ط ــب األطف ــال)  ،وم ــن الطبيع ــي أن يش ــعر املري ــض ببع ــض الح ــرق يف مج ــرى الب ــول بع ــد
إزال ــة التصوي ــر والقس ــطرة .
تصوير الکابتو بریل
يت ــم اس ــتخدام تقني ــة التصوي ــر ه ــذه لتقيي ــم ارتف ــاع ضغ ــط ال ــدم املق ــاوم للع ــاج .يت ــم
إجــراء التصوي ــر خ ــال يوم ــن ويج ــب ع ــى املري ــض االلتــزام بال ــروط التالي ــة.
التحضريات الالزمة لتصوير کابتوبریل:
يصوم املريض ملدة  6ساعات عىل األقل إلجراء الفحص.
عدم اتباع نظام غذايئ خال من امللح ملدة يومني قبل الفحص.
يجب إيقاف مدرات البول قبل  48ساعة عىل األقل من االختبار.
التوقف عن الكابتوبريل قبل  3أيام وانابريل قبل  5أيام.
التوقف عن استخدام أدوية ( ARBفالسارتان  ،اللوسارتان) قبل ثالثة أيام.
التوق ــف ع ــن اس ــتخدام األدوي ــة الت ــي تحظ ــر البيت ــا (بروبرانولك ــون  12 )...س ــاعة قب ــل
الفح ــص.
طريقة االجراء:
يتم التصوير نهارا.
بالنس ــبة للمرحل ــة الت ــي ال تحت ــوي ع ــى كابتوبري ــل (املرحل ــة الخالي ــة م ــن االدوي ــة) ال
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يل ــزم الصي ــام.
بالنسبة للمرحلة الرئيسية (مع الدواء) يجب الصيام  6ساعات.
يج ــب أن ت ــرب  3إىل  4أك ــواب م ــن امل ــاء أو الس ــوائل املرغوب ــة قب ــل موع ــدك املق ــرر،
وتخلي ــة املثان ــة مب ــارشة قب ــل بدءالفح ــص .
تأكــدوا مــن إحضــار الفحوصــات الخاصــة بكــم كالســونار ،التصويــر الشــعاعي ،التصويــر
املقطعــي املحوســب والرنــن.
تأكدي من إبالغ موظفي القسم إذا كنتي حامال او تشكني باحتامل الحمل .
يف حال ــة الرضاع ــة الطبيعي ــة ،توقف ــي ع ــن الرضاع ــة الطبيعي ــة مل ــدة  12س ــاعة ع ــى
األق ــل .

•
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منبع :
1-ACR–SPR–SNM PRACTICE GUIDELINE FOR THE PERFORMANCE
OF ADULT AND PEDIATRIC RADIONUCLIDE CYSTOGRAPHY, 2010
2-Society of Nuclear Medicine Procedure Guideline for Diagnosis of
Renovascular Hypertension, 2003
3-Society of Nuclear Medicine Procedure Guideline for Renal
Cortical Scintigraphy in Children
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تصوير الكلية

تصوير الكلية

يت ــم إجــراء فحوص ــات ال ــكىل بع ــدة ط ــرق وس ــيتم إجراؤه ــا لك ــم بن ــا ًء ع ــى طل ــب م ــن
قب ــل طبيبك ــم ال ــذي يطل ــب إجــراء فح ــص ال ــكىل.
تصوير الكىل ( ) EC ، DTPA
يتم استخدام تقنية التصوير هذه لتحديد تدفق دم الكىل وانسداد الكىل.
التحضريات الالزمة لتصويرDTPA
ال حاجة للصوم.
يجــب أن تــرب  3إىل  4أكــواب مــن املــاء أو الســوائل املرغوبــة قبــل موعــدك املقــرر،
وتخليــة املثانــة مبــارشة قبــل بدءالفحــص.
ال حاج ــة لخل ــع املالب ــس الش ــخصية .ولك ــن يج ــب التخل ــص م ــن املع ــادن كاملفاتي ــح
والعم ــات املعدني ــة وغريه ــا..
تأكــدوا مــن إحضــار الفحوصــات الخاصــة بكــم كالســونار ،التصويــر الشــعاعي ،التصويــر
املقطعــي املحوســب والرنــن.
تأكدي من إبالغ موظفي القسم إذا كنتي حامال او تشكني باحتامل الحمل .
يف حالة الرضاعة الطبيعية ،توقفي عن الرضاعة الطبيعية ملدة  12ساعة عىل األقل .
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طريقة االجراء:
يُطل ــب م ــن املري ــض اس ــتخدام ل ــر واح ــد ع ــى األق ــل م ــن الس ــوائل لتحس ــن إجــراء
التصوي ــر (قب ــل الب ــدء).
يف هــذه الطريقــة  ،يتــم حقــن مــادة مشــعة يف جســمك ومــن ثــم تصويرهــا باســتخدام
كامــرا للتصوي ــر مل ــدة  30إىل  60دقيق ــة ،ط ــوال ه ــذا الوق ــت عليك ــم البق ــاء س ــاكنني دون
ح ـراك.
قد يتم إجراء التصوير املتأخر للمريض بنا ًء عىل تقدير الطبيب.

•
•

•

تصوير DMSA
ه ــذه التقني ــة تب ــن اداء وح ــدوث التغــرات الناجم ــة ع ــن م ــرض انس ــدادي أو الته ــاب
كلي ــوي س ــابق.
التحضريات الالزمة لتصوير DMSA
ال حاجة للصوم.
تأكــدوا مــن إحضــار الفحوصــات الخاصــة بكــم كالســونار ،التصويــر الشــعاعي ،التصويــر
املقطعــي املحوســب والرنــن.
تأكدي من إبالغ موظفي القسم إذا كنتي حامال او تشكني باحتامل الحمل .
يف حالة الرضاعة الطبيعية ،توقفي عن الرضاعة الطبيعية ملدة  12ساعة عىل األقل .
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طريقة االجراء:
يتم حقن مقدار معني من املادة املشعة يف الوريد.
ث ــم ُيطل ــب م ــن املري ــض اس ــتخدام ل ــر واح ــد ع ــى األق ــل م ــن الس ــوائل لتحس ــن
إجــراء التصوي ــر.
يتم تنفيذ التصوير بعد  1.5إىل  2ساعة..

•
•
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تصوير VCUG
يفحص هذا املسح عودة البول من املثانة إىل الكليتني ومجرى البول.
التحضريات الالزمة لتصوير :VCUG
ال حاجة للصوم.
تأكدوا من إحضار الفحوصات الخاصة بكم.
تأكدي من إبالغ موظفي القسم إذا ِ
كنت حامال او تشكني باحتامل الحمل .
طريقة االجراء:
يتطل ــب الفح ــص م ــن املري ــض قس ــطرة ويدخ ــل ال ــدواء يف مج ــرى الب ــول م ــن خالله ــا
ويت ــم مل ــئ املثان ــة ب ــه م ــع كمي ــة معين ــة م ــن املحل ــول امللح ــي الطبيع ــي.
يتم إجراء التصوير يف مرحلتني :ملئ املثانة وإفراغ املثانة.
يت ــم إج ـراء القس ــطرة يف القس ــم أو يف اقس ــام اخ ــرى بالتنس ــيق معه(أم ـراض النس ــاء ،

•
•
•
•
•
•

3

