیز          اشعه ی مرکزی

 می تابد . 3/2خارجی و 

 از همچنین و هومروس پروگزیمال شامل لترال بخش در و میانی ساجیتال محور تا میانی بخش در میدان          تابش میدان

 .یابد می امتداد تنه ثلث تا نیز پایین در و شانه ساختار کل باال

 توجه شود که مفصل استرنوکالویکوالر در میدان تابشی مشاهده شود.

کالویکل، آکرومیون، مفصل اکرومیوکالویکوالر ، زائده ی کوراکویید ، پروگزیمال هومروس ،          ساختمانهای قابل مشاهده

 و نسج نرم زیر بغل بخشی از دنده ها

 

 در این حالت باید به محل توبرکل های پروگزیمال هومروس اشاره شود.             ارزشیابی اختصاصی

 در اکسترنال روتیشن توبرکل بزرگ در حالت لترال و توبرکل کوچک در حالت روبرو

 الدر اینترنال روتیشن توبرکل بزرگ در حالت روبرو و توبرکل کوچک در حالت لتر

 در نئوترال روتیشن توبرکل بزرگ به مقدار جزئی با سر هومروس سوپرایمپوز میشود.

 *در صورت وجود پروتز یا لمینت در هر اندامی صرفنظر از حالت استاندارد باید کل پروتز را در تصویر داشته باشیم.
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بررسی اینسرشن عضالت یا بررسی  گاهی ممکن است برای یک بیمار هر سه حالت روبروی بازو درخواست شود که علت آن

کلسیفیکاسیون یا بررسی توبرکل بزرگ که محل اتصال سه عضله ی مختلف میباشد ، است. درحالیکه برای بررسی هومروس 

 یک نما یا دو نما درخواست میشود) معموال اکسترنال روتیشن و اینترنال روتیشن(

 توراسیک ترنس 

قادر به حرکت آن نیست ، میتوان دست آسیب دیده را به فیلم نزدیک کرده و در حالیکه در مواقعی که دست بیمار فیکس شده و 

بدن به صورت لترال در مقابل فیلم قرار گرفته و دست مخالف باال رفته و روی سر قرار گرفته ، اشعه به توراکس سمت سالم 

 ه و قسمت پروگزیمال هومروس درخواست میشود(بتابد و از توراکس عبور کرده و به فیلم برسد.) این نما برای بررسی شان

این گرافی به صورت خوابیده روی تخت و ایستاده در مقابل بوکی استند تهیه میشود و همانطور         پوزیشن بدن و اندام بیمار

گیرد و لم قرار بکه ذکر شد باید بدن و توراکس بیمار نسبت به فیلم رادیوگرافی لترال بوده و دست آسیب دیده در مجاورت فی

 دست سالم از فیلد تابشی خارج شود. به صورتیکه دست باالی سر قرار گرفته و آرنج فلکشن باشد.

 اشعه ی مرکزی برای بررسی نقاط مختلف، در نواحی متفاوتی می تابد:            اشعه ی مرکزی 

 بگیرد دربر را توراکس عرض تمامی باید میدان             تابش میدان

در صورت بررسی شانه: اشعه ی مرکزی از زیربغل سمت سالم وارد میشود که در این صورت از محل مفصل شانه ی نزدیک 

 فیلم خارج می شود.

در صورت بررسی پروگزیمال هومروس : اشعه ی مرکزی از ناحیه ای از زیر بغل وارد میشود که از ناحیه ی آسیب دیده ی 

 ود.هومروس در مجاورت فیلم خارج ش

*نکته: در این نما تعدادی ساختمان اضافه نظیر دنده ها و هوای داخل ریه وجود دارد که برای تصویربرداری از ساختمان مورد 

نظر مانع ایجاد میکنند.)به خصوص دنده ها(. برای حذف کردن این موانع باید از روش ناواضحی حرکتی استفاده نمود. 

 اضافه را با حرکت در تصویر ناواضح کنیم تا از اندام مورد نظر تصویر بهتری داشته باشیم.ناواضحی حرکتی یعنی اندام های 

در این گرافی باید با تنفس در دنده هاحرکت به وجود بیاوریم تا تصویر آنها در نهایت ناواضح باشد. این تنفس باید به شکل آرام 

 هیه ی گرافی همزمان با تنفس ، تکنیک تنفس گوییم.و ممتد باشد و همزمان با تنفس اکسپوز انجام میشود. به ت

همچنین باید جهت این ناواضحی تعمدی در دنده ها زمان تهیه ی این گرافی را افزایش در حالیکه میلی آمپرثانیه ثابت باشد . به 

 طوریکه همزمان با افزایش زمان، میلی آمپر راکاهش دهیم. 

 بیمار دارد، در کودکان یا افرادی که هشیاری ندارند نمیتوان آن را تهیه کرد.به جهت اینکه این روش احتیاج به همکاری 

 هومروس و کالویکل و اسکاپوال از میان توراکس مشاهده شوند           ارزشیابی اختصاصی

  

 ( مفصل شانهShoulder joint) 

 خلفی*نکته: انواع دررفتگی سر هومروس عبارتست از : دررفتگی قدامی و دررفتگی 
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برای تشخیص دررفتگی قدامی و خلفی از گروه رادیوگرافی های آگزیالری شانه استفاده میکنیم که البته یکی ازآنها درخواست 

 می شود.

رادیوگرافی های آگزیالری برخالف نمای روبرو که امکان تشخیص مشخصات مفصلی وجود ندارد نمای خوبی از مفصل به ما 

 ارائه می دهد.

 نواع رادیوگرافی های آگزیالری شانه :نکات مشترک ا

(دست بیمارحتی 3(اشعه ی مرکزی از مفصل شانه باید عبور کند 2(اشعه ی مرکزی حتی االمکان عمود بر فیلم رادیوگرافی 1

ه اگر درجه بسازند. البت 90االمکان وضعیت ابداکشن داشته باشد. این میزان ابداکشن به اندازه ای باشد که بازو و تنه زاویه ی 

 بیمار احساس ناراحتی کند با حداقل ابداکشن انجام شود.

 *نکته: در همه ی این روشهای آگزیالری ، پرتوی مرکزی از زیر بغل یا بخش فوقانی شانه وارد می شود.

ر س*نکته: در گرافی تهیه شده به صورت آگزیالری اگر سر استخوان هومروس به سمت کوراکویید بود دررفتگی قدامی و اگر 

 استخوان هومروس به سمت آکرومیون بود، دررفتگی خلفی می باشد.

1)INFROSUPERIOR 

بیمار خوابیده روی تخت و کاست به صورت عمودی دربخش فوقانی شانه قرار میگیرد و سر بیمار به          پوزیشن بدن بیمار

 چرخانده می شود.جهت راحت قرار گرفتن فیلم در باالی شانه ، به جهت مخالف )سمت سالم( 

شانه بهتر است مقداری باال اورده شود و دست بیمار حالت ابداکشن داشته باشد.بهترین حالت برای        رپوزیشن اندام بیما

درجه به  هر میزان که برای بیمار  90درجه می باشد اما درصورت عدم توانایی در ابداکشن  90وضعیت دست ، ابداکشن 

اید. همچنین در صورت امکان برای بیمار ، از او خواسته شود دست خود را اکسترنال روتیشن دهد تا مقدور است ابداکشن نم

 انگشت شست به فیلم برخورد نماید. 

درجه نسب به فیلم بوده و به گونه ای بتابد که از محل مفصل  30تا  15اشعه ی مرکزی نیز با زاویه ی        اشعه ی مرکزی

درجه نیازمند اشعه  90ابداکشن دست کمتر باشد زاویه ی اشعه ی مرکزی نیز باید افزایش یابد. ابداکشن  شانه عبور کند.) هرچه

 درجه افزایش می یابد( 30درجه و با کاهش زاویه ی بین بازو و تنه ،زاویه ی اشعه ی مرکزی حداکثرتا  15بازاویه ی 

 را شانه کل که طوری به فیلم روی شانه ی سایه باالی اینچ 1 از و( متر سانتی30) اینچ 12 طول به میدان         تابش میدان

 .بگیرد دربر

پروگزیمال هومروس ، لبه ی حفره ی گلنویید ، زائده ی کوراکویید و آکرومیون) کوراکویید در       ساختمانهای مشاهده شده

حفره ی گلنویید و سر هومروس نیز مشاهده می قسمت قدام بیمار بوده و آکرومیون درخلف قرار دارد( و همچنین ارتباط بین 

 گردد.

*نکته: شرایط تابش در این وضعیت تقریبا مشابه حالت روبروی شانه است. برای بررسی این امر که شرایط تابشی مناسب 

 انتخاب شده است یا خیر باید به وضعیت سوپرایمپوز هومروس و آکرومیون درگرافی توجه کرد. در صورت انتخاب شرایط

مناسب این دو ساختمان از یکدیگر تشخیص داده میشوند و در صورت عدم انتخاب مناسب شرایط، این دو از هم تشخیص داده 

 نمیشوند.

کوراکویید در قدام و اکرومیون در خلف قرار گرفته باشد و مفصل گلنوهومرال اندکی با هومروس       ارزشیابی اختصاصی

 اورلب دارند.اورلب دارد. اکرومیون و هومروس 

این حالت به طور کلی همانطور که گفته شد برای بررسی دررفتگی شانه استفاده میشود اما اندیکاسیون این اندیکاسیون       

 ساکس میباشد.-حالت که همراه با اکسترنال روتیشن دست باشد ، بررسی نقص هیل

دچار دررفتگی های متعدد مفصل شانه بوده و جا انداختن ساکس: این نقص در بیمارانی اتفاق می افتد که -*نکته: نقص هیل

  د.آور این نقص و شکستگی را بوجود می مفصل به صورت غیراصولی ومکرر موجب فشار گلنویید روی سر هومروس شده و
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2)WEST POINT METHOD 

رادیوگرافی و کاست نیز به صورت عمودی بیمار به صورت خوابیده به شکم )پرون( برروی تخت          پوزیشن بدن بیمار

 در بخش فوقانی شانه قرار میگیرد و سر بیمار نیز به جهت مخالف چرخانده میشود.

 درجه نسبت به تنه و شانه ی بیمار باال آورده شود.90دست به صورت ابداکشن      پوزیشن اندام

)میتوان از نظر اناتومیکی اینچ به سمت داخل 0.5ایین تر و پاینچ  5اشعه ی مرکزی از برآمدگی شانه         اشعه ی مرکزی

 درجه به سمت سر و داخل می تابد. 25و با دو زاویه ی  محل مفصل شانه را پیدا نمود و اشعه ی مرکزی را به آن ناحیه تابید.(

 اینفراسوپریور حالت مشابه تابشی میدان          تابشی میدان

 مشابه وضعیت اینفراسوپریور         ساختمانهای مشاهده شده

 اکرومیون و هومروس دارای سوپرایمپوز         ارزشیابی اختصاصی

 

3)SUPEROINFERIOR 

 به صورت نشسته در انتهای تخت رادیوگرافی         پوزیشن بدن بیمار

دست در حالت ابداکشن قرار گرفته تاشانه تا جای ممکن به فیلم نزدیک شودو مفصل آرنج دارای فلکشن و         پوزیشن اندام

 ساعد نیز به حالت پرون)بخش قدامی ساعد (روی تخت رادیوگرافی قرار میگیرد.

درجه زاویه به  15داکثر اینچ از قله ی شانه به سمت داخل بوده و اشعه دارای ح 2نقطه ی ورود اشعه           اشعه ی مرکزی

 سمت ساعد میباشد. باید اطمینان حاصل نماییم که اشعه ی مرکزی حتی االمکان از قسمت میانی مفصل عبور کند.

*نکته: در این پروجکشن بین مفصل شانه و تخت رادیوگرافی به صورت اجتناب ناپذیر فاصله ایجاد میشود .برای همین ،کاست 

 یم و به مفصل شانه نزدیک مینماییم.را تا جای ممکن باال میبر

*نکته: به علت فاصله ای که بین مفصل و فیلم در این روش به وجود می آید ، روش اینفراسوپریور نسبت به این حالت دارای 

 ارجحیت میباشد.

آکرومیون ،  سر هومروس و مفصل گلنوهومرال که فضای مفصلی آن در این حالت بسته است،         ساختانهای مشاهده شده

 کوراکویید ، لبه ی گلنویید و مفصل آکرومیوکالویکوالر
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4)SCAPULAR Y POSITION or Y POSITION or Y METHOD 

 دیده میشود. Yعلت نامگذاری این متد این است که در گرافی استخوان اسکاپوال به شکل 

ص میباشد وضعیت بدن بیمار باید به گونه ای باشد که همانطور که از نام این متد مشخ         پوزیشن بدن و اندام بیمار

 باشد.  Yاستخوان اسکاپوال در گرافی به شکل 

و در  RAOقرار میگیرد. در صورتی که مفصل سمت راست آسیب دیده باشد وضعیت بیمار  PA obliqueبیمار در وضعیت 

 می باشد. LAOصورتیکه مفصل سمت چپ دچار ضایعه باشد وضعیت بیمار 

 گرافی میتواند در دو حالت ایستاده و خوابیده تهیه شود که بیمار در وضعیت ایستاده درد کمتری احساس میکند. این

درجه میباشد. برای ایجاد زاویه بین بدن و فیلم رادیوگرافی ابتدا بیمار را  45در این متد زاویه ی بدن بیمار و فیلم رادیوگرافی 

وبرو قرار میدهیم) در حالیکه مفصل در وسط فیلم رادیوگرافی قراردارد ( و سپس او در وضعیت ر PAهمانند تصوییربرداری 

 درجه چرخش میدهیم. 45را از آن وضعیت به میزان 

 درجه ای اسکاپوال به صورت برجسته در پشت بیمار مشاهده میشود. 45در این چرخش 

 و شده شروع شانه ی سایه از باالتر اینچ 1 از و مترمیباشد سانتی 30 طول به متد این در تابشی میدان           تابشی میدان

 .شود شامل را اسکاپوال تمام باید

در این حالت از خلف وارد شده از قدام خارج میگردد. این اشعه در قسمتی از اسکاپوال تابیده میشود             اشعه ی مرکزی

اشعه ی مرکزی بهتر است از روش رادیوگرافی به کمک نقطه ی که از مفصل گلنوهومرال خارج گردد. برای تنظیم دقیق 

خروجی استفاده نماییم. در این روش نقطه ای که مرکز اندام مورد نظر قرار دارد ) در این متد مفصل گلنوهومرال مرکز اندام 

ین وسط فیلم قرار گیرد. بنابراقرار دارد( را وسط فیلم قرار میدهیم و سپس میدان تابشی را جابجا میکنیم تا اشعه ی مرکزی در 

 در این صورت مرکز اندام و مرکز میدان نیز برهم منطبق اند.

) در این حالت استخوان دارای یک شاخه ی خارجی  Yشکل   اجزای استخوان اسکاپوال به          ساختمانهای مشاهده شده

ه که تنه ی اسکاپوال میباشد ، است( ، بخش پروگزیمال )زائده ی آکرومیون( یک شاخه ی داخلی )زائده ی کوراکویید( و یک تن

 هومروس که سر آن با مرکز سه شاخه و تنه ی آن با تنه ی اسکاپوال سوپرایمپوز میشود و بخشی از توراکس.
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بوده و از توراکس جدا باشد. تنه ی هومروس و تنه ی اسکاپوال  Yاستخوان اسکاپوال باید به شکل         ارزشیابی اختصاصی

باید روی هم سوپرایمپوز شده باشند. در وضعیت سالم سر هومروس با مرکز سه شاخه منطبق می باشد و در صورت عدم 

 انطباق میتواند نشانه ی دررفتگی هومروس باشد.

رررسی تغییر موقعیت هومروس ، راحت ترین روش و بهترین روش *نکته: در صورتیکه بیماری قادر به ایستادن باشد برای ب

میباشد. در صورتیکه بیمار قادر به ایستادن نباشد میتوان این متد را به صورت خوابیده هم  Y methodاز نظر تشخیصی روش 

 انجام داد که ممکن است برای بیمار درد زیادی به همراه داشته باشد.

5)AP AXIAL 

نسبت به سایر روشها دارد و  تنها در شرایطی از این متد  کمتری دیوگرافی های آگزیال این روش کاربرد خیلیدر میان گروه را

 استفاده میکنیم که مطمئن باشیم بیماردچار دررفتگی خلفی می باشد و دررفتگی قدامی در این روش تشخیص داده نمیشود.

وابیده یا ایستاده در مقابل فیلم قرار میگیرد و مفصل گلنوهومرال در مرکز بیمار به حالت خ          پوزیشن بدن و اندام بیمار

 فیلم قرار میگیرد

درجه به محل مفصل 35در این حالت برای بررسی مفصل اشعه ی مرکزی با زاویه ی سفالیک              اشعه ی مرکزی

 درجه کاهش دهیم. 30را به میتابد و همچنین برای بررسی زائده ی کوراکویید تنها الزم است زاویه 

 

 بررسی فضای مفصلی شانه

( APبه اندازه ای که مفصل شانه با محور ساجیتال میانی زاویه دارد بیمار را از حالت روبرو )           پوزیشن بدن بیمار

راست بدن  درجه( تا راستای مفصل درراستای اشعه قرار بگیرد. در صورت بررسی مفصل سمت 45زاویه میدهیم )حدود 

 می باشد. LPOدرامده و در صورت بررسی مفصل سمت چپ وضعیت بدن بیمار  RPOبیمار به وضعیت 

دست مقداری ابداکشن پیدا میکند. در این حالت وضعیت دست زیاد اهمیت ندارد و فقط ثابت ماندن دست و           پوزیشن اندام

 ابداکشن آن مهم است.

اینچ به سمت داخل حرکت میکنیم که این نقطه محل تابش اشعه  2اینچ به سمت پایین و  2از قله ی شانه         اشعه ی مرکزی

 ی مرکزی می باشد.

 باید لبه ی حفره ی گلنویید به صورت یک خط باشد.       ارزشیابی اختصاصی

 بیشتر برای بررسی ضایعات مفصلی استفاده میشود.       کاربرد

 (AC joint)یکوالرمفصل آکرومیوکالو

از این مفصل جهت مقایسه ی فضای مفصلی ، به صورت دوطرفه تصویربرداری انجام میشود. یعنی باید هردو مفصل روی 

یک فیلم باشند. در صورتیکه عرض شانه ی بیمار زیاد باشد مجبوریم دوبار ازبیمار تصویر تهیه کنیم تا تصویر هر دوطرف را 

 داشته باشیم.

پرتوگیری غیرضروری ناحیه ی گردن و تیرویید بیمار است که در برخی دستگاه ها با استفاده از فیلترهای  مشکل این روش

 مخصوصی میتوان از این پرتوگیری جلوگیری نمود.
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 ی*نکته: این متد باید با تحمل وزنه و در حالت ایستاده انجام شود)وزنه از دست بیمار آویزان باشد( زیرا معموال مقدار جابجای

استخوان در این مفصل بسیار کم است و بدون وزنه این جابجایی مشخص نمی شود . مفصل نرمال در برابر نیروی وزنه 

مقاومت کرده و فضای مفصلی آن عادی است اما مفصل آسیب دیده نمیتواند مقاومت کند و فضای مفصلی به صورت غیرعادی 

ن رادیوگرافی هیچ ارزش تشخیصی ندارد و در صورت عدم همکاری بیمار افزایش می یابد. در صورت عدم استفاده از وزنه ای

 میتوان از انجام آن صرفنظر نمود

*نکته: توجه شود که وزنه ها حتما باید از دست بیمار آویزان باشند و نباید وزنه ها به دست بیمار داده شود زیرادر صورتیکه 

 ها به کمک عضالت خنثی میگردد وزنه به دست بیمار داده شود ، مقداری از اثر وزنه

 کیلوگرم می باشد. 5*نکته: وزن وزنه ها برای افراد بزرگسال حدودا 

قرار میگیرد و هر دو مفصل  APبیمار به حالت ایستاده در مقابل بوکی استند با پروجکشن        پوزیشن بدن و اندام بیمار

زانو در حالت اکستنشن هستند )هردوپای بیمار صاف باشند( تا اعمال نیرو به اندام تحتانی یکسان باشد و وزنه ها به دست بیمار 

 آویزان باشند.

و طرف باید میدان در صورت امکان باید هر دو مفصل اکرومیوکالویکوالر را شامل شود. بعالوه از د        میدان تابشی 

استخوان هومروس نیز در میدان موجود باشد) کامال عرض تنه را باید شامل شود( و در صورتی که عرض شانهی بیمار زیاد 

بوده ودر یک گرافی جا نشود باید به گونه ای تصویربرداری شود که در مجموع دو تصویر شامل مفاصل اکرومیوکالویکوالر 

 دو طرف باشند.

 نقطه ی میانی مفاصل آکرومیوکالویکوالر دو ظرف محل تابش اشعه ی مرکزی می باشد.       اشعه ی مرکزی

دو مفصل آکرومیو کالویکوالر در دو طرف بدن و کالویکل و زائده ی آکرومیون و بخششی ساختمانهای قابل مشاهده          

 از قفسه ی سینه

 

( شود و باید شرایط over exposedبخش خارجی کالویکل دو طرف شانه نباید اوراکسپوز)         ارزیابی اختصاصی

 تابشی به گونه ای انتخاب شود که این بخشها در تصویر واضح باشند. 

بعالوه بدن بیمار نباید چرخش داشته باشد که بررسی چرخش بدن بیمار با مشاهده ی مفصل استرنوکالویکوالر دو طرف 

 . در صورت عدم چرخش بدن، مفصل دو طرف باید قرینه باشد.صورت میگیرد

 کاربرد: همانطور که گفته شد بررسی افزایش فاصله ی فضای مفصلی می باشد.

 *نکته: افزایش فضای مفصلی در این مورد به دو صورت مشاهده میشود:
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1)dislocation :  فاصله ی میان کالویکل و اکرومیون کم می باشد 

2)separation : کالویکل و اکرومیون به طور کامل ازهم جدا شده و فاصله ی آنها زیاد است 

 رادیوگرافی کالویکل

 : نکات عمومی

 (تمام طول استخوان از مفصل اکرومیو کالویکوالر تا استرنو کالویکوالر در تصویر باشد1

ایط مناسب تابش فراهم میشود.درغیر این صورت (حتی االمکان تمام طول استخوان با دانسیته ی مشابه دیده شوندکه با انتخاب شر2

بخشی از استخوان که درمجاورت اکرومیون قرار میگیرد)بخشی که خارج توراکس قرار دارد( به خوبی دیده نمیشود و اصطالحا  

over exposed میشود 

*over exposed :( شرایط تابشKV  یاmA  یاs زیاد بوده و ناحیه ی مورد نظر تابش زیادی ).میگیرد 

 optical(تاجای ممکن درپایان بازدم اکسپوز انجام شود تا حد ممکن ریه از هوا تخلیه شود و با ایجاد دانسیته ی نوری )3

density.باعث سیاه شدن تصویر نشود که البته این شرایط بستگی به همکاری بیمار دارد ) 

 (توجه به شکل کالویکل جهت تشخیص نوع پروجکشن تصویر4.

ه داشته باشیم هرچه نسبت کمتری از کالویکل روی توراکس باشد تصویرو سبک تصویربرداری مناسبتر است.در تشخیص (توج5

 ضایعاتی که در نیمه ی داخلی کالویکل قرار گرفته ، خارج از توراکس قرارگرفتن کالویکل کمک کننده می باشد.

 (AP projection(پروجکشن روبرو )1

بیماردر وسط بوکی به موازات  محور طولی کاست و فیلم می ایستد یا برروی تخت رادیوگرافی به   پوزیشن بدن بیمار      

 میخوابد )ایستادن بیمار درد کمتری برای او دارد و وضعیت ایستاده نسبت به وضعیت خوابیده مناسب تر است ( supineحالت 

( hypo tensionمیتواند در بیمار موجب کاهش فشارخون )*کنترااندیکاسیون وضعیت ایستاده : به طورکلی وضعیت ایستاده 

شود که در مورد بیماران عالوه بر ایستادن ، سن باال ، تغییر ناگهانی وضعیت و بارداری نیز موجب کاهش فشار خون میشود. 

 پس توجه شود بیماری که دارای فشار خون پایین میباشد، وضعیت ایستاده مناسب پوزیشن بیمار نمیباشد.

 محور طولی کالویکل و مرکز آن را بر محور طولی کاست و مرکز فیلم منطبق میکنیمپوزیشن اندام         

 

سانتی متر  3تا  2از دو طرف شامل مفصل آکرومیوکالویکوالر و استرنوکالویکوالر بوده و از هر طرف  میدان تابشی        

 اضافه تر در میدان باشد.

 عمود بر وسط کالویکل تابانده میشوداشعه ی مرکزی        
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کالویکل در وضعیت روبرو ، پروگزیمال هومروس ، کوراکویید ، آکرومیون ، مفاصل آکرومیو  ساختمانهای مشاهده شده         

 کالویکوار و استرنوکالویکوالر 

س و روی اسکاپوالست و باید فاقد نیمی از کالویکل روی توراکس و نیمی خارج از توراکاختصاصی         معیار ارزشیابی 

 اوراکسپوزباشد

وجود دارد سوپرایمپوز شدن کالویکل و توراکس است که برای جلوگیری  AP*نکته: اشکالی که در تصاویر روبرو با پروجکشن 

 استفاده میکنیم. AP axialاز این اتفاق ، از پروجکشن 

 (AP axial projection(پروجکشن آگزیال )2

 و در صورت عدم توانایی ایستادن ستدیا یم لمیکاست و ف یبه موازات  محور طول یوسط بوک ماردریب          ماریبدن ب شنیپوز

. درروش ایستاده در صورت همکاری بیماراز روش لوردوتیک استفاده  خوابدیم supineبه حالت  یوگرافیتخت راد یبررو، 

 میکنیم

Lordotic position  در این پوزیشن بدن بیمار دارای انحنای قدامی و تحدب خلفی می باشد . برای قرار گیری در این وضعیت :

                                    سانتیمتر از بوکی فاصله بگیردو شانه، گردن و سر به بوکی قرار بچسبد 30بیمار میخواهیم از

                             

 روش خوابیده                                                                          روش لوردوتیک           

 در این روش وضعیت اندام همانند روش قبلی بوده و همین که کالویکل در وسط فیلم قرار بگیرد کافیستپوزیشن اندام بیمار         

 امل مفاصل دو طرف استخوان کالویکل باشد.باید شمیدان تابشی         

محل تابش اشعه ی مرکزی در هر دو حالت ایستاده و خوابیده کمی پایین تر از نقطه ی میانی  (        CRاشعه ی مرکزی ) 

به سمت سر می باشد که این زاویه بسته به پوزیشن  (درجه 0325تا  0)کالویکل می باشد. اشعه ی مرکزی دارای زاویه ی تابشی 

 بیمار به صورت زیر تعیین میگردد.

 اگر بیمار بتواند پوزیشن لوردوتیک را به طور کامل ایجاد کند به اشعه زاویه نمیدهیم  و به صورت عمود میتابانیم .-

 ه را زاویه میدهیم .درجه  اشع 15اگر بیمار تا حدی وضعیت لوردوتیک را انجام دهد تا نهایتا -

برروی  supineاگر بیمار نتواند وضعیت لوردوتیک را انجام دهد و مقابل بوکی بدون انحنای قدامی بدن بایستد یا اینکه به حالت -

 زاویه میدهیم (درجه 3025تا  15)تخت بخوابد به اشعه بین 
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یکل به خط مستقیم مشابه تر دیده میشود و بخش بیشتری از بااین تفاوت که شکل کالو APمشابه ساختمانهای مشاهده شده          

کالویکل خارج از توراکس و باالی اسکاپوال مشاهده میگردد.)به طور کلی درروشهای آگزیال کالویکل شبیه به خط مستقیم دیده 

 شده و انحنای آن کمتر بوده و بخش بزرگتری از آن خارج از توراکس قرار میگیرد(

 

عالوه بر اینکه کل استخوان باید با کنتراست مشابه دیده شود و هیچ بخشی از آن اور اکسپوز  معیار ارزشیابی اختصاصی        

نگردد ، باید توجه داشت که قسمت های بیشتری از کالویکل بیرون از توراکس قرار گرفته و تقریبا به حالت افقی و مشابه خط 

 مستقیم مشاهده شود.

نترااندیکاسیون وضعیت لوردوتیک عبارتست از: بیمار افت فشار خون دارد ، بیمار خانم باردار است، بیمار سالمند یا *نکته: ک

 کودکی است که توانایی همکاری ندارد.

درجه باشد می توان از آن برای بررسی زائده ی کوراکویید استفاده نمود که  30*نکته: هنگامی که زاویه ی تابش در این روش 

 لبته نقطه ی تابش باید برروی خود زائده باشد.ا

 (PA projection(پروجکشن روبرو)3

 با این تفاوت که اشعه از خلف وارد شده و از نقطه ی میانی کالویکل عبور میکند. APهمه ی موارد شبیه پروجکشن 

 هیته یگراف ستادهیا شنیمعموال با پوز PA یعلت برا نیدچار اختالل تنفس گردد به هم ضیممکن است مر دهیخواب PA*نکته: در 

 .میکنیم

*نکته: این پروجکشن به علت نزدیکتر بودن کالویکل به فیلم ، تصاویر شارپ تری به ما داده و تصاویر آن دارای اعوجاج کمتری 

 را تشخیص داد PAو  APمی باشند و فقط از روی شارپ تر بودن تصویر میتوان 

 (PA axial projectionپروجکشن آگزیال )(4

 برروی تخت رادیوگرافی. proneخوابیده به حالت پوزیشن بدن بیمار         

*نکته: این وضعیت هیچ گاه ایستاده درخواست نمیشود زیرا باید اشعه به سمت پا باشد و ممکن نیست که تیوب را آنقدر باال ببریم 

برای افرادیست که قادر به ایستادن نمیباشند و اگر بیماری قادر به ایستادن تا بتوان اشعه را به سمت پا تاباند.بعالوه این پروجکشن 

 استفاده میکنیم .AP axial  باشد از

بگیریم که بهتر است از   PA axialیا  PAاست باید تصمیم بگیریم تصویر را با پروجکشن   proneبرای بیماری که به حالت  

 پروجکشن آگزیال استفاده نماییم

 شی        باید مفاصل دو طرف کالویکل را شامل شود.میدان تاب

 درجه به سمت پا به نقطه ی میانی کالویکل می تابد. 30تا  15با زاویه ی  (          CRاشعه ی مرکزی )

 AP axialمشابه           ساختمانهای قابل مشاهده

  AP axialمشابه اختصاصی           معیار ارزیابی
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 PAیا   PAاز  AP axialکنیم و به جای   supineدارند تالش نمیکنیم که فرد را  prone*نکته : دربیماران ترومایی که حالت 

axial .استفاده میکنیم 

،   PAدارد زیرا کالویکل یک ساختمان قدامی است و در حالت APکالویکل ارزش تشخیصی بیشتر نسبت به  PA*نکته: تصاویر 

OFD  آن بسیار کمتر بوده و تصویر واقعی تر است. همچنین ارزش تشخیصیaxial  ها نیز بیشتر است چون قسمت بیشتری از

 کالویکل خارج از توراکس است.

ایستاده  بوده که  AP axialبه طور کلی در مقایسه ی بین این روشها ،اگر بیمار بتواند در هر صورتی قرار بگیرد، بهترین روش 

خوابیده مناسب میباشد. بعد   AP axialایستاده  نیز هرچه لوردوتیک فرد کاملتر باشد تصویر بهتر است و پس از آن  AP axialدر 

تابش اشعه به صورتی است که کالویکل را از  AP axialمناسب می باشد که علت  آن این است که در  PA axialاز آنها  

 به ساختمانهای مجاورش نزدیک میکند.  PA axialساختمانهای مجاورش دور میکند اما در 

 مناسب تر می باشد. APاز  PAبین دو روش غیر آگزیال نیز پروجکشن 

 

 رادیو گرافی اسکاپوال

 (AP projectionپروجکشن روبرو )

رادیوگرافی که در صورت برروی تخت  supineبیمار ایستاده در مقابل بوکی استند یا خوابیده به حالت  پوزیشن بدن بیمار         

 همکاری بیمار،  پوزیشن ایستاده پیشنهاد میگردد.

درجه ابداکشن و آرنج را تا حد ممکن فلکشن کند. در  90ازبیمار میخواهیم دست سمت مبتال را  پوزیشن اندام بیمار         

 تا حد ممکن این کاررا انجام دهد. صورتیکه برای بیمار ابداکشن دست و فلکشن کامل آرنج ممکن نباشد از او میخواهیم

 علت ابداکشن دست: اسکاپوال تا حد ممکن از محل خود خارج شده و از پشت توراکس بیرون بیاید.*
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از پایین اندکی پایین تر از زاویه ی تحتانی و از باال اندکی باالتر از کوراکوئید و از اطراف نیز به اندازه  میدان تابشی          

 ای که تصویر کل اسکاپوال را داشته باشیم)از مفصل استرنوکالویکوالر تا بعد از مفصل گلنوهومرال(

 وراکوئیداینچ پایینتر از زائده ی ک 2حدود (           CRاشعه ی مرکزی )

زوایای فوقانی خارجی ، فوقانی داخلی و تحتانی اسکاپوال ، لبه های خارجی ، داخلی و فوقانی ساختمانهای قابل مشاهده            

 اسکاپوال ، مفاصل استرنوکالویکوالر و گلنو هومرال و آکرومیوکالویکوالر ، پروگزیمال هومروس ، کالویکل و بخشی از توراکس

 لبه ی خارجی اسکاپوال از توراکس جدا دیده شود. بی اختصاصی         معیار ارزیا

استفاده کرد تا دنده ها محو شده و اسکپوال  breathing techniqueدر تهیه ی تصویر روبرو از اسکاپوال می توان از روش 

 واضح تر دیده شود

Breathing technique  :رد و در حین آن اکسپوز انجام شود.در این تکنیک بیمار در یک حالت دم عمیق و طوالنی قرار بگی

را کم میکنیم تا سایر قسمت ها را ناواضحتر و اسکاپوال را بهتر mA زمان تابش را باال میبریم تا ناواضحی را ثبت کنیم .همچنین 

 ببینیم.

 (Lateral projectionپروجکشن نیمرخ )

جا دست بیمار میتواند برروی شکم یا پشت بیمار یا ساعد برروی سر قرار پوزیشن انجام میشود با این تفاوت که در این Yمشابه 

گیرد و سانتر اشعه بررروی قسمت میانی لبه ی داخلی میباشد و همچنین در گرافی نیز تنه ی اسکاپوال و تنه ی هومروس 

 سوپرایمپوز نمیشوند.

 درجه( 60الی  45م لترال قرار بگیرد) حدود نکته: میزان ابلیک بودن به اندازه ای است که اسکاپوال نسبت به فیل

همه ی اجزای اسکاپوال باید جدا از توراکس دیده شوند و دو لبه ی داخلی و خارجی آن باید *معیار ارزیابی اختصاصی         

 روی هم سوپرایمپوز شوند.

  

 اجزای اسکاپوال میگردد:*نکته: دست بیمار در حالت نیمرخ با هر وضعیت خاصی ، باعث مشاهده ی بخشی از 

 مشاهده ی زوائد اسکاپوال به خوبی امکانپذیر استدست بیمار روی شکم یا پشت کمر         -

زوائد اسکاپوال به خوبی مشاهده نمیگردد اما در عوض بقیه ی اجزای اسکاپوال به خوبی مشاهده  ساعد بیمار روی سر         -

 میگردد.

تصویر لترال با دو وضعیت دست تهیه  2اجزای اسکاپوال را در وضعیت نیمرخ بخوبی مشاهده کنیم باید *نکته: اگر بخواهیم کل 

 نماییم.
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( لترال اسکاپوال با وضعیت دست AP axial(30 degrees)  2(1*نکته: بررسی زائده ی کوراکویید از دو راه امکان پذیر است: 

 روی شکم یا پشت کمر بیمار

ی سفالیک )به سمت سر( محل تابش روی زائده ی کوراکویید بوده و در آن کوراکویید در اندازه ی  درجه30در روش اگزیال 

 واقعی تر دیده می شود.

 اندام تحتــــــانی

 اصطالحات

Dorsal                                                            پشت پا :plantarکف پا : 

DP(dorsi-plantar)  تابش از پشت به کف پا که معادل :AP میباشد 

PD(planto-dorsal) تابش از کف به پشت پا : 

 پشت پا معادل کف دست است      dorsal≅anterior: *نکته

Medial rotation (internal rotation) چرخش کل پا از مفصل هیپ به سمت داخل : 

  lateral rotation (external rotation)پا از مفصل هیپ به سمت خارج : چرخش کل 

dorsi-flexion  به طوریکه کف پا تقریبا عمود میشود      : خم کردن مچ پا و حرکت کف پا به عقب 

Plantar-flexion          خم کردن مچ پا و حرکت دادن کف پا به جلو : 

Inversion چرخش مچ و حرکت کف پا به سمت داخل : 

Eversion ف پا به سمت خارج            : چرخش مچ و حرکت ک 

تمام اندام تحتانی می چرخد و حرکت از  internal rotationدر  : internal rotationو  inversion *نکته: تفاوت 

زانو ثابت است و حرکت از مفصل  مچ است )در مورد   inversionمفصل لگن با فمور است و مچ نمی چرخد درحالیکه 

eversion  وexternal rotation         ). نیز همین طور است 

باشد و حرکت از مفصل هیپ صورت   extensionها زمانی امکان پذیر است که پا ثابت و در حالت   rotationدر واقع 

 است .  flexionپذیرد و مچ نیز 

 axialفضای مفصلی از روش های  وجود دارد به همین علت برای بررسی flexion*نکته:در انگشتان پا به طور طبیعی کمی 

گشتان پا اختیار برای جدا کردن زیاد انگشتان kاستفاده می کنیم .تفاوت دیگر رادیوگرافی انگشتان دست با پا این است که در مورد ا

 دارد . over lapپا وجود ندارد و همیشه به هم نزدیک اند برای همین مقداری نسج نرم آنها روی هم 

 ی انگشتان پا به علت مجاورت این انگشتان ، معموال بیش  از یک انگشت آسیب می بیند .*نکته: در تروما
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*به علت تفاوت های بین انگشتان دست و پا پیشنهاد شده است که انگشتان پا را با هم تصویربرداری کنند و همانطور که گفته شد 

 استفاده می شود . axialبرای بررسی فضای مفصلی انگشتان از نمای 

 برای بررسی پا آن را به سه قسمت جلویی ، میانی و عقبی تقسیم میکنند .

 نیمه متاتارسال ها + قسمت جلویی : پنج انگشت پا

 قسمت میانی : استخوانهای تارس و متاتارس به جز تالوس و کالکانئوس

 قسمت عقبی : تالوس و کالکانئوس

 رادیوگرافی انگشتان پا

1)DP(AP) projection-90 degrees 

*نکته: پوزیشن بیمار در کلیه ی رادیوگرافی های پا میتواند به صورت ایستاده و نشسته باشد که به علت انتقال وزن روی پا در 

حالت ایستاده، این روش مناسب تر می باشد و ضایعات بهتر رویت میگردد اما درمورد بررسی انگشتان ، نیاز به ایستادن نمی 

 باشد.

 مار : نشسته برروی تخت رادیوگرافیپوزیشن بدن بی

کم باشد احتمال دارد پای بیمار سر بخورد ولی  flexionو کف پا روی فیلم ) اگر  flexionپوزیشن اندام بیمار: زانو در حالت 

بشی امناسب میتوان از ثابت بودن پا و فیلم اطمینان حاصل کرد .( بوده و انگشت وسط را در مرکز فیلم ومیدان ت flexionبا 

 قرار میدهیم. توجه شود که محور پا و محور عمودی میدان برهم منطبق باشند.

 

 آن(  3/1میدان تابشی          شامل هر پنج انگشت و بخشی از متاتارس )حدود 

 (MTP rd3(             به صورت عمود بر سومین مفصل متاتارسوفالنژیال )CRاشعه مرکزی )

هده               فالنکس دیستال و پروگزیمال و مفصل اینترفالنژیال انگشت اول بخشی از متاتارس اول در ساختمان های قابل مشا

در نمای روبرو ، مفاصل اینترفالنژیال دیستال و  5تا  2نمای روبرو ، فالنکس های دیستال ، مدیال و پروگزیمال انگشتان 

 در نمای روبرو  5تا2روبرو و بخشی از متاتارس  به صورت بسته و در نمای 5تا  2پروگزیمال انگشتان 

ساختمان هایی که در قسمت ساختمان های قابل مشاهده ذکر شد باید درتصویر موجود باشند.   ارزیابی اختصاصی             

شرایط تابش مناسب بوده و انگشتان پا در تصویر باید به خوبی و بدون اوراکسپوز مشاهده شوند. همچنین باید پا در نمای روبروی 

ه کنیم که باید برابر باشند. در این نما باید مفاصل انگشتان بستکامل باشد که برای تشخیص آن به تقعراطراف فالنکس ها توجه می

مشاهده شوند)با استفاده از باز بودن یا بسته بودن مفاصل میتوان زاویه ی تابشی را معین نمود که در پروجکشن آگزیال این مفاصل 

 باز دیده میشوند(
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ه پا شیبدار میباشد) قطر بخش خلفی بیشتر از بخش جلویی بود*نکته: به طور کلی به علت اینکه انگشتان ظریف بوده و ساختمان 

و دانسیته ی آنها متفاوت است( به راحتی و در صورت انتخاب شرایط تابشی نامناسب ، فیلم در این قسمتها سیاه میگردد پس 

 انتخاب شرایط تابشی مناسب ازاهمیت باالیی برخوردار میباشد.

 پا را درگیر میکنند به ترتیب زیر هستند*نکته: بیماری های شایعی که مفاصل 

 روماتیسم مفصلی : در این بیماری مفاصل متاتارسوفالنژیال درگیر می شوند . ( 1

( نقرس : مفصل اول متاتارسوفالنژیال متورم و قرمز می شود . این بیماران عمدتا مشکالت کلیوی دارند )به علت عدم توانایی 2

 سدیم که از مشتقات اوره است در مفاصل رسوب می کند(کلیه در دفع اوره ، بی اورات 

 این بیماری بیشتر مفصل اول متاتارسوفالنژیال را درگیر می کند.

 :یک عفونت است که در هر جا می تواند ایجاد شود و در انگشتان پا نیز اتفاق می افتد . (Osteomyelitis)( استئومیلیت3

کنار یک یا چند پروجکشن دیگر میتواند عالوه بر تشخیص شکستگی ها و دررفتگی ها  اندیکاسیون: استفاده از این پروجکشن در

 ، به تشخیص بیماری های شایع درگیرکننده ی مفاصل نیز کمک کند.

2)DP(AP) projection-15 degrees(cephalic) 

درجه به سمت  15بشی دارای زاویه ی در این پروجکشن تمامی موارد مشابه با پروجکشن قبل  میباشد با این تفاوت که اشعه ی تا

 مچ پا بوده و در گرافی نیز باید مفاصل باز مشاهده شده و در صورت بسته بودن مشکوک به بیماری مفصلی می باشد.

 اندیکاسیون:اختصاصا برای مشاهده ی مفاصل و فضاهای مفصلی

  

3)DP(AP) projection-90 degrees with ramp 

موارد مشابه با پروجکشن  اول میباشد با این تفاوت که پای بیمار روی سطح شیبدار قرار میگیرد و اشعه در این پروجکشن تمامی 

 به صورت عمود تابیده میشود.

 الویت دارد ؛ زیرا اشعه به صورت عمود میتابد . 2نسبت به حالت  3*نکته : حالت 

 و آن را در زیر سطح شیبدار بگذاریم*نکته : توصیه این است که کاست را روی سطح شیبدار قرار ندهیم 

Geometric unsharpness               نوعی از اعوجاج که اصول هندسی تصویربرداری رعایت نمی شود وobject 

و فیلم عمود باشند .پس  هر چه اشعه عمودتر باشد از این  objectدچار تغییر شکل می شود . برای جلوگیری از این کار باید 

 ج جلوگیری می کند .نوع اعوجا

*نکته : اگر بخواهیم از یک انگشت به صورت خاص تصویربرداری کنیم )در مواردی که محل ضایعه قبال مشخص شده است( 

فقط اندازه میدان را محدود می کنیم و محل سانتر اشعه مفصل متاتارسوفالنژیال است .البته در مورد انگشتان اختالف نظر برای 

 (متاتارسوفالنژیال2(اینترفالنژیال پروگزیمال  1ود دارد: محل سانتر اشعه وج
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(اینترفالنژیال پروگزیمال            در اطلس مریل برای نمای روبروی تک تک انگشتان صحبتی نشده است اما در نمای نیمرخ 1

 محل سانتر اشعه را این مفصل میگرند .

انگشتان پا و نزدیک بودن مفاصل به هم می توان مفصل اینترفالنژیال (متاتارسوفالنژیال             به علت کوچک بودن 2

 پروگزیمال یا متاتارسوفالنژیال را به عنوان سانتر اشعه انتخاب کرد .در هر صورت باید بخشی از متاتارس هم در تصویر باشد .

 

محل ضایعه قبال مشخص شده است(  *نکته : اگر بخواهیم از یک انگشت به صورت خاص تصویربرداری کنیم )در مواردی که

فقط اندازه میدان را محدود می کنیم و محل سانتر اشعه مفصل متاتارسوفالنژیال است .البته در مورد انگشتان اختالف نظر برای 

 (متاتارسوفالنژیال2(اینترفالنژیال پروگزیمال  1محل سانتر اشعه وجود دارد: 

در اطلس مریل برای نمای روبروی تک تک انگشتان صحبتی نشده است اما در نمای نیمرخ (اینترفالنژیال پروگزیمال            1

 محل سانتر اشعه را این مفصل میگرند .

(متاتارسوفالنژیال             به علت کوچک بودن انگشتان پا و نزدیک بودن مفاصل به هم می توان مفصل اینترفالنژیال 2

 ا به عنوان سانتر اشعه انتخاب کرد .در هر صورت باید بخشی از متاتارس هم در تصویر باشد .پروگزیمال یا متاتارسوفالنژیال ر

4)PD(PA) projection 

 روی تخت رادیوگرافی proneپوزیشن بدن بیمار: در وضعیت 

 باشد پوزیشن اندام بیمار : کمی پای بیمار و کاست باال آورده میشود تا پشت پای بیمار افقی شده و بر اشعه عمود

 

اشعه در این پروجکشن همواره عمود است و مفاصل باید به صورت باز دیده شوند و سایر نکات آن در مورد میدان تابشی ، محل 

 تابش اشعه ی مرکزی ، ساختمانهای قابل مشاهده ، ارزیابی و شرایط تصویربرداری کامال مشابه با موارد قبلی میباشد.

 خوابیده است و قادر به تکان دادن او نیستیم . Proneاندیکاسیون             در مواردی که بیمار درحالت 

 (Oblique projectionپروجکشن مایل)
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  2و  1ی انگشت معموال برا:  internal obliqueانواع ابلیک انگشتان پا            

                                       : External oblique 5و4معموال برای انگشت  

 *نکته: برای انگشت سوم از هر دو ابلیک میتوان استفاده کرد

 برروی تخت رادیوگرافی supineپوزیشن بدن بیمار             بیمار در وضعیت نشسته یا 

فیلم قرار میگیرد. سپس پای بیمار زانوی بیمار دارای فلکشن با زاویه ی مناسب و کف پا برروی         پوزیشن اندام بیمار

external rotation  برای(external oblique یا )internal rotation برای(internal oblique انجام می دهد )

 30درجه داشته باشد که البته معموال از زاویه ی  45تا  30میزان این چرخش در حدی است که کف پا با فیلم زاویه ای بین 

 میکنیم.درجه استفاده 

 

 میدان تابشی : شامل انگشتان و بخش دیستال استخوانهای متاتارس

 MTP rd3عمود بر مفصل             CR)اشعه مرکزی)

 الینترفالنژیانگشتان ا ریسا یو برا الینترفالنژیت مفصل اسش ینکته : سانتر اشعه در انگشتان به صورت جداگانه برا *

 است . مالیپروگز

 MTPساختمانهای قابل مشاهده            نمای ابلیک استخوانهای بند انگشتان پا و بخش دیستال استخوانهای متاتارس و مفاصل 

   IPو 

معیار ارزیابی اختصاصی           باید فالنگس های انگشتان پا دارای  تقعر خلفی و قدامی باشند که این تقعر در قدام بیشتر از 

 خلف است .

 (Lateral projectionکشن نیمرخ )پروج

 ( برروی تخت رادیوگرافیlateral recumbentپوزیشن بدن بیمار            بیمار خوابیده به پهلو)

پوزیشن اندام بیمار          انگشت مورد نظر باید به طریقی از سایر انگشتان جدا شده و در حالت اکستنشن کامل باشد و باتوجه 

دیده ، لترال یا مدیال اندام تحتانی و پا برروی فیلم قرار میگیرد. توجه شود که محور انگشت و محور میدان به انگشت آسیب 

 منطبق باشند

 میدان تابشی              شامل انگشتان و بخش دیستال استخوانهای ماتارس

 پروگزیمال برای انگشتان دوم تا پنجم )مشابه دست(اشعه مرکزی            مفصل اینترفالنژیال برای شست و اینترفالنژیال 
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ساختمانهای قابل مشاهده             لترال انگشت مورد نظر که از سایر انگشتان جدا شده است به همراه مفاصل)یا مفصل( بین 

 بندهای انگشت

 عیار ارزیابی اختصاصی            استخوانهای بند های انگشتان پا دارای تقعر قدامیم

 

 (footرادیوگرافی پا )

 (AP(DP) projection & AP axial projectionپروجکشن روبرو و آگزیال )

 یا نشسته برروی تخت رادیوگرافی supineپوزیشن بدن بیمار            در وضعیت 

با زاویه ی مناسب و کف پا روی فیلم بوده و انگشت وسط را در مرکز فیلم  flexionپوزیشن اندام بیمار            زانو در حالت 

 ومیدان تابشی قرار میدهیم. توجه شود که محور پا و محور عمودی میدان برهم منطبق باشند.

در میدان  پا نیزمیدان تابشی             شامل تمامی انگشتان و استخوانهای متاتارس تا انتهای خلفی کالکانئوس که بخشی از ساق 

 قرار میگیر

 به صورت عمود بر قاعده ی متاتارس سوم AP(           در پروجکشن CRاشعه مرکزی)

 درجه به سمت مچ و برروی قاعده ی متاتارس سوم 10با زاویه ی  AP axialدر پروجکشن                                

ی مفصلی است . اگر مریض برای ساختمان استخوانی یا جسم خارجی برای مشاهده فضا AP axialموجود در  10°نکته : 

 مراجعه کند ، نباید به اشعه زاویه دهیم و باید با اشعه ی عمود تصویربرداریم .

 

ال یساختمان های قابل مشاهده            پنج انگشت )فالنکس ها و مفاصل بین آنها( در نمای روبرو ، متاتارس و مفاصل متاتارسوفالنژ

اول تا پنجم در نمای روبرو ، تعدادی از استخوانهای ناحیه تارس )به جز تالوس و کالکانئوس( یعنی پنج استخوان ازهفت استخوان 

 مچ پا .

 نکته:با استفاده از گرافی روبروی پا می توان سندروم ترنر را مشاهده کرد که در آن متاتارس از حد طبیعی کوتاهتر است .
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ابی اختصاصی            فاصله بین متاتارس دوم با سوم و سوم با چهارم یکسان است ، قاعده ی متاتارس اول معیارهای ارزشی

قاعده ها روی هم سوپرایمپوز  Obliqueاز بقیه جدا می باشد اما قاعده ی سایر متاتارسها روی هم سوپرایمپوز شده اند. )در نمای 

 پا نیز به تقعر اطراف تنه ی فالنکس ها توجه مینماییم که باید برابر باشند.نشده اند .( برای تعیین دقیق روبرو بودن 

به طور کلی برای شکستگی ها و دررفتگی های عمومی پااستفاده میشود اما اگر هدف بررسی فضای  APاندیکاسیون: پروجکشن 

روبروی پا میتوان سندروم ترنر را مشاهده  استفاده میکنیم. البته بااستفاده از رادیوگرافی AP axialمفصلی باشد از پروجکشن 

 نمود که در آن متاتارس از حد طبیعی کوتاهتر است. : رادیوگرافی هر دو پا ایستاده 

 (foot bilateral weight bearingپروجکشن آگزیال دوطرفه با تحمل وزن بدن)

 پوزیشن بدن بیمار             بیمار در وضعیت ایستاده

باشد تا انتشار وزن به طور برابر میان پاهای مریض انجام  extensionپوزیشن اندام بیمار             هر دو زانو باید کامال 

 شوند. در صورتی که بیمار به تنهایی قادر به ایستادن نیست میتواند به جایی تکیه دهد.

 

 هر دو پا باشدمیدان تابشی             باید میدان شامل تمامی قسمتهای 

  10(           در صورتی که بیمار توانست بدون تکیه دادن به جایی بایستد ، اشعه ی مرکزی با زاویه ی CRاشعه ی مرکزی )

درجه به نقطه ی میانی دو قاعده ی استخوانهای متاتارس سوم پاها میتابد و اگر بیمار نتوانست بایستد و مجبور شد که به جایی 

 ه عمود بر نقطه ی میانی دو قاعده ی استخوانهای متاتارس سوم پاها میتابدتکیه دهد اشع

یک پا بااین تفاووت که  AP axial projectionساختمانهای قابل مشاهده              مشابه با ساختمانهای مشاهده شده در 

 ساختمانها به صورت دوطرفه مشاهده میشوند

شکستگیهاییست که فقط با تحمل وزن بدن تشخیص داده میشود و همچنین بدلیل مشخص اندیکاسیون: در تروما که مریض دارای 

 halluxقرار گرفتن انگشتها به شکل )( و یا  که به معنی  hallux varusانگشتها . مثال :  deformityشدن راحت تر 

valgus  .که به معنی قرار گرفتن انگشتها به شکل () است 

درمراحل اولیه و بدون وضعیت ایستاده وانتشار وزن بدن دیده نمی شوند و برای تشخیص  valgusو  varus*نکته: ضایعات 

 آنها تصاویر دو طرفه تهیه می شوند



54 
 

 

     Hallux valgus                     

 (oblique projectionپروجکشن مایل )

ی باشد مولی در پا دوابلیک داخلی و خارجی وجود دارد ابلیک  نوع در دست فقط یکاین است که  تفاوت ابلیک پا و دست*نکته: 

 که اندیکاسیون)کاربرد(مجزا دارند.

 پوزیشن بدن بیمار : مشابه با رادیوگرافی کف پا 

و در ل خدرجه به سمت دا 30حدود رادیوگرافی کف پا با این تفاوت که پای بیمار در ابلیک داخلی  پوزیشن اندام بیمار : مشابه

  است( ش از زانوی بیمارچرخش پیدا میکند.)این چرخدرجه به سمت خارج  30ابلیک خارجی حدود 

 میدان تابشی : شامل تمامی بخشهای کف پا از قدام تا خلف

و در ابلیک خارجی نیز باید نقطهای انتخاب شود که امتداد اشعه  متاتارس سومی قاعده در ابلیک داخلی  :( CRاشعه ی مرکزی)

 ز قاعده ی متاتارس سوم عبور نماید.ا

  

میتوانند مورد بررسی قرار بگیرند.  بخش هایی که از فیلم دور هستنددر هر ابلیک  : در هر ابلیک بررسیساختمان های قابل 

دارد به جود اطرافش و هسی است که تمام مفاصلی کرکوبوئید مناسب برساختمان خاصی مانند وقنی میتوانیم بگوییم که توجه شود 

 خوبی مشاهده شود و هیچ ضایعه ای از ان دور از چشم نباشد

ساختمانهای قابل بررسی در ابلیک داخلی : مفصل بین کوبویید و کالکانئوس ، مفصل بین کوبویید و متاتارس چهارم و پنجم ، 

س و کالکانئوس ی است که بین تالومفصل بین کوبویید و کونیفورم خارجی ، مفصل بین تالوس و ناویکوالر و سینوس تارسی) مفصل

 وجود دارد( عالوه بر موارد گفته شده ، کلیه ی ساختمانهای استخوانی موجود در بخش خارجی پا نیز قابل بررسی می باشند.

س و فضای مفصلی متاتار استخوان ناویکوالر واستخوان متاتارس اولساختمانهای قابل بررسی در ابلیک خارجی : انتظار داریم 

سی است و مفصل بین ان ها به خوبی دیده رو همچنین کونیفورم داخلی و میانی قابل بر شدهبه خوبی مشاهده  ل با متاتارس دوماو

 شودمی 
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 پشت ست کهاین ااز فیلم رادیوگرافی دورتر است ساختمان هایش بهتر دیده میشوند ه قسمت هایی ک علت اینکه در ابلیک پا : نکته*

 و تصویر بهتری گرفتهاگر پا را زاویه دهیم بخشی که دورتر از فیلم است به موازات فیلم قرار  و پا حالت عادی قوسی دارد

 خواهیم داشت.

  

   Medial oblique                                       lateral oblique           

مان های دور از فیلم باید به خوبی و بدون هم پوشانی دیده شوند و نباید ساختدر هر ابلیک  :اختصاصی  معیار های ارزیابی

 د.سوپرایمپوز شون

 کیلاب میتوانیباشد م دهید بیس اسرکه کدام متاتا نیدر متاتارس ها)متناسب با ا فیظر یها یشکستگ-1 : پا کیابل ونیکاسیدان

 تارس یاستخوان ها یسربر-3ی( داخل کیدر ابل) مفاصل متاتارس یبرس-2( میکن هیته یاخارجی یداخل

ضخامت یکسانی در قسمت های مختلف ندارد ممکن است دانسیته ساختمان مورد نظر دربرخی گرافی ها به علت این که *نکته : 

و  ردهک ه کرد که پرتو هارا تنظیمدبرای رفع این مشکل می توان از فیلتراسیون استفا.  )مثل ساختمان پا(شود تصویرنامناسب 

فیلتر به صورتی روی اندام قرار میگیرد که ضخامت ان عکس اندام باشد و در مجموع با  .ایجاد مینماید دانسیته تصویری بهتری 

 اندام یک یک جسم با ضخامت یکسان تشکیل می دهد و ساختار ان طوری است که تراکم عدد اتمی ان شبیه اندام است .

 (lateral projectionپروجکشن نیمرخ )

-medio( لترال خارجی با پروجکشن latero-medial 2( لترال داخلی با پروجکشن 1*نکته : دو نوع لترال داریم : 

lateral 

پوزیشن بدن بیمار : بیمار به صورت نشسته یا خوابیده روی تخت رادیوگرافی و به سمتی که آسیب دیده به صورت کامل میچرخد 

 درآید. که ران و ساق نیز به حالت لترال کامل

پوزیشن اندام بیمار : همانطور که گفته شد کل اندام تحتانی در حالت لترال کامل قرار میگیرد. اگر بیمار نشسته باشد از اومیخواهیم 

مقداری زانو را فلکشن دهد و دو دست خود را در سمتی که میخواهیم از آن پا رادیوگرافی بگیریم قرار دهد تا کل اندام تحتانی 

عمود باشد)کف پا باید به سمت دورسال  برهمپا باید  محور کف در لترال باید محور ساق ورار بگیرد . توجه شود که روی تخت ق

 ن داشته باشد تا دو محور بر هم عمود باشد(شفلک

ط ید وسبه طور کلی با.  متاتارس سوم)یعنی امتداد اشعه باید از قاعده متاتارس سوم عبور کند(ی :قاعده ( CRاشعه ی مرکزی)

ه طور کند.بعبور  متاتارسی انتهای پا را در نظر بگیریم و و اشعه مرکزی را طوری بتابانیم که که از قاعده  فاصله ی ابتدا و

( را به صورت یک جسم نامنظم در نظر گرفت و به صورت ذهنی یک مرکز برای ان در Object)ساختمان کلی تر میتوان 

 نظر بگیریم
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متاتارس ها تقریبا روی هم سوپرایمپوز میشوند)چون ضخامت یکسانی ندارند میگوییم تقریبا  : مشاهدهساختمان های قابل 

ریبا سوپرایمپوز تق هاستخوان تالوس و کالکانئوس دیده میشوند.انگشتان پا در نمای نیمرخ قابل مشاهده هستند ک ( سوپرایمپوز میشوند

در نمیای نیم رخ دیده میشود.کوبوئید و ناویکوالر و کونیفورم  )پاشنه( ان کالکانئوماستخو . مفصل مچ پا دیده میشود     . شده اند

 سینوس تارسی نیز به صورت یک فضای خالی مشاهده میشود.نما نیز تقریبا سوپرایمپوز شده اند.در این 

  

یبیا و فیبوال روی هم سوپرایمپوز دو استخوان ت . مفصل مچ پا در نمای لترال باید به صورت باز دیده شود : ارزیابی تصویر

 اسب بودهمن تابشی  یعنی شرایط ن هاآاما حدود این دو از هم قابل باید قابل تشخیص باشد که در صورت متمایز دیده شدن  میشوند 

این ه کآن ایموزمیشود نه در قسمت میانی یا قدامی رفیبوال در قسمت خلف تیبیا که دارای عرض بیشتری است سوپاست .     

 مطلب اثبات میکند پا در وضعیت لترال کامل قرار گرفته است.

 ( lateral projection-erectپروجکشن لترال ایستاده )

 با تحمل وزن بدن)اعمال فشار( -)لترومدیال( اشعه افقی :ی این پروجکشن ویژگی ها*نکته: 

 :اگر خوابیده گرفته شود ممکن است تشخیص داده نشودهنکت*

 که خمیدگی طولی موجود در کف پا را میگویند  ( longitudinal arch) قوس طولی-1 پا دو قوس داریمدر  : نکته*

 را میگویند  نآدر امتداد عرض  پاروی خمیدگی که ( transverse arch)قوس عرضی -2 

 به وجود آمده انداین قوس ها برای خنثی کردن وزن شخص  

و همچنین ممکن است   میشود (flat foot or pes planus)دچار صافی کف پاوقتی که قوس طولی وجود نداشته باشد فرد 

 گفته میشود.  pes cavusبه این حالت  بوده وقوس کف پا از حد عادی خیلی بیشتر باشد که در این حالت نیز فرد دچار مشکل 

 این رادیوگرافی:  علت ایستاده انجام شدن*نکته:

 دارد:فرم  2ضه راین عا

 .قوس کف پا ندارد و ضایعه خیلی مشهود استدر حالت ایستاده و نشسته  در این فرم فرد : rigid فرم

در این حالت فرد در حالت ایستاده قوس کف پا ندارد ولی در حالت نشسته یا خوابیده دارد ک معموال این فرم :  flexibleفرم  

 .سی شودررا به رادیولوژی ارجاع میدهند تا بر

 رادیولوژی ارجاع داده میشود. هدارد که در این حالت هم بدو حالت حالتی بین این هم چنین گاهی مریض 

این بیماری Flexibleممکن است در حالت  انجام شود ،  خوابیده لی به صورتایستاده درخواست شود و این رادیوگرافیاگر

 تشخیص داده نشود
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باشد صافی کف پا  20درجه نرمال است و اگر کمتر از  30تا  20از در کف پا کالکانئوس یک زاویه با افق دارد که *نکته: 

 میشود و باید ذکر شود که رادیوگرافی ایستاده است. دارد.این گرافی از هردو پا انجام وجود 

 میشود. معمولی و دیجیتال انجام دستگاه رادیوگرافی این رادیوگرافی با *نکته: 

 رار ق و کاست بین دو پا به صورت عمود بر سطح  سطحی می ایستدرادیوگرافی بیمار روی  برای اینپوزیشن ببدن و اندام بیمار : 

 میگیرد 

 باید از سطح تماس پا با سطح نیز کمی پایین تر باشد.توجه شود که کاست 

 هک یم کردتنظ یاستند قرار داد و استند را طوربوکی را کنار  ضیمر توانیم شودیاستفاده م تالیجید ستمیاز س هک ییدر بخش ها

 دیاین باال بیاز سطح زم یتا کم ردیقرار بگ یصندل یبر روبیمار بهتر است .  باشد ماریب یاز پا تر نییپا

 مانند لترال کف پا است. و ... سایر موارد مثل نقطه تابش و میدان تابش

 و توجه شود که این تصویر از هر دوپا تهیه میشود انداختن وزن روی یک پا تاثیری در این زاویه ندارد : ه*نکت

 اندیکاسیون: همانطور که اشاره شد این رادیوگرافی اختصاصا جهت بررسی قوس پا و تشخیص صافی کف پا استفاده میشود.

  

 رادیوگرافی استخوان کالکانئوس

 (lateral) لترال -2و   (axial) اگزیال -1: رادیوگرافی میشود پروجکشن 2در  استخوان کالکانئوس*

        نجش تراکم س ) سی کنیمرن برآرا میتوانیم در  و  پوکی استخوان کالکانئوس یکی از ساختمان هایی است که تغییرات متابولیک

استخوان( در سنجش تراکم دانسیته بافتی مشخص میشود و با حالت عادی مقایسه میگردد که ایا متناسب با وزن،جنس و سن است 

 یر.یا خ

ن فقط آ ستگی درکدر شکستگی کالکانئوس انتظار نداریم که همانند استخوان های دراز یک خط شکستگی وجود داشته باشد و ش

 تغییر بافتی مشخص میشود و نیازمند دقت زیادی است.    با 

 (axial projectionپروجکشن آگزیال )

 برروی تخت رادیوگرافی  supineپوزیشن بدن بیمار :بیمار در وضعیت نشسته یا 

ر مرکز فیلم    . مچ پا باید دن است و کف پا تقریبا عمود بر فیلم است شدورسی فلکدارای ن و کف پا تنشکامال اکسپا پوزیشن اندام : 

 رادیوگرافی باشد.

صل مچ مفباید مطمئن شویم کالکانئوس و از باال  نییو از پا ردیپا را در بر بگ یاز دو طرف قوزک هامیدان تابشی : میدان باید 

 ا   در آن قرار داشته باشد.پ
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در واقع محور  ).به قسمت میانی کالکانئوسو  میتابدقاعده ی متاتارس سوم به  درجه به سمت پا 40با زاویه ی نقطه تابش : 

 (.شودیپا واقع م یدر امتداد قوزک ها یانگشت سوم پا قرار گرفته و محورافق یبررو دانیم یعمود

  KV  ،mAsکه برای یک اندام در نظر گرفته شده است و به تناسب افزایش  KVاستفاده از باالترین  : High KVروش*نکته: 

استفاده از آن مناسب است .  در هرحال  کاهش پیدا می کند اماتصویر کنتراست  یمقدار را کاهش می دهیم . البته در این روش

 استفاده کرد .High KVکال در ساختمان هایی که ضخامت متفاوتی دارند یا باید از فیلتر و یا از روش 

 .کرد استفادهHigh KV روش از توان می نیست یکسان آن نقاط ی همه در آن ضخامت که داریم ساختمانی ما کالکانئوس در چون

 . 

باید  های این استخوانداشت دانسیته رادیوگرافی در همه بخش  در رادیوگرافی کالکانئوس باید توجهمعیارارزیابی اختصاصی : 

 یکسان باشد.

 (را تشخیص داد.(Spurمثل خار پاشنه ((exetosisدر این روش می توان هرگونه رویش اسخوانیاندیکاسون : 

  

 

 (lateral projection)لترال پروجکشن 

 آن متفاوت است  محل تابش اشعه ی مرکزی و میدان تابشی در و فقطشبیه مدیولترال کف پا است تمامی موارد آن 

 دقسمت میانی کالکانئوس می باش محل تابش اشعه ی مرکزی ،

 باید از خلف و بخش تحتانی پاشنه تمامی قسمت های آن را دربرگرفته و در قدام تا قاعده ی متاتارس پنجم باشد به طوریکه     میدان

  تالوس و کالکانئوس()مفصل مچ پا و مفصل بین س باشد داخل گرافی باشندمفاصل اطراف کالکانئو

اوراکسپوز(  )که نشان دهنده شرایط زیاد  کمی سیاه دیده شود کالکانئوسدر برخی از تصاویر ممکن است بخش فوقانی خلفی *نکته: 

 است

 ساختمانهای قابل مشاهده: استخوان کالکانئوس ، مفصل مچ پا و مفصل بین تالوس و کالکانئوس ، بخش پروگزیمال تیبیا و فیبوال

 ند لترال پا()همانلترال واقعی است به مفصل مچ پا و سایه ی فیبوال و تیبیا توجه میکنیمپاشنه در حالت  رای اینکه مطمئن شویمب
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 (:(subtalar jointsمفاصل بین تالوس و کالکانئوسرادیوگرافی 

 اریمو دو روش برای انجام آن د دیده میشود ن رادیوگرافیسه سطح مفصلی تحتانی تالوس که بین تالوس و کالکانئوس است در ای

 1روش 

 قرار میگیرد semi-supineوضعیت پوزیشن بدن بیمار: بیمار نشسته برروی تخت رادیوگرافی یا اینکه در 

. توجه شود که زانو دارای فلکشن می  درجه است۴۵زاویه ان و پا در وضعیت ابلیک داخلی قرار گرفته پوزیشن اندام بیمار: 

 باشد 

 پا میتابدبرجستگی قوزک خارجی تر از یک اینچ پایین و یک اینچ جلو  اشعه به صورت عمود به:( CRاشعه ی مرکزی)

 در این تصویر سطح مفصلی قدامی دیده میشود*نکته: 

  

 2روش 

 پوزیشن بدن بیمار: بیمار نشسته برروی تخت رادیوگرافی

درجه به سمت داخل چرخش پیدا میکند تا در وضعیت  30مفصل هیپ مچ پا پوزیشن اندام بیمار : پا در حالت اکستنشن کامل و از 

 ابلیک مچ پا قرار بگیرد

 درجه به سمت ساق است۱۰است اما زاویه تابش  ۱نقطه تابش مثل روش( : CRاشعه ی مرکزی)

   طح مفصلی بین ستارسی مشاهده میشود)سینوس  زو سینوس تارسی نی شدهدر این تصویر سطح مفصلی میانی و خلفی دیده *نکته: 

 میانی و خلفی است(. 
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 رادیوگرافی مفصل مچ پا

 (AP projectionپروجکشن روبرو )

درخواست شده باشد با درخواست  mortise viewیکی هستند اما اگر  mortise*نکته: از نظر آناتومیکی مفصل مچ پا و 

AP .مچ پا تفاوت دارد 

 یا نشسته برروی تخت رادیوگرافی  supineپوزیشن بدن بیمار : بیماردر وضعیت 

پوزیشن اندام بیمار : کل اندام تحتانی برروی تخت رادیوگرافی و زانو در حالت اکستنشن است . کف پا در حالت دورسی فلکشن 

 اشد و مچ در حالت روبرو قرار دارد.بوده  بر تخت عمود می ب

 *نکته : چگونه بفهمیم مچ به صورت روبروی کامل است ؟

 ( نگاه کردن به مچ وتخمین به صورت کیفی.1

رو باشند.در صورت سالم بودن وضعیت پا آن هنگام میتوان یبتوجه میکنیم که در وضعیت رو زانوچم(راه اصلی:به ساق پا و 2

 ت روبروی کامل استفهمید که مچ نیز در حال

 میدان تابشی :شامل کل پا تا دیستال استخوان های ساق پا

 ( : به صورت عمود بر نقطه ی میانی قوزک داخلی وقوزک خارجی می تابدCRاشعه ی مرکزی)

فیبوال در  هساختمان های مشاهده شده:ساختمانهایی که در تشکیل مفصل شرکت دارند شامل تالوس+دیستال تیبیا +دیستال فیبوال)البت

 تشکیل مفصل شرکت ندارد(+هر دو قوزک +فضای مفصلی که در بخشی باز ودر بخشی بسته دیده میشود

(  1*نکته : در مفصل مچ پا ، مفصل تیبیوتاالر )که بین تیبیا و تالوس قرار دارد( باز دیده شده و دو منطقه نیز بسته دیده می شوند 

 ( بین فیبوالو تالوس2ق )تیبو فیبوالریس تحتانی( که دو استخوان سوپر ایمپوز می شوندبین تیبیا و فیبوال در بخش دیستال سا

ارزش تشخیصی:وقتی پزشک معالج این گرافی را مشاهده میکند با توجه به نواحی باز وبسته بودن فضای مفصلی پی میبرد که 

ای مفصلی کامال باز دیده شود و به  پزشک اعالم مفصل سالم است . اگر در این روش مقداری پای بیمار چرخش پیدا کند که فض

 کامل گزارش شود میتواند منجر به تشخیص اشتباه در رفتگی گردد. APنشده وبه صورت 

معیار ارزیابی اختصاصی : باید مفصل تیبوفیبوالریس تحتانی  و بخش تالوفیبوالریس که بین تالوس و فیبوال قرار دارد بسته دیده 

 شود
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  صیشخت یتوان تا حدود یرا م یودر رفتگ شودیم یبررس یمفصل یوفضا یاستخوان ینما از مچ ساختمان ها نی: در ا ونیکاسیاند

 داد

  

Mortise view 

تمامی موارد از جمله پوزیشن بدن بیمار ، پوزیشن اندام بیمار ، میدان تابشی و محل تابش اشعه ی مرکزی مشابه روبرو ی مچ  

 ( پیدا میکندinternal rotationدرجه به سمت داخل چرخش) ۱۵پا از وضعیت روبرو پا با این تفاوت که 

 معیار ارزیابی اختصاصی :فضای های مفصلی باید کامال باز دیده شود 

 میستین یو به دنبال شکستگ شودیم دهیمفصل باز د یتمام بخشها رایمچ پا است ز یمفصل یتمام فضا ی: بررس سونیکایاند

 مچ پا هدف بررسی مفصل تیبیوفیبوالریس یا تالوفیبوالریس باشد ازروش مورتیس استفاده میشودمثال :اگر در 

تالوفیبوالریس باز دیده شود نشان دهنده ی اسیب مفصل و یا پارگی  یا فیبوالریس تیبیو کامل مچ پا مفصلAP*نکته : اگر در نمای 

 نمای مورتیس باید باز مشاهده شوند. تاندون هاورباط اطراف مچ پا است در حالیکه این بخشها در

  

 (lateral projectionپروجکشن لترال )

 گزینه داریم : 2برای پروجکشن لترال 

1)Medio lateral projection           2)latero medial projection 
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 latero medialبرای بیمار راحت تر از پروجکشن دیگر است اما به علت اینکه در پروجکشن  medio lateralپروجکشن 

 latero medialفضای مفصلی مچ پا با فیلم نزدیک تر بوده و تصویر واقعی تر است ،در صورت همکاری بیمار،  پروجکشن 

 توصیه میشود.

اما برای بررسی مفصل مچ پا محل تابش اشعه ی مرکزی در نیمرخ پا نیز مورد استفاده بود  medio lateralپروجکشن 

 متفاوت بوده و برروی مفصل می باشد

پوزیشن بدن بیمار : نشسته یا خوابیده به پشت برروی تخت رادیوگرافی با چرخش کل بدن به سمت پای آسیب دیده به طوری که 

 مچ پا در وضعیت لترال کامل قرار بگیرد

 external: محور ساق پا بر محور عمودی میدان منطبق بوده و پادارای  medio lateralن ( در پروجکش1پوزیشن اندام : 

rotation  باشد به گونه ای که سطح خارجی پا در تماس با فیلم رادیوگرافی قرار بگیرد. همچنین پا باید دارایdorsiflexion 

 نیز باشد.

باشد  internal rotationدی میدان منطبق بوده و پا دارای : محور ساق پا بر محور عمو lateromedial( در پروجکشن 2

 و سطح داخلی پا با فیلم در تماس باشد. 

  

 میدان تابشی : شامل کل مفصل مچ و دیستال تیبیا و فیبوال و استخوانهای تالوس و کالکانئوس 

شود به همین علت الزم است تا در میدان نکته : اسیب های وارده از طریق مفصل وتالوس به کالکانئوس نیز ممکن است منتقل 

 تابشی وجود داشته باشد.

 ( : عمود بر مفصل مچ ) روی قوزک داخلی یا کمی باالتر از قوزک خارجی(CRاشعه ی مرکزی)

 ی ساختمانهای قابل مشاهده : مفصل مچ به صورت باز در نمای لترال ، تیبیا و فیبوال در نمای لترال و استخوانهای تارس و قاعده

 مشاهده میگردد.( medio lateralمتاتارس پنجم)قاعده ی متاتارس پنجم فقط در نمای حاصل از پروجکشن 

 یداد بعالوه برخ صیتشخ میتوان زیرا ن لیتاندون اش یپارگ نیهمچناندیکاسیون : بررسی وضعیت مفصل و باز بودن آن . 

 .ده کردمشاه یتابش طیمناسب بودن شرا لترال در صورت یدر نما توانیم زین ارایبیت ستالیدر د فیضر یلیخ یها یشکستگ

معیار ارزیابی اختصاصی : باز دیده شدن  فضای مفصلی مچ پا به صورت کامل و مشاهده ی فیبوال در بخش خلفی تیبیا که نشان 

 مناسب است. KVدهنده ی پوزیشن مناسب پا و همچنین انتخاب 

 را کاهش داد تا کنتراست تصویر مناسب بررسی نسج نرم گردد. KVرم باید نکته : برای مشاهده و بررسی نسج ن
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 داریم fat padعدد  2نکته : در محدوده ی مچ پا 

1)anterior                                          2)posterior 

 ها نشان دهنده ی ضایعات مفصلی است fat padجابجایی این 

 

  

 (oblique projectionپروجکشن ابلیک )

 45گزینه ی ابلیک داخلی وابلیک خارجی داریم که زاویه ی هردوی آنها  2همانند پروجکشن لترال برای پروجکشن ابلیک نیز

یک پروجکشن   latero medial و  medio lateralدرجه می باشد. بااین تفاوت که در ابلیک ها برخالف لترال که از میان 

 که در هر ابلیک ساختمانهای متفاوتی مشاهده می شوند ، هر دو ابلیک درخواست می شوند.را برمیگزیدیم ، به علت این

 برروی تخت رادیوگرافی قرار میگیرد. supineپوزیشن بدن بیمار            بیمار در وضعیت نشسته یا 

درجه به سمت خارج )در  45پوزیشن اندام بیمار            پا به صورت کامل اکستنشن بوده  و از مفصل هیپ به میزان 

mediolateral( یا به سمت داخل )درlateromedial میچرخد و کف پا دارای )dorsiflexion  است به حدی که بر تخت

 عمود باشد

 lateralو   medial rotationورت کامل و از مفصل هیپ چرخیده و در واقع پا به ص mortise view*نکته: در ابلیک و 

rotation   انجام میدهد و مچinversion  وeversion انجام نمیدهد 

 درجه ی خارجی45(3درجه ی داخلی      45(2درجه     20-15(1نوع ابلیک وجود دارد :  3*نکته:در مورد مچ پا 
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 ل مچ و دیستال تیبیا و فیبوال و استخوانهای تالوس و کالکانئوس میدان تابشی : شامل کل مفص

 ( : به صورت عمود بر نقطه ی میانی قوزک داخلی وقوزک خارجی می تابدCRاشعه ی مرکزی )

 نساختمانهای قابل مشاهده : نمای ابلیک استخوانهای تالوس، کالکانئوس ، تیبیا وفیبوال ومفصل مچ به صورت باز که درهر پروجکش

 لترومدیال یا مدیولترال ساختمانهای نزدیک به فیلم بهتر مشاهده میشوند.

از نمایی دیگر نیز بررسی میشوند تا دید کاملی  APاندیکاسیون ابلیک ها : ساختمانها ی استخوانی تیبیا وفیبوال وتالوس عالوه بر 

ای مایل بررسی مفصلی است البته باید توجه داشت به ما بدهند . به طور کلی ابلیک ها نمای اختصاصی استخوان و مورتیس نم

 اگر     درخواست ابلیک داشته باشیم نباید مورتیس انجام دهیم

*نکته : شاخصی که بین مورتیس و ابلیک تفاوت ایجاد میکند فاصله ی بین تیبیا وفیبوالاست که هر چه چرخش پا بیشتر باشد 

بوده و در ابلیک داخلی بسیار مشهود  APار کم ودر مورتیس کمی بیشتر از بسی APافزایش میابد به طوریکه این فاصله در 

 است.توجه شود که در ابلیک خارجی تیبیا و فیبوال سوپرایمپوز میشوند.

  

 (AP projection-stress methodپروجکشن روبرو بااعمال فشار )

باشد برای مشاهده ی این نما از آن استفاده می شود و  MRIاین روش حتما با کمک پزشک انجام می شود. اگر مرکز مجهز به 

 نباشد از این روش استفاده می شود. MRIدر صورتیکه مجهز به 

این فشار به مچ ، توسط پزشک اعمال شده به صورتیکه با یک دست از طریق کف پا به مچ فشار وارد شده و با دست دیگر ساق 

 ( تهیه گردد.eversionو   inversionباید دو نما با وضعیت مچ متفاوت ) پای بیمار نگه داشته می شود. توجه شود که

نکته:در مریل گفته شده می توان این روش را میتوان با کمک خود بیمار و با استفاده از کش انجام می دهیم که این مساله مفید 

 نیست

 ه با کمک پزشک انجام شودچون بیمار به علت دردناک بودن مفصل همکاری نمیکند وبنابراین بهتر است ک

باید به حالت پا توجه کرد و با رسم یک محور مشخص  eversionانجام داده است یا  inversion*نکته : برای افتراق اینکه پا 

کرده و اگر به سمت فیبوال رفته  inversionکنیم که به سمت تیبیا رفته است یا به سمت فیبوال .اگر به سمت تیبیا رفته باشد پا 

 کرده است.  eversionاشد ب

اندیکاسیون : وقتی مفصل به سمت خارج یا داخل فشار به ان وارد می شود لیگامان سمت روبرو در صورت سالم بودن مقاومت 

ایجاد میکند و نمیگذارد فاصله زیاد شود واز مفصل در برابر فشار حمایت میکند ولی اگر لیگامان اسیب دیده باشد فاصله ی مفصلی 
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.  به طور کلی جهت بررسی لیگامان های داخلی و خارجی مفصل مچ پا از نمای استرس استفاده  رت غیرعادی زیاد میشودبه صو

 روش این کاربردهای از دیگر لیگامان داخلی بررسی میگردد( یکی eversionلیگامان خارجی و در  inversionمیکنیم )در 

 شدنمی با MRIاست که معموال مجهز به  عمل اتاق در

 *نکته : چون که یک تصویر مستقیم از لیگامان نمیدهد میتوان اسیب را فقط از روی اثر ان برروی مفصل بررسی کرد

 باید بر روی گرافی مشخص شود.stress view*نکته:توجه شود تمامی حالت های غیرمعمول مثل 

 

 (AP projection-weight bearing methodپروجکشن روبرو با تحمل وزن )

 پوزیشن بدن بیمار : بیمار به صورت ایستاده در مقابل تیوب قرار میگیرد. 

پوزیشن اندام بیمار : فقط باید توجه داشت در مورد پاها که توزیع وزن به صورت یکسان روی مفصل مچ دوپا صورت بگیرد و 

 فیلم در خلف ساق قرار بگیرد.

فیبوال. البته برای بررسی محور پا باید اندازه ی میدان را بزرگتر درنظر گرفت تا میدان تابش : شامل پا تا بخش دیستال تیبیا و 

 بخش زیادی از تیبیا و فیبوال داخل میدان باشد

 ساختمانهای قابل مشاهده : هر دو مچ پا بعالوه ی بخش دیستال تیبیا و فیبوال

نیمرخ ، گرافی تهیه کنیم مشخص نمی شود و باید از  اندیکاسیون : برخی ضایعات مفصلی وقتی از بیمار در پروجکشن روبرو و

این روش استفاده کرد.همچنین از این روش برای بررسی کاهش فضای مفصلی نیز استفاده می شود.)در افراد سالخورده یا افرادی 

اهش استفاده می کنیم تا ککه زیاد ایستاد هستند یا زیاد راه می روند و ضایعات التهابی که در مفصل به وجود می آید از این روش 

 فضای مفصلی را بررسی کنیم(

( که مشاهده شود تیبیا و alignmentدر این متد عالوه بر فضای مفصلی ، امتداد تیبیا و فیبوال نیز بررسی می شود)بررسی 

 فیبوال دارای چه زاویه ای هستند و درصورت ابتالی بیمار به ضایعه ی کج پایی ، تشخیص داده شود.

( وضعیتی است که مریض دچار نقص در مفاصل بین استخوان ها در محل مفصل مچ پا talips: ضایعه ی کج پایی ) *نکته

 باشدو نتواند به درستی راه برود.
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 رادیوگرافی ساق پا

 (AP projectionپروجکشن روبرو)

 supineپوزیشن بدن بیمار : بیمار در وضعیت نشسته یرروی تخت رادیوگرافی یا 

 dorsiflexionن اندام بیمار : مفصل زانو کامال اکستنشن بوده و بخش خلفی ساق برروی فیلم قرار میگیرد و کف پا دارای پوزیش

 است 

 میدان تابشی : شامل تمام طول ساق پا بعالوه ی مفاصل مچ و زانو

ان توجه بیشتری کنیم مخصوص در بانو*نکته : در مورد ناحیه ی تحتانی چون به گناد ها نزدیک میشویم باید به شیلد محافظتی 

 باردار و اطفال که در سن رشد هستند.

 اشعه ی مرکزی : عمود بر نقطه ی میانی ساق پا

ساختمان مشاهده شده :حدودی از مفصل زانو )مفصل به صورت کامال باز دیده نمیشود( ، حدود ی از مفصل مچ پا )کامال باز 

 ، مفاصل تیبیوفیبوالریس فوقانی و تحتانی  نیست( ، تمام استخوان تیبیا و فیبوال

*نکته : وقتی در مورد مفصلی در نمای خاصی گفته میشود که به صورت نیمه باز مشاهده میگردد بدین معنی است که نمای 

 مذکور برای بررسی مفصل کفایت نمی کند

 معموال شکستگی تیبیا و فیبوال همراه با هم است*نکته : 

 ورتکس و مدوال ی استخوان باید قابل تفکیک باشند.ارزیابی اختصاصی : ک

 

 (lateral projectionپروجکشن نیمرخ )

 یا نشسته برروی تخت رادیوگرافی supineپوزیشن بدن بیمار : در وضعیت 

  بچرخد  ه سمت پای مورد نظر کامالبباید از مریض بخواهیم برای قرارگیری ساق در وضعیت لترال کامل ،  پوزیشن اندام بیمار :

     ل مریضممال روی تخت قرار دهیم تا پای مورد نظر در لترال کامل باشد)این چرخش کاکاحتی میتوان پای مخالف را برداشته و 

 باعث قرار گرفتن ساق در لترال کامل و همچنین پایداری این وضعیت میشود.

ه در لترال کامل استخوان پاتال نسبت ب.  پاتال متوجه میشویماز استخوان  لترال واقعی است؟ساق در حالت چگونه بفهمیم نکته : *

 .درجه زاویه دارد۹۰فیلم 
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    از ساختمان های مجاورشان برای تعیین لترال یا رو به رو بودنه تغییر شکل پیدا کرده اند هایی ک طور کلی برای اندام هبنکته : *

 .استفاده میکنیم

 عالوه ی مفاصل مچ و زانوشامل تمام طول ساق پا بمیدان تابشی : 

 اشعه ی مرکزی : عمود بر نقطه ی میانی ساق پا

ساختمانهای قابل مشاهده : حدودی از مفصل زانو و مفصل مچ پا ، تمام استخوان تیبیا و فیبوال در نمای لترال که در بخشهایی باهم   

 سوپرایمپوز شده اند

  

 اپی فیز ها، فیوژن شده اند مشاهده کرد ولی در افراد بالغ ایندر این نما شد را در افراد در حال رشد میتوان اپی فیز ر*نکته : 

 طور کلی گرافی از پروتز و هب مشاهده ی ایمپلنت و پروتز است. ،**یکی از اندیکاسیون های گرافی اندام فوقانی یا تحتانی 

 میشود: برای چند هدف انجام ایمپلنت 

قبل ( 4پروتز رسی ایجاد عفونت توسط رب( 3( پروتز یا ایمپلنت)مثال لق شدن پروتز مفصلیسی جابجایی ربر(2(بررسی محل 1

 تا مطمئن شویم مریض پروتز دارد یا خیر.MRIاز 

 باید تمام طول ان در داخل تصویر باشد ، یا امپلنت داشته باشد پروتز نکته:اگر مریض

 (oblique projectionپروجکشن ابلیک )

 medialانجام شده که ساق پا به ترتیب در هریک  external obliqueو  internal obliqueدوشکل پروجکشن ابلیک به 

rotation  وlateral rotation .انجام میدهد 

از تیبیا و فیبوال با تاکید بر تیبیا)چون بزرگتر است(این رادیو گرافی  پروجکشن بلیک داخلی یا خارجی 2وجه اشتراک:در هر -

 میشود. انجام

  :زمانی ک بخواهیم دو استخوان را کامال از هم جدا ببینیم از ابلیک داخلی استفاده میکنیم)حتی در مفصل تیبیوفیبوالریس مایزوجه ت-

 فوقانی و تحتانی(و زمانی که بخواهیم بر روی هم سوپر ایمپوز شوند از ابلیک خارجی استفاده میکنیم

 برروی تخت رادیوگرافی supine پوزیشن بدن بیمار : بیمار نشسته یا در وضعیت

 درجه به سمت داخل یا خارج چرخش پیدا میکند.۴۵بیمار:مشابه پوزیشن نمای روبرو ساق است ولی پا اندام پوزیشن 
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 میدان تابشی و اشعه ی مرکزی : مشابه نمای روبروی ساق پا

یگر د در ابلیک داخلی ازیکدال که همانطور که گفته شساختمانهای قابل مشاهده : مفاصل زانو و مچ پا بعالوه ی کل تیبیا و فیبو

 بوده و در ابلیک خارجی دارای اورلب هستندجدا 

 

 رادیوگرافی زانو

 (AP projectionپروجکشن روبرو )

 برروی تخت رادیوگرافی supineپوزیشن بدن بیمار : بیمار در وضعیت 

ن کند باید شاگر بیمار نتوانست کامال اکستنپوزیشن اندام بیمار : پا در حالت اکستنشن کامل برروی فیلم رادیوگرافی قرار میگیرد 

 ن کند.ستنشمیتواند و در طول زمان اک هبه او فرصت داد تا خودش تا جایی ک

 میدان تابشی : شامل دیستال ران و پروگزیمال ساق پا

 است ،  ن قرار گرفتهیسمت پای هب هاز رأس پاتال کاینچ پایینتر  نیم اشعه ی مرکزی :

  مرکزی در امتداد فضای مفصلی باشد. یامتداد پرتواین است که  سی مفصل در تمام مفاصل بدنراصل بر : نکته*

 بوده و اشعه باید بهدر اکثر افراد فضای مفصلی زانو عمود .در زانوزاویه مفصلی افراد مختلف متفاوت استزاویه ی تابش: 

 زاویه فضای مفصلی اندکی تفاوت دارد.زیر اما در افراد  صورت  عمود به فضای مفصلی بتابد 

درجه به سمت پا زاویه داده ۵سانتی متر است:پرتو باید ۱۸افراد دارای ران الغر و کوچک که ارتفاع لگن کمتر از (  1گروه 

 شود

 درجه به سمت سر زاویه داده شود.۵سانتی متر:پرتو باید ۲۵ع لگن بیشتر از افراد دارای ران بزرگ و ارتفا( 2گروه 
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 سانتی متر زاویه تابش عمود است.۲۴تا۱۸افراد عادی با ارتفاع لگن بین در *

برامدگی ، صلیفضای مف،  تیبیوفیبوالریس فوقانیفصل م،  پروگزیمال تیبیا و فیبوال،  دیستال فموری قابل مشاهده : ساختمان ها

 کندیل های موجود در اطراف دیستال فمور.،  (tuberculum intercondylar)سط مفصل که روی تیبیا استو

 نکته:

     انپاتال نباید در فضای مفصلی دیده شود)این استخو نراس استخوافضای مفصلی باید کامال باز مشاهده شود و :اختصاصی  ارزیابی

لی توجه شود که فضای مفصی آن میتوان دررفتگی را تشخیص داد .  همچنین  و از سایه بسیار به فضای مفصلی نزدیک است(

        انوپرانتزی بودن ز و در غیر اینصورت میتواند نشان دهنده ی دررفتگی یا ضایعه ی مادرزادی مثلدو طرف باید برابر باشد  در 

(Varus or valgus deformity ) باشد.نیز 

 گرافی ایستاده تهیه شود.باید  valgusو   varusالبته برای پی بردن به *نکته:

       گراپس اهمیت تعیین شرایط تابشی مناسب بسیار زیاد است .  بعضی بیماری ها و ضایعات با تغییر دانسیته بروز میکند*نکته : 

مناسب است باید توجه کنیم که حدود سایه پاتال مشاهده شود.و همچنین باید اطراف فضای مفصلی  KVکه  بخواهیم مطمئن شویم

 استخوان ها کامال مشخص باشند تا اگر ضایعه ای در اطراف مفصل باشد مشخص شود)نسج نرم دیده شود(.که  دنبال کنیم     را 

را افزایش دهیم تا حدود پاتال مشخص  KV فقط داشته باشیم ورا  های برسی پاتال این است که همین شیوه زانو نکته:یکی از راه*

 شود

 

 (PA projectionپروجکشن روبرو)

پوزیشن اندام بیمار : نوک انگشتان پا برروی تخت رادیوگرافی به طوریکه کف پا بر تخت عمود بوده و ساق با ران مقداری زاویه    

 پیدا میکند.

 بیماران با هروضعیت بدنی عمود بر قسمت میانی چین خلف زانو.( : برای همه ی CRاشعه ی مرکزی)

وارد بخش شده است و مجبوریم از این پروجکشن استفاده کنیم یا جهت       proneاندیکاسیون : در این پروجکشن یا بیمار به حالت 

 بررسی پاتال از آن استفاده میکنیم

بااین تفاوت که تصویر واقعی تری از  APختصاصی کامال مشابه پروجکشن میدان تابشی ، ساختمانهای قابل مشاهده و ارزیابی ا

 پاتال داریم زیرا به فیلم رادیوگرافی نزدیک تر است
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 (lateral projectionپروجکشن نیمرخ )

تی بیمار د. حپوزیشن بدن بیمار : بیمار میتواند روی تخت خوابیده یا نشسته باشد و از او میخواهیم که به سمت آسیب دیده بچرخ

 میتواند ایستاده نیز در  مقابل بوکی قرار گیرد

پوزیشن اندام بیمار : سمت خارج اندام تحتانی مورد نظر برروی تخت رادیوگرافی قرار گرفته و در صورت اماکن زانو دارای 

درجه می باشد و در صورتی که بیمار قادر به همکاری نیست ، در هر موقعیتی که قرار دارد میتوان ازاو 30الی  20فلکشن 

 گرافی تهیه کرد.  همچنین اندام سالم از میدان تابشی خارج می شود 

 درجه فضای مفصلی در اندازه ی حداکثری خود است.20-30*نکته : در 

 یمال ساق پامیدان تابشی : شامل دیستال فمور و پروگز

به صورت عمود میتابد.البته میتوان این روش را با پرتوی افقی نیز انجام  فمور یداخل لیتر از کند نییپا نچیا میناشعه ی مرکزی : 

 داد.

*نکته: کندیل داخلی از فیلم دور است و ممکن است بزرگنمایی آن فضای مفصلی را بپوشاند برای جلوگیری از این رخداد میتوان 

 درجه به سمت سرزاویه داد 5ی مرکزی را پرتو

ساختمانهای قابل مشاهده : نمای نیمرخ دیستال فمور و کندیل های آن که با بخش پروگزیمال تیبیا و فیبوال زاویه دارد ، پاتال به 

 صورت نیمرخ و مفصل زانو به صورت باز به همراه نسج نرم اطراف زانو

  

باید سوپر ایمپوز شده باشند ، پاتال باید در حالت نیمرخ باشد ، پروگزیمال تیبیا و فیبوال  ارزیابی اختصاصی : کندیل های فمور

  دیده شود ، بیشینه ی فضای مفصلی دیده شود و بخش کمی از تیبیا وفیبوالدر قسمت فوقانی سوپر ایمپوز شده باشند)ارزیابی اصلی(

اولین جاهایی که در گیر میشود مفصل زانو است. همچنین در تشخیص  اندیکاسیون : تشخیص بیماری ارتروز زیرا در این بیماری

 OSDبیماری 
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(:در افرادی که ورزش سنگین میکنند یا ضربه وارد میشود Osgood-Schlatter disease)مخفف OSD*نکته: بیماری 

 تکه کوچکی از نوک توبروزیته ی تیبیا کنده میشود.

تهیه کنیم وپرتورا افقی  cross tableاند زانو را تکان دهد میتوانیم رادیوگرافی *نکته: همانطور که گفته شد اگر مریض نتو

بتابانیم.عالوه بر این اندیکاسیون استفاده از پرتوی افقی در تشخیص بیماری لیپوهمارتوز است زیرا در پروجکشنهایی که از پرتوی 

 هوا مشخص میگردد-افقی در آنها استفاده میشود سطح مایع

 پو همارتروزیعنی وجود چربی و خون در مفصل که فقط با پرتوی افقی دیده میشود.*نکته: لی

 (Knee AP Erect(weight bearing)Bilateralپروجکشن دوطرفه ی روبرو با تحمل وزن )

 پوزیشن بدن بیمار : مریض به حالت ایستاده در مقابل بوکی استند 

اکستنشن و توزیع وزن بدن روی آنها یکسان صورت می پذیرد. توجه شود که پاها پوزیشن اندام بیمار : زانوها کامال در حالت 

 اندکی از یکدیگر فاصله داشته باشند تا نسج نرم آنها به صورت مجزا مشاهده گردد.

وایای ز میدان تابشی : شامل دیستال فمور به همراه پروگزیمال تیبیا و فیبوال. البته توجه شود در صورتی که تصویر برای بررسی

 مفصل درخواست میگردد باید میدان شامل بخش بیشتری از فمور و تیبیا و فیبوال باشد

 اشعه ی مرکزی : عمود بر نقطه ی میانی راس پاتالی دو طرف

زانو بااین تفاوت که تغییرات فضای مفصلی و زاویه ی بین مفاصل زانو به صورت مشهود  APساختمانهای قابل مشاهده : مشابه 

 تر دیده می شود

  

اندیکاسیون : دفورمیته های مفصل )که راستای مفصل یا همان زوایای مفصل تغییر کرده است( مانند واروس و والگوس زانو ، 

 بررسی میشود( بررسی تغییرات فضای مفصلی)معموال کاهش فضای مفصلی

 *نکته: والگوس زانو: نزدیک شدن زانوها به هم)فضای مفصلی قسمت داخلی باز تراز قسمت خارجی(

 واروس زانو:دور شدن زانوها ازهم)قسمت خارجی فضای مفصلی باز ترازقسمت داخلی(

 *نکته: در آرترو پالستی)تعویض مفصل( باید کل پروتز در داخل گرافی مشاهده گردد.

 در تمامی گرافی هایی که به روش ایستاده تهیه شده باید ذکر شود که بیمار ایستاده بوده است*نکته: 

 (knee PA erect bilateralپروجکشن دوطرفه ی روبرو با تحمل وزن)

 درجه خم میکند 45پوزیشن بدن و اندام بیمار : بیمار در مقابل بوکی استند ایستاده وزانو رابه بوکی چسبانده و 

تابشی و اشعه ی مرکزی : میدان باید شامل پروگزیمال ساق پا و دیستال فمور باشد و اشعه ی مرکزی به صورت عمودی میدان 

 بین هردو فضای مفصلی میتابد 
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ساختمانهای قابل مشاهده : بخش پروگزیمال تیبیا و فیبوال ، فضای مفصلی زانو به صورت باریک و فضای بین 

 (intercondilar fossaکندیلی)

 ارزیابی اختصاصی : باید فضای بین کندیلی مشاهده شده و فضای مفصلی زانو باریک باشد.

  

 (oblique projectionپروجکشن مایل )

 درجه به ترتیب به داخل و خارج چرخش پیدا میکند. 45حالت نیمرخ داخلی و خارجی هستیم که در آنها پا به میزان  2دارای 

 برروی تخت رادیوگرافی قرار میگیرد. supineپوزیشن بدن بیمار : بیمار در وضعیت نشسته یا 

درجه به سمت       45پوزیشن اندام بیمار : زانو کامال اکستنشن بوده و پا  برروی تخت قرار میگیرد . در ابلیک داخلی پا به میزان 

 چرخش پیدا میکنددرجه به خارج  45داخل و در ابلیک خارجی پا به میزان 

 میدان و محل و زاویه ی تابش اشعه ی مرکزی مشابه با روبروی زانو میباشد

ساختمانهای قابل مشاهده: دیستال فمور در نمای ابلیک ، پروگزیمال تیبیا و فیبوال که در ابلیک داخلی این دو استخوان کامال ازهم 

 تر ورد فیلم از که هایی می شوند. به طور کلی در هر ابلیک ساختمان جدا بوده و در ابلیک خارجی کامل با یکدیگر سوپرایمپوز

میشوند یعنی در ابلیک خارجی کندیل داخلی فمور و تیبیا و در ابلیک داخلی مفصل تیبیا فیبوالریس و کندیل  بررسی بهتر   هستند

 خارجی فمورو تیبیا بررسی میگردد.

  

 بیا است رادیو گرافی مورد نیاز برای او چیست؟ابلیک داخلی زانو*مثال:بیمار دارای شکستگی کندیل خارجی تی

ارزیابی اختصاصی : در ابلیک داخلی باید استخوانهای تیبیا و  فیبوال کامال از یکدیگر جدا بوده و در ابلیک خارجی باید برروی 

 هم سوپرایمپوز گردند.
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 (tunnel view(intercondilar fossa)رادیوگرافی حفره ی بین کندیلی یا نمای تونل )

صورت میپذیرد که در هردوحالت پرتوی مرکزی باید عمود بر محور  PA axialو  AP axialاین رادیوگرافی به دو صورت 

 ساق بتابد

PA axial projection (holmblad method) 

( بیمار ایستاده در مقابل 1انتخاب میکنیم:  پوزیشن بدن و اندام بیمار : پس از درنظر گرفتن شرایط بیمار یک پوزیشن را برای آن

( بیمار ایستاده به طوریکه پای اسیب دیده مقداری فلکشن کرده و برروی صندلی که روی آن فیلم قرار دارد، قرار میگیرد 2بوکی 

ی  میگیرد. نکته(بیمار کف دو دست و دو زانوی خود را برروی تخت قرار داده وفیلم رادیوگرافی زیر زانوی آسیب دیده قرار 3

مشترک در بین سه پوزیشن باال این است که در هر سه ، مفصل زانو در فلکشن هفتاد درجه بوده و ساق و زانو در تماس باکاست 

 قرار دارند

   

 اشعه ی مرکزی : در قسمت میانی پشت زانووعمود به ساق پا تابیده میشود.

 فره ی بین کندیلی ، توبرکل های بین کندیلی موجود در پروگزیمال تیبیا ساختمان های قابل مشاهده : کندیل های فمور ، ح

 معیار ارزیابی اختصاصی : باید فضای بین کندیل ها باز دیده شود
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PA axial projection (camp-coventry method) 

 برروی تخت رادیوگرافی  proneپوزیشن بدن بیمار :  مریض در حالت 

درجه 4550یا40ر  رران بیمار کامال برروی تخت رادیوگرافی و دیستال فمور بر روی کاست و زانوی بیماپوزیشن اندام بیمار : 

 فلکشن دارد 

 درجه به سمت پا به طوریکه عمود برمحور ساق باشد به قسمت میانی خلف زانو میتابد.40اشعه ی مرکزی : با زاویه ی 

 با متد قبلساختمانهای قابل مشاهده و ارزیابی اختصاصی مشابه 

  

AP axial projection (becler method) 

 یا نشسته برروی تخت رادیوگرافی supineپوزیشن بدن بیمار : بیماردر وضعیت 

درجه می سازند همچنین باید  60درجه فلکشن دارد به طوریکه امتداد تیبیا و فمور باهم زاویه ی 60پوزیشن اندام بیمار : زانو

گین قرار دهیم تا سر نخورد. و کاست را باال می آوریم تا زیر زانوی بیمار قرار بگیرد.)از زانو فاصله زیر پای بیمار جسم سن

 دارد(

درجه از راستای عمود منحرف میگردد( و  30اشعه ی مرکزی : عمود بر ساق پا و به سمت سرمنحرف است.)حدودا به میزان 

 به نیم اینچ زیر راس پاتال می تابد 

  

 ساختمانهای قابل مشاهده و ارزیابی اختصاصی مشابه با دو متد قبل

ها بهتر PA( دوز دریافتی گنادها بسیار زیاد است)لذا 2(تصویر دارای بزرگنمایی است. 1*نکته : معایب این متد عبارتست از : 

 اند(

 تواند حرکت کنده شود و در مفصل ب*نکته: موش مفصلی:اجسام ازاد داخل مفصل)اگر تکه استخوانی کند
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 (patellaرادیوگرافی پاتال)

پاتال استخوان سزاموییدی است در در قدام و دیستال فمور قرار گرفته است. به دلیل اینکه این سزامویید در قدام بدن قرار گرفته 

 می باشد PAپس پروجکشن مناسب برای آن 

 (PA projectionپروجکشن روبرو)

برروی تخت رادیوگرافی قرار گرفته و در صورتی که بیمار اصال نتواند بیمار  proneپوزیشن بدن بیمار : بیمار در وضعیت 

 همکاری نماید میتوان ایستاده ، گرافی گرفت.

 میچرخد تا پاتال به موازات فیلم قرار گیرد درجه به سمت لترال 15پا پا در اکستنشن کامل و پاشنه پوزیشن اندام بیمار : 

 *نکته: میتوان برای کاهش درد و کاهش وزن روی پاتال در باال و پایین زانو از پد استفاده کرد تا وزن برروی پد ها منتقل شود

 درجه به سمت مدیال است. 15*نکته: پاتال در حالت عادی 

 افزایش میدهیم  10KVتا  5KV( نفوذ اشعه را به میزان 1 انو:ز روبرویبا پروجکشن روبروی پاتال تفاوت *نکته: 

 درجه به سمت لترال میچرخانیم تا پاتال به موازات فیلم قرار گیرد ۱۵( پاشنه پا را 2

 اشعه ی مرکزی : وسط پاتال

 د( دارCT-scanیکی از راه های بررسی پاتال استفاده از توموگرافی است که دو نوع معمولی و کامپیوتری )

ساختمانهای قابل مشاهده : پروگزیمال استخوان تیبیا و فیبوال ، فضای مفصلی زانو به صورت باز ، دیستال فمور که پاتال در این 

 ناحیه قرار گرفته و در صورت جابجایی و یا مشاهده در فضای مفصلی ، نشان دهنده ی عارضه است

 این است که در حالت عادی نیزبا استخوانی اورلب دارد *نکته: تفاوتی که پاتال با سایر استخوانهای بدن دارد

 

 معیارارزیابی اختصاصی : پاتال با نفوذ مناسب روی دیستال فمور قابل مشاهده باشد.

*نکته: پاتال بطور طبیعی ممکن است بصورت دو قسمتی یا سه قسمتی دیده شود یعنی ممکن است از دو مرکز استخوانی ساخته 

 الی طبیعی است نباید با شکستگی اشتباه گرفته شود.گاهی نیز پاتال از موقعیت خود خارج و به سمت باال جابجاشده که نوعی آنرم

 که ان پاتال آلتا گفته میشود    شده

*نکته : برای تشخیص پاتالیی که به طور طبیعی چندقسمتی است از پاتالی شکسته میتوان به لبه های بین قسمتهای  پاتال توجه 

 ه در شکستگی این لبه ها باهم جفت شده ولی در پاتالی چندقسمتی این قسمتها به طور معمول باهم جفت نمی شوند          نمود ک
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 نیز تهیه نماییم cross tableیک لترال زانو بصورت  تا میتوانیمدتا بای*نکته:برای تشخیص پاتال آل

 (lateral projectionپروجکشن نیمرخ )

 میزان(3  .است پاتال روی فمور و پاتال بینروی قسمتی  اشعه سانتر( 2. است کمتر تابش شرایط( 1که تفاوت این با زانو لترال مشابه

        درجه۲۰5-۱۰ زانو

علت:فضای مفصلی خلف پاتال و جلوی فمور در این فلکشن بهتر دیده میشود یا بیشترین فضای مفصلی مفصل پاتال فمورال را در 

 داریم.این زویه 

داریم که در واقع تخریب مفصل  patella femoral joint*نکته: در برخی بیماران به علت وزن زیاد یا کار ایستاده ، سندروم 

 خلف پاتال میباشد.

 و بیمار خوابیده یا نشسته ، از او میخواهیم به سمت مورد نظر چرخش پیدا کند تا زانو درحالت لترال پوزیشن بدن و اندام بیمار : 

 درجه قرار گیرد 205تا  10زانو در فلکشن 

 اشعه ی مرکزی : روی پاتال یا خلف پاتال

 کاربرد : بررسی پاتال در شکستگی  ، دررفتگی  و فضای مفصلی خلف پاتال

 نکته:درافرادی که قادر به همکار نیستند لترال پاتال را در حالت کراس تیبل میگیریم.

 

Tangential projection(sunrise view) 

امتداد اشعه مرکزی از بین پاتال و فمورعبور میکند و برای مشاهده ی پاتال و فضای مفصلی خلف آن کاربرد دارد روش های 

درجه داشته باشد و هرروش  120تا20مختلف برای آن وجود دارد اما نکته ی مهم در آن فلکشن زانو است که باید زاویه ای بین 

خاصی از زاویه ی زانو را میخواهد به طوریکه  یا تا حد ممکن برای بیمار، باید زانو دارای فلکشن باشد و یا میزان  محدوده ی

 آن به قدری  باشد که پاتال عمود بر فیلم قرار گیرد

اشته و از آن درجه باید با محور ساق پا زاویه د 1515-10*نکته : وجه اشتراک تمامی روشهای تانژانسیل :اشعه مرکزی حدود 

 کمتر باشد .    

 کاربرد:چون بیمارانی که مراجعه میکنند هرکدام در یک وضعیت قرار دارند ، میتوان از این اختالف استفاده نمود

درجه است اما اگر بیمار قادر به  همکاری نباشد از  35تا  30درجه و زاویه ی اشعه  50تا  45البته میزان ایده آل فلکشن پا 

 درجه ای میتوان استفاده نمود 15الف همین  اخت
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در نمای  vertical fracture ( بررسی پاتال )یکی از شکستگی های پاتالبه نام شکستگی عمودی یا 1کاربرد نمای تانژانسیل: 

 ( بررسی کندیل های فمور 3( بررسی فضای مفصلی   2لترال و روبرو دیده نمیشود( 

باشد . اگر ضایعه محدود به یک پاتال باشد طبیعتا یکطرفه و در صورتی که سیستمیک باشد  تانژانسیل میتواند یکطرفه یا دو طرفه

 بررسی هر دو باهم)تانژانسیل دوطرفه( درخواست میشود

  Infero-superior  2 )Supero-inferior( 1روش ها :

 ( در خواست شودbilateral( یا دوطرفه )Unilateralکه در هر روش میتواند یکطرفه )

 یا خوابیده به پهلو supineوزیشن بیمار : بیمار نشسته و یا پ

 *نکته : در تمام روشهای تانژانسیل یک سوم کاست  در قسمت تحتانی ران دو سوم دیگر آن به صورت  آزاد قرار میگیرد

 *نکته:پاتال ساختاری کوچک است پس آن را بدون گرید میگیریم 

 

 

درجه با ساق پای بیمار زاویه دارد و به نقطه ی میانی زیر راس  15باال اشعه ی مرکزی اشعه ی مرکزی: در همه روش های 

 دو پاتال تابیده میشود

 ساختمان های قابل مشاهده : پاتال در نمای تانژانسیل ، کندیلهای فمور و مفصل پاتالفمورال باز دیده میشود 

 شابه لترال پاتال میباشد.*نکته: شرایط تصویربرداری مناسب برای تانژانسیل پاتال م

 ارزیابی اختصاصی : پاتال با دانسیته مناسب دیده شود.دریک تصویر طبیعی فضای مفصلی پاتال فمورال باز دیده میشود.
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 *نکته: بهترین روش مشاهده فضای مفصلی پاتال و فمور: تانژانسیل پاتال

 

 (femurرادیوگرافی استخوان ران )

اد است که گاهی ممکن است مجبور شویم دوبار تابش اشعه داشته باشیم و یا با توجه به محلضایعه فقط اندازه ی فمور به قدری زی

بخشی از فمور را تصویربرداری نمود مثال در ضایعه ی پروگزیمال ، از پروگزیمال فمور )که حتما باید شامل مفصل هیپ و 

فمور مبتوان از بخش دیستال آن )که حتما باید شامل مفصل زانو سمفیز پوبیس باشد( تصویربرداری کرده و در ضایعه ی دیستال 

 باشد( تصویر تهیه میکنیم

 (AP projectionپروجکشن روبرو )

 چرخش پا و زانو اکستنشن بوده وکل اندام  برروی تخت قرار میگیرد. supineپوزیشن بدن و اندام بیمار : بیمار در وضعیت 

 درجه به سمت داخل نیست. 15میگیرد. البته برای دیستال فمور نیازی به چرخش درجه صورت  15به داخل به اندازه ی 

درجه ای پا به داخل باعث میشود گردن فمور درماکزیمم اندازه واقعی خود مشاهده شود و چرخش به خارج به  15نکته: چرخش 

 درجه باعث میشود گردن فمور از اندازه ی واقعی کوچکتر باشد 15میزان 

ی : شامل تمامی طول فمور یا در صورت عدم امکان ، بخشی که به محل ضایعه نزدیکتر است . توجه شود که در میدان تابش

 )برابر با سمفیز پوبیس( باز باشد. midsagittal planeپروگزیمال عرض میدان تا 

 اشعه ی مرکزی : قسمت میانی ناحیه ران 

 ( خونریزی شدید3(شکستگی  2(بیماران دارای درد شدید 1 درجه :15*نکته: کنترا اندیکاسیون اینترنال روتیشن 

*نکته: در شکستگی ها مخصوصا لگن و فمور، کوچکترین جابجایی میتواند منجر به پارگی اعصاب و عروق و خونریزی شدید 

 و حتی پارگی شریان فمورال شود پس باید از چرخش پای بیمار خودداری کنیم.

بزرگ به خصوص استخوان های بلند خطر ایجاد آمبولی چربی )ورود چربی از مغز استخوان *نکته: در شکستگی استخوانهای 

 به داخل شریان ها و جریان خون(

ساختمانهای قابل مشاهده : در دیستال فمور ساختمانها مشابه با رادیوگرافی روبروی زانو بوده و در پروگزیمال فمور ، سر و 

 مسن است( و دو تروکانتر فمور و مفصل هیپ مشاهده میگرددگردن )که محل شایع شکستگی در افراد 

ارزیابی اختصاصی : با نگاه به تصویر مطمئن شویم پای بیمار صحیح قرار گرفته است : توجه به تروکانتر کوچک  که در 

یری پا ررسی قرار گداخلی تنه دیده میشود. که ب-وضعیت صحیح پای بیمار یا دیده نمیشود یا به مقدر خیلی کم در قسمت فوقانی

 در وضعیت صحیح به ما کمک میکند تا مطمئن شویم تصویر گردن فمور مناسب و دراندازه واقعی خود قرار دارد یا خیر.
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شرایط تابش: مدوال و کورتکس استخوان جدا از هم بوده و  لبه ی حفره استابولم که سر فمور درون آن قرار گرفته  اگر شرایط 

 ی تصویر سر استخوان فمور دیده میشود.مناسب باشد ، رو

*نکته: در اکسترنال روتیشن تروکانتر کوچک ،بسیار بزرگ و در عدم چرخش پا ،تروکانتر کوچک ،  بزرگ و در اینترنال 

 روتیشن تروکانتر کوچک ، بسیار کوچک مشاهده میشود 

 فته میشودگ artifact*نکته : به تصویر غیر مرتبط با آناتومی یا پاتولوژی بیمار 

فمور جهت بررسی میوزیت اسیفیکان نیز استفاده میکنیم که در آن شرایط تابشی پایین یا شرایط نسج نرم انتخاب  AP*نکته: از 

 میگردد.

Ossifican myositis ( رسوب کلسیم :calcification در اطراف عضالت ملتهب شده ی را میوزیت اسیفیکان گفته و از )

 هایی که پر از عضالت است استفاده میکنیم و محل تابش اشعه ی مرکزی روی توده می باشداین رادیوگرافی در جا

 *نکته: میوزیت اسیفیکان درهرجایی که توده ی عضالنی وجود داشته باشد تشکیل میشود .

 (lateral projectionپروجکشن نیمرخ )

 یده میچرخدپوزیشن بدن بیمار: خوابیده برروی تخت رادیوگرافی و به سمت اسیب د

 پوزیشن اندام بیمار : به موارد زیر توجه شود

Proximal.نباید پای سالم را از روی پای دیگر رد کنیم: 

Distal .مشابه لترال زانو)ساختمان ها و معیارها(:پای سالم را از روی پای دیگر رد میکنیم: 

 گیردپروگزیمال فمور:چرخش کامل بیمار بطوریکه پا در وضعیت لترال قرار 

 125زاویه ی ببن گردن و تنه  APدرجه باشد تا گردن فمور در امتداد تنه قرار بگیرد در حالیکه در  ۴۵میزان فلکشن زانو باید 

 درجه است

 اشعه ی مرکزی : قسمت میانی میدان

 نکته: انتخاب شرایط تابش باید به گونه ای باشد تا  حدود لبه استابولوم را تشخیص دهیم.
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تروکانتر بزرگ را بصورت مجزا نداریم چون تروکانتر بزرگ -رزیابی اختصاصی : گردن تقریبا در امتداد تنه قرار گرفتهمعیار ا

تروکانتر کوچک بصورت برجسته و به حالت نیمرخ دیده میشود)فوقانی داخلی تنه فمور( و لبه ی -بصورت  روبرو  قرار گرفته

 حفره ی استابولوم باید قابل تشخیص باشد

 

: در بخش دیستال قابل انجام است و  پای سالم را تا حد امکان باال آورده میشود )پروجکشن آن مدیولترال  cross tableروش 

 است( برای بخش های پروگزیمال پروجکشن آن لترومدیال است و فیلم را باید در لبه ی داخلی ران قرار داد 

درجه میباشد.  15که این زاویه برابر با   (ante versionسمت قدام داشته) *نکته: گردن فمور با تنه زاویه ی دیگری نیز به

 درجه میچرخانیم. ۱۵این همان چرخشی ست که به سمت داخل پا را 

درجه چرخش به سمت داخل داشته باشد. که به علت همین زاویه ی قدامی گردن و تنه است. اگر  15در مورد لگن نیز پا باید 

 سانتی متر باشد میتوان نوک شست ها را بهم وصل کرد تا زاویه ی مورد نظر به وجود آید ۲۰فاصله پاشنه پاها 

 (pelvisرادیوگرافی لگن )

 که البته شرط شیلدینگ این است که شیلد در تشخیص مشکل ایجاد نکند. حفاظت گناد در اینجا بسیار اهمیت دارد.

در بعضی ازرادیوگرافی های لگن باید به آمادگی بیمار توجه شود یعنی  در صورت امکان)عدم  :( preparationآمادگی بیمار)

 وجود کنترا اندیکاسیون(بیمار باید آمادگی روده داشته و روده از مواد دفعی و گازها خالی باشد .

و میزان استفاده از آن به عوامل  ( و یا قرص بیزاکودیل استفاده میشودcastor oilبرای امادگی از ملین ها مثل روغن کرچک)

 مختلفی چون مدت زمان تاثیر ، سن ، رژیم غذایی و ... بستگی دارد

کنترااندیکاسیون استفاده از ملین ها : برای خانمهای باردار نباید از روغن کرچک استفاده نمود چون خطر سقط جنین وجود دارد 

 از ملین ها خطرناک است.بعالوه اگر مریض دچار کمبود آب باشد نیز استفاده 
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 توجه شود که برای تمامی بیماران نیاز به امادگی وجود ندارد)در بررسی استخوان نیاز به آمادگی وجود ندارد(

 (AP projectionپروجکشن روبرو )

اشنه ی پاها و  لگن باید صاف باشد و چرخش به طرفین نداشته باشد. و پ supineپوزیشن بدن و اندام بیمار : بیمار در وضعیت 

درجه چرخش داخلی  15سانتی متر فاصله و در این حالت نوک شست ها بهم وصل شود تا در این حالت هر پا دارای 20دارای

 باشد

 ( نقص عضالت گلوتئال)دراثر آتروفی یا برداشته شدن این عضالت( :1نکته : دو گروه از بیماران که چرخش دارند: 

 یا بطور مادرزادی(  که برای هردو گروه برای همسطح کردن لگن از ملحفه استفاده میشود(اختالالت لگنی)مثل دررفتگی و2

اینچ از  2میدان تابشی و اشعه ی مرکزی : میدان باید حتما از باال شامل ایلیاک کرست بوده و نقطه ی تابش اشعه ی مرکزی 

 سمفیز پوبیس باالتر است

 

که برای یکسان  Asis(خار خاسره قدامی فوقانی یا  2کمری  ۴5و4:در امتداد مهره (ایلیاک کرست1*نکته : لندمارکهای لگن : 

( تروکانتر بزرگ : در کناره لگن فرورفتگی پایین تر از کرست وجود  3بودن فاصله ی دوطرف بیمار از فیلم استفاده میشود 

 دارد که   داخل این فرورفتگی تروکانتر بزرگ قرار گرفته و نشان دهنده ی حدود سمفیز پوبیس است 

کمری و اول ساکروم( بال ایلیاک دو طرف ، ساکروم و سوراخ های  ۵ی کمر )مهره ساختمان های قابل مشاهده : مهره های تحتان

 ایسکیوم ونسج نرم –شاخ های پوبیس -سوراخ های اوبتراتور-سمفیز پوبیس-حدود حفره استابولوم-پروگزیمال فمور-آن

خیلی  رکوچک دیده نمیشود یا به مقدارارزیابی اختصاصی : پا باید در پوزیشن مناسب قرار گرفته باشد  که در این حالت تروکانت

کم مشاهده میگردد . بعالوه باید مطمئن شویم بیمار چرخش ندارد که برای بررسی چرخش باید موارد قرینه را در نظر گرفت مثال 

وطرف برابر دفورامن ابتراتور یا بالهای ایلیاک  دوطرف باید قرینه باشد  یا تروکانتر بزرگ فاصله اش تا قسمت میانی تصویر از 

 باشد.همچنین مهره های کمری و ساکروم باید در امتداد خط میانی و سمفیز پوبیس باشند

 *نکته : برای اینکه ببینیم به کدام طرف چرخش دارد : ابتراتوری که واضح تر دیده میشود باالتر است.    

 (CDH: congenital dislocation or dysplasia of hipبررسی دررفتگی و دیسپالزی مادرزادی هیپ )

 فیزپوبیسم( با سانتر اشعه روی س APرادیوگرافی روبه روی لگن) (1:  گرافی تهیه میکنیم 2برای بیماران که معموال اطفال هستند 

 سفیزپوبیمبا سانتراشعه روی س AP Axialرادیوگرافی (2

 رافی میتواند دررفتگی لگن را تشخیص دهد.کاربرد خاصی داشته و پزشک درمجموع با این دو گاز این گرافی ها هرکدام 
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 در گرافی باشند. Hipبرای تشخیص دررفتگی باید تصویر قرینه باشد و هردو مفصل  

 برروی تخت رادیو گرافی قرار میگیردsupineپوزیشن بدن بیمار: بیمار در وضعیت 

درجه ی سفالیک به سمفیز پوبیس        45با زاویه ی AP axialبه صورت عمود بر سمفیز پوبیس و در  APاشعه ی مرکزی : در 

 میتابد

 *نکته: هر کدام از این گرافی ها به پزشک در تشخیص جهت خاصی از دررفتگی کمک میکند

  APخارجی کمک میکند-تحتانی و داخلی-: این پروجکشن به پزشک در تشخیص دررفتگی فوقانی 

AP axial  ی کمک میکندخلف_  یقدام یرفتگتشخیص دردر: به صورت زیر 

 تصویر سرفمور که از فضای مفصلی جدا شده در دررفتگی قدامی باالتر از مفصل نمایش داده میشود.

 تصویر سرفمور که از فضای مفصلی جدا شده در دررفتگی خلفی پایین تر از مفصل نمایش داده میشود.

 امکان افتراق ندارند APاین مشخصات در 

 (Lateral projectionپروجکشن نیمرخ )

بیمار را در حالت لترال کامل قرار میدهیم ؛ بهتر است درمجاورت ناحیه کمری که به طورمعمول  : بیماربدن و اندام پوزیشن 

انحنا دارد ، بااستفاده از جسمی خاص پرشود تا هم راستایی ستون فقرات و لگن و بدون انحراف به سمت طرفین حفظ شود. درواقع 

 ده از وسیله برای پرکردن ناحیه ی کمری ، جلوگیری از انحراف کمر و لگن است.کاربرد استفا

 اینچ باالتر از تروکانتر بزرگ2 :به صورت عمود بر ی مرکزی اشعه

 لگن باتوجه به حجم آن و احشای اخل آن با شرایط باال تصویررداری میشود.نکته : *

 سوپرایمپوز میشوند. ،لگن به دلیل انطباق ساختارهای مجاور نیمرخ در تصویر نکته :*

لومبوساکرال( + ساکروم   )مفصلS1 & L5+فضای بین ( L4 & L5) های قابل مشاهده: نمای نیمرخ مهره های کمریمان ساخت

یر رادیوگرافی باشد ( یا قدام ساکرال )باید در تصاو pre sacralفیزپوبیس + نسج نرم پره ساکرال )م+ کوکسیس + حدودی از س

 که نشان دهنده ی شرایط تابش مناسب است.(
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برای اینکه مطمئن شویم که تصویر لترال کامل است ، فاصله ی بین دو منحنی حفره ی استابولوم که  : اختصاصیارزیابی  معیار

ویر( حفره ی نزدیکتر به گیرنده تص در دو طرف لگن قرار دارند )دایره بزرگتر حفره ی دورتر از گیرنده تصویر، دایره کوچکتر

 تمام نواحی برابر باشد؛البته راه دیگر تشخیص لترال کامل این است که مفصل لومبوساکرال لترال باشد. ، در 

 اندیکاسیون: بررسی ساختارهای استخوانی + بررسی رکتوم + بررسی مثانه و سایر احشای داخلی لگن

 AP axial for femur neck or frog leg position or cleaves)پروجکشن آگزیال جهت بررسی گردن فمور 

method)   

زاویه ی و  یک زاویه مربوط به وضعیت پای بیمار است:  درجه استفاده میکنیم 45تا  40برای بررسی گردن فمور از دو زاویه 

 دیگر مربوط به اشعه تابشی است.

 برروی تخت قرار میگیرد  supineپوزیشن بدن بیمار : بیمار در وضعیت 

را به هم متصل میکند و و زانوهارا از ها روی تخت قرار میدهد سپس کف پاکنار هم کف هر دو پارا پوزیشن اندام بیمار :بیمار 

درجه دور شود ؛ یعنی زاویه ی بین دوپا  45ات40)هرپا باید از حالت اولیه حدود یعنی پای خود را ابداکت میکندهم دور میکند 

 درجه باشد ( 90تا80ود حد

 .تابیده میشود سمفیزپوبیس روی اینچ باالتر از1و  به سمت سر 45تا40زاویه ی با :  سانتر اشعه 

 ساختمانهای قابل مشاهده : ساختمان لگن در نمای روبرو و سر ، گردن و تروکانتر های فمور در نمای ابلیک مشاهده می شوند

  

Modified cleaves method  درحال حاضر از این متد استفاده میشود() 

به صورت سمفیزپوبیس  سانت باالتر از2.5به صورت عمود برتمامی موارد مشابه متد قبلی بااین تفاوت که اشعه ی مرکزی 

 وجود هتن و فمور گردن نیب یا هیزاونسبت به موردقبل تفاوت ایجاد شده و  فمور یریقرارگ ی وهیش درمیتابد در نتیجه عمود 

  .ردیگیم قرار تنه امتداد در فمور گردن ریتصو و ندارد

 فمر با هدف بررسی گردن فمورابلیک  روبروی لگن و نمای: ساختمان های قابل مشاهده

 رخش در تصویر مشاهده شود.در این حالت چ باید با قابلیت بررسی بیشتر به صورت ابلیک گردن فمور: اختصاصی معیار ارزیابی

 :دریافت میشود  زیرگردن فمور نیز وجود دارد که از نشانه های 

  APتروکانتر بزرگ قابل تشخیص نیست و تروکانتر کوچک به صورت واضح و برجسته در سمت داخل مشاهده میشود برخالف 

 ،گردن فمور نیز درامتداد تنه باید باشد.
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   AP & AP axial :استفاده میشود ها گرافیوبرای بررسی پروتز در نواحی فمور از این رادینکته : *

 برای بررسی گردن فمور به صورت یکطرفه بجای اینکه کف هردو پا را به هم متصل کرده و زانوهارا از هم جدا کنیم*نکته : 

جه ابداکشن در 45، کف پای مبتال را به زانوی پای سالم تکیه میدهیم ؛ زانوی پای آسیب دیده دارای فلکشن میشود و فمور حدود 

 پیدا میکند.

ر برای پیداکردن گردن فموباشد روی گردن فمور  محل تابش اشعه ی مرکزی در بررسی گردن فمور به صورت یکطرفه میتواند

 حرکت میکنیم. به سمت پایین، از مفصل هیپ یک اینچ 

 (hip joint unilateralرادیوگرافی مفصل هیپ یکطرفه )

برروی تخت رادیوگرافی و لگن باید فاقد چرخش باشد. پای بیمار نیز در  supineپوزیشن بدن و اندام بیمار : بیمار در وضعیت 

 اکستنشن کامل باید باشد . توجه شود که برای بررسی مفصل هیپ نیاز به انجام اینترنال روتیشن نیست.

 ابداکشن کرد.ان یک پارا وبرای گرافی یکطرفه مفصل هیپ میت*نکته: 

میدان تابشی : از عرض تا سمفیز پوبیس ولی اندازه ی طولی میدان بستگی به اندیکاسیون رادیوگرافی دارد. برای مثال درصورتی 

 که بیمار پروتز داشته باشد باید کل پروتز در گرافی باشد 

 (ASIS)ر خاصره قدامی فوقانی (خا2فیزپوبیس م(س1 وجود دارد دو لندمارک برای تعیین محل برخورد اشعه ی مرکزی

دو لندمارک باال را به وسیله ی یک خط فرضی بهم وصل میکنیم و یک خط دیگر در قسمت میانی خط اول و :   اشعه ی مرکزی

 به صورت عمودی فرض میکنیم که خط دوم از مفصل هیپ عبور میکند.)شکل زیر( 

                                                                                                                                   

                                                                                                        ASIS 

                                                                                             2/5 inch                                                     

  برای گردن فمور                                                                                                           

                    inch 1/5       سیپوب زیسمف                                                       

 برای مفصل هیپ                                                                                                                                                          

 شبیه رادیوگرافی لگن : اختصاصیارزیابی معیار 
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 (axio lateralآگزیولترال )

 که اجازه ی جابجایی پارا نداریم  است بیماران ترومایی تهیه ی تصویر نیمرخ برایاین روش 

 که تصویر نیمرخ بوده و پرتوی مرکزی نسبت به محور طولی آگزیال استبه این دلیل به این روش آگزیوترال گفته میشود 

میکنیم خارج پای سالم را از میدان تابشی  روی تخت قرار میگیرد و supineپوزیشن بدن و اندام بیمار : بیمار به صورت 

 ،گردن فمور را به دست آوریم باید حدودی از ) پای آسیب دیده ثابت است و کاست باید به موازات گردن فمور باشددرحالیکه 

 فیز پوبیس می باشد.(مکاست باید موازی خط قطع کننده ی خط اتصال دهنده ی خار خاصره ی قدامی فوقانی و س

 .است cross tableگرافی *نکته: این 

 

                                                                        

          ASIS                                  کاست                                                            

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                  

                                                                 Hip 

  سمفیز پوبیس                                                         

              اشعه مرکزی                                                                                                                                

ط عمود بر خ تالیماتور استفاده کردکه درهرحال باید اشعه مرکزی را هدایت کرد وبرای محدود کردن میدان میتوان از کنکته : *

 وده و از محل هیپ عبور نمایدفرضی عبوری از گردن فمور ب

 متد ، مدیولترال می باشد*نکته : پروجکشن در این 

 ساختمانهای قابل مشاهده : سر ، گردن و تروکانترهای فمور بعالوه ی حفره ی استابولوم

 مشاهده باشدصورت کامال برجسته قابل  باید در این رادیوگرافی توبرکل کوچکارزیابی اختصاصی : 

  

 (anterior pelvic bonesاستخوانهای قدامی لگن)

 های قدامی لگن ، پوبیس و ایسکیوم می باشد منظور از استخوان
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 (PA projectionپروجکشن روبرو )

             تهیه نمود ساختمانهای قدامی به فیلم نزدیک خواهند شد و باید تصویرمحدود از نمای رو به روی لگن در این پروجکشن 

 باشد.( و نباید هیچ چرخشی داشته proneخوابیده به صورت) : بدن بیمارپوزیشن 

ای میدان از طرفین باز شود تا تروکانتره.همه ی ساختمان های لگن الزم نیست  . زیرالوکالیزه)محدود( شود میدان تابشی : باید میدان

 لگن می باشد.APبزرگ دو طرف در تصویر باشد. از باال و پایین نیز به اندازه ی نصف 

 تاسسمفیزپوبیس  اشعه ی مرکزی : محل خروج اشعه ی مرکزی

ر گرچه که این گرافی برای بررسی اختصاصی ابتراتوپوبیس و ایسکیوم و ابتراتور در این تصویر قابل بررسی است.نکته : *

 نمی باشد

یعنی سایز و شکل آنها (باشند  symmetric )جهت بررسی عدم چرخش ،تصاویرابتراتور دو طرف باید قرینه باشدنکته : *

 باشد    برابر

 (axial projectionپروجکشن آگزیال )

 این پروجکشن دارای دو نوع جهت تابشی می باشد : 

1)axial (cephalic) or outlet view  می توان محل خروجی لگن را بررسی کرد : 

2)axial(caudal) or inlet view میتوان دهانه ی ورودی لگن را بررسی نمود : 

 انها زاویه به سمت سر یا پا میدهیمه اشعه ی مرکزی در این تفاوت که ب همانند رو به روی لگن انجام میشود بااین پروجکشن ها 

 تابیده میشود.اینچ باالتر از سمفیزپوبس 2 آنورودی و خروجی همه لگن و برای بررسی ( :1:  ی مرکزیاشعه 

 ییباال ی لبه از تر نییپا نچیدو ا (برای بررسی ساختمان های قدامی روی سمفیزپوبیس تابیده میشود.2                    

 

احشای داخلی لگن مثل رحم ، مثانه و رکتوم که میتواند در  . علت :توجه شود شکستگی های لگن بسیار خطرناک است نکته : *

 شکستگی ها آسیب ببیند و اگر مریض خونریزی داشته باشد به راحتی تشخیص داده نمیشودزیرا حالت حفره دارد.

 تاسعدم جابجایی مریض مزیت اگزیال ها نکته : *

 اندیکاسیون سانتر اشعه زاویه CRدر مریل متوسط زاویه CR نمای درخواستی

Outlet view  درجه به سمت  45متوسط

 سر

   35 – 20 Male:    

35 - 20Female:   

بسته به تصویری که 
میخواهیم داشته باشیم متفاوت 

 است

 فیزپوبیس و راموس های آنمبررسی س

Inlet view  درجه به سمت  45متوسط

 پا

  40  Male:   

40Female:   

 فیزپوبیسمبررسی ساکروم و س 
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 (obturator foramenحفره ابتراتور )

 و برای بررسی آنها نیاز به متد خاص است لگن شکل واقعی ابتراتور دیده نمیشود APدر 

خش ریزان چم: بیمار در وضعیت ابلیک خلفی قرار گرفته به طوریکه بخش آسیب دیده باالتر قرار میگیرد .بیماربدن پوزیشن 

درجه( ؛ برای بررسی هر ابتراتور  45)حدود است   mid sagittalلگن بیمار به اندازه ی میزان زاویه ی بین ابتراتور و خط 

و برای  LPOبدن را به سمت مقابل میچرخانیم مثال برای بررسی ابتراتور سمت راست باید سمت راست باالتر قرار بگیرد یعنی 

 قرار میگیرد.   RPO بررسی ابتراتور چپ بیمار به حالت

 .مارکر را برای سمتی که مورد بررسی است میگذاریم*نکته : 

سمت پایین گرافی است بهتر است مارکر را سمت باال قرار دهیم و برعکس و همچنین بهتر   objectبه طور کلی وقتی  نکته:*

ی  تا هم نشان دهنده ی سمت بدن و هم نشان دهنده را سمت راست بیمار قرار بدهیم Rرا سمت چپ و مارکر   Lاست مارکر

سوراخ ابتراتور مورد نظر باشد.)بهتر است مارکر در سمتی از بدن استفاده شود که با جهت ساختمان مورد بررسی نیز تطابق 

 دارد.( 

تهیه کنیم ، باید تیوب را   obturator viewاگر مریض روی تخت خوابیده و قادر به چرخش نیست و میخواهیم از او *نکته:

  درجه به سمت چپ 45درجه به سمت راست و یک بار با زاویه ی  45یه ی : یک بار یا زاو جابجا کنیم

 ودآن قرار گرفته قرار داده میش سمتدر این شرایط نیز مارکر در سمتی که تیوب در

اشعه ی مرکزی : حدود تروکانتربزرگ. در صورتی که بخواهیم تیوب را جابجا نماییم ، میتوانیم اشعه ی مرکزی را ابتدا در 

 درجه بدهیم 45سپس به آن زاویه ی ن روبرو و به صورت عمود بر سمفیز پوبیس قرار داده و پروجکش

Right                               left                                       

  

 


