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  الخالصة
  

ءة وعيوب كل من هذه اب وتحديد كفلكالافي  ريةالمنظاحة الجراب اإلخصاءعملية  جراءإللمختلفة الطرق اتقييم  إلىسة الدرا هدفت
ً كلب ٢٠سة على الدرا جريتألطرق ا ً محلي ا تم تقسيم  .كجم ٣٣ - ١٧بين  واوزانها اً شهر ٢٠ إلى ١٠بين  رهماعمأوح اتتر اسليم صحيً ا
 قغالإعن طريق  اإلخصاءتمت عملية  ،ىاألوللمجموعة اب. في كال ٥من  كل مجموعة تكونت ،تامجموع أربع إلى ائيات عشوانالحيوا
، دقيقة ١,١٩±  ١١,٠٦حة الجرال هذه استكملوقت الان متوسط اوك ،نات لكل حيواكلبس ٤م استخداوتم  ،نيومالتيتا تالنطفي بكلبسالحبل ا

 ،electrocautery monopolarبطريقة  اإلخصاء إجراءنية تم الثالمجموعة ات. في الكلبسافشل في تطبيق  نيةامكإلطريقة اعيوب هذه من 
عد اوتص ،لمنويالحبل اقطع  ءاثنأ لنزيفا لطريقة حدوثاومن عيوب هذه ، دقيقة ١٠,١٥±  ٣٤,٨٥لعملية ام بهذه الوقت للقيا تتطلب

هذه  ثبتتألجسم. ارج ام تقنية ربط خاستخداتم  ،لثةالثالمجموعة افي  .لرؤيةايق يع قدلذي او داةألام استخداتج عن البطن نان في ادخ
رنة المقالطريقة باد من هذه المواض تكلفة انخفاعن  فضال ،لدمويةا وعيةألاجة لقطع الم نكن بح اننإلنزيف  يألية ومنع اءة عالطريقة كفا

ث لثالات المجموعارنة بامق ن طويالالطريقة كابهذه  جراءإلا ازم لتنفيذ هذلالالوقت ان اف ،. ومع ذلكخرىألاث لثالات المجموعامع 
لدموية ا وعيةألالطريقة هي شد اعيوب هذه من و ،دقيقة ٧,١٨±  ٣٦,٨٢حية هو الجرالعملية ا جراءإلزم لالالوقت ان المتبقية حيث كا

 إجراءبعة تم الرالمجموعة افي  احية. بينمالجرالعملية ا جراءإلزم لالالوقت اطول  إلى فةاضإلابن المكافي  العقدة لوضعهادفع  ءاثنأ اولفه
لوقت ا كان ،داةألالمنوي في نفس الحبل الدموية في ا وعيةألالذي تم فيه تخثر وقطع اري الحرالكي ار عن طريق المنظال باستئصالا
 Ketamine HCl 5% ماستخدام بالعالتخدير ات تحت العملياجميع  إجراءدقيقة. تم  ٣,٧٣±  ١١,٩١حة هو الجراهذه  لاكمإللمطلوب ا
تم  لعضلة.الحقن باحدة بالمزيج بشكل دفعة واعطي ا، إذ لجسماملغم/كغم من وزن  ٥زين لزيالا معلجسم اكغم من وزن /ملغم ١٥بجرعة و

ئج النتاظهرت أ لمصل.التستوستيرون في اس مستوى هرمون احة لقيالجرامن  ايوم ٣٠و  ١٤ بعدحة والجران قبل الدم من كل حيواجمع 
قبة احة لمرالجراحد من الخصية بعد شهر وا لةازإلتستوستيرون. تمت احة في مستوى مصل الجراض كبير قبل وبعد انخفاعدم وجود 

لة لغالات بين اقالتصاو في النبيبات المنويةطق نخرية وتصلب اطق نزفية ومناك منانت هناوك ،لبربخيةالخصوية وا نسجةألات في التغيرا
 ،لبربخالمنوية في ات انالحيواب النسيجية غياطع المقا وضختألمنوية. حيث ات انالحيواتصنيع في وقف مع تء. البيضالة لغالالمهبلية وا

 نأسة الدرانستنتج من هذه  لمنوية.ات انالحيوالنوى في اويف هذه اب تجالبربخ وغيارة ات تنكسية ونخرية في ظهاتغيير ايضأك اوهن
من  فضلألالطريقة اري هي الحرالكي اولكن طريقة  ،هعالألمذكورة الطرق ايجرى في جميع  نأب يمكن لكالالتنظيري في ا اإلخصاء

  دية.اقتصالالتكلفة امة ولسالالوقت واحيث 
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Abstract 
 

The aim of this study was to evaluate the different methods of performing a Laparoscopic castration in dogs and to 
determine the efficiency and disadvantages of each of these methods. The study was conducted on 20 locally healthy dogs 
aged between 10-20 months and weights between 17-33 kg. The animals were randomly divided into four groups each group 
consisted of 5 dogs. In the first group, the castration was done by closed the ducts deferens with titanium clips, 4 clips were 
used, the average time for complete this surgery is (11.06± 1.19 Minute). The disadvantages of this method the possibility of 
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failure to apply the clips. In the second group, laparoscopic castration was done by using Monopolar electrocautery, time 
requires for doing this operation is (34.85 ± 10.15 min.) the disadvantages of this technique bleeding may occur during cutting 
the spermatic cord, and the smoke of Monopolar electrocautery which impedes the vision of the surgeon. In the third group, 
extracorporeal ligation technique was used. This method proved highly efficient and prevented any bleeding because we did 
not need to cut the blood vessels, as well as the low material cost of this method compared to the other three groups. However, 
the time required to perform this procedure in this way was rather long compared to the remaining three groups where the time 
required to conduct the surgery is (36.82 ± 7.18) minutes and the disadvantages of this method is the tightening and twisting 
the blood vessels during pushing the knot to put her in the place as well as the length of the surgery time. While in the fourth 
group the laparoscopic castration was done by thermal cautery in which the clotting and cutting of blood vessels in the 
spermatic cord were done in the same tool, the time required to complete this surgery is (11.91±3.73 min). All the operations 
were performed under general anesthesia using Ketamine HCl 5% in dose 15mg/kg B.w and Xylazine 2% and 5 mg/kg B.W) 
as bolus i.m injection. Blood was collected from each animal before the surgery and 14, 30 days after the surgery to measure 
the level of testosterone hormone in the serum. The results showed there is no significant decrease before and after the surgery 
in the testosterone serum level. The testis was removed one month after the surgery to observe changes in testicular tissue and 
epididymis, there were hemorrhagic areas, necrotic regions, glomerulosclerosis and adhesions between the tunica vaginalis and 
the tunica albuginea. As well as the spermatozoa was stopped. Absences of the sperm in the epididymis (spermatogenia), also 
there are degenerative and necrotic changes in the epithelium of the epididymis and absence of the cavities of these nuclei in 
the sperm. We conclude from this study that laparoscopic castration in dogs can be performed in all methods which are 
mentions above, however, the thermal cautery method was the best method in terms of time, safety and economic cost. 
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  لمقدمةا
  

ئعة في الشات العملياب من لكالافي  اإلخصاءتعتبر عملية 
حية الجراريقة لطا ائق منهاطر ةلبيطري حيث تجرى بعدالطب ا
وهو  دة نيوترسولام ماستخدالهرمونية با لطريقةالتقليدية وا

 دةام ماستخداوكذلك  )١( zinc gluconate رصينالخات اكلوكون
Zeuterin )Esterilsol( لخصيةاخل متن اد احقن )لطريقة او )٣،٢

عن طريق  solasodineين اسودلسوالادة ام ماستخداوية بالكيميا
 )٥( لخصيةافي متن  التنيك حقنامض ام حاستخداو) ٤( لفما

تجرى  ازل كمالمنالتي تربى في القطط اب ولكالاوتجرى في 
) ٦(لسيئة ات ادالعاو ضامرألاج بعض لخصي لعالاعملية 

لعديد من ا لتقليديةالطريقة اب اإلخصاءفق مع عملية ايتر
لنزف اكمن خطورة إذ ت hemorrhageلنزف ا ات ومنهاعفالمضا

 أوحية الجرالعملية الخصوي نتيجة فشل في تقنية ان الشريافي 
ئع اغير شو evisceration ءاحشألانزع  أولتهوية ا .)٧( اتهامعد

، لتي تنتج بعد ذلكات اعفالمضالحدوث لكن خطورته تكمن في ا
 اإلخصاءت من عملية اعاس ٤ بعد ءاحشألان تحدث نزع اويمكن 

 omental ءاحشألاتدلي  ،لعمليةامن  مايأ ٧ولكن قد تحدث بعد 

prolapse لوذمة اوedema لصفن وهي اتحدث في كيس  التي
كثر القلفة وهو ا إلىلوذمة اوقد تمتد  اإلخصاءنتيجة حتمية لعملية 

لنطفي الحبل اب التهاو  )٨( لعمليةابع من الراليوم افي  احدوث
لنطفي في عملية ايحدث خمج للحبل  septic funiculitis نيانتالا

في  اقل حدوثالمفتوحة وتكون الطريقة احي بالجرا اإلخصاء
في  ريةالمنظاحة الجرام استخداوبتطور  .)٩( لمغلقةالطريقة ا

ت استخدمت في عمليا حية فقدالجرات العمليالعديد من ا إجراء
يض المبا لةازإل ستخدمتاو، )١٠( لحميرالخيول وافي  اإلخصاء

يض في المبا لةازإل ايضأستخدمت ا اكم ،)١١(لحمير ا نثىأفي 
كلية  ،حةالجرافي فرع  اتم تصنيعه جديدة أداةوب لحميرا نثىأ
حة الجرا اياولمز ،)١٢لموصل (امعة اج/  لبيطريالطب ا
در المصالقلة  افقة ونظرالمترات اعفالمضالية وقلة العارية المنظا
ب بتقنية لكالافي  اإلخصاءعلى عملية  جريتألتي البحوث او
ءة اتقييم كفسة لالدراهذه  إجراء اقترحنارية لذلك المنظاحة الجرا
م استخداو .اإلخصاءرية في عملية المنظاحة الجرام استخدا

وئ اومس سناءة ومحان كفاوبي اإلخصاءئق مختلفة في عملية اطر
، titanium clipsنيوم التيتابيس ام دباستخداالتي شملت  كل طريقة

 monoلقطب ا أحاديةئية الكهرباطعة القام استخدا

polarelectrocautary ،حي وعمل عقدة الجرالسلك ام خيط استخدا
ري الحرالكي ا أداةم استخداو extracorporeal knotلجسم ارج اخ

thermal cautery . لنسيجية على انية والعيات التغيراسة ادروكذلك
  خ.لبربالخصية وانسيج 

  
  لعملاد وطرق الموا

  
ملت ة الدرا ش تخداس ليم امحلي اكلب ٢٠ ماس ريري اس ن  اس م

الا رت ئبةالساب لك ين  ام ارهاعمأ انحص هر ٢٠ - ١٠ب  اش
رت ين  انهاوزأ وانحص م ٣٣ -١٧ب ص  .كغ م فح ت انالحيواوت

ريري انياعي دأللت اوس ن خلوه ك ن  ام رألام ت جميعهاوك ضام  ان
دة وال حة جي ع بص ن اتع تتمت رض ظ يأني م الام ل هر خ

تخدا ي  امهاس ةاف ع  .لتجرب م وض الاوت ي مكب لك ص اف ن مخص
وإل الا ءاي ت اب تلك ة انالحيوابع لبي ي كلي ب ات ف ري الط لبيط
ة اج مت حيوامع ل قس وات انالموص ة عش ى ائيالتجرب ةأ إل  ربع

ى ،ميع رئيسةامج ة  شملت كل مجموعة عل ري ات اناحيوخمس ج
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ى  عميع المجاعل ة اطر أرب ق مختلف ة الجراب ءالإلخصئ ح
  . ريةالمنظا

ي  ة اف ة  ىاألوللمجموع ت عملي اءتم ة الجراب اإلخص ح
د  نيومالتيتابيس اسطة دبالنطفي بوالحبل ارية وذلك بغلق المنظا بع
ةا ءاثنأ البطني من مدخلين تم تحديدهالتجويف ا إلىلدخول ا  .لعملي

ة ا في ةالثالمجموع ة  ني ت عملي اءتم ة الجراب اإلخص ةالمنظاح  ري
ةاحأئية الكهرباطعة القالنطفي بتقنية الحبل اوذلك بقطع  ب ا دي لقط

monopolar electrocautery  ن التجويف ا إلىلدخول ابعد لبطني م
تمت فقد لثة الثالمجموعة ا في امأ. لعمليةا ءاثنأ امدخلين تم تحديده

ة  اءعملي ة الجراب افيه اإلخص ةالمنظاح د  ري ة عق ل اوبتقني لحب
دة خالنطفي بوا بطن ارج اسطة عق د  extracorporeal ligationل بع
ىلدخول ا ف ا إل ن ثالالتجوي ي م ةلبطن د ث دهام م تحدي  ءاثنأ اخل ت
ةا ي . لعملي ين ف ي ح ة اف ةالرالمجموع د  بع تأفق ة  جري عملي

اء ة الجراب اإلخص ةالمنظاح ع  ري ة قط ل ابتقني ي بجهالحب ز النطف
ي ا رالك رع او ريالح ي ف نعت ف ي ص ة الجرالت ة كلي ب اح لط
ريا ة اج - لبيط لامع د ) ١٢( لموص دخول ابع ىل ف ا إل لتجوي
دة انالحيواصومت جميع  .خلاثة مدلبطني من ثالا عة اس ٢٤ت م

م العالمخدر ان بالحيواومن ثم تخدير  حيةالجرا لعمليةا إجراءقبل 
ل  ة مباقب رةالعملي يط  ش ز  مينالكيتابخل ة  %٥بتركي  ١٥وبجرع

 ٥وبجرعة  %٢زين بتركيز يالالزالجسم مع املغم /كغم من وزن 
ن وزن  م م م املغم /كغ ن ذإلجس م حق زيجا ت لة  لم ي عض ذاف ، لفخ

ر م تك نار اوت ة ا ءاثنأ لحق ة كلمالجرالعملي ت ا احي ة الحاقتض ج
ذلك ة  .ل ير منطق م تحض روف اوت ة غض ن منطق بطن م ة الرهال ب

xiphoid ى ة  إل ق امنطق ى وف ك عل وض وذل ة ادئ المبالح لتقليدي
يةاسألا ة. تاللجر س دار اختيا مح ن المناخل الم ة م ل طريق بة لك س

ة ا. ريةالمنظاز ابجه اإلخصاءئق اطر ةالثاو ىاألوللمجموع م  ني ت
داعمل مدخلين  ن ج ين م بطن ار اثنين في موقعين مختلف كل ا(ل لش

دخل ا؛ )١ ة : )1st port( األوللم د منطق ع عن رة ايق  umbilicalلس

port  تخدم الإلويس دخل ا .رالمنظا دخ ع : )2nd portني (الثالم يق
ى  ة اعل ن الجه رى م ف اليس بطن خل دخل ال تخدم  األوللم ويس

الإل ت  دخ دبامثب ي  بيسال ة اف  دياحأطع القا أو ىاألوللمجموع
  ة. نيالثالمجموعة افي  monopolar electrocauteryلقطبية ا

دتم عمل ثال فقدلربعة الثة والثالمجموعة افي  امأ ة م ي اث خل ف
ةثال دامو ث ن ج ع م بطن ار اق كل ا(ل دخل ا؛ )٢لش  1st( األوللم

port( : ة د منطق ع عن رة ايق تخدم  umbilical portلس الإلويس  دخ
ى : )2nd portني (الثالمدخل ا .ظورالنا ع عل ة ايق ن الجه رى م ليس
دخل البطن خلف ا الإلويستخدم  األوللم يط الدا داةألا دخ ة للخ فع
نعة محلياو ي  المص ة اف ة الثالمجموع ع ا أداة أولث رالقط  ريالح

thermal cautery ي ة ا ف ة الرالمجموع ي  لمصنعةاوبع رىألاه  خ
لبطن اليمنى من الجهة ايقع على : )3rd portلث (الثالمدخل ا .امحلي

  .بكوكاملقط ب دخالإلويستخدم  األوللمدخل اخلف 
  
   pneumoperitoneumلبطني اح استروالا
لبطن اخل البطني وذلك لعمل تجويف داح استروالاعمل  تم

حية وذلك بعمل طعنة الجرات اورالمنا إجراءعلى  اعدنايس

لسرة (منطقة احي في منطقة الجرالمشرط ام استخداحية باجر
لطعنة اوخلف منطقة  مامألجلد افتي اى) ثم مسك حاألوللمدخل ا
لبطن ار افة بين جدالمسادة الزي احية ورفعهابك جرام مشاستخداب
خل تجويف اد إلىفيرس  إبرة إدخالويتم  ،خليةالدا ءاحشألاو
لموجود القفل افيرس وفتح  إبرةلنفخ با أنبوبلبطن ثم ربط ا
خل اد إلىربون الكا وكسيدأئي از ثنابدخول غح اللسم برةإلاب

ملم  ١٢ رالمحقون بمقداز الغالبطن بعد تثبيت كمية اتجويف 
 خالمنفاسطة ابولتر/ دقيقة  ٨ تيان ذاوبمعدل جريزئبقي 

insufflator )١٣.(  
 

  
  
  .نيةالثاو ىاألولخل للمجموعة المدايوضح  :١لشكل ا

  

  
 
  .بعةالرالثة والثا للمجموعتينخل المدايوضح  :٢لشكل ا

  
  زلالمبا إدخال

فيرس  إبرةلبطني يتم سحب اح استروالال عملية اكتمابعد 
 الفتحة نفسهال خال )ملم ١٠حجم (لمبزل القنية وا إدخالو
 نأ إلىلمحوري التحريك الدفع واسطة ا) وبواألوللمدخل ا(

لقنية المبزل من ا جاخرإيتم  البطن بعدهار ات جداتخترق كل طبق
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 األوللمدخل ال ظور خالالنا إدخاللقنية والنفخ با أنبوبوربط 
خلية الدا ءاحشألاف استكشاويتم  ،لبطنيالتجويف اخل اد إلى
 ،فيرس إبرة أولمبزل القنية وا إدخالجم عن ان ذىأ يأحظة لمال

 اقع مختلفة كماوبمو اتهالطريقة ذاب خرىألاخل المداثم يتم عمل 
ومن . ربعألاميع المجاعلى كل مجموعة من  اداعتما هعالأذكرت 

حيث تم في ، لمجموعةازل وحسب المبابقية  لادإبثم يتم 
ني وبحجم الثالمبزل ابيس في الدبامثبت  إدخال ىاألوللمجموعة ا

 ٣-٢لنطفي وتم وضع الحبل ابيس على الدباملم لتثبيت  ١٠
 نيةالثاعة ولمجمافي  .)٣( لشكلافي  انبين كمالجا بيس في كالادب

طعة القاسطة النطفي بوالمجموعة قطع للحبل اتم في هذه 
ن الحيوادة تحت ظهر الوسابعد وضع  إذلقطب ا ديةاحأئية الكهربا
ل لكي من خالاف اع خطاذر إدخاللب) ثم يتم السالقطب ا(
سهر وتسليط الا كامسإولم خمسة م لقنية حجماني في الثالمبزل ا

لنطفي ثم احيث يعمل تجليط للحبل  ١٦٠ئي بفولتية ار كهرباتي
لمقص ا إدخاللوريد بعد ذلك يتم ان وانعمل تجليط للشري

 لوريدان والشرياحدى ثم قطع إسهر على الاري وتم قطع المنظا
لحبل اعقد  التي تم فيهاولثة الثالمجموعة افي  امأ .)٤الشكل (

لعملية احيث تمت  ،لبطنارج اسطة عمل عقدة خالنطفي بوا
  Artery forcepsسطة السلك بواف خيط اطراحد ا إدخالب
ملم  ٥ إلىلمختزل ام استخداني بعد الثالمدخل اري من المنظا

لحبل الث لمسك الثالمدخل ابكوك في املقط ب إدخالومن ثم 
لسلك حوله ثم سحبه اليتم لف طرف خيط  لنطفي ورفعه قليالا

يصبح  نأ إلىلبطن ارج اني ليخرج خالثالمدخل اه اتجابنفس 
لبطن هي عقدة ارج اثم عمل عقدة خ ،لبطنارج الخيط خاطرفي 
 داةألاسطة البطن بواخل اد ادفعه ) ثم٥لشكل ا(على وفق  رويدر

، نالحيواسل احة وعلم تنالجرافي فرع  التي تم تصنيعها فعةالدا
فعة الدا داةألاتسحب  النطفي وبعدهالحبل ا إلىلعقدة اتصل  نأ إلى

 العقدة وبعدهامن  الخيط قريباري لقطع المنظالمقص اب الهاستبداو
 لنطفيالحبل العقدة حول اء ارج مع بقالخيط للخالمقص وايسحب 

  .)٦(الشكل  نيةالثالجهة ات في الخطوار نفس اوتكر
 اإلخصاءلمجموعة اتم في هذه  بعة فقدالرالمجموعة افي  امأ

لكي من ا أداة إدخالتم  إذري الحرالكي ا أداةبلنطفي ابقطع للحبل 
 إدخاللبطن ثم اخل اد املم ثم فتحه ١٠لقنية حجم اني بالثالمدخل ا

دخل بين او ملم ٥لقنية حجم الث بالثالمدخل ابكوك في املقط ب
فكي  إلىلنطفي وسحبه الحبل ا كامسإو اوبعد فتحه داةألاعي اذر

ر النطفي ومن ثم سلط تيالحبل امل على الكاوغلقه ب داةألا
فولت بصورة  ١٢ امع فولتية قدره مبيرأ ١٢ئي قدره اكهرب

لحبل ايحدث تجلط في  نأ إلىن اثو ٣-٢متقطعة لمدة زمنية 
 نأ إلىبكوك السحب بملقط باقة مستمرة مع اط ءاعطإثم  ،لنطفيا

  . )٧(الشكل  لنطفيالقطع للحبل ايتم 
  

  
  
  : وضع الدبابيس على الحبل النطفي.٣الشكل 
  

  
  
: قطع الحبل النطفي بواسطة القاطعة الكهربائية أحادية ٤الشكل 
  القطب.
  

  
  
  . يوضح طريقة عمل عقدة رويدر :٥الشكل 
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  : قطع الحبل النطفي بواسطة عقدة رويدر.٦الشكل 
  

  
  
  : قطع الحبل النطفي بواسطة الكي الحراري.٧الشكل 
  

لبطن يتم ات في اعفامض أونزف  يأمن عدم وجود  كدألتابعد 
لمستخدمة ومن ثم ا تادوألا جاخرإولبطني اح استروالا لاقفإ
ثة لثالاخل المداط اتخلبطن ومن ثم ازل من المبا بعد ذلك اميرالكا

لنوع احي من ام خيط جراستخدالبسيطة بالمتقطعة احة الجرابتقنية 
ت في كل مجموعة لمدة انالحيوابعة جميع اتمت مت .لممتصاغير 
لجين بعد الميتار اعق اؤهاعطإوتم  ،حيةالجرالعملية ابعد  ايوم ٣٠

كغم من وزن  ٥مل /١لعضلي وبجرعة الحقن اشرة بالعملية مبا
 –لحيوي بنسلين اد المضا اؤهاعطإوكذلك تم  ،لجسم ولمدة يومينا

ً يضألعضلي الحقن ايسين باستربتوم لية امتت مايأثة ولمدة ثال ا
 .لجسماملغم / كغم من وزن  ١٥وحدة دولية و ١٠٠٠٠وبجرعة 

 إجراءم من ايا ١٠لجلد بعد احي من الجرالخيط ا لةازإتم  اوبعده
  .حيةالجرالعملية ا

حية الجرالعملية ات بعد انالصحية للحيوالة الحابعة اتم مت
 .كللألطه وشهيته ان وحركته ونشالحيوالية احظة فعوذلك بمال

خل كيس النطفي دالحبل الخصى وابعة حجم وحركة اوكذلك تم مت
 saphinas veinمل من  ٥ ارهاتم سحب عينة دم مقد اكم. لصفا

شرة العملية مبالتجربة وذلك قبل ات انان من حيوالكل حيو
لعملية امن  ايوم ١٤ثم بعد  base lineس سيطرة امه كقياستخدال

لخصوي الشحمون ان مستوى هرمون العملية لبيامن  ايوم ٣٠ثم 
ة أنبوبلدم في اوضعت عينة . لدمافي  testosterone لذكريا

ئل اة بشكل منبوبألانع تخثر ووضعت اوية على ماجية غير حازج
 ،لخثرةادقيقة لحين تكون  ٣٠لمختبر لمدة ارة افي درجة حر

 ٢٤جة لمدة لثالادرجة مئوية في ٤لعينة بدرجة اتم حفظ  اوبعده
دورة  ٤٠٠٠لمركزي الطرد از العينة في جهاثم وضعت  ،عةاس

لمصل من اوبعد ذلك تم سحب  ،لدما/ دقيقة وذلك لفصل مصل 
مل لحفظ  ٢ستيكية سعة بال بيبانأر ووضع في اختبالاة أنبوب

وية على الحا بيبانألاوتم حفظ هذه  eppendorf tubeلمصل ا
لهرمون اس مستوى الحين قي )°م ١٨ -لتجميد (المصل بدرجة ا

 يأحظة وجود لمال ايوم ٣٠وكذلك بعد . لكل عينة مصل
س هرمون اتم قي. تاقالتصالاوجود  أولقطع ان افي مك تاجاختال

ز التجربة بجهات انالدم لجميع حيوالخصوي في مصل الشحمون ا
لشحمون ابهرمون  ةصالخاعدة القياس م استخداوب اليزالا
 Testosterone Kit, 3725-300, Monobind)لذكري الخصوي ا

Inc USA).  لعملية امن  ايوم ١٤ري بعد المنظالفحص ا ءاإجرتم
حظة لمال ايوم ٣٠لتجربة وكذلك بعد ات اناحية لكل حيوالجرا

في  تاقالتصالاوجود  أولقطع ان افي مك تاجاختال يأوجود 
ن بمزيج الحيواحيث تم تخدير  ٣٠لتجربة بعد مرور اية انه
لتقليدية الطريقة الخصي باعملية  جريتأومين اكيت - زينلزيالا

ت انالحيوامن  اتم جمعه نأبعد  انيالخصى عيافحص  حيث تم
 اولونه اوشكله اعلى حجمه تأطرت قد اتغير يةأحظة لمال
ت من العيناوتم حفظ . اهد عليهايش خرأي تغير او امهاوقو

عة ثم في كحول اس ٢٤مدة  Bounʼsلخصى في محلول بوين ا
 إجراءلحين  %٧٠عة ثم يحفظ في كحول اس ٤٨لمدة ℅ ٥٠

ً نفألمذكور المثبت اذج في النمابعد تثبيت ا. نسيجي الفحص عليها  ا
لروتينية النسيجية ات التقنياحل النسيجية لمرات العيناتم تمرير 

ح قطعت المشراز ام جهاستخدالب شمعية باللحصول على قو
صبغت ) ١٤( يكرونام ٦-٥ئح نسجية بسمك اللحصول على شر

 Hematoxylinتوكسلين اهيم -يوسينألاسطة صبغة اطع بوالمقا

and eosin وصفت في اكم Humason , 1972 )ثم صورت ) ١٥
  .لضوئيالمجهر الرقمية مع اميرة الكام استخداب

  
  ئجالنتا

  
بيس ام دباستخدارية وبالمنظاحة الجراب اإلخصاءنت تقنية اك

نيوم التيتابيس ان تثبيت دباوسريعة حيث ك منةأوسهلة  نيومالتيتا
بيس ان عدد دبالية وكاءة عاكف اسهر ذالالدموية وا وعيةألاعلى 

ن معدل اوك ،بيسادب ٤لمجموعة ان في هذه المستخدمة لكل حيوا
ومن ، دقيقة ١,١٩±١١,٠٦لعملية هو ا ماتمإلزم لالالوقت ا

حصول  ليةاواحتمبيس ادية للدباقتصالالكلفة الطريقة اؤى هذه امس
لدموية ا وعيةألابيس بشكل جيد على الدبافشل في تطبيق 

وعدم  احاوصي المالعملية ات بعد انالحيوا ظهرتأوقد  ،سهرالاو
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لخصى اظهور تورم على  عةاس ٤٨-٢٤حة وبعد مرور ار
عة اس ٤٨بعد  لمألا اهذ ختفىاولحركة الصفن وبدت قليلة اوكيس 

لحجم وغير مؤلمة الخصى صغيرة انت اك ايوم ١٤وبعد مرور 
لخصي ا التي تمت فيهانية والثاعة ولمجمافي  .لجساعند 

تمت عملية فقد لقطب ا ديةاحأئية الكهرباطعة القا ماستخداب
طعة القالنطفي بتقنية الحبل المجموعة بقطع ابهذه  اإلخصاء

 طولأ ام الطريقة نوعانت هذه اوكلقطب ا ديةاحأئية الكهربا
زم لالالوقت ان معدل الزمني حيث كالمعدل اب

دقيقة وقد حدث نزف بسيط في عدد من  ١٠,١٥±٣٤,٨٥هو
خل القطع داعملية  ءاثنأن احدث دخ اكم فهايقإت وتم انالحيوا
على  وظهر، حالجرالرؤية لدى ايعيق  ام اوهذ ،لبطنيالتجويف ا
 ٤٨ح وبعد مرور الم وصياحة مع العملية عدم رات بعد انالحيوا

بدت صغيرة ، ولجسالخصى متورمة ومؤلمة عند انت اعة كاس
لمجموعة افي  امأ. ايوم ١٤لحجم وصلبة وغير مؤلمة بعد مرور ا
لخيط ام استخداب لمجموعةا هذهت انالحيو لخصيالتي تم اولثة الثا

لنطفي الحبل اتقنية عقد  ثبتتأفقد  لبطنارج العمل عقدة خ
 extra corporealلبطن ارج العمل عقدة خ لخيطام استخداب

ligation وعيةألالقطع  اجتنانزف لعدم ح يأءة ومنع حدوث اكف 
زم لالالزمني المعدل ان الطريقة وكاسهر في هذه الالدموية وا

دقيقة ومن  ٧,١٨± ٣٦,٨٢ لطريقة هوابهذه  اإلخصاء جراءإل
قي ازنة ببالقليلة موادية الما التقنية هي كلفتهات هذه امميز

لمدة اطول  اؤى بسيطة منهالطريقة مساولكن لهذه ، ميعالمجا
مع  خرىألائق الطراب زنةاحية موالجرالعملية ا جراءزمة إللالا

ً يضألطريقة اؤى هذه اومن مس، حاللجركبر اجهد  حصول شد  ا
وبعد ، انهافي مك العقدة لوضعهادفع  ءاثنألدموية ا وعيةلألء التواو

حة وعدم الرات عدم انالحيواعة ظهر على بعض اس ٢٤مرور 
في حين . لنطفيالحبل الخصى والم في ام مع تورم والطعاول اتن

 لمجموعةات هذه اناحيو خصيلتي تم او بعةالرالمجموعة ا في
في هذه  اإلخصاءتمت عملية  ريالحرالكي ا أداةم استخداب
 thermalري الحرالكي ا أداةلنطفي بتقنية الحبل المجموعة بقطع ا

cautery لزمني المعدل ان اوقصيرة حيث ك ام انت سهلة نوعاوك
ميع المجازنة بادقيقة مو ٣,٧٣±١١,٩١لعملية هو ا جراءزم إللالا
لنزف المنع  اءتهالطريقة بكفازت هذه امتاقد ، وقيةالباثة لثالا
عدة ومن ثم تقليل كلفة اوسيلة مس يأم استخداء عن استغنالاو
ومن  ،حدالتجليط في وقت والقطع واعلى  داةألاذ عملت إ، لعمليةا

لبطني التجويف اخل ان دالطريقة تجمع بسيط للدخاؤى هذه امس
ت هذه اناحيو وظهر على ،حالجرالرؤية لدى الذي يعيق ا
لحبل الخصى مع تضخم في المجموعة تضخم وتصلد في ا
يوضخ  ١لجدول رقم ا عة.اس ٤٨ختفت بعد مرور ا. لنطفيا
 ريةالمنظاحة الجراب اإلخصاء جراءلمستغرق إلالزمني المعدل ا

  .ربعةألاميع اللمج
لخصوي الشحمون اس مستوى هرمون ائج قيانت وضحتأ

بعد  ربعألاميع المجافي  ض غير معنويانخفا) حدوث ٢ لجدولا(
ى األوللمجموعة اض في انخفالاستمر بالعملية وامن  ١٤ليوم ا

نية الثالمجموعة افي  رتفع بشكل غير معنويا ابعة بينمالراو
  .لعمليةالحقيقي قبل اه اقل من مستوالثة وبقي الثاو
  
حة الجرالخصي باعملية  جراءزم إللالالوقت ايوضح  :١ لجدولا
  ريةالمنظا

  
  لدقيقةالمستغرق بالزمن ا  لمجموعةاسم ا

  a ١,١٩± ١١,٠٦  نيوم)التيتات اكلبس تثبيت(ى األول
 b ١٠,١٥± ٣٤,٨٥  لقطب)ا أحاديلكي ا( نيةالثا
 b ٧,١٨± ٣٦,٨٢  لبطن)ارج العقد خا( لثةالثا
 a ٣,٧٣± ١١,٩١  ري)الحرالكي ا أداةب( بعةالرا

 لدقيقةازم بلالالمعدل ا، تاناحيو ٤ت لكل مجموعة انالحيواعدد 
بهة تعني وجود فرق معنوي المتشاغير  مارقألا، سيالقيا ألخطا± 

 .(P<0.05)لية احتماعند مستوى 
  
  لخصويالشحمون اس مستوى هرمون ايوضح قي :٢لجدول ا

  

  لعمليةاقبل   لمجموعةا
يوم بعد  ١٤
  لعمليةا

يوم بعد  ٣٠
  لعمليةا

  ىاألول
٠,٧١ 

±٠,٠٨٨  
٠,٥٧ 

±٠,١٠٠  
٠,٥٢ 

±٠,٠٦١  

  نيةالثا
٠,٥١ 

±٠,٠٦٠   
٠,٤٢ 

±٠,٠٢٨   
٠,٤٧±

٠,٠٢٨  

  لثةالثا
٠,٨١ 

±٠,١١٠   
٠,٦٥ 

±٠,٠٩٧   
٠,٦٩±

٠,١٠١  

  بعةالرا
٠,٦٠ 

±٠,٠٦٩  
٠,٥٣ 

±٠,٠٥٤  
٠,٤٤±

٠,٠٤٢  
  .سيالقيا ألخطا±  لمعدلا، لكل مجموعة ٤ت انالحيواعدد 

  
د  وحظ بع د ل راءلق ة ا إج الالجرالعملي ن خ ة م ة ال متحي بع

ودة ات اناحيو ة ع ىت انالحيوالتجرب ل نشاك إل ي  اطهام وم اف لي
ث انالحيواء بعض استثناحية بالجرالعملية ا إجراءني من الثا ت حي

ر مرت دت غي ة، اب د ذإح ع  تأب لألابت انالحيواجمي رب او ك لش
ول واو رز طبيعيالتب ذلك كالتب ع ا، وك ة جمي ت حرك ت انالحيوان

د  ة بع ة اطبيعي يس الجرالعملي ي ك يط ف ورم بس ود ت ع وج ة م حي
رور انت مؤلمة عند العملية وكالصفن بعد ا  ايوم ٣٠لجس وبعد م
ة مالاية انه يأ م لتجرب ي حج غر ف ة ص ى وكاحظ ر الخص ت غي ن

  .لجسامؤلمة عند 
د  وحظ بع د ل راءلق ة ا إج الالجرالعملي ن خ ة م ة ال متحي بع

ودة ات اناحيو ة ع ىت انالحيوالتجرب ل نشاك إل ي  اطهام وم اف لي
ث انالحيواء بعض استثناحية بالجرالعملية ا إجراءني من الثا ت حي

ر مرت دت غي ة، اب د ذإح ع  تأب لألابت انالحيواجمي رب او ك لش
ول واو رز طبيعيالتب ذلك كالتب ع ا، وك ة جمي ت حرك ت انالحيوان

د  ة بع ة اطبيعي يس الجرالعملي ي ك يط ف ورم بس ود ت ع وج ة م حي
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رور انت مؤلمة عند العملية وكالصفن بعد ا  ايوم ٣٠لجس وبعد م
ة مالاية انه يأ م لتجرب ي حج غر ف ة ص ى وكاحظ ر الخص ت غي ن

  .لجسامؤلمة عند 
ى حيواني والعيالفحص اظهر ا يجي لخص ة ات انالنس لمجموع
حوب  ىاألول ي اش ر ف ري منتش زف حب ود ن ع وج يتين م لخص

ىلخصية افحص نسيج  راشأو ا). نسجي٨ لشكلالبربخ (امنطقة   إل
وين  ة تك ف لعملي ف اتوق و  spermatogenic arrestلنط ع خل م

ذه اتج ن خالالنات النبيباويف ه ي م ة للمن ليف ايقل ف ات اس لنط
spermatogonia  ي ثخن ف ة لغالامع ت  tunica albugineaء البيضال

كل ( رتأ ا)، كم٩الش رىأطع امق ظه م  خ دي القاء الغشاتحط ع
ف لخالالنات اللنبيب ي وتوس ة للمن ليف ايقل ع ت وطالاس ف ائ لنط

spermatid cellsود ب ا، كم وحظ وج ن احال ر ات م يالنخ   لتجلط
coagulative necrosis  ي ي النات النبيباف ة للمن  seminiferousقل

tubules )وع التها ايح لخالارتشا)، و١٠لشكل ا ن ن ة م دالابي ت لع
الات البلعماو رة فض ن  لكبي ف اع ذه  gibrosisلتلي ين ه ت النبيباب
  .)١١الشكل (
  

  
  
ى األوللمجموعة اني لخصية من العيالمقطع ايوضح : ٨لشكل ا

لخصيتين مع وجود نزف حبري منتشر في اويوضح شحوب 
   لسهم).ا( لبربخامنطقة 

  
 نيةالثالمجموعة ات اناني لحيوالعيالفحص ائج انت ظهرتأ

عن حدوث  لخصية فضالان احتقالشديد مع النزف اوجود 
 لشكلالبربخ (اء ونزف منتشر في البيضالة لغالات في اتقرح
لخصية حدوث المجهري لنسيج النسجي الفحص اظهر ا ا). كم١٢

ء احتوا)، و١٣ لشكلالبربخية (ات النبيبالتليف مع تضيق في ا
لنخر ات من احاعن ب خلوية فضال أنقاضلمنوية على ات النبيبا
ح ارتشا)، مع ١٤ لشكلالتليف (الخصوي والنسيج التجلطي في ا

ل بية حوالتهالا ايلخالا داعدأد ازدياو نويةألاقة متعددة عمال ايخال
  .)١٥ لشكلاقة للمني (النات النبيبا

  

  
  
ى، األوللمجموعة النسجي لخصية من المقطع ايوضح  :٩لشكل ا

ويف هذه السهم)، مع خلو تجالنطف (ايوضح توقف لعملية تكوين 
 )، فضاللسهمالنطف (ات اسليف ايقلة للمني من خالالنات النبيبا

توكسيلين الهيما). ملون لسهماء (البيضالة لغالاعن تثخن في 
  ×.١٠٠لتكبير ايوسين. قوة الاو
  

  
  

يوضح المقطع النسيجي لخصية من المجموعة : ١٠ الشكل
للنبيبات الناقلة للمني  األولى، ويوضح تحطم الغشاء القاعدي

(السهم)، مع توسف لخاليا سليفات وطالئع النطف (السهم)، 
فضالً عن النخر التجلطي في النبيبات الناقلة للمني (الدائرة). 

  ×.١٠٠ملون الهيماتوكسيلين وااليوسين. قوة التكبير 
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: يوضح المقطع النسيجي لخصية من المجموعة ١١ الشكل
ين النبيبات المنوية (السهم)، فضالً عن األولى، ويوضح التليف ب

ارتشاح لخاليا التهابية من نوع العدالت والبلعمات الكبيرة. ملون 
  ×.١٠٠الهيماتوكسيلين وااليوسين. قوة التكبير 

  

  

: يوضح المقطع العياني لخصية من المجموعة الثانية، ١٢الشكل 
ويوضح النزف (السهم) مع احتقان الخصية فضالً عن حدوث 
تقرحات في الغاللة البيضاء (السهم) ونزف منتشر في البربخ 

  (السهم). 
  

لمجموعة ات انالخصى حيو نيالعيالفحص ائج اظهرت نتا
لنسيج التليف في اعن حدوث  لخصية فضالاشحوب نسيج لثة الثا
لنخر اسعة من ات واحافقد لوحظ وجود ب انسجي اما .لخصويا
قلة للمني وترسب النات النبيباخل ابد ضانقألالتجلطي وتجمع ا

)، مع تزجج ١٦ لشكلالة (لغالات وفي النبيبانسيج ليفي بين 
  .)١٧ لشكلالدموية (اوعية الان اجدر

  

: يوضح المقطع النسيجي للبربخ من المجموعة الثانية، ١٣الشكل 
نبيبات البربخية (السهم). يوضح التليف (السهم) مع تضيق في ال

  ×.١٠٠ملون الهيماتوكسيلين وااليوسين. قوة التكبير 
  

  

: يوضح المقطع النسجي لخصية من المجموعة الثانية، ١٤الشكل 
يوضح احتواء النبيبات المنوية على أنقاض خلوية (السهم)، فضالً 
عن النخر التجلطي في النسيج الخصوي (السهم)، مع وجود 

حول النبيبات المنوية (السهم). ملون الهيماتوكسيلين التليف 
  ×.١٠٠وااليوسين. قوة التكبير 

  
ني للخصية العيالفحص اظهر ابعة فقد الراعة ولمجمافي  اما

نسيج  إلىده امتدالخصية وار في نسج انتشالاسع احدوث تليف و
). ١٨لشكل المظهر (افة نقطية اف بشكل لنزيامع وجود  ،لبربخا
وجود  إلىر اشالخصية فقد المجهري لنسيج النسجي الفحص ا اما
 أنقاضقلة للمني مع تجمع النات التجلطي للنبيبالنخر ات من احاب

بية التها ايح خالارتشا)، و١٩لشكل ات (النبيباخل اخلوية بد
لشكل المنوية (ات النبيبالنسيج بين ات كبيرة) في ات وبلعم(عدال

)، ٢١لشكل اثرة (المتالمنوية ات النبيبا)، مع حدوث تليف بين ٢٠
لخصوي النسيج اعل لتكوين نسيج ورمي حبيبي بين الوحظ تف اكم
رة الظهالبربخ فقد لوحظ فرط تنسج افي نسيج  اما). ٢٢لشكل ا(
  ).٢٣لشكل انوية (الابية متعددة التها ايح لخالارتشالبربخية مع ا
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: يوضح المقطع النسجي لخصية من المجموعة الثانية، ١٥الشكل 
يوضح أعداد كبيرة من الخاليا االلتهابية حول النبيبات الناقة 
للمني (الدائرة). ملون الهيماتوكسيلين وااليوسين. قوة التكبير 

١٠٠.×  
  

 

: يوضح المقطع النسجي لخصية من المجموعة الثالثة، ١٦الشكل 
ويوضح نسيج التفاعل الورمي الحبيبي. ملون الهيماتوكسيلين 

  ×.٤٠٠وااليوسين. قوة التكبير 
  

  

الثالثة، : يوضح المقطع النسجي لخصية من المجموعة ١٧الشكل 
ويوضح ترسب نسيج ليفي في الخصية (السهم)، مع فرط تنسج 
ظهارة النبيبات المنوية مما ادى الى تضيق وانسداد في تجاويفها 

  ×.١٠٠(السهم). ملون الهيماتوكسيلين وااليوسين. قوة التكبير 

  

: يوضح المقطع العياني لخصية من المجموعة الرابعة ١٨الشكل 
ويوضح حدوث تليف في نسج الخصية وامتداده إلى نسيج البربخ 

  (السهم)، مع وجود النزيف بشكل نزف حبري (السهم). 
 

  

لخصية من المجموعة : يوضح المقطع النسجي ١٩الشكل 
الرابعة، ويوضح النخر التجلطي للنبيبات الناقلة للمني مع تجمع 
أنقاض خلوية بداخل النبيبات (السهم). ملون الهيماتوكسيلين 

  ×.١٠٠وااليوسين. قوة التكبير 
  

  

: يوضح المقطع النسجي لخصية من المجموعة ٢٠الشكل 
ابية في النسيج بين النبيبات الرابعة، ويوضح ارتشاح خاليا الته

  ×.٤٠٠المنوية. ملون الهيماتوكسيلين وااليوسين. قوة التكبير 
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 ،: يوضح المقطع النسجي للبربخ من المجموعة الرابعة٢١الشكل 
ويوضح مع حدوث تليف بين النبيبات البربخية المتأثرة (السهم). 

  ×.١٠٠ملون الهيماتوكسيلين وااليوسين. قوة التكبير 
  

  

: يوضح المقطع النسجي لخصية من المجموعة ٢٢الشكل 
الرابعة، ويوضح تفاعل ورمي حبيبي بين النسيج الخصوي. ملون 

  ×.١٠٠الهيماتوكسيلين وااليوسين. قوة التكبير 
  

  

: يوضح المقطع النسجي لبربخ من المجموعة الرابعة، ٢٣الشكل 
ارتشاح لخاليا ويوضح فرط تنسج الظهارة البربخية مع (السهم)، 

التهابية متعددة األنوية (السهم). ملون الهيماتوكسيلين وااليوسين. 
  ×.١٠٠قوة التكبير 

  قشةالمنا
  
بطريقة  اإلخصاء إجراء نيةامكإسة الدرائج انت وضحتأ

 المستخدمة جميعهائق الطرامن وبارية بشكل المنظاحة الجرا
 افيه اإلخصاءلتي تم اى واألوللمجموعة ائج انت وضحتأحيث 
لنطفي الحبل انيوم لغلق التيتابيس النطفي بتقنية دبالحبل اربط 

 منةألطريقة انت احيث ك، لدمويةا وعيةألاوسهر الابجزئيه 
زم لالالوقت ان معدل انزف وك أوت اعفاوسهلة ومن دون مض

زنة ادقيقة وهو وقت قصير مو ١,١٩±١١,٠٦لعملية ا ماتمإل
لية في العا اءتهالتقنية كفاهذه  ثبتتأوقد ، قيةالباث لثالاميع المجاب

م افقد ق، لنزفاعلى  ال سيطرتهحية من خالالجرات العمليا إجراء
نيوم التيتابيس ام دباستخداب) ١٦( .Al-Badrany et al حثالبا

ب في يض للكالالمبالرحم وا لةازإ ءاثنألنزف اللسيطرة على 
نيوم في غلق التيتابيس ام دباستخداوكذلك تم ، ريةالمنظاحة الجرا
ل كيس استئصاعملية  ءاثنأح ابنج cystic ductلكيسية اة القنا
 استخدمهاكذلك ) ١٣( ريةالمنظاحة الجراب بلكالاء في الصفرا
لمحدث في الجرح ات غلق افي عملي) ١٧( Al- Hasan حثالبا

نيوم التيتابيس استخدمت دباو، ريةالمنظاحة الجراب بلكالامعدة 
يض المبال استئصات النزف في عمليالسيطرة على اح في ابنج
-Alحث الباستخدم او)، ١١( ريةالمنظاحة الجرالحمير باث انإمن 

Hamdane )لمحدثة انة المثانيوم لغلق فتحة التيتابيس ادب) ١٨
عدة في المساحة الجرارية والمنظاحة الجرام استخداب اتجريبي

 )١٩( Al-Ajeli and Al- Hasanن احثالباستخدم او ،بلكالا
لوريد ان والشرياعلى  النزف في تطبيقهابيس للسيطرة على الدبا
، ريةالمنظاحة الجراب بلكالالكلية في ا لةازإلب في عملية الحاو
لية حصول فشل في تثبيت احتمالطريقة هي ات هذه اكن من سلبيل
لكلفة اسهر وكذلك الالدموية وا وعيةألابيس بشكل جيد على الدبا
 اجتنالعملية لحايزيد من كلفة  ابيس ممالية للدبالعادية اقتصالا

لتي تمت عملية انية والثالمجموعة افي . فيةاضإبيس ام دباستخدال
لقطب حيث ا ديةاحأئية الكهرباطعة القا بتقنية افيه اإلخصاء

لزمني المعدل اذ بلغ إ ،ام انوع طولأ العملية زمناستغرقت ا
لطريقة هو اهذه  اياومن مز ،دقيقة ١٠,١٥±  ٣٤,٨٥زم هو لالا

ء عن استغنالاسهر والالدموية وا وعيةلألعمل تجلط وقطع 
وحدث نزف ، سهرالاو وعيةألاعدة لعقد اوسيلة مس يةأم استخدا

ومن ، لسيطرة عليهالتجربة وتمت ات انابسيط في بعض حيو
ح الجرالرؤية لدى ايقلل من  ان ممالتقنية حدوث دخاؤى هذه امس

 trocarsلقنية ام ان بفتح صمالدخالتخلص من ابدوره يتطلب  اوهذ
-pneumoلبطني اح استروالا ملمتكرر لحجالتقليل ا إلىيؤدي  امم

peritonuium  سق المتنالمبضع ام استخدا نأفي حينharmonic 

scalpel يعمل في  نأح ايتيح للجر ان مماينتج عنه حدوث دخ ال
لنزيف وغيره الوقت وايقلل من  الرؤية ونظيف مماضح ال وامج

 إلىرية المنظاحة الجراتحويل  إلى التي تضطرنات اعفالمضامن 
لمبضع ام استخدان إ ،open procedureلمفتوحة احة الجرا
قل وهو اقل ونزيف اتوفير وقت  إلىحة يؤدي الجراسق في المتنا
لمتعددة ائفه ال وظرية من خالالمنظاحة الجرار جديد في ابتكا
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لتي ا cavitationلتجويف او coaptation و لتجلطالقطع وامثل 
لمجموعة افي ) ٢٠( الة وموثوق بهاومفيدة وفع منةأ أداةجعلته 

لحبل المجموعة بتقنية عقد افي هذه  اإلخصاءتمت عملية  لثةالثا
 جراءزم إللالالوقت ان معدل الجسم وكارج النطفي بعقدة خا
من  طولأدقيقة وهو  ٧,١٨± ٣٦,٨٢ذ بلغ إ اجد لعملية طويالا

وعدم  منةأنت التقنية كام هذه استخدان إ، ثلثالاميع المجابقية 
خل اد أولجسم ارج القعدة خاستخدمت تقنية احدوث نزف ، وقد 

 اهايان من مزاوك لاطفألاخلية في الدا ربيةألالحلقة الجسم لغلق ا
عن ذلك فهي  تجميلية فضال اوكذلك كونه اقل تعقيداو الماقل ا انهأ

 ليةات عارامه أوصة ات خامعد إلى جاتحت طريقة بسيطة وال
لدموية ا وعيةلألعقد ) ٢٢( Al-Barroddiستخدم )، ا٢١(
، لخيليةالفصيلة الصفن في ال فتحة في كيس لخصوية من خالا

من  امنأكثر انت بسيطة والجسم كارج العقدة خاتقنية  نأ اكم
في عملية  فياضإر اكخي اليهالنظر اوينبغي  ،لتقليديةاحة الجرا
 Al- Hasan and Al- Heaniستخدم او)، ٢٣( لمستقيمال استئصا
 intracorporeal knotخلية الدارية المنظاطة الخياتقنية  )٢٤(
لجزء الغلق  vicryleلممتص احي الجرالخيط ام نوع من استخدا
طريقة  )١١( Al-Anaaz ستخدماوكذلك ، لالطحالمقطوع من ا
حي للسيطرة على الجرالسلك ام استخدالجسم وبارج العقد خا
حة الجرالحمير با ثانإيض في المبال استئصاعملية  ءاثنألنزف ا
لدموية ا وعيةألافي غلق  عالاف امهاستخدان اك ذإرية المنظا
ت تقنية ان من سلبيإ. حيةالجرالعملية النزف عند السيطرة على او
حي هو حصول شد الجرالسلك ام استخدالجسم وبارج العقد خا
 اسب وهذالمنا انهالعقدة في مكالدموي عند وضع اء اء للوعالتواو

م طريقة استخداعند  )٢٥(  Barbas and Sipos حظهال ابق لمامط
 اخل ممالدا إلى ارية ودفعهالمنظاحة الجرالجسم في ارج العقد خا

  .لنسيجا ذىأتسبب في 
لكي ا أداةلمجموعة بتقنية اء في هذه اخصإلاتمت عملية 

لنزف الية لمنع حدوث العا اءتهالتقنية بكفازت هذه امتاري والحرا
سهر الالدموية وا وعيةألاعدة لقطع اوسيلة مس يةأء عن استغنالاو
 ،لوقتالتجليط في نفس القطع واث احدإعلى  داةألاذ عملت هذه إ

ً يضأزت امتا اكم زم لالالوقت ان معدل الية حيث كالعا ابسرعته ا
في  اتم تطويره داةألاهذه ، ٣,٧٣± ١١,٩١ لعملية هواء اجرإل

 اطتهاوبس امهاستخداوسهولة  ازت بقلة كلفتهامتاحة والجرافرع 
 داةألاهذه ) ١٢( عتهاوجم Azizستخدم اوقد ، اوسرعة عمله

ث انإرية في المنظاحة الجرالمبيض بال استئصاح في عملية ابنج
ف ايقإلمبيضي واط الرباذ عملت على قطع وتجليط إلحمير ا
ل الطحال استئصاح في عملية استخدمت بنجا انهأ اكم، لنزفا

على  اءتهاكف ثبتتأرية حيث المنظاحة الجراب بلكالافي  اجزئي
ومن دون  ال جزئيالطحالدموية وقطع ا وعيةلألث تجليط احدإ

ي عملية ) ف٢٦( Al-Koji استخدمها اكم)، ٢٤( نزف يأحصول 
ستخدم او، ريةالمنظاحة الجراب بلكالافي  ال كليالطحال استئصا
لة ازئية إلالكهرباوية الكاتقنية ) ٢٧( Malik and Eesaن احثالبا
ز المتوالمتقطع المنجد اطة ال خياستعماب ازنتهاومو ال جزئيالطحا

لوحظ  ا، كماقل تعقيداو اقصر وقتاوية الكا داةألانت تقنية احيث ك

زنة امو اكثر تقدماوية الكا داةألال في تقنية الطحاتجديد  نأ
 horizontal interruptedز المتوالمتقطع المنجد اطة ابطريقة خي

mattress sutures، حث الباستخدم ا اكمAlkattan et al. )أداة )٢٨ 
لقطط ارية في المنظاحة الجرالكلى بال استئصاري في الحرالكي ا

لدموية ا وعيةألاحيث تم قطع  منةأولعملية سلسة انت احيث ك
تخلو من  لطريقة الاهذه  نأ الإللكلية بشكل سليم ومن دون نزف 

لبطني التجويف ان بشكل كثيف في الدخاتجمع  العيوب منهابعض 
لقد . لطريقةاؤى هذه امن مس الرؤية وهذالذي تحجب معه ا مرألا
 اطهاولة نشالتجربة لمزا تاناعودة جميع حيوئج النتا ظهرتأ

ت في انالحيوابعض  اعدام ليوما نيالثا ليومامل في ابشكل ك
 ريةالمنظاحة الجراسن ايؤكد مح الثة وهذالثالمجموعة ا
لعملية اء اجرإقل بعد الم احثون وجود البالحظ  ذا) إ٣٠،٢٩(
بعد  لملأللمسكنة ا دويةألا إلىجة الحاحية وكذلك قلة الجرا
قل ارية هو المنظاحة الجرات في اعفالمضامعدل  نأ اكم ،لعمليةا

  ).٣١( %٢من 
لشحمون اسة عدم تغير مستوى هرمون الدرائج انت ظهرتأ

حية حيث لم الجرات العملياء اجرإبدرجة كبير بعد  لخصويا
ه انخفض عن مستوابل  ائيالدم نهالهرمون من مصل ايختف 

في  خرىأ ءاعضأتصنيعه في  نيةامكإيدل على  اوهذ لطبيعيا
  ). ٣٢( ثانلنسبة لإلايض بالمبالكظرية وكذلك الغدة الجسم مثل ا
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