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وقد متت ترجمته وإعادة إصداره مبوافقة مكتب العمل الدويل.
ال تنطــوي التســميات املســتخدمة يف منشــورات منظمــة العمــل الدوليــة ،التــي تتفــق مــع تلــك
التــي تســتخدمها األمــم املتحــدة ،وال العــرض الــوارد فيهــا للــادة التــي تتضمنهــا ،عــى التعبــر
عــن أي رأي كان مــن جانــب مكتــب العمــل الــدويل بشــأن املركــز القانــوين ألي بلــد أو منطقــة أو
إقليــم أو لســلطات أي منهــا ،أو بشــأن تعيــن حدودهــا.
ومســؤولية اآلراء املعـ َّـر عنهــا يف املــواد أو الدراســات أو املســاهامت األخــرى التــي تحمــل توقيعـاً
هــي مســؤولية مؤلفيهــا وحدهــم ،وال ميثــل النــر مصادقــة مــن جانــب مكتــب العمــل الــدويل
عــى اآلراء الــواردة فيهــا.
واإلشــارة إىل أســاء الــركات واملنتجــات والعمليــات التجاريــة ال تعنــي مصادقــة مكتــب العمــل
الــدويل عليهــا .كــا أن إغفــال ذكــر رشكات أو منتجــات أو عمليــات تجاريــة ليــس عالمــة عــى
عــدم إقرارهــا.
ال يقــر مكتــب العمــل الــدويل باملســؤولية عــن صحــة الرتجمــة العربيــة أو عــدم الدقــة أو األخطــاء
أو الحــذف أو العواقــب التــي تنشــأ عــن االســتخدام أو مــا يتعلــق بــه.
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تقديم من مكتب العمل الدويل للطبعة املنقحة ()2011
ت ُ َع ِّزز هذه الطبعة املنقحة ( )2011من املبادئ التوجيهية الستخدام التصنيف الدويل للصور الشعاعية
لتغربات الرئة الصاد َر عن مكتب العمل الدويل قابلية تطبيق التصنيف عىل الصور الشعاعية الرقمية للصدر ،كام
ُو ِصف يف الفصل  6الجديد (الصفحة .)14
َ
ُ
الفصول الواردة يف الطبعة السابقة ( )2000من املبادئ التوجيهية .يظل
الفصول من  1إىل 5
متاثل
ذلك النص قابالً للتطبيق كام كُ ِتب من أجل تصنيف الصورة الشعاعية التقليدية بأسلوب ال ِفلْم-الشاشة ،كام
تظل املجموعة املرتبطة من الصورة الشعاعية املعيارية الصادرة مكتب العمل الدويل مت َوفْ َرة من مكتب العمل
الدويل.
الحظ أنه يف الفصل :6
• تشري كلمة «صورة» إىل كلٍ من الصور املعتمدة عىل ال ِفلْم وعىل النسخة اللينة؛
• تشري عبارة «صورة الصدر املعيارية ملكتب العمل الدويل» إىل كلٍ من اإلصدارات اإللكرتونية
واملعتمدة عىل ال ِفلْم للصورة املعيارية التي وفرها مكتب العمل الدويل؛
• تشري عبارة «الصورة الشعاعية املعيارية الصادرة عن مكتب العمل الدويل  »2000أو عبارة «الصورة
الشعاعية املعيارية الصادرة عن مكتب العمل الدويل  »2011إىل األفالم املعيارية التي وزعها مكتب
العمل الدويل منذ عام 2000؛
• تشري عبارة «الصورة الرقمية املعيارية الصادرة عن مكتب العمل الدويل» أو عبارة «»ILO-2011–D
إىل الصور املشتقة من الصور الشعاعية املعيارية الصادرة عن مكتب العمل الدويل لعام  2000التي
وزعها مكتب العامل الدويل بتنسيق إلكرتوين منذ عام .2011
يشكر مكتب العمل الدويل األربعة عرش خبريا ً من سبعة بلدان الذين شاركوا يف االجتامع العلمي
الذي انعقد يف روكفيل مباريالند بالواليات املتحدة يومي 13و  14آذار/مارس ( 2008انظر امللحق و)؛ فبفضل
عملهم الحاميس واملكثف خالل االجتامع ويف األشهر التي تلته صدرت هذه الطبعة املنقحة ( )2011من املبادئ
التوجيهية بشأن استخدام التصنيف الدويل للصورة الشعاعية لتغربات الرئة الصادر عن مكتب العمل الدويل.

vii

تقديم من مكتب العمل الدويل للطبعة املنقحة ()2000
عىل مدى العقود السبعة املاضية دعم مكتب العمل الدويل املناقشة وأصدر سلسلة من املبادئ
التوجيهية بشأن كيفية تصنيف الصور الشعاعية للصدر لألشخاص الذين يعانون من تغربات الرئة .كانت
األهداف جعل طرائق التصنيف معيارية ،وتسهيل املقارنات الدولية للبيانات املتعلقة بتغربات الرئة
واالستقصاءات الوبائية وتقارير البحوث .هذه الطبعة املنقحة من التصنيف الدويل للصور الشعاعية لتغربات
الرئة الصادر عن مكتب العمل الدويل هي جهد إضايف باتجاه هذه األهداف .اعتامدا ً عىل املبادئ التي حكمت
تطوير الطبعات املبكرة من التصنيف (تصانيف أعوام  1950و  1958و  1968و  1971و  ،)1980فإن التصنيف
يتصل باملظاهر الشعاعية التي تُرى يف كافة أمناط تغربات الرئة .إن وصف املنهج يف هذه الطبعة املنقحة من
املبادئ التوجيهية هو أكرث دقة من املراحل السابقة .لقد تم توضيح الغموض يف الطبعات السابقة ،كام نُ ِّق َحت
االصطالحات من أجل تصنيف بعض الشذوذات ال َج َن ِب َّية .ارتكزت التغيريات عىل مراجعة شاملة للخربة يف
استخدام الطبعة السابقة ( )1980من التصنيف.
استهل مكتب العمل الدويل عملية املراجعة يف ترشين الثاين/نوفمرب  1989يف اجتامع ضم أحد عرش
خبريا ً من  7بلدان .طُلِب من الخرباء النصح بشأن نوع التغيريات للمنهج الذي ميكن أن يكون مرغوباً ،كام طُلِب
منهم إعادة النظر مبدى ُمال َء َمة الصور الشعاعية املعيارية املتعلقة بطبعة عام  .1980لقد ُح ِّد َدت بعض األجزاء
من املبادئ التوجيهية عىل أنها تتطلب التنقيح ،لكن أهمية االستمرار يف التصنيف تم التأكيد عليها ثانية .مع
االحتفاظ يف الذاكرة بهذا ،فقد قُبِل بأنه ينبغي االحتفاظ مبجموعة الصور الشعاعية املعيارية التي ُوزِّعت مع
طبعة عام  ،1980رغم اإلدراك بأن الجودة التقنية للكثري من الصور كانت متدنية مقارنة بالصور املت َوفْ َرة
باستخدام املعدات والتقنيات الحديثة .اقرتح املشاركون يف االجتامع أيضاً أنه ميكن تخفيض الصور الشعاعية يف
املجموعة الكاملة من الصور املعيارية ( )22عرب استنساخ أجزاء حساسة من بعضها إىل مقاطع ُربْ ِع َّية للصور
الشعاعية كاملة الحجم .لقد قُبِل ،مع ذلك ،بأنه كان من الرضوري التحقق من أن هذا اإلصالح يف حد ذاته قد
ال يؤدي إىل تغيري يف الطريقة التي ُص ِّنفَت فيها الصور الشعاعية لألشخاص امل ُ َع َّرضني لألغربة .لذلك رتب كل من
مكتب العمل الدويل ،وقسم دراسات األمراض التنفسية للمعهد الوطني للصحة والسالمة املهنيتني يف الواليات
املتحدة ( )NIOSHتجربة مضبوطة شملت أربعني طبيباً يعملون يف مراكز رسيرية وبحثية متخصصة يف عرشة
بلدان (انظر امللحق و).
أظهرت نتائج التجربة أن التعديل املقرتح عىل الصور الشعاعية املعيارية الصادرة عن مكتب العمل
الدويل الذي يشمل استنساخ مقاطع من خمس عرشة من الصور املعيارية ملكتب العمل الدويل ( )1980إىل
خمس صور شعاعية « ُربْ ِعيَّة» جديدة لن يزيد التَّغ َُّي بني القراء وميكن أن يحسن قابلية االستنساخ لتصنيف
ix

مبادئ توجيهية بشأن استخدام الصور الشعاعية لتغربات الرئة

ال َوفْ َرة صغرية ال َعتامات يف بعض األوجه ،لكن ميكن أيضاً أن يقلل قليالً التواتر الذي به يحدد بعض القراء
ال َعتامات الكبرية .لقد ارتبط استخدام الصور املعيارية املحتوية عىل الصور الشعاعية ال ُّربْ ِع َّية بازدياد يف التواتر
الذي يحدد به بعض القراء أشكاالً لل َعتامات الصغرية التي رؤوها غري منتظمة بصورة رئيسة بدالً من مستديرة.
مع ذلك ،تم التوصل إىل االستنتاج بأن اآلثار املوجودة كان من غري املرجح أن تكون قابلة للتمييز عن التَّغ َُّي بني
القراء ولدى القارئ نفسه يف معظم مواقع مسوح الصحة املهنية.1
أكرث من مئتي مشارك يف املؤمتر الدويل التاسع بشأن األمراض التنفسية املهنية يف كيوتو باليابان يف
ترشين األول/أكتوبر  1997حرضوا اجتامعاً ملجموعة عمل بدعوة من مكتب العمل الدويل بشأن التصنيف.
أوىص هذا االجتامع بعمل إضايف بشأن تطوير صور شعاعية مركبة ُربْ ِع َّية أو مقطعية وبتقنيات محسنة من أجل
استنساخ الصورة الشعاعية املعيارية قبل إدخال صور شعاعية معيارية منقحة .حرض نفس املؤمتر مجموعة
أصغر من الخرباء اهتمت بالتفصيل مبسودة نص منقح ملبادئ توجيهية للتصنيف .تواصلت مناقشة هذه
املسودة يف اجتامع الحق يف آذار/مارس  1998يف مكاتب الكلية األمريكية لعلم األشعة ( )ACRيف ريستون
بفرجينيا واختتمت يف  26ترشين األول/أكتوبر  2000يف املكتب الفرعي ملكتب العمل الدويل يف واشنطن .قارن
املشاركون يف االجتامع الالحق أيضاً منطني من النسخ الجديدة ملجموعات عديدة من الصور الشعاعية املعيارية
ِ
استخدمت يف التجربة
( )1980الصادرة عن مكتب العمل الدويل ،ومن الصور الشعاعية ال ُّربْ ِع َّية املقطعية التي
الدولية ،وصورة شعاعية مركبة ُم َع َّدة حديثاً توضح الشذوذات ال َج َن ِب َّية .إن النسخ الجديدة التي كانت قيد
املراجعة أُن ِتجت من نسخ أقدم بواسطة كلٍ من طرائق نسخ ال ِفلْم املعياري والتقنيات املحسنة من إصدارات
رقمية من نسخ أقدم .فَضَّ ل الخرباء النسخ التي أُن ِتجت من اإلصدارات الرقمية وأوصوا باستخدام هذه
التكنولوجيا وعملية االستنساخ املرتبطة بها من أجل إنتاج نسخ إضافية من الصور الشعاعية املعيارية ملنظمة
العمل الدولية .يتضمن امللحق و أسامء األفراد الذين حرضوا االجتامعات املختلفة التي دعا إليها مكتب العمل
الدويل ذات الصلة بتنقيح التصنيف.
رافق التصنيف الدويل ملكتب العمل الدويل ( )2000للصور الشعاعية لتغربات الرئة مجموعتني من
الصور الشعاعية املعيارية كام ورد يف امللحق ج .تتوفر املجموعتان من مكتب العمل الدويل .تتألف املجموعة
«الكاملة» األوىل من اثنتني وعرشين صورة شعاعية ،إن عرشين منها هي نسخ من صور شعاعية معيارية كاملة
الحجم رقمية ُوزِّعت سابقاً مع الطبعة الصادرة عام  1980لتصنيف مكتب العمل الدويل .أوضحت صورة
شعاعية إضافية ال َعتامات غري املنتظمة ذات الحجم  .u/uإن ثالث ُربْ ِعيَّات من هذه الصورة الشعاعية استنسخت
مقاطع الصورة الشعاعية املركبة التي ا ِ
ُستخدمت يف عام  1980لوصف ازدياد َوفْ َرة ال َعتامات غري املنتظمة ذات
الحجم  ،u/uوتوضح ال ُّربْ ِعيَّة الرابعة الفئة الفرعية  .0/0لقد قُ ِّدمت صورة شعاعية مركبة جديدة لتوضيح
الشذوذات ال َج َن ِبيَّة.
تتألف املجموعة «ال ُّربا ِع َّية» من أربع عرشة صورة شعاعية؛ تسع منها هي الصور املعيارية األكرث
استخداماً من املجموعة الكاملة .تستنسخ الصور الشعاعية الخمس األخرى مقاطع ( ُربْ ِع َّية) من الصور الشعاعية
املتبقية من املجموعة الكاملة.
1
A trial of additional composite standard radiographs for use with the ILO International Classification of Radiographs of Pneumoconioses
, NIOSH Report No. HETA 0340-93, July 1997, available from National
Technical Information Service (NTIS), 5825 Port Royal Road, Springfield, Virginia 2216, United States. A
shorter report has been published : “ New composite (“ Quadrant ”) standard films for classifying radiographs of
pneumoconioses ”, inIndustrial Health, Vol. 36, No. 4, Oct. 1998, pp. 383–380.
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تقديم

إن النشاط املكثف واملستديم ألفراد ومنظامت كثريين وردت أسامء بعضهم يف امللحق و جعل من
املمكن تطوير هذه الطبعة املنقحة ( )2000من املبادئ التوجيهية بشأن استخدام التصنيف الدويل للصور
الشعاعية لتغربات الرئة الصادر عن مكتب العمل الدويل .آخرون كثريون جدا ً يصعب إدراجهم يف قامئة قدموا
تعليقات واقرتاحات ق ِّيمة من خالل كتابتها أو عرب املساهمة يف املناقشات يف اجتامعات علمية مختلفة ،مبا يف
ذلك أربعة مؤمترات دولية ملكتب العمل الدويل بشأن تغربات الرئة واألمراض املهنية للرئة (بوخوم بأملانيا،
1983؛ و بتسبورغ ببنسلفانيا1987 ،؛ وبراغ1992 ،؛ وكيوتو .)1997 ،يعرب مكتب العمل الدويل عن شكره املخلص
لكافة املعنيني ،ويشكر بامتنان املساعدة الفعالة من لجنة تغربات الرئة (سابقاً مجموعة العمل بشأن تغربات
الرئة) للكلية األمريكية لعلم األشعة ( ،)ACRواملعهد الوطني األمرييك للسالمة والصحة املهنيتني (،)NIOSH
للسحار السيلييس يف اليابان ،واملركز املتعاون مع منظمة الصحة العاملية بشأن تعليم علم
ومستشفى روسايي ُّ
األشعة يف السويد ،واملعهد الفنلندي للصحة املهنية ،واللجنة األملانية للتشخيص الشعاعي لألمراض املهنية
والبيئية ،ومعهد الطب املهني واالجتامعي لجامعة كولونيا .إن استمرار استخدام التصنيف الدويل للصور
الشعاعية لتغربات الرئة الصادر عن مكتب العمل الدويل سيساهم مبزيد من حامية صحة العاملني يف املهن
املُغ ِّ ََبة.

xi

تقديم من املعهد العريب للصحة والسالمة املهنية
لتوحيد املعايري العاملية فوائد كبرية تنعكس إيجابياً عىل املقارنات الدولية والدراسات الرسيرية
والوبائية .وتحقيقاً لهذا املبدأ ،نَقَّح مكتب العمل الدويل يف جنيف التصنيف الذي أصدره يف السنوات السابقة
بعنوان "مبادئ توجيهية بشأن استخدام التصنيف الدويل للصور الشعاعية لتغربات الرئة" ،حيث تعترب هذه
الطبعة املنقحة نقلة متقدمة نوعية باتجاه تطبيق التصنيف عىل الصور الشعاعية الرقمية–لتغربات الرئة ،حيث
كانت الطبعات السابقة مقترصة عىل استخدام الصور الشعاعية التقليدية غري الرقمية–لتغربات الرئة.
ورغبة من املعهد العريب للصحة والسالمة املهنية بتوحيد املعايري يف البلدان العربية ،ونظرا ً ألهمية
هذا التصنيف الدويل املتعلق باستخدام الصور الشعاعية لتغربات الرئة ،فإنه يرسنا أن نضع بني أيدي قرائنا
األعزاء هذا الكتاب باللغة العربية عله يكون مرجعاً مفيدا ً رائدا ً يف هذا املجال.
لقد آثرنا أثناء ترجمة الكتاب استخدام املصطلحات الطبية الواردة يف الطبعة الرابعة من املعجم
الطبي املوحد الذي أصدره املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط التابع ملنظمة الصحة العاملية.
يشـتمل الكتـاب على سـتة فصول تضمنـت مدخلاً ،وتعليمات عامة ،وتعليمات خاصة السـتخدام
التصنيف الكامل ،وتعليامت خاصة بشـأن اسـتخدام التصنيف املخترص ،واسـتخدام التصنيف للصور الشـعاعية
التقليديـة ،واسـتخدام التصنيـف للصـور الشـعاعية الرقميـة؛ كما يشـتمل الكتـاب على سـتة مالحـق تضمنت
مالحظـة بشـأن الجـودة التقنيـة للصور الشـعاعية للصـدر للعامل امل ُ َع َّرضين لألغربة ،وقـراءة الصحائف ،ووصف
الصـور الشـعاعية املعياريـة ،والرسـوم التخطيطيـة ،وملخـص لتفاصيـل التصنيـف الـدويل للصـور الشـعاعية
لتغبرات الرئـة الصـادر عـن عـن مكتـب العمل الـدويل ،واملشـاركون يف اجتامعـات مكتـب العمل الـدويل التي
نتج عنها طبعتا التصنيف املنقحتني ( 2000و .)2001
ختاماً نتوجه بخالص شكرنا وجزيل امتنانا إىل مكتب العمل الدويل يف جنيف لتكرمه مبنحنا املوافقة
والتمويل لرتجمة النسخة األصلية من الدليل الصادرة باللغة اإلنجليزية ولدعمه املستمر ألنشطة املعهد.
كام نشكر الدكتور بسام أبو الذهب للجهد الذي بذله يف ترجمة هذا الدليل الهام ،وله منا كل
التقدير.
والله ويل التوفيق...
القائم بأعمال مدير المعهد
الدكتورة رانية رشدية
xiii

1
مدخل
مجال التصنيف

يوفر التصنيف وسيلة لوصف وإعادة ترميز ،بأسلوب منهجي ،الشذوذات يف الصور الشعاعية يف
الصدر امل ُ َح َّرضَ ة بواسطة استنشاق األغربة .يُستخ َدم التصنيف لوصف الشذوذات يف الصورة الشعاعية التي
تحدث يف أي منط من تغربات الرئة وهو مصمم من أجل تصنيف املظاهر التي ت ُرى يف الصور الشعاعية األمامية
الخلفية للصدر .قد يتطلب الحال مناظر وتقنيات تصوير أخرى من أجل التقييم الرسيري لألفراد ،لكن التصنيف
الدويل الصادر عن مكتب العمل الدويل مل يُص َّمم لرتميز مثل هذه املوجودات.

هدف التصنيف

يهدف التصنيف إىل ترميز الشذوذات يف الصور الشعاعية لتغربات الرئة بأسلوب بسيط قابل
لالستنساخ .ال يحدد هذا التصنيف كيانات باثولوجية وال يأخذ بالحسبان القدرة عىل العمل .ال يشتمل التصنيف
عىل تعاريف قانونية لتغربات الرئة ألغراض التعويضات وال يحدد أو يتضمن مستوى تكون التعويضات عنده
قابلة للدفع.

استخدامات التصنيف

يُستخ َدم التصنيف دولياً للبحوث الوبائية ،ولتحري وترصد العاملني يف املهن املُغ ِّ ََبة ،وألغراض
رسيرية .من املمكن الستخدام املنهج أن يؤدي إىل قابلية أفضل للمقارنة الدولية للبيانات املتعلقة بتغربات الرئة.

الصور الشعاعية املعيارية والتعاريف املكتوبة

يتألف التصنيف من مجموعة من الصور الشعاعية املعيارية وهذا النص والحوايش السفلية .تهدف
تلك الحوايش إىل تقليل الغموض ،وهي ترتكز عىل الخربة املتعلقة بالطبعات السابقة من تصنيف مكتب العمل
الدويل .يف بعض أجزاء املنهج ،تتقدم الصور الشعاعية املعيارية عىل التعاريف املكتوبة؛ ويقوم النص بالتوضيح
يف حال حدوث ذلك.
1

2
تعليامت عامة
ال يوجد يف الصور الشعاعية مالمح ِ
واص َمة للتعرض للغبار .بعض املالمح غري املتعلقة بالغبار
املستنشق قد تحايك تلك الناجمة عن الغبار .قد يختلف القراء بشأن تفسري مثل هذه املظاهر.
لذلك عادة ما يقتيض بروتوكول الدراسة يف الدراسات الوبائية بأنه يتعني أن ت َُص َّنف كافة املظاهر
توصف يف هذه املبادئ التوجيهية وتُرى عىل الصور الشعاعية .يجب دوماً استخدام الرمز ويجب أن يتضمن
التي َ
التقرير التعليقات املالمئة.
عندما يُستخ َدم التصنيف لبعض األغراض الرسيرية ،قد يتطلب الربوتوكول أن يصنف القراء الطبيني
فقط تلك املظاهر التي يعتقد أو يتوقع القارئ أن تكون تغربا ً رئوياً يف منشأها .يجب دوماً استخدام الرموز
1
ويجب أن يتضمن التقرير التعليقات املالمئة.

 1انظر األقسام  4.3و 5.3

2

3
تعليامت خاصة الستخدام
التصنيف الكامل

 1.3الجودة التقنية

3 ،2

تُستخ َدم أربع درجات للجودة التقنية:
 .1جيد.
 .2مقبول ،بدون عيب تقني يحتمل أن يضعف تصنيف الصورة الشعاعية لتغرب الرئة.
 .3مقبول ،مع بعض العيب التقني لكن ال يزال ٍ
كاف ألغراض التصنيف.
 .4غري مقبول ألغراض التصنيف.
يجب وضع تعليق بشأن العيوب التقنية إذا مل تكن الجودة التقنية من الدرجة .1

 2.3الشذوذات املتنية

تشمل الشذوذات املتنية كالً من ال َعتامات الصغرية وال َعتامات الكبرية.

ال َعتامات الصغرية
توصف ال َعتامات الصغرية بواسطة ال َوفْ َرة ،واملناطق املتأثرة من الرئة ،وتحديد الشكل (مستديرة أو غري
َ
منتظمة) والحجم .يُ ْتَك ملا يفضله القارئ ترتيب تحديد وتسجيلِ وجود أو غياب هذه املوجودات أثناء تصنيف
صورة شعاعية.

ال َوفْ َرة
تشري َوفْ َرة ال َعتامات الصغرية إىل تركيز ال َعتامات الصغرية يف املناطق املتأثرة من الرئة .تعتمد فئة
ال َوفْ َرة عىل املقارنات مع الصور الشعاعية املعيارية .من أجل ال َوفْ َرة ،إن الوصف املكتوب هو مرشد ،لكن الصور
الشعاعية املعيارية تحظى باألسبقية .لقد ُح ِّد َدت أربع فئات بواسطة الصور الشعاعية املعيارية .ت َُص َّنف ال َوفْ َرة
 2يؤكد امللحق أ عىل أهمية الجودة العالية للصور الشعاعية من أجل تفسري الصور الشعاعية للصدر .من األسايس إنتاج صور شعاعية تُظْهِر كالً من املنت والخصائص ال َج َن ِبيَّة.
ألغراض رسيرية ،قد يلزم أيضاً مناظر وتقنيات خاصة .عندما يتعذر استبدال صورة شعاعية من الدرجة  3بأخرى أفضل ،فإنه ينبغي تسجيل تفاصيل أكرث بشأن العيوب التقنية.
 3ال يتعني للصور الشعاعية املعيارية أن تنظر يف تحديد الجودة التقنية للصور الشعاعية املعروضة .لقد اُنْتُ ِقيَت الصور الشعاعية املعيارية إلظهار مالمح الصور الشعاعية
لتغربات الرئة بدالً من إظهار الجودة التقنية.

3

مبادئ توجيهية بشأن استخدام الصور الشعاعية لتغربات الرئة

يف واحدة من اثنتا عرشة فئة فرعية مرتبة وتُ ُثَّل رمزياً كامييل.

4

ازدياد َو ْف َرة ال َعتامات الصغرية
الفئات
الفئات الفرعية

0

1

2

3

+/3 3/3 2/3 3/2 2/2 1/2 2/1 1/1 0/1 1/0 0/0 -/0

تشري الفئة  0إىل غياب ال َعتامات الصغرية أو وجود َعتامات صغرية َوفْ َرتها أقل من الفئة .1
يُ ْن َجز تصنيف الصور الشعاعية باستخدام السلم ذي الفئات الفرعية االثنتي عرشة كام ييل .تُ ْنتَقى
الفئة املالمئة بواسطة مقارنة صورة شعاعية معروضة بالصور الشعاعية املعيارية التي تحدد مستويات ال َوفْ َرة
املم ِّيزة للفئات الفرعية املتوضعة مركزياً ( )3/3 ،2/2 ،1/1 ،0/0ضمن تلك الفئات .تُس َّجل الفئة عرب كتابة الرمز
املوافق متبوعاً بخط مائل أي  ./3 ،/2 ،/1 ،/0إذا مل تؤخذ فئة بديلة بعني االعتبار عىل نحو جاد فإن الصورة
الشعاعية ت َُص َّنف يف الفئة الفرعية املركزية ،أي  .3/3 ،2/2 ،1/1 ،0/0كمثال ،إن الصورة الشعاعية التي تُظْهِر
َوفْ َرة والتي تعترب لتكون مشابهة لتلك التي تُظْ َهر عىل الصورة الشعاعية املعيارية للفئة الفرعية  ،2/2أي مل تعترب
عىل نحو جاد الفئة  1أو  3عىل أنها بديلة ،فإن تلك الصورة ،ميكن أن ت َُص َّنف عىل أنها  .2/2مع ذلك ،تشري الفئة
ـي أن تكون مشابهة يف املظهر لتلك املوصوفة
الفرعية  1/2إىل صورة شعاعية ذات َوفْ َرة لل َعتامات الصغرية ا ُ ْرتُ ِئ َ
عىل الصورة الشعاعية املعيارية للفئة الفرعية  ،2/2لكن الفئة  1اعتربت عىل نحو جاد كبديل قبل الحسم
بتصنيفها كفئة .2
توفر الصور الشعاعية املعيارية أمثلة للمظاهر القابلة للتصنيف كفئة فرعية  .0/0تشري الفئة الفرعية
 0/0إىل صور شعاعية حيث ال توجد َعتامات صغرية؛ أو يف حال االعتقاد بوجود عدد قليل منها ،فإنها غري محددة
أو متعددة عىل نحو ٍ
ُعتب عىل نحو جاد عىل أنها بديل .تُستخ َدم الفئة الفرعية 1/0
كاف من أجل الفئة  1يك ت َ
للصور الشعاعية املصنفة كفئة  0بعد اعتبار عىل نحو جاد الفئة الفرعية الفئة  1عىل أنها بديل .تُستخ َدم الفئة
الفرعية  0/1للصور الشعاعية املصنفة كفئة  1بعد اعتبار عىل نحو جاد الفئة  0كبديل .إذا ما كان غياب
ال َعتامات الصغرية واضح بشكل خاص ،فإن الصورة الشعاعية تصنف كفئة فرعية .-/0
إن الصورة الشعاعية التي تُظْهِر َوفْ َرة أكرب كثريا ً من تلك املوصوفة عىل الصورة الشعاعية املعيارية
للفئة الفرعية  ،3/3فإنها تصنف كفئة فرعية .+/3

 4تشري الفئات الفرعية اإلثنتا عرشة إىل َوفْ َرة ال َعتامات الصغرية فقط .إن ال َوفْ َرة ،مبا يف ذلك اإلشارات إىل الفئات الفرعية  -/0أو  0/0عندما يكون مناسباً ،يجب دوماً
أن ت ُس َّجل بغض النظر عن أي شذوذات أخرى قد توجد ،عىل النقيض ،عندما ت ُرى شذوذات أخرى فإنه ينبغي أيضاً تسجيل وجودها بغض النظر عام إذا ُوجِدت أي َعتامات صغرية.
إن الفئات الفرعية هي أقسام كيفية لسلسلة مفهومة ضمناً لزيادة ال َوفْ َرة لل َعتامات الصغرية .ت ُ َحدَّد هذه األقسام عرب الصور الشعاعية املعيارية باإلضافة إىل تعليامت استخدامها .إن
صالحية أسلوب التصنيف لتمثيل هذه السلسلة املفهومة ضمناً أُظْهِرت يف دراسات العالقات بني النتائج التي تم الحصول عليها عرب استخدام تصنيف مكتب العمل الدويل و (أ)
مؤرشات التعرضات الرتاكمية ألغربة مختلفة؛ و (ب) محتوى الغبار لرئة عامل مناجم الفحم بعد املوت؛ و (ج) معدل وفيات عامل األسبست (الحرير الصخري أو اإلميانت) وعامل
مناجم الفحم؛ و (د) املظاهر الباثولوجية لرئات عامل مناجم الفحم بعد املوت.
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تعليمات بشأن استخدام التصنيف الكامل

املناطق املتأثرة
ت َُس َّجل املناطق التي تُرى فيها ال َعتامات .يُق َْسم كل حقل من الرئة إىل ثالث مناطق (عليا ،وسطى،
سفىل) بخطوط أفقية مرسومة يف حوايل ثلث وثلثي املسافة العمودية بني قمتي الرئتني وقبتي الحجاب.
تُ َح َّدد ال َوفْ َرة اإلجاملية لل َعتامات الصغرية عرب اعتبار ال َوفْ َرة ككل عىل مدى املناطق املتأثرة من
الرئتني .يف حال وجود اختالف واضح (ثالث فئات فرعية أو أكرث) يف ال َوفْ َرة يف مناطق مختلفة من الرئتني ،فإن
5
املنطقة أو املناطق التي تُظْهِر درجة أقل وضوحاً لل َوفْ َرة يتم تجاهلها لغرض تصنيف ال َوفْ َرة اإلجاملية.

الشكل والحجم
من أجل الشكل والحجم ،فإن التعاريف املكتوبة هي إرشاد ،وأما الصور الشعاعية املعيارية فتحظى
باألسبقية .يُ َس َّجل شكل وحجم ال َعتامات الصغرية .مثة نوعان من الشكل :مستدير وغري منتظم .ت ُ َح َّدد ثالثة
حجوم مختلفة لكل حالة.
من أجل ال َعتامات املستديرة الصغرية ،يُ ْر َمز ملجاالت الحجم الثالثة بأحرف  pو qو rوتُ َح َّدد عرب
مظاهر ال َعتامات الصغرية عىل الصور الشعاعية املعيارية املوافقة .فيام ييل توضيح لألحرف:
 -pأقطار ال َعتامات حتى حوايل  1.5ملم؛
 -qأقطار ال َعتامات تفوق حوايل  1.5ملم وحتى حوايل  3ملم؛
 -rأقطار ال َعتامات تفوق حوايل  3ملم وحتى حوايل  10ملم.
من أجل ال َعتامات غري املنتظمة الصغرية ،يُ ْر َمز ملجاالت الحجم الثالثة بأحرف  sو tو uوت ُ َح َّدد عرب
مظاهر ال َعتامات الصغرية عىل الصور الشعاعية املعيارية املوافقة .فيام ييل توضيح لألحرف:
 -sأعراض ال َعتامات حتى حوايل  1.5ملم؛
 -tأعراض ال َعتامات تفوق حوايل  1.5ملم وحتى  3ملم؛
 -uأعراض ال َعتامات تفوق حوايل  3ملم وحتى  10ملم.

 5يوجد «اختالف واضح (ثالث فئات فرعية أو أكرث)» يف ال َوفْ َرة يف مناطق مختلفة من الرئة عندما توجد فئتان أو أكرث من الفئات الفرعية لل َوفْ َرة بني املنطقة (أو
املناطق) لل َوفْ َرة األقل واملنطقة (أو املناطق) لل َوفْ َرة األكرث .مثالً ،إذا أظهرت الصورة الشعاعية املعروضة مناطق مبستويات َوفْ َرة من الفئات الفرعية  ،1/1و ،2/1و ،1/2و ،2/2فإن
ال َوفْ َرة اإلجاملية ت ُ َحدَّد عرب تجاهل املنطقة ذات مستوى ال َوفْ َرة من الفئة الفرعية  1/1ألن فئتني فرعيتني أو أكرث ( )1/2 ،2/1هام بني تلك املنطقة ومنطقة ال َوفْ َرة األكرث ()2/2؛ لذلك
ت ُ َحدَّد ال َوفْ َرة اإلجاملية عرب اعتبار املناطق املتأثرة التي ت ُظهِر مستويات ال َوفْ َرة  ،1/2 ،2/1و 2/2فقط ألن مثة فئة فرعية واحدة فقط لل َوفْ َرة ( )1/2بني مستويات ال َوفْ َرة  2/1و.2/2
مثال1
تتوسط فئة فرعية واحدة فقط بني مناطق ال َوفْ َرة األقل ( )2/1واألكرث ()2/2؛ اِستخد ْم كافة الفئات الفرعية الثالث لتحديد ال َوفْ َرة اإلجاملية.

1/1
▲

▼
2/1

1/2

▼
2/2
▲

مثة فئتان فرعيتان تتوسطان بني مناطق ال َوفْ َرة األقل ( )1/1واألكرث ()2/2؛ ت َجاه َْل  1/1لتحديد ال َوفْ َرة اإلجاملية.
مثال 2
تتوسط فئة فرعية واحدة فقط بني مناطق ال َوفْ َرة األقل ( )1/2و األكرث ( ،)3/2اِستخد ْم الفئات الفرعية الثالث لتحديد ال َوفْ َرة اإلجاملية.

1/1
▲

2/1

▼
1/2

2/2

▼
3/2
▲

مثة ثالث فئات فرعية تتوسط بني مناطق ال َوفْ َرة األقل ( )1/1واألكرث ()3/2؛ ت َجاه َْل  1/1و 2/1؛ اِستخد ْم  3/2 ،2/2 ،1/2لتحديد ال َوفْ َرة اإلجاملية ألن مثة فئة فرعية واحدة فقط بني
 1/2و .3/2
ت َُس َّجل كافة املناطق التي ت ُرى فيها ال َعتامات بغض النظر عام إذا تم تجاهل بعضها فيام بعد أثناء تحديد ال َوفْ َرة اإلجاملية.
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يجب أن يُستخ َدم حرفان لتسجيل الشكل والحجم .وبالتايل ،إذا ما اعترب القارئ أن كافة ،أو افرتاضياً
كافة ،ال َعتامات التي تُرى لها نفس الشكل والحجم ،فإن ذلك يُلْ َحظ عرب تسجيل الحرف مرتني ويفصل بينها خط
مائل (مثالً  .)q/qرغم ذلك ،إذا رؤيت أعداد ذات شأن لشكل أو حجم آخر ،فإن ذلك يُ َس َّجل عرب كتابة حرف
مختلف بعد الخط املائل (مثالً )t/q؛ إن  t/qتعني أن ال َعتامات الصغرية املسيطرة مستديرة وبحجم  ،qلكن مثة
أعداد ذات شأن لل َعتامات غري املنتظمة الصغرية بحجم  .tبهذه الطريقة ،إن أي تشارك لل َعتامات الصغرية ميكن أن
يُ َس َّجل 6.عندما ترى َعتامات صغرية بأشكال و/أو حجوم مختلفة ،فإنه يُ َس َّجل الحرف للشكل والحجم املسيطرين
(األويل) قبل الخط املائل ،يف حني أنه يُ َس َّجل الحرف للشكل والحجم األقل تواترا ً (الثانوي) بعد الخط املائل.

ال َعتامات الكبرية
ت ُع ّرف ال َعتا َمة الكبرية ك َعتا َمة يفوق بعدها األطول  10ملم .تُع َّرف أدناه فئات ال َعتامات الكبرية.
تحظى هذه التعاريف باألسبقية عىل األمثلة لل َعتامات الكبرية التي تُوضَّ ح عىل الصور الشعاعية املعيارية.
الفئة َ Aعتا َمة كبرية واحدة يصل بعدها األطول إىل حوايل  50ملم ،أو عدة َعتامات كبرية ال يفوق مجموع
أطول أبعادها حوايل  50ملم.
الفئة َ Bعتا َمة واحدة كبرية يفوق بعدها األطول  50ملم لكن ال يتجاوز املساحة املكافئة للمنطقة العليا
اليمنى ،أو عدة َعتامات كبرية يفوق مجموع أطول أبعادها  50ملم وال يتجاوز املساحة املكافئة
للمنطقة العليا اليمنى.
الفئة َ Cعتا َمة كبرية واحدة تفوق املساحة املكافئة للمنطقة العليا اليمنى ،أو عدة َعتامات كبرية تفوق
مجتمعة املساحة املكافئة للمنطقة العليا اليمنى.

 3.3الشذوذات ال َج َن ِب َّية

تُق َْسم الشذوذات ال َج َن ِب َّية إىل اللويحات ال َج َن ِب َّية (التثخن ال َج َنب ِّي امل ُ َوضَّ ع) وانسداد الزاوية الضلعية
الحجابية والتثخن ال َج َنب ِّي املنترش.

اللويحات ال َج َن ِب َّية (التثخن ال َج َنب ِّي امل ُ ّو َّضع)

متثل اللويحات ال َج َن ِب َّية تثخناً َج َنبِياً موضعاً لل َج َن َبة الجدارية عموماً .من املمكن أن تُرى اللويحات
ال َج َن ِب َّية عىل الحجاب ،وجدار الصدر (املنظر الجانبي أو األمامي) ومواقع أخرى .تُ َ َّيز أحياناً عرب تكلسها فقط.
ت َُس َّجل اللويحات ال َج َن ِب َّية كموجودة أو غائبة .إذا ما وجدت عىل جدار الصدر ،فإنها ت ُسجل كَمنظر جانبي أو
أمامي وعىل نحو منفصل للجانبني األمين واأليرس .يلزم عرض أدىن مقداره حوايل  3ملم للويحة يف املنظر الجانبي
8 ،7
يك ت َُس َّجل عىل أنها موجودة.
 6انظر امللحق هـ من أجل التشاركات املمكنة.
 7يتم قياس العرض من حافة الضلع األقرب إىل الداخل إىل حافة اللويحة الحادة األقرب للداخل يف الحد ال َج َنب ِّي املتني.
 8إذا ما لزم قياس أكرث تفصيالً للعرض من أجل دراسة خاصة ،فإنه ميكن استخدام ثالث فئات:
 -aحوايل  3ملم حتى حوايل  5ملم؛
 -bحوايل  5ملم حتى  10ملم؛
 -cما يفوق حوايل  10ملم.
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يُ َس َّجل عىل نحو منفصل للجانبني األمين واأليرس من الصدر موقع اللويحات ال َج َن ِب َّية وتكلسها
وامتدادها .إن املبادئ التوجيهية املكتوبة التي تصف هذه املالمح تحظى باألسبقية عىل األمثلة املت َوفْ َرة عىل
الصورة الشعاعية املعيارية.

املوقع
تشمل مواقع (مواضع) اللويحات ال َج َن ِبيَّة جدار الصدر والحجاب ومواقع أخرى .تشمل املواقع
األخرى ال َج َنبَة املنصفية يف املواضع املجاورة للفقرات واملجاورة للقلب .يُ َس َّجل وجود أو غياب اللويحات ال َج َن ِبيَّة
لكافة املواقع ،وعىل نحو منفصل للجانبني األمين واأليرس.

التكلس
ميكن أن تشتمل الصور الشعاعية للويحات ال َج َن ِب َّية عىل مناطق مميزة من التكلس .يسجل وجود أو
غياب التكلس لكافة اللويحات وعىل نحو منفصل للجانبني األمين واأليرس .عندما ي ُرى التكلس ،يُ َس َّجل أيضاً
وجود اللويحة يف ذلك املوقع.

االمتداد
ال يُ َس َّجل االمتداد من أجل اللويحات عىل الحجاب أو يف مواقع أخرى .يُ َس َّجل االمتداد من أجل
اللويحات عىل طول جدار الصدر فقط ،يُح َّدد االمتداد من أجل كلٍ من املنظر الجانبي واألمامي .يُح َّدد االمتداد
بحسب الطول اإلجاميل لالشتامل مبا يتعلق مبسقط الجدار الجانبي للصدر (من القمة إىل الزاوية الضلعية
الحجابية) عىل الصورة الشعاعية األمامية الخلفية للصدر ،وذلك كام ييل:
 = 1الطول اإلجاميل حتى ربع مسقط الجدار الجانبي للصدر؛
 = 2الطول اإلجاميل الذي يفوق ربع مسقط الجدار الجانبي للصدر حتى نصفه؛
 = 3الطول اإلجاميل الذي يفوق نصف مسقط الجدار الجانبي للصدر.

انسداد الزاوية الضلعية الحجابية
يُ َس َّجل انسداد الزاوية الضلعية الحجابية كموجود أو غائب عىل نحو منفصل للجانبني األمين واأليرس.
يحدد الحد األدىن لتسجيل انسداد الزاوية الضلعية الحجابية بواسطة الصورة الشعاعية املعيارية التي تُظْهِر َوفْ َرة
الفئة الفرعية  .t/t 1/1إذا ما امتد التثخن ال َج َنب ِّي حتى الجدار الجانبي للصدر من الزاوية الضلعية الحجابية
التي ُس َّدت ،فإنه ينبغي تصنيف التثخن عىل أنه تثخن َج َنب ِّي منترش .قد يحدث انسداد الزاوية الضلعية
الحجابية بدون التثخن ال َج َنب ِّي املنترش.

التثخن ال َج َنب ِّي املنترش
يشري التثخن ال َج َنب ِّي املنترش تاريخياً إىل تثخن ال َج َنبَة الحشوية .إن التمييز بالتصوير الشعاعي بني
تثخن ال َج َنبَة الجدارية والحشوية غري ممكن دوماً عىل الصورة الشعاعية األمامية–الخلفية.
7

مبادئ توجيهية بشأن استخدام الصور الشعاعية لتغربات الرئة

ألغراض تصنيف مكتب العمل الدويل ( ،)2000إن التثخن ال َج َنب ِّي املنترش املمتد حتى الجدار الجانبي
للصدر يُ َس َّجل يف حال وجود ،ويف االستمرارية مع ،الزاوية الضلعية الحجابية املسدودة .يُ َس َّجل التثخن ال َج َنب ِّي
املنترش كموجود أو غائب عىل طول جدار الصدر .إذا ما كان موجودا ً ،فإنه يُ َس َّجل كمنظر جانبي أو أمامي وعىل
نحو منفصل للجانبني األمين واأليرس .يُ َس َّجل امتداده بنفس األسلوب كام للويحة ال َج َن ِب َّية .يلزم حد أدىن للعرض
مقداره  3ملم من أجل التثخن ال َج َنب ِّي املنترش يف املنظر الجانبي يك يُسجل كموجود .انظر التعليق يف الحاشية
 ،8إذا ما تطلب الحال قياساً أكرث تفصيالً للعرض للدراسات الخاصة.
يُ َس َّجل التكلس وامتداد التثخن ال َج َنب ِّي املنترش عىل جدار الصدر عىل نحو منفصل للجانبني األمين
واأليرس (انظر املبادئ التوجيهية بشأن اللويحات ال َج َن ِب َّية) .من املمكن يف كثري من األحيان أن ت ُرى ال َج َن َبة يف قمة
الرئة وال ينبغي أن ت َُس َّجل كجزء من التثخن ال َج َنب ِّي املنترش لجدار الصدر.

 4.3الرموز

فيام ييل أدناه قامئة بالرموز من أجل تسجيل املالمح ذات األهمية يف الصور الشعاعية .إن استخدامها
ذو صلة باملوضوع ألنها تصف مالمح إضافية تتعلق بالتعرض لألغربة وباألسباب األخرى للمرض .إن استخدام
9
هذه الرموز إلزامي.
يدل بعض الرموز ضمناً عىل التفاسري بدالً من وصف ملا يُرى عىل الصورة الشعاعية فحسب .قد ال
تكون الصورة الشعاعية األمامية–الخلفية للصدر كافية بحد ذاتها لتربير تفسري حاسم؛ لذلك ،إن كل تعريف
للرموز من التعاريف اآلتية يتخذ كلمة أو جملة متهيدية لتحديد املعنى كـَ "تبدالت ت ُ َو ِّجه نحو" أو " َعتامات
توحي بـِ" أو " ُمشْ تَبَه بـِ".
هاهي الرموز:
aa
at
ax
bu
ca

atherosclerotic aorta
significant apical pleural thickening
coalescence of small opacities10
)bulla(e
cancer: thoracic malignancies excluding
mesothelioma
calcified non-pneumoconiotic nodules
(e.g. granuloma) or nodes
calcification in small pneumoconiotic
opacities
abnormality of cardiac size or shape
cor pulmonale
cavity
marked distortion of an intrathoracic
structure

cg
cn
co
cp
cv
di

(تصلب عصيدي باألبهر)
(تثخن َج َنب ِّي قمي ذو شأن) (انظر امللحق د).
10
(التحام ال َعتامات الصغرية)
[فقاعة (فقاعات)]
[رسطان (خباثات صدرية باستثناء ورم املتوسطة-
ميزوثِليوما)]
[عقيدات أو عقد متكلسة ال تتعلق بتغربات الرئة
(مثالً ،ورم حبيبي)]
(تكلس يف ال َعتامات الصغرية املتعلقة بتغربات الرئة)
(شذوذات يف حجم القلب أو شكله)
(القلب الرئوي)
(جوف)
(انفتال واضح لبنية داخل الصدر)

 9إن إدراج هذه املعلومات يف التحاليل اإلحصائية للنتائج يساعد يف رشح التباين الذي ال ميكن تفسريه بني القراء يف تصانيفهم لنفس الصور الشعاعية.
 10ميثل الرمز  axالتحام ال َعتامات الصغرية مع حواف ال َعتامات الصغرية التي تبقى مرئية ،يف حني أن ال َعتا َمة الكبرية تبدي مظهرا ً ظليالً متجانساً .ميكن تسجيل هذا
الرمز ( :axالتحام ال َعتامات الصغرية) إما بوجود أو غياب ال َعتامات الكبرية.
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ef
em
es
fr
hi
ho
id
ih
kl
me
pa
pb
pi
px
ra
rp
tb
od

pleural effusion
emphysema
eggshell calcification of hilar or
mediastinal lymph nodes
)fractured rib(s) (acute or healed
enlargement of non-calcified hilar or
mediastinal lymph nodes
honeycomb lung
ill-defined diaphragm border11
ill-defined heart border12
septal (Kerley) lines
mesothelioma
plate atelectasis
parenchymal bands13
pleural thickening of an interlobar fissure14
pneumothorax
rounded atelectasis
rheumatoid pneumoconiosis15
tuberculosis16
other disease or significant abnormality17

(انصباب َج َنب ِّي)
(نُفاخ)
(تكلس قرش البيض للعقد اللمفية ال َّنقرييَّة أو
املنصفية)
[ضلع مكسور (أضالع مكسورة) (حادة أو ملتئمة)]
(ضخامة العقد اللمفية ال َّنقرييَّة أو املنصفية غري
املتكلسة)
[رئة متخربة (رئة شبيهة بعش النحل)]
11
(حافة حجاب سيئة التحديد)
12
(حافة قلب سيئة التحديد)
[الخطوط الحاجزية (خطوط كرييل)]
[ورم املتوسطة (ميزوثليوما)]
(انخامص ُصفيحي)
13
(األرشطة املتنية)
14
(التثخن ال َج َنب ِّي للشق بني الفصوص)
(اسرتواح الصدر)
(انخامص مستدير)
15
(تغرب الرئة الرثواين)
16
(السل)
17
(مرض آخر أو شذوذ ذو شأن)

 5.3التعليقات

إذا مل ت َُس َّجل الجودة التقنية للصورة الشعاعية عىل أنها ( 1جيد) ،فإنه ينبغي وضع تعليق بشأن
سبب ذلك قبل متابعة التصنيف.
تُطْلَب التعليقات أيضاً إذا ما ُس ِّجل رمز ( odمرض آخر) ،ولتحديد أي جزء من قراءة الصورة
الشعاعية للصدر التي يُعتقد من ِقبَل القارئ أنه ال يرتبط باألغربة عىل نحو محتمل أو مؤكد.
ينبغي تسجيل التعليقات أيضاً لتوفري معلومات أخرى ذات صلة.

 11ينبغي تسجيل رمز ( idحافة حجاب سيئة التحديد) إذا ما تأثر أكرث من ثلث أحد نصفي الحجاب.
 12ينبغي تسجيل الرمز ( ihحافة قلب سيئة التحديد) إذا ما طول حافة القلب املتأثرة ،سواء يف الجانب األمين أو األيرس ،أكرب من ثلث طول حافة القلب اليرسى.
 13الطيقان ( )strandsالتليفية املتنية ذات الشأن التي تبدي استمرارية مع ال َج َنبَة.
ُ 14م َوضَّ ح عىل الصورة الشعاعية املعيارية .s/s 3/3
ُ 15م َوضَّ ح عىل الصورة الشعاعية املعيارية 		.p/p 1/1
 16ينبغي أن يُستخدَم الرمز  tbمن أجل السل املشتبه إما الفعال أو غري الفعال .ال ينبغي أن يُستخدَم الرمز  tbمن أجل الورم الحبيبي املتكلس للسل أو الحدثيات
وسجات؛ ينبغي أن ت َُس َّجل تلك املظاهر عىل أنها .cg
األخرى املتعلقة بالورم الحبيبي ،مثالً داء ال َّن َ
 17يجب كتابة تعليق إيضاحي إذا ما ا ِ
ُستخدم الرمز .od
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4
تعليامت خاصة بشأن استخدام
التصنيف املخترص
إن التصنيف املخترص ،الوارد أدناه ،هو إصدار مبسط للتصنيف الكامل ويشتمل عىل مكوناته الكربى.

الجودة التقنية

إن تسجيل الجودة التقنية للصورة الشعاعية هو نفسه الخاص بالتصنيف الكامل (انظر القسم .)1.3

ال َعتامات الصغرية

تُ َح َّدد ال َوفْ َرة عرب املقارنة مع الصور الشعاعية املعيارية وت َُس َّجل عىل أنها أحد الفئات 0 :أو  1أو 2
أو ( 3انظر القسم .)2.3
يُ َح َّدد الشكل والحجم عرب املقارنة مع الصور الشعاعية املعيارية .يُ َس َّجل الشكل والحجم املسيطران
باستخدام أحد الحروف التالية فقط p :أو  qأو  rأو  sأو  tأو ( uانظر القسم .)2.3

ال َعتامات الكبرية

ت َُس َّجل ال َعتامات الكبرية عىل أنها حجم  Aأو  Bأو  Cبنفس الطريقة الخاصة بالتصنيف الكامل
(انظر القسم .)2.3

الشذوذات ال َج َن ِب َّية

ت َُس َّجل كافة أمناط التثخن ال َج َنب ِّي بحريف .PT
ت َُس َّجل كافة التكلسات ال َج َن ِبيَّة بحريف .PC
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تعليمات بشأن استخدام التصنيف املختصر

الرموز

ت َُس َّجل الرموز كام هو الحال يف التصنيف الكامل (انظر القسم .)4.3

التعليقات

ت َُس َّجل التعليقات كام هو الحال يف التصنيف الكامل (انظر القسم .)5.3
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5
استخدام تصنيف مكتب العمل الدويل
يتطلب االستخدام ذو املردود لتصنيف مكتب العمل الدويل رؤية جيدة وتسجيل الظروف .إن
التوصيات التالية هامة عىل وجه الخصوص للدراسات الوبائية.

الرؤية

إن الصناديق املضاءة لرؤية الصورة الشعاعية التي يتعني تصنيفها والصور الشعاعية املعيارية يجب
أن تكون قريبة مبا يكفي يك يتمكن القارئ من رؤية ال َعتامات التي قطرها  1ملم؛ إنها املسافة التي تبلغ حوايل
 250ملم .من األسايس أيضاً رؤية كامل الصورة الشعاعية .ينبغي أن يكون القارئ جالساً وبوضعية مريحة.
إن العدد األدىن للحيز املخصص للرؤية هو اثنان ،مام يسمح باملقارنات بني الصورة الشعاعية
املعروضة والصور الشعاعية املعيارية؛ مع ذلك ،يوىص باستخدام ثالثة حيزات للرؤية بحيث ميكن وضع الصورة
الشعاعية املعروضة بني الصور الشعاعية املعيارية املناسبة لتقييم ال َوفْ َرة .من الهام أن يكون سهالً انتقا ُء وتعليق
الصور الشعاعية املعيارية للمقارنة التي هي إلزامية.
ينبغي أن تكون سطوح الرؤية نظيفة وأن تكون شدة اإلضاءة متجانسة عىل كافة السطوح .ينبغي
أن تكون اإلضاءة العامة يف الغرفة قليلة بدون ضوء النهار املبارش .ينبغي أن تكون الغرفة هادئة ومريحة وخالية
من التشويش.

بروتوكوالت القراءة الوبائية

أثناء تصنيف الصور الشعاعية ألغراض وبائية ،من األسايس أن ال يأخذ القارئ بعني االعتبار أي
معلومات أخرى بشأن األفراد قيد الدراسة .إن إدراك التفاصيل اإلضافية لألفراد ميكن أن يؤدي إىل االنحياز يف
النتائج .إذا ما كان الهدف الوبايئ هو إجراء مقارنات بني مجموعتني أو أكرث ،فإنه ينبغي أن تُ ْ َزج الصور الشعاعية
لكافة املجموعات وت ُ َق َّدم للقارئ عشوائياً .إن عدم التقيد بهذه املبادئ قد يضعف االستنتاجات الخاصة بالدراسة.

التسجيل

ينبغي أن يكون تسجيل النتائج منهجياً ووفق معايري محددة .من الهام اتخاذ الرتتيبات الالزمة
لتسجيل ،بوضوح ،وجود أو غياب كافة املالمح التي يتعني تقييمها لدراسة معينة .إن املساعدة الكتابية من أجل
تسجيل النتائج ق ِّيمة أثناء تصنيف عدد كبري من الصور الشعاعية .ينبغي أن يُطلب من املساعد الكتايب تذكري
12

استخدام تصنيف مكتب العمل الدولي

القارئ بأي خلل يف كتابة التقرير بشأن وجود أو غياب أية مالمح يتعني تحليلها يف الدراسة.

معدالت القراءة

إن عدد الصور الشعاعية القابلة للتصنيف يف وحدة الوقت ميكن أن يتباين كثريا ً .تشتمل العوامل
املؤثرة عىل معدالت القراءة عىل الجودة التقنية للصور الشعاعية ،وانتشار الشذوذات عىل الصورة الشعاعية،
وخربة القارئ ،والغرض من القراءة ،ومدة جلسة القراءة.

عدد القراء

من املسلم به أن مثة تباين واضح يف القراءات املتعددة لبعض الصور الشعاعية ،ليس فقط من قارئ
آلخر (تباين بني القراء) ،لكن أيضاً بني القراءات من ِقبَل نفس القارئ (تباين نفس القارئ) .يوىص بالقراءة من
قبل قارئني اثنني عىل األقل ،ومن األفضل أكرث من اثنني يصنف كل منهام كافة الصور الشعاعية بصورة مستقلة.
عندما تُ ْق َرأ صور شعاعية كثرية فإنه ينبغي تقييم تباين نفس القارئ ،أي التباين أثناء القراءات
املتكررة من ِق َبل نفس القارئ.
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6
استخدام تصنيف مكتب العمل الدويل
لتصنيف الصور الشعاعية الرقمية للصدر
الهدف

يهدف هذا الفصل إىل توسيع قابلية تطبيق التصنيف الدويل للصور الشعاعية لتغربات الرئة الصادر
عن مكتب العمل الدويل من الصور الشعاعية التقليدية للصدر إىل األشكال الرقمية للصور الشعاعية للصدر.

مدخل

أشارت الطبعات السابقة من هذه املبادئ التوجيهية إىل الصور الشعاعية األمامية الخلفية للصدر
وإىل املقارنات لصورة شعاعية معروضة مع الصور الشعاعية املعيارية ملكتب العمل الدويل .لقد تم الحصول عىل
كلٍ من الصور الشعاعية املعروضة والصور الشعاعية املعيارية باستخدام التصوير الشعاعي املعتمد عىل ال ِفلْم
والشاشة)( .1(FSRإن القراء الذين لديهم إصدارت ال ِفلْم من الصور الشعاعية ينبغي أن يالحظوا أن املبادئ
التوجيهية املنقحة الحالية تطبق بدرجة متساوية عىل إصدارات ال ِفلْم واإلصدارات الرقمية) .إن الطبعة املنقحة
( )2000من املبادئ التوجيهية أدركت أنه قد تَلْ َزم تقنيات تصوير أخرى ألغراض رسيرية ،لكن الحظت أن
تصنيف مكتب العمل الدويل مل يُ َص َّمم لرتميز املوجودات الناتجة عن تطبيق مثل تلك الطرائق .كام كان متوقعاً
يف ذلك الوقت ،استمرت بالتطور طرائق تصوير الصدر من أجل أمراض الرئة .تضمنت التطورات الكربى خالل
السنوات الحديثة تطبيقاً واسع االنتشار للتقنيات الرقمية التي ،ضمن ظروف مضبوطة عىل نحو مالئم ،سمحت
بتصنيف شذوذات الصدر بأسلوب منسجم مع التصنيفات التي تستخدم التصوير الشعاعي املعتمد عىل ال ِفلْم
والشاشة.
ما تبقى من هذا الفصل يوفر إرشادا ً بشأن كيفية تصنيف الصور الرقمية للصدر بطريقة تصون
االستمرارية واالنسجام مع تصنيف مكتب العمل الدويل ( )2000وصوره الشعاعية املعيارية املرتبطة به .تكمل
الفقرات التالية أجزا ًء لهذا الدليل صدرت سابقاً وهي ال تزال سارية املفعول من أجل الصور الرقمية باستثناء ما
يرد بشأنه مالحظات خاصة أدناه .إن التطبيق السليم لتصنيف مكتب العمل الدويل عىل صور الصدر الرقمية
يتطلب مستخدمني يلتزمون بكافة التوصيات يف هذا الفصل ،ويظلون متيقظني للتطور املستقبيل يف تقنيات
تصوير الصدر رقمياً.
( FSR–Film-screen-radiography 1تشمل املرتادفات لهذا املصطلح الصورة الشعاعية للصدر ،صورة الصدر باألشعة السينية ،التصوير الشعاعي التقليدي املعتمد
عىل ال ِفلْم والشاشة .انظر أيضاً "التقديم" لهذه الطبعة من املبادئ التوجيهية (الصفحة  )viiمن أجل املالحظات بشأن التسميات املستخدمة يف هذا الفصل.
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استخدام تصنيف مكتب العمل الدولي لتصنيف الصور الشعاعية الرقمية للصدر

الصور الرقمية املعيارية ملكتب العمل الدويل

إن الصور الرقمية املعيارية املقابلة للصور الشعاعية املعيارية ملكتب العمل الدويل ( )2000مت َوفْ َرة
اآلن من مكتب العمل الدويل عىل وسائط تخزين إلكرتونية .إن تلك الصور الرقمية املعيارية ملكتب العمل الدويل
( )D-2011تُ َع ِّرف وتُ َوضِّ ح أشكال وحجوم و َوفْ َرة ال َعتامات الصغرية املرئية عىل الصور الرقمية .إن النص املوافق
يف الفصل  ،3أعاله ،يوفر معلومات إضافية ،لكن املظاهر للصور الرقمية املعيارية تحظى باألسبقية ألغراض
التصنيف .من ناحية أخرى ،إن الصور الرقمية املعيارية لل َعتامات الكبرية وللشذوذات ال َج َن ِبيَّة متثل أمثلة لتلك
املالمح .لقد ُح ِّدد حجمها وموضعها وسامتها األخرى يف الفصل  ،3ومن أجل أغراض التصنيف يحظى ذلك النص
باألسبقية.

مبادئ الرؤية املعتمدة

أثناء رؤية إما الصور الشعاعية املعتمدة عىل ال ِفلْم–الشاشة أو النسخ املطبوعة )hard copies( 2من
الصور الرقمية ،فإن التصنيف السليم املنسجم مع منهج مكتب العمل الدويل يتطلب استخدام الصور الشعاعية
املعيارية ملكتب العمل الدويل ( ،)2000كام ذكر بالتفصيل يف الفصول  3إىل  .5إن النسخ املطبوعة من الصور
الرقمية ال ينبغي أن تقل عن ثلثي الصورة الرقمية بحجمها املعياري ( ،)"17×"14أو ( 35سم× 43سم).
أثناء رؤية وتصنيف صورة رقمية معروضة بإصدار نسخة لينة ،)soft copy( 3فإنه يجب استخدام
الصور الرقمية املعيارية ملكتب العمل الدويل ( .)D-2011ينبغي عرض الصور الرقمية املعيارية واملعروضة عىل
شاشات ذات لوحة مسطحة وجودة طبية ،ومصممة للتشخيص الشعاعي .إن اإلظهار ال ُقطْري ينبغي أن يكون
عىل األقل  54( "21سم) لكل صورة ،مع نسبة النصوع األعظمي إىل األدىن مقدارها  50عىل األقل؛ والنصوع
األعظمي عىل األقل  250شمعة لكل م2؛ وخطوة عرض ( )pixel pitchعنارص الصورة ال تزيد عن  210ميكرون،
ودقة مقدارها عىل األقل  2.5خط-زوج لكل مم 4.ينبغي عرض الصور املعيارية املعروضة يف نفس الوقت ،عىل
نحو متامثل بالحجم ،جنباً إىل جنب.
تشتمل األمثلة لألساليب التي ال يوىص بها لرؤية النسخ اللينة ( )soft copiesعىل:
• عرض الصور عىل شاشة الحاسب الشخيص بدالً من شاشة ذات لوحة مسطحة وجودة طبية
ومصممة للتشخيص الشعاعي؛ و
• مقارنة الصورة الرقمية املعروضة بالصور الشعاعية املعيارية ملكتب العمل الدويل ( )2000التي
تُ ْع َرض عىل صندوق الرؤية؛ و
 2النسخة املطبوعة-النسخة املطبوعة هي صورة رقمية مطبوعة عىل ِفلْم شفاف يف محاولة الستنساخ صورة األشعة السينية بجودتها األصلية.
 3النسخة اللينة-النسخة اللينة هي صورة رقمية ت ُ ْع َرض عىل شاشة .ألغراض التصنيف ،ينبغي عرض الصور الرقمية عىل شاشات ذات لوحة مسطحة وجودة طبية
ومصممة للتشخيص الشعاعي.
 4التعريف والتفاسري اإلضافية للمصطلحات التقنية ،باإلضافة إىل معلومات أخرى ذات صلة بالتصوير الشعاعي الرقمي ميكن العثور عليها يف املطبوعات الصادرة
عن اتحادات مهنية ومنظامت متخصصة باملعايري ومنظامت أخرى؛ عىل سبيل املثال:
(a) American College of Radiology. ACR Technical Standard for Electronic Practice of Medical Imaging, Res.
13-2007. In ACR Practice Guidelines and Technical Standards, pp. 1053–1067. ACR, Reston, VA, 2007.
(b) American College of Radiology. Practice Guidelines for Digital Radiography, Res. 42-2007. In ACR Practice
Guidelines and Technical Standards, pp. 23–57. ACR, Reston, VA, 2007.
(c) European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic Images. Report EUR 16260. European
Commission. Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1996.
(d) The 1991 CEC Trial on quality criteria for diagnostic radiographic images: Detailed results and findings.
Report EUR 16635. European Commission. Luxembourg, Office for Official Publications of the European
Communities, 1999.
(e) American Association of Physicists in Medicine. Assessment of Display Performance for Medical Imaging
Systems. AAPM On-Line Report No. 03, Task Group 18. College Park, MD. April 2005.
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مبادئ توجيهية بشأن استخدام الصور الشعاعية لتغربات الرئة

• رؤية الصورة الرقمية املعروضة أو الصور الرقمية املعيارية ملكتب العمل الدويل (( )D-2011أو
كلتيهام) بتنسيقات مصغرة إىل أقل من ثلثي حجمها الكامل؛ و
• استخدام صور مطبوعة عىل ورق من أجل التصنيف.
كام يف كافة أنشطة رؤية الصور الشعاعية ،ينبغي إتباع اإلجراءات لضامن بيئة مالمئة ،مبا يف ذلك
تقييد مصادر الضوء املحيطي وعوامل التشويش األخرى (انظر الصفحة  12من هذه املبادئ التوجيهية).

اقتناء وعرض وتخزين الصور الرقمية للصدر

إن نُظُم التصوير الشعاعي من أجل جمع وعرض وتخزين صور الصدر من أجل تصنيف تغربات الرئة
ينبغي أن تلتزم باإلصدار األحدث ملعايري التصوير واإلتصاالت الرقمية يف الطب Digital Imaging and
) Communications in Medicine (DICOMأو معايري أخرى قابلة للمقارنة (مثالًMEDICOM ،
 .)EN12052لقد قُ ِبلَت معايري ( )http://medical.nema.org) (DICOMعىل نطاق واسع وا ُستخ َدمت عاملياً
للتصوير الشعاعي .إنها تخص تنسيقاً شائعاً من أجل تخزين ونقل الصور الرقمية ،ومن أجل مستويات السطوع
والتباين ،واتساق تقنية التدرج الرمادي أثناء تقديم الصور عىل شاشات العرض وطباعة الصور الرقمية .ينبغي
توخي الحذر للمحافظة عىل جودة الصورة واالتساق أثناء إنتاج نسخ مطبوعة للصور الرقمية.

مالحظات وتوصيات إضافية

5

معدات التصوير

ت َُص َّنع تجهيزات إنتاج الصور الرقمية للصدر وتُ َوزَّع من ِقبَل كيانات تجارية كثرية بأساليب متباينة
اللتقاط الصورة .لقد ُو ِصفَت مجموعة من ال ُّنظُم املعتمدة عىل تكنولوجيا التخزين–الفوسفور عىل أنها تصوير
شعاعي محوسب ( .)CRتعرف املجموعة الثانية من ال ُّنظُم بالتصوير الشعاعي الرقمي ( )DRوقد أصبحت
مت َوفْ َرة حديثاً .املجموعتان مقبولتان من أجل تطبيق تصنيف مكتب العمل الدويل مع إيالء انتباه خاص لجودة
الصورة.

اقتناء الصورة واملعالجة
إن نُظُم التصوير الشعاعي الرقمية تتباين باألساليب املتخذة ملواجهة جودة عرض الصور الرقمية
للصدر .تستمر تجهيزات معالجة الصور بالتطور .مل يضع مكتب العمل الدويل توصيات محددة بشأن اختيار
ال ُّنظُم الرقمية .ينبغي استخدام اختبار األداء ومراقبته لتقييم قابلية إنتاج صور تتمتع بالجودة من أجل أي
تشارك للتجهيزات وضوابط التعرض والربمجيات .ينبغي للمرافق التي توفر الصور من أجل التصنيف أن تستخدم
برنامجاً لضامن الجودة املتواصل املنسجم مع املامرسات واملعايري الوطنية .ينبغي للعاملني يف املرافق التي تقوم
بالتصوير الشعاعي الرقمي للصدر من أجل تصنيف تغربات الرئة أن يُراجعوا كل صورة لضامن الجودة الفضىل.
 5انظر الحاشية .4
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استخدام تصنيف مكتب العمل الدولي لتصنيف الصور الشعاعية الرقمية للصدر

عرض الصورة
إن جودة الصورة أساسية من أجل التصنيف الدقيق للصور الشعاعية الرقمية للصدر .ينبغي االلتزام
بصيانة وتقييم وتحسني شاشات عرض الصورة وكافة املكونات األخرى ل ُنظُم التصوير الشعاعي الرقمي ،وذلك
بشكل دوري ،كام يوىص أو يُ َح َّدد من ِقبَل املص ِّنعني أو املنظامت الحرفية ،أو الوكاالت الحكومية 6.أثناء تصنيف
الصور الرقمية ،فإنه ينبغي عرض الصور الرقمية املعيارية ملكتب العمل الدويل ( )D-2011كام وردت بدون
7
تغيري.

تسجيل وتخزين وأمان البيانات
ينبغي أن تُ َؤ ْرشَ ف الصور الرقمية بأمان وتُ ْنقَل بأسلوب يسمح باسرتداد مظهرها األصيل ،متشياً مع
املامرسات واملعايري الوطنية .ينبغي استخدام تدابري معيارية للحيلولة دون وصول غري املخولني إىل البيانات ،عىل
سبيل املثال ،عرب وصول محمي بكلمة مرور واحتياطات أمان صارمة من أجل النقل عرب شبكات البيانات.

 6مثالً ،انظر ( )aو ( )cيف الحاشية .4
 7لقد تم اختيار الصور الشعاعية الرقمية املعيارية إلظهار مالمح التصوير الشعاعي لتغربات الرئة بدالً من الجودة التقنية.
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7
املالحق
أُ ِع َّدت املالحق من ِق َبل الخرباء بغية املساعدة يف تفهم املبادئ وتطوير التصنيف الدويل الصادر عن
مكتب العمل الدويل .إنها ليست جزء من نص التصنيف الدويل للصور الشعاعية لتغربات الرئة الصادر عن
مكتب العمل الدويل ( .)2000يشكر مكتب العمل الدويل بامتنان الذين أعدوا هذه املالحقDr. Kurt :
G. Hering, Dr. Yutaka Hosoda, Dr. Michael Jacobsen, Dr. Yukinori Kusaka, Mr. Otha W.
Linton, Dr. John E. Parker, Dr. Anthony V. Proto, Dr. Hisao Shida, Dr. Gregory R.Wagner,
Dr. Jerome F. Wiot and Dr. Anders Zitting.
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امللحق أ  -مالحظة بشأن الجودة التقنية للصور
الشعاعية للصدر للعامل امل ُ َع َّرضني لألغربة
لقد ُسلِّم منذ فرتة طويلة أن التقنية واملعدات املستخدمة يف التصوير الشعاعي للصدر للعامل
امل ُ َع َّرضني لألغربة تؤثر عىل مظهر الصور الشعاعية لآلفات املتعلقة بتغربات الرئة ،وأن هذا ميكن أن يؤثر عىل
تصنيف الصورة الشعاعية لتغرب الرئة .إن كالً من التفسري الرسيري للصور الشعاعية للصدر واستخدام تصنيف
مكتب العمل الدويل من أجل التحري الطبي ،وترصد الصحة العامة ،والبحوث الوبائية يتطلبان صورا ً شعاعية
عالية الجودة .وبالتايل ،قد يجد القارئ صعوبة يف استخدام تصنيف مكتب العمل الدويل إذا ما كانت جودة
الصور الشعاعية للصدر دون املستوى األمثل؛ ويف بعض الحاالت ،قد يكون من املستحيل تصنيف مثل هذه
الصور الشعاعية .لقد اُت ُِّخذ االحتياط من أجل هذا االحتامل يف القسم  1.3من هذه املبادئ التوجيهية عرب
تعريف الدرجة  4للجودة التقنية ("غري مقبولة من أجل أغراض التصنيف").
تشتمل عيوب الجودة الشائعة عىل التعريض الناقص للضوء (غالباً ما يكون مرتبطاً بامليل نحو قراءة
َوفْ َرة أكرب مام ميكن متييزه عىل الصور الشعاعية املنتجة مثالياً) والتعريض الزائد للضوء (املرتبط مبيل معاكس).
ميكن أحياناً للقراء ذوي الخربة أن يعدلوا تقييامتهم ملثل تلك الصور الشعاعية للتعويض ،إىل حد ما ،عن تلك
العيوب التقنية امل ُ ْد َركَة .عىل الرغم من ذلك ،ينبغي لألطباء واملصورين الشعاعيني السعي للحصول عىل صور
شعاعية عالية الجودة.
ينبغي لتقنية التصوير الشعاعي املثىل من أجل تقييم تغرب الرئة أن تكشف التفاصيل الدقيقة
للعالمات املتنية ،وأن تُظْهِر بوضوح امل ِ
الوصامت الوعائية عرب الظل القلبي.
َواصل ال َج َن ِبيَّة الضلعية ،وأن تُظْهِر ُ
ينبغي أن يُالحظ ،مع ذلك ،أن التباين الجيد ،الرضوري لتقييم املنت الرئوي ،قد يكون دون املستوى األمثل لتقييم
البنى املنصفية.
تستمر بالتطور طرائق تصوير الصدر من أجل أمراض الرئة املتعلقة باألغربة بسبب إدخال تكنولوجيا
جديدة  .بالنظر إىل هذه التطورات املتقدمة باستمرار ،فقد يكون من غري املالئم هنا محاولة توفري نصح تقني
مفصل بشأن تقنية ومعدات التصوير الشعاعي .من املمكن العثور عىل املعلومات املوثوق بها بشأن تلك
َّ
املواضيع يف عدد من املطبوعات املتخصصة .يتوفر يف القسم األخري من هذا الفصل قامئة باملراجع املختارة.
تقتيض هذه املبادئ التوجيهية بأن القرار بشأن فيام إذا الصورة الشعاعية ذات جودة تقنية عالية،
أو مقبولة عىل األقل ،يعود يف النهاية إىل الطبيب الذي يصنف الصورة الشعاعية .لذلك ،يجب أن يكون املبدأ
العام تأسيس تواصل جيد بني الطبيب واملصور الشعاعي واملحافظة عىل هذا التواصل ،يك يتم الحصول عىل
19

مبادئ توجيهية بشأن استخدام الصور الشعاعية لتغربات الرئة

 ينبغي تدريب املصور الشعاعي جيدا ً وأن يحظى.صورة عالية الجودة توفر رؤية كافية للمنت الرئوي وال َج َنبَة
الطبيب املصو َر الشعاعي بالتغذية
 يجب أن يزود.القارئ/ وأن يعمل يف مناخ يدعو للحوار مع الطبيب،باإلرشاف
ُ
 وينبغي أن يُ َع َّد ليلتمس النصح بشأن ضبط الجودة من،املرتدة لضامن تحسني أي صور دون املستوى األمثل
ً ينبغي لألطباء واملصورين الشعاعيني أن يأخذوا علام.أجل إنتاج صور شعاعية للصدر للعامل امل ُ َع َّرضني لألغربة
.باألنظمة املحلية

قامئة باملراجع املختارة
American College of Radiology. ACR Standard for the Performance of Pediatric and
Adult Chest Radiography(Reston, VA., American College of Radiology, 1997.
Commission of the European Community. European Guidelines on Quality Criteria for
Diagnostic Radiographic Images, edited by J.H.E. Carmichael et al. Report
OP-EUR 16260 (Luxembourg, 1996).
Guibelalde, E., et al. “ Image quality and patient dose for different screen-film combinations ”, in British Journal of Radiology , Vol. 67, No. 794, Feb. 1994, pp.173–166.
Holm, T.; Palmer, P.E.S.; Lehtinen, E. Manual of radiographic technique: WHO Basic
Radiological System. (Geneva, World Health Organization, 1986).
International Labour Office. “ Appendix A. Equipment and technology: Guidance notes ”,
prepared by H. Bohlig et al., in Guidelines for the Use of ILO International Classification of Radiographs of Pneumoconioses
. Revised edition 1980 (Geneva),
pp. 25–21.
Ravin, C.E. ; Chotas, H.G. “ Chest radiography ”, in
1997), pp. 600–593.
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امللحق ب  -قراءة الصحائف
إن قراءة الصحائف بشأن الصفحات القادمة هي أمثلة ملا ميكن أن يُستخ َدم مع التصنيف الدويل
للصور الشعاعية لتغربات الرئة الصادر عن مكتب العمل الدويل ( .)2000يف بعض املواقع ،قد تُفَضَّ ل تصاميم
رسيرية أو وبائية أو تصاميم أخرى من أجل استخدامات محددة .توضح الصحائف اتخاذ الحيطة من أجل
تسجيل كافة املالمح املوصوفة يف التصنيف الكامل والتصنيف املخترص .مع ذلك ،إنها ليست جزءا ً رسمياً من
التصنيف الدويل الصادر عن مكتب العمل الدويل.
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رمز القارئ

تاريخ القراءة

الجودة التقنية

–

قراءة الصحيفة من أجل

الرمز امل ُ َع ِّرف للصورة الشعاعية
تاريخ الصورة الشعاعية

–

0
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2
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1

2

3

⁄1
⁄2
⁄3

0

1

2

3

–⁄
⁄0
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⁄2

R

L

3

(ضع إشارة عىل املربع املالئم) 4 3 2 1
التعليق رضوري هنا إذا مل تكن الدرجة 1

–

التصنيف الدويل الكامل للصور الشعاعية لتغربات الرئة الصادر عن مكتب العمل الدويل ()2000

–

الدرجة  1أو  2أو  3أو 4

تعليق بشأن الجودة التقنية:

الشذوذات املتنية
ال َعتامات الصغرية

ال َوفْ َرة (السلم ذو  12نقطة)

( ُع ْد إىل الصور الشعاعية املعيارية — ضع إشارة عند الفئة الفرعية لل َوفْ َرة)

املناطق املتأثرة

(ضع إشارة عىل كافة املناطق املتأثرة)

عليا
وسطى
سفىل
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الشكل والحجم P :أو  qأو  sأو  tأو u
ُع ْد إىل الصور الشعاعية املعيارية .يُطلب رمزان اثنان؛
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انسداد الزاوية الضلعية الحجابية
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رمز القارئ

تاريخ القراءة

الجودة التقنية

–

–

قراءة الصحيفة من أجل

الرمز امل ُ َع ِّرف للصورة الشعاعية
تاريخ الصورة الشعاعية

–

0
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3
s
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4 3 2 1
(ضع إشارة عىل املربع املالئم)
التعليق رضوري هنا إذا مل تكن الدرجة 1

–

التصنيف الدويل املخترص للصور الشعاعية لتغربات الرئة الصادر عن مكتب العمل الدويل ()2000

الدرجة  1أو  2أو  3أو 4

تعليق بشأن الجودة التقنية:

الشذوذات املتنية
ال َعتامات الصغرية

ال َوفْ َرة (السلم ذو  4نقاط)
( ُع ْد إىل الصور الشعاعية املعيارية — ضع إشارة عند الفئة الفرعية لل َوفْ َرة)

 Pأو  qأو  rأو  sأو  tأو u
الشكل والحجم املسيطران
( ُع ْد إىل الصور الشعاعية املعيارية) (ضع إشارة عىل مربع واحد فقط)

ال َعتامات الكبرية
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امللحق ب
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امللحق ج  -وصف الصور الشعاعية
املعيارية
املجموعة الكاملة ( 22صورة شعاعية)

يُ ْرفَق مع التصنيف الدويل للصور الشعاعية لتغربات الرئة الصادر عن مكتب العمل الدويل ()2000
اثنتان وعرشون صورة شعاعية معيارية؛ توضح اثنتان منها فئة ال َوفْ َرة  0/0لل َعتامات الصغرية ،وتُ َع ِّرف خمس
عرشة صورة شعاعية أخرى فئات ال َوفْ َرة ( 1/1و 2/2و )3/3لل َعتامات الصغرية ،وبعض أشكال وحجوم تلك
ال َعتامات ( Pو qو rو sو )tوتظهر ثالث صور شعاعية إضافية الفئات  Aو Bو Cلل َعتامات الكبريةُ .و ِصفَت
هذه الصور الشعاعية العرشون يف الجدول التايل الذي يستخدم االصطالحات امل ُ َع َّرفَة يف النص السابق والذي
يشتمل عىل التعليقات .يُظْ َهر موقع ال َعتامات الصغرية بواسطة إشارة يف املربعات التي ترمز إىل مناطق الرئتني
كام ييل:
عليا
وسطى
سفىل

أمين

أيرس

الصورتان الشعاعيتان املعياريتان املتبقيتان هام استنساخ مركب للمقاطع من الصورة الشعاعية
للصدر كاملة الحجم؛ إحداهام تصف ازدياد ال َوفْ َرة لل َعتامات غري املنتظمة ذات الحجم  ،uوتوضح األخرى
الشذوذات ال َج َن ِبيَّة املختلفة.
إن الصور الشعاعية التي تع ِّرف فئات ال َوفْ َرة صغرية ال َعتامات هي ن َُسخ لنفس الصور املعيارية ن ُِشت
يف عام  ،1980وبالتايل تحافظ عىل االستمرارية واالنسجام يف التصنيف .كام لوحظ يف الحاشية  3يف الصفحة ،3
فإن الصور الشعاعية املعيارية اُنْتُ ِق َيت إلظهار مالمح التصوير الشعاعي لتغربات الرئة بدالً من إظهار الجودة التقنية.
إن وصوف الصور الشعاعية يف الجدول التايل هي وجهات نظر متفق عليها من قبل مجموعة من
الخرباء أعادوا تقييم الصور املعايرية يف عام  .2000تختلف هذه الوصوف يف بعض الوجوه عن تلك التي ن ُِشت
يف الطبعة املبكرة ( )1980للتصنيف .إن األحكام بشأن الجودة التقنية للصور الشعاعية تعكس اإلملام بالتقنيات
املثىل الحالية ،وبالتايل ميكن أن تبدو أكرث شدة ،مع ستة فقط من الدرجة ( 1جيد) .إن وصوف الشذوذات
ال َج َن ِب َّية حالياً تتبع االصطالحات املعدلة التي ُع ِّرفَت يف هذه املبادئ التوجيهية (القسم  .)3.3إن التعليقات يف
الجانب األمين من عمود الجدول تشمل بعض املالحظات من ِق َبل القامئني باملراجعة.
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املجموعة ال ُّربا ِع َّية ( 14صورة شعاعية)

يتوفر أيضاً لدى مكتب العمل الدويل مجموعة من  14صورة شعاعية معيارية متوافقة مع املجموعة
الكاملة التي أشري إليها أعاله .1قد يفضل بعض مستخدمي التصنيف املجموعة ال ُّربا ِعيَّة .إنها تشتمل عىل تسع
من الصور الشعاعية املعيارية األكرث استخداماً من املجموعة الكاملة (أمثلة الفئة  ،0/0وست صور ت ُظهِر الفئات
 1/1و 2/2و 3/3من أجل ال َعتامات الصغري ة  q/qو ،t/tوصورة شعاعية مركبة توضح الشذوذات ال َج َن ِبيَّة).
الصور الشعاعية الخمس املتبقية يف املجموعة ال ُّربا ِعيَّة هي استنساخات مركبة للمقاطع ال ُّربْ ِعيَّة من الصور
الشعاعية األخرى يف املجموعة الكاملة .تُظْهِر أربع منها فئات ال َوفْ َرة املختلفة لل َعتامات الصغرية القابلة للتصنيف
عىل أنها  p/pو r/rو s/sو ،u/uعىل التوايل ،وواحدة تُظْهِر ال َعتامات الكبرية (الفئات  Aو  Bو .)C
إن التقارير العلمية التي نَ َّو َهت إىل هذه املبادئ التوجيهية والصور الشعاعية املعيارية املتعلقة بها
ينبغي أن تشري إليها بشكل رصيح كتصنيف دويل للصور الشعاعية لتغربات الرئة الصادر عن مكتب العمل
الدويل ( ،)2000لتفادي االلتباس مع الطبعات املبكرة للتصنيف ونسخ الصور الشعاعية املعيارية .إن التجربة
الدولية ،التي أظهرت التوافقية العامة للمجموعة ال ُّربا ِع َّية مع املجموعة الكاملة ،أظهرت أنه أثناء استخدام
املجموعة ال ُّربا ِع َّية ،ح َّدد بعض القراء َعتامات كبرية أقل كثريا ً باملقارنة مع استخدام املجموعة الكاملة .إن
استخدام املجموعة ال ُّربا ِع َّية ارتبط أيضاً بازدياد يف التواتر الذي وصف به بعض القراء أشكال ال َعتامات الصغرية
التي رؤوها غري منتظمة عىل نحو مسيطر بدالً من مستديرة .يوىص ،لذلك ،بأنه ينبغي ملؤلفي تقارير البحوث
أن يشريوا إىل أي مجموعة من الصور الشعاعية املعيارية ا ِ
ُستخدمت يف دراساتهم (املجموعة الكاملة أو املجموعة
ال ُّربا ِع َّية).

 1انظر الحاشية  1يف التقديم.

28

29

الشذوذات ال َج َن ِبيَّة
جدار الصدر
لويحات (تثخن
َج َنب ِّي موضع)

ال
ال

ال َعتامات
الكبرية

ال
ال

A

—
—

L R

—

—

p/p

p/p

p/p

0/0

0/0

1/1

2/2

3/3

الجودة التقنية

2

2

2

1

2

الصورة الشعاعية
املعيارية
(مكتب العمل
الدويل)2000 ،

( 0/0مثال )1

( 0/0مثال )2

p/p 1/1

p/p 2/2

p/p 3/3

وصف الصور الشعاعية املعيارية

تثخن َج َنب ِّي
منترش

ال
ال

ال

L R

L R

املناطق

الحجاب

انسداد الزاوية
الضلعية الحجابية

ال
ال

ال

ال

ال

التكلس

ال
ال

ال

ال

ال

الرموز التعليقات

ال
ال

ال

ال

ال

الشذوذات املتنية
الشكل
ال َوفْ َرة
والحجم

ال يشء الجودة :أضالع عليا غري حادة.
طراز وعايئ موضح جيداً.
ال يشء الجودة :أضالع عليا غري حادة.
طراز وعايئ موضح جيداً،
لكن ليس بوضوح املثال.1
ال

ال

ال

cg
pi

 rpيف املنطقة السفىل اليرسى.
 odيف املنطقة العليا اليرسى
والسفىل اليرسى؛ َق ِّي ْم.

الجودة :تراكب كتفي.

ال

ال

ca
rp
od
ال

ال
ca

الجودة :تراكب كتفي.
 caيف املنطقة العليا اليمنى.

امللحق ج
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q/q

q/q

1/1

2/2

3/3

2

1

2

q/q 1/1

q/q 2/2

q/q 3/3

r/r 1/1

r/r 2/2

الجودة التقنية

L R

L R

q/q

2

2

وصف الصور الشعاعية املعيارية

ال

ال

L R

1/1

2/2

املناطق

الحجاب

الشذوذات ال َج َن ِبيَّة
جدار الصدر
لويحات (تثخن
َج َنب ِّي موضع)

ال

ال

ال

r/r

r/r

التكلس
تثخن َج َنب ِّي
منترش

ال

ال

ال

L R

L R

الرموز التعليقات
انسداد الزاوية
الضلعية الحجابية

ال

نعم
L R

ال

ال

ال

الصورة الشعاعية
املعيارية
(مكتب العمل
الدويل)2000 ،

ال

ال

ال

ال

ال

الشذوذات املتنية
الشكل
ال َوفْ َرة
والحجم

ال

ال

ال

ال

ال

ال َعتامات
الكبرية

ال يشء الجودة :تعريض زائد؛
الزوايا الضلعية الحجابية مستثناة.

ال يشء مظهر الزاوية الضلعية الحجابية
اليمنى
بسبب انزالق العضلة.
ال

نعم
L R

ال

ال يشء الجودة :تراكب كتفي؛ مناطق
سفىل غري حادةَ .و ْف َرة ال َعتامات
الصغرية مميزة أكرث يف الرئة
اليمنى.

pi

ال

ال

الجودة :تعريض ناقص؛
الزاوية الضلعية الحجابية
مستثناة.

ال

ال
hi

الجودة :تباين عالٍ جداً،
 hiيف املنطقة املتنية اليمنى؛
َق ِّي ْم.
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r/r

s/t

s/s

s/s

3/3

1/1

2/2

3/3

2

2

2

2

r/r 3/3

s/t 1/1

s/s 2/2

s/s 3/3

الجودة التقنية

L R

L R

L R

L R

وصف الصور الشعاعية املعيارية

ال

ال

ال

ال

املناطق

الحجاب

الشذوذات ال َج َن ِبيَّة
جدار الصدر
لويحات (تثخن
َج َنب ِّي موضع)

ال

ال

ال

ال

التكلس
تثخن َج َنب ِّي
منترش

ال

ال

ال

ال

الصورة الشعاعية
املعيارية
(مكتب العمل
الدويل)2000 ،

انسداد الزاوية
الضلعية الحجابية

ال

ال

ال

ال

الشذوذات املتنية
الشكل
ال َوفْ َرة
والحجم

ال

ال

ال

ال

ال َعتامات
الكبرية

ال

ال

ال

ال

الرموز التعليقات

ax
ih

الجودة :التباين عالٍ جداً.
 axيف املنطقة العليا اليمنى.

الجودة :تعريض ناقص قليالً؛
تراكب كتفي.
 hoيف الزاوية الضلعية الحجابية
اليمنى.

الجودة:تعريض تاقص قليالً؛
الزوايا الضلعية الحجابية مستثناة.
 emيف املناطق العليا.
 pbيف املنطقة السفىل اليمنى.

ال يشء الجودة :مناطق غري حادة؛ الزوايا
الضلعية الحجابية مستثناة.

em
pb

ho
ih
pi

انظر الحاشية  14يف الصفحة .9

امللحق ج

32

الجودة التقنية

وصف الصور الشعاعية املعيارية

الصورة الشعاعية
املعيارية
(مكتب العمل
الدويل)2000 ،

الشذوذات املتنية
الشكل
ال َوفْ َرة
والحجم
املناطق

ال َعتامات
الكبرية

الشذوذات ال َج َن ِبيَّة
جدار الصدر
لويحات (تثخن
َج َنب ِّي موضع)

تثخن َج َنب ِّي
منترش

الحجاب

انسداد الزاوية
الضلعية الحجابية

التكلس

الرموز التعليقات

2

t/t 1/1
انسداد الزاوية الضلعية
الحجابية

t/t 2/2

1/1

1

t/t 3/3

0/0

u/u 1/1

u/u 2/2

u/u 3/3

t/t

2/2

1

—

—

—

—

L R

t/t

3/3

—

—

—

—

ال

L R

t/t

—

—

—

—

ال

ال

L R

—
—
—
—

ال

ال

ال

—
—
—
—

نعم
L R

ال

ال

—
—
—
—

نعم
L R

ال

ال

—
—
—
—

نعم
L R

ال

ال

—
—
—
—

ال يشء الجودة :تراكب كتفي يف اليمنى،
لكن إظهار الرئة وال َج َن َبة منقوص.

ال

ال

—
—
—
—

أمامي

ال يشء

ال

—
—
—
—

تحدد هذه الصورة الشعاعية
الحد األسفل النسداد الزاوية
الضلعية الحجابية .لويحات يف
املنظر األمامي متكلسة يف الجدار
السفيل ووسط اليسار.

 ca cp caأعىل ال َّنقري (الرسة).
 ho id hoأفضل ما تُرى يف املنطقة
السفىل اليرسى.
 od od ihعقيدة جانب ال َّنقري األيرس.
—
—
—
—

توضح هذه الصورة الشعاعية
املركبة الفئات الفرعية املركزية
لل َو ْف َرة لل َعتامات الصغريةالقابلة
للتصنيف من أجل الشكل
والحجم عىل أنها .u/u
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p/q

q/p

q/t

2/2

2/1

1/2

2

1

1

A

B

C

الجودة التقنية

L R

L R

L R

وصف الصور الشعاعية املعيارية

A

B

C

املناطق

الحجاب

الشذوذات ال َج َن ِبيَّة
جدار الصدر
لويحات (تثخن
َج َنب ِّي موضع)

ال

ال

ال

التكلس
تثخن َج َنب ِّي
منترش

ال

ال

ال

الصورة الشعاعية
املعيارية
(مكتب العمل
الدويل)2000 ،

انسداد الزاوية
الضلعية الحجابية

ال

ال

ال

الشذوذات املتنية
الشكل
ال َوفْ َرة
والحجم

ال

ال

ال

ال َعتامات
الكبرية

ال

ال

ال

الرموز التعليقات

ال يشء الجودة :تباين عالٍ ؛ تراكب كتفي
أمين يعيق اإلبصار.
ax
ca

 :caعقيدة يف املنطقة املتوسطة
الجانبية اليمنى.
 bu bu axيف املنطقة العليا اليمنى.
 em es emأفضل ما تُرى يف املنطقة
السفىل اليرسى.
 esيف العقدة ال َّنقريية والفريدة.
es
عَتامات صغرية صعبة التصنيف
بوجود عَتامات كبرية.
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الصور الشعاعية املعيارية املركبة ملكتب العمل الدويل ( )2000التي
تُظهِر أمثلة للشذوذات ال َج َن ِب َّية
املقطع األيرس العلوي:

لويحات متكلسة يف الحجاب

املقطع األيرس السفيل:

املقطع األمين العلوي:

لويحات متكلسة يف املنظر الجانبي واألمامي

تثخن َج َنب ِّي منترش يف املنظر الجانبي مع انسداد الزاوية
الحجابية ،أيضاً تثخن جنبِي منترش يف املنظر املقطع األمين السفيل:
الضلعية
ََ ّ
لويحات متكلسة وغري متكلسة يف املنظر األمامي
األمامي
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امللحق د  -الرسوم التخطيطية
متثل الرسوم التخطيطية يف الصفحات القادمة رسوماً توضيحية ملالمح التصوير الشعاعي املُتَضَ َّم َنة
يف التصنيف الكامل .هذه املالمح ُم َع َّرفة يف نص هذه املبادئ التوجيهية وعرب املظاهر عىل الصور الشعاعية
املعيارية .أُ ِع َدت هذه الرسوم التخطيطية لتُستخ َدم كوسائل للتذكري عرب الصورة ،لكنها ليست بديالً عن الصور
الشعاعية املعيارية أو النص املكتوب.
إن الرسوم التخطيطية التي متثل الرموز ال توضح كافة التظاهرات للظروف املعرفة عرب هذه الرموز؛
فعىل سبيل املثال ( caكارسينوما)( cg ،ورم حبيبي متكلس)( od ،مرض آخر) .إن الرسامن التخطيطيان للمظاهر
والدراق ،والفتق الحجايب (فتق
املصنفة عىل أنها  odيف هذا امللحق ميثالن التهاباً رئوياً فصياً وورم الرشاشياتُّ ،
الفرجة الحجابية).
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0 /-

0 /0
1 /0

2 / 1 1 / 1 0 /1
3 /2 2 / 2 1 /2
+ /3 3 / 3 2 /3
ملم
 1.53 - 1.5
10 - 3

=  5 - 1سم

أكرب من  5سم  -حتى املساحة
املكافئة للمنطقة العليا اليمنى

املساحة أكرب من املساحة
املكافئة للمنطقة العليا اليمنى
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الشذوذات ال َج َن ِب َّية:
التثخن ال َج َنب ِّي املوضع واملنترش

انظر النص

االمتداد:
0=0
 =1حتى 4/1
2/1-4/1 =2
 =3أكرب من 2/1

التكلس ال َج َنب ِّي:

العرض:
 5-3 =aملم
 10-5 =bملم
 =cأكرب من  10ملم

جدار الصدر

الحجاب

ملم

الزاوية الضلعية الحجابية:
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مواقع أخرى
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تصلب
عصيدي
باألبهر

انفتال واضح
لبنية
داخل
الصدر

ورم املتوسطة
(ميزوثليوما)

تثخن
َج َنب ِّي قمي
ذو شأن

انصباب
َج َنب ِّي

انخامص
ُصفيحي

التحام
ال َعتامات
الصغرية

نُفاخ

األرشطة
املتنية

فقاعات

تكلس قرش
البيض للعقد
اللمفية
ال َّنقريِيَّة
واملنصفية

التثخن ال َج َنب ِّي
للشق بني
الفصوص

رسطان (خباثات
صدرية باستثناء
ورم املتوسطة)

ضلع مكسور
(أضالع مكسورة)
(حادة أو
ملتحمة)

اسرتواح
الصدر

عقيدات أو عقد
متكلسة
ال تتعلق
بتغربات الرئة

ضخامة العقد
اللمفية ال َّنقرييَّة
أو املنصفية غري
املتكلسة

انخامص
مستدير

تكلس يف
ال َعتامات
الصغرية
املتعلقة
بتغربات الرئة

رئة متخربة
(رئة شبيهة
بعش النحل)

تغرب الرئة
الرثواين

شذوذ يف حجم
القلب وشكله

حافة حجاب
سيئة التحديد

السل

القلب الرئوي

حافة قلب
سيئة التحديد

مرض آخر
أو شذوذ
ذو شأن

جوف

الخطوط
الحاجزية
(خطوط كرييل)

مرض آخر
أو شذوذ
ذي شأن
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الجودة التقنية

الشذوذات املتنية
ال َعتامات الصغرية
ال َوفْ َرة

املناطق

الرموز

املرفق هـ  -ملخص لتفاصيل التصنيف الدويل للصور الشعاعية
لتغربات الرئة الصادر عن مكتب العمل الدويل ()2000
التعاريف

1
2
3
4

0/0
1/1
2/2
3/3

1/0
2/1
3/2
+/3

كل من الصدر األمين ( )Rواأليرس ( )Lإىل ثالث مناطق :عليا ( )Uووسطى ( )Mوسفىل (.)L
ت َُس َّجل املناطق التي ت ُرى فيها ال َعتامات .يُق َْسم ٌ
ت ُ َحدَّد فئة ال َوفْ َرة عرب اعتبار ال َوفْ َرة ككل عىل مدى املناطق املتأثرة من الرئة وعرب مقارنة ذلك مع الصور الشعاعية املعيارية – انظر
الحاشية  5يف الصفحة  5من هذه املبادئ التوجيهية.

إن فئة ال َوفْ َرة تعتمد عىل تقييم تركيز ال َعتامات عرب املقارنة مع الصور الشعاعية املعيارية.
الفئةَ :0عتامات صغرية غري موجودة أو أقل َوفْ َرة من الفئة .1
الفئات  1و
2و
 3متثل ازدياد ال َوفْ َرة لل َعتامات الصغرية ،كام ُحدِّد عرب الصور الشعاعية املعيارية ذات الصلة.

جيد.
مقبول ،بدون عيوب تقني من غري املرجح أن يضعف تصنيف الصورة الشعاعية لتغربالرئة.
مقبول ،مع بعض العيب التقني ،لكن ال يزال ٍ
كاف ألغراض التصنيف.
غري مقبول ألغراض التصنيف.
إذا مل تكن الجودة التقنية من الدرجة  ،1يجب وضع تعليق بِشأن العيب التقني.

-/0
0/1
1/2
2/3

RU
RM
RL

p/p

— غري منتظمة s/s

LU
LM
LL

q/q

t/t

الشكل والحجم
— مستديرة

r/r

u/u

تشري األحرف  pو qو rإىل وجود َعتامات مستديرة صغرية ،بثالثة حجوم محددة عرب املظاهر عىل الصور الشعاعية املعيارية:
 =Pالقطر حتى حوايل  1.5ملم؛
 =qالقطر يفوق حوايل  1.5ملم وحتى حوايل  3ملم؛
 =hالقطر يفوق حوايل  3ملم وحتى حوايل  10ملم.
تشري األحرف  sو tو uإىل وجود َعتامات غري منتظمة صغرية ،بثالثة حجوم محددة عرب املظاهر عىل الصور الشعاعية املعيارية:
 =Sالعرض حتى حوايل  1.5ملم؛
 =Lالعرض يفوق حوايل  1.5ملم حتى  3ملم؛
 =Uالعرض يفوق حوايل  3ملم وحتى حوايل  10ملم.
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— مختلط

َعتامات كبرية

الشذوذات ال َج َن ِبيَّة

u/p
u/q
u/r
r/s
r/t
r/u

B

t/p
t/q
t/r
q/s
q/t
q/u

A

s/p
s/q
s/r
p/s
p/t
p/u

0

الرموز

q/p
p/q
p/r
t/s
s/t
s/u

C

 =0ال يوجد َعتامات كبرية

اللويحات ال َج َن ِبيَّة (تثخن َج َنب ِّي ُم َوضَّ ع)

جدار الصدر

r/p
r/q
q/r
u/s
u/t
t/u

L R 0
يف املنظر الجانبي
L R 0
— تكلس
— العرض (اختياري) )L (c, b, a) R (c, b, a
L R 0
يف املنظر األمامي
L R 0
— تكلس
)L (3, 2, 1) R (3, 2, 1
االمتداد

الحجاب
— تكلس
مواقع أخرى
— تكلس

0
0
0
0

R
R
R
R

L
L
L
L

التعاريف
من أجل األشكال ( أو الحجوم) املختلطة لل َعتامات الصغرية ،فإن الشكل والحجم املسيطرين (أويل) يُ َس َّجالن أوالً.
يُ َس َّجل بعد الخط املائل وجود عدد ذي شأن من شكل وحجم آخرين (ثانوي).

إن ال َعتا َمة الكبرية الواحدة املحددة عىل أنها َعتا َمة ذات البعد األطول الذي يفوق  10ملم .ت ُ َع َّرف أدناه فئات ال َعتامات الكبرية .تحظى هذه
التعاريف باألسبقية عىل أمثلة ال َعتامات الكبرية املوضحة عىل الصور الشعاعية املعيارية.
الفئة َ :Aعتا َمة كبرية واحدة بعدها األطول حتى حوايل  50ملم ،أو َعتامات كبرية عديدة مجموع أطول أبعادها ال يتجاوز  50ملم.
الفئة َ :Bعتا َمة كبرية واحدة بعدها األطول يفوق  50ملم ،لكن ال يتجاوز املساحة املكافئة للمنطقة العليا اليمنى ،أو َعتامات كبرية عديدة مجموع
أطول أبعادها يتجاوز  50ملم ولكن ال يتجاوز املساحة املكافئة للمنطقة العليا اليمنى.
الفئة َ :Cعتا َمة كبرية واحدة تفوق املساحة املكافئة للمنطقة العليا اليمنى ،أو َعتامات كبرية عديدة تفوق مجتمعة املساحة املكافئة للمنطقة العليا
اليمنى.
ميكن متييز ثالثة أمناط من الشذوذوات ال َج َن ِبيَّة ،وهي كامييل :اللويحات ال َج َن ِبيَّة (التثخن ال َج َنب ِّي امل ُ َوضَّ ع) ،وانسداد الزاوية الضلعية الحجابية،
والتثخن ال َج َنب ِّي املنترش .ت َُس َّجل هذه الشذوذات عىل أنها غائبة ( )Oأو موجودة.
إذا كانت موجودة ،ت َُس َّجل عىل نحو منفصل للجانبني األمين ( )Rواأليرس (.)L
ت َُس َّجل اللويحات ال َج َن ِبيَّة عىل جدار الصدر عىل نحو منفصل عىل أنها يف "املنظر الجانبي" أو "املنظر األمامي" .إن العرض األدىن مقداره حوايل  3ملم
رضوري من أجل لويحة يف املنظر الجانبي يك ت َُس َّجل عىل أنها موجودة .يُلْ َحظ أيضاً وجود أو غياب التكلس عىل نحو منفصل من أجل اللويحات يف
املنظر األمامي واملنظر الجانبي .عندما يُرى التكلس ،فإن اللويحة ت ُّس َّجل أيضاً عىل أنها موجودة يف ذلك املوقع .أنظر الحاشية  8يف الصفحة  6من أجل
التسجيل االختياري لعرض اللويحة يف املنظر الجانبي.
يشري االمتداد إىل الطول اإلجاميل لالشتامل مبا يتعلق مبسقط الجدار الجانبي للصدر من أجل لويحات يف املنظر الجانبي واملنظر األمامي املتشاركة:
 =1الطول اإلجاميل  4/1مسقط الجدار الجانبي للصدر؛ و
 =2الطول اإلجاميل يفوق  4/1وحتى  2/1مسقط الجدار الجانبي للصدر؛ و
 =3الطول اإلجاميل يفوق  2/1مسقط الجدار الجانبي للصدر.
عندما يُرى التكلس ،ت َُس َّجل اللويحة أيضاً يف ذلك املوقع.
تشمل املواقع األخرى ال َج َنبَة املنصفية يف املواضع جانب الفقرية أو جانب القلبية.
عندما يرى التكلس ،ت َُس َّجل اللويحة أيضاً يف ذلك املوقع.
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انسداد الزاوية الضلعية الحجابية

التثخن جدار الصدر
يف املنظر الجانبي
ِي
الج َنب
َ ّ — تكلس
املنترش
— العرض (اختياري)
يف املنظر األمامي
— تكلس
االمتداد

الرموز

الرموز

0

0
0

R

R
R

L

L
L

)L (c, b, a) R (c, b, a
L R 0
L R 0
)L (3, 2, 1) R (3, 2, 1

aa
at
ax
bu
ca
cg

cn
co
cp
cv
di
ef
em
es
fr
hi
ho
id

التعاريف

يُ َحدَّد الحد األدىن النسداد الزاوية الضلعية الحجابية عرب الصورة الشعاعية املعيارية التي تُظْهِر فئة ال َوفْ َرة .t/t 1/1
إن التثخن ال َج َنب ِّي املنترش الذي يفوق الجدار الجانبي للصدر يُ َس َّجل يف حال وجود انسداد يف الزاوية الضلعية الحجابية فقط .يف حال وجوده
يُ ّس َّجل التثخن ال َج َنب ِّي املنترش عىل نحو منفصل للجانبني األمين واأليرس عندما يُرى يف املنظر الجانبي وعندما يُرى يف املنظر األمامي .يُلْ َحظ وجود أو
غياب التكلس يف الحالتني.
انظر الحاشية  8يف الصفحة  6من أجل التسجيل االختياري للعرض للتثخن ال َج َنب ِّي املنترش يف املنظر الجانبي.
يشري االمتداد اىل الطول اإلجاميل لالشتامل مبا يتعلق مبسقط الجدار الجانبي للصدر من أجل التشارك يف املنظر الجانبي واملنظر األمامي:
 =1الطول اإلجاميل حتى  4/1مسقط الجدار الجانبي للصدر؛ و
 =2الطول اإلجاميل يفوق  4/1وحتى  2/1مسقط الجدار الجانبي للصدر؛ و
 =3الطول اإلجاميل يفوق  2/1مسقط الجدار الجانبي للصدر.
إن تعريف كل رمز ينبغي أن يُفهم كأن يُ ْسبَق بكلمة أو جملة متهيدية لتحديد املعنى كـَ "تبدالت ت َو ِّجه نحو" أو " َعتامات توحي بـِ" أو " ُمشْ تَبَه بـِ".
( atherosclerotic aortaتصلب عصيدي باألبهر)
( significant apical pleural thickeningتثخن َج َنب ِّي قمي ذو شأن)
( coalescence of small opacitiesالتحام ال َعتامات الصغرية)
)[ bulla(eفقاعة (فقاعات)]
[ cancer: thoracic malignancies excluding mesotheliomaرسطان (خباثات صدرية باستثناء ورم املتوسطة-ميزوثِليوما)]
[ calcified non-pneumoconiotic nodules (e.g. granuloma) orعقيدات أو عقد متكلسة ال تتعلق بتغربات الرئة (مثالً ،ورم حبيبي)]
nodes
( calcification in small pneumoconiotic opacitiesتكلس يف ال َعتامات الصغرية املتعلقة بتغربات الرئة)
( abnormality of cardiac size or shapeشذوذات يف حجم القلب أو شكله)
( cor pulmonaleالقلب الرئوي)
( cavityجوف)
( marked distortion of an intrathoracic structureانفتال واضح لبنية داخل الصدر)
( pleural effusionانصباب َج َنب ِّي)
( emphysemaنُفاخ)
( eggshell calcification of hilar or mediastinal lymph nodesتكلس قرش البيض للعقد اللمفية ال َّنقرييَّة أو املنصفية)
)[ fractured rib(s) (acute or healedضلع مكسور (أضالع مكسورة) (حادة أو ملتئمة)]
[ enlargement of non-calcified hilar or mediastinal lymph nodesضخامة العقد اللمفية ال َّنقرييَّة أو املنصفية غري املتكلسة]
[ honeycomb lungرئة متخربة (رئة شبيهة بعش النحل)]
( ill-defined diaphragm borderحافة حجاب سيئة التحديد)

امللحق هـ
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التعليقات

الرموز

ih
kl
me
pa
pb
pi
px

ra
rp
tb
od

 = Yنعم
 = Nال

التعاريف

( ill-defined heart borderحافة قلب سيئة التحديد)
[ septal (Kerley) linesالخطوط الحاجزية (خطوط كرييل)]
[ mesotheliomaورم املتوسطة (ميزو ِثليوما)]
( plate atelectasisانخامص ُصفيحي)
( parenchymal bandsاألرشطة املتنية)
( pleural thickening of an interlobar fissureالتثخن ال َج َنب ِّي للشق بني الفصوص)
( pneumothoraxاسرتواح الصدر)
 rounded atelectasisانخامص مستدير)
( rheumatoid pneumoconiosisتغرب الرئة الرثواين)
( tuberculosisالسل)
( other disease or significant abnormalityمرض آخر أو شذوذ ذو شأن)

باإلضافة إىل التعليقات بشأن الجودة التقنية للصورة الشعاعية (أنظر أعاله) ،فإن التعليقات رضورية إذا ما ُس ِّجل الرمز od
(مرض آخر) ،ولتحديد أي جزء من القراءة للصورة الشعاعية للصدر الذي يُعتقد من قبل القارئ أنه ال يتعلق باألغربة عىل
نحو محتمل أو مؤكد .ينبغي أيضاً تسجيل التعليقات لتوفري معلومات أخرى ذات صلة.

مبادئ توجيهية بشأن استخدام الصور الشعاعية لتغربات الرئة

 املشاركون يف اجتامعات- امللحق و
مكتب العمل الدويل التي نتج عنها
)2011 و2000( طبعتا التصنيف املنقحتان

اجتامع مجموعة املناقشة يف املقر الرئييس ملكتب العمل
1989 نوفمرب/ ترشين الثاين7-6 ، جنيف،الدويل
املشاركون

Professor P. Bartsch, Institut E. Malvoz, Liège, Belgium
Dr. Heinz Bohlig, Dormagen-Zons, Germany
Dr. Kurt G. Hering, Knappschaftskrankenhaus, Dortmund, Germany
Dr. Yutaka Hosoda, Radiation Effects Research Foundation, Japan
Dr. Matti Huuskonen, Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, Finland
Dr. Michael Jacobsen, Institute of Occupational Medicine, Edinburgh, United Kingdom
Mr. Otha Linton, American College of Radiology Task Force on Pneumoconiosis, Reston,
Virginia, United States
Professor Shixuan Lu, Institute of Occupational Health, Beijing, China
Professor Charles E. Rossiter, Harrow, United Kingdom
Dr. Gregory R. Wagner, National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH),
Morgantown, West Virginia, United States
Professor Jerome F. Wiot, University of Cincinnati Medical School, Cincinnati, Ohio,
United States

Dr. Kazutaka Kogi
Dr. Georges H. Coppée
Dr. Alois David
Dr. Michel Lesage

أمانة الرس ملكتب العمل الدويل
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،اجتامع مجموعة املناقشة يف كيوتو باليابان
1997 أكتوبر/ ترشين األول16-15
املشاركون

Dr. Kurt G. Hering, Knappschaftskrankenhaus, Dortmund, Germany
Dr. Yutaka Hosoda, Radiation Effects Research Foundation, Japan
Dr. Michael Jacobsen, Institute for Occupational and Social Medicine, University of
Cologne, Germany
Professor Yukinori Kusaka, Fukui Medical University, Japan
Mr. Otha Linton, Potomac, Massachusetts, United States
Dr. John E. Parker, National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH),
Morgantown, West Virginia, United States
Dr. Anthony V. Proto, Committee on Pneumoconiosis, American College of Radiology,
Reston, Virginia, United States
Professor Hisao Shida, Rosai Hospital for Silicosis, Tochigi, Japan
Dr. Gregory R. Wagner, National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH),
Morgantown, West Virginia, United States
Professor Jerome F. Wiot, University of Cincinnati Medical School, Cincinnati, Ohio,
United States
Dr. Anders J. Zitting, Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, Finland

Dr. Georges H. Coppée
Dr. Igor Fedotov

أمانة الرس ملكتب العمل الدويل

اجتامع مجموعة املناقشة يف مكتب الكلية األمريكية
، ريستون بفرجينيا بالواليات املتحدة،لعلم األشعة
1998 مارس/ آذار21-20
املشاركون

Dr. Kurt G. Hering, Knappschaftskrankenhaus, Dortmund, Germany
Dr. Yutaka Hosoda, Radiation Effects Research Foundation, Japan
Dr. Michael Jacobsen, Institute for Occupational and Social Medicine, University of
Cologne, Germany
Professor Yukinori Kusaka, Fukui Medical University, Japan
Mr. Otha Linton, Potomac, Maryland, United States
Dr. John E. Parker, National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH),
Morgantown, West Virginia, United States
Dr. Anthony V. Proto, Committee on Pneumoconiosis, American College of Radiology,
Reston, Virginia, United States
Professor Hisao Shida, Rosai Hospital for Silicosis, Tochigi, Japan
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Dr. Gregory R. Wagner, National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH),
Morgantown, West Virginia, United States
Professor Jerome F. Wiot, University of Cincinnati Medical School, Cincinnati, Ohio,
United States
Dr. Anders J. Zitting, Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, Finland

Dr. Igor Fedotov

أمانة الرس ملكتب العمل الدويل

اجتامع مجموعة املناقشة يف املكتب الفرعي
، واشنطن بالواليات املتحدة األمريكية،ملكتب العمل الدويل
2000 أكتوبر/ ترشين األول26
املشاركون

Dr. Kurt G. Hering, Knappschaftskrankenhaus, Dortmund, Germany
Dr. Yutaka Hosoda, Radiation Effects Research Foundation, Japan
Professor Michael Jacobsen, Institute for Occupational and Social Medicine, University
of Cologne, Germany
Professor Yukinori Kusaka, Fukui Medical University, Japan
Mr. Otha Linton, Potomac, Maryland, United States
Professor John E. Parker, Pulmonary and Critical Care Medicine, West Virginia University, Morgantown, West Virginia, United States
Dr. Anthony V. Proto, Committee on Pneumoconiosis, American College of Radiology,
Reston, Virginia, United States
Professor Hisao Shida, Rosai Hospital for Silicosis, Tochigi, Japan
Dr. Gregory R. Wagner, National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH),
Morgantown, West Virginia, United States
Dr. Anders J. Zitting, Helsinki, Finland

Dr. Benjamin O. Alli

أمانة الرس ملكتب العمل الدويل

اجتامع لجنة تنقيح تصنيف مكتب العمل الدويل
) يف روكفيل مباريالند2000( للصور الشعاعية لتغربات الرئة
2008 مارس/ آذار14-13 ،بالواليات املتحدة
املشاركون

Dr. Eduardo Algranti, Occupational Health Division, FUNDACENTRO, São Paulo,
Brazil
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Professor Jacques Ameille, AP-HP, Occupational Health Unit, Hôpital Raymond
Poincaré, Garches, France
Dr. Michael Attfield, National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH),
Morgantown, West Virginia, United States
Dr. Joseph E. Burkhart, National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH),
Morgantown, West Virginia, United States
Dr. A. Franzblau, University of Michigan School of Public Health, Ann Arbor, Michigan,
United States
Dr. Daniel A. Henry, Department of Radiology, Medical College of Virginia Hospitals,
Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia, United States
Dr. Kurt G. Hering, Knappschaftskrankenhaus (Miners’ Hospital), Dortmund, Germany
Professor Michael Jacobsen, Ulverston, United Kingdom
Professor Yukinori Kusaka, Fukui Medical University, Fukui, Japan
Professor John E. Parker, Pulmonary and Critical Care Medicine, West Virginia University, Morgantown, West Virginia, United States
Dr. Edward L. Petsonk, National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH),
Morgantown, West Virginia, United States
Dr. Ralph T. Shipley, University of Cincinnati College of Medicine, Cincinnati, Ohio,
United States
Professor Narufumi Suganuma, Department of Environmental Medicine, Kochi Medical
School, Kochi University, Kochi, Japan
Dr. Gregory R. Wagner, National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH),
Washington, DC, United States
Dr. David N. Weissman, National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH),
Morgantown, West Virginia, United States

Dr. Igor Fedotov

أمانة الرس ملكتب العمل الدويل
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امللحق و

قراء ال ِفلْم الذين شاركوا يف التجربة الدولية لقراءة ال ِفلْم
،)"للصور الشعاعية املعيارية الجديدة (التجربة "ال ُّربا ِع َّية
1995-1992
كندا

Dr. Raymond Bégin, Faculté de médecine, Université de Sherbrooke, Québec
Dr. Marc Desmeules, Hôpital Laval Centre de pneumologie, Ste-Foy, Québec
Dr. W. Keith C. Morgan, Chest Diseases Unit, University of Western Ontario, London,
Ontario
Dr. David C. F. Muir, Health Sciences Center, McMaster University, Hamilton, Ontario

الصني

Dr. Guowei Li, Zhaoyang Red Cross Hospital, Beijing
Dr. Shunging Liu, Chendu Peoples’ Hospital, Chendu
Dr. Yulin Liu, Institute of Industrial Health, Anshan Liaoning
Professor Cuijuan Zhang, National Institute of Occupational Medicine, Beijing

1

الجمهورية التشيكية

Professor Alois David, Postgraduate Medical School, Prague
Dr. Jirˇí Slepička, Faculty Hospital, Ostrava
Dr. František Staník, Department of Occupational Diseases, Miners’ Hospital, Karviná
Dr. Marja-Liisa Kokko, Tampere City Hospital, Tampere
Dr. Ossi Korhola, Helsinki University Central Hospital, Helsinki
Dr. Kristina M. Virkola, Helsinki University Children’s Hospital, Helsinki
Dr. Anders J. Zitting, Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki

فنلندا
فرنسا

Professor Jacques Ameille, Université Paris V, Faculté de médecine Paris Ouest,
Garches
Professor Patrick Brochard, Université Bordeaux II, Bordeaux
Professor Dominique Choudat, Université Paris V, Faculté de médecine Cochin, Paris
Professor Marc Letourneux, Université de Caen

أملانيا

Dr. Kurt G. Hering, Knappschaftskrankenhaus, Dortmund
Dr. Peter Rathjen, Knappschaftskrankenhaus, Dortmund
Dr. Klaus Siegmund, Institut für Arbeitsmedizin der Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf
Dr. Volkmar Wiebe, Berufgenossenschaftliche Krankenanstalten, Universitätsklinik,
Bochum

. تشيكسلوفاكيا قبل هذا التاريخ.1993 يناير/ كانون الثاين1  اعتبارا ً من1
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Dr. Keizo Chiyotani, Rosai Hospital for Silicosis, Tochigi
Professor Yukinori Kusaka, Fukui Medical University, Fukui
Dr. Hiroshi Morikubo, Rosai Hospital for Silicosis, Tochigi
Professor Hisao Shida, Rosai Hospital for Silicosis, Tochigi

اليابان
بولندا

Professor Aleksandra Kujawska, Institute of Occupational Medicine and Environmental
Health, Sosnowiec
Professor Kazimierz Marek, Institute of Occupational Medicine and Environmental
Health, Sosnowiec
Dr. Aleksander Stachura, Institute of Occupational Medicine and Environmental Health,
Sosnowiec
Dr. Andrzej Stasiow, Hospital Ward and Outpatient Clinic for Occupational Diseases in
Coalminers, Katowice-Ochojec
1
Professor Ladislav Benicky´, Medical Faculty, Kosˇice

سلوفاكيا

اململكة املتحدة

Dr. Douglas Scarisbrick, British Coal Corporation Radiological Service, Mansfield
Woodhouse, N otti nghamshi re
Professor Anthony Seaton, Department of Environmental and Occupational Medicine,
Aberdeen University, Aberdeen
Dr. Colin A. Soutar, Institute of Occupational Medicine, Edinburgh
Dr. Paul Willdig, British Coal Corporation Radiological Service, Mansfield Woodhouse,
Nottinghamshire

الواليات املتحدة

Professor N. LeRoy Lapp, Pulmonary and Critical Care Medicine, West Virginia University, Morgantown, West Virginia
Dr. Steven Short, Manhattan, Kansas
Dr. Mei-Lin Wang, Morgantown, West Virginia
Dr. Susan Weber, Pulmonary and Critical Care Medicine, West Virginia University,
Morgantown, West Virginia

. تشيكسلوفاكيا قبل هذا التاريخ.1993 يناير/ كانون الثاين1  اعتبارا ً من1
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(طبعة منقحة )2011

ً
في مواصلة الكفاح لحماية صحة العمال املعرضين مهنيا لألغبرة املنقولة بالهواء ،فإن
منظمة العمل الدولية تسعى منذ سنوات عديدة لتحسين فهم مشاكل تغبرات الرئة .إن
للصور الشعاعية الصادرة عن منظمة
املبادئ التوجيهية الستخدام التصنيف
الدولي )
ُ
ً
جيدا ُ
وص ِّمم لجعل طرائق التصنيف
العمل الدولية هي اإلصدار األحدث لكتاب أ ِ ّسس
معيارية ولتسهيل املقارنات املتعلقة بإحصاءات تغبرات الرئة وتقاريرالبحوث.
هــذه الطبعــة املنقحــة للمبــادئ التوجيهيــة تكمــل الطبعــة الســابقة الصــادرة فــي عــام 2000
مــن خــال الفصــل  6الجديــد برمتــه .يوســع هــذا الفصــل قابليــة تطبيــق نظــام منظمــة العمــل
الدولية على تصنيفات النتائج من الصور الشعاعية الرقمية للصدر .إن الصورة الرقمية
ُْ
املعياريــة ( ،)ILO 2011-Dالتــي تشــتق مــن الصــورة الشــعاعية املعياريــة ( ،)2000أن ِتجــت
لهــذا الغــرض.
ُي َحـ ِّـدد النــص الجديــد فــي الفصــل  6مبــادئ مــن أجــل رؤيــة الصــورة الرقميــة للصــدرويغطــي
ً
ً
إظهــارا وتخزينــا فعاليــن للصــور الرقميــة .إن التقديــم املتعلــق بهــذه الطبعــة املنقحــة ُي َحـ ِّـدد
املصطلحــات املســتخدمة لتمييــز األنمــاط املختلفــة لصــور الصــدر.
ْ
إن املبــادئ التوجيهيــة الســابقة ( )2000لتصنيــف الصــور
الشاشــة» ال
ـعاعيةِ i t a
«الفoلـnـمl a-
c Oال ُcشـp u
ـذه الطبعــة،
إنتاtجـyـه فـaـيnهـd
تـزال قابلــة للتطبيــق .إن النــص ذا الصلــة للطبعــة الســابقة أعSيـaـدe f
وإن املجموعــات املرتبطــة للصــور الشــعاعية املعياريــة ال ت ـزال متوفــرة مــن مكتــب العمــل
htlaeH
الدولــي.
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