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 الملخص العربي
 الغممم  . صمممغي   لعابيممم  يغممم   كبيممم   لعابيممم  غممم   مجممممينتي  الممم  العابيممم  الغممم   تنقسممم 

 الغممم   امممما المسممما  تحممم  يالغممم   الفممم  تحممم  الغممم  , النكفيممم  الغممم   ازياج ثممم   الكبممم   المعابيممم 
 يالصممممغ   الكبمممم   المعابيمممم  الغمممم  . بال قبمممم  الهضممممم  الجهمممماز فمممم  ميجممممي   الصممممغ   المعابيمممم 

 .المعابي  الغ   حصيا  اشه ها االم اض م  لكثي  ض مع  

 انسممممممم ا ,التهممممممما  مممممممماتكي  يغاليممممممما كثيممممممم   المعابيممممممم  الغممممممم   تصمممممممي  التممممممم  االمممممممم اض
 فمم  المخما  تمم اك  هم  المعابيم  الغمم   تصمي  التمم  االمم اض اكثم  ممم . اي ا  اي نم ي ,لمقنميا 
 ب ممان  غشمما  لمم  ممماهي منهمماي  السممفم  لمشممف  المخمما   الغشمما  فمم  يكممي  يغالبمما الضمما  الغشمما 
 المعابيمم  الغمم   حصمميا  اممما استئصممال  بعمم  اخمم   ممم   مممايره  ينمما  ا بالج احمم  يعممال  يغالبمما
 المعابيمم  الغمم   الي ا  بالنسممب  اممما. انسمم ا ها المم  يتممى   لمعمما  المفمم ز  القنمميا  فمم  تكممي  غالبمما
 النكفيمم  الغمم   اي ا  ممم  %05-05 ممم  يتمثمم  المخممتم  الحميمم  الممي   شمميينا االي ا  اكثمم  فممم 
 .الف  تجييف ف  تيج  يغالبا كك  المعابي  الغ   اي ا  نصف االق  ينم 

 امم اض تشمخي  ف  اهاما  ي ا تمع  الت  المختمف  التصيي  يسائ  م  الع ي  هنا 
 يفممم   اكثممم ه  يلكنهممما يتكمفممم  حساسمممي  اقمهممم  تعتبممم  يالتممم  العا يممم  االشمممع  يمنهممما المعابيممم  الغممم  
 هميم  اقم  يلكنهما  الحصيا  تصيي  ف  ج ا مهم  تعتب  المق عي  االشع , لمحصيا  يتمييزا
 ل شمممع  تكيمممم  فهمممي المغنا يسممم  الممم ني  امممما الم ا يممم  القنممميا  ل ىيممم  بالصمممبغ  التصممميي  مممم 

 يعتبمم  الصمميتي  فممي  بالميجمما  التصمميي  اممما المينمم  الخ يمما  سمم  نممم  الفائقمم  لق  تمم  المق عيمم 
 ممماا ا االي ا  يقممي  يايضمما الغمم    اخمم  ال مييمم  االينيمم  يقممي  انمم  كممما ضمما   يغيمم   يع سمم   يقمم 
 فممم  يسمممتخ   مممما نممما  ا النممميي  التصممميي  يلكممم  االي ا  مممم  نينممم  ياخممم   خمممي  اي صممممب  كانممم 

 .المعابي  الغ   ام اض تشخي 
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 غيم   ي  فهمي المعابيم  الغم   امم اض تشمخي  فم  المق عي  االشع  ل ي  بالنسب  اما
 .نام  يال قب  ال اس ام اض تشخي  ف  نا  

 بم ي  المعابيم  الغم   التهما  امم اض تشمخي  فم   المثمم  ال  يقم  ه  تعتب  المق عي  االشع 
 .لمصبغ  الغ   استقبا  م   لتصيي  يبالصبغ  الحصيا  لتصيي  صبغ 

 المي   ا مكم لمع فم   المعابيم  الغم   امم اض تصميي  فم  ايضما مهمم  المق عي  االشع 
 .خبي  اي حمي  كا  ا ا ينين  يامت ا  

 



 

 
 

 رسالة مقدمة من

  الطبيبة
 شيرين مختار إبراهيم أحمد

 الجراحة و الطب بكالوريوس

 
 

 إشراف تحت
 الدكتور األستاذ

 مدحت محمد رفعت
 األشعة التشخيصية  أستاذ

 بنها جامعة -الطب كلية

 
 

 الدكتور

 هشام محمد فاروق 
 األشعة التشخيصية  مساعد أستاذ

 بنها جامعة -الطب كلية
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