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الملخص
خلفية الدراسة :حقن البالزما الذاتي يمكن أن يحفز أستجابة الشفاء في اضطرابات االوتار المزمنة.
اهداف الدراسة :مقارنة تأثير حقن البالزما الذاتي مع حقن الكورتيكوستيرويد في عالج التهاب اللفافة االخمصية .
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 الج و اسبوعين و شهر واحد و ثالث اشهر ب د ال الج.
النتائج :فيي االسيبوعين و الشيهر االوع بايد الحقين سيان مليتوم الحيد مين ابليي أعلي بكصيير عنيد المصيابين فيي المجموعية
االول و الماالجين بحقن الكورتيكوستيرويد ( P= 0.012و  0.010علي التيوالي ف فيي حيين ليي يكين رنياب فيري سبيير بيين
مليتويات الحييد مين ابلييي بيين المجمييوعتين بايد ثييالح أ ييهر مين الحقيين ( P= 0.11وسيان االنففيياي فيي ترمييات مقيييا
التناظرية البصرية لكال المجموعتين سبيرا مع مرور الوقي ( P< 0.001وميع لليأ أظهيرت مجموعية الكورتيكوسيتيرويد
انففاضا ً حات في ملتويات ابلي في وق اسرع من مجموعة البالزما الذاتيف و تغييير علي خيس مليتقيي فيي مايدع االليي فيي
وق مبكر من االسبوع الصاني باد الحقن.
االستتتتنتا ا  :سيييان حقييين البالزميييا اليييذاتي فاييياال فيييي خفييي مليييتويات ابلييييف و أن ليييي يكييين بليييرعة و فااليييية حقييين
الكورتيكوستيرويد.
الكلما المفتاحية :سلور فوي القمةفتففي مفتوحفالمقاربة الفلفية مقابل الالحقة.
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