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Background  خلفية عن الموضوع 
 

نسبة حدوث األمراض السارية والمعدية ، إال أن األمراض الشائعةوالغذائية الفسيولوجية و إلجهاداتا مقاومةعلى الرغم من قابلية اإلبل على 

من البحوث التي أجريت على اإلبل تشير إلى تعرضها للعديد من الجراثيم والتي لها  عديدومع ذلك، فأن ال. [0]في أزدياد مستمر  في اإلبل

، كما أن [0]تفاصيل بشكل مباشر ال ةأمراض مختلفة، بعض هذه األمراض غير معروف هال ة  اشر على صحة وسالمة الحيوان مسببتأثير مب

الخيول  لما هو فياإلبل لحد ما مشابهة و تخدير تعتبر جراحة . [3]الحيوان لعالج اض يحتاج إلى التدخل الجراحي البعض األخر من األمر

بعلم التشريح، الفسلجة والطريقة المثلى للتخدير  جيدة معرفةوفي هذا السياق، فعلى الطبيب البيطري أن يكون على . [4]والماشية األخرى 

  .واستخدام الطريقة السهلة والجيدة للجراحة الحقلية لإلبل
 

Problem  التحديات 
 

 خبرة االطباء البيطريين في العمليات الجراحية والتخدير التي تجرى في الحقل قلة. 

  إجراء العمليات الجراحيةصعوبة نقل اإلبل في بعض األحيان للعيادات البيطرية لغرض. 
 

Objectives  األهداف 
 

الى العيادات  توفر هذه الدراسة طرق واساليب حديثة لبعض العمليات الجراحية الحقلية تساعد االطباء البيطريين على عالج االبل دون اللجوء الى نقلها
 البيطرية

 

Methods  طريق العمل 
 

استخدمت قد ل. في إمارة أبو ظبي 0200إلى نوفمبر  0202 ينايرما بين فترة العملية جراحية حقلية مختلفة في اإلبل خالل  052تم إجراء 

قص اللهاة، إرتداد المستقيم، الخراج التحت الجلدي، مثل  اساليب جراحية بسيطة، حديثة في المزرعة التي تربى فيها اإلبلفي هذه الدراسة 

بحيث تحقق للحيوان الشفاء الكامل من اإلصابة وبدون أية  يصرية واإلصابات المختلفة للقدمالرحم، العملية الق إرتدادكسور العظام، الخصي، 

كيلو من /ملغم 2.0-2.3)الكيتامين مخدر مزيج من ام باستخدوذلك  استخدام طريقة حديثة وامنة لتخدير االبلكما تم أيضا . مضاعفات ثانوية

التخدير بالترشيح باستخدام دواء استخدام هذا باإلضافة إلى . (كيلو من وزن الحيوان/ملغم 2.3-2.05)والزايالزين ( وزن الحيوان

 . الدراسةهذه أن جميع الطرق الجراحية الحقلية المبتكرة قد تم توضبحها في نتائج . عند الضرورة% 0اليكنوكائين هيدروكلورايد تركيز 
 

Results  النتائج 
 

 : المختلفة وكما هو مدون آدناهالحقلية لقد صنفت الحاالت الجراحية 

لمدة ال للحيوان  األكل والشرب بعدم تقديم ينصح . تتعرض اللهاة إلى العديد من اإلصابات والتي غالبا ما يصاحبها اإللتهاب  :استأصال اللهاة

جرى العملية الجراحية بعد تجرعة خفيفة من مخدر الزيالزين والكيتامين على أن  حيوانكما ينصح أيضا بإعطاء ال. ساعة 04تقل عن 

يفتح فم الحيوان وتمسك اللهاة بملقط طويل خاص وتسحب خارج الفم (. الجلوس على عظم القص)السيطرة على الحيوان من وضع الجلوس 

 .  ثم تقطع من القاعدة باستخدام مقص حاد خاص
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جرعة خفيفة من مخدر الزيالزين  حيوانبإعطاء ال، بعدها ينصح وضعية الجلوس الجمل من على يتم السيطرة الجيدة: ارتداد المستقيم

 purse)بعدها يتم تطبيق تقنية الخياط . المستقيم عضوآخر ل أي ضرر لتجنب وبلطف بعنايةالمستقيم  إرتداد كتلة يتم تقليل. والكيتامين

string sutures )على الجلد وحول منتطقة الشرج مع ترك مكان بسيط لخروج البراز  . 

 

 مخفف من بمحلول عدة مرات الخراج من الداخلي الجزء، ثم يتم غسل تماما نضجهتنظيفه بعد و الخراج يتم فتح: الخراج التحت الجلدي

  .لحيوانلحركة اعائقا هذا الخراج دما يشكل نخصوصا عكامل جراحيا، بشكل  استئصال الخراج ويمكن أيضا. (0:0) الهيدروجين بيروكسيد

 

شدة ونوع   و موقع على الصب طريقةأجراء تعتمد . والجراحة (التجبيس) هما طريقة الصب طريقتينب العظامكسر تثبيت  يتم: كسور العظام

والتي تعتبر أكثر صالبة من األولى  P and P Band جبيرة باريس أو جبيرة  ستخدمأب ينصحبسيطا، فأنه كون الكسر حالة  في، الكسر

موقع وفقا لتختلف و، عقدةالم كسورال فيفغالبا ما يستخدم  الجراحي األسلوب استخدامأما  .البوليستر و مادة البولي يوريثين ألنها تحتوي على

 .المكسورة العظامونوع 

 

يتم تخدير الجمل  .األمام األعلى وقليال إلى إلىبأمان  الخلفية مع رفع وسحب الساق الجانبي يقيد الجمل من وضعية االستلقاء: الخصي

بعدها يتم عمل شق . في جلد الخصيتين مخدر موضعي زيالزينن وبجرعة قليلة هذا باإلضافة إلى استخداموال الكيتامين منباستخدام مزيج 

سم من الجهة البطنية  02-8شق طولي بحجم ، ثم تمسك أحد الخص باليد اليسرى ويتم عمل الصفن كيسجلد  فوق كل خصية طولي في

 . سم من يمين ويسار الرفاء المتوسط 0-0لكيس الصفن وبمسافة 

 

يتم . بحيث تكون مؤخرته مرتفعة نسبيا على منحدر ، وذلك بعد وضعهوضعية الجلوس الجمل من على يتم السيطرة الجيدة: إرتداد الرحم

تم ي .ويطهر بمحلول مخفف جيدا يغسل ثم، من القماش على قطعة مرتدال الرحم يتم وضعبعدها . تخدير الجمل بطريقة التخدير فوق الجافية

بقطعة قماش  مرتدتغطية الرحم البعدها يتم . المشيمة أن وجدت مع إجراء خياط جراحي لألنسجة المتهاكة واألوعية الدموية المتمزقة إزالة

ثم يحمل بلطف بواسطة قطعة قماش تحتوي على الغليسيرين ويتم استراجعه إلى الوضع . (التورم) نظيفة والضغط عليه بلطف لتقليل التوذم

 . Buhnr'sتخيط فتحت المهبل باستخدام طريقة . الطبيعي

 

على عظم القص باستخدام حبال تربط بها األرجل  األيمن أو الجانبي الستلقاءيتم السيطرة على الحيوان من وضعية ا: العملية القيصرية

 مع أعطاء مسكن ٪0 هيدروكلوريد اليكنوكائينمخدر  باستخدام اليسرىمن جهة الخاصرة  تخدير موضعيإجراء  يتم. األمامية والخلفية

 على الجانبمائل  طولي سم 32-05بعدها يتم عمل شق  . بعناية الخاصرة اليسرى تعقيميتم . زيالزينوال الكيتامين من مزيج من خفيف

ربط وعضالت البطن دقيق ل تشريح بعدها يتم . سم من البروز المستعرض للفقرة القطنية األخيرة 03الخاصرة اليسرى وبمسافة  من الخلفي

الشق، ليتم بعدها عمل  على مستوى الرحم قمة قرن لجعلغرض  اليدين بكال الرحميتم بعدها شق الغشاء البريتوني ورفع . األوعية الدموية

  . شق طولي في جدار الرحم وإخراج الجنين

 

واعتمادا على شدة الحالة . ويتمثل ذلك ببتر اصبع القدم. االستئصال الجراحي هولسرطان األصبع المتأثر  أن العالج األمثل: سرطان األصبع

 . من القدم جزء المصابلل جراحي مع استئصال السالمية القريبة في المشترك حتى في أو القاصية في( حز المفصل) التفككقد يتم  .المرضية
 

Recommendations  التوصيات 
 

 كما يجب (القصيالجانبي أو ) االستلقاءعية ضو فيناجح يجب أن يتم السيطرة على الحيوان  لغرض الحصول على تدخل جراحي ،

 . ساعة 33-04ساعة والماء لمدة ال تقل  20-33تقديم الطعام لمدة ال تقل عن االمتناع عن 

 2.3-2.05)والزايالزين ( كيلو من وزن الحيوان/ملغم 2.0-2.3)مزيج من الكيتامين  مأن أفضل طريقة لتخدير الحيوان هو استخدا 

  .(كيلو من وزن الحيوان/ملغم

 عند الضرورة% 0باستخدام دواء اليكنوكائين هيدروكلورايد تركيز  ينصح باستخدام التخدير بطريقة الترشيح.  

 القيام بورش عمل تدريبية لالطباء البيطريين لممارسة العمليات الجراحية الحقلية والتخدير 
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