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Nasal bone  

یکی از مهمترین شکستگی هایی که در صورت اتفاق می افتد،شکستگی تیؽه بینی 

لوژی می است.عالوه بر شکستگی استخوان شکستگی ؼضروؾ هم داریم که در رادیو

:توان دید .اما اولین نما  

Lateral position: 

 استفاده از فیلم معمولی
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 استفاده کرد. occlusalنکته: میتوان از فلم دندان یا 

Positioning   آن مشابه لترال جمجه است ، با این تفاوت که ما در رادیوگرافی جمجمه

از بوکی استفاده میکنیم اما در اینجا از بوکی استفاده نمیکنیم.همچنین در جمجمه لترال ، 

بینی بصورت خط موازی  دو طرفه.چون همواره تیؽه nasalیک طرفه است اما برای 

پایین تر از  1.2cm))اینچ 2/1د.اشعه مرکزی بصورت عمود بر کاست در حد در نمی آی

nasion.تابیده میشود 

 

 L .استفاده کنیم occlusalدر مواردی که به دقت باالیی نیازمندیم بهتر است از فیلم های 

& R  حتما بر روی کلیشه مشخص شود چون انحرافات برای ما تعیین کننده است و

 . L.LATدیده میشود یا R.LAT  که در   پزشک باید ببیند
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 استفاده از فیلم دندان

 

استفاده شود.)البته در occlusal نکته مهم در این روش این است که حتما از فیلم های 

مریل از فیلم های رادیوگرافی معمولی هم استفاده شده( این فیلم در داخل دهان قرار 

رجستگی هایی دیده ود.روی این فیلم یکسری بگرفته و توسط دندان ها نگه داشته می ش

 می گویند و حتما باید رو به اشعه باشد. emboss میشود که به آن

TANGENITAL PROJECTION: 

)پارچه ای که از هفت و هشت های  (chevron) به عالمت های روی فیلم دندان چورن

اشعه باشد.همچنین  قطعه برجسته حتما باید رو به گفته میشود و پی در پی ساخته شده(

 .)زیرا دانسیته ی کاذب میدهد( این برجستگی ها باید خارج از محدوده آناتومیکال باشد

 supineفیلم داخل دهان قرار گرفته و توسط دندانها نگه داشته می شود.بیمار به حالت 

قرار میگیرد.اشعه عمود بر فیلم از باال به   submentovertical خوابیده یا به حالت 

 تابیده میشود. (glabelloalveolar)در واقع موازی با خط  پایین در حد گالبال
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هم قابل بررسی است و اگر شکستگی septal cartilageدر این نما عالوه بر تیؽه بینی 

 وجود داشته باشد بخوبی در این نما مشخص میشود.
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ارند یا انهایی که د (concave)نکته: در کودکان و افراد بالػ که صورت های مقعر

 دندان های باالی جلو امده دارند، نمای تماسی موفقیت امیز نیست.

ود.به دست آوردن در دعواها بیشتر شکستگی قوس زایگوماتیک و بینی مشاهده میش

 زایگوماتیک دشوار است. تصویر شکستگی قوس

Zaygomatic arch 

 :submentovertexنمای  
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شولر است با این تفاوت که اشعه عمود بر  submentovertexکه مشابه نمای 

IOMBL  درجه تفاوت دارد.و  7است که با شولرExposure factors  هم برای

submento vertex zygomatic ه هایی نسبتا باریک کمتر می شود.چون قوس ها تیؽ

 اشد.علت شرایط کمی پایین تر قرار داده می شود تا بخوبی قابل بررسی ب هستند به همین



ی چهارمجلسه   Page 7 
 

 در  قوس گونه ای چپ شکستگی جود دارد Aدر شکل 

 

در صورتیکه پرتونگاری بصورت یک طرفه مد نظر باشد نمای بعدی آن باید 

tangantial  باشد.در این نما بیمار همانند نمای قبلی پوزیشن داده میشود،با این تفاوت

زایگوماتیک درجه به سمت نیمه مورد نظر باشد و اشعه مماس بر قوس  15که سر 

 تابیده شود اما در نمای قبلی اشعه بین دو زایگوما تابیده میشود.



ی چهارمجلسه   Page 8 
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 زایگوماتیک در نمای تماسی قوس

 

May method: 
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در حالیکه بیمار مقابل بوکی استند ایستاده سر تا حد امکان به باال رانده می شود،شانه به 

تابیده میشود.توجه شود که  zaygomatic archبوکی چسبیده و اشعه مرکزی در حد 

 درجه به سمت مخالؾ میچرخد و از نیمه مورد نظر دور می شود. 15سر حدود 

 

 

 3.8cm)) اینچ 1.5در حد قوس زایگوماتیک، IOMLاشعه مرکزی بصورت عمود بر 

و  تصویر قبلی می شود. reverseخلؾ گوشه خارجی چشم تابیده می شود.این نما 

دارند و یا استخوان  (depressed fractures)شکستگی فرورفته بیشتر در بیمارانی که 

 گونه ی انها تخت است استفاده میشود.
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Modified town method: 

 

عمود و اگر  IOMBLیا  sup،OMBLقرار میگیرد)بیمار  townبیمار در وضعیت 

OMBL   درجه و در صورت عمود بودن  33عمود زاویهIOMBL  درجه به  37زاویه

هم اندکی  exposure factorو  nasionاینچ باالتر از  1پا( نقطه سانتر اشعه  سمت

 کاهش می یابد.
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Mandible )سمفیز منتی(: 

 

سمفیز به مفاصلی گفته میشود که کمترین میزان جابه جایی را داشته باشند.اما در مورد 

لوغ از بین سمفیز منتی باید گفت که در بچگی این فاصله وجود داشته و پس از سن ب

مهم است؟ در  (mental symphysis) منتی میرود.اما چرا رادیوگرافی از سمفیز

سمفیز منتی معموال یک افزایش دانسیته وجود دارد و آسیب هایی که به این ناحیه وارد 

این پرتونگاری شود.بنابر CT-scan  missمی شود ممکن است گاهی در رادیولوژی و 

 رد.از مندیبل اهمیت خاصی دا

 

 : AP-axialاولین نما : 
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زیر  occlusalبه نحوی قرار میگیرد که فیلم  verticosubmentalسر دروضعیت 

ات فیلم در می تقریبا به مواز acanthiomeatal lineچانه قرار گیرد.در این نما 

 منتی تابیده میشود. درحد سمفیزدرجه  45-43آید.اشعه مرکزی با زاویه 
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           ←دندانی  شکستگی،کیست*

 التهاب مؽز استخوان در اثر عفونت           osteomyelitisسرایت به استخوان و

 ترمیم -2تخریب و -1دو روند داریم  osteomyelitدر 

یست همان موقع که ساخته میشود تخریب میشود و در نتیجه ترمیم هیج گاه کامل ن روند

می گویند.احتمال  sickesterدارند که به آن تیؽه های استخوانی شکلی در هم و برهم 

 در تنه مندیبل وجود دارد. sicksterدیده شدن 
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PA mandibular rami: 

 

عمود،پیشانی و بینی به بوکی استند   OMBLجمجمه قرار میگیرد.PAبیمار در وضعیت 

نقطه سانتر اشعه در حد  ،منطبق بر خط وسط mid sag plainتکیه داده شود و 

acanthionدر این نما تنه هم دیده میشود اما هدؾ.ramus  .است 

 در تصویر چپ شکستگی شاخ راست مندیبل مشهود است
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PA-axial: 

 

درجه به سمت سر تابیده میشود ،نقطه  25-23مشابه نمای قبلی است. اشعه مرکزی 

 است.  acanthionسانتر هم همان 
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 تنه ی مندیبل:

 :PAنمای 

 

عمود است اشعه مرکزی عمود بر  acanthiomeatal خط ی مندیبل برای بررسی تنه

مشاهده میشود و آنچه بیشتر  ramusانتهای تحتانی کاست در حد لب ها تابیده می شود.

 دیده میشود تنه است.
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PA-axial  متودzanelli: 

 

و بینی و چانه در تماس  قرار گرفته به باال رانده میشود PAدر حالیکه سر در وضعیت 

عمود بر تخت قرار  تقریبا acanthiomeatal line با تخت قرار میگیرد در این حالت

 TM jointدرجه به سمت سربین دو  33با زاویه  قبل( اشعه مرکزی گیرد.)مانند نمایمی

 تابیده میشود این نما کامال برای تنه انجام میشود. مندیبل با استخوان تمپورال()مفصل 

 

، به TM jointپیشنهاد میکند که برای ایجاد کنتراست بهتر در اطراؾ  zanelliنکته: 

 مریض بگوییم که دهان خود را از هوا پر کند...


