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 گاید الین:

، کاهش یابد، از گاید تهیه شود نداردار درست جهت رادیوگرافی ارائه دهید تا تعداد باالیی تصاویر که لزومی کزمانیکه با موضوعاتی روبه رو شدید که خواستید راه 

 الین استفاده می کنیم.

 گاید الین می گوید برای هر بیمار با چه اندیکاسیونی چه رادیوگرافی هایی باید انجام شود.

 . استفاده کرد رنسفربه عنوان می توان که مواردی وجود دارد  .کنیددر گاید الین سرچ می توانید 

 با پروتکل چیست؟ گاید الین فرق

 .بیشتر با پروتکل سر و کار دارید MRI سی تی اسکن و در

. اما گاید الین مورد انجام دهید brain MRI و با چه شرایطی چگونهبرای مثال که بیان می کند و بوده است که در همة کشورها یکی  هاییدستورالعمل پروتکل 

 در کشورهای مختلف با هم تفاوت داشته باشد. است و ممکن نیستتوافق همه ی کشورها 

 که همه موظفند آن را رعایت کنند و بیمار بر اساس آن می تواند شکایت کند.است گایدالین دستورالعمل های مورد پذیرش وزارت بهداشت و درمان 

 رادیوگرافی های جمجمه:

اصلی  وجود ندارد روش MRIو  CTدر حال حاضر هم در مناطقی که  .خیلی وسیع تر از مباحث کنونی بودند MRIو  CT از  این رادیوگرافی ها در گذشته قبل

 محسوب می شود.تصویربرداری 

لترال جمجمه است و بر اساس آن مقاطع چیده می شوند. پس اگر  ،جمجمه CT. اولین هم مورد استفاده قرار می گیرد MRIو  CTدر رادیوگرافی جمجمه مطالب 

 تر خواهد بود.ت ر خیلی راحجمجمه بلد باشید کارادیوگرافی لترال 

 :صفحات، نقاط و خطوط

  تقسیم می کند. به دو نیمه مساوی راست و چپرا ، جمجمه یتال میانیساجصفحه 

  که جمجمه را به دو بخش قدامی و خلفی تقسیم می کند. کرونالصفحه 

  که جمجمه را به دو بخش فوقانی و تحتانی تقسیم می کند. فرونتال یا ترنسورسصفحه 

  فوقانی و تحتانی در حالتی که دندان ها روی هم قرار می گیرد، وجود دارد.بین دندان های فک  یست کهکوچک صفحه فرضیکه  اکلوزالصفحه   

 .باشد غذ ممکن استداریم و مانند یک صفحه کاهیچ ضخامتی برای آن ن، صفحه ای است فرضیصفحه ی *نکته: 

 فک و صورت است.، در رادیوگرافی های دهان صفحه ی اکلوزال، ی کاربردعمده *نکته: 

  این صفحه طول جمجمه را قطع می کند  ،ی فرضی که جمجمه را قطع می کند و از قاعده جمجمه می گذرداصفحه  قاعده ای جمجمه یا صفحه بازالصفحه

 هم می گویند. صفحه فرانکفورت این صفحه، . بهمی گذرد سوراخ گوش خارجی نیزز قسمت فوقانی او از لبه ی تحتانی حدقه چشم عبور کرده  که

 به موازات سطح افق واقع می شود. قرار می گیرد این صفحه ای است که وقتی فرد در وضعیت آناتومیک در بعضی کتب گفته شده  

 :مگروه لندمارک داری 2جمجمه در مورد لندمارک های *

 (points)نقاط  -1

 خطوط راهنما از اتصال نقاط بوجود می آیند. (:Lines  )خطوط -2

 *نقاطی که در نمای روبروی صورت قابل مشاهده هستند:

 قرار گرفته است. بینیپل قرار گرفته که کمی باالتر از (  L)  چپو(  R سمت راست )یک نقطه ی راهنما که بین کمان ابروی  :گالبال *

 بالفاصله زیر گالبال قرار دارد و با گالبال و دو نقطه دیگر در امتداد همند. نقطه ایست که :(onسوپرایمپوزNa نازیون) *

می ر تشکیل ویک سوچ استخوان فرونتال جاییکه استخوان های بینی با  .است ر فرونتونازالوسوچدارد و محل نقطه ی میانی درز یا  زیادی این نقطه کاربرد

 فرو رفته است. ای  ناحیه کهم می شود و بالفاصله به فرونتال می رسد. در واقع جاییکه بینی تمادهند

 است. سپتوم بینی و صورتمحل قرار گیری آن در محل اتصال : (Acanthion) نقطه آکانتیون*

 ، قرار دارد.مندیبل به هم جوش خورده استوی برجستگی چانه در محلی که نیمة راست و چپ رنقطه ای که : ت()منتال پوین نقطه چانه ای*

 یک راستا قرار دارند. -2.     در نمای رو به روی صورت اند -1*نکته: نقاط ذکر شده دارای دو وجه اشتراک هستند: 

ی خارجی چشم یا ی گوشه( نقطه2و  (inner canthus)گوشه ی داخلی چشم یا  (نقطه ی1ی دیگر نیز در نمای روبروی صورت قرار دارند: نقطه 2*نکته: 

(outer canthus)  

 : نقاطی که در نمای لترال صورت قابل مشاهده*
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لترال نیز قابل مشاهده نقطه ی ذکر شده که در نمای لترال هم قابل مشاهده هستند)درست است که این نقاط در روبروی صورت قرار دارند اما از نمای  4عالوه بر 

 شوند،اند( نقاط ذیل نیز در نمای لترال دیده می

 نقطه ای در محل زاویه ی استخوان مندیبل (:Gonionگونیون) * 

 نقطه مورد استفاده است. 2در محل الله ی گوش)اوریکول( حداقل  نیز چند نقطه قابل مشاهده است. در ناحیه گوش

 (EAM) اکستنشنternal Acuاستخوانtic  Meatus : سوراخ گوش خارجی است  

 های جمجمه است. مارک از پرکاربردترین لندیکی این سوراخ، 

 Top of The Ear attachment= TEA: .باالترین قسمتی که الله گوش به جمجمه متصل می شود 

 در تعیین حدود پتروس استفاده می شود. جمجمه CTبرای پیدا کردن استخوان پتروس استفاده می شود و از سطح پتروس در  این نقطه :TEAاندیکاسیون 

در یک نقطه مشترکند و آن سری خطوط بدست می آید این خطوط در خیلی از تصاویر جمجمه کابرد دارند. همه ی آنها  د یکنبه هم وصل شو اگر  این نقاط*

 است. EAMسوراخ گوش خارجی 

 
 لبه فوقانی و تحتانی است 2(اوربیت : ساختمان استخوانی چشم که دارای orbit*نکته: )

 *OML یا اوربیتومئاتال الین(orbitomeatal line) : خطی فرضی ازEAM خارجی چشم سوراخ گوش خارجی به گوشه 

* IOML  یا اینفرا اوربیتومئاتال الین(infraorbitomeatal line):  خط فرضی دیگر بینEAM و لبه تحتانی حدقه ی چشم 

  سازند. می °7این دو خط با هم زاویه 

 *SOML  یا سوپرا اوربیتومئاتال الین(supraorbitomeatal line) : خطی فرضی بینEAM و لبه فوقانی اوربیت 

 *AML  آکانتیومئاتال الینیا (Acanthiomeatal line):  خطی فرضی بینEAM و آکانتیون 

 *MML  منتومئاتال الینیا (mentomeatal line):  خط فرضی بینEAM و نقطه ی چانه ای 

 *GML  گالبلومئاتال الینیا(glabellomeatal line):  خطی کهEAM که با   و ا به گالبال وصل می کندرOML  درجه دارد 8زاویه.  

 اندیکاسیون خطوط فرضی روی جمجمه: 

 برای استفاده آناتومیکی -1

سپس سر  ،واقع شودفیلم به موازات محور عرضی   IOMLترال جمجمه باید خط  در لد. مثالناستفاده می شو سر فلکشن و اکستنشن خطوط برای تنظیم از  -2

 شود.واقع انجام دهد تا این خط به موازات محور عرضی کاست  فلکشن بیمار باید مقداری

به عنوان خط پایه است.  IOMLمعموال خط پایه رادیوگرافی )خط مرجع( است ولی در کتاب های آناتومیک   OML*نکته: در کتاب های رادیوگرافی جمجمه، خط 

 به همین دلیل استفاده از این خط در رادیولوژی مرسوم است.

 و حد واسط است. وط باالتر و یک سری خطوط پایینتراز آن قرار دارندیعنی یک سری خطگیریم در نظر می وقتی یک خط را قرارداد و یک خط پایه 

 PAبه خصوص در پروجکشن  خواهید داشت. زوسوپرایمپاستفاده کنید مقداری  IOMLاگر از  ها  در خیلی از این رادیوگرافی*نکته: 

 (LMLوصل می کند. )در نمای لترال( ) EAMبه را در رادیوگرافی مورد استفاده نیست و قسمت میانی لب فوقانی و تحتانی  Lips meatal Lineخط  *

 *GAL  یا گالبلو آلوئوالر الین(glabelloalveolar line) :حاوی خالی استخوانی تو د و از سطح زوائد آلوئوالر )زوائدخط فرضی دیگر از گالبال شروع می شو

 .می گذردریشه دندان( 

با این شکستگی همراه  مببینی مدچار انحراف سپتوم شدند می خواهی در اثر تروما یا در اثر شکستگی نازال دارد؟ در بیمارانی که اندیکاسیونیدر رادیوگرافی چه 

 یم. سیل بتاباننبصورت تانژا در امتداد این خط را پرتو و دادهقرار زیر چانه بیمار کاست را  کافیستبرای این کار  جابجایی نازال است یا نه.
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 کاربرد زیادی ندارد. CTوجود  دلیلاکنون به البته این روش 

 *IPL  یا اینترپاپیالری الین(interpupillary line) را به هم متصل می کند  راست و چپخط فرضی دیگر خطی که مردمک های چشم 

 رادیوگرافی های جمجمه استفاده می شود.تنظیم صحیح سر بیمار در  برای ،است : در مواردی که الزماندیکاسیون

داخل پیدا می سمت و بعد آن جمجمه شیب به  بودهوقتی پشت سر بیمار را لمس می کنید برجسته این است که * نقطه ای در جمجمه داریم که مشخصه آن 

 گویند. (EOP or inion)اکسیپیتال وان خخارجی استبرجستگی یا این نقطه را اکسترنال اکسیپتال پرتوبرنس  .کند

 صورت میگیرد. تال تا اینیوندیامتر طولی جمجمه از فرون اندازه گیری :اندیکاسیون

 از اینیون عبور می کند. لفبه سمت خ IOMLامتداد خط  این خط : راهنمای پیدا کردن

 جمجمه ه یورتکس= قله ی جمجمه= باالترین ناحی نکته:*

 صورت میگیرد فاصله بین ورتکس تا زیر چانه با سنجش  عمق و ارتفاع جمجمهاندازه گیری کاربرد: 

 وجود دارد :فرم مختلف  3 ورد جمجمه همانند فرم های بدنیدر م 

 
می باشد. البته  °47 زاویه ی بین صفحه ی ساجیتال میانی و خط عبوری از محور پتروس، در این افراد .مزوسفالیکیا  مزوسفال: یک فرم متداول در اکثر افراد*

 درجه هم در نظر میگیرند.  45در برخی کتب این زاویه را 

تمام این نه و صحیح استفاده کنیم. زوایای مورد استفاده در روش های مختلف تصویربرداری را به صورت بهیدر روش ها کمک می کند که  دانستن این فرم ها به ما

 بتوانید تصویر تهیه کنید. خودتانمزوسفال است ولی اگر فرد مزوسفال نبود باید با استفاده از دانش  جمجمه ی بر اساس فرمو زوایای آن ها روش ها 

باید بچرخد. اما این زاویه ی چرخش برای جمجمه ی مزوسفال   °45مثالً در رادیوگرافی جمجمه وقتی می خواهیم از استخوان پتروس گرافی تهیه کنیم، سر بیمار 

 نیست. °45است حال اگر غیر مزوسفال باشد دیگر زاویه 

 درجه است. 47+7=54 براکیوسفالدرجه است و در جمجمه  40( 47-7)  دولیکوسفالهمین زاویه ی محور پتروس با ساجیتال میانی در جمجمه 

 بزرگسال چند مشخصه داریم:در مورد جمجمه مزوسفال فرد *

  cm15= یا قطر عرضی  قطر بی پاریتال

  cm18= بین استخوان فرونتال و اکسیپیتال  قدامی خلفیدیامتر 

 cm22 =تکس تا ساب منتوم(رارتفاع )از و

 از این ها برای اندازه گیری سن جنین استفاده می شود.

چون ایجاد می شود و فرم نامتعادلی  استه شوند در یک سمت جمجمه رشد بیشتر و در سمت دیگر کمتر در یک جنین یا نوزاد اگر سوچورها دیرتر یا زودتر بست

 اند. سوچورها همزمان بسته نشده

 گاهی یک فرم جمجمه به صورت نژادی وجود دارد.

 دولیکوسفالیک ها:

 در این افراد سوچور ساجیتال از همه زودتر بسته شده است.  شوند.ب اقطار دیگر بیشتر وقطر عرضی کمتر شده در این افراد 

از همه  قطر قدامی خلفیبود ولی این جا  در جمجمه مزوسفال ارتفاع بیشتر که قطر قدامی خلفی نسبت به ارتفاع بیشتر است. در این افراد خیلی واضح است

 ارتفاع <قطر قدامی خلفی ،بیشتر است

 :براکیوسفالیک ها
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 سوچورهای کرونال زودتر از حد معمول بسته شوند. )سوچور کرونال= المبوئید( جمجمه براکیوسفال تشکیل می شود.اگر 

 

 (د بیشتر از حد معمول است. )هرچه عرض جمجمه کمتر شود زاویه هم کمتر می شودافرادر این  ارتفاع جمجمه

 ورت می گیرد.اقدامات درمانی براحتی ص ،زود تشخیص داده شود مشکالت اگر این

 شود.می در انجام رادیوگرافی های جمجمه از وسایلی مانند نقاله استفاده 

بر فیلم  عمودباید  OMLجمجمه  APدر رادیوگرافی  کند. وصل EAMرا به  OMLلبه ی کارت می تواند  .ارت مستطیلی که خطی صاف داردکمثالً یک 

 به حدی تنظیم کنید که این خط عمود واقع شود. اکستنشنرادیوگرافی باشد و سر بیمار را با 

 :بیمار positionاشکاالت متداول در  *

 از آن حالت خارج شود. ،کند و میدساجیتال پلن که باید در امتداد وسط صورت بیمار باشد Rotation به طرفین بیمار سرش را است ممکن

 روتیشن تفاوت دارد. این اشکاالت در تصاویر مشخص است. کند. این حرکت tiltیا اصطالحا  ،راست و چپ حرکت دهد رسرش را به کنا بیمارممکن است 

 
زاویه تابش به طور مناسبی انتخاب نشده باشد. این آیتم با زاویه  ،داشته باشد و همراه این اکستنشن یا فلکشنممکن است سر بیمار در رادیوگرافی بیش از اندازه 

 تیوب مرتبط است.

 به وجود بیاورد. را در پوزیشن دهی بدنی بیماران ممکن است اشکاالتیفرم های 

افراد آستنیک  یک اند.یادتان باشد ابعاد جمجمه در افراد خیلی تابع فرم بدنی آن ها نیست. چون جمجمه ها، با این فرض که همه مزوسفال باشند، خیلی به هم نزد

 ا از نظر سایز سر نه.و هایپر استنیک از نظر تنه تفاوتشان زیاد است ام

ه شده و میدساجیتال پلن از راستای افق خارج شود. زیرا تنه مجمج پوزیشن لترالدر  tiltممکن است این مساله سبب ایجاد  است کهایپراستنیوقتی بیمار 

 ناشی از فرم بدنی بیمار است.بزرگ است. حال اگر بیمار به پهلوی چپ باشد، تیلت چپ به وجود می آید و برعکس. این اشکال در پوزیشن دهی 

استفاده کنید. میدساجیتال  هایپراستنیک( یا زیر بدن بیمار)درافراد آستنیک(برای رفع این ایراد باید از یک پد غیر حاجب برای قرار گرفتن زیر سر بیمار)در افراد 

 پلن در امتداد سطح افق و تخت باید قرار گیرد.

 دامی خلفی قفسه سینه بزرگتر است. : قطر قی افراد هایپراستنیک مشخصه 

این است که ستون فقرات  از قرار دادن پد های غیر حاجب برای پوزیشن لترال ن به سمت دیگر می رود. هدفاسرش ،چون جثه کوچکی دارند آستنیکدر بیماران 

 توراکس در یک راستا قرار گیرند.و سرویکال 

ممکن است درپوزیشن روبرو با  یر سر بیمار باید با یک ارتفاع مناسب یک ابر فشرده غیرحاجب قرار گیرد.ز هایپراستنیک،افراد برای  *نکته: همانطور که گفته شد،

 سر اکستنشن پیدا کند.  APپروجکشن 

 
کس پد غیر حاجب آن ها و زیر توراباید زیر تنه ی ، سر هایپرفلکشن شده و APپوزیشن روبرو با پروجکشن  افراد آستنیک و به هایپواستنیک، درر مورد *نکته: د

 قرار گیرد.
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 چون ابعاد جمجمه متناسب با تنه ی بیمار نیست.  عمود به تخت قرار گیرد. OMLهمیشه باید در تهیه ی گرافی روبروی جمجمه، 

جمجمه اش بسیار نزدیک به فرد ال عمل می کنید. معادل یک فرد بزرگس شده باشد سال به بعد که رشد سیستم عصبی کامل 12در مورد بچه ها تقریباً از سن 

 بزرگسال است بشرطی که فرد رشد طبیعی داشته باشد.

و کاست  X پرتوکه این خصوصیت را دارد که تیوپ استفاده می شود  دیوگرافی جمجمه در بعضی از مراکز وسیله ای به نام اسکال یونیت یا یونیت اختصاصی را

 نسبت به فیلم رادیوگرافی عمود تابیده می شود پرتو مرکزینسبت به سطح افق همواره  X پرتوبنابراین با تغییر زاویة تیوپ  شوند توسط یک محور به هم متصل

 انجام پذیرد. یا اعوجاج باعث می شود رادیوگرافی با حداقل دیستُروشنو

 :های رادیوگرافی عمومی جمجمهاندیکاسیون *

در کشور های مختلف گایدالین های متفاوتی وجودداشته و درخواست پزشک باید  شده است.در حال حاضر کمتر های زیادی مطرح می شد اندیکاسیون در گذشته 

 درخواست شود و رادیوگرافی جمجمه درخواست نشود. CTبراساس گایدالین مشخص باشد. مثال ممکن است دربرخی کشورها دراثر تروما، ابتدا 

 یا نه بستگی به گایدالین طراحی شده دارد. شودانجام  Lat، APماها رادیوگرافی اینکه در همه ی ترو

بااینکه ممکن است عمدتاً جسم خارجی در نسج نرم باشد و در جمجمه  به نحوی داخل جمجمه دارند که اجسام خارجی یا در بررسی شکستگی های جمجمه-

 .انجام می شودعموماً رادیوگرافی  جسم خارجیفلزی  دانسیتهمانند زخم های ناشی از گلوله بخاطر  شکستگی هم باشد،

و در این هنگام قابل بررسی  مستقیم بررسی نمی شود چون در دراز مدت باعث خوردگی زین ترکی می شودنوم هیپوفیز البته به طور ده هیپوفیز مثل آدضایعات غ-

 به وسیله ی رادیوگرافیست.

یا  دنشو استخواند باعث تخریب نخیلی از تومورهای دیگر میتوان . این تومور ها مانندمی کنند ای متفاوتی در جمجمه ایجاددر ضایعات تومورال این ضایعات نماه-

 باعث افزایش استخوان سازی شوند. 

 .دانسیته استخوان کم می شودشده و استئولیتیک باعث لیز استخوانی *نکته: تومور های 

. مثالً ضایعة مولتیپل ویر رادیوگرافی افزایش می یابدته استخوانی در تصایدانس در نتیجه می شود سازی استخوانباعث افزایش *نکته: تومور های استئوبالستیک 

 می شود،یکی از نواحی که درگیر ،می شودانجام در رادیوگرافی جمجمه زیاد دیده می شود. یا در بیماری پاژه رادیوگرافی از نواحی مختلف بدن  (متعدد یلومم)امیلوم

 جمجمه است.

 بشی مناسب توجه به شرایط تانرم در نواحی جمجمه البته باید با  نسجبررسی توده های -

 می شود؟ این رادیوگرافی چه علتی دارد؟با مشاهده مستقیم هم بررسی  فرونتالنرم  آیا توده نسجسوال: 

نرم است  منشأ فقط نسج یمببین یمتغییراتی دارد یا ندارد. در واقع می خواهکه در بافت استخوانی مجاور خود  شودمی مجاور بررسی  استخوان ارتباط آن با ناحیه 

 داشته باشد.استخوانی هم واند منشأ یا می ت

 )ترکیبی( کامپوند ،فرو رفته ،خطیسه نوعند:  شکستگی های جمجمه

برای بررسی عمق جابجایی بصورت  بعد از یک رادیوگرافی روبرو باید ،باشد ان جابجایی مشخص ترمیز شده واین شکستگی دیده شکستگی فرورفته اگر بخواهید در 

  .کنید تانژانسیل نمای نیمرخ تهیه

 :متاستازها

 می رود. استخوان تحلیل بوده و  کماستخوان ته یاستئولیتیک: دانس -1

 می شود. تر از حد معمولیبیشاستخوان سازی استخوان زیاد بوده و  دانسیتهاستئوبالستیک:  -2

 بعضی از تومورها هم هر دو را دارند.

های مهرهمولتیپل مییلوما بیماری و در  است ستون فقراتبیشتر تومورهایش در ناحیه  درسرطان پستانمثالً  است هی محل های متاستاز تومورها مشخصگا

 .داریم استخوانو گاهی ساخت می شوند گاهی تخریب توراسیک 

گروه سلول های استئوبالست ها و استئوکالست ها اختالل ایجاد می شود. در صورت بروز این مساله و  2در این بیماری، در سیستم استخوانی بین بیماری پاژه: 

 برهم خوردن تعادل میان تخریب و ساخت استخوان، بیماری پاژه بروز می کند. استخوان های افراد بیمار نازک و شکننده اند.

بعد از بیماری پوکی این بیماری . استدر جمجمه  درگیری بیماری دیگرمحل شایع در ستون فقرات، لگن و استخوان های بزرگ دیده می شود. بیماری پاژه 

 استخوان دومین بیماری شایع استخوانی است.

 : استئوئیت دِفرمالاسم متداول بیماری پاژه

 از مشکالت و عالئم این بیماری است. اختالل عملکرد مفاصل و تغییر شکل استخوان

 (التهاب استخوان+ دفرمه شدن آن)رادیوگرافی این بیماری یک نوار در جمجمه ایجاد می کند. 

 بحث حفاظت بیمار در رادیوگرافی جمجمه بیمار 
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 تا حد امکان میدان تابش در ناحیه جمجمه محدود انتخاب شود. -1

 بخصوص در اطفال و افراد در سن باروری گنادهاشیلد  استفاده از  -2

 شیلد تیروئید و تیموس فقط در صورتی که در تصویر برای ما مشکل ایجاد نکند. -3

 دوز دریافتی چشم پایین تر است. APبگیرید نسبت به  PAمثالً اگر  است بیمار مد نظر پوزیشناز نظر شیلد عدسی چشم اینجا  -4

 رادیوگرافی لترال جمجمه:

 گرافی لترال جمجمه بیشترین درخواست و کاربرد را دارد.رادیو

 برای ترومادرخواست می شد ولی امروزه  لترال جمجمهفال برای ترومای جمجمه در گذشته در مورد اط

 می شود. درخواست CTنیست و  اندیکاسیون اول لترال

نشسته و یا وضعیت خوابیده  بیمار می تواند ایستاده+ سمی پرون+بدن وضعیت  وضعیت بدن و اندام بیمار:

 باشد. به پشت

 (راحتی بیمار2(اندیکاسیون رادیوگرافی 1 :باال ازمیان انتخاب هاینتخاب مبنای ا

 .افقی باید باشد پرتوهوا حتماً  -اگر سطح مایعبررسی داشته باشیم مثالً اگر علت مشخصی برای مثال 

 )رادیوگرافی کراس تیبل(بتابد. افقی باید  پرتو قرار می گیرد و تکلیف مشخص است بیمار خوابیده به پشت و کاست کنار گوش

 که بیمار راحت تر باشد.است وضعیتی مناسب  اگر علت مشخص نباشد

 یا هر دو را انجام می دهیم؟ left lateralیا   right lateral بخواهد اگر بیمار لترال جمجمه*سوال: 

اگر ضایعه ای داریم از  .داشته باشدتصویر مارکر  در ابتدا مهم است که لترال به هرطرف که انجام میگیرد،

اما در  خط میانی که به یک سمت مثالً به سمت چپ نزدیک تر است باید لترال را در همان سمت بگیریم.

لی نزدیک بودن ضایعه به فیلم ارجح است اما اگر ترومای باز بحث تروما مقداری متفاومت است. به طور ک

سر و صورت باشد، رعایت نکات استریل بسیار مهمتر است و باید طرف سالم جمجمه نزدیک جمجمه قرار 

 گیرد تا از انتشار عفونت های خطرناکی مثل مننژیت جلوگیری شود. 

مریض احساس درد کند درصورتی که  ،م نداردخونریزی هباشد و مشکوک به شکستگیاگر بیمار  نکته: *

در حالت ایستاده نمی گیریم چون تعادل  داشته باشد اییناگر مریض سطح هوشیاری پ .می گیریمایستاده 

 می گیرد.مریض خوابیده سر به سمت مقابل قرار  بیمار بهم می خورد.

حد امکان از مواجهه نواحی دارای زخم با سطح تخت اجتناب کنید. بیمارانی که دچار تروما تا *نکته: 

. باید به در انتخاب پوزیشن بسیار دقت شود که بیمار بایستند یا اینکه برروی تخت بخوابدباید هستند 

ن است در سطح هوشیاری بیمار توجه شود اگر کاهش پیدا کرد دیگر نمی تواند وضعیت را حفظ کند ممک

 کمک کند.به او همراه بیمار باشد ممکن است نیاز  .حین رادیوگرافی خطر بوجود بیاید

رادیوگرافی نزدیک باشد  کاستترجیحاً ضایعه به  ،سر بیمار مجددا تاکید می شود که در پوزیشن دهیپس 

 بجز در مواردی که ممکن است برای بیمار ریسک عفونت ایجاد کند.

خط  ، rotationو  tilt: میدساجیتال پلن به موازات فیلم بدون هیچگونه باشد لترال کاملسر بیمار باید *

(IPLباید عمود بر فیلم رادیوگرافی یا تخت ) .باشد 

 شود. ی فلکشنبه موازات محور عرضی کاست: سر بیمار برای اینکار باید مقدار IOMLخط 

 سربیمار اجتناب کنید. rotationاز فلکشن، اکستنشن و اگر بیمار قادر به همکاری نبود 

 رژانسیبیمار اواصل تصویربردای *نکته: 

 بیمار را در همان وضعیتی که مراجعه کرده رادیوگرافی کنید. و در مورد اندام و ساختمان ها با همان وضعیتی که بیمار قرار دارد. 

 (برای بررسی عمومی جمجمه.)اینچ به سمت باال  2به اندازه  EAMاز سوراخ گوش خارجی  پرتوی مرکزی:

 انجام می شود: افقی پرتورادیوگرافی لترال جمجمه کراس تیبل با  ،در بعضی موارد خاص نکته:*

 در بیمارانی که قادر به جابجایی نیستند. -1

سینوس  وجود داردکه بصورت طبیعی هوا  جاهایی یکی از وجود سطح مایع هواست. در جمجمهکاربردی  تشخیصی ستیم. یکی از عالئمهوا ه -دنبال سطح مایع -2

 های پارانازال هستند. در لترال جمجمه می توان به خوبی سینوس اسفنوییدال را بررسی کرد و سطح مایع هوا در آن را تشخیص داد. 
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می تواند به صورت پاتولوژیک وارد آن شود که این عالمت  CSFایع مانند خون یا همانطور که گفته شد، در سینوس ها به طور طبیعی هوا وجود دارد اما یک م

 .شکستگی جمجمه و آسیب است

 به داخل سینوس.= ورود مایع سینوس اصطالح: افیوژن

 sاستخوانcrسر پایین و  ، همراه باخوابیده به پشتپوزیشن دال: ئیاسفنو سینوسافیوژن مثال: بررسی 

table 
تمامی ساختار های جمجمه در نمای دیده می شود؟  لترال جمجمه چه ساختمان هایی در رادیوگرافی

 لترال

از نظر تغییرات اجزاء بررسی هم  و تهیسنهم از نظر تغییرات دا ،ساختمان استخوانی یک جمجمه بعنوان

 می کنیم.

  باشید. ته های طبیعی استخوان جمجمه آشنایپس باید با دانس

دانسیته زیاد وجود دارد )تیره تر  یک لترال طبیعی جمجمه چند نقطه باته در یاز نظر دانس

 هستند(:

 دالئیناحیه اسفنو -3تال    یناحیه اکسیپ -2ناحیه فروتنال   -1

می  بیشتریپرتوی مجمه را با نفوذ تیره هستند. در یک بخش از جمجمه، جدررادیوگرافی  ناحیه 3این 

 بینیم: قسمت پریتال.

ناحیه نام  3که است تصویری مناسب ، بخواهید بدانید کنتراست لترال مناسب بوده یا نه به عبارتی اگر

 برده شده قابل تفکیک از ناحیه پریتال باشد.

 است.کنتراست تصویر مناسب  شوداگر این نواحی از هم تفکیک  می شود تمپورال خیلی سفید و روشن دیده یک بخشی مربوط به استخوان 

 لترال جمجمه تقسیم بندی نواحی داریم.در رادیوگرافی 

ناحیه بیان می کنیم. مثالً ناحیه ی پریتال، ناحیه ی ضایعه را در  دیده شودو اگر ضایعه 

 فرونتال و ...

 یک بخش هم برمی گردد به ساختمان های آناتومیکی در نمای لترال.

 که یانیبخش م شده است:از چند بخش تشکیل که  (زین ترکی)ناحیه ی سالتورسیکا

حفره ی هوایی  کلینوئید خلفی و قدامی وزوائد  ،سالدور سوم است.  حاوی هیپوفیز

 وجود دارد.زیر آن  سینوس اسفنوئیدال که

ساختمان های قابل مشاهده: سالتورسیکا، دورسوم سال، زوائد کلینوئید خلفی و قدامی، 

+ راموس  TMJدر قدام آن  و گوش خارجی سوراخحفره هوایی سینوس اسفنوئیدال، 

زیالری+ شود + سینوس ماگدیده  ممکن استنیز سینوس فرونتال که  وان فرونتالاستخ وجود دارد+ TMJ رالومفصل تمپورومندیب می دهیممندیبل را به باال امتداد 

 ه نمی شود یا اصالً دیده نمی شود.استخوان نازال هم بخوبی دیدسینوس اسفنوئیدال+  

این ضخامت در اکثر مناطق . دنالیه یک ضخامت را ایجاد می کن 2این  .تابل داخلی و تابل خارجی جمجمه الیه تشکیل می شود: 2از ه، جمجمه در تمام جمجم 

 می کند.در برخی ضایعات تغییر  وجمجمه یکسان است 

 شکل سینوس ها در افراد مختلف متفاوت است.

 :در بررسی تصویر لترال

سانتی متر  5و  EAM پرتو. برای سانتر شود و هم هوا دیده استخوانیا کنتراست تصویر مناسب باشد تا هم  دانسیتههست یا نه. اول: همه اجزای جمجمه در تصویر 

 باشد.باالترش باید در مرکز تصویر 

خط دیده می شود یک بصورت کف سال  صحیح لترال در وجود دارد.اول یک حفره می شود. برای اطمینان از لترال کامل جمجمه: از نمای سالتورسیکا استفاده دوم 

 هم دیده شود. سالتیلت کند ممکن است بخش هایی از کف  اگر سراما 

 دو طرف. TMJ ،دو طرف EAMشده باشند مثل  سوپرایمپزساختمان های قرینه جمجمه باید روی هم 

 پز شده باشند.مسقف فرونتال باید روی هم سوپرای و راموس مندیبل دو طرف ،سالتورسیکا

 . نحوه ی تشخیص تیلت از روتیشن:داشته یا روتیشن tiltمیتوانید حدس بزنید سر بیمار  دیده شونداگر اجزای قرینه در تصویر جابجا شده باشند و از هم جدا 

 : روتیشنباشدیکی عقب تر و جلوتر از اجرا اگر جابجایی بصورتی باشد که یکی
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 تیلت: باشدیکی پایین ترو ر باالتاز اجزا اگر جابجایی بصورتی باشد که یکی 

 باشد.  tiltو Rotationبدون ه صاویر رادیوگرافی باید تمام جمجمبنابراین در ارزیابی ت

 فاصله کمی باشد و روی هم سوپرایمپز نشود.باید فاصله بین راموس مندیبل و ستون فقرات 

 درجه 30 چقدر است؟  AMLو  OMLزاویه بین *سوال: 

 در یکی از پروتکل ها استفاده میشود.از این زاویه بعدا و 

Skull PA projection (PA  )جمجمه 

 جمجمه وجود دارد که برمبنای اندیکاسیون، انتخاب بین این سه روش صورت میگیرد.  PAروش برای  3

 کلسیفیکاسیون ها. و شکستگی ها، خارجیجسم بررسی در  :با زاویه صفر درجه وماًعم -1

 فرونتال و اتموئیدال قدامیجداکردن ساختارهای فرونتال و اکسیپیتال و همچنین بررسی سینوس های  برای( Caldwellرادیوگرافی )کودال  °15با زاویه ی-2

 استفاده میشود. 

3- 25 −  ندوم.حدقه چشم و سوراخ روتکودال: بررسی شکاف فوقانی  30°

  (PA projection)روش اول

د و تنه ی بیمار نباید شانه های بیمار در یک سطح قرار گرفته باش گیرد.قرار می  بیمار پرون یا بصورت ایستاده

در وضعیت روبروی کامل باشد. اختالف سطح جمجمه و تنه بیمار مشکالت ایجاد می کند. بیمار باید وضعیت 

دست هایش را به گونه ای قرار دهد که ساعد روی تخت رادیوگرافی: بیمار پایدارتر از محدوده تابش خارج 

 باشد.

 به بیمار تکلیف کنید که دست هایش حتی اگر در کنار بدن او بود داخل میدان نیاورد و تکان ندهد.

 است. PAقابل استفاده نیست چون  iplخط 

OML  عمود بر تخت واقع می شود و سر بیمار قدریfel )پیدا میکند. )به سمت تخت 

بررسی کنید چه در حالت روبرو چه لترال خطوط را وقتی می خواهید  OMLهمه ی خطوط پایین تر از 

 بررسی می کنید. felسر بررسی و خطوط باالتر را با  اکستنشنپایینتر را با 

( را ببینید تا بفهمید سر بیمار MSPزیشن دهید در  انتهای تخت بایستید تا )ووقتی می خواهید سر بیمار را پ

 دارد یا نه. چرخش

است. نازیون باید روی خط طولی تخت باشد. در این  پرتو مرکزیحل خروج در این رادیوگرافی نازیون م

ارد و از نازیون و posteriorاز  پرتو مرکزیذکر شده است. حالت معمول و متداول  پرتو مرکزی 2رادیوگرافی 

 می شود.خارج 

نظر شماست مثل  مدرونتال وقتی که فقط استخوان ف می کنیمرا جابجا  پرتوتر ندر یک مورد خاص سا -2

در ضایعه استئوم  بگیرد پیشانی قرار میانینقطه خروجش باید در قسمت  پرتو مرکزیونتال شکستگی فر

فرونتال یا در بعضی بزرگساالن سوچور میانی فرونتال کامالً جوش نخورده یا استخوان فرعی داخل فرونتال به 

بتابد که از  پرتوطوری  باشد  جمجمه چک شده هر علتی اگر فرونتال مورد نظر بود بشرطی که بقیه نواحی

 شود. قسمت میانی فرونتال خارج

 

 چه ساختمان هایی دیده می شود؟ 

آن  که روی هم سوپرایمپوز شده اند ) اکسپیتال مربوط بهفرونتال است و هم  یکسری نواحی که هم مربوط به

نشود. بحث  سوپرایمپوزناحیه از هم جدا شود و روی هم  2برای این است که این  °15رادیوگرافی آگزیال 

 (دیگر مطرح نیست سینوس

 . ضایعه کریستا گالی اگر شیب پیدا کند به طرفین می تواند مطرح کننده یک عنصر فشارنده باشد*نکته: 

سمت راست و چپ  orbitساختمان .(، این رادیوگرافی نیست اندیکاسیوناما )فرونتال دیده می شود سینوس

 هستندسپتوم بینی  ی وینبین لبه بسلول های هوایی اسفنوئیدال که  ،فره نازال یا حفره بینیح می شود. دیده

 .گالی کریستازائده ی ، ساختمان مندیبل، می شوندبررسی  سینوس هادر بحث  و
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 :°15 پرتوعمودی و  پرتوجمجمه فرق رادیوگرافی  PAنکته مهم در *

 کامل پتروس داخل اوربیت قرار گرفته. عمومی بطور پرتوفی متفاوت است با رادیوگرا 2راهنمای تشخیص: لبه ی فوقانی پتروس )پتروس ریچ فوقانی( در این 

 به سمت پا پتروس ریج در یک سوم تحتانی حفره اوربیت قرار می گیرد. و هرم پتروس دیده می شود. °15در رادیوگرافی آگزیال 

  .لدول بگیریدباید انجام دهید: رادیوگرافی کا PA Axial ،سینوس هااگر برای بررسی  

 :سینوس PA axialجمجمه و  PA axialتفاوت *نکته: 

 باید تمام جمجمه در تصویر بیفتد. جمجمه تهیه کنید PA Axialاما اگر  میدان این رادیوگرافی حتماً باید بسته باشد. -1

اما برای بررسی استخوان ها نیازی نیست که مریض  باشد. هوا( -افقی. )بررسی سطح مایع پرتومدنظر است ترجیحاً ایستاده یا نشسته با  هاسینوس وقتی بررسی  -2

 ایستاده یا نشسته باشد.

افقی برای بررسی سینوس الزم داریم باید  پرتون صورت چون آ در ،باید زاویه بدهیم °15چون بگیرید  اگر بخواهید رادیوگرافی کالدول برای بررسی سینوس*نکته: 

 باید بسته انتخاب شود. سینوسبررسی برای افقی استفاده کنیم. میدان هم  پرتوزاویه بدهیم تا  °15بوکی را به اندازه 

 .فرونتال و اتموئیدال سینوسبرای  -2  جمجمه   PA Axialبرای  -1کاربرد دارد:  2در واقع کالدول 

 بسته باید باشد. تا حد امکان سینوسها  که میدان این است  فرق آن، 

زاویه اتموئیدال  °15را اعمال می کنند؟ چون اتموئیدال ها از قدام به خلف تقریباً پشت سر هم قرار گرفته اند با  °15زاویه  سینوس هاچرا برای بررسی سوال مهم: 

 است.  عمودی اتموئیدال خلفی قابل بررسی پرتویبا و  می شود. قدامی بهتر دیده

 بگیریم. Axial PA دبنابراین بای .می شوند سوپرایمپوزاین دو روی هم  PA پروجکشندر  ،تال است یا اکسیپیتالبرای اینکه بفهمیم تومور روی فرون*نکته: 

 یعنی هم شکل و هم اندازه باشند.دیده شود  قرینهاوربیت دو طرف باید بصورت  برای اطمینان از عدم چرخش سر بیمار:مالک ارزیابی 

ساختمان های متراکم مثل پتروس از سلول  -1گرفته شده باشد:  پرتودر جمجمه همیشه باید در مورد آن اشاره کنید مثالً تصویر با نفوذ مناسب  پرتودر مورد نفوذ 

سوچورهایی که در  .تال را بتوانید ببینیدنهم پریتال و هم فرو .متمایز باشند قسمت های قدامی و خلفی بخوبی -2 (کنتراست مناسب)د. نبخوبی متمایز باشهوایی 

 تال و دیگری برای پریتال است.یک بخش برای فرون نشان می دهند که این ها فتند. ا و ساجیتال روی هم نمی جمجمه قرار دارند مثل المبوئید

 از لحاظ جابجایی سر بیمار نداشته باشید.  هیچ کنترااندیکاسیونیدر جابجایی سر بیمار باید 

حد امکان با تغییر تیوپ و تا  که سرو گردن بیمار به طرفین بچرخدمی دهد  قادر به همکاری نبود ولی عالئم بیمار اجازه مریضی که بدنش را نتواند جابجا کندو

ه دار شوید و مسئولیت آن را باید خود افی های خاص سر و گردن را نباید عهداشت مسئولیت رادیوگراما اگر این هم امکان ند کاست و تخت تصویر تهیه کنید

 پزشک به عهده گیرد و حتی مانور را خود پزشک انجام دهد.

(AP & AP axial projection)  Skull 

 رادیوگرافی کنیم. AP Axialو  APگاهی برای نمای روبرو مجبوریم 

را نازیون در نظر  پرتونقطه ورود  PA Axialو  PAو کامالً مشابه  (عمود بر تخت PAدر باشد )عمود بر کاست رادیوگرافی  OMLخط پوزیشن بدن و اندام بیمار: 

 د.یبگیر

 دارد.  PA بیشتری از بزرگنمایی APدر  orbitسایه  که با پرتوی عمودی تهیه شده است: PAاز  APتشخیص تصویر با پروجکشن 

 در جمجمه فقط برای بیمارانی است که نمی توانند در پوزیشن پرون قرار گیرند. AP*نکته: رادیوگرافی های 

 بگیرید. PAاستخوان فرونتال را بررسی کنید: اگر فقط بخواهید 

 بگیرید. PAکنید  اگر فقط بخواهید اوربیت ها را بررسی

  Towneرادیوگرافی  استفاده میکنیم: به سمت پا °30با زاویه از پرتو  جمجمه داشته باشیم: AP Axialاگر درخواست 

 (towne method)کودال AP Axial 𝟑𝟎° اندیکاسیون های

مگنوم و در گذشته برای بررسی استخوان پتروس هم استفاده می شد  فورامن اکسیپیتالبررسی نواحی 

 انجام می شود. و توموگرافی( CT)امروزه 

قرار  عمود بر فیلم OMLجمجمه قرار دارد خط  APبیمار در وضعیت مشابه پوزیشن بدن و اندام بیمار: 

اینچ  5/2اینچ باالتر از نازیون یا  3 پرتوبه سمت پا، نقطه ورودی  °30با زاویه  پرتو مرکزی .می گیرد

 .باالتر از گالبال

درجه اضافه بر  7عمود بر تخت بود  iomlنداشت و اگر  اگر مریض شرایط امکان تنظیم سر *نکته:

 اعمال می کنیم. °37و زاویه اضافه می کنیم  30°

 . می تابد 30با زاویه ی  OMLنسبت به و 37با زاویه ی  iomlنسبت به  پرتودر واقع 
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، انجام شود اگر رادیوگرافی تاون صحیح .درست باشد پرتوسفال بزرگسال نبود یک راه حل برای اینکه نقطه ورود فرد مزو: اگر جمجمه پرتومهم تر از نقطه ورود 

 . است تاون صحیح انجام شدهاینکه من مگنوم سوپرایمپز شده باشد. معیار اصلی وراسالتورسیکا باید داخل ف ی ر ناحیهد دورسوم سال

را به صورت دقیق انتخاب  پرتوو سر بیمار چطور محل ورود  °30درست انتخاب شود. با یک زاویه  پرتویک راه حل دقیق که نقطه ورود  ،با توجه به اینسوال مهم: 

 شود؟

 ؟دارد چه رابطه ای EAMسالتورسیکا با 

و استخوان های  )دورسوم سال(پشتی زین، امن مگنومفورپیتال، اکسیساختمان های قابل مشاهده: 

 پتروس دو طرف

 :ارزیابی معیار

 )معیار اصلی(.امن مگنوم دیده شودسالتورسیکا داخل فور -1 

ساختمان های دو طرف قرینه شامل هرم پتروس دو طرف قرینه  :عدم چرخش سر بیمار به طرفین -2

 .باشد

 امن مگنوم در مرکز فیلم دیده شود.ساختمان فور -3

 : با پرتوی عمودی نکته در مورد رادیوگرافی های جمجمه

 حالت دارد: 2جمجمه  PAرادیوگرافی *

 ،کلسیفیکاسیون ها ،اشیاء خارجی ،: بررسی زائده کریستا گالیمتداول که پرتوی مرکزی از خلف وارد و از نازیون خارج می شود. اندیکاسیونحالت معمول و  -1

 عناصر فشارنده 

 حالتی برای بررسی فرونتال که پرتوی مرکزی عمود بر قسمت میانی استخوان فرونتال خارج میشود.  -2

 فرعی داخل فرونتال استخوان، جوش نخوردن سوچور میانی فرونتال ،تال: استئوم فروناندیکاسیون 

 است.مرکزی عمود بر نازیون  که پرتوی APرادیوگرافی *

Hass method(reverse towne method) 
  25جمجمه است با زاویه ی  PA Axial ( همانعکس رادیوگرافی تاونروش هاس)

امن منطبق بر آناتومی سطحی فور پایین تر سانتی متر( 4)اینچ 5/1از برجستگی اینیون  مرکزی: پرتو

 است. باالتر از نازیوناینچ  5/1 آن خروجوارد شده و  مگنوم

 فرق آن با تاون در بزرگنمایی بیشتر است.*نکته: 

 د.کنمی  عبورامن مگنوم از فور پرتو مرکزی

پرتو  و جمجمه PAجمجمه قرار می گیرد. سر در وضعیت رادیوگرافی  PA  Projectionسر بیمار در 

 به سمت سر تابیده می شود. °25با زاویه  مرکزی

 همان ساختمان های رادیوگرافی تاون با مقداری بزرگنمایی دیده می شوند.ساختمان های قابل مشاهده: 

 :یا قاعده جمجمه (Basal)رادیوگرافی بازال

است. در  این رادیوگرافی در بررسی سینوس اتموئیدال+ بررسی فک تحتانی+ بررسی قوس زایگوما اندیکاسیون

 گذشته جهت بررسی پتروس+ گوش میانی استفاده می شد ولی االن کمتر اندیکاسیون دارد.

  SMV ساب منتو ورتیکال. :پروجکشن

 و از ورتکس خارج می شود. وارداز ساب منتوم  پرتو مرکزی

 انجام صحیح این رادیوگرافی:شرط  2** 

1- ioml کامل  ستنشنبیمار سرش را یک هاپیراک الزم است. بنابراین باید به موازات فیلم رادیوگرافی قرار گیرد

 برای هر بیماری ممکن نیست.البته این عمل  .بدهد

 تابیده شود. iomlعمود بر خط  پرتو مرکزی -2

تا بتواند  قرار بگیردبا تشک کوچک زیر تنه ی  supineمی تواند در حالت نشسته یا پوزیشن بدن و اندام بیمار: 

وکی یا کاست را به اندازه ای که به کامل کند بهتر است ب هایپراکستنشنکند. اگر بیمار نتواند  هایپراکستنشن

 موازات سر قرار گیرد زاویه بدهید.

 نداشته باشد. tilt یرید و مطمئن شوید سر بیمار به طرفیندر انتهای تخت قرار گ هایپراکستنشنبعد از انجام 
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 پرتوباید  ،با هر زاویه تابشیو در هر صورت اما داشته باشد  هایپراکستنشنمهم نیست چقدر سر بیمار  .عمود باشد iomlباید نسبت به خط  پرتو مرکزیامتداد 

 تابیده شود. iomlعمود بر 

 افقی باشد.کامال  پرتوکامل کند تا  هایپراکستنشنبهترین حالت زمانی است که بیمار 

 آن وارد می شود که از سِالتورسیکا عبور کند. به (ساب منتوم) زیر چانهنقطه ای در از  پرتو مرکزیچگونه تنظیم می شود؟  پرتو مرکزینقطه ورود *سوال مهم: 

هر وقت خط عرضی از  عمودی یا طولی میدان باید در راستای میدساجیتال پلن باشد و خط .خط افقی و عمودی میدان را در نظر بگیرید ، ابتدابرای تنظیم پرتو

نقطه ای به فاصله ی 
3

4
 نقطه ی راهنمای شما است.، شما از سالتورسیکا عبور می کند و این نقطه پرتو مرکزییعنی  ،جلوی گوش خارجی عبور کرد cm2اینچ یا  

 ر است.امکان پذی x پرتواینکار با جابجایی تیوپ 

 ساختمان های قابل مشاهده)از قدام به خلف(: 

 سمفیز استخوان مندیبل )سمفیز چانه( یا همان در ابتدا سمفیزمنتی

 .راموس مندیبل ،کنیلوئید یا کندیل مندیبل زائدهفک تحتانی از  ،دندان ها، استخوان فک تحتانی

خلفی که  -3میانی  -2قدامی  -1سلول های هوایی اتموئیدال هستند:  :بعد از سمفیز منتی

وُمِر است  استخوانهیچکدام با سپتوم از هم جدا نشده اند. یک تیغه در قسمت میانی که سپتوم 

در حدود مرکز فیلم رادیوگرافی سینوس اسفنوئیدال کردند.  که در تشکیل تیغه ی بینی شرکت

که داخل آن زائده ی  می کنید مشاهده را رامن مگنوموبینید. )ف )در حدود سالتورسیکا( را می

 مشاهده می شود.( occypitalدندانی مهره ی دوم یا دنت آگسیس و بعد از آن استخوان 

 سوراخ گوش خارجی قرار دارد. ،در خلف کندیل مندیبل

 رامن مگنوم قرار گرفته اند.واستخوان پتروس سمت چپ و راست در دو طرف ف

رامن وسوراخ نام برده می شود که یکی به راحتی دیده می شود. ف 3عده ی جمجمه برخی از سوراخ های قاعده جمجمه هم قابل بررسی اند که از نظر آناتومی در قا

 .دیده میشوددر سمت داخل زائده کندیلوئید ه راحتی سوراخ گرد کوچک )محل عبور شریان مننژ میانی(، ب spinozomاسپینوزم 

 رامن السِروموو دیگری سوراخ پارة قدامی= ف  یگر بیضی= فرامن اوال سوراخ د

 بود.در مقایسه با سمت مقابل خودش قابل تشخیص  می شدخوردگی هر کدام از این ها در گذشته اگر عناصر تشریحی عبوری از آنان منجر به 

 پیشرفته دیده می شده است. در حال حاضر برای بررسی گوش میانی درخواست نمی شود ولی درگذشته در مراحل

 در رادیوگرافی بازال جمجمه:  rotation تشخیص

 دارد. روتیشین ،را با هم مقایسه کنید اگر در یک سمت بیشتر و در سمت دیگر کمتر بود سمتفاصله زائده کندیلوئید در دو 

 ر و همچنین هایپراکستنشن کامل سر.معیار های ارزیابی: پرتوی مرکزی از اسفنوئید عبور کرده باشد و عدم چرخش سر بیما

ررسی می کنید معیار برای اطمینان از عدم چرخش سر بیمار فاصله ی زائده ی کندیلوئید دو طرف تا جدار خارجی جمجمه را با فاصلة مشابه در سمت مقابل ب -1

 باید به یک اندازه باشد.

 کامل انجام داده است؟ هایپراکستنشناز کجا متوجه شویم سر بیمار  -2

 کامل انجام شده است.  هایپراکستنشنشود  سوپرایمپوزروی فرونتال  منتیهر زمان تصویر سمفیز 

 پرتو مرکزیاطمینان از صحیح بودن برای  -3

 باید سینوس اسفنوئیدال در مرکز فیلم رادیوگرافی دیده شود.

 دهیم. مانجا VSMبا پروجکشن معکوس  میتوانیمانجام دهد  SMVحال اگر بیمار به هر دلیلی نشد 

 از ورتکس وارد و از ساب منتوم خارج می شود.پرتو مرکزی 

  VSM ورتیکوساب منتال روجکشناین هم یک بررسی قاعده جمجمه است با پ

هم ستریور قاعده ی جمجمه چون در معرض ساختمان های گردن قرار می گیرند در تصویر قابل بررسی نیستند و روی واشکال اساسی این رادیوگرافی: بخش های پ

 می شوند.  سوپرایمپوز

 .قاعده ی جمجمه ساختمان های قدامی بررسی اندیکاسیون:

زمنتی را روی تخت رادیوگرافی قرار دهید. فیناحیه سم ،رار گرفتبیمار پرون قبعد از اینکه و  سر بیمار هایپراکستنشنبعد از یک شیوه ی انجام رادیوگرافی: 

 باید قرار گیرد.ساجیتال میانی میدان و بیمار باید در امتداد محور طولی تخت قرار گیرد. خط طولی در امتداد محور طولی تخت 

ز فاصله از ورتکس در نقطه ای وارد می شود که امتداد آن از سالتورسیکا عبور کند. در عمل نقطه ای را انتخاب می کنید که خط محور عرضی میدان ا پرتو مرکزی

cm2 .جلوتر از سوراخ گوش خارجی عبور کند 
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 باشد. iomlباید عمود بر خط  پرتو مرکزیزاویه 

 .است iomlعمود بر  پرتو مرکزیهم  ولی باز نیستبه موازات فیلم  ioml اینجا 

 بررسی ساختمان های قدامی قاعده ی جمجمه. اندیکاسیونهمان ساختمان و معیارها را خواهید داشت منتها با 

 بررسی اختصاصی سالتورسیکا

منتها با میدان محدود  می دهیم، ه انجامممشابه یک رادیوگرافی لترال جمج ،اگر در مورد بیماری صرفاً بخواهید یک رادیوگرافی لوکالیزه از سالتورسیکا انجام دهید

 و سانتر هم دقیقا روی سالتورسیکا.

 هم به طرف باال می روید. cm2به جلو و  EAMاز  cm2 :سالتورسیکا نسبت به سوراخ گوش خارجی در روی صورت بیمارموقعیت 

 فرض کنید این حدود را فراموش کردید. بود. از گالبالاینچ باالتر  5/2اینچ باالتر یا  3از نازیون ما  یپرتودر رادیوگرافی تاون نقطه ورود  *نکته:

خط عرضی از  دیدیدو این ناحیه را هم که می دانید هر وقت بدهید زاویه  °30تیوپ  کافیستاست. سالتورسیکا محل جلو  cm2باال  cm2از سوراخ گوش خارجی 

 درست خواهد بود.  پرتوسال عبور کرد یعنی سانتر  ه یناحی

 )روش استنورس( stenverse method(3)روش شولر(  schuller method(2)روش ال(   law method( 1 :ناحیه ی پتروماستوئید

 .استوئیدماز پترو Low Methodرادیوگرافی آگزیولترال  

 می شوند.طرفه تهیه  2ین  تصاویر چپ. همواره ا و یکی راستیکی مربوط به ماستوئید  .تصویر تهیه کنید 2برای این رادیوگرافی باید 

 :علت اساسی تهیه تصاویر دو طرفه در ساختمان های گوش

د مختلف با هم اندازه ی سلول ها در افرا -3شکل سلول ها  -2ان هوا  میز -1مواردی مثل  در همه ی افراد یکی نیست. معموالً این ساختمان ها بصورت تیپیک 

 ضایعه مشخص می شود. ،دیده شد یسمت مبتال را با سمت سالم مقایسه می کنید در مقایسه اگر تغییرات در رادیوگرافی دوطرفه متفاوت است.

 در  .دانسیته می شود گاهی الله ی گوش باعث تغییر .طرف نشان داده می شودآن که ماستوئید  برای تصویر برداری ماستوئید مارکر همان سمت را می گذاریم

قابل تغییر  وضعیتش و دردناک است و  الله ی گوش بیمار را به داخل خم کنید اما در برخی بیماران الله ی گوش ملتهبگوش، که برای بررسی آمده بعضی کتب 

 می کنیم. و با چسب ساکن نیست

سمت نزدیک به  .می شودخارج  اینچ خلف( قرار دارد، 2اینچ باال و  2) EAMزائده ی ماستوئید سمت مقابل که در خلف و باالی ز وارد و ا یک سمتاز  پرتو مرکزی

 هم می گذاریم. )مارکر سمت نزدیک به فیلم( همام سمت را ارکرکه م قرار می گیرد فیلم ماستوئیدش در فیلم

 می کنیم.استفاده  °15زاویه  2 از نشوند یمپوزسوپرابرای حل مشکل اینکه زوائد ماستوئید دو طرف 

 به سمت پا زاویه داده می شود. °15شماست که  X پرتومربوط به  -1

 پیدا می کند. Rotationبه سمت فیلم  °15سر بیمار از وضعیت لترال کامل  .زاویه چرخش سر بیمار -2

 Law methodبه این تصویر آگزیولترال نیز گفته می شود. آگزیولترال از ماستوئید= 

: در پرتوتنظیم شود. طوری سر در لترال قرار گیرد که زاویه ورود در مرکز فیلم حال مرکز فیلم رادیوگرافی در زائده ماستوئید که پشت سوراخ گوش خارجی است 

 ریکه از ماستوئید سمت نزدیک به فیلم خارج شود. چگونه؟ نقطه ای باالتر از سوراخ گوش خارجی طو

طوریکه می شود حال تیوپ روی سر جابجا ،بود نقطه ی میانی منطبق با ماستوئید  و کردیم وقتی کاست را جابجا .تنظیم می کنیم  در راستای ماستوئید کاست را 

 خط عرضی میدان در قسمت میانی فیلم قرار گیرد.

در قسمت قدام آن سوراخ گوش خارجی است و جلوتر از آن کندیل می کنیم. در قسمت میانی تصویر ناحیه ماستوئید را مشاهده  های قابل مشاهده: ساختمان 

 مندیبل قرار دارد.

باشد سپتوم های بین سلول ها شرایط تابش و کنتراست اگر مناسب  .شوندمی معیار اصلی ارزشیابی: سلول های هوایی ماستوئید بصورت جداگانه از هم دیده 

 حدودش مشخص خواهد بود.

 دو حالت دارد. پس وقتی دیده نمی شود

 1- KV .باالتر انتخاب شده است 

 زمانیکه سر بیمار مقداری حرکت کند: سلول ها دچار ناواضحی حرکتی می شوند. -2

  از پتروماستوئید schuller Methodرادیوگرافی آگزیولترال 

 مراجعه می کند.با درخواست شولر مریض  که  گری هم داریماگزیولترال دی

 اگزیال به سمت پا °25با زاویه ی  پرتو مرکزیسر لترال کامل  ،بیمار سمی پرون پوزیشن برای انجام رادیوگرافی 

 سمت راست و یکی چپ. یطرفه گرفته می شود یک 2
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روی خط طولی  دسوراخ گوش خارجی بایقرار گرفت وقتی سر در وضعیت لترال  .است پرتومحل خروج نزدیک به فیلم سوراخ گوش خارجی  :پرتوج نقطه خرو

میدان قرار  خط عرضی کاست منطبق بر خط عرضیقرار گیرد و که محور عرضی کاست در امتداد سوراخ گوش خارجی شود کاست هم طوری تنظیم . میدان باشد

 گیرد.

از  °25با زاویه  پرتوقرار می دهیم.  پرتومنطبق بر نقطه خروجی  حال با جابجایی کاست، کاست را قرار می گیرد.  گوش خارجی سمت نزدیک روی خط طولی تخت

  وارد می شود. سمت مقابل

 به فیلم خارج شود.(نزدیک خارجی از سوراخ گوش  پرتو مرکزی)طوریکه امتداد از سوراخ گوش خارجی مقابلکمی باالتر  پرتونقطه ورودی 

 این رادیوگرافی است. اندیکاسیونساختمان هایی که دیده می شود هر کدام 

شده اند. اگر مارکر  سوپرایمپوزفیلم مشاهده می شود. سوراخ گوش داخلی و خارجی سمت نزدیک فیلم روی هم سمت نزدیک  EAMدر مرکز فیلم رادیوگرافی 

 راست را می بینید مربوط به سمت راست است.

 EAM ،TMJدر قدام دلیل وجود هوا تیره است )لوسنت( )سلول های هوایی بصورت مجزا نیستند.(به می کنید.  زائده ی ماستوئید را مشاهده EAMدر خلف 

  را می بینید. (مندیبوالررومفصل تمپو)

 سمت نزدیکند.  ساختمان هاهمه ی 

این در واقع شیار گی آن از تیرگی ماستوئید متفاوت است. وجود دارد که میزان تیربخشی  تحت آنشرایط تابش را بیشتر انتخاب می کنیم. در داخل ماستوئید 

 امت کمتری دارد.است که نسبت به بقیه نواحی ضخ استخوانبخشی از  ،سیگموئید است. شیار سینوس

که در قسمت فوقانی آن قرار گرفته است  تماستوئید اسکه بزرگ ترین بخش هوایی داریم که یک ناحیه است ( Antre Mastoid)روم بخشی به نام ماستوئید آنت

 )آنترماستوئید(

 انی( در قسمت باالی پتروس وجود دارد.مپیک ناحیه دیگر به نام بام گوش میانی )تیگمن تی

 در تصویر ساختمان معینی نیست و حدود آن فقط نمایان است.

 ارزشیابی تصویر: 

نشده زاویه تابش به درستی انتخاب  -2 -است  سر لترال کامل نبوده -1شد: ناگر  شوند. سوپرایمپوزروی هم فیلم سوراخ گوش داخلی و خارجی سمت نزدیک 

 است.

EAM د.نخارجی و داخلی در مرکز تصویر باش 

 کنتراست مناسب بوده است. ،د قابل تشخیص باشدماستوئیاستخوان شیار سینوس سیگموئید از بقیه اگر 

TMJ داشته است و سر به درستی تنظیم  چرخشاگر این توالی را نداشته باشیم یعنی سر  ،جی و ماستوئید در قسمت خلف قرار گرفتهدر قدام سوراخ گوش خار

 نشده است.

 بلیکآگزیولترال ا (=استنورس) Stenverseروش 

استفاده می در مورد بیماران با کاشت حلزون  بیشتردر حال حاضر  بیشتری داشته، درگذشته کاربردگرفته می شود. تصویر هم قبل عمل جراحی و هم بعد جراحی 

می  این تصاویر هم بصورت دو طرفه گرفته .استبلیک عیت ابیمار در وضسر  می شود. استخوان پتروس در نمای نیمرخ مشاهده می شود. پرتو آگزیال تابیدهشود. 

 یک تصویر از پتروس سمت راست و یکی پتروس چپ استفاده می شود. شوند:

را از آنجا استنباط  °45می سازد. زاویه  °45 حدود یزاویهوسفال محور استخوان پتروس با میدساجیتال پلن ، در جمجمه های مز °45بلیک بیمار در وضعیت اسر 

 می کنیم.

 ؟چقدر است چرخش سرانجام شود ، لیکوسفال اگر این استنورس برای بیمار دو

 ؟چقدر است چرخش سرنجام شود ، ااگر این استنورس برای بیمار براکیوسفال 

 نمایش داده می شود. پتروس در نمای لترالدر این روش موازات فیلم رادیوگرافی قرار گیرد.  به ت نزدیک فیلم رادیوگرافی ومحور استخوان پتروس مورد نظر ما سم

 قرار میدهیم، مورد نظراول سر بیمار را در وضعیت لترال سمت  .که دقت شود( فرضاً جمجمه مزوسفال است است سر بیمار )بسیار مهم :پوزیشن بدن و اندام بیمار

عمود به  ioml)خط  روتیشن می دهیم. °45سر را به اندازه  حدود استخوان پتروس را نمایش می دهد( ioml)خط  iomlلترال با استفاده از خط  بعد از وضعیت 

 فیلم(

 قرار گیرد.با کاست فرونتال در تماس  و مزوسفال طوریکه بینی، زایگومادر بیماران 

این نقطه باید در مرکز بوکی  که در واقع نقطه ی میانی پتروس است. محسوب می شود. پرتوخروجی ی نقطه  ،سوراخ گوش خارجیاینچ جلوتر از  1پرتوی مرکزی: 

 استند قرار گیرد.

 از مرکز کاست عبور کند.  پرتو مرکزیتابشی طوری تابیده می شود که  پرتو ،به سمت سر °12 پرتوزاویه تابش 
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خلف  3-4"حدود  ،سمت مقابل یا دورتر EAMدر قسمت خلف و پایین سوراخ می شود.  از سوراخ گوش خارجی سمت مقابل استفاده ،نقطه ورودیبرای پیدا کردن 

 .می شود به سمت سر تابیده °12با زاویه  میرویم و اینچ پایینتر 5/0و 

طبیعتا این اندازه با زاویه ی محور پتروس یا میدساجیتال  زاویه چرخش سر بیمار چقدر می شود؟* در مورد بیماران دولیکوسفال و براکیوسفال باید مشخص کنید 

 پلن رابطه ی مستقیمی دارد. 

دیده می شود. قاعده آن به سمت بصورت یک مخروط ناقص ید و گوشه خارجی چشم ساختمان ماستوئ 2پتروس بین  استخوانساختمان های قابل مشاهده: 

 نمی شوند. سوپرایمپوزخارجی و داخلی روی هم  EAMاستثناء در این تصویر  ، به صورتEAMساختمان  است. گوشه خارجی چشمو رأسش به سمت  ماستوئید

 می شود و سوراخ گوش خارجی بصورت مجزا از آن قابل تشخیص است.سوراخ گوش داخلی نمی گوییم چون خود کانال گوش داخلی دیده 

 نیم دایره قرار گرفته اند که به آن برجستگی آرکوآت یا قوسی گفته می شود. مجاریساختمانی داریم که زیر آن 

 سوراخ گوش خارجی قرار دارد. EAMید است که در قسمت جلوی یک ساختمان دیگر کانال کاروت

هم دیده می شود این مفصل طوری قرار دارد که زائده کندیل مندیبل روی  مهره دوم سرویکال  TMJمفصل می شود  دوم سرویکال دیده دنت آگزیس و مهره

 شده است. سوپرایمپوز

محل  ای تعیینبر در حال حاضر استفاده می شده است. و همچنین ساختمان های گوش زبانیزیر در گذشته از این ساختمان جهت بررسی عصب اندیکاسیون: 

 شت حلزون گذاشته می شود، مورد استفاده قرار میگیرد.که در کا الکترودهایی

 :ارزیابی  معیار

 پتروس بصورت افقی واقع شده باشد )به موازات فیلم واقع شده(  استخوانمحول طولی 

 جلوتر از سوراخ گوش خارجی باید در مرکز فیلم قرار گرفته باشد. محور طولی پتروس

 باید بین ماستوئید و گوشه خارجی چشم دیده شود. پتروس

 کمتری تصویر تهیه می شود( KVبا سلول های هوایی ماستوئید مجزا دیده می شوند. 

 روش استنورس معکوس

 با هم جایگزین می شوند. پرتوورود و خروج  می کنیم.در حالت استنورس قرار گیرد بصورت استنورس معکوس رادیوگرافی  تواندمریض ن اگر

اینجا سر بیمار به سمت مخالف چرخش پیدا  است. . منتها در استنورس چرخش سر به سمت مورد نظرمی گیردقرار  درجه 45باز هم سر بیمار در وضعیت ابلیک 

 می کند میزان چرخش هیچ تفاوتی نمی کند.

 تابیده می شود. کودال °10با زاویه  پرتو مرکزی

 و بزرگنمایی داریم. بیشتر می گیردفاصله  فیلم پتروس از ،تر است. چون در این وضعیت معکوس رس ارجحاستنو*نکته: 

 کمی جلو پرتو مرکزیکودال )به سمت پا( نقطه تابش  °10با زاویه  پرتو مرکزی
3

4
و باالی سوراخ گوش خارجی مارکر را در این روش برای سانتیمتر(  2)حدود اینچ 

 مارکر سمت مخالف را می گذاریم. یعنی  گذاریم. )بر خالف استنورس( سمت دور از فیلم می

 مارکر همان سمت را می گذاریم.خارج می شود  پرتوکه  سمتیدر استنورس *نکته: 

 .وارد می شود مارکر آن سمت را می گذاریم پرتودر استنورس معکوس سمتی که *نکته: 

 :نرم فقط برای اجسام خارجی است( )نسج Orbit یا رادیوگرافی حدقه استخوانی چشم

 آن ولی اکنون یک رادیوگرافی برای می شد را به جمجمه وصل می کند درگذشته برای همه ی این ها رادیوگرافی مطرح orbitتا منفذ است که  3در اوربیت 

 این سه منفذ عبارتند از: می شود. گرفته

  .شکاف تحتانی حدقه چشم -3    (فوقانی حدقه چشمشکاف )ور سوپریور اوربیتال فیش -optic  2کانال  -1

 پتیک بگذرد.بتابد که از داخل کانال ا پرتو مرکزیپتیک این کانال مقطعش بصورت یک دایره است طوری برای تصویر کانال ا

 optic foramen- optic canalعنوان رادیوگرافی: 

 این تصویر مقطع این کانال دیده می شود. در

 است. و پایین ه سمت خارجزاویه دارد، برای هر چشم این کانال ب 2این کانال 

نسبت به  زاویه انحراف به سمت پایین درجه 30است و  °37 میدساجیتال پلنزاویه کانال با 

OML .تصویر  د،کنپتیک عبوراز کانال ادرست  پرتوکنیم و  درست تنظیمرا اگر سر بیمار  دارد

 مقطع روی فیلم می افتد. 

که البته در میگوییم.  Rheise Methodپتیک را روش رییس انجام رادیوگرافی برای کانال اش رو

  پتیک مراجعه می کنند.ورامن اپتیک یا فکانال ابخش با درخواست 
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کانال اپتیک سمت راست تصویر برداریم، )اگر میخواهیم از  می چرخانیم. °37را سر بیمار زاویه با میدساجیتال پلن،  °37برای تصحیح پوزیشن بدن و اندام بیمار: 

 بچرخد( سمت مخالف باید سر به

 30برای پیدا کردن زاویه ی  دارد. OMLبا خط پتروس زاویه ای که محور  همانبه اندازه ی  .پیدا کند اکستنشنباید سر بیمار مقداری  °30برای تصحیح زاویه 

 دارد. °30زاویه  OMLبا استفاده می کنیم که  AMLاز خط درجه و تنظیم دقیق سر 

تا زاویه ی مورد نظر به  نسبت به فیلم عمود قرار گیرد AML ،کافی اکستنشنبا قرار گرفته و سپس  PA ی مشابه با تصویربرداری با پروجکشنابتدا سر بیمار در حالت

 دست آید.

 قرار می گیرد. مورد نظر در مرکز تابش orbit ،درجه 30و اکستنشن  37با روتیشن  پس با تنظیم سر بیمار

 مورد نظر است. orbitمحل خروج پرتو  قسمت میانی  عمود تابیده می شود. :پرتو مرکزی

شکل یک مربع در نظر بگیرید مقطع کانال اوربیت در ه ربیت را بدر تصویر اربیت اگر ا
1

4
تقریباً بصورت یک مقطع  می شود. ربیت مشاهدهتحتانی خارجی حفره ی ا 

 می گردد. گرد مشاهده

رهای ودر توم می کنندپتیک دو طرف با هم تفاوت کانال ااندازه و شکل شود  هیک سمت دچار ضایع opticچپ. اگر  یکی از تصویر داریم یکی راست و 2این جا 

 عصب بینایی این کانال دچار خوردگی می شود.

پتیک در مقطع کانال ااصلی:  معیار ارزیابی
1

4
 تحتانی خارجی تصویر اوربیت دیده می شود. 

 (:Eyeرادیوگرافی چشم )

 (FB)جسم خارجی=  عمده کاربرد در مورد اجسام خارجی است.

مشکل این است که قبل اینکه هر جسم خارجی را بررسی کنید اول باید  MRIدر مورد  . MRIگرفته می شود و یا  CTمتعدد است تصاویر  FBمعموالً وقتی 

باید رادیوگرافی چشم بگیرند. اگر از جنس فلزات باشد  MRIشما از جنس فلزات نیست. همه ی بیمارانی که اجسام خارجی در چشم دارند قبل  FBمطمئن شوید 

تحت هیچ عنوان  (فلز می فهمند دانسیتهکه از روی )یب می کند. در صورت تأیید ماهیت فلزی شروع به حرکت می کند و تمام چشم را تخر MRIآن فلز در مگنت 

 نمی شود. MRIبیمار 

 می کنیم؟ویری تهیه اچه تص

تصویر لترال از ناحیه چشم بیمار بدون بوکی تهیه می شود. برای  -1

پوزیشن انجام این رادیوگرافی درست مثل لترال جمجمه سر بیمار 

قت شود سر در وضعیت جابجا می شود. د پرتومی گیرد فقط سانتر 

 لترال واقعی حتما باشد.

 .گوشه خارجی چشم سمت دورتر از فیلم نقطه سانتر: 

 مارکر سمت نزدیک به فیلم گذاشته شود.

تنها نقطه تابش  (و بالعکس) RLاگر جسم خارجی داخل چشم راست، 

 سمت چپ است.

 ی بیشتر از کره ی چشم باز می شود.میدان تابش مقدار

 باشد. کم یعنی شرایط تابش بایدشود  شرایط تابش معادل شرایط رادیوگرافی استخوان بینی انتخاب

 یک تصویر دیگر هم باید تهیه شود. خارجی در تصویر دیده می شود. پس مختصات دو بعد از جسم

 رادیوگرافی روبرو -2

توسط  orbitعمودی تمام  پرتوبگیرید با  PAمشکل: اگر بخواهید 

می گیریم با  PA  PA Axialپتروس پوشیده می شود. پس به جای 

 .به سمت پا °30 زاویه 

د جسم خارجی دیده می شود. زاویه به اندازه ای باش PA Axialدر 

ربیت دیده شود. در این تصویر عمق که لبه ی پتروس بالفاصله زیر ا

 ضایعه مشخص نمی شود.

 ربیت دوطرف باید باشد.بین دو ا پرتونقطه خروج 

 جمجمه کمتر انتخاب شود. PA Axialرایط تابش باید از باز هم ش

 بال فاصله زیر اوربیت دیده شود. جپتروس ری :ارزیابی معیار اصلی
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 و مشکل ایجاد می کند. آمدهباشد: پتروس داخل اوربیت  °30اگر زاویه کمتر از 

 نمی گیریم؟  °30چرا زاویه بیشتر از 

 مورد نظر ما در تصویر با مکان واقعی آن خیلی تفاوت پیدا می کند. خارجیتصویر دیستروشن زیادی پیدا می کند و موقعیت مکانی جسم 

 (نرم چشم نسج= ساختمان های Eye       استخوانیساختمان  =ربیتا)

 ارجی:ربیت درخواست می شود نه برای جسم خگاهی تصویر دیگری هم برای ا

 waters methodتصویر -3

یا ) به چشم وارد می شودفشار در اثر برخورد مستقیم  ،ربیت باشند. مثال: برخورد یک توپ به طور مستقیم به چشمانی است که دچار شکستگی حفره ی ادر بیمار

 .کف حدقه ی چشم دچار شکستگی شودو این افزایش باعث می شود د نمی دهافزایش را فشار داخل چشم  ،این ضربات مستقیم (ضربه مشت

شود )پروالپس  می انده ر سینوسو یا بخشی از کره چشم به داخل  سینوسو باعث خونریزی می شود  در اثر شکستگی سقف سینوس ماگزیالری دچار شکستگی 

 پیدا می کند. ( 

 می گیریم. watersاگر بخواهیم این شکستگی را ببینیم تصویر 

تی شده )کدورت یسسمت مقابل اصطالحاً دچار اوپا سینوسته نسبت به اشد سمتی که تروما سینوسرا به صورت واضح ممکن است نمایش ندهد اما  شکستگی

 ( این بیمار یعنی کف حفره ی اوبیتش دچار شکستگی شده است.می شود. مشاهده  سینوس

 :استخوان های صورتتصاویر 

 تصویری که گاهی تهیه می شود:از جهت بررسی آن ها اولین 

 لترال که همة استخوان های صورت در آن دیده می شود.(1

 حدودتر است.بیمار: ابتدا سر بیمار را در وضعیت لترال کامل قرار می دهیم اما برای لترال صورت در مقایسه با لترال جمجمه سانتر متفاوت و میدان م پوزیشن

 میدان را باز می کنیم به اندازه ای که از پایین استخوان مندیبل در میدان قرار بگیرد. : برجستگی گونهمیدان و پرتوی مرکزی

 و حدود سوراخ گوش خارجی در تصویر باشد. TMJاز قدام به خلف تا مفصل 

 شده اند. سوپرایمپوزها روی هم  استخوانساختمان های قابل مشاهده: 

ماگزیال و مندیبل در نمای لترال مورد  استخوانبرای بررسی  عمدتاً

 استفاده است.

جزو صورت  ولییک ساختمانی هم که در این تصویر قابل رؤیت نیست 

شرایط تابش مورد نظر ما باال  به این علت که .است استخوان نازال است

 است.

دو طرف هم  TMJ .دو نیمه ی مندیبل روی هم سوپرایمپز می شوند

 هم سوپرایمپز می شوند.روی  مثل لترال جمجمه

 تهیه می شود.راحتی تصویر ه بیمار مشابه لترال جمجمه است با تغییر جزئی آن مثل میدان و سانتر ب پوزیشنچون 

 افقی هم تهیه می شود.  پرتولترال صورت با 

 افقی گرفته شود. پرتوتعمداً با د. اما باشممکن است اصالً قادر به همکاری  -2از روی تخت نبوده است.  پوزیشنبیمار قادر به تغییر  -1دلیل: 

غیرطبیعی است. در بیماران ترومایی  سینوسوجود هر گونه مایع در  کنیم. مایع وجود داشته باشد بتوانیم شناسایی سینوسچون می خواهیم در صورتیکه در ؟ چرا

 می شود.هوا صرفاً با پرتوی افقی آشکار  -است.در صورت وجود مایع سطح مایع یتحائز اهم

 .شده اند سینوسموالر که وارد  دندان های موالر و پر رادیوگرافی واترز: ریشه ی اندیکاسیون های یکی از

د برای بررسی این موضوع د شوید دچار دندان درد هم می شویحا سینوزیتوقتی دچار  می شود هم درگیر سینوسمی کنید  وقتی که مشکالت دندانی پیداعلت: 

 .می گیرد واترز انجامرادیوگرافی 

 دم نسج نرماکاربرد دیگر در مورد لترال صورت: بررسی 

 دم نسج نرم است. خصوص در مراحل اولیه آن ها بررسی اب،های صورت تنها عالئم  استخوانگاهی برخی ضایعات 

 بررسی موقعیت اجسام خارجی در صورت -1لترال صورت:  اندیکاسیون

 ای نیمرخ()درنمماگزیال، بررسی مندیبل -2

 م نسج نرم در شکستگی هابررسی اد -3

 )با پرتوی افقی( ها سینوسبررسی  -4
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 افقی پرتومایع هوا با  -سطح -5

 قدامی بینی  خارشکستگی  -6

در تصویر رادیوگرافی نسج نرم آن می  نشده است. تصویر تهیه شده هیچ ضایعه ای نمایش ندادهدر  است . بینی بوده خار قدامیمثالً بیمار مشکوک به شکستگی 

 است.قدامی بینی  شکستگی خارضخامتش از حد معمول خیلی بیشتر بوده و این افزایش تأیید کننده قدامی  بینند نسج نرم در جلوی خار

 متداول ترین رادیوگرافی صورت: 

 waters Metodرادیوگرافی واترز 

 اندیکاسیون:

 ماگزیالری+ کف حفره ی اوربیت سینوسماگزیال+  استخوانبررسی 

 .می شود خارجکانتیون آاز وارد می شود و  پرتوهای پاریتال استخواناز بین 

projection: parieto acanthial  با دهان بسته گرفته شود.که به شرطی 

 .دیده می شود اسفنوئید سینوسالبته با دهان باز هم گرفته می شود که همة ساختمان های قبلی+ 

 نمی گیرد( انام قبلی ر راز پاریتال خروج از مرکز دهان. )دیگورود 

 .+ ایستاده+ نشسته اولویت دارند prone:    بیمار بدن وضعیت های

 بکار ببرید. پرتو افقیمی شود  سر و کار داشتید توصیه سینوسهر جا با 

م به می دهی اکستنشنسر بیمار را  PAعمود بر بوکی بعد از وضعیت  OMLجمجمه که  PAابتدا سر بیمار مشابه قرار می گیرد. بیمار در مجاورت بوکی استند 

ر متفاوت مااز تخت فاصله بگیرد )مبنای عملی( اما اشکال دارد چون در بیماران مختلف فرم بدن بی cmار از تخت یا بوکی به اندازة حدود یک اندازه ای که بینی بیم

 شود.ماگزیالری خارج  سینوسسر بیمار باید باالتر شود تا هرم پتروس از  اکستنشنرند میزان است در افرادی که صورت های مقعر دا

به تر است  بسازد. راه حل دیگر که هم راحت و هم دقیق °37با فیلم رادیوگرافی ما زاویة  OMLبه اندازه ای که خط  اکستنشن: میزان در عمل راه حل دقیق تر

)اگر خواستید با دهان باز عمود بر فیلم واقع شود.  MMLکه  میدهیم اکستنشنبه اندازه ای سر بیمار . استفاده می کنیم MMLاز خط  OMLجای استفاده از خط 

 رادیوگرافی کنید بعد از انجام این مرحله از بیمار بخواهید دهانش را باز کند.(

 روتیشن نداشته باشد.مطمئن شوید به طرفین 

 های پاریتال از نقطه ای وارد می شود تا از آکانتیون خارج شود. استخواناز بین  پرتو

 ها. سینوسیزه شود در مورد بررسی لتصویر حتماً لوکا

 های صورت میدان را باز انتخاب کنید. استخواناگر نوشته برای بررسی 

 ماگزیالری دو طرف سینوسماگزیال و  قابل مشاهده: ساختمان های

 هوایی اسفنوئیدال داخل دهان بیمار دیده می شود. سینوس باشد اگر دهان بیمار باز

 مثل: البته ساختمان دیگر هم قابل مشاهده و بررسی اند

دیده شوند  است های فرونتال هم ممکن سینوسهمین سپتوم بینی است. می شود  ماگزیالری+ سپتوم بینی یکی از مواردی که استفاده سینوسکف اوربیت= سقف 

 قت قابل بررسی نیستند.ولی با واترز هیچو

 در ارزیابی تصویر واترز:

 سر بیمار هیچ چرخشی به طرفین نداشته باشد. -1

 سر بیمار هم به همین دلیل است. اکستنشنماگزیالری باشد:  سینوسارزیابی اختصاصی آن: لبه ی پتروس بالفاصله زیر  -2

تصویر  زاویه دهیم ، °37بیشتر دهیم تا پتروس کامالً جدا شود چرا اینکار را نمی کنیم؟ چون اگر بیشتر از  اکستنشنمی دهیم؟ می توانیم  اکستنشن °37چرا 

 (distortionتصویر می شود )نوعی  shorteningماگزیال دچار کوتاهی و  سینوس

 که نتواند این شرایط را انجام دهد و روی برانکارد واترز دارد: باشداگر مریض ترومایی 

 .گرفته می شود (Reserve waters)بیمار واترز معکوسین صورت برای در ا

 می کنیم.از صورت بیمار تهیه  AP Axialبدون هیچگونه جابجایی سر بیمار در واقع یک 

 باشد.ها همیشه زاویه و جهت تابش باید مشخص  Axialدر 

 است. یست چون حالت بیماران متفاوتزاویه تابش در این مریض ها هیچوقت مشخص ن

PA Axial ( جمجمهCaldwell): 

 شود.( یم یبررس زیواترز ن یوگرافیبا راد ینی)سپتوم ب ینیفرونتال وسپتوم ب استخوان دال،یفرونتال واتموئ یها نوسیس یبررس کالدول: ونیکاسیاند
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 شوند. یم دهید خلفی دالیاتموئ ییهوا یعمدتا سلولها یعمود پرتوجمجمه با  PAدر  یشوند ول یم دهید قدامی  دالیاتموئ ییهوا یعمدتا سلولها الیآگز در

 است. کسانیجمجمه  PAبا  طیشرا یجمجمه وهمه PAمشابه   :ماریب تیوضع

  لمیعمود برف OML، لمیبه موازات فIPLنشسته  ، ایپرون  ای ستادهیا ای

 می باشد. ونیناز پرتودارد ونقطه خروج  هیدرجه به سمت پا زاو 15 پرتو، ونی،محل خروج ناز یعمود هیبا زاوپرتومرکزی: 

 یو فرونتال به خوب یخلف دالیاتموئ ییهوا یسلولها: تابش طیشرا

 ( نییپا kvpشود.)  یم دهید

فرونتال داشته  هیناح یمناسب براkvp زین پرتواز نظر نفوذ  دیبا

عبور کند  یاسکال خلف یوبتواند از قسمت استخوان ها میباش

 باال(kvpفرونتال را به ما بدهد.)  ریوتصو

Kvpمعنا که انتخاب  نیکند به ا نیهردو را تام دیباkvpبا دقت  دیبا

 .ردیصورت گ یباالتر

فرونتال )  نوسیفرونتال و ساستخوان  :ی قابل مشاهدهها ساختمان

واترز  کالدول و یوگرافیدو راد نوسیدچار التهاب س مارانیب یبرا

  یگال ستایکر ،زائدهقدامی دالیاتموئ ییهوا ییحدقه چشم ( ،سلولها ی)شکاف فوقانتیشود.(،حفره ارب یاستفاده م

 است ؟ یروش قابل بررس نیبا ا تیارب ایآ*سوال مهم: 

 شود. یم دهیخوب د یلیندارد وبالعکس در واترز خ تیارب یبررس یبرا یکاربرد نیسوم (بنابرا کیتوسط پتروس اشغال شده )حدود  تیاز ارب یبخش

 :یابیارزمعیار های 

 باشند. نهیدوطرف قر تیارب دیبا چرخش نداشته باشد : نیبه طرف ماریسرب

 سر به اون سمت چرخش دارد.( ینیباشد  شتریطرف ب کیاندازه باشد.)اگر در  کیجمجمه در دوطرف به  هیتا حاش تیارب یلبه خارج فاصله

 کالدول: ریتصو یابیارز یاختصاص اریمع

 شود. یمشاهده م تیحفره اورب یسوم تحتان کیدر  پتروس

 : میکن یصورت استفاده م یاستخوان ها یکه برا یکالدول یوگرافیراد**

 ولی در بررسی استخوان های صورت اینگونه نیست کند یبه ما کمک نم الیپرتو آگزو  میاستفاده کن یافق یاز پرتوها دیها با نوسیس یدر بررس(1

 باشد. زهیلوکال دیبا(2

 .ها نوسیس یبررس ایصورت است  یاستخوان ها یکه برا میدر درخواست کالدول دقت کن دیبا

 )نازال (:ینیب استخوان

شوند  یم مپوزیهم سوپرا یلترال رو ریدو تصو نکهیرغم ا یشود.عل هیته دیبا ریدو تصو نیدر سمت چپ .بنابرا یکیدر سمت راست و یکی میدار ینیاستخوان ب دو

 سمت چپ کاربرد دارد. یبرا یکیسمت راست و یبررس  یبرا ریتصو کی یول

 : لترال.1

 وضعیت بیمار:

 ی.پرتو تابش میده یلترال کامل قرار م تیرا در وضع ماریسر ب ابتدا

 شود. یم دهیتاب ینیعمود بر استخوان ب

 تر است . نییمتر پا یسانت 2حدود  ونیاز ناز ینیب استخوان

 دهد. یم لیرا تشک ینیپل ب ونیدو استخوان در ناز بیترک

 .میکن یباز م ینیب یرا تا خار قدام دانیم

 وجود داشته باشد. ریدر تصو دیحتما با ونیآکانت

  :تابش طیشرا

 شود. یکم انتخاب م طیشرا نیشوند،بنابرا دهید ریدر تصو دیبا یانگشت دست است .هم نسج نرم وهم ساختمان استخوان طیبه اندازه شرا بایتقر

 قابل مشاهده : یساختمانها

شوند،خار  ی(است که هر دو بخش مشاهده م دیاستخوان اتموئ یعمود غهی)استخوان وومر و ت یواستخوان یدوقسمت غضروف یکه دارا ینیسپتوم ب استخوان نازال،

 .وفرونتال  نازال نیدرز ب ای ندیگو ونیبه استخوان فرونتال را ناز ینیب یمحل اتصال استخوان ها ،ینیاستخوان ب یقدام
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 : ی ارزیابیارهایمع

 مشاهده شود. ینینسج نرم واستخوان ب کهیمناسب باشد طور دیتابش با طیشرا

 دهد. شیرا هم نما ینیب یخار قدام دیحتما با دانیم

 مارکر باشند. یدارا دیحتما با ریتصاو

 (: tangetial nasal bone. رادیوگرافی تکمیلی بینی ) 2

 اگر بیمار دچار یکی یا دو تا شکستگی باشد ، فقط خط شکستگی در لترال مشاهده می شود و جابجایی دیده نمی شود. 

 اگر جابجایی به سمت داخل یا خارج باشد چگونه مطمئن شویم که جابجایی صورت گرفته است ؟ 

 نژانسیل باید رادیوگرافی کرد.تصویر حتما باید تانژانسیل باشدیعنی از استخوان های  بینی به روش تا

 وضعیت بیمار:

و یا ... باشد. در هر حال باید یک پروجکشن سوپرواینفریور یا اینفروسوپریور داشته باشیم. معموال وضعیت پرون و پروجکشن  supine، proneبیمار می تواند  

 سوپرو اینفریور راحتتر است .پوزیشن  این رادیو گرافی شبیه رادیوگرافی بررسی قاعده جمجمه با پروجکشن ورتیکو ساب منتال می باشد.

 ادیوگرافی قرار دارد ،سر مقداری اکستنشن می یابد .کاست روی یک سطح شیبدار قرار می گیرد  و چانه ی بیمار روی کاست قرار دارد .موازی فیلم ر IOMLخط 

درجه  زاویه  90)گالبال آلوئوالرالین( به موازات پرتوی مرکزی قرار دارد و نسبت به فیلم  GALپرتو تابشی مماس بر استخوان های  بینی بیمار تابیده می شود .خط 

 دارد .

 انجام این رادیوگرافی در بعضی از بیماران امکان پذیر نیست :

زال روی فرونتال سوپر بیمارانی که صورت های مقعر داشته باشند چون در این ها ریشه بینی خیلی فرورفته است یا آنان که پیشانی  خیلی برجسته ای دارند چون نا

 ی برامده دارند، در این بیماران این رادیوگرافی ارزش تشخیصی ندارد.ایمپوز میشود یا آنان که چانه ها

نگر این است که این وقتی بیمار در پوزیشن قرار می گیرد میدان نور مرئی به شما کمک می کند اگر  سایه استخوان فرونتال یا مندیبل در میدان غالب باشد بیا 

 اینکه به هر دلیلی پزشک اصرار بورزد . ازمون در این بیماران کنترا اندیکاسیون دارد مگر

 ساختمانهای قابل مشاهده :

 سپتوم بینی، دو استخوان  نازال  

 (:Zygomatic archقوس گونه )رادیوگرافی 

 زایگوما بوجود می آید. در معرض تروما هم قرار دارد و به دسته ی فنجان تشبیه می شود . از اتصال استخوان تمپورال و استخوان

قوس  زایگوما در دو طرف راست وچپ قرار دارند که که تصاویری که تهیه می شوند هر دو قوس را نمایش میدهند و هم تصویری می توان تهیه کرد که دو قوس

 یک سمت را ببینیم .

 اندیکاسیون های عمده شکستگی :

 تروما ، ضایعات نئو پالستیک شامل تومورهای خوش خیم و بدخیم 

 : روشهای تصویر برداری

1. SMVدوطرفه 

2. Ap Axial Town دو طرفه 

 تانژانسیل  .3

 ابلیک یک طرفه  .4

SMV  ) :).گاهی به صورت  تانژانسیل دو طرفه درخواست می شود 

 قاعده جمجمه انجام می دهیم .  SMVمانند 

به موازات  IOMLسر بیمار اکستنشن می یابد. 

 فیلم قرار می گیرد.

از سالتورسیکا عبور می  پرتو مرکزیپرتومرکزی: 

)نقطه ای که پرتو جانبی ما از قسمت میانه .کند

 ی قوس زایگوما عبور کند .(

 انتخاب می شود ؟ IOMLچرا خط *سوال: 

چون قوس زایگما روی این خط است و برهم  
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 .منطبقند

عبور کند یعنی از قسمت میانی زایگوما عبور  IOMLباید در زیر چانه  نقطه ای باشد که پرتوهای جانبی میدان شما از قسمت میانی خط  پرتو مرکزینقطه ی ورود 

 کند.

 نسبت به قاعده جمجمه باید بسیار کمتر انتخاب شود . شرایط تابش:

 ارزش تشخیصی : 

برای قاعده جمجمه اصال  پرتوداخل می توان نمایش داد ومی توان با طرف سالم مقایسه کرد. نفوذ احتمالی قوس زایگوما را مخصوصا به سمت یی هر گونه جابجا

 مناسب نیست ولی قوس زایگوما به خوبی دیده می شود .

 تانژانسیل یک طرفه :

پرتو برای اینکه یک طرفه باشد ، 

روی قوس زایوگما تابیده  مرکزی

می شود منتها سر بیمار باید 

 مقداری جابه جا شود.

دو   smvدقیقا مشابه وضعیت 

 زاویه اعمال می شود:

چرخش به سمت  درجه 15(1

مورد نظر برای اینکه کامال قوس 

 د.از جمجمه مجزا شو

 .به سمت مخالف Tiltدرجه 15(2

تصویر یک  (تابیده می شود . IOMLط در قسمت میانی قوس زایگوما )خ پرتو مرکزی

 انجام می شود . پرتو مرکزیطرفه ارزش تشخیص بیشتری دارد چون با 

 معیارهای ارزیابی : 

 .قوس زایگوما از ساختمان های جمجمه جدا مشاهده می شود

(AP axial 30)towne 
درجه تهیه  30تصویر دوطرفه با زاویه  smvمثل 

 استفاده می شود. IOMLمی کنیم.خط 

 :پرتوسانتر 

 نقطه تابش یک  اینچ باالتر از  گالبال قرار دارد .

وقتی به روش تاون تصویربرداری می کنید، پرتو 

بیشتراست.   SMVگیری عدسی چشم نسبت به 

 (SMV  ) .ارجح تر است 

 

Mandible : 

است که  opgداد تصاویر زیادی داریم .به همین دلیل تصویر توموگرافی تهیه می شود که به دلیل شکل منحنی این ساختمان  برای بررسی کامل مندیبل نیاز به تع

 برای بررسی دندانها هم استفاده می شود. 

 مناسب نیست.TMJاین تصویر برای بررسی مفصل 

 کفایت نمی کند.  opgبرای کندیل استخوان هم تصویر  

 گروه تصویر تهیه می شود: 3برای بررسی مندیبل 

 TMJمفصل  -3(Bodyتنه  ) -2( Ramusراموس) -1

ان هم اسیب همه ی ساختمانهای منحنی شکل مثل مندیبل و لگن وقتی تروما به یک قسمت از استخوان وارد می شود به احتمال زیاد در سمت دیگری از ساختم

 وارد شده است .

 تصویر می تواند دو طرفه و یا یک طرفه باشد که دو طرفه بهتر است
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PA Ramus  : 

 از آکانتیون خارج می شود. پرتو مرکزیجمجمه است. فقط دراینجا PA مثل

 راموس از زاویه ی مندیبل تا کندیل استخوان است که در این تصویر قابل بررسی است.

 در این جا برای شاخص عدم چرخش از ساختمان ماگزیال استفاده می کنیم .

 
PA Axial Ramus  : 

 درجه به سمت سر انجام می شود. 20رادیوگرافی با پرتوی 

 (گرفته شود PAآکانیتون است .از این تصویر هم برای بررسی راموس استفاده می کنیم. )تصویر حتما باید  پرتوباز هم نقطه ی خروج 

 باشند.در بررسی راموس باید حتما زایده ی کندیلوئید ) کندیل مندیبل ( و زایده ی کرونوئید در تصویر قابل مشاهده 

 
  PA Body    مندیبل: 

 عمود بر فیلم قرار گیرد. AMLاکستنشن می دهیم طوریکه خط  30سر بیمار را  AMLبا استفاده از خط 

 سمفیز منتی و بینی بیمار در تماس با فیلم قرار گیرد. 

بین بین دندان های فک فوقانی و تحتانی به صورت عمودی تابیده می  پرتوکلوزال تابیده می شود یعنی نقطه خروج ادر امتداد صفحه ی   پرتو مرکزی:پرتوسانتر

 شود) دهان بیمار بسته است .(

 ()از زاویه مندیبل سمت چپ تا زاویه مندیبل سمت راست تنه ی مندیبل را تشکیل می دهند.

 
  PA Axial Body: 
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درجه به سمت سر تصویر  30عمود بر فیلم قرار گیرد  و با زاویه  AMLدرجه اکستنشن پیدا می کند تا  30سر  AMLباز هم مثل حالت قبل با استفاده از خط 

 برداری می کنیم . 

 دو طرف است .TMJبین  پرتونقطه خروج  :مرکزی پرتو

 مشخصه این تصویر:

 ه مشاهده میشود.این است که زاویه استخوان مندیبل محو شده است یا به عبارتی رادموس در امتداد تن 

باید جایی باشد که  پرتوتهیه کنیم برای بررسی مندیبل در بیماری که روی برانکارد است و امکان جابه جایی ندارد .نقطه خروج  Towneمی توانیم رادیوگرافی 

 دیبل عبور کند.از نقطه میانی راموس من پرتو مرکزیاست.سانتر طوری که امتداد  Supineمندیبل را به ما نمایش دهد.بیمار 

 
 :TMJمفصل 

 وضعیت تصویربرداری می کنیم یکی با دهان باز ویکی با دهان بسته. 2 در

خواهیم که تا حد امکان در وضعیت دهان باز کندیل مندیبل کمی به پایین و جلو حرکت می کند. برای بیمارانی که محدودیت در باز کردن دهان دارند باید از آنها ب

 کنند . دهان خود را باز

 اینچ فاصله دارد . 5/0حدود EAMبا  TMJمفصل 

 :TMJاندیکاسیون های  بررسی مفصل 

 درد زیاد )مثال در هنگام باز کردن دهان یا صحبت کردن یا جویدن غذا ( -1

 بیماری های سیستیمک ) مثال بیماری هایی که مفاصل سینویال بدن را درگیر می کند. (-2

 (Noiseایجاد صدا در مفصل را دارند .)هنگام صحبت کردن احساس -3

 دردی که عضالت صورت حین جویدن احساس کنند. -4

5-Trimus  یعنی محدودیت حرکت درTMJ  

 تروماهای وارده به مفصل -6

 بیمارانی که صورت نامتقارن دارند . ) تصویر دو طرفه خیلی کمک می کند.( -7

 بوده است .ناهنجاریهایی که از بدو تولد در صورت فرد  -8

AP Axial TMJ : 
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 تصاویر دو طرفه یا یک طرفه انجام می شوند .

 :مرکزی پرتو

 درجه به سمت پا است . 35 پرتوعبور کند .زاویه  TMJاز  پرتو مرکزیرا طوری تهیه کنیم که  پرتوهای جانبی  TOWNEتصویر برداری 

 در همان حالت گرفته شود . در دهان باز باید تصویر کندیل دو طرف از استخوان پتروس جدا باشدبیمارتا جاییکه می تواند دهان را باید باز کند و تصویر 

  Axiolateral TMJ:تصویر

 
 سر بیمار در حالت لترال و مفصل در مرکز فیلم قرار می گیرد. .درجه اعمال میکنیم  15دو زاویه 

 : پرتوسانتر

 درجه به سمت پا تابیده می شود . 15با زاویه  پرتو مرکزی

 سمت نزدیک به فیلم می باشد.  TMJمفصل  پرتودرجه به سمت فیلم روتیشن داده شود.نقطه خروج  15سر بیمار هم باید 

 در نتیجه  یک باردر حالت دهان باز  و یکبار با دهان بسته تصویر تهیه می شود.

 فک پایین قرار می گیرد و درحالت دهان باز کندیل در پایین توبرکل قرار می گیرد.در حالت دهان بسته کندیل در حفره 

OPG(orthopantomogram): 

 تیوپ باید از نظر آند و ظرفیت گرمایی ویژه خواص خاصی داشته باشد . است و  s 10-8در واقع یک توموگرافی انجام می دهید .زمان تابش طوالنی بین   OPGدر

 یر توموگرافی پانوروما داریم که استخوان مندیبل و ماگزیال با هم دیده می شوند .در نهایت یک تصو

 نکته در حفاظت بیماران بخصوص بارداران:

. شودیمار انجام می برخالف رادیوگرافی های مرسوم و متداول باید روپوش را در خلف بدن بیمار قرار دهیم  و برعکس تن بیمار می کنید چون تابش از خلف بدن ب

 )تابش  از خلف به قدام صورت می گیرد .(

 اینج  استفاده می شود. 9-12فیلم های این روش انواع مختلفی دارد اما معموال از یک فیلم

 کاست از نوع معمولی و بدون گرید است.
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وقتی اکسپوز می کنید بالفاصله تصویررا روی PMT(Photo Multi Player Tube )است و یا CCDدر دیجیتال ها یک گیرنده  تصویری دیجیتال داریم که یا 

 مانیتور دارید.

 بیمار:پوزیشن نکاتی در مورد 

 را ببندد. یک وسیله زبانه مانند از جنس پلیمر در قدام صورت بیمار قرار دهید ،از بیمار بخواهید که با دو دندان این وسیله را گاز بزند و دهانش

به سمت باال )سر( قرار دارد .ضمنا راستای  پرتو مرکزیشود.خط دیگری منطبق بر صفحه آکلوزال است که در امتداد در این رادیوگرافی استفاده می  OMLخط 

 ستون فقرات سرویکال باید به صورت عمودی باشد.

 همه وسایل ناحیه سرو گردن بیمار باید بیرون آورده شوند.

 کار را نیز باید توضیح دهید تا الزم به تکرار تصویر نباشد. به بیمار توضیح دهید که در زمان معین نباید حرکت کند،روند

 نوع کولیماسیون استفاده می شود : 2

 فقط برای بررسی دندان ها (1

ز را با دهان باTMJرا هم مشاهده کنید از یک کولیماتور با عرض بیشتر استفاده کنید.به خصوص اگر بخواهید  TMJاگر بخواهید عالوه بر دندان ها مفصل (2

 رادیوگرافی کنید کولیماتور باید حتما عریض باشد.

 نسبت به تصویر برداری های معمولی مندیبل و یا حتی دندان ها : OPGمزایای یک *نکته: 

های بیمار را تصویر .با یک بار تابش امکان بررسی تمام ساختمان ها  مثل مندیبل ، ماگزیال و یا دندان ها فراهم می شود.اگر بخواهید به روش معمولی دندان 1

 تصویر مختلف از نواحی مختلف دهان الزم باشد. 8 -10( ممکنه حدود Full Mouthبرداری کنید )یا اصطالح  

 دوز دریافتی بیماررا  به اندازه ی قابل مالحظه ای کاهش می دهند. OPGتصاویر  Full Mouth .در مقایسه  با2

برای بیمار تهیه OPGامکان پذیر نیست و فرصت کافی نیز  نداریم و لذا  یک تصویر  Full Mouth.در بیماران سوانح که امکان باز شدن دهان وجود ندارد، دیگر 3

 خیلی خاصی نیاز باشد.  positionکنید بدون اینکه به 

 به صورت دیجیتال تصویر تهیه می کنند .دستگاه پانورکس یکی از این انواع است . OPGسیستم های  1997از سال 

 ساختمان های قابل مشاهده در یک تصویر رادیوگرافی پانورام :

 
 در دو طرف.TMJ،بخش های تحتانی حفره بینی ،کندیل مندیبل و  استخوان مندیبل ،استخوان فک فوقانی )ماگزیال(،سینوس ماگزیال ،هوای داخل سینوس

 معیارهای ارزیابی :

 تمام ساختمان های گفته شده در تصویر مشاهده شوند.(1

وسایل از سر بیمار باید در میدان تابش ،آرتیفکت به خصوص در بیماران سرپایی مشاهده نشود .در بیماران ترومایی به خاطر ادم ممکن است خارج کردن برخی از (2

 امکان پذیر  نباشد.

 سر بیمار درست است و چرخش ندارد. positionمطمعن شویم (3

 باید به صورت قرینه باشد و چون تصویر توموگرافی است باید در یک سطح واقع باشد. TMJساختمانهایی که در دو طرف دهان هستند مانند کندیلوئیدها و (4

تحتانی باید فاصله ای دیده شود به خصوص در ناحیه دندان های آنتریور شامل دو دندان پیش و یک دندان نیش در هر نیمه ی  بین دندان های فک فوقانی و(5

 فک.

 رادندان آسیای بزرگ گویند.( 8و7، 6را آسیای کوچک و دندان  5و 4را نیش ،دندان  3را پیش ،دندان  2و1دندان داریم .دندان  8)در هر نیمه ی فک 

 دندان شیری می باشند. 20دندان و بچه ها دارای  32ن دارای بزرگساال

باید تقریبا  دانسیته رادیوگرافی دندان های خلفی و دندان های قدامی تقریبا مشابه هم و نزدیک به هم باشد. هم چنین دانسیته دندان ها و مندیبل نیز*نکته: 

 یکسان باشد.

 سینوس های پارانازال :
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 صورت مجموع و یا به صورت اختصاصی تصویر برداری می کنند. این سینوس هارا یا به

 علت نامگذاری:

 .چون در اطراف بینی هستند و ترشحات این سینوس ها به داخل حفره بینی درناژ)تخلیه ( می شود.1

 .مخاط سینوس ها دقیقا مشابه مخاط بینی است.2

 گروه سینوس داریم : 4

 .اتموئیدال 4.اسفنوئیدال 3.ماگزیالری2.فرونتال1

 در بررسی سینوس ها یکی از اصول مهم تصویر برداری استفاده از پرتوهای افقی است.

 اهمیت استفاده از پرتوهای افقی به خاطر این است که دانسیته مایع و هوا و سطح مایع و هوا از هم جدا دیده می شود.

 ه های بسیار خوب در ساختمانهایی است که فقط باید دارای هوا باشند مثل سینوس ها.هوا یکی از نشان –سطح مایع 

 مخلوط می شود. در ضایعات پاتولوژیک مثل سینوزیت داخل سینوس مایع هم قرار دارد و سطح مایع و هوا دیده می شود و هوا با مایعی دیگر مثل خون ویا ...

 امکان از پرتوهای افقی استفاده کرد. حتی در بیماران ترومایی نیز باید با  راه حل های خاص استفاده شود. در بررسی سینوس های پارانازال باید تا حد

 افقی گرفته می شود. پرتوعمودی و یکی با  پرتوتصویر یکی با  2در برخی از موارد 

 برای تشخیص افتراقی بین اپاسیته ها که چه ماهیتی دارد) مایع است یا مایع نیست(:

با تغییر وضعیت سر بیمار سطح مایع و هوا جابه جا می شود ولی در مورد پولیپ ها و یا . است یا تومور  در برخی بیماران سینوس دچار پولیپ و رشد مخاطیمثال

 تومور این اپاسیته جابه جا نمی شود.

 شرایط تابش منتخب برای سینوس ها :

ست چون در ناحیه اربیت نسج نرم داریم .سینوس ها را با این ناحیه مقایسه می کنند ،اگر دانسیته سینوس با معیار وشاخص برای این قضیه دانسیته ناحیه اربیت ا

 اربیت نزدیک باشد این شرایط تابش قابل قبول است.

 کراس تیبل باشد.  Supineمریض باید نشسته یا ایستاده ویا به صورت 

 اولین تصویر لترال سینوس های پارانازال می باشد:

 های دیگر لترال :اندیکاسیون 

 .در یک تصویر لترال امکان بررسی هم زمان تمام سینوس ها وجود دارد.1

 . اگر بحث اجسام خارجی را کنار بگذاریم و صرفا سینوس ها مد نظر باشند .2

 .بحث دیگر در مورد ابعاد ،محل قرار گیری سینوس هاست چون در افراد مختلف باهم فرق دارد.3

کارهایی که اخیرا برای سینوس انجام می شود آندوسکوپی سینوس است یعنی سینوس به وسیله یکی از 

 آندوسکوپی جراحی می شود.ممحل ورود آندوسکوپ هم دقیقا از بینی است.

 .یک نقشه خیلی خوب برای اعمال آندوسکوپیک تصویر لترال سینوس است.4

سینوس است که یک رشد مخاطی داخل سینوس است چیزی که گروهی از بیماران را اذیت می کند پولیپ 

و از روش های خیلی خوب با عوارض کم، آندوسکوپی سینوس می باشد،پس قبل از اعمال جراحی هم 

 کاربرد دارد.

 برای انجام لترال مشابه رادیوگرافی لترال صورت عمل می کنیم.

 : پرتوسانتر  

 است. (outer canthus) یک اینچ در قسمت خلفی گوشه خارجی چشم

 چرا این نقطه انتخاب می شود؟

چون تقریبا این نقطه ، نقطه مرکزی است که سینوس ها در اطرافش قرار گرفته اند و از پرتوهای افقی 

 استفاده می شود.

 ساختمان های قابل مشاهده:

 سینوس فرونتال ،ماگزیالری،اسفنوئیدال و اتموئیدال 

 از خلف باید باز شود. TMJحتما باید سالتورسیکا در تصویر باشد یعنی میدان تا مفصل 

 خلفی( دیده شوند.-میانی-همه ی سلولهای هوایی اتموئیدال )قدامی

 معیارهای ارزیابی:



26 
 

 از نظر چرخش سر مثل لترال جمجمه است اما طبیعتا شرایط از لترال جمجمه کمتر است.*

 باید دیده شوند.نوع سینوس  4حتما هر *

PA: سینوس های پارانازال 

 جمجمه است . PAن ادر واقع هم

مانند همان رادیوگرافی است و نقطه خروج  پرتوباید عمود بر فیلم رادیوگرافی باشد و سانتر OML. پوزیشن می دهیم،  جمجمه PAسر بیمار را برای رادیوگرافی 

 افقی انجام می شود. پرتونازیون می باشد اما ترجیحا با  پرتو

 میدان تابشی لوکالیزه انتخاب شود.

 ساختمان های قابل مشاهده :

عمودی  پرتوفی  با استخوان پتروس ، سیتوم  بینی ، پتروس کامال داخل اوربیت ها  پروجکت شود ، سلول های هوایی اتموئیدال ) سلول های هوایی اتموئیدال خل

 رادیوگرافی می شودو اتموئیدال قدامی با اگزیال رادیوگرافی می شود .(

 معیار های ارزیابی :

 ال هستند .سلول های هوایی باید بالفاصله  زیر پتروس و بین لبه ی داخلی اوربیت و سیستوم بینی دیده  شود. این ها  جزو سلول های هوایی اسفنوئید

 

PA axial دول (:لازال )روش کاسینوس های  پاران 

 درجه زاویه  دارد. 15تابشی  پرتوجمجمه است . تنها تفاوت این است که  PAپوزیشن  سر  مثل 

 همان نازیون است . پرتونقطه خروج 

 افقی استفاده کنیم . پرتوبهتراست   در مورد سینوس

درجه  زاویه می دهیم  بعد سر بیمار را  15اگر امکان داشته باشد به بوکی استند راه حل موجود:

نسبت به  پرتو مرکزیهم چنان  عمود بر فیلم واقع شده و OMLپوزیشن  می دهیم باز هم خط 

افقی اعمال می شود) تنها با جابجایی  پرتو مرکزیدرجه زاویه دارد و در عین حال 15فیلم 

 درجه بوکی( 15

 ن است  امکان زاویه دار کردن بوکی نباشد .ممک

جمجه  و بوکی استند یک جسم سخت اسفنجی قرار می دهیم به اندازه ای  راه حل دیگر : بین

 OMLبا  پرتو مرکزیدرجه اکستنشن یابد، باز هم پرتو تابشی افقی خواهد بود و  15که سر بیمار 

 درجه دارد . 15زاویه 

 افزایش می یابد. با جسم   OFDبزرگنمایی دارد چون فاصله  2د گزینه اول ارجح تراست . مور

تصویری که تهیه شده برای چه ساختمان هایی کاربرد دارد؟ ) این رادیو گرافی اختصاصی بررسی 

 دو نوع  سینوس زیر هم هست( 

 هایی هوایی فرونتال  برای بررسی سینوس*

ناحیه ای بین لبه داخلی اوربیت و حفره های هوایی اتمو ئیدال قدامی )  برای بررسی سینوس*

 بینی (

 سلول های هوایی ماگزیالری هم دیده می شوند اما رادیوگرافی اختصاصی بررسی آن نیست .*

 تابش: طیشرا

 فرونتال برابر باشد . یسلول ها یوگرافیراد تهیبا دانس بایتقر تیاورب یوگرافیراد تهیدانس دیبا 

 ) معیار ارزیابی مهم کالدول(تحتانی حفره ی اوربیت نمایش داده می شود  3/1در تصویر لوکالیزه، لبه ی پتروس در 

 های فرونتال باید باالی این سوچور دیده شوند . ) باالی نازیون ( سینوس یک سوچور بین فرونتال واستخوان نازال وجود دارد.  

 ده است .سینوسهای قدامی اتموییدال قابل مشاه

 : بررسی سلول های هوایی ماگزیالری به روش پریتو آکانتیال = متود واترز
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 از بین استخوان های پریتال وارد واز آکانتیون خارج میشود.( پرتو)

 واترز را به دو روش انجام می دهیم :

 روش دهان باز  -1

 روش دهان بسته  :پریتو آکانتیال است چون از وسط دهان خارج نمی شود و از آکانتیون خارج می شود.  -2

 در بررسی سینوس هوایی ماگزیالری به کمک  پرتو عمودی مشکلی که ایجاد می شود :

 پتروس  روی سینوس ماگزیالری سوپرایمپوز  می شود . 

 

 : راه حل 

 با دقت امکان پذیر نیست بنابراین راه حل دقیق تری  استفاده می شود :   37میدهیم و چون اندازه گیری   را اکستنشن  درجه سر بیمار 37به میزان معین 

ماگزیالری دیده می شود و هدف از  پتروس زیرسینوس عمود بر فیلم واقع شود.در این صورت استخوانMMLسر بیمار به اندازه ای اکستنشن یابد که خط 

 ن است .اکستنشن هم همی

 یه دار شود .پرتوهای تابشی  ما پرتوهای افقی هستند .پوزیشن بیمار نشسته یا ایستاده می باشد  و سر بیمار اکستنشن می یابد به جای اینکه پرتو زاو

 آکانتیون می باشد. پرتونقطه خروج  

 یکی از اندیکاسیون های واترز :

 (است.بررسی شکستگی کف حدقه چشم )سقف سینوس ماگزیالری 

 افقی انجام شود تا سطح دیده شود. پرتوسطح مایع هوا ایجاد شده تایید کننده شکستگی است .باید تصویر برداری با 

 : بررسی واترز به روش دهان باز

 
 باز نگه دارید. پرتوباید تا حد امکان دهان را در حین تابش 

 : پرتونقطه خروج 

نظر باشد نقطه خروج از قسمت میانی دهان بیمار خواهد بود و اگر هدف بررسی ماگزیال باشد نقطه خروج آکانتیون خواهد اگر عمدتا بررسی سینوس اسفنوئیدال مد 

 بود.

 است.1.5cmبیمار با بوکی به طور متوسط نوک بینی در افراد مزوسفال فاصله بین  

 وس در زیر ماگزیالری پروجکت شود.سر بیمار را اکستنشن می دهیم تا سینوس ماگزیالری از پتروس جدا شود و پتر
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با پتروس سوپر اگر بیشتر از حد معمول اکستنشن کنید، سینوس ماگزیالری در ابعاد کوچکتر مشاهده می شود و اگر کمتر از حد معمول اکستنشن کنید ،سینوس 

 ایمپوز می شود.)در بیمارانی که صورت مقعر داریم باید فاصله را زیاد کنیم .(

 بسازد. 45با فیلم زاویه  OMLوقتی دهان بیمار باز باشد سر باید به اندازه ای اکستنشن یابد که خط 

 قسمت میانی دهان است . پرتودر واترز دهان باز معموال نقطه خروج 

اید بین دهان وبوکی فاصله ای مانند دستمال باید از تماس مخاط دهان و لب ها با بوکی استند جلوگیری کرد چون راه انتقال عوامل پاتوژنیک است بنابراین ب

 کاغذی و یا ... ایجاد کرد.

 سلولهای ماگزیالری و اسفنوئیدال در مرکز حفره دهان دیده می شوند .

 محل قرار گیری پتروس در رادیوگرافی های واترز بالفاصله زیر سینوس ماگزیالری است.

هوا، مخاط  –هوا در موارد حاد والتهاب حاد دیده می شود. زمانیکه ضایعه التهابی سینوس ها روند مزمن به خودش بگیرد به جای سطح مایع  –معموال سطح مایع 

 جداره سینوس ضخیم می شود.

 : تشخیص افتراقی ضایعات التهابی حاد و مزمن

 اگر بیمار خوابیده رادیو گرافی شود قابل بررسی نیست .

ه باالی سینوس برخی از ضخامت های مخاطی در تصویر دیده می شود .یکی از ضایعاتی که در بررسی سینوس ها قابل مشاهده است پولیپ سینوس گاهی اپاسیت

 )رشد مخاطی سینوس ( می باشد که ناشی از التهاب مزمن است و یا زمینه های آلرژیک باعث آن می شوند.

 : جراحی و...،معموال بعد از چند سال پولیپ دوباره رشد می کند.درمان های مختلفی نیز برای آن وجود دارد 

 (:هوا از دیگر اپاسیته ها)ضایعات مخاطی سینوس ها –راه حل تشخیص افتراقی سطح مایع

سطح مایع جابه جا می شود ، در  درجه  تکرار کرد . در واقع با این تیلت بررسی می شود که اگر مایع است Tilt 20باید همین رادیوگرافی سینوس را برای بیمار با 

 غیر این صورت ضخامت مخاطی است.

 در بررسی سینوس ها به خصوص در ضایعات التهابی مایع داخل سینوس بسیار غلیظ است بنابراین باید فرصت کافی داد تا سطح آن تغییر کند.

 معیارهای ارزیابی:

 .لبه پتروس باید بالفاصله زیر سینوس ماگزیالری قرار گیرد*

 تصاویر به صورت لوکالیزه تهیه شوند.*

در بعضی بیماران ریشه به در گذشته از این رادیوگرافی برای بررسی ریشه دندان های فک فوقانی استفاده می شد . اگر ریشه دندان ها به صورت نا به جا قرار گیرند 

دانی منجر به مشکالت سینوس و بالعکس ایجاد می شود.در حال حاضر به جای داخل سینوس ماگزیالری نفوذ می کند در این صورت در این بیماران مشکالت دن

 استفاده می کنند. OPGاین روش از تصاویر 

 یکی از روش های بررسی سینوس های پارانازال روش ساب منتوورتیکال است.

 روش قابل مشاهده اند: 2خلفی ( از این  –میانی  –تمام سلولهای هوایی اتموئیدال )قدامی 

 .یکی از این روش ها تهیه رادیوگرافی لترال از سینوس های اسفنوئیدال می باشد.1

 SMV.استفاده از پروجکشن 2

 رادیوگرافی های دندان:

 منابع: تفسیر رادیوگرافی های دندان آقای دکتر محمدی )کیس های پاتولوژیک(

 )بررسی آناتومیک( Dental of Radiologyاطلس جیبی 

Oral and Maxillo facial Radio… مباحث(OPG) 

Essential of Dental Rad… 

 2016کتاب کالرک

 اندیکاسیون ها:

 ب است.همه ی پاتولوژی های مربوط به دندان و بافت های مجاور ، فک تحتانی یا فوقانی ) بخش های استخوانی ( یا بخش های مربوط به عروق و اعصا*

 آنرمالی ها معموال در سنین ابتدایی تر و پاتولوژی ها در سنین باالتر بیشتر هستند.ناهنجاری های دندان و بافت های مجاور. *

 وجود یا عدم وجود دندان ، بیمار ممکن است دندان اضافه یا کمتر داشته باشد.*

 طول ریشه دندان ، گاهی فقط هدف از تصویربرداری این است که طول کانال رود را اندازه گیری کنند.*

 به غدد بزاقی ، کمتر دندان پزشکان می پردازند و بیشتر رادیولوژی پزشکی به این موضوع می پردازد. مباحث مربوط*



29 
 

 ساختمان های صورت و مجاور دندان ها مثل ماگزیال و مندیبل و گاهی سینوس ها.*

 شده اند؛ قبل و بعدش تصویربرداری صورت می گیرد.در مورد هرگونه اصالح شکل قوس دهانی ، قوس دندانی که همه با اصطالح کلی اورتودنسی نام گذاری *

 فک فوقانی باید بررسی شود. استخواناخیرا در دندان پزشکی مبحث ایمپلنت های دندانی و کاشت دندان برای ارزیابی بافت *

 بررسی های بعد از تروما*

 استخوانی خورد شده است  ضایعات التهابی ، گاهی در مجاورت ریشه دندان یک دیفکت دیده می شود که حاشیه ی*

 ضایعات کیستیک در تصویر تیره مشاهده می شود.*

های بدن درگیرکند ، بافت دندان هم به طبع آن دچار تغییراتی مثل کاهش یا افزایش دانسیته ی آن   استخوانبرخی از ضایعات سیستمیک ، ضایعاتی که تمام *

 می شود.

دان ، منظور اجسامی است که پزشک معالج به کار می بندد مثال داخل کانال ریشه دندان یا رود را با آن اندازه گیری در مورد اجسام خارجی در ارتباط دهان و دن*

 کند یا در مورد ایمپلنت های دندانی این ساختمان ها اجسام خارجی محسوب می شوند.

 بحث دیگر در مورد تصویربرداری دندان:

 نوع فیلم ها

دندان پزشکی ، فیلم های دایرکت یا مستقیم است که بدون هیچ گونه صفحه تشکیل دهنده تصویرند و این فیلم ها را بدون استفاده از فیلم های مورد استفاده در 

فلزی تا ( دارای پوشش پالستیکی و مقوای نگهدارنده و برای جلوگیری از اسکتر در قسمت خلف یک ورقه ی 2کاست استفاده می کنیم . این نوع فیلم ها )معموال 

 دارد.

 سایزها و ابعاد مختلفی دارد 

 هم براساس سایز و هم نوع گرافی درخواستی تقسیم بندی می شوند:

 ( intra oralروش های داخل دهانی ) 

 (  periapicalروش پری اپیکال )  (1

 ( bite wing)  بایت وینگ (2

 ( occlusal)  اکلوزال (3

 این فیلم ها ابعاد مختلفی دارند.فیلم ها برهمین اساس همین نام ها را گرفته اند. 

 وقتی فیلم داخل مجموعه قرار بگیرد تا حدی خاصیت فلکسیبیلیتی دارد تا دندان بتواند به خوبی در مجاورت فیلم قرار بگیرد.

 نوع تیوب های مورد استفاده:

 چند تفاوت اصلی با تیوب های رادیولوژی پزشکی دارند.

هاست که به راحتی قابل جابجایی و قرارگیری در مهم ترین مزیت آنها ، سبک بودن آن (1

 نزدیکی صورت بیمار است.

اعمال زوایا هم خیلی راحت خواهد بود ، کولیماتور های کوچکی روی تیوب سوار شده  (2

 است.

 تصاویر ایجادی گرد هستند ، در هر ناحیه از صورت بیمار می توانند قرار بگیرند. (3

ود و فقط بین دو گروه اطفال و بزرگسال تغییرش می معموال شرایط تابش از قبل مشخص می ش

 دهیم.

 

 روش در خواست رادیولوژی یک دندان: 

 نیمه ی فک تقسیم می شوند ) اطفال هم به همین صورت( 4در بزرگسال دندان ها به 

 نیمه ی باال و راست فک فوقانی نیمه ی باال و چپ فک فوقانی

 پایین و راست فک تحتانینیمه ی  نیمه ی پایین و چپ فک تحتانی

 

 عدد است . 32و مجموع کل آنها  8تعداد دندان ها در یک فرد بزرگسال در هر نیمه ی فک 

مثال درخواست بیمار:                                                یا     

 

6  

 4 

6 

4 
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 بزرگساالن دندان های دائمی و ثانویه دارند.

 است.(واقع دارای دندان های شیری و اولیه اند.)تفاوت با دندان های دائمی این است که هنوز قسمتی از دندان های آسیای بزرگ به وجود نیامده در مورد اطفال در 

 

  2و1 3 5و4 8و7و6

دندان های آسیای بزرگ 

(molar) 

دندان های آسیای 

 (premolarکوچک)

دندان نیش 

(cammine) 

  ( incisorدندان های پیش )

 روش ذکرشده.( 3در کنار درخواست هم ذکر می کند که چه نوع تصویری می خواهد .) از 

 آناتومی دندان :

 بخشی که از لثه خارج است : تاج دندان* 

 بخشی که داخل لثه است : ریشه ی دندان* 

 این دو از نظر بافتی متفاوت اند.

نی متراکم وجود دارد )مینای دندان( جزو متراکم ترین بافت های استخوانی است؛ استخوادر سطح دندان یک بافت 

 آج دندان قرار گرفته است. dentinبالفاصله زیر آن بافت استخوانی 

در اطراف  gingivaدر زیر آن حفره ای داریم که مرکز دندان است و بافت آن عمدتا عروق و اعصاب است. )لثه یا 

 ان آلوئوالر قرار گرفته است.(دندان و زیر آن استخو

قسمت میانی دندان یا پالپ دندان وقتی از طرفین ادامه پیدا می کند کانال ریشه دندان یا رود کانال تشکیل می شود 

 که بستگی به این دارد که دندان چند ریشه دارد.

 ریشه دارند. 1ریشه و بقیه دندان ها  2ریشه، پرموالر  3دندان های موالر 

 ، اطراف کانال رود یا ریشه دندان، سمنتوم یا سیمان دندان قرار گرفته است.)بافت استخوانی است.( زیر لثه

 رباط پری اودنتال در اطراف سمنتوم قرار دارد.

 هر قسمت دندان دچار ضایعه التهابی شود استئیت دندان نامیده می شود.

 نماهای رادیوگرافی دندان :

 ( infraoral , occlusal , periapicals , bitewings مورد استفاده داخل دهان بیمار قرار داده شود )داخل دهانی : منظور فیلم (1

 ، تصاویر پانوراما ( teraoralاکستنشنخارج دهانی : منظور فیلم مورد استفاده خارج دهان بیمار قرار داده شود) (2

Periapical :تهیه می شود. هم بخش تاج و هم  وقتی تمام طول دندان را می خواهیم بررسی کنیم

 ریشه در تصویر است.

:Bitewing  فیلم داخل مقوا قرار می گیرد ، مقوا دارای دو بال است و بیمار مقوا را در بین دندان

هایش نگه می دارد و هیچ کدام از دندان ها به طور کامل در تصویر نیست اما دو دندان مجاور در 

 فک فوقانی و تحتانی را می توانیم در کنار هم ببینیم.

 نوع درخواست : 

 

 

 

 اپیکال از دندان دو روش دارد.پری 

 : منظور این است که فیلم با محور طولی دندان موازی قرار می گیرد ؛ گاهی این امکان وجود ندارد. روش موازی )پارالل((1

 

قرار ندارد و یک زاویه ای دارد ،درمورد دندان های مختلف این زاویه متفاوت است ؛ در این روش زوایای  obj( : فیلم به موازات  bisectionروش نیمساز ) (2

ده می شود ، برخالف روش تابشی ما باید عمود بر نیمساز زاویه ی بین محور طولی دندان و فیلم قرار بگیرد.) در روش موازی پرتوی تابشی به فیلم و جسم عمود تابی

 نیمساز(

 4 5 

 4 5 
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درجه است ، این زاویه به تیوب داده می شود تا به نیمساز عمود واقع شود. 5رد دندان های آسیای بزرگ فک تحتانی زاویه ی تابش در روش نیمساز حدود درمو

 درجه برسد ، آنجا اهمیت بیشتری دارد.25درجه به 5دربرخی از دندان ها ممکن است زاویه 

در برخی از دندان ها امکان قرارگیری فیلم به موازات دندان وجود ندارد یعنی سدی برای این روش وجود دارد پس باید  : مقایسه دو تکنیک موازی و نیمساز*نکته: 

 مثال زمانی که به طور مادرزادی دندان های فرد مشکل دارند. از روش غیرموازی استفاده کرد.

 وجود ندارد. OPGزمانی است که امکان )تمام دندان های بیمار( می شود که برای  full mouthگاهی درخواست *

 بایت وینگ انجام می شود. 6پری اپیکال و  14حدود *

فیلم از دندان باید فاصله کافی داشته باشد. کلیماتور تا فیلم حدود *

 سانتی متر فاصله دارد. 40اینچ یا  16

تصویر مختلف نیاز است تا ادعا کنیم همه ی دندان ها را  20حدود *

یک بار تصویر  OPGتصویربرداری کرده ایم ، این درحالیست که در 

 تهیه و دوز دریافتی بیمار کمتر می شود.

در پری اپیکال حداقل یک دندان باید به صورت کامل دیده *نکته: 

 شود.

ن آزمون گاهی از خود بیمار قرارگیری فیلم در داخل دهان : در ای*

می خواهند فیلم را پشت دندان بگذارد و نگه دارد ) بحث پرتوگیری 

 دست بیمار و فشار بیمار(

اتور سوار می روش صحیح قرار دادن فیلم در داخل دهان بیمار سیستمی است که به استوانه ی تیوب، ابزاری وصل شده که مقطع گرد دارد و در انتهای کولیم*

 در رو به روی آن نیز گیره ای است که فیلم به آن متصل می شود ، هر دو توسط یک محور به هم متصل اند.شود و 

 گاهی وسیله ای به بیمار می دهند که به کمک آن فیلم را داخل دهانش نگه دارد.*

از نگه دارد، وقتی دهان را باز کرد براساس اینکه دندان فک باالست یا در پری اپیکال بیمار نشسته قرار می گیرد و از نظر موقعیت سر ، از بیمار بخواهید دهانش را ب

 پایین باید سطح اکلوزال به موازات افق قرار گیرد .

 اگر از دندان فک باال تصویر تهیه شود ، صفحه اکلوزال فک فوقانی به موازات افق باشد و سر مقداری فلکشن 

 اکلوزال فک تحتانی به موازات افق باشد و سر مقداری اکستنشن اگر از دندان فک پایین تصویر تهیه شود ، صفحه 

 صفحه ی اکلوزال فوقانی و تحتانی با هم موازی نیستند.

 مراحل قرارگیری فیلم پشت دندان:

 معموال برای دندان های خلفی چون ارتفاع کمتری دارد فیلم عرضی قرار می دهند.

 شت دندان قرار می گیرد چون قدام ها طول بیشتری دارند.برای دندان های قدامی : فیلم به صورت عمودی پ

 خلفی( 8و7و6و5و4قدامی و  3و2و1تقسیم بندی دندانهای خلفی و قدامی : ) 

 برای انجام پری اپیکال، قرار دادن صحیح فیلم پشت دندان و اینکه فیلم فاصله ی کافی از دندان ها داشته باشد حائز اهمیت است.

 پری اپیکال 

 موازی(1

 نیمساز(2

 در روش نیمساز )بای سپتینگ ( نیمساز بین زاویه ی دندان و فیلم، پرتو عمود بر نیمساز تابیده می شود.

 عمود بر نیمساز باشد. پرتوبرای اینکه 

ک زاویه را می سازد و علت: در برخی بیماران که دارای کام کوتاه هستند ، فیلم را نمی شود به روش پری اپیکال پوزیشن داد و فیلم بخاطر شکل خاص فک ناچارا ی

 عمود بر آن می تابد. پرتوامکان قرارگیری موازی فیلم و دندان نیست ، این زاویه نیمسازی دارد که 

 مساز زوایای تابش را درست استفاده نکنیم:هر زمان در روش نی

پرتو عمود بر فیلم باشد : در تصاویر یک ناواضحی ژئومتریک داریم و باعث می شود ابعاد تصویر از (1

 ابعاد واقعی آبجکت )دندان( کوچکتر بیفتد.)شوردینگ تصویری( عمود بر فیلم تابیده می شود.

ور دندان باشد ، تصویر دچار کشیدگی می شود ) تصویر پرتو عمود بر نیمساز نباشد و عمود بر مح(2

 ( دارد.alongationدندان االنگیشن )
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 جزو آنشارپنس هایی هستند که منجر به تکرار تصویر می شود؛ بنابراین لزوم انتخاب زاویه ی صحیح مشخص می شود.

نیمساز را در نظر می گیرند تا از  برای اینکه هیچ کدام از این اتفاقات نیفتد یک زاویه ی متوسط یعنی زاویه ی

 ناواضحی های گفته شده جلوگیری شود.

 

 ایکس را می توان در دو جهت زاویه داد : پرتوتیوب 

 درجه به راست10( که زوایای افقی را مشخص می کند مثال  Horizentalدر راستای افقی )(1

 یا پایین درجه باال 10( مثال verticalزوایایی که عمودی گفته می شود )(2

 معموال برای دندان های فک فوقانی از زوایای به سمت پایین استفاده می شود و بالعکس

 

 زاویه ی افقی و عمودی داریم.2در همه ی رادیوگرافی های دندان به جز روش موازی 

 ایکس از بین دندان ها عبور کند. پرتواز زوایای افقی باید طوری استفاده شود که راستای پرتوی تابشی 

اگر زوایای افقی به صورت غیراستاندارد بتابد قسمتی از دندان ها روی هم سوپرایمپوز می شوند که 

 ناشی از پرتوهای ایکسی است که زاویه ی مناسبی نداشته اند.

 باید عمود بر نیمساز باشد. پرتوزوایای عمودی هم آن زاویه ای است که 

 زی و نیمساز:مقایسه ی موا

بحث زوایای افقی برای هر دو روش کاربرد دارد اما بحث زاویه ی عمودی فقط برای روش نیمساز 

 کاربرد دارد.) در روش موازی هیچ زاویه ی عمودی نداریم.(

 برای همه ی دندان ها در روش موازی )پارالل( زاویه ی عمودی صفر است.

 باشد ؛ برای راحتی تفکیک، قرارداد گذاشتند :تیوب از نظر عدد و جهت می تواند متفاوت 

یعنی به سمت سر و + یعنی به سمت پا ) برای دندان های فک  -برای زوایای عمودی : 

 استفاده می شود.( –فوقانی از اعداد+ و برای فک تحتانی از اعداد 

  برای بررسی دندان آسیای بزرگ فک تحتانی زاویه ی ورتیکال صفر استفاده می

 یچ زاویه ای نیاز نیست.(شود.)ه

 زوایای ورتیکال هر دندان: 

   40   50   60                  (            60و بیشترین  30زوایای فک فوقانی )کمترین 

30 
 اینسیزر( -نیش -پره موالر -)به ترتیب از زاویه کم به زیاد = موالر

 0   10   20     30                (              30و بیشترین  0زوایای فک تحتانی ) کمترین 

 

 :  Bite wingروش 

 به جای اینکه یک دندان بررسی شود حداقل دودندان مجاور هم بررسی میشود .ولی ریشه ی دندان بررسی نمیشود.

قرار داده میشود ،این پوشش یک لبه دارد که به آن بال مقوایی فیلم گفته میشود و نام این روش از همین علت نام گذاری :فیلم رادیوگرافی در یک پوشش مقوایی 

 گرفته میشود.
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 این روش: اندیکاسیون

پوسیدگی ها که در سطح دراین روش ریشه ی دندان نیاز به بررسی ندارد.)پزشک معالج تشخیص داده که ضایعه در تاج دندان قرار گرفته (در این ازمون یکسری (1

( بررسی میشوند و جاهایی هستند که ممکن است با رادیوگرافی پری اپیکال دیده نشوند و معموال حتی در معاینه ی inter proximalفوقانی دندان قرار گرفته )

 بالینی بیمار توسط دندان پزشک دیده نمیشود.

 برای پوسیدگی های مراحل اولیه )دندانهای خلفی((2

 درجه )به سمت پا( است  10برای همه ی ازمون ها حدود   bite wingه ی تابش در روش زاوی

 لبه ی مقوایی  که بین  دندانها قرار گرفته در تصویر تا حدودی قابل تشخیص است .

 پوسیدگی اند (انها در معرض  %30فیلم به صورت افقی در دهان قرار میگیرد و معموال هم برای دندانهای خاص قابل استفاده است )

 استفاده میکنیم. 10از انجا که به ناچار خمیدگی  در فیلم وارد میشود، برای جبران این خمیدگی از زاویه ی 

 پرتو نگاری اکلوزال

 علت نام گذاری: 

میگیرد( یعنی دهان بیمار بسته است و فیلم در یک فیلم رادیوگرافی  دندانی که ابعادش از پری اپیکال ها بزرگتر است )چون بین دندانهای تحتانی و فوقانی قرار 

 سطح  صفحه اکلوزال قرار میگیرد بنابراین روش اکلوزال نام دارد.

 زمون اکلوزال :آ

 عمدتا برای دندان های قدامی امکان پذیر است 

 هم برای فک تحتانی و هم فک فوقانی  استفاده میشود .

ست فقط در سایز کمی روش ازمون  برای کودکان و بزرگساالن یکسان ا

 متفاوتند.

*بیمار نباید دندان های دو فک را خیلی روی هم فشار بدهد چون در این 

 صورت تصویر دچار ارتیفکت میشود.

 زوایای مورد استفاده :

درجه  65بررسی فک فوقانی  زاویه ی ورتیکال)عمودی( و نسبت به فیلم 

 درجه است. 90است و برای فک تحتانی نسبت به فیلم 

 پوزیشن بیمار

در بررسی فک فوقانی پوزیشن بیمار به گونه ایست که فیلم وسطح 

 روی تیوب قرائت میشود. 65اکلوزال به موازات افق است : بنابراین عدد 

 درجه نیست. 90دربررسی فک تحتانی  برای قرارگیری تیوب باید سر هایپر اکستنشن شود و زاویه ی قرائت شده ی تیوب 

 اندیکاسیون

 .عمدتا برای دندانهای فک فوقانی و بررسی نواحی گسترده تر از دهان 1

 .بررسی و اشکار سازی ضایعات کیستیک دهان2
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 . بررسی سنگ مجاری بزاقی ساب مندیبوالر 3

 . درمورد اطفال که دندانهای شیری ودائمی را هم زمان دارند و به کارگیری سایر روش ها نابه جا است 4

 بحث پوسیدگی  و رشد نابه جای دندانها مطرح است.*در اطفال بیشتر 

 سفالومتری

 ن رو به رو میشویم مبحث سفالومتریک یا همان اندازه گیری ابعاد جمجمه و به خصوص ابعاد صورت است./ابحثی که در رادیولوژی دهان و دندان با 

 ه .لترال جمجم2.روبه روی جمجمه 1رادیوگرافی تهیه می شود  2در سفالو متریک 

ه ناهنجاری هایی با این تفاوت که در این روش پزشک معالج لندمارک ها را مشخص کرده و نقاط را به هم وصل می کند و بعدا می تواند تشخیص دهد که بیمار چ

 از نظر ابعاد و عدم تقارن صورت و دندانها دارد.

 یشود.برای انجام اورتودنسی برای تشخیص هریک از اختالالت سفالومتری انجام م

 در واقع سفالومتری= اندازه گیری جمجمه+ اندازه گیری فک+ دهان+ صورت 

 اندیکاسیون

 اندازه گیری جمجمه و فک و دهان و صورت-

 ( treatment planningنقشه درمان ) -

 ارتباط نسج نرم و دندانها-

 رمانتشخیص اختالالت رشد در اطفال قبل از درمان و حین درمان جهت ارزیابی پیشرفت د-

 بررسی اکلوژن نرمال-

 اندازه گیری سفالومتری در طرح درمان ارتودنسی -

 بررسی شکل و اندازه و موقعیت قرار گیری فک ها-

 بررسی بیرون زدگی ها و وضعیت دندانها-

 مراحل سفالومتری:

 ابتدا تصویر روبه رو یا نیمرخ یا هردو گرفته می شود.(1

روی کاغذ ترسیم کاغذی شفاف به نام کاغذ کالک را روی رادیوگرافی لترال گذاشته و رادیوگرافی را روی نگاتوسکوپ میگذارند و خطوط  ساختمانهای اصلی را (2

 (tracingمیکنند)مرحله 

. )مرحله اندازه گیری خط کش اندازه گیری میشوند نقاط لند مارک روی کاغذ کالک گذاشته میشوند و سپس به هم وصل میشوند ،فواصل بین نقاط لند مارک با(3

 (measurementیا 

سر نباید اصال *تفاوت تصاویر سفالومتریک و تصاویر رادیوگرافی جمجمه در اندازه گیری است که با دقت خیلی بیشتری انجام میشود)برای مثال در این روش 

 چرخش داشته باشد(

صلی استاندارد و مشخص دارند و میزان بزرگنمایی باید از قبل مشخص شود تا در زمان اندازه گیری اندازه های واقعی به یونیت ومجموعه ی تیوب و فیلم فوا نکته:*

 سانتی متر می باشد.  15تا فیلم  midsagital planeسانتی متر و فاصله  150اینچ یا  midsagital plane 60دست بیایند. فاصله تیوب تا 

 .میشود انجام روتین صورت به اخیر ی دهه یک در cT,MRI,Petمثل هایی سیستم :دندان و وصورت فک های برداری تصویر تر پیشرفته های وشر

CTها: دندان 

 .میدهد نمایش بهتر تغییرات با را جزئیات همان و میشود بازسازی opgتصاویر  مشابه تصویری

 .میشود بحث تشخیصی یا پزشکی رادیولوژی در که است CBCT  میشود استفاده دهان و دندان تی سی برای که عنوانی

CBCT :cone beam ct شکل به تابشی بیمیعنی  cone میشودتابیده . 

 (اند شده تعبیه اضافه که مانیتورهایی مثال) بیشتر های قابلیت با البته  است opg روش  شبیه بسیار تصاویر این برداری تصویر سیستم

 .میدهند نمایش خوبی به را جزئیات همچنین میشوند تهیه اگزیال و کرونال،ساجیتال جهت سه در  که است این تصاویر این مزیت ترین مهم

 .کنند فراهم بعدی سه تصاویر میتوانند بعالوه

 .است مخروطی پرتو دسته جا این در ولی است(بیم فن) بادبزنی پرتوی دسته یک صورت به تابشی پرتوی  معمولی تی سی در چون :گذاری نام علت

 . میگیرد قرار تابش مورد نظر مورد آبجکت اجزای تمام تابش یک طی در پزشکی دندان چه و پزشکی در چه روش این در

 .است خطی دتکتور که تی سی است،برخالف پَنِل فلَت شکل به دتکتور روش این در

 .میشود بازسازی نیاز حسب بر و شده ذخیره دیتا شود تابش باره یک به نظر مورد آبجِت تمام اگر : میگویند حجمی اسکن روش این به واقع در
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 کاربرد بیشتری دارند. CBCTزمانی که ضایعات گسترده میشوند تصاویر 

(  که به گانتری در حال چرخش ثابت شده است flat panelیونیزان و یک گیرنده سطحی دوبعدی) پرتو دراین تکنولوژی از یک منبع واگرا به شکل مخروطی،

 استفاده میشود. 

 در سی تی معمولی تصویر یکسری برش است که این اسالیس ها را در مرحله ی باز سازی کنار هم قرار میدهد تا تصویر نهایی به دست آید.

 تصویر اسالیس های مورد نظر به دست می آید.این مراحل برعکس است یعنی اول یک تصویر حجمی کامل گرفته می شود که از این CBCTدر

های ایجاد   gapمعمولی یکسری اطالعات در  CTتمام اطالعات و جزئیات ثبت  میشود تا تصاویر حجمی انطباق کامل  با آبجکت را داشته باشد اما در  CBCTدر 

 .شده از بین میرود

CBCT  در نتیجه رزولوشن این تصاویر بیشتر از یکرومتر هم میتواند باشد.م 75_400کیفیت بیشتری دارد و تفکیک پذیری معموال بین CT .است 

 استفاده میشود.  mode Endoبرای افزایش رزولوشن در  این سیستمها   از نرم افزاری به نام 

Endo است. از کلمه ی مربوط به درمان ریشه های دندان  گرفته شده 

 میکرون میشود.200ی دندان کاربرد بیشتری دارد و باعث افزایش رزولوشن تا حدود  این سیستمها  در خصوص بیماری های خاص ریشه

 ط محدود به  دهان و فک و صورت نیست.قف CBCTاستفاده از  نکته:*

سینوس ها یا  یا پزشکان متخصص گوش و حلق و بینی برای بررسی  skull CBCT برای مثال میتوان به عنوان دستگاه سی تی جمجمه هم از ان استفاده کرد

 .استخوان بینی میتوانند انجام دهند

  مقایسه ی این دستگاه با گانتری سی تی:

 ..برای بیمارانی که دارای ویلچرند به راحتی قابل استفاده است۱

 ..درمورد بچه ها و کسانی که از گانتری میترسند۲

 استخوان های صورت..در مورد صورت برای بررسی فک فوقانی و تحتانی و ۳

 .بررسی اورتودنسی ها۴

 .استخوان بینی5

 .بررسی سینوس ها و دفورمیتی صورت6

 ی دندان است.کاربرد بیشتر برای متخصصان اندو وریشه

 بزاغی، تشخیصبرای کاشت دندان، ضایعات فکی، بررسی درگیری کانال مندیبول با اخرین دندان موالر، تشخیص تعداد کانال های دندان، تشخیص سنگ های غدد 

 .(CBCT)اندازه گیری های بسیار دقیق ،شکستگی های ظریف ریشه دندان، بررسی ایمپلنت های گذاشته شده، زائده استیلوئید

در اقدامات مربوط به ریشه دندان است. ضایعات پری اپیکال، ناهنجاری های کانال، درمان ریشه، شکستگی ریشه، بررسی تحلیل  CBCTدرحال حاضر کاربرد اصلی 

 انحنا در ریشه.ریشه، 

 :درمقایسه با سایر روش های تصویربرداری دندان یکسری مزایا و معایب دارد  CBCTدستگاه  radiationدرمورد 

 ثانیه(هرچه زمان تابش کمتر باشد دوز دریافتی کمتر است.۲۰.زمان انجام اسکن کمتر است)حدود ۱

 ارجحیت  دارد. معمولی CTنسبت به   CBCT.برای خانم های باردار و اطفال ۲

 در نتیجه میتوانیم در زمان کمتر همان تصویر را تهیه کنیم. ،نصب  میکنند CBCTروی دستگاه ULD.به روش کمک های بازسازی تصویر مثل نرم  افزار ۳

 دوز بیمار کاهش میابد. 6/1تا 5/1دوز بیمار حدود ULDدر روش 

 مورد استفاده نیست. ULDهنوز  OpGدر  

 : CBCT   عمده ترین مزیت

ساختمان های سه بعدی و بزرگ مثل مندیبل و فک فوقانی  ،دراین ساختمان ها تصویرو تشخیص بهتر وابسته به  وقابلیت بهتر برای ارائه شدن جهت تشخیص بهتر 

 این است که  بتوان تصویر سه بعدی تهیه کرد.اهمیت آن زمانی مشخص میشود که بخواهیم کل فک فوقانی یا تحتانی را بررسی کنیم .

 است. CBCTا کانال مندیبول ارتباط برقرار می کند یک راه بسیار خوب تشخیصی گرفتن برای دندان موالر فک تحتانی که ریشه ی آن ب

 با این روش میتوان نمایش داد. پوسیدگی های سطح دندان که در تصاویر معمولی دیده نمیشوند

انجام  CBCT ید یک پلن درمانی داشته باشد به کمکدرمان تومورهای فک فوقانی یا تحتانی استفاده میشود مثال رادیوتراپی پزشکی که با در سال های اخیر در

 .میشود

 .ارزش عمده تشخیصی در ناحیه ی پری اپیکال ریشه ی دندان است
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 .میتواند دیستورشن را حذف کند به خصوص نیش دمعمولی مقداری دیستورشن تصویری داریم به خصوص ساختمانهایی که در راستای تابش پرتو هستن OPG در 

 ند.حذف ک داین اورلپ را میتوان CBCTشتن این دیستورشن اگر اورلپ دارید در خصوص جاهایی از دندانها سیستم در هنگام دا

 .کاهش میابد و عدم نیاز به ظهور و ثبوت شیمیایی)بدون فیلم( ایکس پرتودوز 

  .بگیریم   OpGبار از بیمار رادیوگرافی ۵یا  ،ودرادیوگرافی می شfull mouthشکلکه بیمار میگیرد درست مثل این است که  بیمار به  پرتومیزان 

گاهی این ترس انقدر شدید است که  و .دارند   clastro fobia   جمجمه در بیماران وجود دارد :از قرار گیری داخل گانتری میترسند  CTمشکلی که معموال در 

 بیمار دچار اریتمی میشود.

 میگیریم . CBCTاگر چنین بیماری وجود داشت سی تی های جمجمه را برای این بیمار با روش 

 می گیریم. CBCTهماندام از کار افتاده یا وزن خیلی زیادی دارند ۴مریض هایی که روی ویلچرند  یا سکته ی مغزی یا فعالیت حرکتی هر از یا 

 فک و صورت بیمار، دوز دریافتی بیشتر است. نسبت به سایر روش های عکسبرداری موارد عدم مزیت:

که باعث کاهش دقت تشخیص در (به دلیل دوز های کمتر کنتراست ضعیف بافت نرم).تصویر دچار نویز است   CTاز دیگر محدودیت های این روش مثل هر سیستم 

CBCT  عدم تصویر آن میشود. و 

 گر ان مس و قلع و روی و نقره است.آلیاژی که عنصر اصلی آن جیوه است و عناصر دی :آمالگام

 گاهی اوقات به دلیل ارتیفکت ایجاد شده جزو محدودیت ها میشود.« -سترشن فلزی در دهانیاگر بیماری داشته باشیم با این موارد برای ترمیم در دهان ،د

 زمانی که تصاویر را با تصویر پری اپیکال مقایسه میکنیم.ارتیفکت کمتری دارد نسبت به   CBCTپزشکیولی مهای  معCTاگر همین بیمار را مقایسه کنیم با 

 هم استفاده میشود .  PET اولتراسوند و، MRI در دندان پزشکی  از  CBCTدر کنار 

 در دندان پزشکی مستقر است اما سایر سیستم ها در حیطه ی رادیولوژی پزشکی است. CBCTمنتها 

MRT انژیو گرافی  وMR  تومور زبان است . هر دو مربوط به بیمار 

 اما تشخیص ان در حیطه ی رادیولوژی پزشکی است. است خود این عارضه در حیطه ی دندان پزشکی

 بخش سونوگرافی« -مریض ارجاع داده میشود  زیادی دارد. در اولتراسوند هم به خصوص در مورد ضایعات کیستیک دهان کاربرد

 است.به خوبی قابل تشخیص  MRIدر  TMJاختالالت مفصل 

Squamous Cell Carcinoma  (SCC)  هم بوسیله یMRI .تشخیص داده می شود 

 تشخیص انجام می شود. لرداپ تصویر برداری هم با در غده ی بزاقی تحت فکی


