
 

 

 اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم
 إدارة اإلعالم                                                                                              

 دور الفحص بالرنني املغناطيسي يف تقييم 
 إصابات العمود الفقري

 الماجسوتيرإسالم سمير سعد جوود  لنيود درجوة  تناولت الدراسة العلمية التي قام بها الباحث /
حيوث يعوود  بنهوابعنووا    دور الححوب بوالرني  المطناييسووي يوي تصيويم إلووابات العموود الحصور  بجامعووة 

 .يريصة ممتاز  يي تصييم إلابات األنسجة الرخو  كما أنها المرجع الثابت يي هذا اإلعتبار

ريصة ممتاز  يي تصييم إلابات األنسجة الرخو  كما يعد تلوير الحصرات بالرني  المطناييسي ي
أنهوووا المرجوووع الثابوووت يوووي هوووذا اإلعتبوووار إ  أخلووواسيي اإللوووابات يصبلوووو  باسوووتخدام التلووووير بوووالرني  

العاديوة حتوى  ةبعود األعوعالمطناييسي لدى مرضى اإللابات العلبية يتم عمد الورني  المطناييسوي 
أعوعة الحلوروسوكوبي أو األعوعة   ارنوة بعوكد أساسوي وبواسويةالمصال يحصد التعخيب أو يتأخر ثم توتم 

 المصيعية.

الحساسووية يووي تحديوود اإللووابات  يوور إ  اليريصووة المثلووى للتعووخيب يجوون أ  تكووو  عووديد  
المستصر  والتي ممك  أ  تؤد  بدورها إلى زياد  المضاعحات المرضية يي وحد  اليووار  والرعايوة إ  
الححووووب المناسوووون لمرضووووى اإللووووابات المتعوووودد  للحصوووورات مووووا زاد متعوووودد الرؤيووووة وهنووووا  العديوووود موووو  

 األععة. اإلستراتيجيات المستخدمة للتعخيب لمختلف يرق التلوير ب

إ  إسووتخدام الوورني  المطناييسووي أو األعووعة المصيعيووة يووي مرضووى اإللووابات ومصارنتهووا يووي 
تصيوويم وتعوووخيب العموووود الحصووور  يعتبووور مجووواد بحوووث داسوووم. لصووود اثبتوووت نتووواس  إسوووتخدام تلووووير الووورني  

النخوا  المطناييسوي قودر  ياسصوة يوي تعوخيب إلوابة الحصورات واألربيوة والطضوروف واألنسوجة الرخوو  و 



العوكي كموا لوا الصودر  علوى تحديود األموراى األخورى المرايصوة للعموود الحصور  باإلضواية إلوى أ  الورني  
المطناييسووووي ال يعيووووق عمليووووة يحووووب المووووريى ولووووية هنووووا  أ  خيووووور  يووووي مضوووواعحة اإللووووابات 

 العلبية للمريى. 

حودى هوذ  إ  نجاح الرني  المطناييسي يي عمليوة الححوب تعتمود علوى العديود مو  ا لعوامود واح
 العوامد هي توقيت عملية الححب واستخدام المصايية المناسبة لذل .

يوي تصيويم إلوابات يتضح م  خالد اإليجابيات الموضحة سابصا أ  دور الورني  المطناييسوي 
العمود الحصر  يحوق العديد م  وساسد التلوير العادية والحلوروسكوبي كما أنا يعتبور الححوب األمثود 

المناسن يي تعوخيب إلوابات العموود الحصور  والنخوا  العووكي وتهودف هوذ  الدراسوة إلوى تصيويم دور و 
 الرني  المطناييسي يي تعخيب إلابات العمود الحصر .


