
 

  

  ی هشتمجلسه  –تکنیک تخصصی 

 وریٕیبٖفریجب  –فرحٙبن رلیٝ  –ٟٔرزاز لرثبّ٘ٛ اعضبی ٌرٜٚ: 

 

Sialography - Dacriocystography 
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 سیبٌِٛرافی

 (salivary glandرازیٌٛرافی از غسز ثسالی)

 است. ٘فد ٚ ضىٓ زرز ٟٔٓ تریٗ ٔطىالتی وٝ زر غٛرت عسْ ترضح غسز ثسالی رخ ٔیسٞس:

 ا٘سساز)سًٙ( تٍٙی،عفٛ٘ت،  ثساق ثٝ زالیُ ٔرتّف ٕٔىٗ است وبٞص پیساوٙس:

 ازأٝ زارز ٚ ثسرٌتریٗ غسٜ ی ثسالی است ٚ  اٚیٝ فىیٛٔب تب پبییٗ زغسٜ ی پبرٚتیس از لٛس زایٍ

  (stensen’s duct)را ترضح ٔیىٙس. ٔجرای ایٗ غسٜ، ٔجرای استٙسٗ  ی ثساق لسٕت عٕسٜ

اسیبی ثسري  بت ذٛز را ٔیریسز، زٚٔیٗغسٜ ترضح . ٘بحیٝ ای وٝ ایٗ٘بْ زارز تیسٔجرای پبرٚیب 

  فه ثبالست.

 

ثٝ زیر زثبٖ ٚ جّٛ ٔیریسز ٚ ٔجرای اٖ ٚارتٖٛ  (submandibular)غسٜ ی زیر زثب٘ی 

(Wharton) .٘بْ زارز 

 ٚسبیّی وٝ ثػٛرت رٚتیٗ ثرای ا٘جبْ ایٗ پرتٍٛ٘بری احتیبج است:

 زستٍبٜ پب٘ٛرٚٔیه رازیٌٛرافی-

 زیّیتٛر-
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 پرٚة-

 ٞبی ٔرػٛظسرً٘ -

 عیٙه ٞبی ٔرػٛظ-

 ٚة ٔیس٘ٙس ٚلتیزر زٞبٖ)ٔثال آثّیٕٛ( ٔجرا وٝ ٔطرع ضس پرترش  استفبزٜ از یه ٔبزٜ ی

ٔٛاز حبجت  سٛزٖ ٞبی ٔرػٛظ ثٛسیّٝ ی ثعسٔیس٘ٙس زیّیتٛر  ٔطٕئٗ ضٛ٘س وٝ زاذُ رفتٝ

. )رلیك ٔیطٛز( رٚغٙی استفبزٜ ٔیىٙیٓ چٖٛ ٔبزٜ حبجت ٔحَّٛ زر آة زر ثساق حُ ٔیطٛز

 .ٔبزٜ ی حبجت تسریك ٔیىٙٙس سی سی 2تب  5.5ثیٗ 

  ٘ىتٝ: زر اطّس ٔریُ ٔبزٜ ی حبجت ٔٛرز استفبزٜ را یس ٔحَّٛ زر اة ٘بٔیسٜ است.

 OPG  (Golden Choice)تریٗ ٚ راحت تریٗ پرتٍٛ٘بری:ثٟ

 ٕ٘ب ٞبی وٕىی زیٍر:

 2.5)زر ٔریُ ثرای غسٜ ی پبرٚتیس،  زاٚیٝ فىی سب٘تر اضعٝ: ٘مطٝ ی ٔٙسیجُ lateral ٕ٘بی(-

فىی لیس ضسٜ یٝ ی بثٕٙسیجٛالر، حبضیٝ ی تحتب٘ی زاٚثرای سسب٘ت ثبالی زاٚیٝ ی فىی ٚ 

 است.(

سٕت طرفی وٝ ث اٌر ثیٕبر ثٝ غٛرت سٛپبیٗ ثبضس سر وٕی ٕ٘بی تب٘ژا٘سیبَ غسٜ ی پبرٚتیس( -

ٔٛرز ازٔبیص لرار ٔیٍیرز ٔیچرذس تب غسٜ ی پبرٚتیس عٕٛز ثر وبست ضٛز ٚ اٌر ثیٕبر ثٝ غٛرت 

ثبیس طٛری تٙظیٓ ضٛز  زر ٞر زٚ حبِت سر) پرٖٚ ثبضس، سر وٕی ثٝ سٕت ٔربِف ٔیچرذس.

  .(ٚ رأٛس ٔٙسیجُ ٔٛازی ثب وبست ثبضس وٝ غسٜ ی پبرٚتیس عٕٛز ثر وبست ضٛز
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تر است ثیٕبر زٞبٖ بسیٖٛ ٞب ثٟ٘طبٖ زازٖ وّسیفیى٘ىتٝ: زر ٔریُ اضبرٜ ضسٜ وٝ ثرای ثٟتر 

  ٚ ِٛح ٞبی ذٛز را ثبز وٙس. وٙس ذٛز را از ٞٛا پر

 

تػٛیر رٚثرٚ ثرای ثرسی 

ٚجٛز تٛٔٛرز زر ثبفت ٘رْ ٚ 

غسٜ ی پبرٚتیس است وٝ 

ا ٘یس رٞیچ وّسیفیىبسیٛ٘ی 

 ٘طبٖ ٕ٘یسٞس.
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 : submentovertex (intraoral method) ٕ٘بی( -

 

 

 

 

زر تػٛیر رٚثرٚ، وّسیفیىبسیٖٛ ٞب زر 

 ٘بحیٝ ی پبرٚتیس زیسٜ ٔیطٛ٘س.
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ٞٓ ثرای ٘طبٖ زازٖ تٛٔٛر ٞبی ٔٛجٛز زر  (verticosubmental)( ٕ٘بی ٚرتیىٛسبثٕٙتبَ -

 وف زٞبٖ وبرثرز زارز. ٚ وٙبرٜ ٞبی ذّفلسٕت 

 

رج ضٛز. )زٞب٘طٛیٝ ٞٓ ٔبزٜ حبجت ذب چىب٘سٜ ضٛز تب زٚثبرٜزرآذر وبر ثبیس ٔبزٜ ای ترش 

 (ثرای جٌّٛیری از عفٛ٘ت ثٟتر است استفبزٜ ضٛز

                                                                                                               :ocystography)(ducry غسزاضىیثرسی 

اضىطبٖ پس ٔیس٘س، آٟ٘بیی وٝ ٔرتجب رافی: زروسب٘ی وٝ اضىطبٖ ٕ٘ی آیس، زالیُ ا٘جبْ ایٗ ٌ

 .عفٛ٘ت ٚ تٍٙی

 .ثبیس حتٕب از ٔبسه استفبزٜ ضٛز تبتٙفس ثٝ چطٓ ثیٕبر ٘رٛرز٘ىتٝ: 

ٚسبیُ ٔٛرز  - استفبزٜ ٔیطٛز (وبئیٗچطٓ )تترا وٙٙسٜ یاز ا٘جبْ وبر ٔبزٜ ی ثی حس  لجُ

 .ثساذُ پّه پبییٗ ٔیریس٘س وٝ ضسعفٛ٘ی وٙٙسٜ )ٔٛاز( لطرٜ :استفبزٜ

 ٔرػٛظ سٛزٖ زیّیتٛر/ پرٚة/ ٚسبیُ ٔٛرز٘ظر:
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 .ستٍی تسریك ٔیطٛزٞثٝ آ ٔبزٜ حبجت رٚغٙی ثب ٚیسىٛزیتٝ ی پبییٗ  1ml-0.5ٔبزٜ حبجت:

 لجُ از سیبٌِٛرافی ٚ زاورٚسیستٌٛرافی ثبیس ٕ٘بٞبی سبزٜ ثٍیر٘س

 ثرای سبزٜ ی زاورٚسیستٌٛرافی:

1)modified Waters 

2)caldwell 

 از ٕ٘بی ِتراَ استفبزٜ ٔیىٙیٓ. nasolacrimal ductثرای زیسٖ 

 

 

زر تػٛیر رٚثرٚ، ا٘سساز *

ٚ  ثیٗ ویسٝ ی اضىی

 ٔجرای اضىی ٚجٛز زارز.


