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  الملخص العربى
  

يض الغير طبيعيـة فـى المـخ ا  طياف نواتجأيعتبر الرنين الطيفى طريقة بسيطة 
كتشاف 
 حديثـه صبحت وسيلة تشخيصـيةأفقد . ياتينرالكو  لين والكو  تاترأسيتيل ا سبا -ن مثل

  .ورام المخألتقييم عدد من امراض الجھاز العصبى المركزى و با
خص الصرع و 
  

مـن % ٣٠حـوالى  ھنـاك نحيـث أ. كثـر ا
ضـطرابات العصـبية شـيوعاً أعتبر من ن الصرع يإ
لديھم مقاومة للعVج بأدوية مضادات الصرع التقليديـة و الكثيـر مـنھم يعـانى مـن  ىالمرض

مـن نوبـات ون المرضـى يعـانغالبيـة و . و ضـعف اZدراك المرضى ءمثل الھدو اXثار الجانبية
الجـزء ا
وسـط مـن الفـص ھو رھا فى كثير من الحا
ت جزئية مركبة و التى اتضح ان مصد

  .بالتحديد من مناطق الحصين و الصخر البركانىللمخ و الصدغى 
  

مرشـحين  ايعتبـرو للعـVج الـدوائى تسـتجيب 
 من نوبات جزئية ان المرضى الذين يعانون
رسم  يستخدم رسم المخ  و لذا.محتملين للجراحة لذا يجب تحديد مكان بؤرة الصرع بدقة

  .الجھة المصابه بدقهلتحديد  ىيضو ا الشكلى المخ بالفيديو و التصوير 
  

مـن مرضـى % ٩٠ – ٧٠يوضح التشوھات الشكلية فى ن أيمكن  المغناطيسى ان الرنين 
الـرنين الطيفـى النسـب الغيـر  كما يوضـح .الدوائى صرع الفص الصدغى المقاومين للعVج

ن اكثـر أ كمـا .السـلبىالتقليـدى يـض حتـى فـى المرضـى ذوى الـرنين واتج ا نـطبيعية ل
  .ياتينرالك + لين والك /تاترأسيتيل ا سبا -ن النسب دقة ھى نسبة

  

يـض فـى واتج ا نـن يكتشف النسب الغير طبيعية لأالرنين الطيفى يستطيع أن  تبينلقد و
ر الـرنين المغناطيسـى الفص الصدغى المتضرر متفقاً مع رسم المخ و بدقة اكثر من تصـوي

يـض يمكـن ان توجـد حتـى فـى الفـص ان النسـب الغيـر طبيعيـة لنـواتج ا كما  .التقليدى
يمكن التحديد الصـحيح   و باستخدام مؤشر الV تماثل .الصدغى المقابل و لكن بدرجة أقل

  .ينيالصدغ ينالفصحالة إصابة لبؤرة الصرع حتى فى 
  

  ياتينرالك + لين والك /تاترأسيتيل ا سبا -ن ان نقص نسبة الرنين الطيفى ركما أظھ
مـن ھـؤ
ء ذوى  كثـرلصـرع أل ةمضـادال دويـةلo ةغيـر جيـدسـتجابه الاZفى المرضى ذوى 

  .مما يثبت الدور الجيد للرنين الطيفى فى تقييم صرع الفص الصدغى.ةجيدستجابة الا 


