األشعة المقطعية
تسمى أٌضا ً التصوٌر الطبقً المحوري أو المِفراس وهى نوع متطور من األشعة و ٌُستخدم فٌها األشعة السٌنٌة
(أشعة إكس  ) X-Rayفً الحصول على صور مقطعٌة ثالثٌة األبعاد للجسم عن طرٌق دمج عدة صور من
زواٌا مختلفة مع بعضهاٌ .عتبر تصوٌر األشعة المقطعٌة من جملة الوسائل الطبٌة التً قد ٌحتاجها أي طبٌب
للتشخٌص الدقٌق لبعض األمراض ،وٌعرؾ فً األوساط الطبٌة بأنه ( (CT- Computed Tomographyأو
(ٌ .)CAT- Computerized Axial Tomographyعد جهاز التصوٌر المقطعً من االجهزة الطبٌة الحدٌثة
التً تستخدم اشعة اكس فً الحصول على صورة مجسمة لجسم االنسان بدالً من صور اشعة اكس التقلٌدٌة التً
توفر معلومات بسٌطة عن الهٌكل العظمً لالنسان وبعض االعضاء العضوٌة .اعتمد تطوره على التطور
الهائل فً الكمبٌوتر وسرعته .وباستخدام اجهزة ٌ CTستطٌع الطبٌب فحص وتشخٌص جسم االنسان بدقة تمكنه
من النظر الى جسم االنسان ك أنه مكون من شرائح رقٌقة لتحدٌد المرض ومكانه بدقة وسرعة عالٌة وهو عبارة
عن صور محورٌة مبرمجة بوساطة الحاسوب لتخرج صورة واحدة مبٌنة التفاصٌل الدقٌقة للجزء المراد
تصوٌره ،وٌستعمل التصوٌر إلظهار التؽٌٌرات التً ٌحدثها أي مرض ،أو كدلٌل لألدوات الطبٌة لتقوم بمهمتها
بشكل سلٌمٌ .تمٌز استعمال األشعة المقطعٌة فً أنها عملٌة قلٌلة المخاطر ،تكمن بعض المشاكل فً بعض
المواد الصبؽٌة المكونة بشكل أساسً من الٌود والتً تحقن فً األوردة ،والتً تهدؾ إلى إظهار أجزاء الجسم
بصورة واضحة فً التصوٌر المقطعً .من انواع التصوٌر المقطعً (التصوٌر المقطعً الخطً و التصوٌر
المقطعً بالكومبٌوتر وهذا النوع هو الذي ٌستخدم االن).
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اجيال جهاز التصوير المقطعي
تصنؾ اجهزة المسح المقطعٌة إلى عدة اجٌال حسب تطور الٌة المسح وسرعته والمدة الزمنٌة المستؽرقة
لتكوٌن الصورة ،وسوؾ نستعرض هذه االجٌال ونناقش مراحل تطورها:
الجيل األول  :استخدم الجٌل األول من الماسحات المقطعٌة شعاع بسمك قلم الرصاص ٌوجه الى الجسم وٌتم
رصده بواسطة كاشؾ واحد او اثنٌن فقط .والصور ٌتم تجمٌعها من خالل مسح دورانً وانتقالً حٌ ٌكون
مصدر اشعة اكس والكاشؾ مثبتان فً جهاز ٌسمى الجانتري gantryوٌدوران بالنسبة لبعضهما البعض بحٌ
ٌكون جسم االنسان فً محور الدوران لهما .وتقدر المدة الزمنٌة للصورة الواحدة حوالً  4دقائق حٌ ٌكون
الجانتري قد عمل دورة كاملة  081درجة ثم ٌنتقل الجانتري لمسح جزء اخر من جسم االنسان .وكان استخدام
هذا الجٌل ٌتطلب ؼمر جسم المرٌض فً حوض مائً لتقلٌل تعرضه الشعة اكس.
الجيل الثاني :تم تطوٌر جهاز المسح المقطعً بحٌ زاد عدد الكواشؾ واصبح شعاع اشعة اكس اكثر اتساعا ً
لٌؽطً الكواشؾ المقابلة له .طرٌق ة المسح ال زالت شبٌه بطرٌقة المسح المستخدمة فً الجٌل األول عبارة عن
مسح دائرة وانتقالً حول جسم االنسان ،وزٌادة عدد الكواشؾ وزٌادة اتساع اشعة اكس ادى إلى ان تكون دورة
المسح لكل مقطع من مقاطع الجسم تؽطً  081درجة بانتقال  01درجة بدال من درجة واحدة كما كان فً
الجٌل األول مما ادى إلى تقلٌل زمن المسح.
الجيل الثالث :طرأ تطور ملحوظ على الجٌل الثال من حٌ السرعة فً الحصول على الصورة ،وذلك بالؽاء
الحركة االنتقالٌة وجعل الحركة دائرٌة فقط ،مما جعل زمن المسح ثانٌة واحدة فقط .وللتخلص من الحركة
االنتقالٌة اثناء المسح فً الجٌل الثال تم تصمٌم الكواشؾ التً ترصد اشعة اكس التً تنفذ من جسم االنسان
على شكل قوس مما ٌحافظ على مسافة ثابتة بٌن مصدر اشعة اكس والكواشؾ اثناء الدوران .كما تم اضافة
حواجز بٌن المرٌض واشعة اكس وبٌن المرٌض والكواشؾ لنضمن حزمة رقٌقة من اشعة اكس التً تنفذ الى
جسم االنسان مما ٌقلل من تعرضه لالشعة.
الجيل الرابع :تم تصمٌم الجٌل الرابع مشابها للجٌل الثال من ناحٌة المسح بحركة دائرٌة فقط ،واالضافة التً
طرأت هً على الكواشؾ التً تم تثبٌتها على كامل محٌط الجانتري والتً بلػ عددها  0111كاشؾ ،مما جعل
الحركة مقصورة على مصدر اشعة اكس فقط مع ثبات الكواشؾ النها تحٌط كامل الجانتري .هذا التصمٌم جعل
مسح مقطع كامل للجسم ال ٌستؽرق اكثر من ثانٌة واحدة.
حاالت عمل األشعة المقطعية
.0
.2
.0
.4
.5

تشخٌص أمراض العظام والعضالت مثل األورام والكسور.
تستخدم لعمل أشعة على المخ ،وتحدٌد أماكن االلتهابات ،األورام ،الجلطات.
فً حاالت معٌنة ٌتم االستعانة بها كمرشد إلجراء بعض الجراحات أو أخد عٌنات أو فً العالج
اإلشعاعً.
اكتشاؾ ومتابعة حاالت مرضٌة مثل السرطان ،أمراض القلب ،أورام الرئة والكبد.
اكتشاؾ اإلصابات الداخلٌة والنزٌؾ الداخلً.

كيفية إجراء األشعة
ٌتم إجراء األشعة المقطعٌة فً العدٌد من المؤسسات الصحٌة وهً ال ُتسبب أي ألم أو ضٌق وال تستؽرق أكثر
من بضع دقائق ،جهاز األشعة المقطعٌة ٌشبه الحلقة الكبٌرة ٌطلب من المرٌض أن ٌستلقى على طاولة والتى
تتحرك إلى داخل هذه الحلقة وٌتم تثبٌته فى موضع مناسب وإذا كان التصوٌر للرأس قد ٌتم استخدام أدوات
معٌنة لضمان ثبات الرأس أثناء اإلجراء .الجهاز الذي ٌصدر األشعة السٌنٌة ٌدور بشكل دائري حول القسم
المراد تصوٌره ،وتقوم حساسات أو مستقبالت بتلقً األشعة فً الطرؾ المقابل من الدائرة ،هذه المستقبالت
كانت تحوي ؼاز الزٌنون ) (Xeولكن تم استبدالها فٌما بعد بمستقبالت أكثر فعالٌة .أجهزة التصوٌر القدٌمة
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كانت تقوم بتحرٌك الجسم الذي ٌتم تصوٌره قلٌال ُ بعد أن ٌقوم الجهاز المصدر لألشعة السٌنٌة بدورة كاملة ،أما
األجهزة الجدٌدة فهً تسمح للجسم بالحركة أثناء دوران الجهاز المصدر لألشعة حوله .سوؾ تتحرك الطاولة
ببطء للداخل وتبدأ الحلقة الكبٌرة فً الدوران فً نفس الوقت وتأخذ العدٌد من الصور المقطعٌة للجسم .وعند
ذلك سٌكون المتخصص فً ؼرفة مجاورة ٌمكن رؤٌته والتحد إلٌه وقد ٌطلب من المرٌض كتم أنفاسه فً
مواضع معٌنة .و بعد انتهاء األشعه ٌمكنه العودة إلى أنشطته بشكل طبٌعً و قد ٌحتاج إلرشادات خاصة فً
حالة استخدام صبؽات ،كالبقاء لفترة لمتابعته والتأكد من عدم وجود أي رد فعل تجاه الصبؽة وأن ٌتناول الكثٌر
من السوائل لتتمكن الكلٌتٌن من التخلص من الصبؽة .بعدها ٌتم تخزٌن الصور تلقائٌا ً على الكمبٌوتر وٌقوم
طبٌب األشعة بفحصها وكتابة تقرٌر مفصل ٌتم إرساله إلى الطبٌب المعالج.

آلية تكوين الصورة
بٌنما ٌستلقً الشخص المراد تصوٌره بجهاز المسح القطعً على سرٌر خاص ٌتحرك السرٌر ببطء لٌصبح فً
منتصؾ جهاز المسح الجانتري وٌحتوي الجانتري على جهاز اشعة اكس الذي ٌدور فً حلقة حول المرٌض
وٌحتوي الجانتري على الكواشؾ الحساسة الشعة اكس (  )X-Rayفً الجهة المقابلة الشعة اكس ،وبالتالً
ٌكون الشخص المستلقً على السرٌر فً مركز الدوران وبٌن مصدر اشعة اكس والكواشؾٌ .تحكم فً دوران
اشعة اكس والكواشؾ داخل الجانتري موتور خاص ٌتحكم فٌه الكمبٌوتر لٌحدد زاوٌة وسرعة الدوران .بعد
اتمام دورة كاملة ٌكون الجهاز قد صور مقطع من الجسم فٌتحرك السرٌر بالنسبة للجانتري وٌتم مسح وتصوٌر
مقطع اخر من الجسم وبهذه الطرٌقة ٌكون الجهاز قد صور باستخدام اشعة اكس كل المنطقة المطلوب
تصوٌرها على شكل مقاطع من خالل انتقال ودوران اشعة اكس داخل الجانتري او ما ٌشبه الحركة الحلزونٌة.
ٌتحكم الكمبٌوتر فً شدة اشعة اكس حسب المنطقة المراد تصوٌرها من جسم االنسان .وبعد االنتهاء من مسح
كل جسم االنسان ٌقوم الكمبٌو تر بتجمٌع كل المعلومات التً حصل علٌها من الكواشؾ لٌكون صورة ثالثٌة
االبعاد للجسم ،والجدٌر بالذكر انه ال ٌتم مسح كامل جسم االنسان فعادة الطبٌب ٌحدد للفنً المختص الجزء
المطلوب مسحه ،حٌ ان تصوٌر الجسم ٌتم من خالل مقطع مقطع ومن مختلؾ الزواٌا فإن الصور التً
نحصل علٌها بواسطة جهاز االشعة المقطعٌة تكون اكثر تفصٌالً ووضوحا ً بالمقارنة بالتصوٌر التقلٌدي
باستخدام اشعة اكس.
مميزات التصوير المقطعي الحاسوبي
وجد العدٌد من الخصائص التً تجعل هذه الطرٌقة فً المسح أفضل من بقٌة طرق المسح الطبً .أوال،
التصوٌر المقطعً ٌمكنه أن ٌظهر صورة واضحة للعضو الذي ٌتم تصوٌره دون إظهار األعضاء التً تحٌط
به .فمثال ُ عند تصوٌر الرئتٌن ال ٌظهر القلب أو األحشاء فً الصورة .ثانٌاُ ،التباٌن اللونً بٌن األنسجة فً
الصورة تساعد األطباء على معرفة الفرق فً الكثافة الكتلٌة .باإلضافة إلى ذلكٌ ،مكن لهذه اآللٌة أن تنتج
صورا ُ عالٌة الجودة من دون إصدار كمٌة كبٌرة من اإلشعاعات .أكثر ما ٌمٌز هذه اآللٌة هو عدم ضرورة
وضع أي ؼاز أو جهاز مباشرة داخل الجسم كما هو الحال فً القسطرة .أن أجهزة التصوٌر الطبقً المحوري
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الحدٌثة تتٌح لنا الحصول على الصور خالل بضع دقائق .وإذا كان من المطلوب حقن ورٌدي بمادة ملونة فإن
ذلك سوؾ ٌتطلب وقتا ً إضافٌا ً ال ٌزٌد عن بضع دقائق أٌضا ً وعادة ما تتراوح مدة الفحص بٌن  21-01دقٌقة.
الفرق بين الرنين المغناطيسي واالشعة المقطعية
ان الرنٌن المؽناطٌسً ٌفٌد فً االنسجة الرخوة مثل الدماغ والنخاع الشوكً والعضالت وهو ادق من ؼٌره اما
االشعة المقطعٌة (المفراس) فٌستخدم عادة فً التصوٌر الطبقً ٌمكن ان ٌوضح العظام اكثر من ؼٌره.
ٌستخدم للفحص االبتدائً للكشؾ على أصابات العظام أو إصابات المفاصل عادة الفحص باألشعة السٌنٌة ،
فهً سرٌعة ومعتدلة التكلفة .أما فً الحاالت التً تتعلق بإصابات فً الرأس فٌكون التصوٌر المقطعً
المحوسب االختٌار األول  ،حٌ عن طرٌقه ٌمكن معرفة وجود نزٌؾ فً الدماغ أو كسر فً الجمجمة خالل
دقائق .أما لتشخٌص األنسجة المرنة فٌستخدم التصوٌر بالرنٌن المؽناطٌسً  ،مثل الكشؾ
على الؽضارٌؾ واألوتار واألنسجة الضامة واألنسجة العضلٌة .تلك األنسجة تتمٌز باختالفات بسٌطة
فً الكثافة مما ٌجعل التصوٌر المقطعً المحوسب ال ٌعطً التشخٌص الدقٌق .وللتشخٌص فً مناطق البدن ،
مثل الكشؾ على حصوة المرارة أو تؽٌٌرات فً الكبد أو حصوة فً المثانة فٌكفً الفحص بالموجات الفوق
صوتٌةٌ .عتمد التصوٌر المقطعً المحوسب على التصوٌر بأشعة إكس  ،وٌعتمد التصوٌر بالرنٌن المؽناطٌسً
على استخدام المجال المؽناطٌسً واألشعة الكهرومؽناطٌسٌة.
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