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 يالتصوير المقطعي باإلشعاع البوزيترون

18F- DOPA PET Scan 
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  البوزيترونيالتصوير المقطعي باإلشعاع  المعلومات هذه نشرةتشرح 
 ةكلية لندن الجامعيمستشفى لطفلك  إحالةماذا يتضمن وماذا يحدث عند 

 من قِبل مستشفى جريت أورمند ستريت إلجراء التصوير. 

 التصوير المقطعي باإلشعاع البوزيترونيـماذا نعني ب
 ثالثية األبعاد. صور بللجسم تفاصيل دقيقة  ير المقطعي باإلشعاع البوزيترونييعطي التصو

 لذا نُشير للتصوير المقطعي ؛18F-DOPA النظير المشعبك بحقن مادة تسمى لويتم ذ
 يجب إخبارنا قبل إجراء التصوير لطفلك ،حامل كأنحامال أو تظنين ذا ُكنِت إ .بهذا األسم

 .المشع النِظير نتيجةوذلك لوجود خطر على الجنين  ،بيومين
 

 ؟المقطعي باإلشعاع البوزيترونيلتصوير لطفلك لماذا يحتاج 
 لتشخيص حالة فرط إفراز "يريأرقى المعا"من ر المقطعي باإلشعاع البوزيتروني يعتبر التصوي

 نشرتنا اإلعالمية.في يوجد المزيد من المعلومات بشأن حالة فرط إفرازاألنسولين   األنسولين البؤري.
 تقوم بإفراز األنسولين ( beta cells) بخاليا بيتاالبنكرياس والمسماة غدة في إن الخاليا الموجودة 

 بإنتاج بيتافي حالة فرط إفرازاألنسولين، تقوم خاليا   الدم. (غلوكوز)سكر جل تنظيم مستوى أمن 
                                     الدم ضروري سكرإن  الدم الى مستوى الخطورة.  سكرمفرط لألنسولين مما يتسبب في نزول مستوى 

 يجب.  التقوم بوظائفها كم ،خاصة الدماغ، ولكل أجهزة الجسم
 

 معرفة ما إذا كان الشكل البؤري المذكورة أعاله، بإستخدام األشعة المقطعية  ،يحاول األطباء
 الشكل المنتشر لخاليا بيتا  م أنلخاليا بيتا في البنكرياس هو السبب في إنتاج الكثير من األنسولين ا

 على نتائج التصوير اءاألطب الذي يوصي بهيعتمد العالج   .عن ذلك في كامل البنكرياس هو المسؤول
 البُؤِرية صغيرة جداً مما يستعصي رؤيتها بتقنية األشعة السينية األخرى. اإلصابة  المقطعي.

 
 ةالجامعيُكلية لندن مستشفى لماذا يحتاج طفلك للذهاب الى 

 ؟ المقطعي باإلشعاع البوزيترونيالتصوير إلجراء 
 المملكة اتفيشستيعتبر التصوير المقطعي باإلشعاع البوزيتروني تقنية جديدة، نسبياً.  تمتلك بعض م

 حالياَ في مستشفىمثل هذه األجهزة  لكن اليوجد التصوير المقطعي باإلشعاع البوزيترونيأجهزة المتحدة 
 15الذي يبعد  ةلية لندن الجامعيكُ مستشفى هو هذا الجهاز وأقرب مستشفى يملك   ستريت.جريت أورمند 

 دقيقة مشياً على األقدام من مستشفى جريت أورمند ستريت.
 

 ؟التصوير المقطعي باإلشعاع البوزيترونيماذا يحدث قبل 
 .مختلفه بطرق للتصوير مستعدا يكون ان إلى سيحتاج طفلك

 ذه الطريقة فسيتم تغييره ،(TPN تي بي إن(الوريد عبر أوالً، اذا كانت طريقة تغذية الطفل تتم بشكل كامل 
 أما اذا كان الطفل   لمدة يومين قبل موعد التصوير.)بالتنقيط( بإعطاء محلول سكري عبر الوريد وذلك 
                                         أدوية أخرى  ةأيينبغي التوقف عن تناول إذا كان طبيبك  سوف ينصح  .فال حاجة لتغيير ذلكالفم ب يتغذى
   .الفحصقبل 
 

 .الحمل لفحصعطاء عينة بول إسنة أو أكبر  12 نأعمارهبلغت  جميع اإلناث اللواتيسيُطلب من 
 
  بيومقبل موعد التصوير تضع الممرضة قنية )أنبوب بالستيكي رفيع( بالوريد في يد الطفل أو ِرجله س

                             القسطرة الوريديةجهاز ا كان لدى طفلك ال حاجة لوضع قنية إذ ؛ ولكنالمشع لغرض حقن النظيرواحد 
 . جهازالمزدوجة حيث يتم الحقن عبر هذه ال المركزية

 

 يوم موعد التصوير
 األدوية  وذلك من أجل إعطاءمعدي  -أنبوب أنفي ركيبصباح يوم الموعد بتتقوم الممرضة 

 من همالبس لكن يجب إن تخلو ؛قبل التصوير الداعي لخلع مالبس طفلك سهولة. بالمهدئة 
 ثير على التصوير.ؤتن هذه المواد و المثبتات ألأالسحاب، األزرار  :أي قطع معدنية على سبيل المثال

 
 السوائل  تتسربحتى ال ،ئالمهديجب على طفلك أن يتوقف عن تناول الطعام والشراب قبل 

 المحددتخبركم الممرضة عن الوقت س  .ئألن هذا يسبب خطراَ عليه بعد تناول المهد ه،رئتي إلى
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 .طعام أو شرابتوقف عن تناول أي الطفلك على فيه يجب  الذي
 

 الوريد من بدء الصيام الى ان يعود الى  برع (dextrose)ِدكستروز يعطى الطفل المصل السكري 
  يساعد على فعالية صباح يوم التصوير اً ظكما أّن بقاء الطفل مستيق ستريت.  مستشفى جريت أورمند

 .ئلمهدل أكبر
 

 إلجراء  ةُكلية لندن الجامعيمستشفى الطفل الى  نقلإسعاف لسيارة  ستحضر ،التصويريوم  في منتصف
 لذا يرافق الطفل الممرضة وأحيانا الطبيب وأحد ،التتسع سيارة اإلسعاف للجميع ،التصوير.  لألسف

 سيراَ على األقدام، لمدة   ةكلية لندن الجامعيمستشفى األبوين فقط.  بإمكانكم اإللتحاق بهم والذهاب الى 
 فقط.  دقيقة من مستشفى جريت أورمند ستريت 15
 

 مكنكم طلب تاكسي بإستعمالاو يللمستشفى يوجد سيارات تاكسي عند باب اإلستعالمات العامة ما غالبا 
 .إذا رغبتم في ذلك ،ألمراهذا  يمكننا تدبير الهاتف المجاني عند اإلستعالمات أو

 

 ص حأغراض قد تلزم يوم الف
 أخذ اللعبة  ةُكلية لندن الجامعيمستشفى الى  لهم مرافقة أطفالهمالذين سبق  اآلباء/ األمهات يقترح

  بعض باإلضافة إلىكما يفضل أخذ مالبس إضافية كأحتياط  أو بطانية.  ئ للطفل، مهدعند الطفل المفضلة
 ذا كان طفلك يستعملها.إات ظالحفا

 
 ةُكلية لندن الجامعيمستشفى الى  وصولالعند 

 يُعطى المهدئ في قسم الطب النووي، وسT11 Southفي الجناح العام لألطفال الذي يسمى ب  كيُقيم طفلس
 دقيقة.  60 – 30بحوالي التصوير  موعد بدءقبل المعدي  -عبر األنبوب األنفي

 
 ،يُطلب منكم مغادرة قاعة التصوير والذهاب الى قاعة اإلنتظار ،حينها عندما ينام الطفل. التصوير إجراء يبدأ 

 بعد الحقن يسمح لشخصين راشدين فقط بالتواجد خالل معظم فترة التصوير.  ريثما يتم حقن النظير المشع. 
 سنقوم بفحص مستوى سكر الدم مع مراقبة معدل ضربات و خالل فترة التصويرحقن المصل السكري ستمر ي

 يبدأثم  ،بعد التصوير، يعود طفلك الى جناح األطفال ليتعافي من المهدئ كسجين. القلب ومستويات التشبع باأل
 بسيارة اإلسعاف   يت أورمند ستريتنقل الطفل عند تعافيه الى مستشفى جريُ  بتناول الطعام والشراب ثانية. 

 كما سبق.
 
 إذا كان رجوعكم  ولكن،.  فور العودة إلى المستشفىإستئناف إعطاء التغذية عبر الوريد واألدوية األخرى،  يتم

 ليوم التالي. التغذية واألدوية صباح ا فسيتم إعطاءمتأخراَ 
 

 ر؟طاخمهل توجد 
 كما أنه ال يوجد تفاعل بين النظير المشع واألدوية التي يتناولها طفلك. النظير  اليوجد تأثيرات جانبية للتصوير. 

 يحتوي على كمية ضئيلة من اإلشعاع مشابهة للكمية التي نتعرض لها في فترة ستة أشهرمن بيئتنا الطبيعية. 
 جب أخذ بعض لكن ي بعد بضعة ساعات من التصوير.  يتهفعال فقداليوجد خطر على طفلك ألن النظير ي ،لذا

 هذه اإلحتياطات ل تجدون تفسيرا.  النظيرمن جسم ال تخلصريثما ي ،ساعة بعد التصوير 24تياطات لمدة اإلح
 الحقا.

 
 ، فالرجاء إتباع اإلرشادات المذكورة في بداية هذه النشرة للتقليل المشع هناك خطر على الجنين من النظير

 من األخطار.

 
 بعد التصوير 

 ساعة األولى بعد التصوير: 24 لـاخالل 
 .هذا يساعد على طرح النظير خارج الجسم بأسرع وقت ممكن يجب على طفلك أن يتناول الكثير من السوائل. 

 
 ، مع غسل اليدين بعد ذلك وهو أمر مهم.اأن يذهب الى الحمام كلما كان ذلك ممكن كيجب على طفل

  
 غسل  لوثة في القمامة خارج البيت. ة المظتكراراَ ثم وضع الحفارها يالحفاظة يجب تغي ستخدماذا كان الطفل ي

 ن أمر هام جدا بعد تغيير الحفاظة.يديال
 

 يجب تفادي التماس المباشر مع ما يطرحه جسم طفلك من بول، براز ف ،حامل كأنحامال أو تظنين اذا ُكنِت 
 أو قيء.
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 بأي شكل من األشكال.  فالنظير لن يؤثر عليه المعتادة،بالصورة يجب على طفلك أن يستمر في أخذ أدويته 

 
 الحصول على نتائج التصوير 

  مع اإلستشاري الخاص بطفلك في أقرب وقت ممكن. سيناقشون األمر األطباء نتائج التصوير وفسر سي
 يشرح اإلستشاري خطة عالج طفلك، ومتى ينوي بدء العالج. سومن ثم 

 

 معلومات إضافية والدعم 
 الطبيين  ركزينالمقي في مستشفى جريت أورمند ستريت أحد ل  يعتبر قسم خدمات فرط إفرازاألنسولين الخِ 

  يتقاسمفي المملكة المتحدة.   قيل  الخِ على المستوى الوطني في ما يخص فرط إفرازاألنسولين  المفوضين
 بما أن هذه   ليفربول.في Alder Hey ي يه المركز الثاني كل من مستشفى األطفال بمنشستر ومستشفى ألدر

 النادرة،  حاالتتمتلك القدرة على تطوير الخبرة العلمية في ال، فإنها الخدمات تقدم على المستوى الوطني
 .2006قي سنة ل  األنسولين الخِ  خدمة إفراز فويضتم ت  م وتقديم خدمة أكثر أماناَ.تحسين التعلّ 
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