
 اهرالط العضالت التهاب

 

عدة اسباب تؤدي الى تحدث حالة التهاب العضالت نتيجة 

 ارتشاحات داخل نسيج العضلة وزيادة االلم عند الحركة.

 فيقسم الى نوعين:  أما التهاب العضالت الحاد-1

يحدث بسبب الرضوض او  التهاب العضالت الرضحي:-أ

االلتواءات او التمزق ، فتبدو العضالت المصابة قاسية وسميكة 

شديدة واعطي عند اللمس واذا لم تكن االصابة  ومؤلمةوساخنة 

لخالة دون اما اذا استمرت ا نه يشفى سريعا  الحيوان فترة راحة فإ

 عالج مدة طويلة فان األلياف العضلية تقصر وتزداد كمية النسيج

الليفي وعند اصابة عضالت القوائم يكون العرج من العالمات 

 الواضحة على الحيوان

يالحظ بكثرة في فصل الشتاء التهاب العضالت الروماتيزمية :-ب

نتيجة التعرض لتيارات الهواء البارد فتصاب عضالت الرقبة 

والظهر والقوائم فتظهر العضالت المصابة مشدودة منقبضة 

موضعي في درجات الحرارة وعند اصابة ومؤلمة مع ارتفاع 

القوائم يالحظ عرج شديد عند سير الحيوان قد يختفي بعد التمرين 

خرى تختفي االالم عند الحيوان عدة أيام لتعود مرة أ وغالبا ما

 نتيجة تعرضه لتيارات الهواء الباردة 

صابة باستخدام كمادات الماء الدافئ مع مروخ تعالج هذه اإل

يعطى الحيوان حمض االستيل تنشيط العضالت كما التربنتين  ل

عن طرق الفم ويحقن الحيوان بمسكنات االلم مثل  سالسيليك

لمنع ضمورها  النوفالجين كما ينصح بتدليك العضالت المصابة 

كمضاد لاللتهاب ويمكن تطبيق لبخات كما يحقن الكورتيزون 



اللتهابية كبريتات المغنيسيوم التي تعمل على الحد من العمليات ا

وعلى نضح وسحب الراشح االلتهابي من  داخل العضالت باتجاه 

 سطح الجلد

 نواع:سم الى ثالثة أويق التهاب العضالت المزمن-2

يحدث هذا النوع من  : أ:التهاب العضالت المزمن التليفي

عدم عالج التهاب العضالت الحاد وإهماله اذ يبقى لتهابات نتيجة اإل

وتكون اآلالم الموضعية  كالرضوض المتكررة المسبب موجودا  

حدى القوائم فيالحظ عرج مختلف خفيفة وان كانت اإلصابة في إ

صلي ثم تتابع كما هو عليه بإزالة السبب األالشدة تعالج هذه الحالة 

 في االلتهاب الحاد 

تالحظ هذه الحالة عند  :اليوزونوفيلي المزمن ب:التهاب العضالت

غير معروف فتصاب العضالت الماضغة الكالب فقط وسببها 

دغية واحيانا عضالت والعضالت الجناحية والعضالت الص

بالحالة الحادة فتظهر  ماميتين ويصاب الحيوان احيانا  القائمتين األ

وعدم سرور وتقل شهيته للطعام تتضخم العضالت  الكآبةعليه 

لم يوجد فيها أ وتصبح قاسية الملمس ولكن ال المذكورة سابقا  

ج درجة الحرارة تجحض العينان للخارموضعي وال ارتفاع في 

 يستطيع الحيوان فتح فمه اإل بضع ويبرز الجفن الثالث وال

الوقت ثم يظهر الشفاء فجأه  سنتيمترات وتستمر هذه الحالة بعض

وتعاود الحالة مرة سابيع ويبقى في حالة طبيعية سليمة مدة ثالث أ

الى  دة مرات فتتحول الحالةخرى ثم يشفى ثم تتكرر الحالة عأ

مزمنة فتضمر العضالت وتتغير مالمح الحيوان وقد يحدث جفاف 

 او تقرحات بالقرنية وتضرب الرؤية عند الحيوان  

نقل الدم من حيوان من نفس النوع عن طريق الوريد  -1  العالج :

 0سم022م022حوالي



 ايام5ملغ من الكورتيزون يوميا مدة  02حقن -0

 استعمال مضادات الهيستامين  -0

تعالج العين بمراهم المضادات الحيوية او مرهم الكورتيزون  -0

 مع قطرة االيزيرين 

نادرة عند  التهاب العضالت المزمن التكلسي :وهي حالة -5

الحيوانات تشاهد بعد شفاء بعض الحاالت الفتاقات او بعد شفاء 

تحول الخاليا الليفية عمليات فتح البطن ويعتقد ان سبب التكلس هو 

 تعالج الحاالت التي يكون التكلس فيها محدودا   مية ظالى خاليا ع

 الجراحي أما الحاالت التي يكون فيها التكلس منتشرا   واالستئصال

 عالج لها. ال

 


