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PNS (Para Nasal Sinuses) 

سیٌَس ّای پارا ًازال :  سیٌَس ّا هطکالت زیادی تِ ٍجَد هی آٍرًذ ٍ یک هحیط کطت هٌاسة 

 ترای رضذ اًَاع هیکرٍب ّا ّستٌذ. پس تررسی سیٌَس ّا ترای ها اّوییت زیادی دارد.

هعوَال در التْاب سیٌَس یا سیٌَزیت چٌذ عاهل هْن است : در التْاتات هعوَال هایعات دارین 

ها هیساى هایع درٍى ظرف را از کٌار تِ  ,ّن هوکي است هایعات ٍجَد داضتِ تاضذدر سیٌَس 

ًِ! در سیٌَس ّن ّویي طَر است. پس ترای عکسثرداری از  ,راحتی تطخیص هی دّین ٍلی از تاال

یا ًطستِ کِ در  cross tableپرتًَگاری تا پرتَ افقی صَرت هی گیرد یا تِ صَرت  ,سیٌَس 

 ِ ترجیح دادُ هی ضَد.سیٌَس ّوَارُ ًطست

ایستادُ یا ًطستِ تواًذ چَى تکاى ّای کَچک در  positionدقیقِ در  3 – 5تیوار تایذ حذاقل 

 سطح هایعات هطکل ایجاد هی کٌذ.

 ال تِ سٍِ هاگسیالری ّستٌذ . اتوَئیذ ال، فرًٍتالاسفٌَئیذ ،سیٌَس ّای ها ضاهل : اتوَئیذال

 ضَد. ٍ خلفی تقسین هی ، هیاًیقسوت قذاهی
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جوجوِ  lateralاست. )لترال راست یا چپ ( : ایي ًوا هطاتِ  lateralاٍلیي ًوا در سیٌَس ّا 

 است.

 

Mid sagital plane  تِ هَازات کاست. فقط ًکتِ ایي است کِ تایذ در ٍضعیت ایستادُ یاcross 

table  کلیِ ر ایي ًوا ایٌچ پطت گَضِ خارجی چطن تاتیذُ هی ضَد. د 2/1 – 1تاضذ. اضعِ هرکسی

 ی سیٌَسْا در تصَیر دیذُ هیطَد.
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 جوجوِ قرار هی گیرد.  PA)هتَد کالذٍل ( : تیوار در ٍضعیت ایستادُ در هَقعیت  PA axialًوای 

 

 

تا  OML)تا درجِ تِ تاال راًذُ هی ضَد. 15سر حذٍدا )تَکی استٌذ ثاتت تاضذ(  -1در ایي حالت : 

درجِ تِ صَرت  15لثِ تاالیی کاست  )تَکی استٌذ زاٍیِ تگیرد( -2  درجِ تسازد( 15گریذ زاٍیِ ی 

 ًسدیک هی ضَد.  *ایي فرقص تا کالذٍل جوجوِ است.

. در ایي ًوا سیٌَس ّای فرًٍتال ٍ  خارج ضَد nasionٍد حذ تِ صَرت افقی است ٍ ازاضعِ هرکسی 

 طِ دیذُ هی ضَد.اتوَئیذال قذاهی تِ خَتی در کلی
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 :waters (PARIETOACANTHIAL.P)ًوای 

 

 

 

درجِ ترای  33درجِ اعوال ضَد .  33سر تِ تاال راًذُ ضذُ تا زاٍیِ  PAدر حالت ایستادُ از ٍضعیت  

 خارج هی ضَد. Accanthionدیذى سیٌَس هاگسیال . ًقطِ ساًتر اضعِ از 
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 کِ تاعث افتادى لثِ ی پترٍس تر سیٌَس هاگسیالری هیطَد:  watersًکتِ: ٍضعیت غیر صحیح 
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Modification waters (open mouth waters method)  هطاتِ ًوای ٍاترز فقط دّاى کاهال :

)ًکتِ: ضایذ سیٌَس ّای اسفٌَئیذ  هعوَال سیٌَس اسفٌَئیذ در هرکس دّاى تاز دیذُ هی ضَد. ,تاز 

 فقط در ایي ًوا ٍ ًوای لترال دیذُ ضًَذ(
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 (submentovertex : هتَد ضَلر ) 
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ٍ از تیي دٍ  IOMLتِ هَازات تَکی استٌذ قرار هیگیرد ٍ ًقطِ ی ساًتر عوَد تر  IOMLدر ایي ًوا 

 ضَد. ساًتی هتر جلَی سَراخ گَش خارجی ٍارد 1.1زاٍیِ ی هٌذیثل از 

 

PA  سر در ٍضعیت سیٌَس ّاترای تررسی توام :true PA  ًِقطِ  ,ایستادُ قرار گرفتnasion  در

 .هرکس کاست
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تتاتذ سیٌَس ّای اتوَئیذ دیذُ هی ضَد )اتوَئیذال  nasionدر صَرتی کِ اضعِ عوَدی در حذ  

 خلفی (

 

 گالتال عثَر هی کٌذ . درجِ تِ سوت سر از 11ترای تررسی سیٌَس اسفٌَئیذ اضعِ هرکسی 
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 ٍ آکًَتیَى تاتیذُ هی ضَد . چطناضعِ هرکسی تیي لثِ تحتاًی  ریهاگسیال سیٌَس ترای تررسی

 

 ترای تررسی سیٌَس فرًٍتال اضعِ هرکسی تیي گَضِ چطن ٍ آکًَتیَى تاتیذُ هی ضَد .

 


