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يحتاج المرضي الذين ترضوا الصابات في العمود الفقري الي العديد من الفحوصات       

االشعاعيه المبكره لمعرفه نوع االصابات واالضرار ودرجه خطورتها في كل من العظام و االربطه و 

االمثل سواء الغضاريف واالعصاب مما يساعد في اتخاذ االجراء المناسب وتحديد كيفيه التصرف 

تحفظيا او جلراحيا كما يساعد في معرفه نوع الجراحات المناسبه لكل حاله ومتابعه الحاله بعد 

  .الجراحه ويعد التصوير بالرنين المغناطيسي حاليا من التقنيات الممتازه التي تساعد في كل ذلك

ابات االنسـجه الرخـوه يعد تصوير الفقرات بالرنين المغناطيسي طريقـه ممتـازه فـي تقيـيم اصـ       

ان اخصــائيي االصــابات يقبلــون باســتخدام التصــوير . كمــا انهــا المرجــع الثابــت فــي هــذا االعتبــار 

يـتم عمـل الـرنين المغناطيسـي بعـد االشـعه . بالرنين المغناطيسي لـدي مرصـي االصـابات العصـبيه 

ـــه بشـــكل اساســـي وبو  ـــتم المقارن ـــم ت ـــاخر ث ـــد التشـــخيص او يت ـــي ال يفق ـــه حت اســـطه اشـــعه العادي

 .الفلوروسكوبي او االشعه المقطعيه

ان اســتخدام الــرنين المغناطيســي او االشــعه المقطعيــه فــي مرضــي االصــابات ومقارنتهــا فــي       

لقـد اثبتـت نتـائج اسـتخدام تصـوير الـرنين . تقييم وتشخيص العمود الفقري يعتبر مجال بحث دائـم 

فقرات و االربطه و الغضاريف و االنسجه الرخوه و المغناطيسي قدره فائقه في تشخيص اصابات ال

كما له القدره علي تحديد االمراض االخري المرافقه للعمود الفقـري باالضـافه الـي . النخاع الشوكي 

ان الــرنين المغناطيســي ال يعيــق عمليــه فحــص المــريض ولــيس هنــاك أي خطــوره مــن مضــاعفات 

  .االصابات العصبيه للمريض

ين المغناطيسي في عمليه الفحص تعتمد علي العديد مـن العوامـل واحـدي هـذه ان نجاح الرن      

  .العوامل هي توقيت عمليه الفحص واستخدام المقاييس المناسبه لذلك

يتضح من خالل االيجابيات الموضحه سابقا ان دور الرنين المغناطيسـي فـي تقيـيم اصـابات       

العاديـه و الفلوروسـكوبي كمـا انـه يعتبـر الفحـص  العمود الفقري يفوق العديد من وسـائل التصـوير

  .االمثل والمناسب في تشخيص اصابات العمود الفقري و النخاع الشوكي
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