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املقدمة

لقد تطور علم التشريح عبر العصور حيث كان في البداية يتركز على وصف األعضاء واألجهزة، ثم توجه إلى دراسة 

العالقة بني األعضاء واألجهزة وتطورها، واآلن ميكن دراسة التشريح من خالل الصور الشعاعية، ويعتبر التشريح من 

الدراسات املهمة التي البد من دراستها قبل البدء بالعلوم األخرى حيث إن هذا العلم يساعد على ربط األجزاء بالوظائف، 

الشكل  يتكون من معرفة  فالتشريح   الكائنات احلية وأجزائها،  بنية  بدراسة  املعنية  الَبيوُلوْجيا  فرعًا من فروع  ويعتبر 

الدقيق، وموقع األعضاء، والعالقات بني البنى املختلفة للجسم البشري السليم، حيث ميكن مقارنة التشريح من عدة زوايا، 

ويساعد أيضًا في تقدمي رؤية رئيسية للمرض.

تتوجب دراسة علم التشريح من أجل توفير الرعاية املمكنة الفضلى للمرضى، فمعرفة بنية اجلسم البشري الداخلية 

التي ميكن رؤيتها بالعني وصواًل إلى املستوى اجلزيئي أمرًا أساسيًا لفهم وظيفة اجلسم، وكيف يتم حدوث تغيرات في 

كل من البنيان والوظيفة حسب املرض. خالل العقود القليلة املاضية، كان هناك ثورة علمية من ظهور تقنيات جديدة ملا 

يعرف بالتشريح التصويري الذي يتضمن التنظير الداخلي وتنظير البطن والتصوير املقطعي احملوسب، والتصوير بالرنني 

املغناطيسي، إلى جانب التكنولوجيا الناشئة حديثاً للتصوير ثالثي األبعاد، وقد كان ظهور هذه التقنيات مصحوبًا بتطوير 

العالج ذي احلد األدنى من التدخالت الذي يستهدف أجهزة معينة في اجلسم أو املواقع الداخلية، ونتيجة لذلك، أصبحت 

معرفة التشريح الكلي ذات أهمية متزايدة، ليس فقط لتفسير الصور التي تنتجها هذه التقنيات املتطورة، ولكن أيضًا 

لفهم الطريق الستهداف العالج إلى موقع معني.

التصوير  وصور  إجراءات  مبساعدة  اإلنسان  جلسم  الباطني  ــــ  الداخلي  التشريح  بفحص  األطباء  معظم  يقوم 

الشعاعي. حيث إن التفسير الصحيح لهذه الصور يفترض معرفة تفصيلية للتشريح. فاألشعة أثبتت قيمة خاصة في 

الكشف عن املراحل األولى لبعض األمراض، وعندها تكون إمكانية العالج أفضل، وال ينبغي إجراء التصوير الشعاعي 

إال من قبل اختصاصيني مدربني بالشكل الصحيح، وفي ظل ظروف ضرورية من الناحية الطبية، حيث يشرح هذا الكتاب 

التشريح اعتماداً على الصور الشعاعية، مع ذكر بعض احلاالت الطبية مصحوبة بصور شعاعية توضيحية.

نأمل أن يفيد هذا الكتاب القراء، وأن يكون لبنة في صرح التعليم الطبي بالوطن العربي.

والله ولي التوفيق،،،

- ج - 

الدكتور/ عبد الرحمن عبد الله العوضي

األمني العام

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية
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التمهيد

إلى عدد من  بدورها  تنقسم  التي   تتكون من عدد من األعضاء  اإلنسان من مجموعة من األجهزة  يتكون جسم 

األنسجة املتكونة من مجموعة من اخلاليا، وميكن ملعظم األطباء فحص التشريح الداخلي بواسطة الصور الشعاعية، فعلم 

األشعة هو أحد فروع الطب الذي يستخدم تقنيات التصوير الطبي، وذلك بهدف وضع التشخيص املالئم، ويتضمن تقنيات 

ننِي امِلْغناطيِسّي، فائق الصوت، الَتْصوير املَْقَطِعيٌّ احمُلَوَسب، التَّْصويُر املَْقِطِعيُّ  تصوير مثل األشعة السينية، التَّْصويُر بالرَّ

باإِلْصداِر الُبوِزيْتُروِنّي. فالتشخيص الشعاعي هوأحد أهم طرق فحص اجلسم احلي بدون إجراءات مؤذية.

ميكننا تشكيل مهارة فريدة من نوعها باملعرفة الصحيحة والدراسة الواعية ألجزاء جسم اإلنسان بحيث يكون الهدف 

هو معرفة وفهم البنى ووظائف أنظمة اجلسم الرئيسية، ويعتبر التشريح الشعاعي أحد أهم العلوم التي يجب دراستها من 

قبل الطالب واملتدربني في علم األشعة، مع األخذ باالعتبار أن التفريق الطبيعي وغير الطبيعي لألشعة أمر صعب، ومن 

أجل القيام بذلك، نحتاج إلى معرفة كمية هائلة من املعلومات التشريحية. 

يعتبر هذا الكتاب مراجعة موجزة وواضحة لطالب علم األشعة لتعلم كيفية تفسير جميع أمناط األشعة لكونه يحتوي 

على صور عالية اجلودة تدل على السمات الرئيسية للتشريح األساسي، حيث أعدت فصول هذا الكتاب املرتبة حسب 

أجهزة اجلسم التي يبلغ عددها عشرة فصول بغرض تقدمي شرح عن التشريح الشعاعي ملختلف أجزاء اجلسم منها 

الصدر، واألمعاء، والعمود الفقري، مع إظهار املالمح الرئيسية للتشريح األساسي من خالل العديد من الصور الواضحة، 

وإدراج أمثلة على األمراض، ويختتم الكتاب بإرشادات مهمة للعاملني بهذا املجال، ويشتمل كل فصل في نهايته على 

دراسة حاالت مرضية لتوضيح تطبيق التشريح، وذلك كله موضح بتفريسات التصوير بالرنني املغناطيسي، والتصوير 

املقطعي احملوسب، فائق الصوت، وغيرها التي تسهل الربط بني البنية التشريحية والبنية االفتراضية كما تصورها أمناط 

التصوير املختلفة.   

نأمل أن يكون هذا الكتاب لبنة  في صرح التعليم الطبي بالوطن العربي. 

والله ولي التوفيق،،،

 الدكتور/ يعقوب أحمد الشراح

األمني العام املساعد

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية
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املؤلف

� سارة ماك ويليامز

ـــ  استشاري مختص باألشعة ـــ مستشفيات جاي وسانت توماس. 

ـــ  عضو ُمِتِحن نهائي لشهادة الكلية امللكية الختصاصيي األشعة.

ـــ  محاضر في الكلية امللكية الختصاصيي األشعة املتدربني للدراسات العليا.

ـــ  عضو هيئة تدريس لطالب الطب ـــ مدرسة جاي، كينج وسانت توماس الطبية.

م لدورات التشريح الشعاعي املتميزة في لندن منذ عام 1999. ـــ  محاضر منظِّ
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املترجم

�  د. تيسير كايد عاصي

ـــ كندي اجلنسية من أصل عربي، مواليد عام 1948.

ـــ حاصل على بكالوريوس الطب واجلراحة - جامعة األزهر - جمهورية مصر العربية، عام 1973 م.

ـــ حاصل على دبلوم التخصص في طب املناطق احلارة والصحة جامعة ليفربول - اململكة املتحدة عام 1984، ودبلوم 

التخصص في الصحة املهنية - جامعة لندن، اململكة املتحدة عام 1990، ودبلوم التخصص في طب الصحة الدولية - 

كلية األطباء امللكية - دبلن - أيرلندا عام 1995.

ـــ حاصل على شهادة ماجستير األمراض املعدية - جامعة لندن - اململكة املتحدة، عام 2001.

ـــ رئيس الطب الوقائي، والصحة املهنية )سابقًا( - مستشفى األحمدي، شركة نفط الكويت، دولة الكويت.
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