


 -رادیوگرافی نرمال محوطه لگنی

 شود:رادیوگرافی از محوطه لگنی در موارد زیر انجام می

 موارد ترومایی  -1

 ارزیابی لنگش -2

 انی(ر-رزیابی اختالالت مادرزادی )مثل دیسپالزی مفصل لگنیا -3

 -نماهای معمول اخذ رادیوگرافی محوطه لگن

 یپشتی با پاها-کمیوطه لگنی با اخذ رادیولوژی از دو نمای ارتوگونال جانبی و شارزیابی رادیوگرافی معمول مح

 باشد. زانو در رادیوگراف اخذ شده پیدا است. در هر دو نما بهتر است مفصل شده کشیده

 رادیوگراف جانبی

 حالت گماری

ن یده پائیدآسیب  که اندامشود وگراف جانبی محوطه لگنی، بیمار طوری روی میز به پهلو خوابانده میبرای رادی

کتی سمت ام حرقرار گیرد. نمای جانبی راست یک نمای استاندارد برای محوطه لگنی است به این معنا که اند

 گیرد. راست پائین قرار می

به طوری که مطئن  بزنید نوار است، گرفته قرار آنها بین که اسفنجی با جداگانه طور به باید را یلگن هایاندام

-گیرند. اندام لگنی که به کاست نزدیکاند و مستقماً روی هم قرار دو نیم لگن چپ و راست هم راستا شدهشوید 

تر قرار که اندامی که از کاست فاصله دارد در موقعیتی عقبگیرد در حالیدر موقعیت جلویی قرار میتر است 

رفته به طوری که مفاصل زانو روی هم های حرکتی خلفی به حالت قیچی قرار گگیرد. در این حالت انداممی

 (.1-2افتد )تصویر نمی

-گماری اندامنحوه حالت -1-2تصویر  

لگن چپ و های نیمهای لگنی. استخوان

-به سوراخ گیرند.راست روی هم قرار می

های ابتراتور دقت کنید که در نمای 

 اند.استاندارد دقیقاً روی هم قرار گرفته
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 پشتی-رادیوگراف شکمی

 الت گماریح

-شکل، کمک می vاین تشک  از (. استفاده2-2شکل خوابانده می شود )تصویر  vبیمار به پشت در یک تشک 

ای رد. برگیدر یک مسیر مستقیم قرار کند که ستون مهره و جناغ بیمار در یک راستا قرار گرفته و لگن 

شکل و روی  vگن باید خارج از تشک شکل و لگن، کل ل vهای تشک جلوگیری از روی هم قرار گرفتن آرتیفکت

 شود از بزرگنمایی تصویر ممانعت شود.قرار گیرد. این نحوه حالت گماری باعث می کاست

پشتی با پاهای -رادیوگراف نمای شکمی -2-2تصویر 

کشیده  حالت اندام حرکتی خلفی به -Aو  B کشیده. 

، هر دو اندام به در سطح مفاصل زانوو  شده قرار گرفته

م در یک موقعیت مناسب اندام حرکتی خلفی نسبت به ه

به اندازه  -Cشوند. متصل میبا چسب لگن و کاست اشعه 

به  D–و  E   و شکل متقارن سوراخ ابتراتور دقت کنید.

 اندازه و شکل غیرمتقارن سوراخ ابتراتور دقت کنید.

 

 -نماهای رادیوگرافیکی بیشتر

 یاپشتی با  پاهای قورباغه-نمای شکمی

های لگن، سر و گردن استخوان رانی دارند یا شکستگی-ای مفصل لگنیهایی که بیماری استحالهدر سگ و گربه

پشتی، کشیده -های ران که به طور فیزیکی نتوان استخوان ران را در یک نمای استاندارد شکمیران و شکستگی

 (.3-2شود )تصویر یابی اولیه استفاده میای برای ارزپشتی با پاهای قورباغه-نگه داشت، از این نمای شکمی
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نمای رادیوگرافی  -3-2تصویر 

ای. پشتی با پاهای قورباغه-شکمی

A- سگ در یک نمای شکمی-

پشتی با پاهای قورباغه ای 

شود. همانند نمای خوابانده می

استاندارد، سگ در روی یک تشک 

v شود و لگن شکل خوابانده می

تا هم  تر از تشک قرار گرفتهپائین

پوشانی تصویر لگن و آرتیفکت 

اتفاق نیفتد. در این مورد، تشک 

پاهای سگ به بیرون کشیده شده 

های ران که استخوان به طوری

تصویر  -Bعمود بر لگن باشند. 

پشتی با -نمای شکمیرادیوگراف 

 .ایپاهای قورباغه

 

انی وجود دارد که در مبحث استخوان ر-نماهای رادیوگرافیکی دیگری نیز برای بررسی اختالالت مفصل لگنی

 گنجد.های محوطه لگن نمی

آشنایی با آناتومی رادیوگراف نرمال محوطه لگنی، نقش مهمی در تفسیر درست اختالالت محوطه لگنی دارد 

 (.4-2)تصویر 

خوان جعبه لگن از چهار جفت استخوان تشکیل شده است: ایلیوم، ایسکیوم، پیوبیس و استخوان استابولوم. است

شکمی -شکمی ایلیوم و سطح جلویی-استابولوم یک قطعه استخوان مثلثی شکلی است که بین سطح عقبی

هفتگی از قسمت شکمی  12استخوان استابولوم در حدود سن  (.6-2و  5-2ویر اایسکیوم کشیده می شود )تص

های مجاور، این به استخوان شود. قبل از اتصال استخوان استابولومهای مجاور وصل میاستابولوم به استخوان

شود استخوان استابولوم به ها باعث میهای تالقی نقاط رادیولوسنتی هستند که روی هم قرار گرفتن آنمحل

از استخوان استابولوم قبل از اتصال  یهایسختی از لحاظ رادیوگرافیکی قابل تشخیص باشد. با این وجود قسمت

باید دقت کرد که محل تالقی غضروفی در ناحیه استابولوم حیوانات  .(7-2)تصویر  تواند دیده شودکامل می

 (.8-2جوان به عنوان شکستگی تفسیر نشود )تصویر 
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 محوطه لگنیهای استخوانآناتومی رادیوگراف نرمال  -4-2تصویر 
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 د گلدن رتریور. به استخوانژانسی تی اسکن ناحیه استابولوم یک قالده سگ سه ماهه  مقطع عرضی -5-2تصویر 

 (.سیاه رنگ استابولومی در مرکز ناحیه استابولوم دقت کنید )پیکان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به قطعه مثلثی استخوان استابولوم در سطح شکمی میانی ناحیه استابولوم قبل از اتصال کامل در این  -6-2 تصویر

 : ایلیومIL: ایسکیوم و ISمقطع طولی سی تی اسکن توجه کنید )پیکان(. 
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(. Aالبرادور رتریور ) نژاد ماهه 4رانی یک قالده سگ -پشتی مفصل لگنی-نمای رادیوگرافی شکمی -7-2تصویر 

 (.A1استخوان استابولوم یک قطعه مثلثی شکل در وسط ناحیه استابولوم مشخص شده است )

( و رادیوگراف عالمت گذاری شده Aوط )ماهه نژاد مخل 10نمای رادیوگرافی جانبی لگن یک قالده سگ   -8-2تصویر 

های ایلیوم و ایسکیوم و لبه جلویی استخوان استابولوم کامالً مشخص است (. محل اتصال غضروفی بین استخوانA1آن )

، لبه جلویی استخوان استابولوم قابل مشاهده است ولی لبه A1تواند به عنوان شکستگی تفسیر شود. در تصویر و می

 وان مشخص نیست.عقبی این استخ
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به  کستگیشروی هم قرار گرفتن تصویر لگن با محتوای مدفوع می تواند منجر به تشخیص اشتباه به عنوان 

  .(9-2)تصویر  خصوص در نمای جانبی شود

استخوان ایلیوم و ساکروم در مفصل ساکروایلیاک به هم متصل شده و یک مفصل ساینوویالی و غضروفی را شکل 

 1شود. اتصال بین ایلیوم و ساکروم را سینکندروزیزیک الیه نازکی از کپسول مفصلی پوشانده می دهند که بامی

کند. این خط گویند. غضروف بین استخوان ایلیوم و ساکروم یک خط رادیولوسنت بین دو ساختار ایجاد می

روایلیاک در همه سنین یا دررفتگی مفصل ساکماند و معموالً با شکستگی کل زندگی باقی می رادیولوسنت در

رسد که محل اتصال مفصل پشتی، به نظر می-(. در نمای شکمی11-2و  10-2ویر اشود )تصاشتباه گرفته می

محل  استخوان ایلیوم و ساکروم در ساکروایلیاک از چند خط رادیولوسنت طولی تشکیل شده است به علت اینکه

لبه عقبی مفصل ساکروایلیاک به صورت طبیعی با یک (. 12-2مفصل کامالً یکدست روبروی هم نیستند )تصویر 

های ناقص (؛ که این کلیدی در تشخیص دررفتگی11-2شود )تصویر گذر صاف بین ایلیوم و ساکروم مشخص می

 شود.است و به صورت یک غیر هم راستایی یا فاصله مشخص می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دفوع در ماینجا یک حجم زیادی از ماهه نژاد البرادور رتریور.  4الده سگ رادیوگراف جانبی لگن یک ق -9-2تصویر 

-یمید( دارد کان سفپوشانی با ایلیوم و استابولوم )پیرکتوم وجود دارد. یک خط عمودی از تجمع گاز در مدفوع که هم

اند به تو(، نمیهسیا تواند به عنوان شکستگی تفسیر شود. به هر حال با بررسی دقیق، خط رادیولوسنت اطراف لگن )پیکان

 عنوان قسمتی از لگن در نظر گرفته شود.

 

                                                           
1. synchondrosis 
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. اتصال البرادور رتریورنژاد ماهه  4کروایلیاک یک قالده سگ پشتی مفصل سا-نمای رادیوگرافیکی شکمی -10-2ویر تص

های ه استخوانسبت بنراین دهد و بنابغضروفی بین استخوان ایلیوم و ساکروم در این نما یک قوام بافت نرم را نشان می

. محتوای ه شودمجاور )پیکان(، رادیواوپسیتی کمتری دارد که می تواند با شکستگی یا دررفتگی جزئی اشتباه گرفت

 شود.پوشانی دارد و منجر به تشخیص اشتباه میمدفوع روی مفصل ساکروایلیاک سمت راست هم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رد. اتصال ده سگ نژاد استرالین شپهتی مفصل ساکروایلیاک یک قالپش-نمای رادیوگرافیکی شکمی -11-2تصویر 

به این معناست که یک ناحیه رادیولوسنت بین این دو  ماند وغضروفی بین ایلیوم و ساکروم در تمام طول زندگی باقی می

شود. یک محل شود )پیکان سیاه(. این نباید به عنوان دررفتگی ناقص یا شکستگی در نظر گرفته استخوان دیده می

 راستایی ندارد )پیکان سفید(.دهد دررفتگی ناقص یا غیرهمست که نشان میاین دو استخوان اانتقالی صاف بین 
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البرادور رتریور که سطح  نژاد ساله 12مقطع عرضی سی تی اسکن مفصل ساکروایلیاک یک قالده سگ  -12-2تصویر 

 (.رنگ مفصل ساکروایلیاک توجه کنید )پیکان سفید شکمی در باالی تصویر است. به محل مواج

سه "شود که قسمت جلویی بال ایلیوم، استخوان ایلیوم به دو قسمت بال )در جلو( و بدنه )در عقب( تقسیم می

شود، ها تا سن دو سالگی با بال استخوان ایلیوم متصل مینام دارد. سه تیغ ایلیومی در بیشتر سگ "تیغ ایلیومی

اً (. این اتصال ناکامل سهو13-2ر ها اتصال ناکاملی به صورت دائم وجود دارد )تصویدرصد سگ 10ش از اما در بی

. شوددر نمای جانبی مشاهده می ،معموالً سه تیغ ایلیومی متصل نشده تواند به عنوان شکستگی تفسیر شود.می

شود. به هرگونه اتصال ناکامل دیده نمی افتد وپشتی، تصویر سه تیغ ایلیومی روی بال ایلیوم می-در نمای شکمی

و بال ایلیوم،  پشتی کمی مورب تهیه شود، اتصال رادیوسنتی بین سه تیغ ایلیومی-هر حال اگر نمای شکمی

 (.14-2شود )تصویر مشاهده می گهگاهی
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نمای  -13-2تصویر 

جانبی قسمت عقبی 

های کمری و ناحیه مهره

جلویی لگن یک قالده 

 ه نژاد رتریورسال 6سگ 

. سه تیغ ایلیومی البرادور

به بال استخوان ایلیوم 

متصل نشده است )پیکان 

سیاه رنگ(. این معموالً در 

شود و ها دیده میسگ

نباید به عنوان شکستگی 

 تفسیر شود.

 

مربوط  (Bپشتی سه تیغ ایلیو.می سمت راست )-( و نمای شکمیAنمای جانبی ناحیه سه تیغ ایلیومی ) -14-2تصویر 

شود )پیکان به یک قالده سگ ده ساله نژاد ژرمن شپهرد. در نمای جانبی خط رادیولوسنتی سه تیغ ایلیومی دیده می

 شود )پیکان سیاه(.پشتی اگر کمی مورب شود فاصله بین سه تیغ ایلیوم و بال ایلیوم دیده می-در نمای شکمی سیاه(.
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-لگنی فصلزء مجترین گیرد که مهم، ایسکیوم و پیوبیس شکل میهای ایلیوماستابولوم در محل تالقی استخوان

که  "میتابولوگودی اس"دهد. استابولوم به وسیله یک تورفتگی غیرمفصلی با نام رانی را به خود اختصاص می

  (.16-2و  15-2، 4-2شود )تصاویر دهد، مشخص میقسمت وسط سطح مفصلی را به خود اختصاص می

-میمای شکنسانان(، معموالً از کی شلی مفصلی )برای تشخیص دیسپالزی مفصل هیپ سگارزیابی رادیوگرافی

بولومی )یک باید تجانس در جلوی گودی استاشود. در این نما، نی باز شده استفاده میرا-پشتی با مفصل لگنی

ی که از آنجای (.16-2ارزیابی شود )تصویر سوم جلویی مفصل هیپ که با سر پیکان سفید نشان داده شده است( 

ر انس را دوان تجتکند، نمیگودی استابولومی اتصال یکدست بین سر استخوان ران و حفره استابولوم را قطع می

جانبی -یهای جوان، یک مرکز جداکننده استخوان سازی در لبه جلویاین ناحیه بررسی کرد. در بعضی سگ

ستگی قطعه شک وان یکشود و نباید به عنمی ایلیوم متصل ن نهایتاً به استخوانحفره استابولوم وجود دارد که ای

 (.18-2و  17-2در نظر گرفته شود )تصاویر 

 

تصاویر سی تی اسکن مقطع  -15-2تصویر 

عرضی و نمای پشتی  ناحیه استابولوم یک 

قالده سگ یک ساله نژاد گلدن رتریور که 

دهد )پیکان گودی استابولومی را نشان می

 (.رنگ سفید
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رادیوگراف حفره استابولوم سمت چپ  -16-2تصویر 

ساله نژاد استرالین شپهرد. گودی  7یک قالده سگ 

دار قسمت عهده های سیاه رنگ(استابولومی )پیکان

-مرکزی حفره استابولوم است. تجانس مفصل لگنی

رانی باید در قسمت جلویی گودی استابولومی ارزیابی 

فصل هیپ در این سگ شود )سر پیکان سفیدرنگ(. م

به مقدار خیلی کمی عدم تجانس دارد. با توجه به 

تر در ناحیه کمی جلوتر از فضای مفصلی کمی عریض

در سطح  ،گودی استابولومی نسبت به فضای مفصلی

 شود.جانبی ارزیابی انجام می-جلویی

 

ماهه نژاد  4لوم لگن یک قالده سگ ( ناحیه استابوC( و سه بعدی )B(، پشتی )Aتصاویر مقطع عرضی ) -17-2تصویر 

تواند به جانبی حفره استابولوم دقت کنید )پیکان(. این می-مرکز تشکیل استخوان در سطح جلویی به گلدن رتریور.

شود و تا سن یک اشتباه تحت عنوان شکستگی در رادیوگراف تفسیر شود. این مرکز طی چند ماه به استابولوم وصل می

 ست.  یگر مشخص نیدسالگی 
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پشتی رادیوگراف ناحیه -نمای شکمی -18-2تصویر 

. مجاور "وی مارنر"ماهه نژاد  4استابولوم یک قالده سگ 

جانبی حفره استابولوم به علت وجود یک -ناحیه جلویی

مرکز تشکیل استخوان مجزا )پیکان(، یک اوپسیته 

شود. این مسئله نباید به عنوان یک کوچک مشاهده می

 دا شده تعبیر شود.قطعه شکستگی ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دو نمای رادیوگرافی تکمیلی وجود دارد که بعضی اوقات برای ارزیابی حفره استابولوم استفاده می شود. مورد اول 

، طور که از نام آن مشخص است برای ارزیابی موقعیت لبه پشتی استابولومهمان (:DAR) 1لبه پشتی استابولوم

و اندام حرکتی  ان بیهوش شده به جناغ خوابانده شده، حیوDARیابی برای دست شود.گماری میحالت حیوان

از محور طولی بدنه  Xاشعه امواج گماری صحیح باشد، مرکز شود. اگر حالتخلفی به سمت جلو کشانده می

برجستگی  و مخوان ایلیوم عبور کرده و منجر می شود تصاویر بال استخوان ایلیوم، بدنه ایلیوم، حفره استابولواست

)تصویر استابولوم بدون مانعی، مشخص شود ایسکیومی رو هم قرار بگیرند. این باعث می شود لبه پشتی حفره 

دهی شده و سطح پشتی فضای مفصل هیپ باید به صورت افقی جهتیک سگ نرمال،  DARدر نمای  (.2-19

 (.20-2)تصویر  مشخص شود لبه استابولوم باید نسبتاً
 

 

 

                                                           
1. dorsal acetabular rim (DAR) 
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)پیکان سیاه( را  xتصویر ذیل جهت اشعه  -19-2تصویر 

به صورت  xاشعه نشان می دهد.  DARبرای تهیه نمای 

 .کندبرخورد میمماسی با سطح پشتی استابولوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماهه نژاد مستیف. 11( و یک قالده سگ Aماهه ویزسال ) 7نماهای لبه پشتی استابولوم یک قالده سگ  -20-2تصویر 

رانی -ه پشتی حفره استابولوم با پیکان سیاه مشخص شده است. توجه شود که چگونه فضای مفصل لگنی، لبAدر تصویر 

لبه استابولوم نسبتاً برجسته است. در این سگ جوان،  صورت افقی قرار دارد و اینکه بالفاصله زیر لبه پشتی این حفره به

برجستگی ایسکیومی هم با سر پیکان سفید رنگ (. رنگ صفحه رشد سر استخوان ران همچنان باز است )پیکان سفید

تر است و برای مقایسه گذاشته شده کمی بزرگ Bنشان داده شده است که هنوز صفحه رشد آن باز است. سگ تصویر 

 با پیکان سیاه رنگ مشخص شده است.است. لبه استابولومی 
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که پا باز می شود. در این نما، یک تصویر نمای تکمیلی دیگر برای ارزیابی حفره استابولوم از نمای جانبی است 

شود. برای دستیابی به این نما، حیوان به جانبی، مورب و شفاف از حفره استابولوم و سر استخوان ران تهیه می

گیرد. اندام حرکتی رانی مدنظر پائین در کنار کاست اشعه قرار می-و مفصل لگنی گماری شدهسمت جانب حالت

دن به سمت جانب و پشت دور شده تا در نمای مدنظر باالی مهره کمری قرار بگیرد. خلفی سمت مقابل از ب

شود تا تصویر شفافی از استابولوم و قسمت باالیی ران سپس مرکز اشعه روی مفصل هیپ مدنظر متمرکز می

 .(21-2) تصویر  بدست آید

 

ساله  4یک قالده سگ  رانی سمت راست-( مفصل لگنیBشده )( و تصویر بزرگAنمای جانبی پا باز ) -21-2تصویر 

توجه کنید  به موقعیت ران سمت راست )پیکان(، Aدر تصویر رانی توجه کنید. -نژاد مخلوط. به نمای شفاف مفصل لگنی

 که به سمت جانبی و پشتی از بدن دور شده است.
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اخ م، سورحفره استابولواستخوان ایسکیوم که شامل بدنه، شاخ و برجستگی ایسکیومی است، در شکل گیری 

تر از پنج سال سن، اتصالی های جوانر سگسمفیز لگنی د .(4-2)تصویر  ابتراتور و سمفیز لگنی مشارکت دارد

قبل از استخوانی  (.22-2شود )تصویر فیبروزی دارد که معموالً بعد از پنج سالگی سمفیز لگنی استخوانی می

ظر تگی در نتواند به عنوان شکساتصال فیبروزی به اشتباه میتراکم رادیولوسنت نسبی ، شدن سمفیز لگنی

های دمی، غالف آلت ، مهرهمحتوای مدفوع موقعیترار گرفتن ، قدر سگهای نر (.23-2گرفته شود )تصویر 

باه هش وضوح کف لگن و اشتپشتی باعث کا-روی سمفیز لگنی در نمای شکمیتناسلی و استخوان آلت تناسلی 

فیز شعه به سمشود به علت اینکه در این نما، امشاهده نمیدر نمای جانبی سمفیز لگنی  شود.در تفسیر می

ازی سخوانقسمت عقبی استخوان ایسکیوم را برجستگی ایسکیومی گویند که از یک مرکز است برخورد ندارد.

ی ایسکیومی عمول، مرکز استخوان سازی برجستگمبه صورت  (.25-2و  24-2یابد )تصاویر جداگانه توسعه می

کیوم دنه ایسببا افزایش سن، سطح جانبی مرکز استخوان سازی با  شود.ترین سطح ایسکیوم شروع میدر جانب

که ها همچنانر بعضی از سگد (.25-2شود )تصویر فیوز شده و صفحه رشد به سمت میانی کشیده می

 ی سمفیزتخوان سازی در سطح عقبکند، یک مرکز ثانویه اسسازی برجستگی ایسکیومی پیشرفت میاستخوان

وگراف جانبی، مرکز ثانویه (. در رادی25-2و  23-2یابد )تصاویر لگنی همراه با کمان ایسکیومی توسعه می

 (.25-2شود )تصویر ها اشتباه گرفته میاستخوان سازی سطح عقبی لگن به آسانی با شکستگی

 

تصویر سی تی اسکن با بیشترین  -21-2تصویر 

( محوطه لگنی یک قالده MIP) 1وافکنیشدت پرت

سگ نژاد البرادور رتریور. به اتصال بزرگ فیبروزه 

 MIP سمفیز لگنی توجه کنید )پیکان سفید رنگ(.

یک تصویر ساخته شده از دو اسالیس دو بعدی سی 

 تی اسکن برای تهیه تصویر حجمی است. 

 

 

 

 

                                                           
1. maximum intensity projection (MIP(  
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پشتی -رادیوگراف شکمی -22-2تصویر 

ای هفته 11ده سگ سمفیز لگنی یک قال

 18(، یک قالده سگ Aنژاد گلدن رتریور )

( و یک قالده Bماهه نژاد ولش کورگی )

(. Cسگ یک ساله نژاد گلدن رتریور )

مراحل مختلف فیوژن سمفیز لگنی )پیکان 

سیاه رنگ در تصاویر( در این رادیوگراف ها 

-مهره ،Cو  Aشود. در تصاویر مشاهده می

-ی انعکاس یافتههای دمی روی سمفیز لگن

، استخوان آلت تناسلی Bاند. در تصویر 

جنس نر )پیکان سفیدرنگ( روی سمفیز 

، یک Bلگنی انعکاس یافته است. در تصویر 

قطعه مثلثی از استخوان در سطح عقبی 

سمفیز لگنی هست )سر پیکان سفیدرنگ(. 

سازی در اینجا یک مرکز جداگانه استخوان

یسکیومی قسمت میانی ایسکیوم در قوس ا

 هست.

 

 

 

 

تصویر سه بعدی سطح پشتی استخوان ایسکیوم سمت  -23-2تصویر 

-ماهه نژاد گلدن رتریور. به مرکز جداگانه استخوان 4راست یک قالده سگ 

ای، کانال تغذیهرنگ(. سازی برجستگی ایسکیومی دقت کنید )پیکان سیاه

ست )پیکان سوراخی در کورتکس عقبی استخوان است که نشان داده شده ا

 سفیدرنگ(. 
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پشتی برجستگی -رادیوگراف شکمی -A -24-2تصویر  

ای نژاد هفته 14ایسکیومی سمت چپ یک قالده سگ 

سازی برجستگی گلدن رتریور. مرکز ثانویه استخوان

شود )پیکان ایسکیومی در لبه جانبی ایسکیوم مشاهده می

پشتی برجستگی -رادیوگراف شکمی -Bسیاه رنگ( 

ماهه نژاد البرادور  7ی سمت چپ یک قالده سگ ایسکیوم

سازی پیشرفت کرده است و رتریور. توسعه مرکز استخوان

سازی بیشتر در نزدیک است که فیوز شود اما استخوان

 -Dو  Cسازی است )پیکان(.  سطح میانی مرکز استخوان

پشتی و جانبی برجستگی ایسکیومی سمت -نمای شکمی

ژاد البرادور رتریور. سطح ماهه ن 8چپ یک قالده سگ 

سازی برجستگی ایسکیومی فیوز جانبی مرکز استخوان

سازی قسمت میانی مرکز ثانویه شده است و استخوان

(. با Cپیشرفت کرده است )پیکان سیاه رنگ در تصویر 

این وجود در این سگ یک اوپسیته مثلثی وجود دارد که 

می را یک مرکز ثانویه استخوان سازی در کمان ایسکیو

فیوژن ناکامل برجستگی ایسکیومی )سر دهد. نشان می

( و توسعه ناکامل کمان ایسکیومی Dپیکان سفید رنگ در 

( می تواند در نمای جانبی به اشتباه به D)پیکان سیاه در 

ی رادیوگراف ها -Gو  E، F  عنوان شکستگی تفسیر شود.

پشتی برجستگی ایسکیومی سمت چپ، -شکمی

ی برجستگی ایسکیوم و رادیوگراف جانبی پا باز برجستگی ایسکیومی سمت چپ یک قالده سگ یک رادیوگراف جانب

برجستگی ایسکیومی مانند سن هشت ماهگی مرکز استخوان سازی دارد اما مرکز مجزای ساله نژاد البرادور رتریور. 

-که همپوشانی با مهرهندلیل ای استخوان سازی مربوط به کمان ایسکیومی وضوح بیشتری دارد )پیکان سیاه رنگ(، به

های دمی و محتوای مدفوع ندارد. همچون سگ هشت ماهه، توسعه ناکامل برجستگی ایسکیومی )پیکان سیاه رنگ در 

در  تواند به اشتباه به عنوان شکستگی تفسیر شود.( میF( و کمان ایسکیومی )سر پیکان سفید رنگ در تصویر Fتصویر 

گن، اشعه به محل شکافتگی مرکز استخوان سازی برجستگی ایسکیومی برخورد کرده و ناحیه نمای جانبی با پای باز ل

( که بیشتر محتمل است به اشتباه به عنوان شکستگی در Gدهد )پیکان در تصویر خیلی واضح رادیولوسنتی را نشان می

 نظر گرفته شود.
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تراتور وراخ ابهای پیوبیس و ایسکیوم سواناستخ استخوان پیوبیس از دو قسمت بدنه و شاخ تشکیل شده است. 

رخش چمناسب برای تعیین  پشتی، یک روش-دهند. ارزیابی تقارن سوراخ ابتراتور در نمای شکمیرا شکل می

 وولوم تعیین درجه چرخش مهم است زیرا عمق رادیوگرافیکی حفره استاب لگن حین اخذ رادیوگراف است.

زی صفحه ور مواو سوراخ ابترات وابانده شدهه طور نرمال، سگ به پشت خب کند.تجانس مفصل هیپ را متأثر می

س جانبی است. پ-یمیانی به پشت-دار از شکمیبه صورت زاویه ابتراتور پشتی نیست و صفحه هر سوراخ

ظر نتر به شود، سوراخ ابتراتور سمت مقابل چرخش بزرگکه محور طولی بدنه ایسکیوم چرخانده میهنگامی

به  .(26-2و  25-2)تصاویر  رسدمق و تجانس مفصل هیپ همان سمت چرخش بیشتر به نظر میرسیده و ع

 (.26-2رسد )تصویر تر به نظر میتیغ ایلیومی در همان سمت چرخش عریضعالوه، سه

 

نمای عقبی لگن  -25-2تصویر 

سگ.  در تصویر باال یک سگ به 

صورت قرینه برای اخذ رادیوگراف 

سوراخ ست. گماری شده احالت

ابتراتور به سمت پشتی شیب داده 

شده است )سگ به پشت خوابانده 

-تجانس مفاصل لگنی شده است(.

گماری مساوی به رانی با این حالت

رسد. در تصویر پائین، لگن نظر می

های ساعت وقتی از در جهت عقربه

شود، چرخش عقب مشاهده می

داده شده است. در نتیجه سوراخ 

است در رادیولوژی ابتراتور سمت ر

تر از از سوراخ ابتراتور سمت بزرگ

  چپ به نظر خواهد رسید.

همچنین واضح است که شمول 

پوشش سر استخوان ران با حفره 

تر به نظر رسیده و مفصل رانی سمت راست بیشتر است. حفره استابولوم سمت راست عمیق-استابولوم در مفصل لگنی

دارد.این نوع چرخش می تواند یک ارزیابی اشتباه از شلی مفصلی و یا عمق  رانی همان سمت تجانس بیشتری-لگنی

 حفره استابولوم به ما دهد.
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پشتی لگن یک قالده سگ دو ساله نژاد شتلند شیپ داگ. طی اخذ رادیوگراف، -رادیوگراف شکمی -A -27-2تصویر 

شود مفصل هیپ سمت شود. این باعث میلگن کمی چرخانده شده و جناغ نیز کمی به سمت چپ حیوان چرخانده می

محیط سوراخ ابتراتور سمت راست مشخص شده است و مرزهای محیطی آن روی  -A1. تر به نظر برسدراست عمیق

تر است. توجه کنید تراتور سمت چپ قرار داده شده است و واضح است که سوراخ ابتراتور سمت راست بزرگسوراخ اب

تیغ ایلیومی توسط حفره استابولوم در سمت راست بیشتر است. همچنین به عرض سهمیزان پوشش سر استخوان ران 

 مقابل است.تر از سمت سمت چپ دقت کنید که عریض
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دارد. تراکم ایجاد شده به  پوشانیپشتی استخوان و غالف آلت تناسلی روی لگن هم-های نر، در نمای شکمیدر سگ

-2تواند با ارزیابی اساسی لگن تداخل کند )تصویر ه عنوان توده شکمی تفسیر شود و میتواند بمیوسیله این ساختارها 

و حاوی گاز هستند کیسه (. به طور کلی کیسه های مقعدی در رادیوگراف مشخص نیستند اما گهگاهی یکی یا هردو 28

وشانی داشته باشد و یک نقطه پپشتی روی لگن هم-کند. این گاز می تواند در نمای شکمیها را قابل مشاهده میآن

(. معموالً گاز کیسه مقعدی 29-2تفسیر شود )تصویر  1شود که می توانند به عنوان لیز استخوانیرادیولوسنت ایجاد می

تواند پوشانی دارد. از سطح میانی استابولوم تا برجستگی ایسکیومی این گاز کیسه مقعدی میروی استخوان ایسکیوم هم

 دیده شود. 

 رسد. درینظر م بدون توجه به نژاد سگ شبیه هم به ساناندر سگ ، شکل کلی لگنکیور کلی از لحاظ رادیوگرافیبه ط

ی (. نکات کل30-2)تصویر  تری دارندهاست و به نسبت ایسکیوم کشیدهتر از لگن سگگربه ها شکل کلی لگن مستطیلی

 د.باشسانان نیز مطرح میسانان برای گربهآناتومیک لگن سگ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. lytic bone 
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 ( و یک قالده سگ دو سالهAساله نژاد مخلوط ) 14الده سگ قپشتی لگن یک -های شکمیرادیوگراف -28-2تصویر 

ضح در سطح جلویی با یک تراکم وا، غالف آلت تناسلی )پیکان سیاه رنگ( Bو  A(. در تصاویر Bنژاد شتلند شیپ داگ )

، Bدر تصویر (. است )پیکان سفیدرنگ Aتر از واضح Bسلی در تصویر کند. استخوان آلت تنالگن همپوشانی ایجاد می

دم  های پایه و لبه های گیج کننده ای حاضر هستند. گازهای گیر افتاده در محتوای مدفوع )سر پیکان سفید رنگ(تراکم

ن ای استخواهاز لبه پایه دم به صورت واضحی فراتر تواند به عنوان شکستگی تفسیر شود. لبه)سر پیکان سیاه رنگ( می

 غیرواقعی کمک کننده است.اند و این معیار در تشخیص شکستگی واقعی از کشیده شده
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( Aماهه نژاد وی مارنر ) 4پشتی استخوان ایسکیوم سمت راست یک قالده سگ -های شکمیرادیوگراف -29-2تصویر 

و استخوان ایسکیوم سمت راست یک قالده  (Bرد )یک قالده سگ دو ساله نژاد ژرمن شپهو منطقه ایسکیوم سمت چپ 

پوشانی داشته و ظاهر (. در هر تصویر، گاز کیسه مقعدی روی استخوان ایسکیوم همCسگ یک ساله نژاد البرادور رتریور )

 در هر تصویر قابل دیدن است )پیکان سفید رنگ(.دهد )پیکان سیاه رنگ(. لبه پایه دم یک لیز استخوانی را می

 

 7پشتی لگن یک قالده سگ -رادیوگراف شکمی -30-2تصویر 

ساله گربه نژاد بومی. به طور کلی لگن گربه مستطیل تر از لگ سگ 

 تر است.است و ایسکیوم به نسبت کشیده
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