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طراﺋﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻹجراء اﻹخصاء ﺑاﻟﺠراﺣﺔ اﻟﻤﻨﻈاريﺔ في اﻟﻜﻼب
طارق ﻣحﻤود اﻟعﻜيدي و ﻣﻨير ساﻟﻢ اﻟبدراﻧي
فرع الجراﺣة وعلم تنﺎﺳﻞ الحيوان ،كلية الطﺐ البيطري ،جﺎﻣعة الموﺻﻞ ،الموﺻﻞ ،العراق
)اﻹﺳتﻼم  ٨نيسﺎن ٢٠١٨؛ القبول  ٢٦ﻣﺎيس (٢٠١٨
اﻟﺨﻼصﺔ
هدفت الدراﺳة إلى تقييم الطرق المﺨتلﻔة ﻹجراء عملية اﻹخصﺎء ﺑﺎلجراﺣة المنﻈﺎرية فﻲ الﻜﻼب وتحديد كﻔﺎءة وعيوب كﻞ ﻣن هذه
الطرق أجريت الدراﺳة على  ٢٠كلبﺎ ً ﻣحليﺎ ً ﺳليم ﺻح ًيﺎ تتراوح أعمﺎرهم ﺑين  ١٠إلى  ٢٠شهرا ً واوزانهﺎ ﺑين  ٣٣ -١٧كجم .تم تقسيم
الحيوانﺎت عشوائيﺎ إلى أرﺑع ﻣجموعﺎت ،كﻞ ﻣجموعة تﻜونت ﻣن  ٥كﻼب .فﻲ المجموعة اﻷولى ،تمت عملية اﻹخصﺎء عن طريق إﻏﻼق
الحبﻞ النطﻔﻲ ﺑﻜلبسﺎت التيتﺎنيوم ،وتم اﺳتﺨدام  ٤كلبسﺎت لﻜﻞ ﺣيوان ،وكﺎن ﻣتوﺳط الوقت ﻻﺳتﻜمﺎل هذه الجراﺣة  ١,١٩ ± ١١,٠٦دقيقة،
ﻣن عيوب هذه الطريقة إﻣﻜﺎنية فشﻞ فﻲ تطبيق الﻜلبسﺎت .فﻲ المجموعة الﺜﺎنية تم إجراء اﻹخصﺎء ﺑطريقة ،monopolar electrocautery
تتطلﺐ الوقت للقيﺎم ﺑهذه العملية  ١٠,١٥ ± ٣٤,٨٥دقيقة ،وﻣن عيوب هذه الطريقة ﺣدوث النزيف أﺛنﺎء قطع الحبﻞ المنوي ،وتصﺎعد
دخﺎن فﻲ البطن نﺎتﺞ عن اﺳتﺨدام اﻷداة والذي قد يعيق الرؤية .فﻲ المجموعة الﺜﺎلﺜة ،تم اﺳتﺨدام تقنية رﺑط خﺎرج الجسم .أﺛبتت هذه
الطريقة كﻔﺎءة عﺎلية وﻣنع أي نزيف ﻹننﺎ لم نﻜن ﺑحﺎجة لقطع اﻷوعية الدﻣوية ،فﻀﻼ عن انﺨﻔﺎض تﻜلﻔة المواد ﻣن هذه الطريقة ﺑﺎلمقﺎرنة
ﻣع المجموعﺎت الﺜﻼث اﻷخرى .وﻣع ذلك ،فﺎن الوقت الﻼزم لتنﻔيذ هذا اﻹجراء ﺑهذه الطريقة كﺎن طويﻼ ﻣقﺎرنة ﺑﺎلمجموعﺎت الﺜﻼث
المتبقية ﺣيث كﺎن الوقت الﻼزم ﻹجراء العملية الجراﺣية هو  ٧,١٨ ± ٣٦,٨٢دقيقة ،وﻣن عيوب هذه الطريقة هﻲ شد اﻷوعية الدﻣوية
ولﻔهﺎ أﺛنﺎء دفع العقدة لوضعهﺎ فﻲ المﻜﺎن ﺑﺎﻹضﺎفة إلى طول الوقت الﻼزم ﻹجراء العملية الجراﺣية .ﺑينمﺎ فﻲ المجموعة الراﺑعة تم إجراء
اﻻﺳتﺌصﺎل ﺑﺎلمنﻈﺎر عن طريق الﻜﻲ الحراري الذي تم فيه تﺨﺜر وقطع اﻷوعية الدﻣوية فﻲ الحبﻞ المنوي فﻲ نﻔس اﻷداة ،كﺎن الوقت
المطلوب ﻹكمﺎل هذه الجراﺣة هو  ٣,٧٣ ± ١١,٩١دقيقة .تم إجراء جميع العمليﺎت تحت التﺨدير العﺎم ﺑﺎﺳتﺨدام %5 Ketamine HCl
وﺑجرعة  ١٥ﻣلﻐم/كﻐم ﻣن وزن الجسم ﻣع الزيﻼزين  ٥ﻣلﻐم/كﻐم ﻣن وزن الجسم ،إذ اعطﻲ المزيﺞ ﺑشﻜﻞ دفعة واﺣدة ﺑﺎلحقن ﺑﺎلعﻀلة .تم
جمع الدم ﻣن كﻞ ﺣيوان قبﻞ الجراﺣة وﺑعد  ١٤و  ٣٠يوﻣﺎ ﻣن الجراﺣة لقيﺎس ﻣستوى هرﻣون التستوﺳتيرون فﻲ المصﻞ .أظهرت النتﺎئﺞ
عدم وجود انﺨﻔﺎض كبير قبﻞ وﺑعد الجراﺣة فﻲ ﻣستوى ﻣصﻞ التستوﺳتيرون .تمت إزالة الﺨصية ﺑعد شهر واﺣد ﻣن الجراﺣة لمراقبة
التﻐيرات فﻲ اﻷنسجة الﺨصوية والبرﺑﺨية ،وكﺎنت هنﺎك ﻣنﺎطق نزفية وﻣنﺎطق نﺨرية وتصلﺐ فﻲ النبيبﺎت المنوية والتصﺎقﺎت ﺑين الﻐﻼلة
المهبلية والﻐﻼلة البيﻀﺎء .ﻣع توقف فﻲ تصنيع الحيوانﺎت المنوية .ﺣيث أوضﺨت المقﺎطع النسيجية ﻏيﺎب الحيوانﺎت المنوية فﻲ البرﺑﺦ،
وهنﺎك أيﻀﺎ تﻐييرات تنﻜسية ونﺨرية فﻲ ظهﺎرة البرﺑﺦ وﻏيﺎب تجﺎويف هذه النوى فﻲ الحيوانﺎت المنوية .نستنتﺞ ﻣن هذه الدراﺳة أن
اﻹخصﺎء التنﻈيري فﻲ الﻜﻼب يمﻜن أن يجرى فﻲ جميع الطرق المذكورة أعﻼه ،ولﻜن طريقة الﻜﻲ الحراري هﻲ الطريقة اﻷفﻀﻞ ﻣن
ﺣيث الوقت والسﻼﻣة والتﻜلﻔة اﻻقتصﺎدية.
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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.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs

 كمﺎ اﺳتﺨدﻣت أيﻀﺎ ﻹزالة المبﺎيﺾ فﻲ،(١١) فﻲ أنﺜى الحمير
 كلية،أنﺜى الحمير وﺑأداة جديدة تم تصنيعهﺎ فﻲ فرع الجراﺣة
 ولمزايﺎ الجراﺣة،(١٢)  جﺎﻣعة الموﺻﻞ/ الطﺐ البيطري
المنﻈﺎرية العﺎلية وقلة المﻀﺎعﻔﺎت المترافقة ونﻈرا لقلة المصﺎدر
والبحوث التﻲ أجريت على عملية اﻹخصﺎء فﻲ الﻜﻼب ﺑتقنية
الجراﺣة المنﻈﺎرية لذلك اقترﺣنﺎ إجراء هذه الدراﺳة لتقييم كﻔﺎءة
 واﺳتﺨدام.اﺳتﺨدام الجراﺣة المنﻈﺎرية فﻲ عملية اﻹخصﺎء
طرائق ﻣﺨتلﻔة فﻲ عملية اﻹخصﺎء وﺑيﺎن كﻔﺎءة وﻣحﺎﺳن وﻣسﺎوئ
،titanium clips كﻞ طريقة التﻲ شملت اﺳتﺨدام دﺑﺎﺑيس التيتﺎنيوم
mono
اﺳتﺨدام القﺎطعة الﻜهرﺑﺎئية أﺣﺎدية القطﺐ
 اﺳتﺨدام خيط السلك الجراﺣﻲ وعمﻞ عقدة،polarelectrocautary
 واﺳتﺨدام أداة الﻜﻲ الحراريextracorporeal knot خﺎرج الجسم
 وكذلك دراﺳة التﻐيرات العيﺎنية والنسيجية على.thermal cautery
.نسيﺞ الﺨصية والبرﺑﺦ

اﻟﻤﻘدﻣﺔ
تعتبر عملية اﻹخصﺎء فﻲ الﻜﻼب ﻣن العمليﺎت الشﺎئعة فﻲ
الطﺐ البيطري ﺣيث تجرى ﺑعدة طرائق ﻣنهﺎ الطريقة الجراﺣية
التقليدية والطريقة الهرﻣونية ﺑﺎﺳتﺨدام ﻣﺎدة نيوترﺳول وهو
( وكذلك اﺳتﺨدام ﻣﺎدة١) zinc gluconate كلوكونﺎت الﺨﺎرﺻين
( والطريقة٣،٢) ( ﺣقنﺎ داخﻞ ﻣتن الﺨصيةEsterilsol) Zeuterin
 عن طريقsolasodine الﻜيميﺎوية ﺑﺎﺳتﺨدام ﻣﺎدة السوﻻﺳوداين
(٥) ( واﺳتﺨدام ﺣﺎﻣﺾ التنيك ﺣقنﺎ فﻲ ﻣتن الﺨصية٤) الﻔم
وتجرى فﻲ الﻜﻼب والقطط التﻲ ترﺑى فﻲ المنﺎزل كمﺎ تجرى
(٦) عملية الﺨصﻲ لعﻼج ﺑعﺾ اﻷﻣراض والعﺎدات السيﺌة
يترافق ﻣع عملية اﻹخصﺎء ﺑﺎلطريقة التقليدية العديد ﻣن
 إذ تﻜمن خطورة النزفhemorrhage المﻀﺎعﻔﺎت وﻣنهﺎ النزف
فﻲ الشريﺎن الﺨصوي نتيجة فشﻞ فﻲ تقنية العملية الجراﺣية أو
 وﻏير شﺎئعevisceration  التهوية أو نزع اﻷﺣشﺎء.(٧) ﻣعداتهﺎ
،الحدوث لﻜن خطورته تﻜمن فﻲ المﻀﺎعﻔﺎت التﻲ تنتﺞ ﺑعد ذلك
 ﺳﺎعﺎت ﻣن عملية اﻹخصﺎء٤ ويمﻜن ان تحدث نزع اﻷﺣشﺎء ﺑعد
omental  تدلﻲ اﻷﺣشﺎء، أيﺎم ﻣن العملية٧ ولﻜن قد تحدث ﺑعد
 التﻲ تحدث فﻲ كيس الصﻔن وهﻲedema  والوذﻣةprolapse
نتيجة ﺣتمية لعملية اﻹخصﺎء وقد تمتد الوذﻣة إلى القلﻔة وهو اكﺜر
( و التهﺎب الحبﻞ النطﻔﻲ٨) ﺣدوﺛﺎ فﻲ اليوم الراﺑع ﻣن العملية
 يحدث خمﺞ للحبﻞ النطﻔﻲ فﻲ عمليةseptic funiculitis اﻻنتﺎنﻲ
اﻹخصﺎء الجراﺣﻲ ﺑﺎلطريقة المﻔتوﺣة وتﻜون اقﻞ ﺣدوﺛﺎ فﻲ
 وﺑتطور اﺳتﺨدام الجراﺣة المنﻈﺎرية فﻲ.(٩) الطريقة المﻐلقة
إجراء العديد ﻣن العمليﺎت الجراﺣية فقد اﺳتﺨدﻣت فﻲ عمليﺎت
 واﺳتﺨدﻣت ﻹزالة المبﺎيﺾ،(١٠) اﻹخصﺎء فﻲ الﺨيول والحمير

اﻟﻤواد وطرق اﻟعﻤﻞ
 كلب ﺎ ﻣحلي ﺎ ﺳ ليمﺎ ﺳ ريريﺎ ﻣ ن٢٠ ش ملت الدراﺳ ة اﺳ تﺨدام
 ش هرا٢٠ - ١٠ الﻜ ﻼب الس ﺎئبة انحص رت أعمﺎره ﺎ ﻣ ﺎ ﺑ ين
 وت م فح ص الحيوان ﺎت. كﻐ م٣٣ -١٧ وانحص رت أوزانه ﺎ ﺑ ين
عيﺎني ﺎ وﺳ ريريﺎ للتأك د ﻣ ن خلوه ﺎ ﻣ ن اﻷﻣ راض وكﺎن ت جميعه ﺎ
تتمت ع ﺑص حة جي دة وﻻ تع ﺎنﻲ ﻣ ن أي ﻣ رض ظ ﺎهر خ ﻼل
 وت م وض ع الﻜ ﻼب ف ﻲ ﻣﻜ ﺎن ﻣﺨص ص.اﺳ تﺨداﻣهﺎ ف ﻲ التجرﺑ ة
ﻹي واء الﻜ ﻼب ت ﺎﺑع لبي ت الحيوان ﺎت ف ﻲ كلي ة الط ﺐ البيط ري
جﺎﻣع ة الموﺻ ﻞ قس مت ﺣيوان ﺎت التجرﺑ ة عش وائيﺎ إل ى أرﺑع ة
 شملت كﻞ ﻣجموعة عل ى خمس ة ﺣيوان ﺎت اج ري،ﻣجﺎﻣيع رئيسة
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جراﺣية ﺑﺎﺳتﺨدام المشرط الجراﺣﻲ فﻲ ﻣنطقة السرة )ﻣنطقة
المدخﻞ اﻷولى( ﺛم ﻣسك ﺣﺎفتﻲ الجلد أﻣﺎم وخلف ﻣنطقة الطعنة
ﺑﺎﺳتﺨدام ﻣشﺎﺑك جراﺣية ورفعهﺎ لزيﺎدة المسﺎفة ﺑين جدار البطن
واﻷﺣشﺎء الداخلية ،ويتم إدخﺎل إﺑرة فيرس إلى داخﻞ تجويف
البطن ﺛم رﺑط أنبوب النﻔﺦ ﺑإﺑرة فيرس وفتح القﻔﻞ الموجود
ﺑﺎﻹﺑرة للسمﺎح ﺑدخول ﻏﺎز ﺛنﺎئﻲ أوكسيد الﻜﺎرﺑون إلى داخﻞ
تجويف البطن ﺑعد تﺜبيت كمية الﻐﺎز المحقون ﺑمقدار  ١٢ﻣلم
زئبقﻲ وﺑمعدل جريﺎن ذاتﻲ  ٨لتر /دقيقة ﺑواﺳطة المنﻔﺎخ
.(١٣) insufflator

عل ى المج ﺎﻣيع أرﺑ ع طرائ ق ﻣﺨتلﻔ ة لﻺخص ﺎء ﺑﺎلجراﺣ ة
المنﻈﺎرية.
ف ﻲ المجموع ة اﻷول ى تم ت عملي ة اﻹخص ﺎء ﺑﺎلجراﺣ ة
المنﻈﺎرية وذلك ﺑﻐلق الحبﻞ النطﻔﻲ ﺑواﺳطة دﺑﺎﺑيس التيتﺎنيوم ﺑع د
الدخول إلى التجويف البطنﻲ ﻣن ﻣدخلين تم تحديدهﺎ أﺛنﺎء العملي ة.
فﻲ المجموع ة الﺜﺎني ة تم ت عملي ة اﻹخص ﺎء ﺑﺎلجراﺣ ة المنﻈﺎري ة
وذلك ﺑقطع الحبﻞ النطﻔﻲ ﺑتقنية القﺎطعة الﻜهرﺑﺎئية أﺣﺎدي ة القط ﺐ
 monopolar electrocauteryﺑعد الدخول إلى التجويف البطنﻲ ﻣ ن
ﻣدخلين تم تحديدهﺎ أﺛنﺎء العملية .أﻣﺎ فﻲ المجموعة الﺜﺎلﺜة فقد تمت
عملي ة اﻹخص ﺎء فيه ﺎ ﺑﺎلجراﺣ ة المنﻈﺎري ة وﺑتقني ة عق د الحب ﻞ
النطﻔﻲ ﺑواﺳطة عق دة خ ﺎرج ال بطن  extracorporeal ligationﺑع د
الدخول إل ى التجوي ف البطن ﻲ ﻣ ن ﺛﻼﺛ ة ﻣ داخﻞ ت م تحدي دهﺎ أﺛن ﺎء
العملي ة .ف ﻲ ﺣ ين ف ﻲ المجموع ة الراﺑع ة فق د أجري ت عملي ة
اﻹخص ﺎء ﺑﺎلجراﺣ ة المنﻈﺎري ة ﺑتقني ة قط ع الحب ﻞ النطﻔ ﻲ ﺑجه ﺎز
الﻜ ﻲ الح راري والت ﻲ ﺻ نعت ف ﻲ ف رع الجراﺣ ة كلي ة الط ﺐ
البيط ري  -جﺎﻣع ة الموﺻ ﻞ ) (١٢ﺑع د ال دخول إل ى التجوي ف
البطنﻲ ﻣن ﺛﻼﺛة ﻣداخﻞ .ﺻوﻣت جميع الحيوان ﺎت ﻣ دة  ٢٤ﺳ ﺎعة
قبﻞ إجراء العملية الجراﺣية وﻣن ﺛم تﺨدير الحيوان ﺑﺎلمﺨدر الع ﺎم
قب ﻞ العملي ة ﻣبﺎش رة ﺑﺨل يط الﻜيت ﺎﻣين ﺑتركي ز  %٥وﺑجرع ة ١٥
ﻣلﻐم /كﻐم ﻣن وزن الجسم ﻣع الزايﻼزين ﺑتركيز  %٢وﺑجرعة ٥
ﻣلﻐم /كﻐ م ﻣ ن وزن الجس م إذ ت م ﺣق ن الم زيﺞ ف ﻲ عﻀ لة الﻔﺨ ذ،
وت م تﻜ رار الحق ن أﺛن ﺎء العملي ة الجراﺣي ة كلم ﺎ اقتﻀ ت الحﺎج ة
ل ذلك .وت م تحﻀ ير ﻣنطق ة ال بطن ﻣ ن ﻣنطق ة ﻏﻀ روف الرهﺎﺑ ة
 xiphoidإل ى ﻣنطق ة الح وض وذل ك عل ى وف ق المب ﺎدئ التقليدي ة
اﻷﺳﺎﺳ ية للجراﺣ ة .ت م اختي ﺎر الم داخﻞ المنﺎﺳ بة لﻜ ﻞ طريق ة ﻣ ن
طرائق اﻹخصﺎء ﺑجهﺎز المنﻈﺎرية .المجموع ة اﻷول ى والﺜﺎني ة ت م
عمﻞ ﻣدخلين اﺛنين فﻲ ﻣوقعين ﻣﺨتلﻔ ين ﻣ ن ج دار ال بطن )الش ﻜﻞ
(١؛ الم دخﻞ اﻷول ) :(1st portيق ع عن د ﻣنطق ة الس رة umbilical
 portويس تﺨدم ﻹدخ ﺎل المنﻈ ﺎر .الم دخﻞ الﺜ ﺎنﻲ ) :(2nd portيق ع
عل ى الجه ة اليس رى ﻣ ن ال بطن خل ف الم دخﻞ اﻷول ويس تﺨدم
ﻹدخ ﺎل ﻣﺜب ت ال دﺑﺎﺑيس ف ﻲ المجموع ة اﻷول ى أو الق ﺎطع أﺣ ﺎدي
القطبية  monopolar electrocauteryفﻲ المجموعة الﺜﺎنية.
أﻣﺎ فﻲ المجموعة الﺜﺎلﺜة والرﺑعة فقد تم عمﻞ ﺛﻼﺛ ة ﻣ داخﻞ ف ﻲ
ﺛﻼﺛ ة ﻣواق ع ﻣ ن ج دار ال بطن )الش ﻜﻞ (٢؛ الم دخﻞ اﻷول ) 1st
 :(portيق ع عن د ﻣنطق ة الس رة  umbilical portويس تﺨدم ﻹدخ ﺎل
النﺎظور .المدخﻞ الﺜ ﺎنﻲ ) :(2nd portيق ع عل ى الجه ة اليس رى ﻣ ن
البطن خلف الم دخﻞ اﻷول ويس تﺨدم ﻹدخ ﺎل اﻷداة الدافع ة للﺨ يط
والمص نعة ﻣحلي ﺎ ف ﻲ المجموع ة الﺜﺎلﺜ ة أو أداة القط ع الح راري
 thermal cauteryف ﻲ المجموع ة الراﺑع ة والمص نعة ه ﻲ اﻷخ رى
ﻣحليﺎ .المدخﻞ الﺜﺎلث ) :(3rd portيقع على الجهة اليمنى ﻣن البطن
خلف المدخﻞ اﻷول ويستﺨدم ﻹدخﺎل ﻣلقط ﺑﺎﺑﻜوك.

الشﻜﻞ  :١يوضح المداخﻞ للمجموعة اﻷولى والﺜﺎنية.

الشﻜﻞ  :٢يوضح المداخﻞ للمجموعتين الﺜﺎلﺜة والراﺑعة.
إدخال اﻟﻤبازل
ﺑعد اكتمﺎل عملية اﻻﺳترواح البطنﻲ يتم ﺳحﺐ إﺑرة فيرس
وإدخﺎل القنية والمبزل )ﺣجم  ١٠ﻣلم( خﻼل الﻔتحة نﻔسهﺎ
)المدخﻞ اﻷول( وﺑواﺳطة الدفع والتحريك المحوري إلى أن
تﺨترق كﻞ طبقﺎت جدار البطن ﺑعدهﺎ يتم إخراج المبزل ﻣن القنية

اﻻسﺘرواح اﻟبطﻨي
تم عمﻞ اﻻﺳترواح البطنﻲ وذلك لعمﻞ تجويف داخﻞ البطن
يسﺎعدنﺎ على إجراء المنﺎورات الجراﺣية وذلك ﺑعمﻞ طعنة
pneumoperitoneum
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ورﺑط أنبوب النﻔﺦ ﺑﺎلقنية وإدخﺎل النﺎظور خﻼل المدخﻞ اﻷول
إلى داخﻞ التجويف البطنﻲ ،ويتم اﺳتﻜشﺎف اﻷﺣشﺎء الداخلية
لمﻼﺣﻈة أي أذى نﺎجم عن إدخﺎل القنية والمبزل أو إﺑرة فيرس،
ﺛم يتم عمﻞ المداخﻞ اﻷخرى ﺑﺎلطريقة ذاتهﺎ وﺑمواقع ﻣﺨتلﻔة كمﺎ
ذكرت أعﻼه اعتمﺎدا على كﻞ ﻣجموعة ﻣن المجﺎﻣيع اﻷرﺑع .وﻣن
ﺛم يتم إﺑدال ﺑقية المبﺎزل وﺣسﺐ المجموعة ،ﺣيث تم فﻲ
المجموعة اﻷولى إدخﺎل ﻣﺜبت الدﺑﺎﺑيس فﻲ المبزل الﺜﺎنﻲ وﺑحجم
 ١٠ﻣلم لتﺜبيت الدﺑﺎﺑيس على الحبﻞ النطﻔﻲ وتم وضع ٣-٢
دﺑﺎﺑيس فﻲ كﻼ الجﺎنبين كمﺎ فﻲ الشﻜﻞ ) .(٣فﻲ المجموعة الﺜﺎنية
تم فﻲ هذه المجموعة قطع للحبﻞ النطﻔﻲ ﺑواﺳطة القﺎطعة
الﻜهرﺑﺎئية أﺣﺎدية القطﺐ إذ ﺑعد وضع الوﺳﺎدة تحت ظهر الحيوان
)القطﺐ السﺎلﺐ( ﺛم يتم إدخﺎل ذراع خطﺎف الﻜﻲ ﻣن خﻼل
المبزل الﺜﺎنﻲ فﻲ القنية ﺣجم خمسة ﻣلم وإﻣسﺎك اﻻﺳهر وتسليط
تيﺎر كهرﺑﺎئﻲ ﺑﻔولتية  ١٦٠ﺣيث يعمﻞ تجليط للحبﻞ النطﻔﻲ ﺛم
نعمﻞ تجليط للشريﺎن والوريد ﺑعد ذلك يتم إدخﺎل المقص
المنﻈﺎري وتم قطع اﻻﺳهر على إﺣدى ﺛم قطع الشريﺎن والوريد
الشﻜﻞ ) .(٤أﻣﺎ فﻲ المجموعة الﺜﺎلﺜة والتﻲ تم فيهﺎ عقد الحبﻞ
النطﻔﻲ ﺑواﺳطة عمﻞ عقدة خﺎرج البطن ،ﺣيث تمت العملية
ﺑإدخﺎل اﺣد اطراف خيط السلك ﺑواﺳطة Artery forceps
المنﻈﺎري ﻣن المدخﻞ الﺜﺎنﻲ ﺑعد اﺳتﺨدام المﺨتزل إلى  ٥ﻣلم
وﻣن ﺛم إدخﺎل ﻣلقط ﺑﺎﺑﻜوك فﻲ المدخﻞ الﺜﺎلث لمسك الحبﻞ
النطﻔﻲ ورفعه قليﻼ ليتم لف طرف خيط السلك ﺣوله ﺛم ﺳحبه
ﺑنﻔس اتجﺎه المدخﻞ الﺜﺎنﻲ ليﺨرج خﺎرج البطن إلى أن يصبح
طرفﻲ الﺨيط خﺎرج البطن ،ﺛم عمﻞ عقدة خﺎرج البطن هﻲ عقدة
رويدر على وفق )الشﻜﻞ  (٥ﺛم دفعهﺎ داخﻞ البطن ﺑواﺳطة اﻷداة
الدافعة التﻲ تم تصنيعهﺎ فﻲ فرع الجراﺣة وعلم تنﺎﺳﻞ الحيوان،
إلى أن تصﻞ العقدة إلى الحبﻞ النطﻔﻲ وﺑعدهﺎ تسحﺐ اﻷداة الدافعة
واﺳتبدالهﺎ ﺑﺎلمقص المنﻈﺎري لقطع الﺨيط قريبﺎ ﻣن العقدة وﺑعدهﺎ
يسحﺐ المقص والﺨيط للﺨﺎرج ﻣع ﺑقﺎء العقدة ﺣول الحبﻞ النطﻔﻲ
وتﻜرار نﻔس الﺨطوات فﻲ الجهة الﺜﺎنية )الشﻜﻞ .(٦
أﻣﺎ فﻲ المجموعة الراﺑعة فقد تم فﻲ هذه المجموعة اﻹخصﺎء
ﺑقطع للحبﻞ النطﻔﻲ ﺑأداة الﻜﻲ الحراري إذ تم إدخﺎل أداة الﻜﻲ ﻣن
المدخﻞ الﺜﺎنﻲ ﺑﺎلقنية ﺣجم  ١٠ﻣلم ﺛم فتحهﺎ داخﻞ البطن ﺛم إدخﺎل
ﻣلقط ﺑﺎﺑﻜوك فﻲ المدخﻞ الﺜﺎلث ﺑﺎلقنية ﺣجم  ٥ﻣلم وادخﻞ ﺑين
ذراعﻲ اﻷداة وﺑعد فتحهﺎ وإﻣسﺎك الحبﻞ النطﻔﻲ وﺳحبه إلى فﻜﻲ
اﻷداة وﻏلقه ﺑﺎلﻜﺎﻣﻞ على الحبﻞ النطﻔﻲ وﻣن ﺛم ﺳلط تيﺎر
كهرﺑﺎئﻲ قدره  ١٢أﻣبير ﻣع فولتية قدرهﺎ  ١٢فولت ﺑصورة
ﻣتقطعة لمدة زﻣنية  ٣-٢ﺛوان إلى أن يحدث تجلط فﻲ الحبﻞ
النطﻔﻲ ،ﺛم إعطﺎء طﺎقة ﻣستمرة ﻣع السحﺐ ﺑملقط ﺑﺎﺑﻜوك إلى أن
يتم القطع للحبﻞ النطﻔﻲ )الشﻜﻞ .(٧

الشﻜﻞ  :٣وضع الدﺑﺎﺑيس على الحبﻞ النطﻔﻲ.

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

الشﻜﻞ  :٥يوضح طريقة عمﻞ عقدة رويدر.
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لﻜﻞ ﺣيوان ﻣن ﺣيوانﺎت التجرﺑة وذلك قبﻞ العملية ﻣبﺎشرة
ﻻﺳتﺨداﻣه كقيﺎس ﺳيطرة  base lineﺛم ﺑعد  ١٤يوﻣﺎ ﻣن العملية
ﺛم  ٣٠يوﻣﺎ ﻣن العملية لبيﺎن ﻣستوى هرﻣون الشحمون الﺨصوي
الذكري  testosteroneفﻲ الدم .وضعت عينة الدم فﻲ أنبوﺑة
زجﺎجية ﻏير ﺣﺎوية على ﻣﺎنع تﺨﺜر ووضعت اﻷنبوﺑة ﺑشﻜﻞ ﻣﺎئﻞ
فﻲ درجة ﺣرارة المﺨتبر لمدة  ٣٠دقيقة لحين تﻜون الﺨﺜرة،
وﺑعدهﺎ تم ﺣﻔظ العينة ﺑدرجة ٤درجة ﻣﺌوية فﻲ الﺜﻼجة لمدة ٢٤
ﺳﺎعة ،ﺛم وضعت العينة فﻲ جهﺎز الطرد المركزي  ٤٠٠٠دورة
 /دقيقة وذلك لﻔصﻞ ﻣصﻞ الدم ،وﺑعد ذلك تم ﺳحﺐ المصﻞ ﻣن
أنبوﺑة اﻻختبﺎر ووضع فﻲ أنﺎﺑيﺐ ﺑﻼﺳتيﻜية ﺳعة  ٢ﻣﻞ لحﻔظ
المصﻞ  eppendorf tubeوتم ﺣﻔظ هذه اﻷنﺎﺑيﺐ الحﺎوية على
المصﻞ ﺑدرجة التجميد ) ١٨ -م (°لحين قيﺎس ﻣستوى الهرﻣون
لﻜﻞ عينة ﻣصﻞ .وكذلك ﺑعد  ٣٠يوﻣﺎ لمﻼﺣﻈة وجود أي
اختﻼجﺎت فﻲ ﻣﻜﺎن القطع أو وجود اﻻلتصﺎقﺎت .تم قيﺎس هرﻣون
الشحمون الﺨصوي فﻲ ﻣصﻞ الدم لجميع ﺣيوانﺎت التجرﺑة ﺑجهﺎز
اﻻليزا وﺑﺎﺳتﺨدام عدة القيﺎس الﺨﺎﺻة ﺑهرﻣون الشحمون
الﺨصوي الذكري (Testosterone Kit, 3725-300, Monobind
) .Inc USAتم إجراء الﻔحص المنﻈﺎري ﺑعد  ١٤يوﻣﺎ ﻣن العملية
الجراﺣية لﻜﻞ ﺣيوانﺎت التجرﺑة وكذلك ﺑعد  ٣٠يوﻣﺎ لمﻼﺣﻈة
وجود أي اختﻼجﺎت فﻲ ﻣﻜﺎن القطع أو وجود اﻻلتصﺎقﺎت فﻲ
نهﺎية التجرﺑة ﺑعد ﻣرور  ٣٠ﺣيث تم تﺨدير الحيوان ﺑمزيﺞ
الزيﻼزين  -كيتﺎﻣين وأجريت عملية الﺨصﻲ ﺑﺎلطريقة التقليدية
ﺣيث تم فحص الﺨصى عيﺎنيﺎ ﺑعد أن تم جمعهﺎ ﻣن الحيوانﺎت
لمﻼﺣﻈة أية تﻐيرات قد طرأت على ﺣجمهﺎ وشﻜلهﺎ ولونهﺎ
وقواﻣهﺎ واي تﻐير أخر يشﺎهد عليهﺎ .وتم ﺣﻔظ العينﺎت ﻣن
الﺨصى فﻲ ﻣحلول ﺑوين  Bounʼsﻣدة  ٢٤ﺳﺎعة ﺛم فﻲ كحول
 ℅٥٠لمدة  ٤٨ﺳﺎعة ﺛم يحﻔظ فﻲ كحول  %٧٠لحين إجراء
الﻔحص عليهﺎ نسيجيﺎ .ﺑعد تﺜبيت النمﺎذج فﻲ المﺜبت المذكور أنﻔﺎ ً
تم تمرير العينﺎت النسيجية لمراﺣﻞ التقنيﺎت النسيجية الروتينية
للحصول على قوالﺐ شمعية ﺑﺎﺳتﺨدام جهﺎز المشراح قطعت
للحصول على شرائح نسجية ﺑسمك  ٦-٥ﻣﺎيﻜرون ) (١٤ﺻبﻐت
المقﺎطع ﺑواﺳطة ﺻبﻐة اﻷيوﺳين -هيمﺎتوكسلين Hematoxylin
 and eosinكمﺎ وﺻﻔت فﻲ (١٥) Humason , 1972ﺛم ﺻورت
ﺑﺎﺳتﺨدام الﻜﺎﻣيرة الرقمية ﻣع المجهر الﻀوئﻲ.

الشﻜﻞ  :٦قطع الحبﻞ النطﻔﻲ ﺑواﺳطة عقدة رويدر.

الشﻜﻞ  :٧قطع الحبﻞ النطﻔﻲ ﺑواﺳطة الﻜﻲ الحراري.
ﺑعد التأكد ﻣن عدم وجود أي نزف أو ﻣﻀﺎعﻔﺎت فﻲ البطن يتم
إقﻔﺎل اﻻﺳترواح البطنﻲ وإخراج اﻷدوات المستﺨدﻣة وﻣن ﺛم
الﻜﺎﻣيرا ﺑعد ذلك المبﺎزل ﻣن البطن وﻣن ﺛم تﺨﺎط المداخﻞ الﺜﻼﺛة
ﺑتقنية الجراﺣة المتقطعة البسيطة ﺑﺎﺳتﺨدام خيط جراﺣﻲ ﻣن النوع
ﻏير الممتص .تمت ﻣتﺎﺑعة جميع الحيوانﺎت فﻲ كﻞ ﻣجموعة لمدة
 ٣٠يوﻣﺎ ﺑعد العملية الجراﺣية ،وتم إعطﺎؤهﺎ عقﺎر الميتﺎلجين ﺑعد
العملية ﻣبﺎشرة ﺑﺎلحقن العﻀلﻲ وﺑجرعة ١ﻣﻞ  ٥/كﻐم ﻣن وزن
الجسم ولمدة يوﻣين ،وكذلك تم إعطﺎؤهﺎ المﻀﺎد الحيوي ﺑنسلين –
ﺳترﺑتوﻣﺎيسين ﺑﺎلحقن العﻀلﻲ أيﻀﺎ ً ولمدة ﺛﻼﺛة أيﺎم ﻣتتﺎلية
وﺑجرعة  ١٠٠٠٠وﺣدة دولية و ١٥ﻣلﻐم  /كﻐم ﻣن وزن الجسم.
وﺑعدهﺎ تم إزالة الﺨيط الجراﺣﻲ ﻣن الجلد ﺑعد  ١٠ايﺎم ﻣن إجراء
العملية الجراﺣية.
تم ﻣتﺎﺑعة الحﺎلة الصحية للحيوانﺎت ﺑعد العملية الجراﺣية
وذلك ﺑمﻼﺣﻈة فعﺎلية الحيوان وﺣركته ونشﺎطه وشهيته لﻸكﻞ.
وكذلك تم ﻣتﺎﺑعة ﺣجم وﺣركة الﺨصى والحبﻞ النطﻔﻲ داخﻞ كيس
الصف .كمﺎ تم ﺳحﺐ عينة دم ﻣقدارهﺎ  ٥ﻣﻞ ﻣن saphinas vein

اﻟﻨﺘاﺋج
كﺎنت تقنية اﻹخصﺎء ﺑﺎلجراﺣة المنﻈﺎرية وﺑﺎﺳتﺨدام دﺑﺎﺑيس
التيتﺎنيوم ﺳهلة وأﻣنة وﺳريعة ﺣيث كﺎن تﺜبيت دﺑﺎﺑيس التيتﺎنيوم
على اﻷوعية الدﻣوية واﻻﺳهر ذا كﻔﺎءة عﺎلية وكﺎن عدد دﺑﺎﺑيس
المستﺨدﻣة لﻜﻞ ﺣيوان فﻲ هذه المجموعة  ٤دﺑﺎﺑيس ،وكﺎن ﻣعدل
الوقت الﻼزم ﻹتمﺎم العملية هو  ١,١٩±١١,٠٦دقيقة ،وﻣن
ﻣسﺎؤى هذه الطريقة الﻜلﻔة اﻻقتصﺎدية للدﺑﺎﺑيس واﺣتمﺎلية ﺣصول
فشﻞ فﻲ تطبيق الدﺑﺎﺑيس ﺑشﻜﻞ جيد على اﻷوعية الدﻣوية
واﻻﺳهر ،وقد أظهرت الحيوانﺎت ﺑعد العملية المﺎ وﺻيﺎﺣﺎ وعدم
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والراﺑعة ﺑينمﺎ ارتﻔع ﺑشﻜﻞ ﻏير ﻣعنوي فﻲ المجموعة الﺜﺎنية
والﺜﺎلﺜة وﺑقﻲ اقﻞ ﻣن ﻣستواه الحقيقﻲ قبﻞ العملية.

راﺣة وﺑعد ﻣرور  ٤٨-٢٤ﺳﺎعة ظهور تورم على الﺨصى
وكيس الصﻔن وﺑدت قليلة الحركة واختﻔى هذا اﻷلم ﺑعد  ٤٨ﺳﺎعة
وﺑعد ﻣرور  ١٤يوﻣﺎ كﺎنت الﺨصى ﺻﻐيرة الحجم وﻏير ﻣؤلمة
عند الجس .فﻲ المجموعة الﺜﺎنية والتﻲ تمت فيهﺎ الﺨصﻲ
ﺑﺎﺳتﺨدام القﺎطعة الﻜهرﺑﺎئية أﺣﺎدية القطﺐ فقد تمت عملية
اﻹخصﺎء ﺑهذه المجموعة ﺑقطع الحبﻞ النطﻔﻲ ﺑتقنية القﺎطعة
الﻜهرﺑﺎئية أﺣﺎدية القطﺐ وكﺎنت هذه الطريقة نوعﺎ ﻣﺎ أطول
ﺑﺎلمعدل الزﻣنﻲ ﺣيث كﺎن ﻣعدل الوقت الﻼزم
هو ١٠,١٥±٣٤,٨٥دقيقة وقد ﺣدث نزف ﺑسيط فﻲ عدد ﻣن
الحيوانﺎت وتم إيقﺎفه كمﺎ ﺣدث دخﺎن أﺛنﺎء عملية القطع داخﻞ
التجويف البطنﻲ ،وهذا ﻣﺎ يعيق الرؤية لدى الجراح ،وظهر على
الحيوانﺎت ﺑعد العملية عدم راﺣة ﻣع الم وﺻيﺎح وﺑعد ﻣرور ٤٨
ﺳﺎعة كﺎنت الﺨصى ﻣتورﻣة وﻣؤلمة عند الجس ،وﺑدت ﺻﻐيرة
الحجم وﺻلبة وﻏير ﻣؤلمة ﺑعد ﻣرور  ١٤يوﻣﺎ .أﻣﺎ فﻲ المجموعة
الﺜﺎلﺜة والتﻲ تم الﺨصﻲ لحيوانﺎت هذه المجموعة ﺑﺎﺳتﺨدام الﺨيط
لعمﻞ عقدة خﺎرج البطن فقد أﺛبتت تقنية عقد الحبﻞ النطﻔﻲ
ﺑﺎﺳتﺨدام الﺨيط لعمﻞ عقدة خﺎرج البطن extra corporeal
 ligationكﻔﺎءة وﻣنع ﺣدوث أي نزف لعدم ﺣﺎجتنﺎ لقطع اﻷوعية
الدﻣوية واﻻﺳهر فﻲ هذه الطريقة وكﺎن المعدل الزﻣنﻲ الﻼزم
ﻹجراء اﻹخصﺎء ﺑهذه الطريقة هو  ٧,١٨± ٣٦,٨٢دقيقة وﻣن
ﻣميزات هذه التقنية هﻲ كلﻔتهﺎ المﺎدية القليلة ﻣوازنة ﺑبﺎقﻲ
المجﺎﻣيع ،ولﻜن لهذه الطريقة ﻣسﺎؤى ﺑسيطة ﻣنهﺎ طول المدة
الﻼزﻣة ﻹجراء العملية الجراﺣية ﻣوازنة ﺑﺎلطرائق اﻷخرى ﻣع
جهد اكبر للجراح ،وﻣن ﻣسﺎؤى هذه الطريقة أيﻀﺎ ً ﺣصول شد
والتواء لﻸوعية الدﻣوية أﺛنﺎء دفع العقدة لوضعهﺎ فﻲ ﻣﻜﺎنهﺎ ،وﺑعد
ﻣرور  ٢٤ﺳﺎعة ظهر على ﺑعﺾ الحيوانﺎت عدم الراﺣة وعدم
تنﺎول الطعﺎم ﻣع تورم والم فﻲ الﺨصى والحبﻞ النطﻔﻲ .فﻲ ﺣين
فﻲ المجموعة الراﺑعة والتﻲ تم خصﻲ ﺣيوانﺎت هذه المجموعة
ﺑﺎﺳتﺨدام أداة الﻜﻲ الحراري تمت عملية اﻹخصﺎء فﻲ هذه
المجموعة ﺑقطع الحبﻞ النطﻔﻲ ﺑتقنية أداة الﻜﻲ الحراري thermal
 cauteryوكﺎنت ﺳهلة نوعﺎ ﻣﺎ وقصيرة ﺣيث كﺎن المعدل الزﻣنﻲ
الﻼزم ﻹجراء العملية هو  ٣,٧٣±١١,٩١دقيقة ﻣوازنة ﺑﺎلمجﺎﻣيع
الﺜﻼﺛة البﺎقية ،وقد اﻣتﺎزت هذه الطريقة ﺑﻜﻔﺎءتهﺎ لمنع النزف
واﻻﺳتﻐنﺎء عن اﺳتﺨدام أي وﺳيلة ﻣسﺎعدة وﻣن ﺛم تقليﻞ كلﻔة
العملية ،إذ عملت اﻷداة على القطع والتجليط فﻲ وقت واﺣد ،وﻣن
ﻣسﺎؤى هذه الطريقة تجمع ﺑسيط للدخﺎن داخﻞ التجويف البطنﻲ
الذي يعيق الرؤية لدى الجراح ،وظهر على ﺣيوانﺎت هذه
المجموعة تﻀﺨم وتصلد فﻲ الﺨصى ﻣع تﻀﺨم فﻲ الحبﻞ
النطﻔﻲ .اختﻔت ﺑعد ﻣرور  ٤٨ﺳﺎعة .الجدول رقم  ١يوضﺦ
المعدل الزﻣنﻲ المستﻐرق ﻹجراء اﻹخصﺎء ﺑﺎلجراﺣة المنﻈﺎرية
للمجﺎﻣيع اﻷرﺑعة.
أوضحت نتﺎئﺞ قيﺎس ﻣستوى هرﻣون الشحمون الﺨصوي
)الجدول  (٢ﺣدوث انﺨﻔﺎض ﻏير ﻣعنوي فﻲ المجﺎﻣيع اﻷرﺑع ﺑعد
اليوم  ١٤ﻣن العملية واﺳتمر ﺑﺎﻻنﺨﻔﺎض فﻲ المجموعة اﻷولى

الجدول  :١يوضح الوقت الﻼزم ﻹجراء عملية الﺨصﻲ ﺑﺎلجراﺣة
المنﻈﺎرية
الزﻣن المستﻐرق ﺑﺎلدقيقة
اﺳم المجموعة
a ١,١٩± ١١,٠٦
اﻷولى )تﺜبيت كلبسﺎت التيتﺎنيوم(
b ١٠,١٥± ٣٤,٨٥
الﺜﺎنية )الﻜﻲ أﺣﺎدي القطﺐ(
b ٧,١٨± ٣٦,٨٢
الﺜﺎلﺜة )العقد خﺎرج البطن(
a ٣,٧٣± ١١,٩١
الراﺑعة )ﺑأداة الﻜﻲ الحراري(
عدد الحيوانﺎت لﻜﻞ ﻣجموعة  ٤ﺣيوانﺎت ،المعدل الﻼزم ﺑﺎلدقيقة
 ±الﺨطأ القيﺎﺳﻲ ،اﻷرقﺎم ﻏير المتشﺎﺑهة تعنﻲ وجود فرق ﻣعنوي
عند ﻣستوى اﺣتمﺎلية ).(P<0.05
الجدول  :٢يوضح قيﺎس ﻣستوى هرﻣون الشحمون الﺨصوي
 ٣٠يوم ﺑعد
 ١٤يوم ﺑعد
قبﻞ العملية
المجموعة
العملية
العملية
٠,٥٢
٠,٥٧
٠,٧١
اﻷولى
٠,٠٦١±
٠,١٠٠±
٠,٠٨٨±
±٠,٤٧
٠,٤٢
٠,٥١
الﺜﺎنية
٠,٠٢٨
٠,٠٢٨±
٠,٠٦٠±
±٠,٦٩
٠,٦٥
٠,٨١
الﺜﺎلﺜة
٠,١٠١
٠,٠٩٧±
٠,١١٠±
±٠,٤٤
٠,٥٣
٠,٦٠
الراﺑعة
٠,٠٤٢
٠,٠٥٤±
٠,٠٦٩±
عدد الحيوانﺎت  ٤لﻜﻞ ﻣجموعة ،المعدل  ±الﺨطأ القيﺎﺳﻲ.
لق د ل وﺣظ ﺑع د إج راء العملي ة الجراﺣي ة ﻣ ن خ ﻼل ﻣتﺎﺑع ة
ﺣيوان ﺎت التجرﺑ ة ع ودة الحيوان ﺎت إل ى كﺎﻣ ﻞ نش ﺎطهﺎ ف ﻲ الي وم
الﺜﺎنﻲ ﻣن إجراء العملية الجراﺣية ﺑﺎﺳتﺜنﺎء ﺑعﺾ الحيوانﺎت ﺣي ث
ﺑ دت ﻏي ر ﻣرتﺎﺣ ة ،إذ ﺑ دأت جمي ع الحيوان ﺎت ﺑﺎﻷك ﻞ والش رب
والتب ول والتب رز طبيعي ﺎ ،وك ذلك كﺎن ت ﺣرك ة جمي ع الحيوان ﺎت
طبيعي ة ﺑع د العملي ة الجراﺣي ة ﻣ ع وج ود ت ورم ﺑس يط ف ﻲ ك يس
الصﻔن ﺑعد العملية وكﺎنت ﻣؤلمة عند الجس وﺑعد ﻣ رور  ٣٠يوﻣ ﺎ
أي نهﺎية التجرﺑ ة ﻣﻼﺣﻈ ة ﺻ ﻐر ف ﻲ ﺣج م الﺨص ى وكﺎن ت ﻏي ر
ﻣؤلمة عند الجس.
لق د ل وﺣظ ﺑع د إج راء العملي ة الجراﺣي ة ﻣ ن خ ﻼل ﻣتﺎﺑع ة
ﺣيوان ﺎت التجرﺑ ة ع ودة الحيوان ﺎت إل ى كﺎﻣ ﻞ نش ﺎطهﺎ ف ﻲ الي وم
الﺜﺎنﻲ ﻣن إجراء العملية الجراﺣية ﺑﺎﺳتﺜنﺎء ﺑعﺾ الحيوانﺎت ﺣي ث
ﺑ دت ﻏي ر ﻣرتﺎﺣ ة ،إذ ﺑ دأت جمي ع الحيوان ﺎت ﺑﺎﻷك ﻞ والش رب
والتب ول والتب رز طبيعي ﺎ ،وك ذلك كﺎن ت ﺣرك ة جمي ع الحيوان ﺎت
طبيعي ة ﺑع د العملي ة الجراﺣي ة ﻣ ع وج ود ت ورم ﺑس يط ف ﻲ ك يس
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الصﻔن ﺑعد العملية وكﺎنت ﻣؤلمة عند الجس وﺑعد ﻣ رور  ٣٠يوﻣ ﺎ
أي نهﺎية التجرﺑ ة ﻣﻼﺣﻈ ة ﺻ ﻐر ف ﻲ ﺣج م الﺨص ى وكﺎن ت ﻏي ر
ﻣؤلمة عند الجس.
اظهر الﻔحص العيﺎنﻲ والنس يجﻲ لﺨص ى ﺣيوان ﺎت المجموع ة
اﻷول ى ش حوب الﺨص يتين ﻣ ع وج ود ن زف ﺣب ري ﻣنتش ر ف ﻲ
ﻣنطقة البرﺑﺦ )الشﻜﻞ  .(٨نسجيﺎ وأشﺎر فحص نسيﺞ الﺨصية إل ى
توق ف لعملي ة تﻜ وين النط ف  spermatogenic arrestﻣ ع خل و
تج ﺎويف ه ذه النبيب ﺎت النﺎقل ة للمن ﻲ ﻣ ن خﻼي ﺎ ﺳ ليﻔﺎت النط ف
 spermatogoniaﻣع ت ﺜﺨن ف ﻲ الﻐﻼل ة البيﻀ ﺎء tunica albuginea
)الش ﻜﻞ  ،(٩كم ﺎ أظه رت ﻣق ﺎطع أخ رى تحط م الﻐش ﺎء القﺎع دي
للنبيب ﺎت النﺎقل ة للمن ﻲ وتوﺳ ف لﺨﻼي ﺎ ﺳ ليﻔﺎت وطﻼئ ع النط ف
 ،spermatid cellsكم ﺎ ل وﺣظ وج ود ﺑﺎﺣ ﺎت ﻣ ن النﺨ ر التجلط ﻲ
 coagulative necrosisف ﻲ النبيب ﺎت النﺎقل ة للمن ﻲ seminiferous
) tubulesالشﻜﻞ  ،(١٠وارتشﺎح لﺨﻼيﺎ التهﺎﺑي ة ﻣ ن ن وع الع دﻻت
والبلعم ﺎت الﻜبي رة فﻀ ﻼ ع ن التلي ف  gibrosisﺑ ين ه ذه النبيب ﺎت
)الشﻜﻞ .(١١

الشﻜﻞ  :٩يوضح المقطع النسجﻲ لﺨصية ﻣن المجموعة اﻷولى،
يوضح توقف لعملية تﻜوين النطف )السهم( ،ﻣع خلو تجﺎويف هذه
النبيبﺎت النﺎقلة للمنﻲ ﻣن خﻼيﺎ ﺳليﻔﺎت النطف )السهم( ،فﻀﻼ
عن تﺜﺨن فﻲ الﻐﻼلة البيﻀﺎء )السهم( .ﻣلون الهيمﺎتوكسيلين
واﻻيوﺳين .قوة التﻜبير .×١٠٠

الشﻜﻞ  :٨يوضح المقطع العيﺎنﻲ لﺨصية ﻣن المجموعة اﻷولى
ويوضح شحوب الﺨصيتين ﻣع وجود نزف ﺣبري ﻣنتشر فﻲ
ﻣنطقة البرﺑﺦ )السهم(.
الشﻜﻞ  :١٠يوضح المقطع النسيجﻲ لﺨصية ﻣن المجموعة
اﻷولى ،ويوضح تحطم الﻐشﺎء القﺎعدي للنبيبﺎت النﺎقلة للمنﻲ
)السهم( ،ﻣع توﺳف لﺨﻼيﺎ ﺳليﻔﺎت وطﻼئع النطف )السهم(،
فﻀﻼً عن النﺨر التجلطﻲ فﻲ النبيبﺎت النﺎقلة للمنﻲ )الدائرة(.
ﻣلون الهيمﺎتوكسيلين واﻻيوﺳين .قوة التﻜبير .×١٠٠

أظهرت نتﺎئﺞ الﻔحص العيﺎنﻲ لحيوانﺎت المجموعة الﺜﺎنية
وجود النزف الشديد ﻣع اﺣتقﺎن الﺨصية فﻀﻼ عن ﺣدوث
تقرﺣﺎت فﻲ الﻐﻼلة البيﻀﺎء ونزف ﻣنتشر فﻲ البرﺑﺦ )الشﻜﻞ
 .(١٢كمﺎ اظهر الﻔحص النسجﻲ المجهري لنسيﺞ الﺨصية ﺣدوث
التليف ﻣع تﻀيق فﻲ النبيبﺎت البرﺑﺨية )الشﻜﻞ  ،(١٣واﺣتواء
النبيبﺎت المنوية على أنقﺎض خلوية فﻀﻼ عن ﺑﺎﺣﺎت ﻣن النﺨر
التجلطﻲ فﻲ النسيﺞ الﺨصوي والتليف )الشﻜﻞ  ،(١٤ﻣع ارتشﺎح
خﻼيﺎ عمﻼقة ﻣتعددة اﻷنوية وازديﺎد أعداد الﺨﻼيﺎ اﻻلتهﺎﺑية ﺣول
النبيبﺎت النﺎقة للمنﻲ )الشﻜﻞ .(١٥
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الشﻜﻞ  :١٣يوضح المقطع النسيجﻲ للبرﺑﺦ ﻣن المجموعة الﺜﺎنية،
يوضح التليف )السهم( ﻣع تﻀيق فﻲ النبيبﺎت البرﺑﺨية )السهم(.
ﻣلون الهيمﺎتوكسيلين واﻻيوﺳين .قوة التﻜبير .×١٠٠

الشﻜﻞ  :١١يوضح المقطع النسيجﻲ لﺨصية ﻣن المجموعة
اﻷولى ،ويوضح التليف ﺑين النبيبﺎت المنوية )السهم( ،فﻀﻼً عن
ارتشﺎح لﺨﻼيﺎ التهﺎﺑية ﻣن نوع العدﻻت والبلعمﺎت الﻜبيرة .ﻣلون
الهيمﺎتوكسيلين واﻻيوﺳين .قوة التﻜبير .×١٠٠

الشﻜﻞ  :١٤يوضح المقطع النسجﻲ لﺨصية ﻣن المجموعة الﺜﺎنية،
يوضح اﺣتواء النبيبﺎت المنوية على أنقﺎض خلوية )السهم( ،فﻀﻼً
عن النﺨر التجلطﻲ فﻲ النسيﺞ الﺨصوي )السهم( ،ﻣع وجود
التليف ﺣول النبيبﺎت المنوية )السهم( .ﻣلون الهيمﺎتوكسيلين
واﻻيوﺳين .قوة التﻜبير .×١٠٠

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

اﻣﺎ فﻲ المجموعة الراﺑعة فقد اظهر الﻔحص العيﺎنﻲ للﺨصية
ﺣدوث تليف واﺳع اﻻنتشﺎر فﻲ نسﺞ الﺨصية واﻣتداده إلى نسيﺞ
البرﺑﺦ ،ﻣع وجود النزيف ﺑشﻜﻞ افة نقطية المﻈهر )الشﻜﻞ .(١٨
اﻣﺎ الﻔحص النسجﻲ المجهري لنسيﺞ الﺨصية فقد اشﺎر إلى وجود
ﺑﺎﺣﺎت ﻣن النﺨر التجلطﻲ للنبيبﺎت النﺎقلة للمنﻲ ﻣع تجمع أنقﺎض
خلوية ﺑداخﻞ النبيبﺎت )الشﻜﻞ  ،(١٩وارتشﺎح خﻼيﺎ التهﺎﺑية
)عدﻻت وﺑلعمﺎت كبيرة( فﻲ النسيﺞ ﺑين النبيبﺎت المنوية )الشﻜﻞ
 ،(٢٠ﻣع ﺣدوث تليف ﺑين النبيبﺎت المنوية المتﺎﺛرة )الشﻜﻞ ،(٢١
كمﺎ لوﺣظ تﻔﺎعﻞ لتﻜوين نسيﺞ ورﻣﻲ ﺣبيبﻲ ﺑين النسيﺞ الﺨصوي
)الشﻜﻞ  .(٢٢اﻣﺎ فﻲ نسيﺞ البرﺑﺦ فقد لوﺣظ فرط تنسﺞ الﻈهﺎرة
البرﺑﺨية ﻣع ارتشﺎح لﺨﻼيﺎ التهﺎﺑية ﻣتعددة اﻻنوية )الشﻜﻞ .(٢٣

اظهرت نتﺎئﺞ الﻔحص العيﺎنﻲ لﺨصى ﺣيوانﺎت المجموعة
الﺜﺎلﺜة شحوب نسيﺞ الﺨصية فﻀﻼ عن ﺣدوث التليف فﻲ النسيﺞ
الﺨصوي .اﻣﺎ نسجيﺎ فقد لوﺣظ وجود ﺑﺎﺣﺎت واﺳعة ﻣن النﺨر
التجلطﻲ وتجمع اﻷنقﺎض ﺑداخﻞ النبيبﺎت النﺎقلة للمنﻲ وترﺳﺐ
نسيﺞ ليﻔﻲ ﺑين النبيبﺎت وفﻲ الﻐﻼلة )الشﻜﻞ  ،(١٦ﻣع تزجﺞ
جدران اﻻوعية الدﻣوية )الشﻜﻞ .(١٧
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الشﻜﻞ  :١٨يوضح المقطع العيﺎنﻲ لﺨصية ﻣن المجموعة الراﺑعة
ويوضح ﺣدوث تليف فﻲ نسﺞ الﺨصية واﻣتداده إلى نسيﺞ البرﺑﺦ
)السهم( ،ﻣع وجود النزيف ﺑشﻜﻞ نزف ﺣبري )السهم(.

الشﻜﻞ  :١٥يوضح المقطع النسجﻲ لﺨصية ﻣن المجموعة الﺜﺎنية،
يوضح أعداد كبيرة ﻣن الﺨﻼيﺎ اﻻلتهﺎﺑية ﺣول النبيبﺎت النﺎقة
للمنﻲ )الدائرة( .ﻣلون الهيمﺎتوكسيلين واﻻيوﺳين .قوة التﻜبير
.×١٠٠

الشﻜﻞ  :١٩يوضح المقطع النسجﻲ لﺨصية ﻣن المجموعة
الراﺑعة ،ويوضح النﺨر التجلطﻲ للنبيبﺎت النﺎقلة للمنﻲ ﻣع تجمع
أنقﺎض خلوية ﺑداخﻞ النبيبﺎت )السهم( .ﻣلون الهيمﺎتوكسيلين
واﻻيوﺳين .قوة التﻜبير .×١٠٠

الشﻜﻞ  :١٦يوضح المقطع النسجﻲ لﺨصية ﻣن المجموعة الﺜﺎلﺜة،
ويوضح نسيﺞ التﻔﺎعﻞ الورﻣﻲ الحبيبﻲ .ﻣلون الهيمﺎتوكسيلين
واﻻيوﺳين .قوة التﻜبير .×٤٠٠

الشﻜﻞ  :١٧يوضح المقطع النسجﻲ لﺨصية ﻣن المجموعة الﺜﺎلﺜة،
ويوضح ترﺳﺐ نسيﺞ ليﻔﻲ فﻲ الﺨصية )السهم( ،ﻣع فرط تنسﺞ
ظهﺎرة النبيبﺎت المنوية ﻣمﺎ ادى الى تﻀيق وانسداد فﻲ تجﺎويﻔهﺎ
)السهم( .ﻣلون الهيمﺎتوكسيلين واﻻيوﺳين .قوة التﻜبير .×١٠٠

الشﻜﻞ  :٢٠يوضح المقطع النسجﻲ لﺨصية ﻣن المجموعة
الراﺑعة ،ويوضح ارتشﺎح خﻼيﺎ التهﺎﺑية فﻲ النسيﺞ ﺑين النبيبﺎت
المنوية .ﻣلون الهيمﺎتوكسيلين واﻻيوﺳين .قوة التﻜبير .×٤٠٠
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اﻟﻤﻨاقشﺔ
أوضحت نتﺎئﺞ الدراﺳة إﻣﻜﺎنية إجراء اﻹخصﺎء ﺑطريقة
الجراﺣة المنﻈﺎرية ﺑشﻜﻞ اﻣن وﺑﺎلطرائق المستﺨدﻣة جميعهﺎ
ﺣيث أوضحت نتﺎئﺞ المجموعة اﻷولى والتﻲ تم اﻹخصﺎء فيهﺎ
رﺑط الحبﻞ النطﻔﻲ ﺑتقنية دﺑﺎﺑيس التيتﺎنيوم لﻐلق الحبﻞ النطﻔﻲ
ﺑجزئيه اﻻﺳهر واﻷوعية الدﻣوية ،ﺣيث كﺎنت الطريقة أﻣنة
وﺳهلة وﻣن دون ﻣﻀﺎعﻔﺎت أو نزف وكﺎن ﻣعدل الوقت الﻼزم
ﻹتمﺎم العملية  ١,١٩±١١,٠٦دقيقة وهو وقت قصير ﻣوازنة
ﺑﺎلمجﺎﻣيع الﺜﻼث البﺎقية ،وقد أﺛبتت هذه التقنية كﻔﺎءتهﺎ العﺎلية فﻲ
إجراء العمليﺎت الجراﺣية ﻣن خﻼل ﺳيطرتهﺎ على النزف ،فقد قﺎم
البﺎﺣث  (١٦) Al-Badrany et al.ﺑﺎﺳتﺨدام دﺑﺎﺑيس التيتﺎنيوم
للسيطرة على النزف أﺛنﺎء إزالة الرﺣم والمبﺎيﺾ للﻜﻼب فﻲ
الجراﺣة المنﻈﺎرية ،وكذلك تم اﺳتﺨدام دﺑﺎﺑيس التيتﺎنيوم فﻲ ﻏلق
القنﺎة الﻜيسية  cystic ductﺑنجﺎح أﺛنﺎء عملية اﺳتﺌصﺎل كيس
الصﻔراء فﻲ الﻜﻼب ﺑﺎلجراﺣة المنﻈﺎرية ) (١٣كذلك اﺳتﺨدﻣهﺎ
البﺎﺣث  (١٧) Al- Hasanفﻲ عمليﺎت ﻏلق الجرح المحدث فﻲ
ﻣعدة الﻜﻼب ﺑﺎلجراﺣة المنﻈﺎرية ،واﺳتﺨدﻣت دﺑﺎﺑيس التيتﺎنيوم
ﺑنجﺎح فﻲ السيطرة على النزف فﻲ عمليﺎت اﺳتﺌصﺎل المبﺎيﺾ
ﻣن إنﺎث الحمير ﺑﺎلجراﺣة المنﻈﺎرية ) ،(١١واﺳتﺨدم البﺎﺣث Al-
 (١٨) Hamdaneدﺑﺎﺑيس التيتﺎنيوم لﻐلق فتحة المﺜﺎنة المحدﺛة
تجريبيﺎ ﺑﺎﺳتﺨدام الجراﺣة المنﻈﺎرية والجراﺣة المسﺎعدة فﻲ
الﻜﻼب ،واﺳتﺨدم البﺎﺣﺜﺎن (١٩) Al-Ajeli and Al- Hasan
الدﺑﺎﺑيس للسيطرة على النزف فﻲ تطبيقهﺎ على الشريﺎن والوريد
والحﺎلﺐ فﻲ عملية إزالة الﻜلية فﻲ الﻜﻼب ﺑﺎلجراﺣة المنﻈﺎرية،
لﻜن ﻣن ﺳلبيﺎت هذه الطريقة هﻲ اﺣتمﺎلية ﺣصول فشﻞ فﻲ تﺜبيت
الدﺑﺎﺑيس ﺑشﻜﻞ جيد على اﻷوعية الدﻣوية واﻻﺳهر وكذلك الﻜلﻔة
اﻻقتصﺎدية العﺎلية للدﺑﺎﺑيس ﻣمﺎ يزيد ﻣن كلﻔة العملية لحﺎجتنﺎ
ﻻﺳتﺨدام دﺑﺎﺑيس إضﺎفية .فﻲ المجموعة الﺜﺎنية والتﻲ تمت عملية
اﻹخصﺎء فيهﺎ ﺑتقنية القﺎطعة الﻜهرﺑﺎئية أﺣﺎدية القطﺐ ﺣيث
اﺳتﻐرقت العملية زﻣنﺎ أطول نوعﺎ ﻣﺎ ،إذ ﺑلغ المعدل الزﻣنﻲ
الﻼزم هو  ١٠,١٥ ± ٣٤,٨٥دقيقة ،وﻣن ﻣزايﺎ هذه الطريقة هو
عمﻞ تجلط وقطع لﻸوعية الدﻣوية واﻻﺳهر واﻻﺳتﻐنﺎء عن
اﺳتﺨدام أية وﺳيلة ﻣسﺎعدة لعقد اﻷوعية واﻻﺳهر ،وﺣدث نزف
ﺑسيط فﻲ ﺑعﺾ ﺣيوانﺎت التجرﺑة وتمت السيطرة عليه ،وﻣن
ﻣسﺎؤى هذه التقنية ﺣدوث دخﺎن ﻣمﺎ يقلﻞ ﻣن الرؤية لدى الجراح
وهذا ﺑدوره يتطلﺐ التﺨلص ﻣن الدخﺎن ﺑﻔتح ﺻمﺎم القنية trocars
ﻣمﺎ يؤدي إلى التقليﻞ المتﻜرر لحجم اﻻﺳترواح البطنﻲ pneumo-
 peritonuiumفﻲ ﺣين أن اﺳتﺨدام المبﻀع المتنﺎﺳق harmonic
 scalpelﻻ ينتﺞ عنه ﺣدوث دخﺎن ﻣمﺎ يتيح للجراح أن يعمﻞ فﻲ
ﻣجﺎل واضح الرؤية ونﻈيف ﻣمﺎ يقلﻞ ﻣن الوقت والنزيف وﻏيره
ﻣن المﻀﺎعﻔﺎت التﻲ تﻀطرنﺎ إلى تحويﻞ الجراﺣة المنﻈﺎرية إلى
الجراﺣة المﻔتوﺣة  ،open procedureإن اﺳتﺨدام المبﻀع
المتنﺎﺳق فﻲ الجراﺣة يؤدي إلى توفير وقت اقﻞ ونزيف اقﻞ وهو
اﺑتﻜﺎر جديد فﻲ الجراﺣة المنﻈﺎرية ﻣن خﻼل وظﺎئﻔه المتعددة

الشﻜﻞ  :٢١يوضح المقطع النسجﻲ للبرﺑﺦ ﻣن المجموعة الراﺑعة،
ويوضح ﻣع ﺣدوث تليف ﺑين النبيبﺎت البرﺑﺨية المتأﺛرة )السهم(.
ﻣلون الهيمﺎتوكسيلين واﻻيوﺳين .قوة التﻜبير .×١٠٠

الشﻜﻞ  :٢٢يوضح المقطع النسجﻲ لﺨصية ﻣن المجموعة
الراﺑعة ،ويوضح تﻔﺎعﻞ ورﻣﻲ ﺣبيبﻲ ﺑين النسيﺞ الﺨصوي .ﻣلون
الهيمﺎتوكسيلين واﻻيوﺳين .قوة التﻜبير .×١٠٠

الشﻜﻞ  :٢٣يوضح المقطع النسجﻲ لبرﺑﺦ ﻣن المجموعة الراﺑعة،
ويوضح فرط تنسﺞ الﻈهﺎرة البرﺑﺨية ﻣع )السهم( ،ارتشﺎح لﺨﻼيﺎ
التهﺎﺑية ﻣتعددة اﻷنوية )السهم( .ﻣلون الهيمﺎتوكسيلين واﻻيوﺳين.
قوة التﻜبير .×١٠٠
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أن تجديد الطحﺎل فﻲ تقنية اﻷداة الﻜﺎوية اكﺜر تقدﻣﺎ ﻣوازنة
ﺑطريقة خيﺎطة المنجد المتقطع المتواز horizontal interrupted
 ،mattress suturesكمﺎ اﺳتﺨدم البﺎﺣث  (٢٨) Alkattan et al.أداة
الﻜﻲ الحراري فﻲ اﺳتﺌصﺎل الﻜلى ﺑﺎلجراﺣة المنﻈﺎرية فﻲ القطط
ﺣيث كﺎنت العملية ﺳلسة وأﻣنة ﺣيث تم قطع اﻷوعية الدﻣوية
للﻜلية ﺑشﻜﻞ ﺳليم وﻣن دون نزف إﻻ أن هذه الطريقة ﻻ تﺨلو ﻣن
ﺑعﺾ العيوب ﻣنهﺎ تجمع الدخﺎن ﺑشﻜﻞ كﺜيف فﻲ التجويف البطنﻲ
اﻷﻣر الذي تحجﺐ ﻣعه الرؤية وهذا ﻣن ﻣسﺎؤى هذه الطريقة .لقد
أظهرت النتﺎئﺞ عودة جميع ﺣيوانﺎت التجرﺑة لمزاولة نشﺎطهﺎ
ﺑشﻜﻞ كﺎﻣﻞ فﻲ اليوم الﺜﺎنﻲ اليوم ﻣﺎعدا ﺑعﺾ الحيوانﺎت فﻲ
المجموعة الﺜﺎلﺜة وهذا يؤكد ﻣحﺎﺳن الجراﺣة المنﻈﺎرية
) (٣٠،٢٩إذا لحظ البﺎﺣﺜون وجود الم اقﻞ ﺑعد إجراء العملية
الجراﺣية وكذلك قلة الحﺎجة إلى اﻷدوية المسﻜنة لﻸلم ﺑعد
العملية ،كمﺎ أن ﻣعدل المﻀﺎعﻔﺎت فﻲ الجراﺣة المنﻈﺎرية هو اقﻞ
ﻣن .(٣١) %٢
أظهرت نتﺎئﺞ الدراﺳة عدم تﻐير ﻣستوى هرﻣون الشحمون
الﺨصوي ﺑدرجة كبير ﺑعد إجراء العمليﺎت الجراﺣية ﺣيث لم
يﺨتف الهرﻣون ﻣن ﻣصﻞ الدم نهﺎئيﺎ ﺑﻞ انﺨﻔﺾ عن ﻣستواه
الطبيعﻲ وهذا يدل على إﻣﻜﺎنية تصنيعه فﻲ أعﻀﺎء أخرى فﻲ
الجسم ﻣﺜﻞ الﻐدة الﻜﻈرية وكذلك المبﺎيﺾ ﺑﺎلنسبة لﻺنﺎث ).(٣٢

ﻣﺜﻞ القطع والتجلط و  coaptationوالتجويف  cavitationالتﻲ
جعلته أداة أﻣنة وﻣﻔيدة وفعﺎلة وﻣوﺛوق ﺑهﺎ ) (٢٠فﻲ المجموعة
الﺜﺎلﺜة تمت عملية اﻹخصﺎء فﻲ هذه المجموعة ﺑتقنية عقد الحبﻞ
النطﻔﻲ ﺑعقدة خﺎرج الجسم وكﺎن ﻣعدل الوقت الﻼزم ﻹجراء
العملية طويﻼ جدا إذ ﺑلغ  ٧,١٨± ٣٦,٨٢دقيقة وهو أطول ﻣن
ﺑقية المجﺎﻣيع الﺜﻼث ،إن اﺳتﺨدام هذه التقنية كﺎنت أﻣنة وعدم
ﺣدوث نزف  ،وقد اﺳتﺨدﻣت تقنية القعدة خﺎرج الجسم أو داخﻞ
الجسم لﻐلق الحلقة اﻷرﺑية الداخلية فﻲ اﻷطﻔﺎل وكﺎن ﻣن ﻣزايﺎهﺎ
أنهﺎ اقﻞ المﺎ واقﻞ تعقيدا وكذلك كونهﺎ تجميلية فﻀﻼ عن ذلك فهﻲ
طريقة ﺑسيطة وﻻ تحتﺎج إلى ﻣعدات خﺎﺻة أو ﻣهﺎرات عﺎلية
) ،(٢١اﺳتﺨدم  (٢٢) Al-Barroddiعقد لﻸوعية الدﻣوية
الﺨصوية ﻣن خﻼل فتحة فﻲ كيس الصﻔن فﻲ الﻔصيلة الﺨيلية،
كمﺎ أن تقنية العقدة خﺎرج الجسم كﺎنت ﺑسيطة واكﺜر أﻣنﺎ ﻣن
الجراﺣة التقليدية ،وينبﻐﻲ النﻈر اليهﺎ كﺨيﺎر إضﺎفﻲ فﻲ عملية
اﺳتﺌصﺎل المستقيم ) ،(٢٣واﺳتﺨدم Al- Hasan and Al- Heani
) (٢٤تقنية الﺨيﺎطة المنﻈﺎرية الداخلية intracorporeal knot
اﺳتﺨدام نوع ﻣن الﺨيط الجراﺣﻲ الممتص  vicryleلﻐلق الجزء
المقطوع ﻣن الطحﺎل ،وكذلك اﺳتﺨدم  (١١) Al-Anaazطريقة
العقد خﺎرج الجسم وﺑﺎﺳتﺨدام السلك الجراﺣﻲ للسيطرة على
النزف أﺛنﺎء عملية اﺳتﺌصﺎل المبﺎيﺾ فﻲ إنﺎث الحمير ﺑﺎلجراﺣة
المنﻈﺎرية إذ كﺎن اﺳتﺨداﻣهﺎ فﺎعﻼ فﻲ ﻏلق اﻷوعية الدﻣوية
والسيطرة على النزف عند العملية الجراﺣية .إن ﻣن ﺳلبيﺎت تقنية
العقد خﺎرج الجسم وﺑﺎﺳتﺨدام السلك الجراﺣﻲ هو ﺣصول شد
والتواء للوعﺎء الدﻣوي عند وضع العقدة فﻲ ﻣﻜﺎنهﺎ المنﺎﺳﺐ وهذا
ﻣطﺎﺑق لمﺎ ﻻﺣﻈه  (٢٥) Barbas and Siposعند اﺳتﺨدام طريقة
العقد خﺎرج الجسم فﻲ الجراﺣة المنﻈﺎرية ودفعهﺎ إلى الداخﻞ ﻣمﺎ
تسبﺐ فﻲ أذى النسيﺞ.
تمت عملية اﻹخصﺎء فﻲ هذه المجموعة ﺑتقنية أداة الﻜﻲ
الحراري واﻣتﺎزت هذه التقنية ﺑﻜﻔﺎءتهﺎ العﺎلية لمنع ﺣدوث النزف
واﻻﺳتﻐنﺎء عن أية وﺳيلة ﻣسﺎعدة لقطع اﻷوعية الدﻣوية واﻻﺳهر
إذ عملت هذه اﻷداة على إﺣداث القطع والتجليط فﻲ نﻔس الوقت،
كمﺎ اﻣتﺎزت أيﻀﺎ ً ﺑسرعتهﺎ العﺎلية ﺣيث كﺎن ﻣعدل الوقت الﻼزم
ﻹجراء العملية هو  ،٣,٧٣± ١١,٩١هذه اﻷداة تم تطويرهﺎ فﻲ
فرع الجراﺣة واﻣتﺎزت ﺑقلة كلﻔتهﺎ وﺳهولة اﺳتﺨداﻣهﺎ وﺑسﺎطتهﺎ
وﺳرعة عملهﺎ ،وقد اﺳتﺨدم  Azizوجمﺎعته ) (١٢هذه اﻷداة
ﺑنجﺎح فﻲ عملية اﺳتﺌصﺎل المبيﺾ ﺑﺎلجراﺣة المنﻈﺎرية فﻲ إنﺎث
الحمير إذ عملت على قطع وتجليط الرﺑﺎط المبيﻀﻲ وإيقﺎف
النزف ،كمﺎ أنهﺎ اﺳتﺨدﻣت ﺑنجﺎح فﻲ عملية اﺳتﺌصﺎل الطحﺎل
جزئيﺎ فﻲ الﻜﻼب ﺑﺎلجراﺣة المنﻈﺎرية ﺣيث أﺛبتت كﻔﺎءتهﺎ على
إﺣداث تجليط لﻸوعية الدﻣوية وقطع الطحﺎل جزئيﺎ وﻣن دون
ﺣصول أي نزف ) ،(٢٤كمﺎ اﺳتﺨدﻣهﺎ  (٢٦) Al-Kojiفﻲ عملية
اﺳتﺌصﺎل الطحﺎل كليﺎ فﻲ الﻜﻼب ﺑﺎلجراﺣة المنﻈﺎرية ،واﺳتﺨدم
البﺎﺣﺜﺎن  (٢٧) Malik and Eesaتقنية الﻜﺎوية الﻜهرﺑﺎئية ﻹزالة
الطحﺎل جزئيﺎ وﻣوازنتهﺎ ﺑﺎﺳتعمﺎل خيﺎطة المنجد المتقطع المتواز
ﺣيث كﺎنت تقنية اﻷداة الﻜﺎوية اقصر وقتﺎ واقﻞ تعقيدا ،كمﺎ لوﺣظ
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