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 تکٌیک جلعِ ی ّؽتن:

اّویت خاؾ خَدؼاى را دارًذ ٍ در حال جایگسیي ؼذى ّعتٌذ ٍلی ّوچٌاى MRI ٍCTپرتًَگاری از گَغ :ّرچٌذ کِ 

 رادیَلَشی تِ ػٌَاى یک رکي لاتل لثَل ّعت ّرچٌذ اهرٍزُ کن تر هَرد اظتفادُ لرار هی گیرد.

در ؼکل  71) ؼوارُ ی  کارغ ایجاد عٌیي ترای گَغ.ظلَل ّای َّایی هعتَئیذ اٍلیي لعوت پر اّویت اظت کِ 

 ّعتٌذ.( MACsزیر، ظلَل ّای َّایی هعتَئیذ 

 

ایي ّا  .غ ٍاز آًجا تا حلك در ارتثاط اظتهیاًی تا ؼیپَر اظتا گَغ .خارجی هیاًی, ظاختواى گَغ:گَغ داخلی,

 ظاختواى ّایی ّعتٌذ کِ در هؼرض ػفًَت ّعتٌذ.
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ظغح ؼٌَایی ٍ ػذم تؼادل ٍ ...ترخی از هؽکالتی ّعتٌذ کِ ترای گَغ رخ هی دّذ)کِ الثتِ ٍز ٍز گَغ ٍ کاّػ 

 هوکي اظت کِ از گَغ تاؼذ(
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 ظلَل ّای َّایی هعتَئیذ:

LATERAL-OBLIQUE: 

کاظت(  تَِرد ًظر ًسدیک تریي فاصلِ ه)ًیوِ ی  جوجوِ تر رٍی ًیوِ ی هَرد ًظرtrue lateralظر در ٍضؼیت 

درجِ تِ فیلن ًسدیک هی ؼَدٍدر ٍالغ ظلَل ّای َّایی هعتَئیذ رٍی ّن ًویفتِ ٍ از ّن جذا  71ظپط صَرت 

 .هیؽَد.اًٍی کِ ًسدیک ترُ تْتر دیذُ هی ؼَد ٍ دیگری هحَتر دیذُ هی ؼَد

 

 

 ظت.ظلَل ّای َّایی تایذ در کلیؽِ تیرُ دیذُ ؼَد  ٍ اگر ًثاؼذ احتواالٌ از ػفًَت پر ؼذُ ا*
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گَغ خن  )تصَیر راظتًکتِ: خن کردى غضرٍف گَغ تاػث هیؽَد تا ظلَل ّای َّایی هاظتَئیذ تْتر دیذُ ؼًَذ... 

 ًؽذُ اظت ٍلی در تصَیر چپ گَغ خن ؼذُ اظت.(
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Axiolateral oblique  اصلی هتذ :LAW )چرخػ دٍ عرفِ ی تیَب( 
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 درجِ تِ ظوت صَرت    71 -7ی تا دٍ چرخػ )اؼؼِ ی هرکسخَاتیذُ LATERALدر حالتی کِ تیوار در ٍضؼیت 

ایٌچ تاالی ظَراخ گَغ  2ایٌچ خلف ٍ  2درجِ تِ ظوت پا تاتیذُ هی ؼَد (در ایي حالت هرکس تاتػ اؼؼِ  71. 2 

 .خارجی ًسدیک تِ تیَب هی تاؼذ

 

لاتل تاهل در پَزیؽٌیٌگ تیوار ًکتِ ی  در ایي پرتًَگاری تصَیر ظلَل ّای َّایی هعتَئیذ تِ خَتی دیذُ هی ؼَد.

 اللِ ی گَغ حتواٌ تایذ خن ؼَد.

 : modified law method تا چرخػ یگاًِ ی تیَب )تک چرخػ( LAWهتذ 

ًمغِ درجِ تِ فیلن ًسدیک هی ؼَد. 71درجِ تِ ظوت پا هی چرخذ ٍ صَرت تیوار  71فمظ Xدر ایي ًوا تیَب اؼؼِ 

  اظت. ایٌچ  تاالی ظَراخ گَغ خارجی 2 ی ظاًتر
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ی هشتمجلسه   Page 8 
 

 

 

 : HENSCHEN , SHULLER ,LYSHOLMهتذ ّای 

Lysholm}:skull unit  ظاخت دظتگاّی تِ ًام  -ظاخت گریذ تِ ًام خَدغ -را اتذاع کردcaset changer   ترای

ؼْرت  از  ػلل) ی رادیَگرافیاتذاع تکٌیک ّا -(rapid film changer) ظاخت دظتگاُ -cerebralآًصیَگرافی ػرٍق 

 }(اٍ ّعتٌذ.

درجِ تِ  71اؼؼِ ی هرکسی تا زاٍیِ  hensionدر ًوای  لرار هی گیرد. true lateralدر ّرظِ ًوا ظر در ٍضؼیت 

 تاتیذُ هیؽَد:ظوت پا 
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 :درجِ تِ ظوت پا 21در ًوای ؼَلر 

 

 درجِ تِ ظوت پا: 51اؼؼِ ی هرکسی  lysholmٍ در ًوای  

 

 .در ّر ظِ حالت اؼؼِ از ظَراخ گَغ ًسدیک تِ فیلن خارج هی ؼَد ًکتِ:

   ایي گًَِ ًَؼتِ ؼذُ اظت کِ اؼؼِ ی هرکسی در تؼضی کتة  هْن اظت. خن ؼذى اللِ ی گَغ ًکتِ:

henschen:7 ایٌچ        shuller :2    ایٌچ   lysholm:5    هی ؼَد. ی، خارجگَغ خارجایٌچ تاالی ظَراخ 
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ظلَل ّای َّایی هعتَئیذ ,آًترٍم هعتَئیذ ,ظَراخ گَغ خارجی ٍ کاًال گَغ داخلی دیذُ هی   hensionدر ًوای 

 کارترد دارد. acoustic nerveایي ًوا جْت تررظی تَهَر ؼَد 

 

 TMهعتَئیذ پرٍظط ٍ ّوچٌیي   , EAM , IAMدر ًوای ؼَلر ظَراخ گَغ خارجی ,ظلَل ّای َّایی هعتَئیذ,

joint ظیٌَض کارٍتیذ تِ خَتی لاتل رٍیت ّعت ٍ: 
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دیذُ هی  ٍ کاًال کارٍتیذ کاًال گَغ داخلی ، ظَراخ گَغ خارجی ،در ًوای لیؽَلن ّن ظلَل ّای َّایی هعتَئیذ  

پیؽٌْاد هیکٌذ کِ دّاى تاز تاؼذ تا راض  RUNSTORM)راًؽتَرم ّن ؼٌاختِ هی ؼَد:   runstorm IIؼَد ایي ًوا تا ًام 

 پترٍض دیذُ ؼَد.(

 

 

 :stenverseاظتخَاى پترٍض ٍ هعتَئیذ هتذ 

 ّن هیگَیٌذ. posterior obliqueیا   posterior profileکِ الثتِ تِ اى  (هْن)axio lateral obliqueًوای 

تایذ در هَازات هحَر ػرضی تَکی یا تخت  IOMBLٍ خظ  درجِ هی چرخذ PA  51خَاتیذُ ظر از ٍضؼیت  proneتیوار 

 .اض تا کاظت لرار هی گیردًیوِ ی هَرد ًظر ًسدیک تِ فیلن در ایي حالت احتواالٌ چاًِ ,تیٌی ٍ پیؽاًی در تو تاؼذ.

ایٌچ  7خلف ظَراخ گَغ خارجی  ٍ  ظاًتی هتر( 71تا  1.1) ایٌچ 5-5درجِ تِ ظوت ظر , 72اؼؼِ هرکسی تا زاٍیِ ی 

 پاییي آى تاتیذُ هی ؼَد.



ی هشتمجلسه   Page 12 
 

 

 

در ایي ًوا یک  پاییي یا تاال ًثاؼذ ( ) یؼٌی چاًِ تِ هَازات هحَر عَلی ٍ ػرضی کاظت تاؼذ  IOMBLدلت ؼَد کِ 

 tm,ظلَل ّای َّایی هعتَئیذ ,هعتَئیذ  پرٍظط ,از اظتخَاى پترٍض ًسدیک فیلن دیذُ ؼذُ  OBLIQUEًوای 

joint ٍ .کارٍتیذ در تصَیر دیذُ هی ؼَد 
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 اگر تیوار ًتَاًذ رٍی ظیٌِ تخَاتذ:

AXIOLATERAL-OBLIQUE  هتذarcelin  کِ تِ اىanterior oblique   یاanterior profile  :ّن گفتِ هیؽَد 

در ایي  درجِ تِ ظوت هخالف هی چرخاًذ. 51ظر را  ػوَد تر تخت ّعت. IOMBLدر حالتی کِ APتیوار از ٍضؼیت 

ایٌچ تاالی آى تاتیذُ  5/5ایٌچ جلَی ظَراخ گَغ خارجی ٍ  7درجِ تِ ظوت پا  71حالت اؼؼِ ی هرکسی تا زاٍیِ ی 

 هی ؼَد .
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 :ّرچِ کِ در ًوای لثل دیذُ ؼذ ایٌجا ّن دیذُ هی ؼَد
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 .رترداری از دًطایٌچ فرق (ترای تصَی 5/5ایي ّعت فمظ تا  تِ)ًوای کاظاتاخ ّن ؼثیِ *

 51, تِ هَازات هحَر ػرضی تخت یا کاظت AP ,IOMBLظر از ٍضؼیت  :mayorهتذ  axiolateral oblique ًوای

درجِ تِ ظوت پا در حذ ظَراخ گَغ خارجی ًسدیک تِ  51درجِ تِ ظوت هخالف هی چرخذ,اؼؼِ ی هرکسی تا زاٍیِ ی 

 .فیلن خارج هی ؼَد

  
 

در ایي ًوا ظلَل ّای َّایی هعتَئیذ ,هعتَئیذ آًترٍم 

 :,کاًال اکعترًال آکَظتیک دیذُ هی ؼَد


