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اصول ظهور و ثبوت فیلم رادیوگرافی

تجهیزات و خصوصیات تاریکخانه 

خطاهای تکنیکی و تاریکخانه ای 

کنترل کیفیت  و عفونت در رادیوگرافی

مقدمه:

تجویز رادیوگرافی  نفعی برای بیمار داشته باشد. مسئله مهم قبل از تجویز رادیوگرافی؟

نکات قابل توجه در تجویز رادیوگرافی:

 جه پزشکی بیمارتاریخ 

  شکایت ومشکل عمده بیمار 

 معاینه دقیق و کامل دهان و دندانها

رافی با توجه به شکایت تجویز و انتخاب نوع رادیوگ

بیمار

توجه به حداقل اکسپوژر 

 اطالع از رادیوگرافیهای قبلی بیمار

 انواع تکنیک های رادیوگرافی داخل دهانی:

 نیمساز .1

 موازی .2

بایت وینگ  .3

اکلوزال .4

(:PAرادیوگرافی پری اپیکال )

رادیوگراف پری اپیکال: رادیوگراف پری اپیکال به منظور نمایش 

استخوان پری اپیکال )احاطه کننده اپیکالی( کلیه دندان را از 

میلی متر فراتر از  3تا  2سطح اکلوزال یا لبه انسیزال تا حدودا 

 آپکس را نشان می دهد.

نظور تشخیص شرایط پاتولوژیک دندان، ریشه و استخوان و هم چنین تشکیل دندان و اراپشن )بیرون آمدن رادیوگراف  پری اپیکال به م

تاج دندان به داخل دهان( استفاده می شوند.

این رادیوگراف ها در اندودنتیکس و روندهای جراحی دهانی ضروری هستند.

 اپیکال موجود استدو تکنیک ابتدایی برای بدست آوردن عکس های رادیوگرافی پری:

 (Parallelingتکنیک موازی ساز ) .1

(Bisecting Angleتکنیک زاویه نیمساز ) .2

به  Xدر این تکنیک اشعه  : (Bisecting Angle Technique)تکنیک زاویه نیمساز

صورت عمودی به سمت یک خط تصور شده، که زاویه ساخته شده توسط  محور بلند دندان 

 را مشاهده )طرح روبروقسمت تقسیم می کند، هدایت می شود. و محور بلند فیلم را به دو

 کنید(
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از نواحی تماس پرمولرها می گذرد زیرا اشعه مرکزی به سمت نقاط تماس  و به صورتی عمودی به فیلم جهت داده  Xاشعه  تکنیک موازی ساز:

 می شود.

تکنیکی موازی  :( Paralleling technique ) تکنیک موازی

ه در آن محور طولی دندان موازی با فیلم قرار گرفته است ک

 . ) شکل مقابل(باشد

رادیوگرافی بایت وینگ: 

  این رادیوگراف دندان های باال و پایین را در حالت اکلوژن

)جوییدن( نشان می دهد.

  برای شناسایی پوسیدگی بین سطوح پروگزیمال، بیماری

ا و فیت شدن پریودنتال، پوسیدگی راجع در زیر ترمیم ه

( فلزی دندانی Crown( و تاج های )Fillingپُرشدگی ها )

استفاده می شوند.

  فیلم به صورت موازی با تاج های دندان های هر دو فک باال

و پایین در دهان قرار داده می شود.

  اشعه مرکزیX-ray  درجه زاویه عمودی به سمت  نقاط تماس دندان ها جهت داده می شود. 01با +

رادیو گرافی  اکلوزال:

تکنیک اکلوزال میتواند قسمت وسیعی  از یک قوس دندانی را نمایش دهد. 

این تکنیک میتواند تصویر کام و یا کف دهان و بخش قابل توجهی از 

ساختمان هایی را  که نسبت به آنها لترالی تر قرار گرفته را شامل گردد. 

ه بیمار قادر نیست دهان خود رادیوگرافی های اکلوزال همچنین در زمانی ک

را به اندازه مورد نیاز در رادیوگرافی پری اپیکال باز کند ویا به دالیل دیگر 

قادر به تحمل رادیوگرافی پری اپیکال نباشد ، بسیار مفید است . چون 

رادیوگرافی با یک زاویه تند گرفته می شود به همراه کلیشه پری اپیکال می 

 سه بعدی جسم کمک کند .تواند در تعیین موقعیت 
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:رادیوگرافی اکلوزال موارد کاربرد

دندان های نهفته و اضافی 

.پاتولوژی به صورت کامل در یک نمای داخل دهانی نمایش داده نشده است 

کانتور صفحه قشری )کورتیکال پلیت( سطح باکال و لینگوال 

)تکنیک موضعی ساختن )با یک فیلم دیگر استفاده می شود 

کودکی که همکاری نمی کندیا  باز شدن محدود دهانمثل  ه توانایی گرفتن رادیوگرافی های داخل دهانی وجود نداردزمانی ک.

رادیوگرافی ایده آل چه ویژگی هایی دارد؟

 نشان دهنده ناحیه ودندانهای مد نظر 

 دانسیته مطلوب 

   کنتراست مطلوب

  ویژیگیهای ژئومتریک مطلوب ) وضوح

گنمایی، حداقل بدشکلی(تصویر،حداقل بزر

نشان دادن جزئیات

فاکتور های تاثیرگذار بر کیفیت تصویر رادیوگرافی:

دستگاه پرتو نگاری  .1

یا گیرنده تصویر فیلم و .2

بیمار .3

تکنیسین .4

ظهور وثبوت() Processingمرحله  .5

ل اشعه برای اطمینان حاصل کردن از تداوم رادیوگرافی های با کیفیت باال: ارزیابی دوره ای وسایX .را شامل می شود

عیوب رادیوگرافی نامناسب چیست؟

از دست رفتن اطالعات تشخیصی (1

اکسپوز مجدد بیمار  (2

اتالف وقت دندانپزشک و بیمار (3

 صرف هزینه (4

مشکل کنترل عفونت (5

انواع خطاها:

خطاهای تکنیک

بوتخطاهای ظهور و ث

( خطاهای اکسپوژرKVp ،زمان اکسپوژر ،mA)زاویه داشتن عمودی ،

ممکن است به خاطر دالیل متنوعی اتفاق بیفتد، شامل: ی ظهور و ثبوتخطاها :خطاهای شایع ظهور و ثبوت

خطاهای دما و زمان

( خطاهای آلودگیcontaminationشیمیایی )

 خطاهای به کار بردن )یا به دست گرفتن( فیلم

خطاهای مربوط به تابش
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هور و ثبوت فیلم رادیوگرافی تاثیر مستقیمی بر کیفیت رادیوگرافی دارد لذا دندانپزشک بایستی آگاهی الزم در مورد انواع ظ

باشد.فیلمهای رادیوگرافی ونحوه کار با فیلم و مراحل ظهور و ثبوت فیلم را داشته 

ایت ت قرار دارد، فیلم در بلوک باصطالح درست برای استفاده کردن است قبل از این که ظهور و ثبوت شود. فیلم در پاک فیلم :ترمینولوژی

وت می شود. بعد از این که عمل ظهور و ثبوت فیلم انجام شد، به یک )گاز گرفتن( جای داده می شود و فیلم اکسپوز شده و ظهور و ثب

تبدیل می شود.رادیوگراف 

راحل تشکیل تصویر نهفته:م

در شبکه کریستالی امولسیون یک فیلم  - Aشکل  

رادیوگرافی، کریستال های هالید نقره عمدتًا شامل یون های 

نقره و بروماید و به میزان کمتر یون های یدید می باشند، یون 

های نقره بینابینی و ترکیبات سولفوردار نواحی تصویر نامرئی 

دهند. را تشکیل می

هنگامی که فوتون ایکس با کریستال ها برخورد می  -Bشکل 

کند، اغلب با یون های بروماید تداخل کرده و به این ترتیب 

اتم های برم تشکیل می شوند و الکترون های بازگشتی دارای 

انرژی جنبشی کافی برای حرکت در داخل کریستال خواهند 

 ند، به آن شارژ منفیبود و هر گاه به ناحیه تصویر نامرئی برس

 القا می کنند.

یون های نقره بینابینی که بار مثبت دارند به ناحیه -Cشکل 

تصویر نامرئی که دارای شارژ منفی شده است جذب می 

شوند.

هنگامی که یون های نقره به ناحیه تصویر نامرئی  -Dشکل  

می رسند، یکسری الکترون دریافت کرده و  به اتم نقره تبدیل 

می گردند. این اتم های نقره تصویر نامرئی را تشکیل می 

 دهند. 

و ثبوت:تغییرات امولسیون حین مرحله ظهور

امولسیون الف( قبل از تابش، تعداد زیادی بروماید نقره در 

حضور دارد. ب( پس از تابش، کریستال های تابش یافته حاوی 

ذرات نقره فلزی در مناطق تصاویر نامرئی را تشکیل می دهند 

که به صورت نواحی سایه دار در شکل نشان داده شده است. 

ج( محلول ظهور این کریستال های حاوی ذرات نقره را به دانه 

محلول ثبوت و مرحله  های نقره فلزی تبدیل می کند. د(

شستشو کریستال های بروماید نقره تابش نیافته و ظاهر نشده 

 را حل و از امولسیون خارج می کنند.

jozvine.ir

52


