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الملخص
خلفية الدراسة :تبدأ التغيرات اإلنحاللية الحاصلة في غضروف الفقرات في نهاية المراهقة وبداية البلوغ بعد إنتهاا ررللاة
النمااو الماااماني والت ااونز واإلنااروف الغضااروفي الق نااي ناااان الح ااوم انااد اتخفااام والمااراهقي وت تلاا أارا اا
الاريرية واتسباب ا تلك لدى البالغي ز
اهداف الدراسة :لتقييم رعدم اإلنروف الغضروفي الق ني اند المراهقي واناسة النتااج الااريرية واوااعااية والمرالياة
اند رممواة ر المر ى المراهقي وفي بداية البلوغ ز
ا
المرضى والطرائق  :تمت هذه الدراسة اإلسترجاعية على  1045حالة رفع الضرعر ج جراحيعا التع تعا هجرااهعا سعا ا
ف حدة جراحة األعصاب فع مستفع ى بر يعل التمليمع عي ععاا  2001ععاا  . 2015تعا تفعصيك فافعة الحعابت عل
المملية اس طة هجراء رني مضناطيس لل رات ال طنيعة مع ب عد فحعك الم عرا .فع ال دايعة فافعة الحعابت ع لجعت
تح ظيا لمدة تجا زت ثالثة بفهر لف د نجاح ،تا مدها هجراء المملية الجراحية المالئمعة للمررعى ريعر المسعتجي ي
للمالج التح ظ الذي لا يتحمل ا األلا الفديد ب دء ظه ر ررر عص متط ر م ال ت .فع يع ا هصعراج المعري
مد المملية م صالل هستممال . kirkaldy –Willis criteria
م الردهة تا ت ييا حالة المري
النتائج :كان  13ر ام  1045رريض في س المراهقة وفي بداية البلوغ بي امر  13سنة و 21سنة وكانا ناابة الاككون
الى اوناث 1,16:1ز كان لوالي  %70ر المر ى لديهم تانيخ سابق لشدة خانجيةز وكان المعانااة الرجيااية انادز %77
ر المر ى هي وجوا ألم الظهر في المن قة الق نية وارف النااز استمرت ااارا المار لمادة تمااوالت ال اة اااهرز
كان نتاج  kirkaldy –Willis criteriaرمتاالة او جيدة اند %92ر المر ىز تم رتابعة المر ى لفترة تتراوح باي 4
أاهر وسنتي وبمعدم  14اهرز
االستتتنتاجا  :اونااروف الغضااروفي انااد المااراهقي وفااي بدايااة البلااوغ غياار ااااجال وفااي كبياار را الحاااوت يعااوا ساابب الااى
التعر لشدة خانجياةز التاداخا المرالاي للمر اى يرياا او ياا اواارا الااريرية بااراة ويت االا بنتااج جيادة
ورمتاالة اند اوكبرية ر المر ز
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البريد االلكترونيemadhammood@yahoo.com :
تاريخ استالم البحث 18 :نياان 2017
تاريخ قبول البحث 4 :لريران 2017
 1قام المرالة -كلية ال ا  -جارعة انبيا ال بية -انبيا -العرافز

Vol. 13 Issue 1, October 2017

14

Diyala Journal of Medicine

