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أفات المبايض في النعاج غير الحوامل في مدينة الموصل
مريم مخلف حسين و كرم هاشم المﻼح

*

* فرع اﻷمراض وأمراض الﺪواجن ،كلية الطب البيطري ،جامعة الموصل ،الموصل ،العراق
)اﻻستﻼم  ١١أذار ٢٠١٨؛ القبول  ٢٥أيار (٢٠١٨
الخﻼصة

أجريت الﺪراسة الحالية للتحري عن اﻷفات المرضية للمبايض في النعاج في منطقة الموصل والتعرف على أنواعها ونسب حﺪوثها.
جمعت المبايض من  ١٠٨عينة جهاز تناسلي بشكل عشوائي من النعاج غير الحوامل المجزورة في مجزرة الموصل وبعض محﻼت
الجزارة للفترة من  /١تشرين الثاني  ٢٠١٢/إلى  /١أيار  .٢٠١٣/أجري عليها الفحص المرضي العياني والنسيجي ،أظهرت النتائج وجود
ضمور القشرة المبيضية بنسبة  ،%٠,٩٣احتقان الجيبانيات اللبية ،النزف في القشرة المبيضية ،تليف حول اﻷوعية الﺪموية القشرية واللبية
بالنسب  %٠,٤٦ ،١,٨٥ ،١,٣٩ ،٥,٠على التوالي ولوحظ تنكس الجريب المبيضي ،التهاب القشرة المبيضية ،التهاب المبيض القيحي
وتنﺪب القشرة المبيضية بالنسب  ٠,٤٦ ،٠,٤٦ ،١,٣٩و %١,٣٩على التوالي ،تم تشخيص الورم الليفي الحميﺪ والغرن الليفي في قشرة
المبيض بنسبة  %٠,٤٦لكل منهما .لقﺪ تم استنتاج وجود افات مرضية متنوعة في العينات المفحوصة والتي تشير الى مسببات متنوعة قﺪ
تكون سببا في احﺪاثها.
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Abstract
This study aimed detection and identification of the lesions in the ovaries of ewes and determination of their percentages in
Mosul region. For that purpose, ovaries from 108 genital systems were randomly collected from non-pregnant ewes
slaughtered at Mosul slaughter house and private butcheries for a period extended from 1/11/2012 to 1/5/2013. All of them
were grossly and histologically examined. The result showed occurrence of ovarian cortical atrophy at 0.93% of total samples,
also ovarian medullary sinusoidal congestion, ovarian cortical hemorrhage, cortical and medullary perivascular fibrosis at
ratios 5.0, 1.39, 1.85, 0.46% respectively noticed. Ovarian follicular degeneration, cortical oophoritis, purulent oophoritis and
ovarian cortical scarification also recorded at the ratios 1.39, 0.46, 0.46 and 1.39% respectively, both fibroma and
fibrosarcoma were diagnosed at the ratio 0.46% for each. It is concluded from the present study that variable lesions were
noticed at the examined samples that may reflect multiple causative agents inducing it.
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ويتكون نسيجيا من القشرة واللب ويحيط بهما غشاء من الخﻼيا
الطﻼئية تسمى بالغﻼلة البيضاء ) ،(٢وتتميز القشرة المبيضية
باحتوائها على الجريبات المبيضية التي تحتضن تطور البيضة
لحين حﺪوث اﻹباضة وتصنف حسب درجة تطورها إلى
الجريبات المنشمية  ،primordial folliclesالجريبات اﻻبتﺪائية
 ،primary folliclesالجريبات الثانوية ،secondary follicles

المقدمة
المبايض في اﻷغنام تشريحيا تكون مزدوجة لوزية الشكل
ناعمة براقة معتمﺪة على الحالة التناسلية ويقع المبيض في الجزء
اﻷمامي من الرباط العريض يبلغ طول المبيض تقريبا في اﻷغنام
 ١,٥سم وعرضه  ١,١٣سم ويزن حوالي غرام واحﺪ ).(١

٤٣
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وفحصت من الخارج ثم عمل أكثر من قطع طولي في كل منهما
وفحصت بﺪقة وسجل أي تغير ملحوظ مع التصوير ومررت
العينات إلى الفحص المرضي النسجي بعﺪ حفظها في محلول
الفورمالين الﺪارئ المنظم  %١٠تم تقليمها وتمريرها بسلسلة من
محاليل الكحول اﻷثيلي للتجفيف ثم أجريت عليها عملية الترويق
باستخﺪام الزايلول والتمرير والطمر بشمع البارافين بجهاز
،وقطعت المكعبات الشمعية بجهاز المشراح بسمك ٦-٤
مايكرون ،صبغت الشرائح بعﺪها بصبغة الهيماتوكسيلين
اﻷيوسين ) .(١٤فحصت بعﺪها الشرائح النسجية باستخﺪام
المجهر الضوئي وسجلت التغيرات المرضية النسجية وصورت
باستخﺪام الكاميرا الرقمية نوع  Sonyيابانية المنشأ .حﺪدت النسب
المئوية لﻺصابة بكل نوع من اﻵفات المرضية المشخصة أثناء
الفحص المرضي العياني والنسجي لكل جزء من أجزاء الجهاز
التناسلي للنعاج عن طريق عﺪد العينات المصابة باﻵفة مقسوما ً
على العﺪد الكلي للعينات ومضروبا ً في  ١٠٠حسب الطريقة
الروتينية ).(١٥

الجريبات الناضجة  tertiary folliclesوالتي يطلق عليها أيضا
بالجريبات الغارية  antral folliclesوبعﺪ تمزق الجريب يعرف
الجريب المتمزق بالجريب ما بعﺪ اﻹباضة postovulatory
 ،(٣) follicleويقوم المبيض وظيفيا ً بإنتاج البيوض وإفراز
هرموني البروجستيرون واﻷستروجين ).(٤
سجلت في المبايض أصابات مرضية متنوعة اﻷسباب
كالتشوهات الخلقية  congenital deformitiesمتمثلة بالﻼتكون
 agenesisونقص التنسج  hypoplasiaوالتحام المبيض fusion of
 ،(٥) ovariesوازدواج المبيض  (٦) duplication of ovariesأما
اﻹصابات المكتسبة فتضمنت اضطرابات الﺪوران متمثلة بالنزف
حيث تم تسجيل النزف في المبيض أثناء فترة الحمل كذلك حﺪوث
نزف داخل الجريبات المبيضية أثناء اﻹباضة ) (٧وفيما يخص
اضطرابات التكيف الخلوي فقﺪ سجل ضمور المبيض نتيجة
اﻹصابة بﺪاء المثقبيات  .(٨) Trypanosoma vivaxوكذلك
اضطرابات اﻷيض الخلوي فقﺪ ﻻحظ  Sakhaeeوجماعته ) (٩بان
التسمم بالنحاس يسبب تنكس الجريبات المبيضية وقﺪ يصاحبها
ارتشاح للخﻼيا اﻻلتهابية داخل الجريب حيث يحﺪث تﺪمير
تأكسﺪي للمبيض وقﺪ يحﺪث التهاب المبيض  oopharitisنتيجة
كﺪمه أو إصابة وقﺪ يمتاز بارتشاح الخﻼيا اللمفية وهو نادر كما
قﺪ يكون التهابا قيحيا ) ،(٥وقﺪ يسبب إفراز النضحة التصاق
المبيض بقناة البيض ) ،(١٠وأشارت بعض البحوث إلى أن حمة
الحﻸ البقري  bovine herpes virusتحﺪث التهابات نخرية بعﺪ
حﺪوث الشبق في اﻷبقار ،وأشارت المصادر إلى أن حﺪوث
اﻷورام المبيضية نادر في النعاج مقارنة بإناث الكﻼب ).(١١
وأشار الباحث  (١٢) Abd El-Wahabإلى حﺪوث أورام
 papillary adenomaفي الجمال وذكر  Vanderhydenوجماعته
) (١٣أن أورام المبيض قﺪ تنشأ من أي نوع من خﻼيا المبيض
وأكﺪوا بان الحﺪوث ورم الخﻼيا الحبيبية الخبيث للمبيض يسبب
تضخم المبيض اﻷيمن وهو شائع باﻷبقار واﻷفراس .ولعﺪم وجود
دراسات كافية حول أفات المبايض للنعاج أجريت هذه الﺪراسة
للوقوف على معرفة أنواع اﻵفات المرضية وتصنيفها ونسبها
المئوية.

النتائج
لوحظت اﻷفات المرضية في  ٣١عينة من مجموع ٢١٦
مبيض ماخوذ من  ١٠٨نعجة بنسبة اصابة كلية  %١٤,٣وتمثلت
اﻵفات المرضية للمبيض في النعاج بوجود قشرة مبيضية ضامرة
لوحظت بنسبة  %٠,٩٣وهذه اﻵفة لوحظت على كﻼ الجانبين
)الشكل .(١أما اضطرابات الﺪوران واﻷوعية الﺪموية فقﺪ مثلتها
احتقان الجيبانيات اللبية وبنسبة  %٠,٥وظهور اﻵفة كان متباين
على كﻼ الجانبين حيث كانت النسبة  %٤٣أُحادية الجانب
و %٥٧ثنائية الجانب )الشكل ،(٢أما النزف في سﺪى قشرة
المبيض فكان بنسبة  %١,٣٩وظهوره أُحادي الجانب فقط
)الشكل  ،(٣لوحظ التليف حول اﻷوعية الﺪموية القشرية بنسبة
 ،%١,٨٥أما الظهور فكان متباين حيث كان بنسبة %٦٦,٦
أُحادي الجانب و %٣٣,٣ثنائي الجانب ،أما التليف حول اﻷوعية
الﺪموية اللبية فلوحظ بنسبة %٠,٤٦وظهوره أُحادي الجانب
)الشكل ،(٤لوحظت اضطرابات اﻻيض الخلوي متمثلة بتنكس
الجريب المبيضي بنسبة  %١,٣٩والظهور كان متساوي لكﻼ
الجانبين )الشكل  ،(٥افات اﻻلتهاب واﻻصﻼح تمثلت بوجود
التهاب القشرة المبيضية  %٠,٤٦والظهور كان أُحادي الجانب
)الشكل ،(٦التهاب المبيض القيحي أو الخراج المبيضي نسبته
كانت  ،%٠,٤٦وكان الظهور أُحادي فقط )الشكل  ،(٧لوحظ
تنﺪب القشرة المبيضية بنسبة  %١,٣٩والظهور كان أُحادي
الجانب فقط )الشكل  .(٨أما اﻷورام فتمثلت بوجود الغرن الليفي
للمبيض وبنسبة  %٠,٤٦وكان أُحادي الجانب )اﻷشكال ،(١١-٩
أما الورم الليفي الحميﺪ فقﺪ لوحظ بنسبة  %٠,٤٦ومن جانب
واحﺪ فقط )الشكلين ) (١٣،١٢الجﺪول .(١

المواد وطرائق العمل
جمعت العينات متمثلة بالجهاز التناسلي اﻷنثوي من النعاج
البالغة بعﺪ ذبحها مباشرة في المجزرة وعﺪة محﻼت قصابة في
مﺪينة الموصل للفترة من /١تشرين الثاني- ٢٠١٣/
/١أيار ،٢٠١٤/وجمعت العينات متمثلة بالجهاز التناسلي الكامل
غير المفتوح من كل نعجة مجزورة في كيس بﻼستيكي مع
ترقيمهاوحفظت في الثلج ونقلت مباشرة إلى مختبر الﺪراسات
العليا في فرع اﻷمراض وأمراض الﺪواجن  /كلية الطب البيطري
 /جامعة الموصل حيث تم فحصها عيانياً .أهملت العينات التي
كانت تحوي أجنة في الرحم )الرحم الحامل( وجمعت المبايض
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جﺪول  :١يوضح اﻵفات المرضية وتصنيفاتها والنسب المئوية لظهورها في المبايض لﻸجهزة التناسلية للنعاج في الموصل
نسبة ظهور اﻷفة في الحالة
النسبة المئوية
عﺪد
لظهور اﻷفة ضمن
العينات
نوع اﻷفة المرضية
تصنيف اﻷفة المرضية
ثنائي
أحادي
العﺪد الكلي للعينات
المصابة
الجانب
الجانب
٠,٩٣
١٠٠
٠
٢
قشرة مبيضية ضامرة
اضطرابات النمو والتكيف
٥,٠
٥٧
٤٣
١١
أحتقان الجيبانيات اللبية
١,٣٩
٠,٠
١٠٠
٣
اضطرابات الﺪوران واﻷوعية النزف في سﺪى قشرة المبيض
١,٨٥
٣٣,٣
٦٦,٦
٤
تليف اﻷوعية الﺪموية القشرية
الﺪموية
٠,٤٦
٠,٠
١٠٠
١
تليف اﻷوعية الﺪموية اللبية
١,٣٩
٥٠
٥٠
٣
تنكس الجريب المبيضي
اضطرابات اﻷيض
٠,٤٦
٠,٠
١٠٠
١
التهاب قشرة المبيض
٠,٤٦
٠,٠
١٠٠
١
التهاب المبيض القيحي
اﻻلتهاب واﻹصﻼح
١,٣٩
٠,٠
١٠٠
٣
تنﺪب القشرة المبيضية
٠,٤٦
٠,٠
١٠٠
١
الغرن الليفي للمبيض
اﻷورام
٠,٤٦
٠,٠
١٠٠
١
الورم الليفي الحميﺪ
العﺪد الكلي للعينات =  ٢١٦مبيض من  ١٠٨نعجة .النسبة المئوية لكل آفة تمثل عﺪد العينات المصابة بها \ العﺪد الكلي للعينات مضروبا ً
في  .١٠٠مجموع النسب المئوية لﻸفات ﻻ يمثل مجموعها الكلي في الحاﻻت المصابة لظهور أكثر من آفة في عينة واحﺪة.

الشكل  :١مقطع في المبيض لنعجة يوضح ضمور القشرة
المبيضية ) .(Aملون الهيماتوكسيلين واﻻيوسين  ،قوة التكبير
.×١٦٥

الشكل  : ٢مقطع في المبيض لنعجة يوضح احتقان الجيبانيات
اللبية ) .(Aملون الهيماتوكسيلين واﻻيوسين  ،قوة التكبير .×٣٥

المناقشة

احتقان الجيبانيات اللبية وفرط دم قشرة المبيض كان موجودا ً
بالنسب  ١,٣٩و  %٥,٠على التوالي وان فرط الﺪم قﺪ يعود سببه
إلى حﺪوث التهاب أو انه قﺪ يكون فسلجيا يرتبط بإفراز
الهرمونات منشطة القنﺪ حيث ذكر  (١٧) Cragicان فرط الﺪم
المبيضي يمكن إحﺪاثه في الجرذان غيرالحوامل خﻼل ساعة
واحﺪة من حقن بول أنثى حامل في الخلب وذكر Herbert et al
) (١٨بان ارتفاع مستوى الهرمون اللوتيني  LHيزيﺪ بشكل
ملحوظ من تﺪفق الﺪم في اﻷوعية الشعيرية المبيضية.

من خﻼل النتائج تبين وجود ضمور القشرة المبيضية في
العينات بنسبة  %٠,٩٣حيث كانت في حالة واحﺪة كأفة ثنائية
الجانب وان السبب في ذلك قﺪ يعزى إلى تقﺪم العمر ) (١٦وأشار
الباحث نفسه بان تنسج سﺪى قشرة المبيض يتأثر بمستوى
الهرمونات الستيرويﺪية كاﻻستروجين حيث قﺪ يﻼحظ فرط
التنسج لسﺪى قشرة المبيض مع أو بﺪون تكاثر بطانة الجريبات
المبيضية  thecamatosisعنﺪ زيادة هذه الهرمونات أو إعطائها
كمحفزات وان ضمور القشرة المبيضية قﺪ يصاحب انخفاضها.
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الشكل  :٣مقطع في المبيض لنعجة يوضح بؤر نزفيه في القشرة
المبيضية ).(Aملون الهيماتوكسيلين واﻻيوسين،قوة التكبير .×٦٨

الشكل  : ٦مقطع في مبيض نعجة يوضح التهاب قشرة المبيض مع
ارتشاح أعﺪاد كبيرة من الخﻼيا اﻻلتهابية أغلبها من اللمفيات
والخﻼيا البﻼزمية ) .(Aواحتقان اﻷوعية الﺪموية الشعرية ).(B
ملون الهيماتوكسيلين واﻻيوسين ،قوة التكبير .×١٠٠

الشكل  :٤مقطع في مبيض نعجة يوضح تليف جﺪران اﻷوعية
الﺪموية في اللب المبيضي ) .(Aملون الهيماتوكسيلين واﻻيوسين،
قوة التكبير .×١٠٠

الشكل  :٧توضح التهاب المبيض القيحي المتمثل بالخراج
المبيضي في نعجة وتحول معظم المتن المبيضي إلى قيح ).(A

الشكل  :٨مقطع في مبيض نعجة يوضح تنﺪب أو تكون نسيج
حبيبي ) (Aقرب حفرة اﻹباضة في قشرة المبيض .ملون
الهيماتوكسيلين واﻻيوسين قوة التكبير .×٤٠

الشكل  :٥مقطع في مبيض نعجة يوضح تنكس الجريب المبيضي
) .(Aملون الهيماتوكسيلين واﻻيوسين  ،قوة التكبير .×١٦٥
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الشكل  :٩مبيض نعجة مصاب بالغرن الليفي وتظهر الكتلة
الورمية بشكل بروزات تعطي للمبيض مظهرا ً مفصصا ً ).(A

الشكل  :١٢صورة مكبرة للشكل السابق وتتمثل الكتل الورمية
باﻷرومات الليفية المتكاثرة ) (Aوحزم من الكوﻻجين حﺪيث
التكوين الذي يصطبغ بشﺪة اﻷيوسين ) (Bتغزو سﺪى القشرة
المبيضية  .ملون الهيماتوكسيلين واﻻيوسين ،قوة التكبير .×١٤٥

الشكل  :١٠مقطع في مبيض نعجة مصاب بالفرن الليفي وتظهر
الكتلة الورمية بشكل تفصصات تفصل بينها حواجز ليفية مع
أنزفه ).(A

الشكل  :١٣مبيض نعجة مصاب بالورم الليفي الحميﺪ وتظهر
الكتلة الورمية بشكل نﺪبة مرتفعة محاطة بخط من اﻻحتقان ).(A

الشكل  :١١مقطع في مبيض نعجة مصاب بالغرن الليفي وتتمثل
الكتل الورمية باﻷرومات الليفية المتكاثرة ) (Aوحزم من
الكوﻻجين حﺪيث التكوين الذي يصطبغ بشﺪة باﻷيوسين تغزو
سﺪى القشرة المبيضية .ملون الهيماتوكسيلين واﻻيوسين قوة
التكبير .×٦٨

الشكل  :١٤مقطع في مبيض نعجة مصاب بالورم الليفي الحميﺪ
يوضح كتلة ضمن قشرة المبيض تتكون من حزم متموجة من
ألياف الكوﻻجين ) (Aوأعﺪاد من اﻷرومات الليفية المتكاثرة )(B
وأوعية دموية حﺪيثة التكوين .ملون الهيماتوكسيلين واﻻيوسين
قوة التكبير .×١٦٥

٤٧

المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلﺪ  ،٣٣العﺪد (٤٩-٤٣) ٢٠١٩ ،٢

بتموضع نسيج ليفي  fibrous tissue substitutionمما يؤدي إلى
تكون نسيج نﺪبي والذي قﺪ يتﺪاخل أو ﻻ يتﺪاخل مع عملية
اﻹباضة الﻼحقة حسب حجم التليف لقﺪ اعزى (١١) Foster
حﺪوث هذه اﻵفة إلى خلل في إفراز هرمون  GnRHمما يؤدي
إلى تباطئ وتوقف تطور الجريب ما قبل اﻹباضة والذي يواجه
تغيرات تنكسية أثناء التحامه في حفرة اﻹباضة وتثخن طبقة
الخﻼيا الحبيبية ثم تنكسها وانسﻼخها وان الجريب ربما يستمر
بشكل تكيس أو يعوض بالخﻼيا القرابية والنسيج الليفي الضام
الذي يتحول إلى نﺪبة صغيرة.
سجلنا في الﺪراسة الحالية وجود اﻷورام متمثلة بالغرن الليفي
للمبيض  ovarian fibrosarcomaوالورم الليفي الحميﺪ بنسبة
 %٠,٤٦لكل منهما ومعظم اﻷورام المبيضية تنشئ نتيجة
التحوﻻت والتغيرات في سطح الخﻼيا الظهارية في المبيض
متأثرة بعملية اﻹباضة ) ،(٢٩ومعظم هذه اﻷورام في مبيض
النعاج واﻷبقار تنشئ من السﺪى وتكون أُحادية الجانب.

وجﺪت اﻻنزفة في سﺪى قشرة المبيض بﺪرجات طفيفية
كحاﻻت أُحادية الجانب بنسبة  %١,٣٩من العﺪد الكلي للعينات
وان اسباب النزف يمكن ان تعزى إلى فرط الﺪم المزمن،
اﻹصابات الكلمية ما قبل الذبح ،التغييرات التنكسية أو التمزق
الجريبي وقﺪ تصاحب اﻹباضة الطبيعية وأحيانا ً حاﻻت التسمم
بالمعادن الثقيلة وبعض اﻻخماج الجرثومية والحموية ) .(١١أما
تليف اﻷوعية الﺪموية القشرية والللبية فان حﺪوثه قﺪ يكون
مجهول السبب  idiopathicأو ربما يعزى إلى تأثيرات الﺪوائية
لبعض العقاقير حيث سجل  (١٩) Vargaحﺪوث تليف وتثخن
جﺪران الشريينات واﻷوعية الﺪموية الشعرية في قلب وكلى
الجرذان المعاملة بالعقاقير.ramipril, nifedipine, moxonidine
لقﺪ ﻻحظنا وجود اضطرابات اﻷيض الخلوي في المبيض
متمثلة بتنكس الجريب المبيضي بنسبة  %١,٣٩حيث أشار
 (٢٠) Toring et alبان تنكس الجريبات الكبيرة ما قبل اﻹباضة
يحﺪث في إناث الجرذان التي لها مستوى اعلى من الطبيعي من
هرمون البروﻻكتين في الﺪم وان ذلك يؤدي إلى خفض مستوى
اﻷستروجين وبالتالي حﺪوث التنكس الجريبي وان رفع مستوى
اﻷستروجين عن طريق حقن اﻻسترادايول ربما يمنع حﺪوث
التنكس الجريبي في هذه الجرذان ،في حين أشار Tabarowkski
 (٢١) et alأن اﻹصابة بطفيلي المثقبيات ڤيڤاكس Trypanosoma
 vivaxوأنواع أُخرى من المثقبيات اﻷفريقية والبرازيلية تؤدي إلى
تطور غير طبيعي في الجريب المبيضي في إناث الماعز
المصابة بهذا الطفيلي.
أظهرت الﺪراسة أن نسبة التهاب قشرة المبيض كانت
 %٠,٤٦وهي نسبة مقاربة لما سجله  (٢٢) Rodriguesحيث
كانت  %٠,٦في النعاج في ايران وذكر بأن التهابات المبيض
نادرة الحﺪوث في النعاج وتنشئ أما باﻻنتشار مباشرة من الرحم
أو قناة البيض إلى المبيض أو عن طريق الﺪم ،كذلك سجل
 (٢٣) Kohodajaram and Darashiriنسبة التهاب المبيض في
الماعز  ،%١,٩٤أيضا ً سجلت حاﻻت التهاب المبيض في
الجاموس بنسبة  ،(٢٤) %٢,٧وأشاروا أنه غالبا ما يحﺪث بسبب
جس المبيض أثناء محاولة إزالة اﻷكياس الجريبية أو عن طريق
انتقال الخمج من الرحم أو نتيجة اﻹصابة بأمراض خاصة مثل
السل ،البروسيﻼ ) ،(٢٥أيضا ً التهابات الرحم الشﺪيﺪة أو ما حول
الرحم يمكن أن تؤدي إلى التهاب المبيض القيحي ) ،(٢٦وهو ما
ﻻحظناه في دراستنا بنسبة  %٠,٤٦وتنشئ هذه الخراجات نتيجة
تطور بؤرة التهابية خمجية موضعية والتي تحﺪث بعﺪ ألتهاب
المبيض ) ،(٢٧وتسبب جراثيم Corynebacterium pyogenes
الخمج القيحي للمبيض واﻻنسجة المجاورة له محﺪثة التصاقات
مع الرباط العريض وايضا التصاقات مع الخلب أو البريتون في
اﻷبقار والخنازير ) .(٢٨التنﺪب في حفرة اﻹباضة scarification
أفة لوحظت بنسبة  %١,٣٩وان السبب في حﺪوثها قﺪ يعزى إلى
عملية اﻹباضة لبعض الجريبات والتي تسبب تمزقا في المحفظة
الليفية والخﻼيا الطﻼئية في تلك المنطقة والتي تلتئم في العادة
بعملية التجﺪد  regenerationإﻻ أنها ﻻ تحﺪث أحيانا وتلتئم
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