من الضروري عمل حتليل لوظائف الكلى
قبل الفحص .
يتميز الفحص بأنه ال يسبب أملا ولكن
بعض احلرقان في بداية حقن الصبغة
من خالل الوريد واإلحساس بطعم
معدني وسخونة باجلسم .
تساعد الصبغة الوريدية على إظهار
األوعية الدموية وحتديد أوضح لألورام
إن وجدت .
تستخدم األشعة املقطعية في بعض
األحيان ألخذ العينات ويحضر املريض
مسبقاً لذلك .
نظمت جرعة أشعة اكس الصادرة
من أجهزة األشعة بحيث التؤدى إلي
مخاطر سرطانية أو تشوهات خلقية
متوارثة في إثناء احلمل فإنه يجب
تالفي التعرض لألشعة املقطعية

وخاصة على البطن واحلوض اال
في حالة الضروره القصوى والتي
يحددها الطبيب املعالج .
حتدث بعض املضاعفات نتيجة حقن
الصبغة الوريدية في بعض املرضي

احلساسني لليود  ،وفي حالة ضرورة
عمل الفحص ميكن أخذ مضادات
حساسية قبل إجراء األشعة .
احلمل أو احتمال حدوثه .
حساسية من اليود أو أي مادة أخري .

أفقية ميكن تخزينها ووضعها على
الشاشة وكذلك طبعها على فيلم
 ،باإلضافة إلي ذلك ميكن عمل صورة
ثالثية األبعاد .

األشعة املقطعية بالكمبيوتر
اإلجنليزية
باللغة
واملعروفة
( )CT Scanهي اختصار ل
()Computerized Tomography
هي عبارة عن أشعة سينية تستخدم
من خالل جهاز حاسب إلي خاص
لتصوير أعضاء اجلسم على شكل
مقاطع بشكل أدق من األشعة
السينية العادية وتتميز بسقوط
شعاع ضيق من األشعة خالل اجلسم
ليتم التقاطها  ،ثم يقوم الكمبيوتر
بتحليل املعلومات لتشكيل صورة

يسأل إن كان لديه أي نوع من أنواع
احلساسية والربو والسكري ومن ثم
يحضر تباعا لذلك .
يطلب من املريض عمل فحص
لوظائف الكلى .
مينع املريض عن تناول الطعام ملدة 4
  6ساعات .ينتزع أية حلي معدنية ويلبس نوع
من املالبس الطبية الفضفاضة
( يسمى جاون ) .
يستلقي املريض على سطح
مستقيم ومير داخل أنبوب األشعة
( جانتري ) وهو فتحة دائرية الشكل

لفحص البطن قد يحتاج املريض إلي
تناول الصبغة امللونة عن طريق الفم
بينما تعطي الصبغة وريديا لتصوير
األوعية الدموية  ،وتعطى شرجيا
لتصوير القولون .
يعطي املريض تعليمات بواسطة
(انتركم) حيث يوجد باجلهاز
سماعات من خاللها يكون فنى
األشعة علي اتصال باملريض وهو
خارج غرفة األشعة .
أثناء الفحص سوف يعطي تعليمات
بإيقاف التنفس وإخباره انه سوف
يتم حقنه بالصبغة امللونة .
مع األخذ في االعتبار انه من الطبيعي
أن تشعر بحرارة داخلية أو إحساس
بالغثيان أو قئ وذلك ناجم عن دخول
الصبغة للجسم بسرعة كبيرة ،
وهذه الصبغة مهمة للوصول إلي
النتيجة املوجودة وسوف يتخلص
اجلسم منها عن طريق الكلى ولذلك

العليا فقط اثناء الفحص .
يجب أال تستعملي الكرميات أو البودرة أي نوع منمزيل رائحة العرق أو العطور في منطقة االبط أو
اعلى الثدي في الفحص حيث أن هذه االشياء قد
تسبب بعض التغيرات فى الصورة والتي تكون غير
موجودة حقيقة فتؤثر على تشخيص احلالة .
هل تعرض الثدي لألشعة في فحص
الثدي ال ( )Mammogramيسبب أى خطر
؟
ان كمية األشعة التي يتعرض لها الثدي في فحص
املاموجرام قليلة والتسبب أذى ألنسجة الثدي وال
تقارن بالفائدة العائدة على املريضة عند الكشف
املبكر لسرطان الثدي .
لماذا مراجعة الفحوص السابقة للثدي
مهمة ؟
في بعض االحيان يكون فحص السونار مكمال
لفحص ( )Mammogramحيث أنسجة الثدي
الغدية تظهر كمنطقة بيضاء وتغطى أي اورام في
نفس كثافتها  ،ففحص السونار ميكن رؤية هذه
املنطقة بوضوح أكبر كما أن السونار يساعد على
حتديد نوع الورم اذا كان تكيس او صلب .
لماذا يطلب الطبيب أخذ عينة من نسيج
الثدي ؟
في حالة اكتشاف أي تغيرات غير طبيعية في
أشعة الثدي وال ميكن حتديد طبيعتها

( حميدة أو خبيثة) فيفضل الطبيب أخذ عينة
لفحصها في اخملتبر لتحديد نوعها علما بأن  70%من
نتائج العينات يكون حميدا .
التوموسينثيسيز ؟ tomosyntheisas
التوموسينثيسيز هو تطبيق للتصوير الطبقي ولكن
خالف لتصوير الثدي التقليدي باملاموجرام  ،فإن أنبوب
األشعة السينية يتحرك بزاوية ( )15-degree - 25
لنحصل على عدة صور من زوايا مختلفة حيث ميكن
إعادة بنائها لتوافق األوضاع املعروفة لتصوير الثدي .
إن هذه التقنية اجلديدة في تصوير سرطان الثدي تسهل
الرؤية من خالل نسيج الثدي الكثيف وجتعل فحص
الثدي أكثر راحة ووضوحا وتسهل العثور على املزيد من
األورام فى وقت أقصر  ،وبعد أداء التوموسينثيسيز فى
الثدي ذو الكثافة العالية فى األعمار الصغيرة أفضل
كفاءة من املاموجرام ثنائي األبعاد .
إن استخدام التوموسينثيسيز الرقمي في الكشف
املبكر لسرطان الثدي سوف يحسن من اكتشاف املرض

ما هو فحص الثدي باألشعة
ال ( )Digital Mammogram؟
فحص  Mammogramاملاموجرام هو فحص الثدي
يستخدم األشعة السينية ذات طاقة إشعاعية
محدودة لها القدرة على اظهار الورم بوضوح  ،فهو
يعتبر أفضل لفحوصات التشخيصية فعالية
في الكشف املبكر عن سرطان الثدي حيث أثبتت
الدراسات أنه يكشف عن الورم قبل اإلحساس به من
قبل املريضة بفترة تصل الى سنتني .
 فإذا كان متوسط قطر الورم الذى ميكن االحساس بهمن قبل املرأة التي ال تقوم بالفحص الذاتي الشهري
للثدي هو 2سم .
 ومتوسط قطر الورم1سم الذى ميكن االحساس بهبالفحص اإلكلينيكي ( الذى يقوم به الطبيب املعالج ).
 فإن متوسط قطر الورم الذى ميكن تشخيصهبواسطة فحص ( )Mammogramهو ,.5سم علما
بأن الكشف عن السرطان في مراحله األولى هو
مفتاح العالج الناجح .
لماذا يطلب الطبيب المعالج فحص
الماموجرام ؟
يطلب الطبيب املعالج فحص املاموجرام في احلاالت التالية :

 عند وجود ورم محسوس في الثدي أو حتت اإلبط . في حالة وجود حكة أو تغيير في لون أو شكل اجللدأو احللمة .
 عند وجود افرازات غير طبيعية من احللمة . عند وجود الم مستمر في الثدي . للكشف املبكر عن سرطان الثدي خصوصا عندوجود تاريخ لإلصابة بسرطان الثدي في األقارب من
الدرجة االولى High risk Patients .
 للمسح السريع للثدي عموما للسيدات فوق  40سنه .ما هو العمر المناسب لعمل الفحص ؟
يفضل عمل هذا الفحص بصورة دورية من سن
االربعني وما فوق وهناك حاالت يتم طلب عمل هذا
الفحص في سن مبكرة يحددها الطبيب املعالج .
كيف يتم فحص
ال ( )Digital Mammogram؟ .
يوضع الثدي على لوحة التصوير في اجلهاز ثم يتم
الضغط علية تدريجيا لتثبيته للحصول على صورة
واضحة ثم تؤخذ صورتان لكل ثدي على حده في
وضعيتني مختلفتني ( علوى  ،سفلى )
و ( جانبي مائل) وقد يتطلب االمر في بعض االحيان
ألخذ صورة اضافية وذلك حسب ما يراه طبيب
األشعة مناسب .
ما مدة الفحص ؟
يستغرق الفحص عشرون دقيقة تقريبا .
هل يسبب فحص ال ( )Mammogramأي الم ؟
قد يسبب الفحص بعض االزعاج وعدم االرتياح نظرا

الستخدام جهاز الضغط  ،وميكن التقليل من هذه
االعراض بجدولة موعد الفحص من اليوم اخلامس
الى اليوم العاشر من بداية الدورة الشهرية حيث
يكون الثدي اقل احتقانا .
هل الضغط على الثدي اثناء هذا الفحص ضروري ؟
جودة الفحص تعتمد بدرجة كبيرة على الضغط
على الثدي والذى قد يسبب بعض االزعاج وعدم
االرتياح ولنه ال يسبب الم فالضغط على الثدي
يقلل حركة املريضة أثناء أخذ الصورة ويقلل اجلرعة
االشعاعية للثدي كما يفرد جميع إجزاء الثدي
بدرجة متساوية جتعل معها الصورة أكثر دقة
ووضوح .
هل يمكن للمرأة الحامل عمل هذا الفحص ؟
ال يجب إطالقا عمل الفحص عند وجود حمل أو عند
الشك في وجود حمل إال في حاالت نادرة يحددها
الطبيب املعالج وطبيب األشعة وعندها يجب أخذ
االحتياطات الالزمة حلماية اجلنني .
ولذلك في حالة وجود دورة شهرية منتظمة يفضل
عمل الفحص في أول عشرة أيام من بداية الدورة
حيث احتمال وجود حمل يكون ضئيل جدا  ،أما في
حال انقطاع الدورة فإنه ميكن عمل الفحص في أي
وقت . .
كيف تجهزي نفسك لهذا الفحص ؟
 يفضل أخذ موعد فحص املاموجرام من اليوماخلامس الى اليوم العاشر من بداية الدورة حتى
يكون الشعور بعدم االرتياح للضغط على الثدي
أقل ما ميكن .
 ارتدى ثياب مكونة من قطعتني ( قميص وبنطلونأو تنورة ) حتى تكوني أكثر ارتياح عند نزع القطعة

يفضل عدم إجراء التصوير بالرنني
املغناطيسي بالنسبة للسيدة
احلامل اال في حاالت خاصة يحددها
الطبيب املعالج .
عادة ال تسبب حشوات السنية
مشكل للمريض أثناء الفحص ولكن
البد من إخبار الفني املسؤول قبل
إجراء تصوير الرنني املغناطيسي .
من املهم جدا عدم احلركة اثناء
التصوير  ،وإن كان البد منها  ،فيمكن
للمريض الضغط على اجلرس امللحق
باجلهاز والذى يعطيه الفني للمريض
قبل بدء التصوير وبذلك يعرف الفني
أن هناك مشكلة فيوقف التصوير
حتى انتهائها .
يحتاج املريض لعمل حتليل دم
لقياس وظائف الكلى قبل فحص
الرنني املغناطيسي بالصبغة
التباينية عند احلاجة لها

املرضى الذين لديهم منظم داخلي لضربات
القلب إال إذا كان متوافق مع اجلهاز.
املرضى الذين لديهم سماعات داخلية في
االذن ال ميكنهم إزالتها قبل الفحص .
وجود مشابك معدنية غير متوافقة
مع الرنني املغناطيسي بعد العمليات
اجلراحية وخاصة فى العني واملخ .
وجود تركيبات معدنية باجلسم كاملفاصل
الصناعية غير متوافقة مع اجملال
املغناطيسي .
ويوجد بقسم الرنني استبيان يوضح

)(MRI

هو تصوير يستخدم تقنية أمنة تسمح
للطبيب برؤية مقاطع ذات تفاصيل
دقيقة ألجزاء من جسم املريض دون
استعمال األشعة السينية ولكن
باستخدام اجملال املغناطيسي يحتاج
هذا التصوير الى مغناطيس كبير
وحاسوب للتصوير  ،يتم قراءة الفحص
من قبل طبيب األشعة وفحص الرنني
غير مؤلم على االطالق وتختلف مدة
الفحص باختالف اجلزء املراد فحصه .
يطلب فنى االشعة من الشخص

املطلوب إجراء الفحص له ان يستلقى
على طاولة التصوير هادئا دون حركة
وميكن ان يثبته بأحزمة متنع حركة
املريض فى حال حترك الطاولة  ،التي
تنزلق بلطف حتت السقف الذى يصدر
اجملال املغناطيسي  ،وبعد ذلك يعطى
الفني املريض سماعات ليضعها في
اذنيه لالستماع الى القران الكرمي او
شيء أخر للتخفيف من االنزعاج الناجت
عن االصوات العالية أثناء التصوير
وتتحرك طاولة التصوير أثناء إجراء
الفحص حسب املنطقة املطلوب
فحصها  ،وتكون االصوات املنبعثة
من اجلهاز مشابهة لصوت الطرق
على احلديد  ،وميكن التغلب على
إزعاجها باالستماع الى شيء معني في
سماعتي االذنني .

يحتاج االطفال والرضع للتخدير
قبل إجراء الفحص لضمان عدم
احلركة أثناء التصوير وكذلك البد

من امتناعهم عن االكل والشرب
قبل ذلك بحوالي اربع ساعات .
بالنسبة لألطفال الكبار والبالغني
ليس هناك حاجة للتخدير  ،وميكنهم
االكل والشرب قبله بصورة طبيعية
اال في حالة طلب الطبيب املعالج او
الفني غير ذلك في حاالت تصوير البطن
واحلوض من اجل تقليل حركة االمعاء
والتي تؤثر على وضوح الصورة .
يأخذ الطبيب التاريخ املرضى للمريض
للتأكد من خلوه من احملذورات التي متنع
إجراء الفحص بالرنني املغناطيسي .
يطلب الفني من املريض واملرافق عدم حمل
االشياء املعدنية مثل االقالم والسماعات
والنظارات ويطلب منهم كذلك تفريغ
جيوبهم قبل دخول غرفة الفحص .
يطلب الفني من املريض تغيير
مالبسه ولبس مالبس معينة تعطى
من املستشفى .

كيف يتم فحص السونار ؟

 - 1يستلقى املريض على سرير الفحص .
 - 2يقوم طبيب األشعة بوضع مادة جيالتينية
على جسم املريض وعلى املنطقة املراد فحصها
ثم يوضع املوصل على جلد املريض للتصوير .
 - 3تظهر صورة العضو اجلاري فحصه مباشرة
على الشاشة كصورة تليفزيونية حية حيث
يقوم الطبيب بفحصها في أوضاع مختلفة ثم
يقوم بالتقاط عدة صور يتم تخزينها فى جهاز
الكمبيوتر ويستلم املريض نسخة منها .
ما فائدة المادة الجيالتينية ؟

هي مادة تعمل على تسهيل حركة املوصل ولها
أهمية قصوى فى توصيل املوجات فوق الصوتية
واحلصول على صورة واضحة .
هل هناك أي ضرر من عمل السونار ؟

فحص السونار هو فحص سهل وسريع
وغير مؤلم ويفضل طلبه كفحص أولي عند
تشخيص أي مرض حيث أنه ال يعرض املريض ألية
أشعة مؤينة وليس له أي تأثير ضار على اجلسم .
ماهي أخر التطورات في مجال فحص السونار ؟

من أهم التطورات في هذا اجملال هو السونار
رباعي األبعاد والذي ميكن من احلصول على صورة
حية ثالثية األبعاد للعضو املراد فحصه ( حيث
البعد الرابع هو الزمن ) ويستخدم كثيرا في
تشخيص العيوب اخللقية لألجنة .
ومن أهم التطورات أيضا جهاز سونار بحجم
الكمبيوتر احملمول ( )Portableحيث ميكن نقله
بيسر إلي مكان املريض الغير قادر على احلركة .
ومن أهم التطورات وجود برامج تقنية جديده
من مزاياها زيادة الدقه في فحوصات األورام .
Elastography navigator

ما هو فحص الموجات فوق الصوتية ( السونار ) ؟

هو تقنية يتم بها فحص األعضاء الداخلية
في اجلسم واحلصول على صور لها باستخدام
موجات فوق صوتية غير مسموعة ذات تردد عالي
 ،ويتميز هذا الفحص بعد استخدام األشعة
السينية (املؤذية ) فال يوجد تعرض لإلشعاع .
ما هو شكل جهاز السونار ؟

يتكون جهاز السونار من كمبيوتر متصل بلوحة
حتكم وشاشة عرض وفيديو وموصل
املوصل ( )Transducerهو أداه صغيرة متسك
باليد ومتصلة بالكمبيوتر بواسطة سلك .
ماهي طريقة عمل السونار ؟

جهاز السونار يقوم بإرسال موجات فوق صوتية
ذات تردد عالي نحو اجلزء املراد فحصه ثم
يقوم باستقبال صدى املوجات فوق الصوتية
املنعكسة من هذا العضو والتي حتمل معلومات
عن حجم وعمق وطبيعة نسيج هذا العضو
ويرسلها إلى الكمبيوتر وذلك يتم عن طريق

موصل ( )Transducerيوضع مباشرة على
جسم املريض في وجود مادة جيالتينية وهذا
املوصل متصل مبكبس إلى الكمبيوتر حيث يتم
حتويل هذه املوجات إلى صورة تليفزيونية حية
يتم مشاهدتها على الشاشة .
هناك أنواع مختلفة من املوصالت يتم اختيارها
حسب عمق العضو املراد فحصه  ،فهناك
موصالت تست-خدم لفحص أعضاء البطن
الداخلية وأخرى لألعضاء السطحية فى اجلسم
وأخرى للفحص الداخلية اخلاصة مثل الفحص
الداخلي للبروستاتا والرحم واملبايض .
ماهي استخدامات جهاز السونار ؟

 يستخدم لفحص األعضاء الداخلية في جسماإلنسان مثل الكبد والطحال والكلية والبنكرياس
واملرارة واملبايض والرحم والبروستاتا واملثانة .
 يستخدم لفحص القلب وتشخيص العيوباخللقية واألمراض املتعلقة بصمامات القلب .
 يستخدم لفحص األوعية الدموية (األورادوالشرايني ) لتحديد درجة انسدادها أو تشخيص
أي عيوب خلقية .
 يستخدم لفحص اجلنني في بطن أمه لتحديدعمر اجلنني وتشخيص أية عيوب خلقية .
 يستخدم لفحص الدماغ واملفاصل لألطفالحديثي الوالدة وحتى عمر 18شهر .
 يستخدم لفحص العني والثدي والغدة الدرقيةواخلصية .

 كما يستخدم في حتديد املكان املناسب ألخذعينات من األورام  ،وفي املساعدة في العيد من
التدخالت العالجية .
ما هو المطلوب للتحضير لهذا الفحص ؟

 /1يفضل لبس مالبس واسعة ومريحة وأن
يستحم املريض قبل الفحص.
 /2عندما يكون فحص السونار مطلوب لفحص
األعضاء الداخلية في البطن فيجب أن ميتنع
املريض عن األكل والشرب ملد  6-8ساعات وذلك
حتى يتمكن الطبيب من مشاهدة املرارة بصورة
واضحة باإلضافة إلي باقي أعضاء البطن مثل
الكبد والطحال والبنكرياس والكليتني .
 /3عندما يكون الفحص املطلوب للجهاز البولي
أو التناسلي فسوف يطلب من املريض أن يشرب
لتر ماء قبل ساعتني من الفحص حتى تكون
املثانة ممتلئة عند الفحص فيتمكن الطبيب
من فحص املثانة والبروستاتا أو الرحم واملبايض
بصورة واضحة .
 /4عندما يكون فحص السونار داخلي لفحص
البروستاتا ( )Endo Rectalفسوف يطلب من
املريض عمل حقنة شرجية (مسهل ) لتنظيف
القولون وخاصة املستقيم قبل الفحص .
 /5عندما يكون فحص السونار داخلي لفحص
الرحم واملبايض ( )Endo Vaginalفيطلب من
املريض أفراغ املثانة قبل الفحص مباشرة .

