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الرنين المغناطيسى لمقمب واالوعيو الدمويو ىو طريقو غير تداخميو فعالو لتقييم أمراض 

 صمامات القمب دون استخدام صبغات ضاره  او التعرض لالشعاع المتأين .

عدم التعرض لإلشعاع المتأين ىو أمر ضروري  لمرضى صمامات القمب الذين ىم فى 
 تكرار الفحص طوال فتره المرض. حاجو الى

فحص القمب باألشعو التميفزيونيو  ال يزال ىو الفحص المثالى لمحصول عمى المعمومات 
التشريحيو بما يخص  عدد وريقات الصمام و سمك الصمام  ووجود التياب بالغشاء المبطن لمقمب  

لالرتجاع  و الضيق فى و مع ذلك  فالرنين المغناطيسى اكثر دقو و فاعميو فى حساب مقدار ا
 صمامات القمب دون التعرض لالشعاع .

تقييم صمامات القمب بواسطو الرنين المغناطيسى يعتمد بصفو عامو عمى ثالث تقنيات :         
 وتقنيو التصوير المتتابع و تقنيو الرنين المغناطيسى الخاصو بالسرعو تقنيو الدم االسود

المغناطيسى توفر رؤيو شكل الصمام وكذلك رؤيو حجم وتركيب  تقنيو الدم االسود لمرنين        
   0غرف القمب المختمفو واالوعيو الدمويو الكبرى

  و مساحو  كشكل وحركو تقنيو التصوير المتتابع توفر معظم المعمومات التركيبيو و الوظيفيو       
 بطين و حركو الصمامات الصناعيووكذلك حجم ووظيفو الالصمام و درجو الضيق او االرتجاع ب

تقنيات الرنين المغناطيسى الخاصو بالسرعو توفر معمومات ىامو تسمح بقياس كميو وسرعو       
مثل كميو الدم الذى يضخو البطين وكميو الدم المرتجع فى حالو ارتجاع الصمام و سريان الدم 

 سرعو الدم المار عبر الصمام الضيق 

نين المغناطيسى المختمفو فى قياس ابعاد القمب وكذلك القدره عمى قياس كل من قدره تقنيات الر       
االرتجاع والضيق الصمامى  يرجح  دوره فى تقييم تأثير التدخل الجراحى و مراقبو نسبو االرتجاع 
فى حاالت االرتجاع الصمامى  من اجل التخطيط لمتدخل الجراحى وتجنب االختالل الوظيفى 

 لمبطين.
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د اجيزه الرنين المغناطيسى و ظيور تقنيات اكثر سرعو و تقدما فان الرنين مع تزاي
 المغناطيسى سيصبح الوسيمو الروتينيو لتشخيص و متابعو مرضى صمامات القمب . 



 
دور الرنين الوغناطيسى فى 

واهات القلبصتقيين اهراض   
 
 

  هقال

 توطئة للحصول علي درجة المبجستير في األشعة

محمذ عواد توفيقمقذم من الطبيب/   
 بكبلوريوس الطب والجراحة 
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