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�إدارة جراحة تقومي العظام لك�سر بعظمة ال�ساق
لذكر مها عربي يافع
جي� .سمور و جي �إل نالدو
ق�سم احلياة الربية ،ور�سان� ،ص.ب� ،77338 .أبو ظبي ،الإمارات العربية املتحدة
واملعروف لدى بدو اجلزيرة العربية با�سم الو�ضيحي ،منقر�ضا ب�شكل ر�سمي  (Oryx leucoryx)،اعترب املها العربي
وحل�سن  (Henderson, 1974).يف عام  1972عندما ق�ضي على �آخر منوذج باقي منه يف جدة احلرا�سي�س يف عمان
احلظ ،فقد �أقيمت عدة م�شاريع حفاظ عرب ال�شرق الأو�سط بهدف �إكثار هذا النوع يف الأ�سر لربامج م�ستقبلية
لعادة توطينه .هناك يف الوقت الراهن خم�سة جمموعات �أعيد توطينها يف �أربعة دول خمتلفة وحتت درجات
.كما �أن هذا النوع يتواجد �أي�ضا يف جمموعات خا�صة عرب املنطقة  (Harding et al, 2007).متفاوتة من احلماية
�أن�ش�أ ال�شيخ �سلطان بن زايد �آل نهيان حممية للحياة الفطرية يف ور�سان ،عجبان ،يف �أبو ظبي منذ ما يقرب من
 15عاما .ت�ضم املجموعة عددا كبريا من املها العربي .وي�صل تعداد املجموعة احلايل �إىل  310فردا.
يف منت�صف �شهر يناير/كانون الثاين  ،2008عرث على ذكر مها عربي يافع (� 4-3أ�سابيع من العمر) ويزن
 13,4كجم م�ستلقيا يف حظريته وغري قادر على الوقوف .مت تخديره بالأي�سوفلورين يف الأك�سجني للمزيد من
الفحو�صات� .أظهر م�سح جانبي بالت�صوير ال�شعاعي ك�سرا مقفال مائال منخف�ض الطاقة يف منت�صف عظمة
ال�ساق الأكرب الي�سرى (ال�شكل  .)1من املعتاد �إجراء القتل الرحيم على احليوانات املجرتة ،والذكور منها
ب�شكل خا�ص ،امل�صابة بك�سور يف قوائمها اخللفية ،لأن التعامل مع مثل هذه الك�سور �أمر �شاق وتوقعات �سري
املر�ض متحفظة �أو �ضعيفة .وقد �سبق لنا يف مرافقنا ،وبنجاح ،معاجلة ك�سور مثيلة يف عظم الزند �أو الكعربة يف
املجرتّات ال�صغرية ،با�ستخدام مثبتتات هيكلية خارجية من النوعني  1و  ،2ولكنه مل ي�سبق لنا �أن نحاول �إ�صالح
ك�سور يف طرف خلفي لنوع �أكرب حجما.
مت خف�ض الك�سر حتت التخدير وثبت بو�ضع م�سمارين لولبيني ايجابيي االجتاه مقا�س  64/5بو�صة على كل من
القطع الدانية والقا�صية وربطت با�ستخدام ق�ضيب وكالبات .و�ضع دواء مو�ضعي للم�ساعدة يف االلتئام حول
امل�سامري على �ضماد جاف ثم غطيت كل منطقة اجلراحة ب�ضمادة مرنة مطابقة .ت�ض ّمن العالج بعد العملية 1
لثالثة �أيام و  3مل من امل�ضاد احليوي الطويل  IM, SIDمل من م�سكن �أمل غري �ستريودي ،وعامل م�ضاد لاللتهاب
الفاعلية .قدم للغزال  150مل من بديل اللنب امل�صنع حمليا �أربع مرات يف اليوم ،مع �إمكانية الو�صول �إىل احل�شي�ش
الطازج وغذاء خا�ص باملها م�شكل بحر ّية يف حبيبات وفق ترخي�ص خا�ص .ا�ستطاع الغزال الوقوف مبا�شرة بعد
.العملية ،وبد�أ يف و�ضع بع�ض الثقل على ال�ساق امل�صابة� .أبقي االت�صال بالآدميني يف �أدنى احلدود
بعد اجلراحة ب�ستة �أيام وجد الغزال رافعا ال�ساق �إىل الأعلى وغري قادر على و�ضع �أي ثقل عليها� .أظهر فح�ص
دقيق و�صور �شعاعية تالية �أن امل�سمار املقارب على ال�شظية املقاربة قد زاح عن موقعه مما �سبب �إزاحة لل�شظايا.

ال�شكل � :1صورة جانبية طولية لعظمة ال�ساق الأكرب
الي�سرى لذكر مها عربي ) (Oryx leucoryxيافع تظهر
ك�سرا مقفال مائال منخف�ض الطاقة يف املنت�صف .تالحظ
�ألواح النمو املعتادة يف حيوان جمرت يف طور النمو.

ال�شكل � :2صورة جانبية طولية لنف�س العينة بعد �أ�سبوع
من العملية اجلراحية الثانية .تالحظ امل�سامري الثالثة
اللولبية الإيجابية االلتفاف يف ال�شظية الدانية ،وامل�سمارين
يف القطعة الأق�صى .يظهر دليل �شعاعي على ت�شكل ت�صلب
ثفني وافر حول خط الك�سر.

ال�شكل  :3عجل مها عربي مزود بجهاز تثبيت خارجي.

لكن امل�سامري الثالثة الأخرى كانت ثابتة يف موا�ضعها.
متت �إزالة امل�سمار الفالت وا�ستبدل ب�آخر على مقاربة 10
مم من نقطة الإيالج الأوىل .كما �أ�ضيف م�سمار �إ�ضايف
على مقربة منه زيادة يف التقوية .ا�ستبدل ال�ضماد املوافق
هذه املرة ب�شريط من البال�ستيك احلراري مثبت جيدا
حول الق�ضيب والكالبات ب�شكل ي�ضفي تقوية للمثبت
الهيكلي اخلارجي� .أظهر فح�ص و�صور �شعاعية تالية
ا�صطفاف قطع العظام ب�شكل �شبه مطلق وت�شكل ت�صلب
ثفني وافر حول مو�ضع الك�سر (ال�شكل  .)2وكما جرى يف
احلاالت ال�سابقة مت االلتئام يف ثالثة �أ�سابيع .لكن مت �إزالة
اجلبرية البال�ستيكية احلرارية �أوال ثم �أزيلت امل�سامري
بالتدريج لنقل ال�ضغط �إىل الك�سر احلديث االلتئام على
فرتة �أ�سبوعني .ا�ستعاد غزال املها عافيته دون �أي م�شاكل
ودون �أي �شواهد لعرج .و�ضع املها مع غريه من ال�صغار
احلديثة الفطام لتفادي الده�س ،و�أعيد تقدميه تدريجيا
�إىل �أحد القطعان املوجودة يف ور�سان.
يظهر هذا التقرير �أنه من امل�ستطاع �إ�صالح الك�سور يف
القوائم اخللفية للمجرتّات ال�صغرية ال�سن با�ستخدام
مثبتتات هيكلية خارجية كما هو احلال يف الأنواع امل�ست�أن�سة
) .(Egger, 1993ت�ضمن العناية احلذرة بعد العملية
اجلراحية واالعتبارات ال�سلوكية ال�ضرورية �إ�صالح الك�سور
يف املجرتّات ال�صغرية ال�سن واندماجها تاليا مع رفاقها.
ولعل من املمكن ا�ستخدام �أ�ساليب مماثلة يف عالج ك�سور
م�شابهة يف احليوانات ما حتت البالغة بل والبالغة �أي�ضا.
�شكر وامتنان :ي�شكر امل�ؤلفون �أع�ضاء دائرة علم البيطرة،
ق�سم احلياة الربية يف ور�سان على م�ساعدتهم .توجد
ن�سخة مطولة ومف�صلة املراجع من هذه امل�ساهمة يف موقع
احلياة الربية يف ال�شرق الأو�سط  WMEباالنرتنت.
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