
 الملخص العربى

  

تص��نف اورام ال��دماغ ال��ي اورام حمي��ده واورام خبيث��ه ويعتم��د ع���ج وال��تكھن  بعاقب��ه             

كما يعتم�د ايض�ا عل�ى معرف�ه امت�داد ال�ورم داخ�ل ،الورم على التشخيص  الدقيق   والمبكر للورم 

 ويعتب�ر الفح�ص ب�الرنين المغنطيس�ي ا8نتش�اري. الدماغ وع�ق�ه ب�ا8جزاء الحساس�ه م�ن ال�دماغ 

  .واحدا من الفحوصات التي تستخدم في تشخيص اورام المخ 

التص��وير المحم��ل ،يتض��من الفح��ص ب��الربين المغنطيس��ي باس��تخدام طريق��ه ا8نتش��ار             

كما . با8نتشار والذي يظھر مناطق ذات اشارات مرتفعه ومنخفضه دلي� على انتشار مقيد او حر

  مع اعطاء تقيم رقمي ل�نتشار T2 لقي فيه تاثير متواليه يتضمن معامل ا8نتشار الظاھري الذي ي

ويتميزالتص�ويربالرنين المغناطيس��ى باس��تخدام طريق��ة ا8نتش�ار بقص��ر وق��ت التص��ويرو            

الحساسية العالية للتغير فى حركة الجزيئات و لكن يعيبه عدم تجانس المجال المغناطيسى و ال�ذى 

اء الھ�واء م�ع اUنس�جة مث�ل منطق�ة ق�اع الجمجم�ة إل�ى جان�ب يظھر بصفة خاصة عند من�اطق التق�

  .انخفاض مستوى درجة وضوح الصورة

ويعتبر قصور الدورة الدموية فى المخ أوسع تطبيقاته كما أنه يعطى معلومات مفيدة ع�ن            

  . إصابات المخ المختلفة اضافة الى الجلطات المخية الحادة

اتس�اق ب�ين معام�ل ا8نتش�ار الظ�اھرى و خلوي�ة ال�ورم كم�ا يس�اعد  ويوجد ف�ى أورام الم�خ         

و . نتشارى فى تفرقة أورام المخ ذات الدرجة المنخفض�ة م�ن جلط�ات الم�خ\الرنين المغناطيسى ا

  .يساعد فى تحديد أماكن أخذ العينات

غة م��ن نتش��ارى تفرق��ة أج��زاء اUورام الت��ى 8 تقب��ل الص��ب\ويمك��ن لل��رنين المغناطيس��ى ا          

ا8رتشاح المائى المحيط بالورم و قد وجد أن النسبة بين معامل ا8نتشار الظ�اھرى ل�نس�جة الت�ى 

عالية حول (T2) تأخذ صبغة فى اUورام و بين معامل ا8نتشار الظاھرى ل`نسجة ذات اشارات  

  .الورم يمكنھا التفرقة بين ارتجاع اUورام و تغيرات ما بعد الع�ج

ن لمعام�ل ا8نتش�ار الظ�اھرى أن يف�رق ب�ين بع�ض أورام البط�ين المخ�ى الراب�ع  ع�ن ويمك        

  .بعض أورام المخ اUخرى 



اج الم�خ \ويستخدم الرنين المغناطيسى ا          نتشارى م�ع قلي�ل م�ن ا8س�تثناءات ف�ى تفرق�ة خ�رَّ

  .من أورام المخ المتكيسة أو المتنكرزة 

رى اUكي��اس البش��رانية بص��ورة واض��حة و يفرقھ��ا م��ن نتش��ا\ويظھرلن��ا ال��رنين المغناطيس��ى ا 

  .اUكياس العنكبوتية و يساعد فى تقييم المريض بعد الجراحة

ونسبه للع�قه بين درجه خلويه الورم  ومعامل ا8نتشار فان الرنين المغنطيسي ا8نتش�اري يمكن�ه 

  .المساعده في تقيم استجابه الورم للع�ج

 


