
 مقدمه

دیوگرافی های ساده یا طبیعی را ،در اکثر ضایعات عصبی

نظر تشخیصی خیلی غیر  یا اختالالت کشف شده از است

رادیوگرافی ساده در حال حاضر به  . باشداختصاصی می

البته در تشخیص مولتیپل میلوما   .شودندرت درخواست می

و به عنوان بخشی از موارد بررسی اسکلت از نظر کودک 

 .آزاری انجام می شود

ائه رآی تصاویر بسیار با ارزشی از مغز اآرسی تی اسکن و ام

-و از نظر عملی در تمام بیماران مبتال به بیماری می دهند

 .های داخل جمجمه یکی از این دو روش اندیکاسیون دارد
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 ، تورییانهای پرتونگاری جمجمه، فضل ا.هلروش -1

 انتشارات نور دانش، فصل اول

های رایج، دکتر علی فیضی، ارزیابی رادیوگرافی -2

 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد، فصل هشتم

 

 (  LATERAL)نمای نیم رخ جمجمه 

این نما برای بررسی موارد کلسیفیکاسیون های داخل 

جمجمه، تغییرات عروقی کاسه سر، افزایش فشار داخل 

در اطفال که موجب باز شدن درزهای  بخصوص)جمجمه 

شود، افزایش ضخامت استخوان در می( دیاستاز)جمجمه 

قسمت های مختلف کاسه سر، تغییر شکل سالتورسیکا، 

استفاده ( بخصوص ترک های بسیار کویک)ها شکستگی

 .شودمی

 

 

 

 

 

 (  PA) نمای خلفی قدامی جمجمه

کریستاگالی استخوان ، های هوایی اتموئیداین نما سلول در

دورسوم  . شوندمی های پیشانی دیدهپیشانی و سینوس

های هوایی در باالی سلول (Dorsum celli) سلی

 .شوداتموئید دیده می

درجه به سمت  11تیوب اشعه ایکس  ،برای روش کالدول

 .گیردپا زاویه می

 

 

 

 

 



 به چه نکاتی توجه کنیم؟

روی هم قرار گرفتن ناشی از دانسیته خطی یا منحنی 

 .باشدی نوع دپرس میگها نشانه شکست استخوان

ید مطرح کننده وجود وجود مایع در سینوس اسفنوئ

 .ده جمجمه استشکستگی در قاع

تر تر با کناره های شارپتر و شارپمستقیم، خط شکستگی

های عروقی انالو در محلی غیر از محل سویورها و ک

 .است

 ز تمام ضخامت جمجمه عبور ها یون اشکستگی

  .رسند، شفاف تر از مسیر عروقی به نظر میکنندمی

ها به طور ناگهانی است و تورم نسج انشعابات شکستگی

 .نرم رویی همیشه وجود دارد

خط سویورها نیز در محل های آناتومیک مشخص دیده 

شوند و حدود ناواضح و حاشیه اسکلروزه دارد و حالت می

باز شدن یک   .دهدمنظم معینی را نشان میای دندانه

 .سویور همان اهمیت شکستگی را دارد

کستگی به در شکستگی دپرس، قطعه یا قطعاتی از ش

ها دارای این شکستگی عموماً . روندداخل جمجمه فرو می

یک نمای شاخص رادیوگرافی به صورت سایه روشن 

دلیل روی هم افتادن قطعات شکستگی ه هاللی شکل ب

این موارد  در( مماسی)نماهای تانژانسیل   .ی باشندم

 .کنندتشخیص قطعی را فراهم می

 

 

های صورتاستخوان  

، ررسی رادیولوژی استخوان های صورتترین علت بشایع

رادیوگرافی ساده در شرایط   .ترومای وارده به صورت است

 ررسی اولیه و نسبتاًبحاد به عنوان روشی مناسب برای 

های  استخوان . رودبرای ترومای صورت به کار میسریع 

-استخوان ، اربیت دو طرفمندیبل ،ماگزیال صورت شامل

وگرافی ساده مورد بینی و گونه را می توان با رادیهای 

  .بررسی قرار داد

 نمای واترز

های فک  نمای واترز نشان دهنده حفره اربیت، استخوان

 .باشدای میباال و قوس های گونه
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