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بناء على طلب طبيبك سوف نقوم بقياس كثافة 
األمالح في عظامك .  نأمل أن يساعدك هذا 
الكتيب في االجابة عن بعض ما لديك من 

  ص هذا النوع من الفحوصات . استفسارات يخصو 
  

  ؟ BMDماذا يعني  
يعين قياس كثافة األمالح يف العظام ، و يعترب الطريقة 
ا اكتشاف الكسور الناجتة عن نقص  الوحيدة اليت ميكن 
األمالح يف العظام وهو ما يسمى بوهن العظام أو ترقرق 

% هي نسبة جناح  هذا النوع من  80العظام .  
  شاف وهن العظام وخماطره . الفحوصات يف اكت

  
  كيف يمكن لهذا التصوير أن يفيدني ؟

إن اجلهاز املستخدم يف التصوير يعطي صورة و اضحة و 
  دقيقة  تساعد يف تشخيص مرض  وهن العظام مبكرا . 

  
  ماذا يحدث لي أثناء التصوير وهل تنتج مضاعفات بعده ؟

ستخدم بتصوير العظام و قياس كثافة األمالح يعمل اجلهاز امل
اليت فيها .  وذلك باستخدام الذبذبات الصوتية أو املواد 
ذات اإلشعاع النووي أو باستخدام األشعة السنية وهي 

  املستخدمة يف جهاز التصوير الذي حبوزتنا .
وهي الطريقة الشائع استخدامها يف هذا النوع من التصوير 

معظم االختصاصني يف هذا اجملال وذلك  وتعترب األفضل لدى
باستخدام عمودين من األشعة السينية لفحص املناطق املراد 

تصويرها ،  فهي مناسبة لقياس كثافة األمالح يف كل من 
  فقرات العمود الفقري والورك و الساعدين.

  
  ما هي المواقع التي يتم تصويرها؟

بعضهم  جيب تصوير العمود الفقري ومفصل عظمة الورك مع
لكي يتمكن اجلهاز من اعطاء  نتائج دقيقة عن كثافة 

األمالح يف العظام وبالتايل تشخيص مرض وهن العظام ان 
%  هي نسبة املرضى الذين قد 25وجد بصورة صحيحة .   

خيطئ اجلهاز يف تشخيص املرض لديهم إذا مت تصوير منطقة 
  واحدة من العظام فقط . 



    صوير؟كم من الوقت يستغرق هذا الت
  عادة يستغرق من نصف ساعة إىل ساعة واحدة فقط.

  
هل يعد هذا التصوير مؤلما و هل من خطورة من كمية 

  اإلشعاع؟
  كال، و كمية األشعة الصادرة من هذا التصوير قليلة جدا.

  
  ما هي أسباب اختيار هذا النوع من التصوير:

ينصح األطباء باستخدام هذا النوع من التصوير للنساء 
  - راض تشخيصية يف احلاالت اآلتية :ألغ
 . انقطاع الدورة الشهرية  
 . الشعور بأمل يف الظهر  
 . التعرض لكسور يف العظام بعد سن الرشد  
 . ازالة الرحم  
 . اصابة أحد أفراد العائلة مبرض وهن العظام  
 . صغر احلجم أو النحول  
 . املدخنات ومدمنات الكحول  
 مرات يف االسبوع . 3ارسن الرياضة أقل من اللوايت مي  
  . نقص الطعام احملتوى على الكالسيوم  

  
  هل أحتاج لتحضير خاص قبل التصوير ؟

ميكنك األكل و الشرب بالصورة املعتادة وعليك اهلدوء 
  واالطمئنان وااللتزام بوصفاتك الطبية بصورة عادية .

ا من باستطاعتك احلضور مبالبسك اخلاصة شريطة خلوه
  القطع املعدنية. 

  هل أحتاج إلى حقنة في الوريد؟
  كال.

  هل من مضاعفات بعد هذا التصوير؟
ال توجد أية مضاعفات وميكنك مغادرة املكان فور اإلنتهاء 

  من تصويرك .  
  ماذا عن نتيجة التصوير؟

ميكنك  استالم النتيجة يف يوم موعدك مع الطبيب .  يرجى 
  استالمها وشكرا . إحضار بطاقتك السكانية عند

  إذا كان لدي أي استفسار فمن أسأل ؟
لك مطلق احلرية بطرح أي سؤال يتعلق بتصويرك على تقين 

  األشعة.

نأمل أن تكون هذه اإلرشادات قد أوضحت لك كل ما 
ذا النوع من التصوير ،  كما إننا نرحب بأي تعليق   يتعلق 

  ن أجل حتسني خدماتنا املقدمة لكم .أو اقرتاح م
بالرغم من أننا نحاول التقيد بالمواعيد حسب الوقت 
المحدد لكل موعد اال أن هناك بعض الحاالت الطارئة 

والتي تكون لها األولوية في عملية التصوير مما قد يؤخر  
  موعد تصويرك بعض الوقت .  
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