
 مقدمه

درخواست می شود  یکی از رادیوگرافی های روتین که مکرراً

وضعیت استاندارد این رادیوگرافی  .باشدرادیوگرافی قفسه سینه می

بدین صورت که اشعه ایکس از خلف  . قدامی می باشد - خلفی

در این حالت قلب  . رد شده و از جلو بدن خارج می شودبدن وا

به گیرنده تصویر قرار داشته و درنتیجه بیمار در نزدیکترین فاصله 

اکثر این گرافی ها در حالتی   .کمترین بزرگنمایی را خواهد داشت

وضعیت ایستاده قرار دارد و وضعیت ه انجام می شوند که بیمار ب

 .تنفسی بیمار بایستی در حالت دم عمیق باشد

 

 

 

 

 

(نیمرخ) نمای لترال  

با قرار گرفتن پهلوی چپ بیمار در تماس با  معموالً در این نما

شود و در این حالت بزرگنمایی قلب در گیرنده تصویر انجام می

زمانی است که مورد استثنا   .کمترین میزان ممکن خواهد بود

که در این حالت پهلوی راست ضایعه در سمت راست بیمار باشد 

 .گیردبیمار در تماس با گیرنده تصویر قرار می

رخ برای بررسی ستون فقرات وگرافی سینه به وضعیت نیم رادی

برای لوکالیزه کردن ضایعاتی که  پشتی و اندازه قلب و مخصوصاً

کر ذ . شودقدامی دیده شده باشند انجام می - در وضعیت خلفی

قدامی سمتی که  - نمای خلفی این نکته حائز اهمیت است که

 آن نمای لترال عمق و ضایعه در آن قرار دارد را نمایش می دهد

  .سازدضایعه را نمایان می

 

 

 

خلفی -.نمای قدامی  

قدامی  - شود که نمای خلفیاین رادیوگرافی زمانی انجام می

است این وضعیت بیشتر برای بیمارانی معمول   .پذیر نباشدامکان 

مثال بر روی یک )که در هنگام رادیوگرافی در حالت نشسته 

وضعیت خوابیده بر روی برانکارد به بخش یا به  (صندلی چرخدار 

 .رادیولوژی مراجعه کنند

خلفی قفسه سینه ممکن است به حالت  - رادیوگرافی قدامی

ستفاده از یک دستگاه سیار ا خوابیده بر روی تخت رادیولوژی یا با

  .رادیولوژی در بالین بیمار انجام شود

 

 

 

 



خوابیوده بوه   )همچنین ممکن است رادیوگرافی های دکیوبیتووس  

توان به عمل آید که در این حالت سطح آزاد مایع گاز را می( پهلو

اگر مایع در فضای جنبی راست فرض شود ، یوک    .مشاهده کرد

 . شوود راست انجوام موی   رادیوگرافی به وضعیت لترال دکیوبیتوس

شوت بیموار در   بیمار به پهلوی راست خوابیده و پ بدین صورت که

باشد و چنانچه موایع در فضوای جنوب    می یرتماس با گیرنده تصو

سوایر   .خوابود  مین صورت به پهلوی چپ میه چپ باشد بیمار به

هوای  ( ابلیک)هایی که ممکن است درخواست شود مایل وضعیت

باشد که برای ارزیابی قلب و مری در آزمون بلوع  راست و چپ می

ها دههای ناحیه آگزیالری دنباریم یا ضایعات لوکالیزه و شکستگی

 .شودانجام می

 

 

دم از بیمار در حالت دم عمیق و باز در برخی از موارد ممکن است

رادیوگرافی قفسه سینه در خواست شده به طور همزمان  عمیق

باشد که این حالت بیشتر در بیمارانی که مشکوک به 

( بلع) یا آسپیراسیون (وجود هوا در فضای جنب)موتوراکس پنو

 .شودانجام می، جسم خارجی باشند
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