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فيلهلم رونتجن عام  األملاني  الفيزيائي  يد  السينية على  لقد كان الكتشاف األشعة 
1895م أثر كبير في مجال التشخيص الطبي، وقد تطّور علم األشعة بشكل سريع خاصة 
في السنوات الثالثني األخيرة؛ مما جعل الفحوص التصويرية الشعاعية أكثر دقة وأمانًا، 
وقللت من تعّرض املرضى واألطباء للتأثيرات اإلشعاعية الضارة، وصار منها أنواع عديدة 
مثل: األشعة السينية أو أشعة إكس، واألشعة املقطعية، والتصوير بالرنني املغناطيسي، 

والتصوير باملوجات فوق الصوتية، والتصوير املقطعي باإلصدار البوزيتروني. 
ُتعّد األشعة التشخيصية أو التصوير التشخيصي باألشعة تخصصًا طبيًا يقوم 
على استخدام أنواع مختلفة من اإلشعاع إلنتاج صور ألعضاء الجسم الداخلية؛ بغرض 
التشخيص الدقيق لبعض األمراض املختلفة مثل: الكشف عن كسور وهشاشة العظام، 
أو تحديد مواقع األجسام الصلبة مثل: الشظايا وطلقات الرصاص في الجسم، وكذلك 
متابعة حالة املريض الصحية، كما أن تطبيقات األشعة قد تطّورت وصـارت ُتستخدم 
في املجال العالجي خاصة في عالج األورام السرطانية فضاًل عن مجال التشخيص.

يحتوي هذا الكتاب )األشعة التشخيصية ودورها في الكشف عن األمراض( على 
خمسة فصول، تناول الفصل األول منها مفهوم األشعة التشخيصية، وعرض الفصل 
تطبيقات  الثالث  الفصل  املختلفة، واستعرض  التشخيصي  التصوير  الثاني فحوص 
األشعة ووسائل استخدامها في الكشف املبكر عن األمراض املزمنة والسرطانات، وقّدم 
التشخيصية وتطبيقاتها  بتقنيات األشعة  الخاصة  الرابع أحدث املستجدات  الفصل 
الطبية، وُاختتم الكتاب بالفصل الخامس متناوالً اإلجابة عن بعض األسئلة الشائعة 

عن األشعة التشخيصية وفحوصها. 
نأمل أن يفيد هذا الكتاب قّراء سلسلة الثقافة الصحية، وأن يكون أداة إلرشاد املرضى 

وتعريفهم بأنواع الفحوص الشعاعية، وأن يكون إضافة قّيمة ُتضم إلى املكتبة العربية.

األستاذ الدكتــور/ مــرزوق يوسف الغنيــم
األمني العام املساعد

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

وهلل ولــي التوفيق،،
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املؤلف في سطور

• د.  منى عصام بدر املال	

كويتية الجنسية. ــ 

حاصلة على بكالوريوس األشعة السريرية التشخيصية ــ جامعة الكويت ــ دولة الكويت ــ  ــ 
عام 2007م.

حاصلــة علــى درجــة املــاجستير فــي التصوير بالرنني املغناطيسي ــ دبلن ــ أيرلندا ــ  ــ 
عام 2011م.

حاصلــة على درجــة الدكتوراه فــي التصــوير بالــرنني املغنــاطيسي ــ دبلن ــ أيرلندا ــ  ــ 
عام 2014م.

حاصلة على شهادة دبلوم في تخصص كتابة التقارير الطبية بالرنني املغناطيسي لعظام  ــ 
العمود الفقري والركبة ــ كينت ــ اململكة املتحدة ــ عام 2019م.

ــ عضو في عديد من الجمعيات العاملية من مثل: الجمعية األمريكية الختصاصيي األشعة، 
والجمعية الدولية ملصوري واختصاصيي األشعة، والجمعية األوروبية للرنني املغناطيسي 
في الطب وعلوم األحياء، والجمعية األوروبية لألشعة، وجمعية مصوري األشعة، وجمعية 

علوم األشعة ألمريكا الشمالية.

تعمل حاليًا عضو هيئة أكاديمية ُمساِندة )مدربًا سريريًا( ــ كلية العلوم الطبية املساعدة ــ  ــ 
قسم علوم األشعة ــ جامعة الكويت. 
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ُيعد التصوير الطبي أو التصوير التشخيصي باألشعة نوعًا من التقنيات التي 
لبعض  الدقيق  التشخيص  بغرض  الداخلية؛  الجسم  إلنتاج صور ألعضاء  ُتستخدم 
األمراض املختلفة، مثل: الكشف عن كسور العظام، أو تحديد مواقع األجسام الصلبة 
مثل: الشظايا وطلقات الرصاص في الجسم، وبفضل هذه األشعة أصبح من املمكن 
السينية  األشعة  استخدامات  تقتصر  وال  عالية،  بدقة  األمراض  من  كثير  تشخيص 
على الكشف عن أمراض الجسم فقط، بل أصبحت ُتستخدم أيضًا في عالج األورام 

السرطانية.

أخطار  ُتعرف  تكن  لم  حينها  1895م  عام  إلى  الطبي  التصوير  تاريخ  يرجع 
األشعة عامة سواء على املرضى، أو التقنيني، واألطباء؛ ولهذا السبب ُأصيب كثير من 
الدرقية،  والغدة  والعظم،  الجلد،  بأنواع مختلفة من سرطانات  باألشعة  الذين عملوا 
وتم إدراك هذه الخطورة في وقتنا الحالي، حيث تتم مراقبة جميع العاملني باألشعة 
من جهات مختصة تحرص على سالمة املرضى، واملراجعني، والعاملني فيها بشكل 
مستمر، ولألشعة أنواع كثيرة أبسطها األشعة السينية التي تم تطويرها إلى تقنيات 
عدة، وال تتقيد استخداماتها في املجال الطبي فقط، بل ُتستخدم في كثير من العلوم، 

والصناعات األخرى.

نبذة  وأيضًا  األشعة،  عن  البسيطة  املفاهيم  بعض  الفصل  هذا  في  نستعرض 
إدراك حجم  املهم جيدًا  من  ألنه  اكتشافها؛  تم  وكيف  األشعة،  تاريخ  مختصرة عن 
التغيرات التي طرأت على األشعة التشخيصية منذ اكتشافها إلى وقتنا الحالي والتي 

بدورها أّثرت في تصوراتنا عن األشعة وخطورتها على جسم اإلنسان.

الفصل األول
مفهوم األشعة التشخيصية
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ما األشعة؟
األشعة جمع لكلمة شعاع، وهي ُتطلق على الشعاع الصادر من مصدر للطاقة 
النجوم، والفحم املشتعل، واملصابيح، وغيرها، وهي أنواع كثيرة منها األشعة  مثل: 
البنفسجية، واألشعة  أشعة جاما، واألشعة السينية، واألشعة فوق  املرئية مثل:  غير 
تحت الحمراء وغيرها والتي ُيطلق عليها الطيف الكهرومغناطيسي الذي يشمل جميع 
ترددات اإلشعاعات الكهرومغناطيسية التي تكون عبارة عن خطوط األشعة الصادرة 
له  من جسم أسود عند درجة حرارة معينة، ولكل عنصر كيميائي طيف يمّيزه، أي: 
االنبعاث"،  "طيف  الطيف  هذا  وُيسمى  غيره،  عن  تمّيزه  متسلسلة  خطوط  مجموعة 
ويتغّير طيف األشعة املنبعثة من جسم بتغير درجة حرارة هذا الجسم، وُيختار اللون 
ويمتد  إصدارها،  في  أيضًا  ومثالي  األشعة،  امتصاص  في  "مثالي"  ألنه  األسود 
الطيف الكهرومغناطيسي من الترددات املنخفضة مثل: الترددات املستخدمة في جهاز 
إلى  املرئي  الضوء  أشعة  ترددات  مثل:  املتوسطة  الترددات  عبر  )الراديو(  املذياع 
ح في الرسم  الترددات العالية مثل: األشعة السينية، وينتهي بأشعة جاما كما هو موضَّ

التوضيحي اآلتي.

رسم للطيف الضوئي يوضح نوع املوجة وطولها، والترّدد، ودرجة حرارة الجسم.
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فاإلشعاع انبعاث أو امتصاص من طاقة الفوتونات في أثناء انتقالها من مستوى 
إلى آخر أعلى أو أقل في الطاقة، وُتقّسم هذه اإلشعاعات إلى:

• موجات الراديو، والتليفزيون، واألشعة 	 مثل:  إشعاعات غير قابلة للتأين )نووية( 
الضوئية.

• إشعاعات قابلة للتأين )نووية(، ومصادرها قد تكون طبيعية مثل: النظائر املشّعة، 	
أو صناعية صادرة من مصادر كهربائية.

كمية  اآلتي  الجدول  ويبني  للفحص.  املطلوبة  لألشعة  التعّرض  كمية  وتختلف 
األشعة وما يكافئها من األشعة الطبيعية:

كمية األشعة الطبيعية 
التي يتعرض لها 

الجسم املكافئة لكمية 
اإلشعاع باأليام

عدد األشعة السينية 
للصدر املطابقة 
لكمية اإلشعاع

كمية 
اإلشعاع 

)mSv( ملي 

سيفرت

الفحص التشخيصي

)2.4( من األيام 1 0.02 أشعة الصدر السينية

12 يومًا 5 0.1 أشعة الرأس السينية

182 يومًا 75 1.5 أشعة الظهر السينية

سنة واحدة 150 3

أشعة الجهاز البولي 
بحقن الصبغة بالوريد

سنتان 300 6

أشعة التنظير الفلوري 
للمعدة

)2.7( من السنوات 400 8

أشعة التنظير الفلوري 
لألمعاء

243 يومًا 100 2 أشعة مقطعية للرأس

)2.7( من السنوات 400 8 أشعة مقطعية للمعدة



- 4 -

األشعة من حولنا
من  يقلل  ال  هذا  ولكن  اإلنسان،  لحياة  املختلفة ضرورية  بأنواعها  األشعة  ُتعد 
لها بمعدالت تفوق الحدود املسموح بها غالبًا، ومن  التعّرض  إذا تم  خطورة األشعة 
خالل التطور العلمي والتقني تم الكشف عن أنواع عديدة من األشعة التي تعّم الكون، 
فمنها ما يصلنا من الفضاء الخارجي )األشعة الكونية(، ومنها ما يصل إلينا من سطح 
األرض، فاإلنسان يتعّرض ملصادر اإلشعاع الطبيعية والصناعية يوميًا، ومن األمور 
التي قد ال تخطر في أذهاننا هي أن السفر عن طريق الجو )وهو من األمور الشائعة( 
ُيعرِّض الركاب ملستويات منخفضة من اإلشعاع الكوني في أثناء الطيران، فعلى سبيل 
املثال: خالل رحلة طيران قصيرة )ثالث ساعات مثاًل( يتعّرض الجسم لحوالي 0.035 
ملي سيفرت )3.5 ميريم( من اإلشعاع الكوني، وهذه الكمية من اإلشعاع أقل من كمية 

اإلشعاع التي نتلقاها في أثناء الفحص باألشعة السينية للصدر ملرة واحدة.

تبلغ  تأتي من مصادر عديدة  الطبيعي  أنواع أخرى من اإلشعاع  أيضًا  هناك 
والهواء،  واملاء،  التربة،  في  املوجودة  الطبيعية  املشعة  املواد  من  نوعًا   60 من  أكثر 
لإلشعاع  الرئيسي  املصدر  فهو  والتربة،  الصخور،  من  يصدر  الذي  الرادون  وغاز 
الطبيعي، وكذلك مواد البناء فهي تحتوي على مستويات منخفضة من املواد املشعة 
الطبيعية مثل: الراديوم، واليورانيوم، والثوريوم، ويمكن لهذه العناصر أن تتحّلل إلى 
غاز الرادون املشع، وتزيد مستويات اإلشعاع في الجسم اعتمادًا على كمية هذه املواد 

املوجودة. 

وبالطبع ال يقتصر تعّرض الجسم لإلشعاع على املصادر الطبيعية، فهناك أنواع 
من اإلشعاع تأتي من املواد واألجهزة الصناعية، مثل: مواد ومصادر الطاقة النووية 
واإلشعاعات املؤينة من األجهزة الطبية مثل: أجهزة األشعة السينية، وغالبًا ما يستخدم 
األطباء إجراءات التصوير الطبي لتحديد أفضل خيارات العالج للمرضى، ومعظم هذه 
اإلجراءات عبارة عن فحوص طبية تسمح لألطباء برؤية ما بداخل الجسم؛ لتشخيص 
التعّرض  اإلجراءات  هذه  بعض  وتتضمن  ومراقبتها،  وعالجها،  الصحية،  الحاالت 
لإلشعاع املؤين الذي يمكن أن يشّكل خطرًا على املرضى، فمن واجب الطبيب تحديد 
الفوائد واملخاطر للمريض؛ حتى يتم اتخاذ أفضل القرارات املناسبة لحالته الصحية.
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رسم توضيحي لكمية اإلشعاع التي يتعّرض لها اإلنسان في أثناء الفحوص الشعاعية 
املختلفة مقارنة باألشعة الطبيعية.

األشعة الصناعية

6.6
كمية األشعة التي يتعرض 
لها املريض خالل فحص 

األشعة املقطعية.

20
كمية األشعة التي ُيسمح 

بالتعّرض لها لعاملي 
األشعة سنويًا.

10
10

1

0.1

0.01

5

2.4 1.0
كمية األشعة التي تتعرض 

لها عادة )فيما عدا 
اختصاصي األشعة(.

0.6
كمية األشعة عند التعّرض لفحص 

األشعة السينية على البطن.

0.13
كمية األشعة عند التعّرض 

لفحص األشعة السينية للثدي.

كمية عالية من األشعة الطبيعية في التربة.

األكل والشرب

غاز الرادون في األرض

أشعة الفضاء

التربة أو املباني

0.05
كمية األشعة عند التعرض 
لفحص األشعة السينية 

للصدر.

كمية األشعة التي يتعرض لها عمال الطيران 
خالل سنة من الطيران ملدة 800 ساعة.

األشعة الطبيعية
جرعة األشعة
بامللي سيفرت

كيف تم اكتشاف األشعة؟
)Radiology(  مع ظهور األشعة السينية أو أشعة  تــاريخ علــم األشعة  يبــدأ 
أشعة  وهي  التشخيصي،  التصوير  في  املستخدمة  األشعة  وهي    ،)X-ray( إكس 
وأما  نانومتر،   10 حتى  بيكومتر   10 بني  يتراوح  موجي  طول  ذات  كهرومغناطيسية 
الطاقة فتتراوح ما بني 124 إلكترونًا / فولت حتى 124 كيلو إلكترون / فولت، وُتستخدم 
األشعة السينية بشكل واسع في التصوير الشعاعي، وفي عديد من املجاالت التقنية 
والعلمية، ويعود الفضل في اكتشاف األشعة السينية عام 1895م إلى العالم األملاني 
فيلهلم كونراد رونتجن )Wilhelm Conrad Röntgen(، وكان أول َمْن درسها بشكل 
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منهجي، كما كان أول َمْن حصل على صورة باألشعة السينية لجزء من جسم اإلنسان، 
أنحاء  جميع  في  اكتشافه  أخبار  وانتشرت  املحتملة،  الطبية  استخداماتها  ليكتشف 
العالم، وفي غضون عام استخدم األطباء في أوروبا والواليات املتحدة األشعة السينية 
من  ذلك  إلى  وما  الكلى  العظام، وحصوات  النارية، وكسور  الطلقات  مواقع  لتحديد 
املعادن غير الطبية في الجسم، وكان نتيجة ألبحاثه واكتشافاته قد حصل على جائزة 

نوبل في الفيزياء عام 1901م. 

الجانبية  باآلثار  قلة االهتمام  السينية مع  ازدهر االستخدام السريري لألشعة 
اآلثار  تلك  املبكرة عن  الشكوك  هناك بعض  وكانت  التعّرض لإلشعاع،  املحتملة من 
كلٌّ  أبلغ  وقد  مورتون،  وويليام  تيسال،  ونيكوال  إديسون،  توماس  مثل:  العلماء  من 
منهم عن إصابات ُيعتقد أنها ناتجة عن تجارب باألشعة السينية، ولكن بشكل عام 
كان االستخدام املبكر لألشعة السينية منتشرًا وغير مقيد، فخالل فترة الثالثينيات 
واألربعينيات من القرن العشرين كانت متاجر األحذية تعرض األشعة السينية كإضافة 
مجانية؛ ليتمكن العمالء من رؤية العظام في أقدامهم، وفــي وقتـنا الحالي بالطبع لدينا 
فهم أفضل بكثيــر للمخــاطر املرتبطة باألشعــة السينيــة، وقـــد تــم وضـع مقــاييس 
صارمة لتقليل التعــّرض غيــر الضـــروري لإلشعاع، وتظـــل األشعة السينية العادية 
مجموعة  لتطوير  الطريق  مهد  اكتشافها  ألن  الحــديث؛  الطـب  فــي  الزاوية  حجــر 
واسعة مــن تقنيــات التصــوير الشعــاعي اليـــوم، مثل: التصوير بالرنني املغناطيسي 
املحـــوسب  املقطعـــي  والتصـــوير   ،)Magnetic resonance imaging( )MRI(
 ،)Ultasound; US( الصوتية  فوق  واملوجات   ،)Computed tomography; CT(

وكثير غيرها من الفحوص املؤينة وغير املؤينة التي تتجنب استخدام اإلشعاع. 
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كروكس  أنبوب  بجهاز  السينية  باألشعة  الصورة  التقاط  كيفية  توضح  )أ(:  الصورة 
املبكر في أواخر القرن التاسع عشر.

الصورة )ب(: أول صورة شعاعية تم التقاطها باألشعة السينية، وهي لعظام يد بيرثا 
رونتجن زوجة العالم األملاني فيلهلم، و يظهر فيها خاتم الزواج.

الصورة )ج(: صورة العالم فيلهلم كونراد ومختبره في جامعة فورتسبورغ والذي تم 
فيه اكتشاف األشعة السينية عام 1895م.

)أ(

)ب(

)ج(
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ومتابعة  لتقييم  أساسيًا  عنصرًا    )Radiography( الشعاعي  التصوير  ُيعد 
اإلجراءات  وإمكانيات  مؤشرات  على  التعّرف  فُيعد  السريرية،  املشكالت  من  عديد 
من  واسعة  مجموعة  عبر  التصوير  يقودها  التي  املختلفة  والعالجية  التشخيصية 
األشعة  يستخدمون  الذين  ألولئك  مهمًا  أمرًا  التصوير  وطرق  الفرعية  التخصصات 
بغرض التشخيص أوالعالج؛ لذا في هذا الفصل سيتم شرح بعض أنواع الفحوص 
وطرق  األمراض،  لتشخيص  حاليًا  املستخدمة  والنووية  املؤينة،  وغير  املؤينة،  الطبية 

التحضير لهذه الفحوص.
يجب التنويه قبل القيام بجميع أنواع الفحوص الشعاعية الطبّية )املؤينة، وغير 
املؤينة، والنووية( ــ أن هناك عدة إجراءات يجب االلتزام بها، حيث يجب على املريض 
أن يرتدي مالبس خاصة فضفاضة ال تحتوي على أي أشياء معدنية، كما يجب إبعاد 
وإزالة أي جسم معدني من مثل: الساعة، أو الهاتف، أو املجوهرات، وأطقم األسنان 

والنّظارات، وكل ما من شأنه عرقلة الفحص. 

الفصل الثاني
فحوص التصوير التشخيصي املختلفة

اإلشعاع

الذرة

بيتا ألفا

جاما

صورة توضح أنواع اإلشعاع.
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أواًل: فحوص األشعة املؤينة 
وهي الفحوص التي تستخدم األشعة املؤينة، وهي عبارة عن إشعاع يحمل طاقة 

كافية إلزالة اإللكترونات امللتصقة بإحكام من الذّرات، ومن أهمها األشعة السينية. 

)X-ray( فحص األشعة السينية العادية
هي طريقة اللتقاط صور ثنائية األبعاد ألعضاء الجسم الداخلية باستخدام كمية 
قليلة من اإلشعاع، وهي من االختبارات السريعة غير املؤملة، ومن خالل الفحص يقوم 
االختصاصي بتشغيل الجهاز الذي بدوره يمّرر حزمة من األشعة السينية عبر الجسم 
الذي يمتصها بكميات مختلفة بناًء على كثافة املواد التي تمر من خاللها، واملواد ذات 
الهواء املوجود داخل  أما  بلون أبيض،  العظام، واملعادن، تظهر  العالية مثل:  الكثافة 
الرئتني فيظهر باللون األسود، وتبدو الدهون والعضالت كأطياف رمادية في الصور 
النهائية، وعادًة يكون هذا النوع من األشعة غير مكلف ومتاحًا على نطاق واسع في 
أغلب املراكز الطبية، وهي من الفحوص املهمة في مراحل التقييم األولي لتشخيص 
أو  املعدة،  أو  الصدر،  منطقة  في  أغلبها  يكون  التي  الشائعة  والعداوى  اإلصابات، 

مفاصل العظام.
معتمد  أشعة  اختصاصي  إشراف  تحت  قياسية  إجراءات  األشعة  هذه  تتطلب 
ومدرب على استخدام هذه األجهزة )كما هو الحال في فحوص التصوير التشخيصية 
البسيــــطة سريعة  فمنهـــا:  واستخداماتها،  السينية  األشعة  أنواع  وتختلف  كافة(. 
التصويـر مثـل: فحص األشــعـة السينـــيـة )X-ray(، أو تصـــوير هشـــاشــة العظـــام 
)Bone Mineral Density; BMD(، أو تصوير الثدي )Mammography(. ومنها 
امللونة مثل:  إلى استخدام الصبغة  أو تحتاج  التصوير،  التي تتطلب وقتًا أطول في 
تصوير األشعة السينية التليفزيونية، أو التنظير الفلوري )Fluoroscopy(، أو تصوير 

 .)intravenous urogram; IVU( الجهاز البولي عن طريق صبغة الوريد

استعماالت الفحص ومميزاته
ُتستخدم تقنية األشعة السينية لفحص كثير من األمراض في مختلف أعضاء 
الكسور  لتحديد  السينية  األشعة  ُتستخدم  العظام  تصوير  عند  ذلك:  مثال  الجسم، 
والتهابات املفاصل، أو الكشف عن هشاشة العظام، أو األورام السرطانية، أو أورام 
العظام، كما بإمكان الطبيب متابعة حالة املريض الصحية من خالل األشعة السينية 
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املأخوذة على مدار الوقت، وفي حاالت عدوى الرئة يمكن لألشعة أن ُتظِهر التهابات 
الرئة، أو السل، أو سرطان الرئة، أو الثدي، كما ُتستخدم األشعة السينية أيضًا في 

طب األسنان للكشف عن تسّوس األسنان وتجاويفها، أو التهابات اللثة.

املخاطر
غالبًا ما يشعر الناس بالخوف من التعّرض لإلشعاع في أثناء التصوير باألشعة 
منخفض  ملستوى  فقط  سيتعرض  فحصه  يتم  الذي  الجزء  فإن  ذلك  ومع  السينية، 
لها  يتعّرض  التي  اإلشعاع  كمية  تعادل  عام  وبشكل  الثانية،  من  لجزء  اإلشعاع  من 
الجسم في أثناء التصوير ما بني بضعة أيام إلى بضع سنوات من التعّرض لإلشعاع 
الطبيعي، وبالطبع هناك كثير من الدراسات تشير إلى أن التعّرض لإلشعاع يمكن أن 
يسبب طفرات في خاليا الجسم؛ مما قد يؤدي إلى تحور الخاليا وتحولها إلى خاليا 
سرطانية، ولكن بواقع األمر يعتمد تحّور الخاليا بعد التعّرض لألشعة على محاور 
يخضع  الذي  العضو  نوع  أو  الجسم،  لها  يتعّرض  التي  اإلشعاع  كمية  منها:  عدة 
للفحص، حيث إن بعض أعضاء الجسم تكون أكثر حساسية لألشعة مثل: العني، أو 
الغدة الدرقية، أو املناطق التناسلية، كما أنها تعتمد أيضًا على عمر املريض، إذ إن 
األطفال هم الفئة األكثر حساسيًة لألشعة، وباألخص الجنني؛ لذلك من الضروري على 
املرأة الحامل إخبار الطبيب قبل إجراء فحوص األشعة السينية بذلك، ويقلق بعض 
األشخاص من األشعة السينية ظنًا منهم أنها قد تكون غير آمنة، ولكن بوجه عام في 

أغلب األحيان تفوق منافع األشعة السينية املخاطر الناتجة عنها.

تحذير
منطقة إشعاع

عالمة تحذيرية عن وجود إشعاع.
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التحضير للفحص باألشعة السينية
قبل الفحص ال يحتاج املريض عادة إلى القيام بأي استعدادات خاصة لألشعة 
السينية، ويمكن أن يأكل ويشرب كاملعتاد، ويستمر في تناول العالجات الطبية واألدوية 
الواجب  من  السينية  األشعة  تستخدم  التي  الطبية  الفحوص  جميع  وفي  املعتادة، 
اإلفصاح عن حاالت الحمل، حيث ال ُيسمح باستخدام األشعة السينية إذا كان هناك 
حمل أو كان هناك شك به إال إذا كانت الحالة طارئة، وال تتطلب األشعة السينية عادًة 
وجود شخص للمساعدة من األقارب، أو الطاقم الطبي، إال في حالة األطفال الصغار، 
أو الحوادث الطارئة التي ال يستطيع املريض أن يتجاوب مع اختصاصي األشعة، أو 

في حالة اإلعاقة الجسدية أو الذهنية. 
موظف  عند  الشخصية  بياناته  تسجيل  املريض  من  ُيطلب  الفحص  أثناء  في 
االستقبال، والبقاء في غرفة االنتظار إلى أن يتم استدعاؤه من اختصاصي األشعة، 
وقبل التصوير يقوم اختصاصي األشعة بالتأكد من بيانات املريض الشخصية، وعند 
سطح  على  الوقوف  أو  الفحص،  طاولة  على  االستلقاء  املريض  من  ُيطلب  التصوير 
مستٍو، أو الجلوس على كرسي قريب من جهاز األشعة، ويعتمد ذلك على الفحص 
املطلوب من الطبيب املعالج، ويشبه جهاز األشعة السينية أنبوبًا يحتوي على مصباح 
أشعة  ممارس  بواسطة  فحصه  املراد  الجزء  إلى  بعناية  توجيهه  يتم  كبير  كهربائي 
مختص في معرفة الوضعيات املختلفة التي يحتاج إليها الطبيب لتشخيص األمراض 
وأعراضها، وعند تشغيل الجهاز من خلف حاجز أو من الغرفة املجاورة يتم تمرير 
التعليمات  اتباع  يجب  وعندها  الثانية،  من  لجزء  السينية  األشعة  من  محدَّدة  كمية 
لضمان وضوح الصورة، وفي أغلب الحاالت يتم أخذ أكثر من صورة شعاعية من 
زوايا مختلفة لتوفير أكبر قدر ممكن من املعلومات، وال تسبب األشعة السينية أي نوع 

من األلم، وال يستغرق إجراء الفحص عادًة إال دقائق فقط.
في  االنتظار  تتطلب  السينية  لألشعة  جانبية  آثار  أي  يوجد  ال  الفحص  بعد 
املستشفى، فبإمكان املريض مغادرة قسم األشعة بعد انتهاء الفحص مباشرًة ملراجعة 
الطبيب املختص، أو العودة إلى املنزل، ويمكن للمريض ممارسة أنشطته املعتادة على 
الفور، وال تتم مناقشة نتائج األشعة مع اختصاصي )ممارس( األشعة، بل يتم تشخيص 
األشعة من طبيب األشعة املختص، وفي أغلب الحاالت يتم التشخيص في اليوم نفسه، 
أو قد ُيرسل تقرير األشعة إلى الطبيب العام، أو الطبيب الذي طلب األشعة والذي بدوره 

يقوم بمناقشة النتائج مع املريض بعد فحص األشعة مباشرة، أو بعد بضعة أيام. 
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1
2

3

الجسم  وضعية  تحديد  يتم   .1 السينية:  األشعة  فحص  لخطوات  توضيحي  رسم 
قراءة   .3 الناتجة،  الصور  وتوضيح  معالجة   .2 األشعة،  اختصاصي  من  الصحيحة 

وتشخيص األشعة من طبيب األشعة.

فحـــص األشعـــة السينيـــة التليفـــزيونية أو التنظيــر الفلوري 
)Fluoroscopy(

التنظير الفلوري هو تقنية تصوير تستخدم األشعة السينية املنبعثة باستمرار؛ 
مما ينتج عنها صور ألعضاء الجسم وحركتها، فإذا كانت األشعة السينية عبارة عن 
صورة ثابتة، فإن التنظير الفلوري يشبه الفيلم، حيث يتم عرض الصور على شاشة 
تشبه إلى حد بعيد شاشة التليفزيون، وهذا مفيد جدًا ملقدمي الرعاية الصحية؛ ألنهم 
يستطيعون رؤية كيفية عمل العضو أو الهيكل املتحرِّك، وتصويره تبعًا للوقت الحقيقي. 
ويحدث ذلك عندما يصدر أنبوب األشعة السينية في املنظار الفلوري شعاعًا يمر عبر 
املريض، ويسقط على مكّثف الصورة، ويقوم مكّثف الصورة عندها بتحويل الشعاع 
الصادر من األشعة السينية إلى صور ضوئية مرئية، ومن َثّم تضخيمها، ثم يتم عرض 

هذه الصور على الشاشة؛ ليتمكن املختص من مشاهدتها أو تسجيلها. 

استعماالت الفحص ومميزاته
والحجاب  القلب،  حركة  مثل:  األعضاء  وظائف  بمراقبة  الفحص  هذا  يسمح 
الهضمي  الجهاز  فحص  أو  املريء،  تصوير  باستخدام  الهضمية  والقناة  الحاجز، 
العلوي )لتقييم املعدة(، أو متابعة األمعاء الدقيقة، أو حقنة الصبغة امللونة الشرجية 
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)لتقييم األمعاء الغليظة(، وتقييم القنوات والغدد اللعابية، كما أنه شائع االستخدام 
في اإلجراءات التداخلية مثل: تصوير املفاصل، أو تصوير النخاع، أو تصوير األوعية 
انسداد األمعاء، و حدوث  الدموية، وتشمل بعض األمراض املتعلقة بهذه الفحوص: 
املعدة،  وقرحات  الهضمي،  الجهاز  وأورام  الهضمي،  الجهاز  أعضاء  أحد  في  ثقب 

واإلثنا عشري، واإلمساك املزمن، وحصوات الكلى، وأمراض األمعاء االلتهابية.

إعطاء الصبغة امللونة 

الصبغة  إعطاء  إلى  التليفزيونية  السينية  باألشعة  التصوير  اختبارات  تحتاج 
امللونة )Fluorescein dye( لتوضيـح العضــو املراد فحصـه، وُتعد كبريتات الباريوم 
املعوية  املعدية  الدراسات  في  والشائعة  املستخدمة  الصبغة   )Barium sulfate(
الروتينية، وهي نوع من الصبغات املعلقة )البودرة البيضاء( غير القابلة للذوبان في 
املاء، ويتم خلطها باملاء عند بداية الفحص؛ لتكوين محلول كثيف أبيض خاص لتلوين 
الصور التشخيصية، وفي كثير من األحيان ُتضاف النكهات االصطناعية لجعل املزيج 
أكثر استساغة، وُتعطى للمريض عن طريق الفم أو عن طريق الحقنة الشرجية؛ لتقييم 

التفاصيل الدقيقة لحركة الجهاز الهضمي، واملريء. 

املخاطر
يمكن أن تعتمد املخاطر املتعلقة بالتنظير الفلوري على حالة املريض الطبية؛ لذلك 
يجب على املريض اإلبالغ عن حالته الطبية، أو سجله الطبي املتعلق بالفحص قبل 
ـ كما هو الحال في الفحوص  الخضوع لإلجراء، ويزيد التعّرض لإلشعاع بنسبة قليلةـ 
املؤينة كافة ــ من خطر اإلصابة بالسرطان، ولكن مع املعايير الصارمة لتقنيات األشعة 
السينية يتم استخدام أقل كمية من اإلشعاع إلنتاج أفضل الصور، وفي حالة الحمل 
قد يؤدي اإلشعاع إلى حدوث عيوب ِخلْقية بالجنني، ومن َثّم ال يوصي الطبيب عمومًا 
بهذا النوع من الفحوص للمرأة الحامل، وقد تكون هناك أحيانًا ردود فعل تحسسية 
الطبي  الفريق  يكون  وبالطبع  ندرتها،  من  الرغم  على  التباين(  )مواد  الصبغة  تجاه 

بشكل عام على استعداد تام للتعامل مع هذه التفاعالت.
من  آخر  نوع  استخدام  يتم  الهضمي  الجهاز  في  ثقب  بوجود  االشتباه  وعند 
ملنع   )Gastrografin( جاستروجرافني  صبغة  مثل:  املاء  في  للذوبان  قابل  الصبغة 
وليست صبغة  الصفاق،  التهاب  مثل:  الباريوم  من صبغة  تنتج  قد  التهابات  حدوث 
قد  لكنها  الجاستروجرافني،  عكس  على  الهوائية  للممرات  مضرة  بالغالب  الباريوم 
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تؤدي إلى انسداد املمرات الهوائية السنخية الصغيرة مما ُيصعِّب عملية تبادل غازات 
النادرة  املضاعفات  ومن  لالختناق،  تؤدي  قد  النادرة  الحاالت  بعض  وفي  التنفس، 
والخطيــرة أيضــًا وصــول صبغــة البـــاريوم إلى مجرى الدم )وهذه الحالة معروفة 
باسم )Intravasation((، وملنع حدوث تلك الحاالت البد من وجود فريق طبي مؤهل 

ومدرب للتعامل مع جميع هذه املخاطر. 

التحضير لفحص األشعة السينية التليفزيونية )التنظير الفلوري(
قبل الفحص يجب العلم أن التحضيرات الصحيحة قبل إجراء فحوص األشعة 
في  كبيرًا  دورًا  تلعب  السفلي  أو  العلوي  الهضمي  الجهاز  على  التليفزيونية  السينية 
نجاحها؛ لذا على املريض تتبع جميع الخطوات التي يتم شرحها قبل الفحص املقرر 
وتتضمن  كافة،  الواضحة  غير  املعلومات  أو  التحضيرات  عن  واالستفسار  إجراؤه، 
إلى ثالثة  تتراوح من يومني  اتباع نظام غذائي قليل األلياف ملدة  تحضيرات الفحص 
أيام قبل موعد الفحص، مثال ذلك: تناول طعام ال يحتوي على النخالة )مثل: الفواكه، 
أو الخضراوات الطازجة(، وكذلك عدم تناول األطعمة التي تحتوي على األلياف )مثل: 
من  يوم  وقبل  املعلبة،  أو  املطبوخة  والخضراوات  بالفواكه  وُيسمح  الكاملة(،  الحبوب 
مثل:  الصافي  العصير  أو  املاء،  مثل:  فقط  الصافية  السوائل  بتناول  ُينصح  الفحص 
أو مشروب  األبيض،  الشاي  أو  األبيض،  العنب  أو  األبيض،  البري  التوت  أو  التفاح، 
الزنجبيل، أو الحساء واملرق الصافي، ويبدأ االمتناع عن تناول الطعام أو الشراب على 
األقل بـ 12 ساعة قبل إجراء الفحص، ومن الضروري أيضًا االمتناع عن التدخني قبل 
موعد الفحص مدة ال تقل عن 12 إلى 24 ساعة، والتوقف عن أخذ األدوية قبل 24 ساعة 
الفحص وسيخبرك اختصاصي  يوم  األدوية معك  )يمكن إحضار  الفحص  موعد  من 
األشعة بموعد تناول الدواء بعد االنتهاء من الفحص(، ومن الضروري اإلبالغ عما إذا 
كان املريض يستخدم مضخة األنسولني لعالج داء السكري، حيث توصي الشركات 
املصنِّعة ملضخات األنسولني بفصل املضخات حني التعّرض لألشعة السينية العامة، أو 
تصوير الثدي، أو التنظير الفلوري، أو التصوير املقطعي املحوَسب، أو التصوير بالرنني 
املغناطيسي، وفي جميع هذه الفحوص يجب ترك مضخة األنسولني خارج غرفة الفحص 
حني يتم إجراء الفحص )إذا تم فصل مضخة األنسولني ملدة تزيد عن ساعة واحدة 
فسيحتاج املريض إلى مراجعة الطبيب املختص قبل الفحص للحصول على تعليمات 
الخاصة بفحص  التحضيرات اإلضافية  إزالة املضخة(، وفي بعض األحيان تتضمن 

الجهاز الهضمي السفلي تلقي حقنة شرجية أو ملني في الليلة التي تسبق الفحص. 
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هم  وغالبًا  معتمدين،  اختصاصيني  إشراف  تحت  الفحوص  جميع  إجراء  يتم 
املخولون بشرح إجراءات ما قبل الفحص، ولكن في بعض األحيان يتم شرح بيانات 
الفحص بواسطة أشخاص مدربني في قسم االستقبال، ويتم مراجعة اإلجراءات من 

اختصاصيي األشعة. 
حالته  من  والتأكد  بياناته  وتسجيل  املريض  استقبال  يتم  الفحص  أثناء  في 
الصحية قبل الدخول إلى غرفة الفحص، وبعد ذلك يقوم اختصاصي األشعة باستدعاء 
املريض والتحقق من أن الطبيب قد طلب الفحص مع أخذ بعض البيانات الطبية والتأكد 
من التاريخ املرضي للمريض، وفي يوم الفحص يتم خلط الصبغة امللونة املناسبة لنوع 
األشعة املطلوبة، فلكل جهاز يتم فحصه بالجسم طريقة مختلفة لخلطة الصبغة امللونة 
الجهاز  فحص  قبل  املريض  يشربه  الذي  الباريوم  ويكون  الباريوم(،  أو  )البيضاء، 
الهضمي العلوي غير مستساغ الطعم إال أنه ال يسبب أي آالم، غير أن املريض قد 
يشعر بشيء من االنزعاج في أثناء الفحص، أو الرغبة بالتقيؤ لثقل الصبغة، أما في 
أثناء فحص الجهاز الهضمي السفلي قد يؤدي الباريوم إلى الشعور ببعض االنزعاج؛ 
نتيجة بعض التقلصات التي تحدث في البطن، إضافًة إلى الشعور بالحاجة امللحة إلى 

الذهاب لدورة املياه للتغوط. 
التعليمات،  َثّم اتباع  عند إجراء الفحص ُيطلب من املريض تغيير مالبسه، ومن 
فمثاًل: عند فحص الجهاز الهضمي العلوي ُتثّبت الطاولة بوضع عمودي؛ ليكون املريض 
واقفًا ثم ُيطلب منه تناول جرعة من الصبغة عبر الفم، ومن َثّم البلع عند اإلشارة ليتم 
تصوير حركة البلع والبلعوم تصويرًا حيًا )في الوقت الحقيقي(، وفي بعض الفحوص 
التمدد على طاولة األشعة في الوضع  ُيطلب منه  ثم  يتلقى املريض مهدئًا خفيفًا  قد 
املائل خاصة عند فحص الجهاز الهضمي السفلي، فُتثّبت الطاولة بشكٍل أفقي ليكون 
املريض مستلقيًا على أحد جانبيه، وبمساعدة اختصاصي األشعة السينية ُيثّبت جسم 
املريض بأحزمة خاصة، وفي أثناء الفحص تتم إمالة الطاولة وتحريكها بزوايا مختلفة؛ 
لتوزيع الباريوم في أنحاء الجسم، وقد يعمد اختصاصي األشعة إلى الضغط قلياًل 
على بطن املريض للحصول على صوٍر واضحة للعضو املراد فحصه، وفي حال تلقي 
املريض حقنة الباريوم الشرجية لفحص الجهاز الهضمي السفلي يتم التقاط عدد من 
الصور باألشعة السينية، ثم ُيطلب من املريض التخلص قدر املستطاع من أكبر قدٍر 
ممكن من الباريوم من خالل التغوط، وبعد ذلك يتم التقاط مزيد من الصور السينية 
للباريوم املتبقي على بطانة األمعاء، وفي بعض الحاالت يتم حقن الهواء بشكل بطيء 
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في القولون فيما ُيعرف بالحقن الشرجي بالباريوم امللون والهواء للحصول على صور 
واضحة لحركة األمعاء.

بعد الفحص يمكن للمريض استئناف نشاطه املعتاد، وُينصح بشرب كثير من 
السوائل فور انتهاء الفحص، وقد يؤدي الفحص إلى إصابة املريض باإلمساك؛ لذا 
فقد ُيوصف له دواء ملني أو حقنة شرجية بعد الفحص، ويكون لون براز املريض أبيض 
أو فاتح الّلون في العادة ملدة تصل إلى ثالثة أيام بعد الفحص، وفي بعض الحاالت 
أو  بالّضْعف  املريض  إلى شعور  تؤدي  أن  الشرجية  الباريوم  لحقنة  يمكن  الشديدة 
الدوار عندها ُيطلب منه االستلقاء في غرفة اإلفاقة، أو الراحة في غرفة االنتظار، ويتم 
تفقُّد حالته الطبية من املمرض املسؤول أو طبيب األشعة، وفي بعض الحاالت النادرة 
جدًا يمكن أن تظهر األعراض اآلتية بعد فحص الصبغة من مثل: ارتفاع درجة حرارة 
أو أكثر، وهذا إشارة إلى  الجسم إلى 38.5 درجة سيليزية )100 درجة فهرنهايت( 
حدوث  التبرز مثل:  تغير عادات  أو  الفورية،  املعالجة  بااللتهاب، ويستوجب  اإلصابة 
اإلمساك ملدة يومني أو ثالثة أيام بعد الفحص، وتفاقم الشعور باأللم، وخروج إفرازات 
من  ُيطلب  عندها  القلق،  تثير  أخرى  أعراض  أي  ظهور  أو  الشرج،  من  طبيعية  غير 

املريض مراجعة طبيب األشعة، أو التوّجه إلى قسم الطوارئ. 

اختبار األشعة السينية التليفزيونية 
وصبغة الباريوم

كبريتات الباريوم
ُتستخدم للمساعدة في 
تشخيص اضطرابات 
معينة في املريء، أو 

املعدة، أو األمعاء.

جهاز األشعة في 
الوضع األفقي.

جهاز األشعة في 
الوضع العمودي.

صورة لألشعة بالصبغة امللونة 
)الباريوم( البيضاء.

رسم توضيحي لجهاز فحص األشعة السينية التليفزيونية وصبغة الباريوم لطريقة 
تصوير املريء والجهاز الهضمي.
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عن  )تصوير الحويضة(  البولي  للجهاز  فحص األشعة السينية 
)Intravenous Urogram; I.V.U( طريق صبغة الوريد

األشعة  جهاز  استخدام  )يمكن  البولية  للمسالك  السينية  باألشعة  فحص  هو 
العام أو جهاز التصوير التليفزيوني(، وُيطلق عليه أيضًا تصوير الحويضة )الكلية( 
اإلفرازي،  البولي  الجهاز  أو تصوير  الوريدي(،  الكلية  )تصوير حويضة  الوريد  عبر 
ويتيح تصوير الحويضة عبر الوريد رؤية الكلى، واملثانة، واألنابيب التي تحمل البول 
صبغة  حقن  سيتم  التصوير  أثناء  وفي  الحالب(.  طريق  )عن  املثانة  إلى  الكلى  من 
األشعة السينية )محلول اليود التبايني( في الوريد، وتتدفق الصبغة من خالل الكليتني، 
واملثانة؛ مما يسمح بتصويرهما وتوضيحهما، ويتم التقاط صور لألشعة السينية في 
أوقات محددة في أثناء الفحص، بحيث يتمّكن الطبيب من رؤية املسالك البولية بوضوح 
وتقييم أدائها، وفيما مضى كان فحص التصوير الحويضي الوريدي األكثر استخدامًا؛ 
لتقييم االضطرابات املحتملة بالجهاز البولي، ولكن منذ تطّور فحوص التصوير الكلوي 
باألشعة فوق الصوتية وفحوص التصوير املقطعي املحوسب الذي يستغرق وقتًا أقل، 
وال يتطلب استخدام صبغة أو وسط تبايني، أصبح استخدام هذا النوع من الفحوص 

أقل شيوعًا أو شبه نادر. 

استعماالت الفحص ومميزاته
يمكن استخدام تصوير الحويضة عبر الوريد لتشخيص االضطرابات التي تؤثر 
البروستاتة،  وتضخم  املثانة،  وحصوات  الكلى،  حصوات  مثل:  البولية  املسالك  في 
والتكيسات الكلوية، أو أورام الجهاز البولي، وأيضًا التشوهات الهيكلية للكلى مثل: 
الكلية اإلسفنجية النخاعية )اللبية(، أو العيوب الِخلْقية لألنابيب الدقيقة داخل الكلى. 

حقن الصبغة امللونة عبر الوريد 

ذكرها  تم  التي  الصبغة  عن  الفحص  هذا  في  املستخدمة  الصبغة  نوع  يختلف 
 )Contrast medium :سابقًا، وفي هذ الفحص يتم استخدام الصبغة )املواد املتباينة
التي تحتوي على اليود )Iodine( وحقنها عن طريق الوريد، حيث تتدفق داخل األوعية 
الدموية عند تصويرها، ثم تنتشر في الجسم عن طريق الدم، ومن ثم ُتفرز عن طريق 
البول؛  مجرى  قناة  لتوضيح  استخدامها  يتم  لذلك  البول؛  مع  البولية  واملسالك  الكلى 
للكشف عن أي انسداد أو عيوب ِخلْقية في الكلى، أو الحالب، أو املثانة، وال تقتصر 
األوعية  لتصوير  أيضًا  ُتستخدم  بل  البولي،  الجهاز  على  الصبغة  هذه  استخدامات 



- 19 -

األورام،  لتوضيح  وأيضًا  واألوردة،  الشرايني  وانسداد  تضّيق  توّضح  حيث  الدموية، 
ونظرًا ألن الورم يحتوي على شعيرات دموية أكثر من األنسجة الطبيعية فغالبًا ما تنتشر 
بها،  املحيطة  ثم تمتص كمية كبيرة من األشعة عن األنسجة  بها، ومن  املتباينة  املادة 
فتظهر أكثر وضوحًا بعد حقن الصبغة، ومن املمكن حقن تلك املواد املتباينة التي تحتوي 
على اليود في الجهاز التناسلي للمرأة؛ لتصوير الرحم واألنابيب )قناتي فالوب( بدقة.

املخاطـــــر
ُيعد الفحص بتصوير حويضة الكلية الوريدي بوجه عام آمنًا، ومع ذلك وكما هو 
األمر مع أي إجراء طبي فهناك حاالت نادرة تحدث معها مضاعفات تكون أغلبها بسبب 
حقن الصبغة، وقد تشمل هذه املضاعفات البسيطة: شعورًا بالسخونة أو توّرد الجلد، 
َرى )وهو رد  أو إحساسًا بمذاق معدني في الفم، أو غثيانًا، أو حكة بالجلد، أو الشَّ
فعل لألوعية الدموية بالجلد، حيث تظهر كدمات موضعية على الجلد بلون وردي فاتح 
بأحجــام مختلفة(، أما املضاعفات الخطيرة أو النادرة فتشمل: انخفاضًا شـديـدًا في 
ضغط الدم، وتفاعاًل تحسسيًا شديدًا؛ مما قد يسبب مشكالت في التنفس، وغيرها 

من األعراض املهدِّدة للحياة مثل: توقف نبض القلب. 
وبالنسبة لألخطار الناتجة عن التعّرض لألشعة فإن مستوى اإلشعاع الذي يتم 
التعّرض له في أثناء الفحص بتصوير حويضة الكلية الوريدي ضئيل جدًا، ومن َثّم 
احتمالية حدوث أي تلف لخاليا الجسم منخفض للغاية، ومع ذلك إذا كان هناك أي 
احتمال أو شك في الحمل، فمن الضرورة إخبار الطبيب قبل الخضوع للفحص، وعلى 
الرغم من أن احتمالية حدوث مضاعفات خطيرة للجنني محدودة، إال أن الطبيب هو َمْن 

يقرر إذا كان من األفضل االنتظار، أم استخدام اختبار تصويري آخر.

التحضير لفحص تصوير حويضة الكلية الوريدي 
قبل الفحص يجب معرفة ما إذا كان املريض يعاني أي نوع من الحساسية 
في  املستخدمة  الصبغات  تجاه  فعل  لردة  التعّرض  له  أو سبق  األدوية،  أو  لألطعمة 
التصوير باألشعة السينية؛ ألنها قد تكون مؤشرًا لخطر اإلصابة بالحساسية تجاه 
صبغة اليود، وعلى أساسه يتم تحضير املريض للفحص بإعطائه دواء للحساسية ملدة 
ثالثة أيام قبل الفحص، وقد يحتاج املريض أيضًا إلى عدم تناول األطعمة واملشروبات 
ملدة محددة من الوقت قبل الفحص، وقد يوصي الطبيب أيضًا بتناول ملني لألمعاء في 

الليلة السابقة للفحص.
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سيتم طرح بعض األسئلة قبل إجراء فحص األشعة عن  أثناء الفحص  في 
التاريخ املرضي بواسطة اختصاصي األشعة، ومن َثمَّ يتم فحص ضغط الدم، ونبضات 
القلب، ودرجة حرارة الجسم، وسيتم أيضًا وضع أنبوب وريدي )IV( في الذراع لحقن 
صبغة األشعة السينية، ومن أهم اإلجراءات أنه سُيطلب من املريض التبّول للتأكد من 
تفريغ املثانة قبل الفحص، وبالنسبة لتصوير الحويضة الوريدي فُيطلب من املريض 
االستلقاء على ظهره على طاولة الفحص، ويكون جهاز األشعة السينية عادًة جزءًا من 
طاولة الفحص، أو متصاًل بها، وُيوضع مكّثف صور األشعة السينية، وهو الجزء من 
الجهاز الذي يلتقط الصور فوق املنطقة املطلوب فحصها، وغالبًا ما تكون منطقة البطن، 

وبعد ذلك ُيجرى الفحص على النحو اآلتي:
• يتم التقاط صور باألشعة السينية للمسالك البولية قبل حقن أية صبغة.	
• صور 	 التقاط  ويتم  الوريدي،  املسار  عبر  السينية  األشعة  صبغة  ُتحقن  بعدها 

إلى  الكليتني  عبر  الصبغة  تدفق  أثناء  في  محددة  فترات  على  السينية  األشعة 
الحالبني واملثانة.

• قبل نهاية الفحص قد ُيطلب من املريض التبّول مرة أخرى، ثم العودة لتصوير 	
املثانة الفارغة. 

بعد الفحص عند إكمال تصوير الحويضة الوريدي، تتم إزالة األنبوب الوريدي 
الطبيب  كاملعتاد، وسيقوم  اليومية  األنشطة  ممارسة  إلى  العودة  ويمكن  الذراع،  من 
بمراجعة وشرح صور  املتخصص في قراءة األشعة السينية )اختصاصي األشعة( 
األشعة السينية امللتقطة، ويرسل تقريرًا إلى الطبيب املختص بحالة املريض ملناقشة 

النتائج، ووضع خطة العالج املناسبة لحالة املريض.

فحص األشعة السينية للجهاز البولي
حقن الصبغة 

عبر الوريد

أشعة الجهاز البولي

انسداد 
الحالب

الكلى

الحالب

اإلحليل

املثانة

جهاز األشعة حيث يتم التقاط 
صورة شعاعية كل بضع دقائق 

ملدة 30 إلى 60 دقيقة
الجهاز البولي

باستخدام  البولي  للجهاز  السينية  األشعة  ولفحص  البولي،  للجهاز  رسم توضيحي 
الصبغة الوريدية.
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)Mammography( التصوير الشعاعي للثدي
باستخدام  فحص  هو  )املاموجرام(  للثدي  الشعاعي  التصوير  أو  الفحص 
األشعة السينية منخفضة اإلشعاع، وُيعد من أفضل الوسائل للكشف املبكر عن كتل 
الثدي املسببة للسرطان، ويمكن لهذه الصورة اكتشاف أنواع كثيرة من كتل الثدي 
الكتل صغيرة الحجم، أو العميقة، ومن الصعب اكتشافها عن طريق الفحص  مثل: 
الثديان بني سطحني صلبني  الجسدي، وعند إجراء صورة الثدي الشعاعية ُيضغط 
لتمديد أنسجتهما، ومن َثّم يتم التقاط األشعة السينية وعرضها على شاشة الحاسوب 
لفصحها بحثًا عن مؤشرات ألمراض الثدي، وينتج عن ذلك صور ثنائية األبعاد، أو 
)تصوير  األبعاد  ثالثية  بطريقة  الثدي  تصوير  يمكن  الجديدة  التقنية  استخدام  عند 
يجب  التي  السن  على  الطبية  واملنظمات  الخبراء  يتفق  ولم  املقطعي(،  بالدمج  الثدي 
على النساء فيها تصوير الثدي باألشعة السينية بانتظام، أو عدد املرات التي ينبغي 
لهن فيها تكرار الفحص، وعامة ُينصح أن تحصل املرأة على صورة شعاعية للثدي 
ل في سن الـ 35 كقاعدة، ثم مرة كل سنة أو  مرة واحدة قبل سن األربعني، وُيفضَّ
سنتني بعد سن األربعني، وسنويًا بعد الخمسني، والسيدات الالتي لديهن تاريخ عائلي 
أو وراثي باإلصابة بسرطان الثدي يجب عليهن استشارة الطبيب عن الفترة الزمنية 
املناسبة لفحص الثدي بالنسبة لوضعهن، وُينصح أيضًا بفحص الثدي في الحاالت 
في حاالت النساء الالتي أنجنب أول طفل في سن متأخرة أو لم ينجنب أبدًا،  اآلتية: 
11 سنة(، أو انقطعت  )أقل من  الدورة في سن مبكرة  والنساء الالتي بدأت لديهن 
الدورة لديهن في سن متأخرة بعد 55 سنة، والسيدات الالئي تمت معالجتهن ببعض 
أنواع الهرمونات التعويضية بعد سن اليأس، وَمْن تلقني معالجة إشعاعية على منطقة 
الثدي، أو يعانني السمنة املفرطة في مرحلة سن اليأس، وَمْن ُأجري لهن خزعة من 

الثدي سابقًا، أو َمْن لديهن تغيرات معينة في خاليا الثدي.

استعماالت الفحص ومميزاته

يهدف هذا الفحص إلى الكشف عن الخاليا السرطانية والتغيرات األخرى في 
نسيج الثدي، وهذا الفحص يلعب دورًا مهمًا في الكشف عن سرطان الثدي، إذ يمكن 
اكتشافه قبل أن تظهر مؤشراته وأعراضه، ويمكن استخدام صورة الثدي الشعاعية 
للفحص أو في األغراض التشخيصية مثل: الكشف عن الخاليا السرطانية الصغيرة، 
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بحيث يكون العالج أقل غزوية، وُتستخدم صورة الثدي الشعاعية التشخيصية في 
كشف التغييرات غير الطبيعية في الثدي، مثل: ظهور كتلة جديدة، أو الشعور بألم في 
الثدي، أو املظهر غير الطبيعي للجلد، أو زيادة سمك الحلمة، أو خروج إفرازات منها.

املخاطر

ال ُيعد الفحص بتصوير الثدي باألشعة السينية فحصًا مثاليًا لالعتماد عليه في 
تشخيص اإلصابة بسرطان الثدي، فهذا الفحص ال يكشف عن كل أنواع السرطانات، 
فبعض األنواع التي ُتكتشف بالفحص الجسدي ال تظهر في صور الثدي الشعاعية. 
ومن املمكن أن يفشل التصوير الشعاعي للثدي في الكشف عن السرطان إذا كان 
صغيرًا جدًا أو كان في موضع يصعب تصويره، مثل: اإلبط، وال يمكن عالج كل أنواع 
السرطانات التي يكشف عنها التصوير الشعاعي للثدي، حيث يكون بعضها خطيرًا 
وينمو وينتشر في أجزاء الجسم األخرى بسرعة، ولكن يجب علينا التأكيد على أهمية 

هذا الفحص في الكشف املبكر عن سرطان الثدي. 

لكن  السرطان،  يشابه  ما  للثدي  الشعاعية  الصور  ُتظِهر  الحاالت  بعض  وفي 
في كثير من الحاالت يمكن أن يكون الثدي طبيعيًا وهذا ما ُيسمى بالنتائج السلبية 
الكاذبة "اإلنذار الكاذب"، أو "باإليجابية الزائفة"، وينتج عن ذلك آثار نفسية سلبية 
على املريض، وتعني النتيجة اإليجابية الكاذبة إجراء مزيد من االختبارات والزيارات 
تكون  ما  غالبًا  ذلك  ولتجنب  للمريض،  وإرهاقًا  مادية  خسائر  يسبب  مما  للمتابعة؛ 
هناك حاجة إلى أكثر من تصوير شعاعي للثدي، وتحتاج النساء أيضًا إلى ممارسة 
الفحص الذاتي للثدي، وإجراء فحوص منتظمة للثدي تحت إشراف اختصاصي رعاية 
صحية متمرس، وفي بعض الحاالت ُيفضل إجراء تصوير للثدي بنوع آخر من أنواع 

التصوير، مثل: تصوير الثدي بالرنني املغناطيسي، أو املوجات فوق الصوتية.

كما هو الحال في جميع الصور اإلشعاعية )الشعاعية( األخرى، فهناك أخطار 
إلجــراء صــورة للثدي بالتصوير الشعاعي )املاموجرام( تشمل تلك األخطار التعّرض 
لنسبة منخفضة الجرعة من اإلشعاع، وبما أن جرعة اإلشعاع منخفضة جدًا، فإن 
فوائد إجراء صور الثدي الشعاعية عادًة ما تفوق املخاطر التي تنجم عن التعّرض لهذا 

القدر املنخفض من اإلشعاع. 
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التحضير للتصوير الشعاعي للثدي
هي  للثدي  الشعاعي  للتصوير  لالستعداد  املهمة  الخطوات  من  الفحص  قبل 
معرفة الوقت املناسب لتحديد موعد الفحص، حيث إنه من الضروري إجراء الفحص 
في وقت تقل فيه احتمالية الشعور باأللم عند ضغط الثدي خالل الفحص، وُيعد الوقت 
األنسب لذلك )في حال كانت السيدة في سن اإلنجاب والحيض( عادًة خالل األسبوع 
الذي يلي الدورة الشهرية، ومن املهم جدًا إحضار صور الثدي الشعاعية السابقة ــ 
إن ُوِجدت ــ حتى يتسنى الختصاصي األشعة املقارنة بني الصور الشعاعية السابقة 
والحديثة وتشخيص الحالة، أو طلب فحوص أخرى، وُيفضل قبل الخضوع لفحص 
أو  أو املساحيق،  التعّرق،  أو مضادات  العرق،  الثدي عدم استخدام مزيالت رائحة 
الكريمات، أو العطور تحت الذراع )اإلبط( أو على الثدي، وذلك بسبب إمكانية ظهور 
الثدي  من خالل صورة  العرق  ومزيالت  املساحيق  في  املوجودة  املعدنية  الجزيئات 

الشعاعية؛ مما يسبب االلتباس في تفسير الصورة الشعاعية.

في أثناء الفحص يقوم اختصاصي األشعة باالستفسار عن الحالة الصحية 
للمريض أو املريضة )ال يقتصر سرطان الثدي على النساء فقط(، ويجب على املرضى 
استكمال االستبانة الخاصة بتاريخ املريض الطبي أو املرضي، وخالل فحص الثدي 
وأي مالبس  أي مجوهرات  الطبي وخلع  املستشفى  رداء  املرضى وضع  على  يجب 
مصمم  سينية  أشعة  جهاز  أمام  الوقوف  الفحص  ويتطلب  الخصر،  أعلى  ُترتدى 
خصيصًا إلجراء تصوير الثدي، و يقوم اختصاصي األشعة بوضع أحد الثديني على 
والذراعني  الرأس  وضعية  وتضبط  املريض،  طول  لتناسب  بها  التحكم  يمكن  منصة 
والجذع بطريقة ال تعوق رؤية الثدي، وُيضغط على الثدي تدريجيًا على املنصة بواسطة 
الثدي،  لتمديد أنسجة  لثواٍن معدودة؛  لوح بالستيكي شفاف، ويستمر هذا الضغط 
وال يكون هذا الضغط مؤملًا، ولكنه قد يسبب بعض اإلزعاج، وعلى املريض اإلبالغ إن 
ل هذا الشعور، وفي بعض الحاالت يمكن أن ُيالحظ بعض التغيير  صعب عليه تحمُّ
في لون الجلد بعد الصورة مباشرة؛ نتيجة لضغط الثدي في أثناء التصوير، ويكون 
هذا التغيير مؤقتًا ويختفي بسرعة، والضغط على الثدي من األمور الضرورية لجعل 
سمك أنسجة الثدي متساوية، والسماح لألشعة السينية باختراقها كليًا، كما يعمل 
في  سلبًا  تؤثر  ألنها  املريض؛  حركة  وتقليل  الثدي  تثبيت  على  أيضًا  الضغط  هذا 
وضوح الصورة الشعاعية، كما أنه يقلل من مستوى جرعة اإلشعاع املطلوب، وعند 
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اختصاصي  يطلب  قصيرة  لفترة  السينية  لألشعة  التعّرض  أثناء  في  الصورة  أخذ 
األشعة من املريض عدم الحركة والوقوف بثبات مع حبس النََّفس، وبعد التقاط الصور 
للثديني قد ُيطلب من املريض االنتظار ليتأكد فريق الرعاية الصحية من جودة الصور 

الشعاعية، ويستغرق الفحص بأكمله عادة أقل من 30 دقيقة.

املعتادة.  أنشطته  إلى  والعودة  مالبسه  ارتداء  للمريض  يمكن  الفحص  بعد 
ويقوم الطبيب املتخصص بأشعة الثدي بفحص تلك الصور وتقييمها بحثًا عن دالئل 
لوجود سرطان أو غيره من الحاالت املرضية، وفي حالة وجود سرطان أو غيره قد 
ُيطلب من املريض إجراء مزيد من االختبارات، أو املتابعة، أو العالج، ويذكر ذلك في 

تقرير املريض. 

التشخيص  وطريقة  )املاموجرام(،  للثدي  الشعاعي  التصوير  إلجراء  توضيحي  رسم 
املتبعة لتقييم صور فحص الثدي باألشعة السينية.

التصوير الشعاعي للثدي باألشعة السينية )ماموجرام(

كيس 
حميد

فحص 
طبيعي

سرطانتكلسات

تشخيص الثدي عن طريق التصوير الشعاعي )ماموجرام(

)Bone Mineral Density Scan; BMD( فحص كثافة العظام
فحص كثافة العظام هو نوع من الفحوص التي تستخدم األشعة السينية لقياس 
كثافة العظام من خالل قياس مستوى املعادن )خاصة الكالسيوم( في عظام العمود 
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الفقري، أو الورك، أو الساعد، وُيستخدم غالبًا لتحديد ما إذا كان املريض مصابًا 
وكلما  العظام،  كثافة  زادت  العظام  املعادن في  زاد محتوى  فكلما  العظام،  بهشاشة 
زادت كثافة العظام أصبحت أكثر قوة بوجه عام، وأقل ُعرضًة للكسر، وُيستخدم أيضًا 

لقياس عدد جرامات الكالسيوم واملعادن األخرى املوجودة في شريحة من العظام. 

استعماالت الفحص ومميزاته

مع أن هشاشة العظام )تخلخل العظام: Osteoporosis( تكون أكثر شيوعًا لدى 
السيدات املسنات إال أنه يمكن أن ُيصاب بها الرجال أيضًا، وبغض النظر عن جنس 
أو عمر املريض قد يوصي الطبيب بإجراء فحص كثافة العظام في بعض الحاالت مثل: 
فقدان الطول )ِقَصر القامة(، وقد يكون لدى األشخاص الذين فقدوا بوصة ونصفًا 
الفقري،  عمودهم  في  انضغاطية  كسور  طولهم  من  األقل  على  سنتيمترات(   3.8(
وتكون هشاشة العظام أحد األسباب الرئيسية لهذه الحالة، ويتم أيضًا طلب فحص 
كثافة العظام من الطبيب العام، أو طبيب العظام لعدد من األسباب منها: التحري عن 
انخفاض كثافة العظام لتحديد خطر اإلصابة بكسور العظام، والتأكد من تشخيص 
اإلصابة بهشاشة العظام، ومتابعة ومراقبة عالج هشاشة العظام، وتختلف اختبارات 
كثافة العظام عن فحوص العظام، حيث تتطلب فحوص العظام حقنًا سابقًا، وعادًة ما 

ُتستخدم للكشف عن وجود كسور، أو أورام، أو التهابات، أوتشّوهات بالعظام. 

بالكسور  اإلصابة  العظام  كثافة  فحص  تتطلب  قد  التي  األخرى  الحاالت  من 
الشديد  العطاس  أو  السعال،  بسبب  أحيانًا  الناتجة  الكسور  مثل:  للعظام  املتكررة 
حينها تكون العظام هشة جدًا لدرجة انكسارها بسهولة شديدة، أو تناول أدوية معينة 
إعادة  عملية  مع  تتعارض  قد  التي  )الستيرويدية(  املنشطات  أدوية  مثل:  طويلة  ملدة 
بناء العظام؛ مما قد يؤدي إلى اإلصابة بهشاشة العظام، أو االنخفاض في مستويات 
انقطاع  بعد  الذي يحدث  اإلستروجني  لهرمون  الطبيعي  االنخفاض  الهرمونات مثل: 
الطمث، أو االنخفاض الناتج عن الخضوع لعالجات معينة لبعض أنواع السرطانات، 
أو انخفاض هرمون التستوستيرون عند الرجال؛ مما يسبب انخفاضًا في مستويات 

الهرمونات الجنسية التي بدورها ُتضِعف العظام.
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املخاطر )القيود التي تحّد من استخدام الفحص(
قد ال تكون نتائج فحص كثافة العظام دقيقة عند األشخاص املصابني بتشّوهات 
هيكلية في العمود الفقري، مثل: التهاب املفاصل الشديد، أو لدى الذين أجروا جراحات 
التعّرض لإلشعاع  )Scoliosis(، وبالنسبة ملقدار  الَجَنف  أو  الفقري سابقًا،  العمود 
فعادة ما يكون قلياًل جدًا، ومع ذلك ينبغي على السيدات الحوامل تجنب هذا الفحص، 
كما أن هذا الفحص قد يكتشف انخفاض كثافة العظام من دون تحديد األسباب التي 
فاألجهزة  شامل،  طبي  تقييم  إجراء  يجب  األسباب  ولتحديد  االنخفاض،  لهذا  أدت 
التي تقيس كثافة العظام في العمود الفقري والورك أكثر دقة، ولكن تكلفتها أعلى من 

األجهزة التي تقيس كثافة العظام الطرفية في الساعد، أو اإلصبع، أو كعب القدم.

التحضير لفحص كثافة العظام
العظام  كثافة  لفحص  الخضوع  في  يرغب  َمْن  كل  على  يجب  الفحص  قبل 
)هشاشة العظام( تأخير الفحص إذا كان قد خضع مؤخرًا لفحص الباريوم، أو حقنة 
الصبغة التي ُتعطى عند إجراء فحص التصوير املقطعي املحوَسب، أو فحص الطب 
يجب  وأيضًا  العظام،  كثافة  نتائج فحص  في  الصبغة  تؤثر  أن  يمكن  النووي، حيث 
االمتناع عن تناول مكمالت الكالسيوم من )24 ــ 48( ساعة على األقل قبل الفحص، 
كما أن فحص كثافة العظام سهل وسريع وغير مؤلم، وعمليًا ليست هناك حاجة إلى 

االستعداد له. 
في أثناء الفحص ُتجرى فحوص كثافة العظام عادًة على العظام األكثر ُعرضًة 
عظام أسفل العمود الفقري )الفقرات القطنية(، أو عظم العنق الضّيق  للكسر، مثل: 
لعظمة الفخد )Narrow femoral neck( املجاورة ملفصل الورك، أو عظام الساعد، 
ذراع  تمر  بينما  نة  مبطَّ طاولة  على  املريض  فيه  يستلقي  جهاز  خالل  من  ذلك  ويتم 
ميكانيكية فوق الجسم، وتكون كمية اإلشعاع بسيطة جدًا، وهي أقل بكثير من أشعة 
تقريبًا،  ــ 30 دقيقة(  الصدر العادية، ويستغرق الفحص عادة فترة تتراوح بني )20 
ن؛ لضمان  املريض ممتدتني على مربع مبطَّ تكون ساقا  الفقري  العمود  وعند فحص 
تساوي الحوض واملنطقة السفلى من العمود الفقري مع طاولة الفحص، أما عند فحص 
عظام عنق الفخذ فيتم تثبيت ساق املريض بمثبِّت خاص حتى تكون وضعية الساق 

بطريقة صحيحة؛ لضمان دقة الفحص.
بعد الفحص يتم إبالغ املريض بنتائج فحص كثافة العظام عن طريق استخدام 

.)Z-Score( Z- ومؤشر أو حرز ،)T-score( T- مؤشر أو حرز
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جدول يوضح كيفية تفسير نتائج فحص كثافة العظام

تفسير النتيجة T- النتيجة

كثافة العظام طبيعية. من -1 فأكثر

ُتعد هذه النتيجة مؤشرًا لإلصابة بقلة كثافة العظام، وهي حالة 
تكون فيها كثافة العظام أقل من املعدل الطبيعي، وقد تؤدي إلى 

اإلصابة بهشاشة العظام.

بني -1 و -2.5

تشير كثافة العظام إلى احتمالية اإلصابة بهشاشة العظام. من -2.5 فأقل

 )DEXA- Dual- رسم توضيحي لفحص هشاشة العظام بــاستخــدام جهـاز الديكسا 
األشعة  لطاقة  مزدوج  بقياس  يقوم  بدوره  والذي   ،energy X-ray absorptiometry(

السينية.

فحص كثافة املعادن في العظام 
)فحص هشاشة العظام(

جهاز األشعة 
السينية
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• العظام 	 كثافة   T- النتيجة  أو  مؤشر  يمثل   :)T-score( T- حرز  أو  مؤشر 
مقارنًة بما هو متوقع عادًة لدى البالغني األصحاء من الجنس نفسه، وتمثل كذلك 
العظام  كثافة  فيها  تكون  التي  القياسية  االنحرافات  ُتسمى  التي  الوحدات  عدد 

أعلى من املتوسط أو أقل منه.

العمر بالسنوات

هشاشة عظامكثافة عظام منخفضةطبيعي
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• )Z-score( أو االنحرف املعياري: هو عدد االنحرافات 	 Z- مؤشر أو حرز
املعيارية التي تزيد أو تقل عما هو متوقع عادًة بالنسبة لعمر املريض، وجنسه، 
ووزنه، وِعْرقه، وإذا كان مؤشر -Z أعلى أو أقل بكثير من املتوسط، فقد يستلزم 

على املريض الخضوع لفحوص إضافية؛ لتحديد سبب املشكلة. 

فحــص األشــعــة املقــطعيــة أو التصــوير املقطــعي املحــوَسب 
)Computed Tomography; CT(

هو إحدى تقنيات التصوير الطبي التي تستخدم األشعة السينية إلنشاء )تكوين(
صور مقطعية ثالثية األبعاد ألعضاء الجسم، ويتم ذلك عبر سلسلة من الشرائح ُتلتقط 
عبر زوايا مختلفة، وبعد ذلك يتم معالجتها عبر تقنيات خاصة على جهاز الحاسب اآللي 
)الحاسوب(؛ إلنشاء صور مقطعية ألعضاء الجسم الداخلية من مثل: العظام، واألوعية 
الدموية، واألنسجة الرخوة، وتم تطوير التصوير املقطعي املحوَسب في أواخر الستينيات 
في اململكة  )Godfrey Hounsfield( وأوائل السبعينيات من السير جودفري هاونسفيلد
املتحدة في أحد املختبرات املركزية لألبحاث، وتم أول فحص باألشعة املقطعية في عام 
1971م، وكان عبارة عن صورة مقطعية للدماغ، وبعدها تم التوّصل إلى أول جهاز 
للتصوير املقطعي املحوَسب في الواليات املتحدة في يونيو1973م، وخالل 30 عامًا منذ 
إنشائه تم التوّسع بالقدرات والتطبيقات املستخدمة في فحص األشعة املقطعية لدرجة 
ل لجميع  عالية تسمح بتوفير معلومات طبية دقيقة جدًا، كما تسمح بإجراء تقييم مفصَّ
ل(  أجزاء الجسم تقريبًا، وُيعد التصوير املقطعي املحوَسب اآلن املعيار الذهبي )املفضَّ
في تشخيص عديد من األمراض والعلل الجسدية، وباألخص في الكشف املبكر عن 
األمراض الخبيثة مثل: سرطان الرئة، إلى جانب ذلك يوّفر فحص التصوير املقطعي 
ويتضمن  العادية،  السينية  باألشعة  التصوير  يوّفره  عما  تفصياًل  أكثـر  معلومــات 
سرعة فحص األشخاص الذين قد تكون لديهم  عديدًا من االستخدامات من أهمها: 
أنواع أخرى من اإلصابات الجسدية  أو  السيارات،  نتيجة حوادث  إصابات داخلية 
الجسم  أعضاء  جميع  لفحص  املقطعي  الفحص  استخدام  أيضًا  ويمكن  الخطيرة، 

بصورة واضحة ودقيقة، وتخطيط العالج الطبي، أو الجراحي، أو اإلشعاعي.

استعماالت الفحص ومميزاته
من أهم مميزات فحص األشعة املقطعية قدرته الفائقة على توفير صورة واضحة 
كما  إخفائها،  أو  به  املحيطة  األعضاء  إظهار  على  قدرته  مع  تقييمه،  املراد  للعضو 
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التعّرف  اليود عند الفحص يجعل األطباء قادرين على  أن استخدام خاصية صبغة 
والتمييز بني األنسجة املختلفة في الصور الشعاعية، حيث تساعدهم في التفرقة بني 
يمّيز فحص  ما  أكثر  من  كذلك  الكتلية،  الكثافة  وأعضائه من خالل  الجسم  أنسجة 
األشعة املقطعية هو عدم الضرورة لوضع جهاز مباشرة داخل الجسم كما هو الحال 
في فحص قسطرة القلب اللتقاط الصور، ومن أهم تطبيقات فحص التصوير املقطعي: 
املساعدة في تشخيص عديد من املشكالت الصحية، من مثل: اضطرابات العضالت، 
والعظام مثل: األورام، والكسور، وتحديد موضع الورم أو العدوى أو الجلطات الدموية 
والخزعة،  الجراحة،  مثل:  التداخلية  العالجية  اإلجراءات  من  عدد  وتخطيط  بدقة، 
واملعالجة اإلشعاعية، والكشف عن أمراض وحاالت السرطانات، أو أمراض القلب، 
أو عقيدات الرئة، أو الكتل الكبدية ومراقبة تطورها، ومراقبة فّعالية عالجات محدَّدة، 

والكشف عن اإلصابات أو النزف الداخلي.

املخاطــــر

التعّرض لإلشعاع  املؤينة فإن خطر  كما هو الحال في جميع فحوص األشعة 
وارد، فخالل الفحص لفترة وجيزة يتعّرض الجسم إلى نسبة من األشعة تزيد عن 
نسبة األشعة التي يتعّرض لها خالل فحص األشعة السينية العادية، ويرجع السبب 
في ذلك لطريقة التصوير املقطعي، حيث تحتاج الصورة النهائية لجمع قدر أكبر من 
الجسم لإلشعاع، وعلى  تعّرض  زيادة  بدورها تسهم في  التي  التفصيلية  املعلومات 
الرغم من ذلك لم يثبت أن جرعات اإلشعاع املستخدم في التصوير املقطعي قد ُتسبِّب 
أي أضرار على املدى الطويل، ولكن هناك دائمًا احتمالية ارتفاع نسبة التعّرض لخطر 
طبيًا(،  به  املوَصى  من  )أعلى  عالية  لجرعات  التعّرض  في حال  بالسرطان  اإلصابة 
وملنع حدوث ذلك تقوم الجهات املختصة بالوقاية من اإلشعاع بمراقبة املراكز الطبية 
على  للحصول  اإلشعاع؛  من  ممكنة  جرعة  أقل  باستخدام  األطباء  تلزم  حيث  كافة، 
املعلومات الطبية املطلوبة، إلى جانب وجود أحدث وأسرع التقنيات في أغلب املراكز 
واملستشفيات الطبية التي بـدورها تحتـاج إلى كميـة قليلـة مـن اإلشعاع مقارنًة بالكمية 
التي كانت ُتستخدم سابقًا في الفحص نفسه، كما ال ُيوصى بفحص األشعة املقطعية 
في حاالت الحمل على الرغم من أن اإلشعاع الصادر من فحص التصوير املقطعي 
ح أن يضر الجنني، وعادة ينصح األطباء بنوع آخر من التصوير غير  من غير املرجَّ
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املؤين مثل: السونار أو التصوير بالرنني املغناطيسي، لتجنب تعّرض الجنني لإلشعاع، 
ومن أخطار التصوير املقطعي األخرى حدوث تفاعالت صبغة اليود التحسسية خالل 
الفحص، ومع ندرة حدوث ذلك، إال أن الصبغة يمكن أن تسبب مشكالت طبية أو ردود 
فعل تحسسية تكون معظمها خفيفة، وغالبًا ما تؤدي إلى طفح جلدي، أو حكة، وفي 

حاالت نادرة جدًا يمكن أن يكون التفاعل التحسسي خطيــرًا، أو مهـــددًا للحياة. 

])CT( التحضير لفحص األشعة املقطعية ]التصوير املقطعي املحوَسب
ُيعد االستعداد والتحضير املسبق بالشكل املناسب أمرًا مهمًا  قبل الفحص 
من  كثير  في  إجرائه  قبل  لذلك  وآمن؛  دقيق، وسريع،  بشكل  الفحص  للغاية إلجراء 
األحيان يقوم طبيب األشعة أو اختصاصي األشعة بمناقشة التاريخ الصحي )املرضي( 
واملعاينة والتأكد من بعض األمور مثل: الحمل أو الرضاعة الطبيعية، أو اإلصابة بداء 
السكري، أو العالج بأدوية معينة من مثل: امليتفورمني، أو أّي اضطرابات في وظائف 
الكلى خاصة عند استخدام الصبغة امللونة، وفي بعض الحاالت يمكن أن ُتسبِّب هذه 
الصبغة نوعًا من ردة الفعل السلبية على الجسم، وعلى أساسه يتم تحضير املريض 

بإعطائه دواء مضادًا للحساسية قبل الفحص. 
في أثناء الفحص عند تصوير األطفال، أو الرّضع، أو حاالت اإلعاقة يوصي 
األطباء باستخدام مهدئ إلبقاء الطفل هادئًا وثابتًا، حيث إن الحركة تؤثر بالسلب على 

وضوح الصور؛ مما قد يؤدي إلى نتائج غير دقيقة في التشخيص.
ُتعد فحوص التصوير املقطعي غير مؤملة، وفي ظل األجهزة الحديثة ال تستغرق 
سوى بضع دقائق في غالب األمر، لكن فعليًا يعتمد الوقت املستغرق على نوع الفحص 
ــ 45( دقيقة، خاللها ُيطلب  املطلوب، وقد يستغرق فحص األشعة املقطعي من )10 
ثم يقوم اختصاصي األشعة باستخدام  الفحص،  من املريض االستلقاء على طاولة 
األحزمة والوسائد للمساعدة في بقاء املريض ثابتًا في الوضعية املطلوبة، وال ُيسمح 
األشعة  اختصاصي  يستطيع  ولكن  الفحص،  غرفة  في  املريض  مع  بالوجود  ألحد 
جهاز  خالل  من  معه  والتواصل  وسماعه  املريض  رؤية  منفصلة  غرفة  في  املوجود 
االتصال الداخلي طوال فترة التصوير، وفي أوقات معينة من بدء الفحص يتم إعطاء 
املريض صبغة ملونة بعدة طرق مختلفة تعتمد على املنطقة أو العضو املراد فحصه، 
مثال ذلك: عند الصبغة التي ُتؤخذ عن طريق الفم يتم إعطاء تعليمات بشرب محلول 
خاص؛ استعدادًا إلجراء فحص املعدة، أو األمعاء، وتستغرق هذه التحضيرات عادة 
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من )30 ــ 60( دقيقة، ويمكن حقن الصبغة عبر الوريد إلجراء فحوص املسالك البولية، 
أو الكبد، أو األوعية الدموية، وهذه الحقن قد ُتسبِّب شعورًا بالسخونة خالل الحقن، 
أو شعورًا بمذاق معدني في الفم، وهناك أيضًا حقن الصبغة الشرجية التي ُتحقن 
عبر املستقيم؛ إلظهار األمعاء، وهذا النوع قد ُيسبِّب الشعور باالنتفاخ، وعدم الراحة. 
بعد الفحص عادة يعود املريض ملمارسة حياته الطبيعية مباشرة، ولن تبقى أية 
كمية من اإلشعاع بعد الفحص بالتصوير املقطعي داخل جسمه، ولن يؤثر األشعاع 
على أي شخص يلمسه أو يقترب منه، وفي حالة استخدام التصوير بالصبغة يمكن 
أن ُيطلب من املريض االنتظار لفترة قصيرة قبل املغادرة؛ للتأكد من حالته الصحية، 
يتم  أنه  يعني  مما  أربع ساعات؛  إلى  بني ساعتني  ما  يتراوح  عمر  وللصبغة نصف 
التخلُّص منها بالكامل من الجسم في غضون يوم أو يومني عن طريق البول؛ لذا ُيطلب 
من املريض اإلكثار من شرب السوائل؛ ملساعدة الكلى على إزالة الصبغة من الجسم، 
وبغض النظر عن نوع التصوير املقطعي ُينصح املريض بالتوّجه إلى املستشفى إذا 
أو ضيق  القيء،  أو  القشعريرة،  أو  الحمى،  مثل:  عادية  غير  أعراض  أي  لديه  كان 
املقطعي  التصوير  صور  وُتخزَّن  الفحص،  بعد  القلب  ضربات  تسارع  أو  التنفس، 
كبيانات إلكترونية، ويقوم بمراجعتها عادة على شاشة الحاسوب طبيب األشعة الذي 

بدوره يقوم بتشخيص حالة املريض، وكتابة التقرير للطبيب املعالج.

رسم توضيحي لغرفة فحص التصوير املقطعي املحوَسب، حيث يستلقي املريض على 
طاولة الفحص، ومن َثّم يقوم اختصاصي األشعة بتحريك الطاولة آليًا ليتوسط العضو 

املراد تصويره منتصف اإلطار املستدير املوجود بجهاز التصوير.

فحص التصوير املقطعي املحوَسب
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ثانيًا: األشعة غير املؤينة 
هي فحوص األشعة التي تحمل طاقة كافية لتحريك الذرات في الجزيء، ولكن 
باملوجات  الفحص  النوع:  هذا  أمثلة  ومن  اإللكترونات،  إلزالة  الكافي  بالقدر  ليس 

الكهرومغناطيسية. 

)Ultrasound; US( فحص فائق الصوت ــ السونار
ُتسمى املوجات فوق الصوتية التشخيصية أيضًا بتخطيط الصدى، أو التخطيط 
الصوتي الطبي التشخيصي، وهي طريقة في التصوير تستخدم موجات صوتية عالية 
باملوجات  التعّرف على تصوير األجسام  وتم  الجسم،  التردد؛ إلنتاج صور ألعضاء 
الصوتية ألول مرة عام 1939م من الَعاِلم سوكولوف )Sokolove(، وفي بداياته لم 
تكن التقنيات قـادرة على إنتـاج صـور عالية الدقة، أو الجودة لالستخدامات الطبية 
إلى أن قــام املهنــدس تــوم بــراون )Tom Brown( وطبيــب التــوليد إيــان دونــالد 
)Ian Donald( بتطوير جهاز املوجات فوق الصوتية لُيستخدم ألول مرة ألغراض طبية 
في جالسكو عام 1956م، وُتعد حاليًا املوجات فوق الصوتية أحد الفحوص القياسية 
الصور  تقدِّم  أن  ويمكن  األولى،  الحمل  مراحل  في  الجنني  لتصوير  ُتستخدم  التي 
معلومات مهمة في تشخيص ومعالجة عدة أمراض وحاالت طبية، ويتم إجراء معظم 
الفحوص باملوجات فوق الصوتية عن طريق جهاز موجات فوق صوتية خارج الجسم 
باستخدام الترَجام، ولكن هذا ال ينفي وجود بعض الفحوص التي تحتاج إلى وضع 

جهاز )ِمْسَبار( داخل الجسم. 

استعماالت الفحص ومميزاته
قد يطلب الطبيب إجراء فحص املوجات فوق الصوتية لعدة أسباب، منها: فحص 
وتشخيص  الصحية،  الجنني  حالة  ومراقبة  الحمل،  فترة  خالل  واملبيضني  الرحم 
أمراض املرارة، وتقييم تدّفق الدم، وتوجيه اإلبرة إلجراء الخزعة، أو لعالج األورام، 
وفحص كتل الثدي، وفحص الغدة الدرقية، والكشف عن مشكالت األعضاء التناسلية 
والبروستاتة، وتقييم التهاب املفاصل )التهاب السائل الزليلي(، وتقييم أمراض األيض 
التي تصيب العظام، وأيضًا لتصوير الثدي للمساعدة في تشخيص أورامه، أو غيرها 
من التشّوهات التي يتم العثور عليها في أثناء الفحص البدني، أو من خالل تصوير 

الثدي باألشعة السينية، أو تصويره بالرنني املغناطيسي. 
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يمكن أن يساعد الفحص بفائق الصوت أيضًا في اإلجراءات التشخيصية أو 
العالجية األخرى، حيث يعطي صورة ألعضاء الجسم، على سبيل املثال: عند إدخال 
إبرة في البطن لتصريف خّراج أو تكّيس، وهناك أنواع مختلفة للفحص بفائق الصوت 
فوق  املوجات  يستخدم  الذي  )الدوبلر(  املزدوج  الصوت  بفائق  الفحص  جهاز  مثل: 
الصوتية لتحديد سرعة واتجاه تدّفق الدم في أثناء انتقاله عبر األوعية الدموية، ومن 
الكشف عن تشّوهات األوعية الدموية، وتشخيص عديد من  أهم استخداماته أيضًا: 
الحاالت، مثل: الجلطات الدموية، وخلل ِصَمامات أوردة الساق التي بدورها قد تؤدي 
إلى تراكم الدم، أو السوائل األخرى في الساقني )القصور الوريدي(، وعيوب ِصَمامات 
في  الدموية  التروية  وانخفاض  الشرايني،  وانسداد  الِخلْقية،  القلب  وأمراض  القلب، 
الدموية(،  األوعية  )تمّدد  املنتفخة  والشرايني  الطرفية(،  الشرايني  )اعتالل  الساقني 
باتي(، وقد يساعد اختبار  وتضّيق الشرايني مثل: شرايني العنق )تضّيق الشريان السُّ
التخطيط بفائق الصوت )الدوبلر( الطبيب أيضًا في متابعة الجروح الناتجة عن نقص 

التروية الدموية الالحقة بالشرايني، أو ملراقبة عالجات األوردة، أو الشرايني. 

املخاطر

ُيعد التصوير التشخيصي بفائق الصوت إجراًء آمنًا ُتستخدم فيه موجات صوتية 
ذات طاقة منخفضة، ووفقًا للكلية األمريكية لألشعة ال تحتوي املوجات فوق الصوتية 
على أي موانع محدَّدة، والفحص بشكل عام غير مؤلم وآمن ملعظم الناس، على عكس 
أنواع التصوير الطبي األخرى، وال تستخدم املوجات فوق الصوتية اإلشعاع املؤين 
أو الصبغة، وليست هناك أخطار معروفة مصاحبة له حتى اآلن، ولكن ما قد ُيذكر 
العظام؛  أو  الهواء  عبر  جيد  بشكل  ينتقل  ال  الصوت  أن  الفحص:  هذا  من سلبيات 
ولذا فإن املوجات فوق الصوتية ال ُتعد فّعالة في تصوير أجزاء الجسم التي تحتوي 
على غاز مثل: الرئتني، أو التي تخفيها العظام مثل: أنسجة الدماغ؛ لذا قد ُيطلب من 
التصوير  أو  املحوَسب،  املقطعي  التصوير  مثل:  أخرى  لفحوص  الخضوع  املريض 
مقدمي  الصوت  بفائق  للفحص  األمريكي  املعهد  ينصح  كما  املغناطيسي.  بالرنني 
الرعاية الصحية باستخدام املوجات فوق الصوتية فقط عندما تكون هناك حاجة طبية، 
وقد يقرر الطبيب املعالج عدم إجراء الفحص في حالة حدوث مزيد من اإلصابات أو 

العدوى، مثل: إذا كان لدى الشخص جروح أو إصابات مفتوحة في منطقة البطن.
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التحضير لفحص السونار 
أي  إجراء  الصوت  بفائق  التصوير  فحوص  معظم  تتطلب  ال  الفحص  قبل 
تحضيرات مسبقة عادًة إال في بعض الحاالت االستثنائية: )عند إجراء فحص الكبد، 
وجبة خالية  تناول  إلى  هناك حاجة  تكون  قد  البنكرياس  أو  الطحال،  أو  املرارة،  أو 
من الدهون، وعدم تناول الطعام أو الشراب لفترة محددَّة قبل الفحص(، وقد تتطلب 
فحص الحوض، أو الكلى، أن تكون املثانة ممتلئة لحني انتهاء  فحوص أخرى مثل: 
الفحص، وعند تصوير الشريان األورطي قد ُيطلب  من املريض الصيام من )8 ــ 12( 
ساعة قبل الفحص؛ حتى تكون األمعاء خالية من الغازات التي يمكن أن تمنع التصور 
الكامل لبعض األعضاء، وفي حال تناول أدوية يومية ُينصح بتناول الدواء في وقت 
مختلف عن وقت الفحص، أو ُيسمح بأخذ الدواء كاملعتاد مع رشفة صغيرة من املاء، 
وفي كل الحاالت ُيفضل التواصل مع طبيب األشعة أو اختصاصي األشعة لتحديد 

التعليمات املناسبة.
بيانات املريض الشخصية يتم استقباله من  في أثناء الفحص بعد تسجيل 
بدء  قبل  املريض  من  ويطلب  التعليمات  سيراجع  بدوره  الذي  األشعة  قسم  ممرض 
َثمَّ االستلقاء  الفحص املطلوب، ومن  تغيير املالبس بحسب  بفائق الصوت  التصوير 
على طاولة الفحص، وعادة ال يكون التصوير بفائق الصوت مؤملًا، ويستغرق الفحص 
مدة تتراوح بني 30 دقيقة إلى ساعة حسب الفحص املطلوب، وعند بدء الفحص يتم 
وضع مادة لزجة )جّل( على الجلد فوق املنطقة التي يتم فحصها، وهذا يساعد على 
منع الجيوب الهوائية التي يمكن أن تمنع املوجات الصوتية من تكوين الصور، وبعد 
ذلك يقوم الطبيب بتخطيط الصدى بالضغط على الجهاز الصغير املحمول باليد على 
الترَجام موجات صوتية  الحاجة، ويرسل  تتم دراستها ويحركه حسب  التي  املنطقة 
إلى داخل الجسم، ويقوم بتجميع املوجات التي ترتد ثم يرسلها إلى الحاسوب؛ ليقوم 
بدوره بإنشاء الصور الشعاعية، وفي بعض األحيان يتم إجراء فحوص التصوير بفائق 
الصوت من داخل الجسم، وفي هذه الحالة يتم توصيل جهاز اليد بِمْسبار يتم إدخاله 

في إحدى الفتحات الطبيعية بالجسم، وُيستخدم هذا النوع للفحوص اآلتية:
• فحص تخطيط القلب بفائق الصوت عبر املريء، ويتم عن طريق إمرار الـِمْسَبار 	

عبر املريء، وعادة ما يتم ذلك في أثناء التخدير. 
• الفحص بفائق الصوت عبر املستقيم، حيث يكوِّن هذا االختبار صورًا للبروستاتة 	

عن طريق وضع ِمْسبار خاص في املستقيم.
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• في 	 برفق  ِمْسبار خاص  إدخال  يتم  حيث  املهبل،  عبر  الصوت  بفائق  التصوير 
املهبل لفحص الرحم واملبيضني. 

للعناية  تعليمات خاصة  الصوتية  فوق  املوجات  لفحص  يوجد  ال  الفحص  بعد 
الالحقة، حيث ال توجد أي آثار جانبية، ويمكن للمريض العودة إلى األنشطة العادية 
أو العمل، و تضع معظم املستشفيات والعيادات صور الفحص على قرص إلكتروني 

مضغوط مع تقرير ُموَجز ُمَعّد من اختصاصي األشعة.

رسم توضيحي لطريقة الفحص بالسونار والجهاز املستخدم للفحص.

فحص فائق الصوت ــ السونار

جهاز السونار

جهاز قياس التردد

فحص الرنني املغناطيسي
)Magnetic Resonance Imaging; MRI(

التصوير بالرنني املغناطيسي هو فحص تصويري يستخدم املجال املغناطيسي 
لة لألعضاء واألنسجة داخل الجسم.  وموجات الراديو املحوَسبة؛ لتكوين صور مفصَّ
ـ 1946م( على يد العاملني  كانت بداية تاريخ فكرة الرنني املغناطيسي بني عامي )1945ـ 
فليكس بلوخ )Felix Block( وإدوارد بورسيل )Edward Puecell( اللذين حصال 
على جائزة نوبل الختراعهما الرنني املغناطيسي، ولكن فعليًا كانت أولى استخداماته 
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مانسفيلد  بيتــر  واألمـــريكي  البــريطاني،  العـــاملْين  يــــد  على  1973م  عام  الطبية 
رنني  أول صورة  وُنشرت   ،)Paul Lauterbur( الوتربر  وبول   ،)Peter Mansfield(

تم نشر  مغناطيسي في عام 1976م، وكانت صورة إلصبع، أما في عام )1977م( 
أول تصوير كامل للجسم، وُسّمي في بداياته بالرنني املغناطيسي النووي، ولكن ُغيِّر 
الحقًا لخوف الناس من كلمة "نووي"، وقد ُقِصد بها نواة الذرة وليس األشعة النووية 
ذاتها، حيث تعتمد فكرة الرنني املغناطيسي على تحفيز البروتونات في ذرات العناصر 
املوجودة في الجسم إلطالق موجات التردد )إشارة(، ومن ثم التقاطها وتحديد موقعها 
في الجسم، وعرضها باستخدام تدّرج من األلوان الرمادية بحسب قوة التردد، والتدرج 
يكون باختالف نوع األنسجة واألعضاء املوجودة بالجسم وتشكيلها. ويعتمد الرنني 
املغناطيسي كليًا على عنصر الهيدروجني املوجود بالجسم، وذلك لوجوده بكثرة في 
األجسام الحية، وتركيباته التي تحتوي على بروتون واحد في نواة الذرة؛ مما يعطيه 
املستخدمة في  قوة أكثر من بقية العناصر على إصدار موجات التردد )اإلشارات( 
الرنني املغناطيسي، وتكون أجهزة التصوير بالرنني املغناطيسي عبارة عن مغناطيس 
كبير بشكل أنبوب، وعندما يستلقي املريض داخله يؤثر املجال املغناطيسي مؤقتًا على 
جزيئات املاء في الجسد، ويعيد ترتيبها؛ مما يؤدي إلطالق الذرات املنتظمة إشارات 
ضعيفة يتم التقاطها واستخدامها في تكوين صور على شكل شرائح مقطعية ثالثية 

األبعاد يمكن استعراضها بزوايا مختلفة ألعضاء الجسم املختلفة.

استعماالت الفحص ومميزاته

املحوَسب  املقطعي  التصوير  عن  املغناطيسي  بالرنني  التصوير  فحص  يختلف 
الذي يستخدم األشعة السينية بداًل من تأثير املجال املغناطيسي إلنتاج الصور في أن 
تلك  التصوير بالرنني املغناطيسي أفضل في إظهار تفاصيل األنسجة الرخوة مثل: 
والحبل  واألربطة، واألعصاب،  واألوتار،  العضالت،  أنسجة  أو  الدماغ  املوجودة في 
الشوكي، بينما ُيعد التصوير املقطعي املحوَسب أفضل عادة لتصوير العظام، واألوعية 
الدموية، وبالنسبة للحاالت التي تتطلب تصويرًا متكررًا وخاصًة حاالت الدماغ، فإن 
التصوير بالرنني املغناطيسي هو الخيار األفضل؛ ألنه ال يستخدم األشعة السينية أو 
اإلشعاع، أما في حاالت الطوارئ فيكون التصوير املقطعي املحوَسب أسرع بكثير؛ 
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يتوفر فيها عامل  التي  بالرنني املغناطيسي للحاالت  بالتصوير  لذلك عادًة ما ُينصح 
لة ألعضاء الجسم.  الوقت للحصول على صور مفصَّ

جراحة  ويتم طلب فحص الرنني املغناطيسي في كثير من الحاالت الطبية مثل: 
العظام، وأيضًا مشكالت املفاصل، حيث ُيستخدم في تشخيص وضع الخطط العالجية 
إلصابات الرباط، والعضالت، والكشف عن الكسور الخفية، وهشاشة العظام، وفي 
تشخيص األورام، كما أنه مهم جدًا لفحوص الدماغ والحبل النخاعي، وتمّدد األوعية 
والسكتة  املتعّدد،  والتصّلب  الداخلية،  واألذن  العني  واضطرابات  الدماغية،  الدموية 
ويمكن  املختلفة،  الجسم  أعضاء  في  التشّوهات  من  غيرها  أو  واألورام،  الدماغية، 
استخدام التصوير بالرنني املغناطيسي مع تصوير الثدي اإلشعاعي لرصد سرطان 
أو  عالية،  كثافة  ذات  لديهن  الثدي  أنسجة  تكون  الالتي  النساء  في  خاصة  الثدي، 
النساء الالتي ترتفع لديهن احتمالية اإلصابة بالسرطان، وفحص الرنني يمكن أن يتم 
مع استخدام صبغة خاصة أو من دونها، حيث تسمح الصبغة بالحصول على صور 

أكثر تفصياًل.

املخاطر )قيود االستخدام(

املغناطيسي بشكل عام وقتًا أطول، وتكون  بالرنني  التصوير  تستغرق فحوص 
تكلفتها أعلى من اختبارات التصوير األخرى مثل: األشعة املقطعية، أو األشعة السينية، 
ويتطلب فحص الرنني املغناطيسي استخدام مغناطيس قوي؛ لذلك يشكل وجود بعض 
التصوير  الفحص، وخالل  املريض عند  بالجسم خطرًا على  املزروعة  املعادن  أنواع 
نادرة  املعادن من مكانها، وفي حاالت أخرى  )أو جذب(  املغناطيس تحريك  بإمكان 
تسبب املوجات املترددة ارتفاع حرارة املعدن؛ مما يؤدي إلى حدوث بعض الحروق 
لألنسجة املجاورة للمعدن املزروع، وبشكل عام فإن املعادن املزروعة بالجسم،  وإن 
كانت غير قابلة للمغنطة )ال تنجذب للمغناطيس(، فإنها تشّوه صور الفحص؛ لذلك 
توضح  استبانة  كتابة  املريض  من  األشعة  اختصاصي  يطلب  األخطار  هذه  لتفادي 
الرنني  إلكترونية في جسمه قبل إجراء فحص  أو  إذا كان هناك أجهزة معدنية،  ما 
املغناطيسي، وقد ال يمكن إجراء التصوير بالرنني املغناطيسي ما لم يكن املعدن أو 
الجهاز املزروع في جسم املريض معتمدًا وآمنًا لفحص الرنني املغناطيسي، ومن أمثلة 
هذه املعادن أو األجهزة ما يأتي: بعض أنواع األطراف االصطناعية املعدنية، وبعض 
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أنواع ِصَمامات القلب االصطناعية، ومزيل الرجفان القلبي املغروس، وِمَضخة تسريب 
الدواء املزروعة، واملنشطات العصبية املغروسة، وبعض أنواع أجهزة تنظيم ضربات 
القلب، ومشابك ودبابيس العظام املعدنية، أو املسامير، أو الشرائح، أو الدعامات، أو 
الدبابيس الجراحية، أو الزراعة القوقعية لألذن، أو أي نوع آخر من الشظايا املعدنية، 
واللولب الرحمي، ومن األمور التي قد ال يعلمها املريض أن بعض اإلجراءات التجميلية 
الوشم،  أيضًا تحتوي على بعض املعادن التي قد تؤثر سلبًا في فحص الرنني مثل: 
أو املساحيق التجميلية )املكياج( الدائمة، حيث تحتوي بعض الصبغات الداكنة على 

املعادن.

ومن املهم أيضًا مناقشة أي قصور في وظائف الكلى أو الكبد مع اختصاصي 
األشعة؛ ألن قصور وظائف هذه األعضاء يمكن أن يحد من إمكانية استخدام الصبغة 
خالل الفحص؛ لذا ُيطلب من املريض قبل الفحص تحليل وظائف الكلى؛ للتأكد من 
إمكانية استخدام الصبغة في أثناء الفحص، وعند استخدام صبغة الرنني املغناطيسي 
)الجادولينيوم( الخاصة هناك نسبة خطر ضئيلة لحدوث تفاعل تحسسي مثل: حكة 
بالجلد، ودوخة وغثيان، أو قيء، أو في حاالت نادرة جدًا حدوث تسارع في نبضات 
القلب، أو ضيق التنفس، وعمومًا فإن الطاقم الطبي مؤهل لتدارك جميع هذه األعراض 
في غرفة اإلفاقة أو الطوارئ، ومن األمور التي قد تؤدي إلى تأجيل فحص الرنني، 
أو إلغائه: الحمل، وما يزال تأثير املجاالت املغناطيسية على األجنة غير مفهوم تمامًا 
خاصة في األشهر الثالثة إلى األربعة األولى؛ لذا قد يوصي الطبيب بالخضوع لفحص 
يكون  ال  حني  الحمل  حاالت  بعض  في  املغناطيسي  الرنني  فحص  تأجيل  أو  بديل، 
الفحص ضروريًا، ومع ذلك تم استخدام التصوير بالرنني املغناطيسي منذ الثمانينيات 
على النساء الحوامل، ولم يتم اإلبالغ عن أي آثار سلبية على األم أو الطفل؛ لذلك 
ُيستخدم هذا الفحص أحيانًا لفحص األجنة عند الضرورة، وال ينبغي أن تحصل املرأة 
الحامل على حقنة الصبغة التي ترافق أحيانًا التصوير بالرنني املغناطيسي ما لم تكن 

هناك حاجة ماسة لذلك. 

تشمل بعض القيود األخرى على التصوير بالرنني املغناطيسي ما يأتي:

الحركة في أثناء الفحص: حيث تنتج من حركة املريض خالل الفحص صور 
ضبابية منخفضة الجودة؛ لذا ُيطلب من املريض االستلقاء في وضع ثابت تمامًا، وفي 
بعض حاالت التصوير قد ُيطلب كذلك حبس النفس لفترات وجيزة في أثناء التصوير 
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خاصة إذا كان الفحص بالرنني املغناطيسي للصدر، أو البطن، أو الحوض، ومع ذلك 
فهذه ليست مشكلة كبيرة مع األجهزة الحديثة.

املرضى  من  تتطلب  التي  الفحوص  أنواع  بعض  في  املغلقة:  األماكن  ُرهاب 
الدخول إلى منتصف الجهاز، فقد يشعر بعضهم باأللم في الصدر )ضيق الصدر(، 
أو بُرهاب األماكن املغلقة، أو القلق؛ لذا يتم في هذه الحاالت اختيار فحص بديل أو 
في الحاالت الضرورية ُيخدَّر املريض، أو ُيعطى أنواع خفيفة من املهدئات تحت رعاية 

طبيب مختص يقوم بمراقبته خالل الفحص بالكامل.

إلجراء  التخدير  إلى  عادًة  الصغار  واألطفال  ع  الرضَّ يحتاج  التخدير:  خطر 
التصوير بالرنني املغناطيسي، حيث قد يواجهون صعوبة في الثبات خالل الفحص، 
البالغني أيضًا، وإذا تم استخدام  وهو أمر مطلوب، وقد يكون هذا ضروريًا لبعض 
املسكنات أو التخدير فهناك خطر من اإلفراط في التخدير، ولتفادي ذلك فإن جميع 
أقسام الرنني املغناطيسي تستعني باختصاصي التخدير خالل فحص الرنني، ويكون 
املريض  أخذ  يتم  الفحص  انتهاء  وعند  الفحص،  فترة  طوال  موجودًا  التخدير  طاقم 

لغرفة اإلفاقة املزودة بكافة املعدات التي يحتاج إليها طبيب التخدير.

حجم ووزن الجسم وطريقة التصوير التي يتبعها الجهاز: قد ال يناسب 
مناسبة  أو عدم  وزنهم،  تحّمل  الجهاز على  قدرة  لعدم  املرضى  الفحص بعض  هذا 
مساحة الجهاز ألجسامهم، وفي هذه الحاالت يمكن االستعانة بجهاز الرنني الذي ال 

يحتوي على جوانب كخيار بديل.

التوّرم )وذمة الجسم(: في حاالت خاصة ال يمكن أن ُيظِهر التصوير بالرنني 
املغناطيسي دائمًا الفرق بني األنسجة السرطانية وتراكم السوائل؛ مما يعني أنه قد 
تكون هناك حاجة إلى اختبارات إضافية، وفي بعض الحاالت قد يتطلب األمر تدخاًل 

جراحيًا.

التحضير لفحص الرنني املغناطيسي 

قبل الفحص: عندما ُيطلب من املريض عمل فحص بالرنني املغناطيسي، فمن 
أهم ما ُيستفسر عنه، هل هناك أجهزة طبية معدنية مزروعة بالجسم؟ أو إذا كان حجم 
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القلق  املريض مشكالت مع  لدى  إذا كان  أو  للجهاز،  أكبر مما هو مناسب  الجسم 
أو ُرهاب األماكن املغلقة، فإذا كان املريض قلقًا فيمكن أن يتناول مهدئًا خفيفًا مثل: 
قبل الخضوع  )لورازيبام(  أتيفان  أو  )ألبرازوالم(،  أو زاناكس  )ديازيبام(،  الفاليوم 
هذه  أحد  وصف  تم  وإذا  االسترخاء،  على  ملساعدته  املغناطيسي  بالرنني  للتصوير 
املهدئات، فُيؤخذ وفقًا لتعليمات الطبيب عادًة قبل مدة من )30 ــ 40( دقيقة من بدء 
أو  املهدئات  تناول  حالة  وفي  الطبيب،  مراقبة  وتحت  املغناطيسي  بالرنني  التصوير 
التخدير ُيفضل صيام املريض طبقًا لتعليمات طبيب التخدير، كما أنه من املهم إحضار 
شخص يرافق املريض إلى املنزل بعد الفحص، وإذا لم يكن هناك حاجة للتخدير، فلن 
تكون هناك حاجة إلى الصيام أو تناول أي نوع من األدوية مسبقًا، وإذا كان لديك 
جهاز طبي أو معادن مزروعة بالجسم، فمن املهم إحضار أية معلومات عنها في يوم 
الفحص، مثل: الكتيب الخاص بها، أو بطاقة التعريف، أو تقرير الطبيب املعالج، حيث 
يمكن أن يساعد ذلك اختصاصي األشعة في تقييم سالمة اإلجراء، وإذا كانت هناك 
حاجة إللغاء الفحص فلخطورته على املريض، وقد يستغرق فحص التصوير بالرنني 
املغناطيسي من 15 دقيقة إلى أكثر من ساعة اعتمادًا على نوع الفحص، ولكن  قد 
يستغرق التحضير للفحص من )10 ــ 15( دقيقة؛ لذلك ُيطلب من املريض الحضور 

قبل املوعد املحدد بـ 15 دقيقة للتحضير للفحص. 

في أثناء الفحص ُيفضل االلتزام باإلجراءات قبل الفحص ملنع وجود أجسام 
من املمكن أن تتداخل مع عملية التصوير، أو تنجذب إلى املجال املغناطيسي، وتصبح 
أجسامًا مقذوفة يمكن أن تؤذي املريض، أو اآلخرين، ومن أمثلتها: املجوهرات خاصة 
األقراط، أو الساعات، أو النظارة الطبية، أو بطاقات االئتمان، أو ِمْحفظة النقود، أو 
ُمعينات السمع، أو دبابيس املالبس، أو دبابيس الشعر، أو أطقم األسنان، أو الشعر 

املستعار، أو حماالت الصدر التي تحتوي على معدن. 

استبانة فحص السالمة،   يحتاج املريض أيضًا إلى كتابة بعض األوراق مثل: 
واستمارة املوافقة قبل التصوير بالرنني املغناطيسي، وقد يقوم اختصاصي األشعة 
من  التحقق  وكذلك  له،  املوصوفة  واألدوية  الصحي،  املريض  تاريخ  بمراجعة  أيضًا 
معدل ضربات القلب، ودرجة الحرارة، وضغط الدم، وعند الحاجة ملهدئ وريدي، أو 

مخدر، أو صبغة يتم وضع حقنة وريدية في ذراع املريض. 
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يشبه جهاز الرنني املغناطيسي أنبوبًا ضيقًا طوياًل له طرفان مفتوحان، وُيطلب 
من املريض أن يستلقي على طاولة تنزلق داخل جهاز التصوير وخارجه، وقد يستخدم 
االختصاصي أحزمة للمساعدة في إبقاء املريض في املوضع الصحيح، والحفاظ على 
ثباته؛ لضمان أفضل جودة للصور، ويجب على املريض أن يظل ثابتًا قدر اإلمكان 
طوال الفحص، بغض النظر عن اإلزعاج الذي يسببه وجوده على وضعية واحدة لفترة 
من الوقت، والتصوير بالرنني املغناطيسي ليس مؤملًا، ولكن قد يشعر املريض ببعض 
بالرنني صوتًا  الفحص  وُيصِدر جهاز  يتم فحصها،  التي  الجسم  منطقة  في  الدفء 
مرتفعًا إلى حد ما عندما يكون قيد التشغيل؛ لذلك عادة ما تكون سدادات األذن، أو 
سماعات الرأس متاحة، ويمكن للمريض أن يستمع إلى املوسيقى، أو القرآن الكريم، 
الرنني خالل  التواصل مع اختصاصي  يمّكنه من  إنذار  للمريض جهاز  ُيعطـى  كما 
الفحص، وال ُيسمح بوجود أي شخص بالغرفة عند التصوير؛ لذا يغادر اختصاصي 
الرنني الغرفة، لكنه يكون قادرًا على التحدث مع املريض في أي وقت خالل الفحص، 
مجااًل  املغناطيسي  الرنني  جهاز  ينشئ  الفحص  وخالل  أيضًا،  وسماعه  ورؤيته، 
مغناطيسيًا قويًا حول جسم املريض، ُتوّجه خالله موجات خاصة إلى الجسم، وهذه 
العملية غير مؤملة، ولن يشعر املريض باملجال املغناطيسي، وال بموجات التردد، ولن 
تكون هناك أشياء متحركة، ولكن قد ينتج عن ذلك نقرات وطرقات متكررة، أو أصوات 
إلى إجراء مجموعة  إذا كانت هناك حاجة  أخرى مزعجة، وبعد أخذ بعض الصور 
أخرى من الفحوص باستخدام الصبغة فسيتم حقنها من خالل الوريد، وقد يتم أخذ 
مجموعة من الصور عند الحقن أو بعد ذلك، ونادرًا ما يكون لدى األشخاص رد فعل 
تحسسي تجاه صبغة الرنني )الجادولينيوم(، وإن حدث يكن عادًة في غضون بضع 

دقائق بعد حقن الصبغة، ويمكن السيطرة عليه بسهولة.

بعد الفحص ال يحتاج املريض إلى وقت للتعافي إال في حال التخدير، حيث قد 
يستغرق األمر ساعة أو ساعتني للتعافي قبل املغادرة، ويتولى طبيب األشعة بعد ذلك 

تحليل صور الفحص، وكتابة تقرير طبي للطبيب املعالج. 
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ُتستخدم هذه العالمة التحذيرية في أقسام الرنني املغناطيسي.

رسم توضيحي لطريقة الفحص بالرنني املغناطيسي.

جهاز الرنني 
املغناطيسي

تحذير

مجال 
مغناطيسي عاٍل

فحص الرنني املغناطيسي

طاولة الفحص
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ثالثًا: الفحوص بالنظائر املشعة )التصوير النووي، أو املسح الذري(
وهي الفحوص التي تستخدم نظائر دوائية ُمشعة ُتحقن بالجسم، وُيطلق عليها 
الفحوص النووية نسبة إلى نواة الذرة، والنويدات املشعة، أو ذرات نووية ذات منتصف 

عمر قصير، وتكون مصدر اإلشعاع املنبعث املستخدم في الفحص. 

التصـوير الومضي للعظام، أو املسح الذري للهيكل العظمي 

)Skeletal Scintigraphy - Bone Scan(

تعتمد على  نووي  تقنية تصوير  للعظام، وهو  )الومضاني(  الومضي  التصوير 
حقن كمية صغيرة من املواد املشعة )ُمتتبِّع إشعاعي( في الوريد؛ إلبراز مناطق العظام 
التالفة، أو مناطق املرض، ويتم حقن ما ُيسمى بالنظائر املشعة )أو باملستحضرات 
املنبعثة من  التقاط اإلشعاعات  يتم  ذلك  وبعد  املشعة(،  القوائف  أو  املشعة،  الدوائية 
جسم املريض بواسطة ماسحات خارجية )آلة تصوير ــ كاميرا أشعة جاما(؛ لتشكيل 
صور ذات ُبعدين، وتختلف صور التصوير الومضي عن تلك التي تصدر من تقنيات 
املحوَسب  املقطعي  والتصوير   ،)PET( البوزيتروني  باإلصدار  املقطعي  التصوير 
بإصدار الفوتون )SPECT( الذي يعطي صورًا ثالثية األبعاد، ومن َثّم يتم تصنيفها 
كتقنيات منفصلة عن التصوير الومضي على الرغم من أنها تستخدم أشعة كاميرات 
ويساعد  الحقًا(،  بالتفصيل  شرحه  )سيتم  الداخلي  اإلشعاع  عن  للكشف  جاما 
الفحص الومضاني للعظام اختصاصي الطب النووي في تحديد مناطق التلف بسرعة 
باستخدام جهاز جاما؛ لذا ُيعد هذا الفحص آمنًا نسبيًا، ومفيدًا في تشخيص عدد 

من أمراض العظام، بما في ذلك الكسور، وااللتهابات، والسرطان.
فيها  يتم  التي  السينية  األشعة  بفحوص  الومضي  التصوير  تشبيه  يمكن  ال 
فحص  عيوب  ومن  الصورة،  على  للحصول  الجسم  عبر  الخارجي  الشعاع  تمرير 
العظام الومضي أنه ُينِتج صورًا أقل تفصياًل بكثير من التصوير املقطعي باإلصدار 
البوزيتروني، ولكنه أقل تكلفة منه، ومع قدرة الفحص الحساسة للغاية في اكتشاف 
اآلفات وغيرها من تشّوهات العظام إال أن الصور قد تكون غير محدَّدة، وقد تتطلب 
مزيدًا من التحقيق باستخدام التصوير املقطعي باإلصدار البوزيتروني، أو التصوير 

املقطعي، أو التصوير بالرنني املغناطيسي، أو خزعة العظام. 
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استعماالت الفحص ومميزاته
فحص التصوير الومضي للعظام هو اختبار حّساس للغاية يمكن أن يكتشف 
حتى االضطرابات الطفيفة في التمثيل الغذائي للعظام، وهو أساسي لتأكيد تشخيص 
الحاالت  بني  ومن  )النقيلية(،  الثانوية  السرطانات  ذلك  في  بما  العظام،  سرطانات 
التي يمكن أن يساعد فيها فحص العظام في التشخيص، أو املراقبة، أو التوصيف: 
)نقص  الدم  تدّفق  تقييد  بسبب  العظام؛  وموت  الالوعائي،  والنخر  املفاصل،  التهاب 
التروية الدموية(، وأورام العظام الحميدة، وكسور العظام، وخلل التنّسج الليفي )وهو 
اضطراب وراثي يؤثر في التطور الطبيعي ألنسجة العظام(، وتلني العظام )وهو تليني 
غير طبيعي للعظام(، والتهاب العظم والنقي، وهشاشة العظام، ومرض باجيت )وهو 
مثل:  األولية  العظام  وسرطانات  للعظام(،  الطبيعي  البناء  إعادة  في  يؤثر  اضطراب 
ساركومة العظام، وسرطانات العظام الثانوية التي انتشرت من ورم أولي، ويتم إجراء 
فحص العظام بشكل روتيني بعد تشخيصات معينة للسرطان للتحقق مبكرًا من وجود 

ورم خبيث في العظام.
قد ُيطلب من املريض إجراء فحص التصوير الومضي للعظام في حال وجود ألم 
غير مبرر في العظام، أو في حال وجود عالمات مرض عظمي أو أعراضه، وأيضًا 
لتقييم عيوب العظام التي ال تستطيع األشعة السينية اكتشافها، وتحديد الكسور التي 
أسباب  لتشخيص  الكسر،  وتحديد عمر  املرضية،  والكسور  مكانها،  تحديد  يصعب 
األلم املستمر في األطراف، أو الضلوع، أو العمود الفقري، وتقييم عدوى العظام التي 
التهاب  عن  الناجم  الضرر  وتقييم  األخرى،  االختبارات  من خالل  عنها  الكشف  تم 
املفاصل واضطرابات العظام األخرى، وتحديد ما إذا كان قد تمت إعاقة تدّفق الدم 

إلى العظام، ومراقبة استجابة الجسم لعالج أمرض العظام. 

املخاطر
باسم  ُتعرف  مادة  الغالب  في  وهو  إشعاعيًا،  ُمتتبَّعًا  العظام  فحص  يستخدم 
التكنيتيوم -99 التي يتم حقنها في مجرى الدم، وقد يسبب هذا للمريض نوعًا من القلق، 
إال أن مستوى اإلشعاع املنبعث منخفض للغاية، وأقل بكثير مما يتعّرض له الجسم 
خالل التصوير املقطعي املحوَسب، كما أن عمر النصف له قصير نسبيًا )حوالي ست 
ساعات(؛ مما يعني أنه سيتم إفرازه من الجسم في غضون يوم إلى يومني. وجهاز 
جاما نفسه ال يصدر إشعاعات، واآلثار الجانبية الوحيدة املرتبطة بهذا اإلجراء )إلى 

جانب االنزعاج بسبب االستلقاء لفترة طويلة( هي تلك املتعلقة باملتتبع اإلشعاعي.
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ال ُيمنع التصوير الومضي في حال وجود مرض في القلب، أو تناول أدوية للقلب، 
ولكنه يجب مراقبة حالة املريض بشكل مستمر في أثناء الفحص، وقد يصعب الفحص 
أيضًا في حال إذا كان املريض سمينًا، حيث قد يحتاج الطبيب املعالج إلى خيارات 
أخرى للتشخيص، وبشكل عام ال ُتستخدم الفحوص النووية من أي نوع عند النساء 
الحوامل، أما النساء املرضعات فيجب عليهن أن ُيرِضعن قبل االختبار مباشرة، ثم 
الحليب  الفترة يجب عليهن استخراج  24 ساعة، وخالل هذه  يقطعن الرضاعة ملدة 
من الثدي والتخّلص منه، وال يشكل احتضان الطفل واالقتراب منه بعد الفحص أي 

خطر عليه.
ومن اآلثار الجانبية األكثر شيوعًا املرتبطة بالتكنيتيوم -99، والتي قد تحدث لنسبة 
حدوث ألم أو توّرم في موقع الحقن، وتغيرات في اإلحساس  1% من املرضى هي: 
بالتذوق، وألم أو انزعاج في الصدر، وسرعة نبضات القلب، وعدم انتظام ضرباته، 
وتشمل اآلثار الجانبية األخرى األقل احتمالية: عدم وضوح الرؤية، والدوخة، والتعب، 
ْعف العام،  والحكة، والدوار )انخفاض ضغط الدم الوضعي(، والغثيان، والقيء، والضَّ
تجاه  الحساسية  تفاعالت  فإن  والدواء،  الغذاء  إدارة  من  املقدمة  للمعلومات  ووفقًا 

التكنيتيوم -99 نادرة للغاية.

التحضير لفحص التصوير الومضي 
قبل الفحص ال يتطلب فحص التصوير الومضي للعظام كثيرًا من التحضير، 
الغذائي  نظامه  يتناول  أن  يمكن  بل  الفحص،  قبل  الصيام  إلى  املريض  يحتاج  وال 
املعتاد، ولكن من األفضل عدم شرب كثير من املاء، حيث سيحتاج إلى شرب كمية 
من )4 ــ 6( أكواب من املاء قبل إجراء الفحص مباشرة، وفي حال األدوية التي يجب 
التي تحتوي على البزموت يجب التوّقف عن تناولها  عدم تناولها قبل الفحص، مثل: 
ل  قبل أربعة أيام على األقل من الفحص، ألنها قد تتداخل مع التصوير، ومن املفضَّ
إحضار شيء للترفيه خالل فترة االنتظار، وإن كان الفحص املطلوب لطفل فإحضار 
ألعاب، أو وجبات خفيف، أو أي شيء آخر تحتاجه إلبقاء الطفل مشغواًل أمر مستحب. 
في أثناء الفحص قد ُيطلب من املريض التوقيع على نموذج يشرح الغرض من 
اإلجراء ومخاطره، ثم تقوم املمرضة أو االختصاصي بمراجعة التاريخ املرضي للمريض، 
بما في ذلك حالة الحمل عند النساء، واألدوية التي يتناولها، وقبل إجراء الفحص الفعلي 

يجب حقن الـُمتتبِّع اإلشعاعي، ويتم ذلك في غرفة معقَّمة على النحو اآلتي:
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ــ يتم وضع املريض على طاولة الفحص، ثم تقوم املمرضة أو االختصاصي بإدخال 
قسطرة وريدية مرنة في وريد الذراع، وقد يشعر املريض بألم طفيف سريع الزوال 
عند إدخال اإلبرة، ثم يتم حقن املادة التتبعية املشعة في الوريد، حينها قد يشعر 
املريض ببرودة في ذراعه، ومن املحتمل عدم الشعور باأللم، وتستغرق عملية الحقن 

وحركة املواد مدة من )10 ــ 15( دقيقة.
مجرى  في  املحقونة  املواد  تسري  بينما  بحرية،  التحّرك  ذلك  بعد  للمريض  يمكن  ــ 
الدم، ويبدأ امتصاصها في العظام، وخالل فترة االنتظار هذه سيحتاج املريض إلى 
شرب )4 ــ 6( أكواب من املاء لطرد أية مادة زائدة ال تمتصها الخاليا، ويستغرق 
فحص العظام الومضي وقتًا طوياًل، فبعد حقن املادة املشعة في الوريد على املريض 
االنتظار من ساعتني إلى أربع ساعات للتأكد من أن املادة الكيميائية قد تم انتشارها 
بالكامل في الجسم، وخالل فترة االنتظار يمكن للمريض البقاء في املستشفى، أو 
املغادرة والعودة مرة أخرى، ويستغرق الفحص نفسه من 30 دقيقة إلى ساعة إال 
في حال إجراء مسح عظمي ثالثي املراحل )ُيستخدم لتحديد الكسور التي لم تظهر 
عند ذلك يستمر الفحص مدة طويلة، ففي املرحلة  في فحوص التصوير األخرى( 
ـ 4( ساعات.  األولى يتم الفحص في أثناء الحقن الوريدي، ثم بعد الحقن، ثم بعد )3ـ 
ــ يتم إجراء فحص العظام بعد حوالي ثالث ساعات من الحقن، وعندما يحني الوقت 
ُيطلب من املريض التبّول مرة أخرى إلزالة أكبر قدر ممكن من املواد خارج الجسم، 
وعند دخول املريض غرفة الفحص يتم وضعه على طاولة الجهاز، وبعد ذلك يجب 
الثبات تمامًا، حيث يتم أخذ سلسلة من الصور بدءًا من الرأس إلى القدم باستخدام 
أعلى  املوضوعة  ــ  الكاميرات  بتحريك  االختصاصي  ويقوم  ُبعد،  عن  تحّكم  جهاز 
ــ ألعلى الجسم وألسفله بالترادف في أثناء عرض الصور على  الطاولة وأسفلها 
الشاشة، وال يكون فحص العظام مزعجًا مثل: التصوير بالرنني املغناطيسي، ومن 

غير املرجح أن يؤدي إلى ُرهاب األماكن املغلقة.
بعد الفحص قد ُيطلب من املريض االنتظار حتى يقوم اختصاصي الفحص 
بإجراء مراجعة نهائية للصور، وإذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الصور فقد ُيطلب 
من املريض العودة، وفي أغلب األحيان يكون السبب في ذلك أن دقة الصورة لم تكن 
واضحة بدرجة كافية، أو أن موضع الكاميرا يحتاج إلى ضبط، وبعد تفّقد الصور 
يمكن للمريض املغادرة، وفي حال ظهور أي أعراض أو آثار جانبية غير عادية، مثل: 
عدم انتظام ضربات القلب، أو آالم الصدر، أو الحمى، أو القشعريرة، أو القيء فمن 
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الضروري التواصل مع قسم الطوارئ، وعلى الرغم من املادة املشعة التي تم حقنها، 
إال أنها لن تؤذي أي شخص باللمس أو بالقرب.

التصوير املقـطعي بـاإلصـدار البـوزيتروني
)Positron Emission Tomography; PET(

التصوير املقطعي باإلصدار البوزيتروني هو اختبار تصويري يمكن أن يساعد 
على الكشف عن الوظيفة األيضية، أو الكيميائية الحيوية ألنسجة الجسم وأعضائه، 
تتّبع(؛  )مادة  ُمشّعة  مادة  البوزيتروني  باإلصدار  املقطعي  التصوير  في  وُيستخدم 
إلظهار النشاط األيضي الطبيعي وغير الطبيعي للجسم، ويمكن أن يكتشف التصوير 
املقطعي باإلصدار البوزيتروني في كثير من األحيان األيض غير الطبيعي عن طريق 
مادة التتّبع التي تحّدد موقع املرض، وذلك قبل ظهوره في اختبارات التصوير األخرى، 
التصوير املقطعي املحوَسب، أو التصوير بالرنني املغناطيسي، وكما هو الحال  مثل: 
في مثل هذه الفحوص ُتحقن مادة التتّبع غالبًا داخل أحد األوردة في الذراع، وبعد 
ذلك تتجمع مادة التتبع في مناطق الجسم التي تكون فيها مستويات عالية من النشاط 
األيضي، أو الكيميائي الحيوي؛ مما يساعد غالبًا على تحديد موقع املرض، وعادًة ما 
ُتدمج صور التصوير املقطعي باإلصدار البوزيتروني مع التصوير املقطعي املحوَسب، 
أو التصوير بالرنني املغناطيسي، ويسمى ذلك التصوير املقطعي باإلصدار البوزيتروني 
مع  البوزيتروني  باإلصدار  املقطعي  التصوير  أو  املحوَسب،  املقطعي  التصوير  مع 
ُيستخدم  مختلفًا  مشعًا  جهازًا   40 من  أكثر  ويوجد  املغناطيسي،  بالرنني  التصوير 
ألغراض مسح التصوير املقطعي باإلصدار البوزيتروني مع تطوير مزيد من التقنيات 

بشكل متواصل. 

استعماالت الفحص ومميزاته
ُيعد فحص التصوير املقطعي باإلصدار البوزيتروني طريقة فّعالة للكشف عن 
القلب،  وأمراض  السرطان،  ذلك:  في  بما  املرضية،  الحاالت  من  متنوعة  مجموعة 
أو  املريض،  املعلومات لتشخيص حالة  الطبيب هذه  الدماغ، ويستخدم  واضطرابات 
مراقبته، أو عالجه، وتظهر الخاليا السرطانية على شكل نقاط مضيئة في التصوير 
أعلى من معدل األيض في  فيها  األيض  البوزيتروني؛ ألن معدل  باإلصدار  املقطعي 
في  مفيدًا  البوزيتروني  باإلصدار  املقطعي  التصوير  يكون  وقد  الطبيعية،  الخاليا 
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الحاالت اآلتية: الكشف عن وجود سرطان وقياس مدى انتشاره في الجسم، والتحقق 
من فّعالية عالج السرطان، أو اكتشاف عودته مرة أخرى. 

يجب تفسير فحوص التصوير املقطعي باإلصدار البوزيتروني بعناية؛ ألن الحاالت 
التصوير  فحوص  في  تظهر  ال  السرطانات  بعض  أن  كما  تتشابه،  قد  السرطانية  غير 
الصلبة  األورام  من  عديدة  أنواع  عن  الكشف  ويمكن  البوزيتروني،  باإلصدار  املقطعي 
املحوَسب،  املقطعي  التصوير  مع  البوزيتروني  باإلصدار  املقطعي  التصوير  طريق  عن 
والتصوير املقطعي باإلصدار البوزيتروني مع التصوير بالرنني املغناطيسي، بما في ذلك 
أورام الدماغ، والثدي، وعنق الرحم، والقولون واملستقيم، واملريء، والرأس والرقبة، والرئة، 

والجهاز اللمفي، والبنكرياس، والبروستاتة، والجلد، والغدة الدرقية، ومرض القلب. 
يمكن أن تكتشف فحوص التصوير املقطعي باإلصدار البوزيتروني مناطق انخفاض 
تدّفق الدم في القلب، ويمكن لهذا األمر أن يساعد الطبيب على تحديد ما إذا كان يمكن 
للمريض أن يستفيد من إجراء فتح شرايني القلب املسدودة )الرأب الوعائي(، أو جراحة 
مجازة الشريان التاجي، كما يمكن استخدام التصوير املقطعي باإلصدار البوزيتروني؛ 

لتقييم بعض اضطرابات الدماغ، مثل: األورام، وألزهايمر، ونوبات الصرع.

املخاطر
عند إجراء فحص التصوير املقطعي باإلصدار البوزيتروني يتم حقن دواء مشّع 
في أحد األوردة، ونظرًا إلى قلة كمية اإلشعاع املوجودة في املتتبِّع املشّع،  )متتبِّع( 
يكون  الفحص  هذا  ولكن  منخفضة،  تكون  اإلشعاع  عن  الناتجة  السلبية  اآلثار  فإن 
حاالت الحمل، وحالة اإلرضاع رضاعة طبيعية، ويكون  غير آمن في الحاالت اآلتية: 
حدوث التفاعالت التحسسية نادرًا، ويمكن إجراء فحص التصوير املقطعي باإلصدار 
البوزيتروني ملرضى السكري عند التأكد من أن مستويات الجلوكوز في الدم )أقل 
من 200 ملي جرام/ ديسي لتر( قبل املسح، وإذا كانت مستويات الجلوكوز مرتفعة، 
األنسولني  كان  وإذا  الخاليا،  في  بكفاءة  اإلشعاعي  التتبع  مواد  امتصاص  يتم  فلن 
ال  وقد  النتائج،  وتحوير  اإلشعاعي،  املتتبِّع  امتصاص  زيادة  إلى  ذلك  يؤدي  مرتفعًا 
يكون الفحص ممكنًا في حاالت زيادة الوزن؛ مما يؤدي إلى قلة جودة الصورة، عالوة 
على ذلك قد ال تكون الجرعة كافية بما يكفي للحصول على صورة عالية الجودة عند 
الذين لديهم وزن زائد، وال يمكن زيادة جرعة اإلشعاع إلى ما بعد نقطة معينة؛ بسبب 

الضرر املحتمل من اإلشعاع.
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التحضير لفحص التصوير املقطعي باإلصدار البوزيتروني
قبل الفحص على املريض إبالغ الطبيب أو االختصاصي في حالة إذا كان 
قد تعّرض من قبل لتفاعل تحسسي سيئ، أو إذا كان قد ُأصيب بمرض في الفترة 
كان  إذا  أو  السكري،  داء  مثل:  أخرى  مرضية  بحالة  مصابًا  كان  إذا  أو  األخيرة، 
تناول أي أدوية أو فيتامينات أو مكمالت غذائية عشبية، أو في حالة الحمل أو  قد 
الرضاعة، ويجب االمتناع عن ممارسة التمارين الشاقة قبل يومني من إجراء الفحص، 

واالمتناع عن تناول الطعام قبل أربع ساعات من إجرائه.
ساعتني،  نحو  النهاية  إلى  البداية  من  الفحص  يستغرق  الفحص  أثناء  في 
وال يتطلب عادًة املبيت في املستشفى، وكما هو الحال في جميع الفحوص ُيطلب من 
املريض تغيير مالبسه، وارتداء ثوب املستشفى، وإفراغ املثانة، وُيحقن الدواء املشع 
في أحد األوردة في الذراع، وُيطلب بعد ذلك من املريض االسترخاء،  )مادة التتبع( 
إلى أن  60( دقيقة  ــ   30( تتراوح ما بني  والتزام الصمت ويجلس على كرسي ملدة 
نة  يمتص الجسم املادة، وعندها ُيطلب من املريض االستلقاء على طاولة ضّيقة ومبطَّ
تنزلق داخل جهاز املسح، وفي أثناء الفحص يجب على املريض أن يكون ثابتًا تمامًا 
املحوَسب  املقطعي  التصوير  فحص  إتمام  ويستغرق  واضحة،  الصور  تكون  حتى 
بينما يستغرق فحص  دقيقة،   30 البوزيتروني حوالي  باإلصدار  املقطعي  والتصوير 

التصوير بالرنني املغناطيسي والتصوير املقطعي باإلصدار البوزيتروني 45 دقيقة. 
يحدد  لم  ما  املعتاد،  اليومي  نشاطه  متابعة  للمريض  يمكن  الفحص  بعد 
الطبيب خالف ذلك، مع التأكيد على شرب كثير من السوائل لطرد املواد من الجسم، 
البوزيتروني  باإلصدار  املقطعي  التصوير  الطبيب صور  يقارن  قد  التشخيص  وعند 
التصوير بالرنني املغناطيسي، أو التصوير املقطعي  بصور االختبارات األخرى مثل: 
املحوَسب، أو يمكن دمج صور التصوير املقطعي باإلصدار البوزيتروني لتوفير مزيد 

من التفاصيل بشأن حالة املريض الصحية.

الفحص بالتصوير املقطعي املحوَسب بإصدار فوتون واحد
 )Single-Photon Emission Computerized Tomography;

SPECT(

يتيح الفحص بالتصوير املقطعي املحوَسب بإصدار فوتون واحد تحليل وظائف 
فإنه  النووي،  التصوير  فحوص  من  نوع  أنه  وبما  الداخلية،  الجسم  أعضاء  بعض 
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كيفية عمل  توضح  األبعاد  ثالثية  وكاميرا خاصة ألخذ صور  مادة مشعة  يستخدم 
أعضاء الجسم، وُيعد هذا النوع من التصوير وسيلة غير جراحية )غير غازية( لتقييم 
صحة أجزاء معينة من الجسم، وغالبًا ما تكون هذه األجزاء القلب، والدماغ، والعظام، 
مناطق  أو  القلب،  إلى  الدم  تدّفق  كيفية  الفحص  ُيظـِهر  أن  يمكن  املثال:  على سبيل 

الدماغ األكثر نشاطًا أو األقل نشاطًا.

استعماالت الفحص ومميزاته

الدماغ،  اضطرابات  تشخيص  في  شائعة  بصــورة  الفحــص  هـذا  ُيستخـدم 
ومشكالت القلب، واضطرابات العظام أو مراقبتها، وفي تحديد أجزاء الدماغ املتأثرة 
الـمرضية،  والنوبات  املسدودة،  الدموية  واألوعية  الخرف،  مثل:  من  معينة  بأمراض 
والصرع، وإصابات الرأس، ومشكالت القلب، كما يمكن لهذا الفحص أن يتحقق من 
انسداد الشرايني التاجية، كما ُيستخدم لتشخيص كسور العظام الخفية، أو سرطان 

العظام وتتّبع تقّدمه.

املخاطر

ُيعد التصوير املقطعي املحوَسب بإصدار فوتون واحد آمنًا ملعظم األشخاص، 
نزف، أو ألم، أو تورم في  وقد يحدث عند حقن املادة املشعة لدى املريض ما يأتي: 
موضع إدخال اإلبرة، وفي حاالت نادرة يحدث تفاعل تحسسي للمادة املشعة، ويكون 
الفحص غير آمن للنساء الحوامل أو املرضعات، فقد يتسّرب املتتبِّع املشع إلى الجنني، 
أو الطفل الرضيع، ويستخدم الفحص كمية صغيرة من اإلشعاع؛ لذا ال يرتبط بأي 

أخطار صحية طويلة املدى. 

التحضير لفحص التصوير املقطعي املحوَسب بإصدار فوتون واحد

الرضاعة،  أو  الحامل  حاالت  عن  اإلبالغ  املريض  على  ينبغي  الفحص  قبل 
وإحضار قائمة بجميع األدوية واملكمالت الغذائية التي يتناولها.

املشعة،  املــادة  تلقي  هما:  خطــوتني  الفحــص  يتضمن  الفحص  أثناء  في 
والتصوير باستخدام جهاز التصوير املقطعي املحوَسب بإصدار فوتون واحد ملنطقة 
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في  بهدوء  االستلقاء  املريض  من  ُيطلب  املشعة  املادة  تلقي  وبعد  بالجسم،  محدَّدة 
املادة املشعة، وفي  بينما يمتص الجسم  20 دقيقة أو أكثر قبل الفحص،  غرفة ملدة 
بعض الحاالت النادرة قد يحتاج املريض إلى االنتظار عدة ساعات، أو عدة أيام قبل 
التصوير، وتمتص أنسجة الجسم األكثر نشاطًا كمية كبيرة من املادة املشعة، فعلى 
قد تحتفظ منطقة الدماغ التي  خالل النوبة الـمرضية )نوبات الصرع(  سبيل املثال: 
بتحديد منطقة  لألطباء  املتتبِّع اإلشعاعي؛ مما يسمح  كبيرة من  بكمية  النوبة  تسبب 
الدماغ التي تسبب النوبات الـمرضية بدقة، وجهاز التصوير عبارة عن جهاز مستدير 
ضخم يحتوي على كاميرا ترصد املتتبِّع اإلشعاعي الذي يمتصه الجسم، وفي أثناء 
الفحص يستلقي املريض على طاولة، بينما يدور الجهاز حول املريض ليلتقط صورًا 
ألعضائه الداخلية، ثم ُترسل الصور إلى جهاز حاسوب إلنشاء صور ثالثية األبعاد، 

وتعتمد املدة التي يستغرقها الفحص على سبب الفحص ونوعه. 

بعد الفحص يتخّلص الجسم من معظم املواد املشعة عبر البول في غضون 
ويقوم  املاء،  أو  العصير،  مثل:  السوائل،  من  كثير  بشرب  ُينصح  لذا  قليلة؛  ساعات 
طبيب مختّص )حاصل على تدريب متقدم في الطب النووي( بتحليل نتائج الفحص، 

وإرسالها إلى الطبيب املعالج. 

فحص التصوير املقطعي املحوَسب 
بإصدار فوتون واحد

رسم توضيحي لجهاز جاما كاميرا املستخدم في التصوير املقطعي املحوَسب بإصدار 
فوتون واحد.
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مثلما تم ذكره في الفصول السابقة فقد أدى التصوير التشخيصي إلى تطوير 
استخداماته  ومكنت  املاضية،  الثالثني  األعوام  خالل  كبير  بشكل  الصحية  الرعاية 
الشائعة األطباء من تحديد اإلصابات واألمراض بدقة في مراحلها املبكرة؛ مما ساعد 
ن حالة املرضى، ومساعدة األطباء على تحقيق نتائج فضلى في  بشكل كبير في تحسُّ
مراحل العالج، وفيما يأتي نلقي نظرة على االستخدامات املختلفة للتصوير التشخيصي 
للحاالت املزمنة أو املستعصية التي يمكن تشخيصها أو عالجها بالتقنيات الشعاعية 

مثل: السرطانات بأنواعها، وحاالت مرضية أخرى كثيرة.

تطبيقات التصوير التشخيصي في الطب 
ُيعد التصوير التشخيصي ذا أهمية كبيرة ال يدركها كثير من الناس، وفي الواقع 
ال يمكن معالجة املرضى ومتابعتهم بشكل فّعال من األطباء من دون علوم التصوير 
التشخيصي، فعلى سبيل املثال: يفيد التصوير التشخيصي في التعامل مع مجموعة 
الدموية،  واألوعية  القلب،  أمراض  مثل:  املزمنة  أو  املعدية  غير  األمراض  من  متنوعة 
والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي، وغالبًا ما يتطلب ذلك إجراء فحوص تصويرية 
أو  املغناطيسي،  بالرنني  التصوير  أو  املقطعي،  التصوير  أو  السينية،  األشعة  مثل: 
التصوير املقطعي باالنبعاث البوزيتروني... إلخ، حيث تلعب هذه الفحوص دورًا كبيرًا 
الخيارات  إدارة حالة املرضى الصحية، وذلك من خالل منح األطباء مزيدًا من  في 
واألدوات والتقنيات لكشف املرض، وتشخيصه، وعالجه خاصة الحاالت التي ال تظهر 

الفصل الثالث
تطبيقات األشعة ووسائل استخدامها 
فـي الكشف املبكر عن األمراض املزمنة 

والسرطانات



- 54 -

الفحوص  توفرها  التي  لة  املفصَّ املعلومات  خالل  من  ذلك  ويتم  أعراض،  أي  عليها 
التشخيصية، وباألخص حول التغييرات الهيكلية املتعلقة باملرض، إضافة إلى ذلك فإن 
للتشخيص املناسب أهمية قصوى في تحديد الطريقة العالجية الواجب اتخاذها، وقد 
تعتمد فرصة نجاح العالج بشدة على املرحلة التي تم فيها اكتشاف املرض، فكلما 
كان تشخيص املرض في مرحلة مبكرة ازدادت احتماالت نجاح العالج، وفيما يأتي 

نستعرض أهم إسهامات التصوير التشخيصي في عالج بعض األمراض. 

أهمية التصوير التشخيصي في مواجهة مرض السرطان
مرض السرطان ليس نوعًا واحدًا، بل هو عبارة عن أكثر من 200 مرض مختلف، 
وعلى هذا النحو من الصعب التحدث عنه من دون فهم نوع السرطان الذي يعانيه 
شخص ما، وهناك عدة طرق يتم من خاللها تسمية السرطانات وتصنيفها، بما في ذلك 
استنادًا إلى نقطة نشأتها )الخلية، واألنسجة، واملنطقة(، ودرجة الورم، واملرحلة، وغير 
ذلك، ويمكن أن تساعد معرفة مزيد من املعلومات عن السرطانات على فهم أنواعها 
بشكل أفضل، وما يعنيه ذلك لتقديم العالج املناسب، وُتعد اختبارات التصوير ذات 
أهمية محورية في تشخيص مرضى السرطان، وإدارة حالتهم. فاستخدام التصوير 
وتحديد  للسرطان،  السريرية  اإلدارة  في  األولى  الخطوات  إحدى  هو  التشخيصي 
األساسية(،  املنطقة  خارج  انتشر  قد  كان  وإذا  الورم،  انتشار  مدى  )مثل:  مراحله 

واملتابعة، والتخطيط العالجي، وتقييم استجابة العالج، ومراقبة املرضى. 

باألساليب  تتعلق  األولى  فئتني:  إلى  التشخيصي  التصوير  تقسيم  ويمكن 
التي تحدِّد بدقة التفاصيل التشريحية الدقيقة، حيث تنتج صورًا وظيفية، ويتم ذلك 
عند استخدام  بالرنني املغناطيسي مثاًل:  التصوير  أو  التصوير املقطعي،  باستخدام 
التصوير املقطعي في تشخيص األورام الخبيثة والحميدة في مناطق مختلفة بالجسـم 
يمكـن مالحظتهـا بسهـولة؛ ألنهـا تنتشـر ويـزداد حجمها فتسبب ضررُا في األنسجة 
املجاورة لها، ويمكن أن يوفر ذلك تفاصيل دقيقة عن موقع اآلفة، وحجمها، وتشكلها، 
والتغيرات الهيكلية، وتأثيرها على األنسجة املحيطة بها، ولكنه ال يوفر إال معلومات 
محدودة فقط عن شكل الورم، وهنا يأتي دور الفئة الثانية التي تتم باستخدام التصوير 
الواحد  الفوتوني  باالنبعاث  املقطعي  التصوير  أو  البوزيتروني،  باالنبعاث  املقطعي 
الورم حتى  فيزيولوجية  ثاقبة عن  نظرة  تعطي  أن  يمكن  يتبع طريقة  والذي  )املفرد( 
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التفاصيل  يوّفر  أن  التصوير  لهذا  يمكن  ال  ولكن  والخلوي،  الجزيئي  املستوى  على 
التشريحية. كما يمكن الدمج بني هذين األسلوبني في التصوير "الهجني"، وذلك يتيح 

توصيفًا لألورام في جميع املراحل.

أهمية التصوير التشخيصي في مواجهة أمراض الجهاز التنفسي 
املزمنة، )ووباء كورونا( 

أمراض الجهاز التنفسي املزمنة هي مجموعة من الحاالت التي تؤثر في قدرة 
الرئتني على عملية التنفس، حيث ُتعد هذه األمراض السبب الرابع للوفاة في الواليات 
املتحدة، وتشمل: مرض االنسداد الرئوي املزمن الذي يؤدي إلى انتفاخ الرئة، والتهاب 
املهنية، وهذه  الرئة  الرئوي، وأمراض  الدم  الهوائية، والربو، وارتفاع ضغط  الشعب 
الحاالت املرضية هي أكثر شيوعًا بني املدخنني، ولكن يجب على الجميع فهم أخطارها، 
هذه  تشخيص  طريقة  تكون  وقد  الناس،  من  كبيرة  شريحة  تصيب  أن  يمكن  حيث 
األمراض متنوعة بحسب األسباب املحتملة للمرض، ويقوم األطباء بالتشخيص اعتمادًا 
على األدلة التي يحصلون عليها من الفحوص التشخيصية وهي تشمل: االختبارات 
الطبية إضافة إلى اختبارات التصوير مثل: اختبار األشعة السينية للصدر، والتصوير 
املقطعي، وُيستخدم التصوير املقطعي املحوَسب في تشخيص ومالحظة التغيرات التي 
تطرأ على نسيج الرئة الداخلي اإلسفنجي، وال يمكن مالحظة هذا النوع من التغيرات 
ُيستخدم  ذلك  إلى  إضافة  املغناطيسي،  والرنني  العادية  السينية  األشعة  باستخدام 
التصوير املقطعي املحوَسب في الكشف عن األورام السرطانية وغيرها في الرئتني، 
وغالبًا ما يتم أخذ صورة مقطعية مرتني، مرة عند الشهيق، ومرة عند الزفير، وُتسمى 
هذه العملية بالتصوير املقطعي ذي الدقة العالية، كما ُيستخدم هذا النوع من الصور 
أو   )19- )كوفيد  املستجد  كورونا  بفيروس  الشخص  إصابة  تشخيص  في  تحديدًا 
عدم إصابته، فعندما انتشر مرض )كوفيد -19( في جميع أنحاء العالم، وبينما كانت 
)األشعة  للصدر  الشعاعي  التصوير  أن  إلى  الدراسات  اختباراته محدودة، أشارت 
السينية( والتصوير املقطعي املحوَسب للصدر يمكن أن يساعدا في تشخيص املرض 
في حال كانت املسحة سلبية مع وجود أعراض ظاهرة، فكالهما يمكن أن يكشف عن 
التبّدالت التي يسببها فيروس )كوفيد -19( في أنسجة الرئة، وتجدر اإلشارة إلى أن 
هذه الفحوص قد تكون سلبية بنسبة 50% في بعض املرضى خالل اليومني األولني 
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من ظهور األعراض، وقد تشابه الصور أنواعًا أخرى من االلتهابات الرئوية، ومع ذلك 
فإن النتائج هي دليل قيِّم )إلى جانب الفحص السريري وتاريخ املريض( على إصابة 
-19(، وقد يؤدي االستخدام غير الحكيم  املريض بفيروس كورونا املستجد )كوفيد 
للتصوير الطبي إلى تعريض اآلخرين للعدوى من دون داٍع، لذا في هذه الحالة يكون 
املتسلسل  البوليميراز  تفاعل  العدوى هو فحص  االختبار األكثر موثوقية لتشخيص 
الفموي أو البلعومي )PCR( والذي يتضمن مسحة من الحلق، أو من البلعوم )الجزء 

الخلفي من األنف مع الحلق(. 

أهمية التصوير التشخيصي في أمراض القلب
مرض القلب هو مصطلح عام لعدد من الحاالت املختلفة، وهو من األمراض األكثر 
العالم،  أنحاء  كثير من  في  للوفاة  الرئيسي  السبب  ُيعد  شيوعًا في مجتمعنا، حيث 
ويمكن أن تختلف طرق تشخيص أمراض القلب اعتمادًا على نوع املرض، أو مسبباته، 
إلجراء  األطباء  معظم  يستخدمها  التي  العامة  الطريقة  تحديد  املمكن  من  ذلك  ومع 
التاريخ  على  الحصول  مثل:  القلب  بأمراض  اإلصابة  في  االشتباه  عند  التشخيص 
الطبية،  املعملية  االختبارات  وتحديد  الجسدي،  الفحص  وإجراء  للمريض،  املرضي 
في  القلب،  لتشخيص مشكالت  املعقدة  االختبارات  من  متنوعة  تطوير مجموعة  وتم 
حني أن اختبارات القلب واألوعية الدموية املتخصصة غالبًا ما تكون "املعيار الذهبي" 
إلجراء تشخيص ألمراض القلب، وتكون مفيدة للغاية عندما يكون الطبيب على علم 
بحالة املريض الصحية وتاريخه املرضي؛ لتحديد ما الذي يجب البحث عنه على وجه 
الخصوص، وما االختبار أو االختبارات األنسب له؟ وإذا كانت هناك حاجة إلى أكثر 
من اختبار واحد، فما االختبارات التي يجب أن يتم إجراؤها أواًل ؟، حيث يمّكن ذلك 
الطبيب من الوصول إلى التشخيص الصحيح بأسرع وقت ممكن، من دون تعريض 
التشخيصي  التصوير  فحوص  أهم  ومن  أخطار،  أو  ضرورية  غير  لنفقات  املريض 
للقلب،  الصوتية  فوق  املوجات  أو  القلب،  مخطط صدى  القلب:  ألمراض  املستخدمة 
وُيعد هذ الفحص مفيدًا جدًا للكشف عن تضّخم غرف القلب، وأمراض صمام القلب، 
ومشكالت عضلة القلب )مثل: اعتالل العضلة(، ويكون مثاليًا تقريبًا في حالة االشتباه 
بوجود تشّوهات هيكلية في القلب، أو ألمراض القلب التي ليست لها أعراض، ويكون 
يجعله  مما  عالية؛  إشعاعية  جرعات  يتطلب  وال  غاٍز،  وغير  نسبيًا،  سريعًا  الفحص 
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مناسبًا جدًا لفحوص املتابعة املتكررة، وكذلك ُيستخدم التصوير املقطعي املحوَسب 
للقلب للبحث عن ترّسبات الكالسيوم في الشرايني التاجية والتي تكون مؤشرًا على 
وجود تصّلب الشرايني، ويمكن استخدامه لرسم خريطة لتدّفق الدم )تصوير األوعية 
الصمام،  استبدال  في جراحة  املساعدة  أو  األورطى،  تمّدد  أو  املحوَسبة(،  املقطعية 
وبفضل التقدم التكنولوجي أصبح التصوير بالرنني املغناطيسي مفيدًا جدًا في تقييم 
عديد من أمراض القلب واألوعية الدموية، ويساعد التصوير بالرنني املغناطيسي على 
التصوير  وُيعد  الدموية،  واألوعية  القلب  في  املختلفة  األنسجة  عمليات  بني  التمييز 
اآلتية:  الحاالت  لتقييم  الحالي  وقتنا  في  روتيني  بشكل  مفيدًا  املغناطيسي  بالرنني 
ن لعضلة  )وجود كمية من السوائل حول الغشاء املبطِّ التأمور  قياس مدى انصباب 
القلب(، وتقييم التهاب التأمور التضيُّقي، وأمراض الشريان األورطي بفضل الصور 
لة التي يمكن الحصول عليها، وقد أحدث التصوير بالرنني املغناطيسي  الدقيقة واملفصَّ
ثورة في تقييم تمّدد األورطى )انتفاخ في شريان األورطى(، وتمّزقه، وتضّيقه، وكذلك 
العمليات الجراحية الضطرابات الشريان األورطي، ويمكن أن يساعد التصوير  في 
بالرنني املغناطيسي في توصيف طبيعة أمراض عضلة القلب، حيث يساعد في تحديد 
ما إذا كان سبب مرض عضلة القلب نقص التروية )عدم كفاية إمداد القلب بالدم(، 
تشخيص  أو االلتهاب، أو التلّيف )سماكة وتنّدب(، أو بعض العمليات األخرى مثل: 
ترّسبات البروتني غير الطبيعية، أو مرض الساركويد )بقع حمراء، وأنسجة منتفخة(، 
وتقييم اعتالل عضلة القلب التضخمي )عضلة القلب السميكة بشكل غير طبيعي(، 
وُيستخدم التصوير بالرنني املغناطيسي كذلك في تقييم السبب املحتمل لضعف عضلة 
القلب التي تبدو ميتة، ولكن لديها قدرة على استعادة وظيفتها؛ نظرًا لوجود ضيق في 
الشريان التاجي، ويمكن أن يساعد اختبار التصوير بالرنني املغناطيسي في تحديد 
األشخاص الذين لديهم تلف واضح ودائم في عضلة القلب، ويمكن أن يستفيدوا من 
جراحة الدعامات أو املجازة، ومن األمراض التي يساعد هذا الفحص في تقييمها: 
تشّوهات القلب العضوية، واألوعية الدموية، حيث يمكن أن يحّدد موقع أورام القلب 
النادرة وتوصيفها، وفي األطفال الذين يعانون أمراض القلب الِخلْقية املعقَّدة، ويمكن 
التشريحية،  التشّوهات  املغناطيسي في تحديد مختلف  بالرنني  التصوير  أن يساعد 

والطرق الجراحية املحتملة لتصحيحها.
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على مدار القرن املاضي قّدم علم األشعة طرقًا كثيرة ومختلفة لتشخيص مجموعة 
واسعة من األمراض، إضافة إلى توفير عدد من البدائل لعالج الحاالت الطبية بصورة 
أقل توغاًل وغزوية من التدخالت الجراحية، وفي حني أننا نأخذ طرق التصوير املتعددة 
املتاحة اآلن كأمر مسلم به، إال أن بعضها ما هو إال إضافات حديثة نسبيًا إلى الطب، 
فكما ذكرنا سابقًا تم اكتشاف األشعة السينية في عام 1895م، وتم إجراء أول اختبار 
باملوجات فوق الصوتية  )فائق الصوت( عام 1956م، وتطّورت تقنيات التصوير التي 
أصبحت روتينية اآلن بعد ذلك بما يقارب )10 ــ 20( سنة، حيث تم استخدام أول 
آلة للتصوير املقطعي املحوَسب تجاريًا في عام 1971م، تال ذلك أول تصوير بالرنني 
باإلصدار  املقطعي  بالتصوير  مسح  أول  إجراء  وتم  1979م،  عام  في  املغناطيسي 
البوزيتروني في عام 1998م، وبعد ذلك نشأت عديد من التقنيات األخرى على مدى 
العقود القليلة املاضية، وفي هذا الفصل نعرض نبذة مختصرة عن التطورات الجديدة 
أكثر  عنها فحوص تشخيصية  نتج  والتي  التشخيصي  التصوير  في  ُتستخدم  التي 

أمانًا، وكفاءة، وأقل تكلفة للعاملني في مجال الرعاية الصحية واملرضى.

الع على أحدث التطورات التي تحدث  من املهم في التخصصات الطبية كافة االطِّ
فيها، وباألخص التصوير التشخيصي، ونتناول فيما يأتي خمسة محاور شهدت طفرة 

ن في تطبيق األشعة بالسنوات القليلة املاضية: من التطورات التي أدت إلى تحسُّ

املرضى ال يخضعون  أن  التصوير  إجراءات  تعني  التصوير:  اختبارات  أ. 
لعمليات جراحية استكشافية لتشخيص الحاالت املرضية، ولقد قلل ذلك من معدالت 

العمليات الجراحية الغزوية )االستئصالية(.
املرضى  يكون  بأن  الجديدة  التكنولوجيا  ُتعنى  اإلشعاع:  جرعة  تقليل  ب.  
والعاملون في مجال الرعاية الصحية أكثر أمانًا، وقد أدى استخدام بعض األدوية، 
وواقي الرصاص إلى تقليل التعّرض لإلشعاع بشكل كبير في أثناء إجراءات التصوير.

الفصل الرابع
علوم األشعة التشخيصية ومستجداتها
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وإمكانية  الصور  مشاركة  تقنية  بفضل  ُبعد:  عن  واملتابعة  التطبيب  ج. 
رؤيتها عبر شبكة التواصل )اإلنترنت( تمّكن األطباء من عرض آرائهم الطبية الخاصة 
عملية  تسريع  على  األمر  هذا  وساعد  وجودهم،  مكان  عن  النظر  بغض  بالحاالت 
التشخيص والعالج ومشاركة املعلومات الطبية بني األطباء من مختلف التخصصات، 

كما سّهل حفظ املعلومات الطبية للمرضى عملية متابعتهم. 
د. فحص األوعية بالتصوير املقطعي املحوَسب: يستفيد مرضى القلب 
واألوعية الدموية من هذا الفحص ألن أخطاره على الشرايني أقل وال حاجة للتخدير، 
سرعة  في  يفيد  الذي  األمر  دقيقة   )20 ــ   15( غضون  في  النتائج  معرفة  ويمكن 

التشخيص والتدّخل العالجي.
هـ. التصوير الشعاعي الرقمي للثدي: مع تقّدم التصوير الشعاعي الرقمي 
للثدي أصبحت الصور أفضل والتشخيص أكثر دقة، ويساعد هذا التقّدم في مجال 

التصوير في اكتشاف سرطان الثدي وعالجه في مرحلة مبكرة.

التطورات من الجانب التشخيصي والتطبيق الطبي
نوضح هنا بعض الطرق التي استفاد منها التصوير التشخيصي بفضل التطورات 
التكنولوجية لتوفير رؤية أكثر عمقًا للبنية والوظيفة الفيزيولوجية لجسم اإلنسان؛ مما 
نتج عنها تسهيل لعملية التشخيص والعالج على كلٍّ من الطبيب واملريض، مثال على 
ذلك: تطّور النطاق الديناميكي للتصوير باألشعة السينية من حيث تباين الصورة في 
التصوير الشعاعي الرقمي مقارنة بالتركيبات التقليدية لصور الفيلم لألشعة السينية 
التقليدية، إضافة إلى ذلك إمكانية معالجة كثافة اإلشارة بعد التقاط الصورة والتي نتج 
عنها تقليل عدد حاالت التكرار، ومن َثمَّ زيادة كفاءة التصوير الشعاعي، وتقليل جرعة 
اإلشعاع التي يتلقاها املريض، وقد أتاح توافق معايير االتصاالت الشبكية والصور 
الرقمية إمكانية رؤية الصور الرقمية على الفور على الشبكات املحلية في املستشفى؛ 
مما سّهل عمل اختصاصي األشعة وسّرع عملية إرسال الصور إلى جهاز الحاسوب 
للمراجعة من الطبيب، وتسمح هذه األنظمة بأرشفة الصور واالتصاالت؛ مما يزيد من 
كفاءة إنتاج الصور، وإنشاء التقارير الشعاعية، وتخزين البيانات واسترجاعها ونقلها، 
التحميض،  املكلفة، وأدوات  صور األشعة  الطبية مثل:  املوارد  وتقلل كمية استهالك 
واألوراق، وما إلى ذلك من األمور التي تسبب زيادة في التكلفة املالية على املنظومة 

الصحية.  
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ماسحات  تصميم  في  االنزالقية  الحلقة  تقنية  إدخال  أدى  أخرى،  ناحية  ومن 
منذ  التقّدم  فيها  توّقف  تصورية  تقنية  تنشيط  إلى  املحوَسب  املقطعي  التصوير 
البيانات  على  الحصول  الحالية  املقطعي  التصوير  ألجهزة  يمكن  واآلن  الثمانينيات، 
بطريقة حلزونية أو لولبية متواصلة؛ مما يقلل من وقت االستحواذ على الصورة، ومن 
املقطعي املحوَسب  التصوير  املريض، ويكتسب استخدام  الناتجة عن حركة  العيوب 
الرئوية قبواًل طبيًا؛ ألنه يوّفر  ن التباين إلظهار الصمات )الجلطات(  الحلزوني املحسَّ

تقنية غير جراحية نسبيًا مع خصوصية أفضل من فحوص الرئة بالنويدات املشعة.

ات التي تشّكل املوجات  إضافة إلى ذلك التطورات التي حدثت في تصميم املجسَّ
الدقيقة، مثال على  الفحوص  إمكانية إجراء كثير من  إلى  فوق الصوتية والتي أدت 
ات املوجات فوق الصوتية ذات الُقطر الصغير  ذلك: أصبح بإمكان الطبيب إدخال مجسَّ
والتردد العالي جدًا في الشرايني التاجية؛ مما يمّكن من رؤية اللويحات )الترّسبات 
الدهنية(، وتقييم درجة التضّيق، كما يمكن اآلن عرض املوجات فوق الصوتية الحجمية 

كصور ثالثية األبعاد أو سطحية، كما أن لها تطبيقات محتملة في طب التوليد.

كان التقّدم في التصوير بالرنني املغناطيسي للجسم حتى وقت قريب مقيدًا أيضًا 
أدت  كما  الصورة،  لتكوين  كافية  )ترددات(  إشارة  لجمع  الالزمة  الطويلة  بالفترات 
الحركة الفيزيولوجية الحتمية إلى تدهور جودة الصورة، وأدى تحّسن أداء األجهزة 
الفحص  أوقات  تقليل  إلى  بنائها  وإعادة  الصور  على  للحصول  الجديدة  والبرامج 
بشكل كبير، ويمكن اآلن الحصول على اإلشارات الرقمية ومعالجتها وعرضها بعدة 
طرق، فعلى سبيل املثال: يمكن اآلن إنشاء حلقة سينمائية مصورة لنبض عضلة القلب، 
أثناء عدة ضربات  إجراؤه في  يتم  الذي  املغناطيسي  بالرنني  بالتصوير  الدم  وتدّفق 

للقلب.

التطورات التي حدثت على الصعيد املهني والتخصصي
نتج عن التطورات التكنولوجية في تخصص التصوير التشخيصي تطوُّر بالطاقم 
الطبي، حيث أصبح من الضروري مواكبة التحديثات في الصور التشخيصية الناتجة 
عن أجهزة التشخيص، فأصبح من الضروري وجود طبيب أشعة مختص في مجال 
األشعة؛ لذلك على الطبيب الحصول على درجة البكالوريوس، ومن َثمَّ االلتحاق بكلية 
الطب ملدة أربع سنوات )فيها يحصل على درجة املاجستير، أو الدكتوراه في الطب( 
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أربع  ذلك  يلي  ثم  كليهما،  أو  الجراحة  أو  الطب  في  التدريب  من  واحدة  تليها سنة 
سنوات في تخصص التشخيص باألشعة، بعد ذلك يقوم معظم أطباء األشعة بااللتحاق 
بزمالة إضافية ملدة عام إلى عامني في مجال معني من األشعة )مثل: األشعة التداخلية، 
أو النووية( أو يكمل بعض أطباء األشعة برنامجًا مدته أربع سنوات في عالج األورام 
باإلشعاع، ويحصل هؤالء األطباء على الرخصة ملعالجة السرطان باستخدام األشعة. 

بالنسبة الختصاصي )ممارس( األشعة التقني، فإنه عضو مهم في فريق األشعة، 
ويتم تدريبه ملساعدة طبيب األشعة وذلك عبر إدارة األدوات أو اآلالت املستخدمة إلنتاج 
الصور الشعاعية. وفي الحاالت التي يكون فيها االختصاصي قد استكمل الدراسات 
العليا يصبح بإمكانه تشخيص بعض الصور الشعاعية، وعادة ما يكون اختصاصي 
األشعة من الحاصلني على درجة جامعية، أو درجة البكالوريوس، وهذا يتضمن من 
بإمكانهم  كما  العملي،  التدريب  من  مكثفة  ساعات  يتخللها  سنوات  أربع  إلى  ثالثة 
استكمال الدراسة للحصول على درجة املاجستير والدكتوراه في التخصص نفسه، 

أو في علم الفيزياء اإلشعاعي. 

ويجب على كلٍّ من طبيب األشعة واملمارس لها التدرب باستمرار ملواكبة التطورات 
في تخصص التصوير التشخيصي، ويتضمن ذلك حضور مؤتمرات ودورات تدريبية، 
أو حتى الرجوع للدراسة في بعض األحيان؛ إلتقان بعض التقنيات الجديدة، وهذا 

ينطبق على أغلب التخصصات الطبية. 
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إلى  املعلومات  قدر من  أكبر  إيصال  الكتاب هو  الهدف األساسي من هذا  إن 
القّراء بطريقة يسهل عليهم فهمها في سياقها الصحيح، وفي  أكبر عدد ممكن من 
باألشعة،  للتعريف  أخرى  كطريقة  الشائعة  األسئلة  عن  اإلجابة  تمت  الفصل  هذا 
العامة  الحقائق  بعض  األسئلة  وتشمل  الطبية،  السريرية  وفحوصها  وتخصصاتها، 

املتداولة بني الناس، وبعض الحقائق الطبية.

ما فائدة اتباع إرشادات اختصاصي األشعة في أثناء إجراء الفحص على 
نتيجة التشخيص؟ 

تحتاج بعض الفحوص الستراتيجية معينة في أثناء التصوير مثل: عدم الحركة، 
أثناء  في  عليها  والثبات  معينة  وضعية  اتخاذ  أو  معدودة،  لثواٍن  النفس  حبس  أو 
التصوير؛ إلظهار العضو املراد فحصه كما يجب، وفي حال اإلخالل باتباع التعليمات، 

فإن الفحص لن يكون مناسبًا؛ لتوفير املعلومات الكافية لكتابة التشخيص املطلوب. 

ما أعضاء الجسم األكثر تأثرًا باألشعة؟
وفقًا ألحدث الدراسات فإن نخاع العظام األحمر ُيعد أكثر األنسجة تأثرًا باألشعة 
السينية، يليه األعضاء التناسلية، ومن بعدهما الغدة الدرقية، وفي أغلب هذه الحاالت 

يتم توفير الحماية )حاجز الرصاص( لتقليل نسبة تعّرضها لإلشعاع. 

هل الصبغة من املفطرات في شهر رمضان؟ 
الصبغة نوعان: صبغة ُتحقن من خالل الوريد، أو صبغة ُتؤخذ من خالل الفم، 
عندها  مغذِّية  بمادة  تم خلطها  إذا  إال  للصائم،  مفطرة  ُتعد  ال  ُتحقن  التي  والصبغة 

تصبح مفطرة، وُتعد الصبغة التي ُتؤخذ عن طريق الفم مفطرة. 

الفصل اخلامس
األسئلة الشائعة عن األشعة التشخيصية 

وفحوصها
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ما داللة الشريط الزُّهري في قسم أشعة الثدي؟
هو إشارة عاملية للداللة على برامج التوعية والكشف املبكر عن سرطان الثدي 
التي ُتقام خالل شهر أكتوبر من كل عام، حيث ُتنصح املرأة بعمل فحص أشعة الثدي 
دوريًا بعد عمر األربعني، أو ما إذا شعرت املرأة بتغيير في الثدي قبل هذا السن، أو 

كان لديها تاريخ عائلي ملرض سرطان الثدي.  

في حالة الشك بالحمل ما أفضل طريقة للتأكد منه؟
إذا كان باإلمكان تأجيل فحص األشعة لحني التأكد من عدم وجود الحمل فذلك 
أفضل، أما إذا كانت هناك ضرورة ُملحة لعمل الفحص الشعاعي، وكان العضو املراد 
فحصه بعيدًا عن منطقة الحوض، فُيفّضل عمل تحليل للدم؛ ألنه أكثر دقة للتأكد من 

وجود الحمل. 

أرجوك ياأمي 
اخبريهم عني

إذا كان هناك أي احتمال للحمل فالرجاء تنبيه قسم 
التسجيل وفني األشعة بذلك قبل أن يتم التصوير باألشعة.

صورة إرشادية تؤكد على أهمية إبالغ األم الحامل عن حملها قبل خضوعها للفحص 
الشعاعي.

هل تتوّقف األم املرضع عن الرضاعة بعد فحص األشعة بالصبغة امللونة؟

وفقًا لتقارير الكلية األمريكية لألشعة فإن ما يعادل 1% من الصبغة قد يتسّرب 
إلى حليب األم، وعليه فإننا ننصح املرضع بالتوّقف عن الرضاعة الطبيعية ملدة 12 
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الفحص  عمل  قبل  الحليب  من  مناسبة  كمية  بشفط  ونوصي  الفحص،  بعد  ساعة 
واالحتفاظ بها؛ إلرضاع الطفل خالل فترة التوّقف بعد الفحص. 

َمْن العاملون في قسم األشعة، وَمْن اختصاصي )ممارس( األشعة؟
• املختلفة من خالل 	 األمراض  هو طبيب متخصص في تشخيص  طبيب األشعة: 

تقنيات التصوير السريري.
• أجهزة 	 باستخدام  املريض  لتصوير  ل  مؤهَّ شخص  هو  األشعة:  اختصاصي 

التصوير املتعددة؛ للحصول على صور طبية تساعد الطبيب العام على الوصول 
إلى تشخيص املرض.

• ل لتقديم الرعاية الطبية الالزمة للمرضى الذين 	 ممرض األشعة: هو شخص مؤهَّ
يحتاجون لخدمات قسم األشعة.

• وتسجيل 	 املواعيد،  تحديد  على  يعملون  أشخاص  وهم  والسكرتارية:  اإلداريون 
بيانات املرضى، وحفظ كل ما يتعلق بمراسالت قسم األشعة مع األقسام األخرى. 

ما أهمية توّفر البيانات الشخصية كافة للمريض في يوم الفحص؟
يجب إحضار اإلثباتات الشخصية للمريض للتأكد من عمل الفحص للشخص 
املراد فحصه، كما يتم إدخال بياناته الشخصية في قاعدة البيانات الخاصة بقسم 

األشعة وتقاريره السابقة؛ ليسهل الوصول إليها.  

ما أهمية توّفر الفحوص السابقة؟
ليتمكن طبيب األشعة من عمل املقارنات، وتحديد تطّور الحالة، والتغيرات التي 

طرأت عليها في حال ما إذا كان املريض تحت العالج. 

هل للمريض أن يمارس حياته الطبيعية )مثل: قيادة السيارة، والعمل( بعد 
عمل الفحوص التشخيصية، أم يحتاج إلى ُمرافق؟

الفحص  بعد  يمارس نشاطه االعتيادي  أن  للمريض  يمكن  الفحوص  أغلب  في 
عندها  املهدئات،  استخدام  تم  أو  عامًا،  تخديرًا  الفحص  استدعى  إذا  إال  مباشرة، 

ُينصح بوجود ُمرافق بعد الفحص. 
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من بني الفحوص الشعاعية التشخيصية املختلفة أي منها األكثر خطورة؟
ُيعد فحص األشعة املقطعية هو األعلى من حيث كمية اإلشعاع التي يتعّرض لها 
املريض، ولكن يجب العلم أنه في دولة الكويت يتم اتباع النظم العاملية؛ لضمان سالمة 

املرضى من خالل عدم تجاوز الحد اآلمن لألشعة  في الفحص الواحد. 

هل يمكن إحضار الهاتف النقال إلى غرف الفحص؟
الرنني  ُيمنع التصوير داخل غرف الفحص، كما أن غرف بعض األجهزة مثل: 
هذه  تجذب  إنها  حيث  معدنية،  أجسام  أي  بإدخال  السماح  يمكن  ال  املغناطيسي 
األجسام بقوة؛ مما قد يسبب الضّرر للمرضى، أو العاملني، أو يؤدي ذلك إلى تلفها، 

أو تلف جهاز الرنني نفسه. 

هل تختلف فحوص األشعة السريرية عن فحوص األشعة النووية؟
بمادة مشّعة ليصبح جسمه  املريض  النووية تستلزم حقن  إن فحوص األشعة 
مصدر اإلشعاع، وعليه ُينصح املريض بأن يتجنب مخالطة ذويه فترة معينة من الوقت 
وفقًا لكمية املادة املحقونة؛ حتى يتخلص جسمه من هذه املادة، بينما تستلزم فحوص 
األشعة العادية تسليط ِحزمة من األشعة السينية على الجزء املراد فحصه، وينتهي 

أثرها بمجرد انتهاء الفحص ليعود املريض بعدها ملمارسة نشاطه االعتيادي. 

ما التحاليل املطلوبة ملرضى السكري الذين يتعاطون دواء فمويًا خافضًا 
لسكر الدم )كلوكوفاج( بعد إتمام فحص األشعة بصبغة اليود؟

يحتاج املريض بعد الفحص إلى اإلكثار من شرب املاء؛ ملساعدة الجسم على 
التخّلص من الصبغة، ويحتاج كذلك إلى تحليل وظائف الكلى بعد يومني من الفحص؛ 

للتأكد من أنها تعمل بشكل طبيعي قبل معاودة تعاطي دواء الكلوكوفاج. 
ما عالقة حساسية الجسم للصبغة بفحص األشعة املقطعية؟

تتكون الصبغة املستخدمة في األشعة املقطعية بشكل أساسي من مادة اليود، 
لذلك إذا كان لدى املريض حساسية لهذه املادة، أو يعاني الربو فإنه سوف يتعّرض 
للحساسية والتي قد تكون مفرطة في بعض األحيان، ولتفادي ذلك يقوم اختصاصي 

األشعة بتحضير املريض التحضير املناسب لعدم حدوث أي تفاعل مع الصبغة. 
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هل يمكن لطبيب األشعة تحديد العالج املناسب في حاالت التشخيص؟

باستخدام  األمراض  تشخيص  علم  في  تخصص  على  حاصل  األشعة  طبيب 
تقنيات التصوير السريري املختلفة، فالطبيب املعالج ال يمكن أن يشخص من خالل 
الصور؛ ألنه غير مختص بذلك، وكذلك ال يمكن لطبيب األشعة أن يتدخل في خطة 
نتائج الفحوص والتحاليل الطبية  إليه جميع  العالج تبعًا للطبيب املعالج الذي تؤول 

ليكوِّن صورة عامة عن الحالة، ومن َثمَّ وصف العالج املناسب.

في حال حدوث تفاعل في الجسم بسبب الصبغة، هل يعني ذلك أن الجسم 
يتأثر بجميع أنواع الصبغات؟

إذا حدث أي تفاعل في جسم املريض؛ نتيجة الستخدام الصبغة فذلك ال يعني 
بعض  وتحتوي  الصبغات،  أنواع  جميع  من  حساسية  املريض  لدى  أن  بالضرورة 
أنواع الصبغات على اليود، بينما يحتوي بعضها اآلخر على الجادولينيوم، وتختلف 
كلتا املادتني كليًا، وعليه يجب أن يحتفظ املريض باسم ونوع الصبغة التي تسبب له 

الحساسية؛ لتفاديها في حال احتاج لعمل فحص بالصبغة مرة أخرى.

هل يمكن للمريض أن يرفض فحص األشعة؟
يجب أن يثق املريض في قرارات الطبيب املعالج، وأن يكون على يقني بأنه ال 
يطلب أي فحص من دون وجود مبرر لذلك، ومن حق املريض أن يستوضح أسباب 
طلب فحص األشعة ومبرراته؛ للتأكد من سالمة اإلجراء الطبي، كما ال يجب أن يصر 
املريض على عمل فحص تشخيصي على الرغم من أن الطبيب املعالج ال يجد له مبررًا.

هل هناك أنواع معينة من املكمالت الغذائية أو األطعمة تخفف من أضرار 
األشعة على الجسم؟

يمكن حماية أنفسنا باملغذيات املضادة لألكسدة، وبطبيعة الحال يجب أن يتم 
داٍع  هناك  كان  إذا  ولكن  الصحة،  على  للحفاظ  لألكسدة  نظام شامل مضاد  اتباع 
عالية  اإلجراءات  من  غيرها  أو  السينية  األشعة  أو  املقطعية  باألشعة  فحص  إلجراء 

اإلشعاع يتم التفكير في االقتراحات اآلتية:
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• اختيار مكمل غذائي ممتاز وعالي الفّعالية ويحتوي على مادة البولي فينول مثل: 	
ريسفيراترول، وكيرسيتني.

• التوت 	 تناول األطعمة الغنية بمضادات األكسدة للتقليل من خطر اإلشعاع مثل: 
بجميع أنواعه، والشاي األخضر، أو مكّمل الصويا.

• بالجرعات 	 االختبار  قبل  والجنكو  والجينسنغ،  الكركمني،  مستخلصات  تناول 
املوَصى بها.

• 	 .C و A تناول الجرعات املوَصى بها من الفيتامينات املضادة لألكسدة باألخص

• تناول مكمل غذائي جيد من الزنك عن طريق الفم إذا لم تكن تستخدمه بالفعل.	

• التأكد دائمًا من تناول كمية جيدة من املاء قبل فحص اإلشعاع.	

• تقليل التعّرض لألشياء املسببة لألكسدة مثل: دخان التبغ )التدخني(.	

هل من املمكن أن يظل املرافق مع املريض في أثناء الفحص؟

املريض  كان  إذا  فمثاًل:  املريض،  الفحص وحالة  نوع  املرافق على  بقاء  يعتمد 
طفاًل، ويستدعي وجود أحد الوالدين لتثبيته، فباإلمكان بقاؤه شرط التأكد من عدم 
وجود حمل إذا كان املرافق سيدة، ويجب لبس واقي الرصاص عند الفحص، أما إذا 
كان وجود املرافق في أثناء الفحص بالرنني املغناطيسي فيجب التأكد من خلو جسمه 
من أي أجسام معدنية، أو بطارية قلب، وُينصح بأن يضع املرافق سدادات األذن؛ حتى 
ال ينزعج من صوت الجهاز، بينما ال يستدعي فحص السونار أي تحفظات بالنسبة 

للمرافق. 

ما أفضل فحص تشخيصي؟

إن أفضل فحص تشخيصي هو الذي يناسب حالة املريض الصحية، فلكل نوع 
وبالتنسيق مع  املعالج،  الطبيب  رؤية  يتحّدد وفق  األمراض فحص خاص، وهذا  من 

طبيب األشعة. 
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هل تتأثر األشعة السينية التشخيصية وفحص الرنني املغناطيسي بنوع 
املالبس في أثناء الفحص؟

إذا كانت املالبس غير قطنية تمامًا أو تحتوي على ثنايا أو طّيات كثيرة فإنها 
ُتظِهر ظاًل في الصورة يؤثر في جودة التشخيص، كما أن الِقَطع املعدنية مثل: األزرار 
الرنني  فحص  في  للمغناطيس  وتنجذب  للجسم،  األشعة  اختراق  تمنع  ابات  والسحَّ

املغناطيسي.

هل واقي الرصاص املتوّفر بقسم األشعة يكفي للوقاية من اإلشعاع؟

األشعة نوعان: أشعة رئيسية وهي حزمة اإلشعاع األساسي الذي يتم تسليطه 
اإلشعاع  حزمة  من  قوة  أقل  وتكون  متناثرة  وأشعة  فحصه،  املراد  العضو  على 
األساسي، وتنتشر في أجزاء أبعد من العضو املراد فحصه، و يكفي واقي الرصاص 

للوقاية من خطر األشعة املتناثرة. 

كيف يمكن للمريض أو مرافقه أن يحمي نفسه من اإلشعاع؟

يتم  ال  الذي  العضو  على  الرصاص  واقي  وضع  من  املريض  يتأكد  أن  يجب 
فحصه، مثال على ذلك: إذا كانت األشعة على الصدر أو األطراف فيجب وضع الواقي 
على منطقة الحوض لحماية الجهاز التناسلي من األشعة املتناثرة، واملرافق يجب أن 

يرتدي الواقي ليمنع أكبر قدر ممكن من الجسد من خطر األشعة املتناثرة.

كيف يقي املريض نفسه من خطر األشعة املتنقلة في األجنحة؟

يتم  ال  الذي  العضو  على  الرصاص  واقي  وضع  من  املريض  يتأكد  أن  يجب 
بوجود  الجناح  في  املعنيني  إبالغ  األشعة  اختصاصي  على  الواجب  ومن  فحصه، 
فحص باألشعة السينية في حال وجود مرضى أو عامالت الرعاية الصحية الحوامل 
ملغادرة املكان لبضع دقائق لحني انتهاء الفحص، وفحص األشعة السينية املتنقل ال 
التزام  عند  املرضى  على  عالية  يشّكل خطورة  وال  األشعة،  من  كبيرًا  كمًا  يستخدم 

املسافة املناسبة لالبتعاد عن الجهاز.    
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ال ُيسمح 
بالدخول عندما 
يكون الضوء 
األحمر مضاًء.

منطقة 
خطر 

إشعاعي

خطر إشعاعي

• ال ُيسمح للمرأة الحامل بالدخول.	
• إذا كانت املرأة حاماًل أو هناك احتمالية 	

بأن تكون حاماًل، فيجب أن تخبر فني 
األشعة بذلك على الفور.

شكل يوضح بعض العالمات التحذيرية التي تكون موجودة في الغرف التي ُيستخدم 
فيها الفحوص املؤينة.

هل يتغّير تأثير اإلشعاع بتغّير السن؟

أكثر من  باألشعة  تتأثر  النمو  مازالت في طور  التي  األنسجة  أن  املعروف  من 
غيرها؛ لذلك ُتعد األشعة خطرة على الجنني، والرّضع، واألطفال أكثر من كبار السن.

ما آثار التعّرض لعدد متكرر من الفحوص الشعاعية؟ 
على الرغم من عدم وجود رقم محدَّد لعدد مرات التعّرض لألشعة السينية اآلمنة 
لإلشعاع  التعّرض  من  بالحد  توصي  لألشعة  األمريكية  الكلية  أن  إال  عام،  كل  في 
التشخيصي مدى الحياة إلى 100 ملي سيفرت، وهو ما يعادل حوالي 10000 أشعة 

سينية على الصدر، أو 25 فحصًا باألشعة املقطعية على الصدر.
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ملاذا ُتغيِّر صبغة الفحص باألشعة التليفزيونية لون البراز إلى اللون األبيض؟ 
لبضعة أيام بعد الفحص، قد يصبح لون البراز أبيض أو أفتح من اللون املعتاد، 
ويحدث ذلك بسبب صبغة الباريوم )البيضاء(؛ ألن كثافتها عالية، ويصعب على الجسم 
تحليلها بالكامل، فيتم إفرازها )تفريغها( من الجسم كما هي، وُيعد ذلك أمرًا طبيعيًا.

تستخدم فحوص التصوير املؤينة وغير املؤينة عدة أنواع من الصبغات 
امللونة، فهل تختلف أنواع الصبغات بني الفحوص؟ وما أنواعها؟

هناك عدة أشكال ُتستخدم كصبغة ملونة لصور الفحوص التشخيصية )مثل: 
غاز، أو سائل مائي، أو مكثَّف أو معلَّق(، ويتم إعطاؤها عن طريق الفم، أو من خالل 
املستقيم، أو وريديًا، أو داخل الشرايني، وغالبًا ما يستخدم التصوير املقطعي املحوَسب 
الصبغة القابلة للذوبان في املاء مثل: اليود، أما الرنني فيستخدم الصبغة القائمة على 
الجادولينيوم، وتستخدم فحوص التنظير الفلوري الصبغة املكثَّفة )الباريوم( في أغلب 
في  أما  واحد،  فحص  في  والغاز  الباريوم  خلط  يتم  األحيان  بعض  وفي  الفحوص، 
فُيستخدم غاز يحتوي على فقاعات  فحوص املوجات فوق الصوتية )فائق الصوت( 

دقيقة، أو كريات دقيقة كصبغة ملونة. 

ناحية  من  صغير  عمر  في  خاصة  لألشعة  تعّرض  إذا  الطفل  يتأثر  هل 
اإلنجاب والخصوبة مستقباًل؟

يمكن أن تقتل جرعات اإلشعاع العالية جدًا البويضات، أو الحيوانات املنوية، ومع 
ذلك فإن األشعة التشخيصية )مثل: األشعة السينية، أو التصوير املقطعي املحوَسب( 
تستخدم فقط جرعات إشعاعية منخفضة، وهذه الجرعات أقل بكثير من تلك التي يمكن 
أن تسبب آثارًا مدمرة للبويضات، أو الحيوانات املنوية، وتوجد كثير من الدراسات 
املتعلقة باآلثار الجينية املحتملة على النسل بعد تعّرض الوالدين ملستويات منخفضة 
من اإلشعاع، ولكنها لم تحّدد أي آثار سلبية؛ لذلك ُيعد اإلشعاع التشخيصي الذي 
ُيعرِّض األعضاء التناسلية ملستويات منخفضة من اإلشعاع آمنًا فيما يتعلق بالتأثيرات 
الجينية، وعادًة ما يكون تعّرض الحيوانات املنوية أو البويضات لإلشعاع ضئياًل إذا 
لم تتعّرض الخصيتان أو املبيضان بشكل مباشر، وفي حال تعرُّض الخاليا اإلنجابية 
مباشرة، فإن الجرعة املأخوذة من الفحص التشخيصي ال تشكل أي خطر ظاهريًا، وال 
توجد أي دراسات ُتظِهر أن تعّرض البويضات أو الحيوانات املنوية لإلشعاع منخفض 

املستوى يتسبب في حدوث تشوهات ِخلْقية، أو إجهاض للجنني.
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تأليف: د. طالب محمد احللبي

تأليف: أ. ازدهار عبد الّله العنجري

تأليف: د. نيرمني سمير شنودة

تأليف: د. ملياء زكريا أبو زيد

تأليف: د. إيهاب عبد الغني عبد الّله

تأليف: د. نورا أحمد الرفاعي

تأليف: د. نسرين كمال عبد الّله

تأليف: د. محمد حسن القباني

تأليف: د. محمد عبد العاطي سالمة

تأليف: د. نيرمني قطب إبراهيم

تأليف: د. عزة السيد العراقي

تأليف: د. مها جاسم بورسلي

تأليف: د. أحمد حسن عامر

73 ــ األشعة التداخلية

74 ــ سلس البول

75 ــ املكمالت الغذائية

76 ــ التسمم الغذائي

77 ــ أسرار النوم

78 ــ التطعيمات األساسية لدى األطفال

79 ــ التوحــد

80 ــ  التهاب الزائدة الدودية

81 ــ  احلمل عالي اخلطورة

82 ــ  جودة اخلدمات الصحية

83 ــ التغذية والسرطان وأسس الوقاية

84 ــ أمناط احلياة اليومية والصحة

85 ــ حرقة املعدة

86 ــ وحدة العناية املركزة

87 ــ األمراض الروماتزمية

88 ــ رعاية املراهقني

89 ــ الغنغرينة

90 ــ املاء والصحة

91 ــ الطب الصيني

92 ــ وسائل منع احلمل

93 ــ الداء السكري

94 ــ الرياضة والصحة

95 ــ سرطان اجللد

96 ــ جلطات اجلسم

97 ــ مرض النوم )سلسلة األمراض املعدية(

98 ــ سرطان الدم )اللوكيميا(

99 ــ الكوليرا )سلسلة األمراض املعدية(



100 ــ فيروس اإليبوال )سلسلة األمراض املعدية(

101 ــ اجلهاز الكهربي للقلب

102 ــ املالريا )سلسلة األمراض املعدية(

103 ــ األنفلونزا )سلسلة األمراض املعدية(

104 ــ أمراض الدم الشائعة لدى األطفال

105 ــ الصداع النصفي

106 ــ شلل األطفال )سلسلة األمراض املعدية(

107 ــ الشلل الرعاش )مرض باركنسون(

108 ــ ملوثات الغذاء

109 ــ أسس التغذية العالجية

110 ــ سرطان القولون

111 ــ قواعد الترجمة الطبية

112 ــ مضادات األكسدة

113 ــ أمراض صمامات القلب

114 ــ قواعد التأليف والتحرير الطبي

115 ــ الفصــــام 

116 ــ صحة األمومة

117 ــ منظومة الهرمونات باجلسم

118 ــ مقومات احلياة األسرية الناجحة

119 ــ السيجارة اإللكترونية

120 ــ الفيتامينات

121 ــ الصحة والفاكهة

122 ــ مرض سارس )املتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة(

)سلسلة األمراض املعدية(

123 ــ األمراض الطفيلية

124 ــ املعادن الغذائية

125 ــ غذاؤنا واإلشعاع

تأليف: د. عبد الرحمن لطفي عبد الرحمن

تأليف: د. ناصر بوكلي حسن

تأليف: د. أحمد إبراهيم خليل

تأليف: د. إيهاب عبد الغني عبد الّله

تأليف: د. سندس إبراهيم الشريدة

تأليف: د. بشر عبد الرحمن الصمد

تأليف: د. إيهاب عبد الغني عبد الّله

تأليف: د. سامي عبد القوي علي أحمد

تأليف: د. زكريا عبد القادر خنجي

تأليف: د. خالد علي املدني

تأليف: د. عبد السالم عبد الرزاق النجار

تأليف: د. قاسم طه الساره

تأليف: د. خالد علي املدني

تأليف: د. ناصر بوكلي حسن

تأليف: د. قاسم طه الساره

تأليف: د. سامي عبد القوي علي أحمد

تأليف: د. أشرف أنور عزاز

تأليف: د. حسام عبد الفتاح صديق

تأليف: د. عبير خالد البحوه

تأليف: أ. أنور جاسم بو رحمه

تأليف: د. خالد علي املدني

تأليف: د. موسى حيدر قاسه

تأليف: د. مجدي حسن الطوخي

تأليف: د. عذوب علي اخلضر

تأليف: د. خالد علي املدني

تأليف: د. زكريا عبد القادر خنجي



126 ــ انفصال شبكية العني

127 ــ مكافحة القوارض

128 ــ الصحة اإللكترونية والتطبيب عن ُبعد

129 ــ داء كرون

أحد أمراض اجلهاز الهضمي االلتهابية املزمنة

130 ــ السكتة الدماغية

131 ــ التغذية الصحية

132 ــ سرطان الرئة

133 ــ التهاب اجليوب األنفية

)nCoV-2019( 134 ــ فيروس كورونا املستجد

135 ــ التشوهات اخِللقية

136 ــ السرطان

137 ــ عمليات التجميل اجللدية

138 ــ اإلدمــان اإللكترونــي

139 ــ الفشل الكلوي

واء من األلم إلى الشفاء اء والــدَّ 140 ــ الــدَّ

141 ــ معلومات توعوية للمصابني مبرض كوفيد - 19

تساعد هذه املعلومات على التحكم في األعراض 

والتعافي عقب اإلصابة مبرض كوفيد - 19

142 ــ السرطان

       ما بني الوقاية والعالج

143 ــ التصلب املتعدد

144 ــ الــمـــغـــص

145 ــ جائحة فيروس كورونا املستجد 

       وانعكاساتها البيئية

146 ــ تغذيـة الطفل من الوالدة إلى عمر سنة 

147 ــ صحة كبار السن 

148 ــ اإلغــــمــــــاء 

تأليف: د. محمد عبدالعظيم حماد

تأليف: أ.د. شعبان صابر خلف الّله

تأليف: د. ماهر عبد اللطيف راشد

تأليف: د. إسالم محمد عشري

تأليف: د. محمود هشام مندو

تأليف: د. خالد علي املدني

تأليف: د. ناصر بوكلي حسن

ان محمد شحرور تأليف: د. غسَّ

إعداد: املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

تأليف: أ.د. مازن محمد ناصر العيسى

تأليف: د. خالد علي املدني

تأليف: د. أطالل خالد الالفي

تأليف: د. طالل إبراهيم املسعد

تأليف: د. جــود محمد يكــن

تأليف: الصيدالنية. شيماء يوسف ربيع

ترجمة وحترير: املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

تأليف: أ. د. سامح محمد أبو عامر

تأليف: د. رائد عبد الّله الروغاني

         د. سمر فاروق أحمــد

تأليف: د. ابتهال حكم اجلمعان

تأليف: غالب علي املراد

إعداد: املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

تأليف: د. علي خليل القطان 

سـامـة جـبـر البـكـر 
ُ
تأليف: د. أ



149 ــ احلََول وازدواجية الرؤية

150 ــ صحة الطفل

151 ــ اجلفـاف

152 ــ القدم السكري

153 ــ املنشطات وأثرها على صحة الرياضيني

154 ــ التداخالت الدوائية

155 ــ التهاب األذن    

156 ــ حساسية األلبان

157 ــ خطورة بعض األدوية على احلامل واملرضع

158 ــ التهاب املفاصل الروماتويدي

159 ــ االنزالق الغضروفي

160 ــ متالزمة داون

ـراءة 161 ــ ُعســر القـ

         الديسلكسيا 

162 ــ الرعاية الصحية املنزلية

163 ــ البكتيريــا النافعــة وصحة اإلنسان

164 ــ األطعمة الوظيفية

165 ــ الداء البطني واجللوتني

166 ــ خشونــة املفاصـــل

167 ــ األمراض النفسية الشائعة

ل الطعام ... املشكلة واحللول  168 ــ  عدم حتمُّ

169 ــ  كيف تتخلص من الوزن الزائد؟ 

170 ــ  الترجمة الطبية التطبيقية

171 ــ  األشعة التشخيصية ودورها

         في الكشف عن األمراض

تأليف: د. نادية أبل حسن صادق

تأليف: د. نصر الدين بن محمود حسن

تأليف: د. محمد عبد العـزيـز الزيبـق 

تأليف: د. حازم عبد الرحمن جمعــة 

تأليف: د. مصطفى جــوهـر حيـات

تأليف: الصيدالنية. شيماء يوسف ربيع

تأليف:  د. سليمان عبد الله احلمد 

تأليف: أ. د. لؤي محمود اللبان  

تأليف: الصيدالنية. شيماء يوسف ربيع

ـراهيــم الدعــي تأليف: د. عــلي إبـ

تأليف: د. تامر رمضان بدوي

تأليف: د. أحمد عدنان العقيل

تأليف: د. أحمد فهمي عبد احلميد السحيمي

تأليف: أ. د. فيصل عبد اللطيف الناصر

تأليف: أ. د. لؤي محمود اللبان

تأليف: د. خالد علي املدني

         د. غالية حمد الشمالن

تأليف: د. عبدالرزاق سري السباعي  

تأليف: د. طالب محمد احللبي  

تأليف: د. ندى سعد الّله السباعي  

تأليف: د. خالد علي املدني

         د. غالية حمد الشمالن

تأليف: د. ميرفت عبد الفتاح العدل  

ة  ان أحمد قمحيَّ تأليف: د. حسَّ

تأليف: د. منى عصام املال 



1 ــ العدد األول »يناير 1997«

2 ــ العدد الثاني »أبريل 1997«

3 ــ العدد الثالث »يوليو 1997«

4 ــ العدد الرابع »أكتوبر 1997«

5 ــ العدد اخلامس »فبراير 1998«

6 ــ العدد السادس »يونيو 1998«

7 ــ العدد السابع »نوفمبر 1998«

8 ــ العدد الثامن »فبراير 1999«

9 ــ العدد التاسع »سبتمبر 1999«

10 ــ العدد العاشر »مارس 2000«

11 ــ العدد احلادي عشر »سبتمبر 2000«

12 ــ العدد الثاني عشر »يونيو 2001«

13 ــ العدد الثالث عشر »مايو 2002«

14 ــ العدد الرابع عشر »مارس 2003«

15 ــ العدد اخلامس عشر »أبريل 2004«

16 ــ العدد السادس عشر »يناير 2005«

17 ــ العدد السابع عشر »نوفمبر 2005«

18 ــ العدد الثامن عشر »مايو 2006«

19 ــ العدد التاسع عشر »يناير 2007«

20 ــ العدد العشرون »يونيو 2007«

ثانياً : مجلة تعريب الطب

أمراض القلب واألوعية الدموية

مدخل إلى الطب النفسي

اخلصوبة ووسائل منع احلمل

الداء السكري )اجلزء األول(

الداء السكري )اجلزء الثاني(

مدخل إلى املعاجلة اجلينية

الكبد واجلهاز الصفراوي )اجلزء األول(

الكبد واجلهاز الصفراوي )اجلزء الثاني(

الفشل الكلوي

املرأة بعد األربعني

السمنة املشكلة واحلل

الچينيوم هذا املجهول

احلرب البيولوچية

التطبيب عن بعد

اللغة والدماغ

املالريا

مرض ألزهامير

أنفلونزا الطيور

التدخني: الداء والدواء )اجلزء األول(

التدخني: الداء والدواء )اجلزء الثاني(



21 ــ العدد احلادي والعشرون »فبراير 2008«

22 ــ العدد الثاني والعشرون »يونيو 2008«

23 ــ العدد الثالث والعشرون »نوفمبر 2008«

24 ــ العدد الرابع والعشرون »فبراير 2009«

25 ــ العدد اخلامس والعشرون »يونيو 2009«

26 ــ العدد السادس والعشرون »أكتوبر 2009«

27 ــ العدد السابع والعشرون »يناير 2010«

28 ــ العدد الثامن والعشرون »أبريل 2010«

29 ــ العدد التاسع والعشرون »يوليو 2010«

30 ــ العدد الثالثون »أكتوبر 2010 «

31 ــ العدد احلادي والثالثون »فبراير 2011«  

32 ــ العدد الثاني والثالثون »يونيو 2011«

33 ــ العدد الثالث والثالثون »نوفمبر 2011«

34 ــ العدد الرابع والثالثون »فبراير 2012«

35 ــ العدد اخلامس والثالثون »يونيو 2012«

36 ــ العدد السادس والثالثون »أكتوبر 2012«

37 ــ العدد السابع والثالثون »فبراير 2013«

38 ــ العدد الثامن والثالثون »يونيو 2013«

39 ــ العدد التاسع والثالثون »أكتوبر 2013«

40 ــ العدد األربعون »فبراير 2014«

41 ــ العدد احلادي واألربعون »يونيو 2014«

42 ــ العدد الثاني واألربعون »أكتوبر 2014«

البيئة والصحـة )اجلزء األول(

البيئة والصحـة )اجلزء الثاني(

األلـم.. »األنواع، األسباب، العالج«

األخطــاء الطبيــة

اللقاحات.. وصحة اإلنسان

الطبيب واملجتمع

اجللد..الكاشف..الساتر

اجلراحات التجميلية

العظام واملفاصل...كيف نحافظ عليها ؟

الكلى ... كيف نرعاها ونداويها؟

آالم أسفل الظهر

هشاشة العظام

إصابة املالعب »آالم الكتف.. الركبة.. الكاحل«

العالج الطبيعي لذوي االحتياجات اخلاصة

العالج الطبيعي التالي للعمليات اجلراحية

العالج الطبيعي املائي

طب األعماق.. العالج باألكسجني املضغوط

االستعداد لقضاء عطلة صيفية بدون أمراض

تغير الساعة البيولوجية في املسافات الطويلة

عالج بال دواء ... عالج أمراضك بالغذاء

عالج بال دواء ... العالج بالرياضة

عالج بال دواء ... املعاجلة النفسية



43 ــ العدد الثالث واألربعون »فبراير 2015«

44 ــ العدد الرابع واألربعون »يونيو 2015«

45 ــ العدد اخلامس واألربعون »أكتوبر 2015«

46 ــ العدد السادس واألربعون »فبراير 2016«

47 ــ العدد السابع واألربعون »يونيو 2016«

48 ــ العدد الثامن واألربعون »أكتوبر 2016«

49 ــ العدد التاسع واألربعون »فبراير 2017«

50 ــ العدد اخلمسون »يونيو 2017«

51 ــ العدد احلادي واخلمسون »أكتوبر 2017«

52 ــ العدد الثاني واخلمسون »فبراير 2018«

53 ــ العدد الثالث واخلمسون »يونيو 2018«

54 ــ العدد الرابع واخلمسون »أكتوبر 2018«

55 ــ العدد اخلامس واخلمسون »فبراير 2019«

56 ــ العدد السادس واخلمسون »يونيو 2019«

57 ــ العدد السابع واخلمسون »أكتوبر 2019«

58 ــ العدد الثامن واخلمسون »فبراير 2020«

59 ــ العدد التاسع واخلمسون »يونيو 2020«

جراحات إنقاص الوزن: عملية تكميـم املعـدة ...  

ما لها وما عليها  

جراحات إنقاص الوزن: جراحة تطويق املعــدة    

)ربط املعدة(

جراحات إنقاص الوزن: عملية حتويل املسار  

)املجازة املعدية(  

أمراض الشيخوخة العصبية: التصلب املتعدد

أمراض الشيخوخة العصبية: مرض اخلرف

أمراض الشيخوخة العصبية: الشلل الرعاش

حقن التجميل: اخلطر في ثوب احلسن

السيجارة اإللكترونية

النحافة ... األسباب واحللول

تغذية الرياضيني

البـــــــــهــــاق

متالزمة املبيض متعدد الكيسات

هاتفك يهدم بشرتك

أحدث املستجدات في جراحة األورام 

)سرطان القولون واملستقيم(

البكتيريا واحلياة

)nCoV-2019( فيـروس كـورونـا املســتجد

تطبيق التقنية الرقمية والذكاء االصطناعي في  

)COVID-19( 19- مكافحة جائحة كوفيد
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60 ــ العدد الستون »أكتوبر 2020«

61 ــ العدد احلادي والستون »فبراير 2021«

62 ــ العدد الثاني والستون »يونيو 2021«

63 ــ العدد الثالث والستون »أكتوبر 2021«

64 ــ العدد الرابع والستون »فبراير 2022«

65 ــ العدد اخلامس والستون »يونيو 2022«

اجلديد في لقاحات كورونا

التصلُّب العصبي املتعدد

مشكالت مرحلة الطفولة

الساعة البيولوجية ومنظومة احلياة

ر املناخي وانتشار األمراض واألوبئة التغيُّ

أمراض املناعة الذاتية
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