
 

 المبادئ الرئیسیة
 في األشعة المقطعیة

 

 بواسطة:  رادكالس نت
22th Dec, 2016 

 

   

 



 المبادئ الرئیسیة في األشعة المقطعیة

 

 

 

 المحتویات

 

 

 مقدمة●
 أساسیات في األشعة المقطعیة●
 تكوین الصورة - الهندسة والفیزیاء●
  أجیال األشعة المقطعیة●
 مكونات جهاز األشعة المقطعیة●
 بعض التقنیات التي ساهمت في تطور األشعة المقطعیة●

 

 

 

 

1 



 المبادئ الرئیسیة في األشعة المقطعیة

 

 

 أساسیات في األشعة المقطعیة
 

 

 

 

 

 *مجموعة من المواضیع المنشورة على راد كالس نت

 

 

2 



 المبادئ الرئیسیة في األشعة المقطعیة

 

 مقدمة

 
 مریض داخل جهاز أشعة مقطعیة

 

        األشعة المقطعیة أو التصویر المقطعي المحوسب Computed Tomography هو جهاز یستخدم األشعة السینیة مع
 تقنیة الكمبیوتر اللتقاط صور لجسم اإلنسان یمكن استغاللها في مجال الطب. تعود تسمیتها بهذا االسم كونها تعطي صورا على

 شكل مقاطع للجسم. تتمیز صور األشعة المقطعیة بوضوح عالي جدا مقارنة

 باألشعة التقلیدیة خاصة في تصویر العظام وأعضاء جسم اإلنسان األخرى. كما

 تعتبر األشعة المقطعیة فحص سریع ودقیق ولذلك تستخدم بشكل واسع في أقسام

 الطوارئ لتقییم حالة المرضى بعد الحوادث وعند الشك بوجود جلطات..إلخ. فهي

 تساعد في اكتشاف علل المریض بسرعة وهذا یضمن التدخل الطبي السریع لعالج

 الحالة مما یؤدي لزیادة كفاءة العالج. من عیوب األشعة المقطعیة هو إعطائها

 جرعات عالیة من األشعة المؤینة لذلك یجب استخدامها بحكمة وعند الحاجة فقط.

        استخدام األشعة المقطعیة في الطب في تزاید وإعتماد األطباء على صورها
 في اتخاذ قراراتهم كذلك في ازدیاد. إحدى الدراسات في الوالیات المتحدة

 األمریكیة أوضحت أنه تم إجراء ما یقارب 62 ملیون فحص أشعة مقطعیة في عام 2006، مقارنة بـ 3 مالیین فحص فقط

 في عام 1980! (انظر الرسم البیاني على الیسار) تقدم  التقنیة ودخول الحاسب اآللي جعل هناك ثورة في مجال التصویر 1

 الطبي.

 
 

1  IMV 2006 CT Market Summary Report. Des Plains, IL: IMV Medical Information Division, 2006. 
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 المبادئ الرئیسیة في األشعة المقطعیة

 

 كیف یعمل جهاز األشعة المقطعیة

       في داخل جهاز األشعة المقطعیة تدور أنبوبة أشعة حول المریض منتجة األشعة السینیة نحوه. عندما یتفاعل جسم المریض مع األشعة

 السینیة یتم امتصاص بعضها، أما البعض اآلخر یخترق المریض متوجهًا نحو مستقبل األشعة أو الكاشف، تعتمد كمیة األشعة المخترقة

 على عوامل عدیدة منها الرقم الذري وكتلة العضو والُسمك والكثافة ... إلخ. ستتم مناقشة تأثیر هذه العوامل بشكل مفصل الحقًا. أقول مرة

 أخرى یمتص جسم المریض جزء من اإلشعاع والجزء اآلخر یخترق الجسم نحو مستقبل األشعة لتولید الصورة. ویسمى مستقبل األشعة بـ

 Detector Array ووظیفته هي إمتصاص األشعة السینیة المخترقة وقیاس كمیتها، بعد ذلك یرسل هذه المعلومة إلى الكمبیوتر.

          یذكر أن جزء من جهاز األشعة المقطعیة عبارة عن كمبیوتر خاص یستقبل البیانات من مستقبل األشعة ومن ثم یعید بناءها

two-dimensional ثنائیة البعد axial بمعالجتها بواسطة لوغاریتمات ریاضیة معقدة إلى صورة مقطعیة reconstruction 

 image. سیتم مناقشة كیفیة عمل جهاز األشعة المقطعیة بالتفصیل في موضوع  أساسیات األشعة المقطعیة .

 

 

 یتضح في هذه الصورة أنبوبة األشعة باللون الزهري ومستقبل األشعة (الكواشف) باللون األزرق
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 المبادئ الرئیسیة في األشعة المقطعیة

 

 

 

 ماهي األشعة السینیة المستخدمة في التصویر المقطعي

          األشعة السینیة x-ray هي نوعیة اإلشعاع الصادر من  جهاز األشعة المقطعیة. ویمكن تعریف األشعة السینیة بأنها شكل من أشكال

 الطاقة (موجات كهرومغناطیسیة) كالضوء وموجات الرادیو. لكن الفرق هنا هو أن األشعة السینیة لدیها القدرة على اختراق جسم اإلنسان

 على عكس الضوء. استغلت قدرة األشعة على اختراق جسم اإلنسان في المجال الطبي لمشاهدة وتشخیص األعضاء الداخلیة. استخدام

 األشعة في المجال الطبي بشكل عام  له دور كبیر في تحسن الصحة العامة لإلنسان. كما أنها لها دور كبیر في مساعدة األطباء على اتخاذ

 قراراتهم في عالج المرضى بشكل أفضل. اإلشعاع هو ظاهرة كونیة استغلت في المجال الطبي. نحن نتعرض لإلشعاع بشكل دائم سواءا

 من اإلشعاعات القادمة من الكون والكواكب، على سبیل المثال الشمس. أو من األشعة القادمة من األرض كعنصر الرادون على سبیل

 المثال. لكن تأثیر هذه اإلشعاعات الطبیعیة تعتبر قلیلة جدًا مقارنة باألشعة التي ُیولدها اإلنسان.

 

  األشعة السینیة هي شكل من أشكال الطاقة (موجات كهرومغناطیسیة) كالضوء وموجات الرادیو

 

Ionizing Radiation األشعة السینیة وأشعة جاما تعتبر من اإلشعاعات المؤینة* 
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 المبادئ الرئیسیة في األشعة المقطعیة

 

 تاریخ األشعة المقطعیة

 

 هونسفیلد (یسار) و كورماك  (یمین) مخترعا جهاز األشعة المقطعیة

.Godfrey Hounsfield تم تقدیم هذا الجهاز للعامة بشكل رسمي عام 1972 م عن طریق المهندس البریطاني السیر  هونسفیلد        

 تجدر اإلشارة بأن أول فحص أشعة مقطعیة قد تم على الدماغ في عام 1971م. ومن المثیر للدهشة أن الفیزیائي األمریكي  أالن  كورماك

 Allan Cormack أیضًا قد اخترع جهاز مشابه. حصل هونسفیلد وكورماك على جائزة نوبل نظیر هذا االختراع عام 1979م. تعتبر

 األشعة المقطعیة ثورة في مجال الطب. لما قدمته من تشخیص أكثر دقة من التصویر التقلیدي. تم البدء باستخدام جهاز األشعة المقطعیة

 إكلینیكیًا بدءًا من عام 1974.
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 المبادئ الرئیسیة في األشعة المقطعیة

 

  تطور جهاز األشعة المقطعیة

       الجهاز األول لألشعة المقطعیة المخترع من قبل هونسفیلد كان مخصص للدماغ فقط. أما تصویر بقیة أعضاء جسم اإلنسان
 فلم تكن شائعة حتى عام 1980م. أیضًا مع مرور السنوات تم تحسین الجهاز وتقلیل مدة الفحص من عدة ساعات إلى دقائق،
 حتى وصل إلى ثواني في عصرنا هذا. أیضا فیما یخص وضوح الصور فقد زادت دقة ووضوح الصور بأضعاف كثیرة. وتم
 تعدیل وإضافة العدید من التقنیات واألفكار الهندسیة لتحسین الجهاز وسیتم مناقشتها بشكل أكبر في موضوع أساسیات األشعة

 المقطعیة. وال یزال التحسین قائم في جهاز األشعة المقطعیة خاصة في تقلیل الزمن ووضوح الصور.

 ممیزات وفوائد عدیدة لألشعة المقطعیة

       ال یمكن حصر فوائد األشعة المقطعیة ولكن یمكننا اإلشارة لبعضها. األشعة المقطعیة ُصنفت لتكون أحد أهم خمس
 اختراعات في مجال الطب خالل األربعین سنة األخیرة. بواسطة األشعة المقطعیة أصبح تشخیص األمراض أسرع وهذا عامل
 مهم جدا في حاالت الطوارئ. ومن ممیزات األشعة المقطعیة هو الوضوح العالي للصور التي تنتجها. هذا ُیمكننا من الحصول

 على معلومات وافیة ودقیقة عن العضو المراد تصویره. أیضا عن طریق األشعة المقطعیة نستطیع رؤیة جسم اإلنسان من جمیع
MPR المستویات والزوایا. كمبیوتر األشعة المقطعیة لدیه القدرة على إعادة بناء الصور في جمیع المستویات في خاصیة تسمى 

.Multi-Planar Reconstruction وهي إختصار لكلمة 

 

MPR 
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 أضرار األشعة المقطعیة وعیوبها

 

 أوضحت دراسة أن عدد فحوص األشعة المقطعیة ال یزید عن 17% من إجمالي  الفحوصات التي تستخدم فیها األشعة إال أنها مسؤولة تقریبًا

2 عن نصف كمیة اإلشعاع الكلي للمرضى 

       جهاز األشعة المقطعیة یعتبر جهاز  مرتفع التكلفة  نوعًا ما إذا ما تمت مقارنته باألشعة السینیة من ناحیة قیمة الجهاز والكلفة
 التشغیلیة. أیضًا تكلفة الفحص على المریض تعتبر مرتفعة أیضًا ویقدر البعض تكلفة فحص األشعة المقطعیة في الوالیات المتحدة

 من 250 إلى 5000 دوالر أمریكي. من عیوب األشعة المقطعیة هو  كمیة اإلشعاع العالي  الذي یصدره الجهاز، وعلى الرغم أن
 كمیة اإلشعاع أقل من الحد الذي یجب أن ال یتجاوزه المریض في المجال الطبي إال أنه یعتبر مرتفع مقارنة بأجهزة األشعة

 التشخیصیة األخرى. تجدر اإلشارة هنا إلى أن المرأة الحامل یجب أن ال تجري فحص األشعة المقطعیة لما قد یسببه من ضرر
 على الجنین إال في حاالت الضرورة القصوى. ومن المآخذ على األشعة المقطعیة أن بعض الفحوص قد تتطلب إعطاء المریض
creatinine مادة تباین -صبغة- وقد تسبب هذه الصبغة بعض  التأثیرات على الكلى  لذلك یجب إجراء اختبار وظائف الكلى 

 والتأكد من سالمة الكلى قبل إعطاء المریض الصبغة. أیضًا بعض المرضى قد تسبب له الصبغة بعض  األعراض التحسسیة
 -حساسیة allergic reactions- لذلك یجب على المریض اإلجابة على أسئلة العاملین في قسم األشعة بكل دقة.

2 National Council on Radiation Protection and Measurements. Ionizing radiation exposure of the 
population of the United States: NCRP report no. 160. Bethesda, MD: National Council on Radiation 
Protection and Measurements, 2009 
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 المبادئ الرئیسیة في األشعة المقطعیة

 

 أساسیات في األشعة المقطعیة
 

       جهاز األشعة المقطعیة هو نتاج عن العدید من البحوث في مجاالت عدة كالفیزیاء الطبیة، والهندسة الطبیة الحیویة، والریاضیات،

 والطب … إلخ. وسبق أن ذكرت في المقدمة التاریخیة على أن أحد مبتكرا جهاز األشعة المقطعیة مهندس واآلخر فیزیائي. تتشارك في هذا

 الجهاز العدید من العلوم. من المستحیل عمل جهاز األشعة المقطعیة دون وجود القدرة الهائلة للكمبیوترات على معالجة البیانات، أیضًا

 اللوغاریتمات في علم الریاضیات ركن أساسي في بناء الصور المقطعیة reconstruction. أیضا تطور هندسة الكواشف و مستقبالت

 األشعة detectors ساهمت بشكل كبیر في تقلیل الوقت المستغرق للفحوص من ساعات إلى ثواني. الفیزیاء الطبیة لها أیضًا دور مهم في

 األشعة المقطعیة خاصة في ضبط جودة األجهزة  والتأكد من دقة جرعات األشعة والحمایة من اإلشعاع.

       فیزیاء وهندسة األشعة المقطعیة موضوع كبیر ومتشعب وقد یكون معقد بعض الشئ. ولكن ما سأكتبه هنا هو موجه لفنیي وأخصائیي

 األشعة وأنا أحدهم.  لذلك سأحاول في هذا الموضوع تبسیط هذه الموضوعات وذكر المهم والضروري منها لكي نفهم فقط آلیة عمل جهاز

 األشعة المقطعیة ، فأنا مؤمن بمقولة لوي رومان في حدیثه عن تعقید جهاز األشعة المقطعیة: "لیس من المهم أن تعرف كیف ُصنعت

 السیارة لكي تتمكن من قیادتها"! لكن بعض الفهم لألمور األساسیة مهم جدًا للحصول على صورة تشخیصیة واضحة بطریقة آمنة على 3

 المریض. فلیس من المعقول أن یبدأ أحدهم بقیادة السیارة دون أن یعرف أوال كیفیة إستخدام الفرامل ، أو في حالة تعطل السیارة هل یذهب

 بها إلى المیكانیكي أو فقط تزویدها بالوقود. كذلك جهاز األشعة المقطعیة من المهم معرفة العدید من األساسیات والعوامل لكي نحصل على

 فحص جید یمكن قراءته وتشخیص المرض بأقل إشعاع و ضرر على المریض.

 

 كیف یتم أخذ صور األشعة المقطعیة؟

       لألشعة المقطعیة أنبوبة أشعة X-Ray Tube مشابهة تقریبًا لـ  أنبوبة األشعة  المستخدمة في األشعة السینیة، ما عدا أن أنبوبة األشعة

 المقطعیة تدور حول المریض اللتقاط عدة صور.  تدور هذه األنبوبة حول المریض و ترسل اإلشعاع  من عدة زوایا لكي نحصل في النهایة

 على عدة صور على شكل مقاطع أو شرائح. كل صورة من صور األشعة المقطعیة توضح األنسجة واألعضاء التي تتواجد في المقطع

 فقط. ولذلك صورة األشعة المقطعیة هي عبارة عن سلسلة من الصور ولیس صورة واحدة فقط! (انظر الصور في األسفل)

 

3 Lois E, Romans: "You don't have to know how to build a car to be a good driver". A comprehensive 
Text,Computed Tomography for Technologist 
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 المبادئ الرئیسیة في األشعة المقطعیة

 

 

 الخطوط الحمراء توضح مفهوم الشرائح إذن أن كل خط أحمر یقابله صورة واحدة مقطعیة

 األشعة المقطعیة على الرأس- عبارة عن سلسلة من الصور
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Superimposition التداخل أو التراكب   

 أحد أهم ممیزات األشعة المقطعیة أنها تقلل من التداخل superimposition بین األنسجة المتجاورة وذلك یؤدي إلى رؤیة هذه األنسجة

 بدقة أكثر. الحظ تفاصیل الرئة في الصور ادناه، أیهما أكثر وضوحا؟

 

      عندما ننظر إلى صورة للصدر باألشعة السینیة AP نجد التداخل بین األعضاء على سبیل المثال بین القلب و الرئة والشعب الهوائیة

 ...إلخ. الصورة الجانبیة Lateral تستطیع فك بعض من هذا التداخل ولكن بشكل محدود. وعلى الرغم من كم المعلومات الهائل التي

 تعطینا إیاه صورة األشعة السینیة ولكن األشعة المقطعیة تتمیز بتوضیح األعضاء واألنسجة بشكل أكثر دقة.  ففي المثال السابق یمكننا

 بواسطة صورة األشعة المقطعیة للصدر برؤیة حجرات القلب وتفاصیل الرئة واألوعیة الدمویة وعظام الضلوع والعمود الفقري وما إلى

 ذلك.
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Beam Attenuation توهین(أو تضعیف) الشعاع 

       لقد تعلمنا في األشعة السینیة أن اإلشعاع یجعل من صورة األشعة سوداء، ولو افترضنا أن اإلشعاع الخارج من أنبوبة األشعة وصل

 كامًال لمستقبل األشعة دون توهین لرأینا صورة سوداء بال معالم. ولكن  صورة األشعة المقطعیة هي عبارة عن طیف من التدرج الرمادي

 بین األسود واألبیض . هذا التدرج یعكس أیضًا التدرج في  إمتصاص األشعة Absorption بین خالیا جسم المریض. كما نعرف أن

 األشعة السینیة التي ینتجها جهاز األشعة المقطعیة هي عبارة عن فوتونات عدیدة،  هذه الفوتونات قد تمتص في جسم اإلنسان وقد تتبعثر

 أیضًا و البعض اآلخر یخترق المریض نحو مستقبل األشعة (انظر الشكل في األسفل).  كمیة األشعة المخترقة هي التي تحدد التدرج

 الرمادي في الصورة، فعندما یزید اختراق األشعة لجسم المریض ووصولها لمستقبل األشعة یزید اللون األسود في الصورة، والعكس

 صحیح فكلما زاد امتصاص األشعة في أنسجة المریض زاد اللون األبیض في الصورة. لذلك تظهر العظام بیضاء في صور األشعة.

 فالعظام تمتص الكثیر من اإلشعاع لكثافتها العالیة. هذا اإلختالف في توهین اإلشعاع بین األنسجة هو ما یجعلنا نمیز فیما بینها في صور

 األشعة.

 

       یعتمد اختراق األشعة السینیة جسم اإلنسان على عدة عوامل منها:  طاقة األشعة السینیة – الُسمك – العدد الذري – الكتلة . فكلما زادت

 طاقة األشعة السینیة Energy زادت قدرتها على االختراق

 والعكس صحیح. أیضًا كلما زاد العدد الذري للعنصر قلت قدرة

 األشعة السینیة على اإلختراق وعندها یزید االمتصاص والتبعثر.

 أیضًا الكتلة density والُسمك thickness تحدد قدرة األشعة

 على اإلختراق فكلما زادا قلت األشعة السینیة المخترقة. إذن لكل

 مادة لها القدرة على توهین اإلشعاع بنسبة معینة. فبعض المواد

 تستطیع توهین اإلشعاع بنسبة بسیطة والبعض اآلخر لدیه القدرة

 على توهین اإلشعاع بدرجة كبیرة.
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Hounsfield Units وحدات هونسفیلد 

       أحیانًا تسمى بـ CT Number ویمكن تعریفها بدرجة توهین األشعة السینیة بواسطة نسیج ما. فالعظام یمكنها توهین
 اإلشعاع بدرجة أكبر من الرئة ولذلك للعظام وحدة هونسفیلد أكبر من الرئة. الجدول على الیسار یوضح HU وحدات هونسفیلد

 لمختلف أعضاء وأنسجة جسم اإلنسان، حیث إن للماء قیمة رقم صفر. یتم
 تحدید وحدة الهونسفیلد عند بناء الصور reconstruction  بحیث یكون

 لكل بكسل واحد في الصورة رقم هونسفیلد محدد.

      من خالل هذا الجدول یمكننا مالحظة أن وحدة هونسفیلد HU للهواء هي
 األقل -1000 وهذا یعني أن الهواء هو األقل في توهین اإلشعاع ولذلك یظهر

 باللون األسود في صورة األشعة المقطعیة. على العكس من العظام في تأخذ
 أكبر قیمة مما یعني أنها األكبر في توهین وتضعیف اإلشعاع مما یجعلها تظهر

 بیضاء في صور األشعة المقطعیة.

 

 الجدول التالي یوضح كیف تؤثر وحدة هونسفیلد HU وتوهین اإلشعاع على لون األنسجة واألعضاء في صورة األشعة المقطعیة.

 

 صورة األشعة المقطعیة هي طیف بین األبیض واألسود على حسب درجة توهین األشعة بواسطة األنسجة
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 تكوین الصورة - الهندسة والفیزیاء
 

 

 یوجد ثالث مراحل ألخذ صور األشعة المقطعیة كالتالي:

.1Data Acquisition تجمیع البیانات 
.2Image Reconstructions بناء الصورة 
.3Image Display عرض الصورة 
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Data Acquisition المرحلة األولى: تجمیع البیانات 

       هذه هي مرحلة جمع البیانات وتشمل توجیه األشعة نحو المریض ومن ثم التقاط األشعة التي اخترقت المریض بواسطة مستقبالت

 لألشعة (الكواشف). وفي هذه المرحلة ال یتم تكوین الصورة ولكن فقط تجمیع للبیانات. أما تكوین الصورة فیكون في الخطوة الثانیة وهي

 بناء الصورة Image Reconstruction وسوف نناقشها الحقًا.

 

       إن اإلشعاع الصادر من أنبوبة األشعة المتحركة حول المریض یتم توهینه attenuation من قبل المریض إما بواسطة االمتصاص

 أو التبعثر absorption & scatter. األشعة المخترقة یتم تسجیلها بواسطة عدة مستقبالت لألشعة detectors ویتم حفظها كبیانات

.raw data خام 
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 وظیفة مستقبل األشعة األساسیة هو تحویل اإلشعاع إلى إشارة كهربائیة Electrical Signal  لكي یتعرف علیها كمبیوتر األشعة

 المقطعیة.  ویوجد نوعان من هذه المستقبالت في األشعة المقطعیة:

 النوع األول مصنوع من غاز الزینون Xenon Gas الذي یتأین (ionization) عند وصول األشعة السینیة إلیه. تتحول هذه األیونات

 إلى تیار إشارة كهربائیة یستطیع الجهاز قراءتها وتحلیلها. یستخدم هذا النوع على نطاق ضیق وغالبًا في األجهزة القدیمة ومن عیوب

 مستقبالت الزینون هو حاجة هذا الغاز إلى أن یكون دائمًا تحت الضغط pressurized. أما  النوع الثاني فهو مصنوع من كرستالة صلبة

 Solid-State Crystal تتوهج بالضوء عند اصطدام األشعة السینیة بها. الحقًا صمام ثنائي یحول هذا الضوء إلى إشارة كهربائیة

 یستطیع الكمبیوتر التعامل معها. النوع الثاني هو النوع األكثر استخداما في أجهزة األشعة المقطعیة.
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Image Reconstruction المرحلة الثانیة: بناء الصورة 

       یتم إستخدام لوغارتمات ریاضیة معقدة جدًا لبناء صور األشعة المقطعیة، ولن أكتب بالتفصیل عن هذا الموضوع وإنما سأشیر إلى

 بعض المبادئ الرئیسیة وهذا ما یهمنا كتقني أشعة. كما ذكرت سابقًا فإن أنبوبة األشعة المقطعیة تدور حول المریض وفي كل مرة تلتقط

 منظر view. وهذا الـ view الواحد ال نستطیع تسمیته بصورة حتى اآلن، ونطلق علیه تسمیة صورة عندما تكتمل عملیة بناء الصورة

.views من تجمیع عدة مناظر reconstruction 

 

 

 

 

 

 

 

18 
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 و لتبسیط الموضوع لنفترض أننا نرید أخذ صورة مقطعیة لشئ یوجد به عنصرین فقط كما في الصورة بدال عن

 جسم اإلنسان الملئ باألنسجة واألعضاء.

 

 

 

 

 عندما نأخذ منظر view لهذان العنصران سنحصل على بیانات خام raw data كما في الصورة:

 

 

 

 

 نستطیع اآلن بناء هذه الصورة المأخوذة من منظر واحد فقط ولكن

 سنحصل على الصورة التالیة.  هذه الصورة التي حصلنا علیها هي
 عبارة عن  أشرطة  من تدرج الرمادي بین األبیض واألسود. هي

another صورة غیر كافیة ولكن ماذا سیحدث لو أخذنا منظر آخر 

 view وأضفناه  لألول؟

 

 

 

 لقد حصلنا على صورة ُتمثل العنصران بشكل أفضل من

 الصورة األولى. وهذا ما یحدث في األشعة المقطعیة

 عندما نأخذ عدة مناظر views من زوایا عدیدة. تسمى

 هذه العملیة بـ Filtered Back Projection وهي

 الطریقة التقلیدیة منذ إبتكار جهاز األشعة المقطعیة وحتى

 اآلن.
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       حدیثُا تم تطویر طریقة لبناء الصور عن طریق  البناء التكراري  Iterative Reconstruction هدفها هو تقلیل جرعة اإلشعاع.

.reduction %57 في بعض الحاالت یمكن تقلیل جرعة اإلشعاع إلى أكثر من النصف   4

      تسمى هذه الطریقة بـ ASIR وهي إختصار     لـ adaptive statistical iterative reconstruction. الفكرة هنا هي عندما

 یتم تقلیل جرعة اإلشعاع یزید الـ noise في صورة األشعة وهو الذي یجعل صورة األشعة خشنة وغیر واضحة، عندها یأتي هذا

 اللوغاریتم ویتعامل مع هذا الـ noise ویجعل الصورة واضحة ومصقولة. هنا تم

 تقلیل اإلشعاع بشكل كبیر مع عدم التنازل عن وضوح أو جودة الصورة، ولكن قد

 یختلف مظهر الصورة قلیال وهذا عامل مهم  لطبیب األشعة  فالبد أن یتعود على

 مظهر الصور الجدید.

       تجدر اإلشارة هنا أن الـ ASIR هو نسبة یختارها تقني األشعة تتراوح ما بین

 10%-100%.  الصورة هي عبارة عن خلیط من FBP مع ASIR بنسبة معینة.

 مثًال عندما نقول أن هذه الصورة هي ASIR 40 نقصد أنه تم بناء الصورة

.ASIR %40 مع FBP %60 بواسطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نالحظ أن جرعة اإلشعاع قلت من 990 إلى 680

4 Evaluation of dose reduction and image quality in chest CT using adaptive statistical iterative 
reconstruction with the same group of patients.  2012 Oct;85(1018):e906-11. doi: 10.1259/bjr/66327067. Epub 
2012 May 17. 
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Image Display المرحلة الثالثة: عرض الصورة 

 یتم عرض صور األشعة المقطعیة بواسطة شاشة تتكون من بكسالت صغیرة. كل بكسل یعرض لون محدد من التدرجات بین األبیض

 واألسود وذلك على حسب رقم وحدة هونسفیلد HU ومدى توهین اإلشعاع.

 

Pixels & Voxels, and Matrix البكسل والفوكسل والماتركس   

      البكسل  یمثل أصغر وحدة في الصورة وكل بكسل یوضح رقم هونسفیلد

 HU محدد، وهذا یعني أن لكل بكسل لون في تدرجات الرمادي بین األبیض

 واألسود. فإذا كان هذا البكسل یمثل عظم فیكون أبیض وإن كان یمثل هواء

 فیكون أسود وهكذا تتمثل بقیة الصورة في هذه البكسالت.

       أما مجموع هذه البكسالت یسمى  ماتركس Matrix وهي تمثل الصورة

 الكاملة لشریحة األشعة المقطعیة المعروضة.

Thickness أما الفوكسل فهو یوضح كما في الصورة أدناه سماكة      

 صورة األشعة المقطعیة، وتأتي سماكة األشعة المقطعیة غالبًا بین 0.6

 میلیمتر وحتى 10 ملیمتر على حسب إختیار تقني األشعة المقطعیة.

 شكل یوضح البكسل و الماتریكس والفوكسل

 

 

 

 البكسل vs الفوكسل
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Windowing 

          تستطیع األشعة المقطعیة التقاط تفاصیل دقیقة لجسم اإلنسان وإظهارها كتدرج للرمادي یصعب على العین البشریة تمییزها في

 صورة واحدة. لذلك یتم التحكم في التباین بین األبیض واألسود(تدرج الرمادي) للنظر للصور بشكل أفضل. هذا یمكننا من  عرض ما نرید

 أن نرى في الصورة وحجب التفاصیل التي ال نریدها . بذلك نستطیع التحكم في تباین صورة األشعة المقطعیة للتشخیص بشكل أفضل.

 

Soft tissue window          Lung window                 Bone window 

       في األعلى نرى ثالث صور ولكن في الحقیقة هي صورة واحدة لمقطع في الصدر ولكن تم تغییر التباین بین األبیض واألسود للرؤیة

 بشكل أفضل. ففي الصورة التي في الوسط یمكننا مالحظ تفاصیل الرئة ولذلك تسمى بـ Lung Window. أما الصورة التي على الیمین

.Soft Tissue window  الصورة التي على الیسار فهي تستخدم لتوضیح األنسجة الرخوة .Bone window فتوضح العظام 

 ولنأخذ مثال آخر وهذه المرة لیكن على الدماغ:

:  

 ولكن كیف یتم ذلك؟

Window Width - Window Level :یتم ذلك عن طریق تغییر التباین بواسطة التحكم بعاملین هما 

22 



 المبادئ الرئیسیة في األشعة المقطعیة

 

Window Width - WW :أوال 

  یتحكم هذا العامل في كمیة التدرج في الطیف الرمادي، فكلما زاد هذا الرقم زاد عدد األلوان الرمادیة في صورة األشعة.
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      اآلن بعد أن حددنا كمیة التدرج الرمادي التي ستعرض في صورة األشعة المقطعیة. إال أن السؤال الذي یجب أن یتبادر إلى الذهن اآلن

.window level  هو ماذا نرید أن یعرض هذا المقیاس؟ هل سیعرض العظام أو أنسجة الرئة أو الدماغ؟ وهنا تأتي وظیفة الـ 

Window Level - WL :ثانیًا 

       لنفرض على سبیل المثال أننا اخترنا 50 كقیمة ثابتة للـ window width. ستعرض صورة األشعة المقطعیة عدد 50 من الطیف

 الرمادي. ولكن الـ window level یحدد أین سیكون المركز. فلو أردنا أن المركز أن یكون صفر عندها سیتم عرض 25 فوق الصفر و

 25 تحت الصفر. شاهد الفروق بین األربع صور في األسفل.
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       وإلیضاح تأثیر هذان العامالن أكثر لنأخذ مثال واقعي:   ألنسجة الدماغ قیمة WW-WL: 100-40. هنا ستعرض الشاشة 100

هونسفیلد من تدرج الرمادي ویكون مركزها 40. أي قیمة أعلى من ذلك ستكون أبیض، وأي قیمة أقل ستكون أسود.

 

WW-WL: 2200-350 :تكون العوامل كالتالي bone window  ولرؤیة العظام في الرأس 
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CT Generations أجیال األشعة المقطعیة 

 یناقش هذا الموضوع أجیال األشعة المقطعیة وتطورها وأهم التقنیات التي ساهمت في تحسن هذا الجهاز.

●1st generation الجیل األول  

       یتكون الجیل األول من أنبوبة أشعة واحدة single x-ray tube مع خلیة واحدة مستقبله لألشعة (كاشف) detector. وشكل

 اإلشعاع یأتي دقیق بما یشبه القلم pencil beam .في هذا الجیل تتحرك أنبوبة األشعة مع المستقبل لمسح المریض من الیمین إلى الیسار

 في زاویة واحدة فقط وهذا یسمى translate. بعد ذلك تدور أنبوبة األشعة rotate حول المریض لمسح المریض أیضًا ولكن من زاویة

 أخرى.

 

 

        تتكرر هذه العملیة  لكل إسقاط projection حتى یتم تصویر المریض بشكل كامل ولذلك كان یستغرق الفحص وقت طویل جدًا.

 یسمى هذا الجیل بـ المسح/الدوران translate/rotate. كانت صور هذا الجیل تعتبر ثورة في مجال التصویر الطبي على الرغم من عدم

 وضوح الصورة بشكل جید poor spatial resolution إال أن صور هذا الجیل تعتبر غیر مسبوقة خاصة رؤیة بطینات الدماغ

.Brain Ventricles 
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●2nd generation الجیل الثاني  

 مازالت تستخدم في هذا الجیل تقنیة translate/rotate ولكن تم التغییر في خاصیتین. األولى هي إضافة عدة مستقبالت لألشعة

.narrow fan beam وهذا أدى لتقلیل مدة الفحص. العامل اآلخر هو شكل اإلشعاع  multiple detectors 

 

 

 

 الجیل الثاني في األشعة المقطعیة
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●3rd generation الجیل الثالث 

 هذا الجیل یسمى دوران/دوران rotate/rotate ألنه ال یوجد من حاجة للتوقف. ففي هذا الجیل تم إضافة عدد أكثر من مستقبالت األشعة

 وتنظیمها بشكل یشبه القوس. باإلضافة لتوسیع زاویة الشعاع wide fan beam لیتم مسح جزء أكبر من المریض.  هذا أدى إلى تقلیل

 سرعة الفحص بشكل كبیر مقارنة بالجیلین األول والثاني.

 

 

 

 الجیل الثالث
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●4th generation الجیل الرابع 

 تغییر تصمیم المستقبالت في هذا الجیل بحیث تكون ثابتة وعلى شكل دائرة كاملة Stationary Ring Detectors.ومازالت أنبوبة

 األشعة تدور حول المریض،  ویعتبر هذا النوع مكلف لكثرة عدد المستقبالت في جهاز األشعة المقطعیة.

 

 

 الجیل الرابع من أجیال األشعة المقطعیة

 تم تطویر الجیل الرابع للتغلب على الـ Ring Artifact الذي هو نتیجة لخلل في أحد مستقبالت األشعة في الجیل الثالث. شاهد الصورة

 ادناه لتقریب الفكرة.

 

Ring Artifact CT 
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 المبادئ الرئیسیة في األشعة المقطعیة

 

 الجدول ادناه هو ملخص ألجیال األشعة المقطعیة األربعة:

 

 ملخص ألجیال األشعة المقطعیة األربعة
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 المبادئ الرئیسیة في األشعة المقطعیة

 

 

●5th generation الجیل الخامس 

         تم تصمیم هذا الجیل للحصول على فحص أشعة مقطعیة سریع جدًا خاصة لتصویر القلب. یسمى هذا الجیل بـ EBCT وترمز إلى

 Electron Beam Computed Tomography  وأحیانًا یسمى بـ الفحص فوق السریع Ultrafast CT. ولنأخذ بعین االعتبار هنا

 أن هذا الجهاز یصدر أشعة سینیة كبقیة أجیال األشعة المقطعیة ولیست إلكترونات كما یتبادر إلى الذهن عند سماع التسمیة  ولكن یختلف

 هذا الجیل عن البقیة إختالفًا جوهریًا في التصمیم. فهو ال یحتوي على أنبوبة أشعة تقلیدیة ویوجد بدًال عن ذلك بندقیة إلكترونات

 Electron Gun. كما یوجد أیضًا مستقبالت األشعة تكون ثابتة وموجودة على شكل قوس یقابلها قوس آخر ثابت مصنوع من التنجستن

.anode وهو مصدر األشعة السینیة عندما تصطدم به اإللكترونات. وهنا یكون التنجستن بمثابة األنود Tungusten 

 

 الجیل الخامس في األشعة المقطعیة

low spatial resolution & high noise level على الرغم من سرعة هذا الجهاز إال أن وضوح صوره هي أحد أهم عیوبه        

 مما أدى إلى قلة إنتشار هذا الجیل.  أیضًا التطورات على الجیلین الثالث والرابع خاصة التصویر الحلزوني واألشعة المقطعیة متعددة

 المقاطع ساهمت في تقلیل الوقت المستغرق للفحص بوضوح صور عالي مما أدى إلى عدم الحاجة للجیل الخامس .
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 المبادئ الرئیسیة في األشعة المقطعیة

 

●6th generation الجیل السادس 

       هذا الجیل یستخدم تقنیة التصویر الحلزوني Helical/Spiral وتتحرك فیه الطاولة التي علیها المریض في نفس الوقت الذي یتم فیه

 التصویر دون الحاجة إلى التوقف لمسح المریض. أدى هذا بالضرورة إلى تقلیل الوقت بشكل كبیر جدُا.

 

 

 تصویر األشعة المقطعیة الحلزوني
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 المبادئ الرئیسیة في األشعة المقطعیة

 

       أحد أهم التقنیات التي أدت إلى ظهور التصویر المقطعي الحلزوني هو تقنیة  حلقة االنزالق Slip-Ring Technology.  أغنت

 هذه التقنیة عن إستخدام الكابل لتزوید أنبوبة األشعة بالطاقة. فالكیابل تمنع استمراریة دوران أنبوبة األشعة بشكل مستمر وبوجودها البد

 من التوقف لتعود الكیابل في الوضع الطبیعي لكي ال تتشابك. في تقنیة االنزالق الحلقي یتم توصیل الكهرباء إلى األجزاء المتحركة بشكل

.brushes مستمر عن طریق حلقات دائریة وعدة فرش 
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 المبادئ الرئیسیة في األشعة المقطعیة

 

●7th generation الجیل السابع 

       األشعة المقطعیة متعددة الشرائح Multislice Computed Tomography. كان یستخدم في األجیال السابقة عدة خالیا مستقبلة

 لألشعة ولكنها توجد في مقطع أو شریحة واحدة ولكن في هذا الجیل تم إضافة عدة شرائح أخرى لتقلیل الوقت. مثال جهاز األشعة المقطعیة

 بأربع شرائح و 64 شریحة - 128 شریحة ... إلخ.

 

 

 

 

 

 

 

 أیضُا في هذا الجیل تستخدم تقنیة التصویر الحلزوني مما یزید من سرعة الفحص حتى أصبح تصویر القلب النابض بشكل دائم لیس بعائق.

 

 التصویر الحلزوني مع تعدد الشرائح
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 المبادئ الرئیسیة في األشعة المقطعیة

 

 مكونات جهاز األشعة المقطعیة
 

 تصمیم غرفة األشعة المقطعیة

      توجد معظم مكونات جهاز األشعة المقطعیة داخل الجانتري gantry، باإلضافة للجانتري یتكون جهاز األشعة المقطعیة أیضًا من

 طاولة الفحص  table وغرفة التحكم control room. تصمیم غرف

 األشعة المقطعیة عادة متشابهة وذلك بأن تكون طاولة الفحص و الجانتري

 في غرفة محاطة بالرصاص، أما غرفة التحكم تكون في الخارج خلف

 حاجز رصاصي لحمایة العاملین من اإلشعاع.

       یوجد في غرفة التحكم الكمبیوتر الخاص الذي یعمل علیه تقني

 األشعة وقت التصویر. یجب أن یكون جزء من الجدار عبارة عن نافذة

Lead Equivalent Glass  مصنوعة من  زجاج مكافئ للرصاص 

 لنتمكن من الرؤیة داخل الغرفة للتدخل في حالة حدوث أي طارئ. ویكون

 مدخل المرضى مختلف عن المدخل الخاص بتقني األشعة وذلك لعدة

 أسباب أهمها: الحمایة من العدوى ولكي ال یمكن فتح الباب من الخارج

 لضمان عدم دخول أحدهم وقت اإلشعاع، كما یجب أن یكون مدخًال واسعًا

 بشكل یناسب أسرة المرضى. ومن المهم وجود غرفة انتظار وغرفة تغییر المالبس  وأیضًا من الممكن توفیر خزانات lockers لمقتنیات

 المرضى.
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 المبادئ الرئیسیة في األشعة المقطعیة

 

Gantry Components مكونات الجانتري 
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 المبادئ الرئیسیة في األشعة المقطعیة

 

●Generator مولد الكهرباء 

 مولدات الكهرباء الحدیثة high frequency generators تكون صغیرة الحجم بحیث یمكن وضعها داخل الجانتري. وظیفتها هو

 إنتاج الطاقة الكهربائیة وإرسالها إلى أنبوبة األشعة.

 أنبوبة األشعة●

 وظیفة أنبوبة األشعة هي تولید األشعة السینیة. للمزید  اضغط هنا

●Filtration الفلتر 

 إستخدام الفلتر یحسن من جودة الصورة ویقلل من جرعة اإلشعاع للمریض. الفلتر یمتص فوتونات اإلشعاع ذات الطاقة الضعیفة التي من

 المؤكد أنها ستمتص في جسم المریض ولن تصل إلى مستقبل األشعة، هذه الفوتونات لن تساهم في الصورة ولكنها ستزید من جرعة

 اإلشعاع للمریض.

●Collimators الكولیمیتور 

 وظیفة الكولیمیتور هي تحدید مجال اإلشعاع وهذا یؤدي إلى تقلیل التبعثر اإلشعاعي scatter radiation. وبتقلیل التبعثر تتحسن جودة

 الصورة وتقل جرعة اإلشعاع للمریض. یتحكم الكولیمیتور بسمك صورة األشعة المقطعیة thickness وذلك بتوسیع أو تقلیل مجال

 اإلشعاع بناءًا على إختیار تقني األشعة.

●Detector  (الكاشف) مستقبل األشعة 

 إن اإلشعاع الصادر من أنبوبة األشعة المتحركة حول المریض یتم توهینه attenuation من قبل المریض إما بواسطة االمتصاص أو

 التبعثر absorption & scatter. األشعة المخترقة یتم تسجیلها بواسطة عدة مستقبالت لألشعة detectors ویتم حفظها كبیانات خام

 raw data. وظیفة مستقبل األشعة األساسیة هو تحویل اإلشعاع إلى إشارة كهربائیة Electrical Signal  لكي یتعرف علیها كمبیوتر

 األشعة المقطعیة. وقد تمت مناقشتها بالتفصیل وشرح أنواعها في موضوع  أساسیات األشعة المقطعیة  في األعلى.
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 المبادئ الرئیسیة في األشعة المقطعیة

 

 بعض التقنیات التي ساهمت في تطور األشعة المقطعیة

●Spiral/Helical Scanning التصویر الحلزوني 
  تقنیة التصویر الحلزوني Helical/Spiral تتحرك فیه الطاولة التي علیها المریض في نفس الوقت الذي یتم فیه التصویر بدوران أنبوبة

  األشعة حول المریض دون الحاجة إلى التوقف. أدى هذا بالضرورة إلى تقلیل الوقت بشكل كبیر جدُا

. 

●Slip-Ring Technology تقنیة حلقة االنزالق 
 

        أحد أهم التقنیات التي أدت إلى ظهور التصویر المقطعي الحلزوني هو  تقنیة حلقة االنزالق  Slip-Ring Technology.  أغنت

 هذه التقنیة عن إستخدام الكیابل لتزوید أنبوبة األشعة بالطاقة. فالكیابل تمنع استمراریة دوران أنبوبة األشعة بشكل مستمر وبوجودها البد

 من التوقف لتعود الكیابل في الوضع الطبیعي لكي ال تتشابك. في تقنیة االنزالق الحلقي یتم توصیل الكهرباء إلى األجزاء المتحركة بشكل

.brushes مستمر عن طریق حلقات دائریة وعدة فرش 
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 المبادئ الرئیسیة في األشعة المقطعیة

 

●Multislice Computed Tomography األشعة المقطعیة متعددة الشرائح 

       كان یستخدم قبل ظهور هذه التقنیة عدة خالیا مستقبلة  لألشعة ولكنها توجد في مقطع أو شریحة واحدة ولكن بواسطة هذه التقنیة تم

 إضافة عدة شرائح أخرى لتقلیل الوقت. مثًال جهاز األشعة المقطعیة بأربع شرائح و 64 شریحة - 128 شریحة ... إلخ

. 

●Dual Source CT األشعة المقطعیة ثنائیة المصدر 
 

       یتواجد في بعض أنواع أجهزة األشعة المقطعیة الحدیثة مصدران لإلشعاع وهما أنبوبتي أشعة سینیة لكل واحد منهما مستقبل أشعة

 خاص به وكالهما یتواجدان في جانتري واحد. تعمل هاتان األنبوبتین في وقت واحد بالتزامن

 والهدف الرئیسي من ذلك هو تقلیص مدة الفحص وهذا عامل مهم خاصة في تصویر القلب.

      أیضًا من فوائد هذه التقنیة أنه یمكن توجیه اإلشعاع نحو المریض بطاقتین مختلفتین

 وُتسمى هنا  ثنائیة الطاقة  Dual Energy. بإعطاء طاقتین مختلفتین للمریض یمكننا

 الحصول على تفاصیل أكثر وبیانات أكثر نستطیع أن نحللها للحصول على معلومات إضافیة.

 یؤمن البعض أن هذا سیكون مستقبل  األشعة المقطعیة نظرا للتطبیقات العدیدة التي یمكن

 اإلستفادة منها. لعل من أبرز تطبیقاتها هو تحدید نوع حصى الكلى. تجدر اإلشارة هنا أنه

 یمكن تطبیق األشعة المقطعیة ثنائیة الطاقة بانبوبة واحدة فقط وذلك بإعطاء طاقتین مختلفتین

 للمقطع الواحد.
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 المبادئ الرئیسیة في األشعة المقطعیة

 

 

Dual Source CT SCAN األشعة المقطعیة ثنائیة المصدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 



 المبادئ الرئیسیة في األشعة المقطعیة

 

 انتهى

 عن هذا الموضوع:  هذا الملف هو تجمیع لعدة مواضیع منشورة على راد كالس نت مختصة بالتعریف باألشعة المقطعیة تمت كتابتها على

 فترات متباعدة. متمنیا إخباري عن أي معلومة غیر دقیقة ذكرت في هذا الموضوع لكي یتم مراجعتها وتصحیحها وتعم الفائدة.

contact@radclass.net  :اإلیمیل 

 للمزید یمكنك زیارة الموقع : radclass.net خاصة   قسم األشعة المقطعیة  اضغط هنا

  أو حساباتنا في مواقع التواصل اإلجتماعي  : تویتر  - الفیسبوك  - الیوتیوب

 

 

 

 

 أیضًا یمكنك تحمیل الملف التالي:

 ملف pdf یحتوي على بعض من المهارات والمعلومات العملیة عن
 الصبغة في التصویر المقطعي.

 للحصول على الملف  اضغط هنا
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