
Skull 

 کِ ضَد هی استفادُ جوجوِ اختصاصی ّای دستگاُ  یا SKULL UNIT اص جوجوِ اص تصَیشبشداسی بشای

 .است آى سادُ تٌظیوات ٍ باال کیفیت تَلیذ ّا یًَیت اسکال ّای ٍیژگی ًیست بیطتش تا 6 ایشاى دس

.است خشٍجی اضؼِ ّا لسوت سایش بشخالف جوجوِ اص تصَیشبشداسی دس اصل تشیي هْن  

اسوی( ضًَذ)تکٌیکْای هی گزاسی ًام اسن اساس بش ّا تکٌیک اغلب جوجوِ دس  

 :کٌین هی استفادُ خظ چٌذ اص بیواس POSITIONINGٍ جوجوِ اص تصَیشبشداسی بشای

 اسن است گالبال حذ دس اهتذادش کٌذ هی هتصل اٍسبیت باالیی لبِ بِ سا خاسجی گَش سَساخ کِ خغی.1

 .است SUPRAORBITOMEATAL LINE(SOML) خظ ایي

 ORBITOMEATAL بِ کٌذ هی ٍصل چطن خاسجی گَضِ بِ سا خاسجی گَش سَساخ کِ خغی.2

LINE(OML) است هؼشٍف. 

 ػٌَاى تحت خظ ایي کٌذ هی هتصل چطن خاسجی گَضِ بِ سا چطن تحتاًی لبِ کِ خغی.3

INFRAORBITOMEATAL (BASE) LINEای IOM(B)L است هؼشٍف. 

 ACANTHIMEATAL کٌذ هی ٍصل (بیٌی صیش) ACANTHION غًِم بِ سا خاسجی گَش کِ خغی.4

LINE .است 

 4 بِ ًسبت کِ است MENTOMEATAL LINE کٌذ هی ٍصل MENTAL POINT بِ سا گَش کِ خغی

 .ًیست کاسبشدی ضذ رکش باال دس کِ خغی

 اهتذاد دس اضاسُ اًگطت ٍ بیواس سش عشفی بشجستگی سٍی ضست اًگطت دٍ بیواس: سش دادى حشکت ًحَُ

 است هوکي ضَد اًجام کاس ایي دست کف با اگش .MENTAL PARTسٍی بش سَم اًگطت ٍ OMBL خظ



 .ضَد آسیب دچاس بیواس گشدى

 است. MID.SAGITAL PLAIN استفادُ هَسد خظ بیطتشیي : هْن کاتً

 ضَد. تخت بش ػوَد OMBL تا گزاسین هی حاجب غیش چیضی یا پذ بیواس چاًِ صیش باضذ چاق بیواس اگش

cranium 

 

1.LATERAL.P:  



 

 

 IOMBL دسآیذ. کاست هَاصات بِ MSP کِ خَابذ هی ًحَی بِ لشاسگشفتِ PRONE حالت دس بیواس

 فشضی هحَس با خظ ایي اهتذاد ػباستی بِ باضذ کاست هحَس بش ػوَد آى سغح کِ گیشد هی لشاس ًحَی بِ

 باضذ. بشابش بایذ کاست

ضَد( ًوی ضشٍع لتشال با کِ ّا لسوت سایش )بشخالف است. لتشال ًوا اٍلیي جوجوِ دس  



خاسجی گَش سَساخ اص باالتش ایٌچ 2 : اضؼِ ساًتش ًمغِ  

کٌٌذ: هی هشاجؼِ ضشایظ ایي اب کِ بیواسّایی  

1ACROMEGALY  . : اپی کِ هَالؼی دس ّن آى ضَد هی تشضح ّیپَفیض اص کِ سضذ َّسهَى تاثیش 

 ایي ضذى بضسگ باػث ًطذُ بستِ فیضضاى اپی ٌَّص کِ بذى اًتْایی ّای لسوت بشسٍی اًذ ضذُ بستِ فیضّا

 ّن ّیپَفیض( هحل ) CELLA TURCICA ؼاداب جوجوِ ابؼاد بش ػالٍُ هَالغ ایي دس ضَد. هی ّا لسوت

 3/4 افشاد ایي بشای ساًتش ًمغِ باضذ. یافتِ ضکل تغییش بیواساى ایي دس هوکٌِ ّیپَفیض چَى است هْن

 است. خاسجی گَش سَساخ باالی ایٌچ 3/4 ٍ جلَ (2CM):ایٌچ

 SEMI PRONE آیذ هی باال کِ عشف یک ضاًِ ضَد:  اػوال دسست POSITIONING ایٌکِ بشای

 ٍ کاست بش ػوَد OMBL ٍ گیشد هی لشاس صَست جلَی دست بٌابشایي داضت خَاّذً صیادی تؼادل بیواس

 دس ٍلی گیشد هی لشاس دیگش پای پطت ّن آهذُ باال ًیوِ پای ٍ ضَد هی ساًذُ پاییي سوت بِ کوی چاًِ

 گیشد. هی لشاس صَست جلَی دست فمظ ایستادُ حالت

 گیشد. هی ایستادُ لغؼا SKULL UNIT دستگاُ

 CROSS TABLE صَست بِ بایذ حالت ایي بِ جوجوِ لتشال جوجوِ(: بِ تشٍهاتیک)ضشبِ هشیض-2

 ّا سیٌَس دس کِ خًَشیضی ّوشاُ بِ ًْفتِ ضکستگی تشٍها اثش بش اٍلات گاّی گفت سابیٌسَى ضَد. گشفتِ

 حالت ایي دس ضَد. فتِگش CROSS TABLE صَست بِ بایذ تکٌیک پس دّذ. هی سخ ضَد هی دیذُ

 لغؼا IOMBL دادُ لشاس اٍپک غیش پذ بیواس سش صیش ًیاص صَست دس خَابیذُ SUPINE حالت بِ بیواس

 اص باالتش ایٌچ 2 هشکضی اضؼِ ٍ تخت بش ػوَد گشفتِ لشاس بیواس سش کٌاس دس کاست ضَد. هی تخت بش ػوَد

 اسفٌَییذ(. ضکستگی بشای )هخصَصا خاسجی گَش سَساخ



  

 ّای استخَاى ٍ اکسیپیتال فشًٍتال، ، توپَسال پشیتال، ّای استخَاى ضَد: هی دیذُ حاصل گشافی دس آًچِ

 ّای بال ایي هطاّذُ هٌغبك)با ّن سٍی اسفٌَییذ ّای بال ٍسالتَسسیکا)اسفٌَییذ( صیش ٍ حذٍدی تا صَست

خاسجی. گَش سَساخ ٍ ضذُ( اًجام دسست ًوا کِ فْوین هی هٌغبك ّن بش  



  

 

PA,PA AXIAL.P 2.   



 

 PRONE یا ٍ استٌذ بَکی همابل PA حالت بِ بیواس ّست. لبل سال 103 بِ هشبَط تکٌیک ایي لذهت

 یا تخت بش ػوَد OM(B)L گیشد. هی لشاس صَست عشفیي دس دست کف دٍ ّش خَابذ هی تخت سٍی

 خظ بش هٌغبك MSP کِ ضَد دلت گشفتِ. لشاس تخت با تواس دس بیٌی ٍ پیطاًی لغؼا گیشد. هی لشاس کاست

 باضذ. تخت ٍسظ

 بیواس حشکت اص صیشا است الضاهی گَیذ هی هشیل ٍلی ًیست الضاهی تٌفس تَلف گَیٌذ هی بؼضی

.هیکٌذ جلَگیشی  

 حذ دس باضذ هذًظش فشًٍتال استخَاى کِ هَلؼی صَظالخ ػلی PA ًوای بشای اضؼِ ساًتش ًمغِ



NASIONدس است( هْن خشٍجی )اضؼِ ضَد. هی خاسج PA ،هیطَد. دیذُ فشًٍتال تصَیش استاًذاسد 

 ایٌجا دس ضَد. خاسج NASION ًفغِ اص پا سوت بِ دسجِ 15 هشکضی اضؼِ CALD WELL ًوای بشای

 است. بشسسی لابل خَبی بِ لذاهی ذالاتوَیی ٍ فشًٍتال ّای سیٌَس ،فشًٍتال بش ػالٍُ

 لسوت تا پا. سوت بِ دسجِ 25-20 یهشکض اضؼSUPRAORBITAL FISSUREِ  بشسسی بشای-

 هاًٌذ( لیف )حالت ضَد. دیذُ SUPRAORBITAL FISSURE فَلاًی

 )ًوای پا سوت بِ دسجِ 30-25 هشکضی اضؼِ FORAMEN ROTANDUM بشسسی بشای-

WATERS هیطَد.( استفادُ سٍتاًذٍم سَساخ دادى ًطاى بشای ّن 



 

3.  AP, AP-AXIAL.P 

 

 هَاسد دس ٍلی کٌذ( هی پیذا افضایص اٍسبیت ًاحیِ دٍص )چَى ضَد هی تَصیِ کوتش ًواّا ایي کِ ّشچٌذ

 ًذاسد. کاسبشدی صَست ایي غیش دس ضَد. هی استفادُ بگیشد لشاس PA حالت دس ًتَاًذ بیواس کِ خاظ



   ٍ تَاًذ( ًوی ّن ایستادُ پس ًتَاًذ PA ٍلتی چَى گیشین؟ ًوی ایستادُ )چشا خَابیذُ SUPINE بیواس

MSP تا ضَد هی ساًذُ پاییي بِ کاهال چاًِ تخت ٍسظ خظ بش هٌغبك OMBLضَد. کاست بش ػوَد 

 NASION حذ دس سش سوت بِ دسجِ AP ٍ 15 ًوای بشای NASION حذ دس کاست بش ػوَد هشکضی اضؼِ

 .AP-AXIAL ًوای بشای

 داضت. خَاّذ PA بِ ًسبت خاصی بضسگٌوایی اٍسبیت ًوا ایي دس

 

AP-AXIAL.4 هتذ TOWNE : 



 



 

 فشلی ّیچ کاست بش ػوَد IOM(B)L یاOM(B)L یا : حالت 2 گشفتِ. لشاس جوجوِ AP ٍضؼیت دس بیواس 

 با باضذ ػوَد IOMBLشاگ ٍ دسجِ 30 صاٍیِ با باضذ ػوَد OMBL کِ صَستی دس هشکضی اضؼِ ًذاسًذ.

 خاسج FORAMEN MAGNUM اص اضؼِ اهتذاد کِ ًحَی بِ ضَد هی تابیذُ پا سوت بِ دسجِ 37 صاٍیِ

 ضَد.

 ّن با افشاد جوجوِ چَى ضَد هی تابیذُ گالبال باالی ایٌچ 2.5 هشکضی اضؼِ TOWNE استاًذاسد تکٌیک دس

 فَساهي ٍسظ بیفتِ )یؼٌی هگٌَم فَساهي اص ػبَس سالتَسسیکا اص اضؼِ اهتذاد کِ گفت هیطِ پس داسًذ فشق

 هگٌَم(

 

 داخل دس سال دٍسسَم هگٌَم فَساهي باضٌذ( بشابش باّن بایذ عشف )دٍ پتشٍس سشی پس استخَاى ًوا ایي دس

ّستٌذ. ای دایشُ ًین هجاسی کِ ضَد هی دیذُ ّن ّالل 3 ضَد هی دیذُ هگٌَم اهيفَس  

 ضَد. هی دیذُ C1 اص لسوتی ّوشاُ بِ هگٌَم فَساهي بشسذ 50-45 بِ دسجِ 37 صاٍیِ اگش ًوا ایي دس



 

 

 

 

  : HAAS هتذ5.





 
 PA ًوای ّواًٌذ بیواس گیشد. هی لشاس PA-AXIAL صَست بِ گیشد لشاس AP-AXIALذًتَاً بیواس اگش

 ایٌچ 1.5 اضؼِ اهتذاد کِ ضَد هی تابیذُ ًحَی بِ سش سوت بِ دسجِ 25 صاٍیِ با هشکضی اضؼِ خَابیذُ

 .OCCIPITAL بشجستگی صیش ایٌچ1.5 ّن اضؼِ ٍسٍد هحل ضَد. خاسج NASION باالی


