مثل �ل�ث��دي و�الب ��ط و�خل�سية �أو ع�سالت �جل�سم �أو
منطقة العنق فال توجد ا�ستعدادات �سابقة.
 -5ع �ن��دم��ا ي �ك��ون ف �ح ����ص ال �� �س��ون��ار داخ� �ل ��ي لفح�ص
الربوت�سات ( )Endo Rectalف�سوف يطلب من املري�ص
عمل حقنة �سرجية «م�سهل» لتنظيف القولون وخا�سة
امل�ستقيم قبل الفح�ص.
 -6عندما يكون فح�ص ال�سونار داخلي لفح�ص الرحم
واملباي�ص ( )Endo Vaginalفيطلب من املري�سة افراغ
املثانة قبل الفح�ص مبا�سرة.
كيف يتم فحص السونار؟

 -1ي�ستلقي املري�ص على �سرير الفح�ص.
 -2ي�ق��وم طبيب اال��س�ع��ة بو�سع م��ادة جيالتينية على
ج�سم املري�ص وع�ل��ى املنطقة امل ��راد فح�سها ث��م ي�سع
املو�سل على جلد املري�ص للت�سوير.
 -3تظهر �سورة الع�سو اجل��اري فح�سه مبا�سرة على
ال�سا�سة ك�سورة تلفزيونية حية حيث يقوم الطبيب
بفح�سها يف اأو�ساع خمتلفه ثم يقوم بالتقاط عدة �سور
يتم تخزينها يف جهاز الكمبيوتر وي�ستلم املري�ص ن�سخة
منها.
ما فائدة المادة الجالتينية؟

هي تعمل على ت�سهيل حركة املو�سل ولها اأهمية ق�سوى
يف ت�سويل املوجات فوق ال�سوتية واحل�سول على �سورة
وا�سحة.

هل هناك أي ضرر من عمل السونار؟

فح�ص ال�سونار ه��و فح�ص �سهل و�سريع وغ��ر موؤمل
ويف�سل طلبه كفح�ص اأوىل عند ت�سخي�ص اأي مر�ص
حيث اأنه ال يعر�ص املري�ص الأية اأ�سعة موؤينة ولي�ص له
اأي تاأثر �سار على اجل�سم.
ما هي آخر التطورات في مجال
فحص السونار؟

م��ن اأه��م ال�ت�ط��ورات يف ه��ذا امل�ج��ال ه��و ال�سونار رباعي
االأب �ع��اد وال ��ذي مي�ك��ن م��ن احل���س��ول ع�ل��ى � �س��ورة حية
ث��الث�ي��ة االأب �ع��اد للع�سو امل ��راد فح�سه (ح�ي��ث البعد
الرابع هو الزمن) وي�ستخدم كثرا يف ت�سخي�ص العيوب
اخللقيه لالأجنة.
ومن اأهم التطورات اأي�سا جهاز �سونار بحجم الكمبيوتر
املحمول ( )Portableحيث ميكن نقله بي�سر اإىل مكان
املري�ص الغر قادر احلركة.

ما هو فحص الموجات فوق الصوتية
(السونار)؟

هو تقنية يتم بها فح�ص االأع�ساء الداخلية يف اجل�سم
واحل�سول على �سور لها با�ستخدام موجات فوق �سوتية
غ��ر م�سموعة ذات ت��ردد ع��ايل .ويتميز ه��ذا الفح�ص
ب�ع��دم ا�ستخدام االأ��س�ع��ة ال�سينيه «امل �وؤذي��ة» ف��ال يوجد
تعر�ص لالإ�سعاع.
ماهو شكل جهاز السونار؟

يتكون جهاز ال�سونار من كمبيوتر مت�سل بلوحة حتكم
و�سا�سة عر�ص و فيديو ومو�سل.
املو�سل « »Transducerه��و اأداة �سغرة مت�سك
باليد ومت�سلة بالكمبيوتر بوا�سطة �سلك.
ما هي طريقة عمل السونار؟

جهاز ال�سونار يقوم بار�سال موجات ف��وق �سوتية ذات
تردد عايل نحو اجلزء املراد فح�سه ثم يقوم با�ستقبال

�سدى املوجات الفوق �سوتية املنعك�سة من هذا الع�سو
والتي حتمل معلومات عن حجم وعمق وطبيعة ن�سيج
هذا الع�سو وير�سلها اإىل الكمبيوتر.
وذلك يتم عن طريق مو�سل �سغر «»Transducer
ي��و� �س��ع م �ب��ا� �س��رة ع �ل��ى ج���س��م امل��ري ����ص يف وج� ��ود مادة
جالتينية ،وهذا املو�سل يت�سل مبكب�ص اإىل الكمبيوتر
حيث يتم حتويل هذه املوجات اإىل �سورة تلفزيونية حية
يتم م�ساهدتها على ال�سا�سة.
هناك اأنواع خمتلفة من املو�سالت يتم اختيارها ح�سب
عمق الع�سو امل��راد فح�سه .فهناك مو�سالت ت�ستخدم
لفح�ص اأع���س��اء البطن ال��داخ�ل�ي��ة واأخ ��رى لالع�ساء
ال���س�ط�ح�ي��ة يف اجل���س��م واأخ � ��رى ل�ل�ف�ح��و���ص الداخلية
اخلا�سة مثل الفح�ص ال��داخ�ل��ي للربو�ستات والرحم
واملابي�ص.
ماهي استخدامات جهاز السونار؟

 ي�ستخدم لفح�ص االأع�ساء الداخلية يف ج�سم االن�سانم�ث��ل ال�ك�ب��د وال �ط �ح��ال وال�ك�ل�ي��ة وال�ب�ن�ك��ري��ا���ص وامل ��رارة
واملباي�ص والرحم والربو�ستات واملثانة.
 ي�ستخدم لفح�ص القلب وت�سخي�ص العيوب اخللقيةواالأمرا�ص املتعلقة ب�سمامات القلب.
 ي �� �س �ت �خ��دم ل �ف �ح ����ص االأوع � �ي� ��ة ال ��دم ��وي ��ة (االوردةوال�سرايني) لتحديد درج��ة ا�سندادها اأو ت�سخي�ص اأي
عيوب خلقية.
 ي�ستخدم لفح�ص اجلنني يف بطن اأم��ه لتحديد عمراجلنني وت�سخي�ص اأية عيوب خلقية.

 ي�ستخدم لفح�ص اجلنني يف بطن اأم��ه لتحديد عمراجلنني وت�سخي�ص اأية عيوب خلقية.
 ي�ستخدم لفح�ص الدماغ واملفا�سل لالطفال حديثيالوالدة وحتى عمر � 18سهر.
 ي�ستخدم لفح�ص ال�ع��ني وال �ث��دي وال �غ��دة الدرقيةو�خل�سية.
 كما ي�ستخدم يف حتديد املكان املنا�سب الأخذ عينات مناالأورام.
 ويف امل�ساعدة يف العديد من التدخالت العالجية.ما هو المطلوب للتحضير لهذا
الفحص؟

 -1يف�سل لب�ص مالب�ص وا�سعة ومريحة واأن �ستحم
املري�ص قبل الفح�ص.
 -2عندما يكون فح�ص ال�سونار مطلوب لفح�ص االع�ساء
الداخلية يف البطن فيجب اأن ميتنع املري�ص عن االكل
وال�سرب مل��دة � 8-6ساعات وذل��ك حتى يتمكن الطبيب
م��ن م���س��اه��دة امل� ��رارة ب���س��ورة وا��س�ح��ة ب��اال��س��اف��ة اإىل
باقي اأع�ساء البطن مثل الكبد والطحال والبنكريا�ص
والكليتني.
 -3عندما ي�ك��ون الفح�ص املطلوب للجهاز ال�ب��ويل اأو
التنا�سلي ف�سوف يطلب من املري�ص اأن ي�سرب لرت ماء
قبل �ساعتني من الفح�ص حتى تكون املثانة ممتلئة عن
الفح�ص فيتمكن الطبيب من فح�ص املثانة والربو�ستات
او الرحم واملباي�ص ب�سورة وا�سحة.
 -4عندما يكون الفح�ص لالأع�ساء ال�سطحية للج�سم

