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في الكالبقیم التع  
www.duhokvet.org 

ً  الرحم و المبایض استئصال ھو التعقیم  كلبتك بتعقیم ننصح نحن و عقیمة، تصبح لھذا الكلب، ألنثى جراحیا
نوج شك و على تكون عندما األولى، الشبق دورة قبل العمر، من أشھر ٦ و ٣ بین الصغیرة  الجنسي، الن

 آي یسبب وال آمن كونھ على ")المبكر التعقیم (" أسابیع ٨ عند صغیر عمر عند لتعقیما عن الدراسات تدل
  .جسمانیة أو سلوكیة مشاكل

  الكالب؟ إناث تعقم لماذا
 یھ، مرغوب الغیر اإلنجاب الكاذب، الحمل الحمل، الشبق، لدورة الجانبیة اآلثار لتجنب الكالب إناث تعقم
 تھم دائما الشبق في التى للكلبة السلوكیة التغیرات ھذه  .الثدي و لألنثي التناسلي الجھاز سرطانات نمو و

 شبق دورة أول الكلب أنثى تبدأ  .الشبق دورة خالل عنف و توتر، عصبیة، أكثر الكلب أنثى تكون المربى،
 ٣٠ إلى ٢١ تستمر شبق دورة كل العام، في مرتین الشبق تأتى و العمر، من شھر ١٢ إلى ٦ عند عادة لھا
 عادة یكون الذي مدمم إفراز وجود مع للكلبة الخارجیة التناسلیة األعضاء بتضخم الشبق دورة وتتمیز یوم،
 السمینة و السن، الكبیرة الكالب مثل الكالب، لبعض جدا مجھدا الحمل یكون أن یمكن .متناثر و غزیر
 عسر أو النزیف أو )یومالكلس فقد) ECLAMPSIA الحمل تشنجات حدثت إن الموت تسبب وربما منھا،
 تبدو و بل تتصرف حیث الكاذب، بالحمل یسمى ما تختبر الشبق دورة بعد الكالب إناث بعض  .الوالدة
 تلد أن یمكن.الھرمونات في اضطراب نتیجة الكاذب الحمل ھذا یحدث حامل، لیست لكنھا حامل، كأنھا
 في أعوام، العشرة فوق ما حتى الصغار جبتن تظل و الواحدة، الوالدة في جرو 15 إلي ١ من الكلب أنثى
  .عام كل الكالب من المالیین تھلك لماذا یوضح مما الصغار، من ھائلة أعداد إنجاب یمكن ما، كلبة حیاة
 الصدید ضمنھا من الرحم عدوى و الثدي، و المبیض لسرطانات معرضة تكون تعقم لم التى الكالب إناث

  .الحیاة تھدد التى الشائعة السامة مالرح أمراض من یعتبر الذي الرحمي،
 
  التعقیم؟ تأثیرات ھي ما

 أعراض أي المعقمة األنثى تظھر فلن التعقیم، بعد سریعا اإلستروجین، األنثوي، الھرمون مستوى ینخفض
 .الصغار إنجاب على قادرة تكون ال و للشبق،

 أول قبل كلبتك عقمت فإذا الرحم، أمراض أو المبیض سرطان خطر في بعد فیما تكون ال المعقمة األنثى 
 بتعقیم أجلھ من ننصح الذى األساسى السبب ھو ھذا و الثدى، بسرطان لإلصابة تمیل فلن لھا، شبق دورة
ً  تعقیمھا و الصغیرة، كلبتك  . مبكرا

 بأخرى مقارنة الثدى سرطان لنمو %١ من أقل إحتمال لدیھا لھا شبق دورة أول قبل المعقمة الكالب إناث
 خطورة %٨ لدیھا لھا دورة ثانى قبل و لھا شبق دورة أول بعد تعقم التى الكالب إناث و معقمة، غیر

 مقارنة الثدى بسرطان لإلصابة %٢٦ بنسبة معرضة الثانیة الدورة بعد تعقم التى الكالب و اإلصابة،
 .المعقمة غیر بالكلبة
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 تكدس مشكلة إلى تضیف وال ول،أط أعمارھا متوسط أقل، طبیة مشاكل لھا المعقمة الكالب إناث 
  .ألفة و حبا أكثر تكون و األلیفة، الحیوانات

 

  .كسالنة و سمینة تصبح المعقمة الكالب  ...أن سمعت قد
منة، إلى یؤدى الحركة، أو التمرین قلة و الكثیر الطعام .خطأ  تقدم التى الطعام كمیة في تتحكم أن فیجب السِ
 .الكلب إلى

  .التعقیم إجراء قبل واحدة مرة تلد أن یجب الكالب
 تكون قبل، من أنجبت قد التى للكلبة أصعب تكون الجراحة العكس، على حقیقیة، غیر شائعة ھذه .خطأ

 .تكلفة أكثر و تعقیدا، أكثر الجراحة

  الصغیرة؟ لكلبتى التعقیم عملیة تشمل ماذا
 التخدیر .تحصیناتھا إنھاء بعد و جیدة، صحیة بحالة الكلبة تكون عندما الجراحة ھذه تجرى أن یجب

 و الحدیثة، فالمخدرات الخطورة، من نسبة لھ دائما المخدر أن من بالرغم العملیة، ھذه إلجراء مطلوب
  .الخطورة من لإلقالل العیادات و الحدیثة، المستشفیات فى تستخدم الجسم حالة مراقبة معدات

 
 خالل البطن وسط فى قطع یُصنع .جراحیا تنظیفھا و البطن حلق بعد ھر،مط و معقم جو في العملیة تجرى
 یربط و تقابلھم، التى الشرایین و األوردة تربط و الرحم، و المبایض تحدید یتم ثم العضالت، طبقة و الجلد

 خیاطة تتم ثم نزیف، وجود عدم من للتأكد البطن تفحص ثم الرحم، و المبایض تستأصل و الرحم، جسم
  .الجلد طبقات و البطن، تعضال
 

  .وعیھا استعادة و المخدر اإلیفاق فترة أثناء الكلبة تراقب و الراحة، لتوفیر لأللم مسكن یعطى
 

  للتعقیم؟ مطلوب الترتیبات من نوع أى
 بین الجراحة تكون أن یفضل و .الشبق في لیست الكلبة تكون عندما للعملیة میعاد تحدید المفضل من أوال،
  .التعقیم إلجراء الشبق نھایة بعد شھر ١ انتظر الشبق في الكلبة أتت إن العمر، من أشھر ٦ الى ٣

 المیاه حجب و الجراحة، تسبق التى اللیلة في مساء ٦ الساعة بعد الكلبة عن الطعام حجب المھم من سیكون
  .الجراحة لیلة اللیل نصف بعد

 من اثنین أو لیلة بعد بالخروج لھا یصرح أو حة،الجرا یوم نفس في المنزل إلى تعود أن لكلبتك یمكن
  .البیطریة المستشفیات بین تختلف األنظمة فھذه اإلقامة،

 
 اللیلة، ھذه القلیل الكلبة تأكل أن البد و المنزل، إلى الرجوع بعد ساعة لمدة الماء و الطعام إمنع فضلك من
  .التالي الصباح الطبیعیة التغذیة إلى تعود ثم
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 أى تراقب أن لك یسمح و للكلبة، الراحة سیوفر واحد ألسبوع الحركة من الحد و البیت، داخل لبةالك إبقاء
  .الجراحة بعد أیام ١٠- ٧ بعد الجراحیة العقد لفك موعد حدد فضلك من .نزیف أو تضخم
 تعود عندما و ألیام، المستشفى فى اإلقامة المرأة تحتاج قد .المرأة فى الرحم استئصال مثل التعقیم أن تذكر
  .ألسابیع كثیرة بحركة القیام أو السلم بصعود لھا یسمح ال
 

 تصنع لھذا و الھدوء، بھذا كلبتك تكون لن واقعیا لكن التام، الشفاء ألجل لكلبتك األفضل ھو ما ھذا مثالیا
 ( مائي سائل نزول و الجرح، التھاب یسبب ربما الضغط ھذا الجراحیة، الغرز على الضغط من الكثیر

ً  مألوف فھذا بطيء، التئام و الجرح، من )شفاف مدمم سائل  الزائدة الكالب و جدا، النشطة الكالب بین جدا
 و الجرح على كبیر ضغط ھناك یكون حیث البالغة، الكالب و الكبیرة، األحجام ذات الكالب و الوزن،
  .البطن ارجد داخل األعضاء وزن و الكلبة، حركة من الضغط ھذا یأتى الجراحیة، العقد

  

  

 

 

 

  

 


