
  بررسي روش ْاي تصويربرداري در تشخيص سُگ كهيّ

ّ داخم  حانب ْا  ِ و گاْي ب ّ تشكيم شذ ّ در يك  يا ْر دو كهي سُگ كهيّ،  ررات كوچك وسختي  است ك

ّ يُتقم يي كُُذ) ّ يثاَ ّ ْا ب ّ ادرار را از كهي ّ ْاي ػضالَي باريكي ك ّ از َظر اَذازِ از . اَتقال يي يابُذ (نون سُگ كهي

ٍ است يُفرد يا يتؼذد باشذ ِ و يًك ٍ تا حذود يك توپ گهف يتغير بود ّ ش ّ يؼًوال بسرگساالٌ  باالي.يك داَ  سال از 30 سُگ كهي

ٌ شايغ تر است ايٍ سُگ ْا وقتي در طول يجراي ادراري حركت يي كُُذ درد . ْر دو جُس را يبتال يي سازد وني در يردا

اَواع .در بيًاراٌ يظُوٌ بّ سُگ كهيّ ، ارزيابي ْاي يختهف راديوگرافي صورت يي گيرد.شذيذي  را ايجاد يي كُُذ

در ايٍ يقانّ بّ . اسپيرال ْستُذ CT Scan راديوگرافي شايم فيهى شكًي سادِ،فيهى تويوگرافي، اونتراسوَوگرافي و

 .بررسي جذاگاَّ ْريك ازايٍ روش ْا پرداختّ شذِ است و يسايا و يؼايب ْريك از ايٍ روش ْا ركر شذِ است

ميئ ٕب اّذاً ٕبي حيبتي ٕغتْذ مٔ ثشاي دفغ ٍ٘اد صائذ خُ٘ ، تْظيٌ تؼبده اىنتشٗىيتي ٗ فؾبس خُ٘ ٗ تحشيل عبخت 

   .اعت  عـْــگ مـيـيــٔ اص ٍـؾـنــالت دسدّبك ٗ سايح پضؽني. عي٘ه ٕبي قشٍض خُ٘ ضــشٗسي ٕـغـتـْــذ

ثــؼـــذ اص ػــفـــّ٘ـــت . ثب تٔ ّؾيِ ؽذُ ٍ٘اد ٍؼذّي َٕشآ ثب پيذايؼ يل پشٗتئيِ دس ميئ ، عْگ ميئ ايدبد ٍي ؽ٘د

ٕـــبي ادساسي ٗ اخـتــالالت پـشٗعتبت، تؾنيو عْگ ٕبي ادساسي عٍ٘يِ ٍؾنو ؽبيغ دعتگبٓ ادساسي ٍحغ٘ة ٍي 

دعـتـٔ   دًٗ عـْـگ . عْگ ٕب حبٗي ميغيٌ ٕغتْذ% 80-85حذٗد . ؽـبيـغ تشيِ آُ ٕب، عْگ ٕبي ميغيَي  اعت. ؽ٘د

 عْگ ٕبي %  5عْگ ٕبي اعيذ اٗسيني مَتش اص . يـب ػـفـّ٘ـي ٕـغـتـْذ (Struvite ) ٕـب، عـْگ ٕبي اعتشٗٗايت

اص عـبيـش عـْـگ ٕـب ٍـي تـ٘اُ اّـ٘اع   عـيـغـتـئـيـْي ٗ . ادساسي سا تؾنيو دادٓ ٗ ٍؼَ٘ال دس ٍشداُ ٍؾبٕذٓ ٍي ؽّ٘ذ

َٕچْيِ اّ٘اع ّبدس ثٔ ف٘ست عْگ ٕبي . گضاّتيْي سا ّبً ثشد مٔ ثٔ دّجبه ّقبئـ ٍبدسصادي ٍتبث٘ىيغٌ، ايدبد ٍي ؽّ٘ذ

عييينبتي ّيض ٗخـ٘د داؽتـٔ مـٔ ٍؼَـ٘ال ثـٔ دّجـبه طـ٘الّـي ٍـذت آّتـي اعيذٕبي حبٗي عييينب سخ ٍي دْٕذ يب عْگ ٕبي 

 .تشيبٍتشّي مٔ ثب  ٍقشف داسٕٗبي ضذ فؾبس خُ٘ حبٗي تشيبٍتشُ ٍشتجظ ٕغتْذ

دس حبىي مٔ عْگ ٕبي . عْگ ٕبي م٘چل ْٕگبٍي مٔ اص ميئ ثٔ عَت ٍثبّٔ حشمت ٍي مْْذ ثبػث ايدبد دسد ٍي ؽّ٘ذ

   .ثضسگ ٍَنِ اعت دس ميئ يب ٍثبّٔ گيش مْْذ ٗ ٍْدش ثٔ دسد ، ػفّ٘ت ٗ آعيت ثٔ ميئ ؽّ٘ذ

 روش ْاي تشخيص سُگ

  يؼايُّ فيسيكي

دس اطشاف ؽنٌ ثيَبس ثبيذ ٍؼبئْ ثٔ دقت . ثشاي يل ثيَبس ٍظُْ٘ ثٔ عْگ ميئ ، يل ٍؼبئْ مبٍو ٗتَبً ضشٗسي اعت

 .ٍخق٘فب دس ّبحئ پٖيٕ٘ب. ف٘ست ثگيشد

  ارزيابي آزيايشگاْي

ثيَبس داساي عْگ ميئ ٍؼَ٘ال ثٔ دىيو ديذُ خُ٘ دس ادساس يب دسد ؽذيذ دس ّبحئ مَش ٗ پٖي٘ ثٔ پضؽل ٍشاخؼٔ ٍي مْذ 

ثٔ . ٗ پضؽل ثب پشعيذُ ع٘االتي دس ٍ٘سد عبثقٔ پضؽني ٗ تبسيخچٔ خبّ٘ادگي ثيَبس ٍؼبيْبت فيضيني سا ٌٕ اّدبً ٍي دٕذ

ػالٗٓ آصٍبيؼ آّبىيض ادساس ٗ مؾت ادساس ثٔ پضؽل مَل ٍي مْذ تب ّـ٘ع عْـگ ٗ ٗخـ٘د يـب ػـذً ٗخـ٘د ػفـّ٘ـت سا 

 .تؾخيـ دٕذ

 اگش ثيَبسي ٍظُْ٘ ثٔ عْگ ميئ اعت ثشاي ثـــشسعـــي ٗخـــ٘د عــْــگ ٗ ٕـَـچـْـيــِ ثــشسعــي سٗػ ٕـبي دسٍـبّـي 

   .اسصيـبثي سادي٘گشافي ٍ٘سد ّيبص اعت

 روش ْاي راديوگرافي سُگ كهيّ 

 فيهى شكًي سادِ 
عْگ ٕبي ٍدبسي ادساسي تيشٓ ٗ ٍـجـٖـٌ ٕـغتْذ ٗ ثبيذ آُ ٕب سا  %90تقشيجبً 

سادي٘گشافي ميئ ، )فييٌ ؽـنـَي عبدٓ تق٘يش ّگبسي مشد  (KUB)سٗي 

 (.1ؽنو) (حبىت ٗ ٍثبّٔ

. ساديــ٘گــشافــي ٍـؼـَــ٘ال قــبثـيـيـت ّـؾـبُ دادُ عْـگ ٕـبي ثـضسگ سا داسد

ِ  اعت مٔ عــْــــگ ٕــــبي مــــ٘چــــل تــــش ٍـؼـَـــ٘ال ٍـجـٖـــٌ ٗ  ػيـت ايـ

غيشٗاضحْذ يب ثب قشاس گشفتِ دس ٍ٘قؼيت ٕبيي دس پؾت دّذٓ ٕب ٗ ٍقبطغ عتُ٘ 

 .فقشات اص ٍيذاُ ديذ خبسج ٍي ؽّ٘ذ

 يساياي راديوگرافي سادِ
 .اص يل فييٌ اعتفبدٓ ٍي ؽ٘د(1

 .عْگ ٕبي ثضسگ ميي٘ي سا آؽنبس ٍي مْذ(2

ثـيـؾـتـش عـْـگ ٕـب داساي اخـضاي مـيـغيَي ٕـغـتـْذ ٗ ثٔ ٗاعطٔ سّگ (3



 .ّؾبُ دادٓ ؽّ٘ذ KUB عفيذؽبُ ٍي ت٘اّْذ ت٘عظ

 .يـل سٗػ عشيغ ٗ اسصاُ قيَت اعت مٔ اغـيــت ٍــي تــ٘اّــذ اّـذاصٓ ٗ تـؼـذاد عـْـگ ٕـب سا ٍؾخـ عبصد(4

 KUB يؼايب

 .تؾخيـ دسعت ٗ دقيق سا ٍحذٗد ٍي مْذ(1

ٍَنِ اعت تؾخيـ  mm2 عْگ ٕبي م٘چل تش اص)عْگ ٕبي م٘چل ٍَنِ اعت غيش ٗاضح يب خبسج اص ديذ ثبؽْذ  (2

 (.دادٓ ّؾّ٘ذ

ٍَنِ اعت ثٔ  (مجذ، پبّنشاط، ٍثبّٔ، ٗسيذ يب ؽشيبُ ٕبي افيي ٗ غضشٗف ٕبي ضيؼي)سع٘ثبت ٍؼَ٘ىي ؽنَي (3

 .خبي عْگ ٕبي ٍدبسي ادساسي ثٔ ّظش ثشعْذ

 .ٍَنِ اعت ديذٓ ّؾّ٘ذ (اؽؼٔ سا خزة ٍي مْْذ)عْگ ٕبي غيش سادي٘ اٗپل (4

 .عْگ ٕبي اعيذ اٗسيل ديذٓ َّي ؽّ٘ذ(5

فييٌ ؽنَي عبدٓ  ثٔ ػْ٘اُ يل سٗػ ٌٍٖ دس آؽنـبس عـبصي عْـگ ٕبي ثضسگ ٍدشاي ادساس ثشسعي ٍي ؽّ٘ذ، صيشا 

 .عْگ ٕب سادي٘ اٗپنْذ% 90تقشيجبً 

 (IVP) پيهوگراو و تويوگرافي دروٌ وريذي

پيي٘گشاً دسُٗ ٗسيذي َٕبُ ي٘سٗگشاً دسُٗ 

ٗسيذي يب ي٘سٗگشافي تشؽحي اعت مٔ يل سٗػ 

اّتخبثي ثشاي اسصيبثي سادي٘گشافيل  ثيَبساُ 

ٍظُْ٘ ثٔ عْگ ٍدبسي ادساسي اعت ٗ دس ٗاقغ 

اعت مٔ ٍي ت٘اّذ اّذاصٓ ،  X-Ray يل ّ٘ع تغت

ؽنو ٗ ٍ٘قؼيت دعتگبٓ دفغ ادساس ، ؽبٍو 

 .ٍدبسي ادساسي ٗ ميئ ٕب سا ّؾبُ دٕذ

IVP  ٍي ت٘اّذ ثب يل سادي٘گشافي عبدٓ اص

ٍدبسي      ادساسي ٗخ٘د سع٘ثبت ٗ َٕچْيِ 

استجبط آّبتٍ٘يني   ٍدبسي ادساسي ثب سع٘ثبت سا 

 (.2ؽنو)تؾخيـ دٕذ 

-X  دس ايِ سٗػ يل ٍبدٓ سّگي ثٔ عيبٕشگ  ثيَبس تضسيق ٍي ؽ٘د مٔ ثب عيغتٌ دفغ ادساس تشميت ٍي ؽ٘د ٗ ت٘عظ

Ray ِٗيت اعت يل عشي اص تقبٗيش . گشفتٔ ٍي ؽ٘د X-Rayعپظ طي فبفئ ٕبي صٍبّي يل عشي تقبٗيش .قبثو س

سّگ ثٔ پضؽل اخبصٓ ٍي دٕذ تب ٍ٘قؼيت عْگ، . قجو اص تضسيق ٍبدٓ مْتشاعت صا ٗ يل عشي ثؼذ اص آُ گشفتٔ ٍي ؽ٘د

 .ٗخ٘د اّغذاد، آّبتٍ٘ي دعتگبٓ دفغ ادساس ٗ  سادي٘ ى٘عْت يب سادي٘ اٗپل ث٘دُ عْگ سا ثشسعي مْذ

 IVP يساياي

 تؾخيـ ساثطٔ آّبتٍ٘يل عيغتٌ دفغ ادساس ثب سع٘ثبت إٓني(1

 اثجبت ٗخ٘د يب ػذً ٗخ٘د اّغذاد ٍدبسي ادساسي(2

 ديذ خ٘ة اص عيغتٌ دفغ ادساس(3

 ت٘اّبيي تؾخيـ عْگ ٕبي اعيذ اٗسيل(4

 ت٘اّبيي اسصػ گزاسي ميئ عَت ٍخبىف(5

 .پظ اص ثشسعي ، ٕيچ گّ٘ٔ اؽؼٔ اي دس ثذُ ثبقي َّي ٍبّذ(6

 .ٍبدٓ حبخت ثٔ عبدگي دفغ ٍي ؽ٘د(7

 IVP يؼايب

 ّبديذٓ گشفتٔ ؽذُ عْگ ٕبي م٘چل(1

ٍدبسي ادساسي  ٍي ؽ٘د ٗ دس ايِ فييٌ ٍَنِ اعت عْگ عبمِ ثٔ  (UVJ) حشمت عْگ ٕب ٍْدش ثٔ ادً يب ٗسً دس(2

 .ّظش ثشعذ

 تبثؼ اؽؼٔ يّ٘يضٓ ؽذٓ(3

 .مبعتٔ ؽ٘د... ميفيت ٍطبىؼٔ ٍَنِ اعت ثب ػ٘اٍيي ّظيش ق٘ىْح سٗدٓ ثبسيل ، خطبي تنْيغيِ ٗ(4

 خغتگي ٗ ّبساحتي ايدبد ؽذٓ دس اثش فييٌ گشفتِ ٍت٘اىي ٗ ط٘الّي(5

ثشاي عْگ ٕبي ٍغذٗد مْْذٓ ٍْفي ثبؽذ ، ٍَنِ اعت ٍْدش ثٔ تؾخيـ ػيو ديگش خبسج اص ٍدبسي  IVP  اگش(6

 .ادساسي ثشاي دسدٕبي تيض پٖي٘ ّؾ٘د

ٗامْـؼ ٕـبي ّبٍطي٘ة ؽبٍو خبسػ، ضؼف )حـغــبعـيــت ٕـبي ٍـشثـ٘ط ثـٔ ٍـبدٓ مْتـشاعـت صاي دسُٗ ٗسيـذي (7



 (ميي٘ي

 .ثشاي افشاد ثب ميئ ضؼيف َّي ت٘اُ اص آُ اعتفبدٓ مشد(8

 اونتراسوَوگرافي

حغبعيت . اٗىـتـشاعـّ٘ـ٘گشافي يل تنْ٘ى٘ژي ٌٍٖ دس تؾخيـ عْگ ميئ اعت

عْگ ميئ ثٔ ٗعيئ .عّ٘٘گشافي اّذمي ثبالتش اص فييٌ ؽنَي عبدٓ اعت

.( 3ؽنو)ام٘ژّيغيت ّؾبّٔ گزاسي ؽذٓ ٗ عبئ ام٘عتيني تؾخيـ دادٓ ٍي ؽ٘د 

م٘چل تشيِ عبيض عْگ ٕب مٔ ثب ايِ سٗػ تؾخيـ دادٓ ٍي ؽّ٘ذ ثب 

ٕغتْذ ٗ تشاّغذي٘عشي دس   cm0.5 ّٖبيتب MHz5/3-25/2 تشاّغذي٘عش

 mm3 ثشاي ٍؾخـ مشدُ عْگ ٕبيي ثٔ م٘چني MHz 10-6    ٍحذٗدٓ

 .ٍْبعت اعت

اٗىتشاعّ٘٘گشافي ميئ يل سٗػ تق٘يشثشداسي اعت مٔ ثذُٗ تبثؼ اؽؼٔ يب 

اعتفبدٓ اص ٍ٘اد مْتشاعت صا اطالػبت آّبتٍ٘يل اص ثذُ اسائٔ ٍي دٕذ ٗ ثٔ ػْ٘اُ سٗؽي ٍفيذ ثشاي ّؾبُ دادُ عْگ 

دس ثيؾتش ٍشامض دسٍبّي اٗىتشاعّ٘ذ . ٕبي ميئ ٗ اسصيبثي ٕيذسّٗفشٗعيظ دس ثيَبساُ ٍؾن٘ك ثٔ عْگ ثٔ مبس ٍي سٗد

ثب ايِ ٗخ٘د . ثشاي تؾخيـ عْگ ميئ دسثيَبساّي مٔ مْتشاعت دسُٗ ٗسيذي يب پشت٘دسٍبّي ٍضش اعت ، مبساٍذ اعت

 .ثٔ ّذست اص اٗىتشاعّ٘ذ دس اسصيبثي اٗىئ ثيَبساُ ثب دسد پٖي٘ اعتفبدٓ ٍي ؽ٘د

   يساياي اونتراسوَذ

 اطالػبت آّبتٍ٘يل خ٘ة اص ميئ دس دٗسٓ صٍبّي م٘تبٓ(1

 ػذً ّيبص ثٔ تبثؼ پشت٘(2

   ػذً ّيبص ثٔ ٍ٘اد مْتشاعت صاي دسُٗ ٗسيذي(3

 .اٗىتشاعّ٘ذ دس ثيَبسي ٕبي صّبُ ثي خطش ٍحغ٘ة ٍي ؽ٘د(4

   ثٖتشيِ تغت ثشاي صّبُ ثبسداس(5

   يؼايب اونتراسوَذ

 تق٘يش ثشداسي ضؼيف اص سع٘ثبت يب ٍغذٗد مْْذگي عْگ ٕب دس ٍدبسي ادساسي-1

 ّذاؽتِ اسصيبثي اص ػَينشد ميئ-2

 UVJ ّيبص ثٔ پش ث٘دُ ٍثبّٔ ثشاي ديذ دقيق اص-3

 ّقؼ ٍحذٗد دس تؾخيـ پبت٘ى٘ژي ٕبي ديگش ثٔ غيش اص عْگ ٕبي ميئ-4

 .عْگ ٕبي م٘چني مٔ ٍ٘خت اّغذاد َّي ؽّ٘ذ سا ّؾبُ َّي دٕذ-5

 CT Scan  (اعپيشاه)ٍبسپيچ 

CT  اعنِ اعپيشاه ثذُٗ مْتشاعت، ثٖتشيِ تغت ثشاي تؾخيـ عْگ

ٕـبي  CT Scan ايِ سٗػ، ٍذت صٍبّي ٍؼبده ّقف صٍبُ. ميئ اعت

اعتـبّـذاسد فشف ٍي مْذ ثب ايِ حبه تقبٗيش ثٖتشي اص ميئ ٕب ٗ اسگبُ 

 .ٕبي ديگش  ٗ ديذٕبي ٍتفبٗتي اص اسگبُ ٕب فشإٌ ٍي مْذ

CT  اعنِ ثب ت٘خٔ ثٔ تؾخيـ عْگ حبىت،  سٗؽي ٌٍٖ ٍحغ٘ة ٍي

 (.4ؽنو)ؽ٘د 

ثشخالف اٗىتشاعّ٘ذ، . ايِ سٗػ ػالٗٓ ثش عْگ ٕبي اعيذاٗسيل، ت٘اّبيي تؾخيـ عْگ ٕبي سادي٘ى٘عْت سا ّيض داسد

CT ٍي ت٘اّذ ٍدبسي ادساسي سا ثـٔ طـ٘س مبٍو ّؾبُ دٕذ ٗ ثيِ ػيو ٍختيف ٍغذٗديت ٍدشا اختالف قبئو ؽ٘د. 

ثْبثشايِ ٌٕ عْگ ٕبي سادي٘ ٍيْغْت ٗ ٌٕ عـْـگ ٕـبي ساديـ٘ اٗپـل ثـٔ ساحتـي ّؾـبُ دادٓ ٍـــي ؽـــّ٘ـــذ ٗ ػــيـــت 

 .سا ٍؾخـ عبصد mm3 ٍي ت٘اّذ عْگ ٕبيي ثٔ م٘چني CT scan .اّـغــذاد ٍـدــبسي ادساسي ٍؾخـ ٍي ؽ٘د

 CT scan  يساياي

   عشػت ٗ دقت ثبال(1

 .ٍقبطغ تق٘يشي ثبسيل مٔ ٍي ت٘اّْذ ٍْدش ثـٔ ّـؾـبُ دادُ عـْـگ ٕبي م٘چل دس ٍدبسي ادساس ؽ٘د(2

 .عبختبس چْذ ثؼذي ٗ عٔ ثؼذي ٍدشاي دفغ ادساس قبثو ٍؾبٕذٓ اعت(3

 .اعت IVP اّدبً آُ ثغيبس عشيغ تش اص(4

 .سيغل ٕبي ٗامْؼ مْتشاعت ثب ايِ سٗػ حزف ٍي ؽ٘د(5

 .ٕـــٌ عــْـــگ ٕـــبي ساديـــ٘ ىـــ٘عـْــت ٗ ٕــٌ عْگ ٕبي سادي٘ اٗپل قبثو ٍؾبٕذٓ ٕغتْذ(6

 .اعت IVP پشت٘ تبثيذٓ ؽذٓ ثشاثش يب مَتش اص(7



 .قبثييت مَل ثٔ تؾخيـ دسدٕبي پٖي٘ مٔ ثـــب ػـــ٘اٍـــو خـــبسخـــي اص ٍــدــشاي ادساس ايـدــبد ٍي ؽّ٘ذ(8

 5ٍي ت٘اّذ ثٔ ّح٘ ٍطي٘ثي دس مَتش  اص  (ؽـبٍـو مـيئ عَت ٍخبىف )تق٘يش ثشداسي مبٍو اص عيغتٌ دفغ ادساس (9

 .دقيقٔ الصً اعت 80ثٔ ط٘س ٍت٘عظ  IVP دقيقٔ اّدبً ثگيشد حبه آّنٔ دس

 .مٔ ثـشاي ثـيـَـبساُ اٗسژاّـظ اخبصٓ مبس عشيغ تش سا ٍي دٕذ. ّـيبص ثٔ آصٍبيؼ خُ٘ خذاگبّٔ ّذاسد(10

 دس يل ٍذ ٍؾبثٔ ثب سادي٘ گشافي CT تق٘يش ثشداسي دقيق اص عْگ ٕب دس تقبٗيش ٍح٘سي ٗ تق٘يش اعنبت(11

ثـــب اعــتــفـــبدٓ اص تــنــْـيــل ّـقـؾــٔ ثــشداسي مبٍپي٘تشي، عْگ ٕبي اعيذ اٗسيل ثب دسخٔ سقيق ؽذگي مٌ ٍي (12

 .ت٘اّْذ اص اعتش ٗايت ٗ عْگ ٕبي اعيذ اٗمغبالت ٍتَبيض ؽّ٘ذ

 .ٍي ت٘اُ اص اسگبُ ٕبي ٍدبٗس ٌٕ تق٘يش ثشداسي مشد(13

  CT scan يؼايب 

 .ت٘اّبيي تؾخيـ عْگ ٕبي مَيبة سحَي اص ٍ٘م٘ پشٗتئيِ ٗ فيجشٕب سا ّذاسد(1

 ػذً ت٘اّبيي دس تؾخيـ عْگ ٕبي مشينغي٘اُ(2

 ػذً تٖئ اطالػبت فيجشٗ ى٘ژيل فحيح اص دسخٔ اّغذاد دس ثيَبساُ ميي٘ي(3

 .َّي ت٘اّذ مو ٍدَ٘ػٔ سا ثشاي اسصيبثي َٕبت٘سيب َّبيؼ دٕذ(4

5Spiral CT)  ثٔ ػيت ّيبصٍْذ ث٘دُ ثٔ صٍبّي ثشاي ٍشٗس ػنظ ٕب ت٘عظ سادي٘ى٘ژيغت يب تنْيغيِ ٍْدش ثٔ اتالف

 .ٗقت ٍي ؽ٘د

 بحث و َتيجّ گيري

ثٔ ط٘س ٍؼَ٘ه اٗىيِ اقذاً . دس ايِ ٍقبىٔ ثٔ ثشسعي ٗ تحييو سٗػ ٕبي سادي٘گشافي دس تؾخيـ عْگ ميئ پشداختيٌ

َٕچْيِ دس ٍ٘اسد اٗسژاّظ ٗ ثشاي م٘دمبُ . پضؽل دس ٍ٘سد ثيَبساُ ٍظُْ٘ ثٔ عْگ ميئ، اعتفبدٓ اص عّ٘٘گشافي اعت

ايِ سٗػ يني   .ٗ صّبُ ثبسداس ّيض ّخغتيِ گبً تؾخيقي ثشاي ثشسعي ٗخ٘د عْگ اعتفبدٓ اص اٗىتشاعّ٘٘گشافي اعت

دس ٍ٘اسد ثغيبسي ثٔ ػيت ّبسعبيي ٕبي عّ٘٘گشافي، اٍنبُ تؾخيـ . اص مٌ تٖبخٌ تشيِ سٗػ ٕبي ٍ٘سد اعتفبدٓ اعت

دس اغيت . اعتفبدٓ ٍي مْذ X-rayدس ايِ حبىت پضؽل اص سٗػ ٕبي تؾخيقي ٍجتْي ثش. فحيح عْگ، ٍيغش ّيغت

 .ٍْدش ثٔ تؾخيـ فحيح ٗ ٍفيذي اص عْگ ٗ ٍحو اّغذاد ٍي ؽ٘د IVPٍ٘اسد 

دس ٍيبُ ٍ٘اسد رمش ؽذٓ ، مبسثشدي تشيِ ٗ دقيق تشيِ سٗؽي مٔ ٍي ت٘اُ دس تؾخيـ عْگ ميئ، ٍحو اّغذاد ٗ ديگش 

ايِ سٗػ اغيت ٍؼبيت ٗ . اعپيشاه اعت CT Scan  پبت٘ى٘ژي ٕبي مـيـيــٔ ٗ ٍـدــبسي ادساسي اّـدـبً داد، اعتفـبدٓ اص

ّبت٘اّي ٕبي سٗػ ٕبي ديگش، اص قجيو ّبت٘اّي دس تـؾـخـيــ اّـ٘اع خـبفـي اص عـْـگ ٕـب، قشاس گشفتِ تحت دٗص 

ثب ايِ ٗخ٘د ثٔ ػيت ٕضئْ ثش ثــ٘دُ ثــٔ طـ٘س ٍـؼـَـ٘ه دس ٍـ٘اسد . سا ٍشتفغ ٍي عبصد... اؽؼٔ يب تضسيق ٍبدٓ حبخت ٗ

 خـبؿ ٍـ٘سد اعتفبدٓ قشاس ٍي گيشد
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