تفسیر مقدماتی رادیوگرافی قفسه سینه
تالیف َ َیرایش:
ًَیغٌذُ  :هعقَهِ ایوبًی پَر عضَ ّیئت علوی داًؾگبُ علَم پشؽىی تْزاى
ثزگزفتِ اس  :فقلٌبهِ پزعتبری للت ٍ عزٍق (  ) Iranian Cardiac Nurses Societyؽوبرُ  10ثْبر1389
تْیِ ٍ تٌظین  :فبدق دّمبًی سادُ
ففحِ آرایی :حغي ؽزیفی پَر

مقذمً :
تقَیز ثزداری اس لفغِ عیٌِ یب  CXRیىی اس لذیوِ
تزیي ٍ ؽبیع تزیي پزٍعیدز ّبی تؾخیقی ثخقَؿ
در ثخؼ ّبی هزالجت ّبی ٍیضُ هی ثبؽذ ایي رٍػ
عالٍُ ثز ایٌىِ غیز تْبخوی  ،همزٍى ثِ فزفِ ٍ عْل
الَفَل اعت  ،هی تَاًذ اعالعبت هفیذی راخع ثِ
ٍضعیت ثبلیٌی ثیوبر در اختیبر وبدر پشؽىی لزار دّذ
 .ثب تَخِ ثع ایي اهز ولیِ تین پشؽىی ثبیذ ثب ًحَُ
خَاًذى آى آؽٌب ثبؽٌذ

 .در ایي هیبى پزعتبراى

ثخقَؿ در ثخؼ هزالجتْبی ٍیضُ  ،وغبًی ّغتٌذ
وِ اٍلیي هزٍر را ثز  CXRثیوبر دارًذ  ،لذا ثبیذ ثتَاًٌذ یه تفغیز ًغجی ارائِ دٌّذ .تَاًبیی تفغیز ایي عبیِ
ُای دٍ ثعذی پیچیذُ پزعتبراى را لبدر هی عبسد یه ارسیبثی دلیك اس ٍضعیت ثیوبر ثِ عول آٍردُ ٍ ثِ
ووه آى ًتبیح حبفل اس عبیز ثزرعی ّبی ثبلیٌی ٍ آسهبیؾگبّی اعتجبر ثخؾیذُ ً ،غجت ثِ عزح یه ثزًبهِ
هزالجتی هٌبعت یب تغییز در ثزًبهِ لجلی الذام وٌٌذ.
مُارد کاربرد Chest X-Ray
گرافی قفسً سیىً در بررسی بیماری ٌای مختلفی درخُاست می گردد از جملً ایه مرارد عبارتىذ از

 - 1ثیوبری ّبی ریَی هبًٌذ پٌَهًَی  ،آهفیشم  ،پٌَهَتَراوظ ٍ...
 - 2ثیوبری ّبی للجی هبًٌذ ًبرعبیی احتمبًی للت  ،تبهپًَبد للجی ٍ...
 - 3ثعضی اس عزعبى ّب هبًٌذ تَهَر ُای ریِ  ،تیزٍئیذ  ،هذیبعتي ٍ ...

:

 - 4ثزرعی ٍخَد اخغبم خبرخی
 - 5ثزرعی تزٍهبی لفغِ فذری ٍ ٍضعیت اعتخَاى ّبی تَراوظ
 - 6ثزرعی خبیگبُ لزار گیزی وبتتز ّبی تْبخوی هبًٌذ لَلِ تزاؽِ  ،چغت تیَة ،

ً ٍ CV Lineوبّبی

هختلف Chest X-Ray
گرافی ٌای قفسً صذری معمُال از چىذ وما ق ابل بررسی ٌستىذ کً عبارتىذ از :

 - 1ومای خلفی – قذامی PA View
در ایي ًوب ثیوبر پَسیؾي ایغتبدُ دارد  ،وبعت خلَی ثیوبر لزار گزفتِ ٍ اؽعِ اس پؾت ثِ خلَ هی تبثذ .ایي
دّذ
ًوب دلیك تزیي ٍ ؽفبف تزیي تقَیز را اس لفغِ فذری ثذعت هی .

 - 2ومای قذامی – خلفی AP View
در ایي ًوب وبعت پؾت ثیوبر لزار گزفتِ ٍ اؽعِ اس خلَ ثِ پؾت هی تبثذ ٍ پَسیؾي ثیوبر خَاثیذُ ثب ًؾغتِ
اعت  .لذا ثیؾتزیي وبرثزد آى در ثخؼ هزالجتْبی ٍیضُ اعت وِ اغلت ثیوبراى در وَهب ثَدُ یب تَاًبیی حزوت
ًذارًذ .

 - 3ومای جاوبی Lat View
در ایي ًوب وِ ثِ هٌظَر ثزرعی دلیك تز اعضبی پؾت عتَى فمزات اعتفبدُ هی ؽَد  ،ثیوبر ثِ پْلَ ایغتبدُ
گیزد
 ،دعتْب را ثبال ثزدُ ٍ وبعت عوت چپ یب راعت ٍی لزار هی .

ًىتِ :
عىظ ّ APیچگبُ ویفیت ٍ ٍضَح عىظ PAرا ًذارد سیزا :
اغلت ثب دعتگبُ رادیَلَصی پرتابل وِ هیشاى اؽعِ ووتزی دارد گزفتِ هی ؽَد.
فبفلِ ثیي هٌجع اؽعِ تب ثیوبر ثغیبر ون اعت.
ثیوبر در ٍضعیت خَاثیذُ ثِ پؾت لزار دارد  ،در ًتیدِ ثشرگٌوبیی ثعضی ارگبًْب ثیؾتز ؽذُ یب تؾخیـ
اختالالتی هثل هموتوراکس هؾىل تز هی ؽَد .
اوُاع داوسیتً
عبیِ ّبیی وِ در تقبٍیز گزافی ٍخَد دارد ًبؽی اس هیشاى اؽعِ  Xاعت وِ تَعظ ثبلت ّبی هختلف خذة
هی ؽَد  .تَاًبیی خذة اؽعِ در ثبفت ّب ثغتگی ثِ هیشاى چگبلی یب داًغیتِ آى ثبفت دارد  .ثِ عَر ولی 4
داًغیتِ ثبفتی ٍخَد دارد وِ عجبرتٌذ اس:
 - 1داوسیتً ٌُا

ثبفتْبی حبٍی گبس دارای داًغیتِ ون ثَدُ ٍ ثبعث هی عًَذ اؽعِ ثیؾتزی ثِ فیلن ثزعذ لذا عبیِ آًْب عیبُ
تز اس عبیز ًمبط اعت هبىًذ تقَیز ریِ ّب ٍ راّْبی َّایی

 - 2داوسیتً آب

اعضبیی چَى للت  ،آئَرت  ،عزٍق خًَی ٍ دیبفزاگن داًغیتِ آة داؽتِ ٍ ثِ رًگ خبوغتزی رٍؽي دیذُ هی
ؽًَذ .
 - 3داوسیتً چربی

هبّیچِ ّب ٍ چزثی اعزاف آًْب وِ داًغیتِ چزثی دارًذ  ،ثِ رًگ خبوغتزی هتوبیل ثِ عفیذ ثَدُ ٍ ثِ
عختی دیذُ هی ؽًَذ هبًٌذ تقَیز پغتبًْب
 - 4داوسیتً استخُان یا فلس

ثیؾتزیي داًغیتِ هزثَط ثِ اعضبی اعتخَاًی هی ثبؽذ وِ ثیؾتزیي خذة اؽعِ را دارًذ .ایي اعضب ثِ رًگ
عفیذ دیذُ هی ؽًَذ .

ًىتِ :
ؽٌبخت داًغیتِ عجیعی ارگبًْبی هختلف ووه هَثزی در تؾخیـ هؾىالت ثبلیٌی ثیوبر هی ثبؽذ هثال در
ًوَهَتَراوظ چَى داًغیتِ َّا غبلت ؽذُ تقَیز ریِ ّب عیبّتز اس حبلت عبدی دیذُ هی ؽَد در حبلیىِ در
پٌَهًَی یب ادم ریَی داًغیتِ آة افشایؼ پیذا وزدُ ٍ تقبٍیز خبوغتزی رٍؽي در سهیٌِ ریِ ّبی عیبُ دیذُ
هی ؽَد .

ارگوٍای قفسً صذری
ا
رٍػ ّبی عیغتوبتیىی ثزای هزٍر دلیك ارگبًْب در لفغِ عیٌِ ٍخَد دارد هبًٌذ هغبلعِ پْلَ ثِ پْلَ  ،ثبال
ثِ پبییي  ،ارگبى ثِ ارگبى یب ثز اعبط حزٍف الفجب  .الجتِ ّیچیه اس ایي رٍػ ّب ثز دیگزی ثزتزی ًذاؽتِ ٍ
وبرثزد آًْب تٌْب ثبعث هی ؽَد فزد تفغیز وٌٌذُ ّ ،وِ ارگبًْب را هَرد ثزرعی لزار دادُ ٍ لغوتی را فزاهَػ
ًىٌذ  .در ایٌدب رٍػ الفجبیی هَرد اعتفبدُ لزار هی گیزد.

راُ َّایی A = Airway
لذم اٍل هؾبّذُ تزاؽِ ٍ ثزًٍؾْب ی افلی اس ًظز اًحزاف ٍ اًغذاد تزاؽِ یه عتَى َّا ثِ رًگ وبهال عیبُ
در خظ ٍعظ ثیي والٍیىل ّب ثذٍى اًحزاف ثِ چپ ٍ راعت اعت وِ در ًبحیِ وبریٌب ثِ دٍ لغوت تمغین
هی ؽَد .
ثعضی اس علل اًحزاف تزراؽِ عجبرتٌذ اس :پٌَهَتَراوظ  ،آتلىتبسی  ،تَهَر  ،ؽیفت هذیبعتي

اعتخَاى ّب B = Bones
لذم دٍم  :هؾبّذُ تَراوظ اعتخَاًی اس ًظز اًذاسُ  ،ؽىل لزیٌگی ٍ ؽىغتگی
اهل ٍ اس ًوبی
اعتخَاًْب ثِ رًگ عفیذ  ،لزیٌِ  ،ثذٍى ؽىغتگی یب ضبیعِ ّغتٌذ ٍ در عىغی وِ حبلت دم ن
فزًٍتبل گزفتِ هی ؽَد حذالل 9دًذُ ثبیذ لبثل ؽوبرػ ثبؽذ .
دفَرهیتی ّبیی هثل عیٌِ وجَتزی یب عیٌِ ثؾىِ ای یب ؽىغتگی لفغِ فذری  ،لزیٌگی ٍ توبهیت
اعتخَاى ّبی تَراوظ عجیعی ًوی ثبؽٌذ .
للت C = Cardiac
لذم عَم  :هؾبّذُ لت ٍ لَط آئَرت ٍ هذیبعتي اس ًظزاًذاسُ
للت ٍ آئَرت ثِ رًگ خبوغتزی رٍؽي ٍ هتوبیل ثِ چپ لفغِ عیٌِ لبثل هؾبّذُ اًذ  .در حبلت عجیعی
پٌْبی للت حذٍد ًقف پٌْبی لفغِ عیٌِ اعت ( ًغجت للت ثِ تَراوظ =  . ) 2/ 1هذیبعتي یب هیبى عیٌِ
ًیش ثذٍى اًحزاف ٍ در خظ ٍعظ لزار دارد.
در هَاردی هثل کاردیومگالی یب نارسایی قلب ًغجت للت ثِ تَراوظ ثیؾتز اس 2/ 1هی ؽَد در حبلیىِ در
هَاردی هثل  COPDایي ًغجت ووتز اس ًقف هی گزدد.
یىی اس ؽبیع تزیي علل پْي ؽذى هذیبعتي

تامپوناد قلبی اعت  ،هَاردی چَى پنوموتوراکس ٍ

ؽًَذ
.
هموتوراکس ًیش هی تَاًٌذ ثبعث ؽیفت ثِ راعت یب چپ
دیبفزاگن D = Diaphragm
لذم چْبرم  :هؾبّذُ دٍ ًیوِ دیبفزاگن اس ًظز حَاؽی آى ٍ ثزرعی سٍایذ وبعتَفزًیه
عضلِ دیبفزاگن داراری داًغیتِ آة ثَدُ ٍ ثِ رًگ خبوغتزی در لبعذُ ریِ ّب لبثل هؾبّذُ اعت  .دیبفزاگن
اعت سٍایذ وبعتَفزًیه وِ هحل
هحذة ثَدُ ٍ ًیوِ راعت آى ثِ علت ٍخَد وجذ ووی ثبال تز اس ًیوِ چپ .
ثبؽٌذ
.
اتقبل دیبفزاگن ثِ دیَارُ لفغِ عیٌِ ّغتٌذ  ،ثبیذ در دٍعزف وبهال تیش
ثبال رفتي دیبفزاگن در دیغتبًغیَى ؽىن  ،فلح عقت فزًیه یب آتلىتبسی اتفبق هی افتذ در حبلیىِ در
 COPDدیبفزاگن پبییي رفتِ ٍ دًذُ 12 ٍ 11در ًوبی فزًٍتبل لبثل مؽبّذُ اعت .
ّغتٌذ
.
افیَصى پلَر ٍ آتلىتبسی ًیش اس ؽبیع تزیي علل وٌذ ؽذى سٍایبی وبعتَفزًیه

ّز چیش دیگز E = Everything else
لذم پٌدن  :هؾبّذُ ّز چیش دیگز اعزاف ریِ ّب هبًٌذ حذٍد پزدُ پلَر  ،خغن خبرخی ٍ...
پزدُ پلَر ثِ فَرت یه خظ هَ هبًٌذ ًبسن در وٌبر دیَارُ لفغِ عیٌِ ٍ ثبالی دیبفزاگن ٍخَد دارد اهب در
ؽَد
حبلت عجیعی فبفلِ ثیي پلَر احؾبیی ٍ خذاری لبثل هؾبّذُ ًیغت هگز ایٌىِ َّا یب هبیع ٍارد آى .
اعت
در حضَر پنوموتوراکسخظ پلَر اس وٌبر لفغِ عیٌِ خذا ؽذُ ٍ ثِ رًگ عیبُ لبثل هؾبّذُ .
سهیٌِ ریِ ّب F = Fields
لذم ؽؾن  :هؾبّذُ سهیٌِ ریِ ّب اس ًظز تغییز در داًغیتِ عجیعی آى ٍ عالئن تَدُ  ،ایٌفیلتزاعیَى ٍ...
در حبلت عجیعی ریِ ّب پز اس َّا ثَدُ ٍ ثِ رًگ عیبُ در دٍعزف لبثل هؾبّذُ اًذ

ّ .ز گًَِ تغییز

پبتَلَصیىی در ثبفت ریِ یب ٍخَد لشیَى ٍ تَدُ اس رٍی تغییز در رًگ ریِّب لبثل تؾخیـ اعت .
در آتلکتازی ریِ هجتال خبوغتزی عفیذ ؽذُ ٍ ریِ عبلن ثِ علت پز اس َّا ؽذى خجزاًی  ،عیبّتز اس حبلت
عجیعی دیذُ هی ؽَد .
اگز داًغیتِ َّا ثِ رًگ عیبُ در ثبالی تقَیز ریِ ٍ داًغیتِ هبیع ثِ رًگ خبوغتزی عفیذ در پبییي آى دیذُ
ؽَد هی تَاًذ دلیلی ثز ٍخَد هموتوراکس ثبؽذ اهب اگز ریِ عیبّتز اس حذ عجیعی دیذُ ؽَد احتوبال
پنوموتوراکس اتفبق افتبدُ اعت .
خبیگشیٌی هبیع یب ثبفت در آلَئَل ّب هٌدز ثِ ایٌفیلتزاعیَى ٍ وبّؼ حدن َّای ریَی ؽذُ  ،در ًتیدِ ریِ
ّب ثِ رًگ خبوغتزی عفیذ دیذُ هی ؽًَذ هبًٌذ پٌَهًَی ٍ ادم ریَی .

جایگاي کاتتر ٌای تٍاجمی
یىی اس ثشرگتزیي وبرثزد ّبی اعبعی گزافی لفغِ فذری ثخقَؿ در ثخؼ ّبی هزالجتْبی ٍیضُ ثزرعی
خبیگبُ لزار گیزی وبتتز ّبی تْبخوی اعت  .اس آًدب وِ ایي وبتتز ّب رادیَاٍپه هی ثبؽٌذ تقَیز آًْب در
گزافی لبثل هؾبّذُ ثَدُ ٍ هی تَاى ثب دًجبل وزدى آًْب خبیگبُ درعت آًْب راتبییذ یب رد وزد.
 - 1لُلً تراشً ETT

اًتْبی لَلِ تزاؽِ ثبیذ ّن عغح والٍیىل ّب در خظ ٍعظ ٍ هَاسی دیَارُ تزاؽِ ثبؽذ  .وبرًیب وِ هحل دٍ
ؽبخِ ؽذى تزاؽِ اعت ّن عغح ؽؾویي دًذُ خلفی اعت ٍ اًتْبی لَلِ تزاؽِ ثبیذ 5 – 3عبًتی هتز ثبال
تز اس وبرًیب ثبؽذ .
 - 2کاتترَریذ مرکسی CVLine

وبتتز  CVLineثبیذ درٍى ٍریذ اخَف فَلبًی ٍ هَاسی دیَارُ عزٍق ثبؽذ ًَ .ن وبتتز ً CVLineجبیذ ٍارد
دّلیش راعت ؽذُ ثبؽذ سیزا احتوبل خغز پزفَراعیَى دّلیش راعت ٍ حزوت خَدثخَدی آى ثِ ثغي راعت ٍ
ایدبد آریتوی ٍخَد دارد .

 - 3باله پمپ داخل آئُرتی IABP

ًَن ایي وبتز ثبیذ حذٍد  1عبًتی هتز سیز لغوت فَلبًی لَط آئَرت ٍ ثبلي آى حذٍد  2عبًتی هتز سیز
ؽزیبى عبة والٍیي چپ ٍ ثبالی ؽزیبى ولیَی ثبؽذ در غیز ایي فَرت احتوبل خغز اًغذاد ؽزیبى ولیَی
یب عبة والٍیي ٍخَد دارد .
 - 4چست تیُب Chest tube

وبتتز ّبی تخلیِ ای لفغِ عیٌِ یب در هذیبعتي لزار هی گیزًذ ٍ یب در پلَر وِ ثبیذ هغیز آًْب وٌتزل ؽذُ ٍ
ًیش عَراخ ّبی آًْب خبرج لفغِ عیٌِ ًجبؽٌذ.
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