
 میلو گرافی
  

کَ صع صاسل کاًال هِغٍ ای CNS ػثاعت کلی اؿت کَ تغای عاصیْگغاكی اػ ؿاستواى 
 .ّاهغ كضٍ اؿت، تکاع هی عّص 

ایي اػهایق تا تؼعین هاصٍ داجة تَ كضای ؿاب اعاکًْْئیض اػ طغین ؿْعار هِغٍ 

 .ای  اًجام هی گیغص
 .تَ طْع گـتغصٍ جایگؼیي هیلْگغاكی كضٍ اؿت MRIصع تیلتغ ًواط 

اكغاصی )صاعًضMRIهیلْگغاكی تَ ػٌْاى یک عّف اػهایق صع تیواعاًی کَ هوٌْػیت 

جِت ًلاى صاصى جؼئیات تلغیذی کاًال ًشاػی (...کَ صاعای ضغتاى ؿاػ هلثی ُـتٌضّ
،ّ ُوچٌیي تغای  (herniated disk)،عیلَ ُای ػوثی، تْهْعُا، كتن صیـک

تلشین هذضّص كضى ؿاب اعاکًْْئیض ّ تلشین تٌگی ؿتْى ًشاػی تا تؼییي الگْی 

 .تکاع هی عّص CSFجغیاى هایغ 
  

 ًشاع صع صاسل ؿتْى هِغٍ ُا تَ كکل اؿتْاًَ ای         : ّضؼیت تلغیذی

طْل ًشاع صع اهایاى کوی تلٌضتغ . تاعیک اػ ؿْعار پؾ ؿغی تا ًادیَ کوغ اهتضاص صاعص
طْل ؿتْى هِغٍ ُا تلٌضتغ اػ ًشاع اؿت،تَ طْعی کَ ًشاع صع . اػ ساًن ُاؿت 

صّعاى جٌیٌی صع ؿطخ صّهیي هطؼَ ؿاکغّم هغاع صاعص ،اها چْى عكض کاًال هِغٍ ای 

تیلتغ اػ ًشاع اؿت اًتِای طٌاب ًشاػی تَ تاال کلیضٍ هی كْص ّ صع تضّ تْلض صع دض 
ؿْهیي هِغٍ کوغی ّ صع اكغاص تالؾ صع دض تاالیی صّهیي هِغٍ کوغی هغاع هی گیغص 

هی گْیٌض کَ اػ آى عكتَ ُای (conus medullaris)،تَ هـوت اًتِایی ًشاع هشغّط 

هْؿْم تَ عیلَ ُای اػواب ًشاػی کَ تا ؿطخ صّهیي هـوت ؿاکغّم کلیضٍ اًض 
 . هٌلؼة هی كًْض 

  

اداطَ كضٍ کَ ایي الیَ ُا تْاؿطَ كضاُایی (هٌٌژ)ًشاع اػ ساعج تَ صاسل اػ ؿَ الیَ
 :اػ یکضیگغ جضا هی كًْض 

الیَ ساعجی هٌٌژ کَ اػ یک الیَ االؿتیک هذکن   ((dura materالیَ ؿشت كاهَ

ؿاستَ كضٍ کَ هذل اتوالق اػ لثَ ُای ؿْعار پؾ ؿغی تا دض صّهیي هـوت ساجی 
تیي ایي الیَ ّ جضاع ّ جضاع کاًال هِغٍ ای كضای اپی صّعال هغاع . کلیضٍ كضٍ اؿت  

 .صاعص کَ اػ تاكت ُوثٌض ؿـت داّی تاكت چغتی ّ ػغّم سًْی اؿت 

الیَ هیاًی هٌٌژ کَ تا الیَ ؿشت كاهَ كضای  (araconoid mater)الیَ ػٌکثْتیَ
 CSFؿاب صّعال عا تلکیل هی صُض صع ایي كضا هوضاع کوی هایغ ّجْص صاعص کَ 

 ًیـت 

الیَ صاسلی هٌٌژ اؿت کَ تا الیَ ػٌکثْتیَ كضای ًـثتا  (pia mater)الیَ ًغم كاهَ 
هیثاكض ایي  CSFایي كضا داّی هایغ . تؼعگی تٌام ؿاب اعاکًْْئیض عا تلکیل هی صُض 

كضا تَ صعّى كیاعُای هـؼ عاٍ یاكتَ ّ تا تطي چِاعم هـؼ ّ كضای صّع ػغّهی 
صع تؼضی اػ ًواط كضای ػیغ ػٌکثْتیَ تؼعگ هی كْص کَ . اعتثاط تغ هغاع هی کٌض 

تَ اًثاع یا ؿیـتغى هؼغّف اؿت ، تؼعگتغیي ؿیـتغى، ؿیـتغى هگٌا اؿت کَ تا تطي 

 چِاعم اعتثاط صاعص 

http://radiologyinfo.blogfa.com/post-22.aspx
http://radiologyinfo.blogfa.com/post-22.aspx


هـوت اػظن ایي هایغ تْؿظ پاالیق كؼال كثکَ ُای کْعّئیضی : ًشاػی -هایغ هـؼی

تطي ُای جاًثی ّ ؿْم ّ چِاعم ّ هوضاع کوی ًیؼ اػ طغین پاالیق جضاع ػغّم 
هیلی لیتغ صع عّػ 600-500هوضاع تغكخ ایي هایغ صع كغص تالؾ. هْیغگی تْلیض هی كْص 

هی 150ml-90ّ دجن کلی آى صع كضای ؿاب آعاکًْْئیض ّ تطي ُای هـؼ دضّص 

اػ طغین پغػُای ػٌکثْتیَ جظب ؿیٌْؽ ُای " هجضصاCSFتاكض،لظا هوضاع ػیاصی اػ 
دجن ایي هایغ صع اطلال کن اؿت لظا صع جغیاى . ؿیاُغگی كضٍ تَ سْى تاػ هی گغصص 

صع CSF. هیلْ گغاكی  یا پٌکـیْى لوثاع ًثایض دجن ػیاصی اػ ایي هایغ ساعج كْص 

اّلیي تاع . ؿیـتن ػوثی ػول دلاظتی صاكتَ ّ تؼٌْاى ضغتَ گیغ ػول هی کٌض 
 . ّالـالْا اُویت ایي هایغ عا تیاى ًوْص ،ؿپؾ هاژًضی كیؼیْلْژی اًغا تلغیخ کغص 

  

اػ تطٌِای جاًثی كغّع كضٍ اػ طغین ؿْعار هًْغّ ّاعص تطي ؿَ ّ اػ CSFگغصف 
عاٍ ؿلْیْؽ تَ تطي چِاعم ّ ؿپؾ اػ عاٍ صّ ؿْعار لْكکا ّ هاژًضی ّاعص كضای 

اػ طغین ؿیٌْؿِای ؿِوی تْؿظ پغػُای CSFؿاب اعاکًْْئیض هی كْص ، پؾ اػ آى 

عّػاًَ CSFتضیي تغتیة هوضاع تغكخ . اعاکًْْئیض تَ صعّى ؿیاُغگِا تاػ هی گغصص 
 دضّص ؿَ تغاتغ گٌجایق كضای ؿاب اعاکًْْئیض ّ تطي ُای هـؼی اؿت 

  

  
 اًضیکاؿیْى

آػهایق هیلْ گغاكی تَ هٌظْع هطالؼَ ؿاستواى تلغیذی کاًال هِغٍ ای ّ عیلَ ُای 

ّ ػْاهل هغضی اًِا تشوْم اثغ كلاع تغّی کاًال ًاكی اػ (عاصیکْل)ػوثی 
كلاع تْهْعُا ّ تْیژٍ كلاع كتن صیـک تیي هِغٍ ای ّ اًـضاص کاًال هِغٍ ای 

(Spinal canal block) پغّالپؾ صیـک هْعت هی گیغص ّ . 

 :(contra-indication)کٌتغا اًضیکاؿیْى
تیواعاًی کَ كلاع صاسل جوجوَ ای اًِا اكؼایق یاكتَ،تیواعاى CSF,ّجْص سْى صع

 هثتال تَ ػلًْت هٌٌژّ دـاؿیت كضیض تَ یض 

  
 Contrast media for myelographyهْاص داجة صع هیلْگغاكی-

  
کٌتغاؿت . اؿتلاصٍ هی كْص ((positiveّکضع((negativeاػ صّ ًْع کٌتغاؿت كلاف 

ؿثکتغ تْصٍ صع تاالتغیي ؿطخ هایغ صع کاًال CSFهٌلی كاهل گاػُا هی تاكض کَ اػ 

 pnemoآػهْى هیلْ گغاكی تا کٌتغاؿت هٌلی.هِغٍ ای هغاع هی گیغص 
myelography  تْؿظ صًضی هْعت گغكت1919ًام صاعص کَ اّلیي تاع صع ؿال. 

ُْا ّ اکـیژى اػ هْاص داجة هٌلی هی تاكض کَ صع هیلْ گغاكی تشوْم صع ًْادی 

تؼلت جظب ؿغیغ اکـیژى اهغّػٍ ُْا تؼٌْاى . گغصى ّ پلتی اؿتلاصٍ هی كْص 
 .هٌاؿثتغیي گاػ صع هیلْگغاكی اؿتلاصٍ هی كْص

  

 :هؼایای پٌوْ هیلْگغاكی 



کاُق التِاب صع کاًال هِغٍ ای ،ػضم ًیاػ تَ ساعج کغصى ّ جظب ؿغیغ ػاهل 

 ؿاػت جظب هی كًْض ،ًوایاى ؿاػی هاتل تْجَ 48تا 24گاػُا صع كاهلَ )کٌتغاؿت
توام طْل کاًال هِغٍ ای ّ ًشاع تشوْم صع ّضؼیت ًیوغر ّ تْهْگغاكی صع ایي 

صاًـیتَ هالین گاػُا ضایؼات کْچک کاًال هِغٍ ای . ّضؼیت هْعص تْجَ هی تاكض 

 عا هاًٌض ّجْص تْهْعُای کْچک تشوْم صع هذل اتوال هؼایة پٌوْ هیلْگغاكی
هلکل تکٌیکی ،هغف ّهت ػیاص تَ ُوغاٍ ّؿایل دـاؽ ، ساعج كضى هایغ هـؼی 

ًشاػی ، تضا سل ػاهل کٌتغاؿت تا گاػُای هْجْص صع ًای ّ عّصٍ ُا ّ ایجاص هلکل 

صع ّضؼیت عّتغّ ، ضؼق صاًـیتَ گاػ ّ تلشین ؿلظ ّ ػْاعى ًاكی اػ تؼعین 
 .گاػ هاًٌض تِْع ،اؿتلغاؽ ،ؿغصعص ّ استالل صع دؾ لوؾ عا ًام تغص 

 الثتَ پٌْهْهیلْگغاكی تا کلق هْاص داجة یضصاع هٌـْر گغصیض

ُوچٌیي پیچیضگیِای عیلَ ُای ػوثی کَ . ؿغ تَ گغصى عا تشْتی ًوایاى هی ؿاػص 
هوکي اؿت تا ػْاهل کٌتغاؿت هثثت هاتل تلشین ًثاكض تا ایي عّف تَ سْتی 

 . اعػیاتی هی گغصص

  
 تغکیثات یضصاع صع هایلْگغاكی 

گؼاعف گغصیض  SICAR & FORISTIERتْؿظ 1922لیپْصل اّلیي تاع صع ؿال 

 :صّ ًْع لیپْصل كٌاستَ كضٍ اؿت .
HIGH VISCOSITY & LOW VISCOSITY 

یض %40یض هی تاكض ّ لیپْصل تا ؿلظت ػیاص داّی % 10لیپْصل تا ؿلظت کن داّی 

لظا ًْع اّل پؾ اػ تؼعین اگغ تیواع ًلـتَ تاكض صع تاالتغیي اعتلاع کاًال ّ . هی تاكض
اػ هؼایای ایي هاصٍ ی داجة .ًْع صّم صع پاییي تغیي هـوت کاًال هغاع هی گیغص

ّصع ًتیجَ عهین ًلضى ّ اػ هؼایة آى   CSFعّؿٌی ،کٌتغاؿت تاال ، هشلْت ًلضى تا 

کَ تَ ػلت عّؿٌی تْصى تَ كکل گلْلَ .ػضم هلاُضٍ عیلَ ی اػواب ًشاػی اؿت
صع هْعت آؿپیغٍ ًکغصى آى اػ کاًال ادتوال ػلًْت پغصٍ . ُای هتؼضص صع هیایٌض 

  آعاکًْْئیض هاتل طکغ هیثاكض

  
تا ًام كیویایی  Myodilپؾ اػ لیپْصل اػ هاصٍ ی داجة عّؿٌی تَ ًام 

Iophendylate   صع کلْع اًگلیؾ تا ًامEthiodan   صع آهغیکا تا ًام پاًتْ پاک ّ
 . اؿتلاصٍ کغصًض

 صعجَ ؿاًتی 20 صع صهای 1.26یض الی تا ّػى هشوْم % 30.5پاًتْپاک هذتْی 

 .گغاص هی تاكض 
جِت تلشین ضایؼات کاًال ًشاػی یک هاصٍ داجة ایضٍ ال : اػ هؼایای پاًتْپاک 

. اؿت ّ ؿالف عیلَ ُای ػوثی تَ طْع عضایت تشق تا پاًتْپاک هلاُضٍ هی كْص

 .پاًتْپاک اػ ًظغ كیویایی عّؿٌی تْصٍ ّلی تَ كکل هایغ اتی تظاُغ هی کٌض 
ػلًْت . هوکي اؿت تاػث تذغیک الیَ ػٌکثْتیَ ّ هٌٌژیت كْص: هؼایة پاًتْپاک

 .؛تذغیک كضیض ،ّ هغگ پیاهض هیلْگغاكی تا پاًتْپاک  هی تاكض

  



  

 .پؾ اػ کلق هْاص داجة هذلْل صع اب کاعتغص کٌتغاؿتِای عّؿٌی هذضّص گغصیض
اػ هْاص داجة هذلْل صع اب هی تْاى تَ هیلْتغاؿت ، تغّتغاؿت ّ صایوغ ایکؾ 

 .اكاعٍ کغص

صایوغ ایکؾ تطٌِای هـؼی تشوْم عیلَ ُای ػوثی عا تشْتی ًوایاى هی ؿاػص 
 . کَ تَ آى هاصٍ داجة استواهی عیلَ ُای ػوثی گلتَ هی كْص

ّلی تضلیل یًْیؼٍ كضى ایي هْاص اػ هْاص داجة ؿیغ یًْی هذلْل صع اب هاًٌض 

 .اؿتلاصٍ کغص(iopamidol)ّ ًیْپام(iohexol)،اهٌیپاک(metrizamide)آهیپاک
 :تطْع کلی ّیژگیِای هاصٍ داجة ایضٍ ال صع عاصیْلْژی كاهل هْاعص ػیغ هی تاكض

 CSFؿلظت پاییي توٌظْع هشلْط كضى تا هایغ -1

تـاصگی جؼییات تلغیذی کاًال هِغٍ ای، عیلَ ُای اػواب ًشاػی ّ تیواعی - 2
 ُای اًغا ًلاى صُض

 .هْجة اثغات ؿْء صع تیواع ًلضٍ ّ تـغػت اػ عاٍ پاالیق کلیْی صكغ كْص- 3

 .اػ کاًال هِغٍ ای ًثاكض(aspiration)ًیاػ تَ ساعج ؿاستي اى - 4
  

 آهاصٍ کغصى تیواع-

   
آهاصگی ساهی تغای ایي آػهایق ّجْص ًضاعص،ّلی تِتغ اؿت تیواع چٌض ؿاػت هثل اػ 

تغای تیواعاى هظطغب اػ آعام تشق . آػهایق اػ سْعصى ؿظا ّ هایؼات سْص صاعی کٌض

(valium)تلغیخ ّ تْضیخ ًذٍْ آػهْى تغای . هثل اػ كغّع آػهایق اؿتلاصٍ كْص
ُوغاٍ صاكتي هاصٍ داجة ،ؿغًگ یکثاع . تیواع هْجة ُوکاعی تیلتغ تیواع هی گغصص

تغای هاصٍ lidocain2% ّ 20ccجِت تؼعین هاصٍ تیِـی هْضؼی5ccهوغف 

 . ًیؼ ضغّعت صاعص20ّ21داجة ّ ؿْػى پًْکـیي یکثاع هوغف كواعٍ 
Scout image  صع ّضؼیت ُای عّتغّ،ًیوغر ّ اتلیک ُای عاؿت ّ چپ اػ ؿتْى

هِغٍ ُای ًادیَ هْعص ًظغ جِت هلاُضٍ ػْاعى هغضی ّ تؼییي كغایظ تاتق 

 .هٌاؿة تِیَ هی كْص
  

 عّف آػهایق-
  

هثل اػ كغّع آػهایق الػهـت اؿت صؿتگاٍ عاصیْلْژی کاهال ضض ػلًْی كضٍ ّ دائل 

پؾ اػ صؿتغؽ هغاع صاصى صاعُّای اّعژاًـی ّ . پائی ّ كاًَ ای تَ تشت ًوة گغصص
پوپ اکـیژى ّ پْكاًضى گاى پلت تاػ ، تیواع عّی تشت چِاع ػاًْ هی ًلیٌض ،تؼض تَ 

تیواعاًی کَ تؼلت صعص هاصع تَ ًلـتي ًوی تاكٌض تَ پِلْی عاؿت یا . جلْ سن هیلْص 

چپ هی سْاتٌض ّ ػاًُْا عا سن کغصٍ ّ تاال هی آّعًض ّ صع هْاعصی کَ تیواع تَ صّ 
عّف هثلی ًوی تْاًض ُوکاعی کٌض تَ عّی كکن سْاتیضٍ ّ تا هغاع صاصى تالق صع ػیغ 

 كکن تذضب هِغٍ ُا هِیا هی گغصص 



هثل اػ ضض ػلًْی کغصى ًادیَ لْهثاع تایض هذل پًْکـیْى تا كلاع ًْک ًاسي صع 

. هیثاكض ، هلشن هیگغصص L2 _L3ؿطخ پْؿت کَ تطْع هؼوْل دض كاهل تیي 
ّلی چْى تیلتغ . تَ پاییي جِت پًْکـیْى هجاػ ُـتٌض  L2كْاهل تیي هِغٍ ای اػ 

هیثاكٌض ،  L4_L5 ّ L5_S1ضایؼات صع هِغٍ ُای پاییٌی کوغ تشوْم 

ُوچٌیي .پًْکـیْى ایي هِغٍ ُا هوکي اؿت اعتیلکت ایجاص کٌض ّ تیواعی اكتثاٍ كْص 
ّ تٌضعت ؿْعار پؾ ؿغی اػ ًواط پًْکـیْى صع  C1_C2ؿطْح جاًثی هِغٍ ُای 

ّلی تطْع کلی .هْاعصی اؿت کَ ًادیَ لوثاع تؼلل هشتلق هٌغ پًْکـیْى كضٍ تاكض

تْهیَ L2_L3تغای هیلْگغاكی ُغ ًادیَ اػ ؿتْى كوغات هذل پًْکـیْى اًتشاتی 
  .كضٍ اؿت

پؾ اػ هلشن كضى هذل ّعّص ؿْػى ًادیَ کوغی تا هذلْل ضضػلًْی کٌٌضٍ كـتَ 

صع هذل اًتشاب كضٍ Lidocain هیلی لیتغ هذلْل 5 الی 3كضٍ ّ تؼض اػ تؼعین 
،ؿْػى پًْکـیْى تٌذْی کَ كکاف اًتِای ؿْػى عّ تَ تاالؿت ّاعص كضای تذت 

صع ایي دالت هضای ؿْعار كضى ػٌکثْتیَ ادـاؽ كضٍ ّؿپؾ .ػٌکثْتیَ هی كْص

تالكاهلَ كکاف . هلاُضٍ هی كْصCSFهاًضعى ؿْػى ساعج كضٍ ّ سغّج هایغ 
 هیلی لیتغ تغای ُغ 10ؿْػى تَ پاییي چغسیضٍ ّ ؿغًگ داّی هاصٍ داجة تویؼاى 

هـوت اػ ؿتْى هِغٍ ُا تاًتِای ؿْػى ًوة كضٍ ّ تؼعین هاصٍ کٌتغاؿت تَ آُـتگی 

 .اًجام هی كْص 
تؼعین ؿغیغ هاتضٍ داجة هوکي اؿت هْجة پغاکٌضگی ّ ایجاص جغیاى گغص اتی صع 

CSF گغصص کَ تاػث ًاعضایتی اػ آػهایق هی كْص. 

  
پؾ اػ تؼعین هاصٍ داجة هذلْل صع اب صع کاًال ؿْػى اػ هذل ساعج كضٍ ّ چٌاًچَ 

هاصٍ داجة عّؿٌی تاكض ،ؿْػى تا پایاى آػهایق صع هذل تاهی هی هاًض تا اًتِای 

پؾ اػ ساعج کغصى ؿْػى ،چٌاًچَ .آػهایق هاصٍ عّؿٌی اػ کاًال آؿپغٍ كْص
هیلْگغاكی کوغی هْعص ًظغ تاكض،تشت دالت توغیثا ػوْصی صع هی آیض تا هاصٍ 

ّ صع ًتیجَ عیلَ ُای اػواب ًشاػی CONUSجة تشْتی پاییي آهضٍ ّ ًادیَ =دا

توْیغ تغصاعی تا هاصٍ داجة هذثلْل صع اب تایض تـغػت اًجام كْص تا .عا پغ کٌض
ًگغصص،چٌاًچَ هیلْگغاكی ًادیَ صّعؿال هض CSFهْجة عهین كضى هاصٍ کٌتغاؿت تا 

ًظغ تاكض،تالكاهلَ تشت تَ آُـتگی تْضؼیت تغًضعًثْعگ صع آهضُْ تا کٌتغل 
TV هاصٍ کٌتغاؿت تَ ًادیَ صّعؿال ُضایت هی كْص،ؿپؾ تشت تذالت اكوی صع اهضُز

 .ّ توْیغ تغصاعی هْعت هی گیغص

  
چٌاًچَ هیلْ گغاكی ًادیَ گغصى هْعص ًظغ تاكض ،صع دالیکَ تیواع تغّی كکن سْاتیضٍ 

،تشت تغًض لٌثْعگ تا ػاّیَ تیلتغ كضٍ ّ ؿتْى هاصٍ داجة تطغف ًادیَ ؿغّیکال تا 

تیواع چاًَ سْص عا تَ عّی تالق کْچک کَ عّی تشت .کٌتغل هًْیتْع ُضایت هیلْص
هغاع گغكتَ،هی گظاعص تا هاصٍ داجة اػ ؿْعار پؾ ؿغی ّاعص جوجوَ ًگغصص، کاؿت 

توْعت ػوْصی صع ؿطخ طغكی گغصى هغاع گغكتَ ّ تا اكؼَ اكوی کلیلَ ًیوغر تِیَ 

ؿپؾ ّضؼیت ُای اتلیک ّ عّتغّ ًیؼ تِیَ هی كْص تغای هطالَ کاًال صع .هی كْص



توْیغتغصاعی اػ ًادیَ توْیغ .تِیَ هی گغصصswimmer,sًوای T1ّC7ًادیَ 

تغصاعی اػ ًادیَ لوثاع ّ لوثْؿاکغال صع چِاع جِت عّتغّ،ًیوغر  ّ اتلیک ُای 
ًیؼ  CT.SCANهوکٌـت هتؼاهة هایلْ گغاكی تا عّف .عاؿت ّ چپ اًجام هی كْص

توٌظْع صؿتیاتی تَ تلشین تِتغ تشوْم هطالؼَ كکل،اًضاػٍ،ّضؼیت ًشاع ّ 

صع هْاهؼی کَ تیواع هثتال تَ .عیلَ ُای اػواب ًشاػی توْیغ تغصاعی اًجام گیغص
کیلْػ كْهاًی یا تذتاًی هِغُِای پلتی تاكض ،صع هیلْ گغاكی ؿغّیکال ّ 

هوضاع هاصٍ داجة تغای ُغ .هْعت هی گیغص C1-C2صّعؿال،پًْکـیْى اػ ًادیَ 

هیلی لیتغ ّ چٌاًچَ هیلْ گغاكی اػ توام ؿتْى هِغٍ 10ًادیَ اػ ؿتْى هِغٍ ُا 
 .هْعص ًیاػ تاكض هوضاع هاصٍ تَ صّ تغاتغ اكؼایق هی یاتض(.total M)ُا

 .صّعؿال هوکي اؿت صع صّ جِت عّتغّ ّ ًیوغر هْعت گیغص

  
عّف هیلْگغاكی تا هاصٍ داجة عّؿٌی تا هْاص داجة هذلْل صع آب هلاتَ اؿت ّ 

تٌِا استالف اًِا صع هوضاع ػاهل کٌتغاؿت ّ ساعج ؿاستي آى پؾ اػ ساتوَ ی کاع 

تشت تَ .تغای ایي هٌظْع ؿْػى پؾ اػ تؼعین صع هذل پًْکـیْى تاهی هی هاًض.اؿت
ًشاػی تَ تیغّى آؿپیغٍ - طغف پا چغسیضٍ هاصٍ ی داجة عا تا هوضاعی اػ هایغ هـؼی

ًشاػی تَ کوتغیي هوضاع هْعت -تایض صع ًظغ صاكت کَ سغّج هایغ هـؼی.هی کٌٌض

ُوچٌیي دغکت تشت تایض تَ آُـتگی هْعت تگیغص تا اػ تکَ تکَ كضى ّایجاص .گیغص
هوضاع هاصٍ ی داجة عّؿٌی .دثاب ُای کغّی هاصٍ ی داجة جلْگیغی كْص

ًادیَ ی پلتی ml10- 15تغای هطالؼَ ی کاًال هِغٍ ای ًادیَ ی کوغی (هایْصیل)

15-25ml20-15ّجِت ًادیَ گغصًیml هی تاكض. 
هیلی لیتغ هاصع اؿت کَ 2الثتَ هواصیغ تـیاع کن هاصٍ ی داجة عّؿٌی ،دتی صع دض 

 هذل صهین اًـضاص کاهل عا ًلاى صُض 
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