
 

  

  جلسه ی یازدهم –تکنیک تخصصی 

 وزیویاىفزیثا  –فزحٌان رلیِ  –هْزداد لزتاًلَ  اعضای گزٍُ:

 

 

Myelography - Bronchography 
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 هایلَگزافی

  تعٌَاى CT-myelographyاهزٍسُ  است اس واًال ًخاعی تا هادُ ی حاجةتصَیزتزداری 

golden choice .تزای تزرسی تٌگی واًال ًخاعی هحسَب هیطَد 

 اًجام هیطَد. هایلَ-اتتذا هایلَگزافی سپس سی تی

 اگز لَهثار تاضِ حتوا آهادگی رٍدُ ای داضتِ تاضذ ى آهادگی ستَى فمزاتّوا آهادگی تیوار،

سهاى اًجام  در ضذعفًَی وزدى + ًاحیِ ی هَردًظز وزدى shave؛ ساعت ًاضتایی4-6

 تىٌیه

 09*09دستگاُ رادیَلَصی ًیاسّا:

 هَادحاجة

 تزای تزسی ًخاع ّستٌذ. تمیِ هٌسَخ ّا ارجح تزًذ، nonionic هحلَل در آب ّا

 .گزدى/تَراسیه/لَهثار

             Cervical puncture 

 گزدى

            Lumbar puncture  

 hyperسیز گزدى تالص لزار دادُ هیطَد) سزٍیىال:

extension ِپس اس رسیذى ت/)CSF چٌذ لطزُ راجذا،

 هادُ ی حك تشریك 3ml سُ یفمط تِ اًذا فمط ٍ هیىٌٌذ،

ٍ استخَاى  C1در هزیل اهذُ وِ تیي ) وٌتزاست ٍجَد دارد

 (تایذ ٍارد ضذ cisterna magnaتِ  اوسیپیتال

Lumbar puncture : 

 محل وارد شدن
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 )حالت سجذُ( ساًَ رٍی تخت لزارهیگیزد سیٌِ ٍ

تصَرت  یا  L2-L3(L3-L4)اسًاحیِ یسپس  تتادیي استزیل هیطَد، ًاحیِ ی پطت واهال تا

تزای لطزُ تزهیذارًذ  چٌذ CSFتِ هحض دیذُ ضذى  فطار اًذوی ٍارد هیطًَذ. عوَد یاهایل تا

ٍ تایذ . اد استخطز سی )هٌٌضیت( وِ اس ًظز احتوال عفًَت آسهایطگاُ ارسال هیىٌٌذ چزا

 هذروی ٍجَد داضتِ تاضذ وِ ایا تیوار عفًَت لثلی داضتِ یا خیز.

تِ هحض ایٌىِ هادُ حاجة تشریك ضَد سَسى لَهثار خارج هیطَد تالفاصلِ تیوار در 

 ٌیٌگ رادیَگزافی لزار دادُ هیطَد.پَسیط

 تىٌیىْا:

1 .PA oblique : 

oblique درجِ هیگیزًذ. 45درجِ ٍگاّا تزای دلت تیطتز اتلیه ّای  69 ٍ 39 ّا 

2 .right and left lateral 

هحلَل در  هادُ ی حاجة خیلی ون است چَىاًجام دّین  راتىٌیه  سهاًی وِ هیتَاًینهذت 

گزافی تایذ چه َتٌاتزایي ولیطِ ّای رادی .(سهاى دارین دلیمِ 19-5) حل هیطَد آب سٍد

 .ضًَذ

رین چَى هیشاى غلظت یذ پاییي است. هاًَر رٍی ًذا kVp 80-70 تاالی َگزافی ٍلتاصدر هایل

MAS .اًجام هیطَد 

تِ ٍ  .هادُ حاجة ٍارد هغش ًطَد ًیاٍرد تا ّن سزش را تاال درجِ 39اس  تایذ تخَاتذ تیطتز تیوار

ٍ  هوٌَع الزاُ رفتي است 2h تاّویي طَر  .فمط تا ٍیلچز تایذ جاتجا ضَد  1hتا 20minهذت 

 .ًثایذ وارّای سٌگیي حتی راًٌذگی اًجام دّذ 48hتا

درجِ ساٍیِ ی تخت)ٍجَد هحافظ ّای دست ٍ ضاًِ ضزٍری  40-30ًاحیِ ی گزدًی           

 است(
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 (69تا39درجِ تِ پاییي )یا 09تخت      ًاحیِ ی پاییٌی       

 .تایذ تِ ّوزاُ تیوار تَصیِ ضَد وِ ًاحیِ ی هَردًظز تِ ّیچ ٍجِ دستىاری ًطَد

 هَارد استفادُ ی هایلَگزافی:

رسی فطزدگی ّای خارجی طٌاب ًخاعی تذلیل دیسه تیزٍى سدُ، ضىستي استخَاى، تزای تز

در  ایي ضایعات تِ ضىل یه دفَرهیتی تَهَر ّا ٍ ّویي طَر تَرم طٌاب ًخاعی تذلیل تزٍها.

 .اراوٌَئیذ خَد را ًطاى هیذٌّذ اراوٌَئیذ یا اًسذاد یا تٌگی در فضای ساب ضای سابف

  

 

 

 

 

 
  لاتل دیذى ّستٌذ ّای اعصاب ریطِ
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 تزًٍىَگزافی

CT گاّی تزای تزرسی اًتْای ًایضن ّا  اها .تمزیثا تطَر واهل جایگشیي تزًٍىَگزافی ضذُ است

 واهال تِ ایي تىٌیه ًیاس هیثاضذ

 :(dynosil)هادُ ی حاجة هَرد ًظز دایٌَسیل 

سهاى سیادی طَل هیىطذ تا جذب ضَد در  ؛هٌاسة تزای لسوتْای تاال :( هحلَل در چزتی-

وٌتزاست تاالیی ایجاد هیىٌذ ٍ احتوال ایجاد پٌَهًَی سیاد ویفیت ًتیجِ جذب پاییٌی دارد؛ 

                     است.

هیطَد ٍ جذب  سزیعا پاییي ّن هٌاسة است تزای تاالیی عالٍُ تز لسوتْای( هحلَل درآب: -

 است. ون ّن پٌَهًَی ایجاد احتوال

 .هیذٌّذ تا ٍاوٌص ّای سزفِ ٍ عطسِ واّص یاتذتِ تیوار  هَادی لثل اس اًجام تىٌیه* 

ًفس عویك  تیوار ضَد. استفادُ سَسپاًسیَى استٌطاق هستمین هیتَاًذ تِ صَرت َرسیلای* 

 اًجام هیطَد.(ی ون . )اهزٍسُ خیلهیىطذ تالفاصلِ پزتًَگاری ّا اًجام هیطَد

 

 

 

 


