
 اهر التهاب أغمدة األوتار الط

يقصد بذلك التهاب الغشاء الزليلي للوتر والذي يترافق مع التهاب 

 الوتر نفسه

 األسباب : -

لتواء أو الجزع في الوتر دث هذه الحالة نتيجة الرضوض أو اإلتح

كليهما مع بعض وكذلك عن طريق سموم بعض أو الغمد أو 

 او األمراض الروماتيزية الجراثيم واألمراض المعدية مثل السقاوة 

 نوعين:ويقسم التهاب األوتار الطاهر الى 

وهذا بدوره ينقسم الى األنواع  التهاب أغمدة األوتار الحاد :-آ

 التالية:

التهاب غمد الوتر الجاف :وفي هذه الحالة يكون غمد الوتر  -1

محتقنا وبطانته ممزقة مما يسبب سماع صوت طقطة عند 

 تحريك الوتر داخل غمده

يكون هناك ترسبات ليفية نتيجة  التهاب غمد الوتر البالستيكي:-2

 االلتصاق بين الوتر وغمده 

وعا يتصف التهاب غمد الوتر المصلي: وهو الشكل االكثر شي-3

 بزيادة تشكل السائل الزليلي مما يؤدي الى انتفاخ وتورم الغمد

 االعراض :-

تهاب الحاد الموضعية في منطقة تتميز هذه الحالة بوجود أعراض ال

الوتر على طوله وقد تحدث  دغمد الوتر مع مالحظة تضخم في غم

ر درجات مختلفة من العرج وذلك حسب وتظهفيه احتباسات 



البزل يخرج سائل زليلي ،وبعد حقن المخدر  المسبب وعند

 الموضعي ضمن غمد الوتر يختفي العرج.

االنذار:يكون مواتيا ان عولجت الحالة في الساعات االولى لالصابة 

 ،ولكن بعد مرور عدة ايام يكون فيه شيء من االحتراس

يجب وضع الحيوان في راحة تامة ووضعه في اسطبل  -1العالج:

يمكن تركيب حدوة لها كراسي للمساعدة في زي فراش طري كما 

 اراحة الغمد والوتر معا 

توضع على منطقة االصابة في الساعات االولى الكمادات   -2

 الباردة والمقبضة 

مرات 3/4كمادات دافئة بمعدلبعد مرور يومين توضع   -3

 يوميا  

يمكن استعمال مرهم اليود بعد اسبوع من تطبيق الكمادات   -4

 الدافئة 

لغ حسب م55/255الكورتيزون الجرعة من  قنيمكن ح  -5

حجم الغمد المصاب مع البنسلين المائي ضمن غمد الوتر 

ن دعت الحاجة ه ثم وضع الرباط حول غمد الوتر وإنفس

 مرات  3/4ايام  5يمكن تكرار الحقن بعد

 التهاب اغمدة االوتار المزمن :-ب

ون اي وهو قد يحدث نتيجة الحالة الحادة، وقد يظهر بشكل عفوي د

 اسباب ،وقد يالحظ لدى ممارسة االعمال الشاقة عند الحيوانات .

يالحظ انتفاخ وتورم في غمد او اغمدت االوتار ، وقد  االعراض:-

 يكون هذا المؤشر الوحيد للمرض



ويمكن مالحظة بعض الحرارة الموضعية غير الطبيعية مع قليل  

 االوتار الهامة مصابا  غمد أحد من االلم وقد يعرج الحيوان ان كان 

وعند تحسس الغمد قد يالحظ بعض االجسام التي تشبه حبيبات 

 الرز تسبح في السائل الزليلي الزائد 

عند الحيوانات الفتية ن مثل هذه الحاالت التي تظهر إ : االنذار-

، بينما تكون االشكال االخرى  دون اسباب واضحة قد تختفي تلقائيا  

 صعبة العالج. غالبا  

 :العالج-

تستعمل االربطة الضاغطة على غمد الوتر بعد وضع كميات  -1

 كافية من القطن تحت االربطة لحماية الجلد 

يمكن حقن الكورتيزون مع البنسلين المائي ضمن غمده الوتر  -2

ملغ كورتيزون ثم وضع رباط ويمكن تكرار  55/255بجرعة 

 ايام  4الجرعة بعد 

ثم وضع ش مثل مرهم الحراقة يمكن استخدام مضادات تخري -3

 رباط حولها 

 استعمال الكي الخطي او النقطي -4

يمكن المشاركة باستعمال الكي في البداية ثم وضع الحراقة ثم  -5

 رباط حولها

بالعضل عند وجود ثخانة استعمال أدوية انحال الفيبرين حقنا  -6

 كبيرة في جدار الغمد

 

 


