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الملخص
خلفيةة الدراسةة :كسر اروق ا لقمة رد قرالط لل هروا كر لقكسر للك ر الر ل قرو لقنةرال لل ا ارج لقن ر قلل رو لق مر
لق تالبيس عج ي لقجمال تم تبنيه قيك ن لقط يةد لقنال يد لق ختو ة نتوئج كره لقط يةرد تنت رال بلر ة ئيسريد عمرن لتةرون
ل و لقكس لستة ل يد لقت بيت ق كنوك عالة لشكوا قتالبيس كهل لقكس تم لستن وقهو ق
اهداف الدراسة :قتةييم كهوءة أاون لل و لق م لقتالبيس لقجونبو لق ستخالم قو عالج كس اوق ا لقمة د لق زلاد اج
عظم لقنضال قالط لل هواق
المرضى والطرائق  38 :مصاب بكسر من النوع االنبساطي من الصنف الثالث سسثب نصثنكف كثارد النثر لكسثر مثا و
اللقمة المزاح من عظم العضر لرى االطفال بعمر ( )13 -5,1سنة نم شمولهم بالبس ي الفنرة مثن نكسثان  2014ولغاكثة
سزكران . 2016عرر الثككور كثان ( )26بنسثبة ( )%4,68بكنمثا كثان عثرر االنثا ( )12بنسثبة ( )%6,31وكثان منوسثط
العمر ()8,5سنة  .كاند اصابةالطرف العلوي االكسر ي ()25مركضا بنسبة ( )%8,65بكنما الطثرف االكمثن اصثكب ثي
( )13مركض ( . )%2,34جمكع الساالد خضعد لعملكة النربكس الجانبي عن طركق الجلر وخالل الث(( )24سثاعة االولث
بعر االصابة و ي كل سالة اسنعمل اثنان من ربابكس (ك) لنثبكد الكسر من الناسكة الوسشكة للمر ق .
النتائج :قةال تم لقحل ا عمن إ و استة اةنع قمكس قو يع لقحولت اوعالل لاالة ايث الل قيهو قشل قو إ رو
لقكس قو قت ة اوبنال لقن ميد ق يع لقحولت لستنودت است ط كوال قح كد للنبسو للنةبوض قم ق بنرال ار لقو )4-3
لشه ق د د ب اون كونت ب ةالل )5,2±76د د  )5,0±74د د قو لقط ف لق لوب لقط ف لقسرميم بوقتتروبع ق قرم
تحلل اضوعهوت عوئيه علبيه اوبنال لقن ميد قو يع لقحولتق
االستنتاجات :تالبيس كس اوق ا لقمة د قو لقنضال قالط لل هوا بوستن وا ك -لي ) ذقك بت بيت لقكس اج لقنوايد لق اشريد
قم ق لعطن ت بيت استة أايجق
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لاد لقكس

 -استشهن بنة بد لقنوم لقتنمي و  -ديوقن – لقن لا.
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