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التقنيات والعمليات املستخدمة للحصول على  هي التصوير الطيب تقنيات

لألغراض التشخيصية، العالجية أو  البشري )أو أجزاء منه( صور للجسم

املفاهيم الكثري من التصوير الطيب علم واسع يشارك فيه  يعتربالبحثية. 

العلمية واهلندسية والكمبيوتر. وكلما تطورت هذه العلوم نتج عنها 

متقدمة تساعد الطبيب يف الكشف عن املرض بسهولة وبدقة  أجهزة

ويف هذا الكتاب سوف نعرض جمموعة من تقنيات التصوير الطيب عالية. 

احلديث مع الرتكيز على املفاهيم الفيزيائية لفكرة عمل كل تقنية 

 والعيوب املتعلقة بكل تقنية.وكيف تنتج الصورة واهم املزايا 

ويستخدم عادة لتحديد  يركز على التصوير باشعة اكس األولاجلزء 

 .نوع ومدى كسور العظام يف احلاالت االسعافية

صورًا حية  اليت توفر الفلوروسكوبييركز على تقنية  اجلزء الثاني

 ولكنها باشعة اكسالتصوير  لألعضاء الداخلية للجسم بنفس طريقة

ناء إلظهار األعضاء الداخلية أث ،اليود ،الباريوم تستخدم مادة وسيطة مثل

الفلوروسكوبي يف العمليات حتت  عملها. تستخدم طريقة التصوير

معلومات عن األعضاء  التصوير عندما تكون هناك حاجة للحصول على

 .الداخلية أثناء العملية

فوق الصوتية االلرتاساوند  األمواج يستخدم التصوير باستخدام اجلزء الثالث

واليت  ميغاهرتز 01إىل  2وهي موجات صوتية ذات تردد عال يرتاوح بني 

 تنعكس من قبل أنسجة اجلسم بزوايا خمتلفة لتنتج صورًا ثنائية األبعاد

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%85
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عند  اجلنني . غالبًا ما تستخدم هذه الطريقة ملراقبةالشاشة عادة على

 النساء احلوامل. تتضمن بعض االستخدامات اهلامة األخرى تصوير األعضاء

الباطنة، القلب، األعضاء التناسلية الذكرية، وأوردة األرجل. على الرغم 

هذه الطريقة تقدم معلومات تشرحيية أقل من طرق التصوير األخرى  أن

املغناطيسي إال أن هلا العديد من باألشعة املقطعية أو بالرنني  كالتصوير

جتعلها من أفضل أدوات التشخيص يف العديد من احلاالت  امليزات اليت

تتضمن دراسة وظائف األعضاء املتحركة يف الزمن  وخاصة احلاالت اليت

أيضًا استخدام هذه الطريقة على اعتبار أن  الفعلي، كما أنه من اآلمن

 .عيإشعا املريض ال يتعرض إىل أي تأثري

يستخدم  اجلزء الرابعهو موضوع  التصوير بالرنني املغناطيسي

يف جزيئات املاء املوجودة يف  اهليدروجني نواة مغناطيسات قوية ليستقطب

حيث يتم فك تشفريها معطية  لرصدل األنسجة البشرية مولدة إشارة قابلة

 املغناطيسي ثالث أنواع من صورة للجسم. يستخدم التصوير بالرنني

أجهزة  تتمكن سوف نشرحها بالتفصيل.:احلقول الكهرومغناطيسي

واليت  التصوير بالرنني املغناطيسي احلديثة من إنتاج صورًا ثالثية األبعاد

 باشعة اكستعترب تعميمًا للصور الثنائية البعد. على خالف التصوير 

 نةاألشعة املؤي صوير بالرنني املغناطيسي ال يستخدم أي نوع منفإن الت

وبالتالي فإنه ال يتصاحب مع خماطر صحية، حيث أنه ليس من املعروف وجود 

خماطر صحية على املستوى البعيد للتعرض إىل حقل مغناطيسي  أي

 ولكن يوجد خماطر صحية من جراء تسخني األنسجة ،ساكن قوي

بتعريضها حلقل األمواج الراديوية والتأثري على األجهزة املزروعة ضمن 

 كمنظمات عمل القلب.  اجلسم

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A9_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
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أحد وسائل وهي  مساجلزء اخلاهو موضوع  باألشعة املقطعية التصوير

 تكوين صورة ثالثية األبعادأشعة اكس ل التصوير الطيب تعتمد على

اجلسم الداخلية. وتتكون عن طريق عدة صور ثنائية األبعاد  ألعضاء

بوضوح عالي ويتميز التصوير املقطعي  .تلتقط حول حمور ثابت للدوران

 بشكل متناهي الدقة بعكس العظام جًدا للصورة وُيظِهر تفاصيل

  .الذي يصور األنسجة الرخوة بدقة عالية تصوير الرنني املغناطيسي

 تستخدم الصور منحيث  اجلزء السادسوهو موضوع  التصوير النووي

اللتقاط مناطق النشاط احليوي واليت غالبًا  الطب النووي يف اماجكامريا 

 مثل بنظري يتم حقن املريض .كالسرطان ماتكون مرتافقة مع األمراض

حيث يتم امتصاص هذه النظائر بسرعة أكرب من قبل  021نظري اليود 

املناطق احليوية الفعالة يف اجلسم كاألورام السرطانية أو الشقوق يف 

 لتصوير بإشعاعاشاملة عن تقنية كما يعرض هذا اجلزء فكرة  .العظام

يف التحري عن أمراض الدماغ والقلب.  تستخدم يفواليت (PET)  البوزيرتون

قصري، فتكون  عمر النصف له نظري وكما يف الطب النووي يستخدم

الذي  18 الفلور يف اجلسم قضرية، مثل نظري نشاطه اإلشعاعي مدة

 ميكن أن يدخل يف تركيب مواد تستهلك يف اجلسم البشري مثل سكر

، الذي يتم استهالكه بشكل مباشر من قبل اخلاليا اجللوكوز

 .السرطانية
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 X-rayأشعة اكس 

اكتشف عامل أملاين اسمه ويليام رونتجن  1895يف عام 

Wilhelm Roentgen  أشعة أكس بينام كان جيرى جتربة

 gasتسليط شعاع الكرتوين عىل أنبوبة تأين غازي 

discharge tubeشاشة .  الحظ العامل رونتجن أن ال

الفوسفورية يف املخترب بدأت تتوهج عند اصطدام شعاع 

االلكرتونات عليها.  هذه النتيجة يف حد ذاهتا مل تكن 

مدهشه حيث كان من املعلوم أن تتوهج الشاشة الفوسفورية بفعل الشعاع 

االلكرتوين ولكن رونتجن أحاط األنبوبة املفرغة بألواح سوداء سميكة لتتمكن من 

لكهرومغناطييس املنبعث من األنبوبة املفرغة، كام وضع رونتجن حجب اإلشعاع ا

عدة أجسام بني األنبوبة والشاشة الفوسفورية وكانت النتيجة إن الشاشة 

الفوسفورية الزالت تتوهج.  وحتى يتأكد من أن هناك أشعة جديدة هي التي 

لشاشة الفوسفورية قام رونتجن بتجربة إىل ااخرتقت تلك األجسام ووصلت 

وضع يده أمام األنبوبة املفرغة وشاهد عىل الشاشة قام بإضافية وهي بأنه 

الفوسفورية صورة لعظام يده، الحظ هنا إن رونتجن اكتشف أشعة جديدة هي 

 أشعة اكس ويف نفس الوقت اكتشف احد أهم تطبيقاهتا.

رونتجن أعظم واهم انجاز طبي يف تاريخ البرشية وهو التشخيص اكتشف 

ة اكس التي تسمح لألطباء بتشخيص الكسور يف العظام بدون إجراء باستخدام أشع
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عملية جراحية كام تستخدم أشعة اكس للكشف 

عىل األجسام الغريبة يف جسم اإلنسان وتطور 

التشخيص بأشعة اكس لتمكن األطباء من 

تصوير األوعية الدموية واألعضاء البيولوجية يف 

 جسم اإلنسان.  

الفكرة الفيزيائية إلنتاج أشعة اكس ورشح  بتوضيح سوف نقوم اجلزءيف هذه 

 تركيب اجلهاز.

 

أشعة اكس يف األساس مثل األشعة املرئية حيث إهنا جزء من الطيف 

الكهرومغناطييس ولكن أشعة اكس حتمل طاقة أكرب من طاقة األشعة املرئية بكثري.  

ية وأشعة اكس،  يمكن التمييز بني ولرشح ذلك دعنا نجري مقارنة بني األشعة املرئ

هذين النوعني من األشعة من حيث طاقة الفوتون أو الطول املوجي أو الرتدد وكل 

 تلك الكميات ترتبط مع بضعها البعض من خالل املعادالت التالية:

      الرتدد         xطاقة الفوتون = ثابت بالنك 

     الرتدد = رسعة الضوء / الطول املوجي
 

 
       

 من طاقة فوتونات األشعة املرئية وهذا يعني ربمتتاز أشعة اكس بان طاقة فوتوناهتا أك

 أن ترددها كبري وطوهلا املوجي قصري.
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تستطيع العني البرشية الرؤية من خالل األشعة املرئية ألن اهلل سبحانه وتعاىل حدد 

اإلبصار  ةوالتمتع بحاس طييس نستطيع الرؤيةلنا هذا اجلزء من الطيف الكهرومغنا

وبالتايل تعترب أشعة اكس أشعة غري مرئية بالنسبة لنا مثلها مثل أشعة  امن خالهل

الراديو واألشعة حتت احلمراء واألشعة فوق البنفسجية ولكن الفرق بني كل تلك 

 خواصها من ناحية طاقة الفوتون والرتدد والطول املوجي هلا.ان األشعة هي 

أن الذرة التي تنتج األشعة املرئية هي نفسها التي تنتج أشعة السؤال اآلن كيف 

 أكس؟

من األشعة املرئية وأشعة اكس تنتج من االنتقال االلكرتوين بني مستويات  كال

الطاقة يف الذرة.  تشغل االلكرتونات مستويات طاقة أو مدارات خمتلفة حول النواة 

ايل إىل مستوى طاقة منخفض يف الذرة وعندما ينتقل إلكرتون من مستوى طاقة ع

ينطلق فوتون حيمل فرق الطاقة بني املستويني.  تعتمد طاقة الفوتون املنبعث عىل 

الفرق بني مستويات الطاقة يف الذرة فيمكن ان تكون طاقة الفوتون الناتج يف مدى 

األشعة املرئية فينتج ضوء مرئي ويمكن ان تكون طاقة الفوتون املنبعث يف املدى 
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املرئي فينتج أشعة غري الغري 

مرئية، إذا نستنتج أن ما حيدد 

طاقة الفوتون الناتج أو 

املنبعث من الذرة هو 

االنتقال االلكرتوين بني 

 مستويات الطاقة.  

عندما يصطدم الفوتون 

املنبعث بذرة أخرى فإن تلك 

الذرة متتص طاقة الفوتون 

طاقة منخفض إىل مستوى من خالل احد الكرتوناهتا لينتقل اإللكرتون من مستوى 

طاقة أعىل ألنه امتص طاقة إضافية.  ورشط امتصاص اإللكرتون طاقة الفوتون ان 

تكون طاقة الفوتون تساوي فرق مستويات الطاقة التي سينتقل هلا اإللكرتون )هذا 

رشط يعود إىل طبيعة الذرة بنية الذرة كام خلقها اهلل سبحانه وتعاىل( وإذا اختل هذا 

 حيدث امتصاص الفوتون من قبل الذرة.   الرشط فلن

الذرات التي تكون أجسامنا تتعامل مع األشعة الكهرومغناطيسية )نقصد كل 

األشعة املرئية واألشعة الغري مرئية( بنفس اآللية السابقة، فأشعة الراديو التي حتيط 

توى بنا ال متتلك الطاقة الكافية لتنقل الكرتونات الذرات من مستوى طاقة إىل مس

طاقة أعىل لذلك فهذه األشعة تعرب أجسامنا دون امتصاص لفوتوناهتا.  أما أشعة 

أكس ففوتوناهتا ذات طاقة عالية متكنها من ان تعرب كل األشياء يف طريقها ولكن 
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بطريقة خمتلفة عن أشعة الراديو حيث تستطيع أشعة اكس ان متنح الكرتونات 

الطاقة من حترير االلكرتونات من الذرة  الذرات الطاقة الكافية مما قد تسبب تلك

متاما كام حيدث يف ذرات العنارص اخلفيفة )عددها الذري قليل( حيث يستغل جزء 

من طاقة فوتون أشعة اكس من حترير اإللكرتون من الذرة واجلزء املتبقي يكسب 

ي اإللكرتون طاقة حركة ليغادر الذرة.  ولكن يف ذرات العنارص الثقيلة )هلا عدد ذر

كبري( فإهنا متتص طاقة أشعة اكس لوجود مستويات طاقة تتوافق مع طاقة فوتون 

 أشعة اكس.

نستنتج مما سبق ان العنارص اخلفيفة ذات ذرات صغرية ال متتص أشعة اكس وان 

 العنارص الثقيلة ذات الذرات الكبرية متتص أشعة اكس.

وبالتايل ال متتص أشعة اخلاليا املكونة للجلد يف أجسامنا تتكون من ذرات صغرية 

اكس بينام ذرات الكالسيوم املكونة للعظام هي ذرات كبرية ومتتص فوتونات أشعة 

 اكس.

 يف اجلزء التايل سنتناول رشح تركيب جهاز إنتاج أشعة اكس ورشح فكرة عمله.

 استخدامات أخرى ألشعة اكس

ألشعة اكس استخدامات مجة ويف جماالت عديدة فكام أن ألشعة 

ر كبري يف تطور علم الطب فقد لعبت هذه األشعة دور كبري اكس دو

يف جمال ميكانيكا الكم وعلم البلورات وعلم الفلك ويف جمال 



 

www.hazemsakeek.net 13 

التطبيقات الصناعية تستخدم أشعة اكس كامسحات للكشف عن 

العيوب يف املنتجات الصناعية وتعترب أشعة اكس احد أهم املعدات 

 سام املشبوهة.املستخدمة يف املطارات للكشف عن األج

 

يشكل االلكرتود قلب 

جهاز إنتاج أشعة اكس 

والذي يتكون من كاثود 

وأنود داخل أنبوبة زجاجية 

مفرغة من اهلواء.  يتكون 

الكاثود من فتيلة تسخني 

مثل املوجودة يف املصباح 

الكهريب، عندما يمر التيار 

الكهريب خالل الفتيلة 

ا ترتفع درجة حرارهت

تدرجييًا إىل ان تصل درجة 

احلرارة التي متكن إلكرتونات الفتيلة من االنبعاث من سطحها.  األنود عبارة عن 

قرص من التنجستني مشحون بشحنة موجبة تعمل عىل جذب االلكرتونات املحررة 

 من الكاثود.
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ق يطبق فرق اجلهد عايل بني الكاثود واألنود يساعد عىل تعجيل اإللكرتونات لتنطل

بقوة يف اجتاه األنود.  عندما تصطدم االلكرتونات بذرات مادة االنود )التنجستني( 

فإن هذه اإللكرتونات تعمل عىل االصطدام بالكرتونات ذرات التنجستني يف 

املدارات الداخلية القريبة من نواة الذرة والتي تكون طاقتها كبرية.  يقوم إلكرتون يف 

ث مما حيدث انطالق لفوتون حيمل فرق الطاقة بني مدار أعىل بسد الفراغ الذي حد

املستويني.  وألن الفرق يف مستويي الطاقة كبري فإن الفوتون الناتج يكون فوتون 

 أشعة أكس.

 

تصطدم اإللكرتونات احلرة بذرة التنجستني، حترر إلكرتونات 

يف مدارات داخلية.. تنتقل الكرتونات من مدارات أعلى لتملئ 

 وينطلق فوتون حيمل فرق الطاقة. الفراغ الناتج

 

يمكن ان نحصل عىل فوتونات أشعة أكس بطريقة أخرى وهي بدون ان تصطدم 

اإللكرتونات احلرة بالذرة، وذلك عن كام يف احلالة التالية:  عندما تقرتب إلكرتونات 

حرة معجلة بالقرب من نواة األنود فإهنا تنجذب هلا بفعل قوة كولوم الكهربية، ألن 
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نواة موجبة الشحنة واإللكرتونات سالبة فتنحرف اإللكرتونات عن مسارها مما ال

يؤدي إىل تغيري يف طاقة حركتها وتنطلق فوتونات أشعة اكس حتمل فرق الطاقة قبل 

 breakingعرف هذه الطريقة بظاهرة الفرملة ت.  ااالنحراف بجوار النواة وبعده

action لينج وباألملانية تسمى بظاهرة بريمشرتاهBremsstrahlung  هي االسم

العلمي لظاهرة إنتاج أشعة اكس أي فرملة االلكرتونات عند مرورها بجوار انوية 

 العنارص الثقيلة التي تشكل مادة األنود.

 

اإللكرتونات احلرة تنجذب إىل نواة ذرات التنجستني،  وكلما 

سارها اقرتبت تلك اإللكرتونات املعجلة من النواة فإنها تنحرف عن م

 مما ينتج تغيري يف طاقتها فتنطلق فوتونات أشعة أكس.

 

نستنتج مما سبق ان الذرة هي املسئولة عن إنتاج أشعة اكس ولكن خيتلف األمر عنه 

يف حالة األشعة املرئية حيث إنه يتم إثارة إلكرتونات املدارات الداخلية للعنرص 
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 ية يتم إثارة الكرتونات املدارات اخلارجية.املنتج ألشعة اكس بينام يف األشعة املرئ

 

  إن التصادم احلادث بني اإللكرتونات املعجلة ومادة األنود لتوليد أشعة أكس

تعمل عىل توليد الكثري من احلرارة.  لذلك يستخدم موتور ليعمل عىل لف 

قرص األنود لنضمن تعرض مناطق خمتلفة من مادة األنود لشعاع 

يف كل مرة، مما حيميه من االنصهار بفعل االصطدام املستمر  اإللكرتونات

 واحلرارة الناجتة.

  يستخدم حواجز من الرصاص ملنع أشعة اكس من اخلروج واالنبعاث يف كافة

االجتاهات.  ويتم حتديد منفذ أشعة اكس عرب نافذة تفتح يف احلواجز وقبل 

ريض املراد خروجها متر عرب عدة مرشحات قبل ان تسقط عىل جسم امل

 تصويره.

  تثبت كامريا لتسجيل فوتونات أشعة اكس التي عربت خالل جسم املريض

وتستخدم تلك الكامريات أفالم خاصة حساسة ألشعة اكس تستخدم نفس 

التكنولوجيا املستخدمة يف األفالم العادية املستخدمة يف التصوير بالكامريات 

 العادية احلساسة للضوء املرئي.
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 بالصورة يف صورة نيجاتيف ويتم فحص الصورة حتت ضوء  يتم االحتفاظ

أبيض فتظهر املناطق التي امتصت أشعة اكس مثل العظام واملواد الصلبة تظهر 

يف الصورة بيضاء بينام املناطق التي مل متتص أشعة اكس مثل اجللد والعضالت 

 واألوعية الدموية تظهر يف الصورة معتمة.

 Contrast Mediaمادة التباين 

 والتصوير الفلورسكوبي

يف صورة أشعة اكس جلسم املريض ال يظهر أية أثار لألوعية الدموية 

أو لألعضاء العضوية مثل الكبد أو املعدة أو األمعاء، وإلظهار أية 

من تلك األعضاء يف صورة أشعة اكس بغرض تشخيص مرض ما 

 contrastفإن أخصائي أشعة أمس حيقن جسم املريض بامدة تباين 

media  مثل مادة الباريمbarium. 

تتكون مادة التباين هذه من سائل يمتص أشعة اكس بكفاءة أعىل من 

األنسجة املحيطة به فعند حقن املريض بالباريم السائل يف الوريد 

تصبح األوعية الدموية قادرة عىل امتصاص أشعة اكس مما ينتج عنه 

التصوير بحقن صورة لألوعية الدموية عىل فيلم أشعة اكس. ويسمى 

 .fluoroscopyاملريض بامدة التباين بالفلوروسكويب 

يعترب الفلوروسكويب من التقنيات التي تستخدم أشعة اكس لتصوير 

تدفق مادة التباين خالل اجلسم عرب فرتات زمنية حمددة فيتم حقن 
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املريض بامدة التباين ومن ثم يتم تعريض املريض جلرعات من أشعة 

نية متقطعة لرصد تدفق املادة وانسياهبا خالل اكس عىل فرتات زم

جسم املريض الصورة عىل شاشة فوسفورية تظهر مراحل انسياب 

مادة التباين خالل اجلسم والطبيب يقرر الصورة التي يريد التقاطها 

وهذا ما سنوضحه يف  عند فرتات زمنية حمددة للتشخيص فيام بعد.

 .اجلزء الثاين من الكتاب

 

بالرغم من الفوائد اجلمة التي وفرهتا أشعة اكس يف مساعدة الطبيب عىل تشخيص 

راحية إال أن اجلعمليات إجراء الاملريض واكتشاف كسور  العظام دون احلاجة إىل 

 أشعة اكس من املمكن ان تكون ضارة.

س من أشعة اككبرية ففي أول استخدام أشعة اكس تعرض املريض والطبيب جلرعة 

سببت أعراض مرضية مثل التي تسببها العنارص املشعة عىل اجللد.  والسبب يف ذلك 

.  ionization radiationيعود إىل ان أشعة اكس هي يف حد ذاهتا أشعة متأينة 

فعندما يصطدم الضوء العادي بالذرة فال حيدث تغيري يذكر عىل الذرة ولكن يف حالة 

عىل حترير الكرتونات الذرة وحتوهلا إىل أيون أشعة اكس تصطدم بالذرة فإهنا تعمل 

موجب وتقوم االلكرتونات املتحررة بتحويل املزيد من الذرات املجاورة إىل ايونات 

 بالتصادم معها.  
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االيونات أجسام مشحونة كهربيًا وليست متعادلة مثل الذرات مما يسبب تفاعالت 

ن أيضا أن حيدث خلل يف سالسل كيميائية غري طبيعية داخل اخلاليا احلية ومن املمك

قد يسبب موت لتلك اخللية مما يسبب  DNA.  حدوث خلل يف الـ DNAمحض الـ 

الكثري من األمراض الغري متوقعة أو ان تتحول اخللية احلية إذا مل متت إىل خاليا 

 رسطانية تنترش يف جسم اإلنسان ال سمح اهلل.  

رض األكثر من الالزم لألشعة له من أي انه بالرغم من فوائد أشعة اكس فإن التع

 اآلثار التي ال حيمد عقباها.

وبالرغم من كل ذلك تعترب أجهزة أشعة اكس األجهزة األكثر آمنا بني اخليارات 

املطروحة أمام الطبيب الستخدامها وان جهاز أشعة اكس ال غنى عنه يف 

 .املستشفيات ويعترب من أهم انجازات التقنية العلمية عرب العصور
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 اجلزء الثاني
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 التصوير الفلوروسكوبي

Fluoroscopy 

 

عمليات  سايس عىل األجهزة املستخدمة يفأيعتمد الطبيب يف عمله بشكل 

مواج فوق الصوتية والتصوير بالرنني املغناطييس التشخيص مثل التصوير باأل

جهزة التشخيص أوالتصوير باشعة اكس وغريها من التقنيات. تعتمد فكرة عمل 

ئ الفيزياء املختلفة. نالحظ ان اسم التقنية اعتمد عىل الظاهرة الفيزيائية عىل مباد

سوف نقدم من خالل صفحات هذا التي يعتمد عليها جهاز التشخيص يف عمله و

سوف نلقى الضوء عىل  اجلزءيف هذا الكتاب رشحا مبسطا هلا ولفكرة عملها. اما 
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بأشعة اكس. مع الرتكيز عىل تقنية التصوير الفلورورسكويب أحد تقنيات التصوير 

 رشح أجزاء اجلهاز وفكرة عملها ومراحل تطور تقنية التصوير الفلوروسويب.

هو احلصول عىل صورة  fluoroscopyالوظيفة األساسية للتصوير الفلوروسكويب 

مرئية ديناميكية متحركة ملا حيدث يف داخل جسم االنسان عىل خالف التصوير 

. حيث ان الدراسات الديناميكية radiographyاملعتاد  الثابت الذي يتم بالتصوير

هي فحوصات تظهر حركة األعضاء الداخلية يف جسم االنسان مثل حركة القلب 

 وعملية التنفس. 

اثناء فحص الفلوروسكويب يقوم طبيب االشعة باستخدام مادة صبغية لتعزيز تباين 

بة صور مرئية مستمرة العضو املراد تصويره. ومن ثم يقوم طبيب االشعة بمراق

لالعضاء الداخلية يف جسم االنسان تنتج عن تعرض املريض الشعة اكس. إذا 

الحظ طبيب االشعة يشء غريب اثناء فحص الفلوروسكويب فانه يمكنه ان يلتقط 

 صورة حتى يتسنى فحص االمر بدقة بعد انتهاء الفحص.

وروسكويب وهذا أدى اىل ادخل يف حديثا تقنية الكمبيوتر عىل تقنية التصوير الفل

تعزيز هذه التقنية واحلصول عىل صور واضحة مل يمكن احلصول عليها من قبل ويف 

هذا املقال سوف نستعرض رشحا مبسطا لتقنية الفلوروسكويب وكيف تتم مع 

الرتكيز عىل األجهزة وكيفية عملها ودور الفيزياء يف هذا اجلانب اهلام من التشخيص 

 روسكويب.الطبي من خالل الفلو

احتفظت هذه  1896منذ ان اخرتع طومسون اديسون الفلوروسكويب يف العام 

التقنية بامهيتها كاداة تشخيص هامة يف جمال التصوير االشعاعي. ويف الواقع فان 
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تصوير الفلوروسكويب ما هو اال تصوير تقليدي باستخدام اشعة اكس اال ان 

وهذا النوع من التصوير يعرف باسم الـ استخدامه يركز عىل تصوير االوعية الدموية 

angiography   أي تصوير االوعية الدموية، وتنقسم هذه التقنية إىل قسمني مها

والتصوير االشعاعي لالوعية  neuroradiologyالتصوير االشعاعي العصبي 

  vascular radiologyالدموية 

 

 يوضح خمطط تفصيلي لنظام التصوير الفلوروسكوبي 1شكل 

 

خمطط لكامل نظام تصوير الفلوروسكويب. يكون جهاز اشعة اكس  1ضح الشكل يو

يف اغلب األنظمة مثبتا وخمفيا أسفل رسير املريض. يتم تثبيت جهاز زيادة شدة 

وأجهزة الرصد املختلفة  image intensifierاضاءة الصورة او ما يعرف باسم 
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فزيون. يتم تشغيل جهاز األخرى فوق رسير املريض. تظهر الصورة عىل شاشة التل

وهي قيمة صغري  5mAاشعة اكس خالل التصوير الفلوروسكويب عند تيار اقل من 

باملقارنة مع القيمة املستخدمة يف احلصول عىل صور اشعة اكس والتي تصل لبضعة 

مئات من ميل امبري، وبالرغم من ان قيمة التيار املستخدمة قليلة نسبيا اال ان اجلرعة 

لتي يتعرض هلا املريض تكون كبرية خالل فحص الفلوروسكويب الن االشعاعية ا

املريض يتعرض بصورة مستمرة الشعة اكس لفرتة طويلة نسبيا من الزمن. اما 

املستخدمة اثناء الفحص فهي تعتمد عىل اجلزء املراد تصويره من  kVpبالنسبة لقيمة 

من خالل التحكم  اجلسم. يمكن لطبيب االشعة التحكم يف مستوى اضاءة الصورة

 او كالمها.  mAأو  kVpيف كال من 

 

الفلوروسكويب هي عملية ديناميكية ولذلك فان عىل طبيب االشعة ان يتكيف مع 

الصور املتحركة والتي تظهر يف بعض األحيان معتمة. وهذا يتطلب معرفة بشدة 

 لرؤية.اضاءة الصور وعلم االبصار وا

illumination

مزايا عديدة  image-intensifierشدة اضاءة الصورة  زيادةإضاف استخدام جهاز 

عىل أنواع الفلوروسكويب التقليدية حيث عمل هذا اجلهاز عىل زيادة شدة اضاءة 

الصور الناجتة. وكام هو االمر صعبا عندما حتاول قراءة كتابا باالعتامد عىل ضوء 
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 فانه من الصعب فهم وتفسري صور الفلوروسكويب الباهتة.خافت 

. luxتقاس مستويات شدة اإلضاءة بوحدة اللومني لكل مرت مربع ويرمز هلا بـ 

وجتدر اإلشارة هنا اىل ان العني تستطيع ان ترى عىل مدى واسع من مستويات 

مستويات اإلضاءة لبعض االجسام املعروفة حتى  2اإلضاءة. ويوضح الشكل 

 .luxستطيع ختيل وحدة ن

 

 مستويات شدة اإلضاءة لبعض االجسام املعروفة 2الشكل 

 

وكام نعلم ان املجسات البرصية يف العني تعتمد عىل نوعني من املجسات مها العيص 

 photopic visionواملخاريط للرؤية النهارية  scotopicpic visionللرؤية الليلية 

ان العني تعتمد عىل جمسات العيص  2الشكل  وبالتايل فانه حسب ما هو موضح يف
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وهذا النطاق الذي تكونت فيه  lux 100يف حاالت مستويات اإلضاءة األقل من 

الصور التي حصل عليها طبيب االشعة من الفلوروسكويب التقليدي ولكن بعد 

أصبحت الصور التي نحصل  image-intensifierادخال جهاز تكبري شدة اإلضاءة 

از الفلوروسكويب يف مستويات تسمح برؤيتها بالعني معتمدة عىل عليها من جه

 وهي منطقة الرؤية النهارية. lux 100املخاريط الن شدة اإلضاءة أصبحت اعىل من 

 

 شرح تركيب العني والفرق بني املخاريط والعصي.

 

طبقات من األنسجة املؤلفة من  10الشبكية غشاء معقد جدًا يف تركيبه وحيتوي عىل 

مليون خلية مستقبلة للضوء والتي  150ر من مليون خلية عصبية وما يقارب الـ أكث

وذلك نظرًا لشكلها الذي يشبه  Rods and Conesتعرف باسم العيص واملخاريط 

 العيص واملخاريط.

 

فقط حيث ان كل خلية  Conesتعتمد الرؤية الواضحة يف النهار عىل املخاريط 

تعمل هذه املخاريط يف الضوء، اما يف خمروطية تتصل بعصب برصي خاص و

فقط وحيث  Rodsحاالت االنارة الباهتة او يف العتمة فإن الرؤية تعتمد عىل العيص 
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ان كل جمموعة من العيص متصلة مع عصب برصي واحد فإن الرؤية ال تكون 

واضحة وال تكون االلوان زاهية كام هي يف النهار.  وهذا السبب يف ان مشهد حديقة 

 يف ضوء النهار مجيلة وزاهية االلوان ويف االنارة الباهتة تكون موحشة.تبدو 

 

اثناء فحص الفلوروسكويب يفضل احلصول عىل ادق التفاصيل وهذا يتطلب 

مستويات شدة اضاءة عالية، وهلذا السبب ادخل جهاز زيادة شدة اضاءة الصورة 

image-intensifier لوريسنت املستخدمة يف الفلوروسكويب الستبدال شاشات الف

التقليدي وايل كان عىل طبيب االشعة ان يفحص الصور يف غرف معتمة بعد ان 

دقيقة باجللوس يف غرفة معتمة او بارتداء نظارات  15يتكيف عىل الرؤية الليلية ملدة 

خاصة. مع استخدام جهاز زيادة شدة اضاءة الصورة ازدادت اإلضاءة لتنتقل إىل 

 ة الرؤية النهارية.منطق

 

image-intensifier

تعترب انبوبة زيادة شدة اضاءة الصورة جهاز الكرتوين معقد يستقبل الصور املتكونة 

 من اشعة اكس وحيوهلا إىل صورة بالضوء املرئي مع زيادة شدة اضاءهتا. 

زجاجية مفرغة من اهلواء كام هو  يتكون جهاز زيادة شدة اضاءة الصورة من انبوبة

 وتوضع االنبوبة يف علبة معدنية حلاميتها من الكرس.  3موضح يف الشكل 
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تقوم انبوبة زيادة شدة اضاءة الصورة بتحويل اشعة اكس اليت  3الشكل 

 حتمل تفاصيل الصورة إىل اشعة مرئية.

 

يادة شدة اضاءة عندما تنفذ اشعة اكس من جسم املريض فإهنا تسقط عىل انبوبة ز

وهي طبقة من  input phosphorالصورة وبالتحديد عىل رشحية ادخال فسفورية 

. متتص طبقة ايوديد السيزيوم فوتونات اشعة اكس ومن ثم CsIايوديد السيزيوم 

 تبعثها من اجلهة املقابلة )داخل االنبوبة( إىل فوتونات ضوء مرئي. .

وهي طبقة معدنية  photocathodeاثود ييل طبقة ايوديد السيزيوم طبقة الفوتوك

رقيقة حتتوي عىل مركبي السيزيوم واالنتيموين والتي تقوم بامتصاص الضوء املرئي 

الناتج عن طبقة فوسفور االدخال إىل الكرتونات. تتناسب عدد االلكرتونات الناجتة 

 عن الفوتوكاثود مع شدة اشعة اكس النافذة من جسم املريض. 
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ويستخدم فرق جهد  50cmزيادة شدة اضاءة الصورة ما يقارب يبلغ طول انبوبة 

مطبق بني الفوتوكاثود واالنود وهذا جيعل االلكرتونات  V 25,000عىل يصل إىل 

 الناجتة من الفوتوكاثود تتسارع يف اجتاه االنود.

االنود عبارة عن قرص دائري به فتحة يف وسطه متر عربها االلكرتونات حتى تصل 

، وتصنع هذه الطبقة من كربيتيد output phosphorوسفور اخلارجية إىل طبقة الف

الزنك والكادميوم وهنا عندما تصطدم االلكرتونات املعجلة يف هذه الطبقة ينتج 

 عنها ضوء مرئي.

 

كل شعاع اكس يتفاعل مع فوسفور االدخال ينتج يف  4الشكل 

 النهاية فوتونات ضوئية عند فوسفور اإلخراج.
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رة اىل استخدام عدسات كهروستاتيكية لرتكيز االلكرتونات املرسعة، جتدر اإلشا

وهذه العدسات الكهروستاتيكية مثبتة عىل امتداد انبوبة زيادة شدة اضاءة الصورة. 

هذه االلكرتونات املرسعة واملتجمعة بواسطة العدسات حتمل تفاصيل الصورة 

إلخراج فاهنا تعطي املتكونة عىل فوسفور االدخال وعندما تصطدم بفوسفور ا

إىل  50فوتونات ضوئية، وكل الكرتون يصل إىل فوسفور اإلخراج ينتج ما يقارب 

خمطط يوضح مراحل تفاعل اشعة اكس مع انبوبة  4فوتون ضوئي. يف الشكل  75

زيادة شدة اضاءة الصورة. نسبة عدد الفوتونات الضوئية الناجتة عند فوسفور 

كس عند فوسفور االدخال يعرف باسم فيض اإلخراج إىل عدد فوتونات اشعة ا

 .flux gainاحلصيلة 

 

 املراقبة التلفزيونية للفلوروسكوبي 5الشكل 
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لعرض الصور الديناميكية للفلوروسكويب عىل شاشة تلفزيونية يم استخدام كامريا 

تثبت عند طبقة فوسفور اإلخراج تعرف هذه الكامريا باسم كامريا الفيديكون 

vidicon متتلك هذه الكامريا سطح حساس له نفس  6حة يف الشكل وهي موض

قطر طبقة فوسفور اإلخراج النبوبة زيادة شدة اضاءة الصورة. تقوم الكامريا 

بتحويل الصورة الضوئي ةمن فوسفور اإلخراج إىل إشارة كهربية ترسل إىل جهاز 

م التصوير تلفزيون الفلوروسكويب. ويعترب نظام املراقبة التلفزيونية ميزة يف نظا

الفلوروسكويب حيث يمكن التحكم يف مستوى اإلضاءة والتباين للتلفزيون 

 وكذلك يمكن الكثر من طبيب مشاهدة ما حيدث اثناء التصوير الفلوروسكويب.

 

 Vidicon cameraكامريا الفيديكون  6الشكل 

 

تخزين كام يمكن تثبيت شاشة املراقبة التلفزيونية خارج غرفة التصوير. كام تسمح ب

الصورة عىل أي من وسائط التخزين االلكرتونية لعرض التسجيل مرة أخرى ان 

 تطلب االمر.
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 cm 25وطوهلا  mm 15تتكون كامريا الفيديكون عىل انبوبة اسطوانية قطرها 

وبداخلها يف داخلها عىل ملفات كهرومغناطيسية تستخدم لتحريك الشعاع 

 االلكرتوين داخل الكامريا.

خمطط الجزاء كامريا الفيديكون حيث يظهر الغطاء الزجاجي  7يوضح الشكل 

الذي حيافظ عىل أجزاء الكامريا الداخلية مفرغة من اهلواء، وحتتوي الكامريا عىل 

الكاثود املكون من مدفع الكرتوين يليه شبكات كهروستاتيكية وعىل الطرف املقابل 

 اهلدف ايل يقوم بوظيفة االنود.

ين من فتيلة ساخنة تعطي تيارا ثابتا من االلكرتونات تنطلق يتكون املدفع االلكرتو

حتت تأثري االثارة احلرارية. تقوم الشبكات الكهروستاتيكية بتجميع االلكرتونات 

املنبعثة يف صورة شعاع الكرتوين وتقوم الشبكات الكهروستاتيكية أيضا بتعجيل 

وين بواسطة ملفات االلكرتونات يف اجتاه االنود. يتم حتريك الشعاع االلكرت

 كهرومغناطيسية تعرف باسم ملفات االنحراف وملفات التوجيه 
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 كامريا الفيديكون واجزائها الداخلية 7الشكل 

 

عندما تصل االلكرتونات إىل االنود فاهنا تعرب من خالل شبكة وتتفاعل مع اهلدف. 

ية للهدف يتكون اهلدف من ثالثة طبقات ملتصقة مع بعضها البعض. الطبقة اخلارج

عبارة عن النافذة وهي طبقة الغالف الزجاجية وعىل اجلانب الداخيل للطبقة 

 signalالزجاجية طبقة رقيقة من املعدن او اجلرافيت تعرف باسم طبقة اإلشارة 

plate تصمم طبقة اإلشارة بسمك يسمح للضوء باملرور عربها وبسمك كايف .

سميت هبذا االسم الهنا الطبقة التي يمكنها من توصيل الكهرباء بكفاءة عالية. و

 خترج منها إشارة الفيديو اىل دائرة التلفزيون.

)أي من  photoconductiveالطبقة الثالثة هي طبقة ذات خاصية التوصيل الضوئي 

مادة عازلة وتصبح موصلة للكهرباء عند تعرضها للضوء( وهي عبارة عن طبقة من 
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ة اإلشارة. يتم مسح هذه الطبقة بواسطة تثبت هذه طبق األنتيمون ثالث كربيتيد

 الشعاع االلكرتوين الصادر من كاثود الكامريا.

االن عندما يسقط الضوء الناتج عن فوسفور اإلخراج يف انبوبة زيادة شدة اضاءة 

الصورة عىل االنود فانه يعرب من النافذة اىل طبقة اإلشارة يسقط يف النهاية عىل طبقة 

يمسحها من اجلانب املقابل الشعاع االلكرتوين فاذا سقط التوصيل الضوئي والتي 

عليها ضوء فاهنا مترر الشعاع االلكرتوين إىل طبقة اإلشارة يف صورة إشارة كهربية 

واذا مل يسقط عليها ضوء فاهنا تصبح عازلة وال ينتج عنها إشارة وجتدر اإلشارة هنا 

اقط عليها وبالتايل فان اىل ان موصلية هذه الطبقة يعتمد عىل كمية الضوء الس

اإلشارة الكهربية املتولدة يف طبقة اإلشارة يتناسب طرديا مع شدة الضوء الساقط 

 ويضح ما حيدث عند انود كامريا الفيديكون. 8عليها. الشكل 

توصل اإلشارة الكهربية )إشارة الفيديو( يف جهاز التلفزيون كام يتم يف توصيل 

تقبال املحطات الفضائية ولكن هنا يأخذ التلفزيون جهاز الريسيفر يف التلفزيون الس

اشارته من كامريا الفيديكون والتي اخذت بياناهتا من انبوبة زيادة شدة اضاءة 

الصورة والتي تعكس صورة املريض. فتظهر عىل شاشة التلفزيون ما حيدث داخل 

 جسم املريض ليتمكن الطبيب من تشخيص املرض.
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الفيديكون يعمل على توصيل  االنود يف كامريا 8الشكل 

 االلكرتونات اليت تشكل اإلشارة التلفزيوينية عند سقوط الضوء عليه

 

 Digitalاالنتقال من الفلوروسكويب التقليدي إىل الفلوروسكويب الرقمي 

fluoroscopy 

ينتج عن الفلوروسكويب التقليدي صور ظل الشعة اكس النافذة من جسم املريض 

طورت جمموعة من  1970شاشة التلفزيون. يف العام  وتظهر هذه الصور عىل

الفيزيائيني الطبيني يف جامعة ويسكونسني وجامعة اريزونا تقنية التصوير 

الفلوروسكويب ليصبح رقميا من خالل إضافة الكمبيوتر بني كامريا الفيديكون 

ا . هذا التطور أضاف الكثري من املزاي9وشاشة التلفيزيون كام هو وضح يف الشكل 

لتقنية الفلوروسكويب حيث يمكن اجراء العديد من التعديالت عىل الصور لتحسني 

 وضوحها وزيادة تباينها.



 

www.hazemsakeek.net 36 

 

 مكونات نظام الفلوروسكوبي الرقمي 9الشكل 

 

 CCD (Charge-Coupledاحلصول عىل الصورة رقميا باستخدام رشحية 

Device) 

إىل الفلوروسكويب الرقمي التحول الرئييس لالنتقال من الفلوروسكويب التقليدي 

 Charge-Coupledوالتي تعرف باسم ) CCDاعتمد عىل استخدام رشحية 

Device وهي نفس الرشحية املستخدمة يف الكمريات الرقمية وكامريات اجلواالت )

بدال عن كامريا الفيديكون عىل  CCDواملستخدمة كعني للروبوتات. تثبت رشحية 

. وهنا image-intensifier tubeشدة اإلضاءة  فوسور اإلخراج يف انبوبة زيادة

بالتقاط الصورة الضوئية املتكونة عىل طبقة فوسفور اإلخراج  CCDتقوم رشحية 

وحتويلها إشارات كهربية رقمية ختزن يف ذاكرة الكمبيوتر وعرضها عىل شاشته. 

 وعادة تستخدم حزمة من االلياف البرصية لنقل اإلشارة الضوئية من طبقة فوسفور

 .10كام هو موضح يف الشكل  CCDاإلخراج إىل رشحية 
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طريقة ربط الصورة املتكونة على طبقة فوسفور اإلخراج يف  10الشكل 

 من خالل حزمة االلياف البصرية. CCDانبوبة زيادة شدة اإلضاءة مع شرحية 

 

 تقنيات التصوير الفلوروسكويب الرقمي

إلمكان احلصول عىل صور أكثر ادخال تقنيات الكمبيوتر يف التصوير جعل با

وضوحا وأكثر دقة وأكثر تباينا وأكثر حدة من التصوير الفلوروسكويب التقليدي من 

خالل االعتامد عىل تقنيات طرح الصور من بعض حيث يتم اخذ صورة للمريض 

قبل ادخال مادة التباين ثم اخذ جمموعة من الصور خالل فرتات زمنية قصرية 

من الصورة األوىل لنحصل عىل صور واضحة للعضو املراد وطرح الصور اجلديدة 

يوضح الية عمل تقنية التصوير الفلوروسكويب الرقمي حيث  11تشخيصه. الشكل 

يتم حقن املريض بامدة التباين ثم يتم تشغيل جهاز اشعة اكس الذي يعمل يف هذه 
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طي احلالة يف صورة نبضية أي تنطلق اشعة اكس يف صورة نبضات وكل نبضة تع

صورة ختتزن يف ذاكرة الكمبيوتر وتعترب الصورة األوىل هي القناع ويتم طرح الصور 

 التالية من صورة القناع حتى يظهر عىل الشاشة الفرق فقط  

 

استخدام قناع الصورة لعملية طرح الصور الظهار الصور اليت  11الشكل 

 حتمل معلومات عن تدفق مادة التباين يف جسم املريض.

 

ملية الطرح التي تتم بواسطة الكمبيوتر تباين الصورة الن جسم االنسان تعزز ع

حيتوي عىل الكثري من االنسجة واألعضاء واالوردة والعظام ويف التصوير 

الفلوروسكويب التقليدي كانت الصور باهتة ويصعب احلصول عىل تفاصيد دقيقة 

، لكن 12يف الشكل بسبب اختفاء العضو املراد تصويره بني األعضاء األخرى كام 

هذه املشكلة اختفت يف تقنية التصوير الفلوروسكويب الرقمي حيث نحصل فقط 
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بعملية الطرح عىل صورة للعضو الذي حقن بامدة التباين ويستطيع الطبيب اجراء 

 تشخيص ديناميكي للمريض معتمدا عىل مشاهدة رسيان مادة التباين يف اجلسم.

 

ي صورة فلوروسكوبي قبل عملية الصورة على اليسار ه 12الشكل 

الطرح وعلى اليمني بعد اجراء عملية الطرح ونالحظ دقة وضوح الصورة 

 ومدى التباين فيها.

 

 اخلالصة:

نالحظ مدى دقة هذا اجلهاز من حيث اجزائه املتعددة والتقنيات الكثرية املستخدمة 

هذه للحصول عىل صورة ديناميكية ملا حيدث يف جسم االنسان وكيف تعمل 

 األجزاء مع بعضها البعض يف تناغم دقيق لتعطي صور دقيقة وواضحة.
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 اجلزء الثالث
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  Ultrasoundاألمواج فوق الصوتية 

نسمع كثريا عن استخدام األمـواج فـوق 

الصوتية يف تصـوير اجلنـني يف رحـم األم 

وهو يف مراحل تكوينه ويف مرات أخـرى 

ــوق  ــواج ف ــتخدام األم ــن اس ــمع ع نس

ت احلىصــ دون إجــراء الصــوتية يف تفتيــ

العمليات اجلراحية كام تستخدم األمـواج 

فوق الصوتية يف قياس رسعة تدفق الـدم 

يف األوردة لالطمئنان عىل سالمة القلب. 

وتعد استخدامات األمواج فوق الصوتية 

يف جمال الطـب مـن األساسـيات التقنيـة 

 للتشخيص دون إجراء العمليات اجلراحية.

لقاء الضوء عىل األمواج الفوق صوتية وكيف تعمل سنحاول إاجلزء  اويف هذ

 األجهزة الطبية املستخدمة يف التشخيص املعتمدة عىل األمواج فوق الصوتية.

 

عندما سعى عـامل الفيزيـاء  1822بدأت أول األبحاث يف املوجات الصوتية منذ عام 

الدين( السويرسي األصل حلساب رسعة الصوت عن طريق جرسه املائي )دانيل كو
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بجهود  1877وضع )نظرية الصوت( يف عام إىل يف مياه بحرية )جنيفا(.  والتي أدت 

والتي رشحت األساسـيات الفيزيائيـة ملوجـات الصـوت وانتقالـه  لورد ريليهالعامل 

نظــام رادار صــو  وارتــداده.  وتوالــت األبحــاث تباعــًا حتــى كــان تصــميم أول 

ألغراض املالحة البحرية  1914( يف الواليات املتحدة عام Sonarواملعروف باسم )

ولتحديد أماكن املارينز األملاين يف احلرب العاملية األوىل.  ومل توظف املوجـات فـوق 

الصوتية خلدمة األغراض الطبية حتى بداية األربعينات عىل يـد دكتـور األعصـاب 

ثيودو( والذي يعترب أول طبيب استخدم املوجات فـوق الصـوتية النمساوي )كارل 

يف التشخيص الطبي وقد واجه يف ذلك صعوبات بسبب امتصاص عظام اجلمجمـة 

 ملعظم طاقة املوجات فوق الصوتية.

وبعــد حصــيلة جهــود مكثفــة للفيزيــائيني واملهندســني امليكــانيكيني والكهربــائيني 

ومربجمي الكمبيوتر والباحثني ودعم احلكومـات والبيولوجيني بالتعاون مع األطباء 

ابتدأ التشخيص باملوجات فوق الصوتية ليأخذ حمله يف عيادات األعصاب والقلـب 

والتـي  B-Modeحمدودة االسـتخدام إىل   A-Modeوالعيون ولتتطور املوجات من

سعى العامل )دوغالس هوري( كفني أشعة الستغالهلا يف التشـخيص لقـدرهتا عـىل 

األنسجة هبدف الدراسة الترشحيية ألعضاء اجلسم يف جامعة )كولورادو( يف  اخرتاق

دنغر بالتعاون مع زميله أخصائي الكىل )جوزيـف هـوملس( والـذي بـدوره تبنـى 

األبحاث الطبية عىل هذا الصعيد وقام بتوجيهها وبتعاون العلامء واملهندسني )بيلز و 

عـام  B-Modeبعـاد يعمـل بنظـام بوساكوين( كان أول جهاز ألرتاساوند ثنـائي األ

.  وتوالت األجهزة التي تعمل يف هذا النظام إال أهنا مجيعا كانت كبرية احلجـم 1951
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وعىل املريض أن ينغمس كليا أو جزئيا يف املاء يف وضعية السكون لفرتة زمنية طويلة 

 األمر الذي جعله غري عميل ويستحيل وجوده يف عيادات االختصاص.

بدأ العامل بتطوير هذه األجهزة لتصـبح أكثـر حساسـية وأقـل  1955 ويف أواخر عام

حجام وأكثر سهولة يف طريقة الفحص حتى توصلوا للذراع املعدين املتحرك والـذي 

 يوضع عىل املكان املخصص للفحص.

ومع الثامنينات حدثت ثورة حقيقية يف عامل املوجات فوق الصوتية وهـي مـا يسـمى 

(Real time scanner أي )ثنـائي األبعـاد( التصوير احلي B-Mode والـذي عـن )

 ونبضـات القلـب وترصـفاته التعرف عىل حياة اجلنـني الفعليـة وحركاتـهطريقه تم 

 يف أملانيـا  1985والتنفس يف رحم األم. وكان أول جهاز فعـال يف هـذا املجـال عـام 

وند املصـنعة ألجهـزة االلرتاسـا للرشـكاتالثامنينات هي ميـدان التنـافس وكانت 

لتقديم أدق الصور وأوضـحها. وهكـذا اتضـحت معـامل علـم جديـد يف ختصـص 

 النسائية والتوليد ) تشخيص وسالمة اجلنني(.

وبعد هذه املراحل العريقة يف تاريخ املوجـات فـوق الصـوتية وبعـد ثـورات العلـم 

املتأججة عىل كل صعيد ومتطلبـات العرصـ املتجـددة غـدت أجهـزة االلرتاسـاوند 

وتوجـه العلـامء  -بالرغم من كل النجاح الـذي حققتـه -ألبعاد غري مرضيةالثنائية ا

نحو البعد الثالث للحصول عىل صور حية جمسمة ملا حيدث يف جسم اإلنسـان.  ويف 

اليابان يف جامعة طوكيو كان أول تقرير حول نظام األبعاد الثالثية ) الطول, العـرض, 

ناجحة يف احلصول عـىل صـورة جنـني وأول حماولة  1984العمق أو االرتفاع ( عام 
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 .1986ثالثية األبعاد من صورة ثنائية األبعاد عن طريق الكمبيوتر كانت عام 

وبعد تطوير أجهزة الرتاساوند مستقلة ثالثية األبعاد كانت املشكلة يف الفرتة الزمنيـة 

التي يستغرقها التقاط كل مقطع حيث تتجاوز العرش دقائق وهـو مـا يسـتحيل معـه 

ل سواء للطبيب املعالج أو املريض وبالتايل يستحيل معه التسويق. ومع اجلهـود العم

املكثفة والتطوير املستمر كان أول جهاز الرتاساوند ثالثي األبعاد يأخذ حمـال جتاريـا 

واستمر العـامل وخصوصـا يف اليابـان والنمسـا يف النمسا  1989يف األسواق يف عام 

فع عجلة التطور هذه حتى بدأت األبحاث حـول وكندا وحتى الصني يف د وبريطانيا

عندما بزغت فكرة التصوير ثالثـي األبعـاد احلـي  1996رباعي األبعاد يف لندن عام 

وليكون للبعد الرابع وهو البعد الزمني, دوره يف إعطاء صورة حقيقية حّية بأسـلوب 

رسعة اهلائلـة عميل, وما كان ذلك ليكون لوال التطورات اهلائلة يف علم الكمبيوتر وال

 يف إجراء العمليات احلاسوبية, ومن هنا كانت قصة البداية.

 

االلرتاساوند هي تكنولوجيا تستخدم األمواج فوق الصـوتية  االمواج فوق الصوتية

كيلـو هرتـز أي  20يف التصوير الطبي وتستخدم أمواج صوتية ذات تـرددات اكـرب 

من الرتددات التي تسمعها أذن اإلنسـان وتعتمـد فكـرة عمـل تلـك األجهـزة اكرب 

الطبية عىل األمواج الفوق صوتية التي تسقط عىل اجلسم وتنعكس عنه مثل ما يقـوم 

صوتية التي حيدثها لتسقط عىل الاخلفاش الذي يطري يف الليل مستعينا باألمواج فوق 
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سـاره دون احلاجـة إىل حاسـة األجسام أمامه وتـنعكس عنهـا ويسـمعها فيحـدد م

اإلبصار ليستدل عىل الطريق ولذلك يستطيع الطريان يف الليل. كام تستخدم احليتـان 

يف البحر األمواج فوق الصوتية وتستخدمها الغواصات البحرية كجهاز رادار يعمل 

يف أعامق املحيطات لكشف الغواصات املعادية.  وتعتمد فكـرة اسـتخدام األمـواج 

 عىل األحداث التالية: فوق الصوتية

يرسل جهاز األمواج فوق الصوتية أمواج صـوتية بـرتددات صـوتية عاليـة  .0

ميجاهريتز عىل صورة نبضات توجه إىل جسـم اإلنسـان  5إىل  1ترتاوح بني 

 من خالل جمس خاص.

خترتق األمواج فوق الصوتية جسم اإلنسان لتصطدم بالفواصـل واحلـدود  .2

ختلفة مثل السوائل املوجـودة بـني طبقـات املوجودة بني مكونات اجلسم امل

 اجللد احلد بني طبقة اجللد والعظم.

جزء من األمواج فوق الصوتية تنعكس عن احلدود الفاصلة بـني مكونـات  .1

جسم اإلنسان وتعود إىل املجس بينام تستمر بـاقي األمـواج فـوق الصـوتية 

 لتخرتق طبقات أعمق يف جسم اإلنسـان لتصـل إىل حـدود فاصـلة أخـرى

 وتنعكس عنها وترتد إىل املجس.

يلتقط املجس األمواج فوق الصـوتية املنعكسـة تباعـًا عـن طبقـات جسـم  .4

 اإلنسان التي اخرتقها ويغذي فيها جهاز األمواج فوق الصوتية.
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يقوم جهاز األمواج فوق الصوتية بحساب املسافة بني املجس وطبقة اجللـد  .5

تية مستخدما رسعة تلـك أو العضو الذي انعكست عنه األمواج الفوق صو

ومستخدمًا الـزمن الـالزم  1540m/sاألمواج يف جسم اإلنسان والتي تبلغ 

لعودة املوجات فوق الصوتية للمجس والتي تكون يف حدود امليكوثانية أي 

10
-6

sec. 

يظهر جهاز األمواج فـوق الصـوتية العالقـة بـني املسـافة وشـدة اإلشـارة  .6

زيع ثنـائي األبعـاد للمسـافة والشـدة املنعكسة من جسم اإلنسان لتكون تو

والتي تعرب عن الصورة التي نشاهدها عىل جهـاز األمـواج فـوق الصـوتية 

 واملوضحة يف الشكل التايل:

 

صورة أمواج فوق صوتية جلنني يف األسبوع الثاني عشر ويظهر على اليمني 

 الرأس ومن العنق وباقي اجلسم إىل اليسار.
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م جهاز األمواج فوق الصوتية فإن ماليني النبضـات يف أي جلسة للتصوير باستخدا

الصوتية التي ترسل للجسم وتستقبل مرة أخرى لتحلـل وحتسـب املسـافة القادمـة 

منها تلك األمواج لتعطي الصورة التي نراها، كام ان حتريك املجس من مكان ألخـر 

 يمكن ان يعطي صور من منظور خمتلف.

 كون أجهزة األمواج فوق الصوتية من األجزاء الرئيسية التالية:تت

 املجس. .0

 وحدة التحكم املركزية. .2

 وحدة التحكم بالنبضات. .1

 شاشة العرض. .4

 لوحة املفاتيح واملاوس. .5

 وحدة ختزين. .6

 طابعة. .7

Transducer Probe

جهـاز. يعترب املجس املستخدم يف أجهزة األمواج فوق الصوتية هو اجلزء الرئييسـ لل

ووظيفة املجس تكمـن يف إصـدار األمـواج الصـوتية ورصـد الصـدى املرتـد عـن 

انعكاسها.  ويمكن تشبيهه بالفم الذي يتحدث واألذن التي تسمع جلهـاز األمـواج 

فــوق الصــوتية.  وتعتمــد فكــرة عمــل املجــس عــىل ظــاهرة فيزيائيــة مهمــة هــي 

الضـغط لتوليـد الكهربـاء والتي تعني ظاهرة  piezoelectric effectالبيزوالكرتك 
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.  1880يف عـام  Pierre and Jacques Curieوالتي اكتشـفها العـامل بـري وكيـوري 

وهي عبارة عن بلورة كوارتز عند تطبيق تيـار كهربـائي عـىل بلـورة الكـوارتز فـإن 

البلورة يتغري شكلها برسعة يف صورة اهتزازات رسيعة جدًا تصدر أمـواج صـوتية.  

تصطدم أمواج صوتية تؤدي البلورة لالهتزاز فإن تيار كهريب والعكس حيدث عندما 

يتولد عنها.  وهبذا يمكن استخدام نفس بلـورة الكـوارتز إلصـدار األمـواج فـوق 

الصوتية واستقباهلا، مع تزويد املجس بامدة متتص الصوت حتى ال حيـدث تشـوي  

بني الصوت الصادر والصـوت املـنعكس.  

 كــذلك يــزود املجــس بعدســة صــوتية

acoustic lens  لرتكيـز األمـواج الصـوتية

 الصادرة من املجس.

يتم تصنيع هذه املجسات لتأخذ أشكاال 

وأحجاما خمتلفة لتستخدم حسب املنطقة 

املراد تصويرها بجهاز األمواج فوق 

الصوتية وكل جمس يصدر تردد خمتلف من 

األمواج فوق الصوتية لتحدد العمق الذي 

ج داخل جسم جيب ان خترتقه هذه األموا

اإلنسان للحصول عىل الصورة املطلوبة وبدقة عالية.  ويمكن ان حتتوي املجسات 

عىل أكثر من بلورة كوارتز وكل بلورة كوارتز جيب ان يكون هلا دائرهتا الكهربية 

املنفصلة، ويستخدم هذا النوع من املجسات املزودة بأكثر من بلورة للتحكم يف 

مواج فوق صوتية ومعه جهاز أ

عدة أنواع من اجملسات 

 املستخدمة
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تية الصادرة عن كل بلورة والذي يساعد عىل حتريك الفارق الزمني لألمواج الصو

 األمواج الفوق صوتية داخل اجلسم. 

 

  شكل يوضح أجزاء جاهز التصوير باستخدام األمواج فوق الصوتية

Central Processing Unit (CPU)

 ومتثل هذه الوحدة عقل اجلهاز وهـو عبـارة عـن جهـاز كمبيـوتر متصـل بـاملجس

ويزوده بالطاقة الكهربية.  وتقوم وحدة الـتحكم املركزيـة بإرسـال التيـار الكهـريب 
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للمجس ليصدر األمواج الفوق صوتية وكذلك يستقبل النبضات الكهربيـة الناجتـة 

من املجس عند استقباهلا لألمواج فوق الصـوتية املرتـدة عـن أجـزاء اجلسـم املـراد 

بكافة احلسابات التي متكن من رسم العالقة  تصويره.  وتقوم وحدة املعاجلة املركزية

 بني املسافة وشدة األشعة املرتدة لتكوين الصورة عىل الشاشة.

Transducer Pulse Controls

وهي توفر اإلمكانية للطبيب الذي يشغل اجلهـاز أو الفنـي املخـتص بإدخـال قيمـة 

املجـس والتـي جيـب حتديـدها مسـبقا الرتدد وزمن النبضات الصوتية الصادرة من 

حسب العضو املراد تصويره.  وكذلك تقـوم هـذه الوحـدة بـالتحكم ب ليـة املسـح 

 املستخدمة بواسطة اجلهاز إلظهار الصورة.

Display

وهي عبارة عن شاشة عرض عادية كاملستخدمة يف الكمبيـوتر والتـي تظهـر نتيجـة 

ة املركزيـة ويمكـن ان تكـون شاشـة ابـيض احلسابات التي قامت هبا وحدة املعاجلـ

 واسود أو شاشة ملونة حسب نوع ومواصفات جهاز األمواج فوق الصوتية.

Keyboard/Cursor

وهي األدوات التي يستخدمها الطبيب أو الفني املخـتص لتشـغيل برنـامج اجلهـاز 

حلسـاب األبعـاد  وإجراء عمليات حفظ الصورة عىل ملف وعمل بعض القياسـات

 مستعينا بالصورة الظاهرة عىل الشاشة.
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Disk Storage

وحدة احلفظ تستخدم حلفظ الصور التي ظهرت عىل الشاشة ووسـائط احلفـظ هـي 

أو األقـراص  hard disksنفسها املستخدمة يف الكمبيوتر وتشمل األقراص الصلبة 

.  وتستخدم لعمل أرشـيف DVDأو  CDأو األقراص املدجمة  floppy disksاملرنة 

 طبي حيفظ لتتبع حالة املريض يف مرات أخرى.

Printers

ويف األغلب طابعات كمبيوتر ولكن من النوع احلراري املعروف باسم الطابعات 

 احلرارية

بعاد ولكن هناك األجهزة التي حتدثنا عنها حتى اآلن هي أجهزة للتصوير ثنائي األ

نوعان من األجهزة التي تستخدم نفس التقنيات وهي أجهزة التصوير ثالثية األبعاد 

 وأجهزة دبلر لألمواج فوق الصوتية. 

3D Ultrasound Imaging

وتعتمد فكرة هذا اجلهاز للحصول عىل صور جمسمة ثالثية األبعاد ألعضاء الداخلية 

م اإلنسان أو للجنني من خالل مترير املجس فوق اجلسم أو إدارته املجس يف جس

 حول اجلسم ألخذ عدة صور ويقوم الكمبيوتر بتكوين الصور املجسمة منها.
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صور ثالثية األبعاد باستخدام التقنيات احلديثة للتصوير باألمواج فوق 

 الصوتية.

Doppler Ultrasound

وهي أجهزة تستخدم ظاهرة دبلر وفكرهتا ان األمواج الفوق صوتية املنعكسة عن 

األعضاء املتحركة حيدث تغيري يف الرتدد بني األمواج الفوق صوتية املرتدة واألمواج 

الفوق صوتية الساقطة عىل اجلسم.  ومن فارق الرتدد بني املوجات املرتدة والصادرة 

اء بدقة مثل حساب رسعة تدفق الدم من القلب يمكن حساب رسعة هذه األعض

 وإيل األوعية الدموية والرشايني.
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استخدام جهاز دبلر لألمواج فوق الصوتية لقياس سرعة تدفق الدم خالل 

 القلب

 

بالرغم من انه مل تسجل أيه حاالت مرضية يف كـال مـن اإلنسـان أو احليـوان الـذي 

لفحوصات بواسـطة األمـواج فـوق الصـوتية وان هـذه األجهـزة سـتبقى  تعرض

مستخدمة كأحد وسائل التشخيص بدون إجراء جراحـة أو اسـتخدام مـواد مشـعة 

حتقن يف املريض إال انه ينصح باستخدامها كلام دعت الرضورة فقط.  وذلـك تفاديـا 

اج فوق الصوتية لتعريض أجزاء من جسم اإلنسان للطاقة الصوتية الناجتة عن األمو

والتي متتص بسهولة يف املاء املوجود يف األنسجة احلية مما يسبب ارتفـاع موضـعي يف 

 درجة احلرارة للمناطق املعرضة لألمواج فوق الصوتية.
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كلام تطورت أجهزة الكمبيوتر كلام تطورت أجهزة األمواج فوق الصوتية من ناحيـة 

ية للمعلومات. كام جاري العمل عىل تطوير التصوير ثالثي الرسعة والقدرة التخزين

 األبعاد باستخدام األمواج فوق الصوتية وإنتاج أجهزة صغرية احلجم.

أما التطور األغرب واملشوق هو حتويل الصور املـأخوذة مـن جهـاز األمـواج فـوق 

لـذي الصوتية وتغذيتها خلوذة يضعها الطبيب عىل رأسه لتبني جمسم ومهي لإلنسان ا

 يتم تصويره متكن الطبيب من فحص األجزاء الداخلية جلسم اإلنسان.
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 لرابعااجلزء 

 



 

www.hazemsakeek.net 56 

 التصوير بالرنني املغناطيسي

Magnetic Resonance Imaging (MRI) 

 

جهاز التصوير بالرنني املغناطييس هو جهاز تصوير مثل جهاز أشعة اكس أو جهاز 

CT للحصول عىل الصور دقيقة  ولكن يستخدم املجال املغناطييس وأمواج الراديو

وتفصيلية وثالثية األبعاد متكن الطبيب من رؤية األجزاء الداخلية جلسم اإلنسان 

من عظام ومفاصل والدم وخصوصا األنسجة الرقيقة مثل الدماغ بدون استخدام 

ألشعة اكس أو احلقن باألصباغ لتعزيز التباين، ومن خالله يمكن اكتشاف التغريات 

ىل بعض أعضاء اجلسم نتيجة ملرض ما وذلك باملقارنة مع األعضاء التي قد تطرأ ع

، حيث اعترب 1977السليمة.  وقد جاء اكتشاف هذا اجلهاز يف الثالث من يوليو عام 
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حدثًا مذهاًل يف عامل الطب احلديث.  حيث يف ذلك التاريخ تم إجراء أول فحص 

 5ية التصوير أكثر من باستخدام التصوير بالرنني املغناطييس وقد استغرقت عمل

ساعات ومل تكن تلك الصورة واضحة املقارنة بتلك التي نحصل عليها يف أيامنا 

هذه.  ويرجع التطور يف تكنولوجيا التصوير بالرنني املغناطييس إىل جهود سبع 

سنوات للعلامء ريموند دامادين والري مانكوف ومايكل جولدسميث.  وقد 

يف بداية األمر والذي يعني القوي  Indomitableأطلقوا عىل هذا اجلهاز اسم 

للداللة عىل اجلهود املضنية التي بذلوها عىل مدار السبع سنوات من العمل والبحث 

 جلعل جهاز التصوير بالرنني املغناطييس حقيقة بعد ان كان جمرد فكرة.

وهـي  MRIالتصوير بـالرنني املغناطييسـ هـي تكنولوجيـا معقـدة وتعـرف باسـم 

والتي يف احلقيقة تعتمـد عـىل  Magnetic Resonance Imagingلجملة اختصار ل

الظاهرة الفيزيائية املعروفة بالرنني املغناطييس النووي والتي مـن األجـدر ان يكـون 

ولكن نظـرًا للواقـع الكلمـة  NMRIاسم اجلهاز الرنني املغناطييس النووي وخيترص 

،  ويف هـذه MRIا االكتفاء باالسم النووي عىل املريض أو املستمع فإن العلامء فضلو

املقالة سوف نتعرف عىل فكرة عمل هذا اجلهاز املتطور وماذا حيدث جلسم اإلنسـان 

عندما يوجد يف داخل هذا اجلهاز؟ وماذا نرى بواسطته؟ وملاذا جيب عـىل الشـخص 

ان يبقى ساكنا طوال وقت مكوثه داخل اجلهاز أثناء الفحص؟  هذه األسئلة وغريها 

 .ا املوضوع سنحاول اإلجابة عنها يف هذلكثريا
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مرت وارتفاعـه  2أمتار وطوله  3( MRIيبلغ طول جهاز التصوير بالرنني املغناطييس )

مرت كام حيتوي عىل أنبوبة أفقية متتد خالل مغناطيس، يستلقي املريض عـىل ظهـره  2

يس.  وليس بالرضـوري عىل رسير خاص يمر ببطء من خالل األنبوبة داخل املغناط

ان يتم إدخال جسم املريض بالكامل داخل التجويف املغناطييس وإنام يعتمـد ذلـك 

باحلجم والشكل حسب اجلزء من  MRIعىل نوع الفحص املطلوب، وختتلف أجهزة 

اجلسم املراد فحصه وتصويره حيث يتطلب وجود ذلك اجلزء مـن اجلسـم يف مركـز 

 التجويف املغناطييس.

فإن  MRIىل وجود املغناطيس والذي سنتعرف الحقا عىل دوره يف جهاز باإلضافة إ

مصدرًا ألمواج الراديو يستخدم كمصدر لتوليد نبضات مـن الطاقـة.  يقـوم جهـاز 

MRI  بتصوير أدق التفاصيل يف داخل جسم املـريض بدقـة نصـف مليمـرت ليكـون

 صور ثنائية األبعاد أو ثالثية األبعاد.  

ب مشـاهدة وفحـص داخـل جسـم اإلنسـان بدقـة عاليـة يمكن الطبي MRIجهاز 

باملقارنة بأجهزة التصوير الطبية املعروفة األخرى.  حيث انه ال يرتك أي تفاصيل إال 

ووفرها وبالتايل ال حاجة الستخدام أجهزة تصوير أخـرى إذا حصـلنا عـىل صـورة 

ب يسـب MRIكام أنه بتعديل بعض العوامل أثناء الفحـص فـإن جهـاز  MRIبجهاز 

تغري يف جلد اإلنسان مما ينتج عنه صور خمتلفة متكن الطبيب من استنتاج مـا إذا كـان 

ذلك طبيعيا أو غري ذلك.  كام يمكن ان يتم تصوير تدفق الدم يف كل جسم اإلنسـان 

حتى يف أدق الشعريات الدموية مما يسمح بانجـاز الدراسـات عـىل أنظمـة وأجهـزة 
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إىل انه ليس بالرضورة حقن املريض بـامدة التبـاين  اإلنسان الرئيسية كام تدل اإلشارة

 التي تستخدم يف أجهزة التصوير األخرى.

 

جيب ان نركز أوال عىل املجال املغناطييسـ املسـتخدم  MRIملعرفة كيف يعمل جهاز 

يف اجلهاز والذي حيتوي اسمه عىل كلمـة مغناطييسـ، فمصـدر املجـال املغناطييسـ 

دث عنه بعد قليل هو العنرص الرئييس للجهاز ويشكل اكـرب جـزء فيـه والذي سنتح

تسـال،  2تركيبه.  وتصل شدة املجال املغناطييس املستخدم يف اجلهـاز مـا يزيـد عـن 

جـاوس  10000والتسال هي وحدة قياس شدة املجـال املغناطييسـ والتـي تسـاوي 

داللة عىل ضخامة جاوس وهذا  0.5وللمعرفة تبلغ شدة املجال املغناطييس لألرض 

 .MRIاملجال املغناطييس املستخدم يف جهاز 

فـإن الكثـري مـن  MRIونظرا الرتفاع شدة املجال املغناطييسـ املسـتخدم يف جهـاز 

االحتياطات التي جيب أخذها يف عني االعتبار قبل تشغيل اجلهاز فهذا املجال قـادرا 

م وأدوات الطبيـب عىل جذب القطـع احلديديـة مثـل الـدبابيس واملفـاتيح واألقـال

احلديدية مثل املقص واملرشط وغريه من األدوات الصغرية مما جتعلها تندفع يف اجتـاه 

املجال املغناطييس بقوة كبرية مثل الرصاصـة يف اجتـاه التجويـف املغناطييسـ حيـث 

يفرتض وجود املريض املراد تصويره وإذا اصطدمت تلك األشياء بأحد فإهنـا وبـال 

ن هـذا املجـال سيفسـد بطاقـات االئـتامن وأقـراص الكمبيـوتر شك ستؤذيه، كام ا
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 املغناطيسية ويمحي كل البيانات التي عليها.  

ولذلك قبل إدخال املريض واملختصني إىل غرفة اجلهاز فإنه يتم إجراء فحص دقيـق 

للتخلص من األشياء املعدنية التي قد حيملها املريض أما األشخاص الـذين زرعـت 

معدنية لتثبيت العظام فإنه يسمح هلم اسـتخدام اجلهـاز الن تلـك يف أجسامهم قطع 

القطع أصبحت ثابتة وال يمكن ان تتحرك حتت تأثري املجال املغناطييس وخاصـة إذا 

أسابيع وإذا وجد نتيجة الفحص احتـواء اجلسـم عـىل أيـة  6مر عليها مدة تزيد عن 

ويـتم حتويلـه إىل  MRIمعادن قابلة للحركة ال يسـمح للمـريض بالتصـوير بجهـاز 

 .CATوسيلة تصوير أخرى مثل 

 

ألعمار خمتلفة حيث على اليسار لعمر  MRIصور للدماغ باستخدام جهاز 

عام لدماغ شخص مصاب مبرض  78عام واليمني  86عام والوسط  25

 Alzheimerالزهامير 

 

 كذلك ال يسمح للمرأة احلامل باستخدام اجلهاز ألنه حتى اآلن مل جتري بحوث عىل
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تأثري املجال املغناطييس عىل اجلنني وخيشى من تأثر خاليا اجلنني باملجال املغناطييسـ 

 وخصوصا وإهنا تكون يف طور االنقسام والنمو.

MRI 

ــاطيس  ــا يف املقدمــة أن املغن ذكرن

يعد اجلزء الرئييسـ للجهـاز وبـه 

جتويف إلدخـال املـريض داخلـه 

ــاك  ــام يتضــح يف الصــورة وهن ك

أنواع من املغنطيسات التي ثالث 

يمكــن اســتخدامها يف أجهــزة 

MRI. 

 

 لدماغ شخص مصاب بالسرطان يف الدماغ MRIصورة 
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وحيتوي عىل العديد من لفات مـن سـلك حـول اسـطوانة  ( املغناطيس الكهريب:1)

طاملـا اسـتمر فارغة ويمرر بالسلك تيار كهريب مما يعمل عىل توليد جمـال مغناطييسـ 

مرور التيار الكهريب يف السلك.  يتميز هذا النوع من املغناطيس بقلة تكلفته باملقارنـة 

باملغناطيس املصنع من املواد فائقة التوصيل املستخدم يف النوع الثالث ولكـن حيتـاج 

وات نظـرًا ملقاومتـه  50,000هذا املغناطيس إىل تيار كهـريب كبـري تصـل قدرتـه إىل 

سبيًا وهذا جيعل تكاليف التشغيل باهظة جدا وخصوصا أذا تطلـب األمـر املرتفعة ن

 تسال. 0.3الوصول إىل جمال مغناطييس شدته 

وهو ينتج جمـال مغناطييسـ طـوال الوقـت ممـا يعنـى تكلفـة ( املغناطيس الدائم: 2)

تشغيل قليلة ولكن املشكلة تكمن يف حجم املغناطيس ووزنه والذي يصـل إىل أكثـر 

تسـال وهـذا سـبب يف صـعوبة تصـنيعه  0.4وليد جمال مغناطييس شدته طن لت 7من 

 واستخدامه.

ويسـتخدم  MRIوهو املغناطيس املستخدم عـادة يف أجهـزة ( املغناطيس الفائق: 3)

مواد فائقة التوصيل لعمل ملف اسطواين حول اسطوانة كام يف املغنـاطيس الكهـريب 

السـابق وذلـك الن مقاومـة هـذه ولكن هنا التيار الكهـريب الـالزم اقـل كثـري مـن 

األسالك معدومة.  وهذا النوع من األسالك الفائقة التوصيل تعمـل عنـد درجـات 

منخفضة جدا قريبة من الصفر املطلق وذلك من خالل تربيدها بسائل اهليليوم الذي 

درجة مئوية حتت الصفر.  واملـريض داخـل املغنـاطيس  452.4تكون درجة حرارته 

ودة القارصة الن املغنـاطيس معـزول ومفـرغ مـن اهلـواء أيضـا.  لن يشعر هبذه الرب
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تسال أو أكثر ولكن املـواد  2وهبذه الطريقة يمكن الوصول إىل جمال مغناطييس بشدة 

 فائقة التوصيل مكلفة جدًا وعملية التربيد املستمر باهليليوم السائل مكلفة أيضا 

من املغنطيسات األنسب ولكن بالرغم من التكليف الباهظة يعترب هذا النوع 

تسال والذي يعني صور يف غاية الوضوح والدقة. قد  2واألفضل للوصول إىل 

تتساءل اآلن ما عالقة املجال املغناطييس بالتصوير ووضوحه؟ وهذا ما سنجيب عنه 

 ولكن بعد ان نكمل الرشح عن باقي أجزاء اجلهاز.

 8000منه كـان وزهنـا يصـل إىل املغناطيس جيعل اجلهاز ثقيل جدًا فالنامذج القديمة 

كيلـو جـرام  4500كيلو جرام يف حني ان األجهزة احلديثة واملطورة وصل وزهنـا إىل 

 واجلدير بالذكر ان ثمن اجلهاز يزيد عن املليون دوالر.  

إذا اجلزء الرئييس مـن تركيـب اجلهـاز هـو املغنـاطيس الضـخم الـذي يولـد جمـاالً 

وع أخـر مـن املغنـاطيس ويعتـرب اجلـزء الثـاين مـن مغناطيسيًا منتظاًم. ولكن هناك ن

تركيب اجلهاز وهو مغناطيس يولد جماالً مغناطيسيا متزايد بحيث شـدته تتغـري مـن 

جاوس وهذا ال شك جمال مغناطييس صغري جدًا باملقارنـة بـام  270جاوس إىل  180

نـتظم حتدثنا عنه يف السابق والحقا سـيتم رشح وظيفـة ودور املجـال املغناطييسـ امل

 واملتزايد.
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 لألعضاء الداخلية جلسم اإلنسان MRIصور 

بينام يقوم املجال املغناطييس املنتظم بغمر كامل جسم املريض فإن املغنـاطيس الثـاين 

 يعمل عىل توليد جمال مغناطييس متغري.  

أما اجلزء الثالث من تركيب اجلهاز هو مولد أمواج الراديو التي خترتق جسم املريض 

 MRIراء التصوير. والشكل التايل يوضح األجزاء الرئيسـية لرتكيـب جهـاز عند إج

 واألجهزة االلكرتونية املتحكمة يف تشغيله.
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واألجهزة االلكرتونية  MRIخمطط لألجزاء الرئيسية لرتكيب جهاز 

 املتحكمة يف تشغيله

 

MRI

كون من باليني الذرات املختلفة، ونواة هذه نعلم ان أية مادة ومنها جسم اإلنسان يت

الذرات تتحرك حركة دورانية حول حمور كام يف الشكل املوضح أدناه حيـث تشـكل 

 هذه احلركة شكل خمروط حول حمور الدوران.
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ولنتخيل ان هذه الباليني من االنوية عشوائية يف 

حول حمورها  حركتها حيث ان كل نواة تتحرك

لة عن النواة األخرى، وكام نعلم ان بصورة مستق

اجلسم مكون من مواد خمتلفة وبالتايل من ذرات خمتلفة 

سريكز فقط عيل ذرة اهليدروجني  MRIولكن جهاز 

حيث إهنا الذرة املثالية الن النواة حتتوي عىل بروتون 

واحد وله عزم مغناطييس كبري نسبيًا وهذا يعني انه 

 جمال مغناطييس عندما تتعرض ذرة اهليدروجني إىل

خارجي فإهنا سوف تتأثر به بحيث يصبح اجتاه العزم 

املغناطييس يف اجتاه املجال املغناطييس اخلارجي أو يف 

عكسه.  كام حيدث لإلبرة املغناطيسية يف جمال 

مغناطييس حيث تدور حول حمورها وتستقر يف النهاية يف اجتاه املجال املغناطييس كام 

 تستقر يف عكس اجتاه املجال املغناطييس.يمكن إجبارها عىل ان 

تسال( واملوجه يف اجتـاه حمـور التجويـف الـذي يكـون  2املجال املغناطييس الكبري )

.  وبالتـايل فـإن بروتونـات ذرة اهليـدروجني املكونـة MRIاملريض بداخله يف جهاز 

ون جلسم املريض سوف تتأثر باملجال املغناطييس وترتتب كام رشحنا سابقا بحيث يك

اجتاه عزمها املغناطييس إما يف اجتاه القدمني أو يف اجتاه الرأس.  وهلذا فإن اغلب هذه 

العزوم سوف تلغي بعضها البعض ولكن ليس كل العزوم تلغي بعضها البعض فقد 

تبقى بعض العزوم مفردة وتقدر نسبة هذه الربوتونات التـي تبقـى مفـردة بربوتـون 

شكل يوضح ذرة 

اهليدروجني يف حركة 

دورانية حول اجملال 

 املغناطيسي



 

www.hazemsakeek.net 67 

و هذا العـدد قليـل ولكـن هـذا يكفـي لتكـوين واحد لكل مليون بروتون، وقد يبد

 الصور املطلوبة وبدقة عالية.

 

كل بروتونات ذرة اهليدروجني ترتتب يف اجتاه اجملال أو يف عكس اجتاه 

اجملال وال ميكن ان يكون هناك ترتيب أخر.  العدد األعظم من تلك 

قليل البوترونات عزومها املغناطيسية تلغي بعضها البعض وال يبقى إال ال

كما يف الشكل الربوتون املميز باللون األمحر فال يوجد بروتون أخر 

 .بعكس اجتاهه ليالشي عزمه املغناطيسي

 

يتم توجيه أمواج الراديو عىل شكل نبضـات عـىل اجلـزء املـراد فحصـه مـن جسـم 

ت املفـردة اإلنسان برتدد مناسب لذرة اهليدروجني فقط وتستجيب له فقط الربوتونا

حيـث جتعـل نبضـات  resonanceالتي ذكرناها من قبل وهذا اجلزء يسمى الـرنني 
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أمواج الراديو تلك الربوتونات تأخذ اجتاه حمدد وتدور برتدد يسـمى تـردد الرمـور 

Larmour frequency  وهو تردد الرنني الن تردد أمـواج الراديـو تـم اختيارهـا يف

 جني.مدى استجابة بروتونات ذرة اهليدرو

 

وتوضح التباين العالي والوضوح مقارنة  MRIصورة لدماغ إنسان باستخدام 

 CTبصورة جهاز 

 

يتم توليد أمواج الراديو باستخدام ملفات مشكلة بأشـكال خاصـة حسـب العضـو 

املراد فحصه وللمتخصصني يمكنهم االطالع عىل أشكاهلا يف الكتـاب املشـار لـه يف 

ن يـأ  دور املجـال املغناطييسـ املتغـري الـذي يكـون املراجع )املرجع األول(.  واآل

 MRIداخل املجال املغناطييس املنتظم والذي حتدثنا عنه مـن قبـل يف أجـزاء جهـاز 

ووظيفة هذا املجال املغناطييس املتغري هو اختيار اجلزء املراد تصويره بدقة عن طريق 

احلاجـة إىل حتريـك ترشحيه إىل مقاطع رقيقة لتكوين الصور املجسـمة.  وذلـك دون 

اجلهاز لتصوير اجلسم من خمتلف االجتاهات كام حيـدث يف جهـاز األشـعة املقطعيـة 

CT  . 
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عندما تتوقف أمواج الراديو فإن بروتونات ذرات اهليدروجني التي تـأثرت بـأمواج 

الراديو تعود إىل وضعها األصيل قبل تشغيل نبضات أمواج الراديو حمررة الطاقة التي 

يتم التقاط هذه الطاقة بواسـطة ملـف توليـد أمـواج الراديـو وترسـل إىل اكتسبتها، 

الكمبيوتر الذي يقوم بتحليلها باستخدام معادالت رياضية تعرف باسـم حتـويالت 

 وهكذا تتم ترمجتها إىل صورة. Fourier transformفورير 

 إذا نستنتج من ذلك ما ييل

وم املغناطيسـية لربوتونـات املجال املغناطييس املنتظم يعمل عىل ترتيب العز .0

 ذرات اهليدروجني.

أمواج الراديو تعمل عىل التأثري عـىل عـزوم بروتونـات ذرات اهليـدروجني  .2

 املفردة.

املجال املغناطييس املتغري يعمل عـىل تقسـيم اجلـزء املحـدد مـن اجلسـم إىل  .1

رشائح رقيقة ليتمكن الطبيب من دراسة وفحـص وتصـوير املقطـع الـذي 

 نسان.يريد من جسم اإل
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خمطط توضيحي ملكونات جهاز التصوير باستخدام الرنني املغناطيسي 

MRI 

 

كام يف التصوير باشعة اكس او التصوير باالشع املقطعية فإنه يتم حقن املـريض بـامدة 

لزيادة التباين الذي تعمل عىل توضيح اجلزء املـراد تصـويره يف اجلسـم ومتيـزه عـن 

ورة كذلك هو نفس احلال يف حالة التصوير بجهاز الرنني املغناطييسـ األعضاء املجا

ولكن املادة املستخدمة يف هذه احلالة ختتلـف، حيـث ان املـادة املسـتخدمة يف حالـة 

التصوير باشعة اكس او االشعة املقطعية التي تستخدم اشعة اكس ايضـا فـإن املـادة 

اهنا سوف توقف اشعة اكس مـن املستخدمة تتأين اذا تعرضت الشعة اكس مما يعني 

النفاذ من ذلك العضو الذي حيتوي عىل مادة التبـاين.  وهبـذا نحصـل عـىل صـورة 
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لذلك العضو عن طريق الظل الذي تم تصويره. ولكن مـادة التبـاين املسـتخدمة يف 

الرنني املغناطييس هلا وظيفة خمتلفة متامًا، فهي تعمـل عـىل تغـري املجـال املغناطييسـ 

نسجة التي تفحص، وتصبح استجابة االنسـجة الطبيعيـة خمتلـف عـن املوضعي لال

 االنسجة املصابة بمرض مما تعطي نتائج خمتلفة.

 

MRI

من االجهزة القيمة واملفيدة جدًا للطبيب حيـث متكنـه مـن رؤيـة  MRIيعترب جهاز 

داخل جسم االنسان بوضوح أكثر من تلك التي نحصل عليها من جهزة التشخيص 

األخرى، ويستخدم هذا اجلهاز يف تشخيص االصابة بالرسطان وكذلك االصـابة يف 

الدماغ ويف املفاصل ويف العمود الفقري، كام يستخدم الكتشاف االصابة يف الكتفـني 

ويف الرسغ ويف الركبة والكوع ويمكـن ان يـتم حسـاب وتقـدير كتلـة االنسـجة يف 

تي جترب الطبيب عىل تفضيل استخدام هذا اجلسم. هذا باالضافة اىل املزايا االخرى ال

اليعتمد عىل أشـعة مؤينـة ممـا يعطـي املـريض الشـعور  MRIاجلهاز.  كام ان جهاز 

باالطمئنان ومادة التباين املستخدمة ال يوجد هلا اثار جانبية تذكر كام يف حالة جهـاز 

CT كام جيدر االشارة انه من مزايا جهاز  .MRI وى أو هو امكانية تصـوير أي مسـت

الـذي  CTعـن جهـاز  MRIمقطع من جسم االنسان وبأي أجتاه وهذا يميز جهـاز 

يقوم بتصوير مقاطع من اجلسم يف اجتاه واحد حسب موضع اجلسم بالنسبة للجهـاز 

فإن كل املقاطع تصـور يف كـل االجتاهـات بـدون حركـة اجلسـم  MRIاما يف جهاز 

 وبدون حركة اجلهاز ايضًا.
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MRI 

إال أنه يصـاحبه بعـض  MRIمن الفوائد اجلمة التي نحصل عليها من جهاز  بالرغم

العيوب البسيطة والتي تتلخص يف عدم امكانيـة تصـوير األشـخاص ذوي احلجـم 

الضخم وكذلك اذا وجد يف اجلسم مرابط معدنية، كام انه اذا وجد بطريق اخلطء اي 

باالضافة اىل ان اجلهـاز  قطعة معدنية مثل مقص او مفك فإن الصور تتشوه جدًا هذا

يصدر صوتا مزعجًا اثناء عمله بسبب التيـار املسـتخدم لتوليـد املجـال املعناطييسـ 

املتغري وكلام ازداد املجال املغناطييس كلام ازداد الصوت الصـادر وغالبـا مـا ينصـح 

املريض بوضع مادة شـمعية يف اذنيـه لتجنـب سـامع هـذا الصـوت أو االسـتامع إىل 

 20ام ان املريض جيب ان يبقى ساكنًا طوال مدة التصوير والتي تستغرق املوسيقى.  ك

دقيقة واي حركة قد تسبب تشويه للصـورة الناجتـة.  كـام أن  90دقيقة وقد تصل إىل 

 باهظة الثمن والفحص مكلف جداً  MRIأجهزة 

 

 MRIتطورات مستقبلية متوقع جلهاز 

اما مقارنة باجهزة اشـعة اكـس ع 20يف اوجها فهي عمرها ال يتعد  MRIتعد اجهزة 

يعد حمدودا الهنـا  MRIعام ولذلك التطوير عىل اجهزة  100التي مر عليها اكثر من 

يف افضل صورة ممكنة وتعطى نتـائج ممتـازة وصـور دقيقـة وواضـحة.  ولكـن مـن 

اصغر حجاًم وخمصصة لوظيفة خمددة مثل ان نجـد  MRIاملمكن ان يتم تطوير أجزة 

يس خمصصة لتصوير بعض اعضاء اجلسم مثل تصوير الـذراع أو اجهزة رنني مغناطي

العمود الفقري او الركبـة أو الرقبـة أو التجويـف البطنـي أو القفـص الصـدري او 
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الدماغ.  كذلك يعمل العلامء عىل استخدام اجهزة الـرنني املغناطييسـ عـىل تصـوير 

او النظـر إىل صـورة ذماغ االنسان اثناء قيامه باداء بعض املهام مثل الضغط عىل كرة 

ملعرفة كيف يعمل الدماغ.  وبالتايل فإن مستقبل اجهزة الرنني املغناطييس موجهة إىل 

االبحاث العلمية التي يمكـن ان تـتم باسـتخدامه لفهـم العديـد مـن ارسار جسـم 

 االنسان.
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 خلامسااجلزء 
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 جهاز التصوير املقطعي

Computerized Axial Tomography 

(CAT) 

 

صــــوير املقطعــــي يعــــد جهــــاز الت

Computerized Axial Tomography 

CAT  من األجهـزة الطبيـة احلديثـة التـي

تســتخدم أشــعة اكــس يف احلصــول عــىل 

صورة جمسـمة جلسـم اإلنسـان بـدالً مـن 

صــور أشــعة اكــس التقليديــة التــي تــوفر 

معلومــات بســيطة عــن اهليكــل العظمــي 

ــوية.   ــاء العض ــض األعض ــان وبع لإلنس

املقطعية هي تطـور  وتعترب أجهزة التصوير

للتصوير والتشخيص باستخدام أشعة اكس واعتمد تطـوره عـىل التطـور اهلائـل يف 

يستطيع الطبيب فحـص وتشـخيص  CATالكمبيوتر ورسعته.  وباستخدام أجهزة 

جسم اإلنسان بدقة تصل متكنه من النظر إىل جسم اإلنسان كأنه مكون مـن رشائـح 

 عة عالية.رقيقة لتحديد املرض ومكانه بدقة ورس

يف هذه املقالة سوف نقوم برشح مفصل لفكرة عمل جهاز التصوير باألشعة املقطعية 

CAT  .ومراحل تطوره وتركيبه واستخداماته 
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CAT 

 Computerized Axial Tomographyاالسم العلمي جلهاز األشعة املقطعية هو 

(CAT)  ـــ ــارا ب ــرف اختص Computerized Tomography (CT  .)أي  CTويع

وهو عبارة عن جهاز مسح ينتج أشعة اكس، وأشعة اكس هي أشعة ذات طاقة عالية 

خترتق األنسجة احلية جلسم اإلنسان وال خترتق العظام، وتعترب أشعة اكس جزء مـن 

الطيف الكهرومغناطييس والذي يتكون من فوتونات تنطلق برسـعة الضـوء والتـي 

 يف الثانية ذات تردد عايل وطاقة أكرب بكثري من طاقـة الضـوء كيلومرت 300,000تبلغ 

املرئي. وقد تم رشح أشعة اكس واستخدامها يف الطب يف مقال سابق بعنوان كيـف 

 تعمل أشعة اكس.

 

خمطط توضيحي لفكرة عمل التصوير التقليدية باستخدام أشعة 

 اكس

 

ير بإصدار أشعة اكـس يف التصوير العادي باستخدام أشعة اكس يعمل جهاز التصو

عىل اجلزء املحدد من جسم اإلنسان ويتم استقبال األشعة التي تنفذ من اجلسم عـىل 
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اجلهة املقابلة عىل فيلم خاص، والصورة التي تلتقط عبارة عن ظل هذه األشعة عـىل 

جسم اإلنسان وحيث إهنا خترتق األنسجة احلية للجسم وال خترتق العظام فإن الظل 

 ورة العظام هو عبارة عن ص

وحيث ان الظل هو عبارة عن صورة يف بعـدين ال تعطـي فكـرة كاملـة عـن شـكل 

اجلسم.  ولتوضيح ذلك دعنا نستعني باملثال املوضح يف الشـكل أدنـاه حيـث يقـف 

شخص عند احد أركان الغرفة وحيمـل يف يـده اليمنـى بـالقرب مـن صـدره ثمـرة 

تسليط الضوء من مصباح يف االجتـاه  األناناس ويف يده اليرسى ثمرة موز، فإذا ما تم

اجلانبي للشخص فإن الظل الذي يتكـون سـوف يوضـح لـك ان الشـخص حيمـل 

األناناس فقط وال يعطي أي معلومة إذا ما كان حيمل موزه يف اليد األخرى وكـذلك 

احلال إذا ما سلط الضوء باالجتاه األمامي للشخص فإن الظل املتكون سـوف يظهـر 

املوزه بيده اليرسى بينام ال متلك أية معلومة عـن مـاذا حيمـل لك ان الشخص حيمل 

 بيده اليمنى عىل افرتاض انك ال ترى إال الظل فقط.
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مثال توضيحي لقصور الطريقة التقليدية للتصوير بأشعة أكس 

 وكيف ان املعلومات ختتفي حسب جهة التعريض للضوء

 

ث يف حالـة التصـوير التقليـدي ما تم مناقشته يف املثال السابق هو بالضـبط مـا حيـد

باستخدام أشعة اكس فإذا ما كانت املنطقة املراد تصويرها يف جسم اإلنسان حتتـوي 

عىل عظمة صغرية وخلفها أو أمامها عظمة كبرية فإن الصورة الناجتة ستظهر العظمة 

الكبرية فقط، ولتصوير العظمة الصغرية البد مـن الطلـب مـن الشـخص الـدوران 

ز أشعة اكس أو جعل أشعة اكس تدور حوله بالزاوية املناسـبة لتصـوير بالنسبة جلها

 العظمة الصغرية.

ولنعود إىل مثالنا السابق مرة أخرى فلكي نستطيع رؤية املوزه واألناناس فإننا نحتاج 
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إىل ان ننظر إىل  الظل املتكون عن كل جانب لنستطيع ختيل مـا حيملـه يف كلتـا يديـه.  

سية التي يعتمد عليها جهاز األشـعة املقطعيـة حيـث يعمـل وهذه هي الفكرة األسا

اجلهاز عىل توجيه أشعة اكس عىل جسم اإلنسان مع حتريكه حركة دائرية حول مركز 

اجلسم ألخذ املئات من الصور عىل زوايا خمتلفة ويتم جتميع الصور الناجتة )الظـالل 

تر الـذي يقـوم بـدوره املتكونة عىل اجلانب املقابل لكـل زاويـة( يف ذاكـرة الكمبيـو

 بتجميعها وتكوين صورة ثالثية األبعاد للجسم.

 Godfreyأول جهاز تصوير باألشعة املقطعية تم اخرتاعه بواسطة العـامل الربيطـاين 

Newbold Hounsfield  يف خمتربات البحوث املركزية لرشكة ثورن أي أم أي حيث

مـن إنتـاج أول جهـاز تصـوير  0672ومتكـن يف العـام  0667 بدأ بوضع فكرته يف

 Allanمـع رشيكـه  0676باألشعة املقطعـة وحصـل عـىل جـائزة نوبـل يف العـام 

McLeod Cormack .الذي عمل معه فيام بعد 

 

 CATأول منوذج لفكرة عمل جهاز 
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 160صـمم ليـتمكن مـن اخـذ  1971النموذج األصيل الذي تم تصـميمه يف العـام 

صورة حول حمور اجلسم أي صـورة  180جلسم اإلنسان وكل مقطع يتم اخذ مقطع 

دقائق.  والصور التي تم جتميعها  5لكل درجة ولقد أخذت عملية التصوير أكثر من 

 ساعة ليتمكن الكمبيوتر من تكوين الصورة. 2.5تأخذ حوايل 

 EMIتم إنتاج أول جهاز تصوير مقطعي لتصوير الدماغ وسمي عىل اسـم الرشـكة 

Scanner  واستخدم يف مستشفى اتكنسـون مـوريل يف واليـة وينبلـدون الربيطانيـة

، و احتاجت عملية 1972وأول شخص تم عمل مسح مقطعي لدماغه كان يف العام 

دقائق والزمن املطلوب لتكوين الصورة بواسطة الكمبيـوتر  4مسح مقطع واحد إىل 

إىل وضـع الشـخص يف وعـاء  دقائق لكل صورة.  وهـذا اجلهـاز حيتـاج 7حيتاج إىل 

خاص مملوء باملاء لتقليل التعرض ألشعة اكـس الصـادرة مـن اجلهـاز أثنـاء عمليـة 

 املسح والتصوير.

 Resolutionالصور الناجتة من هذا اجلهاز كانت ضعيفة من ناحية القدرة التحليلية 

 بكسيل فقط.   80×80وتبلغ 

 CT

ح املقطعية إىل عدة أجيال حسـب تصنف أجهزة املس

تطور آلية املسح ورسعتـه واملـدة الزمنيـة املسـتغرقة 

لتكوين الصورة، وسوف نسـتعرض هـذه األجيـال 

 ونناق  مراحل تطورها.
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استخدم اجليل األول من املاسحات املقطعية شعاع بسمك قلم الرصاص يوجـه إىل 

ثنني فقط. والصور يـتم جتميعهـا مـن اجلسم ويتم رصده بواسطة كاشف واحد أو ا

خالل مسح دوراين وانتقايل حيث يكون مصدر أشـعة اكـس والكاشـف مثبتـان يف 

ويدوران بالنسبة لبعضهام البعض بحيث يكون جسم  gantryجهاز يسمى اجلانرتي 

دقـائق  4اإلنسان يف حمور الدوران هلام.  وتقدر املدة الزمنية للصورة الواحدة حـوايل 

درجة ثم ينتقل اجلانرتي ملسح جزء  081اجلانرتي قد عمل دورة كاملة  حيث يكون

أخر من جسم اإلنسان. وكان استخدام هذا اجليل يتطلـب غمـر جسـم املـريض يف 

 حوض مائي لتقليل تعرضه ألشعة اكس.

تم تطوير جهاز املسح املقطعي بحيـث زاد عـدد 

الكواشــف وأصــبح شــعاع أشــعة اكــس أكثــر 

عًا ليغطـي الكواشـف املقابلـة لـه.  طريقـة اتسا

املسح ال زالت شبيه بطريقة املسح املستخدمة يف 

اجليل األول عبارة عن مسح دائرة وانتقايل حول 

جسم اإلنسان، وزيادة عدد الكواشـف وزيـادة 

اتساع أشعة اكس أدى إىل ان تكون دورة املسـح 

درجة بـدال مـن درجـة  11درجة بانتقال  081لكل مقطع من مقاطع اجلسم تغطي 

 واحدة كام كان يف اجليل األول مما أدى إىل تقليل زمن املسح.
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طرأ تطـور ملحـوظ عـىل اجليـل الثالـث مـن حيـث 

الرســعة يف احلصــول عــىل الصــورة، وذلــك بإلغــاء 

احلركة االنتقالية وجعل احلركة دائرية فقط، مما جعل 

من احلركـة  زمن املسح ثانية واحدة فقط.  وللتخلص

االنتقالية أثناء املسـح يف اجليـل الثالـث تـم تصـميم 

الكواشف التي ترصد أشعة اكس التي تنفذ من جسم اإلنسان عىل شكل قـوس ممـا 

حيافظ عىل مسافة ثابتة بني مصدر أشعة اكس والكواشـف أثنـاء الـدوران.  كـام تـم 

من حزمـة إضافة حواجز بني املريض وأشعة اكس وبني املـريض والكواشـف لنضـ

 رقيقة من أشعة اكس التي تنفذ إىل جسم اإلنسان مما يقلل من تعرضه لألشعة.

تم تصميم اجليل الرابـع مشـاهبا للجيـل الثالـث مـن 

ناحية املسـح بحركـة دائريـة فقـط، واإلضـافة التـي 

طرأت هي عىل الكواشف التي تم تثبيتها عـىل كامـل 

كاشـف، ممـا  0111حميط اجلانرتي والتي بلغ عددها 

جعل احلركة مقصورة عىل مصدر أشـعة اكـس فقـط 

مع ثبات الكواشف ألهنا حتيط كامل اجلانرتي.  هـذا 

 التصميم جعل مسح مقطع كامل للجسم ال يستغرق أكثر من ثانية واحدة.
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بينام يستلقي الشخص املراد تصويره بجهاز املسح القطعي عىل رسير خاص يتحـرك 

لرسير ببطء ليصبح يف منتصف جهاز املسح اجلانرتي وحيتوي اجلانرتي عـىل جهـاز ا

أشعة اكس الذي يدور يف حلقة حول املـريض وحيتـوي اجلـانرتي عـىل الكواشـف 

احلساسة ألشعة اكـس يف اجلهـة املقابلـة ألشـعة اكـس، وبالتـايل يكـون الشـخص 

 كس والكواشف.املستلقي عىل الرسير يف مركز الدوران وبني مصدر أشعة ا

 

 واملخصص لتصوير املريض CATخمطط جلزء من جهاز 

 

يتحكم يف دوران أشعة اكس والكواشف داخل اجلانرتي موتور خاص يـتحكم فيـه 

الكمبيوتر ليحدد زاوية ورسعة الدوران.  بعد إمتـام دورة كاملـة يكـون اجلهـاز قـد 

سح وتصوير مقطع صور مقطع من اجلسم فيتحرك الرسير بالنسبة للجانرتي ويتم م

 أخر من اجلسم.  



 

www.hazemsakeek.net 84 

 

 CATرفة الكمبيوتر والتحكم جبهاز غ

وهبذه الطريقة يكون اجلهاز قد صور باستخدام أشـعة اكـس كـل املنطقـة املطلـوب 

تصويرها عىل شكل مقاطع من خالل انتقال ودوران أشعة اكس داخل اجلـانرتي أو 

أشعة اكس حسب املنطقة املراد ما يشبه احلركة احللزونية.  يتحكم الكمبيوتر يف شدة 

تصويرها من جسم اإلنسان.  وبعد االنتهـاء مـن مسـح كـل جسـم اإلنسـان يقـوم 

الكمبيوتر بتجميع كل املعلومات التي حصل عليها مـن الكواشـف ليكـون صـورة 

ثالثية األبعاد للجسم، واجلدير بالذكر انه ال يتم مسح كامل جسـم اإلنسـان فعـادة 

 ختص اجلزء املطلوب مسحه.الطبيب حيدد للفني امل
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وحيث ان تصوير اجلسم يتم من خالل مقطع ومن خمتلف الزوايا فإن الصـور التـي 

نحصل عليها بواسطة جهاز األشعة املقطعية تكون أكثر تفصياًل ووضوحًا باملقارنـة 

 بالتصوير التقليدي باستخدام أشعة اكس.  

 

 صورة ملقطع من الكبد

شعة املقطعية أصبح من األجهزة األساسية للتشخيص التي ويف النهاية فإن جهاز األ

 يعتمد عليها األطباء يف العالج.
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 لسادسااجلزء 
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 النووي الطب

Nuclear Medicine 

 

نسمع كثريا عن أخطار اإلشعاعات واملواد املشـعة وخطرهـا 

عىل اإلنسان ولعلك عزيزي القارئ قد شـاهدت أو سـمعت 

ار السلبية التي تسببها هذه اإلشعاعات عىل كل كـائن عن اآلث

حي وخصوصا إذا دخلت اجلسم عن طريـق املـواد الغذائيـة 

امللوثة هبا، كام وال بد انك سمعت ان املناطق التي تصـاب بـاملواد املشـعة ال يمكـن 

معاجلتها ويبقى هلا نشاط إشعاعي يستمر إىل ماليني السـنني مـثلام حـدث يف كارثـة 

النووي الرويس املعروف باسم كارثة ترشـنوبل والتـي ترسـبت فيهـا املـواد  املفاعل

املشعة بعد عطل يف املفاعل ناجم عن خلـل يف الصـيانة. أن هـذه املـواد املشـعة هلـا 

املشع يف  14استخدامات عديدة يف الطب ويف توليد الطاقة الكهربية كام ان الكربون 

 دم يف تقدير األعامر.أجسامنا ويف مكونات الكائنات احلية يستخ

نالحظ من ذلك ان األشعة النووية هلا استخدامات سلمية ويف نفس الوقت هلا 

خماطر ال حيمد عقباها. هذا بالطبع يعود إىل كيف نستخدمها ونطوعها من اجل 

البرشية، فالعنارص التي هلا نشاط إشعاعي هي عنارص موجودة يف الطبيعة مثل 

وم وأصبحت مصطلحات كثرية نستخدمها يف حياتنا عنرص اليورانيوم والبلوتوني
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منها اليورانيوم والبلوتونيوم وأشعة جاما وأشعة الفا وأشعة بيتا واألشعة الكونية 

 14والقنبلة النووية واملفاعل النووي واالنفجار النووي وعمر النصف والكربون 

ذرات الغري والنظائر وغريها من هذه املصطلحات التي ترتبط كلها بنشاط نواة ال

 مستقرة. 

يف هذا املوضوع سوف ندخل يف جولة داخل النواة ونحاول معرفة أرسارهـا وملـاذا 

تكون بعـض االنويـة مسـتقرة وبعضـها األخـر غـري مسـتقرة وكيـف ختـرج هـذه 

اإلشعاعات التي هي قاتلة ونافعة يف نفس الوقت كل هذا سنتناوله بأسلوب علمـي 

 لكل ما يتعلق النشاط اإلشعاعي.  بسيط ليصبح القارئ مدركا ومفرسا

لتوضيح من أين تأ  األشعة النووية، دعنا يف البداية أعزائنـا القـراء نبـدأ بتوضـيح 

 ."Nuclear"معنى كلمة نواة 

.  هـذه الـذرات بتجمعهـا تكـون atomsنعلم ان كل يشء حولنا يتكون مـن ذرات 

ه مكــون مــن احتــاد ذرتــني فمــثاًل جــزئ املــاء الــذي نرشــب moleculesاجلزيئــات 

وهـذه  H2Oهيدروجني مـع ذرة أكسـجني يف وحـدة واحـدة تسـمى جـزيء املـاء 

 62املعلومات أساسية نعلمها مجيعا، ونضيف عليها انه يف الطبيعة توجد ما يقـارب 

نوع خمتلف من الذرات أو العنارص. وهلـذا فـإن أي مـادة عـىل األرض مـن معـادن 

عظـام أجسـامنا وكـل يشء مكـون مـن هـذه وبالستيك وزجاج وورق ومالبس و

عنرص( املوجودة يف الطبيعة. والتي تم ترتيبها يف جدول يعـرف باسـم  62العنارص )
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اجلدول الدروي للعنارص والذي حيدد خصائص كل جمموعة من العنـارص والكثـري 

 من املعلومات حول كل عنرص فيه.

 الثة أنواع من اجلسيامت هي عىل النحو التايل:يف داخل كل ذرة ث

  الربوتوناتProtons 

  النيوتروناتNeutrons 

  اإللكرتوناتElectrons 

الربوتونات والنيوترونات تربطهام قوة تسمى القوة النووية وتكونان معًا نواة الذرة، 

ات يف حني االلكرتونات حتيط بالنواة وتدور حوهلا يف مدارات حمددة تسمى مسـتوي

الطاقة لإللكرتون.  االلكرتونات والربوتونات متتلكان شـحنة كهربيـة متسـاوية يف 

املقدار ومتعاكسة يف اإلشارة، بمعنى ان شحنة اإللكرتون سالبة وشـحنة الربوتـون 

موجبة ولكن متساويتني يف املقدار، وهلذا السبب تنشئ بني الربوتون يف النواة جتاذب 

سمى هذه بقوة جتاذب كولوم الكهربائيـة.  ويف اغلـب مع اإللكرتون حول النواة وت

األحيان تكون عدد الربوتونـات مسـاويًا لعـدد اإللكرتونـات، وهـذا جيعـل الـذرة 

 متعادلة كهربيًا.

ماذا عن شحنة النيوترون؟  تعترب النيوترونات جسيامت متعادلة كهربيًا، وبـذلك ال 

ات مع بعضـها الـبعض يف نـواة متتلك شحنة.  تعمل النيوترونات عىل ربط الربوتون
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الذرة.  حيث تكون كل الربوتونات جمتمعة يف النواة وشـحنتها املوجبـة تعمـل عـىل 

تنافرها عن بعضها البعض، لذا فإن النيوترونات تؤثر عـىل الربوتونـات بقـوة ربـط 

 نووية أكرب من قوة التنافر بينهام مما حتافظ عىل متاسك الذرة واستقرارها. 

لقارئ جيب ان تعلم ان عدد الربوتونات يف النواة حيـدد سـلوك الـذرة اآلن عزيزي ا

إلكـرتون حـول  13بروتون فهذا يعني وجـود  13فعىل سبيل املثال لو كان يف النواة 

النواة )الن عدد الربوتونات يساوي عدد االلكرتونات ولذلك الذرة تكون متعادلـة 

كرتونات تصبح الذرة امـا ايـون كهربيًا  وإذا اختلف عدد الربوتونات عن عدد االل

بروتون هذه تعتـرب نـواة  13موجب أو ايون سالب( نعود اآلن إىل النواة املكونة من 

ذرة األلومنيوم.  عند جتميع ماليني ذرات األلومنيوم مع بعضها البعض نحصل عىل 

معدن األلومنيوم الذي نستخدمه يف الكثري من الصناعات.  وهذا األلومنيوم يعرف 

 14 بروتـون 13 يوجـد األلومنيـوم نـواة يف إنـه الحـظ. 27 –لطبيعة بألومنيوم يف ا

. ولـذلك atomic mass number الكـتيل بالعـدد ويسمى( 27=14+13) نيوترون

كل نواة هلا عدد كتيل خمتلف عبارة عن حاصل مجع مكونات النـواة مـن بروتونـات 

قمنا بوضع ذرة ألومنيـوم يف  ونيوترونات.  تعترب ذرة األلومنيوم ذرة مستقرة، أي لو

 13بروتـون  13زجاجة مغلقة ملاليني السنني، فإهنا ستبقى ذرة ألومنيوم ومكونة من 

 .stable atomنيوتورن وهذا ما يسمى بالذرة املستقرة  14إلكرتون 
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isotopes

 عام أو أكثر كان االعتقاد السائد أن كل الـذرات مسـتقرة مثـل ذرة 100قبل حوايل 

األلومنيوم التي حتدثنا عنها. ولكن يف احلقيقة الكثري من الذرات غري مسـتقرة فعـىل 

سبيل املثال لو أخذنا ذرة نحاس نجـد ان هنـاك نـوعني مـن ذرات النحـاس األول 

والنوع األول موجود يف الطبيعة بنسبة تصل إىل  65والثاين نحاس  63يسمى نحاس 

%، هذين النوعني من ذرات النحاس يسـمى 30 % بينام النوع الثاين يتواجد بنسبة70

.  يكون عدد الربوتونات يف كل نظـري ثابتـًا ويف النحـاس يكـون isotopesبالنظائر 

يوجد  63بروتون ولكن عدد النوتونات خيتلف ففي نحاس  29عدد الربوتونات هو 

نيوترون. كال من هـذين النـوعني مـن ذرات  36يوجد  65نيوترون ويف نحاس  34

 س هلام نفس اخلصائص وكذلك مها من الذرات املستقرة.النحا

 
 يوضح الشكل نظائر ذرة اهليدروجني 
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عام مضت هو ان بعض العنارص هلا نظـائر  100أما اجلزء الذي كان غامضًا من قبل 

مشعة.  فمثاًل ذرة اهليدروجني عنرص له أكثـر مـن نظـري أحـد هـذه النظـائر مشـع. 

ويعترب ابسـط الـذرات يف الكـون  1-انا هيدروجنيفاهليدروجني العادي يسمى أحي

حيث حتتوي نواته عىل بروتون فقط وال يوجد نيوترون وهذا أمر طبيعي فال حاجـة 

للنيوترونات لربط الربوتونات الن النواة مكونة من بروتـون واحـد فقـط. ويوجـد 

ذرات أخرى للهيدروجني حتتـوي نواهتـا عـىل بروتـون ونيـوترون ويعـرف باسـم 

حتتوي نواة الديترييوم عـىل بروتـون واحـد ونيـوترون،  2-رييم أو اهليدروجنيالديت

مـن كـل اهليـدروجني  %1.5ويتواجد الديترييوم بنسبة بسيطة يف الطبيعة تصـل إىل 

املوجود يف الطبيعة وبالرغم من ان له نفس خصائص اهليدروجني إال ان املاء النـاتج 

نه ماء ولكن سام جـدًا. الـديترييوم يعتـرب عن احتاد الديبتريوم مع األكسجني ينتج ع

 tritiumوالذي يطلـق عليـه تـريتيم  3نظري مستقر للهيدروجني ولكن اهليدروجني 

 يعترب نظري غري مستقر وحتتوي نواته عىل بروتون واحد ونيوترونيني.

ب مثـاالً بسـيطًا، لـو انـك قمـت هذا ما سنحاول توضيحه يف هذا املوضوع ولنرض

بوضع جرة مملوءة بالرتيتيوم وبعد سنوات طويلة )آالف السنني( ستجد ان الرتيتيوم 

حتتوي نواهتا عىل بروتونني ونيوترون واحد(  3-)ذرة اهليليوم 3-قد حتول إىل هيليوم

هليليوم وهذا عنرص مستقر يف الطبيعة والعملية التي حتولت فيه ذرة الرتيتيوم إىل ذرة ا

. وتعتـرب العنـارص الغـري مسـتقرة radioactive decayتسمى اضمحالل إشعاعي 
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 عنارص هلا نشاط إشعاعي حتى تتحول إىل عنارص مستقرة.

 

إن الكثري من العنارص يف الطبيعة هـي عنـارص هلـا نشـاط إشـعاعي لكـل نظائرهـا، 

 الطبيعة وله اكرب ويعترب عنرص اليورانيوم أفضل مثال عىل ذلك ألنه أثقل العنارص يف

نشاط إشعاعي باملقارنة بالعنارص األخرى.  كـام أن أيـة عنـارص أخـرى مـن صـنع 

 اإلنسان وأثقل من اليورانيوم هي عنارص غري مستقرة وهلا نشاط إشعاعي كبري.

Radioactive Decay

مسـتقرة حتـدث االضمحالل اإلشعاعي عملية طبيعية، فالذرة التي هلـا نظـائر غـري 

إشعاعات تلقائيًا لتتحول إىل عنارص أخرى مستقرة وهذه اإلشعاعات خترج من نواة 

 العنارص يف احد ثالثة عمليات وهي:

 Alpha decayاضمحالل الفا  .0

 Beta decayاضمحالل بيتا  .2

 Spontaneous fissionاالنشطار التلقائي  .1

 خمتلفة من األشعة وهي: وينتج عن هذا نشاط هذه العمليات الثالثة أربعة أنواع

 Alpha raysأشعة الفا  .4
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 Beta raysأشعة بيتا  .5

 Gamma raysأشعة جاما  .6

 Neutron raysاألشعة النيوترونية  .7

  241-لتوضـيح الفكـرة سـوف نأخـذ مثـاالً عـىل عنرصـ مشـع وهـو االمـريكيم

"americium-241"  واملســتخدم يف أجهــزة كشــف احلريــق، هــذا العنرصــ يطلــق

ذه اجلسيامت عبارة عن انوية اهليليوم )حيتوي كل جسـيم الفـا عـىل جسيامت الفا وه

جسيم الفا فهـي تفقـد مـن  241-بوتونني ونيوترونني( وعندما تفقد ذرة االمريكيم

  237-مكوناهتـا بروتـونني ونيـوترونني معـا وهبـذا فإهنـا تتحـول إىل ذرة نيبتـونيم

"neptunium-23" ً16000تصـل إىل  .  وتنطلق جسميات الفا برسـعة كبـرية جـدا 

كيلومرت/الثانية.  وحيسب مقـدار االضـمحالل لعنـارص املشـعة مـن خـالل عمـر 

النصف والذي يعني مقدار الزمن الالزم للتحـول نصـف ذرات العنرصـ املشـع إىل 

غري مشع وترتاوح أعامر بعض العنارص املشعة من ثوان معدودة إىل عنارص هلا أعامر 

له عمـر نصـف   241-لذي نتحدث عنه االمريكيمتصل ماليني السنني.  والعنرص ا

 سنة. 7370يصل عمره إىل  243-سنة بينام االمريكيم 458يصل إىل 
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( هو مثال جيد لعنرص مشع ينتج جسيامت بيتا وهي عبارة 3-الرتيتيوم )اهليدروجني

عن نيوترون يتحول إىل بروتون وإلكرتون وجسيم ثالث يسمى مضـاد النيوتروينـو 

antineutrino ــو واإللكــرتون ولكــن حتــتفظ ــواة يف مضــاد النيوترين ــق الن .  وتطل

بالربوتون.  ويسمى اإللكرتون الناتج من هذا التحول بجسيم بيتا، وعىل هذا النحو 

يتحـول  3-فإن النواة تفقد نيوترون ولكن تكتسب بروتون.  وهلذا فإن اهليـدروجني

 وهذا موضح يف الشكل أدناه. 3-إىل هيليوم

  

  3-إىل هيليوم 3-ة تريتيوم هيدروجنيحتلل ذر
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أما يف االنشطار التلقائي فإن الذرة بدال من ان تطلق جسميات الفا أو جسميات بيتا 

 " 256-فإهنا تنقسم ومن هنا جاءت التسمية باالنشـطار.  فمـثال يف ذرة الفـريميم

fermium-256" 140-تنقســم إىل ذرتــني األوىل ذرة الزينــون " xenon-140" 

وتنطلق أربع نيوترونات بمجـرد  "palladium-112 " 112-انية ذرة الباالديوموالث

االنشطار.  يمكن لذرات أخرى ان متـتص تلـك النيوترونـات وحتـدث مـا يسـمى 

 بالتفاعل النووي وينتج عنه إصدار أشعة جاما.

 

 انشطار نواة إىل نواتني يف عملية انشطار نووي

 

عىل حتويل العنارص الغري مشعة إىل عنـارص مشـعة  أما األشعة النيوترونية فهي قادرة

وهلذا فهي تستخدم يف الطب النووي. كـام تسـتخدم يف دراسـة اجلسـيامت األوليـة، 

 وتنتج األشعة النووية يف املفاعالت النووية ويف املعجالت.
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يامت بيتا وكذلك أشعة جاما يف الكثري من احلاالت تطلق االنوية جسيامت الفا وجس

لتتحول من احلالة املشعة )احلالة الغري مستقرة( إىل احلالة العاديـة )احلالـة املسـتقرة( 

فهذه األشعة إذا هي ناجتة عن الطاقة اإلضـافية التـي متتلكهـا النـواة ولـذلك فهـي 

تتخلص منها هبذه اإلشعاعات مثلام تتخلص الذرة من الطاقة الضـافية عـن طريـق 

ق الفوتونات )األشعة الكهرومغناطيسية( مثل أشعة اكس.  لذلك أشعة جامـا إطال

تنتج عن إثارة النواة بينام أشعة اكس تنتج عن إثارة الذرة، وطاقة أشـعة جامـا اكـرب 

 بكثري من أشعة اكس.

وهذه أشعة تنـتج مـن الشـمس  "cosmic rays"كام إننا نسمع عن األشعة الكونية 

ون األشعة الكونية من الربوتونات التي تسري برسعات فائقـة والنجوم املشتعلة وتتك

تصل إىل رسعة الضوء وهذه تكسبها طاقة متكنها من اخـرتاق أي مـادة ولكـن مـن 

حكمة اهلل سبحانه وتعايل اهنا ال تصـل إىل األرض بسـبب امتصاصـها يف الطبقـات 

تت وينتج عنهـا العليا للغالف اجلوي املحيط بالكرة األرضية )طبقة األوزون( وتتش

أشعة كونية ثانوية ذات طاقة اقل ومتتص عىل مراحل ولكن ال تعترب ضـارة يف هـذه 

 احلالة حتى لو وصلت إىل األرض.

 

بالرغم من ان النشاط اإلشعاعي هـو نشـاط طبيعـي ال دخـل لإلنسـان فيـه حيـث 

تحوالت التي حتدث تتحول فيه الذرة الغري مستقرة إىل ذرة مستقرة وهذا جزء من ال
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يف الطبيعة إال انه كل اإلشعاعات النووية تعترب مدمرة للكائن احلي.  جسـيامت الفـا 

وجسيامت بيتا والنيوترونات وأشعة جاما واألشعة الكونية كلها معروفة بأهنا أشـعة 

فهي عندما تصطدم باخللية احلية فإهنـا حتـول ذراهتـا إىل  ionizing radiationمؤينة 

وجبة بتحرير الذرة املكونة للخلية احلية من الكرتوناهتا وهـذا بالتأكيـد لـه أيونات م

عواقب خطرية تبدأ بقتل اخللية احلية وتنتهي بالتدخل يف الشفرات اجلينية مما يسـبب 

 .cancerما يعرف باسم الرسطان 

 بالنسبة جلسيامت الفا التي تتكون من ايونات اهليليوم فإهنا تعترب جسيامت كبـرية وال

يمكن ان خترتق املادة بمسافة كبرية ولذلك فإن هذه اجلسيامت ال تشكل رضرًا عـىل 

اإلنسان إذا كانت موجود خارجـه ولكـن إذا تنـاول اإلنسـان طعامـًا ملوثـا بمـواد 

إشعاعية تطلق جسيامت الفا فإهنا بدون شـك سـوف يكـون هلـا اثـارًا مـدمرة عـىل 

 األجزاء الداخلية جلسمه.

فهي تستطيع اخرتاق اجلسم بنسبة اكرب من جسيامت الفـا ولكـن ال  أما جسيامت بيتا

تعترب خطرية إال إذا دخلت من خالل تنـاول األطعمـة امللوثـة بـاملواد املشـعة التـي 

 تصدر جسيامت بيتا.   

النيوترونات فهي جسيامت ال حتمل شحنة وهلذا هلا قدرة كبرية عىل االخرتاق مثلهـا 

من اخطر اإلشعاعات التي قد هتدد حياة اإلنسان ألهنا  مثل أشعة جاما ولذلك تعترب

تستطيع الوصول إىل مناطق عميقة يف جسمه لو أتت مـن اخلـارج، وللعلـم قـد تـم 

تطوير قنابل نيوترونية تنفجر وتطلق أشعة جامـا وجسـيامت نيوترونيـة تعمـل عـىل 
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 القضاء عىل كل يشء حي يقع يف منطقة تغطيتها.

وهـذا موجـود بنسـبة ثابتـة يف  14وي عىل عنرص الكربـون وأخريا فإن أجسامنا حتت

اجلسم احلي وهو عنرص مشع ويتناقص نسبة وجوده يف اجلسم بعـد الوفـاة ولـذلك 

يستخدم يف تقدير األعامر وقد تم ختصيص موضوع لقياس العمر بواسطة الكربـون 

ملشعة إال ان هلا .  كام جتدر اإلشارة إىل أنه بالرغم من هذه املخاطر القاتلة للمواد ا14

ــة  ــة الكهربي ــد الطاق ــل حمطــات تولي ــدة مث ــات الســلمية املفي ــن التطبيق ــري م الكث

 واستخداماهتا يف الطب النووي.

 

 

حتدثنا يف مقاالت سـابقة عـن اإلشـعاع النـووي 

وعن إنتاج الطاقة الكهربية من املواد املشـعة التـي 

امت ألفـا وجسـيامت بيتـا تطلق أشعة جاما وجسي

خالل نشاطها اإلشعاعي للتحول من مواد مشعة 

إىل مواد مستقرة، وكل نواة غري مستقرة تطلق هذه 

اإلشعاعات التي نسميها باألشعة النووية، ولعلنا 

نسمع عن خطورهتا التي تصل إىل درجة الدمار الشامل إذا تم استخدامها يف تصنيع 

خطرها قاتل للكائنات احلية ألهنـا حتمـل طاقـة عاليـة  القنابل النووية وهذه األشعة

جدًا، ومن خالل قراءتك للموضوع السابق حول إنتـاج الطاقـة الكهربيـة بواسـطة 
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املفاعالت النووية البد وان الحظت الكم اهلائل من احلرارة التي تتولـد مـن قطعـة 

تحريـك التـي اسـتخدمت يف حتويـل املـاء إىل بخـار ل 235-صغرية من اليورانيـوم

 التوربينات.

وبرغم من كل هذا فإن اإلشعاعات النووية تلعب دورًا كبريا يف الطـب، وتسـتخدم 

يف التشخيص ويف العالج أيضا، وتوجد يف املستشفيات قسم خاص بالطب النـووي 

يستخدم لعالج األمراض الرسطانية وكثريا ما يطلب الطبيـب مـن املـريض إجـراء 

ضية للمريض، هذا القسـم بالكامـل يعتمـد عـىل لتشخيص احلالة املر PETتصوير 

ويستخدم فيـه املـواد  nuclear medicineاملواد املشعة والتي تسمي بالطب النووي 

 املشعة لتصوير األعضاء الداخلية جلسم اإلنسان وأنواع أخرى تستخدم للعالج.

 

 يف احد املستشفيات PETجهاز 
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قـوم برشـح فكـرة عمـل أجهـزة من كيف تعمل األشياء سوف ن املوضوع اويف هذ

الطب النووي وسوف نعرف كيف تستخدم املواد املشعة لرؤية األعضاء الداخلية يف 

جسم اإلنسان يف حني تعجز األجهزة األخرى عن القيام هبـذا الـدور ومـن جانـب 

 آخر سوف نتحدث عن أساليب العالج بواسطة املواد املشعة وفكرة عملها.

الفضل يف نشأة الطب النووي إىل  يعود

بواسطة  cyclotronاخرتاع السيكلرتون 

العامل ايرنيست أورالندو لورانس 

Ernest Orlando Lawrence والذي  .

كان يعمل يف جامعة بريكيل يف والية 

 1928كلفورنيا األمريكية يف العام 

متكن  1930كفيزيائي نووي.  ويف العام 

ون يعمل لورنس من بناء أول سيكلرت

عىل تعجيل املواد املشحونة بفرق جهد 

يصل إىل مليون فولت. والشكل أدناه 

يوضح جهاز السيكلرتون الذي اخرتعه ارنست وفكرة عمل هذا اجلهاز تعتمد عىل 

والظاهران  Dاستخدام املجال الكهريب املرتدد بني التجويفني عىل شكل حرف 

د أيضا عىل استخدام جمال مغناطييس لتعجيل االيونات، ويعتم Deeباللون األصفر  

Ernest Lawrence 
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  جلعل مسار االيونات املعجلة تأخذ مسارًا دائريًا.

استخدم السيكلرتون يف تعجيل اجلسيامت املشحونة مثل الربوتونات وأنويـة بعـض 

العنــارص إىل رسعــات كبــرية جــدًا ثــم توجيههــا إىل ذرات عنــارص أخــرى لتــؤثر 

 وتدخل يف تركيبهـا النـووي فتتحـول إىل اجلسيامت املعجلة عىل انوية تلك العنارص

مواد مشعة وهبذا أمكن تصنيع مواد مشعة غري تلك املوجودة يف الطبيعة والتي أمكن 

هبذه الطريقة تشعيع مواد ذات أعامر نصف صغرية ترتاوح بني الـدقائق أو سـاعات 

ي لن حمدودة وهذا مكن العلامء من استخدامه يف العديد من التجارب البيولوجية الت

يكون هلا األثر القاتل للمواد املشعة الطبيعية التي يصل عمر النصف فيها إىل ماليـني 

 السنوات.

 

السيكلرتون املستخدم يف تعجيل اجلسيمات املشحونة الستخدامها يف 

 تشعيع العناصر املستخدمة يف الطب النووي 
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نووية يف كان للورنس أخ يدرس الطب اسمه جون متخصص يف استخدام األشعة ال

عالج األورام الرسطانية والقضاء عليها، وكان أول من استخدم جهاز السيكلرتون 

يف قذف انوية الفوسفور املعجل بواسطة السيكلرتون عىل فئـران مصـابة بالرسـطان 

قـام جـون باسـتخدام  1935وقد اكتشف بعد ساعات حتسن طرأ عليها. ويف العـام 

لكنه وجد ان تلك النيوترونات تسبب خطورة النيوترونات يف بعض جتاربه الطبية و

كبرية عىل الكائن احلية تفوق أشعة اكس يف ذلـك الوقـت بخمـس مـرات ممـا دفـع 

 1937أصحاب القرار إىل منعه من مواصلة أبحاثه يف هـذا املجـال ولكـن يف العـام 

شاءت الظروف ان تصاب والدته بمرض الرسـطان واخربهـا األطبـاء بـان أمامهـا 

للعي .  فام كان من جون وأخيه ان قررا اخذ والدهتم إىل احد املصحات بضعة أيام 

التي سمح هلام فيها باستخدام فكرة العالج بالنظائر املشـعة للقضـاء عـىل الرسـطان 

 عامًا. 15وبالفعل كللت حماولتهم بالنجاح وكتب لوالدهتم ان عاشت 
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ى يساره" يف خمترب العاملان ارنيست "الذي يعمل على اجلهاز" وجون "الذي عل

 أحباثهما

 

 

 1939سجل اكرب نجاح للعالج بواسطة النظائر املشـعة يف العـام 

لعـالج مـرض البـوليثيام الـذي  32-عندما استخدم الفوسـفور

يســبب خلــل يف الــدم بزيــادة كبــرية يف كريــات الــدم احلمــراء.  

ــام  ــي الع ــك فف ــد ذل ــت النجاحــات بع اســتخدم  1946وتوال

أنواع معينة من الرسطان مـن النمـو كـام تـم  ملنع 131-األيودين

اســتخدام هــذا العنرصــ يف التصــوير لألجــزاء الداخليــة جلســم 

John Lawrence 
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 اإلنسان ليدخل بعده الطب مرحلة جديدة هي مرحلة الطب النووي.

 1939وللعلم حصل العامل ارنيست عىل جائزة نوبل الكتشافه السيكلرتون يف العـام 

ت للحصول عىل نظـائر مشـعة صـناعية، كـام والتي استخدمت يف تعجيل الربوتونا

ي أهلتـه عىل أعاملـه البارعـة التـ 1983حصل العامل جون عىل جائرة فريمي يف العام 

 ليكون قائد الطب النووي.

 

من املشاكل الرئيسية للحصـول عـىل صـور جلسـم اإلنسـان وخصوصـا األعضـاء 

والكبد هـي ان جسـم اإلنسـان اليمـر عـربه  الداخلية مثل القلب والدماغ والكلية

الضوء مثل الزجاج واملاء.  وإذا تطلب األمر تشخيص دقيـق ملـرض يصـيب تلـك 

األعضاء كان يتطلب إجراء عمليـة جراحيـة ملعرفـة مـاذا أصـاب جسـم اإلنسـان.  

ولكن يف أيامنا هذه وبفضل اهلل علينا متكن العلامء الفيزيائيني من اسـتخدام العديـد 

تقنيات التي ال تتطلب عملية جراحية والتي تعـرف بتقنيـات التشـخيص عـن من ال

مثــل اســتخدام أشــعة اكــس واســتخدام الــرنني املغناطييســ  non-invasiveبعــد 

واستخدام األمواج فوق الصوتية وأجهزة التصوير املقطعية والتي قـد حتـدثنا عنهـا 

ت مزايـاه وعيوبـه التـي بالتفصيل يف مقاالت سابقة.  وبالطبع لكل من هذه التقنيـا

جعلت لكل تقنية أفضلية يف توجيهها ملنطقة حمددة من جسم اإلنسان للحصول عىل 

 أفضل وأدق النتائج.
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أما التصوير باستخدام تقنيات الطب النـووي فهـي تعطـي للطبيـب وسـيلة للنظـر 

داخل جسم اإلنسان، مسـتخدما املـواد املشـعة والكواشـف اخلاصـة هلـا وأجهـزة 

 املتطورة وتعتمد طرق التصوير النووي عىل التقنيات العلمية التالية: الكمبيوتر

  Positron emission tomography (PET)( إشعاع البوزيرتون الطبقي 0) 

ــي 2) ــوين املقطع ــعاع الفوت  Single photon emission computed( اإلش

tomography (SPECT)  

  Cardiovascular imaging( تصوير جهاز الدورة الدموية1)

  Bone scanning( أجهزة مسح العظام 4)

تستخدم تلك التقنيات األربعة خصائص خمتلفـة للعنـارص املشـعة للحصـول عـىل 

الصور وللعلم فإنه تعترب الطريقة األمثل للحصول عـىل صـور لـألورام الرسـطانية 

tumors  وللمناطق الضعيفة يف األوردة الدمويةaneurysms  واكتشـاف العجـز يف

وكذلك اخللل الذي قد يصيب الرئتني   thyroidفق الدم يف أغشية جسم اإلنسان تد

pulmonary function deficiencies. 

وبناء عىل احلالة املرضية فإن الطبيب قد يوجه املريض للحصول عىل فحـص يعتمـد 

عىل أي من التقنيات األربعة السابقة وأحيانا يتطلب التشخيص استخدام أكثـر مـن 

 وسوف نرشح فكرة عمل كل تقنية من هذه التقنياتتقنية. 
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Positron emission tomography (PET)  

احلصول عىل صـورة حلسـم  PETيمكن باستخدام تقنية إشعاع البوزيرتون الطبقي 

اإلنسان من خالل التقاط اإلشعاع الذي يصدر عن املواد املشعة التي حيقن هبا جسم 

ــريض ــاربون امل ــا ك ــون أم ــي تك ــورين 00-والت ــجني 08-أو فل أو  05-أو أكس

، وكل هذه العنارص مواد مشعة هلا عمر نصـف قصـري جـدًا.  ويـتم 01-نيرتوجني

احلصول عىل هذه املواد املشعة من خالل تسليط نيوترونات معجلة عىل ذرات تلـك 

تلك العنارص العنارص لتصبح مشعة ولفرتة زمنية قصرية.  عند حقن جسم اإلنسان ب

املشعة التـي جهـزت بواسـطة معجـل السـيكلرتون فإهنـا تطلـق جسـيامت تسـمى 

البوزيرتون وهذا البوزيرتون هو جسيم أويل له نفس كتلة اإللكـرتون ولكـن حيمـل 

شحنة اإللكرتون ولكن موجبة. البوزيرتون جسيم موجب يتحـد مـع إلكـرتون يف 

كل فوتون عبـارة عـن أشـعة جامـا جسم اإلنسان وينطلق عن هذا االحتاد فوتونني 

والتي تستخدم للحصول عىل الصورة كام سيتم رشحه من خالل كـامريات خاصـة 

 .Gamma Cameraتسمى كامريا جاما 
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يوضح الشكل مراحل احتاد البوزيرتون مع اإللكرتون إلطالق فوتونيني 

 جاما

 

ون من ذرات ( يوجد يف جسم اإلنسان العنرص املشع الذي حقن به ويوجد إلكرت0)

 جسم اإلنسان بالقرب من نواة العنرص املشع.

 ( تطلق نواة العنرص املشع البوزيرتون2)

 ( يتحد البوزيرتون مع اإللكرتون1)

( يتالشى اإللكرتون والبوزيرتون وتتحول كتلتهام إىل طاقة حيملها فوتونني بطاقة 4)

 أشعة جاما
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يتم حقن املريض بـامدة مشـعة ويـتم وضـعه عـىل  PETنية التصوير باستخدام يف تق

رسير خاص متحرك ليدخل يف حلقة كـام يف الشـكل املبـني أدنـاه. ويف داخـل هـذه 

احللقة يوجد كواشف أشعة جاما والتي تعرف باسـم كـامريا جامـا، وتتكـون هـذه 

كـل  scintillation crystalsالكواشف من سلسلة من بلورات خاصة تعرف باسم 

وتعمــل  photomultiblier tubeبلـورة متصـلة مــع مكـرب فوتـوين يعــرف باسـم 

البلورات عىل حتويل أشعة جاما املنطلقة من جسم اإلنسان إىل فوتونات ضوئية يـتم 

حتويل الفوتونات الضوئية إىل الكرتونات عندما تسـتقيل بواسـطة املكـرب الفوتـوين 

ملرات لتشـكل إشـارة كهربائيـة.  هـذه اإلشـارات والتي تعمل عىل تكبريها آالف ا

الكهربائية تعالج بواسطة الكمبيوتر لتكون الصورة.  ويتحـرك الرسـير بـبطء ليـتم 

التقاط إشارات أخرى وتأخذ صور لكل جـزء مـن اجلسـم حسـب حركـة الرسـير 

داخل احللقة.  وهبذه الطريقة حيصل الطبيب عىل مسح كامل للمنطقة املحـددة مـن 

نسان مثل الدماغ أو الصدر أو الكبد.  يتم جتميـع هـذه الصـور الطبقيـة يف جسم اإل

 ذاكرة الكمبيوتر والذي يقوم بمعاجلتها وحتويلها إىل صور ثالثية األبعاد.
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خمطط يوضح فكرة عمل كامريا جاما املستخدمة يف التصوير بتقنية 

PET 

 

دم يف معلومات يف غاية األمهية عـن تـدفق الـ PETتوفر صور الـ 

األوعية الدموية باإلضافة إىل معلومات عن العديد من الوظـائف 

البيوكيميائية التي حتدث يف اجلسم.  ويمكن حتديـد املنطقـة املـراد 

تصويرها أو العملية البيوكيميائية بدقـة مـن خـالل اختيـار املـادة 

املشعة التي حتقن للمريض.  فعىل سبيل املثال يمكـن بواسـطة الــ 

PET  عىل صور لعملية احرتاق اجليليكـوز يف الـدماغ أو احلصول
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 أي تغريات رسيعة حتدث خالل األنشطة املختلفة التي تقوم هبا أعضاء اجلسم.

توضح الصورة اجلانبية صورة لألعضاء الداخلية جلسم اإلنسان وتعرض الصورة 

 عىل شاشة كمبيوتر اجلهاز يف األبعاد الثالثة.

حمدودة ونطاق  PETاألجهزة التي تعمل بتقنية الـ وعىل كل حال أماكن تواجد هذه 

انتشارها قليل يف الكثري من الدول ألنه يتطلب بناء مراكـز خاصـة هلـا بـالقرب مـن 

 املعجالت النووية لتوفري املواد املشعة التي هلا عمر نصف صغري.

Single photon emission computed 

tomography (SPECT) 
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تقنيـة إشـعاع البـوزيرتون الطبقـي   SPECTتشبه تقنية اإلشعاع الفوتوين املقطعي 

PET 1333-ولكن تستخدم يف عملية التصوير عنارص مشعة خمتلفـة مثـل الزينـون 

والتي هلا أعامر نصف أطول من تلـك املسـتخدمة  123-وااليودين 99-والتكنيتيوم

ق شعاع جاما واحد بـدالً مـن شـعاعني كـام يف يف التقنية السابقة الذكر.  كام إهنا تطل

PET توفر تقنية  .SPECT  معلومات حول تدفق الدم من خـالل الصـور املـأخوذة

هبذه التقنية ويف الغالب تكون اقل معلومات ولكـن تكلفتهـا اقـل بكثـري مـن تلـك 

. وأماكن تواجد األجهزة التي تعمـل بتلـك التقنيـة متـوفرة PETاملأخوذة بواسطة 

 ألنه ال يتطلب وجودها بالقرب من املعجالت النووية.أكثر 

 

Cardiovascular imaging  

تستخدم تقنية تصوير الدورة الدموية للحصول عىل منحنيات عن تـدفق الـدم بـني 

القلب والرشايني واألوردة يف داخل جسم اإلنسان. ويف هذه التقنية يقـوم الطبيـب 

ملريض بمركب الثاليوم املشع بينام يامرس املريض اجلري عىل جهـاز املختص بحقن ا

ريايض ويتم تصوير باستخدام أشعة جامـا الصـادرة عـن انحـالل عنرصـ الثـاليوم 

بواسطة كامريا جاما.  وبعد ذلك يأخذ املريض فـرتة راحـة لدراسـة معـدل النـبض 

بل التمرين وبعده بدون أي جمهود عىل القلب. ومن الصور التي تم احلصول عليها ق

يمكن معرفة التغري يف تدفق الدم يف احلالتني، وهبذا الفحص يستطيع الطبيب معرفـة 

العوائق التي قد تكون موجـودة يف الرشـايني واألوعيـة أو حتـى يف عضـلة القلـب 

 نفسه.
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Bone scanning  

 technetium-ppيف بعض الفحوصات يتم حقن املريض بامدة خاصة تعرف باسـم 

methyldiphosphate  والتي يتم حتتوي عىل الفوسـفات التـي تتجـه إىل العظـام يف

جسم اإلنسان خصوصًا تلك املناطق التي يكون فيها نشاط غـري طبيعـي. والصـور 

الناجتة تعطي بقع مضيئة الماكن التي تكثر فيهـا تلـك املنـاطق وتعطـي بقـع داكنـة 

.  وهبذا يمكن مسح شامل للهيكـل العظمـي للمناطق التي حتتوي عىل نشاط عادي

 يف اجلسم وإذا ما كان هناك أي اثر لورم رسطاين ال سمح اهلل.

 

يف الفحوصات التي تستخدم العنارص املشعة يف الطب النووي ال تعترب ضارة جلسم 

حيـان اإلنسان الن عمر بقائها يف اجلسم قصري يصل لـبعض الـدقائق ويف بعـض األ

ساعات حمدودة وتعترب خطورة التصوير هبذه الوسائل السابقة الـذكر اقـل خطـورة 

ويـتخلص  CTمن األجهزة التي تستخدم أشعة اكس مثل جهاز التصـوير املقطعـي 

 جسم اإلنسان من هذه املواد عن طريق البول.

أشـعة  املهم يف هذا املوضوع هو ان بعض اخلاليا تتأثر بشدة باإلشعاعات املؤينة مثل

جاما وبيتا والفا وأشعة اكس. وحيث ان اخلاليا احلية تنقسم بمعدالت خمتلفـة فـإن 

اخلاليا التي تنقسم بمعدالت عالية تتـأثر أكثـر باألشـعة مـن اخلاليـا التـي تنقسـم 

 بمعدالت طبيعية وهذا يعود إىل اخلاصيتني التاليتني:
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 DNA( اخلاليا تتمتع بقدرة عىل إصالح أية إصابة يف الـ 0)

قد أصيب باألشعة أثناء االنقسام فإن اخللية تـدمر  DNA( اكتشفت اخللية ان الـ 2)

 نفسها.

وهبذا فإن اخلاليا التي تنقسم برسعة ال متتلك الوقت الكايف إلصالح الرضـر يف الــ 

DNA .وبالتايل فإن فإهنا متوت فورًا عندما تتعرض لإلشعاعات النووية 

تلك خاصية االنقسام برسعة كبرية فإهنا عنـدما تتعـرض وبام ان اخلاليا الرسطانية مت

إىل جرعات من املواد املشعة فإهنا تعمل عىل قتلها وهبذا فإن تعريض األجزاء املصابة 

باخلاليا الرسطانية يف جسم اإلنسان إىل اإلشعاعات النووية يعترب نوع مـن العـالج.  

بجوار املناطق املصابة ولكن يف حيث يتم تثبيت املواد املشعة يف صورة أسالك رفيعة 

 املناطق العميقة التي قد تكون مصابة يتم تسليط أشعة اكس برتكيز عايل عليها.

وتكمن املشكلة يف هذه الطريقة من العالج إىل تعرض اخلاليا السليمة التـي تنقسـم 

برسعة يف جسم اإلنسان للموت بسبب تواجد تلك اإلشعاعات مثل خاليـا الشـعر 

عدة خاليا اجللد وخاليـا األوعيـة الدمويـة وهلـذا تتعـرض تلـك اخلاليـا وخاليا امل

السليمة ألشعة وتصيبها عند حماولة القضاء عىل اخلاليا الرسـطانية.  وهلـذا نجـد ان 

املريض الذين يتعرضوا جلرعات من املـواد املشـعة كعـالج حيـدث تسـاقط للشـعر 

 ويصابوا بالصلع.
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لمي مستمر فجهود العلامء يف خمتلف التخصصـات ويف النهاية ال شك ان التطور الع

مكنتهم من التوصل إىل وجود هذه األجهزة التي سخرت من أجل خدمة اإلنسـان، 

فالتقنيــات التــي رشحــت يف هــذا املقــال ســامهت وال شــك يف اكتشــاف اإلصــابة 

باألمراض املستعصية قبل انتشارها يف جسـم اإلنسـان وبـدوهنا ملـا كـان باإلمكـان 

 لك اخلاليا الرسطانية إال بعد فوات األوان ال قدر اهلل.اكتشاف ت
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 انبعاث البوزيرتونات بواسطةاملسح الطبقي 

Positron Emission Tomography 

(PET) Scanning 

 

سبق وان حتدثنا يف موضوع متكامل عن 

وتعرضنا يف ذلك املقال عن  الطب النووي

تقنيات الطب النووي وكيف يعمل ويف 

ع من كيف تعمل األشياء هذا املوضو

سوف نقوم برشح مبسط لتقنية املسح 

 .PETالطبقي بواسطة انبعاث البوزيرتونات والتي تعرف باسم 

PET

 Positronتقنية املسح الطبقي بواسطة انبعاث البوزيرتونات هي ترمجة لـ 

Emission Tomography ر باختصارها وتعرف أكثPET وأحيانا تسمع األطباء .

وهذا نوع من أنواع التصوير املستخدم يف الطب  PETأو صورة  PETيقولون مسح 

النووي.  حيث إن الطب النووي احد أفرع الطب التي تعتمد عىل العالج 

اإلشعاعي حيث يتم استخدام جز بسيط من املواد املشعة يف التشخيص أو يف العالج 

 مراض التي حتدث تطورات غري طبيعية يف جسم اإلنسان.من بعض األ
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تصوير جسم اإلنسان بواسطة املواد املشعة يعترب من الفحوصات الطبية التي يعتمد 

عليها األطباء يف تشخيص احلالة املرضية واملواد املستخدمة يف عملية التصوير تعرف 

 .radiotracerأو  radiopharmaceuticalباسم 

فحص الطبي النووي الذي يقوم به املريض فان نوعا حمددا من املواد وطبقا لنوع ال

حيقن يف الوريد أو يتناوله املريض عن طريق الفم أو يف بعض  radiotracerاملشعة 

احلاالت يستنشق عرب األنف، ويف النهاية يتجمع يف املنطقة املراد فحصها، حيث 

طاقة يتم رصدها بواسطة أجهزة تصدر هذه املواد طاقة حتملها أشعة جاما.  هذه ال

.  هذه PET، وجمس أو ماسح gamma cameraخاصة تعرف باسم كامريا جاما 

األجهزة تعمل مع بعضها البعض ويتحكم هبا كمبيوتر لقياس كمية املواد املشعة 

التي امتصها اجلسم لتمكن بعدها من تكوين الصورة بتفاصيل دقيقة عن تركيب 

 ووظائفها.األعضاء الداخلية للجسم 

يف بعض املراكز املتخصصة يف الطب النووي يتم الدمج بينها وبني تقنيات أخرى 

أو مع التصوير  CT computed tomographyمثل التصوير املقطعي الطبقي 

للحصول عىل املزيد  magnetic resonance imaging MRIبالرنني املغناطييس 

املقارنة والتحليل والتفسري من املعلومات إلجراء فحوصات دقيقة من عملية 

والربط بني الصور الناجتة عن التقنيات املختلفة.  وهذا بالتأكيد يقود إىل احلصول 

 عىل معلومات واضحة وجيعل عملية التشخيص أكثر دقة.

يقيس وظائف اجلسم املهمة مثل تدفق الدم ومقدار األكسجني  PETفحص 
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، وهذه معلومات metabolismض والسكر )اجلليكوز( املستخدم يف عمليات االي

يف غاية األمهية متكن الطبيب من تقييم جسم اإلنسان وقياس وظائف األعضاء 

 واألنسجة املسئولة عن ذلك يف جسم اإلنسان.

PET

 يف  PET( تستخدم تقنية مسح 0)

 ( الكشف عن اخلاليا الرسطانية.2)

 اخلاليا الرسطانية يف جسم اإلنسان( حتديد مقدار انتشار 1)

 ( مساعدة الطبيب يف وضع خطة فعالة لعالج الرسطان4)

 ( معرفة ما إذا كان الرسطان قد عاد للجسم مرة أخرى بعد مرحلة العالج5)

 ( حتديد مقدار تدفق الدم يف عضلة القلب6)

 ( حتديد سبب حدوث النوبة القلبية7)

التي سوف تستفيد من عملية القسطرة للرشيان ( حتديد املناطق يف عضلة القلب 8)

 التاجي

( حتديد النشاط الغري طبيعي للدماغ مثل الكشف عن األورام أو مشاكل يف 6)

 الذاكرة أو أي مشاكل ختص اجلهاز العصبي
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 ( تستخدم أيضا لرسم لدماغ اإلنسان الطبيعي وفحص وظيفة القلب.01)

PET

أن  PET( من املمكن أن يطلب من املريض قبل أن يدخل يف إجراءات فحص 0)

يرتدي معطف خاص ومن املمكن أن يسمح له بان يدخل الفحص بمالبسه 

 العادية.

( جيب عىل املريض أن خيرب الطبيب بأي أدوية يتناوهلا حتى لو كانت فيتامينات أو 2)

ذائية. كذلك إذا كان لديه حساسية من أي نوع.  أعشاب طبيعية أو مكمالت غ

وجيب أن خيرب الطبيب بأي مرض حديث أصيب به ويطلعه بتفاصيل حالته 

 الصحية.

( التخلص من املجوهرات والكامليات قبل الفحص حيث إهنا من املمكن أن 1)

 يؤثر عىل نتائج الفحص.

الذي سيخضع له،  ( يف العادة يعطى املريض تعليامت حمددة حسب نوع الفحص4)

 كام إن مرىض السكر يكون هلم تعليامت خاصة جيب التحضري هلا قبل الفحص.

 

يف الشكل جهاز التصوير  PETيشبه جهاز التصوير الطبقي بانبعاث البوزيرتونات 
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. ويكون داخل احللقة عدد CTالطبقي الذي يستخدم أشعة اكس واملعروف باسم 

 هزة رصد أشعة جاما الصادرة عن املواد املشعة التي حقن هبا املريض.من أج

كام يوجد جهاز كمبيوتر يقوم بتكوين الصورة من البيانات التي حيصل عليها من 

 أجهزة الرصد )كامريا جاما(.

 

PET

يف الفحوصات التي تتم باستخدام أشعة اكس يتم احلصول 

ريق مرور أشعة اكس من مصدر خارج عىل الصورة عن ط

جسم اإلنسان. أما يف التصوير باستخدام الطب النووي فان 

الفحص يبدأ بإعطاء املريض جرعة حمددة من املادة املشعة 

والتي تتجه إىل العضو يف جسم اإلنسان املراد فحصه، تصدر 

املواد املشعة أشعة جاما. تقوم كامريا جاما بالتقاط هذه 
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 هلا إىل إشارة كهربية يستقبلها الكمبيوتر وحيللها ويكون الصورة.األشعة وحتو

ال تكون واضحة املعامل باملقارنة  PETوللعلم فان الصورة التي نحصل عليها من 

بالصور التي تنتجها أجهزة أشعة اكس حيث تعرب الصورة عن التغريات يف النشاط 

 hotتوي عىل بقع مضيئة تسمى الكيميائي جلسم اإلنسان واملناطق يف الصورة التي حت

spot  تشري إىل كمية كبرية من املواد املشعة يف هذا املكان من جسم اإلنسان حيث

  يكون النشاط الكيميائي اكرب ما يمكن.  واملناطق األقل نشاطا تظهر كبقع باردة

cold spots  وتشري إىل كمية قليلة من املواد املشعة يف ذلك املكان ونشاط كيميائي

 ل.اق

أخصائي األشعة املتخصص واملتدرب يف جمال الطب النووي يقوم بتفسري الصور 

 وإرسال التقريب للطبيب املختص.

PET

 لنبدأ أوال بالفوائد

( املعلومات التي حيصل عليها الطبيب من فحوصات الطب النووي فريدة وغالبا 0)

 ال يمكن احلصول عليها بتقنيات أخرى.

( للكثري من األمراض التشخيص بالطب النووي يعطي أفضل املعلومات التي 2)

 حيتاج إليها الطبيب ليحدد العالج املناسب.
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 ( ال يشعر املريض املعالج بالطب النووي بأمل مقارنة بالعمليات اجلراحية البديلة.1)

يف اجلسم عىل مستوى اخللية، فان صور الـ ( من خالل التعرف عىل التغريات 4)

PET  تكشف املرض يف بداياته قبل أن يكشفه أي فحص أخر مثل الـCT  أوMRI. 

 ثانيًا املخاطر

( تعترب جرعة املواد املشعة التي حيقن هبا املريض صغرية نسبيُا وال تعرضه خلطر 0)

 يذكر باملقارنة بالفوائد التي حيصل عليها.

عامًا وهلذا تم التحقق من عدم وجود  51ي يستخدم منذ أكثر من ( الطب النوو2)

 أثار جانبية عىل املدى البعيد نتيجة اجلرعة البسيطة من املواد املشعة التي تناوهلا.

( من املمكن أن يكون هناك نوع من احلساسية يف جسم بعض األشخاص للمواد 1)

 املشعة ولكن هذه تعترب حاالت نادرة جدًا.

 اجلسم باملواد املشعة قد يسبب آالم مؤقتة.( حقن 4)

( جيب عىل املرأة احلامل أو املرضعة أخبار الطبيب بذلك قبل أن يتخذ قراره 5)

 .PETبإجراء فحص 

 

PET

( كثرة االستعدادات املتعلقة بالطب النووي تستنزف الكثري من الوقت، وذلك 0)
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اد فحصه وتصويره قد يأخذ يف بعض األحيان الن وصول املادة املشعة للجزء املر

 ساعات وأحيانا أخري يتوجب االنتظار أليام.

( القدرة التحليلية للصور التي أخذت بتقنيات الطب النووي اقل من التقنيات 2)

.  ولكن املعلومات التي نحصل عليها من الطب MRIو  CTاألخرى مثل الـ 

 خيص أخرى.النووي ال يمكن الوصول هلا بأي تقنية تش

يمكن أن يؤدي إىل نتائج مضللة يف حالة أن يكون االتزان  PET( املسح بتقنية 1)

لشخص  PETالكيميائي يف اجلسم غري طبيعي بمعنى أن نتائج الفحوصات ملسح 

مصاب بمرض السكر أو لشخص تناول وجبة غذائية قبل الفحص بساعات 

السكر يف الدم أو مستوى معدودة فان النتائج سوف تتأثر بشدة بتغري مستوى 

 األنسولني يف الدم.

( بسبب االضمحالل الرسيع للمواد املشعة فإهنا ستكون مؤثرة لفرتة حمدودة من 4)

الزمن، وهلذا من املهم للمريض أن يكون متواجد يف املوعد املحدد ليتناول املادة 

خرا عن املشعة يف الزمن املدرج واملخصص له.  وهلذا فان أي وصول املريض متأ

 املوعد قد يطلب منه املتخصص حجز موعد أخر.
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