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ت تميز شهد العالم إنجازات علمية مذهلة تمثلت بوضع أسس لتقنيات حديثة أصبح•

)  حياتنا المعاصرة وأهمها التشخيص والعالج بالموجات فوق الصوتية 

Ultrasound.)

ع نظرية ويعود الفضل في هدا االنجاز العلمي الرائع الى العالم لورد ريليه الذي وض•

قاله والتي شرحت االساسيات الفيزيائية لموجات الصوت وانتم 1877الصوت عام 

.وارتداده 

موجات وتعد هذه النظرية نقطة البداية ألبحاث عديدة وظفت لالستخدامات المتعددة لل•

ب وقد لوحظ ازدياد استخدام أجهزة الموجات فوق الصوتية بسب. فوق الصوتية 

الصور تشخيصها الدقيق للكثير من األمراض التي تصيب اإلنسان والحصول على

ا استخدمت التشريحية لألعضاء التي تساعد الطبيب على وصف العالج المناسب ، كم

ة إلى كوسائل عالجية منذ األربعينات من القرن الماضي ولكن بشكل محدود ، إضاف

ة أن الفحص باستخدام هذه الموجات هو فحص آمن ، على العكس من استخدام  األشع

لتي يتعرض لها السينية التي تسبب بعض التأثيرات الضارة نتيجة للجرعة اإلشعاعية ا

.الجسم 



كنها هي موجات ميكانيكية طولية  ل:الموجات فوق الصوتية•
هرتز وال ( 20000)قصيرة الطول الموجي يزيد ترددها عن 

بل تستطيع األذن البشرية سماعها ، بينما يمكن سماعها من ق
،( مثل الكالب والخيول والطيور وغيرها)بعض الحيوانات 

ير وهي تنتقل بسرعة الصوت في األوساط المادية حيث تتغ
تها مماثلة سرعتها تبعاً للوسط الذي تنتقل فيه ، وبما أن طبيع

ل لطبيعة موجات الصوت ولقصر طولها الموجى مقارنة مع طو
الكثير موجة الصوت في الوسط نفسه ، أمكن استثمارها لتحقيق

.من الظواهر الموجية 

هها في تنتشر الموجات فوق الصوتية بحزم ضيقة يمكن توجي•
ون اتجاهات معينة وتركيز طاقتها في تلك الحزمة وبذلك تك

شدتها عالية 



طرق إنتاج الموجات الصوتية•

ال بد ( موضع التعادل)عند إزاحة جسم عن موضعه األصلي •

هتزاز من تأثير قوة عليه  ، وأن قوة االستعادة المرنة سوف تسبب ا

ية النظام ، وبعدها يعود  إلى حالة التعادل بعد إهتزازه فترة زمن

لك القضيب الصلب ، أو الس: محّددة ، ومن أمثلة األنظمة المهتزة 

وفي . يط الزنبركي ، أو السلك المشدود ، أو الطبلة ، أو البندول البس

ي محول التطبيقات العملية تستخدم بعض من هذه األنظمة المهتزة ف

(  electroacoustic transducer)الطاقة الكهروصوتية 

.للترددات المسموعة 



لى تعتـمد الطـرق المستخـدمة للحصـول على الموجات الصوتية ع•

أنواع األنـظمة المهتزة والتي قد تكون كهروضغطية 

(Piezoelectric ) أو فيروكهربائية(Ferro electric ) أو

(.Ferro magnetic)فيرومغناطيسية 

مد وللحصول على ترددات عالية في المدى غير المسموع  اعت•

ارتزوملح على بعض الخصائص الطبيعية لبعض البلورات مثل الكو

تتغير وقد تبين أنه إذا أثر عليها مجال كهربائي فإن أبعادهاروشيل

كما أنه إذا تغير شكلها بالضغط تكونت على سطحيها شحنات

.كهربائية 



رة إذا وصلنا الوجهين المتعاكسين لصفيحة رقيقة من بلو•

محور الكوارتز بقطبي  بطارية فأن طولها يزداد أو يقل بإتجاه

 (Curieأُكتشفت هذه الظاهرة من قبل كوري )هذين السطحين 

در فعندما يتم توصيل هذين السطحين بمص(  . م1881عام ( 

هرتز ، فإن هذين ( 20000)عن جهد متردد عاٍل  يزيد تردده

د  الموجـات السطحين يهتزان بنفس تردد المصدر ، وبالتالي تتول

لورة فوق الصوتية  ، ويتوقف مقدار هذا التردد على أبعاد الب

. فكلما كانت أبعادها صغيرة كان ترددها عالياً 

ويمكن حساب سرعة الموجات الطولية في البلورة بمعرفة•

معامل مرونتها وكثافتها ، كما يمكن حساب تردد هذه الموجات

.من أبعاد البلورة



محوالت الطاقة الكهروصوتية•

انيكية تستخدم هذه المحوالت لتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميك•
محوالت الطاقة العكسية : أو بالعكس وتكون على عدة أنواع منها 

(Reciprocal transducers )اقة والتي تلعب دوراً مهماً لتحويل الط
ة الخزفية الكهربائية إلى صوتية أو بالعكس مثل محوالت الطاقة الكهربائي

 Anti reciprocal)أو البلورية وكذلك محوالت الطاقة الالعكسية 
transducer )التي تحول الطاقة الكهربائية إلى صوتية كمهتزات

والملف (  magnetostrictive vibrators)التخصر المغناطيسي 
 moving)والحافظة المغناطيسية المتحركة ( Moving coil)المتحرك 

armature ) .ويستخدم محول الطاقة في بعض األحيان كجهاز إرسال
(transmitter ) لتحويل الطاقة الكهربائية إلى صوتية ،

لبلورات أن تأثير التخصر المغناطيسي أكتشف من قبل العالم جول حيث أن مغنطة ا*•

.  البلوراتالفيرومغناطيسية تتزامن باالنفعال المرن الذي يؤدي إلى تغير في أبعاد



حيث ( Loud speaker)ويدعى أحياناً بمكبر الصوت •

(  Receiver)يستخدم لزيادة شدة الصوت المرسل ، أما المستلم 

ربائية فيستخدم لكشف الطاقة الصوتية وتحويلها إلى طاقة كه

أو ( Microphone( )القط الصوت)ويدعى بالمايكروفون 

ومن أنواعه القط الصوت (Hydrophone)هيدرفون 

.الكربوني والقط الصوت الكهروضغطي

 Piezoelectric)وألهمية القط الصوت الكهرو ضغطي •

Microphone )ة الستخدامه في أجهزة الموجات فوق الصوتي

فيزيائية سنتطرق ألنواع المواد المستخدمة في تركيبه والمبادئ ال

.التي يعتمد عليها 





 crystal)إن المواد المستخدمة في تركيبه هي مواد بلورية 

materials ) أو خزفية(ceramic ) حيث تستقطب

عاالت كهربائياً وتولد جهوداً كهربائية تتناسب مع االنف

وضغطي الميكانيكية ، ويمكن استغالل خاصية التأثير الكهر

صوت العكسية في استخدام هذا النوع من المستلم كمصدر لل

عندما يجهز بجهد متردد عبر طرفيه وهذا ما يسمي بمحول

.الطاقة العكسي 



ي هذا وتستخدم البلورة األحادية لملح روشيل بشكل واسع ف•

ات النوع من القط الصوت ولكن لسوء الحظ فإن هذه البلور

دتتلف عند وجود الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة بحدو

•(46 ⁰C )وم وكذلك البلورات المأخوذة من فوسفات األموني

 Ammonium dihydrogen)ثنائي الهيدروجين 

phosphate) (ADP)ى والتي تكون أقل حساسية لمستو

شدة الصوت من بلورة ملح روشيـل ، ولكنهـا تتحمل 
حيث لم يحدث ( ⁰C 95) درجـات الحـرارة العاليـة بحـدود 

ية لها تشوه وتظهر أقل تغييراً في خواصها الكهروضغط

.والعزل الكهربائي مع تغير درجات الحرارة 



أما المواد الخزفية والتي تدخل في تركيبة القط الصوت •
فإنها ( Barium titanate) الكهروضغطي مثل تيتانيت الباريوم

حرارة كوريمقاومة لدرجات الحرارة التي هي أعلى من درجة 
ة إضافة إلى ذلك فإنها ال تتلف بسرع120⁰Cلهذه المواد أي بحدود 

.كال عند تعرضها للرطوبة ويمكن تشكيلها بمختلف األحجام واألش

تسليط إن هذه المواد ُتعد من المواد الفيروكهربائية التي تستقطب ب•
.مجال كهربائي عاٍل عليه

ويمكن استخدام هذا النوع كمحول طاقة ثنائي االستخدام •
(Reversible transducer ) أي يمكن استخدامه كمصدر

اسع في للصوت وكاشف للطاقة الصوتية وهذا النوع  يستخدم بشكل و
ويوجد نوعان من محول الطاقة . أجهزة الموجات فوق الصوتية  

واآلخر )MHz10-MHz20)إحدهما ُيستخدم للتردد العالي
( .MHz 3–MHz 6)للتردد المنخفض 





التصوير بالموجات فوق الصوتية•

التشخيص لقد أصبح الطب الحديث يعتمدا اعتماداً كبيراً في•

إلنسان على التصوير ، ولّعل أقدم طريقة للتصوير عرفها ا

لى هي األشعة السينية ، وإذا كانت األشعة السينية قادرة ع

جة تصوير العظام فإنها غير قادرة على التمييز بين أنس

ن الجسم المختلفة عالوة على انها أشعة مؤينة ، فهي تؤي

ولذلك كانت الحاجة إلى طريقة أفضل وهي. خاليا الجسم 

شعة التصوير بالموجات فوق الصوتية التي تمتاز عن األ

ن األنسجة السينية في أنها غير ضارة  وتستطيع أن تميّز بي

. اللينة والسوائل وبين الكيس المائي والورم



المساً ويتم ذلك بتصوير العضو حيث يوضع محول الطاقة م•

ستقبال لسطح الجلد ويمكن أن يستخدم هذا المحول أيضاً في ا

على شاشة الذبذبات الناتجة عن الصدى  التي ُتكّبر وُتعرض

نا تلفزيونية ، فإذا ثبت محول الطاقة في مكان واحد فإن

، نستطيع معرفة موضع ومكان الحصى في الكلى مثالً 

والتي تستخدم A-(A-scan )وتسمى هذه الطريقة بالمسح

ة وكذلك في طب العيون كقياس المسافة بين القرنية والعدس

.عمق الشبكية 



والتي B-(B-scan )وهناك طريقة أخرى تسمى بالمسح •
يمكن بواسطتها إعطاء صورة كاملة للعضو وهي في 

، ولكن في هذه الحالة يحرك A–األساس مثل المسح 
ع المحول في كل اإلتجاهات ويسجل زمن الصدى لكل موض
ى وتحفظ هذه المعلومات في ذاكرة الحاسوب الذي يحولها إل
دم صورة ذات بعدين يمكن مشاهدتها على الشاشة ، ويستخ

في تشخيص أمراض الكبد والقلب ، ويمكن B-المسح
ي بواسطته معرفة الحمل من األسبوع الخامس ، كما أنه يعط

معلومات عن حجم وموضع الجنين وتغيره مع الزمن، وهذه 
ضع المعلومات تعتبر مهمة جداً للطبيب سواء في حالة الو
.  الطبيعي أو في حاالت النزيف واحتماالت اإلجهاض



داخلالحركةعنمعلوماتعلىللحصولطريقتانوتوجد•

-Mالمسحهماالصوتيةفوقالموجاتبإستخدامالجسم

•(M-scan)القلبحركةدراسةفيتستخدموالتي

سقيافيتستخدمالتيدوبلروظاهرة،القلبوصمامات

.قلبالنبضمعدلقياسوفيالجسمداخلالدمسريانسرعة



األستخدامات التشخيصية



جاز يستخدم هذا الجهاز من قبل األطباء وبعض األشخاص المؤهلين الستخدامه إلن
ال يستخدم هذا الجهاز ) تشخيص جزئي في األجزاء اآلتية من جسم اإلنسان 

(.لتطبيقات أخرى 
Thoraxالصدر -1
Abdomenالبطن -2

Perineum pelvisتجويف الكلية -3
"Lower Limbs"األطراف السفلي -4

"Back"الظهر -5
" Upper Limbs"األطراف العليا -6

neckالعنق -7
"Fetus"الجنين -8

يص الجزئي عند عمل اختبار للجنين عند الشهر الثالث يستخدم هذا الجهاز فقط للتشخ
.

نمو لقد شاع استخدام هذا الجهاز أثناء فترة الحمل حيث يعطي معلومات مهمة عن ال
.الجنيني 











تشخيص الحمل ومتابعة الجنين/ أوالا 

تشخيص تكيس المبايض وقنوات فالوب/ ثانياا 

تشخيص حالة الرحم والمبيض/ ثالثا

BPD : 4.71 cm

:20 wod

10 d

: 95/09/18

AVG : 20 wod

10 d

: 95/09/18



أجهزة الموجات فوق الصوتيةتطور •



مساعي البحث عن الموجات فوق الصوتية كانت عام ىإن أول•

ن عندما سعى العالم الفيزيائي السويسري دانيل كوالديم1822

نيفا لحساب سرعة الصوت عن طريق  جرسة المائي في مياه بحيرة ج

بجهود العالم م1877والتي مهدت لوضع نظرية الصوت في عام 

وت لورد ريليه والتي شرحت األساسيات الفيزيائية لموجات الص

ول وانتقاله وارتداده ثم توالت االبحات وأدت إلى تصميم وإنشاء أ

 Sonar( )Sound Navigation and)نظام سونر   

Ranging  ) على يد العالم م1914يعمل في الواليات المتحدة عام

اني  فسندن ألغراض المالحة البحرية ولتحديد أماكن المارينز األلم

.في الحرب العالمية األولى 

بداية ولم توظف الموجات فوق الصوتية لخدمة األغراض الطبية حتى•

تبر أول األربعينات على يد الطبيب  النمساوي كارل ثيودو والذي يع

.طبيب استخدم الموجات فوق الصوتية في التشخيص الطبي



جمة وقد واجه في ذلك صعوبات بسبب امتصاص عظام الجم•

د لمعظم طاقة الموجات فوق الصوتية ، وبعد حصيلة جهو

الكهربائيين مكثفة للفيزيائيين  والمهندسين الميكانيكيين و

ب تم والبيولوجيين بالتعاون مع األطباء ومبرمجي الحاسو

عاد عام تصنيع أول جهاز للموجات فوق الصوتية ثنائي األب

وأن هذه األجهزة كانت كبيرة الحجم وعلى . م 1951

ية عضالمريض أن ينغمس كلياً أو جزئياً في الماء في و

ي السكون لفترة زمنية طويلة ، األمر الذي جعله غير عمل

في ويستحيل وجوده في  عيادات االختصاصين كما موضح

الشكل 





تم التفكير بتطوير هذه األجهزة م 1955وفي أوخر عام •

ريقة لتصبح أكثر حساسية وأقل حجماً وأكثر سهولة في ط

ما الفحص ، حيث ثم التوصل للذراع المعدني المتحرك ك

والذي يمكن وضعه على المكان ( 3)موضح في الشكل 

.المخصص للفحص



ومن رواد تسخير جهاز الموجات فوق الصوتية  لخدمة هذا •

دة على التخصص الطبيب اإلنجليزي ايان دونالد والذي له مساٍع رائ

ية  سواء هذا الصعيد ، حيث ابتدأ طريقه بتشخيص التكتالت البطن

.كانت أليافاً أو أوراماً أو حتى أكياساً 

ني تع) وبعد تطوير أجهزة الموجات فوق الصوتية ثالثية األبعاد•

ة كانت المشكلة في الفتر( الطول والعرض واالرتفاع أو العمق 

ر دقائق ، الزمنية التي يستغرقها التقاط كل مقطع حيث تتجاوز العش

خذ البعد مما يحتاج لجهد الطبيب المعالج في تدوير الصور الملتقطة أل

وطرح أول جهاز للموجات فوق الصوتية ثالثي األبعاد. الثالث 

في النمسا واستمر العالم وخصوصاً م1989تجاريا في األسواق عام 

عجلة في اليابان والنمسا وبريطانيا وكندا وحتى الصين في دفع

ام عالتطور هذه حتى بدأت األبحاث حول رباعي األبعاد في لندن 

.ف عندما ظهرت فكرة التصوير ثالثي األبعاد الحي 1996



لى ويتم الحصول على الصورة المطلوبة بضغط المجس ع•

ان وهنا الجلد لتوجيه الموجات فوق الصوتية داخل جسم اإلنس

توضع Clear Jellyيجب استخدام مادة هالمية صافية 

ال على المنطقة المراد فحصها من جسم اإلنسان لعمل اتص

محكم مع الجلد وإزالة طبقة الهواء المحصورة بين المجس

، والجلد ، ألن الموجات التي تصدر من المجس ال تخترقه

وعندما تصدر إصداء لهذه الموجات من سوائل وأنسجة 

ل الجسم فإن المجس يسجل شدة الموجات المنعكسة ، وتدخ

هذه المعلومات إلى الحاسوب بواسطة أسالك ، وتتم إعادة 

ثم بناء الصورة بواسطة برمجيات خاصة لهذا الغرض، ومن

ح ُيحدد عرض الصورة على الشاشة ، وباستخدام لوحة المفاتي

.ريضالجزء المطلوب لفحصه بشكل دقيق وتعيين حالة الم





ة أسئلة تتعلق بالفحص بجهاز الموجات فوق  الصوتي•

:اثناء فترة الحملرباعي األبعاد التشخيصي للنساء 

ما هي الترتيبات التي يجب اتخاذها قبل الفحص ؟-1•

كاسات من الماء أو العصير ، 4قد يطلب من السيدة تناول •

.ألن المثانة يجب أن تكون ممتلئة عند الفحص 

هل هو فحص آمن ؟ وكم يستغرق الفحص ؟-2•

.دقيقة ( 40-20) الفحص المثالي يستغرق من .نعم •

مل ؟يكون الفحص في  غاية األهمية خالل فترة الحىمت-3•

.عندما يكون عمر السيدة متقدماً •

.إنجاب طفل سابق بتشوهات معينة-•



ما هو الوقت المناسب للفحص في فترة الحمل ؟-•

رات في الوضع المثالي يجب أن يجرى الفحص ثالث م•

:أثناء فترة الحمل وهي 

.خلقية وذلك للكشف عن بعض التشوهات ال/ في الثلث األول•

ن ودراسة للبحث عن تفاصيل أكثر للجني/ في الثلث الثاني•

.األعضاء الداخلية ووظائفها وأهمها القلب

نين أخذ فكرة واضحة عن تطور نمو الج/ في الثلث الثالث•

 .وتناسق العضالت واكتشاف أي تعثر في النمو



محاذير استخدام الطاقة فوق الصوتية•

يتكون جسم اإلنسان من أنسجة وخاليا وعظام وماء ، وعند•

اختراق الموجات فوق الصوتية له فإن طاقة هذه الموجات

العظام سُتمتص تدريجياً من قبل بعض المكونات وباألخص

تيجة لحين اضمحاللها ، وهنا ستحدث تأثيرات بايولوجية ن

لتوليد كميات من الحرارة أثناء امتصاص هذه الطاقة ، 

ونتيجة الحاطة العظام باألنسجة والخاليا فأنها ستكون

.عرضة للدمار نتيجة التسخين



ما إضافة لذلك فإن هذه الطاقة ال تضمحل خالل السائل االميني ،  م•

ندما يؤدي إلى التأثير على الخاليا واألنسجة المحيطة به ، حتى ع

بيرعلى كما سيكون له تأثير ك. يكون ارتفاع درجات الحرارة قليالً 

ين األجنة في الشهر الثالث من الحمل ، ألن الجنين في مرحلة تكو

فترة العظام والخاليا ، لذا ُيحذر من استخدام الطاقة فوق الصوتية ل

بل طويلة عند أجراء الفحص ، وأن يكون استخدامها بشكل متقطع ق

صح وصولها إلى المستوى الذي يحدث دماراً لألنسجة ، وكذلك ُين

بإجراء هذا الفحص عند الحاجة الماسة ، كما يجب تجميد الصورة 

ية على شاشة العرض للحصول على معلومات تشخيص( إيقافها ) •

ومن الضروري ايضا فهم وظائف جهاز الموجات فوق . دقيقة

ها جيداً الصوتية بعد اإلطالع على التعليمات المرفقة بالجهاز وقراءت

.   قبل االستخدام



االستخدامات العالجية•

ينات إن استخدام الموجات فوق الصوتية كعالج يعود إلى األربع•

ثم استخدام هذه الموجات م 1940ففي عام من القرن الماضي،

قام م1942لهذا الغرض في زمن الطبيب بول لينجفن، وفي عام 

تحطيم ستخدام الموجات فوق الصوتية  بنجاح لابلين وباتنم

عة في أنسجة الدماغ للحيوانات ، وقد اعتبرت هذه التجربة متسر

جة مجال التطبيقات العالجية بإستخدام هذه الموجات على أنس

ة من بايولوجية ، حيث وجدوا أنه يمكن تحطيم األنسجة القريب

مها فقط، أما األنسجة العميقة فال يمكن تحطي( Skull)الجمجمة 

.إال بإزالة جزء منها



وتية قد استخدم وليم فراي وراسل ما يرز الموجات فوق الصو•

بالشلل لتحطيم أجزاء من كتلة عصبية عند المرضى المصابين

هذه التجارب المبكرة ( . Parkinsonism) الرعاشي

أظهرت بأن أنسجة الدماغ العميقة في الجمجمة تكون 

.  استجاباتها مختلفة للموجات فوق الصوتية

إن استخدام الموجات فوق الصوتية في مجال الجراحة مازال•

ات قيد التجارب ، وقد تم استخدامه بشكل محدود في مختبر

ه مستقبالً الحيوانات، لكنه يبقى هدفاً يراود العلماء للوصول إلي

.وخاصة في مجال السيطرة على األورام وإزالتها 



دد ، ولهذا الغرض تستخدم الموجات فوق الصوتية عالية التر•

ن حيث  تركز على الموضع المراد دراسته وذلك بتوليدها  م

مصدرين موضوعين بطريقة معينة إلحداث تداخل بناء ،  

ة ، والحصول على موجة قوية لتضرب  الهدف عند تلك النقط

وهذا يؤدي إلى زيادة الضغط هناك ، وتكون موجة الضغط هذه 

ن هذه إ. كافية لتكسير أواصر الجزيئات واألنسجة وتفتيتها

ورم اإلجراءات لو نجحت في تطبيقها على اإلنسان ألمكن إزالة

الدماغ دون الضرورة إلجراء عملية جراحية للجمجمة ، ولكن 

هذه العملية تنطوي على الكثير من المخاطر بسبب قلة 

.  ةالمعلومات عن التأثيرات الجانبية للموجات فوق الصوتي



وليد إن استخدام الموجات فوق الصوتية كعالج يعتمد على ت•
جة ، الطاقة الحرارية الناتجة من شدة الصوت المخترق لألنس
وهذا يتوقف على سمك األنسجة وعمقها ، وبما أن هناك 
، عالقة بين تردد الموجات والطاقة الحرارية واالمتصاص

ارية لذا فعندما  يكون تردد الموجات عالياً فإن الطاقة الحر
جة ، تزداد وبالتالي يزداد امتصاص هذه الطاقة من قبل األنس

حد وقد لوحظ أن العظام والعضالت تمتص طاقة أكثر عند ال
ات الفاصل مع األنسجة االخرى ، وذلك بسبب تحول الموج

ت فوق الصوتية عند هذا السطح من موجات طولية إلى موجا
إن هذه .حرارياً مستعرضة بسبب انعكاسها مولدًة تأثيراً 

عضالت الحالة تحدث بشكل شائع في المناطق بين العظام وال
فاصل واألنسجة ، األمر الذي سيؤدي إلى تقليل ألم التهاب الم

.وزيادة حركتها



Medi)ويسمى الجهاز المستخدم لهذا الغرض مدي سونار •

- Sonar ) والموضح في الشكل والذي ظهر في

.الخمسينيات من القرن الماضي



.   إما الموجات فوق الصوتية البؤرية عالية الشدة•

•. (High Intensity Focused Ultrasound ( 

HIFU ))

جارب فتستخدم لعالج بعض أمراض العيون ،  وتستمر الت•

دة حيث أن ش( مرض في العين) السريرية لمعالجة الزرق 

ين الموجات فوق الصوتية في هذه الحالة يجب أن تتراوح ب

.2بضع مئات إلى مئات اآلالف من الوات لكل سم

رطان وقد أنجزت بعض التجارب على الكبد والبروستات وس•

.الثدي 



ية ومن المالحظ أن االستخدام الواسع للموجات فوق الصوت•

1953أما في عام . اقتصر على العالج الطبيعي والتاهيلي 

ج فقد قام جستن بإستخدام الموجات فوق الصوتية لعال

وقد المرضى المصابين بالتهاب المفاصل الروماتيزمية ،

وتية استخدم العديد من المجاميع الطبية للموجات فوق الص

مرض -)(Menieres disease)لعالج مرض منير 

بدأ يصيب األذن ، أعراضه الدوار والطنين وفقد السمع وت

ثةالثالاألعراض الحالة بصورة متقطعة وتختفي بعدها 

.(تماماً •



(PST)النبضياإلشارةعـالجأمـا• (Pulsed Signal

Therapy همةالمالتقنياتمنفيعتبرالصوتيةفوقللموجات(

التهابلعالجوتستخدم،الطبيالمجالفياالستخداموالواسعة

،المتكررواإلجهادالرياضيةاأللعابمنالناتجةواآلالمالمفاصل

المنطقةسطحعلىحساسةهالميةمادةبوضعالعالجيتمحيث

سالمجبواسطةهادئةدائريةحركاتبعملالمعالجويقومالمصابة

بعضوفيدقائقعدةالمعالجةتستغرقحيث،األلممنطقةعلى

وتوضعلاللتهاباتمضادةبموادالهالميةالمادةهذهتمزجالحاالت

،لسابقةاالطريقةبنفسالمجسويستخدمالمصابةالمنطقةسطحعلى

إلىلللدخوالدواءتجبرالصوتيةفوقالموجاتفإنالحالةهذهوفي

العالجندعالمريضيشعروال،االلتهاباتلتقليلتؤديالتياألنسجة

.معالجتهاالمرادالمنطقةفيخفيفبوخزوإنماآالمبأية



خترق إن فائدة الموجات فوق الصوتية هي توليد اهتزازات ت•

سطح الجلد بواسطة انزالق المجس عليه ، وقد تصل هذه

االهتزازات إلى األعماق ، مما يؤدي إلى توسيع األوعية 

ابة ، الدموية ، ولهذا السبب يتم سحب الدم إلى األنسجة المص

األمر الذي يؤدي إلى تحرير األوكسجين والمواد المغذية

األلم وإزالة فضالت الخاليا ، حيث إن ذلك يؤدي إلى تخفيف

. و تقليل التشنجات العضلية ويعجل الشفاء 

•
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