
 باریم انما 



بخشی از دستگاه گوارش است که از انتهای روده  روده بزرگ
 .باریک شروع و به مجاری مقعد خاتمه می یابد 

 روده بزرگ دور . متر می باشد  2تا نزدیک  1.5طول روده بزرگ حدود
روده بزرگ از . شکم را فراگرفته و روده باریک در وسط آن قرار دارد 

بخش هایی به نام کولون صعودی ٰ عرضی و نزولی تشکیل شد ٰ که 
کولون صعودی از روده کوچک شروع و در سمت راست شکم به 
سمت باال و کولون عرضی از سمت راست به چپ بدن و کولون 

 .نزولی از طرف چپ شکم به سمت پایین می آید 



 روده کور یا سکوم قسمت ابتدایی روده بزرگ است . کولون صعودی دنباله روده کور است
 .که زائد آپاندیس به انتهای آن متصل است و طول آن کمتر از چند سانتی متر است 



 آمادگی بیمار

 تخلیه رودها  بسیار اهمیت به لحاظ امادگی بیمار بخصوص
برای این منظور روش های مختلفی جهت تخلیه مواد دفعی و .دارد

 .گاز از رودهای بزرگ دربخش های رادیولوژی اعمال می شود 

 بیمار روغن کرچک یا یکی ازین روش ها به این صورت است که به
شودتا غروب روز قبل از انجام گرافی  شربت الکساریسین داده می 

 .پس از صرف غذای سبک روغن کرچک رابخورد



 گرافی ساده شکمی(KUB:) 

 

پس از تأیید رادیولوژیست مبنی بر آماده . ابتدا عکس ساده شکم گرفته می شود  

 .آزمون پی گیری می شودبیمارو اینکه روده بزرگ بیمار فاقد هوا و فکال باشد، بودن 

 

 اشعه عمودی منطبق بر سطح ساژیتال .روی تخت خوابیده  supine بیمار به صورت 

 .درحد فاصل بین ایلیاک کرست دوطرف متمرکز می شود

 

 .تابش در پایان بازدم عمیق صورت می گیرد

 

 





 به طور معمول عامل کنتراست در آزمایشBE رقیق باریم سولفات می محلول

باشد داخل ظرف باریومی ریخته شده و رکتال تیوب به لوله ظرف باریومی وصل 
 .می گردد

هواگیری لوله مربوطه قبل از تنقیه تأثیر به سزایی در جریان دارو دارد. 

 

  آزمون بطور مختصر برای بیمار توضیح داده میشود تا حالت آرامش خود را حفظ
 .کند

 

  با استفاده از ژل گزیلوکائین اطراف آنوس و . در حالت لترال چپ می خوابدبیمار
 .  سر رکتال تیوب آغشته شده، تنقیه انجام می شود

 

 تیوب نباید بیشتر از رکتالcm 4  رکتوم شودوارد. 

 

 ظرف باریومی در ارتفاعcm 100-60  قرار گرفته و محلول مربوطه تحت نیروی

 .  جاذبه وارد کولون می شود



 رکتوم:2گرافی 

 

 بیمار به صورت لترال قرار گرفته زانو ها خم شده و هردو دست باالی سر قرار
 .می گیرد ،پس از پرشدن رکتوم از ماده حاجب گرافی مورد نظر رامی گیریم

 سانتر اشعه عمودی منطبق برخط کرونال درحدASISمتمرکز می شود. 

 



 رکتوسیگمودئید:3گرافی 

 

البته این پوزیشن بستگی به شرایط بیمار )خوابیده RPOبیمار به صورت 

 .پس از پرشدن سیگموئید از ماده حاجب عکس می گیریم( دارد

 

 اشعه عمودی بروی نیمه باال آمده در حد کرست ایلیاک متمرکز می
 .  شود

 

تابش درپایان باز دم عمیق صورت می گیرد. 

 





ممکنه گاهی اوقات رکتوسیگموئید یا قسمت های دیگر روده روی هم 
افتاده و در کلیشه ها قابل تشخیص نباشند در این صورت برای این که 

 .این قسمت ها جدا از هم قرار گیرند از کمپرسور استفاده می کنیم



  خم طحالی :4گرافی 

  بیمار بصورت پرون خوابیده، سپس سمت راست شکم را به میزان
در این نما زاویه طحالی (. LAO)آورددرجه از تخت باال می  45-30

 .براحتی باز می شود

   پس از رسیدن ماده حاجب به خم طحالی گرافی مورد نظر را می
 .گیریم

 

 سانتر اشعه روی سمت باال آمده کمی باالتر از بال ایلیاک می
 .باشد





 خم کبدی:5گرافی 

 

 بیمار به صورتPA  30-45خوابیده، سپس سمت چپ به میزان  
 (RAO.)درجه باال می آید

 

 پس از رسیدن ماده حاجب به خم طحالی گرافی مورد نظر را می
 .گیریم

 

 سانتر اشعه روی سمت باال آمده کمی باالتر از بال ایلیاک می
 .باشد

 

 





 سکوم:6گرافی 

 

 45شکم را به میزان چپ بیمار بصورت پرون خوابیده، سپس سمت-
 (.RAO)آورددرجه از تخت باال می  30

 

پس از پرشدن سکوم از ماده حاجب گرافی مورد نظر رامیگیریم. 



 کامل:7گرافی(KUB) 

  بیمار به صورتsupine  اشعه عمودی منطبق .روی تخت خوابیده

فاصل بین ایلیاک کرست دوطرف متمرکز ساژیتال درحد بر سطح 
 .می شود

از )در این گرافی باید کل روده بزرگ از ماده حاجب پر شده باشد
 (رکتوم تا سکوم

تابش در پایان بازدم عمیق صورت می گیرد. 

 





Double contrast 

 

 پس از اتمام گرافی ها با ماده حاجب ،به بیمار گفته می شود که
 .ماده حاجب را تخلیه کند

  پس از تخلیه ،گرافی(KUB) می گیریم تا مطمئن شویم که روده

 .بیمار خالی شده باشد



وارد .بعد از زدن سوند به بیمار ،روده بزرگ بیمار را از هوا پر می کنیم
 .کردن هوارا تا جایی که بیمار احساس درد نکند ادامه می دهیم

سپس سوند را خارج نموده و گرافی های مربوطه را می گیریم. 

 

 گرافی های دبل کنتراست شامل: 

1.AP 

2.OBLIQUEراست 

3. OBLIQUEچپ 

4.LATERAL 



 9َگرافی:AP 



 10گرافی:OBLIQUE راست 

 



 11گرافی: OBLIQUE چپ 

 



 12گرافی:LATERAL 
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