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التصوير الطبي اإلشعاعي 
)الراديولوجي(

التصوير باألشعة السينية
يُحتمل أن تكون هذه التكنولوجيا التصويرية هي املألوفة عىل 

األكرث لدى الناس. وهي تعمل عىل النحو نفسه كام يف إلقاء ظل؛ 

إذ يوضع جزء من جسم املريض )ذراع مكسورة، عىل سبيل املثال( 

ه عليه إضاءة ُشعاعية من  أمام ِمكشاف باألشعة السينية، وتُوجَّ

مولِّد أشعة سينية. وحني متر األشعة السينية من خالل ذلك الجزء 

من جسم املريض، فإنها مُتتص بقدر من الشدة يتوقف عىل كثافة 

ذلك الجزء وتكوينه. علامً بأنَّ العظام واللحم يف الجسم ال متتص 

األشعة السينية بالقدر نفسه من الكفاءة. ويعرب بعض األشعة 

متجهاً إىل ِمكشاف األشعة السينية، ويساعد ذلك تكوين صورة. 

وتُسمى تقنية التصوير التي تنتج بواسطتها األشعة السينية صوراً 

ورشيطاً مصوراً يف الزمن الحقيقي التنظري الَومضاين.

)MRI( التصوير بالرنني املغنطييس

ينِتج التصوير بالرنني املغنطييس صورًة باستخدام مغنطيس قوي 

تراُصف  تسبب  مغنطيسية  نبضًة  املغنطيس  يُحدث  إذ  جداً؛ 

الجزيئات املائية يف جسم املريض. وحينام تتوقف النبضة ترتاخى 

الجزيئات وترتد إىل حالتها السابقة، مام ينتج عنه من ثم إشارة 

تُكشف بال إشعاع ُمؤيِّن. وتساعد أجهزة عالية الحساسية عىل 

كشف تلك اإلشارة، وميكن حينذاك ترجمة املعلومات الناتجة إىل 

صورة. ويساعد تغيري قوة وزاوية الحقول املغنطيسية عىل إظهار 

الفروق بني أنواع الُنسج، مام يتيح املجال للمكاشيف ليك تُظهر 

للنظر النُُّسج التي تكون عادًة ناعمًة جداً بحيث ال ميكن كشفها 

بوسائل أخرى.

تكويُن صورٍة واضحٍة عن التصوير الطبي
تتخذ األمراُض مظاهَر وأشكاالً شتى، وبعضها أسهل كشفاً من بعضها اآلخر. فإنَّ الُخرَّاجات النامية إىل الخارج، كالطفح الجلدي 
والثآليل، ميكن تحديدها بالضبط، ولكنَّ بعض األمراض والحاالت املرضية يحتاج إىل مزيد من املعلومات الستكشافه. ولحسن الطالع، 

ع من تقنيات وتكنولوجيات التصوير والتشخيص الحديثة  يستطيع األطباء يف الطّب النووي اليوم أن يستخدموا مجموعًة واسعة التنوُّ

لتحديد طائفة متنوعة من الحاالت املرضية.

م الحاسويب باالبتعاث الفوتوين املفرد  ولدينا اآلن قامئة طويلة من تقنيات التشخيص ومنها التصوير املقطعي املجسَّ
م  )SPECT(، والتصوير املقطعي باالبتعاث اإلشعاعي البوزيرتوين املوجب الشحنة )PET(، والتصوير الشعاعي الطبقي املقطعي املجسَّ
الحاسويب )CT(، والتصوير بالرنني املغنطييس )MRI(، والتصوير باملوجات فوق الصوتية )ECHO(، والتنظري الومضاين )الفلوري(، والقامئة 

ال تزال طويلة، ولكن هل نعلم ما هي هذه التقنيات بالفعل؟

ميكن تقسيم تقنيات التصوير إىل فئتني أساسيتني، هام: التقنيات التي تُظهر الهيئة الترشيحية فحسُب، والتقنيات التي تنظر 
يف وظائف األعضاء، ويف كيفية أداء الجسم لوظائفه، مام ُيعرَف باسم التصوير الوظائفي. وتعرض هذه املقالة تقسيامً تفصيلياً لهذين 

صني العلميني التقنيني من التصوير، ولكيفية عمل بعض من أشيع هذه التقنيات استخداماً. التخصُّ
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)ECHO( التصوير باملوجات فوق الصوتية
مخطَُّط َصدى القلِب هو مخطٌَّط َصَدوي أو صورة باملسح فوق 

ه إشارٌة فوق  الصويت للقلب وال تستلزم إشعاعاً مؤيِّناً. إذ توجَّ

للسمع  العليا  الحدود  فوق  تردد  ذات  )موجة صوتية  صوتية 

بقوة بعد أن تصادم  القلب، وحينام ترتد رجوعاً  البرشي( إىل 

نسيجاً أو عظمًة، يلتقطها جهاز استشعار. وتبعاً لرتدُّد الصوت 

والوقت الذي تستغرقه للعودة، يصبح يف اإلمكان تكوين صورة 

لقلب املريض.

التصوير الوظائفي

التصوير املقطعي الحاسويب باالبتعاث 
)SPECT( الفوتوين املفرد

هذه التقنية يف التصوير الطبي بأشعة غاما )SPECT( تُستخدم 

ارة لكشف أشعة غاما املبتعثة من نظري ُمشع  فيها آلة تصوير دوَّ

يبتعث أشعة غاما تُحقن يف أوردة املريض. وتتوضع النظائر املشعة 

املختلفة يف أعضاء أو مناطق محددة من جسم املريض فتكشف 

يُعاد  ثم  التصوير؛  آللة  وظيفتها  أو  املستهَدفة  املنطقة  شكل 

تكوينها يف صورة بواسطة حاسوب. وللنظائر املشعة املستخدمة 

عمر نصفي قصري ولذلك فهي ال تبقى يف الجسم لفرتة طويلة.

التصوير املقطعي باالبتعاث اإلشعاعي 
)PET( البوزيرتوين املوجب الشحنة

تعمل تقنية التصوير املقطعي باالبتعاث اإلشعاعي البوزيرتوين 

)PET( بالطريقة نفسها التي تعمل بها تقنية التصوير املقطعي 

الحاسويب الفوتوين املفرد )SPECT(، ولكنها تستخدم نظائر مشعة 

تضمحل بوترية أرسع، وينتج عنها شعاعا غاما يتحرَّكان يف اتجاهني 

دة، مام يجعل  متضادين. وهذا يتيح املجال للرؤية من زوايا متعدِّ

باإلمكان إنتاج صورة مرئية ثالثية األبعاد للمنطقة املستهَدفة أو 

العضو املستهَدف.

التصوير الشعاعي الطبقي )املقطعي( 
)CT( م الحاسويب املجسَّ

م الحاسويب باألشعة السينية تكّون  تقنية التصوير املقطعي املجسَّ

صورة بتدوير املصدر املبتِعث لألشعة السينية وجهاز استشعار 

مقابل من حول املريض. وحينام متّر األشعة السينية من خالل 

ات الدقائقية  . وتُكشف هذه التغريُّ املريض تنحرف مائلًة وتتغريَّ

بواسطة جهاز استشعار وترُتجم إىل صورة. والصور الناتجة هي 

عبارة عن رشائح مقطعية مستعرَضة من جسم املريض، تتيح 

للطبيب أن يكوِّن صوراً مركَّبة ثالثية األبعاد عن املرىض وأحشائهم.
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