خالل تصوير العظام النووي:
يف بع ــض األحي ــان ،يت ــم تنفي ــذ املرحل ــة األوىل م ــن تصوي ــر العظ ــام الن ــووي
مب ــارشة بع ــد حق ــن ال ــدواء  ،لك ــن التصوي ــر األس ــايس يح ــدث بع ــد ح ــوايل 3
إىل  4س ــاعات م ــن حق ــن امل ــادة املش ــعة لتتمك ــن العظ ــام خ ــال ه ــذه امل ــدة
مــن امتصــاص املــادة املشــعة بشــكل جيــد .خــال هــذه املــدة ،ميكنكــم البقــاء
يف غرف ــة االنتظ ــار بع ــد الحق ــن م ــع م ــرىض آخري ــن  ،أو الذه ــاب إىل املن ــزل و
الع ــودة يف وق ــت التصوي ــر ال ــذي ح ــدده طاق ــم القس ــم.
أثن ــاء ف ــرة امتص ــاص العظ ــام لل ــادة ،ارشب ــوا الس ــوائل واحرص ــوا ع ــى اف ـراغ
املثان ــة باس ــتمرار ،وتأك ــدوا م ــن اف ـراغ املثان ــة بش ــكل كام ــل قب ــل الذه ــاب إىل
كام ـرا جام ــا للحص ــول ع ــى ص ــورة أفض ــل.
عن ــد دخ ــول غرف ــة التصوي ــر اس ــتلق ع ــى الرسي ــر ،وس ــتلتقط كامــرا جام ــا
ص ــور جمي ــع عظ ــام جس ــمك ع ــن طري ــق وضعه ــا بالق ــرب م ــن جس ــمك.
يجــب ان يبقــى الجســم دون تحــرك أثنــاء تصويــر الجســم  ،ويســتغرق تصويــر
مســح العظــام مــا بــن  20و  30دقيقــة.
يف بع ــض األحي ــان يج ــب إجــراء الفح ــص ع ــى ع ــدة مراح ــل لذل ــك ملغ ــادرة
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القســـم عليـــك انتظـــار إذن املغـــادرة مـــن أخصـــايئ التصويـــر والطبيـــب
املعالـــج.
بعد التصوير :
• ميكنك ــم مغ ــادرة القس ــم بع ــد التصوي ــر والحص ــول ع ــى إذن للمغ ــادرة
م ــن مس ــؤيل القس ــم.
• ميكن ــك القي ــادة بع ــد ه ــذا الفح ــص ألن ــه لي ــس ل ــه أي آث ــار جانبي ــة مث ــل
الدوخ ــة أو انخف ــاض الوع ــي.
• عـــاد ًة بعـــد يـــوم واحـــد مـــن إجـــراء التصويـــر ميكنكـــم الحصـــول عـــى
النتيجـــة ،اتصلـــوا باألرقـــام التاليـــة ملزيـــد مـــن املعلومـــات :
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املقدمة :
لق ــد وضعن ــا ه ــذه الن ــرة ب ــن ايديك ــم فق ــط لتزويدك ــم مبعلوم ــات عام ــة
حـــول تصويـــر العظـــام النـــووي .إذا كانـــت لديكـــم أي شـــكوك أو اســـئلة
مح ــددة يف أي مرحل ــة غ ــر مدرج ــة يف ه ــذه الن ــرة  ،تأك ــدوا م ــن استش ــارة
أح ــد أعض ــاء فري ــق املعال ــج.

ما هو تصوير العظام النووي؟
معظــم املــرىض الذيــن يعانــون مــن آالم املفاصــل والعظــام  ،العــدوى  ،هجــرة
الخالي ــا الرسطاني ــة يف العظ ــام وم ــا إىل ذل ــك يحال ــون إىل تصوي ــر العظ ــام
النــووي .ميكــن لتصويــر العظــام النــووي تحديــد منشــا هــذا األمل الــذي ميكــن
ان يكــون ك ـرا (غــر مــريئ باألشــعة الســينية) أو غــره مــن املشــكالت التــي
تس ــببها الصدم ــة  ،الع ــدوى  ،الته ــاب املفاص ــل  ،الته ــاب املفاص ــل  ،إل ــخ..
هــذه التقنيــة ميكــن أن تكشــف أيضً ــا عــن وجــود ورم خبيــث أو هجــرة ورم
خبيــث يف العظــام.

واس ــتهالك الس ــوائل يت ــم اخراجه ــا م ــن الجس ــم .يف ــرز الجس ــم ٪ 20-30
م ــن امل ــادة املحقون ــة يف غض ــون  3س ــاعات بع ــد الحق ــن.

ما هو قسم الطب النووي؟
الط ــب الن ــووي ه ــو وس ــيلة للتصوي ــر يت ــم فيه ــا اس ــتخدام مزي ــج م ــن م ــادة
مش ــعة وم ــادة كيميائي ــة .يدخ ــل ه ــذا املرك ــب جس ــمك ع ــر الوري ــد ويت ــم
التق ــاط االش ــعة الخارج ــة م ــن الجس ــم ع ــن طري ــق جه ــاز خ ــاص يس ــمى
كامــرا جام ــا (كامــرا جام ــا) .نظــ ًرا اىل ان امل ــادة املحقون ــة تتحل ــل وتضع ــف
باســـتمرار  ،فهـــي ال تبقـــى يف الجســـم لفـــرة طويلـــة وتخـــرج يف غضـــون
س ــاعات .افضلي ــة تقني ــات الط ــب الن ــووي ع ــى ص ــور األش ــعة ه ــي أن ــه
ميكنه ــا أن تطلعن ــا ع ــى األداء الس ــليم اوغ ــر الس ــليم للعض ــو.

هل تحتوي هذه التقنية عىل مخاطر؟
تدخ ــل ه ــذه التقني ــة كمي ــة صغ ــرة ج ــدا م ــن امل ــواد املش ــعة اىل مج ــرى
ال ــدم ع ــن طري ــق الحق ــن يف الوري ــد وترتاك ــم بب ــطء يف العظ ــام مل ــدة ث ــاث
إىل أرب ــع س ــاعات .ك ــا ه ــو الح ــال م ــع أي حقن ــة  ،ق ــد تش ــعر ب ــأمل بس ــيط
يف لحظ ــة دخ ــول رأس الحقن ــة .
امل ــواد املش ــعة م ــع م ــرور الوق ــت (نص ــف عمره ــا قص ــر وح ــوايل  6س ــاعات)

التحضريات قبل التصوير :
• ال يوجــد تحض ـرات خاصــة قبــل تصويــر العظــام النــووي وســتكون قــاد ًرا
عــى اتبــاع نظامــك الغــذايئ والىــوايئ املعتــاد.
• إذا كن ــت حام ـاً أو كن ــت مش ــكوكة الحم ــل  ،يج ــب اخب ــار أح ــد أعض ــاء
فري ــق الع ــاج لتقدي ــم التعلي ــات الالزم ــة ل ــك.
• يج ــب ع ــى املري ــض التوق ــف ع ــن الرضاع ــة الطبيعي ــة مل ــدة  12س ــاعة
ع ــى األق ــل بع ــد حق ــن امل ــادة املش ــعة.
• إذا قم ــت بإجــراء تصوي ــر ش ــعاعي م ــع م ــادة تباي ــن قب ــل  48س ــاعة ،
علي ــك اع ــام أعض ــاء فري ــق الع ــاج .
• يجب أال يكون لديك تصوير مع مادة تباين  48ساعة قبل التصوير .
• احــروا معكــم جميــع الســجالت الطبيــة الســابقة عندمــا تأتــون إلج ـراء
التصويــر.
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