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 ریه ) توراکس احشایی(

قلب است سایه ی  ،مبنای مقایسه : گروه اصلی فرم های بدنی 4 توراکس در  مقایسه ی

ارتفاع آن  وعرض قلب  .هم کامالَ متفاوت اندشکل سایه ی قلب باو که از نظر اندازه 

سایه ی ریه های سمت راست و چپ ، موقعیت قرارگیری دیافراگم و  .کامالَ تفاوت دارد

 متفاوت است.ارتفاع ریه ها نیز 

ارتفاع ریه و قلب و به  hyposthenicبه  hypersthenic*نکته: در فرمهای بدنی از 

 طور کلی احشای توراکس، افزایش یافته و عرض آن کاهش می یابد.

 

وضعیت دیافراگم در یک فرد در فاز دم عمیق ، پایین ترین محدوده و وقتی که  ته:*نک

بیمار در وضعیت بازدم عمیق قرار دارد ، موقعیت قرارگیری دیافراگم در باالترین محدوده 

است. دیافراگم یک محدوده حرکت دارد که در یک فرد بزرگسال که می تواند به خوبی 

 .دنده اختالف بین محل قرارگیری است 4یا  3حدود  حرکات تنفسی را انجام دهد،

 معموالَ مبنای حرکت در ریه سمت راست است .

*نکته:در کودکان ممکن است تیموس نیز در اطراف قلب و استرنوم به صورت یک فضای 

 پهن مشاهده شود.

 (chest XRAY or CXR)رادیوگرافی ریه 

AP or PA projection 

درصد کل گرافی های  30تا20حدود . ربردترین گرافی های درخواستی استپرکا ءخوبی در اختیار پزشک می دهد و در حال حاضر جز العاتاین رادیوگرافی اط

 درخواستی را رادیوگرافی قفسه سینه شامل می شود.

ه ببیمار میتواند در وضعیت های ایستاده، نیمه ایستاده، سوپاین و پرون قرار بگیرد اما  :بدن و اندام بیمار  پوزیشن

تاده رادیوگرافی ریه ، ایس پوزیشن استاندارد را برای ،ه قرارگیری در پوزیشن مناسب باشدشرط اینکه بیمار قادر ب

ی پشت قرار دهد ویا بوکی را بغل . در این وضعیت از بیمار میخواهیم آرنج را فلکشن کرده و روتعریف می کنیم

بعالوه بیمار باید تاجای ممکن شانه های خود را  عقب داده و چانه را باالی گرید قرار دهد.کند، همچنین سر را 

 پایین بیاورد.

 های ممکن: ترتیب ارجحیت پوزیشن *نکته:

Erect > semi-Erect (sited) > Supine > Prone                     

   (supine)ی وضعیت ایستاده و خوابیده به پشت *مقایسه

در پایین ترین سطح قرار دارد ؛ همه ی  (دم عمیقبا داشتن  )دیافراگم در وضعیت ایستاده  وضعیت دیافراگم:.1

 ان(دم عمیق و شرایط تابش یکس . )به شرط داشتنو تصاویر واقعی تر استشده حالت ایستاده باعث اتساع  می شود در حالی که دیافراگم وضعیت ها باعث فشردگی

عضی ب وضعیت خوابیده ممکن است با: تاده واقعی تر استدر حالت ایس ر بوده و)ابعاد تصویر قلب( بیشتدر حالت خوابیده عرض سایه ی قلب :عرض سایه ی قلب.2

 .اشتباه شود  (cardiomegaly)یلکاردیومگابزرگی قلب یا پاتولوژی ها مثل 

هیل )ناف( ریه  . همچنینجریان خون بیشتری وارد عروق می شود و سایه ی عروق مشاهده می شود ،حالت ایستاده به دلیل ماکزیمم اتساع ریهتصاویر عروقی: در (3

 در حالت ایستاده بهتر مشاهده می شود. ،و اعصاب است (به طور عمده)که شامل عروق

خون در قسمتهای فوقانی کمتر از قسمتهای تحتانی می باشد. درحالیکه در وضعیت خوابیده، طبیعتا در فیلد ریه جریان هنگامی که مریض می ایستد،  *نکته:

رخی با ب گرافی جریان خون در قاعده و و نواحی فوقانی برابر بوده و ممکن است در صورت عدم ذکر خوابیده بودن بیمار و عدم تشخیص پزشک، وضعیت طبیعی در

 پاتولوژی ها اشتباه شود.

در  .ستسوپاین و پرون پرتوها افقی نیدر حالیکه در وضعیت های  .از پرتوهای افقی استفاده می کنیم بیمار در پوزیشن ایستاده قرار میگیرد،فقی : وقتی پرتوهای ا(4

ین هوا را مع-و نیز سطح مایع شناسایی کردرا و ریه را میتوان سی سی ( در داخل فضای پلو ندی افقی مقادیر کم مایع )در حد چتابش ها، به کمک رادیوگرافی ریه

 نمود.
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تجمع  (costophrenic angles)ستوفرنیکوی کایاوسیار کم مایع به دلیل جاذبه در زرا می توان تشخیص داد. مقادیر ب راهمچنین مقادیر بسیار کم هوا داخل پلو

 می یابند

تنها در وضعیت ایستاده امکان مشاهده و بررسی  

مقادیر بسیار کم مایع ) فلورال افیوژن( و مقادیر 

بسیار کم هوا ) پنوموتوراکس( که در داخل فضای 

 ، می باشد.ریه وجود دارد

 زی)التهاب پردهدر بیماران مشکوک به پلور نکته:*

حتماَ ایستاده رادیوگرافی می کنیم و اگر  ی جنب(

 .بیمار نتوانست بایستد از همراهانش کمک میگیریم

تا  مرا تنظیم کنیقبل از ایستادن بیمار باید شرایط 

 بیمار مدت زمان کمتری ایستاده باشد.

جاد هوا ای-بیمار چه مدّت ایستاده باشد که مایع موکوزی درون ریه جابجا شود و سطح مایه *سوال:

ت به پهلو چه مدّ ،توس رادیوگرافی می کنیمیکند ،یا حتی اگر بیمار قادر به ایستادن نیست و دکیوب

-دقیقه در این وضعیت قرار گرفته باشد تا سطح مایع 15بخوابد؟ در این شرایط بیمار باید حدود 

  و قابل تشخیص باشد.هوا به وجود آید 

دن نبوده و خوابیده برروی تخت باشد، میتوان با عمود *نکته: در صورتی که بیمار قادر به ایستا

 کردن پشتی صندلی، گرافی را تهیه نمود.

ساختمان های قابل مشاهده : دو میدان ریوی ) میدان ریوی راست ، میدان ریوی چپ ( ، حدود 

را قلب اشغال می کند( ، ساختمان های مدیاستن تحتانی مدیاستن )عمده ساختمانهای دیافراگم ، 

 .اسکاپوال واستخوانی مثل دنده ها ، کالویکل 

 

*نکته: در رادیوگرافی ریه بیمار باید در وضعیت روبروی 

شاخصه ای که باعث می شود ما به چرخش کامل باشد. 

نداشتن بیمار پی ببریم مفصل استرنوکالویکوالر است، 

گاهی اوقات  :این مفصل باید در دو طرف قرینه باشد

ها باعث می شود که دانسیته ی برخی از این چرخش 

یک ریه با سمت دیگر متفاوت شود و برخی از پاتولوژی 

 ها را مطرح می کند .

 

 

 

ارجح است یا  APدر رادیوگرافی ریه، پروجکشن سؤال : *

PA  ؟ چرا؟PA  .چون قلب به قدام بیمار ارجح می باشد

سایه ی قلب با  PA پروجکشن نزدیک تر است ودر

ر دبزرگنمایی حداقل مشاهده می شود. همچنین آپکس ریه 

 نمای حاصل از این پروجکشن امکان بررسی بیشتری دارد.
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ریه که  یا سل (T.B)بنابراین برخی از ضایعات که با این شرایط سازگاری بیشتری دارند مثل مایکوباکتریوم توبرکلوس .ریه از مناطق پرهوای ریه است apex *نکته:

 ترجیحاَ این نقاط را انتخاب می کند. ،باکتری ای هوادوست است

 :از روی کلیشه  PAاز  AP*تشخیص پروجکشن 

 .تصویر دنده ها به حالت افقی نزدیک تر است و سایه ی استخوان کالویکل روی آپکس ریه سوپرایمپوز می شود  APدر 

 

در حالت عادی  ( :FFDفاصله ی تیوب تا بیمار ) 

رادیوگرافی می کنیم ، بین قلب تا  PAوقتی بیمار را 

افزایش  OFDگیرنده ی تصویر فاصله وجود دارد )

ناخودآگاه دارد.( حتی در تصویر برداری لترال چپ هم 

ن برای از بی .هنوز بین قلب و گیرنده فاصله وجود دارد

و  و کاهش بزرگنمایی OFD افزایش بردن اثر این

را  FFD، سایه ی قلب در اندازه ی واقعی مشاهده ی

سانتی متر را انتخاب می کنیم )  180افزایش داده و 

FFD  100و  80بقیه رادیوگرافی ها معموالَ در 

 سانتی متر است.( 

سانتی متر( ارتباطی با وضعیت و  180 در برخی بخش ها برای بیمارانی که نمی توانند صاف بایستند این فاصله را کمتر می کنند درصورتی که این فاصله )*نکته: 

 یک سری اقدامات دیگر تأثیر دارد.(و  PAیا  AP پروجکشن دفورمیتی بیمار ندارد . ) دفورمیتی بیمار روی

ه سیستم گرید ب استفاده از سیستم گرید:*

خصوص برای بزرگساالن توصیه می شود زیرا 

پرتوهای  ،که با مکانیسم های خاص خود

 .اسکتر را جذب می کند

 

 

 

ا حبس س خود روضعیت تنفسی بیمار: توصیه می شود بیمار در وضعیت دم عمیق رادیوگرافی شود و روش صحیح آن این است که بعد از دومین دم عمیق بیمار تنف

  (ریه ها همیشه مقداری هوای مرده دارند که مانع از اتساع کامل ریه می شود ر انجام شود.)کند و رادیوگرافی برای بیما

 که باید حتما در تصویر مشخص گردد. انجام شود( full aspiration)بعضی اوقات درخواست می شود که رادیوگرافی در بازدم کامل *

 بیشترین اندیکاسیون های گرافی بازدمی:

ه ی و با مقایس : ابتدا یک تصویر عادی گرفته شده و اگر حدود جسم مشخص نباشد یک رادیوگرافی بازدمی تهیه می شوددارند  درریه بیمارانی که جسم خارجی(1

برونش های انتهایی متسع می شود و از  ،که درنتیجه ی آنار یک نفس عمیق می کشد مبتدا بیبرای این رادیوگرافی ا این دو می توان به محل جسم خارجی پی برد.

ناره های جسم خارجی هوا وارد ریه می ک

به ولی وقتی بیمار بازدم انجام دهد  .شود

هوا امکان علت عدم اتساع برونشیول ها، 

ی همه ی قسمت ها وخارج شدن ندارد 

هوای خود را  ،ی مسدود ریه بجز ناحیه

وایی پره میکنند. درنتیجه این ناحیه تخلیه

نشان دهنده ی محل جسم  که دارد

 .تخارجی اس

نوموتوراکس)وجود پبیمارانی که دچار (2

. همچنین با خارج نمی شود رادر بازدم هوای بیشتری از ریه خارج می شود و اندازه ی ریه کمتر می شود ؛ امّا هوای داخل پلو: هوا در حفره جنبی( خفیف هستند

 را بررسی نمود. کم کردن هوای ریه، میتوان دانسیته ی هوای موجود در پلورا را بهبود بخشید و آن
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یک تصویر در دم کامل و تصویر دوم را در بازدم کامل تهیه می کنیم . مقایسه ی این دو تصویر دامنه ی حرکات دیافراگم را مشخص  :فلج دیافراگم بررسیبرای (3

 می کند و می توان به فلج بودن یا نبودن دیافراگم بیمار پی برد.

نیز از طرفین  شروع شده و اینچ باالتر از سایه ی شانه 1.5 ازباال تحتانی اسکاپوال( و در زاویه هم راستای )  T7عمود بر  پرتومیدان :  اندازه یو  پرتونقطه ورود 

 یعنی استخوان و بافت نرم آن باشد و تمام توراکس را دربربگیرد. (chest wall)ه ی قفسه ی سینهدیوارشامل 

و  که در ریه هیچ مایعی وجود ندارد اضح دیده شدن این زاویه نشان دهنده ی این استو .این زاویه بسیار مهم استهده ی مشا ستوفرنیک:وک ی مشاهده ی زاویه*

 اگر این زوایا پر باشند، میتواند نشان دهنده ی خطر باشد.

در مورد برخی از بیماران به خصوص  *نکته:

خانم هایی که سن بیشتری دارند و یا چاق 

برست می تواند این  بافت هستند،  سایه ی

ستوفرنیک( را از نظر دور وزاویه )زاویه ک

بدارد؛ در این موارد از بیمار می خواهیم که 

برست را با دست هایش به طرفین بکشد و 

 خود را کامال به بوکی بچسباند.

 

 

 

 : PA chest ارزیابی تصاویر 

 یوگرافی که حین انجام رعایت می شود، شاخص داشته باشیم:در ارزشیابی تصاویر باید برای تمامی استاندارد های تهیه ی راد 

ایستاده است )تا دیافراگم در پایین  chest (پوزیشن استاندارد برای1 

در صورت انجام دم عمیق قرارگیرد(: شاخص و  ترین سطح  خودش

دنده  10تا  9معیار ارزیابی آن در صورت انجام دم عمیق این است که  

 دنده ی قدامی باید باالی دیافراگم باشند. ۶ی خلفی یا 

 بعالوه در پوزیشن ایستاده نسبت به پرون: 

الف( عرض توراکس بیشتر است  ب(سایه ی عرضی قلب کمتر است  

ج(زوائد شوکی ستون فقرات در حالت ایستاده به شکل قطره دیده 

 میشود که در حالت خوابیده کمی گرد تر است.

بگیریم و یا  supineرا  chest*نکته : اگر مجبور شدیم رادیوگرافی 

حتما باید  ،انجام دهدرا  مریض نتواند همکاری الزم جهت دم عمیق و...

 با پاتولوژی اشتباه گرفته شود.ذکرشود در غیر اینصورت ممکن است 

ریه  apexاینچ  از  1.5ود (در رادیوگرافی  ایستاده از بیمار خواسته میشود شانه هایش را پایین بیاورد ) به علت اینکه قله ی ریه دیده شود(: در نتیجه  باید حد2

 باالی کالویکل دیده شود 

معیار ارزیابی ان این است که فواصل مفصل استرنوکالویکوالر دو طرف از خط میانی بدن بیمار برابر بوده شاخص و  نباید هیچ گونه چرخشی داشته باشد  : ( بیمار3

 و همچنین سایر موارد قرینه مثل دنده ها و کالویکل دوطرف باید به صورت برابر باشند.

ث  ب(ممکن باع د، چه نرمال و چه پاتولوژی، دارای دیستروشن باشند اگربیمار دارای چرخش باشد باعث میشود: الف(سایه هایی که در تصویر دیده میشون *نکته:

اهد داشت(  وایجاد هایپر لوسنسی شود یعنی دانسیته ی رادیو گرافی یک سمت نسبت به سمت دیگه بیشتر خواهد شد)سمت دورتر از فیلم دانسیته ی بیشتری خ

 ی مفصلی استرنوکالویکوالر بزرگتری دارد.ج(سمتی از بدن که فاصله ی بیشتری نسبت به فیلم دارد، فاصله 

ستوفرنیک دیده شود از ودر تصویر باشد در پایین باید زواید ک apexشاخص و معیار ارزیابی ان این است که از باال باید  (در رادیوگرافی باید میدان مناسب باشد:4

 اطرف آن است، در تصویر باشد که شامل اسخوان و بافت نرم (chest wall)طرفین نیز دیواره ی قفسه ی سینه

 باید در مرکز تصویر دیده شود. T7(سانتر پرتو باید مناسب باشد: درنتیجه مهره ی 5

 دنده ی قدامی باالی دیافراگم مشاهده شود. 6دنده ی خلفی ویا  10-9( در رادیوگرافی از بیمار میخواهیم یک دم عمیق بکشد : درنتیجه باید 6

مناسب این است که کنتراست مناسب بین هوا وبافت نرم مدیاستن وجود داشته باشد و بخشی از لوب تحتانی ریه ی  KVشاخص  مناسب باشد:(شرایط تابش باید 7

 ند.ده شومحو دیچپ که در پشت سایه ی قلب قرار گرفته است باید قابل تشخیص باشد و تصاویر دنده ها و همچنین مهره های توراسیک  پشت قلب باید به صورت 

 ستوفرنیک را محو نماید.ودر خانمها مشاهده میشود که در صورت قرارگیری در وضعیت نادرست، می تواند زوایای ک breastهمچنین سایه ی 

 ( اسکاپوال باید از فیلد ریوی خارج شود: درنتیجه باید آرنج ها فلکشن و دست ها روی کمر  باشد و یا بوکی بغل شود.8
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ل در بیماران هایپر استنیک پوست ناحیه خلف بیمار چین میخورد و در تصویر ممکن است با پونوموتوراکس اشتباه گرفته شود ؛دروضعیت پرتاب  chest *نکته:در

 پرتابل باید تا حد امکان پشتی تخت را به حالت قائم در بیاوریم و تیوب را طوری زاویه میدهیم تا بر فیلم عمود باشد.

در طرفین، استخوان کالویکل و دنده ها، ناحیه ی  chest wallستوفرنیک و کاردیوفرنیک در پایین ، تمام وپکس ریه در باال، زوایای کساختمان های قابل مشاهده: ا

 مدیاستن، قلب و دیافراگم  و همچنین هوای موجود در زیر دیافراگم 

ت وجود سایر عالئم مانند درد حاد شکمی، پزشک درخواست دو رادیو گرافی شکم *نکته:هوای ازاد پاتولوژیک ممکن است در زیر دیاقراگم وجود داشته باشد در صور

 ایستاده میکند.   chestو

Lateral projection 
استاندارد این رادیوگرافی به صورت لترال چپ بوده مگر 

زمانی که پزشک معالج قید کرده باشد لترال راست گرفته 

وجود داشته شود )مثل زمانی که توده ای در سمت راست 

  .باشد(

علت : تقربیا دو سوم قلب در سمت چپ است و به سمت 

 چپ نزدیکتر است.

 ادهــمریض در حالت ایست ار:ــــمـوضعیت بدن بی 

 ه وــــقرار گرفت رال کامل ـــیا نشسته و در وضعیت لت

midsagittal plane به موازات گیرنده تصویر است. 

هر دو دست باالی سر  آرنج بیمار دارای فلکشن و ساعد

 قرار می گیرد.

 T7در حدود مهره ی   midaxillary lineپرتو ی مرکزی: برروی

 شرایط تابشی: شرایط تابش را نسبت به رادیوگرافی روبرو افزایش میدهیم 

 *نکته: برای مارکر گذاری از مارکر سمت نزدیکتر به فیلم استفاده میکنیم.

 .سانتی متر باشد ۱۸۰باید همان روبرو در رادیوگرافی لترال مانند  FFD*نکته: 

ساختمان های قابل مشاهده: میدان ریوی راست وچپ که برروی هم سوپرایمپوز میشوند، 

حدود ناف ریه ها در تصویر قابل مشاهده است، سایه ی قلب ،دو مجرا ی قدامی 

ایین هم دو دیافراگم تقریبا روی هم )تراشه(وخلفی )مری( در تصویر مشاهده می شود، در پ

 نداسوپرایمپوز میشوند ،دنده ها که در قسمت خلفی روی هم سوپرایمپوز شده 

 

( مشاهده ی زوایای 3های ریه انجام میشود  fissure(کالپس لوب های ریه :تعیین دقیق کالپس ریه بر اساس جابجایی 2(لوکالیزاسیون ضایعات 1اندیکاسیون: 

 MRIکه عالوه بر بررسی کلی آنها، برای آزمون  pace maker( بررسی اتصاالت و پروتز های بیمار مانند پروتز های دریچه ی قلب و بررسی 4فی ستوفرنیک خلوک

 .در قلب کاربرد دارد pace makerاطمینان از نبود پروتز در بدن یا و 

 فیشورمایل میباشد. ۱لوب و ۲پ دارای فیشور مایل وافقی است و ریه ی چ ۲لوب و ۳ریه ی راست دارای  *نکته:

یز به شاهده ی آنها ن*نکته: در رادیوگرافی لترال ریه دو فیشور مایل تقریبا روی هم سوپرایمپوز میشوند که البته یکی ازآنها دارای شیب بیشتری است و عدم م

عدم مشاهده ی آن به معنای پاتولوژی نیست )درلوب راست در ناحیه ناف ریه به معنای پاتولوژی نمی باشد. در رادیوگرافی روبرو فقط فیشور افقی را میتوان دید و 

 صورت افقی (

یشور مایل مت قدام امده و ف*نکته: برای این که هر سه فیشور را بتوان در تصویر دید رادیوگرافی لترال ریه گرفته میشود. در این صورت فیشور افقی از ناف ریه به س

 و فیشور مایل ریه راست نیز با شیب کمتر تا زاویه ی کوستوفرنیک انتریور امتداد دارند.البته فیشور های مایل معموال در ابتدی مسیرشانریه ی چپ با شیب بیشتر 

 روی هم سوپرایمپوز شده و در ادامه ازهم جد میشوند.

 *نکته: جابجایی فیشور ها، یک عالمت برای کالپس ریه است.

رت اگزیال وفیشور ها دارای ضخامت بسیار اندکی هستند وفقط زمانی مشاهده میشوند که نسبت به پرتو مماس باشند و درحالت روبرو فیشور های مایل به ص *نکته:

 نسبت به پرتو ی بوده وبرای همین دیده نمیشوند 

نتوانستیم رادیوگرافی لترال را با پوزیشن ایستاده انجام دهیم، باید لترال به صورت  رادیوگرافی های لترال را باید همواره با اشعه ی افقی تهیه کرد. پس اگر : *نکته

 دکیوبیتوس گرفته شود.

عین می دیوگرافی لترال م*نکته: باتوجه به اینکه دررادیوگرافی لترال ریه، زوایای کستوفرنیک خلفی مشاهده می شوند، پلورال افیوژن در این زوایا به وسیله ی را

 شود.
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PA or AP oblique projection 

ز اکامال مشابه رادیوگرافی ابلیک دنده ها با این تفاوت که 

شرایط تابش برای مشاهده ی بافت پارانشیم ریه استفاده 

 .میکنیم یعنی شرایط تابش را افزایش می دهیم

*نکته: مارکرگذاری در ابلیک ریه ها: در ابلیک قدامی 

فیلم قرار میگیرد، قابل  میدان ریوی که در سمت دورتر از

مشاهده است بنابراین مارکر سمت دورتر را قرار میدهیم. 

در ابلیک خلفی نیز میدان ریوی که سمت نزدیک تر قرار 

میگیرد قابل مشاهده بوده و از مارکر سمت نزدیکتر 

 استفاده میکنیم.

*نکته: دررادیوگرافی های ابلیک ریه، دو میدان ریوی 

فقرات از هم جدا شده اند و یکی  داریم که توسط ستون

 از آن ها عریض تر بوده و میدان اصلی و مورد بررسی ماست. 

 ین کرد.*نکته: در تمامی تصاویر، سایه ی قلب در میدان ریوی عریض مشاهده می شود و نمیتوان به کمک سایه ی قلب سمت راست وچپ بدن بیمار را تعی

 

AP Projection 

بیمار نتواند بایستد و یا هرگاه اندیکاسیون: 

افقی نباشد از این روش  ینیازی به پرتو

م. مثال  افراد مسن یا بستری در استفاده میکنی

بخش که قادر به حرکت نباشند یا نوزادان و 

 .همچنین بررسی تیموس در اطفال

در حالت بیمار پوزیشن بدن و اندام بیمار: 

 قرار میگیردروی تخت و بدون چرخش  سوپاین

در دم   PAعیت تنفسی: مشابه پروجکشن وض

)در کودکان با توجه به حرکات قفسه عمیق

و درهنگام باال رفتن قفسه ی سینه و یا  سینه

 (در صورت گریه کردن، درهنگام قطع گریه اکسپوز میکنیم

 .است T7 ی مهرهکه در محاذات  قسمت میانی استرنوم پرتو مرکزی: عمود بر

 است. supineو  AP که تصویر شود ذکرباید حتما روی فیلم :تذکر

 قابل بررسی است اما تعداد دنده ها متفاوت است. میدان ریوی راست و چپ و مدیاستن، PAقابل مشاهده: مشابه ساختمان های 

 

 ریه  apexبررسی 

 وجود دارد. apexروش برای بررسی  3دور شود.  apexبرای بررسی ریه باید از روشهایی استفاده نمود که استخوان کالویکل از نواحی 

ریه بوده و در روش سوم سایه ی apexدور می شود به صورتیکه در دو روش اول سایه ی کالویکل باالی میدان ریوی و  apexدر تمامی این سه روش، کالویکل از 

 میگیرد.قرار  chest PA projectionدر وضعیت  apexکالویکل در قسمت پایین تری نسبت به 

1-Chest  AP projection \ Lordotic position   

بیمار در وضعیت لوردوتیک ایستاده و یا نشسته 

 قرار گرفته به صورتی که از بوکی حدود

30 cm  فاصله گرفته و گردن و شانه های خود

را به آن میچسباند و پرتو نیز در صورتی که 

را کامل انجام دهد،  کبیمار وضعیت لوردوتی

 عمود تابیده میشود.
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ا به گونه ای که هرچه کمتر این وضعیت ر  .اگر بیمار قادر نباشد وضعیت لوردوتیک را کامل انجام دهد، به تناسب توانایی در انجام این وضعیت، پرتو زاویه میگیرد 

 درجه افزایش می یابد. 20انجام دهد، زوایه ی پرتو تا حداکثر 

 درجه است. 20تا  0زاویه ی پرتو در وضعیت لوردوتیک بین  پس درواقع

می باشد که در ادامه  AP axialدرجه بوده و پروجکشن آن  20*نکته: هنگامی که بیمار اصال نمی تواند وضعیت لوردوتیک را رعایت کند زاویه ی پرتو برابر با 

 توضیح داده میشود

 است. AP projectionار مشابه میدان تابشی، پرتوی مرکزی و وضعیت تنفسی بیم

 و خارج از میدان ریوی قرار بگیرد. apexمعیارارزیابی اختصاصی: کالویکل باید در باالی 

 

2-Chest AP Axial projection  

این روش برای بیمارانی است که قادر به انجام وضعیت 

لوردوتیک نیستند. بیمار میتواند در دو وضعیت ایستاده و 

 نشسته بگیرد.

درجه ی سفالیک به نقطه  20تا  15پرتوی مرکزی: با زاویه ی 

 ی میانی استرنوم

 این روش جایگزین نسبتا مناسبی برای روش لوردوتیک است.

وضعیت تنفسی در این روش مشابه روش لوردوتیک و در دم 

 عمیق است.

 قرار بگیرد. apexمعیارارزیابی اختصاصی: کالویکل باید در باالی 

 

 Chest PA Axial projection.3    
بوده و با دو پوزیشن ایستاده و  chest PAه این روش مشاب

 نشسته انجام می شود.

درجه ی سفالیک برروی  20تا  15پرتوی مرکزی: با زاویه ی 

 T3مهره ی 

معیار ارزیابی اختصاصی: همانطور که گفته شد، در این روش 

ه ی سفالیک از خلف بر خالف دو روش قبل به علت تابش اشع

قرار نمیگیرد و باید نسبت به  apexبیمار، کالویکل در باالی 

PA projection  قسمت بیشتری ازapex  باالی کالویکل

 قرار بگیرد.

 

 هستند. PA axialو  AP axial*نکته: در اولویت بندی سه روش باال، اولویت اول با روش لوردوتیک است زیرا پرتو عمود میتابد. اولویت های بعد به ترتیب 

 PA axialجابجا میشود در حالیکه در  apexسایه ی کالویکل به باالی   AP axialاولویت دارد این است که در  PA axialنسبت به  AP axial*نکته:علت اینکه 

 جابجا میگردد و از فیلد ریوی خارج نمیشود. apexسایه ی کالویکل به سمت پایین 

 را نیز میتوان مورد بررسی قرار داد. لوب میانی ریه، ریه apexروش عالوه بر *نکته: در این سه 

سانتر  AP axialاست. هرچند بهتر است در  T3ی مهره ،  سانتر apexولی برای بررسی  است T7ی  مهرهپرتو  رای بررسی کل ریه سانتر*نکته: در آگزیال ها ب

 باشد. T7برروی 

 

 Chest Decubitus 
AP or PA projection 

 است که کاست در قدام بیمار قرار میگیرد. PAارجحیت با پروجکشن 

 )پنوموتوراکس( و مایع غیرطبیعیغیرطبیعی در فضای ریههوای  آن بررسی وجود اندیکاسیون اصلیبررسی می گردد اما  عرض طبیعی و آنرمال ریهدر این روش 

 .( استپلورال افیوژن)

 .ن ها خوب نبوده است یا قادر نبودند بایستند استفاده میشودآصوال در بیمارانی که گرافی ریه ا

در مکان خودش قرار گیرد)مایع پایین و هوا با استفاده از نیروی جاذبه، زاد آوبیتوس قرار گیرد تا هوا یا مایع یدقیقه در حالت دک 15بیمار قبل از تابش باید حداقل 

 باال(
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 ای مارکر گذاری در پروجکشن های روبرو، مارکر سمتی را قرار می دهیم که به تخت نزدیکتر است.نکته: بر*

قرار بگیرد و مبنای انتخابی پوزیشن به صورت  right lateral recumbentو  recumbent left lateralمریض میتواند به صورتپوزیشن بدن واندام بیمار: 

 زیر است:

 ،مهستی در یک ریه زادآاگر به دنبال مایع 

 مبخوابانی مبتالبیمار را روی سمت باید 

همانطور که گفته شد مایع در پایین )چون 

قرار گرفته و اگر بر روی سمت مبتال قرار 

 ر گرفتهمایع ازاد روی مدیاستن قرا نگیرد،

 ه، قابل تشخیصدانسیته مشاب باتوجه به و

 ( نیست

ر ابیمباید  م،زاد هستیآ یاگر به دنبال هوا

 (و در اینصورت بهتر تشخیص داده میشودهوا در باالترین سطح قرار میگیرد زیرا )مرا روی سمت مخالف ضایعه بخوابانی

 میگوییم. air-fluid level*نکته: به خط جدا کننده ی مایع و هوا 

 از سطح تخت قرار میدهیم،یا لبه ی فیلم را پایین تر برای اینکه تمام حاشیه توراکس را داشته باشیم بدن را کمی باالتر نکته: *

 از خلف و یا عمود بر نقطه ی میانی استرنوم. T7پرتوی مرکزی: عمود بر 

 .ستوفرنیک در تصویر دیده شودوحتما باید زوایای ک :معیار ارزیابی اختصاصی

 بررسی میدان ریه -2که در زیر زاویه ی کستوفرنیک قرار میگیرد  هوای ازاد داخل شکم-1: *این تصویر دو ارزش تشخیصی دارد

 

Lateral projection 

خوابیده و اشعه از یکی از طرفین به صورت افقی به گیرنده ی تصویر  supineبا این تفاوت که مریض به صورت  تاس chestتمامی موارد در این روش مشابه لترال 

 می تابد.

مدت زمان توقف بیمار در این وضعیت 

کاست .برای این روش باید کافی باشد

باید کمی پایین تر از تخت یا بیمار 

کمی باالتر از تخت قرار گیرد)برای 

 .داشتن تمام حاشیه توراکس(

دو مارکر الزم است برای مارکر گذاری، 

یکی برای عالمت دکوبیتوس و دیگری 

 ردمیگی برای سمتی از بدن که باال قرار

 دیده شود. chestلترال یا روبروی *نکته: برای بررسی دکیوبیتوس باید فیلم را دقیقا مشابه حالتی که بیمار قرار گرفته نگاه کنیم و نباید فیلم چرخیده و مشابه 

 

 (Bronchography)برونکوگرافی 

با  (تراشه و شاخه هایش برونش ها ) بررسی

در حال حاضر به جای  که ماده حاجب

ازمون برونکوگرافی میتوان با سی تی بدون 

 ماده حاجب تراشه را دید.

*نکته: از ماده ی حاجب یونی از نوع روغنی 

 استفاده می شده است.

 

 

یتم به یک مدل مجازی تبدیل در این روش مقاطع سی تی اسکن رابه طور غیر مستقیم و از طریق یک الگور:  (Virtual Bronchography)برونکوگرافی مجازی  

 میکنند

 (bronchiectasis)و عارضه ی برونشکتازی تومورال اتضایع، تنگی، انسداد :برونکوگرافی اندیکاسیون

 : ضایعه ای که قسمتهای مختلف راه هوایی به صورت دائمی بزرگ میشوند(bronchiectasis)برونشکتازی
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 سیستم گوارشی

 صفراوی و مجاری گوارشی است-سه بخش ساختمان های غدد بزاقی، ساختمان های سیستم کبدیبررسی سیستم گوارشی شامل بررسی 

 مجاری گوارشی شامل حلق، مری، معده، روده ی باریک و روده ی بزرگ است

 غدد بزاقی

 (sialography)برای بررسی ساختمانهای غدد بزاقی قبال روش سیالوگرافی

 یا سونوگرافی استفاده می شود. MRIیا CTاستفاده می شد اما اکنون از روش 

جفت غده ی بزاقی ماژور و تعداد زیادی غده ی  3بررسی آناتومیک غدد بزاقی: 

 بزاقی مینور در بدن وجود دارد.

غدد پاروتید یا بناگوشی در نزدیکی  -1جفت غده ی بزاقی ماژور عبارتند از:  3

TMJ  الر یا تحت غدد ساب مندیبو -2که در هر سمت یک غده قرار دارد

غدد ساب  -3که در هرسمت یک غده قرار دارد  (submandibular)فکی

 که در هر طرف یک غده قرار دارد. (sublingual)لینگوال یا زیرزبانی

 

تزریق کنتراست مدیا از طریق خروجی مجرا صورت میگیرد. غدد پاروتید و ساب 

رای مجرای مشترک با غدد ساب مندیبوالر هستند و هنگام بررسی غدد ساب مندیبوالر، مقداری والر دارای مجرای مستقل بوده و غدد ساب لینگوال دابمندی

 کنتراست مدیا وارد مجرا و غدد ساب لینگوال نیز میگردد.

دیبوالر که به آن قرار گرفته و منفذ خروجی مجرای ساب من (oral vestibule)مجرای پاروتید روبروی دومین دندان آسیای بزرگ در حفره ی وستیبول دهان 

 نیز می گویند، زیر زبان و دو طرف پاپیالی زیان، به شکل دو برجستگی کوچک، قرار دارد.  (wharton duct)مجرای وارتون 

 غده ی ساب لینگوال یک مجرای اصلی دارد که با ساب مندیبوالر مشترک بوده و چند مجرای فرعی به نام مجاری فرعی بارتولن نام دارد.

 دیهی است که با ورود کنتراست مدیا به داخل مجاری غدد بزاقی، خود غدد بزاقی نیز مقداری دارای کنتراست مدیا می شود.*نکته: ب

 اندیکاسیون بررسی غدد براقی: سنگهای بزاقی، تنگ شدگی، تخریب و فیستول در مجرا

 کنترااندیکاسیون بررسی غدد بزاقی: التهاب غدد بزاقی مثال در اوریون

 (Salivary Glands)رافی غدد بزاقی رادیوگ

لوگرافی برای غدد تحت فکی وپاروتید بصورت مستقیم و غدد زیر زبانی  بصورت غیر مستقیم امکان بررسی مجاری وجود دارد. کافی اهمانطور که گفته شد، در سی

سی سی( تزریق شود. فشار تزریق باید به درستی تنظیم شود چرا که  2الی 1است از محل خروج بزاق در هر یک از غدد بزاقی، مقدارکمی ماده ی حاجب)در حد 

لوژی خاص وهستگی انجام میشود. جریان باید تحت فلوروسکوپی هدایت شده باشد تا زمانی که یک پاتآرامی و به آایش آن باعث پارگی مجرا میگردد و تزریق به افز

 مشاهده شود یا تمام مسیر مجرا یا غده بزاقی از کنتراست پرشود. در این هنگام آزمون تمام است.

در حین تزریق، -2آزمون کنترل باید حتما تهیه شود(  یک تصویر کنترل تهیه میکنیم )برای همه ی اقدامات تخصصی یک تصویر ،ریققبل از تز -1: مراحل آزمون 

 .پس از پر شدن مجرا حداقل یک تصویر تحت عنوان کلیشه تخلیه گرفته می شود -3تعدادی تصویر تهیه می شود )مثال ممکن است مجرا در چند مرحله پر شود(  

 حچند دقیقه به بیمار فرصت می دهیم که طی یک روند طبیعی که جریان بزاق ترشح می شود، مقداری از ماده حاجب نیز خارج شود. یعنی  با ترش وه ی تخلیه:نح

 دقیقه بعد تخلیه میشود و میتوان کلیشه ی تخلیه را تهیه نمود. 30الی  20بزاق معمولی، حدود 

 پوزیشن یکسان دارد.تمامی تصاویر پروجکشن و *نکته: 

 (Parotid Glands)غدد پاروتید 

 حالت اناتومیکی غده: غده بزاقی بناگوشی از گوش شروع شده و تا مندیبل ادامه دارد

پروجکشن های مربوط به بررسی 

 غدد پاروتید و مجاری آن:

مرکزی  پرتویتانژانسیل :-1 

بزاقی تابیده ی مماس بر غده 

میشود، در تصویر تانژانسیل سر 

درجه به گونه  15بیمار را حدود 

 پرتویای چرخش می دهیم که 

پاروتید ی مرکزی مماس بر غده 

در این حالت راموس  باشد.

 مندیبل موازی با محور طولی فیلم است. این چرخش باید به سمت محل مورد بررسی باشد.
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 .توان مشاهده کرد راحتی میه ل مشاهده است و غده پاروتید کامال مجزا است و سنگ های ریز را بدر این تصویر راموس مندیبل قاب

 لترال: سانتر اشعه روی غدد پاروتید قرار دارد-2

اینچ باالتر از زاویه ی مندیبل(. در تصویر لترال  1)

تمام مجرا قابل مشاهده است و ماده حاجب داخل 

تمام اسین و شبکه غدد وارد می شود و در این 

تصویر انسداد و تنگی قابل مشاهده است یا اتساع 

مجرا و اکسترا وازیشن یا همان خروج ماده حاجب 

ا پارگی مجر یقابل مشاهده است که تایید کننده 

 .است

 

 

Submandibular Glands 
 پروجکشن های مربوط به بررسی غدد ساب مندیبوالر)تحت فکی(

 از زیر چانه وارد و از قله در آن پرتو که یپروجکشن :(SMV)ورتیکال ساب منتو پروجکشن -1

 .شود ی جمجه خارج می

 .مندیبل استی سانتر اشعه روی زاویه  لترال:-2

 .بعد و در حین تزریق تهیه میشود پروجکشن های فوق قبل،تصاویر در 

 

 

  (Digestive System)   سیستم گوارشی

Abdomen 
کنیم. بعالوه می این رادیوگرافی بسیار پرکاربرد است به این علت که قبل از کلیشه های تخصصی ارگان های داخل شکمی، حتما یک کلیشه رادیوگرافی شکم تهیه

 ورد و ارزیابی اولیه برای پزشک ایجاد میکند.آاورژانس یک براینکه در بیماران 

 اندیکاسیون ها اهمیت خاصی دارد که به نکاتی توجه میشود انتخاب پروجکشن وپوزیشن مناسب برای بیمار در رادیوگرافی ابدومن، با توجه به کنترا اندیکاسیون ها و

 :نظیر

Perforation مال احت ،مدتی دچار خونریزی باشد دئودنوماگر  جدار شکم باشد یا درسایر ارگان ها بصورت خودبخودی مثال :به معنی سوراخ شدگی که میتواند در

 .سوراخ شدگی در این ناحیه را داریم

Stenosis  یی دارد و در :تنگی در هر بخشی از مجاری ادراری و گوارشی بخصوص در روده. این تنگی میتواند منجر به انسداد شود که برای تشخیص زمان طال

 صورت عدم تشخیص در این زمان، مجبور به  قطع ارگان می شوند.

 Obstructionبه معنی اجسام خارجی درشکم و مجاری گوارشی:. 

Ileus فی نیز دارد.: به معنی انسداد. انسداد روده بیماری خطرناکی است وجزء اورژانس های رادیولوژی و شکم است بخصوص در بچه ها و افراد مسن. انواع مختل 

Infection.و در بعضی ارگان ها عفونت میتواند در جداره ارگان ایجاد گاز کند. : عفونت،برخی عفونت های مزمن  میتواند ایجاد فیستول یا نکروزیس سینوس کند 

Fistulaضی در اثر تروما ایجاد میشود.: یک اتصال غیر طبیعی بین دو فضای خالی که در ارگان های تو خالی احتمال ایجاد ان بسیار است و بع 

Infarctionاینفارکتوس ایسکیمی حاد روده که بخشی از روده دچار مرگ بافتی براثر کم خونی وکاهش خونرسانی میشود. مثل انفارکتوس قلب یا مغز :. 

 .فتدبیاتفاق میتواند  بافت های در همه *نکته: اینفارکتوس 

Pneumatosis گاز ناشی از عفونت که میگویند این ارگان دچار پنوماتوزیس شده است.: ایجاد گاز در ارگان، مثل 

Stone.سنگ،مثل سنگ ادراری که در کلیه یا حالب یا مثانه قابل مشاهده است : 

Calcification راس اگر دچار پانکایکس بخوبی قابل تشخیص است و ممکن است در سونوگرافی تشخیص داده نشود. مثال پرتوی : تولید کلسیم در بافت که توسط

غدد مزانتر و... کلسیفیکاسیون میتواند ایجاد نکروز نماید که نکروز ، کلیه می شود و در غددی دیگر مثل طحال،ایجاد calcification به دنبال آن  ،التهاب شود

 کلسیفیکاسیون گفته می شود.

Free air افقی قابل نمایش است. یبه کمک پرتو حاصل از آن نمای غیر طبیعی. زاد که نوعی پاتولوژی استآ: هوای 

Free fluid زادآ: مایع. 

Air fluid level باشد. و... عفونت،سوراخ شدگی ی هوا که میتواند مطرح کننده-: سطح مایع 
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لیه به د یا در بیمارانی که سایز کبزرگ شدن کب ،ارگان های داخلی شکم مثل کبد و کلیه از نظر شکل، محل قرارگیری و اندازه تغییر می کنند. مثال در هپاتومگالی

ارگان نسبت به سمت مقابل بزرگتر است و به همین علت ارگان مورد نظر، مورد بررسی قرار  ی دالیلی بزرگ شده است ، تصویری تهیه میکنیم و میبینیم که حاشیه

 میگیرد.

گیرد. مثال: نابجا قرار گرقتن کلیه در محل خود که در تصویر ابدومن، برای مثال  (: در بعضی ضایعات، اندامها در محل غیر طبیعی خود قرار می lieمحل قرارگیری)

 یک کلیه در جای خود و دیگری در لگن قرار گرفته است.

 renal ptosisکه اندام در این حالت مقدار کمی از محل خود پایین تراست.)پتوز( کلیه: افتادگی ، 

Renal ectopia است. : کلیه غیر طبیعی جابجا شده 

 .ن را بهتر مشاهده کردآجابجایی یا افتادگی  ،*نکته: بهترین پوزیشن برای رادیوگرافی کلیه ،پوزیشن ایستاده است که میتوان به علت نیروی جاذبه

 .تهیه میکنیمیک رادیوگرافی ساده از شکم  (before contrast media) *نکته: همواره قبل از ورود ماده حاجب

Prosthesis : جا بری که تحت عنوان پیوند و عمل جراحی پروتز قرار میگیرد. یک رادیوگرافی شکم تهیه میکنیم تا ببینیم پروتز در محل خود قرار دارد یا جابیما

 .شده است

وفرنیک باید ستوی ک ویهزا آن هاتوس میگیریم که در تمامی یبوبصورت دکی ،در تصاویری که باید بصورت ایستاده تهیه شود، در صورت عدم توانایی مریض :نکته*

 .قابل مشاهده باشد

 

 عنوان های رادیوگرافی شکم: 

 (abdomen)ابدومن-

KUB- (kidney ureter bladder) 

 و خوابیده شکم ایستاده-

داریم که  KUBکه بیشترین عنوان ها را با نام شکم و 

باهم تفاوت هایی دارد. برای جلوگیری از این تناقص به 

مربوط به سیستم ادراری  KUBاین نکته توجه شود که 

است اما با پوزیشن شکم که هیچ فرقی با رادیوگرافی 

 شکم ندارد.

انحصارا به معنای ایستاده یا  ،هیچکدام از این دو عنوان

 خوابیده یا یک پوزیشن خاص نیست.

 

 کلیات رادیوگرافی شکم:

بیمار از مواد دفعی و گاز تخلیه شده باشد به این شرط که بیمار کنترا اندیکاسیون  ی آمادگی بیمار: قبل از تصویر برداری با روش مناسب و زمان مناسب، روده

 نداشته باشد.

: که فقط در برخی موارد تنقیه یا انما بیمار enema(3)ملین(  laxative(2(رژیم غذایی مناسب همراه شام سبک 1 از موارد مقابل است.امادگی بیمار تلفیقی 

 معموال این مریض ها مشکالت دفع دارند که اهمیت دارد کدام ساختمان مورد بررسی قرار میگیرد بخصوص روده .صورت میگیرد

بانوان باردار، افراد مسن و اطفال، بیمار در معرض دهیدریشن که بهترین و ...  obstructionمریض اورژانس که یا تروما دارد یا پرفوریشن یا  کنترا اندیکاسیون:

 آمادگی برای این بیماران، آمادگی پیشنهادی توسط پزشک معالج است.

. برای این تصویر دهشرایط تابشی: در تهیه تصویر باید به این نکته توجه شود که تصویری با یک طیف کنتراست وسیع باید باشد که تمامی کنتراست ها را پوشش د

 ( و زمان تابش بعلت حرکات غیر ارادی روده باید کوتاه باشد تا از محو شدگی تصویر جلوگیری کنیم.70پایین استفاده میکنیم)حدود  KVPاز 

 حرکت کردن کودکان می توان از یکسری نوارهایی استفاده کرد. *نکته: برای ثابت و بی

اسلی از طریق شیلد انجام میشود به شرطی که مزاحمتی در تصویر ایجاد نکند. در اولین تصویر بخصوص در خانم ها از شیلد حفاظت از بیمار: حفاظت از گنادهای تن

 استفاده نمیکنیم  اما در تصاویر بعدی بسته به محل ضایعه میتوان از شیلد استفاده کرد.

 

AP or PA Projection 

)سوپاین( یا ایستاده است. در موارد خاص از دکیوبیتوس نیز استفاده میکنیم که بستگی به علت مراجعه بیمار دارد. به اندام و بدن بیمار: خوابیده به پشت  پوزیشن

 بصورت ایستاده یا در صورت عدم همکاری ،طور کلی هر جا نیاز به پرتو ی افقی بود، در بررسی سطح مایع و هوا یا هوای آزاد و بررسی احشای شکمی مثل پتوز

کنیم. دست ها را از فیلد تابشی دور میکنیم یا دور از بدن یا روی سینه قرار می دهیم. در پوزیشن خوابیده مقداری  به صورت دکیوبیتوس تصویربرداری میبیمار، 

 زانوها را فلکشن می دهیم تا گودی کمر را پر کند و بدن منطبق بر محور طولی تخت قرار می گیرد.
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 استفاده مینماییم  (left lateral decubitus)ن دکیوبیتوس، از دکیوبیتوس چپ*نکته: هنگام اسفاده از پوزیش

نکته: در دکیبتیوس به این خاطر 

 left lateralمریض در وضعیت 

قرار میگیرد که اگر در سمت چپ 

سمت راست گاز کمتری  ،بخوابد

داریم اما با خوابیدن در سمت 

زاد با هواهای طبیعی آراست هوای 

ای فوندوس معده و دیگر مثل هو

خم طحالی ادغام می شود و 

 تشخیص را سخت میکند.

*نکته: گرافی ساده ی شکم را با 

تهیه نمیکنیم که  proneپوزیشن 

مشکالت تنفسی است  -1علت آن 

که ممکن است برای بیمار به وجود 

ایجاد فشار برروی احشای  -2آید و 

 .داخل شکم می باشد

 د*نکته: در صورتی که مریض فاق

میتوان از او  ،آمادگی شکمی باشد

 proneخواست تا مدتی در حالت 

انجام  supineوضعیت  باقی بماند تا گازهای روده به طراف شیفت پیدا کنند و از روی احشای داخل شکم کنار روند. البته در این حالت نیز تصویربرداری باید در

 شود.

 تصویربرداری میکنیم. prone*نکته: در برخی موارد استفاده از کنتراست مدیا، ازشکم به صورت 

 نفس خود را نگه داردو او را در همین بازدم نگه می داریم تا دیافراگم باالترقرار بگیرد و سطح شکم بیشتر شود. ،وضعیت تنفس: بیمار بعد از یک بازدم عمیق

از  KUBاست اما در وضعیت ایستاده، بستگی به محل بررسی ارگانها دارد. اگر کلیه مورد بررسی بود با عنوان APهمواره پروجکشن پروجکشن: در وضعیت خوابیده 

 تصویربرداری مینماییم. PA، استفاده میکنیم چون کلیه ها در خلف بدن قرار دارد اما اگر هدف بررسی روده بود به علت موقعیت روده در قدام APپروجکشن 

 .کنیم *نکته: پروجکشن و پوزیشن مریض را براساس درخواست انتخاب می 

، چه پوزیشن و پروجکشنی مناسب است؟ ileusمثال: مریضی با انسداد روده مراجعه کرده است و در نسخه نوشته شده است رادیوگرافی ساده شکم مشکوک به 

دقت شود که وضعیت نشسته به علت ایجاد فشردگی در ساختمان داخلی ابدومن مناسب نیست و  .مافقی استفاده میکنی یپوزیشن ایستاده بهتر است و حتما از پرتو

 استفاده میکنیم. PAبا پروجکشن  left lateral decubitusتوان تصویربرداری کرد. در صورتی که مریض قادر به ایستادن نباشد، از پوزیشن  نمی

کمری در امتداد ایلیاک  4ی  سانتر اشعه حدود مهره ،کند. در وضعیت خوابیده ایستاده با خوابیده فرق می پوزیشنگرافی شکم با مرکزی: سانتر اشعه در  یپرتو

 اینچ باید باالتر برود. 2دیافراگم، سانتر اشعه  ی کرست است اما در حالت ایستاده با هدف مشاهده

ود. که تحتانی دیافراگم باید در تصاویر دیده شی سمفیزپوبیس ولبه  ی باال به پایین دو ناحیهمیدان تابشی: متناسب با علت درخواست است. در رادیوگرافی شکم از 

 رادیوگرافی خوابیدهبسته به نوع عارضه توجه میکنیم کدام اهمیت بیشتری دارد چون هر دو در یک میدان قرار نمیگیرد. در رادیوگرافی ایستاده دیافراگم و در 

شوند که گاهی برای مشاهده ی هردوی  مشاهده میسمفیز پوبیس در تصویر 

تصویر تهیه میکنیم یکی از دیافراگم به پایین و دیگری از سمفیز پوبیس  2آنها، 

به باال. میدان در عرض باید شامل تمام ساختمان های شکم باشد.)در بیمار با 

 عارضه ی کلیه یا بزرگی پروستات، سمفیز پوبیس اهمیت دارد.(

یز تحتانی کاست است که زیر سمف ی لبه ،برای تعیین فیلد تابشیراهکار دیگر 

  پوبیس قرار گرفته و سپس تعیین شرایط تابش مناسب صورت گیرد.

ساختمان های قابل مشاهده: ساختمان لگن، مهره های کمری، ساکروم و 

دیستال توراسیک، مقدار کمی ازدنده های تحتانی، پروگزیمال فمور و سایه های 

 ه نسوج نرم که سوپر ایمپوز شده اند.مربوط ب

*نکته: حدود برخی ارگان های داخل شکمی بخاطر چربی که در اطراف آن 

وجود دارد قابل مشاهده و دنبال کردن است. مثال حاشیه ی عضالت پسواس به 
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کلیه شکل خط قابل مشاهده است و کمک به برخی از تشخیص ها میکند. حدود 

ررسی است، حاشیه کبد، لبه تحتانی آن و مقدار کمی از ها در کلیشه ساده قابل ب

 حدود طحال و حدودی از مثانه نیز قابل مشاهده است.

دانسیته های هوایی مربوط به گاز داخل روده است که گهگاهی میتواند دانسیته 

 پاتولوژی باشد.

ن امعیارهای ارزیابی: هرکدام از این آیتم های حین تصویر برداری را میتوان بعنو

یا آمادگی کامل دارد یا نه؟ ماده حاجب آمریض  مثال: .یک ارزیابی درنظر گرفت

تزریق شود یا نه؟ شرایط تابش مناسب است یا نه؟که به شرط مشاهده ی حاشیه 

 unsharpnessعضالت پسواس شرایط تابش مناسب است. تصویر باید فاقد 

 حرکتی باشد.

برخی موضعی هستند که در یک ناحیه ی خاص اتفاق می افتد مثال گاز داخل روده در یک نقطه محو دیده میشود  حرکتی داریم. unsharpness*نکته: دو نوع 

که حاکی از حرکت بیمار  ،حرکتی دارد حتی استخوانها unsharpnessکه به حرکات غیر ارادی روده برمیگردد و غیرقابل اجتناب است اما بعضی موارد تمام تصویر 

 است و تا حدودی قابل رفع می باشد.

Lateral projection 

پوزیشن بدن بیمار: میتواند بصورت 

(باشد erect( یا ایستاده )recumbentخوابیده)

و باید دستهای خود را از میدان تابشی خارج نماید. 

در وضعیت خوابیده بیمار باید کمی پاهای خود را 

 س کمر پر شود.خم کند تا قو

زاد یا مایع وهوا و آنمای غیرطبیعی مثل هوای 

 وپرتباید  ،زاد را اگر بخواهیم بررسی کنیمآمایع 

افقی باشد چون با تغییر وضعیت بیمار و در اثر 

ها تغییر میکند اما   نآمحل  ،زمین ی نیروی جاذبه

ایعه ی ثابت مثل سنگ، ـــدر بررسی ض

calcification و  افقی پرتویفرقی بین  ،یا پروتز

 عمودی وجود ندارد.

میدان تابشی و پرتوی مرکزی: میدان باید شامل 

تمامی عرض شکم باشد. درمورد پرتوی مرکزی 

 ی مرکزی به سطحوعمل مینماییم. یعنی باتوجه به اندیکاسیون و درخواست پزشک، پرت APمشابه با پروجکشن 

 بد. اینچ باالتر از آن می تا 2یا  L4مهره ی 

برای بررسی جسم خارجی، مثل لترال مهره های کمری تصویربرداری میکنیم. سانتر پرتو همان است فقط  مثال

 میدان تابش باید تمام طول و عرض شکم را در بربگیرد. 

از مارکر استفاده نکنیم. عموما از  *نکته: در بررسی سینوس های شکمی حتما بایدمحل تزریق را با یک جسم رادیو اوپک مشخص کنیم و معموال توصیه میشود

 مشخص سکه یا رینگ استفاده میکنند که محل خروج ترشحات سینوس را نشان میدهد برای اینکه طول و عمق مجرا و جهت و زاویه ی حرکت ترشحات سینوس

 کنیم. شود، مریض را لترال کرده و بنابراین یک تصویر رو به رو و یک لترال تهیه می

 

  صفراوی-دیکب سیستم

 و آن مجاری و صفرای  کیسه سیستم، این در بررسی مورد های ساختمان

 .باشند می پانکراس

صفراوی نیست اما به علت اینکه پانکراس در -پانکراس جزء سیستم کبدی

مجاورت دئودنوم و در محلی است که صفرا به آن تخلیه می شود و حتی مجاری 

ترک هستند، در بررسی سیستم پانکراس و صفراوی در برخی نقاط باهم مش

 صفراوی، این ناحیه نیز بررسی میگردد-کبدی
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 بررسی صفرا

 .است مشاهده قابل شکم ساده گرافی در صفرا کیسه سنگ صفرا مثل کیسه ضایعات از برخیود. ش می بررسی مختلف های آزمون با صفرای  کیسه

 نیز میتواند سنگها را مشخص نماید. CTاما  باشد می(US)اولتراسوند صفرا کیسه بررسی اختصاصی روش حاضر حال در

 (cholangiography) یا آزمون کالنژیوگرافی صفراوی مجاری بررسی

 شود می استفاده ندرت به اکنون که شد می استفاده ن کله سیستوگرافی خوراکیآزمو از گذشته در

Oral cholecystography(OCG)  :مدیاست کنتراست از خوراکیه ی استفادد، رسان می کبد به را حاجب ماده که هایی روش از یکی. 

 را حاجب ماده آزمون انجام از قبل ساعت دوازده باید بیمار. دوش می تجویز بیمار به ید حاوی خوراکی حاجب ماده یک از گرم 4-2 بین اختصار طور به روش این در

استفاده می شده   Telepaque 0.5gr ، Biloptin 0.5gr مانند هایی کپسول شام سبک بخورد. ،کندو شب قبل از آزمون باید قبل از خوردن کپسول ها مصرف

 کلیشه، این به که شود تصویربرداری او از مجدد نیم ساعت پس از آزمون اولیه،تا بخورد ب)مثل شیر چرب یا تخم مرغ(چر غذای بیمار باید آزمون انجام از پساست. 

 .شود می تخلیه چرب ماده با صفرا کیسه یعنی .شود می گفته تخلیهی  کلیشه

 right lateral , LAO , supine  :شود می استفاده صفرا کیسه برای که هاییپوزیشن 

Right lateral :شدن دیده بهتر برای و است گرفته قرار راست سمت در صفرا کیسه افراد اکثر در چون .شود می استفادهنیز  کالنژیوگرافی های آزمون دیگر در 

 .شود می استفاده پوزیشن این از، مجاری

LAO :شود خارج کبد راست لوب زیر از صفرا کیسه تا شود می انجام دلیل این به.  

 .شود گرفته بیمار از شکم ساده کلیشه باید مدیا کنتراست از استفاده از قبل صفراوی، مجاری بررسی های آزمون همه برایه: نکت*

 در بخش و حتی اتاق عمل ممکن است انجام شوند. :کالنژیوگرافی های روش

 شوند؟ می کالنژیوگرافی چرا و کنند می مراجعه پزشک به عالیمی چه با بیمارانه: نکت

 هستند( یرقان) زردی دچار که بیمارانی-1

 .باشد داشته استفراغ و تهوع همراه با  RUQدر  شدید درد بیمارانی که احساس -2

 کبد میخواهند انجام دهند.بیمارانی که جراحی -3

ت و در یرقان *نکته: یرقان به دو صورت انسدادی و غیر انسدادی است. در یرقان انسدادی، انسداد در مجاری صفراوی وجود داشته و درمان آن با جراحی اس

 ود.غیرانسدادی، انسداد در مجاری وجود ندارد و درمان مدیکال)طبی( داشته و در واقع با دارو، درمان میش

 هر دونوع یرقان عالمت زردی را داشته و افتراق بین آنها با استفاده از کالنژیوگرافی صورت میگیرد.

 .شود انجام شکم آمادگی با کالنژیوگرافی های آزمون شود می توصیه

 نوع ورود کنتراست مدیا به مجاری است: اساس بر کالنژیوگرافی انواعتقسیم بندی 

 حاجب ماده حاوی که شود می کبد وارد سوزنی پوست، طریق از مستقیم طور به: Percutaneous Trans hepatic Cholangiography(PTC) ون آزم-1

 .و تزریق در هر مجرایی انجام شود، تمامی مجاری حاوی کنتراست مدیا میشوند. شود می تزریق صفراوی مجاری از یکی به حاجب ماده. است

 این در. شود می تقسیم کبدی داخل و کبدی خارجه ی دست دو به صفراوی مجاری

و میتوان انسداد در مجاری  شود می انجام کبدی داخل صفراوی مجاری در زریقت آزمون

 .را تشخیص داد

و  CTروش دو به.کنیم حاصل اطمینان مجاری بودن متسع از باید تزریق از قبل

 ع پی برد.موضو این به توان می سونوگرافی

. باشند خونریزی معرض در است ممکن کنند می مراجعه آزمون این برای که بیمارانی

 اطمینان باشد، نداشته انعقادی اختالالت بیمار که موضوع این از باید آزمون از قبل پس

 که دارند نام PT، PTT که شود می تجویز پزشک توسط انعقادی های تست .کنیم حاصل

 صورت این غیر در است پذیر امکان آزمون این باشد نرمال آزمایشات این ی نتیجه اگر

 .نیست کنترل قابل کبد خونریزی چون است خطرناک

ی شکم از  و قبل از آزمون یک کلیشه ی سادهمیگیرد قرار رادیولوژی تخت برروی بیمار

 فضای از آرامی به (Chiba) شیبا سوزن فلوروسکوپی کنترل با تهیه میکنیم سپس او

برای اطمینان از اینکه سوزن داخل مجاری قرار گرفته  .شود می کبد وارد ای دنده بین

 در، سوزن در موجود ید حاوی تزریقی حاجب مادهمیتوان مقداری از آن را آسپیره کرد. 

 .باشد مشهود تصویر در کامال ضایعه یک یا شوند پر مجاری تمامی که زمانی تا شود یم کبدی داخل صفراوی مجرای وارد  5ccآرامی به هربار

 که معموال از فضای بین دنده ای طرفی استفاده میکنیم. شود *نکته: سوزن شیبا میتواند وارد فضای بین دنده ای قدامی، خلفی و طرفی

 *نکته: با استفاده از این روش میتوان مجرای صفراوی و حتی مجرای پانکراتیک را کامال پر از کنتراست مدیا نمود.
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 رکمشت هپاتیک مجرای=  چپ و راست هپاتیک مجرای  :حاجب ماده وسیله به مجاری پرشدن مسیر

  .مشترک صفراوی مجرای = مشترک هپاتیک مجرای + سیستیک مجرای

 .شود می دفع مسیر این از همیشه صفرا که رسد می دئودنوم به مشترک صفراوی مجرای

 جذب و هضم در پانکراس .است فعال ای منطقه بیوشیمیایی نظر از منطقه این و است دئودنوم مجاورت در پانکراس سر چون پردازیم؟ می پانکراس بررسی به چرا

 .دارد مشارکت غذا

 .شود می نامیده (wirsung) ویرسونگ مجرای پانکراس، اصلی مجرای

 صفراویاختالالت مجاری صفراوی: انسداد به وسیله ی سنگ یا تومور سر پانکراس، فیستول مجاری پانکراس و 

: در ادامه ی روند تشخیصی در رادیولوژی، فرایند های درمانی نیز میتواند صورت بپذیرد مثال در آزمون (interventional radiology)رادیولوژی مداخله ای

PTC  .میتوان پس از مشاهده ی سنگ، اقدام به خارج کردن آن نمود یا کاتتر را در مجاری جایگذاری نمود 

 درمان تنگی و انسداد عروق کرونر پس از بررسی آنها است. روشی که به آن آنژیوپالستی میگویند. (IR)د ترین موارد در رادیولوژی مداخله اییکی از پرکاربر

2- T-tube cholangiography  : کاتتر توسط مدیا کنتراستدر این روشT میشود تزریق مجاری داخل به شکل. 

 اند شده مرخص عمل اتاق از که هستند بیمارانی بیماران، این

 بر عمل یعنی .است شده برداشته هاای آنصفر کیسه معموال و

 قرار را کاتتر جراح و است شده انجام صفراوی مجاری روی

 که است مشاهده قابل کاتتر انتهای پوست برروی و است داده

 .باشد می حاجب ی ماده ورود محل قسمت این

 از پس .شود می گذاشته صفرای  تخلیه به کمک برای کاتتر

 از کوچکی قسمت و مشترک کبدی مجرای صفراوی، مجاری

 .است مانده باقی سیستیک مجرای

شکل در مجرای کبدی مشترک قرار داشته و انتهای آن  Tسر 

در مجرای سیستیک قرار دارد و از طریق مجرای سیستیک به 

 سطح بدن می رسد.

 اینصورت درغیر باشد استریل حتما باید تصویربرداری مراحل

 .میشود اختالل دچار بیمار

 

 .شود می مجاری سپس و کاتتر وارد حاجب ماده آرامی به کاتتر انتهای از بیمار، از کنترل تصویر گرفتن از پس

 .است supine & right lateral استفاده مورد های پوزیشن

 .میباشد RPO کرد، استفاده میتوان مجاری بررسی برای اختصاصی طور به آننیز از   PTC آزمون در که خوبی پوزیشن

 .راست کلیه سنگ و صفراوی های سنگ بین مثال دهیم، افتراقی تشخیص را دانسیته این بخواهیم اگر که بینیم می مجاری بر منطبق دانسیته تصاویر در اوقات گاهی

 .گیریم میگرافی  right lateral با پوزیشن بیمار از صورت این در

 .دارند خاصی غذایی رژیم بیماران این چون .ندارند قبلی آمادگی به نیاز شرایط این در بیمار

 ERCP (Endoscopic Retrograde Cholangio-Pancreatography)ن آزمو-3

 تشخیصی ارزش و کم خطر رجهد. دباش می شده توصیه و پزشکان توجه مورد که روشی

 .دارد باال

 پانکراس مجاری و صفراوی مجاری بازگشتی صورت به سکوپواند کمک بهدر این روش 

 و معموال در بخش گوارش انجام میشود. میگیرد قرار بررسی مورد

 طی درند میتواک، بعالوه پزش مستقیم دید در داخل بدن گرفتن قرار روش، این مزایای از

بوده و  خطر کم حاجب ماده ورود مسیر و دهد انجام برداری نمونه برداری، تصویر مراحل

 یک مسیر عروقی و کبدی نیست.

 انتهایمیرسد و  دئودنومبه  معدهو  مری، دهان طریق از سکوپواندن: آزمو انجام نحوه

 قرار میباشد،آمپول واتر(  )در ابتدایOD  اسفنگتر یبرجستگمجاورت در اندوسکوپ

ر مشترک را پ. سپس یک کاتتر وارد آمپول واتر شده و مجرای پانکراس و صفراوی میگیرد

 از کنتراست مدیا میکند و میتوان مجاری مختلف را مشاهده نمود.

 .باشد خالی اش معده و باشد داشته شکم آمادگیباید  بیمار :آزمون از قبل مادگیآ
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 خوردن از روز شبانه یک تا ساعت12 باید بیمار :کند رعایت را نکاتی باید بیمار آزمون از بعد

 گوارشی مجاری به است ممکن اندوسکوپ ورود چون. کند خودداری جامد و سفت غذاهای

 ن مهلت ترمیم بدهیم.آو باید به  بزند آسیب

 نگه اماده (%30) شده رقیق صورت به را ی استریلمدیا کنتراست باید لوژیستتکنورادیو

 rightو  supine  ،RAOپوزیشن  3با  برداری عکسب، حاج ماده ورود از پسو  دارد

lateral .را انجام داده و حفاظت پرتویی خود کارشناس و پرسنل را نیز برعهده دارد 

*نکته: برای این آزمون به کنتراست مدیای زیادی نیاز است زیرا باید کنتراست مدیا از تمام 

 مسیر اندوسکوپ عبور نماید.

 

 

 :با اعمال جراحی  از لحاظ زمانی کالنژیوگرافیبررسی  ارتباط آزمون 

 PTC , ERCP:  (preoperative )پروسه ها قبل از عمل جراحی انجام می شوند بعضی از-1

 operative cholangiography : مانند  (operative )نددر حین عمل جراحی انجام می شو-2

  T-tube cholangiography: مانند  (post operative) عد از عمل جراحی انجام می شوندب-3

operative cholangiography این آزمون در حین عمل جراحی با تزریق توسط جراح صورت می گیرد.: امروزه 

 قابلیت انجام عملکرد طبیعی ) تخلیه ی صفرا(. اندیکاسیون: جهت اطمینان جراح از تخلیه ی کامل مجاری از ضایعات ) مثل سنگ( و یا باز بودن مجاری صفراوی و

 رعایت شرایط استریل کامال ضروری است.و  شروع می شود(  2cc-1 مقادیر اندک ) تزریق باتزریق مواد حاجب: 

به  )فلوروسکوپی cمجهز به دستگاه های  عمل های  برخی از اتاق)می کندتزریق  راکنتراست مدیا  امستقیم با مشاهده ی مستقیم مجاری، جراحتصویر برداری : 

 (تهیه کرد.   spotکنترل فلورورسکوپی انجام داد و یا تصاویراز طریق این دستگاه می توان تزریق را تحت ( هستندکه  c arm شکل

د اشعه ایکس در زیر تخت قرار دارد و مانیتورهایی وجود لو تیوب مو شتهتصویر وجود دا صفحه تشدید کننده: نوعی دستگاه فلوروسکوپی که در آن c armدستگاه 

 تهیه کرد. spotویر اه کرد و در صورت نیاز تصدارد که می توان تصاویر لحظه ای را به صورت فلوروسکوپ مشاهد

با وارد کردن ، تصویر برداری حین عمل هم تغییر کرده است.) جراح  laparoscopicاز حالت باز و گسترده به سمت باتوجه به تغییر در شیوه ی اعمال جراحی 

 ((تعبیه شده استالزم برای تزریق و....  ندوسکوپ تجهیزاتدر نوک آ)همان اعمال جراحی را انجام می دهد 2mmهایی در حد آندوسکوپ از سوراخ

 جراحی هایی که نیاز به وسعت و برش و عوارض وطول مدت بستری زیادی ندارد. الپاراسکوپی:

 شایع شده است. بسیارHigh risk برداشتن کیسه صفرا از راه الپاراسکوپی برای بیمارانامروزه 

 در اتاق عمل است. پوزیشن های مورد نیاز بیمار از مسئولیتهای کارشناس رادیولوژی و اجبحمقادیر انتخاب شده ماده ،  حفاطت پرسنل اتاق عمل *نکته:

 مجاری گوارشیبررسی  

1- hypo pharynx  2- esophagus  3- Upper GI   )4) بررسی معده و اثنی عشر- small bowel-intestine  (روده باریک )بررسی 

5- large bowel-intestine  )بررسی روده ی بزرگ ( 

 کنتراست مدیاهای منفی -2کنتراست مدیاهای مثبت   -1 : انتخاب مواد حاجب  

در موارد خاص می توان از ترکیبات حاوی ید ،انجام می شود   Ba SO)4( باریم سولفات آزمون های مجاری گوارشی به صورت متداول با*کنتراست مدیاهای مثبت: 

 محلول تزریقی و در صورت عدم دسترسی،  استفاده می کنیم از آن موجود باشداگر شربت گاستروگرافین به این صورت که  استفاده کرد.ب آمحلول در 

داده تزریقی پس از رقیق شدن به  شکل خوراکی  به بیمار  hypaqueگاستروگرافین را در آب رقیق کرده و به صورت خوراکی به بیمار میدهیم.) به عنوان مثال  

 می شود(

 باشیم. (سوراخ شدگی) perforation مشکوک به که زمانیاندیکاسیون استفاده از ترکیبات حاوی ید در بررسی مجاری گوارشی : 

ی یم ) به دلیل  احتمال ورود کنتراست مدیا به سیستم تنفسمشکوک به فیستول مری به نای باش  کنترا اندیکاسیون استفاده از ترکیبات حاوی ید: در صورتی که

مقادیر  رازدر حال حاضشود ) ایزواسموالر و غیریونی استفادهکنتراست مدیای باید از کنترا اندیکاسیون دارد و هایپراسموالر یونی  از کنتراست مدیایاستفاده بیمار( 

 د(قطع می شوو آزمون شده کلیشه ساده تهیه ،فیستول  تایید وجود شود. به محض  سولفات بسیار رقیق تحت فلوروسکوپی استفاده می مباری بسیار کم 

 می شود. مشاهدهHبه شکل گردد ، که در تصویر از مری وارد نای  داری کنتراست مدیاکه مقی شود زمانی مشاهده م*نکته:  فیستول  

 میشوند. )کبودی( با اندک ذره غذایی دچار سرفه های شدید و حتی سیانوز ،ر فیستول وجود داشته باشددر شیرخواران اگ*نکته: 

 :گاستروگرافین استفاده از  کاربرد های

از محل ن گرافی )گاسترو کرداز آن استفاده  باشیم می توان ه مشکوک به سوراخ شدگی کاسموالر است که در زمانی  حاوی ید و هایپر ترکیب یونیاین ترکیب یک 

ده، شازمحل پرفوریشن به داخل پریتوئن ، باریم باریم سولفات در صورت استفاده از  . سوراخ شدگی مقداری به پریتوئن میریزد که در همان جا جذب و دفع میگردد
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خروجی  بررسی منفذو در  رکتال استفاده شود یا میتواندبه صورت خوراکی وگاستروگرافین  و سبب واکنش های شدید خواهد شد.( به صورت توده درمی آید

 .استفاده میشود غیرطبیعی درمجاری گوارشی به جزفیستول ها

اه ر رقیق از کم و مقادیر گاستروگرافین در بانوزاد را  ،درنوزادانی که اولین مدفوعشان دفع نشده استکونیوم)اولین مدفوع نوزاد( نوزادان: حل مشکل عدم دفع م

 دفع میگردد. از گاسترو گرافین ) گاسترو گرافین هایپر اسموالر است ( مکونیوم باجذب آب. ندمیکن رکتوم انما

یه دلخواه به ناح گاز ،وضعیت بیمار تغییر کافیست باکه  (مثالدرمعده یاروده) طبیعی دربخشی ازمجاری گوارشی وجوددارندگاز به صورت : کنتراست مدیاهای منفی*

 به این منظور استفاده می شود.(    AirوCO 2 رت هدایت شده وارد بدن می کنیم ) عمدتا از شود یا گاز را به صوهدایت 

 کنتراست مدیای منفی است. ،در بررسی معده به روش دوبل کنتراست،گاز طبیعی موجود در معده *نکته:

 .به عنوان کنتراست مدیای منفی استفاده می شود 2COاز   Double contrast*نکته: برای بررسی مجاری گوارشی کودکان به شکل

ماده ی حاجب مورد استفاده در  روش سینگل کنتراست  .تصویر برداری می شود  Double contrastو  single contrastبه دو صورت مجاری گوارشی *نکته: 

 مثبت و یک ماده ی منفی استفاده می شود . می تواند منفی یا مثبت انتخاب شود ولی در روش دوبل کنتراست هم زمان از یک ماده ی

  hypopharynxبررسی 

 حلق ازلحاظ آناتومی به سه ناحیه تقسیم میشود:

   (nasopharynx)حلق بینی 

           (oropharynx)حلق دهانی

نای درحدود  که بین اپی گلوت و (laryngeal pharynx or hypopharynx)حلق حنجره ای

 واقع شده است. 6و 5مهره گردنی 

 

 

 

  (barium swallow)آزمون بلع باریم

 نیز گفته می شود. barium swallowبه همین علت به این آزمون اصالحا بلع باریم یا  است (Barium swallow)*نکته: انجام آزمون همراه با بلع باریم

 که به این وضعیت دیسفاژی مشکل داردو حتی در موارد شدید، بلع آب  دادن غذاقورت  در( بیمار 1*نکته: بیماران با این عالئم برای آزمون مراجعه میکنند: 

(dysphagia)  عمل بلع به سختی و با درد همراه است 2یا  در مری می باشد تنگی آن، وجودعلت گفته میشود و)odynophagia   وجود  3یا)f.b  جسم (

 خارجی( 

را کنت اندیکاسیون مطلق آزمون : برای این آزمون کنترا

 وجود اندیکاسیون مطلقی وجود ندارد اما به لحاظ

Radiation  .باید مطمئن شویم بیمار باردار نباشد 

اندیکاسیون های آزمون : تنگی ، جسم خارجی ، 

زخم ، دیورتیکول ،  ،دیسفاژی ، آدینوفاژی ، تومور

 کیست و ...

آمادگی بیمار: الزم است معده ی بیمار درهنگام آزمون 

زیرا در صورت وجود محتویات در معده و  شدخالی با

ایجاد حالت تهوع در بیمار خطر آسپیره شدن وجود 

 دارد.

باشدو  آزمون ناشتا ساعت قبل از 4کافیست که حداقل 

 نیز نباید آزمون آب ننوشد.)شیر از یک ساعت قبل از

 است( بخورد زیرا مدت توقف شیر در معده زیادتر

ساعت طول میکشد  4تا  2*نکته: درحالت طبیعی بین 

 مدت توقف بیشتری درمعده دارد. غذاهرچه چربی بیشتری داشته باشد تا معده خالی شود.

 سریعتر عبور میکنند. ،توقف مایعات درمعده کم بوده و هرچه سردتر باشند ساعت آب بنوشد. 4آن  در مشکل کلیوی داشته باشد، میتواند بیمار *نکته: اگر

NPOناشتایی مطلق : 

علت اهمیت فلوروسکوپی در خصوص  .بدون بررسی فلوروسکوپی فاقد ارزش تشخیصی اند مگر در رابطه با محل جسم خارجی، کته: آزمون های مجاری گوارشی*ن

 توضیح داده میشود. جلسات بعد مری در قسمتهایی که حرکات بیشتری وجود دارد مثل دئودنوم یا
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برابر آب( تهیه میکنیم، یک قاشق از خمیر را  بیمار  قورت داده و 2) باریم سولفات 1به  2شکل خمیری  در نسبت  وزنی  چگونگی انجام آزمون : باریم سولفات را به

 یک قاشق را باید در داخل دهانش نگه دارد و همزمان با فلوروسکوپی همه ی باریم را قورت دهد تا عبور آن از حلق مورد بررسی قرار گیرد.

 استفاده کنیم . باشد ( 2به  1فاژی شدیدداشته باشد باید از باریم سولفات رقیق) نسبت باریم به آب *نکته: اگر بیمار دیس

 ثانیه متوقف میشود پس نیازی به فرمان خاصی نیست. 2*نکته: همزمان با بلع وضعیت تنفسی به صورت غیر ارادی به مدت 

 نیمرخ-2روبرو -1از بیمار تهیه میکنیم:  پس از تهیه ی کلیشه ی کنترل، به طور معمول حداقل دو تصویر 

AP projection  
یا  نشسته وضعیتوضعیت بدن بیمار: بیمار در

 ایستاده قرار گرفته و یا درصورت عدم توانایی،

میتواند در وضعیت سوپاین نیز قرار بگیرد. به 

گونه ای که صفحه ی ساجیتال میانی عمود بر 

 گرید قرار گیرد.

بیمار: سر بیمار اندکی اکستنشن وضعیت اندام 

شود تا سایه ی مندیبل روی ساختمان حلق 

 نیفتد.

 (C4)پرتو مرکزی: عمود بر برجستگی غضروف تیروئید

Lateral projection  
وضعیت بیمار: به صورت نیمرخ در مقابل بوکی 

استند قرار میگیرد به گونه ای که صفحه ی 

د و باشکرونال میانی بر خط وسط گرید منطبق 

از او میخوهیم شانه های خود را پایین بیندازد 

تا شانه های بیمار با مهره های دیستال گردن 

گردن بیمار نیز مقداری  سوپرایمپوز نگردد.

 دارای اکستنشن باشد.

 (C4)اشعه مرکزی: عمود بر راستای برجستگی غضروف تیروئید

 تر از سوراخ گوش خارجی  تنظیم می شود . اینج پایین 1اشعه مرکزی روی   ،باشد nasopharynxاگر هدف از تصویر برداری  بررسی 

 نیز اشعه ی مرکزی روی زاویه مندیبل تنظیم میشود.  oropharynxدر بررسی 

دریافتی جنین را  هداشت دزباید مسئول فیزیک ب ،شویم بودن فرد مسئولیت انجام آزمون برای مادر باردار با پزشک است و اگر بعد از انجام آزمون متوجه باردار

 جنین سقط شود. ،بسنجد که اگر دز دریافتی باال بود

 برای بررسی جسم خارجی: ابتدا از بیمار کلیشه کنترل ) بدون مواد حاجب(گرفته میشود  (barium swallow)بلع باریم

 .باریم بررسی میشود در مواردی که جسم خارجی در تصویر اپاسیته کافی ندارد و مشاهده نمیشود، با روش بلع

استفاده میکنیم و  یک گلوله پنبه ای را آغشته به سوسپانسیون کرده و بیمار قورت  آب2به  1باریمبه گونه ای که از یک سوسپانسیون رقیق باریم سولفات در نسبت 

 در عبور از کنار جسم خارجی گیر میکند ( سپس تصویر برداری را انجام می دهیم. پنبهمی دهد.) الیاف 

 درخواست شود. lateral cervical*نکته: بررسی هیپوفارنکس ممکن است باعنوان 

  Barium mealی از اصطالح اشاره به بررسی مری نداشته و فقط مربوط به بررسی بلع و حلق حنجره ای بیمار است برای بررسی مر  Barium Swallow*نکته:

 استفاده می کنیم.

 (barium meal)آزمون بررسی مری 

 است. 30cmتا  25cmحدود ادامه می یابد. طول مری به طور متوسط T11( شروع شده و تا حدود مهره ی C5مری از اپی گلوت)حدود 

 پاتولوژیک را از یکدیگر تمایز داد.تنگی طبیعی دارد. با شناخت آنها می توان تنگی های طبیعی و  4*نکته: مری 

(محلی که آئورت روی مری ایجاد فشار می کند.   3محل اتصال مری به معده)کارمیا(  :(در انتهای مری 2محل اتصال هیپوفارنکس به مری   :(در شروع مری 1

 (محلی که برونکوس اصلی چپ از روی مری عبور می کند.4

 ارجی این محل ها هستند.*نکته: معموال محل گیر کردن اجسام خ

غشته کرد و به مریض داد تا آن را بخورد. الیاف پنبه به جسم آ*نکته: همانطور که گفته شد برای بررسی اجسام خارجی غیر اوپاک در مری میتوان یک پنبه به باریم 

 گیر کرده و باعث میشود بتوان آن را مشاهده نمود.

 است.آمادگی بیمار: مشابه آمادگی هیپوفارنکس 



 

44 
 

 در تنگی های شدید از شربت گاستروگرافین استفاده می کنتراست مدیای مورد استفاده مشابه هیپوفارنکس ، عمدتا از سوسپانیون باریم سولفات استفاده می شود،

 کنیم.

 شد(است درصورتیکه فاقد تنگی با 1به 2غلظت باریم سولفات در بررسی مری همانند هیپوفارنکس است)نسبت باریم به آب 

مدیا شروع کنیم. درواقع *نکته: در هر مجرایی که احتمال تنگی یا انسداد وجود دارد مثل مری، مجاری ادراری و حالب ها ابتدا باید با مقادیر رقیق شده کنتراست 

 دربررسی مری نیز از باریم سولفات با دو غلظت رقیق و غلیظ استفاده میشود.

 از نوع رقیق استفاده می کنیم و در صورت نیاز از فرم غلیظ هم استفاده می کنیم. *نکته: در بررسی تنگی های مری ابتدا

یسم هم باید به تالت*نکته: در مورد ساختمان هایی که پریستالتیسم )حرکات دودی شکل(دارند باید انقباضات با فلوروسکوپی بررسی شود. معده نیز به دلیل پریس

 )پر و خالی شدن به دلیل حرکات پرسیتالیسم است(صورت پر و هم به صورت خالی بررسی شود 

: انقباض و انبساط متوالی که غذا را از یک سگمان به سگمان دیگر تحویل می دهد و شامل موج اولیه و موج ثانویه (peristaltic waves)امواج پریستالتیسک 

 است که درمجموع لقمه ی غذایی را به جلومیبرد.

( ایجاد می شود.این امواج tertiary waveولیه و ثانویه که طبیعی هستند  دچار اختالل می شوند وموج دیگری به نام امواج ثالثیه)*نکته: در بعضی افراد موج ا

ه دلیل ی و بن امواج طبیعثالثیه غیرطبیعی است. البته درافراد با سن باال که دچار این امواج  ثالثیه می شوند، اگر ضایعه ی دیگری وجود نداشته باشد،  وجود ای

 افزایش سن است.

 بدون وجود فلوروسکوپی فقط تعداد کمی از ضایعات که به ممکن است شناسایی وتشخیص داده شوند. فقط تحت فلوروسکوپی است که این امواج ثالثیه دیده شده و

 وسیله تهیه کلیشه تشخیص داده می شوند را میتوان دید ودر بعضی موارد اصال ارزش تشخیص ندارد.

باید به صورت متحرک نیز   لیل اینکه توصیه می شود مری، معده و اثنی عشر بصورت فلوروسکوپی بررسی شوند این است که ضایعاتی که وابسته به حرکت هستندد

 بررسی شوند زیرا در کلیشه قابل تشخیص نیستند.

ای (، که همان اتساع دیستال مری یا تنگی در انتهAchalasiaآشاالزی): اندیکاسیون

که البته این تنگی منظم است ، تنگی و انسداد ، البته تنگی مری را نمی توان  است مری

با یک کلیشه ی ثابت، اثبات نمود و باید با فلوروسکوپی نیزحتما بررسی گردد، تنگیهای 

( ، بررسی squamous cell carcinomaمری )سرطان مری یا  SCCنامنظم مثل 

 filling، نقص پرشدگی درمری )(diverticulum)ی تومورها، بررسی دیورتیکول مر

defect.) 

 *نکته: دیورتیکول مری عبارتست از وجود جسم کیسه مانند در مری.

*نکته: تشخیص واریس مری )اتساع وریدهای مری( از روی نقص پرشدگی صورت 

میگیرد. در صورت اتساع ورید ها، آنها روی دیواره ی مری فشارآورده و مری را در 

 شهایی تنگ میکنند.بخ

 *نکته: هایپرتنشن ورید پورت می تواند منجر به واریس مری شود.

*نکته: نقص پرشدگی باید همراه با عالئم بالینی باشد. معموال مریض دیسفاژی داشته و 

 گاهی در اثر خونریزی، ممکن است استفراغ خونی نیز داشته باشد.

( تصویربرداری در حالت 1ستفاده میشود: برای بهتردیدن واریس مری از روشهای مقابل ا

 (  تصویربرداری پس از بازدم2ترندلنبورگ 

*نکته: هر روشی که بتواند فشارداخل شکم افزایش دهد، به اتساع وریدها کمک کرده و 

 بهتری را در اختیار قرار می دهد. وریدها تصاویر اتساع بیشتر

 تر شود. تا تشخیص راحت سونوداپلر انجام می شود مری او فشار اورده عالوه بر رادیو گرافی،*نکته: درمورد بیماری که شریان ساب کلوین به 

)ابتدا بازدم انجام دهد و سپس باریم را بخورد( سرعت عبور باریم از داخل مری  اگر قبل از خوردن باریم بیمار در وضعیت بازدم قرار بگیرد وضعیت تنفسی بیمار:

 بیمار در وضعیت دم قرار گیرد سرعت عبور باریم از داخل مری کاهش می یابد.  اگر قبل از خوردن باریم،افزایش می یابد. بالعکس 

 استفاده کنیم. که غیریونی وایزواسموالر باشد  safeدرموقع فیستول مری به تراشه یا باید از باریم سولفات بسیار رقیق یا از یک کنتراست مدیای بسیار 

 ثانیه وکمتر انتخاب میکنیم.چون باریم به سرعت عبور می کند.0.1های  مدت زمان تابش را زمان

ایستاده از  ر، به جای وضعیتمری را بطورطبیعی بدلیل حرکات پریستالتیسم و... نمیتوان کامال پرکرد اما در برخی ضایعات نیاز داریم مری را پر کنیم که برای این کا

 ی آشاالزی و واریس مری.وضعیعت خوابیده استفاده می کنیم مثل بررس

 باریم مدت زمان بیشتری در داخل مری توقف کند. منظور از پر کردن مری:

 که تفاوت این پوزیشن ها در سرعت عبور باریم سولفات است. erectو  supine  ،proneپوزیشن بدن بیمار :

 (RAO & LPO)(ابلیک3( روبرو     lateral      2( 1نماهای بررسی مری: 
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 عمود میتابد که در حدود قسمت میانی استرنوم است. T6مرکزی: اگر بدون فلوروسکوپی باشد، به مهره ی پرتوی 

بهترین روش برای انتخاب محل تابش پرتوی 

مرکزی، انجام فلوروسکوپی و تهیه ی تصاویر 

spot  .در حین فلوروسکوپی است 

: تهیه ی گرافی همزمان با انجام Spotکلیشه 

فلوروسکوپی جهت ثبت یک نقطه. در کلیشه 

Spot  .نیاز به انتخاب نقطه میانی نداریم 

مشکلی که تصاویر روبرو دارند این است که 

 مری روی ستون فقرات سوپرایمپوز میشود ،

برای جدا افتادن این دو، نمای مایل مورد 

حدود استفاده قرار می گیرد که بیماررا 

انجام  LPOیا  RAOدرجه از وضعیت روبرو چرخش می دهیم. ومعموال بررسی را در وضعیت های 35تا30

 می دهیم.

 *نکته: توصیه میشود در تصویربرداری از مری، از ابتدا تا انتهای مری در داخل تصویر باشد.

 

 

 ضایعات مشترک مری:

 هیپوفارنکس میتوان این ضایعات را دید.هم در ( ضایعات ابتدای مری:هم در تصویربرداری مری و1

 می توان این ضایعات را دید. UGI( ضایعات انتهای مری: هم در تصویربرداری مری وهم در2

 دیستال مری نیز بررسی می شود. UGI*نکته: در

 ه )هنری هیتال( است و نمونه ای از ضایعات در دیستال مری، فتق معد Zenkerنمونه ای از ضایعات در پروگزیمال مری دیورتیکول 

 این بیماری ایجاد می شود.، باالتر از دیافراگم باشد و فتق معده : معده باید زیر دیافراگم باشد. زمانیکه قسمتی از معده به فضای توراکس برود

Zenker’s diverticulumعضله ای در خط وسط گردن ایجاد شده و ایجاد تنگی متحدالمرکز در پروگزیمال مری میکند :. 

 انجام داد. UGIهم و  برای بررسی فتق معده هم میتوان مری را تصویربرداری کرد

UGI (upper gastrointestinal tract)  

 در این آزمون بررسی بخش فوقانی لوله گوارش شامل مری، معده و اثنی عشر صورت میگیرد.

 باریک بررسی نمیشود.همیشه اثنی عشر را با معده بررسی می کنیم و با سایر بخشهای روده ی 

 (به دلیل مشترک بودن برخی ضایعات مانند زخم معده و اثنی عشر2(به دلیل مجاورت اثنی عشر بالفاصله پس از معده  1علت بررسی اثنی عشر همراه با معده: 

تاه انجام شود، و با توجه به اینکه اثنی عشر محل ورود ( دئودنوم قسمت فوق العاده متحرکی است و حرکات سریعی دارد و تصویربرداری از ان باید با زمان های کو3

 ید.آباید با معده بررسی گردد و یکی از نواحی مهم در لوله گوارش به حساب می  ،محتویات معده، ترشحات سیستم صفراوی و پانکراس است

تصاویر به سرعت بعد از یکدیگر تهیه میشوند )با یک فرمان به 4قسمتی است که این  4*ارزش تشخیصی دئودنوم در بررسی آن به صورت فلوروسکوپی با تصاویر 

 ناحیه دئودنوم تهیه می شود( و روند عبور مواد از دئودنوم بررسی میشود 4اکسپوز از  4سرعت 

 است. L2شروع می شود و تا دریچه ی پیلور امتداد دارد. و حدود مرکزآن برروی  T11معده از دریچه کاردیا در حدود 
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 ناف بیمار( فوئید وی)در حالت خوابیده بین زائده گز L2مرکزی :در حدود  پرتوی

بیشتری نسبت به مری تهیه می کنیم زیرا معده دارای بخش های متفاوت باقطر و دیامترهای متفاوت است وهمچنین چون مواد غذایی مدت  درمورد معده تصاویر

می توانیم به راحتی معده را در حالت پر و خالی ببینیم  فرصت کافی برای  بررسی آن داریم و ،توقف داردزمانی در معده توقف دارند و باریم سولفات نیز در آن 

 تصویر بیش تر کمک می کند(ی )توقف ، به تهیه 

ت ت که بتوانیم حرکاکنیم که حرکات پریستالتیسم معده شروع شده باشد و ارزش تصاویر معده نیز موقعی اس *نکته: زمانی شروع به تصویربرداری معده می

 انقباضی معده را در تصویر ببینیم 

ر هرچقدر بیما *نکته: معده از نظر شکل، اندازه و محل قرارگیری در تصاویر قابل تشخیص است. بطور طبیعی شکل معده در فرم های مختلف بدنی تفاوت دارد.

معده افقی تر و باالتر hypersthenic یا قالب ماهی است. در بیماران  Jو شبیه به حرف الغرتر و کشیده تر باشد معده هم از محل خود پایینتر و کشیده تر است 

 قرار دارد

 *نکته: در اثر برخی اعمال جراحی شکل، اندازه و محل معده ممکن است تغییر کند.

یم به روده باریک می رود اگر سریع باشد، انقباضات معده را *در مورد معده تنظیم زمان تصویربرداری بسیار مهم است اگر تصویربرداری با تاخیر انجام شود کل بار

 نمیتوانیم ببینیم.

ساعت بیمار نباید چیزی بخورد( همچنین بیمار از دخانیات هم نباید استفاده  8آمادگی بیمار: بجز موارد اورژانس توصیه میشود معده ی بیمار خالی باشد )حدود 

بعالوه نیکوتین باعث میشود ترشحات معده و بزاق بیشتر شود و محلول باریم رقیق تر  .یلور باز و دریچه کاردیا بسته شودپی کند زیرا دخانیات باعث میشود دریچه 

 شود.

جرا و م فات به دیواره ی*نکته: در هر مجرایی باریم سولفات از آن عبور کند مخصوصا در محلهایی که توقف باریم سولفات وجود دارد مثل معده مقداری از باریم سول

)خاصیت آغشتگی باریم سولفات(. وجود مایع و ترشحاتی بجز باریم سولفات در مجرا باعث رقیق شدن باریم سولفات و کاهش  لوله میچسبد مثل معده و روده ها

 خاصیت آغشتگی میشود.

 *نکته: خاصیت آغشتگی باعث مشاهده ی معده به صورت دوبل کنتراست میشود.

 single contrast     2 )double contrast( 1 ر مورد معده:کنتراست مورد استفاده د

استفاده می شود که روش دوم در بیمارستانهای ایران کمتر مورد استفاده قرار   2CO*نکته: در بررسی دوبل کنتراست معده یا از هوای طبیعی داخل معده ویا از 

 میگیرد.

را به باریم   (Methyl cellulose)از قبل آماده شده یا اینکه بعضی از افزودنی ها مثل متیل سلولز  2COبا در بعضی مراکز در سایر کشور ها باریم سولفات همراه 

 بکند. 2COسولفات اضافه  می کنند تا تولید گاز 

 در بخش های رادیولوژی ایران از هوای طبیعی داخل معده استفاده می کنند و با تغییر پوزیشن هوا را هدایت می کند.

س پر از هوا بود نشان می دهد بیمار در وضعیت دواست و هر زمان که فون  Supineس معده را پر کرده بود نشان می دهد که بیمار در وضعیت دوزمان باریم فونهر 

 ایستاده است.

 
 نیز تهیه نمود. spotروش اصلی بررسی معده فلوروسکوپی می باشد که ناحیه ی مورد نظر را بصورت داینامیک میشود دید و میتوان تصاویر 

 روشهای بررسی معده:

1)Erect- AP or PA projection 
 توصیه میگردد. PAاست. که پروجکشن  PA  یا AP اولین تصویری که از معده تهیه می شود ایستاده درپروجکشن
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 زیرا اطالعاتی ازشکم و طرز قرارگیری سیستم های آناتومیکی فرد را در دسترس نداریم. این تصویر با یک کاست بزرگ  برای بررسی تمام شکم بیمار می باشد.

 د.شد تهیه شواب کاست بزرگ که لگن و شکم درتصویر تصویر با ک*نکته: بیمار به هرعلتی مراجعه کند باید ابتدا ی

 رو دیده می شوند. ابتدا از بیمار یک نمای روبه رو می گیریم که درحالت ایستاده فوندوس معده پر از هوا دیده می شود. فوندوس و پیلور و تنه درنمای روبه

  L2پایین تر از  10cmتا  8cmپرتوی مرکزی: حدود 

مثال بیماری جراحی کرده و   (treatment related)(ضایعات ناشی از اقدامات درمانی5(جسم خارجی 4(تومورال 3(التهابی 2(مادرزادی 1*نکته: ضایعات معده: 

 پرفوریشن )سوراخ شدگی( اتفاق افتاده. 

 مثال بیمار زخمی دارد که بعداز مدتی عمق آن زیادتر بشود پرفوره می شود. *نکته: گاهی اوقات ممکن است پرفوریشن خودبه خودی باشد

Leakage ه حاجب که مثال برای بررسی پرفوریشن معده، معده را از یک مقدار مناسب کنتراست مدیا پر می کنیم و در پوزیشن های مختلف : یعنی نشت ماد

 بررسی میکنیم.

 (پولیپ3(آتروفی   2(ضخیم شدگی  1ارزش اصلی دوبل کنتراست ها در بررسی دستگاه گوارشی بررسی ضایعات ظریف مخاطی مانند 

به بیمار  1به  1سی سی سوسپانسیون یکنواخت باریم سولفات به نسبت 250بتدا باید بیمار آمادگی شکمی را رعایت کرده باشد و سپس به او روش انجام آزمون: ا

 داده می شود تا بیمار مصرف نماید.)دمای آّب نه خیلی سرد و نه خیلی گرم باشد( 

د درغیراین کن ای چسبندگی مناسبی باشد. بیمار نیز درخوردن کنتراست مدیا نباید وقفه ایجادسوسپانسیون نباید مدت زیادی از تهیه ی آن گذشته باشد تا دار

 صورت باریم درتصویرتکه تکه دیده می شود.

ه تصویر ع بانی شرودربیمارانی که دچار دیابت و هیپوتیروئیدیسم هستند یا از داروهای انتی کولینرژیک مصرف میکنند عبور باریم سولفات با تاخیر است و  زم

 برداری می کنیم که انقباضات معده شروع شده باشند.

 

2)prone- PA projection 

سطحی که معده به  (gastro duodenal surface)اندیکاسیون: بررسی سطح گاسترودئودنال 

 دئودنوم متصل می شود

 تصویربرداری مینماییم. PA*نکته: سطح گاسترودئودنال چون در قدام بدن قرار دارد با پروجکشن 

 معده فاقد انقباض است که تشبیه شده به لوله ای که هیچگونه انقباضی ندارد. ،*درعارضه ای

 L1پرتوی مرکزی: عمود بر مهره ی 

ارزیابی اختصاصی تصاویر روبروی 

بیمار و  معده: درهمه ی تصاویر،

درنتیجه معده ی او نباید چرخش 

د بایداشته باشد و شرایط تابشی 

 .مناسب باشد

شرایط تابش درتصویر برداری با 

باریم سولفات: در بررسی سینگل 

را افزایش  KVکنتراست، باید 

تغییر نمی  یط تابشی رابدهیم. اما در بررسی به صورت دوبل کنتراست یا از استفاده از باریم سولفات به مقادیر کمتر یا مقادیر رقیق تر مثل بررسی فیستول، شرا

 دهیم.

 بیشتر باشد به علت تولید پرتوهای اسکتر کمتر. KVنکته: هرچقد میدان تابشی بزرگتر باشد ، باید *

3)prone-PA axial 

projection 
 proneبیمار به حالت  

خوابیده ، و پرتوی مرکزی با 

درجه ی  35زاویه ی 

)با L1سفالیک به حدود 

توجه به وضعیت بدنی و 

محل معده( تابیده میشود 

زاویه کمک میکند چین این 

هایی که درناحیه پیلور 

 معده است باز دیده شود.
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4)RAO position-recumbent 

 معده در این پوزیشن سریع تر انجام می شود. این پوزیشن اختصاصا برای بررسی بولب دئودنوم می باشد. ی تخلیه

 ، L1روی مهره ی  sthenicپرتوی مرکزی: در افراد 

ثانیه( این پوزیشن توصیه 30تصویر با فاصله ی زمانی 4ه داخل فوندوس منتقل می شود، و برای بررسی با فلوروسکوپی به صورت سریالی )در این پوزیشن هوا ب

 میشود.

 
5)LPO position-recumbent 

معده دارای مخاط آغشته به باریم سولفات چون در این پوزیشن سمت چپ بیمار به تخت نزدیک است باریم به داخل فوندوس برمیگردد، دیواره داخلی و خارجی 

 بوده و  بصورت دوبل کنتراست قابل مشاهده است.

 
 

6)lateral projections 
 بیمار را در دو وضعیت لترال راست و چپ قرار داده و تصویربرداری میکنیم.

 کاربرد لترال راست:

 بررسی می شود، بولب دئودنوم (right retro gastric space)فضای خلف معده درسمت راست 

)درسمت راست قرار دارد( بصورت 

 مشاهده  نیمرخ )پروفیل(

 می شود.

 کاربرد لترال چپ:

 فضای خلف معده درسمت چپ

(left retro gastric space) 
 .قابل بررسی است

روش  RAO*نکته: لترال راست و 

های اختصاصی برای بررسی 

 دئودنوم می باشند.
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7)trendelenburg position- AP projection 

داشت یعنی معده  (hiatal hernia)( اگر بیمار هرنی هیاتال 2را بررسی کرد  (GERD)(ریفالکس محتویات معده به داخل مری1در وضعیت ترندلنبورگ میتوان 

 .از کانال هیاتال به سمت باال فتق پیدا کند و وارد توراکس شود، میتوان آن را بررسی نمود

 عبور مری از دیافراگم را کانال هیاتال می گویند. *نکته: محل

 
8)wolf method 

قرار می گیرد و زیر شکم بیمار بالش یا پد کوچکی قرار می دهیم که بتواند فشار  RAOاندیکاسیون: مشاهده یا بررسی هرنی هیاتال خفیف که بیمار در وضعیت 

 داخل شکم بیمار را افزایش دهد

 T7مهره پرتوی مرکزی:در حدود  

 
 میتوان هرنی هیاتال را بررسی نمود wolf method*نکته: به کمک پوزیشن ترندلنبورگ و 

 *نکته: دئودنوم توسط پوزیشن های زیر بررسی می شود:

RAO  .که روش اختصاصی بررسی دئودنوم می باشد، لترال راست که دئودنوم بصورت لترال بررسی می شودprone و supine  ابتدا که بیمار راprone  کرده که

می کنیم و دئودنوم از باریم سولفات خالی می شود و دوبل کنتراست  supineدئودنوم از ماده حاجب پر می شودو دراین صورت سینگل کنتراست می باشدو سپس 

 بررسی میگردد.

 زخم ها است. دئودنوم دارای دو نوع زخم اسیدی و پپسین میشود.*نکته: همانطور که گفته شد یکی از دالیل بررسی دئودنوم، بیماری های مشترک با معده نظیر 

 *نکته: افزایش ضخامت مخاطی نشانه ی گاستریت می باشد که دربرخی تصاویر بصورت حاشیه ی روشن دیده می شود. 

قوی ای داشته باشند( فرد خورده باشد، این مواد  اسیدی یا قلیایی pH) : اگر محلول های خورنده یا تخریب کننده (linitis plastica)عارضه ی لینیت پالستیک*

 انقباضات معده را از بین میبرند که نمای ایجاد شده را لینیت پالستیک می گویند.
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 استفاده می کنند: را Bezoar*گاهی اوقات بیمار جسم خارجی داردکه درمورد معده اصطالح 

1 )phytobezoarالیاف گیاهی در داخل معده گیر میکند : 

2) trichobezoar)مو در داخل معده گیر میکند) در افرادی که عادت به خوردن مو دارند : 

3 )lactobezoar در نوزادان شیری که داخل معده است حالت انعقادی و خمیری داشته و تخلیه نمی شود : 

4) pharmacobezoarمواد دارویی داخل معده ی بیمار تجمع پیدا میکنند : 

ر را سر معده)زخم در معده( درتصویر برداری معده، اگر اولسر ها درنمای روبه رو قرارگیرد بصورت نقص پرشدگی دیده می شود اما اگر بیما* برای شناسایی اول

 وم(دئودنن صورت اولسر به صورت یک بیرون زدگی در نمای نیمرخ دیده میشود)اولسر موجود درآدر ،بچرخانیم و اولسر نسبت به گیرنده حالت لترال قرار گیرد

 می کنیم. Upper GI: هرنی گاهی اوقات با چرخش بخشهایی از معده همراه است که به آن ولولوس میگویند و برای بررسی بیمار را   (volvulus)*ولولوس

به این صورت است که بخشی از  Upper GIتشخیص داده میشوند و مهم ترین عالمتشان درتصویر  Upper GI*ضایعات تومورال درمعده شیوع زیادی دارند که با 

 لومن معده)حفره ی معده( دچار تنگی است.

 *پولیپ ها می توانند بعد از مدتی حالت سرطانی بگیرند.

 پولیپ: رویش بافتی که توپر و از جنس خود بافت بوده برخالف کیست ها که توخالی هستند. 

 دیورتیکول: بیرون زدگی مخاطی که توپر نیستند.

 

 


