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كيف تُقارن األشعة السينية باألشعة
الطبيعية؟

جرعات األشعة من األشعة السينية أو التفريسات (سكْان) هي عموماً
ضئيلة مقارن ًة بالتعرض إىل األشعة الطبيعية عىل مدى العمر .مثالً :يعادل
التصوير البسيط للصدر باألشعة السينية أقل من كمية األشعة الطبيعية
ملدة أربعة أيام.

واحلمل
األطفال
ْ

أمور يجب تذكُّرها
y

y
y

األشعة السينية أثناء احلمل

إذا ِ
كنت حامالً أو يحتمل أن تكوين حامالً ،فعليك أن تخربي طبيبك وموظفي
التصوير التشخييص الطبي بذلك قبل أن تخضعي لتصوير األشعة السينية ،وذلك
		
ألن الجنني أكرث حساسية لألشعة من البالغ.
ويتعينّ أن تناقيش مع طبيبك أو طبيب التصوير التشخييص الطبي ما إذا كان
ميكن تأجيل الفحص أو إذا كان ميكن استخدام التصوير باملوجات فوق الصوتية
		
أو بالرنني املغنطييس عوضاً عن األشعة السينية.

y
y
y

وما العمل إذا كان الفحص ضرورياً؟

يف النسبة البسيطة من الحاالت حني توجد فائدة واضحة لألم والطفل من
املعلومات التي ال ميكن الحصول عليها إال من األشعة السينية ،يأخذ موظفو
التصوير التشخييص الطبي أقىص عناية لإلبقاء عىل جرعة الطفل بأدىن حد
ممكن		.

وماذا بشأن األطفال

األطفال هم أيضاً أكرث حساسية لألشعة من البالغني .يُق َّيم بعناية كل اقرتاح بإجراء
فحص تشخييص لطفل لتحديد الحاجة إليه .وعندما تكون هناك حاجة للفحص
يأخذ موظفو التصوير التشخييص الطبي أقىص عناية لإلبقاء عىل الجرعة بأدىن
حد ممكن .وتتوقف كل جرعة عىل سن الطفل وجنسه وحجمه وشكله وعىل
اآلالت املستخدمة.

y

yيوجد خطر بسيط مرتبط باألشعة السينية والفحوصات األخرى
كالتصوير الطبقي املحوسب (يس يت ْسكان) والتصوير املقطعي
باإلصدار البوزيرتوين ( ،)PETلذ ينبغي أن تستشري طبيبك فيام إذا
كنت تحتاج للفحص فعالً.
yإذا كان الفحص رضورياً ،فسيكون الخطر عىل صحتك من عدم إجراء
الفحص عىل األرجح أكرب بكثري من الخطر الضئيل الناجم عن إجرائه.
yموظفو التصوير ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﻲﺼ الطبي مدربون عىل إبقاء جرعات األشعة
بأدىن حد ممكن وعىل استخدام بدائل كالتصوير باملوجات فوق
الصوتية أو بالرنني املغنطييس إذا كانت ستؤدي الغرض.
yاملخاطر أكرب عىل األطفال واألج ّنة ،لذا تؤخذ عناية إضافية مع املرىض
الشباب أو الحوامل.
yيتعينّ أن تخرب طبيبك إذا كنت قد أجريت مؤخرا ً أية فحوصات أخرى
باألشعة السينية ،خصوصاً التصوير الطبقي املحوسب (يس يت ْسكان).
yإذا كنت تعاين من حالة مرضية مزمنة و/أو كنت قد أجريت العديد
من التفريسات يف السابق ،فمن املستحسن أن تحتفظ بسجل بذلك
وأن تبلغ طبيبك باألمر يف كل مرة يقرتح عليك إجراء فحص تصوير
تشخييص.
yيتعينّ عليك إبالغ موظفي التصوير التشخييص الطبي إذا ِ
كنت حامالً
أو يُحتمل أن تكوين حامالً.

هذه املعلومات ذات صفة عامة فقط وال يُقصد بأن تكون
بديال ً عن املشورة الطبية .إذا كانت لديك أية أسئلة أو
مساور قلق ،يرجى مراجعة طبيبك أو موظفي التصوير
التشخيصي الطبي بشأنها.

مواقع إلكترونية مفيدة للمزيد من املعلومات
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التصوير التشخيصي
الطبي وأنت

لقد أعطى التطور يف التقنيات الطبية األطباء وسيلة إلجراء مجموعة أكرب
بكثري من ذي قبل من فحوصات التصوير التشخييص الطبي ملساعدتهم
عىل تشخيص الحاالت املرضية الداخلية والتحكم بها وعالجها.
يقدّم هذا املنشور رشوحات إساسية لفهم اإلشعاع واستخداماته يف
التصوير التشخييص الطبي ومخاطره ومنافعه وعوامل األمان املشمولة يف
إجراءات التصوير.

حملة عن التصوير التشخيصي الطبي
التصوير التشخييص الطبي مجال طبي عايل التقنية وشديد التعقيد يُجرى يف
قسم الطب اإلشعاعي أو النووي .وتشمل الفحوصات التصوير الشعاعي (باألشعة
السينية) واملوجات فوق الصوتية (ألرتاساوند) والتصوير الطبقي املحوسب (يس يت
ْسكان) والتصوير بالرنني املغنطييس ( )MRIوتصوير الثدي الشعاعي (ماموغرايف)
والتنظري التألقي (فلوروسكويب) والتصوير املقطعي باإلصدار البوزيرتوين ()PET
وتصوير العظم ،باإلضافة إىل بعض العمليات الصغرية .ويُستخدم يف بعض هذه
الفحوصات اإلشعاع للمساعدة يف معرفة ما يجري داخل الجسم.

ما هو اإلشعاع؟

اإلشعاع طاقة مش ّعة؛ والضوء نوع من اإلشعاع وكذلك الحرارة.

ما هي األشعة السينية؟

األشعة السينية هي من أشكال اإلشعاع الذي ميكن أن يدخل الجسم ،متيحاً
ملوظفي التصوير التشخييص الطبي الحصول عىل صور داخلية تساعد يف تحديد
املشكلة الصحية .وميكن أن تُستخدَم يف فحوصات التصوير التشخييص مجرد
األشعة السينية أو تقنيات أكرث تعقيدا ً.

ما هو التصوير الطبقي احملوسب (سي تي
ْسكان)؟

تُستخدَم يف التصوير الطبقي املحوسب (يس يت ْسكان) ُحزمة أشعة سينية تدور
حول املريض إلنتاج صورة أو رشحة مقطعية ع ْرضية .وتنتج املفاريس (آالت
سكْان) الحديثة رشائح متعددة بدورة واحدة ،مام يتيح الحصول عىل صور ثالثية
األبعاد للدّقة يف التشخيص والعالج.

وماذا بشأن الطب النووي؟

يشمل الطب النووي التصوير املقطعي باإلصدار البوزيرتوين وتفاريس (سكْان)
العظم .ت ُستخدم يف هذا الطب كميات صغرية من مادة مش ّعة تُحقن أو تُبتلع أو
ت ُستنشق وت ُصدر أشعة غاما (شبيهة باألشعة السينية) لتكوين صورة عام يحدث
داخل الجسم.

وماذا بشأن كثافة العظم؟

يُس ّمى هذا الفحص أحياناً ( DEXAأي قياس االمتصاص باألشعة السينية مزدوجة
الطاقة) أو ( BDMأي كثافة املعادن يف العظم) ،وت ُستخدم إلجرائه جرعات قليلة
من األشعة السينية لقياس كثافة العظم.

ما الفرق بني املوجات فوق الصوتية
(ألتراساوند) والتصوير بالرنني املغنطيسي
()MRI

ال يحتاج هذان الفحصان إىل إشعاع للحصول عىل صور داخلية للجسم .ت ُستخدم يف
املوجات فوق الصوتية موجات ويف التصوير بالرنني املغنطييس حقول مغنطيسية.
لكن لكال التقنيتني املذكورتني حدود ،لذا قد يستلزم األمر استخدام وسائل تصوير
أخرى.

الفوائد واخملاطر

ما هو تصوير الثدي الشعاعي (ماموغرافي)؟

يوجد خطر صغري محتمل يرتبط بفحوصات التصوير التشخييص الطبي ،لكن فوائد
اكتشاف املشاكل الصحية بدقة وتحديد مكانها ومعالجتها تفوق قيمتها هذا الخطر
بكثري.

ما هو التنظير التألقي (فلوروسكوبي)؟

جرعات األشعة التي تُعطى يف الفحوصات التشخيصية ضئيلة جدا ً عىل وجه
العموم ونادرا ً ما ينجم عنها تأثريات ضارة كحروق الجلد .ويزيد بنسبة ضئيلة
احتامل التعرض لخطر الرسطان نتيجة الفحوصات املطولة أو املتكررة .

ت ُستخدم يف تصوير الثدي الشعاعي األشعة السينية لفحص الثدي .ميكن لفحص
الثدي بالتصوير الشعاعي أن يخفض من نسبة الوفاة برسطان الثدي بكشف
املرض بصورة مبكرة وزيادة احتامل عالجه بنجاح.

يُظهِر التنظري التألقي صورة متواصلة باألشعة السينية عىل شاشة ،بشكل يشبه
فيلامً سينامئياً باألشعة السينية .يُستخدم هذا التنظري لتشخيص املرىض أو عالجهم
عن طريق عرض حركة عضو الجسم أو أداة أو صبغ (عامل تباين) داخل الجسم.

ما مدى أمان األشعة السينية؟

ما مقدار األشعة التي يحصل عليها املرء؟
تتوقف كل جرعة عىل نوع الفحص واآلالت املستخدمة وس ّن املريض وجنسه
وحجم جسمه وتركيبه البنيوي .ويعمل املوظفون املدربون جيدا ً ما بوسعهم
لتخفيض الجرعة إىل أدىن حد ميكّن من الحصول عىل نتائج فعالة.

موازنة اخلطر

يتعينّ موازنة الخطر الضئيل املحتمل مقابل الفوائد الحقيقية واملبارشة للفحص.

فوائد فحوصات التصوير التشخيصي

ميكن أن تشمل الفحوصات التشخيصية كاألشعة السينية والتصوير الطبقي
املحوسب (يس يت ْسكان) والتصوير املقطعي باإلصدار البوزيرتوين ()PET
اكتشاف أمراض خطرية ومميتة أحياناً يف مرحلة مبكرة ،كالرسطان الذي ال ميكن
اكتشافه بدون هذه الفحوصات والذي ميكن شفاؤه أو التحكم به يف هذه
املرحلة .وميكن لهذه الفحوصات أن تنفي وجود مرض خطري وتوفّر الطأمنينة
وراحة البال للمريض.

األشعة البيئية

نحن معرضون إىل األشعة من مصادر طبيعية يف جميع األوقات ،إذ أنها تأيت من
األشعة الكونية من النظام الشميس ،كام تأيت من العنارص املش ّعة املوجودة يف
األرض .ويزيد مستوى األشعة الطبيعية مع االرتفاع ،لذا تتواجد نسبتها بصورة
أكرب يف الجبال أو عىل منت طائرة عن نسبتها عىل سطح البحر.

