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 األمني العام

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

لقد تطورت التقنيات والوسائل الطبية على مدار السنوات األخيرة ملعرفة ومعالجة مختلف األمراض التي 
يصاب بها اإلنسان، ونظرًا لحياة اإلنســان الغالية فقد شــرع الباحثون والعلماء فــي ابتكار مختلـف األجهزة 
التي تغوص في أعماق جسمه لتكشف ما به من علل وأمراض، من هنا بدأ عصر التصوير الطبي، حيث نشأت 
فحوص التصوير الطبي األولى نهاية القرن التاسع عشر لتكون وسيلة اكتشاف ما بداخل جسم اإلنسان، وتم 
اكتشاف التصوير الطبي بفائق الصوت بعدها في أربعينيات القرن املاضي، إذ نشأت فكرة استخدامه من خالل 
االستعماالت الحربية ألجهزة السونار والرادار في تحديد مواقع العدو إبان الحرب العامليــة الثانية. ويعد فائق 
الصوت املعروف أيضًا بتخطيط األمواج فوق الصوت وتخطيط الصدى هو أحد األجهزة الطبية التي تعتمد على 
املوجات فوق الصوتية فائقة التردد التي ال تستطيع األذن البشرية سماعها، حيث تخترق هذه املوجات أعضاء 
الجسم لتصطدم بأحد األعضاء، وترتد لتنتج في نهاية املطاف صورًا على شاشة الجهاز املستخدم، ويختلف تردد 
املوجات املستخدمة في جهاز التفريس بفائق الصوت وفقًا للعضو الذي سيتم فحصه، فاملوجات ذات الترددات 
العالية تنتج صورًا أفضل في الجودة، لكنها ال تكشف األعضاء العميقة نظرًا لسرعــة امتصاصها مــن الجلــد 

واألنسجة بخالف املوجات ذات الترددات األقل.

يمتاز التفريس بفائق الصوت بعدة مزايا، أبرزها أنه وسيلة طبية سريعة غير باضعة، وال توجد حاجة إلجراء 
تحضيرات مسبقة قبل الفحص إال نادرًا في الحاالت التي يوصي بها الطبيب، كما أن تكلفة إجرائه منخفضة 
نسبيًا، ويخلو من أي تأثير إشعاعي ضار، ومن ثم يعد أكثر الفحوص شيوعًا وأمانًا للحوامل واألجنة واألطفال، 
وبالرغم من قلة املعلومات التشريحية التي يوفرها هذا الجهاز إال أنه ُيعد أحد أفضل أدوات التصوير في الكثير 
من الحاالت، وخاصة تلك التي تتطلب تصوير األعضاء في الزمن الفعلي. ويكمن التحدي الحقيقي في مهارات 
املشغِّل الذي يجري الفحص بفائق الصوت، إذ ينبغي أن يكون متدربًا بشكل متخصص في طريقة تشغيل الجهاز، 
وفي املالحظة والتحليل وضبط إعدادات الجهاز لظهور الصور بشكل واضح دقيق إلى جانب اإلملام بعلوم التشريح 

ووظائف األعضاء وأنواع األمراض.

نأمل أن يكون هذا الكتاب قد اســتوفى بالشــرح كل مــا تطرق إليـــه من موضوعات عن كيفية تشغيل وإجراء 
الفحوص املختلفة بفائق الصوت، وأن يكون لبنة جديدة تضاف إلى صرح التعليم الطبي.  

وهلل ولي التوفيق،،

ــ ج ــ ــ ب ــ



التمهيد

ُيستخدم التفريس بفائق الصوت اللتقاط صور مختلف أعضاء الجسم، وهو وسيلة طبية شائعة االستخدام 
في شتى املجاالت كونها ال تسبب آثارًا جانبية على اإلنسان، كما أنه تم تطويره على مدار السنوات السابقة ليصل 
استخداماته  أشهر  ومن  الشاشة،  على  واملباشرة  الحية  الصور  لنا مشاهدة  يتيح  الحالية، حيث  إلينا بصورته 
اإلنسان، فضاًل عن  ما في جسم  التي تصيب عضوًا  والعدوى  والتورم  باأللم  الشعور  املساعدة في تشخيص 
توجيه اإلجراءات األخرى، مثل أخذ الخزعة وتشخيص حالة القلب وتقييم الضرر بعد النوبة القلبية فضاًل عن رؤية 

انسياب الدم في األوعية الدموية.

يتألف هذا الكتاب من خمســـة عشـــر فصـاًل يتنـــاول الفصــل األول منهـــا املبادئ العامة للتفريــس بفائــق 
الصــوت والصعــوبات التي يواجههــا مقدمـــو الرعاية الصحيــة وكيفية معالجتها، ويشرح الفصل الثاني الدليل 
الستخدام جهاز فائق الصوت وكيفية تشغيله ومعرفة وظيفة كل زر فيه وفق الفحص الذي سيجريه املشغل، ثم 
يتحدث الفصل الثالث عن تشريح أجزاء منطقة البطن وأنظمة فحص البــطن املتبعــة وفقــًا للمعاييــــر العامليـــة، 
األخرى  الفصول  في  متبع  هو  وكما  البطن،  منطقة  في  األعضاء  مختلف  تصيب  التي  األمراض  إلى  باإلضافة 
يستعرض الفصل الرابع فحص الُكلى، والُكلى املغروسة واألمراض التي ُتصيبها، ويوضح الفصل الخامس كيفية 
فحص الشريان األورطي البطني بشكل موجز ومبسط، ويعرض الفصل السادس بشكل مفصل ودقيق التفريس 
بفائق الصوت قبل وبعد غرس الكبد، واألهداف الرئيسية من إجراء هذا الفحص، ويناقش الفصل السابع تشريح 
ليتناول  الثامن  التي يكتشفها فحص فائق الصوت، ويأتي بعد ذلك الفصل  الخصيتني وأكثر األمراض شيوعًا 
طريقة فحص أوردة الطرف السفلي، فضاًل عن الطرق البديلة واألمراض الشائعة كاالنصمام والدوالي، أما الفصل 

التاسع فيوضح انسياب الدم في الشريان السباتي وأفرعه باستخدام فحص الدوبلر.

الفحص  وإجراء  بسهولة  الحيض  دورة  وشرح  األنثوي  الحوض  عن  العاشر  الفصل  في  للحديث  وننتقل 
بفائق الصوت من خالل كل من جدار البطن واملهبل وتوضيح الفرق بينهما ومزايا كل طريقة، باإلضافة إلى شرح 
أمراض الجهاز التناسلي األنثوي، ثم يناقش الفصل الحادي عشر موضوع الكشف الباكر للحمل وكيفية إجراء 
الفحص بطريق )من خالل( املهبل، فضاًل عن كيفية تقدير عمر الجنني والشذوذات التي تصيب املرأة الحامل مثل 
الحمل املنتبذ ووفاة الجنني وغيرها، ثم يتناول الفصل الثاني عشر فحص الغدة الدرقية بفائق الصوت وأمراضها 
املختلفة، ويعرض الفصل الثالث عشر لتقنية التقييم املبوأر مع التخطيـط باألمواج فوق الصـوت في حاالت الرضح 
في أربع مناطق مختلفة من جسم اإلنسان، ثم يشرح الفصل الرابع عشر بالتفصيل تشريح الثدي وكيفية ضبط 
الجهاز لفحصـــه مـــع استعراض كافة اآلفات واألورام التي تصيبه ومقارنتها ببعضها البعض، وُيختتم الكتاب 

ــ هـ ــ ــ د ــ
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ملحوظة هامة

هذا الكتاب الذي بني أيدينا يحتوي على ملحقات باللغة اإلنجليزية التي وردت في الكتاب 
اإلنجليزي كما يلي :

- Contributors.

وتم وضعها في الصفحات األخيرة للنسخة العربية املترجمة.



ــ و ــ

بالفصل الخامس عشر بالحديث عن الجهاز العضلي الهيكلي، إذ يتناول فحص تشريح وأمراض كل من الكتف، 
الورك، الركبة، الكاحل، القدم، واستعراض بعض األورام الحميدة التي تصيب األنسجة الرخوة.  .

نأمل أن يقدم هذا الكتاب الفائدة املرجوة لجميع مقدمي الرعاية الصحية وطلبة الطب، وأن يكون إضافة 
جديدة تضم إلى املكتبة العربية الصحية بالوطن العربي. 

وهلل ولي التوفيق،،

الدكتور/ يعقوب أحمد الشراح

 األمني العام املساعد 

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية



• د. جني آلتي  	
ــ  استشاري الجهاز العصبي ــ مســتشفى ليــدز التعليمـــي )ثقة الخدمــات الصحيــة الوطنيــة 
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املؤلفان

ــ ز ــ ــ و ــ
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ــ ط ــ




