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Авторлар: в.ғ.к., аға оқытушылар Абдулла А.А., Орынханов К.А.
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ветеринария ғылымының кандидаты Мауланов А.З.
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Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Акушерлік, хирургия және
жануарлардың өсіп – өну биотехнологиясы» кафедрасының отырысында
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Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Ветеринария» факультетінің оқуәдістемелік комиссиясының отырысында мақұлданды. №6 хаттама, «29»
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Мазмұны
№
Дәріс тақырыбы
1 Кіріспе. Ветеринарлық хирургия туралы түсінік, пәннің мақсаты,
операция техникасы
2 Хирургиялық инфекцияны алдын алу
3 Жалпы жансыздандыру
4 Жергілікті жансыздандыру
5 Ұлпаларды ажырату және біріктіру. Қанды тоқтату.
6 Десмургия
7 Бас аумағының топографиялық анатомиясы, оперативтік жету.
8 Бас аумағына жасалатын операциялар
9 Мойын және көкірек аумағының топографиялық анатомиясы
10 Мойын аумағына жасалатын операциялар. Трахеотомия.
Эзофаготомия. Ларинготомия.
11 Құрсақ аумағының топографиялық анатомиясы, оперативтік жету
12 Құрсақ аумағына жасалатын операциялар
13 Несеп жыныс ағзаларының топанатомиясы және жасалатын
операциялар
14 Малды пішу
15 Алдыңғы және артқы аяқтардың топографиялық анатомиясы

Дәріс №1
3

Бет.

Тақырып: Кіріспе. Ветеринарлық хирургия туралы түсінік, пәннің
мақсаты, операция техникасы
Кілт сөздер: Ветеринарлық хирургия, операция, операция техникасы
Дәрістің мақсаты – ветеринарлық хирургияның даму тарихын,
операцияның жасалу техникасын және жіктелуін білу.
Жоспар:
1. Ветеринарлық хирургия туралы түсінік, даму тарихы.
2. Хирургиялық операцияның жіктелуі.
3. Операция техникасы
1. Ветеринарлық хирургия туралы түсінік, даму тарихы.
Оперативтік хирургия пәні мал дәрігерлерін дайындауға басты
мәселелерді шешеді, жануарларға хирургиялық операцияларды жасау
әдістерін үйретеді. Оперативтік хирургия пәні жалпы және арнайы
бөлімдерден құралады.
Топографиялық анатомияны білу операцияны жасар алдында, оның
анатомиялық қажеттілігін ойластырып, топанатомиясын айқындап,
операцияны жасау немесе жасауға болмайтын кезеңдерін айқындауға
мүмкіндік береді. Операция алдында малдың топанатомиясын толық игеру,
операция алаңына қандай мүшелер жақын орналасқанын және оларға қалай
жетуге болатынын білуге мүмкіндік береді. Сол себептен топографиялық
анатомия және оперативтік хирургия екеуі бір тұтас.
Кеңес дәуірінде ветеринарлық хирургияның дамуына үлкен үлес
қосқан профессор Л. С. Сапожников. Л. С. Сапожниковтің ғылыми
идеяларының ықпалымен, ветеринарлық хирургияға үлкен еңбектері сіңген
ғалымдар: Сталин премиясының лауреаті профессор В. М. Оливков,
профессор Н.И. Пирогов, профессор И. Д. Медведев, профессор И. Е.
Поваженко, профессор Э. И. Гауэнштейн, профессор Н. А. Иванов,
профессор А. Ю. Тарасевич және т.б.
Отанымызда ветеринарлық хирургияға еңбектері сіңген ғалымдар:
профессор А.Ф.Максименко, Т.С.Минкин, Н.Ф.Фаткин, доценттер Ж.О.
Омаров, Т.А.Аухадиев, К. Абишев.
Соңғы жылдары Республикамызда хирургияның әр саласында зерттеу
жұмыстарын атқарып жүрген ғалымдар: профессор Ильясов Б.К., Муралинов
К.К., Наметов А.М., доцент Әлмұхаметов К.А., Қамсаев К.М., аға оқытушы
Орынханов К.А.
2. Хирургиялық операцияның жіктелуі.
Хирургиялық операция - (лат. opera-әрекет, жұмыс еңбек) малдың
ағзаларға және ұлпаларға емдік немесе диагностикалық мақсаттармен
қолданылатын механикалық әсерлердің жиынтығы. Кейбір операциялар,
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шаруашылық қажеттілігіне сәйкес сау малға да жасалады: малды пішу,
құйрықты кесу, косметикалық операциялар.
Операцияны жасауға болады немесе жасауға болмайды деген
көрсеткіштер малдың клиникалық, кейде зертханалық, ретгенологиялық
және т.б. зерттеулерге негізделеді.
Операцияның көрсеткіштері абсолютті және салыстырмалы
болады.
Абсолютті көрсеткіштерге жататын операциялар: қатерлі ісік,
қанағыс, тимпания, пневмоторакс және т.б.
Салыстырмалы көрсеткіштерге жататын операциялар: қатерсіз
ісік, қысылмаған жарық және т.б.
Операция жасауға болмайтын көрсеткіштер: қоңдылғы, жасына, дерті
күшейген кезде, мал естен танғанда, буаздық және т.б.
Барлық операциялар негізгі екі топқа бөлінеді: қанды –терінің,
шырышты қабықтың , тамырдың бүтіндігінің бұзылуымен сипатталады, және
қансыз –дененің сыртқы терінің бүтіндігі бұзылмайды .
Қолдану мақсатына байланысты операциялар :
 емдік (олардың ішіндегі пластикалық және қалпына келтіретін);
 диагностикалық
 косметикалық – жануарларды сәндеу үшін (құлағын және құйрығын
кесу және т.б. );
 экономикалық – малдың өнімділігін арттыру мақсатында (пішу);
 тәжірибелік (эксперименталды), физиологиялық операциялар,
мысалы бір ағзанының қызметін зерттеу немесе жаңа операция әдісін
үйренуге бағытталған.
Қойылған жоспарға, жылдамдығына және сипатына қарай хирургиялық
операция бөлінеді:
1) Радикалдық және паллиативтік.
Біріншісі - ауру себебін толық жою және рецидивті алдын–алу керек.
(мысалы, тіс кариесі кезінде тісті жұлып тастау, құрсақ жарығы кезінже
жарық тесігін жабу және т.б.).
Екіншісі- малдың жағдайының нашарлығынан радикалді оперативті ем
жүргізуге болмайтын жағдайда жасалады. (құрсақта су жиналғанда, құрсақыт
тесу). Жиі бұл операциялар ауру себбебін жоймайды, сондықтанда мәжбүрлі
іс шара болып табылады.
Емдік операцияларды жылдам қауырттық дәрежесіне қарай: шұғыл
(экстрендік), жедел және жедел емес етіп ажыраталады.
Шұғыл операциялар - малдың өміріне қатерлі жағдайлар туындағанда
жасалатын операциялар (қан кету, қысылған жарық, асфиксия, жіті
тимпания).
Жедел операциялар - жоғарыда аталған және жылдам дамитын
ауруларда жасалатын операциялар (қатерлі ісік).
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Жедел емес немесе жоспарлы операция – алдын – ала жоспарланған
яғни малдың өнімділігіне және құндылығына әсер етпейтін операциялар
(пішу, құлақ резекциясы).
Операциялар үлкен және кіші, бір және екі кезеңдік болып бөлінеді.
Кіші операцияларға – тесу, инъекция, беткейлік абсцесстерді ашу
болып табылады.
Үлкен операциялар – құрсаққа және де терең ұлпаларға жасалатын
операциялар.
Операцияның басталуы және аяқталуы бір мезгілде жасалады, екі
кезеңдік - екі рет жасалады, арасында біраз уақыт болады (іріңді кілегейлі
қапшықты тесу, сонан соң 5-7 күннен кейін қапшықты алып тастау).
Операцияның латын аттары, операция жасалатын ағзалардың және
қолданылатын оперативтік әдістердің қосылуынан қалыптасады. Тілу—
tomia; кесіп алу—ectomia, сылып алу—extirpatio; жартылай кесу—resectio;
шеткі мүшелерді толығымен кесіп алу—amputatio. (Мысалы: руменотомиямес қарынды тілу, уретростомия- жасанды несеп шығаратын тесік жасау).
Егер инфекция түспеген ұлпа немесе ағзаларға операция жаслса оны
“таза” немесе асептикалық дейді, басқа жағдайларда операциялар іріңді деп
саналады.
Пластикалық операциялар – зақымдалған ұлпалардың немесе
мүшелердің қызметін және пішінін қалпына келтіру.
Косметикалық операциялар қазіргі кезде кең орын алып келе жатқан
операциялардың бір түрі – иттердің құлағын немесе құйрығын кесу, дененің
әр аумағын әшекейлеп сымбаттау т.б.
3. Операция техникасы
Барлық хирругиялық операциялар 3 кезеңнен тұрады:
1) Оперативтік жету – патологиялық процесс дамыған ағзаға немесе
мүшеге тілу арқылы жету (мысалы, құрсақ ішіндегі ағзаларға жету үшін
құрсақты тілу) (сурет 1).

Сурет 1 – Оперативтік жету
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2) Оперативтік әдіс— ауру ағзаның өзіне жетіп ,операция жасау. Бұл
кезде зақымдалған мүшеге өте мұқият болып, оның бүтіндігін және тіршілік
қызметін бұзбай сақтауға тырысу қажет. Бұл хирургті физиологиялық
ойлауға, ал операцияны анатомиялық жасауға міндеттендіреді (сурет 2).

Сурет 2 – Оперативтік әдіс
3) Операцияның қортынды кезеңі – операциялық жараны жабу, ол
операцияның соңы болып табылады, бұл тігін, байлам салу, дренаж енгізу
(сурет 3).

Сурет 3 – Операцияның қортынды кезеңі (тігіс)
Операцияның сәтті аяқталуы малдың операция алдындағы жағдайына,
аурудың сипатына және зақымдалу дәрежесіне, операция әдісін дұрыс
таңдағаннан және жасалу техникасынан ғана емес, сонымен қатар асептика
және жансыздандыруға, операция кейінгі ауру малдың күтүміне,
операциядан кейінгі асқынуды алдын алуға да байланысты.
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Операция сәтті аяқталды деп есептеледі , егер малдың шаруашылық
құндылығы сақталса.
Бақылау сұрақтары:
1. Ветеринарлық хирургияның дамуына үлес қосқан ғалымдар.
2. Оперативтік жету дегеніміз не?
3. Қандай сатылардың көмегімен хирургиялық операция іске асады?
4. Хирургиялық операцияның соңғы сатысы немен аяқталады.
5. Мақсатына қарай хирургиялық операция қалай бөлінеді?
Негізгі қолданылатын әдебиеттер:
1. Муралинов К.К., Оперативті хирургия, 2006 ж.
2. Магда И.И., Иткин Б.З., Воронин И.И. Оперативная хирургия с
основами топографической анатомии. М. Колос, 2000 г.
3. Шебиц Х. и др., Оперативная хирургия.// М., «Аквариум», 2001. –
511 с.
Қосымша қолданылатын әдебиеттер:
1. Дұрманов Қ.Д., Жалпы хирургия, Алматы 2006 ж. 230 бет.
2. Кузнецов Г.С. Основы топографической анатомии сельскохозяйственных животных. М. 1964 г.
3. Пульняшенко П.Р.. Анестезия собак и кошек М. 2000 г.
4. Пункция суставов, сухожильных влагалищ и бурс конечностей
крупного рогатого скота и лошадей. Белая церковь. 1989 г.
5. Алиев А.А. Оперативные методы лечения животных Л. 1979 г.
6. Магда И.И., Воронин И.И. «Обезболивание животных» М. 1974 г.
7. Кашин А.С. Профилактика и остановка кровотечений у животных.
М. 1982 г.
8. Паршин А.А. и др., Хирургические операции у собак и кошек.//
«Аквариум», ФГУИППВ. 2003. – 230 с.
9. Полли М. Тейлор и др., Травматология собак и кошек.// М.,
«Аквариум», 2003. -221 с.
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Дәріс №2
Тақырып: Хирургиялық инфекцияны алдын алу
Кілт сөздер: антисептика, асептика, залалсыздандыру
Дәрістің
мақсаты
–
операцияға
қажет
жабдықтарды
залалсыздандыруды, операция алаңын және хирургтің қолын операцияға
дайындауды үйрету.
Жоспар:
1. Асептика және антисептика.
2. Операцияға арналған материалдарды залалсыздандыру
3. Организм ұлпаларын және хирургиялық жабдықтарды залалсыздандыру тәсілдері
4. Хирургтің қолдарын және операция алаңын дайындау
принциптері және әдістері
Медицина ғылымның үлкен жетістіктерге жетуіне қарамастан
хирургиялық инфекциялармен күрес өзекті де, маңызды мәселенің бірі болып
қала береді. Іріңді аурулар мен іріңді асқынулар қазіргі таңда да, соңғы
жылдарда да тәжірибе жүзінде өзгерген жоқ.
Хирургиялық инфекция деп- микроорганизмдердің еніп және көбейіп,
олардың ара-қатынасында белгілі бір заңдылыққа бағына отырып,
қоздырғыштарды тасымалдаушылықтан айқын аурудың қозуына дейінгі
дамитын күрделі кешенді өзгерістерді айтады.
Хирургиялық инфекцияны алдын-алу асептиканың негізгі қағидасының
орындалуымен жүзеге асады: «Жараға жанасатын заттың барлығы залалсыз
болу керек».
Жараға не жанасуы мүмкін? Ол:
 Хирургиялық құрал-саймандар;
 Таңғыш заттар
 Хирургтің қолы
 Операциялық алаң
АСЕПТИКА ЖӘНЕ АНТИСЕПТИКА
1750 жылы ағылшын әскери хирургы Прингл «асептика» ұғымын енгізді.
Асептика –(а-жоқ, septicus-іріп-шіру) –инфекцияның болмауы. Асептика
дегеніміз –жараға немесе ауру малдың денесіне ифекцияның түсуінің алдыналуға бағытталған шаралар кешенін айтамыз, басқаша айтқанда микробсыз
жағдайда жұмыс істеу мүмкіндігін жасау.
Қазіргі таңда мынадай қағидалардың қатаң түрде сақталғанын талап етеді,
олар:
1. Жараға жанасатын заттың барлығы таза және залалсыз болу керек.
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2. Барлық хирургиялық аурулар екі топқа бөлінуі керек –таза және
инфекцияланған немесе іріңді.
Асептиканы механикалық, физикалық, химиялық әдістердің көмегімен іске
асырады.
Антисептика – («anti»-қарсы, septicus»- іріп-шіру)-бар инфекциямен қарсы
күресу шараларының кешені. Хининнің антисептикалық әсерін тапқан Дж.
Прилинг 1750 жылы «антисептика» терминін медициналық тәжірибеге
енгізді. Сонымен, антисептиканы механикалық, физикалық, химиялық және
биологиялық факторлардың көмегімен жараға, патологиялық ошаққа,
ағзалар мен ұлпаларғамалдың денесіне түскен микробтарды жоюға
бағыталлған шаралардың кешені деп айтуымызға болады.
Антисептика
Операциялық жараның инфицирлену көздері мен жолдары
Инфекцияның жараға түсуінің алдын –алу үшін, оның денеге қандай
жолдармен және қалай түсетінін білу керек. Инфекция жараға экзогенді және
эндогенді жолдарымен енеді.
Экзогенді инфекцияның көздері:
 баццилотасымалдаушылар,
 іріңді хирургиялық ауру малдыр.
Эндогенді инфекцияның ену жолдары:
 ауа-тамшылы жұғу жолы (ауа, шаң, тамшы арқылы),
 жанасу жолы (құрал-саймандар, таңғыштар, төсек жапқыштар,
хирургтың қолы және т.б.)
 имплантациялық жол (тігетін, пластикалық материлдар,
протездер және т.б.)
Эндогенді инфекцияның көздері:
 ауру малдың терісі мен ауыз қуысы,
 ішкі ағзалар (асқазан-ішек, жоғарғы тыныс)
 патологиялық ошақтар.
Эндогенді инфекцияның жұғу жолдары:
 гематогенді (қан тамырлары арқылы),
 лимфогенді (лимфа жүйесі арқылы),
 жанасу (контакт) арқылы.
Асептика әдістерімен экзогенді инфекциямен, антисептика әдістерімен
эндогенді инфекциямен күрес жүргізіледі. Алдын –алу шараларының
жетістікке жетуі үшін, барлық кезеңде онымен күрес жүргізілуі қажет:
 инфекцияның көзі;
 инфекцияның ену жолдары;
жалпы организм.
Залалсыздандыру қандай да бір заттың физикалық, химиялық факторлардың
әсерінен микроорганизмнен толық тазаруы. Залалсыздандыру асептиканың
негізі болып табылады.
Залалсыздандыру 4 кезеңнен тұрады:
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1. заласыздандыру алдындағы дайындық.
2. заласыздандыруға дайындап орналастыру.
3. заласыздандыру.
4. заласыздандырылған заттарды сақтау.
Залалсыздандыру алдындағы дайындық
Залалсыздандыру алдындағы дайындыққа-тазалау, жуу және кептіру
жатады. Оны барлық құрал – саймандарға жасалу керек.
Құрал – саймандарды тазарту үшін, оларды дизенфекциялық
ертінділерге (мысалы, 3% хлорамин, 0,1%диоцид, 5% лизол ертінділеріне)
салады. Содан кейін оларды ағын суда щетканың көмегімен жуады, ағынды
суда тағы бір рет шаяды. Болғаннан кейін құрыл –саймандарды өздігімен
(табиғи) жолмен кептіреді немесе кептіруге арналған шкафта ыстық ауамен
85ºC темепратурада 30 минут ұстайды. Кепкен соң, құрал саймандар
заласыздандыруға дайын деп есептейді.
Залалсыздандыру
Қазіргі таңда құрал-саймандарды, таңғыш заттарды мен операциялық
жапқыштарды залалсыздандыру үшін, оның физикалық және химиялық
әдістері қолданылады. Негізінен физикалық залалсыздандыру әдістері
кеңінен қолданылады.
Залалсыздандырудың физикалық әдістері
Физикалық әдістерді термиялық жолмен іске асырады – күйдіру және
қайнату, бу қысымымен залалсыздандыру (автоклавта), ыстық ауамен,
(құрғақ ауамен), сәулелі залалсздандыру.
Күйдіру және қайнату.
Күйдіру (фламбирлеу) жедел, шұғыл жағдайларда, шаруашылықтарда
басқа әдістерді жүргізуге мүмкіншілік болмаған жағдайда метал
инструменттерді арнайы шұңғыл ыдыстарға салып, үстіне спирт құйып
өртейді немесе оттың жалынында күйдіру арқылы залалсыздандыруға
болады. Құрал-саймандарды арнайы қарапайым немесе электірлік
стерилизаторларда қайнатады. Құрал-саймадарды торға жайып салады,
егерде ұсақ инструменттер, хирургиялық инелер болса, оларды дәкеге орап
салып, дистилденген суға (оның ішіне 2% натрий гидрокарбонатын, лизол,
фенолды да қосуы мүмкін) батырып қояды.
Қалыпты жағдайда, 100°C температурада 30 минут қайнатады. Сосын
инструменттері бар торды алып, кептіріп 2-3 қабатты дәкеге немесе орамалға
және клеенкаға орап, стерилизаторларда сақтайды және тасымалдайды.
Бу қысымымен залалсыздандыру (автоклавтау).
Бұл әдісте залалсыздандыруды ыстық бу арқылы іске асырады.
Автоклавта (бу қысымымен залалсыздандыратын аспап) қысымды
жоғарылатып, суды ысыту мүмкіндігі туады. Бұл қайнату нүктесін
жоғарылатып, оған сәйкес будың температурасын 132,9ºC –қа дейін көтереді
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(2 атм. қысымда). Қысымды 1,0; 1,5 немесе 2,0 атмосфераға дейін жеткізуге
болады. Хирургилық құрал – саймандар, таңғыш заттар, жапқыштар және т.б.
материалдар металл қорап – Шиммельбуш бикстеріне салынады.
Залалсыздандыру алдында бикстердің бүйірлеріндегі тесіктерлі ашады, ал
бикстің қақпағын тығыз етіп жабады. Бикстерді салып болғаннан кейін,
автоклавтың есігін қысып жауып, белгілі бір тәртәппен жұмыс істеуге
керекті іс-әрекет жасайды. Автоклавтың жұмысы манометр және термометр
көрсеткіштері көмегімен бақыланады.
Залалсыздандырудың 3 негізгі тәртібі бар:
1,1 атмосферада (t-119,6ºC) – 1 сағат;
1,5 атмосферада (t-126,8ºC) – 45 минут;
2 атмосферада (t-132,9ºC) – 30 минут;
Залалсыздандыру аяқталғаннан кейін, автоклавтың есігін шамалы
ашық қалдырып, біраз уақытқа дейін бикстердің ішіндегі заттарды кептіреді.
Бикстерді автоклавтан алғаннан кейін, бүйірлеріндегі тесігін жауып,
залалсыздандыру уақытын белгілеп қояды. Жабық бикс 72 сағат ішінде
залалсыздығын сақтайды.
Ыстық бумен және құрғақ ауамен залалсыздандыру.
Залалсыздандырудың бұл әдіс арнайы Кох стерилизаторында іске
асырылады. Торға керекті таңғыш материалдар арнайы мата қапшыққа
немесе бикске салынып, ыдыстың 1/3 бөлігіне су құйлады. Будың
температурасы 100°C-қа жетеді, 30 минут қайнатады.
Залалсыздандыру арнайы құрғақ ауалы аспапта жасалады.
Құрал-саймандарды залалсыздандырғыш аспаптың сөрелеріне салып,
алғашында 30 минут ішінде 85ºC температурада есігін шамалы ашып
кептіреді. Залалсыздандыру үшін есікті жауып, 1 сағат 180°C температурада
ұстайды.
Сәулелі залалсыздандыру
Антимикробтық өңдеуді ультракүлгін немесе ультрадыбыс арқылы
жасауға болады. Құрал-саймандар мен әртүрлі заттар герметикалық
қалталарда залалсыздандырылады және оларды 5 жылға дейін сақтауға
болады. Бұл әдіс бір рет пайдалануға болатын заттар үшін (шприцтер, тігіс
жіптер қолғаптар) ыңғайлы және соңғы кезде кең қолданылады. Себебі,
сәулелік залалсыздандырудан кейін, ол заттардың қасиеттері өзгермейді.
Залалсыздандырудың химиялық әдістері
Химиялық
залалсыздандыруға
антисептикалық
ертінділерімен
залалсыздандыру жатады. Химиялық антисептика залалсыздандырудың суық
әдітеріне жатады және құрал-саймандардың өткірлігіне әсер етпейді,
сондықтан кесетін хирургиялық құрал-саймандарды залалсыздандыру үшін
қолданылады. Көбіне залалсыздандыру үшін, 96% этил спирті және 6%
сутегінің асқын тотығы.
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3. Хирург қолын және операциялық орынды дайындау
Асептикалық операция жүргізудің маңызды шарасы, қолды стерилдеу
және операция алаңын дайындау. Малдың терісінде әсіресе дистальдық
аяқтардың бөлігінде, ануста, жыныс мүшелеріне жақын маңда микробтардың
саны өте көп болады. Хирургттың қолдардың терісін ерекше тазалықта
сақталуға тиістілігі жауапты ереже. Қол терісін жұмсартуына жағдай жасау
үшін, жуып сүртуінен кейін Тушиновтың сұйықтығын (кастор майын 5,0,
глицерин 20,0, этил спирттің 75,0) түнге қарай ысқылап жағады.
Қолды өңдеу Қолды өңдеу әр түлі антисептикалық заттармен өңдеу
тиімсіз, өйткені әлсіз ертіндісі микробтарды жоймайды, күшті ертіндісі теріні
тітіркендіреді және қабындырады. Қандай да күшті ертінді болса да, ол
терінің тереңде жатқан микробтарды жоймайды. Сондықтан қазіргі заманда
қолды нығыздағыш қасиеті бар антисептикалар қолдалынады.
Қолдарды операцияға дайындау 3 деңгейден тұрады:
1. механикалық тазалау
2. химиялық дезинфекция
3. теріні нығыздау
Кейбір антисептикалық заттар бактерицидтік және нығыздағыш
қасиетке ие (йодты спиртті ертіндісі, бриллиант көк ертіндісі). Қолды
саусақтың ұшынан шынтақтарға дейін өңдейді (сурет 4).

Сурет 4 – Қолды операцияға дайындау жолдары
Ең көп таралған әдістер:
Альфельд әдісі - з мин қолын ыстық сумен сабынмен жуады, сосын
96 -ты спирт қолданылады. Саусақ ұшын 5% -ды йодты спиртпен өңдейді.
Спасокукоцкого-Кочергина әдісі -механикалық тазалау үшін және
майсыздандыру үшін 0,5% -ды мүсәтір спиртін қолданылады. Екі тазда 2,5
минуттан алма кезек жуады. Дезинфекциялау үшін және қолды нығыздау
үшін спиртке малынған марлямен 3-5 мин сүртеді, саусақтарды, тырнақты
және тырнақ астын 5% -ды йодты спиртпен сүртеді.
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Напалков әдісі - алдындағы әдістер бойынша өңдейді, механикалық
тазалау және майсыздандыру үшін күйдіргіш калий (1:2000) қолданылады.
Тырнақты және тырнақ астын 5% -ды йодты спиртпен сүртеді.
Кияшов әдісі - қолды механикалық тазалау және майсыздандыру
үшін 5% -ды мүсәтір спиртпен сүртеді 5 минут қолын екі тазда шаяды, сосын
30 мин. 3% -ды цинк сульфатымен өңдейді. Тырнақты және тырнақ астын 5%
-ды йодты спиртпен сүртеді.
Оливков әдісі - қолды жуып, механикалық тазалайды, ол үшін 1:3000
немесе 1:1000 йодты спирт қолданылапды.
Перчатка қолдану - перчатканы киер алдында, қолды қосымша
спиртпен, йодты спиртпен немесе хлораминмен сүртеді. Операция
барысында перчатка былғанса, перчатканы шешпей жатып дезинфекциялау
керек. Операциядан кейін былғанған перчатканы 2% -ды лизол ертіндісімен
өңдейді (сурет 5).

Сурет 5 – Перчатканы қолдану тәртібі
Операциялық орынды дайындау
Операциялық орынды даярлау 4 кезеңмен негізделген:
1. Жүнін қырып механикалық тазалау;
2. Майсыздандыру;
3. Дезинфекциялау және нығыздау;
4. Қоршаған аумақтардан оңашалау.
Бірінші сатысында малдың алдымен жүнін қайшымен қияды, сонан соң
сабындап, арнайы қырғыштармен қырады.
Екінші яғни майсыздандыру сатысында ертінділердің (бензин, эфир,
чистея - ОП) көмегімен іске асады.
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Үшінші сатысында алдымен 96%-ды спиртпен сонан соң 2 рет 5%-ды
йод тұнбасымен өңдейді.
Төртінші сатысында операциялық орынды стерилденген
ақжаймалармен немесе сүлгілермен оқшаулайды, оларды арнайы
клемалармен, ал терісіне цапкалармен бекітеді (сурет 6).

Сурет 6 – Операциялық орынды оқшаулау
Операциялық орынды сүрту барысында мына заңдылықты сақтау
қажет, орталықтан сыртқа қарай, ал егер іріңді ошақ болса керісінше сырттан
орталыққа бағыттап сүртеді.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Бақылау сұрақтары:
Залалсыздандыру дегеніміз не?
Залалсыздандыру алдындағы дайындықты ата
Залалсыздандырудың физикалық әдістері
Залалсыздандырудың химиялық әдістері
Оташының қолын дайындаудың сатыларын ата
Оташының қолын дайындайтын әдістерді ата
Операциялық орынды дайындаудың тәртібі

Негізгі қолданылатын әдебиеттер:
1. Ілиясов Б.К. Алғашқы ветеринарлық жәрдем. Алматы, 2001.
2. Дұрманов Қ.Д., Жалпы хирургия, Алматы 2006 ж. 230 бет.
3. Муралинов К.К., Оперативті хирургия, 2006 ж.
Қосымша қолданылатын әдебиеттер:
1. Магда И.И., Иткин Б.З., Воронин И.И. Оперативная хирургия с
основами топографической анатомии. М. Колос, 2000 г.
2. Паршин А.А. и др., Хирургические операции у собак и кошек.//
«Аквариум», ФГУИППВ. 2003. – 230 с.
3. Полли М. Тейлор и др., Травматология собак
и кошек.// М.,
«Аквариум», 2003. -221 с.
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4. Шебиц Х. и др., Оперативная хирургия.// М., «Аквариум», 2001. – 511
с.
5. Уша В.В., Фельдштейн М.А. Первичная ветеринарная помощь при
незаразных болезнях животных. М., 1988.
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Дәріс №3
Тақырып: Жалпы жансыздандыру
Кілт сөздер: Наркоз, премедикация, ингаляциялық, ингалияциялық
емес наркоз
Дәрістің мақсаты: жансыздандыру тәсілдерін меңгеру, оған
қолданылатын препараттарды және наркоздың өту сатыларын ажырата білу.
Жоспар:
1. Жансыздандыру туралы түсінік
2. Жансыздандыру тәсілдері және жансыздандыруға қолданылатын
препараттар
3. Жансыздандыруға алдын-ала дайындық (премедикация) және
наркоздың өту сатылары
1. Жансыздандыру туралы түсінік. ХХ ғасырдың басына дейін
жануарларға операция жалпы жансыздандыру жасалмай жасалды. Қатты
ауырсыну сезімінің нәтижесінде, мал мазасызданып, операция жүргізу
қиындыққа соқтырған, сонымен қатар малда, оташы да қасындағы
көмекшілері зақым алатын болған. Аурсыну сезімі қатты болғанда мал
операциялық шокқа ұшырап, өлім жағдайларыда кездескен.
Көптеген зерттеулер дәлелдеген, ауырсыну сезімі жануарлар
организіміне қолайсыз жағдай туғызады. Орталық жүйке жүйесінің қызметі
өзгереді, соған байланысты ұлпаның қоректенуі, бүкіл ағзаның және жүйенің
жұмысы бұзылады.
Қазіргі кезде ветеринарлық хирургияда операцияның барлық түріне
жансыздандыру жасалады, тек қарапайым немесе қысқа мерзімді
операцияларда жасалмайды.
Барлық үй жануарларының ауырсыну сезімі жоғары, тек құстың
сезімталдығы төмендеу. Терінің, көздің, ауыздың, танау қуысының,
қынаптың, тік ішектің кілегейлі қабықтарының және т.б. сезімталдығы
жоғары.
Құрсақтың, өкпенің, ішектің, талақтың, жатырдың, мидың ауырсыну
сезімі төмендеу.
2. Жансыздандыру тәсілдері және жансыздандыруға қолданылатын
препараттар
Жансыздандырудың 2 түрін ажыратады: жалпы және жергілікті.
Жалпы жансыздандыру немесе наркоз – жануарларға есірткі
препараттарды енгізу арқылы орталық жүйке жүйесінің қайтымды тежелуі.
Есінің, сезімталдықтың, бұлшықет тонусының және кейбір рефлекстердің
жоғалуы байқалады, бірақ сопақша мида орналасқан тыныс алу,
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тамырқозғағыш және тегіс бұлшық еттердің
орталықтардың жұмыс қабілеті сақталады.

өмірлік

маңызы

зор

Наркоздың түрлері
Наркотикалық заттарды енгізу жолдарына қарай, наркоздың мынадай
түрлерін ажыратады:
 ингаляциялық наркоз-наркотикалық затты тыныс жолдары арқылы
енгізеді;
(бу тәрізді наркотикалық препараттарға эфир, хлорэтил, хлороформ,
флюотан және т.б. немесе газ тәрізді препараттарға
азот тотығын,
циклопропан, этилен және т.б.)
 ингаляциялық емес наркоз-наркотикалық затты басқа жолдармен
енгізеді: веналық-есірткі зат венаға енгізіледі, ректальді – есіртікі затты
әртүрлі майлардың немесе қайнатпалардың көмегімен тік ішекке, пероральдіазық немесе зонд арқылы ауызға, перитониальді-құрсақ қуысына,
бұлшықетке және тері астына есірткі затты енгізеді.

веналық

бұлшықетке

тері астына

пероралді (ауыз арқылы)
Сурет 6- ингаляциялық наркоздың енгізу жолдары
Қолданылатын заттардың саны бойынша:
 мононаркоз-бір зат қолданылады;
 аралас наркоз-бір мезгілде екі немесе одан да көп заттар
қолданылады;
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 қосарланған (комбинирлеген) наркоз-операциялардың әр кезеңінде
әртүрлі наркотикалық заттарды қолдану немесе оларды басқа затпен қосып
енгізу (миорелаксанттар, анальгетиктер және т.б.)
Наркоздың мынадай түрлерін ажыратады:
 енгізу наркозы – аз уақыт әсер етеді, әсері тез басталады, қозу
сатысы болмайды;
 негізгі наркоз – операция жасау барысында қолданылады;
 базисті наркоз немесе беткейлі наркоз-негізгі наркозбен бірге
немесе оның алдында анестетикалық зат енгізіледі, ол негізгі наркотикалық
заттың мөлшерін төмендету үшін жасалады.
Ингаляциялық наркоздың түрлері
Есірткелік қоспаларды енгізу тәсіліне қарай - маскалық,
эндотрахеалді және эндобронхиальді болып бөлінеді.

Сурет 7 – Тұмсық маскасы

Сурет 8 – эндотрахеалді интубация

Ингаляцилық наркоздың негізгі түріне эндотрахеальді (интубациялық)
наркоз жатады. Бұл кезде есірткелік қоспа тікелеі кеңірдекке жіберіледі. Ол
үшін кеңірдектің интубациясы жасалады. Интубация дегеніміз-кеңірдекке
ауа өткізетін түтікшені енгізу.
Ашық әдіс немесе маскалық –анестетикті атмосферлық ауамен қосып
тыныс алады және оны қоршаған ортаға тынысмен шығарады.
Жартылай ашық әдіс. Оттегімен қосып, аспап арқылы есіртік затты
тыныс алады және оны қоршаған ортаға тынысмен шығарады.
Жартылай жабық әдіс. Аспап арқылы есірткі қоспаны тыныс алады
жәе оны жартылай аспапқа, жартылай қоршаған ортаға тынысымен
шығарады. Аспапқа қайтадан түскен қоспа адсорбер арқылы өтіп, ондағы
көмірқышқыл газынан босап, аспатың тыныс алу жүйесінде түседі де,
есірткелік қоспамен араласып, қайтадан ауру малдың тыныс алу жолдарына
енеді. Бұл әдісте анестетиктің мөлшері едәуір аз жұмсалады.
Жабық әдіс. Тыныс алу және тыныс шығару аспапқа жүзеге
асырылады. Бұл әдісте есірткі қоспа толығымен қоршаған ортадан
шектелген.
 маскалық наркоздың кемшілігі:
 басқарып отыру қиын;
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дозасын анықтау қиын;
есірткі зат көп мөлшерде жұмсалады;
аспирациялық асқынулардың даму қауіпі бар;
наркоздың тереңдеуінің салдарынан науқасқа токсикалық әсер
етеді;
 операцияға қатысатын оташыға әсер етеді.
Веналық жансыздандыру - вена тамырына ауырсыздандыратын
заттарды енгізу арқылы жүргізілетін жансыздандырудың түрі болып
табылады. Негізгі артықшылығы –техникалық қарапайымдылық және
сенімділік болып табылады. Веналық наркозды жүргізу үшін, қолданылатын
заттар қысқа уақыт әсер ететін барбитур қышқылының туындылары –
гексенал және тиопентал натрий; өте қысқа уақыт әсер ететін барбитур
қышқылының туындыларына жатпайтын анестетик – пропанидид;
гормональді белсенділігі жоқ стероидты анестетик – виадрил; мидың
метаболитінің аналогы – гаммааминомайқышқылы – натрий оксибутираты.
Сонымен қатар, кетамин (калипсол, кеталар) және диприван анестетиктерін
де пайдаланады.
3. Жансыздандыруға алдын-ала дайындық (премедикация) және
наркоздың өту сатылары. Қазіргі уақытта наркоздың ең маңызды кезеңі
фармакологиялық дайындық – премидикация. Ол наркоздың жасау
техникасын жеңілдетеді, есірткінің жағымсыз әсерін жояды, қауіпті
вегетативті рефлекстерін азайтады немесе жояды.
Премедикация қолданатын препараттардың есіртке заттарынан
айырмашылығы жүйке жүйесінің арнайы бөлімдеріне әсер етеді. Олардың
әсерінен наркозға қолданылатын есірткелік препараттардың дозалары
кемітіледі.
Премидикациялық препараттыр келесі топтарға бөлінеді:
1. Седативтік препараттар немесе нейролептиктер (транквилизаторлар;
лат. tranquillare - тыныштандыру). Олорға фенотиазин қатарының
препараттары – аминазин, трифтазин, пропазин, феназепам, амизил,
мепротан, дроперидол, комбелен және т.б. жатады.
2. Миореласканттар. Анестезиологияның негізгі жетістігі кураретәрізді
заттарды бұлшықеттердің босаңсуы үшін қолдану болып табылады.
Диплацин, диоксоний, ардуан, дитилин және т.б. препараттар операция
кезінде кең қолданылады.
3. Холиналитикалық препараттар. Бұл топтың басты өкілі – атропин,
скополамин, платфилин. Олар бездердің секрециясын тежейді, ларинго- және
бронхоспазмды төмендетеді. Коллапс, жүрек және тыныс алудың тоқтауын
алдын алады.
4. Анальгетикалық препараттар. Олар екі топқа бөлінеді: есірткелік
(морфин, промедол, кодеин, фентацил) және есірткелік емес (анальгин,
антипирин, амдопирин). Осы препараттар аурсынуды есті бұзбай
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төмендетеді. Бұл препараттардың мөлшерден тыс берілуі жалпы қозуды
шақырады, ал өз мөлшерден аспаса тыныс алудың тежелуі байқалады.
5. Ұйқы келтіретін препараттар. Ингаляциялық наркоз алдында
барбитураттар (барбитал, фенобарбитал, барбамил) немесе ниртазепам,
метаквалон, хлоралгидрат, бромизолвал және т.б. препараттар қолданылады.
6. Антигистаминді препараттар. Операция барысында және ұлпаларға
зақым келгенде көп мөлшерде гистаминнің бөлінуі байқалады. Егерде
гистамин қанға түссе, наркоздың өтуі және операцияны жүргізу қиындайды
(қан қысымы төмендейді, қан тамырының өткізгіштігі жоғарылайды).
Белсенді антигистаминді препарат димедрол болып табылады.
НАРКОЗДЫҢ САТЫЛАРЫ
Наркоздың клиникалық ағымы 4 сатыдан өтеді:
I сатысы-анальгезия. Наркоздың басталуынан 3-5 минут өткеннен
кейін басталады. Есі жоғалады, бірақ терісінің түсі өзгермеген, гемодинамика
мен тыныс алуы өзгеріссіз болады. Рефлекстері жоғарылаған. Ауыру сезімі
үдемелі түрде тежеліп, толық анальгезия дамиды. Оны қысқа уақыт
жасалатын операция кезінде қолданылады.
II сатысы-қозу. Есі толық жоғалғаннан кейін пайда болады. Бұл кезде
ауру мал қозушаң болады, тынысы жиілеген, тахикардия, көздің
қарашықтары кеңейген, жарыққа жауап бермейді. Ауру мал құсуы мүмкін.
III сатысы – хирургиялық ұйқы – жансыздандырудың міндеті болып
табылады. Бұл сатыда хирургиялық операция жасалады. Хирургиялық ұйқы
сатысы 4 деңгейге бөлінеді. Олар бір – бірінен тыныс алу жағдайына, жүрек
–қан тамыр жүйесінің қызметіне, бұлшықеттердің босаңсуы мен
рефлекстердің жойылуына қарап ажыратылады. Хирургиялық ұйқы
сатысының деңгейін көздің рефлекстері арқылы анықтау ыңғайлы, өйткені
олар сопақша мидың көзді қозғаушы орталығымен тығыз байланыста болады
және тыныс алу мен қан айналым орталықтарына жақын орналасады.
Сондықтан, қарашықтардың реакциясына қарап, тыныс алу мен жүрек
қызметінің жағдайын анықтауға болады.
1 деңгей – көз алмаларының қозғалу деңгейі. Осы деңгейдің аяғында
көз алмаларының еріксіз қозғалысы тоқтап, олар орталық қалыпқа келеді.
2 деңгей – қасаң қабық рефлексі. Бұл деңгейдің аяқталуы қасаң қабық
рефлексінің жоғалуымен сипатталады.
3 деңгей – қарашықтардың кеңею деңгейі.
4 деңгей – диафрагмальді тыныстың қатты тежелуі байқалады.
Наркоздың ары – қарай тереңдетсе, тыныс алу және тамыр қозғалтқыш
орталықтардың салдануы дамып, өлімге алып келуі мүмкін.
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Сурет 9 – наркоздың 3 сатысы (көздің қарашығы кеңейген, тілі салбыраған)
IV сатысы – ояну. Наркоздың сатылары осы тәртіппен кері қарай
жүреді, бірақ ояну уақыты ұзағырақ болады.
Бақылау сұрақтары:
1. Жалпы жансыздандыру дегеніміз не?
2. Ингаляциялық наркоз дегеніміз не?
3. Ингаляциялық емес наркоз дегеніміз не?
4. Наркозға қолданылатын препараттар
5. Наркоздың сатыларын ата
6. Премедикация дегеніміз не?
7. Премедикация топтарын ата
Негізгі қолданылатын әдебиеттер:
1. Ильясов Б.К. Алғашқы ветеринарлық жәрдем. Алматы, 2001 ж.
2. Муралинов К.К. Оперативтік хирургия. Алматы, 2006 ж.
3. Ильясов Б.К. Ветеринарлық хирургия, Алматы. 2008ж.
Қосымша қолданылатын әдебиеттер:
1. Дұрманов Қ.Д. Жалпы хирургия. 2006 ж.
2. Общая ветеринарная хирургия/ А.Д. Белов и др.; Под ред. А.Д. Белова.-2-е
изд., М.: Колос, 1981
3. Ветеринарная фармация: Под ред.В.Д.Соколова.-496с.; М.:Колос, 2003
4. Магда И. И. и др. Оперативная хирургия с основами топографической
анатомии домашних животных. М.: Колос, 1979;
5. Х.Шебиц, В. Брасс «Оперативная хирургия собак и кошек», М., Аквариум,
2001г. стр. 511.
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Дәріс №4
Тақырып: Жергілікті жансыздандыру
Кілт сөздер: Анестезия, анальгезия, жергілікті жансыздандыру
препараттары
Дәрістің мақсаты: жергілікті жансыздандыру тәсілдерін меңгеру, оған
қолданылатын препараттарды және енгізу жолдарын білу.
Жоспар:
1. Жергілікті жансыздандырудың жіктелуі
2. Анестезияның әдістері және новокаиндік тежеулер
3. Жергілікті жансыздандыруға арналған дәрілік заттар
1. Жергілікті жансыздандырудың жіктелуі
Жергілікті жансыздандыру — жануарлар денесінің белгілі бір
аумағының ауырсыну сезімін уақытша жоғалтуы.
Сезімтал жүйке талшықтары арқылы импульстердің өткізілуін немесе
рецепторларды тежеу арқылы іске асырылады.
Анафилаксиялы шоктың немесе аллергиялық реакцияның алдын алу
үшін жергілікті жансыздандыруды жүргізбестен бұрын жануардың
қолданылатын анестетиктерге сезімталдығын тексерген дұрыс.
Егер малдың осы анестетикке сезімталдығы жоғары болса, онда оны
анестетиктің
басқа
түрімен
ауыстыру
қажет,
немесе
жалпы
жансыздандыруды қолдану керек.
Тек ауырсыну сезгіштіктің жоғалуы аналгезия, ал сезгіштіктің барлық
түрлерінің жоғалуы – анестезия деп аталады.
Жергілікті жансыздандырудың келесі түрлері бар:
1. Терминальді.
2. Инфильтрациялық.
3. Регионарлық немесе аумақтық:
 паравертебральді;
 қабырға аралық;
 бағандық;
 сакральді;
 бас аумағының анестезиясы.
4. Жұлындық (субарахноидалді).
5. Перидуралді (эпидуралді).
6. Сүйек ішілік – сүйек каналына.
7. Вена тамырлары арқылы аумақтық жансыздандыру.
8. Көлденең кесінді бойымен жансыздандыру.
Жергілікті жансыздандырғыштардың әсер ету мерзімін ұзарту және
артериальдік қан ағыс қысымын азайту үшін анестетик ерітіндісіне
адреналинді (инфильтрациялық жансыздандыру үшін адреналиннің 0,1%
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ерітіндісінің 2-5 тамшысын анестетик ерітіндісінің 100 мл, ал терминальді
жансыздандыру үшін новокаин немесе тримекаин ерітінділерінің 1 мл 1
тамшыдан қосу керек.
Адреналиннің орнына эфедринді қолдануға болады 5% ерітіндісінің 1
тамшысын анестетиктің 5 мл қосып терминалді жансыздандыру үшін
қолдануға болады.
Адреналинді және эфедринді тек анестетикті қолданудың алдында ғана
қолдануға болады.
Терминальді жансыздандыру — «беткейлік жансыздандыру немесе
ауырсынуды басу»
Ағза ұлпаларының жансыздандырғыш ерітінділермен тікелей әсерлесуі
арқылы іске асырылады..
Хлорэтилді тері бетіне бүрку өңделген аумақтың салқындауына және
ауырсынуды сезу қабілетінің төмендеуіне әкеледі, осы әдіс майда
абсцестерді, гематомаларды кесіп өңдеуге мүмкіндік береді.
Осы жансыздандыруды қолдану арқылы күрделі хирургиялық
операцияларды жүргізе алмаймыз.
Терминальная анестезия негізінен офтальмологияда, стоматологияда
және урологияда кең тараған.
Терминалді анестезияның тәсілдері: кілегейлі қабаттарға жағу немесе
тамызу арқылы іске асырылады.
Терминалді
анестезияны
қолданбастан
бұрын
седативтік
препараттарды қолдану қажет.
Осы тәсілді іске асыру үшін: 1—3% кокаин ерітіндісі, 0,25—2%
дикаин, лидокаиннің және ксилокаиннің, және тримекаина 1—5% ерітіндісі
қолданылады.
Инфильтрациялық жансыздандыру — күрделі операцияларды
жүргізуге мүмкіндік береді, ол ұлпалардың әр қабатына жергілікті
анестетикті жіберу арқылы іске асырылады.
Құрсақ немесе кеуде қуысы ағзаларына операция жасағанда 0,25%
новокаинді алдымен тері ішіне, кейін тері астына, шандырлар немесе
бұлшықет апоневроздарына егіледі
Бүйрекке операция жасағанда новокаин бүйректің қос шандырларын
арасына егіледі
Осы тәсіл қауіпсіз болғандықтан кәрі, әлсіз жануарларға қолдануға
болады, бірақ алдын ала седативтік премедикацияны жүргізу қажет.
Аумақтық немесе регионарлық анестезия
Регионарлық анестезия — анестетиктерді тиікелей ірі жүйкелер
бойына немесе жүйке шоғырларына, жұлынның түбіршектері аумағына
жіберу арқылы іске асырылады.
Бұл осы тежелетін жүйкелер немесе жүйке шоғыры жүйкелендіретін
аумақты толығымен жансыздандыруға және ауырсынуды басуға мүмкіндік
береді.
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Малдарда негізінен бас аумағы және аяқтарының жүйкелері тежеледі.
Аяқ жүйкелерін тежеу диагностикалық мақсаттарда да жүргізіледі.

Сурет 10- Инфильтрациялық жансыздандырудың түрлері
а, а', б - түзу; в—ромб тәрізді; г, г1,г2 - терең циркулярлы (пирамида); д
- аяқтарға жасалатын анестезия; е - Вишневский бойынша жансыздандыру.
Паравертебралді тежеу —люмбаго, радикулитов, омыртқалардың
соғылулары мен сынуында қолданылады.
Инені омырқаның өсіндісінің 1-1,5 см шетке, теріге перпендикуляр етіп
сүйекке тигенше енгізеді. Осыдан кейін инені артқа қарай тартып 5—10 мл
0,5—2% новокаина ерітіндісін салады.
Радикулиттерді емдеу үшін 100—250 мкг В12витаминін және 10—15 мг
преднизолонды қосып салады.
Тежеуді екі жағынан бірге жүргізеді. Негізінен тежеу бір рет жасалады,
ал созылмалы патология болса 2-3 рет қайталауға болады.
Қабырға аралық тежеу – негізінен патогенетикалық терапия ретінде
қолданылады.
Емдік тежеу жүргізу үшін 5—15 мл 0,5% новокаин ерітіндісі
қолданылады. Осы тежеу қабырғалар сынғанда, қабырғааралық невралгияда,
плевропневмонияны емдеу үшін қолданылады.
Қабырғалардың резекциясын жүргізу үшін 2 % новокаин ерітіндісі
қолданылады.
Жүйке бағандарын жансыздандыру – анестетик тікелей жүйке
бағаны бойымен салынады.
Мысал ретінде вагосимпатикалық бағанды тежеу негізінен өкпе және
трахея ауруларын емдеу үшңн қажет. Ол үшін 5-10 мл антибиотик қосыған
новокаиннің 0,5 % ерітіндісін қоданамыз.
Мосин тежеуі – негізнен құрсақ қуысы және несеп жыныс ағзаларының
ауруларын емдеуде қолданылады. Осы тежеуді жүргізу үшін 0,5 %
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новокаиннің 1 кг тірі салмаққа 0,5 мл ірі малдарға және 3-4 мл ұсақ
жануарларға есептеліп салынады.
Бас аумағының жүйкелерін тежеу
Негізінен мал тістеріне операция жасағанда,
осымен бірге
патогененикалық терапия әдісі ретінде қолданылады.
Патогенетикалық терапия әдістері ретробульбарлы тежеу, көз жүйкесін
тежеу, краниальді жұлдызша түйінін тежеу.
Хирургиялық өңдеу үшін қажет тежеулер – көз асты жүйкесі, төменгі
және жоғарғы жақ жүйкелері, маңдай жүйкесі.
Сакральді анестезия
Орындалу техникасы паравертебральді тежеуге ұқсас. Негізінен
патогенетикалық терапия әдісі ретінде қолданылады.
Новокаин ерітіндісі құйымшақ аумағына екі жағынан салынады.
Негізінен құйымшақ сынғанда, жамбас аумағындағы патолгияларды
емдеу үшін қажет.
Эпидуральді жансыздандыру.
Новокаин ерітіндісі жұлын каналына /жұлынның қатты қабатының
үстінен салынады, бұлда негізінен патогенетикалық терапия әдісі ретінде
қолданылады.
Ол үшін 0,5-1,0 % новокаин немесе новалгин ерітінділері қажет.
Дозасы мал түріне байланысты болады. Омыртканың 1/10 ұзындығы
бойынша /ұсақ жануаларға/ немесе құйымшақ өсіндісі мен мықын
аралығының 1/3 бөлігін құрайды.

Сурет 11 - Жылқы жұлынның көлденең кесіндісі:
1—қатты, 2—өрмекші, 3—жұмсақ қабаты: а-эпидуралды, б—субдуралды,
в—субарахноидалды кеңістік; дк—дорзалды, вк—вентралды қабықтар; с—
омыртқалық венозды синус; м—құйрық жүйкелері (жылқының құйрығы).
Сүйек ішіне анестетиктерді жіберу.
Сүйек ішілік анестезия дәрілік заттарды тікелей сүйек кемігіне енгізу.
Анестезия дәрілер салынғаннан кейін 15—20 мин. кейін басталады да
ұзақ уақыт бойы әсерін тигізеді. Ол үшін 20—100 мл 0,5% новокаина
ерітіндісі қажет болады.
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Қан тамыры арқылы аумақтық жансыздандыру -40—100 мл 0,5%
новокаин ерітіндісін вена тамырына енгізеді.
Көлденең кесінді бойымен жансыздандыру. Негізінен аяқ ауруларын
емдеуде немесе аяққа операция жасағанда қолданылады. Осы әдісте де 40—
100 мл 0,5% новокаин ерітіндісін қолданылады.
Беткейлік анестетиктер
 Тетракаин – офтокаин
 Лидокаин – 4 % ксилокаин ерітіндісі
 Оксибупрокаин немесе новезин
 Проксимеметакаин пропакаин
Инфильтрациялық анестетиктер
 Прокаин – новокаин
 Лидокаин
 Прилокаин
 Хостокаин
 Артикаин
 Этидокаин
 Гарбостезин
Бақылау сұрақтары:
1. Жергілікті жансыздандыру дегеніміз не?
2. Жергілікті жансыздандыруға қолданылатын препараттар
3. Бас аумағына жататын новокаиндік тежеулер
4. Сакральді анстезияның жасалу техникасы
5. Эпидуральді жансыздандыру қандай жағдайда жасалады.
6. Анестетиктердің түрлері
Негізгі қолданылатын әдебиеттер:
1. Ильясов Б.К. Алғашқы ветеринарлық жәрдем. Алматы, 2001 ж.
2. Муралинов К.К. Оперативтік хирургия. Алматы, 2006 ж.
3. Ильясов Б.К. Ветеринарлық хирургия, Алматы. 2008ж.
Қосымша қолданылатын әдебиеттер:
1. Дұрманов Қ.Д. Жалпы хирургия. 2006 ж.
2. Общая ветеринарная хирургия/ А.Д. Белов и др.; Под ред. А.Д.
Белова.-2-е изд., М.: Колос, 1981
3. Ветеринарная фармация: Под ред.В.Д.Соколова.-496с.; М.:Колос,
2003
4. Магда И. И. и др. Оперативная хирургия с основами
топографической анатомии домашних животных. М.: Колос, 1979;
5. Х.Шебиц, В. Брасс «Оперативная хирургия собак и кошек», М.,
Аквариум, 2001г. стр. 511.
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Дәріс №5
Тақырып: Ұлпаларды ажырату және біріктіру. Қанды тоқтату.
Кілт сөздер: ұлпаларды ажырату, ұлпаларды біріктіру, қан ағу, қанды
тоқтату
Дәрістің мақсаты - ұлпаларды ажырату және біріктіру, қан аққанда
тоқтату техникасын үйрену.
Жоспар:
1. Ұлпаларды ажырату
2. Теріні және ұлпаларды біріктіру
3. Қанағыс және қанағысты тоқтату
1. Ұлпаларды ажырату
Ұлпаларды ажырататын инструменттер

Сурет 12- Хирургиялық қайшылар:
А—түзу доғал; б—түзу үшкір;
в—түзу үшкір емес; г—ұшы
майысқан;
о, е—түгел майысқан ; ж—кіндікті.

Сурет 13- Хирургиялық пышақтар
(скальпелдер):
1—түзу, 2 — құрсақтық, 3— орақ
тәрізді, 4—үшкір ұшты, 5 — түйме
тәрізді скальпел; 6 —тенотом (сіңірді
тілуге); 7 — герниотом (жарық
операциясын жасауға арналған); 8 —
түзу және 9—құрсақтық
резекциялық қайшылар; 10—
ампутациялық пышақ.
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Сурет 14 - Ұлпаларды ажыратуға арналған инструменттер:
1-өткір қасық; 2,2а—кюретка; 26—Рогалев кюреткасы; а; 3—жараға
арналған тісті ілмектері; 4—пластинкалы жара iлмегi; 5—үшкір жара
қысқыштары (а—екі ітісті; б—бір тісті); 6—зонд шелобоиатый; 7—пинцет
хирургический; 8—пинцет анатомический.
2. Теріні және ұлпаларды біріктіру
Тігін материалдарының жіктелуі.
Барлық тігін материалдары екіге бөлінеді: сіңірілетін және сіңбейтін.
Сіңірілетін материалдарға жатады:
 Кетгут, коллаген
 Жібек,
 Негізі полиамидтен жасалған (капрон)
 Негізі целлюлозадан жасалған (окцелон, кацелон)
 Полигликолидтен жасалған (полисорб, биосин, монософ, викрил,
дексон, максон)
 Полидиоксанонан жасалған (полидиоксанон)
 Полиуретанан жасалған (полиуретан)

Сіңбейтін тігін материалдарына жатады:
 Полиэфир негізінде жасалған (лавсан, мерсилен, этибонд)
 Полиолефин негізінде жасалған ( суржипро, пролен, полипропилен,
суржилен)
 Поливинил негізінде жасалған (корален)
 Фторполимер негізінде жасалған (гор-тэкс, витафон)
 Металл негізінде жасалған (металл сымдар, скобки)





Синтетикалық сіңірілетін тігін материалдары.
Барлық синтетикалық материалдарды екі топқа бөлуге болады:
1 топ - полифиламент материалы. Келесі материалдар жатады:
Полисорб
Дексон
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Викрил (Этикон)
Дар-вин (Эргон сутрамед).
2-3 айда сіңеді
2 топқа- монофиламент жіптері.
Максон
полидиоксанон
6 айда сіңеді

Сурет 15- Ине ұстағыштар:
а — Матье; б — Гегар; в — Троянов.

Сурет 17- Үзілмелі тігіс: Ілмекті

Сурет 16- Жіпті инеге енгізу
техникасы

Сурет 18-Үздіксіз тігіс:
а - қарапайым (скорняжды); б матрацты; в - дорбалық (кисетный)
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Сурет 19- Ішек тігістері:
1 — бір этажды Ламбер тігісі; 2 — үздіксіз Ламбер тігісі; з — Шмиден
тігісі; 4 — Плахотин—Садовский тігісі; а — тігісті салу; б — тігісті
тартқаннан кейінгі көрінісі.

Сурет 20- Пирогов — Черни тігісі

Сурет 21 - Сіңір тігістері:
а - Витцель б/ша; б - Тихонин б/ша.
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Сурет 22 - Сүйектерді біріктіру
3. Қансырау (haemorrhagia) деп – қан тамыры қабырғасының
зақымдалуы немесе өткізгіштігінің бұзылуы нәтижесінде, қан тамырларынан
қан кетуді айтады.
Жіктелуі
1. Этиологиялық белгісі бойынша:
 механикалық зақымдалу
 қан тамыры қабырғасының аррозиясы
 қан тамыры қабырғасының өткізгіштігінің бұзылуы
2. Қан кетіп жатқан тамырдың түріне байланысты:
 артериялық
 веналық
 капиллярлық
 паренхиматоздық
3. Сыртқы ортамен байланысына қарай:
 сыртқы
 ішкі
4. Пайда болу уақытына байланысты:
 алғашқы
 қайталап қансырау
5. Ағымына байланысты:
 жедел
 созылмалы
6. Ауырлық дәрежесі бойынша:
 I дәрежелі (жеңіл қан жоғалту)
 II дәрежелі (орташа қан жоғалту)
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 III дәрежелі (ауыр қан жоғалту)
 IV дәрежелі (массивті қан жоғалту)
Қан тамырларының механикалық зақымдалуы кезінде болатын
қансураулар ашық және жабық жарақаттар (жыртылу, оқ тию), күю мен үсіп
қалу әсерінен болуы мүмкін.
Аррозивті қансыраулар кезінде, микроциркуляциядағы (артериолалар,
капиллярлар, венулалар) қан тамыры қабырғаларының өткізгіштігі
жоғарылаған кезде байқалады.
Артериялық, веналық, капиллярлық және паренхиматоздық
қансырау
Барлық қансыраулар бір-бірінен зақымдалған қан тамырының түріне
байланысты ажыратылады.
Артериялық қансырау артериялық тамырлардың зақымдалуынан
туындайды. Артериялық жүйеде қысым жоғары, қан оттегімен қанныққан,
артерияның қабырғасында эластикалық талшықтар көп мөлшерде
орналасқан. Мысалы, жылқыда ұйқы артериясы кесілсе 10-15 минуттан,
кейбір деректерге сүйенсек 45-55 минуттан кейін өледі.
Веналық қансырау вена тамырының жаралануынан туындайды және
оңай ажыратылады қошқыл қызыл түсті, қан ағу жылдамдығы артериялық
қан кетуге қарағанда баяу. Кеуде аймағында ірі вена тамырлары
зақымдалғанда демалу фазасында қан ағу баяулайды, ал дем шығарғанда –
күшейеді.
Венадан аққан қанды тоқтату үшін жараның үстіңгі жағын басатын
болсақ, қан тоқтауы орнына, керісінше қатты шапшып ағады.
Капиллярлық қансырау – ұсақ қан тамырлар яғни капиллярлардың
зақымдалуы.
Паренхиматозды қансырау капиллярлық қан кетудің бір түрі болып
табылады. Ол паренхималық ағзалар зақымдалғанда байқалады: бауыр,
көкбауыр, бүйрек, өкпе.
Ішкі және сыртқы қансырау
Сыртқы қансырауда қан жараланған сәтте пайда болып, сыртқы
ортаға ағады. Мұндай қан кету диагностикасы тез, әрі оңай болады.
Ішкі қансырау. Ішкі қан ағыс сыртынан білінбейді, қан ұлпаларға,
дененің табиғи қуыстарына жиналады сондықтан оларды ұлпааралық
немесе қуыс қан ағыс дейді.
Алғашқы қан ағысы - жара пайда болған сәтте болады. Кейде қан
бірнеше минуттан әлде сағаттан кейін пайда болуы мүмкін, оны кешігіп
болған қан ағысы дейді.
Қайталанған қан ағысы-алғашқы қан ағысын тоқтатқаннан кейін ол
қайталануы мүмкін.
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Септикалық қан ағыс-организм сепсиске ұшыраған жағдайда кездеседі.
Оған себеп-қан тамырлардың дегенерацияға ұшыруы, вазоконсрикторлардың
жартылай салдануы, организмде тромбокиназа қорытылуының азаюы.
Аққан қанды уақытша тоқтату. Аққан қанды уақытша тоқтату
мақсаты жануарға тез жәрдем көрсету болып табылады. Бұл жәрдем
операция кезінде қанды тоқтатуға болмаған жағдайда көрсетіледі. Аққан
қанды уақытша тоқтатудың бірнеше тәсілдері бар.
Аяқтардан аққан қанды тоқтату үшін жгут қолданылады. Жгут ретінде
созылмалы және ұзын, жай резеңке түтікті қолданады. Резеңке түтікті сол
күйінде созып, қан аққан жердің жоғарғы жағынан 2-3 рет орап алады, сонан
кейін түйіндеп байлайды. (сурет 23).

Сурет 23 – Итке және ірі қара малға жгут салу техникасы
Аяққа байлаған жгутты 2-2,5 сағаттан артық ұстамайды, өйткені ұзақ
уақыт қысылудан ол мүшенің жансыздануы мүмкін. Мысалы, жаз мезгілінде
жгутты 2 сағатқа дейін, ал қыс мезгілінде 1 сағатқа дейін салынады. Әр 10-15
минут сайын орнын ауыстырып отыру керек.
Бақылау сұрақтары:
1. Қансырауды уақытша тоқтату әдістері
2. Қансырауды толығымен тоқтату әдістері
3. Қансыраудың түрлері
Негізгі қолданылатын әдебиеттер:
1. Ілиясов Б.К. Алғашқы ветеринарлық жәрдем. Алматы, 2001.
2. Дұрманов Қ.Д., Жалпы хирургия, Алматы 2006 ж. 230 бет.
3. Муралинов К.К., Оперативті хирургия, 2006 ж.
Қосымша қолданылатын әдебиеттер:
1. Магда И.И., Иткин Б.З., Воронин И.И. Оперативная хирургия с
основами топографической анатомии. М. Колос, 2000 г.
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2. Паршин А.А. и др., Хирургические операции у собак и кошек.//
«Аквариум», ФГУИППВ. 2003. – 230 с.
3. Полли М. Тейлор и др., Травматология собак
и кошек.// М.,
«Аквариум», 2003. -221 с.
4. Шебиц Х. и др., Оперативная хирургия.// М., «Аквариум», 2001. – 511
с.
5. Уша В.В., Фельдштейн М.А. Первичная ветеринарная помощь при
незаразных болезнях животных. М., 1988.
6. Санин А. и др., Справочник самостоятельная ветпомошь собаке.//
Минск. «Хэлтон». 2001. -297 с.
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Дәріс №6
Тақырып: Десмургия
Кілт сөздер: десмургия, иммобилді, дәке, таңғыш.
Дәрістің мақсаты - жарақатты, жараны қорғау және қоршаған орта
әсерінен сақтау мақсатында жүргізілетін әрекеттерді яғни таңғыштар мен
байламдардың түрлерін оқып, үйрену.
Жоспар:
1.
Таңғыш материалдардың түрлері
2. Таңғыштардың жіктелуі
3. Дәкелік және арнайы байламдар
4. Иммобильдік байламдар
Десмургия – (гр. desmos – байлам, ergon - іс) байламдардың салуын,
байлам материалдарының формаларын және оның қасиетін зерттейтін
ғылым.
Байлам материалдарының түрлері: дәке, мақта, бөз, клеенка, целлофан.
Байламдардың классификациясы және салу техникасы.
Байламдардың салу орнына байланысты келесі түрлері бар:
 Алғашқы көмекке арналған байлам –жараға дәкелі салфетка қойып
дәкелі байламмен бекітеді.

Өткізбейтін таңғыш (окклюзионды) – көкірек немесе құрсақ
қуысында өткізгіш жарақат алғанда қолданылады.
1-ші қабаты – майлы эмульсияға малынған дәкелі салфетка
2-ші қабаты – гигроскопиялық мақта
3-ші қабаты – ауа өткізбейтін клеенка немесе целлофан

Құрғақ сорғыш таңғыш – жара ішіндегі экссудатты сорып алуға
арналған байлам. 3 қабаттан тұрады.
1-ші сорғыш қабаты – дәкелі тампон
2-ші қабаты – гигроскопиялық мақта
3-ші буландыратын қабат – сирек торлы дәкеден тұрады.

Ылғалды сорғыш таңғыш
1-ші қабаты – гипертоникалық ертінділерге (5-10%-ды натрий хлориді, 20 %ды магний немесе натрий сульфаты) малынған дәкелі дренаж
2-ші қабаты – гигроскопиялық мақта
3-ші буландыратын қабат – сирек торлы дәкеден тұрады.
 Қысып байлайтын таңғыш –қан тоқтатуға арналған байлам.
 Иммобильді байлам – зақымдалаған ошақты қимылсыздандыруға
арналған байлам.
 Қыздырғыш таңғыш – белгілі бір аймақтың жергілікті температурасын
көтеруге арналған.
36

1-ші қабаты – 40-50 %-ды спиртке немесе жылы суға малынған бірнеше
қабатты дәкеден тұрады.
2-ші қабаты – ауа және су өткізбейтін қабаттан тұрады. Олар: клеенка,
пергамент қағазы, целлофан.
3-ші қабат – жылуды ұстап тұратын қабат. Ол дәке немесе басқа да материал
болуы мүмкін. Жылытқыш байлам әр 4-6 сағат сайын аустырылады.
ТАҢУ ТӘРТІБІ
1) Дәкемен солдан оңға қарай орау керек;
2) Дәке орағышын жарақаттанбаған жерден бастап, жараға салу керек;
3) Таңу кезінде дәке орағышын бірқалыпты, қыртықсыз тарту керек және
таңғыштың келесі қатары алдыңғысын жартысын немесе 2/3 бөлігін
жабу керек;
4) Таңғыштың бірінші және соңғы қатары бекітуші болғандықтан,
дененің немесе аяқтардың жіңішке жерінен оралуы керек;
5) Аяқтардың конус тәрізді бөліктеріне таңғышты салу барысында, дәке
орағышын бүгіп, салып отыру керек.
6) Дәке орағышының ұштарын жараның үстіне немесе дененің бүгілетін
бөліктеріне байлап салуға болады.
Дайын таңғыш өзіне тиісті міндетін атқару керек (бекіту,
иммобилизация, қансырауды тоқтату және т.б.)
Дәкелі байлам – жасалу формасына қарай циркулярлық, спираль
тәрізді, өрмелегіш немесе сегіз тәрізді байлам және де арнайы мүшелерге
(мүйіз, тұяқ, құйрық т.б.) арналған байлам болып бөлінеді.
Байлам түрлері:

Сурет 24 - а) циркулярлық; б) спираль тәрізді; в) бугіп орау; г)
өрмелегіш;
д) сегіз тәрізді байлам
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а) циркулярлық -таңғыштың орамдары әрқайсысы алдыңғысының енін
толығымен жауып тұрып оралады. Байламдардың барлығы осы байлам
түрінен басталады.
б)спираль тәрізді-таңғыштың орамдары әрқайсысы алдыңғысының 1/2
немесе 1/3 бөлігін жауып тұрып оралады. Аяқтың жуандығы бірдей жерде
таңғыштың орамдары аяқтардың осіне көлденең бағытта оралады.
в) жуандығы біркелкі болмаса, спираль тәрізді байламның бугіп орау
байламы қолданылады - дәке орамдары қиғаш оралады, ал дененің шығып
тұратын жерінде сол қолдың саусақтарымен бүгіп, қайтарып орайды.
г) өрмелегіш- ораудың басында мақта, шина, салфетканы аяққа уақытша
бекіту үшін жасалады. Аралары таңғыштың еніндей етіп, спираль тәрізді
орайды.
д) сегіз тәрізді байлам-тізе, шынтақ және тілерсек буындарына жасауға
ыңғайлы. Таңғыштың бекітуші қатары аяқтың ең жіңішке жерінен бастап
оралады, содан соң дәке орағышын буыннан жоғары және төмен айқастыра
орайды.

Сурет 25 - Тұяқ байламдары: а) жылқыда; Сурет 26 - Құйрық
б) ірі қара малда
байламдары
Каркасты байлам әр түрлі мүшелерге қолданылады: иық алды, сирақ,
тілерсек буынына, желкеге, шоқтық және бел аумағына.

38

Сурет 27- Тілерсек буынының каркасты байламы
Иммобильді
байлам
–
белгілі
бір
мүшені
толығымен
қимылсыздандырады, зақымдалған мүшені тыныштандырады.
Иммобильді байламды сынықтарда, буыны шыққанда, байлам немесе
сіңір үзілгенде қолданылады.
Иммобильді байламдарға шиналар және гипс жатады.
Шиналар мүшені толығымен қимылсыздандыралмайды, сондықтан
оны тек қана гипс салғанға дейін қолданылады. Шиналар сымнан, фанерадан,
картоннан және де т.б. материалдардан жасалады. Шиналардың түрлері: а)
торлы; б) Крамер шинасы, в) Томасов және т.б.

Сурет 28 – шиналар: а) торлы; б) Крамер шинасы
Гипсті байлам – ұзақ уақыт жарақатты қимылсыздандырмау үшін жасалады.
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Сурет 29 – гипсті байламдардың түрлері: а) саңылаусыз; б) терезелі; в) көпір
тәрізді
Гипс-минерал. Гипсті салмас бұрын оның сапасын анықтап алу керек.
 Құрғақ және ұсақ гипс алақанмен алып қысқанда, саусақтарының
арасынан шығып кетеді.
 Гипсті сумен араластырып, шар жасап 7-10 минуттан кейін жерге
тастағанда сынбау керек.
Гипс тез қату үшін жылы сумен араластырған дұрыс, салқын, тұзды сумен
немесе глицеринмен араластырғанда гипстің қату уақтысын ұзартады.
Гипстің салуына байланысты келесі түрлерін ажыратады:
 саңылаусыз (жабық жарақаттарда, буын шыққанды, сіңір созылғанда
қолданылады);
 терезелі (ашық жарақаттарда яғни сүйек тері бүтіндігін бұзғанда);
көпір тәрізді (буындарға).

1.
2.
3.
4.

Бақылау сұрақтары:
Десмургия дегеніміз не?
Иммобилді байлам дегеніміз не?
Таңғыштардың түрлері
Каркасты байламдардың түрлері

Негізгі қолданылатын әдебиеттер:
1. Муралинов К.К., Оперативті хирургия, 2006 ж.
2. Магда И.И., Иткин Б.З., Воронин И.И. Оперативная хирургия с
основами топографической анатомии. М. Колос, 2000 г.
3. Шебиц Х. и др., Оперативная хирургия.// М., «Аквариум», 2001. –
511 с.
Қосымша қолданылатын әдебиеттер:
1. Пульняшенко П.Р. Анестезия собак и кошек М. 2000 г.
2. Пункция суставов, сухожильных влагалищ и бурс конечностей
крупного рогатого скота и лошадей. Белая церковь. 1989 г.
3. Алиев А.А. Оперативные методы лечения животных Л. 1979 г.
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4. Кашин А.С. Профилактика и остановка кровотечений у животных. М.
1982 г.
5. Паршин А.А. и др., Хирургические операции у собак и кошек.//
«Аквариум», ФГУИППВ. 2003. – 230 с.
6. Полли М. Тейлор и др., Травматология собак
и кошек.// М.,
«Аквариум», 2003. -221 с.

41

Дәріс №7
Тақырып: Бас аумағының топографиялық анатомиясы, оперативтік жету.
Кілт сөздер: топанатомия, оперативтік жету, новокаиндік тежеу
Дәрістің мақсаты – бас аумағының топанатомиясын және тежеу нүктелерін
меңгеру.
Жоспар:
1. Бас аумағының топанатомиясы
2. Бас аумағындағы тежеулер
1. Бас аумағының анатомо-топографиялық аумағы
1.Самайы
2. Маңдайы
3. Жоғарғы көздік
4. Көз асты
5. Құлақтың
6. Мұрын
7 Жоғарғы жақ
8 Төменгі жақ
9. Аралық жағы

Сурет 30 – Бас аумағының жүйкелері
28. n.facialis - Бет ж.
29 n. buccalis dorsalis - дорсалды бет ж.
30 n. buccalis ventralis - вентралды бет ж.
32 n. auriculopalprbralis - қабақ-құлақ ж.
33 n. retroauricularis - құлақ арты ж.
41 n. auricularis magnus - үлкен құлақ ж.
42 n. cutaneus colli ni. cervicalis II мойынның терілік ж.
43 n. cervicalis III - 3-ші мойын ж.

33. n.infraorbitalis – көз асты ж.
37 n.bucinatorius - бет ж.
39 n. parotidicus- құлақ ж.
41 n. buccalis dorsalis - дорсалды бет ж.
42 n. buccalis ventralis - вентралды бет ж.
46 n. lacrimalis – көз ж., (мүйіз өсіндісінің ж.)
48 n. temporalis superficialis – беткейлік самай
ж. және көлденең бет ж.
49 n. auriculopalprbralis - қабақ-құлақ ж.
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Тері иннервациясының аумағы.
Үштік жүйкелердің бағандары
(n.trigeminus)
• Көздік жүйке (n. ophtalmicus ) –жас, маңдай, танау кірпікті жүйкелер.
• Жоғарғы жақты (n. maxillaris ) –көз асты жүйкелер.
•Төменгі жақты(n. mandibularis ) – бет, шайнау, самай (терең және
беткейлік), тілдік, жақаралық жүйкелер.
Көз астындағы жүйкені тежеу
Көрсеткіштер: Мұрын аумағындағы, жоғарғы ерінде, жоғарғы жақ
кеңсірігінің бөлімде және тістерде 2-ші малярға дейін операцияларда.
Ірі мүйізді малды жансыздандыру техникасы (Н.В. Садовский).
Көз астындағы жүйкенің орнын анықтап алу керек. Ол үшін орбиталық
сызықты орбита сыртқы жақтарымен мұрын арқасынан паралельді өткізеді.
Алдыңғы жақтың терісінен жеңіл табылатын 1-ші премалярасына
перпендикулярды сызық. Екі сызық қосылған нүктеде көз астындағы жүйкені
тауып алынады. Инені аборальды аттас каналы арқылы 3-4 см тереңдікке
бірнеше жоғары
қадалады. 10 мл 3%-дық новокаин ертіндісін
инъекциялайды.
Ретробульбарлы новокаинді тежеу (В. А. Авроров бойынша)
Кератит, кератоконъюнктивит, көздiң қасаң қабығының ойлымында
және қабынуында (ирит).
Малды дайындап алғаннан кейін, инені жоғарғы қабақ сүйек
орбитасының шетінен құлақ түбіне қарама-қарсы бағыттайды. Инені көз
аламысы мен периорбита арасына бағыттайды: ірі қара малда-6-8 см
тереңдікке, ұсақ малдарда -4-5 см 0,5%-ды новокаин ертіндісін, ірі қара малға
15 мл-ге дейін, ұсақ малдарға 7-10 мл –ге дейін. Екінші инъекцияны дәл
осылай бірақ төменгі қабақтан енгізеді. Қажет жағдайда тежеуді 4-5 күннен
кейін қайталайды.
Маңдай жүйкесін тежеу
 Көрсеткіші: жоғарғы қабаққа және маңдайға операция жасағанда
жасалды.
 Маңдай сүектің бет өсіндісінде көздік саңылауды табамыз. Осы
жерден теріні теседі, сол саңылауға 5-10 мл 3%-ды новокаин ертіндісін
енгізеді.
Көз жүйкесін тежеу
Көрсеткіштер: көз алмасына және көз аумағына операция жасау
барысында.
Енгізу техникасы: ол үшін ұзын ине қолданылады. Инені көздің
конъюктивасының латеральді бұрышына енгізеді, инені енгізгенде көз
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алмасын зақымдап алмау керек, ине жақ сүйегіне қарай бағыталады сүекке
тигенше. Ине көз саңылауына енеді. Бір көзге ірі мал болса 3%-дық
новокаиннің 20 мл-ін енгізеді, ал итке 8-15 мл. Көз алмасы шарасынан
шыққанға дейін. Инені енгізу тереңдігі жылқыда 8-10 см, ірі қара малда 6-10
см.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Бақылау сұрақтары:
Жылқының бас аумағының топанатомиясы?
Ірі қара малдың бас аумағының топанатомиясы?
Ит және мысықтың бас аумағының топанатомиясы?
Ретробульбарлы тежеудің жасалу техникасы.
Төменгі жақты тежеу нүктесі.
Көз асты жүйкесін тежеу.

Негізгі қолданылатын әдебиеттер:
1. Муралинов К.К., Оперативті хирургия, 2006 ж.
2. Магда И.И., Иткин Б.З., Воронин И.И. Оперативная хирургия с
основами топографической анатомии. М. Колос, 2000 г.
3. Шебиц Х. и др., Оперативная хирургия.// М., «Аквариум», 2001. –
511 с.
Қосымша қолданылатын әдебиеттер:
1. Дұрманов Қ.Д., Жалпы хирургия, Алматы 2006 ж. 230 бет.
2. Кузнецов Г.С. Основы топографической анатомии сельскохозяйственных животных. М. 1964 г.
3. Пульняшенко П.Р. Анестезия собак и кошек М. 2000 г.
4. Пункция суставов, сухожильных влагалищ и бурс конечностей
крупного рогатого скота и лошадей. Белая церковь. 1989 г.
5. Алиев А.А. Оперативные методы лечения животных Л. 1979 г.
6. Магда И.И., Воронин И.И. «Обезболивание животных» М. 1974 г.
7. Кашин А.С. Профилактика и остановка кровотечений у животных.
М. 1982 г.
8. Паршин А.А. и др., Хирургические операции у собак и кошек.//
«Аквариум», ФГУИППВ. 2003. – 230 с.
9. Полли М. Тейлор и др., Травматология собак и кошек.// М.,
«Аквариум», 2003. -221 с.
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Дәріс №8
Тақырып: Бас аумағына жасалатын операциялар
Кілт сөздер: эктропия, энтропия, глаукома, мүйізге операция
Дәрістің мақсаты – бас аумағына жасалатын операциялардың жасалу
техникасын меңгеру
Жоспар:
1. Танауға операция жасау
2. Мүйізге операция жасау
3. Орбита аумағына операция жасау
1.Мұрын аумағына операция жасау
Мұрын қабырғасы:
Мұрын артқы жиегі – маңдай сүйекпен, сыртқы бүйір жағы жоғарғы жақ
және тұмсық сүйекпен, төменгі жиегі торлы сүйекпен, медиальді шеті мұрын
сүйекпен байланысып, мұрын қуысының бүйір қабырғасын түзуге қатысады.
Бүйірі – күрек тістерден;
Түбі – жоғарғы жақпен және таңдай сүйектерінен тұрады.
Қабаттары:
•Тері
• Беткейлі фасция
•Жоғарғы ерінді арнайы көтергіш бұлшықеті
• Сойдақ тіс бұлшықеті
• Сүйек үсті
• Сүйек қабырғасы
•Ішкі жағы қалың кілегейлі қабықпен қапталған
Мұрын қуысын және маңдай қойнауын ашу
Көрсеткіші –іріңді қабыну, ісіктер, бөгелек құрттары, жоғарғы жақтың азу
тістеріне жету үшін.
Мұрын сақинасын кигізу
Көрсеткіші: Сақинаны бір жасар жас бұқаларды жуасыту мақсатында
мұрын қалқасынан өткізеді.
Бекіту және жансыздандыру: Бұқаны станокқа орналастырады және
оның басын берік бекітеді. Бұлшықетке нейролептик енгізеді.
Құрал жабдықтар: Сақина, арнайы қысқыштар.
Операцияның техникасы: Мұрын қалқаны және мұрынның бас жағын
0,5%-тік мүсәтірлі спирт ертіндісімен өңдейді. Сақина өткізу орыны-мұрын
45

қауырсынның артқы жоғарғы бөлімі. Сақина арнайы қысқышқа орналасады.
Қысқыштың бранштарын жылжытып ашып мұрынның қалқасына
орналастырып, қысқышты қысып сақинаны перфорациялап (тесіп) өткізеді.
2. Мүйізге операция жасау
Операция жасау көрсеткіші:
Жарақатты алдын алу – жас малдарға.
Мүйіз сынып дұрыс бітпегенде, ісік пайда болғанда.
Мүйіздің анатомо-топографиялық мәліметі.
1.Маңдай сүйек
2. Тері
3. Экзостоз
4. Мүйіз өсіндісі
Ірі мүйізді малды мүйізсіздендіру (декорнуация)
Көрсеткіші: Байламай ұстауға арналған табын құруы үшін, мүйіздің
сынуы, мүйіздердің дұрыс өспеуі және ісіктер пайда болғанда.
Ірі мүйізді малды мүйісіздендірудің екі әдіс болады:
1) мүйіздердің дамуын тоқтату;
2) мүйіздерді кесіп алып тастау.
Мүйіздердің дамуын тоқтату 1-3 апталық жас бұзаулардың мүйіз
төбешіктердің аумағында тері негізін және эпидермистің өсуін тоқтату.
Оның бірнеше тәсілдері бар.
Химиялық тәсіл ең көп таралған. Бұзаулардың мүйіз төбешіктерін
күшті әсерлі химиялық заттарды: натрий (NaOH) немесе калийдің гидроокисі
(КОН) , азотпен домдайды. 2 апта бұзаулар мазасызданады, 6-8 күннен кейін
домдалған орында қабыршақ пайда болады, 2-3 аптадан кейін бөлініп түседі.
Термиялық әдіс. Темір немесе электрлік күйдіргіштерді пайдаланды, 3
апталық бұзауларғы қолданылады.
3. Орбита аумағына операция жасау

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Қандай жағдайда көзге операция жасайды:
Қабағының энтропиясы- қабағы түсіп кетеді;
Қабағының эктропиясы- қабағының сыртқа қайырылуы;
Жас безінің немесе үшінші қабақтың түсуі
Үшінші қабақтың шеміршегінің деформациясы
Көздің қасаң қабығының ойылымдары
Энокуляция
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Көз алмасының экстирпациясы
Көрсеткіші: Іріңді панофтальмит, көз аламысының күйреуі, ісіктер, көз
аламасы орнынан түсіп, қайта орнына келтіре алмағанда.
Бекіту және жансыздандыру. Ірі малды станокқа, ал ұсақ малды
жатқызып бекемдейді. Жалпы және жергілікті жансыздандыру, қосымша көз
жүйкесін тежейді.
Құрал –жабдықтар. Мюзе қысқышы, ине ұстағыш, инелер және
таңатын заттар.
Операция техникасы. Қабақтың шетінен 0,5 см қашықтықта
параллельді конъюктиваға дейін теріні кеседі.
Конъюктиваны қайшымен кесіп, конъюктивамен қоршалған көз алмасы
жеке қалдырып оны теріден ажыратады. Мюзе қысқышымен көз алмасын
тартып, қайшымен бұлшықеттерді, көз жүйкесін және көздің қан
тамырларын кеседі. Қанды тампондармен тоқтатады. Ірі тамырлар
зақымдалса қан тоқтататын қысқыштарды қолданады. Қабақты үзілмелі
түйінді тігіспен тігеді. Орбитаға дренаж салып қояды, бір тәуліктен кейін
алып тастайды. 8 -10 күнне кейін тігісті алып тастайды. Нәтижесінде орбита
қуысы түйіршікті ұлпамен толып, конъюктивамен жабылады, ал қабақтыр
бітеді.
Қабақтар ішке қайырылған кезде жасалатын операция.
Көрсеткіші: қабақтың ішке қайырылуы, иттерде және жылқыда жиі
кездеседі.
Жансыздандыру. Инфильтрациялық жансыздандыру. Асау малдарға
нейролептиктер қолданылады.
Операция техникасы: Қабақты дезинфекциялайды, хирургиялық
пинцетпен тері бүрмесін 0,75-1 см ара қашықтықта ұстайды. Бүрме биіктігі
0,5-1 см болу тиіс, бірақ терісін қаншалықты алу керектігін, қабақтың
қалыпты жағдайда тұратыны ескеріледі. Қайшымен қабақтың бүрмесі кесіп
алынады. Сосын тілікке үзілмелі тігіс салады.
Қабақтың сыртқа қайырылуы кезінде жасалатын операция
Көрсеткіші. Созылмалы конъюктивит, төменгі қабақтың сыртқа
қайырылуы.
Жансыздандыру. Инфильтрациялық жансыздандыру. Асау малдарға
нейролептиктер қолданылады.
Операция техникасы: Қабаққа жақын маңға (0,3-0,5 см) терісін V
тәріздітілік жасайды. Ақау шетін түйінді үзілмелі тігіспен тігеді.
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Сурет 31 – Қабақтың сыртқа қайырылуы
Үшінші қабақты кесіп алып тастау
Көрсеткіші: ісік, фиброздың қалыңдауы, үшінші қабақ шамадан тыс
өскенде (ет қоректілерде).
Жансыздандыру. Ұсақ жануарлардың көзіне 5%-ды новокаин
ертіндісін тамызады. Ірі малдарға қабақ астына новокаин ертіндісін
инфильтрациялап енгізеді.
Операция техникасы. Ірі малға түрегеп тұрған жағдайда операция
жасайды. Үшінші қабақты пинцетпен көтереді, оның негізіне өткір иілген
қайшымен керіп қояды. Сосын жаймен бөліп алады, әсіресе қатерлі ісік кезде
абай болу керек.

Сурет 32 – үшінші қабақ
Бақылау сұрақтары:
1. Эктропия және энтропияның айырмашылығы неде?
2. Мүйізге операция не себепті жасалады?
3. Қандай жағдайда танауға операция жасалады?
4. Декорнуация дегеніміз не?
5. Мұрынды сақинасын кигізу техникасы
Негізгі қолданылатын әдебиеттер:
1. Муралинов К.К., Оперативті хирургия, 2006 ж.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2. Магда И.И., Иткин Б.З., Воронин И.И. Оперативная хирургия с
основами топографической анатомии. М. Колос, 2000 г.
3. Шебиц Х. и др., Оперативная хирургия.// М., «Аквариум», 2001. –
511 с.
Қосымша қолданылатын әдебиеттер:
Дұрманов Қ.Д., Жалпы хирургия, Алматы 2006 ж. 230 бет.
Кузнецов Г.С. Основы топографической анатомии сельскохозяйственных животных. М. 1964 г.
Пульняшенко П.Р. Анестезия собак и кошек М. 2000 г.
Пункция суставов, сухожильных влагалищ и бурс конечностей
крупного рогатого скота и лошадей. Белая церковь. 1989 г.
Алиев А.А. Оперативные методы лечения животных Л. 1979 г.
Магда И.И., Воронин И.И. «Обезболивание животных» М. 1974 г.
Кашин А.С. Профилактика и остановка кровотечений у животных. М.
1982 г.
Паршин А.А. и др., Хирургические операции у собак и кошек.//
«Аквариум», ФГУИППВ. 2003. – 230 с.
Полли М. Тейлор и др., Травматология собак
и кошек.// М.,
«Аквариум», 2003. -221 с.

49

Дәріс №9
Тақырып: Мойын және көкірек аумағының топографиялық
анатомиясы.
Кілт сөздер: тежеу, мойын аумағының топанатомиясы, көкірек
аумағының топанатомиясы
Дәрістің мақсаты – мойын және көкірек аумағының топографиялық
анатомиясын және тежеу нүктесін меңгеру.
Жоспар:
1. Мойын және көкірек аумағының топанатомиясы
2. Мойын және көкірек аумағындағы тежеулер
Ірі мүйізді малдың мойын краниальды симпатикалық түйінін тежеу
Көрсеткіші: Кератоконъюктивит, панофтальмит.
Тежеу техникасы. Малды станокта бекітеді. Басты аздап жоғары
көтереді, мүйіз ұшынан ұстайды. Атлант қанатының алдыңғы жағы және
шүйде сүйек аралық тереңдікте мойындырықтық өсіндіні сипап тауып алып,
инені оның алдыңғы жағынан кранио-дорсальды бағытта 3-4 см тереңдікке
енгізіп, 60-80 мл 0,5%-тік новокаин ертіндісін енгізеді.
Кеуде қабырғасын жансыздандыру
Көрсеткіші: Кеуде қабырғаларына операция жасау.
Қабырға аралық және вентралдік кеуде жүйкелерін тежеу.
Нейролептиктерді қолдану міндетті. Тежелетін қабырға аралық жүйкелердің
саны операция жасалатын көлемге байланысты. Ине шаншу нүктесі
қабырғаның артқы ұзын және мықын қабырғалық бұлшықеттерден
құрылатын науашадан тұрады. Кеуденің дорсалді бұтағын тежеу үшін тері
астына 10 мл 3%-дық новокаин ернтіндісін инъекциялайды. Содна соң инені
қабырғалардың артқы жақ шетіне сәл жылжытып оны 0,5-0,75 см тереңдікке
тағы да сол мөлшерде новокаин енгізеді.
М.М.Шакуров тәсілімен ішкілік кеуде жүйкелерді және шекаралық
бағандарды тежеу
Көрсеткіші: Жиі бұзауларға қолданады. Жіті тыныс ағзалардың
аурулары, пневмоторакс, плеврит және өкпе пневмониясы кезінде жасалған
тежеулерден емдік тиімділігі айқын байқалады.
Тежеу техникасы. Ірі қара мал болса тұрып тұру, ал бұзауды жатқызып
бекітеді. Шынтақ буыны толық бүктелгенше кеуде аяғын алға тартады.
Иненің шаншу нүктесі 4-ші қабырға аралығында жауырдың каудовентралді
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жағы 5-ші қабырғалар алдымен айқасқан горизанталдық сызыққа 5-8 см
тереңдікке қадалады. Ине ұшы омыртқа денесіне тірелу қажет. Алдымен 1-2
мл 0,5%-дық новокаин ертіндісін енгізеді, сонан соң шприц ажыратылады,
иненің дұрыс орналасқандығын байқау үшін, инеден дем алу және шығаруна
синхронды тамшылар ағады. Дәл осылай екінші бетінеде жасалады. Тежеу
үшін жаңа дайындалған жылы 0,5%-ды новокаин ертіндісін жануардың тірі
салмағына байланысты: бұзауларға-10-20, ересек ірі қара малға – 60-80,
қозыларға – 3-5, қойларға -10-12 және итке 5 -15 мл-ден әр жағына жеке-жеке
енгізеді.
Новокаинды тежеу
Симпатикалық жұлдызша ганглилерді тежеу көрсеткіші: мойын және
алдыңғы аяқ қабынуларында, экссудативті бронхит, өкпенің қабынуы,
пневмония, плеврит, жүрек және өңеш аурулары. Новокаиндік тежеу дұрыс
жасалса кеуде аумағындағы вагус тежелмейді.
Ірі қара малда, қойда және итте симпатикалық жұлдызша ганглий 1-ші
қабырға арлығындағы ¼ проксималді деңгейдеорналасады, қабырғаның
басынан 2-3 см төмен, жылқыларды оң жағындағы ганглидің орналасуы дәл
осылай, ал сол жағында 2-ші қабырғамен жабылған немесе 2-ші қабырға
деңгейінде орналасқан. Барлық жануарларда ол ұзын мойын бұлшықетінің
латералді беткейінде орналасқан, болбыр клечаткамен қоршалған, кеуде
қуысы жағынан плеврамен жабылған.
Бақылау сұрақтары:
1. Мойын аумағының топанатомиясы.
2. Көкірек аумағының топанатомиясы.
3. Ірі қара малдың симпатикалық түйінін тежеу техникасы.
4. Ш.Шакуров тәсілімен кеуде жүйкесін және симпатикалық
шекаралық плевра үстін тежеу.

1.
2.
3.
4.

Негізгі қолданылатын әдебиеттер:
1. Муралинов К.К., Оперативті хирургия, 2006 ж.
2. Магда И.И., Иткин Б.З., Воронин И.И. Оперативная хирургия с
основами топографической анатомии. М. Колос, 2000 г.
3. Шебиц Х. и др., Оперативная хирургия.// М., «Аквариум», 2001. –
511 с.
Қосымша қолданылатын әдебиеттер:
Дұрманов Қ.Д., Жалпы хирургия, Алматы 2006 ж. 230 бет.
Кузнецов Г.С. Основы топографической анатомии сельскохозяйственных животных. М. 1964 г.
Пульняшенко П.Р.. Анестезия собак и кошек М. 2000 г.
Пункция суставов, сухожильных влагалищ и бурс конечностей
крупного рогатого скота и лошадей. Белая церковь. 1989 г.
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5. Алиев А.А. Оперативные методы лечения животных Л. 1979 г.
6. Магда И.И., Воронин И.И. «Обезболивание животных» М. 1974 г.
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Дәріс №10
Тақырып: Мойын аумағына жасалатын операциялар. Трахеотомия.
Эзофаготомия. Ларинготомия.
Кілт сөздер: Трахетотомия, эзофаготомия, ларинготомия
Дәрістің мақсаты –мойын аумағына жасалатын операцияларды меңгеру
Жоспар:
1. Трахетотомия
2. Эзофаготомия
3. Өңеш дивертикулы
1.Трахеяға операция жасау (tracheotomia)
Көрсеткіші. Жоғарғы тыныс жолдарының зақымдалуына байланысты,
тыныс алуы қиындағанда жасалады (көмекейдің шеміршегінің сынуы, ісінуі
және пайда болуы). Әр түрлі жағдайларға байланысты, трахеотомия
уақытша және тұрақты (мәңгілік) болуы мүмкін.
Бекемдеу. Операцияны ірі қара малға тұрып тұру жағдайында немесе
жатқызып жасайды. Малдың өміріне қауіп төнген жағдайда, арнайы
хирургиялық дайындықсыз операция жасалады. Малдың қозуы кезінде
қауіпсіздік шараларын қолданады.
Құрал - жабдықтар. Трахеотубус, ең ыңғайлысы әмбебап трахеотубус.
Жансыздандыру. Тілік жасалатын орынға инфильтрациялық анестезия
жүргізіледі.
Операция техникасы. Операция жасалатын орын мойынның үштен бір
бөлігі яғни 4—6 –ші трахеальді сақинадан. Малдың басын көтереді. Егер
тұрып тұрған малға операция жасайтын болса, оташы оң жағында, ал
көмекші сол жағында тұрады.
Оташы және көмекші біреуі оң қолымен, екіншісі сол қолмен операция
дайындаған жерді екі жағынан ұстап, терілік көлденең қатпар жасайды.
Көлденең қатпардың үстінен 6-8 см тілік жасайды, ұсақ қан
тамырларды торзирлейді. Терісін және беткейлі фасцияны тілгеннен кейін
жара ашқыштар арқылы жараны кеңейтеді де бұлшықетті жалаңаштайды.
Скальпельдің көмегімен бұлшықетті тіліп, трахеяның фасциясына енеді де
оны тіліп, трахеяға жетеді.
Егерде уақытша трахеотомия жасалса, онда скальпельмен екі
трахеальді шеміршекті тіліп, жасалынған саңылауға трахеотубістің трубкасы
ене алу керек. Қалқанды мойнының қалындығымен орналастырып,
бұрандамен бекітіп, қалқанның саңылауы арқылы, мойынға трахеотубусты
бекітеді. Тұрақты трахеотомия (трахеостомии) кезінде екі шеміршектің
байламын кескеннен кейін 2 см шеміршегінде алып тастайды, пайда болған
терезеге трахеотубустың трубкасын енгізеді де, майысқан бөлігін көкірекке
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бағыттап бұрады да, қалқанды бұрандамен бекітеді. Мұндай бекіту арқылы
құралдың трахея қуысына енуіне кедергі жасайды.
Ұсақ малдардың трахеотомиясы кезінде екеулік трахеотубус
қолданылады. Ішкі трубканы арасында алып тұрып және кеуіп қалған
кілегейден тазалайды. Егерде трахеотубус қажет болмаған жағдайда
трахеотубусты алып тастайды, жараны жаңартып, үзілмелі тігіспен тігіп
тастайды. Бұл жағдайда тігісті тек теріге ғана салады
Трахеотубус болмаған жағдайда, трахеялы қаяу жасалады
(tracheofissura). Барлық қабаттарды тілгеннен кейін, 2 см ұзындықта кілегейлі
қабықтың бүтіндігін бұзбай, трахеальді сақинаны кесіп алып тастайды.
Сонан соң трахеяның кілегейлі қабығын тіліп, шетін терінің шетіне тігеді.
Тұрақты трахеотомии (трахеостомии) кезінде, кілегейлі қабықтың шетін
кеңейтпес бұрын, жараның тері шетін бұлшықетпен бірге 2 см әр бір жерінен
тіледі. Тігісті 10 күннен кейін алады.
2.Өңешке операция жасау (oesophagotomia)
Көрсеткіші. Мойын аумағындағы өңештен бөгде затты алып тастау
(тамыр түйнектілер, сүйектер және т.б.). Операцияны жасайды, егер де тұрып
қалған бөгде затты қансыз яғни басқа жолдармен алып тастай алмағанда.
Егер де өңеш зақымдалған жағдайда тілікті зақымдалған жерден бастайды да.
Сонан соң сол жерді тігіп тастайды.
Құрал-жабдықтар. Әдеттегі құрал-жабдықтарға қосымша корнцанг
және несеп катетері қолданылады.
Бекемдеу. Ірі қара малды тұрып тұру жағдайында, ұсақ малдарды оң
жақ бетіне жатқызады.
Жансыздандыру. Ірі қара малда премедикация (ромпун) және
инфильтрациялық жансыздандыру, ұсақ малдарда наркоз.
Операция техникасы. Ірі қара малда сол жағынан күре тамырмен төс
жақтық бұлшықеттің немесе күре тамырмен иық басты бұлшықеттің
арасында жасалады. Бұл әдістердің өзіне тән кемшіліктері және
артықшылықтары бар. Бірінші әдісте қажет болған жағдайда дренаж жасау
ыңғайлы, өйткені күре тамыр кедергі болмайды. Екінші әдісте техникасы
жағынан өте оңай жасалады, бұл кезде күре тамырды өтпес ілмектермен
вентральді бағытқа бекіту және жылжыту оңай. Егер өңештің қабырғасы
өліеттенбеген жағдайда яғни тілгеннен кейін саңылаусыз жабық тігіспен
жабылса, осы әдіс қолданылады. Ірі қара малда операцияға кіріседі, егер де
тимпания болмаса, тимпания болған жағдайда, алдымен руменоцентез
жасалады.
Күре тамырдың вентральді немесе дорсальді бетінде15— 20 см
ұзындықта тілік жасайды. Бөгде заттың тұрған орнын білу қажет. Егер бөгде
зат өңештің бастапқы бөлігінде орналасса, онда тілікті мойынның артқы
үштен бір бөлігінде жасайды.
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Теріні тілгеннен кейін, тері асты бұлшықетті тіледі. Тереңге енбес
бұрын, новокаин ертіндісін енгізеді. Ұсақ тамырларды торзирлегеннен кейін,
қайшының көмегімен күре тамырды босатып, күре тамырдың науасына енеді.
3. Өңеш дивертикулы
Өңеш бұлтығы (Diverticulum Oesophagi) – өңеш қабығының бір жақты
шектеулі ауытқуы, өңештің шамадан тыс ауытқуы көбінесе туа пайда
болады, азықпен бітеледі, бұлшықет аумағына ылғи да ауырлық түссе,
кілегей қабығы кенеттен зақымдалған кезде байқалады. Бұндай
патологиялық жағдай көбінесе өңештің кеуде және мойын аумағындағы
бөліктерінде көп кездеседі. Өңеш бұлтығы мойын бөлігінде пайда болса
операция көмегі нәтижелі болады. Клиникалық белгілерімен рентген арқылы
балау қояды.
Мал азықтанғанда шүйде сүйек өсіндісінің сол жағының өңеш
бұлтығына азық жиналып қалады. Азықтанудан кейін 1-2 сағат өте ісік
жойылып, азықтанғанда қайтадан пайда болады. Оперативті ем қолданады.
Операция техникасы.
Малды операцияға дайындау эзофаготомиядағы барлық әдісі
қолданылады.
Өңеш дивертикулына операция жасау
Дивертикулдың бұлтықтары көлемі жағынан кіші болса, операция
инвагинация түрі бойынша өткізеді. Өңеш қабығын кеспей, кілегей
қабығының бір жағының зақымдауын анықтаған соң, өңеш саңылауына
салып, бетіне үзілмелі 3-4 тігін салады.
Егерде дивертикула көлемі үлкейіп тігуге келмейтін жағдайдан, оны
жарады. Өңештің сірлі-бұлшықет бөлігін қиық ретінде, кілегей қабығын
ашпай бөлуге болады.
Соңғы жағын өңештің ішіне аударып, ал сірлі-бұлшықет өңештің
жарасына үзілмелі тігін салады.
Дивертикул астында өңеш бөлігін бірден тарылу байқалса, ұзындығы
3-4 см-дей, онда тарылған бөлігін толық кесіп алып, 2 жақ бұрышын бірібіріне жалғастырып 2-қатарлық тігін салып тігеді. Операция кезінде өңешті
висцеральды бұлшықет қабына тігеді. Операциядан кейін 1-шы тәулікте
малды аш ұстайды. Ірі азықты қолданбай, рационды бірте-бірте көбейтеді.
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Сурет 33 - өңеш дивертикулы

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Бақылау сұрақтары:
Өңештің бітелу себептері?
Өңеш бітелгенде жасалатын емдік шаралара.
Өңеш бітелгенде жасалатын операция.
Трахеотомия қандай жағдайда жасалады?
Өңеш дивертикулы дегеніміз не?
Өңеш дивертикулы кезінде жасалатын операциялар.
Негізгі қолданылатын әдебиеттер:
1. Муралинов К.К., Оперативті хирургия, 2006 ж.
2. Магда И.И., Иткин Б.З., Воронин И.И. Оперативная хирургия с
основами топографической анатомии. М. Колос, 2000 г.
3. Шебиц Х. и др., Оперативная хирургия.// М., «Аквариум», 2001. –
511 с.
Қосымша қолданылатын әдебиеттер:
Дұрманов Қ.Д., Жалпы хирургия, Алматы 2006 ж. 230 бет.
Кузнецов Г.С. Основы топографической анатомии сельскохозяйственных животных. М. 1964 г.
Пульняшенко П.Р.. Анестезия собак и кошек М. 2000 г.
Пункция суставов, сухожильных влагалищ и бурс конечностей
крупного рогатого скота и лошадей. Белая церковь. 1989 г.
Алиев А.А. Оперативные методы лечения животных Л. 1979 г.
Магда И.И., Воронин И.И. «Обезболивание животных» М. 1974 г.
Кашин А.С. Профилактика и остановка кровотечений у животных. М.
1982 г.
Zawie D. A. Medical diseases of the esophagus. Compendium on Continuing
Education for the Practicing Veterinarian 1987. 9; 1146-1152.
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Дәріс № 11
Тақырыбы: Құрсақ аумағының топографиялық анатомиясы, оперативтік
жету.
Кілт сөздер: құрсақ, топография, анатомия, оперативтік жету, новокаинді
тежеу, паранефральді
Дәрістің мақсаты – құрсақ аумағындағы топографиялық анатомияны
меңгеріп, оперативтік жетуді білу, новокаиндік тежеуді жүргізу.
Жоспар:
1. Құрсақ аумағының топанатомиясы
2. Құрсақ аумағын жансыздандыру
1.

Құрсақ аумағының топанатомиясы

Құрсақты үш бөлімге бөледі:
1) алдыңғы—г. epigastrica
2) ортаңғы—г. mesogastrica,
3) артқы—г. hypogastrica

Сурет 34 - Құрсақ аумағының анатомиясы
1.Трахея
2.Өкпе
3.Жүрек
4.Диафрагманың қабырға бөлімі
5.Талақ
6.Сол жақ бүйрек
7. Диафрагманың күмбезiнiң нобайы
8.Ас ішек
9.Кіші тоқ ішек
10. Тоқ ішектің вентралді диафрагмалді
орналасуы

11. Тоқ ішектің вентралді сол жақ
орналасуы
12. Тоқ ішектің бөкселік диафрагмалді
орналасуы
13. Тоқ ішектің сол жақ диафрагмалді
орналасуы
14.Соқыр ішектің басы
15.Тік ішек
16.Құйрық бұлшықеті
17.Анусты көтергіш
18.Тоқ ішектің дорсалді диафрагмалді
айналмасы
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Сурет 35 – Құрсақ аумағындағы жүйкелер
14. r. cutaneus lateralis ni. Thoracici XI - 6-шы көкірек жүйкесінің латеральді
тері тармақтары
15. r. cutaneus lateralis ni. Iliohypogastrici – мықын-құрсақтық жүйкенің
латеральді тері тармақтары
16. r. cutaneus lateralis ni.ilioinguinalis – мықын-шап жүйкенің латеральді тері
тармақтары
17. rr. cutanei dorsales nervorum thoracic – көкірек жүйкесінің дорсальды тері
тармақтары
18. rr. cutanei dorsolaterales – дорсолатералді тері тармақтары
19. rr. cutanei laterales - латеральді тері тармақтары
20. rr. cutanei ventrales – вентральді тері тармақтары
21. rr. ni. Intercostobrachialis – иық-қабырғааралық жүйкесінің тармақтары
ҚҰРСАҚ ҚАБЫРҒАСЫН ЖАНСЫЗДАНДЫРУ
Жылқының және ірі қара малдың операциясы кезінде жансыздандыру
бір жағынан паравертебральді немесе паралюмбалді жасалады. Ұсақ
малдарға Вишневскийдің инфильтрациялық анестезиясы қолданылады.
Жылқының паралюмбалды анестезиясы соңғы қабырғааралығын, мықынқұрсақты, мықын-шап жүйкесін тежеу үшін алғашқы үш бел омыртқасында
жасалады. Инені сүйекке дейін енгізеді, сонан соң өсіндінің соңынан
жылжытып тағы да 0,7—0,8 см тереңдікке енгізеді. 10 мл 3%ды новокаин
ертіндісін енгізеді. Инені шығарар алдында тағы да 10 мл новокаинді
енгізеді.
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Сурет 36 - Желіннің паралюмбалды новокаинді тежеу кескіні. (Башкирову Б
А.): А. 1 — төртбасты бел бұлшықеті; 2—үлкен бел бұлшықеті; 3—беларқалық фасция; 4 — сыртқы ұрық жүйкесі; 5 — шекаралық симпатикалық
баған; Б. — бөксе жүйкелерін тежеу (Ноздрачеву А. Д.): 1—иненің орналасу
бағыты; 2 — бөксе фасциясының париенталды беті; 3 — торшалық кеңістік;
6 – несеп-жыныс жүйесі.
Ірі қара малда паралюмбалды анестезия бірінші, екінші және төртінші
бос қабырға өсіндісінің деңгейінде жасалады. Инені өсінді ұшынан
жылжытып 0,5—0,75 см тереңдікке енгізеді. Инъекция техникасы және
енгізу ертіндісі жылқыныкіне ұқсас.
Паравертебралды жансыздандыру— омыртқа каналынан шыққан
жүйкені жансыздандыру, тек құрсақ қабырғасын жансыздандырып қоймай,
құрсақ ішіндегі ағзаларды да жартылай жансыздадырады. Тежеу нүктесі ірі
қара малда және жылқыда көкірек және 1-2-ші бел жүйкесін тежеу үшін
омыртқаның орталық сызығынан 5 см төмен. 6-8 см тереңдікте ине қабырғаға
тіреледі, сосын жанына қарай ығыстырып, тағы да 0,5 см тереңдікте
енгіземіз. Ертіндіні енгізгенге дейін, тамырлардың
зақымдалмағанын
анықтап алуымыз керек. Әрбір жүйкені тежеу үшін 10-15 мл 3—4%
новокаин ертіндісі енгізіледі (Магда).
Бақылау сұрақтары:
1. Құрсақтың топографяилық анатомиясы.
2. Құрсақты жансыздадыру түрлері.
Негізгі қолданылатын әдебиеттер:
1. Муралинов К.К., Оперативті хирургия, 2006 ж.
2. Магда И.И., Иткин Б.З., Воронин И.И. Оперативная хирургия с
основами топографической анатомии. М. Колос, 2000 г.
3. Шебиц Х. и др., Оперативная хирургия.// М., «Аквариум», 2001. –
511 с.
Қосымша қолданылатын әдебиеттер:
1. Дұрманов Қ.Д., Жалпы хирургия, Алматы 2006 ж. 230 бет.
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2. Кузнецов Г.С. Основы топографической анатомии сельскохозяйственных животных. М. 1964 г.
3. Пульняшенко П.Р.. Анестезия собак и кошек М. 2000 г.
4. Пункция суставов, сухожильных влагалищ и бурс конечностей
крупного рогатого скота и лошадей. Белая церковь. 1989 г.
5. Алиев А.А. Оперативные методы лечения животных Л. 1979 г.
6. Магда И.И., Воронин И.И. «Обезболивание животных» М. 1974 г.
7. Кашин А.С. Профилактика и остановка кровотечений у животных. М.
1982 г.
8. Паршин А.А. и др., Хирургические операции у собак и кошек.//
«Аквариум», ФГУИППВ. 2003. – 230 с.
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Дәріс №12
Тақырып: Құрсақ аумағына жасалатын операциялар
(интербелсенді әдістердің көмегімен).
Кілт сөздер: құрсақ аумағы, операция, операция техникасы, жарық,
кіндік жарығы, руменоцентез
Дәрістің мақсаты – мес қарынды тесу және жарыққа операция жасалу
техникасын меңгеру.
- «Не білеміз?»
- «Қандай проблемалар бар?»
Жоспар:
1. Мес қарынды тесу
2. Жарықтардың операциясы
Өндірістік жағдай
Асқар сәуірдің 19 күні 10 Алатау тұқымды сиырларын таңертең Алатау
бөктеріне жайылымға шығарды. Жайылымда жоңышқа жақсы өскен, бір күн
бұрын кешке жақын жаңбыр жауған. 30 минуттан кейін 2 сиырдың
мазасызданғанын байқады.
Иесінің байқаған клиникалық белгілері: ауру тез дамыған, мал
мазасызданған, жиі жатып, орнынан қайта тұрады. Азық жемейді, су ішпейді,
күйіс қайырмайды, қарны ұлғайған. Тынысы жиілеген.
Балау: ?
Осы жағдайда сіз не істередіңіз:
проблеманың шешімін тез арада табыңыздар;
проблеманы шешуде көптеген дәлелдер келтіріңіздер :
Осы проблеманың алғашқы шешімдері:
1. Аш бүйіріне массаж;
2. Малды өрге айдау;
3. 3 л сүт ішкізу, 1 (10-20г) ас қасық ихтиол ішкізу, креосин, креолин,
скипидар, 1 ас қасық сүт қышқылын; арақ, антибиотик, 160-200м л 2 л суға
дайындалған тимпанол.
4. Бензин немесе солярканы иіскету.
5. Үстіне суық су құю;
6. Тілін қайта-қайта тарту арқылы малды кекірту.
7. Зонд жіберу.
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Осы жоғарыда аталған іс –шаралар көмек бермеген жағдайда.
Мес қарынды тесеміз, латын атауы (................?)
Тесу техникасы: аш бүйірден теріні тартып, барлық күшін салып, троакармен
теседі. Егер терісі қалың болса, алдымен теріні скальпелмен тіліп алады.
Троакар енгеннен кейін, қалқанын қалдырып қанжарды (үш қырлы) суырып
алады.
Газды жаймен шығарады, неліктен?
Егер газды тез шығарсақ, мидағы қан тез таралып, ми анемиясынан,
малдың талып қалуы байқалады.
Гильзасы түсіп кетпеу үшін, теріге бекітіп қоямыз. Газ шығып
болғаннан кейін, ашу процессін тоқтату үшін, гильза арқылы сүт қышқылын,
тимол, тимпанол енгізеді. 2-5 сағаттан кейін троакарды алып тастайды.
Тескен жерді йодты спиртпен өңдеп. Теріні коллодимен желімдейді.

Сурет 37 – ірі қара малды аш бүйірінен тесу
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Сурет 38– тесу нүктелері
3. Жарық (hernia) - анатомиялық немесе жасанды патологиялық қуыстан
ішкі мүшелердің (ішек, жатыр, шажырқай, несеп қапшығы және т.б.)
түсуі.

Сурет 39 – Жарықтың түрлері
Себептері : Жарақат, ірі қара малда патологиялық туудан, жылқыда
бұлшықеттердің созылуынан және үзілуінен, қатты күшенуден.
Жарықтың түрлері
1. Кіндік жарығы
2. Диафрагмалды жарық
3. Перианалды жарық
4. Ингвиналды жарық
5. Құрсақ жарығы
6. Шап-ұмалық жарық
7. Операциядан кейінгі жарық (15 жарық түрлері белгілі)
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Сурет 40 – Жарықтың түрлері
Проляпсус –жарақаттан құрсақ жыртылып, ішкі мүшелердің тері
астына немесе бұлшықет аралығындағы кеңістікке түсуін айтады.
Эвентрация –ішкі мүшелердің сыртқа түсуін айтамыз.
Жарықтың:
Жарық саңылауы (сақинасы)
Жарық қапшығы
Жарық түсіндісі (ішек, шажырқай т.б.) болады.
Жарқытың жіктелуі.
 пайда болуына байланысты: туа және жүре пайда болған.
 салынатын және салынбайтын (қысылған) жарық.
Балау
1. Клиникалық зерттеу
2. Сипау (пальпация)
3. Рентген
4. УЗИ
20-дан астам операция түрлері белгілі. Ол жарық түріне (салынатын
және салынбайтын) және сақинасының көлеміне байланысты.
Операция 4 сатыда өтеді:
1. Жарық қапшығын тілу.
2. Жарық қапшығын жою.
3. Жарық саңылауын жабу.
4. Теріні тігу.
Жарыққа қолданылатын операциялық әдістер
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Гутман әдісі
Сапожников әдісі
Оливков әдісі
Лаксер әдісі
Ельцов әдісі
Геринга-Седамгродск әдісі

Операциядан кейін қалпына келу уақыты.
Операциядан кейінгі қабыну 10-14 күннен кейін қалпына келеді.
6-8 аптадан кейін толық жазылу байқалады.
Операциядан кейінгі күтім
Операциядан кейін жеңіл және тез қортылатын азық беру керек.
Анальгетиктерді қолданамыз.
Алғашқы 3 аптада тыныштық жағдайда ұстау.
Бақылау сұрақтары:
1. Руменоцентез дегеніміз не?
2. Қандай жағдайда руменоцентез жасалады?
3. Жарықтың қандай түрлерін білесіңдер?
4. Проляпсус дегеніміз не?
5. Эвентрация дегеніміз не?
Негізгі қолданылатын әдебиеттер:
1. Муралинов К.К., Оперативті хирургия, 2006 ж.
2. Магда И.И., Иткин Б.З., Воронин И.И. Оперативная хирургия с
основами топографической анатомии. М. Колос, 2000 г.
3. Шебиц Х. и др., Оперативная хирургия.// М., «Аквариум», 2001. – 511
с.
Қосымша қолданылатын әдебиеттер:
1. Дұрманов Қ.Д., Жалпы хирургия, Алматы 2006 ж. 230 бет.
2. Кузнецов Г.С. Основы топографической анатомии сельскохозяйственных животных. М. 1964 г.
3. Пульняшенко П.Р.. Анестезия собак и кошек М. 2000 г.
4. Пункция суставов, сухожильных влагалищ и бурс конечностей
крупного рогатого скота и лошадей. Белая церковь. 1989 г.
5. Алиев А.А. Оперативные методы лечения животных Л. 1979 г.
6. Магда И.И., Воронин И.И. «Обезболивание животных» М. 1974 г.
7. Кашин А.С. Профилактика и остановка кровотечений у животных. М.
1982 г.
8. Паршин А.А. и др., Хирургические операции у собак и кошек.//
«Аквариум», ФГУИППВ. 2003. – 230 с.
9. Полли М. Тейлор и др., Травматология собак
и кошек.// М.,
«Аквариум», 2003. -221 с.
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Дәріс №13
Тақырып: Несеп жыныс ағзаларының топанатомиясы және жасалатын
операциялар.
Кілт сөздер: несеп жыныс аумағы, операция, операция техникасы,
уретротомия, уретростомия, цистотомия, жарық, кіндік жарығы,
руменоцентез
Дәрістің мақсаты – несеп аумағына операция жасалу техникасын
меңгеру.
Жоспар:
1. Несеп жыныс ағзаларының топанатомиясы
2. Уретротомия және уретростомия
3. Цистотомия
1. Несеп жыныс ағзаларының топанатомиясы
2.Уретротомия және уретростомия
Уретротомия дегеніміз - несеп шығаратын каналын хирургиялық
жолмен тілу.
Себептері:
Құрғақ тамақ, зәр қышқылдығының өзгеруі (ph 7 және жоғары).
Көрсеткіші: жыныс мүшесінің ампутациясы, уретраның стенозды
тыртықтануынан.
Балау
Несеп анализі
Рентген
Емі:
Шұғыл көмек немесе алғашқы көмек;
Консервативті;
Хирургиялық.
Алғашқы көмек;
Ол үшін:
Ретропульсионды әдіс;
Несеп қапшығына катетер енгізу;
Ультрадыбыс аппараты арқылы тасты үгету;
Цистоцентез.
Ретропульсионды әдіс:
а) Катетерді тасқа жеткенге дейін енгізу;
б) 2%-ды лидокаин ертіндісін енгізеді.
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в) Асау жануарларға жансыздандыратын , ауырсынуды басатын есірткелік
препараттарды қолдану керек.
г) Жыныс мүшесіне катетерді енгіземіз, катетерге шприцті жалғастырып 2060 мл жылы стерильді натрий хлоридін енгіземіз. Несеп каналын саусағымен
басып тұрып, натрий хлоридін енгізе береміз, уретра созылғанға дейін, сонан
соң катетерди алып тастап, саусағымызды жібереміз. Нәтижесінде тас несеп
шығаратын саңылауға немесе несеп қапшығына түседі. Фолея катетерін
қолданған ыңғайлы. Осы процессті тас несеп қапшығына түскенге дейін
қайталай береміз.
Ультрадыбыс аппаратына қосылған арнайы зонд арқылы тасты
үгетеміз.
Операция техникасы. Ірі қара малды тұрып тұру жағдайында, ал ұсақ
малдарға жатқызып жасайды. Өткізгіштік анестезия жасалады. Уретраға
катетер енгізеді; тілік жасалатын жерден жоғары, қанды тоқтату үшін, ішек
жомымен қысады. Жылқыда және бұқада құйымшақ доғасының деңгейінен
бастап төмен қарай 7-8 см (итте 2 см) тілік жасайды. Иттерде анустан 5-6 см
төмен. Катетерге негізделе отырып барлық қабаттарды тіледі. Уретраның
кілегейлі қабығын үзілмелі тігіспен теріге тігеді. Уретростоманың ұзындығы
4 см кем болмау керек. Өйткені бөлінген зәр аяқтарды былғайды, ол жерде
экзема пайда болады. Тігісті 9-14 күннен кейін алып тастайды.
3.Несеп қапшығындағы тастар
Несеп қапшығындағы тастардың жиналуы несеп тас ауруына бірденбір негіз болып табылады. Несеп тас ауруы барлық үй жануарларында
кездеседі. Уролитиазаның эндемиялық формасы қауіпті болып табылады,
бұл кезде біраз бас мал ауырады және ауру жіті өтіп, малдың өліміне
әкеліп соғады.
Себебі және патогенез. Несеп тас ауруының пайда болу себебі әр
түрлі: химико-коллоидты, эндокринді, инфекциялық және алиментарлық.
Жануарларда эндемиялық уролитиазаның пайда болуының негізгі
факторларының бірі азық, яғни А витаминінің және май қышқылдарының
жетіспеушілігі, азықта фосфат, магний тұздарының көбеюі, су аз
қабылдауы.
Организмде А витаминінің және май қышқылдарының жетіспеуі ішкі
ағзалардың, әсіресе несеп мүшелердің эпителиінің морфологиялық
құрлымының өзгеруіне, сонымен қатар бүйректе патологиялық процесстің
(нефроз, нефрит) дамуына әкеліп соғады. Эпителий бүтіндігінің
бұзылуынан, оның тереңді және көлемді десквамацияға ұшырауына әкеліп,
қорғаныс қызметі бұзылады. Бүйректің паренхиматозды дистрофиясының
әсерінен белоктік заттардың және бір-біріне жабысқан эпителий
торшалары көп мөлшерде несеп қапшығында жиналады. Патологиялық
процесстің нәтижесінде, несеп жолдарының кілегейлі қабығының
бүтіндігінің бұзылуынан несеп тасының пайда болуының біріншлік
процессі яғни органикалық негізді тас гелі пайда болады. Егер несеп
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жолдары микрофлорамен асқынса, іріңнің, фибриннің және кілегейдің
нәтижесінде тас гелінің пайда болуы тездетіледі. Эпителидің қорғаныс
қызметінің бұзылуынан несеп жолдарына түскен микробтар (стафилококк,
ішек таяқшалары) көбееді. Микробтар өмір сүру барысында уреаза
ферментін бөледі, нәтижесінде мочевина ыдырап, аммиак бөлінеді, несеп
сілтіленеді. Несеп тұзының түсуі және тастың кристаллизациясы екіншілік
поцесс болып табылады.
Несепте тастың пайда болуына тұздың
концентрациясы қажет, бірақ міндетті емес. Несепте тұз концентрациясы
өте жоғары болғанымен, егер несеп жолдарының кілегейлі қабығының
бүтіндігі бұзылмаса тас пайда болмайды. Несепте гелдің болуы тастың
пайда болуының бірден-бір негізі болып табылады. Пайда болған тас
іріңнің, тұздың, кілегейдің жиналуынан ұлғаяды. Химиялық құрамына
байланысты мынадай түрлерін ажыратамыз: оксалаттар —қымыздық
қышқылды әк, карбонаттар — көмір қышқылды кальцин, ураттар— несеп
қышқылды тұз, фосфаттар— фосфорды қышқылды тұз. Цистинді және
ксантинді тастар жануарларды сирек кездеседі. Ірі қара малдарда
силикатты тастардың пайда болуы байқалған. Күзендерде белоктік және
коллоидтық тастар кездеседі.
Несеп қапшығының тастары біріншілік яғни тастар несеп
қапшығының өзінде пайда болады және екіншілік яғни тастар бүйрек
лоханкасынан несеп қапшығына түседі. Кейде несеп қапшығында көп
мөлшерде құм кездеседі (ірі қара малда 15 кг-ға дейін). Тастың көлемі әр
түрлі болады. Ұсақ тастар қозғалмалы келеді, олар несеп жолдарына түсіп
кетіп, кез - келген жерде уретра каналын жауып тастайды. Тастың несеп
жолдарын қысқа мерзімге немесе толық жауып тастауы, бүйрек қызметіне
және несеп жолдарының динамикасына кері әсер етеді.
Несеп
қапшығында несептың шамадан тыс жиналуы, несеп ішілік қысымның
жоғарылауына әкеліп соқтырады. Несеп жолдарының толық немесе ұзақ
мерзімге жабылуы рефлюкстің пайда болуына, яғни несептің кері ағуына
әкеліп соғады. Несеп қапшығында несептің шамадан тыс көбейіп, сыртқа
шықпауынан, несеп қайта бүйрек лоханкасына барады. Несептің
созылмалы тұрып қалуы (уростаз), пиелитке, пиелонефритке және
гидронефрозға әкеліп соқтырады.
Клиникалық белгілер. Егер тас жылтыр және үлкен болмаса, малда
ауырсыну сезімі байқалмайды. Көп жағдайда мал несеп бөлуі үшін
күшенеді, несептің бөлінуі кезінде ауырсыну байқалады, қан бөлініп
шығады. Егер күзендердің несеп каналында тас тұрып қалса, несеп бөлінуі
қиындайда кейде тұрып шықпайды, нәтижесінде «ылғалды қарын» пайда
болады, өздігінен бөлінген несеп аңның терісін сулайды, сонан соң парез
дамиды. Несеп қапшығының кілегейлі қабығы қабынады, несеп бөлгенде
ауырсыну сезімі байқалады, несеп ылайлы және іріңді.
Уролитиазаның негізгі белгісі гематурия және пиоурия болып
табылады.
68

Күзеннің эндемиялық уролитиаза барысында несеп мүшесінің
зақымдалуымен қатар, конъюнктивит, кератит, ринит, бронхопневмония,
гастроэнтерит бауырдың майлы дистрофиясы байқалады.
Балау. Малдың жағдайына қарап байқайды, несеп бөлуіне, несеп
түсіне және зертханалық зерттеудің нәтижелеріне сүйеніп қояды. Ұсақ
малдарда қарынның сырт жағынан несеп қапшығын ұстап ірі тастарды
байқауға болады, ірі қара малдарда несеп қапшығын ректальді жолмен
зерттеу жүргізеді. Егер тас уретральді каналда тұрып қалса, катетер енгізу
арқыл байқауға болады.
Несепті зертханалық зерттеулер жүргізу
барысында морфологиялық өзгерістер байқалады (эритроцит, лейкоцит,
несеп тұздары). Ұсақ малдарда диагнозды рентгеногрфия жасау арқылы
нақтылайды.
Өтуі. Күзендерде эндемиялық уролитиаза кезінде болжам қолайсыз.
Емі. Уролитиазаның оперативтік емі цистотомия немесе уретротомия
жолымен тасты алып тастайды. Цистотомия жасау ұсақ малдарда тиімді
болып табылады. Ірі қара малда цистотомия кеңінен қолданбайды.
Иттерде, мысықтарды және күзендерде цистотомия лапаротомия жолымен
және несеп қапшығының дорсальді қабырғасын тілу арқылы жасалады.
Несеп қапшығын тастан босатқаннан кейін, екі этажды сірлі-бұлшықетті
тігіспен тігеміз. Ірі қара малдарда және жылқыларда несеп қапшығындағы
тастың пайда болуы жаймен дамыса, күрделі асқынулар болмаса, мал ұзақ
уақыт өнімділігі және жұмысқа қабілеті сақталады. Эндемиялық
уролитиаза қойларда күзендердегідей жіті өтеді.
Тасты оперативтік жолмен алып тастағаннан кейін рецидив беруі
мүмкін.
Аралас наркоз жасалып операция жүргізіледі. Жатқызып бекемдейді.
Құрсақты ақ сызықтың бойымен тіледі. Тілік ұзындығы еркек малда 8-10 см,
ұрғашы малда 1-2 см. Сонан соң несеп қапшығын саусақпен жаймен тілікке
қарай жақындатады, жібек жіппен кілегейлі қабықты зақымдап алмай екі
жақтан уақытша тігеді. Несепті шприцтің көмегімен босатып алады, несеп
қапшығын тіледі. Несеп қапшығының кілегейлі қабығында бұлшықет
қабатын қарағанда тілікті кіші тілеміз.
Доғал ілмектермен ашып, тастарды саусақпен немесе корнцангтің
көмегімен алып тастаймыз. Егер құм болса онда оны меттал қасықтармен
алып тастаймыз. Несеп қапшығына кетгуттің көмегімен 2 қабат тігеміз.
Алдымен жара шетінен 3-4 мм қашықтықта үзілмелі тігіспен кілегейлі
қабаттан басқа барлық қабаттарды біріктіреді. Егер жіптер несеп
қапшығының ішінде болса. Сол жерлерге тұздар жиналып қайта тас түзеді.
Екінші қабаты ішек тігісіне ұқсас сірлі-бұлшықетті тігеміз. Құрсақ
қабырғасын қабатты тігістерді қолдана отырып тігеді.
Несепте тастың пайда болуына әсер ететін себептерді жою керек. А
гиповитаминозымен күресу яғни бауыр және ішек қызметін қалпына
келтіру, азықтың құрамындағы май, белок, көмірсу, витамин, фосфор,
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магний, кальций тұздарының ара қатынастары дұрыс болуы керек. Несеп
жолдарының инфекциялануына жол бермеу керек.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

Бақылау сұрақтары:
1. Уретротомия мен уретростомияның айырмашылығы?
2. Цистотомия жиі қай жануарларға және қандай жағдайда
жасалады?
3. Уретраның орналасу топанатомиясы.
4. Несеп қапшығының топанатомиясы.
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Дәріс № 14
Тақырып: Малды пішу
Кілт сөздер: кастрация, стерилизация, крипторх
Дәрістің мақсаты – ұрғашы және еркек малды пішудің жасалу
техникасын меңгеру.
Жоспар:
1. Еркек малды пішу
2. Ұрғашы малды пішу
3. Крипторх малды пішу
1. Еркек малды пішу
Ауылшаруашылық
жануарларын
топографиялық қысқаша мәліметтер

пішу

анатомо-

Жануарлардың ендері эмбрионалдық даму кезеңінде іште болады да,
жануарлардың туар қарсаңында шап шеңбері арқылы ұмасына түседі. Ірі
малдардың ұмасындағы ендері шап арасында тұрады. Жылқылар мен күйіс
малдарында — санының алдыңғы жағына жақын тұрады.
Ұма теріден, серпімді бұлшықет қаптап және купер шандырынан
құралады. Ұманың терісі жұқалау болады; иттерде, мысықтарда және ұсақ
күйістілерде түкті болады; жылқылардың, ірі қара малдардың және
шошқалардың ұмасындағы түгі аз және майда болады. Ұмасының дәл
ортасында, оңға және солға екі бөліп тұратын көзге айқын түсетін жігі
болады.
Серпімді бұлшықет қабығы, тері астылық қабат пен шандырдан
құралады. Ондағы қабығы ұма терісіне тығыз байланысып тұрады,
сондықтан бұлшықеттердің талшықтары жиырылған кезінде ұмасы да
жиырылады. Сонымен қатар серпімді қабығы ұманың қабырғасын құрайды,
сөйтіп ол ұманы оң және сол жақ екіге бөліп, ұма қуысын жасайды.
Купер шандыры өте тығыз фибриозды тақташық тәрізді болады, ол
серпімді бұлшықет қабықпен тығыз қосылған және астыңғы ұлпалармен
бірігеді.
Бұлшықет — ен көтергіші — жолақ бұлшықеттен кұралады да, жалпы
қынап қабығын сырт жағынан жауып, онымен өте тығыз байланысады. Ен
көтергішін сыртқы беткейінен жұқа шандыр қаптайды, ол ұманын ішкі жақ
қабырғасымен біріктіргіш ұлпамен жалғасады. Бұлшықеттер жиырылған
қезінде ен жоғары тартылады.
Еннің қынаптық қабығы. Әрбір ұма қуысының ішіндегі еннің
көтергіші жағынан екі қабығы болады: 1) өзара берік қосақталған екі
тақтадан (сыртқы тығыз талшықты және ішкісі сірлі — іштің ішкі
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жапырағы) және қынап қуысынан құралады, өзі қынап қапшығы сияқты
келетін жалпы қынап қабығы болады ; 2) арнаулы не өзіндік қынап қабығы
болады, ол іштің сыртқы жапырақшасы. Ол ен мен сағақты тікелей және
берік қоршап тұрады, салбырай түскені кезінде ілесе жүреді. Әлгідей
арнаулы қабықпен, сондай-ақ тамырлар мен жүйкелерді де қоршалған, олар
ен бауын құрастырады.
Пішу жөніндегі түсінік
Пішу деп экономикалық немесе емдік мақсатта, жыныс бездерінің
қызметін тоқтататын операцияны айтады.
Жануарларды операцияға дайындау
Жануарды қалаған жасында пішуге болады, бірақ жас кезінде кесу
пайдалырақ соғады, өйткені кәрі малдарды піштірілгенде оларды міністік
және баска да керекті өзгерістер туа қоймайды.
Жалпылама пішу науқанын, жануардың түлеген жүні әбден түсіп
болатын кезіне, көктемнің ақырына және күздің басына туралау керек.
Операцияны жасамас бұрын ұмасы мен күпегін сабынды сумен жуып,
тазалау керек.
Егер жануардың түлеуі әлі басылмаса, онда жүнін 1%-дық креолин
ертіндімен шылау керек.
Пішу аспаптары
Пішу үшін екі бүйірлі скальпелдер, түзу және қыйсық қайшы,
пинцеттер, ине ұстағыш, инелер, жібек, таңу материалдары және арнаулы
аспаптар болуы керек. Соңғыларға пішу қысқышы, эмаскулятор, ен
қысқышы, ен қысқышы үшін винт және т. с. жатады.
Айғырды пішу әдістері
Айғырларды әдетте 2,5 — 4 жасында піштіреді.
Енін алып тастау әдісімен пішу тиімдірек.
Әдістердің ең тиімдісі болу себебі: 1) бездерінің қызметін мүлде
тоқтатып тастайды, 2) екіншілік қан ағыс болмайды, 3) асептика шараларын
толық қанағаттандырады, 4) іріп-шіру процесін болмайды, 5) піштірілген
малдың денсаулығына әсер етпейді.
Жиі қолданылып жүрген пішу әдістері: 1) пішу қысқышын қолдану, 2)
эмаскулятормен кесу, 3) буу, 4) Ен бауын үзу, 6) қысқышпен пішу.
Қысқыш қолданып пішу.
Пішуден бір күн бұрын, не сол күні хирургтің өзі шап шеңберін
тексереді. Ол үшін қолын тік ішектің ішіне салады, шат сүйектің көлденең
сабағына дейін жеткізеді де, қолын 10—15 см шамасы бір жағына бұрып 3 см
алдына созып, қатпар тәрізденген шап шеңберін сипалайды.
Асау айғырларды құлату алдында, нейролептиктер (рометар, ромпун)
жүргізіледі. Операция жасауға ыңғайлы болу үшін, айғырды сол жақ
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бүйіріне, егер де операцияны стол үстінде жасайтын болса оқ жақ бүйіріне
жатқызады да, операция орнын дайындайды. Ұмасын жақсылап йодты
спиртпен немесе арақпен сүртеді, 5 %-ды йодтың тұнбасын жағады.
Күпегінің ішіне дәке және макта тампонын салып, оны қысқыштармен
қысып қоюға болады.
Операция техникасы. Ендерді іштен тартады да, оның астыңғы
жағына өзінің сол қолын салып, ұмасын сұқ саусағымен басбармағының
арасында боларлықтай етіп қысып ұстайды, не ұманың мойнына резина
түтігін орай салады да, оңай шешілерліктей етіп байлайды. Осылайша
байлау дұрыстап тілуге мүмкіншілік тудырады, өйткені ұма терісіне күштің
көп түсетіндігінен оның жігі көзге айқын түсетін болады. Одан кейінгі
жерде бүйірлі скальпелмен ұстап, ұма тігісіне қатар тіледі, сол кезде төменгі
енін бір жағына қарата, одан 1,5—2 см шамасы аулақ ұстайды. Терісін
өзінің қатпарымен серпімді бұлшықет қабығын, жалпы қынап қабығын
ашады.
Енін шығарып алғаннан кейін аралық тарамысын, оның жалпы қынап
қабығына қосылған аумағына жақын жерінен қиып жібереді. Содан кейін
енді оң қолға ұстап, сол қолымен ұмасын жалпы қынап қабығымен бірге,
ішке қарай ығыстырып жібере береді. Сол кезеңде жәрдемші адам аузы
ашылған пішу қысқышын туралап әкеледі де, ен сағағының үстіңгі жағынан
шамасы 5-8 см қашығырақ, ен бауын езіп-езіп жібереді. Бұл жағдай қатты
ауыртады, жануардың мазасы кетеді, сондықтан ен бауын шамадан тысқары
тартып жібермеу үшін, қысқышты ішке қарай баса ұстайды.
Қысқыш салған кезде оның арасында терісі мен жалпы қынап
қабығының шымшылап, ал бұталарын біріктіріп тұрған винт басының сырт
жағында болуына көңіл аудару керек. Ен бауын езіп болғаннан кейін, енін
бұрайды. Бұрауды әбден ажырағанға дейін асықпастан орындайды, ал ен
бауының түбірі 2 см артық болмауға тиіс, өйткені одан артық болса екінші
рет тағы бұрап, қысқартуға тура келеді. Ен бауының үзілген ұштары түйіліп
қалатындықтан, бұрау әдісімен қанның ақпастан тоқтатып қалуын
қамтамасыз етеді. Қысқышты енін бұрап болысымен, іле-шала босатып
алады, оның алдын ала ен бауының орнында қалған түбіріне йодтың 5 %-ды
спирт ерітіндісін жағады, содан кейін ұманы төмен қарай тарту жолымен, ен
бауының түбірін жалпы қынап қабығының қуысына енгізеді. Қабыну
процессі болмас үшін қосымша сол қуысқа антибиотик ұнтағын себеді және
бұлшықетке антибиотик (стрептомицин, бициллин, цефазолин) енгізеді.
Төменгі (сол жақ) енін алып болғаннан кейін, сол әдісті оң жақ еніне де
қолданады.
Пішу қысқышының көмегімен пішу өте ыңғайлы болады, сондықтан
бұл әдіс осы күні кеңінен қолданылады, қан ағу жағдайлары сирек
кездеседі, бірақ бұл әдісті шап сақинасы кең малдарға қолдануға болмайды.
Эмаскулятормен пішу. Эмаскулятормен пішу қысқыштарды қолдану
принципіне ұқсас, ол ен бауын езеді, сонымен қатар ол өзінің өткір
тетіктерімен ен бауын қиып та жібереді. Операциясы тым тез орындалады.
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Жалпы қынап қабығын ашып, аралық тарамын кесіп болғаннан кейін,
эмаскулятор салуға кіріседі. Эмаскуляторды оның кескіш тетігін енге жақын,
ал езгіш тетігін — құрсақ қабырғасына жақын келетіндей етіп салады.
Аспап ен бауының өнбойлық өсіне перпендикуляр және ен сағағының
үстінгі жағын ала 4—6 см қашықтықта орналасуы керек. Ен бауын
эмаскулятормен езу ісін ені әбден түсіп қалғанға дейін, асықпастан біртебірте жүргізеді. Енін ажыратып болғаннан кейін, қанның жақсы тиылуы
үшін эмаскуляторды 3—4 минут бойы босатпастан, қысып ұстайды, содан
кейін бұталарын асықпай жазып, эмаскуляторды босатып алады.
Байлап пішу — кетгуттан немесе жібектен жасалған кәдімгі қазықбау
салу. Алдыңғы әдіспен енін ашады да, аралық тарамысты қияды, содан кейін
бауын тартып, үстінен жіппен байлайды. Жібі босап және шешіліп кетпеуі
үшін оны теңіз түйінмен байлайды не алдын ала тігіп қояды. Ен бауын
байлаған жіптен 1,0—1,5 см төменірек алып, айнала кеседі.
Ен бауын бұрау. Пішудің бұл әдісі өте сирек қолданылады. Оны былай
жасайды: енін ашып болғаннан кейін асептикалық ережелерін қолдана
отырып, саусақтарымен шап шеңберіне мейлінше жақын жерінен алып, ен
бауын қысып ұстайды, ал екінші қолымен енді бұрайды. Енді 10—15 қайтара
бұрағанның өзінде-ақ тамырлары бұзылады да, ені ұрық жолына ілініп
қалады, оны үзіп жібереді. Ен бауын саусақтарымен ұстамай-ақ ерекше
қысқышпен ұстауға да болады. Бұл әдісте жасамыс айғырлардан қан кетеді,
сондықтан бұл қолданылмай қалдырылған әдіс десе де болады, ондай әдіс
қысқышқа салып кестірген кезде қолданылатын қосымша шара есебінде ғана
жасалады.
Тарту. Пішудің бұл әдісі, өз атына лайық үзу жолымен, енді басқа
мүшесінен ажырату болады. Бұл әдісте ен бауының тамырлары үзіледі,
олар бұралып қалады да, қаны ұйыды. Бұл айғырлар үшін қауыпты.
Өйткені ішкі қан ағу пайда болады немесе оның іште қысылуынан жарық
ауруын тудыруы мүмкін. Сондықтан мұны өте сирек қолданады.
Қысқышқа салып пішу. Айғырларды қысқыш қолданып, екі әдіспен
піштіреді. Жабық әдіспен жалпы қынап қабығы тілінбейді, ал ашық әдісте —
жалпы қынап қабығы тілінеді. Пішудің жабық әдісі ішегін зақымдап алмау
мақсатында шап шеңберлері кеңейген болса және ұмасында жалған жарығы
болған жағдайларда қолданады. Қысқыштың арасына салып ашық әдіспен
жылқыны пішу сирек қолданылады. Бұл операцияға жануарды қысқышпен
піштірілгендегідей етіп дайындайды. Терісімен қоса шандырын тіліп
болғаннан кейін ен бауын айналдыра қоршап тұрған жалпы қынап қабығына
дайын тұрған қысқыштарды салады.
Қысқыштарды алдынан артына қарата, ен бауының енбойлық өсіне
перпендикуляр бағытта салады. Ен бауының қысқыштар аралығына тақта
тәрізді болып, тегіс жатуы керек. Қысқыштардың арасына терінің не еннің
кішкентай түйірінің түсіп кетпеу жағына сақ болу керек. Қысқыштардың
дұрыс салынғандығын байқап болғаннан кейін, қысқыш не винт қолданып,
оларды қысып біріне-бірін жақындатуға кіріседі. Жақындатқаннан кейін
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қысқыштардың үстіне қазық бау шалып жіппен таңады. Байламның шешіліп
кетпеуі үшін, жіптің ұштарына теңіз түйінін салады, қысқыштарды бір орап
алады да байлайды. Ен бауын қынап қабығымен бірге, қысқыштың төменгі
жағынан 2 см шамасындай қашықтықта кеседі де, екінші еннің операциясына
кіріседі. Кестірілген қуысына вазелин майын жағады.
Ашық әдісте аралық тарамысты қырқуға жарамайды, өйткені кестіріп
болғаннан кейін ен бауының түсіп кететін жағдайлары болады.
Кестірілген жердің жарасын ластап алмау үшін, операция жасар
алдында оның құйрығын байлап қояды.
Қысқыш салынған жерде пайда болған жара қабығын кесуге
жарамайды, өйткені одан қан кетеді, әбден шірігеннен кейін бірнеше күнде
оның өзі-ақ түсіп қалады. Жараның ернеуіне йодоформ не бор қышқылы
майын жағады. Кескен жеріндегі жарасының аузы, ен бауынан шіруге
айналған ұлпаны, әбден түскенге дейін бітеліп қалмауын бақылау керек.
Піштірілген жерінің жарасы 20—25 күнде жазыла бастайды.
Операциядан кейінгі күтімі. Операция ойдағыдай жасалса, кестірген
жерінің жарасына ем керек етпейді. Жануардың ұмасы мен күпегі ісіп кетпеу
үшін, піштірілгеннен бір күннен кейін бір сағаттан, жетелеп жүріп
серуендету керек. Жылқыны бесінші күні алғаш жеңіл, ал содан кейін ауыр
жұмыстарға қосуға рұқсат етіледі, піштірілген жерінің жарасы 16—20 күнде
толық жазылады.
2. Ұрғашы малды пішу (видео көрініс)
3.Крипторх малды пішу
Крипторхизм дегеніміз–ұмада жұмыртқалықтың болмауы.
Грек тілінен аударғанда «criptos» (жасырын) және «orchis
(жұмыртқалық) «жасырын жұмыртқа» - дегенді білдіреді, жұмыртқалықтың
ұмадан басқа жерде орналасуы: құрсақ қуысында, шап каналында, шап
аумағындағы тері астына.
Жіктелуі
-бір жақты
-екі жақты
-нағыз крипторхизм
-жалған крипторхизм
-ұрық безінің эктопиясы
-көтерілген ұрық безі
Иттерде қаншалықты жиі кездеседі.
Ірі иттерге қарағанда кішкентай иттерде жиі кездеседі. Крипторхизм
жиі пуделдерде, померанский шпиц, йоркширский терьер, чихуахуа,
мальтийский болонка, боксер, пекинес, той терьер.
Балау
- Көзбен көру
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- Пальпация (сипап көру)
- Узи-диагностика
Емі
- Консервативті
- Хирургиялық
- кастрация
- орхипексия (жұмыртқаны көрші ұлпаларға тігу)

Ұмада тек бір ғана ұрық безі
(жұмыртқа) бар

Шап сақинасының аумағы
арқылы жетеді

Ен бауының ұзындығына
көңіл аударамыз

Жіпті ұрық безімен
қосымшасының арасынан
өткіземіз.

Ұманы ашамыз

Жіпті мықын сүйегі
арқылы өткіземіз

Сурет 41 – крипторх итті пішу
Бақылау сұрақтары:
1. Қандай жағдайда еркек малды пішеді?
2. Ұрғашы малды пішу техникасы.
3. Крипторх дегеніміз не?
4. Крипторх малды пішумен қалыпты жағдайдағы пішуден
айырмашылығы?
Негізгі қолданылатын әдебиеттер:
1. Муралинов К.К., Оперативті хирургия, 2006 ж.
2. Магда И.И., Иткин Б.З., Воронин И.И. Оперативная хирургия с
основами топографической анатомии. М. Колос, 2000 г.
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3. Шебиц Х. и др., Оперативная хирургия.// М., «Аквариум», 2001. – 511
с.
Қосымша қолданылатын әдебиеттер:
1. Кузнецов Г.С. Основы топографической анатомии сельскохозяйственных животных. М. 1964 г.
2. Алиев А.А. Оперативные методы лечения животных Л. 1979 г.
3. Магда И.И., Воронин И.И. «Обезболивание животных» М. 1974 г.
4. Паршин А.А. и др., Хирургические операции у собак и кошек.//
«Аквариум», ФГУИППВ. 2003. – 230 с.
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Дәріс № 15
Тақырып: Алдыңғы және артқы аяқтардың топографиялық
анатомиясы.
Кілт сөздер: алдыңғы аяқтың операциясы, артқы аяқтың операциясы
алдыңғы аяқты тежеу, артқы аяқты тежеу.
Дәрістің мақсаты – алдыңғы және артқы аяқтардың новокаинді тежеу
және операция жасау техникасын үйрену.
Жоспар:
1. Алдыңғы және артқы аяқтардың топанатомиясы.
2. Алдыңғы және артқы аяқтың жүйкелерін тежеу
3. Алдыңғы және артық аяқтардың операциялар
Алдыңғы аяқ қаңқасы
1. Жауырын (scapula)-қарапайым көпбілікті.
2. Тоқпан жілік (humerus) – күрделі бірбілікті.
3. Кәрі жілік (radius).
4. Шынтақ сүйегі (ulna)
5. Тізе (curpus) – күрделі, бірбілікті, дистальді қатарында 5 тізе сүйектері.
6. Проксимальді қатарында 4 сүйек орналасқан.
7. Алдыңғы жіліншік –metacarpus
8. Бақай –ossa digitorum manus
9. Тұсамыс (os compedale) –қарапайым бірбілікті
10.Топай (os coronale) –қарапайым бірбілікті
11.Тұяқ (os ungulare) – қарапайым бірбілікті
Жауырын
(scapula)
Кәрі жілік
(radius)

Шынтақ
сүйегі (ulna)
Тоқпан жілік
(humerus)

Сурет 42 – алдыңғы аяқтың анатомиясы
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 Иық торабының жүйкелері
1. Жауырынның дорсалді жүйкесі-n.dorsalis scapule
2. Көкіректің ұзын жүйкесі – n.thoracicus longus
3. Жауырын үсті жүйкесі – n.suprascapulae
4. Жауырын асты жүйкесі-n.subscapularis
5. Қолтық жүйкесі-n.axillaris
6. Кәрі жілік жүйкесі-n.radialis
7. Бұлшықет тері жүйкесі-n.musculocutaneus
8. Орталық жүйкесі-n.medianus
9. Шынтақ жүйкесі-n.ulnaris
10.Краниальді көкірек жүйкесі-nn.pectorales craniales
11.Каудалды көкірек жүйкесі –nn. pectorales caudalis

Кәрі жілік
жүйкесіn.radialis

Сурет 43 – алдыңғы аяқтың жүйкелері
Артқы аяқ қаңқасы – membra pelvini
1.
2.
3.
4.
5.

Жамбас белдеу- cingulum membri pelvini
Жамбас сүйегі – os coxae
Мықын сүйек-os ilium
Шонданай сүйегі - os ischii
Шат сүйегі –os pubis
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Артқы аяқ қаңқасының еркін қозғалатын бөлімі

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ортан жілік –os femoris
Тобық - patella
Сирақ сүйектері-os cruris
Шыбық сүйек- os tibiae
Артқы аяқ басының қаңқасы
Тілерсек-tarsus
Асық-talus
Өкше-calcaneus
Орталық тілерсек-os tarsi centrale
Артқы жіліншік-metatarsus
Артқы аяқтың бақай сүйектері

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сурет 44 - Бел торабының жүйкелері
Мықын-құрсақасты жүйкесі – n.iliahipogastricus
Мықын-шап жүйкесі -n.ilioingunalis
Жыныс –сан жүйкесі - n.genilofemoralis
Санның латералды терілік жүйкесі –n.cutaneus femoris lateralis
Сан жүйкесі –n.femoralis
Жапқыш жүйкесі-n.obturatorius

1.
2.
3.
4.
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Сурет 45 - Тежеу нүктесі:
2"2—саусақ жүйкесінің плантарлы бағаны;
1—шынтақ жүйкесі;
3—плантарлы жүйкесі;
а, б - шынтақтың бүккіш және алдыңғы тiзенiң жазғыш бұлшықеттерінің
кескіні.
Аяқтарға жасалатын циркулярлы новокаинды тежеу
Көрсеткіш: ойылымдар, жіті асептикалық және іріңді қабынулар.
Операция техникасы. Циркулярлық новокаинді тежеу жергілікті
тежеудің бір түрі. Дененің басқа бөлімдерінде патологиялық ошақтың
айналасына ертінділерді бүрку түрінде болса, ал аяқтарды зақымдалған
ошақтан жоғары жұмсақ ұлпаны айнала инфильтрациялау арқылы жүзеге
асады. Инъекция 2—4 нүктеден жасалады, теріні, тері асты шелін,
бұлшықетті сүйекке дейін 0,25% новокаин ертіндісін енгізеді.
Бақылау сұрақтары:
1. Алдыңғы аяқтың жүйкелерін ата.
2. Артқы аяқтың жүйкелерін ата.
3. Алдыңғы аяқтың тежеу нүктелері
4. Артқы аяқтың тежеу нүктелері
Негізгі қолданылатын әдебиеттер:
1. Муралинов К.К., Оперативті хирургия, 2006 ж.
2. Магда И.И., Иткин Б.З., Воронин И.И. Оперативная хирургия с
основами топографической анатомии. М. Колос, 2000 г.
3. Шебиц Х. и др., Оперативная хирургия.// М., «Аквариум», 2001. – 511
с.
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Қосымша қолданылатын әдебиеттер:
1. Кузнецов Г.С. Основы топографической анатомии сельскохозяйственных животных. М. 1964 г.
2. Пульняшенко П.Р.. Анестезия собак и кошек М. 2000 г.
3. Магда И.И., Воронин И.И. «Обезболивание животных» М. 1974 г.
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