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به نقل از وبالگ http://radiologyinfo.blogfa.com

پرتُوگاری سادي یا فیلم مقدماتی از کلیً ٌا  ،حالبٍا َ مثاوً
۱plain film ( preliminary film ) or KUB.
 (۲ارَگرافی ترشحی  ،ارَگرافی داخل َریدی
)Excretion Urography or Intravenous Urography ( IVP
 .۳پیلُگرافی رترَگراد ارَگرافی صعُدی() Retrograde Pyelography
-4پیلُگرافی آوتگراد ( ارَگرافی وسَلی )
) Antegrade Urography ( Pyelography
5وفرَستُمی پُستی جٍت کیستٍای کلیً -
Percutaneous Renal Cyst Puncture
 -6سیستُ اَرترَگرافی در حال ادرار کردن
Micturating cystourethregraphy
 -7سیستُگرافی Cystography
 -8آرتریُگرافی ( شریان وگاری )Arteriography
َ-9وُگرافی ( َرید وگاری ) Venography
 -10لىفُگرافی Lymphography
 -11سُوُگرافی Sonography
 -12سی تی اسکه ) Computerized tomography ( CT
 -13رادیُایسَتُپ Radioisotopes
 -14تصُیربرداری با میدان مغىاطیسی
) Magnetic Resonance imaging ( MRI
مقدمً :
تشسعی ػولکشد عیغتن ادساسی تْعظ  14سّػ کَ دس لغوت لثل ًاهثشدٍ ؽذ  ،اًدام هی
گشدد  .دس ایي همالَ سّؽِای اّل تا ُفتن هْسد تشسعی لشاس خْاُذ گشفت .سادیْگشافی
اص عیغتن ادساسی ؽاهل سّؽِای هخقْفی هی تاؽذ کَ ُش کذام اص آًِا ًیاص تَ داسّی
کٌتشاعت داسًذ ّ دس ُش سّػ ُذف خافی دًثال هی ؽْد .
دس اتتذا ػکظ عادٍ ؽکن (  ) scoutاص ًازیَ ؽکن ّ لگي تیواس دس ّضؼیت خْاتیذٍ (
 ) supineتِیَ هی ؽْد  .ایي ػکظ خِت اسصیاتی کشدى اتٌْسهالیِا هی تاؽذ ّ دس
تؼضی اص اًذیکاعیْى ُا ً ،وای هایل ّ یا ًیوشش ( ً ) oblique lateralیض اًدام هی
ؽْد ّ گاُی ًوای ایغتادٍ (  ) Erectخِت تشسعی خاتدایی کلیَ گشفتَ هی ؽْد .

فیلن همذهاتی هؼوْالً هسل  ،ؽکل  ،اًذاصٍ ّ هیضاى خاتدایی کلیَ ُا سا ًوایاى هی عاصد .
اها زالثِا ّ هداسی ادساسی سّی فیلن همذهاتی هؾخـ ًوی ؽًْذ ّ صهاًیکَ توام اخضای
عیغتن ادساسی تا داسّی کٌتشاعت پش ؽًْذ  ،دیذٍ خْاٌُذ ؽذ .
پرتُوگاری سادي دستگاي ادراری ( ) KUB
پشتًْگاسی عادٍ اص دعتگاٍ ادساسی تؼٌْاى آصهْى همذهاتی خِت هطالؼَ کلیَ ُا  ،زالثِا
ّ هثاًَ دس ساتطَ تا عٌگِای ادساسی ( زاخة ) کلیغفیکاعیًِْا هاًٌذ عل یا تْهْسُا دس
کلیَ ُا  ،پشّعتات ّ هثاًَ ّ ًؾاى دادى عایَ ًغح ًشم کلیَ ُا اًدام هی ؽْد  .تِتش اعت
ایي آصهایؼ دس فْست فْسیت ًذاؽتي تا آهادگی سّدٍ ای اًدام ؽْد ُ .ن چٌیي
پشتًْگاسی عادٍ سا لثل اص تضسیك هادٍ زاخة دس آغاص آصهْى اّسّگشافی تؼٌْاى اّلیي
کلیؾَ آصهایؼ تِیَ هی کٌٌذ کَ دس فْست ازتوال پْؽیذٍ ؽذى عٌگِا ّ کلیغفیکاعیْى
ُای ادساسی تْاعطَ هادٍ زاخة اص ًظش پٌِاى ًواًٌذ ّ دس ػیي زال آهادگی سّدٍ ای ،
ّضؼیت ایذٍ آل تیواس ّ ػْاهل تاتؼ هٌاعة تذعت آیذ .
پشتًْگاسی عادٍ دعتگاٍ ادساسی دس ّضؼیت سّتشّ (  ) APخْاتیذٍ تشسّی تخت
سادیْلْژی هاًٌذ پشتًْگاسی ؽکن (  ) supine Abdomenفْست هی گیشد .
ارَگرافی ترشحی ( ) IVU
آصهایؼ اسّگشافی یکی اص اعاعی تشیي سّؽِای تقْیشتشداسی اص دعتگاٍ ادساسی تا
تضسیك هادٍ زاخة یذداس هسلْل دس آب داخل ّسیذی گفتَ هی ؽْد  ،هادٍ زاخة اص طشیك
خْى تَ کلیَ ُا هی سعذ ّ چْى ػْاهل کٌتشاعت تْاعطَ تْتْلِای کلیْی خزب دّتاسٍ
ًوی ؽْد تاػث افضایؼ غلظت هادٍ زاخة دس ادساس هی ؽْد .ایي آصهایؼ تَ طْس هؼوْل
تا تؼییي ّلت لثلی تخؼ ُای سادیْلْژی تِوشاٍ آهادگی کاهل تیواس اًدام هی ؽْد ّ .لی
دس هْاسد اعتثٌایی هوکٌغت تذّى آهادگی تست ػٌْاى اسّگشافی اّسژاًظ ًیض تْفیَ
ؽْد .
آمادگی بیمار ( ) Patient Preparation
ًکاتی کَ خِت آهادگی تیواس زائض اُویت اعت ؽاهل :
 -1ػاسی ؽذى هْاد دفؼی ّ گاص اص سّدٍ ُا کَ دس اغلة عشّیغِای سادیْلژی تا خْسدى
هغِل سّغٌی هاًٌذ سّغي کشچک یا  Laxaricineتومذاس  40گشم ػقش سّص لثل اص
آصهایؼ اعتفادٍ هی ؽْد  ،تؼضی اص هشاکض سادیْلْژی  ،دّ تا عَ سّص لثل اص آصهایؼ
تیواس سا تست سژین غزایی کن زدن تا خْسدى هغِل هالین هاًٌذ لشؿ تیضاکْدیل سّصی
دّ تا عَ ػذد لشاس هی دٌُذ ّ عپظ اص ًیوَ ؽة لثل اص سّص آصهایؼ تیواس ًاؽتا هی هاًذ
 .دس هْسد تیواساًی کَ هغِل سّغٌی ػقش سّص لثل اص آصهایؼ هیل هی کٌٌذ  ،تایذ تَ
ایي ًکتَ تأکیذ ؽْد کَ تیواس تا لثل اص خْاب فؼالیت لاتل تْخَ داؽتَ تا هغِل اثش هثثت
تگزاسد  .دس هْاسدی کَ تیواس لادس تَ خْسدى هغِل اص ساٍ دُاى ًثاؽذ  ،اص ؽیاف
تیضاکشدیل ّ دس ًضد تیواساى تغتشی دس تیواسعتاى تٌمیَ آب ّ سّغي صیتْى اعتفادٍ هی
ؽْد  .اطفال ّ تیواساًی کَ ُویؾَ اعِال داسًذ ً ،یاصی تَ خْسدى هغِل ًذاسًذ ّ تَ
اطفال دس ؽشّع آصهایؼ ًْؽاتَ ُای گاصداس خْساًذٍ ؽذٍ تا تاػث اًثغاط گاص هؼذٍ (

 ) Gas distention stomachؽذٍ ّ تقاّیش کلیَ ُا پظ اص تضسیك هادٍ زاخة دس
صهیٌَ تیشٍ هؼذٍ تَ خْتی لاتل تشسعی تاؽذ .
 -2هٌغ اعتفادٍ اص هایؼات توذت چٌذ عاػت لثل اص آصهایؼ دس تیواساًی کَ ػولکشد
فیضیْلْژیکی کلیَ ُای آًِا طثیؼی اعت ّ دس ًتیدَ تاػث افضایؼ غلظت هادٍ زاخة دس
ادساس ّ هِیا عاختي تقْیش ایذٍ آل اص عیغتن پیلْکالیظ ُا هی ؽْد ّ .لی تشای تیواساًی
کَ هثتال تَ ًاسعائی کلیْی ّ للثی  ،دیاتت  ،تاال تْدى هیضاى اعیذ اّسیک ّ هیلْها هغض
اعتخْاى ُغتٌذ ّ دس اطفال ّ ًْصاداى کَ هسذّد کشدى هایؼات تاػث تَ ُن خْسدى
تاالًظ الکتشّلیتِا هی ؽْد  ،تِیچ ّخَ تْفیَ ًوی ؽْد  .دس آصهْى پیلْگشافی
ستشّگشاد چٌذ عاػت لثل اص آصهایؼ تیواس تایذ کاهالً ُیذساتَ تاؽذ .
 -3تیواساًی کَ عاتمَ زغاعیت ًغثت تَ تؼضی اص غزاُا ( هاُی )  ،هیٍْ ُا ّ تؼضی
داسُّا هاًٌذ پٌی عیلیي داسًذ  ،تدْیض داسّی ضذ زغاعیت هاًٌذ آهپْل ُیذسّکْستیضّى
لثل اص تضسیك هادٍ زاخة ضشّسی اعت ّ اص داسُّای زاخة تا فؾاس اعوضی پائیي ّ
(  ) Omnipaqueتشای آًِا اعتفادٍ هی ؽْد .
غیش آیًْی هاًٌذ اهٌیپاک
 -4تِیَ ًغختَ تَ هٌظْس تِیَ کشدى هْاد زاخة  ،عشًگ  ،اعکالپ ّیي  ،داسّی ضذ
زغاعیت ّ هغِل ّ تؾشیر آصهایؼ تشای آگاُی ّ ُوشاُی تیواس سّص لثل اص پشتًْگاسی
تدْیض هی ؽْد .
 -5اطویٌاى اص ػذم تاسداسی خاًن ُا دس توام آصهًِْای سادیْلژی ضشّسی اعت .
ً -6قة زائل پائی ّ ؽاًَ ای تخت سادیْلژی ( ّ ) Foat and shoulder support
هِیا تْدى داسُّای اّسژاًظ ّ اکغیژى الضاهی هیثاؽذ .
ارَگرافی اطفال
اسّگشافی دس اطفال هاًٌذ تضسگغاالى اًدام هی ؽْد  ،تا ایي تفاّت کَ پظ اص تِیَ ُش
کلیؾَ پشتًْگاسی آًشا تشسعی کشدٍ ّ تَ هؾاّسٍ گزاؽتَ هی ؽْد ّ عپظ ّضؼیت ُای
تؼذی سا پشتًْگاسی هی کٌٌذ .
تطْس کلی اسّگشافی دس اطفال ؽاهل پشتًْگاسی ُای صیش هی تاؽذ :
 -1کلیؾَ عادٍ ؽکن دس ّضؼیت AP
 -2کلیؾَ اص ًازیَ کلیَ ُا  2دلیمَ پظ اص تضسیك هادٍ زاخة
 -3کلیؾَ اص ًازیَ کلیَ ُا  5دلیمَ پظ اص تضسیك هادٍ زاخة
 -4کلیؾَ اص توام عیغتن ادساسی  15دلیمَ پظ اص تضسیك هادٍ زاخة
دس اسّگشافی اطفال اص کوپشعْس اعتفادٍ ًوی ؽْد ُ ،واًطْس کَ لثالً اؽاسٍ ؽذ  ،آهادگی
سّدٍ ای دس اطفال تشای ایي آصهایؼ خْسدى هایؼات گاصداس هاًٌذ ًْؽاتَ کَ تاػث اًثغاط
هؼذٍ ؽذٍ ّ اص طشیك گاص ( تؼٌْا

ى دسیچَ ) کلیَ ُا سا هی تْاى
هؾاُذٍ ًوْد  ،چٌاًچَ همذاس گاص تشای
کلیَ ساعت کافی ًثاؽذ پشتًْگاسی دس
ّضؼیت  RPOاًدام هی ؽْد .
ُن چٌیي دس ایي آصهایؼ تؼلت ػذم
آهادگی طفل هی تْاى اص تکٌیک
تْهْگشافی اعتفادٍ ًوْد ّ یا
پشتًْگاسی ؽکن سا دس ّضؼیت
ًیوشش کَ هْخة خذاکشدى کلیَ ُا اص
گاصُای سّدٍ هی ؽْد  ،اًدام داد .
دس فْست ًیاص هثاًَ سا پظ اص تخلیَ
هْسد هطالؼَ (  ) PVCلشاس هی دٌُذ
.

Nephrotomogaraphy and
Nephrourography
ًوای سّتشّ ( ) AP
پاساًؾین کلیَ ً ،فشّى ُا  ،هداسی خوغ کٌٌذٍ ادساس تالفافلَ تؼذ اص تضسیك هادٍ
کٌتشاعت تْعظ تْهْگشافی تَ تِتشیي ؽکل دیذٍ هی ؽْد  Evansetal .اتذاع کٌٌذٍ سّػ
فْق هی تاؽذ کَ ًواُای هتسشکی تْلیذ هی ؽًْذ ّ هی تْاًٌذ عایَ سّدٍ ُا سا اص سّی
عیغتن ادساسی تشطشف کٌٌذ .
اًذیکاعیْى  :اسصیاتی فؾاس خْى تاالی کلیْی (  ، ) Renal hyper Tensionتَ
تقْیش کؾیذى کیغتِا ّ تْهْسُای کلیْی .
کٌتشااًذیکاعیْى ُا  :زغاعیت تیواس تَ داسّی زاخة  ،ضؼف ػولکشد کلیَ ّ توام
کٌتشااًذیکاعیًِْای رکش ؽذٍ دس هثسث . IVU
تضسیك داسّی کٌتشاعت دس ایي آصهْى تَ فْست  ّ ) Intra Venous ( IVیا Bolu
 injectionهی تاؽذ  weens .سّػ تضسیك  Bolus injectionدس ًفشّتْهْگشافی سا
اتذاع کشدٍ اعت  .دس ایي سّػ هیضاى صیادی هادٍ کٌتشاعت تا غلظت یًْی تاال تْعظ
عشًگی کَ دس ّسیذ آًتی کْتیتال (  ) Antecubitalلشاس داسد  ،تضسیك هی ؽْد  .تا ایي
تکٌیک عشیغ تضسیك هادٍ کٌتشاعت دس زالیکَ هادٍ زاخة دس خْى دس زال خشیاى اعت ،
ػشّق خًْی کلیَ ّ تافت کْستیکْهذّالسی تقْست اپاعیفَ دیذٍ هی ؽْد .

آهادگی تیواس  :اگش آهادگی سّدٍ ای تشای تیواس هوکي تاؽذ  1 ،تا  2سّص لثل اص آصهْى
تایذ سژین داؽتَ تاؽذ ّ ػقش سّص لثل اص آصهْى تایذ non_gas_forming laxative
اعتفادٍ ًوایذ  ( .الذاهات لثل اص ایي آصهْى تمشیثاً هؾاتَ آصهْى  IVUهی تاؽذ .
سّػ آصهْى
تیواس تقْست طالثاص (  ) supineسّی تخت تْهْگشافی دساص هی کؾذ  .یک فیلن
همذهاتی اص ؽکن تیواس تِیَ هی ؽْد  ،خِت تشسعی ؽشایظ اکغپْص ّ تؼییي کشدى عطر
تْهْگشافی  .لثل اص ایٌکَ آصهْى ؽشّع ؽْد  ،سّػ آصهْى سا تَ تیواس تْضیر دُیذ .
اگش تیواس تذاًذ کَ تایذ اًتظاس چَ چیضی سا داؽتَ تاؽذ  ،تِتش لادس خْاُذ تْد تا ُوکاسی
کٌذ .
تؼذ اص تضسیك کٌتشاعت ًوای  APاص ؽکن تِیَ هی ؽْد دس فاص  ّ Arterialدس طْل فاص
ًفشّگشافیک  nephrographicاص تاالی ؽکن چٌذ  multiple tomogramصدٍ هی ؽْد
تا پاساًؾین کلیَ اپاک دیذٍ ؽْد  .ایي فاص  5دلیمَ تؼذ اص تضسیك هؾاُذٍ هی ؽْد .
دس فافلَ  20 ، 10یا  30دلیمَ تؼذ اص تضسیك  ،تقاّیشی تِیَ هی ؽْد ّ کلیؾَ ُای
تأخیشی دس فْست ًیاص اًدام هی ؽْد ُ.وچٌیي هوکي اعت کلیؾَ ُایی اص هثاًَ ّ
هداسی ادساسی دس ٌُگام ادساس کشدى ( ) voiding urethrogramتِیَ ؽْد .
ػالٍّ تش ًوای  ، APتْهْگشام ُایی دس ًوای  ّ Oblیا ً latیض هوکي اعت تِیَ ؽْد .
پیلْگشافی ستشّگشاد یا اّسّگشافی فؼْدی
Ascending or Retrograde Urography
: Retrograde filling
دس تشخی ا صآصهًِْای تشسعی عیغتن ادساسی  ،هادٍ زاخة دس خالف خِت طثیؼی
عیغتن تضسیك هی ؽْد  ،کَ ایي سّػ سا  Retrograde Urographyهی ًاهٌذ .هادٍ
زاخة تطْس هغتمین تْعظ کاتتشی کَ دس هدشای خشّخی ادساس لشاس دادٍ ؽذٍ اعت تش
عیغتن تضسیك هی ؽْد  .کاتتشگزاسی تْعظ دعتگاٍ  cystoscopyاًدام هی ؽْد .
تا تضسیك هادٍ زاخة  ،هدشاُا کاهالً تاد هی ؽًْذ ّ دس ًتیدَ اطالػات تیؾتشی اص
آًاتْهی لغوتِای هختلف عیغتن خوغ کٌٌذٍ ادساس د همایغَ تا تکٌیک  excretoryتذعت
هی آیذ .
تشسعی هدشای تستاًی ادساس  ،هثاًَ  ،زالثِا هؼوْالً تا تکٌیک ستشّگشاد اًدام هی ؽْد
 .آصهْى تشسعی هثاًَ ً Cystographyاهیذٍ هی ؽْد ُ .ن چٌیي سّػ تشسعی هثاًَ ّ
هداسی ادساس سا  ّ cystourethregraphyسّػ تشسعی هثاًَ ّ زالثِا سا
 cystourethrographyهی ًاهٌذ .
هادٍ زاخة :
آصهْى  Retrograde Urographyتشای اّلیي تاس دس عال  1904تا تضسیك ُْا تَ هثاًَ
اًدام ؽذ .
دس عال  1906ایي سّػ تَ ُوشاٍ  cystoscopyاًدام ؽذ تْعظ اّلیي هادٍ زاخة (

کلْئیذی اص ًمشٍ ) کَ اعتفادٍ اص آى هذت صیادی تَ طْل ًیاًداهیذ .
دس عال  ، 1911یذیذ ًمشٍ ( تشکیة غیش آلی  ،غیش عوی ) تؼٌْاى هادٍ زاخة هؼشفی ؽذ
ّ اص یذیذ عذین ّ تشهیذ عذین ( تشکیثات غیش آلی ) دس عال  1918تشای اّلیي تاس دس
آصهْى فْق اعتفادٍ ؽذ  .ایي دّ تشکیة ًیض تطْس ّعیغ تشای تشسعی عیغتن ادساسی
اعتفادٍ ًؾذًذ ؛ صیشا هْکْط سا تسشیک کشدٍ ّ تاػث ًاسازتی لاتل تْخَ تیواساى هی
ؽًْذ .تذلیل ایٌکَ تَ هسلْلی تا کیفیت تاال تشای پشکشدى هثاًَ ًیاص هی تاؽذ اص ًوکِای
یذی دس غلظت  %3یا کوتش دس عیغتْگشافی اعتفادٍ هی ؽْد .
 Excretory Urographyاّلیي تاس تْعظ  Rown treeد عال  1923گضاسػ ؽذ کَ
هسلْل ؽیویایی  10%یذیذ عذین تَ کاس سفت  .اگش چَ ایي هادٍ تشای تشسعی کلیَ ُا ّ
زالثِا تَ کٌذی دفغ هی ؽذ ّ ُوچٌیي ثاتت ؽذ کَ عویت خیلی صیادی تش سّی کلیَ ّ
ػولکشد آى داسد .
تضّدی دس عال  Jepkins ّ Roseno، 1922تشکیثی هؾتول اص یذیذ عذین ّ ادساس سا
هؼشفی کشدًذ .
تشکیة آخشی  ،یک تشکیثی اص هادٍ ًیتشّژًی تْد کَ اص خْى زشکت هی کشد ّ تْعظ
کلیَ ُا دفغ هی ؽذ ّ دفغ سا عشیؼتش هی کشد ّ تٌاتشایي عیغتن ادساسی تَ عشػت تْعظ
ادساس ّ هادٍ کٌتشاعت پش هی ؽذ  .اگش چَ کیفیت تقاّیش تا ایي داسّ تغیاس سضایت
تخؼ تْد  ،اها تیواس دس اثش هغوْهیت تا ایي هادٍ  ،دچاس پیؾاًی ّ اعتشط غیش لاتل
تقْیش هی گؾت .
دس عال  Swick ، 1922ایي هطالؼات سا اداهَ داد ّ اص تشکیة  %42تشای هادٍ زاخة
اعتفادٍ کشد .
هْاد زاخثی کَ اهشّصٍ هْسد اعتفادٍ لشاس هی گیشًذ ًتیدَ تسمیمات ّعیغ هسممیي هی
تاؽذ ّ تْعظ ؽشکتِای هختلف دس غلظت ُای هتفاّتی عاختَ هی ؽْد ( زذاکثش  50تا
 70دسفذ ) .
هسلْل هادٍ زاخة تقْست اعتشیل دس دّصُای هختلف دس آهپْلِا ّ یا ّیالِا ()vials
تِیَ هی ؽْد .
دس اّاخش دَُ  ، 70تسمیمات تشسّی اعتفادٍ اص هْاد زاخة غیش یًْی گغتشػ پیذا کشد ّ
چٌذیي هادٍ زاخة غیش یًْی (  ) nonionicتشای آصهْى اسّگشافی سایح ؽذ .
اگش چَ هْاد زاخة غیش یًْی ػوْهاً اثش عْء کوتشی تشسّی تیواس داسًذ  ،اها آًِا
دّتشاتش ًغثت تَ هْاد یًْی گشاًتش ُغتٌذ .
تغیاسی اص ؽشکتِا داسُّای زاخة هختلفی عاختَ اًذ ّ هؾخـ کشدٍ اًذ کَ ُش تیواس تا
تْخَ تَ ؽشایظ تیواسی تایذ چَ داسّیی دسیافت کٌذ  .اها اًتخاب هادٍ زاخة یًْی ّ غیش
یًْی دس ًِایت تَ دّ هْضْع تغتگی داسد  :سیغک تیواس ّ ،ضؼت هالی .
رَش تصُیربرداری

ایي آصهایؼ تَ هٌظْس ًوایاى عاختي عیغتن پیلْکالیغیلِا ّ زالثِا ّلتی کَ اسّگشافی
تشؽسی (  ّ ) IVUدّص تاال سضایتثخؼ ًثاؽذ  ،اًدام هی ؽْد  .آصهایؼ دس تیواسعتاى
تا ُوکاسی تخؼ اسّلژی ّ سادیْلْژی اًدام هی ؽْد  .تیواس تست تیِْؽی ػوْهی ّ یا
تی زغی ًخاػی دس اطاق ػول دس ّضؼیت لیتْهی اص طشیك عیغتْعکْپ کاتاتشیضٍ
یکطشفَ یا دّطشفَ هی ؽْد  .کاتتش اص عْساش یا هٌفز هثاًَ تَ زالة ّ ،اسد ُش دّ زالة
یا یک زالة هی ؽْد  ،عپظ عیغتْعکْپ خاسج ؽذٍ ّ کاتتش دس ثلث فْلاًی زالة یا
لگٌچَ هغتمش هی ؽْد ّ ًوًَْ ادساس تشای تغت هیکشّعکْپی ّ کؾت تَ آصهایؾگاٍ
اسعال هی ؽْد  .پظ اص تِْػ آهذم کاهل تیواس تَ تخؼ سادیْلژی فشعتادٍ هی ؽْد .
تطْس هؼوْل دس ایي هطالؼَ سادیْلژی پشتًْگاسی ُای صیش اًدام هی ؽْد :
 -1تِیَ فیلن همذهاتی اص ؽکن تا فیلن  14*17ایٌچ توٌظْس ًؾاى دادى هسل کاتتش یا کاتتشُا
دس خای فسیر خْد ( دس هسل لگٌچَ ) کَ دس ّضؼیت سّتشّ (  ) APپشتًْگاسی هی
ؽْد .
 -2فیلن پایلْگشام  .هادٍ زاخة دس ؽشایظ کاهالً اعتشیل اص اًتِای کاتتش تضسیك هی ؽْد ،
توٌظْس خلْگیشی اص ًؾت هادٍ زاخة اص کالیِا تَ داخل زالة هی تْاى عش تخت
سادیْلْژی سا تَ اًذاصٍ  15تا  20دسخَ پائیي آّسد ّ عپظ پشتًْگاسی اص ؽکن سا دس
پایاى تاصدم اًدام داد  .چٌاًچَ کالیِا هتغغ یا ُیذسًّفشّص هؾِْد تاؽذ هیضاى هادٍ زاخة
تَ همذاس تیؾتشی تضسیك هی ؽْد .
 -3کلیؾَ یْستشّگشام پظ اص هؾاُذٍ فیلن لثل اًدام هی ؽْد  ،تشای ایي هٌظْس عش تخت
سادیْلْژی سا تَ اًذاصٍ  35تا  40دسخَ تاال آهذٍ ّ ُوضهاى تاُغتگی کاتتش یا کاتتشُا تَ
تیشّى کؾیذٍ ؽذٍ ّ پظ اص دم ػیوك تاتؼ دس پایاى تاصدم ػویك اص ؽکن پشتًْگاسی تؼول
هی آیذ .
کلیؾَ ُای تکویلی یا اضافی دس آصهْى اسّگشافی ستشّگشاد ؽاهل ّضؼیتِای اتلیک
خلفی ساعت ّ چپ هوکٌغت ضشّست پیذا کٌذ  .گاُی اّلات هوکي اعت ّضؼیت ًیوشش
ًیض پشتًْگاسی ؽْد کَ تیواس تَ پِلْی ًیوَ هْسد ًظش چشخیذٍ ّ خِت هطالؼَ خاتدایی
لذاهی کلیَ یا زالة ًاؽی اص آتغَ کلیْی ّ ُن چٌیي ّضؼیت  cross table lateralاص
ّضؼیت  supineیا  proneتشای ًؾاى دادى هسل اتقال زالة تَ لگٌچَ دس تیواساى
هثتال تَ ُیذسًّفشّص تغیاس هؤثش هی تاؽذ .

(IVU(Intravenous Urography
آصهْى  IVUؽشذ دٌُذٍ ػولکشد ّ عاختاس عیغتن ادساسی هی تاؽذ .ػولکشد کلیَ ُا تا
تْاًایی کلیَ ُا تا تًْایی کلیَ ُا دس فیلتش کشدى هادٍ زاخة اصخْى تَ ادساس تیاى هی
ؽْد .عاختاس آًاتْهیکی عیغتن ادساسی هؼوْالً دس پی تضسیك هادٍ زاخة دیذٍ هی ؽْد.
* اًذیکاعیْى ُای آصهْى : IVU
 -1اسصیاتی تْدٍ ُای ؽکوی ،کیغت ُای کلیَ ّ تْهْسُای کلیَ
 -2تشسعی عٌگ ادساسی ،عٌگ آُکی ،عٌگ کلیَ ،عٌگ دس هداسی ادساسی

ّ : Phyelonephritis -3خْد ػفًْت دس هدشای فْلاًی ادساسی کَ هی تْاًذ زاد یا
هضهي تاؽذ.
 : Hydrouephrosis -4اتغاع ؽکوی دس اثش عیغتن پیلْیکالیظ
 -5اسصیاتی اثشات ضشتَ
 -6اسصیاتی ػولکشد ،هسل ،اًذاصٍ ّ ؽکل کلیَ ُا ّ زالثِا
Renal hyper tension -7
کٌتشااًذیکاعیًِْای آصهْى تغتگی داسد تَ :
 -1تْاًایی کلیَ ُای تیواس دس فیلتش کشدى هادٍ زاخة اص خْى
 -2تاسیخچَ زغاعیت تیواس
دس ایي دعتَ اص تیواساى هی تْاى آضهْى سا تا هادٍ زاخة غیش یًْی اًدام داد.
تیواساًی کَ دس گشٍّ سیغک فاکتْسُای ریل لشاس هی گیشًذ تَ ؽذت کاًذیذ ُغتٌذ تا
آصهْى  IVUسا تا هادٍ زاخة غیش یًْی اًدام دٌُذ ّ یا ایٌکَ تْعظ سّػ دیگشی هْسد
تشسعی لشاس گیشًذ .ایي سیغک فاکتْسُا ػثاستٌذ اص  :آعن ،عاتمَ آلشژی ًغثت تَ هادٍ
کٌتشاعت ، circulatory disease ،تیواسی دسیچَ للة ( ) cardiovascular disease
 ،اسصیاتی عطر کشاتیٌیي  ،دیاتت multiple myeloma ،Diabetes mellitus
ًسٍْ اًدام آضهْى ّ تقْیشتشداسی
تیواس تایذ لثل اص آصهْى ،هثاًَ اػ سا تخلیَ کٌذ ّ گاى هخقْؿ تپْؽذ ( لثاط
سادیْلْعٌتی کَ ُیچ تقْیشی تشسّی کلیؾَ ایداد ًکٌذ ) .خالی کشدى هثاًَ تَ هٌظْس
خلْگیشی اص سلیك ؽذى هادٍ زاخة هی تاؽذ .تاسیخچَ تیواسی ،زغاعیت تیواس تَ داسّ ّ
آضهایؼ خْى تیواس تایذ تشسعی گشدد .همذاس کشاتیٌیي ًشهال تیي  mg/100ml 5/1تا
 ّ 0/6همذاس ً BuNشهال (  ) Blood Urea Nitrogenتیي  ml100/mg25تا  8هی
تاؽذُ .ش گًَْ ًؾاًَ ای اص تاال تْدى ایي همادیشً ،ؾاًذٌُذٍ ّخْد  function dysدس کلیَ
ُا هی تاؽذ ّ لثل اص ؽشّع آصهْى تایذ تا پضؽک هؾْست کشد.
عپظ آضهْى طثك هشازل ریل ؽشّع هی گشدد :
 تیواس تش سّی تخت سادیْگشافی دساص هی کؾذ تَ ًسْی کَ خظ  midsagitalتذىهٌطثك تا خظ هیاًی تخت تاؽذ.
 تکیَ گاُی (  ) supportتش صیش صاًْی تیواس گزاؽتَ هی ؽْد تا تا کاُؼ یافتي لْطکوش ،تیواس دس ّضؼیت تِتش ّ سازت تشی لشاس تگیشد.
 دس هْاسدی کَ عش تیواس تغیاس پائیي اعت ّ ایي ازتوال ّخْد داسد کَ عیغتنپیلْکالیظ دیش پش ؽْد ،تکیَ گاُی (  ) supportدس صیش ؽاًَ ُای تیواس گزاؽتَ هی ؽْد.
 لثل اص تضسیك هادٍ زاخة ،ػکظ عادٍ ؽکن (  ) K.U.Bاص تیواس گشفتَ هی ؽْد .ایيکلیؾَ خِت تشسعی  Positionتیواس ،ؽشایظ اکغپْص ّ هیضاى آهادگی ؽکوی تیواس هی
تاؽذ.
 هادٍ زاخة دس ّسیذ چیي لذاهی تضسیك هی گشدد ،تٌاتشایي ّعایل هْسد ًیاص تشایتضسیك ( هاًٌذ تْسًیکَ ،اعکالپ ّیي ،پٌثَ الکل  ،چغة ّ  ) ...سا تش سّی تخت
سادیْگشافی ًضدیک آسًح اًتخاب ؽذٍ گزاؽتَ هی ؽْد.
 -همذاس هادٍ زاخة هْسد ًیاص تشای تیواساى خْاى تا ّصى هتْعظ دس زذّد  30تا 100

هیلی لیتش هی تاؽذ .همذاس هادٍ زاخة تا تْخَ تَ ّصى ّ عي تیواس تؼییي هی گشدد.
 هذت صهاى دیذٍ ؽذى هادٍ زاخة دس کلیَ ُا تَ عشػت تضسیك ّ ّضؼیت hydrationتیواس تغتگی داسد ّ دس زالت طثیؼی تیي  2تا  8دلیمَ تؼذ اص تضسیك ،دیذٍ هی ؽْد ّ
پشتًْگاسی اصکلیَ ُا دس ّضؼیت  APتا فیلن  ( cm30*24ػشضی ) تا توشکض اؽؼَ تَ
صیش صائذٍ خٌدشی خٌاؽ دس فافلَ صهاًی  10تا  14ثاًیَ پظ اص تضسیك ( فافلَ صهاى
گشدػ خْى اص عاػذ تا کلیَ ُا ) اًدام هی ؽْد ّ تقْیش پاساًؾین کلیْی تَ ّضْذ
سّیت هی ؽْد.
هادٍ زاخة اتتذا دس ًفشًِّا دیذٍ هی ؽْد ،ایي هشزلَ سا فاص ًفشّگشام هی ًاهٌذ .دس
زالیکَ هادٍ زاخة اص کلیَ ُا فیلتش هی ؽْد هی تْاى آى سا دس عیغتن پیلْکالیظ کلیَ ُا
دیذ .دیذٍ ؽذى ایي فاص 15 ،تا  20دلیمَ طْل هی کؾذ ،الثتَ ایي صهاى دس تیي تیواساى
هختلف ،هتفاّت هی تاؽذ.
ًوای سّتیي دس ً ،IVUوای (  supine ) APهی تاؽذ ّ  30ثاًیَ تؼذ اص تضسیك اّلیي
کلیؾَ تا فیلن  cm 30*24اص کلیَ ُا تِیَ هی ؽْد ،دس ایي کلیؾَ فاص ًفشّگشام دیذٍ هی
ؽْد.
دس تشخی اص تیواساى ػالٍّ تش ًوای  APاص ًواُای دیگش خِت تِتش ًوایاى ؽذى عیغتن
ادساسی ّ خِت افتشاق دادى آًاتْهی ًشهال اص ؽشایظ پاتْلْژیکی،اعتفادٍ هی ؽْد .ایي
ًواُا ػثاستٌذ اص :
  APؽکن دس زالت ایغتادٍ ،یا تخت دس زالت تشًذلٌثْسگ ًوای ًیوشش ( ) lateral ًوای اتلیک ( ) oblique ًوای ًیوشش دس ّضؼیت Dousal decubitus ّ ventrical decubitusدس تشسعی ُای هثاًَ ،کلیؾَ ای تست ػٌْاى پْستشّگشام تخلیَ تِیَ هی ؽْد .تذیي
هٌظْس تیواس تَ دعتؾْیی فشعتادٍ هی ؽْد ّ کلیؾَ ای تؼذ اص خالی کشدى هثاًَ تِیَ
هیؾْد (  .) P.V.Cایي کلیؾَ خِت تشسعی تالیواًذٍ ادساس ( ً ،) residuوایاى ؽذى
تْهْسُای کْچک ّ تشسعی تضسگ پشّعتات تِیَ هی گشدد.
پظ اص ایٌکَ تواهی ػکغثشداسی ُای هْسد ًیاص اًدام ؽذ ،تیواس هی تْاًذ تخؼ
سادیْلْژی سا تشک ًوایذ .هادٍ کٌتشاعت دس خْى تیواس تالی هی هاًذ ّ تْعظ کلیَ ُا
فیلتش خْاُذ ؽذ .تؼضی اص پضؽکاى تْفیَ هی کٌٌذ تیواس تا چٌذ سّص تؼذ اص آصهْى
هایؼات تیؾتشی تٌْؽذ تا هادٍ زاخة اص خْى خاسج گشدد .پشتًْگاسی اص زفشٍ لگي خِت
تخلیَ هثاًَ (  ) PVCتا فیلن  18*24یا  24*30عاًتی هتش دس ّضؼیت  APتا چشخؼ
تیْب  15دسخَ تطشف پا ،تا توشکض اؽؼَ  cm 5تاالتش اص عوفیض پْپیظ تَ هٌظْس
هطالؼَ تالیواًذٍ ادساسی  ،تْهْسُای هثاًَ ّ دیْستیکْل هدشای ادساسی دس خاًوِا
فْست هی گیشد.
ًوای ) AP ( Anterior Posterior
کاعت ) inch 17*14 ( cm 43*35
تیواس تش سّی تخت سادیْگشافی تقْست  ( supineطالثاص ) دساص هی کؾذ ّکلیؾَ
آهادگی تیواس (  ) scoutتِیَ هی گشدد .هوکي اعت یک کلیؾَ ایغتادٍ اص ؽکن خِت

تشسعی هکاى ّ ّضؼیت کلیَ ُا ّ هیضاى اپاعیفیَ هثاًَ تِیَ ؽْدُ .ن چٌیي توٌظْس تِتش
ًوایاى ؽذى اًتِای زالثِا ّ ًازیَ  ، vesico ureteralتخت تَ زالت تشًذ لٌثْسگ لشاس
گشفتَ ّ کلیؾَ  APاص ؽکن تیواس تِیَ هی ؽْد.
ّضؼیت تیواس
تیواس دس ّعظ تخت دساص هی کؾذ تَ ًسْی کَ خظ هیاًی تذى (  ) mid sagitalتش خظ
ّعظ تخت هٌطثك تاؽذ .تاصُّای تیواس تَ ًسْی دس کٌاس تشػ لشاس هی گیشد کَ تش سّی
کلیؾَ  ،عایَ ایداد ًکٌذ .تشای سازتی تیواس ،تکیَ گاُی (  ) supportتش صیش صاًُْایؼ
لشاس هی گیشد ّ هشکض اؽؼَ دس زذ ایلیاک (  ) Iliac Crestsعاًتش هی ؽْد .اگش تیواس
تغیاس تلٌذتش تاؽذ ،دّ عشی اکغپْص اًدام هیؾْد  -1 :کاعت  inch 17* 13تشای
ػکغثشداسی اص کلیَ ُا ّ زالثِا  -2کاعت  cm30*24تشای ػکغثشداسی اص هثاًَ کَ
دس اى ًوا توشکض اؽؼَ  2تا  3ایٌچ (  ) cm 7-5تاالتش اص لثَ فْلاًی عوفیضپْتیظ هی
تاؽذ .تیواس تایذ دس ٌُگام اکغپْص ًفظ خْد سا زثظ ًوایذ.
دس کلیؾَ  APاعتاًذاسد؛ کلیَ ُا  ،زالثِا ّ هثاًَ تطْس کاهل دیذٍ هی ؽْد .دس تیواساى
ُیذسًّفشّص کَ زالثِا دیشتش پش هی ؽًْذ اص ًوای  ) PA ( proneاعتفادٍ هی گشدد ،
صیشا دس ًوای فْق زالثِا ّ عیغتن پیلْکالیظ تِتش پش هی ؽْد.
دس ایي آضهْى تشای تواهی کلیؾَ ُا تایذ اص هاسکش صهاى (  ) time markerاعتفادٍ کشد.
ایي هاسکش هذت صهاى عپشی ؽذٍ اص تضسیك هادٍ زاخة سا ًؾاى هی دُذ.
کلیؾَ ُای تکویلی
) AP oblique projection ( RPO and LPO position -1
ّلتی تیواس تقْست طالثاص تشسّی تخت دساص کؾیذٍُ ،ش دّ کلیَ دس ّضؼیت آًاتْهیکی
هایل (  ) obliqueلشاس داسًذ .تشای تشسعی کلیَ ُا دس ّضؼیت سّتشّ ،تیواس اص زالت
 supine 30دسخَ هی چشخذ ،عاًتش اؽؼَ دس عطر  Iliac crestهی تاؽذ ّ اص کاعت
 inch 17*14اعتفادٍ هی گشدد .کلیَ عوت تاال آهذٍ تش عطر افك ػوْد هی گشدد ّ کلیَ
عوت ًضدیکتش تَ فیلن تَ فْست کاهالً  supineلشاس هی گیشد .ایي تقاّیش خِت هطالؼَ
چشخؼ ّ خاتدایی ًاؽی اص فؾاس تْهْسُا ّ خذاکشدى تقاّیش یا لکَ ُای آُکی
هؾکْک تْفیَ هی ؽْد.
) Lateral Projection ( R or position -2
تیواس تَ فْست ًیوشش سّی پِلْی ساعت یا چپ دساص هی کؾذُ ،ش دّ دعت اص آسًح تا
کشدٍ دس صیش عش هی گزاسد ّ پاُا کاهالً تشسّی ُن لشاس هی گیشًذ .توٌظْس سازتی
تیواس ،تکیَ گاُی (  ) supportتیي دّ صاًْ گزاؽتَ هی ؽْد .توشکض اؽؼَ دس عطر Iliac
 ّ crestتشسّی کاعت  inch 17*14هی تاؽذ .تیواس تایذ دس ٌُگام اکغپْص ًفظ خْد سا
زثظ ًوایذ.
ایي ًوا خِت تشسعی هْلؼیت عیغتن ادساسی هاًٌذ چشخؼ کلیَ ُا ،خاتدایی کلیَ ُا دس
اثش فؾاس خاسخی ،تْدٍ ُای تْهْس ّ تؼییي هسل هٌاطك آُکی هی تاؽذ.
) Lateral Projection ( Dorsal Decubitus Position -3
تیواس تش سّی تخت سادیْگشافی تقْست طالثاص (  ) supineدساص هی کؾذُ ،ش دّ دعت
سا تاال آّسدٍ ّ تش صیش عشهی گزاسد .کاعت گشیذداس (  ) inch 17*14دس پِلْی ساعت

یا چپ تیواس لشاس هیگیشد ّ اؽؼَ افمی دس عطر  Iliac crestتشسّی خظ mid cronal
عاًتش هیؾْد .تیواس تایذ دس ٌُگام اکغپْص ًفظ خْد سا زثظ ًوایذ.
* ًوای فْق دس عال  1957تْعظ  Reay ّ Rollestonخِت تشسعی uretero pelvis
 junctionدس افشاد ُیذسًّفشّص پیؾٌِاد گشدیذ.
فیلن  cross table Lateralتشای هطالؼَ هسل اتقال زالة تَ لگٌچَ
(  ) uretero pelvis junctionدس هْالؼی کَ ُیذسًّفشّص ّخْد داسد ،تیواس دس
ّضؼیت  supineثاتت ؽذٍ ّ دس ًتیدَ تْدٍ ُای خاسج کلیْی دس پِلْ ،هشتْط تَ داخل
یا خاسج ففالی یا خاتدایی لذاهی غیش طثیؼی کلیَ ُا ّ زالثِا هْسد هطالؼَ لشاس هی
گیشًذ.
AP-Trendlenburg's position -4
اص توام دعتگاٍ ادساسی تَ هٌظْس هطالؼَ ثلث دیغتال ّ لغوت پایاًی زالثِاً ،ازیَ
اعفتگتش هثاًَ تَ هدشای ادساسی ّ دس هْاسدی کَ اص کوپشعْس تؼللی ًویتْاى تشای
هغذّد کشدى زالة تستاًی اعتفادٍ ًوْد ،پشتًْگاسی هی ؽْد.
 -5تْهْگشافی دس هْاسدی کَ هؾکْک تَ عایَ ُای تیي الیَ ای دس خشیاى اسّگشافی
ّخْد داؽتَ تاؽذ ،اص پاساًؾین کلیْی (  ّ ) Nephrotomographyعیغتن پیلْکالیغِا (
 ) Nephrougraphyدس هماطغ  5تا  9عاًتیوتش تْفیَ هی ؽْد.
 AP-axial -6تا چشخؼ تیْب  30دسخَ تطشف پا
تَ هٌظْس خاسج عاختي کلیَ ُا اص سّی تقاّیش هْاد دفؼی کْلْى ػشضی
 -7فیلن  Prone Abdomenتخقْؿ دس هْاسد تؼییي هسل اًغذاد ًاؽی اص عٌگِای
ادساسی کَ هٌدش تَ ُیذسًّفشّص ّ ُیذسّپْستش هی ؽْد ّ هطالؼَ طْل زالثِا دس خشیاى
آصهایؼ اسّگشافی تْفیَ هی ؽْد.
 -8کلیؾَ ُای تاخیشی کَ هوکي ات یکغاػت تا  24عاػت پظ اص تضسیك هادٍ زاخة
تشای هؾخـ کشدى هسل اًغذاد کَ اغلة دس ّضؼیت  proneاًدام هی ؽْد.
پیلْگشافی آًتَ گشادAnte grade Pylography
ػولکشد آصهایؼ هاًٌذ پًْکغیْى کیغت کلیْی اعت تا ایي تفاّت کَ پظ اص ّسّد عْصى
تذاخل پاساًؾین کلیَ ًْک عْصى تذسّى کالیظ کْچک کلیَ ّاسد هی ؽْد ( ایي سّػ
ُوچٌیي ً percutaneous antegrade Urographyاهیذٍ هی ؽْد ) عپظ هادٍ زاخة
تضسیك ؽذٍ ّ اص طشیك گلْهشّلِا ّاسد کپغْل تْهي ؽذٍ ّ اص آًدا ُوشاٍ تا ادساس دس
توام هغیش عیغتن ادساسی زشکت هی کٌذ .تا ایي تکٌیک زالثِا ،هثاًَ ّ هدشای ادساسی (
زتی دسٌُگام ادساس کشدى ) تْعظ سادیْگشافی تخْتی تشسعی هی ؽْد.
پشتًْگاسیِای سّتشّ ( ُ ّ ) APش دّ اتلیکِای خلفی ساعت ّ چپ ( ْ ) 35تا اؽؼَ
ػوْدی تِیَ هی ؽْد .چٌاًچَ لگٌچَ هغذّد تاؽذ ،هادٍ زاخة تْاعطَ عشًگ تیشّى
کؾیذٍ هیؾْد.
پًْکغیْى پْعتی کلیَ Percutaneous Renal Puncture
ایي آضهْى تْعظ  lindblomاتذاع ؽذ ّ تشای تشسعی تْدٍ ُای کلیَ اًدام هی ؽْد،
تخقْؿ تشای تؾخیـ دادى کیغت اص تْهْس دس پاساًؾین کلیَ .دس ایي سّػ هادٍ

زاخة صیش فلْسعکْپی تطْس هغتمین تَ دسّى کیغت تضسیك هی ؽْد .اهشّصٍ تشسعی
تْدٍ ُای کلیَ تْعظ عًْْگشافی تَ ًسْ تِتشی اًدام هی ؽْد.
ایي آصهْى دس تیواساى ُیذسًّفشّص تا تضسیك هغتمین تذّى پلْیکالیظ اًدام هیؾْد ّ آًشا
ً percutaneous Antegrade pyelographyاهیذٍ هی ؽْدً ّ .وای سّتشّ ( ) AP
ًوای سّتیي ایي آضهْى هی تاؽذ ّ کلیؾَ ُای تکویلی دس فْست ًیاص تِیَ هی گشدد.
عیغتْ استشّگشافی دس زیي ادساس کشدى ( VCUG) Voiding
) Cystourethrography
هطالؼَ سادیْلژیک هثاًَ ّ هدشای ادساسی پظ اص پشؽذى هثاًَ دس هادٍ زاخة یذداس ّ
تخلیَ هادٍ زاخة دس زیي ادساس کشدى تخقْؿ خِت تشسعی سفلکظ زالة (
 Ureteric Reflux ) VCUGگفتَ هی ؽْدُ .ن چٌیي دس ایي آصهایؼ ػفًْتِای هضهي
دعتگاٍ ادساسی ( ً ،) Phyelonephritisاٌُداسی ُای هادسصادی هثاًَ (
 ،) Congentialanomaliesتی اختیاسی ادساس( ، ) stress incontinenceدس آلایاى
تضسگی پشّعتات ،تٌگی هدشا(  ّ ) urethral strictureتٌگی هدشای ادساسی
پشّعتاتیک کاستشد گغتشدٍ داسد.
لثل اص ؽشّع آصهایؼ ،هثاًَ کاهالً تخلیَ ؽذٍ ّ ًیاصی تَ هٌغ اعتفادٍ اص غزا ّ آب ًیغت
فمظ دس تؼضی اص تیواساى هوکي اعت اص آسهثخؼ اعتفادٍ ؽْد .اتتذا دسیک کلیؾَ عادٍ
تؼٌْاى فیلن همذهاتی اص ًازیَ زفشٍ لگي دس ّضؼیت خْاتیذٍ ( )proneتا فیلن cm30*24
طْلی تا تیْب صیش پشتًْگاسی تؼول هی آیذ.
ایي سّػ تخقْؿ تشای اطفال کاستشد گغتشدٍ داسد .تیواس طالثاص سّی تخت هی خْاتذ
ّ دس ؽشایظ کاهالً اعتشیل عًْذ تالْى داس تَ اًذاصٍ هٌاعة ّاسد هثاًَ ؽذٍ ّ دس فْست
ّخْد ادساس تالی هاًذٍ آى سا تخلیَ کشدٍ ّ تا فؾاس هٌاعة هادٍ زاخة سلیك ؽذٍ تَ
آُغتگی تضسیك هی ؽْد ّ تست کٌتشل تلْیضیْى هثاًَ کاهالً اص هادٍ زاخة پش هی ؽْد،
چٌاًچَ سفلکظ دس زالة دیذٍ ؽْد ،پشتًْگاسی تا تیْب صیش تِیَ هی ؽْد .عًْذ تیشّى
کؾیذٍ هیؾْد ،عپظ تیواس تشسّی ؽکن چشخیذٍ ّ دس ّضؼیت  LAOتتشتیثی کَ هفقل
ساى ّ صاًْی ساعت تدلْ خن ؽذٍ (  ّ ) Sims positionپشتًْگاسی تا تیْب تاال ّ
توشکض اؽؼَ تشسّی خاس لذاهی فْلاًی ایلیاک تشسّی ًیوَ تاال آهذٍ هتوشکض هی ؽْد .فیلن
تایذ تاًذاصٍ ای اًتخاب ؽْد کَ دس پائیي هدشای ادساسی فْلاًی ّ دس تاالی فیلن زالة
تستاًی سا ؽاهل گشدد ،تاتؼ دس ؽشایطی کَ تیواس دس زال ادساس کشدى اعت اًدام هی
ؽْد ،تشای اطفال هالفَ تویض ّ دس تضسگغاالى سعیْس خِت خلْگیشی اص پخؼ ؽذى
ادساس اعتفادٍ هی ؽْد .تشای تیواساًی کَ دس زالت خْاتیذٍ ًوی تْاًٌذ تشازتی ادساس کٌٌذ
هی تْاى تخت سا تسالت ػوْدی دسآّسدٍ ّ ادساس کٌٌذُ .وچٌیي دس تچَ ُایی کَ تطْس
ػقثی ًوی تْاًٌذ ادساس کٌٌذ تا فؾاس تَ تاالی پْتیظ سازت تش ادساس تخلیَ هی ؽْد .دس
فْست ّخْد سفلکظ زالة ،دس کلیؾَ پشتًْگاسی تخْتی هؾاُذٍ هیؾْد ّ .چْى دس ُش
اتلیک یک زالة اص ًظش سفلکظ تشسعی هی ؽْد هی تْاى اتلیک سا دّ طشفَ ( RAO,
 ) LAOپشتًْگاسی ًوْد .عپظ تیواس طالثاص هی خْاتذ ّ تا فیلن تضسگ (  14*17ایٌچ )
توام عیغتن ادساسی هْسد هطالؼَ لشاس هی گیشد ،چٌاًچَ تقْیش هادٍ زاخة دس کلیَ دیذٍ

هی ؽْد سفلکظ زالة تائیذ هی ؽْد.
توٌظْس تشسعی فیغتْل هثاًَ تَ ّاژى ّ هثاًَ تَ سکتْم ( ( ) vesico vaginal fistula
 ) Recto vesical fistulaپشتًْگاسی دس ّضؼیت ًیوشش اص لگي اًدام هی ؽْد ،خِت
هطالؼَ تی اختیاسی ادساس تکٌیک هؾاتَ آصهایؼ  VCUGتشای هطالؼَ سفلکظ زالة
هی تاؽذ ،پظ اص پشؽذى کاهل هثاًَّ ،ضؼیتِای ایغتادٍ ًیوشش هثاًًَ ،یوشش هثاًَ دس زال
صّس صدى ّ ًیوشش هثاًَ دس زال ادساس کشدى تتشتیثی کَ عاکشّم ّ عوفیٌشپْتیظ
دسکلیؾَ ُا تخْتی هؾاُذٍ هی ؽْد  ،پشتًْگاسی فْست هی گیشد.
آخشیي فیلن دس آضهْى  VCUGؽاهل فیلن تخلیَ هثاًَ (  ) PVCکَ تشخیساً تا فیلن تضسگ
اص توام عیغتن ادساسی پشتًْگاسی هی ؽْد.
Metallic Bead chain Cystourethrography
آصهایؼ تشای هطالؼَ تی اختیاس ادساس دس ًضد خاًوِا ًاؽی اص تغییش ؽکل ّضؼی کف
ؽاًَ صاّیَ خلفی هثاًَ ّ هدشای ادساسی اًدام هی ؽْد .ایي آصهْى تْعظ ّ stevens
 smithدس عال  ّ 1937تْعظ  Barnesدس عال  1940ػٌْاى گشدیذ.
صًدیش داًَ تغثیر ؽکل اص طشیك عًْذ پْلی اتیلٌی ّاسد هدشای ادساس ّ هثاًَ تیواس هی
ؽْد ،عپظ اص طشیك اداتتْس کَ تَ اًتِای عًْذ ّفل ؽذٍ اعت ،هادٍ زاخة دس هثاًَ
تضسیك هی ؽْد .کلیؾَ ُا ؽاهل ّضؼیت ُای سّتشّ ( )  Lateral ،APایغتادٍ ّ سّتشّ
( ً ّ ) APیوشش ایغتادٍ تا هاًْس ّالغالْا (  ) valsalva maneuverکَ هٌدش تَ
افضایؼ فؾاس داخل ؽکوی هی ؽْد ،تِیَ هی ؽْد.
ًّْگشافی Venography
اهشّصٍ ًّْگشافی تِذلیل ّخْد سّؽِای تؾخیقی تِتش ّ خذیذتش ُوچْى عًْْگشافی ّ
 ، CTکوتش اًدام هی ؽْد ایي آصهْى تَ دّ دعتَ کلی تمغین هی ؽْد :
ًّْ -1گشافی اًذام (  : ) Extremity Venographyخِت تشسعی عیغتن ّسیذی اًذام
ُای فْلاًی ّ تستاًی
ًّْ -2گشافی کلیَ (  : ) kidney Venographyتیواس تشسّی تخت سادیْلْژی دساص
هی کؾذ ( تقْست  ّ ) supineداسّی تی زغی هْضؼی تَ اطشاف ّسیذ فوْسال
تضسیك ؽذٍ  ،عپظ کاتتش کْچک ّ ًاصکی ّاسد ّسیذ فوْسال ؽذٍ ّ تا کلیَ ُا تاال
فشعتادٍ هی ؽْد .تؼذ اص تضسیك هادٍ زاخة اّلیي تقْیش تِیَ هی ؽْد کَ آًشا Interior
 Vena Cavagramهی ًاهٌذ ( اگش ایي تقْیش ًشهال تاؽذًّْ ،گشافی اًتخاتی (
 ) selective venographyاًدام هیؾْد).
کاتتش اتتذا ّاسد کلیَ ساعت ّ عپظ ّاسد کلیَ چپ هی ؽْد ّ هادٍ زاخة تْعظ کاتتش تَ
دسّى ّسیذُای کلیَ تضسیك هی ؽْد ّ تقْیشتشداسی اص ّسیذُای کلیَ اًدام هی ؽْد،
تؼذ اص پایاى یافتي آصهْى ،کاتتش سا خاسج کشدٍ ّ ّسیذ فوْسال سا پاًغواى هی کٌٌذ.
ایي آصهْى تمشیثاً یکغاػت تطْل هی اًداهذ ّ تؼذ اص اتوام آصهْى  ،تیواس توذت  2عاػت
ًیاص تَ اعتشازت داسد ّ همذاس صیادی هایؼات اص طشیك ّسیذی دسیافت هی کٌذ تا هادٍ
زاخة سا اص خْى پاک کشدٍ ّ اص ُیذساتَ ؽذى تیواس خلْگیشی کٌذًْ .ؽیذى هایؼات
فشاّاى تا  24عاػت پظ اص آصهْى تَ تیواساى تْفیَ هی گشدد.

* دس ٌُگام ّاسد کشدى کاتتش تایذ هشالة تْد تا ًْک کاتتش تاػث خاتدایی لختَ خْى دس
ّسیذُا ًگشدد.
Renal Arteriography
آستشیْگشافی کلیَ
اگش چَ کَ تشسعی سادیْلْژیکی ؽشیاًِای کلیَ دس طْل آصهْى آًژیْگشافی (
 ) Aortographyاًدام هی ؽْد ،اها تَ طْس ػوْهی ،ایي سّػ هٌاعثی تشای تشسعی
خضئیات عیغتن ؽشیاًی کلیَ ًوی تاؽذ.
ّ آستشیْگشافی اًتخاتی کلیَ ،تشسعی فسیر تشی تشسّی آًاتْهی ؽشیاًِای کلیَ اًدام
هی دُذ) selective Renal Art ( .
دس ایي آصهْى کاتتش اص طشیك آئْست تا ًضدیکی کلیَ آهذٍ ّ تا تضسیك هادٍ زاخة ،عیغتن
ؽشیاًی ُش دّ کلیَ تقْیشتشداسی هی گشدد.

