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الملخص
خلفيةةة الدراسةةة :ان برريتن م ادررالك اة ررسا او ررالنأ مو وم ف املررمك وررا اوطسنررس اررم او ررياال الل اررم ر ال ررياالن او ر
اوحيش ا  ،تاوذي نط بي ام ا ثي او ياال الل وا او .بالويغ ام ذوك ان كتر هذا اوبيتتوم بطوس عم او طيوة اوأالا ة وستره.
اهةةداا الدراسةةة :هررسوه هررذه اوسرا ررة او ر او طبورري اوأو وررال ا او ررالعا و ررالنأ مو وم ف وررا ررياالن او ر اوحيش ر ا تاو ررو
اوطال ا اوطبوطا او و او الظي تاقالر ه اع اوخصال ص او ي وة او ينينة و يض .
المرضى والطرائق  :اربطمن حالوه ام اريض رياالن او ر اوحيشر ا تع ر علري حالورة ابوطورة تر ا ر خساا ال ورا اوبحر
حو ل طه او الذج وا و يا  . ٢٠١٦او ط ماالل او ط قة بالوط ي  ،اوج  ،اأالن اومرم ،اولرأ او رينيي  ،ايح رة اورمرم
تكرل ره او ي روة تر تحصرو ال تاعرالكا او اري ب رال ارم ابر اع صالنرووم اص روم  .تر نربا اأرالن اطبري بالوصرب الل او العورة
بال خسام او النأ مو وم ف .
النتائج :ال ه او الء ا ثي انالبة ام اويلالل وا هذه اوسرا ة  ،حو ان او الن هم ارم ا ثري او رالال او صرالبة  .ان تطبووري
او ررالنأ مو وم ررالن عررالوا لررسا وررا اوررمرم اقالر ررة اررع او ررو اوطبوطررا  )p=0.001اررع اطررسل ت رربة ا حرريا )24.8±55
 .)10.8±22ت انجالك عالاة احصال وة و بيتتوم اع ايح ه  )p=0.03تو تملس عالاة اع اوط ي  ،اوج تاأالن اومرم.
االستنتاجات  :او النأ مو وم ف املمك بصمرا تا حة وا او ياالن اوحيش ا و تنزكاك اع ايح ة اومرم تن أم ا ر خسااه
بيتتوم احسك و لخوص او ياالن ام او و اوطبوطا .
الكلمات المفتاحية : :ادالك اة سا  ,او النأ مو وم ,ياالن او اوحيش ا.
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 1وة اوطب – لالاطة كنالو – كنالو – اوطياق.
 2وة اب األ الن –لالاطة ب ساك –ب ساك –اوطياق.
وة اب األ الن -اوجالاطة اوما وة و ط مم تاو أ موملا -او النينة – اوطياق.

Vol. 13 Issue 2, December 2017

15

Diyala Journal of Medicine

