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الملخص
خلفية الدراسة :حقن البالزما الذاتي يمكن أن يحفز أستجابة الشفاء في اضطرابات االوتار المزمنة.
اهددا الدراسدة :هدفف هددذ الفراسدة لمقارندة حقدن البالزمددا الدذاتي مدا حقدن الكترتوكتسددتورويف فدي دالل الت دا ال فافددة
االخمصوة .
المرضى والطرائق  :اشتملت الدراسة على واحد و ستين مصاب بالتهاب اللفافة االخمصية المزممن و الزنين راو زو عيزاد
ال ظام و الكسور في مستشفى اربيل الت ليمي للفتر من األول من كانون الثاني و لغاية الواحد و الثالثين مزن كزانون األول
من ال زام  . 2015تزم تزومي هم الزى مومزوعتينم الموموعزة شمل تشزمل ثالثزون مصزاب تزم عالوزال بح زن البالممزا الزناتيم و
الموموعة شبل تشمل واحد و ثالثون مصاب تم عالوزال بح زن الكورتيكوسزتيرويد.تم ت يزيم شزد األلزم اعتمزادا علزى م يزا
التناظرية البصرية شvisual analogue scaleل قبل ال الجم اسبوعينم شهر واحدم و ثالث اشهر ب د ال الج.
النتددائ  :فددي االسدددبت ون و الشدد ر االول بنددف الحقدددن حددان مألدددتتل الحددف مددن االدددم أ دد بك وددر بدددون مصددابون مجمت دددة
التتالي) ,في حون لم يكن هناك فرق حبور بون مألتتيات الحف مدن االدم بدون
الكترتوكتستورويف ( P = 0.012و 0.010
المجمددت تون بنددف أددال أ د ر مددن الحقددن ( )P = 0.11وحددان االنافددا فددي مريددات مقودداة التنايريددة البصددرية لكددال
المجمدت تون حبودرا مدا مدرور الت د ( )P = <0.001ومدا للدأ أي درت مجمت دة الكترتوكتسدتورويف انافاضدا ف حدام فددي
مألتتيات االم في و أ ل من مجمت ة البالزما الذاتي ,و تغوورات هضبوة الشكل في و د مبكدر مدن االسدبتث ال داني بندف
الحقن.
االسدددتنتا ا  :حانددد حقدددن البالزمدددا الدددذاتي فنالدددة فدددي خفدددل مألدددتتيات االدددم ,و أن لدددم يكدددن بألدددر ة و فنالودددة حقدددن
الكترتوكتستورويف.
نطاق التماأ وة البصرية,البالزما الذاتوة,حترتوكتسورويف.
الكلما المفتاحية :ماخل الحقن,
البريد االلكترونيShvan.khattab@gmail.com :
تاريخ استالم البحث 6 :حانتن االول 2016
تاريخ قبول البحث 24 :أي تل 2017
 1مألتشف أربول التن ومي – اربول – النراق
 2كلية الطب – وام ة هولير الطبية– اربيل  -ال راق

Vol. 13 Issue 2, December 2017

1

Diyala Journal of Medicine

