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 (cervical vertebrae)ستون فقرات ناحیه سرویکال 

 :لند مارک ها **

 (EAM=External Acoustic Meatusسوراخ گوش خارجی ) -1

2-mastoid tip  زایده همان  که قسمت انتهایی ید است: پشت الله گوش زایده ماستویtip  ماستویید است و نشانگر مهرهC1 می باشد. 

3- Gonion  زاویه مندیبل(: نقطه منطبق بر زاویه فکی )زاویه بین(body   که لند مارک مهره ) و راموس مندیبلC3 . است 

 است (.  C4است )بیشتر تاکید بر  C5و C4 برجستگی غضروف تیرویید : در قسمت قدام گردن مشخص است و لند مارک مهره  -4

5- vertebrae prominence گردن وقتی ستون مهره ها لمس شود یک برجستگی متمایز وجود دارد که زایده شوکی مهره خلف  )برجستگی مهره ای( : در

C7 . است و لند مارک این مهره است 

 د .اینچ با هم فاصله دارن 2.5طبیعتا به کمک این لند مارک ها حدود مهره های باالیی و پایینی هم مشخص میشود .به طور مثال مهره های کمری حدودا *نکته : 

انجام می دهیم با دقت بیشتری انجام می ترومایی گروه ومایی ندارند و یا ترومایی اند .رادیوگرافی هایی که برای نکته : بیماران یا سرپایی هستند و آسیب و تر* 

 شود .

 نخاعی هست .یپراکستنشن احتمال قطع طناب تمال خطر برای بیمار بیشتر است مثال با هااح ، هر چه آسیب به مهره های باال تر وارد شده باشد *نکته :

 ) C1)  & C2 – atlas & axisمهره های اول و دوم گردنیرادیوگرافی 

AP projection (Open mouth) 

و  supineبیمار در حالت پوزیشن بدن و اندام بیمار : 

سر بیمار کامال در وضعیت روبرو باشد طوری که 

midsagittal plane   عمود بر تخت رادیوگرافی

قرار بگیرد و از بیمار می خواهیم دهان را کامال باز 

سمت عقب کند . همچنین سر بیمار مقداری به 

اکستنشن دارد و میزان اکستنشن به حدی است که 

ین در اکلوزال عمود بر سطح تخت باشد )ا صفحه

حالی است که دهان بسته باشد اما وقتی دهان را باز 

خطی فرضی که از بین پس در واقع  قعیت صفحه تغییر میکند(میکنیم مو

عبور  در حالتی که دهان بسته باشد، و تحتانیدندانهای پیش فک فوقانی 

 عمود بر سطح تخت باشد. باید میکند، 

در این روش تصویر نسج نرم زبان مقداری مشکل ایجاد میکند به همین دلیل از 

را بگوید که در این حالت زبان « آ»ف حر بیماران میخواهیم در حین تابش اشعه

 به کف دهان میرود.

میدان را تا حدی باز میکنیم که مقداری از اکسی پیتال و اندازه ی میدان : 

 C3و  C2و محل اتصال  C2و C1و محل اتصال  C1محل اتصال اکسی پیتال و 

)از باال مقداری از اکسی پیتال و از ا هم در تصویر داشته باشیم.ر C3و مهره 

 در تصویر باشد. C3پایین 
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 در وسط حفره ی دهان( 2و1)بین مهره ی گردنی وسط حفره دهان بتابد.  اشعه ی مرکزی : به صورت عمود بر

ده ئزا –خل حفره دهان دا C2و  C1حدود  –فک فوقانی و تحتانی)فک فوقانی روی اکسی پیتال سوپرایمپوز میشود(ساختمانهای قابل مشاهده : 

  C1 – spinous processمهره  lateral massتوده های طرفی یا  – C2و  C1فضای مفصلی  – C2 ( مهره یodontoid process)دندانی

 مهره ی اول و دوم سرویکال باید مشاهده شود.: معیار اصلی معیار های ارزیابی : 

 دو فضای مفصلی داریم که باید قرینه باشند. ←بیمار چرخش نداشته باشد 

 نداشته باشیم . unsharpnessشرایط تابش و کنتراست مناسب باشد و 

Lateral projection 

در حالت ایستاده فاصله کاست  چونپوزیشن بدن و اندام بیمار : 

را داریم توصیه  OFDتا ناحیه سرویکال زیاد میشود و افزایش 

را به  C2و   C1بیماران عادی و هم اورژانسهم در میشود 

. طبیعتا وقتی بخواهیم خوابیده صورت خوابیده تصویر بگیریم 

و با  cross-tableتصویر بگیریم روش رادیوگرافی به صورت 

قرارمیگیرد .  supineپرتو افقی  خواهد بود که بیمار در حالت 

 open mouthمثل در بیماران عادی میزان تنظیم صحیح سر 

اما در بیماران ترومایی )صفخه ی اوکلوزال عمود بر تخت(است 

 الزم به تغییر وضعیت نیست .

 اینچ پایین تر بوده  1ماستویید  tipمحل سانتر اشعه از اندازه و مرکز میدان : 

الزم است تصویر به گونه ای گرفته شود که مهره های و  )به سمت پای بیمار(

 تصویر داشته باشیم . اطراف مهره ی مورد نظر را در

ه شوکی زائدبه سرویکال)و سوم دوم  ،اول های مهرهساختمانهای قابل مشاهده : 

مهره اول  )البته اکسی پیتالبخشی از استخوان به همراه  (دقت شودمهره ها 

سوپرایمپوز میشوند  ده ندارد و قوس های خلفی مهره را میبینیم که روی همزائ

 (میشوند.ده دیده و به صورت زائ

اید دیده شود چون در همچنین نسج نرم آنتریور مهره ها هم بسوپرایمپوز شود )درصورت تنظیم مناسب سر بیمار( راموس نباید بر مهره ها  معیار های ارزیابی:

نسج ط تابش را طوری انتخاب می کنیم که شرای پس به علت ادم و التهاب است . افزایش ضخامت نسج نرم هی تنها عالمتی که دیده میشود،گا بعضی موارد ترومایی

 نرم دیده شود .

 (cervical vertebrae)مهره های گردنی تمام گرافی رادیو

AP axial projection 

عمود تابیده میشود اشعه به صورت فقط در مواردی *نکته : 

که هدف بررسی جسم خارجی ، جابجایی ، شکستگی و... 

ی سفالیک درجه  20تا  15زاویه باشد در غیر این صورت با 

 می تابانیم 

پوزیشن بدن و اندام بیمار : بیمار میتواند در وضعیت ایستاده 

،  بدن  در هر دو حالت بایداما وخوابیده به پشت قرار بگیرد. 
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سیون نداشته باشد میخواهیم سر را اکستنشن دهد از بیمار در صورتی که کنترااندیکا عمود بر تخت یا بوکی باشد midsagittal plane در حالت روبرو باشد یعنی

 . طوری که صفحه اکلوزال عمود بر تخت یا گیرنده تصویر باشد

 حرکتی نداشته باشد. تا خواهیم نفس خود را نگه دارد*نکته : درهنگام اکسپوزاز بیمار می

مهره چهارم عبور درجه به سمت سر، طوری تابیده میشود که از  20تا  15اشعه مرکزی : با زاویه 

 کند )لند مارک : غضروف تیرویید(

 باشد. T2تا  C3اندازه ی میدان : باید حتما شامل مهره های 

)اصطالحا این مهره ها می شوددیده ن در این حالت مهره اول و دومساختمانهای قابل مشاهده : 

missed  )د . بین تنه مهره دوم توراسیک دیده میشومهره ی از مهره سوم سرویکال تا . میشوند

ها زواید شوکی  که توسط دیسک بین مهره ای پر شده است . در بعضی قسمتها فضایی هست 

)مثال اگر تراشه به یک سمت  ای داخل تراشه هم مشاهده میگردد. هوهم قابل مشاهده است 

 . منحرف شده باشد امکان وجود تومور هست (

 به های این فضای بین مهره ای است . مشاهده لدادن به اشعه ، زاویه *نکته : علت 

 هم کاربرد دارد(cervical ribs)بررسی دنده های گردنی نکته : این گرافی در 

 های می نداشته باشد وبا تهیه ی گرافی برای بررسی. البته میتواند عالئب اندام فوقانی مثل درد و گزگز بیمار : فشار روی اعصاوجود مهره های گردنی در عالئم 

 .متوجه وجود دنده های گردنی شویمدیگر

به صورت باز دیده باید مارکر داشته باشد و شرایط تابش برای مشاهده هوای داخل تراشه و استخوانها مناسب باشد . فضای بین مهره ها معیار ارزیابی : تصویر باید 

 شود )نشان دهنده درستی زاویه تابش( . 

Lateral projection(grandy method) 

پوزیشن بدن و اندام بیمار: بیمار میتواند به صورت ایستاده ، نشسته و خوابیده به پشت قرار بگیرد. 

البته وضعیت ایستاده به علت توانایی مانور بیشتر و درد کمتر برای بیمار ، ارجحیت دارد به شرطی که 

 بیهوش نباشد( کنترااندیکاسیون نداشته باشد)برای مثال بیمار کاهش فشار خون نداشته یا

در وضعیت ایستاده ، بیمار در حالت لترال کامل مقابل بوکی استند می ایستد به گونه ای که خط 

میدساجیتال بدن بیمار به موازات بوکی استند باشد میزان اکستنشن یا فلکشن سر بیمار به حدی 

بین جسم وگیرنده تصویر است که صفحه اکلوزال درامتداد زائده ماستوئید باشد در این حالت فاصله 

(OFD(افزایش می یابد که برای جبران آن فاصله ی تیوب تا گیرنده ی تصویر )FFD را تا )180cm 

 افزایش میدهیم.

استفاده نمود و سر  cross tableدر وضعیت خوابیده در مریضی که حالت تروما دارد ، باید از روش 

 نباید هیچ تغییر وضعیتی داشته باشد.

زی : به صورت افقی)در وضعیت ایستاده( یاعمودی)در وضعیت خوابیده(، عمود بر مهره اشعه مرک

C4 .درراستای برجستگی غضروف غده ی تیرویید ( میتابد( 

*نکته : وقتی این رادیوگرافی درخواست میشود باید به اندیکاسیون ان جهت تعیین شرایط  تابش 

 نسج نرم گردن یا مهره های سرویکال باشد دقت شود اندیکاسیون های ان میتواند بررسی نای
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ی سرویکال در نمای لترال ، بخش فوقانی اولین مهره توراسیک ، فواصل بین تنه مهره ها که توسط دیسک بین مهره ای  مهره 7 ساختمان های قابل مشاهده :

، زوائد مفصلی فوقانی و تحتانی و مفاصل وتحتانی در خلف تنه ی مهره اشغال شده است ، حدود زوائد خاری ، نسج نرم در قدام تنه ی مهره وسطوح مفصلی فوقانی

 اپوفیزال

 *نکته : در این نما دو ستون دیده میشود:

 ( : نشان دهنده ی زوائد مفصلی فوقانی و تحتانی pillar or lateralستون کوچک )-2ستون اصلی : نشان دهنده ی تنه مهره ها -1

عمیق انجام دهند.  *نکته : سایه ی شانه های بیمار ممکن است در تصویر مشاهده شود که برای جلوگیری از آن به بیماران توصیه میشود قبل از تابش یک بازدم 

 همچنین میتوان از دو وزنه ی یکسان استفاده کرد 

شکستگی مهره )می تواند -2در امتداد سایرین نباشد نشان دهنده ی دررفتگی است(   دررفتگی مهره )در صورتیکه در ستون مهره ها ، یک مهره  -1اندیکاسیون : 

مشاهده فضای مفصلی که دیسک بین مهره ای در آن قرار دارد )بروز تغییرات در این فضا )دژنراتیو مفصلی( نشان  -3به صورت کاهش ضخامت مهره مشاهده شود( 

نظیر سل مهره یاضایعات توموری )شامل تومورهای اولیه )کانون تومور در مهره ها( و تومور های ثانویه )حاصل ضایعات عفونی  -4دهنده ی ارتروز گردن است( 

 متاستاز تومور به مهره ها((

 باید در مرکز تصویر باشد        C4مهره ی  -3شرایط تابشی باید مناسب باشد  -2باید مارکر داشته باشد  -1معیار ارزیابی : 

 مارکر در لترال ساختمان های قرینه نظیر ستون مهره و جمجه : *نکته : اهمیت

برای ارائه به پزشکی  -2براساس مارکر ، تصویر برروی نگاتسکوپ قرار گرفته تشخیص صورت میگیرد و گاهی حتی عمل جراحی بر این اساس اتفاق می افتد  -1

آسیب دیده و در صورت خونریزی طرف دیگر نزدیک فیلم قرار گیرد که الزم است در آن برای شکستگی ها الزم است در صورت عدم خونریزی ، طرف  -3قانونی 

 طرف بیمار با مارکر مشخص شود 

 *در مارکرگذاری ، مارکر سمتی را قرار میدهیم که به فیلم نزدیک تر است                     

 باعث پاره شدن طناب نخاعی شود*دررفتگی خلفی مهره های سرویکال خیلی خطرناک است چون میتواند 

 *نکته : گاهی لترال سرویکال با یک عنوان اضافه ی

«hyper flexion » یا«hyper extension » 

 درخواست میشود 

در این حالت بیمار که در حالت لترال قرار گرفته سرش 

 تا حد امکان فلکشن یا اکستنشن دارد

یکال اندیکاسیون : بررسی دامنه حرکت مهره های سرو

اید قبل و بعد از عمل جراحی  ،  که درهردو وضعیت

 باهم انجام شود.

 *نکته : باید روی تصویر مشخص کنیم که تصویر مربوط به هایپر اکستنشن است یا هایپر فلکشن.

یبل توجه میکنیم در اکستنشن کافی تنه *نکته : برای اینکه از روی تصویر متوجه شویم که بیمار سر را کامال اکستنشن یا فلکشن کرده به تنه استخوان مند

این میگذارد که بیمار مندیبل به موازات لبه تحتانی فیلم است و در فلکشن کافی تنه مندیبل عمود بر لبه تحتانی فیلم است اگر اینگونه نباشد پزشک فرض را یر 

 تمام تالش خود را کرده است 

Oblique projection 

 درجه از بیمار تهیه کنیم 45*نکته : در رادیوگرافی ابلیک میخواهیم یک نمای مایل 
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خلفی. که انتخاب این وضعیت پوزیشن بدن و اندام بیمار : بیمار میتواند ایستاده یا خوابیده باشد . باید توجه داشت که ابلیک قدامی مناسب بیمار می باشد یاابلیک 

نتخاب کارشناس صورت میگیرد. ابلیک در هر پوزیشنی که انتخاب شود ، باید ابلیک راست و چپ حتما تهیه گردد . برای قرار گیری با توجه به شرایط مریض و به ا

  درجه میچرخانیم . 45بیمار در وضعیت مورد نظر او را چه در حالت خوابیده و چه در حالت ایستاده ، از وضعیت روبرو 

درجه زاویه می باشند و جهت  45نظر اناتومیک دارای  *نکته : سوراخهای بین مهره ای از

 45آنها به سمت قدام و طرفین است به همین علت برای بررسی آنها از پوزیشن ابلیک 

 درجه برای بیمار استفاده می شودا این سوراخ ها درراستای تابش پرتو قرار گیرند

سمت دورتر از فیلم ، و در  *نکته :در هر چرخش ،اگر بیمار ابلیک خلفی باشد،  سوراخهای

صورتیکه ابلیک قدامی باشد ، سوراخهای سمت نزدیک فیلم ،بهتر مشاهده می شوند . برای 

سوراخهای بین مهره ای سمت راست بهتر مشاهده میشوند. بنابراین باید از  LPOمثال در 

ده سوراخهای بین مهره ای سمت چپ بهتر مشاهده ش LAOاستفاده نمود. و در  Rمارکر 

استفاده نمود. باید توجه کرد که حتما مارکر به صورت صحیح  Lو بنابراین باید از مارکر 

 استفاده شود.

اندیکاسیون: کاربرد اصلی ابلیک در مهرههای سرویکال ، مشاهده سوراخ های بین مهره ای 

(intervertebral foramina است که این سوراخ بین پدیکل مهره ها تشکیل شده و)

وج ریشه ی اعصاب سرویکال می باشد. اندیکاسیون دیگر ، مشاهده نمای مایل محل خر

 مهره های سرویکال که یک نمای مکمل است ،  می باشد.

می تابد.این زاویه در ابلیک  C4درجه بر مهره ی  20تا  15اشعه ی مرکزی : با زاویه ی 

 .می باشد (cephalicدر ابلیک خلفی به سمت سر) و (caudalقدامی به سمت پا )

 *********** ابلیک قدامی  ابلیک خلفی  اندیکاسیون اصلی 

 سرویکال  مارکر سمت نزدیکتر  مارکر سمت دورتر سوراخ های بین مهره ای 

 توراسیک مارکر سمت نزدیکتر  مارکر سمت دورتر مفاصل آپوفیزال 

 لومبار  مارکر سمت دورتر  مارکر سمت نزدیکتر  مفاصل آپوفیزال 

 مهره ی سرویکال و سوراخ های بین مهره ای در نمای روبرو و پدیکل مهره های سرویکال 7ساختمانهای قابل مشاهده : نمای ابلیک 

*نکته: گاهی در داخل سوراخهای بین مهره ای ، برآمدگی 

به معنای رویش   (osteophyteاستخوانی به نام استئوفیت )

استخوانی به وجود می آید که برروی اعصاب فشار وارد کرده و 

منجر به عوارضی نظیر درد و خواب رفتگی اندامها می شود. 

گاهی نیزز در برخی مهره ها به جای رویش استخوانی ، 

برآمدگی توموری وجود دارد که باعث گشاد شدن این سوراخ 

 ها می شود.

صورت خوابیده بر روی برانکارد مراجعه  *نکته : اگر بیمار به

 45کرده باشد واجازه چرخش بیمار را نداشته باشیم ، تیوب را 

درجه یک بار به سمت راست و بار دیگر به سمت چپ چرخش 

 میدهیم. در این وضعیت برای مارکر گذاری به شیوه ی زیر عمل میکنیم :

هر طرف از بدن بیمار قرار بگیرد، سوراخهای همان طرف مشاهده میشود و باید مارکر همان طرف قرار داده  برروی تخت باشد : تیوب در supineبیمار به صورت -1

 شود . مثال اگر تیوب سمت چپ بدن بیمار باشد ، سوراخهای بین مهره ای سمت چپ مشاهده شده و باید مارکر چپ را قرار داد.
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ر طرف از بدن بیمار قرار بگرد ، سوراخهای طرف دیگر مشاهده شده و باید مارکر مخالف گذاشته شود. برروی تخت باشد : تیوب در ه proneبیمار به صورت -2

 مثال اگر تیوب سمت راست بدن بیمار باشد ، سوراخهای بین مهره ای سمت چپ مشاده شده و باید مارکر چپ قرار داده شود.

 دادن به تیوب ، بیشتر است. *نکته: ارزش تصویر در وضعیت ابلیک بدن بیمار نسبت به زاویه

یا  cephalicی  درجه15درجه به سمت بیمار بوده و یک زاویه  45*نکته : در بیماران ترومایی که نمیتوان بیمار را ابلیک کرد تیوب دو زاویه میگیرد. یک زاویه 

caudal  که با توجه بهsupine  یاprone .بودن وضعیت بدن تعیین میگردد 

 درجه(20تا 15زاویه ی تابش اشعه ی مرکزی)حدود -2میزان چرخش بدن بیمار -1در نماهای ابلیک ناحیه ی سرویکال : *نکته: وجه اشتراک

( به سمت سر 20تا15*نکته: جهت تابش اشعه ی مرکزی در نمای ابلیک  قدامی و خلفی تفاوت دارد به طوری که در ابلیک خلفی اشعه ی مرکزی را با همان زاویه)

 م اما در ابلیک قدامی جهت تابش اشعه به سمت پا است.زاویه می دهی

زیرا درنواحی سرویکال  سوال :چرا در بررسی ستون فقرات درخواست از نواحی سرویکو توراسیک ،توراکولومبار و لومبوساکرال به خصوص در لومباساکرال زیاد است؟

اسیک کمتر است.مجاورت دو ساختمانی که یکی از انها دامنه حرکات زیادی نسبت به ذیگری ولومبار دامنه ی حرکتی زیادی داریم اما دامنه حرکات مهره های تور

 دارد باعث می شود که نیروها خیلی راحت به هم منتقل شوند و درنتیجه احتمال بروز آسیب افزایش می یابد.

 (T5-C5ستون فقرات ناحیه ی سرویکوتوراسیک )شامل دیستال سرویکال و پروگزیمال توراسیک()

)در بخش ها بیشتر با این نام  VERTEBRAL ARCH POSITION 2-PILLAR    3-AP AXIAL cervicothoracic-1 اسامی دیگر آن درکتب مختلف:

  کاربرد دارد(

* AP Axial projection  

که در نمای روبرو،  pillarاندیکاسیون : بررسی عناصر خلفی قوس مهره)المینا ،زائده اسپاینوزوم (و 

 قابل مشاهده اند. AP Axialساختمان ها دیده نمی شوند اما در

 مورد استفاده است. whiplashاین رادیوگرافی برای بررسی عارضه ی 

در اثر هایپر اکستنشن شدید و معموال در تصادفات)پرت شدن شدید سر  به  whiplashعارضه 

 ه و جرم اتومبیل بیشتر باشد این ضربه شدیدتر است.عقب ( اتفاق می افتد. هر چقدر سرعت وسیل

الزمه ی انجام این رادیوگرافی یک هایپر اکستنشن است. بنابراین در بدو ورود بیمار به بیمارستان، 

این رادیوگرافی کنترااندیکاسیون دارد. بعد از آنکه تصاویر اولیه تهیه شد و پزشک معالج اجازه ی این 

 می توانیم این تصویر را برای بیمار تهیه کنیم . رادیو گرافی را داد ما

پوزیشن بدن و اندام بیمار: بیمار به حالت سوپاین روی تخت رادیوگرافی قرار گرفته و از بیمار 

 می خواهیم گردن را هایپراکستنشن دهد

( به سمت پا به طوریکه از غضروف 25درجه)میانگین 30تا 20اشعه ی مرکزی: با زاویه ی 

 خارج می شود. 7C( وارد شده و از 4Cتیروئید)

درجه یا حتی 20*نکته: اگر بیمار توانست هایپر اکستنشن کامل انجام دهد، زاویه ی اشعه 

کمتر و اگر نتواست هایپراکستنشن کامل انجام دهد برای جبران آن زاویه ی تابش را زیاد می 

 کنیم .

  AP Axialنمای  دو طرف، المینا )تنها در  Pillar*ساختمان های قابل مشاهده :

 سرویکوتوراسیک دیده می شوند (، زوائد شوکی)خاری(

 lateralنکته :بهترین تصویری که می تواند ارزیابی خوبی در ابتدا برای پزشک ایجاد کند *

 است
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*lateral projection 

 افی لترال سرویکال مشاهده نکنیم.را در رادیوگرC7این گرافی بیشتر زمانی استفاده می شود که مهره ی 

یا  Swimming viewاین نمارا اصطالحا 

swimmer lateral  هم می گویند.)زیرا

 پوزیشن بیمار شبیه به شناگر است(

پوزیشن بدن و اندام بیمار: بیمار میتواند به 

صورت خوابیده و ایستاده قرار بگیرد اما روش 

ایستاده ایستاده ارجحیت دارد زیرا در حالت 

بیمار راحت تر چرخش می کند. بیمار را 

نسبت به بوکی استند در حالت لترال قرار 

می دهیم و از او میخواهیم دست سمت 

قدام  درجه به سمت 10د نزدیک بوکی را باال بیاورد و ساعد را روی سر قرار دهد )صرفا به خاطر اینکه سایه ی شانه از روی فیلم دور شود ( سپس بیمار را در حدو

 نه را کامال پایین بیاوردیا خلف از حالت لترال خارج می کنیم )به خاطر اینکه تصاویر شانه ی دو طرف روی هم سوپرایمپوز نشود( و در نهایت از او میخواهیم تا شا

مار نتوانست شانه ها را در وضعیت مناسب نگه می تابد و اگر بی T2اشعه ی مرکزی: درصورتیکه شانه ی بیمار کامال پایین باشد، به صورت عمود در حد مهره ی 

 درجه به سمت پا بتابانیم. 5دارد می توانیم اشعه ی مرکزی را با زاویه ی 

عبور می کند. راه حل دیگر برای پیدا کردن T2*نکته: اگر شانه کامال پایین باشد واشعه ی مرکزی را روی سطح شانه به صورت مماس سانتر کنیم، تقریبا از 

T2دگی ژوگوالر استخوان استرنوم است که در حد مهره یبریT2,3.قرار گرفته است 

  *نکته: از این جهت  برای پزشک حائز اهمیت است که ارتفاع مهره را حدس بزند که مهره دچار کوالپس و کامپریشن و دچار شکستگی نشده باشد

  (thoracic vertebrae)ستون فقرات ناحیه ی توراسیک یا پشتی

 ک های مورد استفاده در این ناحیه شامل قسمت های مختلف استخوان استرنوم است .لندمار

قرار گرفته  T3و  T2بریدگی ژوگوالر که در سطح مهره ی -1
 است.

 قرار گرفته است.T5و  T4زاویه ی استرنال که در حد مهره ی -2

 قرار گرفته است. T10زائده گزیفوئید که در حد مهره ی-3

قسمت میانی استرنوم که در نمای روبه رو در راستای مهره ی -4

T7.قرار دارد 

توراسیک از نظر ابعاد، ضخامت و حتی  3و2و1*نکته: مهره های 

شکل خیلی شبیه مهره های سرویکال هستند اما مهره های 

انتهایی توراسیک شبیه مهره های اول و دوم کمری هستند و در 

 تمان شیبدار وجود دارد.واقع در این ناحیه یک ساخ

شود)در همه ی  در تصویربرداری از این ساختمان طبیعتا در روی تصویر رادیوگرافی در دو انتها اشکال پیش می آیدو یک طرف نسبت به طرف دیگر تیره تر می

 ساختمان های شیبدار به همین شکل است(

 *راه حل های رفع این مشکل:

مناطقی کارایی دارد که دو انتهای میدان از هم فاصله داشته باشند(. برای ایجاد دانسیته ی یکنواخت، در تصویربرداری ستون  استفاده از اثر پاشنه ی آند )در-1

 فقرات آند در سمت سر و کاتد در سمت پا قرار میگیرد.

 ی  معکوس باشد(استفاده از فیلتر جبرانی )استفاده از فیلتری که تقریبا شیبش با شیب ساختمان مورد تصویر بردار-2

 High KVاستفاده از روش -3
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 را کاهش میدهیم. mAsکه قابل استفاده برای عضو مورد نظر می باشد، استفاده کرده و به تناسب آن  KV: در این روش از ماکزیمم high KV*روش 

افزایش می یابد و باعث exposure  latitudeپارامتر  KV استفاده می کنیم دانسیته تصویر یکنواختر می شود؟ با افزایش  high KV*سوال: چرا زمانیکه از 

 یکنواختی دانسیته می شود.

AP projection 

پوزیشن بدن و اندام بیمار: بیمار روی تخت 

رادیوگرافی به حالت سوپاین قرار گرفته و زیر 

سر بیمار را کمی باال می اوریم. )کمک می 

کند محور مهره های توراسیک به موازات 

 قرار گیرد(تخت 

اشعه ی مرکزی: عمود بر قسمت میانی 

استرنوم تابیده میشود. )در واقع در امتداد 

 می تابانیم( T7مهره ی 

و در پایین هم باید اولین مهره ی کمری را  C7میدان را در طول باز می کنیم به صورتی که در باال باید مهره ی 

 ه و محدود باشد و فقط شامل ستون فقرات باشد.داشته باشیم و همچنین میدان باید در عرض لوکالیز

از بیمار می خواهیم قبل از تابش یک بازدم انجام دهد تا هوای داخل ریه کامال خارج شود و  وضعیت تنفس بیمار:

 وجود هوا باعث افزایش دانسیته ی تصویر نشود و تصویر یکنواخت تر باشد.

ل بین تنه ی مهره ها، زوائد شوکی )هرچه به سمت پایین تر می آییم این زوائد بهتر دیده می شوند(، پدیکل ها ساختمان های قابل مشاهده: تنه ی مهره ها، فواص

 )در این نما به چشم مهره تشبیه می شوند(، نواحی مفصلی با دنده های مجاور

 تند .*نکته: پدیکل ها جز نواحی پرخون مهره ها بوده و یکی از محل های مستعد متاستاز مهره ها هس

 به هم مشاهده شوندمعیار ارزیابی : در تصویر رادیوگرافی روبروی مهره های توراسیک باید مهره های فوقانی و تحتانی با تیرگی یکنواخت تر و دانسیته ی مشا

 
Lateral projection 

 حالتی، باید بدن نسبت به گیرنده ی تصویر، کامال لترال باشد.ند قرار بگیرد و در هر ایستاده و خوابیده می تواپوزیشن بدن و اندام بیمار: بیمار به صورت 

دست ها با زاویه ( و ز بیمار خواسته شود هر دو دست را به صورت اکستنشن در جلو نگه دارد )مثال :میله را بگیرداین است که انکته ی قابل توجه در وضعیت لترال 

 قرار بگیرد.درجه نسبت به تنه ی بیمار 90ی نسبتا 

نیز باعث می شود مقداری دنده ها جابه جا شوند که در نتیجه سوراخ های بین مهره ای بهتر دیده شوند و هم چنین اسکاپوال  ته:قرارگیری دست در این وضعیت*نک

 شود .  جابه جا می شود . با جا به جایی اسکاپوال و دور شدن آن از مهره های توراسیک امکان بررسی بهتر مهره های توراسیک فراهم می

زیر ناحیه ی کمری بیمار هم یک پد غیر حاجب قرار داده تا انحنای بدن بیمار پر  ،عالوه بر اینکه زیر سر بیمار بالش قرار می دهیم: در نمای نیمرخ خوابیده نکته*

فقرات از حالت موازی نسبت به فیلم و تخت خارج به عبارت دیگر ستون  شده وستون فقرات بیمار به سمت پایین زاویه دار ی کمر، در صورت پر نشدن انحنا. شود

شدن را انجام دهیم برای میشود ، در نتیجه با پر کردن این ناحیه کمک می کنیم که ستون فقرات در راستای افقی قرار گیرد ، حال اگر در مریضی نتوانستیم این پر 

تابشی به صورت عمود ی اشعه انحنای کمری، غیر این صورت یعنی در صورت پر شدن  درجه به سمت سر زاویه می دهیم ، در 10رفع این مشکل پرتوی تابشی را 

 .است
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خلف در در  T7ی )مهره درجه به سمت سر در صورت پرنشدن این انحنا. 10در صورت پرشودن انحنای کمر و با زاویه ی  T7مهره ی بر عمود  اشعه ی مرکزی:

 قدام هم نقطه ی میانی استرنوم است(در و امتداد زاویه ی تحتانی اسکاپوال 

خواهیم که بازدم انجام دهد تا هوای داخل ریه ها تا حد بهمانند رادیو گرافی رو به رو از بیمار -1 :دو راه حل وجود داردبرای بهبود کیفیت تصویر شرایط تابش: 

 و دانسیته ی تصویر کاهش یابد. امکان خارج شود

شود در نتیجه ساختمان  unsharpnessساختمان دنده ها دچار  ،( استفاده کنیم که کمک میکندbreathing techniqueاز روش تابش در حین تنفس ) -2

 های اصلی را که ستون فقرات توراسیک هستند می توانیم خیلی خوب ببینیم

) ن مهره ای، فواصل بین تنه ی مهره ای و سوراخ های بی های توراسیک ساختمان های قابل مشاهده : تنه ی مهره

 در گردن این سوراخها در نمای ابلیک مشاهده میشوند اما در توراکس این سوراخها در نمای لترال دیده میشود(

معموال در این نما مهره های باالیی را ممکن است خیلی خوب نبینیم که الزم است سرویکو توراسیک *نکته: 

 جداگانه تهیه کنیم .

 .ا عالوه بر مهره های توراسیک اولین مهره ی کمری نیز دیده شوددر نمای لترال باید حتم*نکته: 

 .ز اهمیت استئدر مهره های توراسیک ارتفاع تنه ی مهره ها حا*نکته: 

 ناحیه ی سرویکال است .  پروجکشن لترال ندیکاسیون: مشابه اندیکاسیونا

دنده های متصل به مهره های  ،برای تشخیص نمای نیمرخ کامل بدون چرخشی اختصاصی: معیار های ارزیاب

پوز شده باشند که تایید کننده ی این است که بدن بیمار در متوراسیک در ناحیه ی خلفی باید روی هم سوپرای

 هنگام رادیوگرافی در وضعیت نیمرخ صحیح قرار داشته است.

Oblique projection 

 ابتدا به جدول زیر توجه فرمایید.

 *********** ابلیک قدامی  ابلیک خلفی  اندیکاسیون اصلی 

 سرویکال  مارکر سمت نزدیکتر  مارکر سمت دورتر سوراخ های بین مهره ای 

 توراسیک مارکر سمت نزدیکتر  مارکر سمت دورتر مفاصل آپوفیزال 

 لومبار  مارکر سمت دورتر  مارکر سمت نزدیکتر  مفاصل آپوفیزال 

 میشود، برخالف  ابلیک مهره های سرویکال، ابلیک مهره های توراسیک، اندیکاسیون دیگری دارد.همانگونه که در جدول مشاهده 

 اما درتوراسیک در نمای ابلیک مشاهده میشوند. (pillar)در ستون فرعی یا مفاصل آپوفیزال در سرویکال در نمای لترال دیده می شوند

*نکته: محل مفاصل آپوفیزال در تصویر 

بین زائده مفصلی فوقانی یک رادیوگرافی : 

 مهره با زائده مفصلی تحتانی مهره ی باالیی

در مهره های پشتی به علت تحرک کمتری 

که نسبت به بقیه ی مهره ها دارند، طبیعتا 

مفاصل هم تحرک کمتری داشته و بنابراین 

این رادیوگرافی ابلیک کمتر درخواست 

 میشود.

حالت  پوزیشن بدن و اندام بیمار : بیمار به

ایستاده یا خوابیده قرار گرفته و از وضعیت 

درجه )به سمت قدام یا 20لترال حدود 

خلف( چرخش پیدا می کند . میزان 

چرخش بدن بیمار به اندازه ای است که 

 درجه نسبت به فیلم زاویه داشته باشند.70درجه یا کرونال میانی حدود 20صفحه ساجیتال میانی حدود 
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 عبور نماید. T7رتی تابیده میشود که از مهره ی اشعه ی مرکزی: به صو

 ند .مارکرگذاری نماهای ابلیک توراسیک با مارکرگذاری ناحیه ی سرویکال یکسان است .اما از نظر اندیکاسیون اصلی مشابه مهره های لومبار هست

وضعیت لترال است بنابراین تنه ی مهره ها هنوز نمایی شبیه به نمای دراین نما چون چرخش بیمار از وضعیت لترال خیلی کم است ، نما در ابتدا بسیار شبیه به 

سمت خلف دارای قلترال را حفظ کردند ولی مفاصل اپوفیال در این نما مشاهده شده و نمای کل دنده ها نسبت به وضعیت لترال تغییر کرده است و دنده ها در 

 .سوپرایمپوز نیستند

 زآل باید باز مشاهده شوندمعیار ارزیابی اختصاصی: مفاصل اپوفی

 (lumbar or lumbosacral vertebrae)ستون فقرات ناحیه ی کمری یا لومبار

 در مورد مهره های کمری لندمارک های مورد استفاده عمدتا ساختمان های لگن هستند شامل :

 قرار گرفته است. L 4ایلیاک کرست در امتداد مهره ی -1

 .S1-L5(لندمارک خوبی است برای مفصل ساکروایلیاک و همچنین مفصل ASISخارخاصره ای قدامی فوقانی )-2

 برجستگی تروکانتر بزرگ تقریبا در امتداد سمفیز پوبیس قرار گرفته است .-3

 کمری است . 3و2)جایی که دنده ها تمام می شوند (در حدود مهره ی  lower costal marginلبه ی تحتانی توراکس-4

 مهره های کمری بیماران عمدتا باید همراه با آمادگی قبلی)امادگی شکم( انجام شود. *نکته: تصویر برداری

یز کنیم و هم باید یک در مورد امادگی شکم هم باید رژیم غذایی مناسبی )رژیم غذایی سبک همراه با مایعات فراوان (را یکی دوروز قبل از ازمون برای بیمار تجو

 با داروی ضد نفخ باشد( برای بیمار تجویز شودکه میتواند همراه  laxativeملین )

سال و افراد مسن، بیماران 2عبارتند از: حالت تهوع و استفراغ، اسهال، بارداری، در بیماران دهیدراته، اطفال زیر laxative*نکته: موارد کنترااندیکاسیون داروهای 

 مشکوک به انسداد گوارشی

 قبلی ندارد .*نکته: مریض اوژانسی نیاز به امادگی 

AP projection or PA projection 

(Optional) 

گاهی اوقات درخواست لومبوساکرال داریم که شامل 

ستون فقرات کمری+ساکروم یا فقط مفصل بین آن 

 است. ها

اگر نیاز به آمادگی داشته مریض را با امادگی پذیرش 

می کنیم و قبل از شروع آزمون از بیمار راجع به 

 میکنیم. آمادگی سوال

قرار بگیرد. در صورتی که  proneیا  supineپوزیشن بدن و اندام بیمار : میتواند بیمار روی تخت رادیوگرافی خوابیده به صورت 

کند. مریض باید  flexionقرار گیرد، باید برای پرکردن انحنای ناحیه کمری، از مریض می خواهیم زانوهارا  supineبه صورت 

 در امتداد طولی تخت رادیوگرافی( midsagittal planبدون چرخش باشد)

 (L4)پرتو مرکزی :عمود بر مهره چهارم کمری

 *نکته:وضعیت تنفسی بیمار در این مورد تأثیری ندارد.

اندازه ی میدان : میدان را از طرفین به صورتی محدود می کنیم که در تصویر، مفاصل ساکروایلیاک دوطرف را داشته باشیم تا 

 احتمالی این مفصل نیز مشخص شود. )میدان لوکالیزه باعث پرتوی اسکتر کمتر و درنتیجه بهبود کنتراست می شود(ضایعات 

ساختمان های قابل مشاهده : استخوانی : تنه ی مهره ها که ارتفاع آن حائز اهمیت است، پدیکول ها)نمایی مشابه چشم مهره(که 
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رخی متاستازها این دانسیته تغییر می کند، فاصله ی بین پدیکول ها که نشان دهنده ی عرض کانال نخاعی است، دانسیته ی پدیکول ها حائز اهمیت است و در ب

 ، مفصل لومبوساکرال و سگمانهای اول ساکروم، مفاصل ساکروایلیاک در طرفین ستون مهرهو عرضی فاصله ی مربوط به دیسک بین مهره ای، زوائد شوکی

واس که در دوطرف ستون فقرات دیده میشود و نشان دهنده ی کنتراست مناسب می باشد.)این ساختار در رادیوگرافی های شکم و حاشیه ی عضله پس :بافت نرم 

 کلیه ها کمک کننده است.(

دم چرخش بیمار است. باید در مرکز تصویر باشد، زوائد شوکی باید در راستای خط میانی طولی تصویر باشد که نشان دهنده ی ع L4معیارهای ارزیابی: مهره ی

 حاشیه عضله ی پسواس باید قابل مشاهده باشد که نمایانگر شرایط مناسب است.

 اندیکاسیون: 

)افزایش استخوان سازی(، بررسی  osteoblastic)نقص مهره ای(، بررسی  Spinal Bifidaبررسی 

 به ستون فقراتBreast cancer متاستاز سرطان مثال 

ا نقص مهره ای، قوس خلفی مهره در خلف به هم متصل نشده و در تصویر ی spinal bifida*نکته:در 

 دانسیته مهره کم شده است. برای بررسی این نقص رادیوگرافی روبروی از مهره ها کفایت میکند

 دانسیته ی مهره ها و هم چنین لگن بیشتر از حالت عادی)سفیدتر( می شود osteoblastic*نکته: در 

ستاز به مهره ها، استخوان سازی افزایش یافته و دانسیته ای غیرعادی در بافت *نکته: در هنگام متا

 استخوانی پدیدار میشود که با توجه به آن میتوان به سرطان پی برد.

Lateral projection 

ودر وضعیت لترال کامل قرار میگیرد. برای مهره های کمری و سینه ای توصیه می شود که بیمار  Lateral recumbentپوزیشن بدن و اندام بیمار:بیمار به صورت 

طوری لترال قرار بگیرد که ما در خلف او باشیم. بیمار زانوها را خم می کند که علت 

 آن تحمل وضعیت لترال و پایداری بیمار.

ر میگیرند، مهره های *نکته: بیماران بر اساس فرم بدنی، وقتی در حالت لترال قرا

 کمریشان در وضعیت های مختلف قرار می گیرد:

Sthenic  انحنای کمر را با یک بالش یا ملحفه پر می کنیم و در این حالت، فقرات :

 کمری به موازات فیلم قرارمیگیرد.

چاقی گالبی شکل)چاقی لگنی(:فقرات در وضعیت لترال از حالت موازی خارج شده و 

 کنیم می پر ملحفه یا بالش یک اب را کمر انحنای

 خارج موازی در وضعیت لترال از حالت از فقرات(:چاقی سیبی شکل)چاقی شکمی

 کنیم. می پر ملحفه یا بالش یک با را کمر شده و انحنای

اینچ در 1.5تا1در امتداد ایلیاک کرست و  L4پرتو مرکزی :عمود بر مهره ی 

خلف صفحه کرونال میانی. البته درصورتیکه انحنای کمر پر نشود اشعه باید 

 درجه زاویه به سمت پا باشد. 8تا5دارای 

ساختمان های قابل مشاهده: تنه ی مهره های کمری و اخرین مهره ی 

ول ها، فضای در نمای لترال، سوراخ بین مهره ای، پدیک S1توراسیک و 

 حدودی از زوائد عرضی. زوائد شوکی یا خاری و دیسک بین مهره ای، المینا،

در مارکر گذاری، هرسمت از بدن که نزدیک تخت باشد، مارکر همان سمت 

 قرار داده میشود.

*نکته: اگر آمادگی بیمار کافی نباشد،دانسیته های مزاحمی در تصویر)مثل 

 گاز داخل روده( دیده می شود.
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 اندیکاسیون ها:

)عارضه عفونت مهره یا  ( )عالمت: تنگی کانال نخاعی(، ضایعات عفونیhypoplasticمثل تشکیل نشدن کامل مهره ) (congenital)ضایعات مادرزادی

Osteomyelitis(بررسی جوش خوردن ،)fusion،).بررسی پروتز های دیسک  ( مهره در عمل پروتزگذاری )قبل و بعد از عمل جراحی رادیوگرافی انجام می شود

یا   Osteophyte ،Spondylolisthesis( مثل degenerative،  بررسی ضایعات تخریبی مهره ها یا دیسک و مهره)ضایعات (Artificial Disk) بین مهره ای

 (compression fractureسرخوردگی مهره و شکستگی از نوع فشرده شدن)

ز نوع فشرده شدن که برای بررسی آن یک کلیشه با پوزیشن لترال می گیریم .تشخیص شکستگی از روی ارتفاع : شکستگی ا  Compression Fracture*نکته:

 ی کند.مهره ها)کاهش ارتفاع مهره ها بیشتر در سمت قدام( صورت میگیرد . البته در نماهای دیگر هم دیده می شود ولی یک کلیشه ی لترال کفایت م

این ضایعه در سوراخ های بین مهره ای مشهود بوده و  لبه ی مهره ها در این بیماری تیز میشوند و نشانگر ضایعات تخریبی است.(: osteophyte*نکته: استئوفیت)

 بر عصب اثر فشاری وارد می کند.

اینچ پایین  1که پرتوی مرکزی حدود  موردنیاز است که در این صورت الزم است مثل لترال لومبار عمل نماییم با این تفاوت S1وL5*گاهی اوقات فاصله ی مفصلی 

تر از ایلیاک کرست تابیده و میدان 

 کامال محدود است .

برای مطمئن شدن ازاینکه پرتوی 

عبور خواهد  S1و L5مرکزی از 

کرد،باید پرتو مرکزی را پایین تر از 

خطی تابش کنیم که ایلیاک کرست 

و در  دوطرف را به هم وصل می کند

فضای بین تا است  ASISامتداد 

 مفصلی خوب دیده می شود.

جداگانه تصویربرداری می کنیم؟ زیرا پرتوها واگرا هستند و در لترال لومبار، این مفصل در حاشیه قرار داشته و تصویری واقعی  S1و  L5*سوال : چرا از مفصل بین 

 از آن نداریم و نمیتوان ارزیابی دقیقی از آن بعمل آورد.

مهره شایع است وبیماران با عالئم کمردرد مراجعه می کنند به خصوص در دوره ای که دچار ضعف عضالنی شده اند این  S1  ،Fusionو L5*نکته:در ناحیه 

 کمردرد راحت تر مشخص می شود.)ضعف عضالنی ناشی از چاقی ، کهولت سن ، کم تحرکی یا یک بیماری(

 مهره ی کمری داریم. 4پیدا می کند و درنتیجه  Fusionبه ساکروم  sacralization : L5-1 در دو محل زیر شایع است: fusion*نکته: 

 2- Lumbarization مهره ی کمری داریم. 6: سگمان اول ساکروم از بقیه ی ساکروم جدا میشودو درنتیجه 

Oblique Projection (45 degree) 

می  Rمارکر  : LAOیا  RPOابلیک راست:-1

 گذاریم.

می  Lمارکر  :  RAOیا  LPOابلیک چپ:-2

 گذاریم.

توصیه می شود این رادیوگرافی های ابلیک 

را با ابلیک خلفی انجام دهیم چون مهره ها 

 در خلفند.

 در این رادیوگرافی در نمای ابلیک مهره ، مفاصل آپوفیزال را داریم.

می گیرد. برای هر ابلیک میزان چرخش از وضعیت روبرو برای ابلیک  پوزیشن بدن و اندام بیمار: در یکی از حالت های ابلیک قدامی یا خلفی)ترجیحا خلفی(قرار

 درجه است.و باید در هر دو وضعیت ابلیک راست و چپ قرار بگیرد. 45کردن بدن بیمار، 
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د. )دربعضی بیماران این است(،با صفحه ساجیتال میانی تقاطع دار L4 پرتو مرکزی: خطی که ایلیاک کرست دوطرف را به هم وصل می کند)که روی بدن در امتداد

اینچ به طرفین عالمت می گذاریم.این نقاط ، نقاط تابش  2نقطه ی تقاطع،منطبق بر ناف است ولی در بعضی بیماران هم جواب نمی دهد(، از این نقطه به اندازه ی 

 پرتو مرکزی است.

 دورتر از سطح فیلم است)باالتر است( *سوال: کدام یکی از این نقاط برای اشعه ی مرکزی استفاده می شود؟ نقطه ای که

است. سپس مریض را به یک سمت می چرخانیم)در  L4بگیریم:قبال یک رادیوگرافی روبرو انجام داده ایم،تیوب منطبق بر  RPOمثال میخواهیم تصویر در حالت 

 درجه را درست انجام داده باشیم.  45است.به شرطی که چرخش اینجا به سمت راست( و اگر تیوب را دیگر جابجا نکنیم،نقطه سانتر پرتو،خود در جای مناسبی 

 )سگ اسکاتی(Scotty dog**در این رادیوگرافی مهره ها نمایی شماتیک ایجاد می کنند به نام 

 چشم سگ:پدیکل مهره، تنه سگ:المینای مهره، پوزه سگ:زائده عرضی مهره، گوش سگ:زائده مفصلی فوقانی، پای سگ:زائده مفصلی تحتانی

( این ناحیه گردن سگ باید پیوسته باشد و هیچ گونه نقصی نباید در تصویر وجود داشته باشد و نقص در pars interarticularisگردن سگ:ناحیه بین مفاصل)

 این ناحیه میتواد سرخوردگی را تعیین نماید.

آن یک فضای مفصلی آپوفیزال  ی آن یک فضای مفصلی آپوفیزال و پایین؟ چون در باال می گوییم pars interarticularis*سوال: چرا به ناحیه ی گردن سگ  

 دیگر قرار داشته و درواقع بین مفاصل آپوفیزال قرار گرفته است.

 تحتانی)پای سگ( از یک مهره باالیی،مفاصل آپوفیزال را داریم. مفصلی فوقانی)گوش سگ( از یک مهره پایین و زائده ی مفصلی *نکته:بین زائده

 شوند. ارزیابی اختصاصی: در تصویر نمای ابلیک ستون فقرات کمری باید قادر باشیم نمای اسکاتی داگ را ببینیم و مفاصل اپوفیزال باید باز دیدهمعیار 

 

L5-S1 joint (lumbosacral joint) 

PA or AP Axial projection 

در راستای عمودی نیست و به سمت پا زاویه دارد، در نمای روبروی مهره های کمری به صورت بسته دیده می شود ؛ پس برای مشاهده  S1وL5*چون فضای بین 

ی بین  درجه می باشد. و پرتو مرکزی در امتداد فاصله 35درجه و برای زنان  30ی آن باید پرتو ی مرکزی را به سمت سر زاویه داد. میزان این زاویه برای مردان 

L5  وS1 میتابد 

 AP Axialگرفت.)یکی کفایت می کند(.البته  PA Axialو هم  AP Axialهم می توان 

 ارجحیت دارد چون ستون فقرات در قسمت خلف بدن واقع شده است.

AP Axial projection 

پرتو مرکزی: پرتو مرکزی وسط دو خط فرضی است.یک خط،خطی که ایلیاک کرست 

)خار خاصره ی قدامی  ASISدوطرف را به هم وصل می کند و یک خط هم خطی که 

 فوقانی( دوطرف را به هم وصل می کند.  
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 6  را پیدا کرده)خط واصل ایلیاک کرست دوطرف(و از آن L4؛ اینچ است  1.5یک راه حل دقیق تر:چون در ناحیه کمری فاصله ی هر مهره با مهره ی پایین تر 

 سانتی متر پایین تر می آییم.

 *نکته: ممکن است بیمار نیاز به آمادگی داشته باشد.

باید میدان شامل  S1وL5نکته:در تصویر رادیوگرافی مفصل بین 

مفصل ساکروایلیاک)مفصل بین ساکروم و ایلئوم( نیز باشد زیرا در 

ماران، اولین تغییرات در ضایعات پیش رونده ی ستون بعضی بی

فقرات در مفصل ساکرو ایلیاک روی می دهد که میتواند به صورت 

دوطرفه و یکطرفه باشد. اگر این ضایعات به موقع تشخیص داده 

نشود،  ابتدا ستون فقرات کمری بیمار درگیر شده و به تدریج بقیه 

ه در این وضعیت بیمار قادر ستون فقرات نیز دچار ضایعه میشوند ک

 به هیچگونه حرکتی نیست.

                                                                                                                         PA Axial projection 

 خوابیده روی تخت رادیوگرافی. Proneپوزیشن بدن و اندام بیمار: بیمار در حالت 

  

 (L4اینچ پایین  1.5)حدود  " L5روی "درجه به سمت پای بیمار 30پرتو مرکزی:در آقایان و بانوان با زاویه ی 

 درجه میباشد 30درجه میتابد اما زاویه ی بیان شده در کالس  35*نکته:در مریل بیان شده است پرتو با زاویه ی 

                             هم مفاصل ساکرو ایلیاک به صورت دو طرفه قابل بررسی می باشند.  L5,S1ل بین *در این تصاویر هم مفص

 ( Sacrum & Coccyxساکروم و کوکسیکس )

باشد تقعر قدامی و تحدب خلفی دارد. ولی در مورد کوکسیکس  supineاستخوانهایی با ساختمانی منحنی هستند ؛ طوری که در مورد ساکروم اگر بیمار در حالت 

 بلعکس می باشد .

Sacrum AP axial projection 

 این روش، روش استاندارد تصیربرداری از ساکروم می باشد.

 روی تخت قرار میگیرد supineپوزیشن بدن و اندام بیمار: بیمار در حالت 

اینچ باالتر از سمفیزپوبیس  2سمت سر می تابد . محل تابش پرتو درجه به  15پرتو مرکزی: پرتو با زاویه 

 است .
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تابش را افزایش ساختمان های قابل مشاهده : حدود مفصلی مهره اول ساکروم و پنجم لومبار)همه ی مفصل درتصویر نیست و برای مشاهده ی مفصل باید زاویه ی 

 کروایلیاک دوطرف، سمفیز پوبیسدهیم(، سگمان های ساکروم ، سوراخهای ساکروم، مفاصل سا

 .نکته: در صورت عدم کنترااندیکاسیون، بیمار باید آمادگی قبلی داشته باشد زیرا گاز داخل کولون نیز در صورت عدم آمادگی مشاهده میگردد

 رین سوپرایمپوز را داشته باشند.معیار ارزیابی : مفاصل ساکرو ایلیاک در دوطرف باید در داخل میدان باشند و سمفیزپوبیس و ساکروم باید کمت

    

  

PA Axial projection Sacrum 

 درجه به سمت پا می تابد .سانتر پرتو در حدود انحنای ساکروم است  15قرار می گیرد و پرتو با زاویه  proneبیمار در حالت 

Coccyx AP Axial projection 

 باشد.این روش، روش استاندارد تصویربرداری از کوکسیس می 

آگزیال ساکروم است با این   APپوزیشن بدن بیمار و سانتر پرتو مانند 

 درجه به سمت پا می تابد. 10تفاوت که پرتو با زاویه 

معیارارزیابی اختصاصی: در این رادیوگرافی باید کوکسیس از سمفیز 

 پوبیس کامال جدا باشد.

  کاهش داد.*نکته: برای انجام این رادیوگرافی باید شرایط تابش را 

PA Axial projection Coccyx 

 درجه به سمت سر می تابد . سانتر پرتو هم در حدود استخوان کوکسیکس می باشد . 10قرار میگیرد . پرتو با زاویه  proneبیمار در حالت  

Sacrum & coccyx lateral projection 

 (ASIS)فوقانی-لندمارک:  خار خاصره قدامی

 lateral recumbentپوزیشن بدن واندام بیمار: بیمار به حالت 

 قرار میگیرد.

-اشعه ی مرکزی: برای بررسی ساکروم از خار خاصره ی قدامی

اینچ به خلف میتابد و  برای بررسی کوکسیس از خار  3فوقانی 

 اینچ به پایین می تابد . 2اینچ به خلف و  3فوقانی -خاصره قدامی

هر دو استخوان در یک تصویر باشندو همچنین میتوان ساکروم و کوکسیس  *نکته: ممکن است

 را در تصاویر جداگانه قرار داد.
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 *نکته: برای بررسی کوکسیس بیشتر از سی تی اسکن استفاده می شود .

 

 

 (Sacroiliac Joint) مفصل ساکروایلیاک 

Ankylosing spondylitis : )جمود ، خشکی و سفتی مفصل است که دربسیاری از مفاصل به خصوص مفاصل سینوویال ایجاد می شود . )آنکیلوز مفصلی 

با پیشرفت این این بیماری از مفصل ساکروایلیاک شروع شده به تدریج تمام بدن را درگیر میکند. اولین نشانه ی این بیماری، کاهش دامنه ی حرکتی است و 

 د.بیماری، محدودیت افزایش می یاب

 نمایی که این ضایعه در تصویر ایجاد میکند، به نمای نی خیزران)چوب بامبو( معروف است.

 این عارضه درمان ندارد و اگر به موقع تشخیص داده شود فقط کیفیت زندگی بیمار را بهبود می بخشد .

پوزیشن، مفصل در حالت نیمرخ قرار گرفته و در تصویر، ایجاد نمای  برای مشاهده مفاصل ساکروایلیاک راست و چپ از پوزیشن ابلیک استفاده می شود و در این 

 نیمرخ میکند.

Oblique projection AP 

پوزیشن بدن و اندام بیمار: ابتدا 

قرار  supineبیمار در وضعیت 

به راست  RPOگرفته و سپس برای 

به چپ میچرخد و  LPOو برای 

 درجه است. 25میزان این چرخش 

ز خار خاصره اشعه ی مرکزی: ا

فوقانی سمتی از بدن که -قدامی

اینچ به  1دورتر از تخت قرارگرفته، 

 سمت داخل می تابانیم

 *نکته: در هر پوزیشن، مفصل باالتر و دورتر از تخت بهتر دیده می شود پس باید مارکر سمت دورتر را قرار دهیم. 

PA Oblique projection 

پوزیشن بدن و اندام بیمار: بیمار 

می خوابد و  proneدر وضعیت 

درجه به سمت  25به اندازه ی 

 راست یا چپ میچرخد.

اشعه ی مرکزی: باید به گونه ای 

اینچ داخلتر خار  1بتابد که از 

 فوقانی خارج شود.-خاصره قدامی

*نکته: در هر پوزیشن، مفصل نزدیکتر در تصویر قابل مشاهده است پس مارکر سمت نزدیکتر به فیلم را می گذاریم و 

 پرتو را روی مفصل نزدیکتر می تابانیم . 

Lumbar PA or AP Bending 

است بیمار ایستاده باشد . زیرا هم همکاری بیمار بهتر  Bendingمی گوییم. در رادیوگرافی در وضعیت  bendingخم شدگی ستون فقرات کمری به طرفین را 

 بیشتر است و هم وزن بیمار کمک کننده است .
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 پوزیشن بدن و اندام بیمار:بیمار در وضعیت روبرو قرار گرفته و یک بار به سمت راست و یک بار به چپ خم می شود.

 د و تغییر پوزیشن تنها از ناحیه کمری است . *نکته: بیمار در اندام تحتانی و لگن هیچ گونه چرخشی نباید داشته باش

*نکته: برای مارکر گذاری، مارکر همان سمتی که 

انحراف به آن سمت است را می گذاریم و طوری باشد 

که انگار بیمار روبروی ما ایستاده است)اگرنیاز شدتصویر 

 را بچرخانیم(

 کمری می تابد 4پرتوی مرکزی: عمود بر مهره 

باال شامل دیستال مهره های توراسیک و از میدان : از 

اینچ پایین تر از ایلیاکرست دو طرف  2یا  1پایین هم 

 در میدان باشد .

و بخشهایی از ساکروم را حتما  L5معیار ارزیابی : مهره ی 

باید در تصویر داشته باشیم. لگن باید در تصویر در نمای 

 قرینه روبرو کامل دیده شود ) ایلیاکرست دو طرف کامال

 باشند (.تمام عرض تواکس درتصویر باشد .

 اندیکاسیون: بررسی دامنه حرکات طرفی مهره های کمری.

*نکته: در برخی از ضایعات مثل جوش خوردگی مهره ) 

Spinal Fusion  دامنه ی حرکات دچار محدودیت می )

شود . ممکن است نیاز به عمل جراحی یا فیزیوتراپی داشته 

 بل و بعد اقدامات درمانی تصویر تهیه شود .باشد که باید ق

Scoliosis  . اسکولیوز( : گاهی در برخی بیماران مهره ها به یک سمت یا هر دو سمت انحراف دارد و ستون فقرات در راستای ساجیتال نیست( 

ند، با فیزیوتراپی تاحدودی رفع می شود .همچنین می تواند این ضایعه می تواند برگشت و اصالح پذیر باشد که در صورت اینکه مفاصل تحرک خودرا حفظ کرده باش

 برگشت و اصالح ناپذیر باشد که حتماباید جراحی شود .

عدا به دالیل مختلف از علل این بیماری یا مادرزادی است که به دلیل نقص های آناتومیکی مهره ها ایجاد می شوند ، یا اکتسابی است که فرد ابتدا سالم بوده و ب

 دالیل عصبی مثل عارضه پولیومیلیت یا فلج اطفال، مبتال می شود.جمله 

به محدودیت حرکتی و  گاهی در بزرگساالن اختالالت استخوانی مثل پوکی استخوان ، یا تحلیل در برخی عضالت ناحیه پاراورتبرال به دالیلی مثل سکته و ... منجر

 نجر به اسکولیوز گردد. اسکولیوز می شود و یا حتی جراحی توراکس هم می تواند م

داریم که علت آن بررسی بهتر فضای دیسک بین مهره ای در این پروجکشن می  PAبرای تشخیص این عارضه به کمک رادیوگرافی، نیاز به نمای روبرو با پروجکشن 

 باشد.

اندازه میدان و پرتو مرکزی: بستگی به وسعت عارضه 

کمری را با هم درگیر اسکولیوز دارد که آیا ناحیه توراسیک و 

کرده یا فقط یک ناحیه دچار شده است.اگر هر دو ناحیه با 

هم درگیر شده باشند میدان باید بزرگ باشد و تمام ستون 

فقرات در تصویر باشد . سانتر پرتو هم نقطه میانی بین 

سرویکال می باشد ودرصورت  7دیستال کمر و مهره 

مرکزی ناحیه ی درگیری یک ناحیه، نقطه ی تابش نقطه ی 

مورد نظرباید باشد. اندازه میدان از عرض باید به اندازه ای 

 باشد که تمام عرض توراکس را در تصویر داشته باشیم .
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، در زیادی است *سوال: چرا میدان در طرفین باید بزرگ باشد؟ ممکن است درصورت محدودکردن میدان از اطراف ، نواحی که ستون فقرات در آنها دارای انحنای

 تصویرنباشند .

اینچ پایین تر از ایلیاک کرست در  1نکته : در مورد این عارضه حتما باید 

تصویر باشد . همچنین اندام تحتانی و لگن بیمار باید فاقد چرخش باشد و لگن 

 در حالت افقی قرار گیرد.

 کرست در تصویرک اینچ پایینتر از ایلیا 1معیار ارزیابی : تمام عرض توراکس و 

 باشند . لگن و اندام تحتانی بدون چرخش باشد .

 به این صورت که :  از تصویر بیمار زاویه ای بدست می آید .

 .اولین مهره ای که انحراف به یک سمت دارد را پیدا میکنیم .1

 .سپس خطی به موازات لبه فوقانی مهره رسم میکنیم .)خطوط اولیه(2

ن مهره ای که درگیر انحراف است .خطی دیگر به موازات لبه تحتانی آخری3

 رسم میکنیم .)خطوط اولیه(

.سپس روی هر یک از این خطوط اولیه یک عمود منصف رسم می کنیم . 4

 زاویه ای که این دو عمود منصف باهم تشکیل می دهند میزان انحراف ستون فقرات را نشان می دهد.

 اید، ممکن است نیاز به یک تصویر از تمام ستون فقرات باشد.*نکته: زمانی که اسکولیوز تمام ستون فقرات را درگیر نم

مهره های توراکس  گاهی برای بیماران مبتال به عارضه اسکولیوز، گرافی لترال هم درخواست می شود : چون به احتمال زیاد ممکن است بیمار خمیدگی بیش از حد

 )کیفوز( نیز داشته باشد . معموال این دو عارضه با هم هستند.

 کیفوز: ناحیه ی توراسیک در نمای لترال دارای افزایش پاتولوژیک تحدب به خلف میشود

 لوردوز: ناحیه ی کمر در نمای لترال دارای افزایش پاتولوژیک تحدب به قدام میشود.

 یعه نیز دارای انحراف میشوند.*نکته: وقتی بیمار دارای انحراف ستون فقرات است، در اثر گذشت زمان و عدم درمان، مهره های باال و پایین ضا

 جبرانی-2اولیه  -1به طور کلی دونوع اسکولیوز داریم: 

 برای افتراق اولیه یا جبرانی بودن اسکولیوز باید سه رادیوگرافی تهیه کرد:

 (PAروبروی کامل لگن )1.

 .قرار می گیرد و ایلیاک کرست سمت راست در تصویر باالتر دیده می شودسانتی متر  30پای راست باال قرار میگیرد : پای راست روی یک بلوکه سیمانی با ارتفاع 2.

 سانتی متر قرار می دهیم و ایلیاک کرست سمت چپ باالتر مشاهده می شود . 30پای چپ باال قرار می گیرد : این بار پای چپ را روی ارتفاع 3.

 است . اما اگر با باال رفتن پای بیمار انحراف برطرف نشد : اسکولیوز اولیه است .اگر با باال رفتن پای بیمار انحراف برطرف شد : اسکولیوز جبرانی 

 *نکته: درمان اسکولیوز جبرانی راحت تر از اولیه است .

حرکات ناحیه لومبار به شکلهای قدامی، خلفی و *نکته: 

 طرفی هستند.  

برای بررسی دامنه حرکات ناحیه لومبار از پوزیشن های 

 میشود:استفاده  زیر

هایپرفلکشن وهایپراکستنشن: تعیین دامنه ی -1

 خلفی-حرکات قدامی
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  2-Bending تعیین دامنه ی حرکات طرفی : 

هایپرفلکشن و هایپراکستنشن: به دو صورت ایستاده و 

 خوابیده انجام میشود که پوزیشن ایستاده راحت تر است.

بیمار در وضعیت لترال قرار گرفته و یک بار 

شن و یک بار هایپرفلکشن انجام میدهد. هایپراکستن

توجه شود که هم لگن و هم اندام تحتانی باید فاقد 

 چرخش باشد.

نکته: درمارکرگذاری، مارکر سمتی قرار داده میشود که 

 به فیلم نزدیکتر است.

.توراکس استخوانی 1توراکس از نظر ساختمانی شامل : 

 .توراکس احشایی2

 مهره های توراسیک، دنده ها و استرنوم)جناغ( :(bony thorax)ساختمان توراکس استخوانی

 (sternum)جناغ

 اندیکاسیون های تصویربرداری از استخوان استرنوم:

 :(congenital)الف(بررسی ناهنجاری های مادرزادی 

فشار به احشای ←مت داخل تقعر یافتهدر بعضی افراد استرنوم به سمت داخل تقعر و یا به سمت بیرون تحدب پیدا میکند.)درمواردی که به س-1

 خطرناکتر(←مدیاستن

 :معموال عالمت دار نیست.(perforation).پرفوریشن یا سوراخ شدگی2

 (fissure).شکاف یا ترک3

 براثر تروماها ایجاد میشوند ب( بررسی ناهنجاری های اکتسابی که

 (ribs)دنده ها 

 تغییرات در دنده ها:

 کوتاهتر است. 12مثال در برخی مبتالیان سندروم داون، دنده ی ←طویل شدگی.در اندازه:کوتاه شدگی یا 1

 .در دانسیته:در بیماری هایپرپاراتیروئیدیسم دانسیته ی دنده ها تغییر میکند.2

 و کاهش دنده ها بر اثر عمل جراحی اتفاق میفتد. (cervical ribs).در تعداد:هم افزایش و هم کاهش تعداد را داریم . افزایش دنده ها در دنده های گردنی 3

 .در شکل:مثال کمان استخوانی دنده ها تغییر پیدا کند.4

 :این ضایعه هم در قسمت فوقانی و هم در قسمت تحتانی دنده ممکن است اتفاق بیفتد و باعث بوجود آمدن ضایعات عروقی شود.(Rib notching).خوردگی دنده5

 اندروپالزیا  دنده ها بصورت هایپوبالستیک هستند یعنی از اندازه طبیعی خود کوچکترند.*نکته: در ضایعه ی آک

 *نکته: دنده ها بعنوان بخشی از سیستم استخوانی ممکن است محلی برای متاستاز باشند.

 است.چرا؟  chest PAمیکندد بلکه درخواست بصورت:برای تصویربرداری دنده ها)مثال در شکستگی دنده ها(در ابتدا رادیوگرافی اختصاصی دنده ها را درخواست ن

 برای بررسی کلی همه ی دنده ها با هم.-1
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ه ی شکستگی زیرا عوارض دنده ها از مشکل خود دنده ها مهم تر است.مثال در ریه،مدیاستن،عروق،فضای جنب و.. مشکل ایجاد میکنند.پس پزشک بدنبال عارض-2 

 است.

. به این صورت که برای بررسی ریه ها، KVPمهمترین و شاخص ترین تفاوتشان در شرایط تابش است یعنی تفاوت در  و دنده ها:  chestتفاوت بین رادیوگرافی *

 را افزایش میدهیم تا قدرت نفوذ افزایش یابد و بتواند از دنده ها که استخوانی هستند، عبور کند. دنده ها مهم نیستند پس آن

 ت را برای ما ساپورت میکند که کنتراست مهمتر است.نفوذ پرتو و کنتراس KVPنکته:*

صحبت کنیم. مثال میگوییم میخواهیم زانو را تصویربرداری کنیم و یک حداقل نفوذ الزم   objectوقتی درمورد نفوذ پرتو صحبت میکنیم باید در محدوده مورد نیاز 

 اشد جواب نمیدهد و اگر بیشترباشد باعث ایجاد اختالل در دانسیته میشود.داریم تا پرتو ی اولیه از زانو عبور کند که اگر کمتر از این حد ب

 پایین استفاده میشود. KVPگاهی نیز میخواهیم یک ساختمان ظریف مثال کلسیفیکاسیون را در ریه بررسی کنیم که در این حالت از 

 را افزایش میدهیم زیرا نیاز به نفوذ پرتوی زیاد داریم.  KVPحالت ریه است که در این (collapse)یا کالپس  pleural effusionو گاهی بیمار دچار 

رافی قفسه سینه نکته:اگر در بررسی دنده ها شرایط مانند شرایط رادیوگرافی قفسه سینه باشد دچار مشکل میشویم زیرا ممکن است شکستگی یک دنده در رادیوگ

 معلوم نباشد.

 ی بر اساس آنچه که در تصویر میتوان دید(:تقسیم بندی رادیولوژیک دنده ها)یعن*نکته: 

 اگر دنده پایین دیافراگم دیده شود: دنده تحتانی و  اگر در تصویربرداری،دنده باالی دیافراگم دیده شود: دنده فوقانی

 نوعی دیگر تقسیم بندی دنده ها)از نظر قدامی و خلفی بودن که دقیقا همان تقسیم بندی آناتومیک است(:*نکته: 

 اگر دنده به خلف نزدیک باشد: دنده خلفیو  نده به قدام نزدیک باشد: دنده قدامیاگر د

 *نکته:دنده قدامی یعنی قسمت قدامی یک دنده.

 9و یا  8ه ولی دند حتما تحتانی اند. 12و  11حتما فوقانی و دنده های  6تا  1*نکته:بعضی از دنده ها را میتوان گفت همیشه تحتانی یا فوقانی اند مثال دنده های 

 را نمی توان قطعی گفت زیرا وابسته به حرکات دیافراگم هستند.

 تحتانی میشود 9در بازدم عمیق: دیافراگم به باال میرود: دنده و  فوقانی میشود  9:  در دم عمیق:  دیافراگم به پایین میرود: دنده 9مثال: دنده 

 تصویربرداری از دنده ها

 استفاده میکنیم. PA*نکات :الف( انتخاب پروجکشن های صحیح با توجه به قدامی یا خلفی بودن دنده ها:مثال دربررسی دنده های قدامی از پروجکشن 

 ب(پوزیشن های صحیح:پوزیشن باید متناسب با محل ضایعه باشد.

 .دنده ها کمک می کند؛ تا حدی که کمتر از آن تهیه ی تصویر ممکن نیست ی پایین رادیوگرافی میکنیم که به وضوح سایه KVشرایط تابشی: دنده هارا با  ج(

 نشان دادن سطح مایع هوا مثال در آسیب به پرده جنب و در اینجا باید از پرتو افقی استفاده کرد.-1*سوال: پوزیشن صحیح چه اهمیتی دارد؟

 وضعیت بدن بیمار است:زیرا وقتی بیمار ایستاده است امکان اینکه بخواهیم دیافراگم را به پایینترین سطح خود هدایت کنیم بیشتر از حالتوضعیت دیافراگم تابع -2

 سوپاین وجود دارد.

در این حال، در حالت ایستاده بهتر میتوانیم میخواهیم دیافراگم را یک بار به باال یک بار به پایین هدایت کنیم تا دنده را بخوبی ببینیم. که  9مثال در بررسی دنده 

 دیافراگم را هدایت نماییم.

 Erect>Supine>Proneامکان هدایت کردن دیافراگم در وضعیت های مختلف بدن، بترتیب به صورت مقابل است:

 بدترین وضعیت، وضعیت پرون است زیرا حرکات تنفسی بخوبی انجام نمیشود.

 د که کدام دنده ها را میخواهیم بررسی کنیم: بررسی دنده های فوقانی: دم عمیقوضعیت تنفسی بیمار: بستگی دار

 بررسی دنده های تحتانی: بازدم عمیق
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 (chestپرتو ی مرکزی: بررسی دنده های فوقانی : مهره هفتم توراسیک)مشابه رادیوگرافی 

 بررسی دنده های تحتانی: مهره دهم توراسیک

Upper Anterior Ribs(PA projection) 

 قدامی 5مثل دنده ی 

وضعیت بدن و اندام بیمار: بیمار 

ترجیحا ایستاده و در صورت اجبار 

بصورت پرون قرار میگیرد زیرا حتی 

تغییر  PAاالمکان نباید پروجکشن 

کند. سر بیمار کمی به سمت عقب 

Extension  میشود )برای اینکه

سایه مندیبل روی بخش فوقانی 

لت گر زیاد اکستنشن کند سایه اکسی پیتال مشکل ایجاد میکند.( همچنین باید دست ها را در ناحیه کمر قرار دهد و یا بوکی را بغل کند)در حاتوراکس نیفتد و ا

 ایستاده( و در وضعیت خوابیده نیز دست هارا در کنار خود قرار دهد.

 وضعیت تنفسی: در پایان دم عمیق تصویربرداری را انجام می دهیم .

 و مرکزی:عمود بر مهره هفتم توراسیکپرت

ساختمان های قابل مشاهده : دنده های 

که باالی  10تا  1فوقانی قدامی از دنده 

 دیافراگم دیده می شوند.

معیار ارزیابی: بیمار نباید چرخش داشته باشد 

و میدساجیتال باید در امتداد تخت یا بوکی 

 قرار گیرد.

اینچ  1.5*نکته:لبه فوقانی فیلم باید حدود 

 ریه را در تصویر داشته باشیم. apexباالتر از شانه ها باشد تا 

تصویر تهیه میکنیم یعنی یک بار در دم عمیق و یک بار در بازدم عمیق. ولی اگر  2مرز است گاهی  8در ناحیه قدامی: چون دنده  8مثال: بررسی حدود دنده ی 

تصویر تهیه شود و اشعه ی مرکزی  PAدیم و دنده بخوبی دیده شد تصویر بعدی را نمیگیریم.چون دنده ی مورد نظر قدامی است باید باپروجکشن یکی را تهیه کر

  T7نیز در بر روی 

ده ای که در شکم می افتد نیز به *نکته: شرایط تابش در دنده های مرزی که یک بار در دم عمیق ور یک بار در بازدم عمیق میگیریم با هم متفاوت است و آن دن

 شرایط تابش باالتری نیاز دارد .

نشان میدهند و سایه *نکته:تفکیک دنده های قدامی از خلفی در تصویر:از میزان شیب و زاویه ها تشخیص میدهیم به طوریکه سایه های افقی تر دنده های خلفی را 

 هایی که شیب دارند دنده های قدامی را نشان می دهند.

دنده ی قدامی یا حدود  6 *سوال: از کجا بفهمیم که دم خوبی انجام داده ایم و دیافراگم به اندازه کافی پایین آمده است؟ از روی شمارش دنده ها که در بزرگساالن

 دنده ی خلفی باید در باالی دیافراگم دیده شود. 9

 ها راحت تر است. نکته:این شمارش باید در باالی دیافراگم راست باشد. شمارش قدامی

 یعنی چهار دنده ی آخر باید دیده شود. 12تا  8باید دیده شود؟ از دنده  (lower anterior ribs)چند دنده ی تحتانی قدامی

Upper Posterior Ribs  (AP Projection) 
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وضعیت داشته  2رار میگیرد. . دست در حالت سوپاین میتواند وضعیت بدن و اندام بیمار: بیمار ترجیحا ایستاده یا در صورت اجبار به صورت سوپاین برروی تخت ق

 .دست ها زیر گردن و چسبیده به تخت)موازی با تخت(2.دست ها زیر گردن و باالی سر)عمود بر تخت( 1باشد: 

این وضعیت دست ها باعث میشود که اسکاپوال تا حد امکان 

 دور بیفتد و سایه اش در تصویر مشکل ایجاد نکند.

 T7مرکزی: عمود بر پرتو 

مهره های توراسیک در این رادیوگرافی در راستای  *نکته:

 استرنوم قرار میگیرند.

*سوال: چند دنده ی خلفی در باالی دیافراگم دیده میشود؟ 

 10تا1دنده ی خلفی 

 

Lower Posterior Ribs 

چند دنده خلفی در پایین دیافراگم در این رادیوگرافی 

 (12و11و10و9آخر)دنده  4دیده میشود؟ 

همیشه دیافراگم سمت راست و چپ با -*چند نکته: 

 اینچ( 1هم اختالف سطح دارند)حدود 

برای راحت بودن توصیه میشود شمارش دنده ها را در -

 سمت راست ریه انجام دهیم.

در حالت خوابیده نمیشود به خوبی پنوموتوراکس را -

 تشخیص داد.

 پوزیشن ایستاده را بکار میبریم زیرا سطح مایع هوا در حالت ایستاده بدست می آید.در همه ی چهار مورد باال ترجیحا -

Axillary (AP or PA Oblique projection) 

برای این رادیوگرافی زمانی میتوانیم 

تصویر خوبی تهیه کنیم که ناحیه ی 

 زیر بغل به موازات فیلم قرار گیرد.

برای بررسی هر دنده فقط یک  

پروجکشن ابلیک نیاز بوده و الزم 

نیست این دنده را در سمت دیگر هم 

 بررسی کنیم.

نکته:در ابلیک خلفی سمت نزدیکتربه 

فیلم  بهتر دیده میشود و در ابلیک 

 قدامی سمت دورتر از فیلم.

پوزیشن بدن و اندام بیمار : بیمار در 

ر یکی از پوزیشنهای ابلیک قرا

 45میگیرد و از حالت روبرو به میزان

میچرخد. در ابلیک های خلفی پرتو 

به ناحیه ی زیر بغلی سمت نزدیک 
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 تر به فیلم و در ابلیک های قدامی پرتو به ناحیه ی زیر بغلی سمت دورتر از فیلم میتابد.

بی برای تشخیص جهت نبوده و باید در ابلیک های خلفی مارکر سمت نزدیکتربه *نکته: اگر بخواهیم مارکر بگذاریم نباید به سایه قلب اعتماد کنیم زیرا مالک خو

 فیلم و در ابلیک های قدامی مارکر سمت دورتر از فیلم را قرار دهیم

وضعیت تنفسی: با توجه به اینکه از کدام ناحیه میخواهیم تصویربرداری راانجام 

 دهیم تعیین میشود.

یان دم عمیق و برای بررسی دنده های برای بررسی دنده های فوقانی در پا 

 تحتانی در پایان بازدم عمیق.

در دنده های  T10در دنده های فوقانی و عمود بر  T7پرتو مرکزی: عمود بر 

 تحتانی

*نکته: وقتی ما در ابلیک پرتو یعنی تیوب را جابجا نمیکنیم و فقط بیمار را 

باالتری دیده میشود پس پرتوی مرکزی در قسمت  زاویه میدهیم ناخودآگاه

پرتوی مرکزی در این حالت میشود روی نیمه باالتر ولی در سطح مهره 

 هفتم یا دهم توراسیک.

 اندیکاسیون: بررسی دنده ها در ناحیه زیر بغل

*نکته: در تصاویر ابلیک دنده ها دو میدان ریوی وجود دارد. میدان ریوی 

رکری که گذاشتیم میگوییم اصلی و میدان ریوی سمت مقابل که بر اساس ما

میدان ریوی اصلی کدام است و تصویر دنده هارا در ناحیه ی زیربغلی 

 میدانریوی اصلی بررسی می نماییم.

 برابر عرض میدان مقابل باشد. 2معیار ارزیابی اختصتصی: در تصاویر ابلیک صحیح باید عرض میدان اصلی 

 ای ناحیه زیر بغلی در این حالت افقی تر نمایش داده میشود.نمایی که در حالت ابلیک مشاهده میکنیم:دنده ه 

 فرم های مختلف بدنی: احشای قفسه ی سینه در  مقایسه ی

 Asthenic (B) Hypersthenic (A) 

 کمتر بیشتر ارتفاع ریه ها

 بیشتر کمتر عرض مدیاستن

 

 در رادیوگرافی های قفسه سینه، بنابه هریک از فرم های بدنی و عرض قفسه ی سینه صورت میگیرد. انتخاب میدان تابشی

 تصویربرداری دنده:اندیکاسیون های 

 دیده میشود. PA )دنده )دنده های خلفی فوقانی  و ( که در گرافی سرویکال cervical ribs)دنده های گردنی-1

 ممکن است یک دنده هم شکستگی داشته باشد و هم دفورمیتی  که البته( دنده deformityمشاهده شکستگی و دفورمیتی های) -2



24 
 

و یا یک دنده بیشتر از دویا سه ناحیه شکسته شود ، بیمار دچار اختالل تنفسی می  داشته باشد دنده مجاور( 3اگر بیمار شکستگی های متعدد )بیشتر از *نکته: 

 شود و در یک وضعیت اورژانس مراجعه می کند.

 وقتی یک دنده را دنبال می کنیم و به ناحیه ای می رسیم که دنده یک حالت اتصال پیدا کرده تشخیص های افتراقی متعددی گرفتهبررسی اتصاالت دنده ای: -3

 می شود که به سابقه ی بیمار و علت مراجعه برمی گردد.

 مشاهده میشود.بخش سوپریور و اینفریور دنده عبارتست از تفاوت عرض دنده در دو ناحیه ی مختلف که در  (Rib notchingخردگی)-4

ان خون آنها زیاد می شود یا حالت تروندوس پیدا می کنند خردگی های ناحیه تحتانی عمدتاَ به دلیل عناصر تشریحی زیر دنده مثل عروق است ؛وقتی جری*نکته:

 شود.به تدریج دنده  دچارخردگی می ،

 (Sternumاسترنوم)

 استرنوم بعد از تروما و شکستگی از نمای طبیعی خود خارج می شود.

و یا  تیکترال می توان مشاهده کرد؛ ممکن است تروماگاهی استرنوم برخالف استرنوم طبیعی به سمت داخل یا خارج فرورفتگی یا برآمدگی دارد که در نمای ل

 مادرزادی باشد 

 و لترال است . )ابلیک(تصاویری که از استرنوم تهیه می شود عمدتاَ رو به رو*نکته: 

PA oblique projection  

به روی استرنوم به صورت توموگرافی مخصوصا  )بهترین روش تصویربرداری رواستفاده میشود  CT-scanو معموال از  کمتر درخواست می شوداین پروجکشن 

 ( تصویر تهیه می شود(CTتوموگرافی کامپیوتری )

کدیگر جدا شوند و درواقع *نکته: در وضعیت روبرو استرنوم در امتداد ستون فقرات است بنابراین باید بیماراز روبرو کمی جابجا شود تا ستون فقرات و استرنوم از ی

 ابلیک است.تصویر روبروی آن یک 

 درجه است 25تا  15وضعیت بدن بیمار: بیمار در وضعیت ابلیک قدامی به صورت خوابیده قرار می گیرد ومیزان چرخش آن از وضعیت روبرو بین 

ه طور کلی سعی شود خلفی بدن بستگی دارد و هرچه قطر بدن بیشترباشد، میزان چرخش کمتری مورد نیاز است. ب-*نکته: میزان چرخش بدن بیمار به قطر قدامی

 از کمترین میزان چرخش استفاده شود تا تصویر واقعی تری به دست آید.

باشد  RAOچون استرنوم قدام بیمار است ، ابلیک قدامی می گیریم ؛ توصیه می شود که ابلیک قدامی راست تهیه شود چرا که وقتی بیمار در وضعیت  *نکته: 

سمت چپ ستون فقرات وارد و از بافت قلب عبور می کند لذا استرنوم را روی سایه ی قلب )تصویرقلب( پروجکت می سمت چپ باالتر است لذا اشعه مرکزی از 

بک  RAOمی گرفتیم سایه ی استرنوم به جای اینکه روی سایه ی قلب پروجکت شود روی ناف ریه پروجکت می شد و تفاوتش در این است که در  LAO کنیم. اگر

تا  بافت قلب است که از نظر دانسیته ی بافتی هموژن درنظر گرفته می شود ؛ درواقع روی بک گرند یکنواخت تصویربرداری می کنیم  ،رگراند و زمینه ی تصوی

 .کنتراست مناسب داشته باشیم

 

 قسمت میانی استرنوم خارج می شود.از وارد و  T5در حدود مهره  ز خلف و:ااشعه ی مرکزی  
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سایه ی دنده ها  -2آن را حل میکردیم  RAOبافت بک گراند استرنوم که همانطور که گفته شد با قرار دادن بیمار در وضعیت -1مشکالت تصویربرداری از استرنوم: 

 (  breathing technique)را کاهش میدهیم mAsرا افزایش داده و  KVو می گوییم یک نفس طوالنی مدّت بکشدرفع این مشکل به بیمارکه برای 

 .حدودی از استرنوم مشاهده می شود مثل زائده ی گزیفوئید ، زاویه ی بین مونوبریوم و تنه ،و حاشیه محل مفاصل دنده ای :ساختمان های قابل مشاهده

 استرنوم از ستون فقرات به صورت مجزا دیده شود. : معیار ارزیابی

Lateral projection 

در نمای حاصل از اغلب پاتولوژی ها و ضایعات استرنوم 

 مشاهده می شود. این پروجکشن

در وضعیت های میتواند بیمار  :وضعیت بدن بیمار

قرار گیرد ایستاده ، خوابیده به پهلو و خوابیده به پشت 

 ی صفحه باشد به گونه ای که لترال کامل دحتماَ بایو

 بر سطح فیلم باشد  باید عمودعبوری از استرنوم  کرونال

شانه های بیمار مقداری ر: وضعیت دست های بیما

مزاحمت ایجاد می کند لذا از بیمار می خواهیم هر دو 

دست را به هم بدهد و شانه را به عقب بکشد )در 

 (در وضعیت خوابیدهدهد) قرار خود را باالی سر شدست های و یاوضعیت ایستاده(

 میانی استرنوم.مماس بر نقطه ی : پرتوی مرکزی

 *نکته:چون پرتوی مرکزی مماس بر عضو میتابد پس این روش تانژانسیل است.

 از بیمار می خواهیم در وضعیت دم عمیق قرار بگیرد. . پسکنتراست بهتر است ،اشدببیشتر ی پشت استرنوم پشت استرنوم هوا داریم ، هرچه هوا :وضعیت تنفسی 

 شکستگی های بهبودیافته، دفورمیتی های استرنوم، بررسی مدیاستن قدامی                ،شکستی استرنوم: اندیکاسیون

 که به دو قسمت مدیاستن فوقانی و تحتانی تقسیم میشود. بافت های عصبیو ناحیه میان سینه عمدتاَ شامل قلب،عروق بزرگ،مری،نای:  مدیاستن

 ،مدیاستن فوقانی و ساختمان های پایینی( T4استرنال انگل ) حدود  انجام داد، ساختمان های باالیرا می توان به وسیله ی استرنوم  مدیاستن تقسیم بندی

 مدیاستن تحتانی است ؛ مدیاستن تحتانی را در رادیولوژی به سه قسمت تقسیم می کنند) قدامی ، میانی ، خلفی (

 هرچیزی که جلوی آن قرار بگیرد مدیاستن قدامی است.صفحه ی کرونال که از مونوبریم به سمت پایین تا دیافراگم ادامه یابد 

تیروئید که گاهی تا  یا مثل تیموس و ییی لنفی بافت ها عمدتا بررسی مدیاستن قدامی است که ،یکی از کاربردهای رادیوگرافی استرنومهمانطور که گفته شد، 

 .د در این ناحیه هستندنپایین ادامه می یاب


