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  الخالصة
  

االغنام تم استخدام خمسة نعاج من االغنام العواسية ھدفت الدراسة المقدمة الى معرفة جدوى استخدام حلقة محورة لتثبيت الكرش في 
تم اجراء عملية فتح والتي تم تشخيص اصابتھا باضطربات ھظمية مع تاريخ حالة مرضية يشير الى اصابتھا بمتالزمة االجسام الغريبة 

من حيث الوقت المستغرق وكفاءة  ريقةھذة الطكفاءة  قيمت.ونكارت المحورة للتثبيت بطريقة الحيوانات وقد تم تثبيت الكرش لھذهالكرش 
صورة الدم والمعايير الفسلجية والمشاھدة السريرية خالل أسبوع  تم اخذو،التلوث أثناء إجراء العمليةنسبة  للحد من االتعقيم من حيث قابليتھ

ئج تزامن حاالت النفاخ وقلة أظھرت النتا.  واالختالجات المصاحبة بمصير الحيوانطريقة والتنبؤھذه الللوقوف على فاعلية وجدوى 
من الطرق المناسبة إلجراء فتح الكرش  الطريقةبھذه أن تثبيت الكرش  الشھية مع تواجد األجسام الغريبة في معظم الحيوانات وتبين

مما ادى احيانا  بعض الصعوبات منھا كبر حجم الحلقة  التثبيت بھذه الطريقة ترافق معهاجراء غير ان المصاحبة المضاعفاتباألغنام لقلة 
التثبيت بحلقة ونكرت المحورة لم تحدث تغييرا ان الى انزالق الكاللبب ودخول محتويات الكرش للتجويف البطني واظھرت الفحوصات 

ستنتج من ھذه الدراسة على إمكانية إجراء عملية فتح الكرش في األغنام وباستخدام ي.معنويا في المعايير الفسلجية ومعايير صورة الدم
  .ريقة التثبيت بحلقة ونكارت المحورةط
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Abstract 

 The present study aimed to take an idea about the efficiency of modified using ruminal ring for rumine fixation in sheep. 
Five awasi ewes underwent digestive disorders according to its signs and case history these cases diagnosed as foreign body 
syndrome. Rumenotomy was performed, rumen fixed with modified winghart ruminal ring, time consuming and degree of 
contamination this criteria used as index to estimate the efficiency of this method of fixation during operation. Blood picture, 
physical criteria and clinical inspection include postoperative complications was recorded during one week to evaluate the 
activity, efficiency, its prognosis and postoperative complications of current method of rumen fixation.  The results exhibited 
bloat, loss of appetite signs accompanied with foreign bodies in most of operative animals, so fixation of rumen with such 
modified ring suitable for laparorumeotomy in sheep because of less postoperative complications. In spite of that there is some 
difficulty with using this technique as large volume of ring which some time led to slipping of ruminal hocks and the ruminal 
content may enter to the abdominal cavity.  There were no significant changes in physical and blood criteria. Data suggest hat 
rumenotomy can be easily done in sheep with a modified winghart ring.  
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  المقدمة
 

في الحيوانات المجترة الكبيرة منھا تجرى عملية فتح الكرش 
 Metallicوالصغيرة للتخلص من االجسام الغريبة المعدنية منھا 

foreign bodies  والغير معدنيةNon metallic bodies )6,15( 
بتثبيت الكرش بالعديد من الطرق منھا  ويمكن اجراء ھذه العملية

 ،Skin suture fixation خياطته مع الجلدطريقة تثبيت الكرش ب
 طريقة كوتزا ،Stay suture techniqueطريقة الخياطة التثبيتية 

Gotza ، الكالليب طريقة التثبيت بواسطة Clamps fixation 
 فضال عن ذلك تم تثبيت الكرش باستخدام لوحة الكرش )7,8,1(

اط جدار إلى جانب استخدام البوليمرات حيث يخ المثبتة بكالليب
مع اجتناب خياطة الطبقة المخاطية قبل فتحه الكرش بھذه القطعة 
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 خياطة الكرش بالجلد .)13( وذلك للحد من اإلصابات الخمجية
Skin suture fixation:  يتم في ھذه الطريقة سحب الكرش باتجاه
يتم خاللھا البدء بمنتصف الطريق  مع الجلد الجلد ويخاط الكرش
 ثم االستمرار بطنيا للحيد البطني  للجرحأسفل الجانب الخلفي
Ventral commissure  ثم تكمل الخياطة إلى الحيد الظھريdorsal 

commissure  حيث يوضع عدة غرزات إلحاطة الجرح لمنع
ھذه الطريقة سھلة لكنھا تستغرق وقتا طويال في ) 1( التلوث
 يتم :Weingarth's ringتثبيت الكرش بحلقة ونكارت  .الخياطة

أيضا في ھذه الطريقة سحب الكرش للخارج باتجاه الجرح تثبت 
  الحلقة من الجھة 

ويثبت نھايتي الجزء  Dorsal commissure الظھرية لجلد الجرح
 Ruminal forcepsتسمى بالمالقط الكرشية  المسحوب بمالقط

 Leftحيث يحدد موقع الحفرة جنيب القطنية اليسرى ) 13(
Paralumber fossa  ولكون عضالت  مثالي الجراء العمليةكموقع
 الحذر عند فتح المكان رقيقة يراعى واألغنامالبطن في الماعز 

)14( .  
  

  المواد وطرائق العمل
  

 حيوانات من االغنام خمسةتم تحقيق الدراسة المقدمة على 
أعمارھا متوسط حوامل والتي تراوح الالمحلية ومن االناث غير 

الحاالت الجراحية الواردة   منوالتي كانت ) سنة٤-٢,٥(
للمستشفى التعليمي لكلية الطب البيطري جامعة الموصل والتي 

من بعض العالمات السريرية كانت مجملھا متعلقة تعاني 
 خضعت للعديد من الفحوصات .الھظمي  الجھازباالضرابات

تأكيد تم استخدام جھاز كاشف المعادن لوالسريرية والمختبرية 
 الغريبة ومن ثم استبعاد الحيوانات التي ألجساما بمتالزمةاصابتھا 

ثبت اصابتھا ببعض االمراض المعدية واالمراض الطفيلية 
الخارجية والداخلية والتي قد تؤثر على سير التجربة بعد اجراء 

  .العملية الجراحية
تم تحضير الحيوان للعملية باستخدام التحضيرات الجراحية 

ع اجراء العملية الجراحية الروتينية من تنظيف وتعقيم لموض
ثم تم تخدير منطقة الخاصرة بطريقة االرتشاح الخطي بعدھا

linear infiltration  تم الفتح بعد  %١وبمستحضر الليدوكائيين
 للجلد ليتسني الشروع اإلحساسالتاكد من تخدير المنطقة وفقد 

 ثبت  والعضالت والبريتونسم١٠ وبمقدارم فتح الجلدت،بالعمل
 شكل (لقة محورة لحلقة ونكارت ٮالمستخدمة في االبقارالكرش بح

 بعدھا تم فتح الكرش مع  للبطن وبعدھا تم الفحص االستكشافي)١
شروط النظافة التامة وعدم ترك المجال لمحتويات  مراعاة

الكرش للدخول مابين الكرش وتجويف البطن او عضالت جدار 
 تم التفريغ البطن لتفادي حصول التھاب الخلب او االختالطات

 التدريجي لمحتويات الكرش حيث تم في ھذه االثناء اعادة قسم من
وزن االجسام الغريبة المستخرجة من الكرش تم .المحتوى المائي

ثم   ونظفت حواف الكرش جيداوالتعرف على محتواھا ونوعھا
 Cushingغلق الكرش بصفين من الخياطة احداھا بتقنية كشن 

 )Lembert suture technique) 12 لمبرت والصف الثاني
للخياطة الداخلية وبعدھا يعاد  Absorbable cat cutباستخدام 

والبريتون  عضالت البطن خياطةالكرش الى التجويف البطني ثم 
 Absorbable cat cutوباستخدام  Lock stitch بطريقة غرز القفل

 sutureالمتقطع ومن ثم يخاط الجلد بطريقة المنجد البسيط 
technique Simple.  تم متابعة الحيوان لمدة اسبوع تم خاللھا اخذ

القراءات الفسلجية وصورة الدم للوقوف على تطورات الحالة بعد 
  .اجراء العملية

  

  
  

  .حلقة ونكارت المحورة المستخدمة لالغنام: ١شكل رقم 
  
  النتائج
  

ماعدا قسم منھا كانت  ابدت الحيوانات استجابة جيدة للوقوف
ى االسناد والسيطرة اليدوية لحملھا على الوقوف اثناء تحتاح ال

المخدر  كانت الحيوانات تحت تاثير .اجراء العملية الجراحية
التخدير  حيث استجابت الحيوانات لتاثير الموضعي فقط

 كانت بعض .الموضعي دون الحاجة الى اخضاعھا للتأثير
عملية لكن ثناء اجراء الأتحاول الرقود  )حيوانين فقط( الحيوانات
  اتمامحتى  على الوقوفهتم مساعدة الحيوان وحمل سرعان ما

تراوحت اوزان االجسام الغريبة التي تم  .العملية الجراحية
 )كغم ٣,٥ ±٠,٩(استخراجھا من حيوانات ھذه الدراسة بمعدل 

 كياسأحيث كانت غالبية االجسام الغريبة من القطع البالستيكية و
 وقتا طويال لتثبيت  ھذه الطريقةلم تستھلك )٢ شكل(النايلون 
 دقيقة )٣٨±١,٢(  تراوح الوقت االزم الجراء العملية والكرش

ولم يالحظ ارتفاع في  مجموعة خالل ھذه الھالكولم تسجل حالة 
ن استخدام ھذه الحلقة صاحبه أدرجات حرارة الحيوان غير 

 الى دى أمما كبر حجم الحلقة وعدم ثباتھا بعض المشاكل منھا
ثناء أسقوط قسم من المحتوى الكرشي الى داخل التجويف البطني 

اجراء العملية االمر الذي اضطرنا الى اخراج جزء من الكرش 
 بمعقم مخفف وكذلك عدم تناسق حجم الحلقة مع حجم هوغسل
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ثناء اخراج الجسم الغريب أدى الى انزالق الكالليب أالكرش مما 
  .روشھا ممتلئة باالجسام الغريبةخاصة في الحيوانات التي كانت ك

لم يالحظ فرق معنوي لمعدل تقلصات الكرش قبل وبعد 
  دقيقة٥/ مرة)٠,٦٨±١,٨(اجراء العملية حيث كانت قبل العملية 

جدول رقم (  بعد العملية دقيقة٥/ مرة)١,٢١±٢,٢(صبحت أبينما 
وكذلك لم يالحظ وجود تغيرات معنوية في صورة الدم بين ) ٢

بينما لوحظ وجود فرق  ).١جدول رقم (ذه المجموعة حيوانات ھ
درجة  )٠,٣٦± ٤٠,٥( معنوي في معدل درجات حرارة الجسم

  .مئوية
 

  صورة الدم للحيوانات المعاملة: ١جدول 
  

التقنية
  بعد العملية  قبل العملية  المتغير المستخدمة

WBC ٢,٦٨±١٤,٩٢ ٢,١٢±٣١٥,٢٣ملم/٣ ١٠ 
Neutrophil  %  ٣,٦٨±٧٠,٢  ٤,١٥±٦٨,٤  

PCV %  ٥,٣١±٤٤  ٤,٤٣±٤٨,٥  

ة قحل
ونكرت
  المحورة

n=5 Hb ١,٢٨±٩,٦  ١,٥٢±٩,٤مل١٠٠/ملغم  
  

  
  للحيوانات قبل المعاملة وبعد المعاملة  دقاثق٥الكرش لكل   معدل درجات الحرارة ومعدل تقلصات:٢جدول 

  
التقنية   بعد العملية  قبل العملية

  دقائق ٥/ معدل تقلصات الكرش  معدل درجات الحرارة دقائق ٥/عدل تقلصات الكرش م معدل درجات الحرارة  المستخدمة
حلقة ونكرت 

  المحورة
N=5 

١,٢١±٢,٢  *  ٠,٣٦±٤٠,٥  ٠,٦٨±١,٨  ٠,٣٣±٤٠,٦  

  

  
  

احدى االجسام الغريبة التي استخرجت من كرش : ٢شكل 
  .الحيوانات المعاملة

  
   المناقشة

  
 المالوفة لدى العديد من تعتبر عملية فتح الكرش من العمليات

   والمعز) 1 (والجاموس )9(مربي الماشية خاصة االبقار 
 ذلك الن ھذه الحيوانات )3( االانھا غير شائعة في االغنام (7) 

متالزمة  لشيوع للغذاء ونظراالمنتخبة تعتبرمن الحيوانات 
االجسام الغريبة في االغنام وبشكل ملحوظ في االعوام االخيرة 

ھذه الدراسة على عينات عشوائية جلبت للمستشفى تم اجراء 
البيطري التعليمي حيث لوحظ تزامن وجود االجسام الغريبة في 

الكرش مع النفاخ المتكرر في معظم الحاالت مع فقدان في الشھية 
  ووھزال وكان الحيوان يعاني من سوء الحالة العامة وھذا يتفق

)11,2.(  
تخراجھا من الكرش مستقرة كانت االجسام الغريبة التي تم اس

 معدل القلنسوة تراوحتبالذات في الجھة البطنية وقسم منھا في 
 وكذلك انخفاض  وھذا يفسر لنا ترھل الكرش)١,٤±٤(اوزانھا 

 ھذه الكمية من االجسام الغريبة وتواجدالكرش في عدد تقلصات 
يؤدي ايضا الى تغيير من المحتوى البكتيري للكرش ومن ثم 

 )4( معة وسوء الھظم مماادى الى القھم وھذا ينطبق تطور الحال
 satietyمركز التخمة  تحفيز فقدان الشھية نتيجة لتحفيز ويحصل

center )10,11(.  
 ان استخدام طريقة تثبيت الكرش بالجلد من الطرق االمينة

وذلك النھا تسمح باخراج الكرش للخارج وقلب حافات الجلد 
حتوى الكرش بشكل كبير وھذا للداخل وھذا يحد من التلوث بم

ظھرت بعض الخراجات في مكان الغرزات  ).5(يتفق مع 
الجراحية وھذه من االمور الشائعة من جراء اجراء فتح الكرش 

  .)2 (لجرح للحد من الخمج وھذا يتفق معمما استدعي تضميد ا
اما  صورة الدم عدم وجود فروقات معنوية لبين نتائج

درجات حرارة الجسم لانخفاض ثل بالتغيرات الفسلجية فقد تم
االلتھاب الذي ربما نتيجة لوجود ھذا يدل على اختفاء مصدر و

  وھذا يدل علىوان عودة الحيوان الحالة الطبيعية التھاب الخلب
وكذلك عودة تقلصات ). 16 (على حصول االلتئام بشكل تام

 ھيئته الكرش الى الوضع الطبيعي دليل على عودة الكرش الى
  .عية نتيجة ازالة االجسام الغريبةالطبي  الفسلجيةضيفتهية والطبيع
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