خمسون مقاالً تم نشرها في المجالت العربية
المتخصصة في مجال الدواجن
للدكتور  :تميم الشحنة
أتممت اليوم وبفضل هللا خمسين مقاالً متخصصا ً في مجال الدواجن
ولم يزدني ذلك معرفة إال بمدى جهلي وقلة معلوماتي في بحر هذه الصناعة
الكبيرة صناعة الدواجن
راجيا ً من المولى أن يمدني بالقوة لالستمرار بالكتابة
لعل هذه الكتابات تكون عونا ً لي ولزمالئي في هذه المهنة
وتسليط الضوء على الكثير من المشاكل التي تواجه طبيب الدواجن في
الحقل
ومحاولة لالطالع على كل ما هو جديد في هذه الصناعة
هذه المقاالت المتواضعة منها ما كتبته اعتماداً على خبرتي الشخصية
المتواضعة جداً ومنها ما أعددته وترجمته من المراجع األجنبية وأمهات
كتب الدواجن مع بعض اإلضافات من خبرتي البسيطة
وفيما يأتي عناوين هذه المقاالت

1

مكونات البيض بالتفصيل عند الدجاج /سافكو

2

معايير اختيار ديوك التزاوج  /مجلة دواجن الشرق االوسط

3

اللحم النظيف/الطبيب البيطري

4

كيف أختارطريقتي عند القيام بالتحصين  /مجلة الدواجن

5

بعض عيوب لحم الصدرفي الدجاج/دواجن دوت كوم

6

نظرة حول الوان البيض في الدجاج/مجلة دواجن الشرق االوسط

7

بعض مسببات األمراض التنفسية في الدجاج/دواجن دوت كوم

8

تقنيات رهيبة في عيون الطيور/سافكو

9

إضاءات حول الديوك في قطعان األمهات/سافكو

10

ظاهرة انقالب الرحم عند الدجاج/مجلة الدواجن

11

السيطرة على رطوبة الفرشة لمنع التهاب جلد وسادة القدم /مجلة الدواجن

12

إذا كانت الديوك بخير فهل اإلخصاب بخير  /مجلة الدواجن

13

المعادن النادرة ودورها في تغذية الدواجن /دواجن دوت كوم

14

بعض نماذج تشوه قشرة البيض في الدواجن /مجلة دواجن الشرق االوسط

15

ظاهرة أكل البيض عند الدجاج  /مجلة الدواجن

16

نصائح ذهبية يجب القيام بها عند بداية التحصين /دواجن دوت كوم

17

ظاهرة تكزز الكالسيوم في الدواجن /مجلة دواجن الشرق األوسط

18

إضاءات في الصادات الحيوية عند الدواجن/مجلة دواجن الشرق األوسط

19

الحياة المبكرة للصيصان وتأثيراتها على النسل الناتج /سافكو

20

تطور الصوص يوم بيوم /مجلة دواجن الشرق األوسط

21

ظاهرة انزالق الفقرات  /مجلة دواجن الشرق األوسط

22

مقارنة بين النقرس الحشوي والنقرس المفصلي /مجلة الدواجن

23

تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في الدواجن/مجلة الدواجن

24

الكلوسترديوم في الدواجن  / 1مجلة دواجن الشرق األوسط

25

الكلوسترديوم في الدواجن  / 2مجلة دواجن الشرق األوسط

26

رفاهية الطيور/مجلة دواجن الشرق األوسط

27

بعض تطببقات التكنولوجيا الحديثة في الدواجن  / 1مجلة الدواجن

28

بالزما الدم المجففة واستخدامها في الدواجن/مجلة عالم الدواجن

29

البيضة القمة أو القاعدة لألعلى وهل سيشكل ذلك فرقا/سافكو

30

بعض تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في الدواجن  / 1مجلة الدواجن

31

بعض تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في الدواجن  / 2مجلة الدواجن

32

كسبة الذرة في تغذية الدواجن  /مجلة دواجن الشرق األوسط وشمال افريقيا

33

اإلطعام أم عدم اإلطعام فور تفقيس الصيصان /مجلة الدواجن

34

النحاس كمحفز نمو  /شرق أوسط

35

الكلوسترديوم  / 3شرق أوسط

36

الكلوسترديوم  / 4شرق أوسط

37

ظاهرة احتباس البيض/سافكو

38

كثرة معدالت التزاوج /مجلة الدواجن

39

أكياس التغليف الذكية  /مجلة الدواجن

40

كاسافا  /شرق أوسط

41

قبل أن تشتري البيض  /شرق أوسط

42

جدول سلوكيات الدجاج /دواجن الشرق األوسط

43

بعض معايير جودة اللحوم  /دواجن الشرق األوسط

44

إجهاد البرد وعالقته بالتهاب األمعاء  /دواجن الشرق األوسط

45

بعيدا عن المشاكل التنفسية التي تسببها قلة التهوية  /مجلة الدواجن

46

اللحم المطبوع  /مجلة الدواجن

47

األلوان والدواجن  /شرق أوسط

48

رطوبة الفرشة  /شرق أوسط

49

إجهاد الحرارة في الدجاج

50

زمرة البنسلينيات  /مجلة دواجن الشرق األوسط
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مجموعة عالم الدواجن (فيسبوك)

بعض المقاالت للدكتور
تميم الشحنة
المجموعة 1

[اكتب اسم الكاتب]
[اختر التاريخ]
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ﺗﻐﺬﻳﺔ
اﻟﺪواﺟﻦ

إﻋﺪاد :د .ﺗﻤﻴﻢ اﻟﺸﺤﻨﺔ
 -ﺳﻮرﻳﺎ -

ﻛﺴﺒﺔ اﻟﺬرة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﻬﻀﻢ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
ﻓﻲ ﺗﻐﺬﻳﺔ اﻟﺪواﺟﻦ
ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻛﺴﺒﺔ اﻟﺬرة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻬﻀﻢ
Corn distillers dried grains with solubles
واﺧﺘﺼﺎراً )(DDGS
ﻣﻜ ّﻮن ﺑﺪﻳﻞ ﰲ ﻋﻠﻒ اﻟﺪواﺟﻦ وﻟﻜﻨﻪ
ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﺗﺮﻛﻴﺰات ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت
ﻏري اﻟﻨﺸﻮﻳﺔ وﻫﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻤﺮ اﻟﻨﺸﺎ أﺛﻨﺎء
إﻧﺘﺎج اﻹﻳﺜﺎﻧﻮل ) Pahmوآﺧﺮون (2009 ،وﻗﺪ
ﺗ ّﻢ اﻻﻋﱰاف ﺑﻬﺎ ﻛﻤﺼﺪر ﺟﻴﺪ ﻟﻠﱪوﺗني واﻟﻄﺎﻗﺔ
واﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺬوﺑﺎن ﰲ اﳌﺎء.
متﺜّﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻠﻒ ﻣﺎ ﺑني  60و 70٪ﻣﻦ
ﻣام ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﺒﺤﺚ
إﺟامﱄ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج ّ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒري ﻋﻦ ﻣﻜ ّﻮﻧﺎت اﻟﻌﻠﻒ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﰲ
أﻋﻼف اﻟﺪﺟﺎج اﻟﻼﺣﻢ.
ﺗﻌﺘﱪ ﻛﺴﺒﺔ اﻟﺬرة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻬﻀﻢ )(DDGS
ﻣﻜ ّﻮﻧًﺎ ﺑﺪﻳﻼً ﰲ ﻋﻠﻒ اﻟ ّﺪواﺟﻦ.
ﻣﺎذا ﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت
ﻏري اﻟﻨﺸﻮﻳﺔ اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت ﻏري اﻟﻨﺸﻮﻳﺔ أو
اﻟﻜﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات اﳌﻌﻘّﺪة
)(non‐starch polysaccharides-NSP
ﺑﺨﻼف اﻟﻨﺸﻮﻳﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻷﻃﻌﻤﺔ
ﻓﻬﺬه اﻟﺴﺴﻜﺮﻳﺎت ﻏري اﻟﻨﺸﻮﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺠﺰء
اﻟﺮﺋﻴﴘ اﳌﻜﻮن ﻟﻸﻟﻴﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ مبﻌﻨﻰ
أوﺿﺢ وأﺳﻬﻞ ﻓﻬﻲ ﺻﻌﺒﺔ اﻟﻬﻀﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﺪواﺟﻦ .ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻫﻀﻢ اﻷﻟﻴﺎف
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠ ّﺪواﺟﻦ ّإﻻ أ ّن اﻷﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﺑﺘﻠﻚ
اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻜﱰﻳﺎ اﻟ ّﻨﺎﻓﻌﺔ اﳌﻮﺟﻮدة
ﰲ أﻣﻌﺎء اﻟﺪواﺟﻦ.
ﻋﺪد رﻗﻢ  ٥٦/٢٧٥ــ دواﺟﻦ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ ــ 56

ﻟﻨﺘﻮﻗّﻒ ﻗﻠﻴﻼً ﻫﻨﺎ ،ﳌﺎذا إذا ً ﻛﺴﺒﺔ ﻓﻮل
اﻟﺼﻮﻳﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﻜ ّﻤﻴﺎت ﻛﺒرية ﻧﻮﻋﺎً ﻣﺎ ﰲ
ﻋﻠﻒ اﻟﺪواﺟﻦ ومل ﻧﻜﻦ ﻧﺴﻤﻊ ﻋﻦ ﻛﺴﺒﺔ
اﻟﺬرة ﻛام ذﻛﺮت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺴﺒﺔ اﻟﺬرة ﻓﻬﻲ
اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﻬﻀﻢ
ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳌﺤﺘﻮى ﻣﻦ اﻷﻟﻴﺎف ّ
ﻋﲆ اﻟ ّﺪواﺟﻦ ﺑﻌﻜﺲ ﻛﺴﺒﺔ اﻟﺼﻮﻳﺎ اﻟﻔﻘرية
ﺑﺎﻷﻟﻴﺎف اﻟﺨﺎم) .أﻗﻞ ﻣﻦ  %3ﻟﻜﺴﺒﺎت ﻓﻮل
اﻟﺼﻮﻳﺎ اﳌﺠﻔﻔﺔ(.
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ دﻋﻮين أﻗﻮل ﻟﻜﻢ
أﻧﻪ ميﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺴﺒﺔ اﻟﺬرة ﰲ اﻟ ّﺪواﺟﻦ
ﺑﻜﻤﻴﺎت ﻣﺤ ّﺪدة وﺑﻌﺪ ﻋﻤﺮ ﻣﻌني وﻟﻴﺲ ﰲ
اﻷﻋامر اﻟﺼﻐرية.
ﻫﺬا ﻗﺪ ﻳﻔﻴﺪ ﰲ ﻗﻄﻌﺎن دﺟﺎج اﻟﺘّﺴﻤني
ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﻤﺮﻳّﺔ ﻣﺘﺄﺧّﺮة ودﺟﺎج اﻷ ّﻣﻬﺎت

واﻟﺒ ّﻴﺎض ﳌ ّﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﺎ وﻟﻜﻦ
ﻟﻸﺳﻒ ﻓﺎﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮع ﻻ ﺗﺰال
ﻗﻠﻴﻠﺔ.
وﺟﺪت ﻣﻘﺎﻻ ﺗﻢ ﻧﴩه ﰲ ﻣﺠﻠﺔ أﺑﺤﺎث
اﻟﺪواﺟﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
)(Journal of Applied Poultry Research
ﺑﺘﺎرﻳﺦ .24/4/2020
ﻛﺎن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻫﻮ ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﺗﺄﺛري ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻀﻤني  DDGSﰲ وﺟﺒﺎت
اﻟﻼﺣﻢ ﻣﻦ  22إﱃ  42ﻳﻮم ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ.
اﻟﺪﺟﺎج ّ
ﺗ ّﻢ ﺗﻮزﻳﻊ إﺟامﱄ  980ذﻛﺮ دﺟﺎج ﻣﻦ ﺳﻼﻟﺔ
مبﺘﻮﺳﻂ وزن 923
 Cobb 500ﺑﻌﻤﺮ  22ﻳﻮﻣﺎً ّ
غ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻋﺸﻮايئ متﺎﻣﺎً ﻣﻊ  7ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻦ ﻛﺴﺒﺔ اﻟﺬرة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻬﻀﻢ
) (160 ،130 ،100 ،70 ،40 ،10 ،0ﻏﺮام /
ﻛﻎ ﻋﻠﻒ.
وﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﻘﻴﺔ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻷﺧﺮى ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﰲ
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻦ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة واﻟﱪوﺗني اﻟﻌﻠﻔﻲ
وﻧﻈﺎم اﳌﻌﺎﻟﻒ واﳌﺸﺎرب… إﻟﺦ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ.
وﺗ ّﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ  DDGSﻣﻦ ﻣﻨﺸﺄة
واﺣﺪة ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻹﻳﺜﺎﻧﻮل ﻃﻮال ﻓﱰة اﻟﺘّﺠﺮﺑﺔ
اﳌﺘﻐري اﻟﻮﺣﻴﺪ ﰲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﺗ ّﻢ
وﻛﺎن ﻫﻮ
ّ
إدﺧﺎﻟﻪ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻠﻔﻲ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛام
ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﺼﻮرة.
ﺛ ّﻢ ﻗﻴﺎس ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﻳري ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘّﺠﺮﺑﺔ
ﻛﻮزن اﻟﺠﺴﻢ وﻣﻌ ّﺪل ﺳﺤﺐ اﻟﻌﻠﻒ وﺗﻄ ّﻮر
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اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ وﺟﻮدة ﻟﺤﻮم اﻟﺬﺑﻴﺤﺔ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘّﺼﺎﰲ ﻓﺨﻠﺼﺖ اﻟﺘّﺠﺮﺑﺔ إﱃ
ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻒ
إﻣﻜﺎﻧ ّﻴﺔ ﺗﻀﻤني ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ  160ﻏﺮام ﻣﻦ ّ DDGS
ﰲ ﻋﻼﺋﻖ دﺟﺎج اﻟﺘّﺴﻤني ﻣﻦ ﻋﻤﺮ  22ﻳﻮم ﻟﻌﻤﺮ  42ﻳﻮم دون ﺗﺄﺛري ﺳﻠﺒﻲ ﻋﲆ
اﻷداء وﺟﻮدة اﻟﻠّﺤﻮم وﻣﺆﴍات أﺧﺮى ﻛﺜرية وﻟﻜ ّﻦ اﻟ ّﺪراﺳﺎت ﻛام ذﻛﺮت ﻻ
زاﻟﺖ ﻗﻠﻴﻠﺔ ومل أﺟﺪ دراﺳﺎت ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﺪﺟﺎج اﻟﺒ ّﻴﺎض أو اﻷ ّﻣﻬﺎت.
أﺛﺒﺘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ :
مل ﺗﺘﺄﺛ ّﺮ زﻳﺎدة وزن اﻟﺠﺴﻢ وﻣﻌ ّﺪل ﺳﺤﺐ اﻟﻌﻠﻒ ﺑﺈدراج  DDGSﰲ
اﻟﻼﺣﻢ ﻣﻦ  22إﱃ  42ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻛام ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ
اﻟ ّﻨﻈﺎم اﻟﻌﻠﻔﻲ ﻟﻠ ّﺪﺟﺎج ّ
ﰲ اﻟﺼﻮرة.
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ﺗﻐﺬﻳﺔ
اﻟﺪواﺟﻦ
ميﻜﻦ أن ﻳُﻌﺰى ﻧﻘﺺ اﻟﺘّﺄﺛري إﱃ اﻟﺘّﻮازن
اﻟﻐﺬايئ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺨﻠﻄﺔ اﻟﻌﻠﻔﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
وﺗ ّﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ  DDGSﻗﺒﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻷﻋﻼف.
وﺗ ّﻢ اﺳﺘﻜامل اﻷﺣامض اﻷﻣﻴﻨﻴﺔ اﻹﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ
أﻗﻞ ﰲ DDGS
وذﻟﻚ ﻟﻮﺟﻮد ﻣﺤﺘﻮى ﻻﻳﺴني ّ
ﻣﻘﺎرﻧ ًﺔ ﺑﺎﻟﺬّرة أو وﺟﺒﺔ ﻓﻮل اﻟﺼﻮﻳﺎ.
مل ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺘّﺠﺮﺑﺔ إﻧﺨﻔﺎﺿﺎً ﻣﻠﺤﻮﻇﺎً ﰲ وزن
اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء وزن اﻟﻜﺒﺪ اﻟﺬي
أﻇﻬﺮ إﻧﺨﻔﺎﺿﺎً ﺑﺴﻴﻄﺎً.
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺐ إﻧﺨﻔﺎض وزن اﻟﻜﺒﺪ ﻣﻊ
ﺗﻀﻤني  DDGSﺑﺴﺒﺐ إﻧﺨﻔﺎض اﻟ ّﻨﺸﺎط اﻷﻳﴤ
)(2012, Mateos et al. 2010, Barbosa et al.

وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﺣﺪث ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛري ﻓﻘﻂ ﰲ اﻟﻌﻼج
ﺑـ  10ﺟﻢ /ﻛﺠﻢ ﻣﻦ  DDGSومل ﻳﺘﺄﺛ ّﺮ
مبﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘّﻀﻤني اﻷﻋﲆ ﻟـ .DDGS
ﻻﺣﻆ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎً ﺧﻄّﻴﺎً ﰲ وزن اﻟﻜﺒﺪ ﻟﻠﻔﺮوج
ﻋﻨﺪ  28ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺣﻴﺚ زاد إدراج
 DDGSﻣﻦ  0إﱃ  300ﺟﻢ /ﻛﺠﻢ.

وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺆﻟﻔني ميﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛري
ﻧﺎﺗﺠﺎً ﻋﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﺮﻋﻲ ﻟﻠﺠﻠﻴﻜﻮﺟني ﻟﻜﻞ
وﺣﺪة ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻜﺒﺪ.

وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺳﻠّﻂ اﳌﺆﻟّﻔﻮن اﻟﻀّ ﻮء ﻋﲆ
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘّﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺴﻴﺠﻲ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻫﺬه
اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ.

اﻟﺨﻼﺻﺔ واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ:
ميﻜﻦ ﺗﻀﻤني ﻣﺎ ّدة  DDGSمبﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﺼﻞ إﱃ  160ﺟﻢ /ﻛﺠﻢ
اﻟﻼﺣﻢ ﻣﻦ  22إﱃ  42ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ دون ﺗﻐﻴري أداء دﺟﺎج اﻟﺘّﺴﻤني واﻟﺬﺑﻴﺤﺔ وﺟﻮدة ﻟﺤﻢ اﻟﺬﺑﻴﺤﺔ دون ﺗﺄﺛﺮ
ﰲ ﻋﻠﻒ اﻟ ّﺪﺟﺎج ّ
درﺟﺔ  PHﻟﺤﻢ اﻟﺬﺑﻴﺤﺔ وﻗﺪرة اﻟﻠّﺤﻢ ﻋﲆ اﻹﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﳌﺎء.

ﻋﺪد رﻗﻢ  ٥٨/٢٧٥ــ دواﺟﻦ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ ــ 58
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أﻣﺮاض

اﻟﻜﻠﻮﺳﺘﺮدﻳﻮم

ﺗﻜﻤﻦ ﺧﻄﻮرة اﳌﻄﺜﻴﺎت أﻧّﻬﺎ
ﻣﻮﺟﻮدة دامئﺎً ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ
ﻟﻸﺑﻮاغ
ﻗﺪ مت ّﺮ اﻟﺒﻜﱰﻳﺎ ﺑﻈﺮوف ﻏري ﻣﻼمئﺔ
ﻟﻠﺒﻘﺎء ﻛﻨﻘﺺ ﰲ اﻟﻐﺬاء أو اﳌﺎء ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺘﺒّﻊ
ﺑﻌﺾ اﻷﻧﻮاع وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺒﻘﺎء وﻫﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻨﻴﺔ
ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺗﺘﺄﻟّﻒ ﺑﺠﺪار ﺳﻤﻴﻚ وﺷﺪﻳﺪ اﳌﻘﺎوﻣﺔ
ﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺪﻋﻴﻪ ﺑﺎﻟﺒﻮﻏﺔ ) (Sporeﺣﻴﺚ ﺗﺤﻔﻆ
اﻟﺒﻜﱰﻳﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻬﺎ واﻟﻘﻠﻴﻞ
ﺟ ّﺪا ً ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺘﻮﺑﻼﺳﻢ داﺧﻞ ﻫﺬا اﻟﺠﺪار ﺣﻴﺚ ﺗﻔﻘﺪ
ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺎﺋﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺒﻮﻏﺔ ﻫﺬا إﱃ أن ﺗﺼﺒﺢ
اﻟﻈﺮوف ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﺘﻨﻔﺶ اﻟﺒﻮﻏﺔ وﺗﻌﻄﻲ اﻟﺨﻠﻴﺔ اﻟﺒﻜﺘريﻳﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﻟﺘﻌﺎود ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ّ

ﻓﻲ اﻟﺪواﺟﻦ
)اﻟﻤﻘﺎل ا ول(

ﻳُﻌ ّﺪ اﻟﺘﺒﻮغ اﻟ ّﺪاﺧﲇ )اﻟﺘّﺤﻮﺻﻞ (Endospores -اﻟﺒﻜﺘريي
أﺣﺪ أﻛرث أﺷﻜﺎل اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻋﲆ وﺟﻪ اﻷرض وﻳﺴﻤﺢ
ﻟﻠﺒﻜﺘريﻳﺎ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻋﲆ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة إﱃ أﻗﴡ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة واﻟﺠﻔﺎف
واﻹﺷﻌﺎع واﳌﻄ ّﻬﺮات وﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻜﻠﻮﺳﱰﻳﺪﻳﻮم ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ مبﻘﺎوﻣﺔ
وﺟﻮد اﻷوﻛﺴﺠني ﻟﺤني ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻈّﺮوف ﻣﻼمئﺔ وﺗﻌﻮد ﻟﻺﻧﺘﻔﺎش ﻣﻦ
ﺟﺪﻳﺪ.
وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺎ ّﻣﺎً ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴّﺎت اﻟﺠﺮاﺣﻴّﺔ أو ﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﱃ ﺗﻌﻘﻴﻢ ﺣﻴﺚ أ ﱠن ﻟﻠﻤﻌﻘّامت ﻓﻘﻂ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ
اﻷﺑﻮاغ أ ّﻣﺎ اﻟﺘﻄﻬري ﻓﻴﻘﴤ ﻋﲆ اﻟﺒﻜﱰﻳﺎ ﻏري اﳌﺘﺒﻮﻏﺔ.
اﻟﺘّﺒﻮغ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻮ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﺮﺛﻮﻣﺔ ﺑﺈﺣﺎﻃﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻐﻼف ﺳﻤﻴﻚ ﻣﻜ ّﻮﻧﺔ ﻣﺎ
ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺒﻮﻏﺔ وذﻟﻚ ﰲ اﻟﻈّﺮوف ﻏري اﳌﻼمئﺔ.
إ ّن ﻃﻮل اﳌ ّﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺑﻮاغ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﲆ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة أﻣﺮ ﻣﺬﻫﻞ وميﻜﻦ
ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﴩات أو ﻣﺌﺎت اﻟﺴﻨني ﺑﻞ ﺑﺎﳌﻼﻳني.
ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟ ّﺮاﺋﻌﺔ وﺗﻌﺒري »راﺋﻌﺔ« ﺻﺤﻴﺢ وﻣﻨﺎﺳﺐ وﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم وﻟﻜ ّﻨﻪ
ﻟﻴﺲ أﺑﺪا ً ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﺰوه اﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم وذﻟﻚ ﻷ ّن اﻷﺑﻮاغ ﺗﻠﻌﺐ اﻟ ّﺪور اﳌﺤﻮري ﰲ
اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى وﰲ ﺗﻠ ّﻮث اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﺘّﺴ ّﻤﻢ اﻟﻐﺬايئ.
وﻳﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن وﻋﺪدﻫﻢ ﻟﻴﺲ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺘﱪات ﻟﻔﻬﻢ آﻟﻴﺔ اﻟﺘّﺒﻮغ ﻟﺪى
اﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم.
وإ ّن ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ اﻟﺘّﺒﻮغ وإﻋﺎدة اﻹﻧﺘﺎش ﻋﻤﻠ ّﻴﺘني ﻣﻌﻘّﺪﺗني وﻟﻦ أﺧﻮض ﻛﺜريا ً ﻓﻴﻬام .
و )اﻟﺼﻮرة  (1ﺗﻮﺿﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺴﻴﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻏﻠﻔﺔ أو ﻫﻴﻜﻠﻴّﺔ اﻟﻄّﺒﻘﺎت اﻟﺘّﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﺠﺮﺛﻮﻣﺔ
اﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم اﳌﺘﺒﻮﻏﺔ )أو ﺗﻮﺿﺢ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺒﻮﻏﺔ(
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إﻋﺪاد :د .متﻴﻢ اﻟﺸﺤﻨﺔ
ﺳﻮرﻳﺎ/ﺣامة

204.0 x 266.0 mm

Structural Layers of bacterial spores
)اﻟﺼﻮرة  (1اﻷﻏﻠﻔﺔ اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﻮﻏﺔ

اﳌﻄﺜﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﺣﻮﻟﻨﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً وﻣﺎ ﻳﻬ ّﻤﻨﺎ ﰲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺪواﺟﻦ ﻫﻲ ﺧﻤﺴﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﳌﻄﺜﻴﺎت:
Sﻛﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم ﺑﺮﻓﺮﻳﻨﺠﻴﻨﺰ )(Clostridium Perfringens
Sﻛﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم ﺑﻮﺗﻴﻠﻴﻨﻴـﻮم )(Clostridium Botulinum
Sﻛﻠﻮﺳﱰدﻳـﻮم ﻛـﻮﻟﻴﻨﻴـﻮم )(Clostridium Colinum
Sﻛﻠﻮﺳﱰدﻳـﻮم دﻳﻔﻴﺴﻴـﻞ )(Clostridium Difficile
Sﻛﻠﻮﺳﱰدﻳـﻮم ﺳﻴﺒﺘﻴﻜﻮم )(Clostridium Septicum
اﳌﻄﺜﻴﺔ اﻟﺤﺎﻃﻤﺔ:
اﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم ﺑﺮﻓﺮﻳﻨﺠﻴﻨﺰ )(Clostridium Perfringens
ﻫﻲ ﻛﺒﺎﻗﻲ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻄﺜﻴﺎت ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻻ ﻫﻮاﺋﻴّﺔ ﻣﺠﱪة
أي أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﱃ اﻷوﻛﺴﺠني ﻟﺘﻌﻴﺶ أو ﺑﺎﻷﺣﺮى ﻫﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
اﻟﻌﻴﺶ ﺑﻮﺟﻮد اﻷوﻛﺴﺠني.
اﻟﱰاب وأﻳﻀﺎً اﻟﻐﺒﺎر
ﰲ اﻟﻄّﺒﻴﻌﺔ ،ﺗﻌﻴﺶ اﳌﻄﺜ ّﻴﺔ اﻟﺤﺎﻃﻤﺔ ﰲ ﻋﻤﻖ ّ
وﻓﺮﺷﺔ اﻟ ّﺪواﺟﻦ ﺑﻞ إﻧﻬﺎ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﰲ أﻣﻌﺎء اﻟﻄّﻴﻮر
اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻈﺮوف ﻣﻼمئﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﺈﻧّﻬﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻤﺮﺿﺔ.
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻮﺟﻮد اﻷوﻛﺴﺠني ﻓﺎﻧﻬﺎ ﺗﻨﺘﺞ أﺑﻮاﻏﺎً ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺑﺸ ّﺪة
ﺣﺘﻰ أ ّن ﻫﺬه اﻷﺑﻮاغ ﺗﻘﺎوم اﻟﺤﺮارة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻄﻬﻲ.
ﺗﺘﺤﺴﻦ اﻟﻈﺮوف اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺗﺘﺤ ّﻮل ﻫﺬه اﻷﺑﻮاغ إﱃ ﻣﻄﺜﻴﺎت
وﻋﻨﺪﻣﺎ ّ
ﺣﺎﻃﻤﺔ ﻧﺎﺿﺠﺔ.

ﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﺟﺪ اﳌﻄﺜﻴﺎت اﻟﺤﺎﻃﻤﺔ ﰲ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻣﺜﲆ
ﻟﺘﻜﺎﺛﺮﻫﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻌ ّﺪل ﺗﻜﺎﺛﺮﻫﺎ ﻫﻮ اﻷﻋﲆ ﺑني ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ.
ﻫﻲ ﺑﻜﱰﻳﺎ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﻐﺮام ﺗﺒﺪو ﺑﺎﻟﻠّﻮن اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻠ ّﻮن
ﺑﺼﺒﻐﺔ ﻏﺮام وﺗﺒﺪو ﺑﺸﻜﻞ أﺳﻄﻮاﻧﺎت ﻛﺒرية أو ﻗﻀﺒﺎن وﺗﺴ ّﻤﻰ
ﻋﺼﻴﺎت ).(Bacilli
واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻐﺮام ﰲ
)ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ ﺑﺴﻴﻂ ﻟﻠﺠﺮاﺛﻴﻢ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﻐﺮام ّ
اﻟﺼﺎدات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﻬﺎ ﰲ اﻟﺪّ واﺟﻦ(
ﻛﺘﺎيب ﺗﺼﻨﻴﻒ ّ
اﻟﺴﺒﺐ اﻷﻛرث ﺷﻴﻮﻋﺎً ﻟﺘﻠ ّﻮث اﻟﻄّﻌﺎم ﻋﻨﺪ
ﺗﻌ ّﺪ اﳌﻄﺜﻴﺎت اﻟﺤﺎﻃﻤﺔ ّ
اﻟﺒﴩ وﺗﻠ ّﻮث اﻟﻌﻠﻒ ﻋﻨﺪ اﻟ ّﺪواﺟﻦ.
وأﺣﻴﺎﻧﺎً ﺗﺴ ّﻤﻰ ﺑﺠﺮﺛﻮﻣﺔ اﻟﻜﺎﻓﱰﻳﺎ ﻷﻧّﻬﺎ ﻋﺎد ًة ﻣﺎ ﺗﻠ ّﻮث اﻟﻄّﻌﺎم
اﳌﺤﴬ ﺑﻜ ّﻤﻴﺎت ﻛﺒرية واﳌﺤﻔﻮظ ﺑﺠﻮ داﻓﺊ ﳌ ّﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻛام ﻳﺤﺼﻞ
ّ
ﰲ اﻟﻜﺎﻓﱰﻳﺎ واﻟﺒﻮﻓﻴﻬﺎت.
وﻫﺬه واﺣﺪة ﻣﻦ دراﺳﺎت ﻛﺜرية ﻋﻦ وﺟﻮد اﳌﻄﺜﻴﺔ اﻟﺤﺎﻃﻤﺔ
ﰲ أﻋﻼف اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﻌﻨﻮان :اﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم ﺑريﻓﺮﻳﻨﺠﻴﻨﺰ )اﳌﻄﺜﻴﺔ
اﻟﺤﺎﻃﻤﺔ(.
ﰲ ﻣﻜ ّﻮﻧﺎت ﻋﻠﻒ اﻟ ّﺪواﺟﻦ واﻟﺘّﺤﻜّﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻼﺟﺎت
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ.
إ ّن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻤﺮﺿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴ ّﺒﺐ إﻟﺘﻬﺎب اﻷﻣﻌﺎء اﻟ ّﻨﺨﺮي ﰲ ﻗﻄﻌﺎن
اﻟﻔ ّﺮوج )ﻛﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم ﺑريﻓﺮﻳﻨﺠﻴﻨﺰ( ﻗﺪ وﺟﺪت ﺑﻨﺴﺒﺔ  60%ﻣﻦ ﻋﻴّﻨﺎت
اﻟﻌﻠﻒ ﰲ اﻟﱪازﻳﻞ.
ﺣﻴﺚ وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أ ّن ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓ ّﻌﺎﻟﺔ
ﰲ اﻟﺤ ّﺪ ﻣﻦ اﻟﺘّﻠ ّﻮث ﺑﻬﺎ.
 Sﻋﻠﻒ اﻟﻔﺮوج ميﻜﻦ أن ﻳﺘﻀ ّﻤﻦ اﻟﻠّﺤﻢ واﻟﻌﻈﺎم ﻛﻤﻜ ّﻮﻧﺎت ﺣﻴﻮاﻧﻴّﺔ
وأﻳﻀﺎً ﻳﺘﻀ ّﻤﻦ ﻣﻜ ّﻮﻧﺎت ﻧﺒﺎﺗﻴّﺔ.
 Sواﺣﺪ ﻣﻦ اﳌﻠ ّﻮﺛﺎت اﻷﺳﺎﺳ ّﻴﺔ ﳌﻜ ّﻮﻧﺎت اﻟﻌﻠﻒ ميﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن
ﻛﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم ﺑريﻓﺮﻳﻨﺠﻴﻨﺰ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻌﻠامء ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮازﻳﻠ ّﻴﺔ.
ﰲ ورﻗﺔ ﺑﺤﺚ ﻣﻦ ﻋﺪد ﰲ ﻣﺠﻠّﺔ أﺑﺤﺎث اﻟﻄّﻴﻮر اﻟﺘّﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻳﴩح
اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أﻧّﻪ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﺗﺜﺒﻴﻂ منﻮ
ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﻤﺮض أﺟﺮوا ﺗﺠﺮﺑﺘني ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ آﺛﺎر ﻫﺬه اﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
ﻋﲆ منﻮ ﻛﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم ﺑريﻓﺮﻳﻨﺠﻴﻨﺰ  Cﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺎً ﰲ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻌﻠﻒ.
ﰲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻷوﱃ :ﻛﺎن اﻟﻬﺪف ﻫﻮ اﻟﺘّﺤﻘﻖ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻛﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم
ﺑريﻓﺮﻳﻨﺠﻴﻨﺰ  Cﰲ ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﻌﻠﻔ ّﻴﺔ.
ﰲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ :ﻛﺎن اﻟﻬﺪف ﺗﻘﻴﻴﻢ آﺛﺎر اﻟﺴﺎﳌﻜﺲ واﻟﻔﻮرم
أﻟﺪﻫﻴﺪ واﻷﺣامض اﻟﻌﻀﻮﻳّﺔ ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺎً ﻋﲆ ﻛﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم ﺑريﻓﺮﻳﻨﺠﻴﻨﺰ .C
 Sاﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻋﺰﻟﻮا ﻛﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم ﺑريﻓﺮﻳﻨﺠﻴﻨﺰ  Cﻣﻦ  60%ﻣﻦ ﻋ ّﻴﻨﺎت
اﻷﻋﻼف.
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204.0 x 266.0 mm

أﻣﺮاض
 Sمتّﺖ اﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑـ  3ﺟﺮاﻣﺎت /ﻛﺞ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﳌﻜﺲ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻜ ّﻮن
ﻣﻦ ﺣﻤﺾ اﻟﱪوﺑﻴﻮﻧﻴﻚ واﻟﻔﻮرم أﻟﺪﻫﻴﺪ واﻟﺘريﺑﻴﻨﺎت
ﻓﺎﻧﺨﻔﻀﺖ ﻛ ّﻤﻴﺔ ﻛﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم ﺑريﻓﺮﻳﻨﺠﻴﻨﺰ  Cﰲ ﻋ ّﻴﻨﺎت اﻷﻋﻼف
وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﻌﺎﻟ ّﻴﺔ أﻛﱪ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ اﻟﻌﻼج
 Sوﺟﺪت ﻓﺮوق ﻛﺒرية ﺑني اﳌﻨﺘﺠﺎت وﻣ ّﺪة اﻟﺘّﺄﺛري ومل ﺗﻮﺟﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﺑني اﳌﻜ ّﻮﻧﺎت اﻟﻌﻠﻔﻴﺔ.
 Sاﻟﻌﻼﺟﺎت ﺑﺎﻟﻔﻮرم أﻟﺪﻫﻴﺪ واﻟﺴﺎﳌﻴﻜﺲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓ ّﻌﺎﻟﺔ أﻛرث ﻣﻦ
اﻟﻌﻼﺟﺎت ﺑﺎﻷﺣامض اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ.
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻜﱰﻳﺎ
اﻟﺬﻳﻔﺎﻧﺎت اﻟﺪّ اﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ّ
إﻋﻠﻢ ﻳﺎ ﺻﺪﻳﻘﻲ أ ّن ﻫﻨﺎﻟﻚ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ اﻟ ّﺪواﺟﻦ
ﺻﺢ اﻟﺘّﻌﺒري أو مبﻌﻨﻰ آﺧﺮ
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻃﻮرﻳﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟني ﻣﺘﻘﺎرﺑني إن ّ
ﺗﺴﺘﻤ ّﺮ اﻹﻣﺮاﺿ ّﻴﺔ ﺣﺘّﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﻮت اﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ ﻟﻔﱰة ﻗﺼرية ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ.
ﻓﻘﺪ ﻳﻌﺎﻟﺞ اﻟﻄّﺒﻴﺐ اﳌﴩف ﻋﲆ اﳌﺰرﻋﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﳌﺮﺿ ّﻴﺔ اﻟ ّﻨﺎﺗﺠﺔ
ﻋﻦ ﻣﺴﺒّﺐ ﺟﺮﺛﻮﻣﻲ ﻋﻼﺟﺎً ﺻﺤﻴﺤﺎً ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴّﺔ
وﻣﺨﱪﻳّﺔ وﻟﻜ ّﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻨﻔﻮق ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺴﺘﻤ ّﺮة أو ﻗﺪ ﺗﺘﻮﻗّﻒ ﻟﻴﻮم
واﺣﺪ ﺛ ّﻢ ﺗﻌﻮد اﻹﻣﺮاﺿﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ آﺧﺮ.
ﻓﺒﺎﻟﻄّﺒﻊ اﻟﻠّﻮم ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﲆ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﳌﴩف
ﻛﻴﻒ ذﻟﻚ؟
ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺗﻔﺮز ﻧﻮﻋني ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻔﺎﻧﺎت أو
اﻟﺴﻤﻮم
ّ
 أ ّوﻻً ﺳﻤﻮم داﺧﻠﻴﺔ ) (Endotoxinsوﻫﺬه اﻟﺴﻤﻮم ﺗﻜﻮنﻣﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺠﺪار اﻟﺨﻠﻮي ﻟﻠﺠﺮﺛﻮﻣﺔ أي ﻣﻦ أﺻﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ وﺗﺘﻤ ّﻴﺰ
اﻟﺴﻤﻮم اﻟ ّﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﺑﻮﺟﻮدﻫﺎ اﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ ﺳﻠﺒ ّﻴﺔ اﻟﻐﺮام وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻫﺬه ّ
ﰲ اﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﻐﺮام )اﻟﺼﻮرة (2
 ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺳﻤﻮم ﺧﺎرﺟﻴّﺔ ) (Exotoxinsوﺗﻔﺮزﻫﺎ اﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔواﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻐﺮام ﻫﺬه اﻟﺴﻤﻮم ﻣﻤﻜﻦ أن ﺗﺴ ّﺒﺐ إﺻﺎﺑﺎت ﺑﻌﻴﺪا ً
ّ
اﻟﺴﻤﻮم ﻋﻦ
ﻋﻦ ﻣﻜﺎن ﺗﻮاﺟﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﺠﺴﻢ ﺣﻴﺚ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺬه ّ
ﺑﺎﻟﺴﻢ اﻟﻌﺼﺒﻲ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟ ّﺪم متﺎﻣﺎً ﻛام ﻳﺤﺪث ﰲ ﺣﺎﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ ّ
اﻟﺬي ﺗﻨﺘﺠﻪ اﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم ﺑﻮﺗﻮﻟﻴﻨﻴﻮم وﺣﺎﻻت اﻟﺸّ ﻠﻞ اﳌﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ.
إذا ً ،ﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺑﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻜﻼم وﻣﺎذا ﻳﻌﻨﻲ أ ّن ﻟﺒﻌﺾ
اﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ ﻃﻮرﻳﻦ إﻣﺮاﺿﻴني ﻣﺘﻼﺣﻘني وﻣﺘﻘﺎرﺑني ﺑﺎﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ؟
اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟ ّﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺪميﺔ واﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗﺆﻛّﺪ أ ّن اﻟﺬﻳﻔﺎﻧﺎت اﻟ ّﺪاﺧﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻗﻠﻨﺎ أﻧّﻬﺎ ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﺠﺪار اﻟﺨﻠﻮي ﻟﻠﺨﻠﻴﺔ اﻟﺠﺮﺛﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﺼﺒﺢ
ﻓ ّﻌﺎﻟﺔ إﻻّ ﺑﻌﺪ ﻣﻮت اﻟﺨﻠﻴّﺔ اﻟﺒﻜﺘريﻳﺔ أي ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﻄﺒﻴﺐ ﺑﺎﻟﻌﻼج.
ﺣﻴﺚ أ ّن اﻟﺒﻜﱰﻳﺎ اﻟﺤﻴّﺔ ﺗﺴﺒّﺐ اﻟﻄّﻮر اﻷول ﻟﻠﻤﺮض وﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﻜﻮن
ﻓﻌﻼً اﻟﺘﻬﺎﺑ ّﻴﺎً ﺣﺎ ّدا ً وﻋﻨﺪ اﳌﻌﺎﻟﺠﺔ وﻣﻮت اﻟﺨﻠ ّﻴﺔ اﻟﺒﻜﺘريﻳّﺔ وﺗﺤﻠّﻞ
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ﺟﺪارﻫﺎ اﻟﺨﻠﻮي ﻳﺘﺤﺮر اﻟﺬﻳﻔﺎن وﻳﺒﺪأ اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎين ﻟﻠﻤﺮض واﳌﻮﺟﺔ
اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠ ّﻨﻔﻮق.
اﻟﺴﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﰲ إﺗﻼف اﳌﻀﻴﻒ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ميﻜﻦ أن ﻳﺘﺴ ّﺒﺐ ّ
ﺗﺪﻣري اﻟﺨﻼﻳﺎ أو ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻐﺬايئ اﻟﺨﻠﻮي اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.
ﻓﻬﻮ ﻗﻮي ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وميﻜﻦ أن ﻳﺴ ّﺒﺐ ﴐ ًرا ﻛﺒ ًريا ﻟﻠﻤﻀﻴﻒ.
وﺗﻜﻤﻦ ﺧﻄﻮرة اﻟﺬﻳﻔﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ )ﻛﺎﻟ ّﺘﻲ ﺗﻔﺮزﻫﺎ اﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم(
ﻷﻧّﻬﺎ ميﻜﻦ أن ﺗﺆدّي وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘني:
اﻟﺴﻤﻮم اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻜﱰﻳﺎ
اﻟﻄّﺮﻳﻘﺔ اﻷوﱃ أن ﻳﺘ ّﻢ إﻓﺮاز ّ
اﻟﺤ ّﻴﺔ.
اﻟﺴﻤﻮم اﻟ ّﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ
واﻟﻄّﺮﻳﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻋﲆ ﻏﺮار ﺗﺤ ّﺮر ّ
اﻟﺴﻤﻮم اﻟﺨﺎرﺟ ّﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﺗﺤﻠّﻞ
ﻣﻮت اﻟﺨﻠ ّﻴﺔ اﻟﺒﻜﺘريﻳّﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘ ّﻢ إﻃﻼق ّ
اﻟﺨﻠ ّﻴﺔ.
اﻟﺴﻤﻮم اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻌ ّﺮﺿﺔ ﻟﻸﺟﺴﺎم اﳌﻀّ ﺎدة اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ
ﺗﻜﻮن ّ
اﻟﺴﻤﻮم اﻟﺨﺎرﺟ ّﻴﺔ ﺳﺎ ّﻣﺔ ﻟﺪرﺟﺔ
اﻟﺠﻬﺎز اﳌﻨﺎﻋﻲ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ّ
أﻧّﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺗﻠﺔ ﻟﻠﻤﻀﻴﻒ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﺎح ﻟﻠﺠﻬﺎز اﳌﻨﺎﻋﻲ ﻓﺮﺻﺔ
ﻟﱰﻛﻴﺐ دﻓﺎﻋﺎت ﺿ ّﺪﻫﺎ.

)اﻟﺼﻮرة  (2اﻟﺴﻤﻮم اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ّ

204.0 x 266.0 mm

اﻟﺠﺪول اﻵيت ﻳﻮﺿﺢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑني اﻟﺬﻳﻔﺎﻧﺎت اﻟﺪّ اﺧﻠﻴﺔ واﻟﺬﻳﻔﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎرﺟ ّﻴﺔ:

ﺗﺘﻜ ّﻮن اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜّﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻮﺳﱰﻳﺪﻳﺎ
اﻟﺴﻤﻮم اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛ ّﺮﻋﲆ اﻟﺠﻬﺎز
ﺳﺎﻣﺔ ﻣﻌﻮﻳﺔ ﺗﻨﺘﺞ ّ
اﻟﻬﻀﻤﻲ ).(Lyras and Rood 2006
وإ ّن ﺟﻴﻨﺎت ﺗﺸﻔري ﺳ ّﻢ أﻟﻔﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﲆ
اﻟﻜﺮوﻣﻮﺳﻮﻣﺎت وﻟﻴﺲ اﻟﺒﻼزﻣﻴﺪات ﺑﻴﻨام ﺟﻴﻨﺎت
ﺗﺸﻔري ﺳﻤﻮم أﺧﺮى ﺗﻮﺟﺪ ﻋﲆ ﺑﻼزﻣﻴﺪات ﻛﺒرية
اﻟﺴﻢ اﻟ ّﺪاﺧﲇ CPE
ﺧﺎرج اﻟﻜﺮوﻣﻮﺳﻮﻣﺎت ّ
اﳌﻌﻮي ﻣﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻮاﺟﺪ اﻟﺠﻴﻨﺎت اﳌﺸﻔﺮة ﻟﻪ
إ ّﻣﺎ ﻋﲆ اﻟﻜﺮوﻣﻮﺳﻮﻣﺎت أو ﻋﲆ اﻟﺒﻼزﻣﻴﺪات
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺠني اﳌﺸﻔﺮ ﻟﺬﻳﻔﺎن  CPEﰲ ﻋﺰﻻت
اﻟﺘّﺴ ّﻤﻢ اﻟﻐﺬايئ ﻫﻮ اﻟﻜﺮوﻣﻮﺳﻮﻣﺎت ﰲ ﺣني
أﻧّﻪ ﰲ ﻋﺰﻻت أﻣﺮاض اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ اﻟﺒﴩي
اﳌﺘﺴ ّﺒﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﺘّﺴﻤﻢ اﻟﻐري ﻏﺬايئ واﻟﻌﺰﻻت
اﳌﺄﺧﻮذة ﺑﻴﻄﺮﻳّﺎً وﺟﺪ أ ّن اﻟﺠني اﳌﺸﻔّﺮ ﻣﻮﺟﻮد
ﻋﲆ اﻟﺒﻼزﻣﻴﺪات ).(Cornillot et al 1995
واﻟﺠﺪول اﻵيت ﻳﻮﺿﺢ أﻣﺎﻛﻦ ﺗﻮاﺟﺪ ﺑﻌﺾ
ذﻳﻔﺎﻧﺎت اﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم )ﺑﴩﻳّﺎً أو
ﺑﻴﻄﺮﻳّﺎً( ﻋﲆ اﻟﺒﻼزﻣﻴﺪات أو اﻟﻜﺮوﻣﻮﺳﻮﻣﺎت
وﺑﻌﺾ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒّﺒﻬﺎ.
ﻟﻦ ﻧﺨﻮض ﰲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺬﻳﻔﺎﻧﺎت اﻟ ّﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮزﻫﺎ اﻟﺒﻜﱰﻳﺎ
ﺳﻠﺒ ّﻴﺔ اﻟﺠﺮام وﻻ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺒﻜﱰﻳﺎ ﺳﻠﺒﻴﺔ اﻟﺠﺮام ﻓﻤﺤﻮر
ﺣﺪﻳﺜﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻮ اﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم وذﻳﻔﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻓﻘﻂ.
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺟﻨﺲ اﻟﻜﻠﻮﺳﱰﻳﺪﻳﻮم ﻳﻨﺘﺞ ﺳﻤﻮﻣﺎً أﻛرث ﻣﻦ أي ﺟﻨﺲ
ﺟﺮﺛﻮﻣﻲ آﺧﺮ ).(Fonstein and Haselkorn- 1995
اﻟﺴﻤﻮم اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم ﻋﲆ اﻟﺒﻼزﻣﻴﺪات
وإ ّن وﺟﻮد ّ
ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻋﺪم اﻹﺳﺘﻘﺮار.
اﻟﺴﻤﻮم ّ
ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻬﺬه ّ

;Toxins of Clostridium perfringens (Modified from Petit, Gibert & Popoff 1999
)Johansson, 2006

ميﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم اﳌﻤﺮﺿﺔ ﻋﲆ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ إﱃ ﺛﻼث
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺑﻨﺎ ًء ﻋﲆ أﻧﺴﺠﺘﻬﺎ اﳌﻀﻴﻔﺔ.
اﻟﺴﺎﻣﺔ اﻟﻌﺼﺒﻴّﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻜ ّﻮن اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻮﺳﱰﻳﺪﻳﺎ ّ
اﻟﺴﻤﻮم اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛ ّﺮﻋﲆ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ.
ﺗﻨﺘﺞ ّ
اﻟﺴﺎﻣﺔ ﻟﻠ ّﻨﺴﺞ وﺗﺘﻤ ّﻴﺰ
وﺗﺘﻜ ّﻮن اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻮﺳﱰﻳﺪﻳﺎ ّ
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴّﺔ واﻟﻮﻇﻴﻔﻴّﺔ ﻟﻠﺨﻼﻳﺎ
اﻟﺴﻤﻮم اﻟﺘّﻲ ﺗﺆﺛ ّﺮﻋﲆ ّ
ﺑﺈﻧﺘﺎج ّ
اﳌﻀﻴﻔﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ أو ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻹﺻﺎﺑﺔ.
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204.0 x 266.0 mm

أﻣﺮاض
ﻋﻨــﺪ ﺗﻨــﺎول اﻟﻄﻴــﻮر ﻟﻠﻌﻠــﻒ اﻟﺤـــﺎوي ﻋﻠـــﻰ اﳌﻄﺜﻴـــﺔ
اﻟﺤﺎﻃﻤــﺔ ﺳﺘﺴﺘﻌﻤﺮ اﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ اﻷﻣﻌﺎء وﰲ ﻏﻀﻮن  24ﺳﺎﻋﺔ ﺑﺼﻨﻊ
ذﻳﻔﺎن اﳌﻄﺜﻴﺔ اﻟﺤﺎﻃﻤﺔ اﻟ ّﺪاﺧﲇ اﻟﺬي ﻳﺴ ّﻤﻰ  CPEوﻫﻲ اﺧﺘﺼﺎر ﻟـ
 Clostridium Perfringens Enterotoxinوﻟﻜﻦ ﻓﻌﻼً أﻣﺮ ﻳﺪﻋﻮ
ﻟﻼﺳﺘﻐﺮاب أن ﻧﻘﻮل أن ﻟﻠﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم ﺑﺮﻓﺮﻧﺠﺰ ذﻳﻔﺎن داﺧﲇ وﻗﺒﻞ
ﻗﻠﻴﻞ ﻛﻨﺖ أذﻛﺮ أ ّن اﻟﺬﻳﻔﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻘﻂ ﰲ اﻟﺒﻜﱰﻳﺎ ﺳﻠﺒﻴﺔ
اﻟﻐﺮام؟
وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻢ
ﻟﻜﻞ ﻗﺎﻋﺪة ﺷﻮاذ ﻏري ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻌﻞ اﳌﻘﻮﻟﺔ أ ّن ّ
ّ
ّ
ﺗﻐري ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ وآﻟ ّﻴﺔ
اﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ ﺣﻴﺚ أ ّن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻃﻔﺮات ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ّ
ﻋﻤﻠﻬﺎ وذﻳﻔﺎﺗﻬﺎ وﻳﺒﺪو أن ﻫﺬا ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺬﻳﻔﺎن .CPE
ﺗﻜﻤﻦ ﺧﻄﻮرة ﻫﺬا اﻟﺬﻳﻔﺎن ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺄﻧّﻪ ﻳﺴﺘﻬﺪف
اﻹرﺗﺒﺎﻃﺎت اﳌﺤﻜﻤﺔ ) (Tight junctionsاﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﺨﻼﻳﺎ
اﻟﻈّﻬﺎرﻳﺔ اﳌﺒﻄّﻨﺔ ﻟﻸﻣﻌﺎء )اﻟﺼﻮرة (3

اﻟﱪﻳﺒﻮر) (preporeأو اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺬي ﺳﻴﺸﻜّﻞ ﻣﺴﺎم ﻓﻴام ﺑﻌﺪ ﻋﲆ
ﺳﻄﺢ اﻟﻐﺸﺎء اﻟﺴﻴﺘﻮﺑﻼﺳﻤﻲ ﻟﻠﺨﻼﻳﺎ اﻟﻈﻬﺎرﻳﺔ ﰲ اﻷﻣﻌﺎء.
اﻟﺒﻴﺘﺎ ﻫريﺑﻴﻨﺰ) (`-hairpinsﰲ ﺟﺰﻳﺌﺎت  CPEﻣﻦ اﻟﱪﻳﺒﻮر
ﺳﺘﺸﻜّﻞ ﻓﻴام ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﺘﺎ ﺑﺎرﻳﻞ ) (`-barrelاﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻐﺸﺎء
اﻟﺴﻴﺘﻮﺑﻼﺳﻤﻲ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺴﺎم ﻧﺸﻂ ﻣﺴ ّﻤﻰ .CH-1
اﻟﺠﺮﻋﺎت اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ  CPEﺳﺘﺴ ّﺒﺐ ﺗﺪﻓّﻖ ﻣﺤﺪود ﻟﻠﻜﺎﻟﺴﻴﻮم
إﻟــﻰ داﺧــﻞ اﻟﺨــﻠ ّﻴــﺔ وﺗﻔﻌﻴــــﻞ اﻟﻜـﺎﻟﺒﻴـﻦ اﻟﺴﻴﺘﻮﺑــﻼﺳﻤــﻲ
) (cytoplasmic calpainوﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﺰميﺎت
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺎرك ﰲ اﻟﺘﺤﻠّﻞ اﻟﱪوﺗﻴﻨﻲ ﻟﻠﱪوﺗﻴﻨﺎت وﻳﺘ ّﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﻛﻴﺰ أﻳﻮﻧﺎت اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم ﻟﻴﺴﺒّﺐ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻮت اﻟﺨﻼﻳﺎ
اﳌﱪﻣﺞ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ  .Caspase-3وﻫﺬا اﻷﺧري ﻣﻌﺮوف ﻋﲆ أﻧّﻪ أﻧﺰﻳﻢ
ﻣﺴﺆول ﻋﻦ اﳌﻮت اﳌﱪﻣﺞ ﻟﻠﺨﻼﻳﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪﻣري اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺨﻠﻮﻳﺔ
آﻟﻴﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺪﻣري اﻟﱪوﺗﻴﻨﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠ ّﻴﺔ اﻟﺨﻠﻮﻳّﺔ.
اﻟﺠﺮﻋﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ  CPEﻳﺴﺒّﺐ ﺗﺪﻓّﻖ ﻛﺒري ﻟﻠﻜﺎﻟﺴﻴﻮم ﻟﺪاﺧﻞ
اﻟﺨﻠﻴﺔ وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻜﺎﻟﺒني اﻟﺴﻴﺘﻮﺑﻼﺳﻤﻲ )(cytoplasmic calpain
اﻟﺬي ﻳﺤﻔّﺰ اﳌﻮت اﻹﻗﻔﺎري )أو اﻟﻮرﻣﻲ ﻟﻠﺨﻼﻳﺎ( ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤ ّﻴﺰ اﻟﻌﻤﻠ ّﻴﺔ
ﻣام ﻳﺆ ّدي إﱃ ﺿﻌﻒ اﳌﻀﺨّﺎت اﻷﻳﻮﻧ ّﻴﺔ
ﺑﻨﻀﻮب  ATPداﺧﻞ اﻟﺨﻠ ّﻴﺔ ّ
وﺗﻮ ّرم اﻟﺨﻼﻳﺎ ومت ّﺪد اﻟﺸّ ﺒﻜﺔ اﻹﻧﺪوﺑﻼزﻣﻴﺔ وﺟﻬﺎز ﻛﻮﻟﺠﻲ وﺗﻜﺜّﻒ
اﳌﻴﺘﻮﻛﻮﻧﺪرﻳﺎ وﺗﻜﺘّﻞ اﻟﻜﺮوﻣﺎﺗني وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﻘّﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺘﻮﺑﻼزﻣﻴّﺔ
وﻣﻮت اﻟﺨﻠﻴّﺔ وإزاﻟﺘﻬﺎ ﻓﻴام ﺑﻌﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻠﻌﻤﺔ.
ﻳﻜﺸﻒ اﻟﺘّﻠﻒ اﳌﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﺨﻼﻳﺎ اﻟﺴﻄﺢ اﻟﻘﺎﻋﺪي اﻟﺠﺎﻧﺒﻲ ﻟﻠﺨﻼﻳﺎ
ﻣام ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻮﺻﻮل  CPEإﱃ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼت أﺧﺮى ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﺮﻛﺐ CH-1
ّ
إﺿﺎﰲ .ﻋﻼوة ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻳﺴﻤﺢ اﻟﺘّﻌ ّﺮض اﻟﺴﻄﺤﻲ اﻟﺠﺎﻧﺒﻲ ﻫﺬا ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ
ﻣﺮﻛﺐ ﻛﺒري ﺛﺎنٍ ﻳﺴﻤﻰ  CH-2واﻟﺬي ﻳﺆ ّدي إﱃ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﺴﺘﻘﺒﻼت
 CPEواﻟﻜﻼودﻳﻦ ﰲ اﻟﻐﺸﺎء اﻟﺴﻴﺘﻮﺑﻼزﻣﻲ ﻛام ﺣﺪث ﺳﺎﺑﻘﺎ ً) .اﻟﺼﻮرة (4

)اﻟﺼﻮرة  (3ﺗﺨﺮب اﻟﻈﻬﺎرة اﳌﻌﻮﻳﺔ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ذﻳﻔﺎن CPE

وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺨ ّﺮب ﻫﺬه اﻹرﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﺴﻴﺆ ّدي ذﻟﻚ إﱃ اﻟﺘﻬﺎب اﻷﻣﻌﺎء
وﺗﺪﻣري ﻫﻴﻜﻞ ﺟﺪراﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﻮء ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎﻹﻣﺘﺼﺎص وﻓﻘﺪ
ﺷﺪﻳﺪ ﻟﺴﻮاﺋﻞ اﻟﺠﺴﻢ أي مبﻌﻨﻰ آﺧﺮ إﺳﻬﺎل ﺷﺪﻳﺪ.
أﻳﻀﺎً ﻳﺴ ّﺒﺐ ﻫﺬا اﻟﺬﻳﻔﺎن اﻟ ّﺘﺨﺮﻳﺐ اﻟ ّﺘﺎم ﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﻈﻬﺎرة اﳌﻌﻮﻳّﺔ
وﻓﻖ اﻵﻟﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ:
ﻳﺮﺗﺒﻂ  CPEأ ّوﻻً مبﺴﺘﻘﺒﻼت ﻛﻼودﻳﻦ ) (claudinأي اﳌﺮﺑّﻌﺎت
اﻟﺴﻄﺢ اﻟﻘ ّﻤﻲ ﻟﻠﺨﻼﻳﺎ اﻟﻈّﻬﺎرﻳﺔ اﳌﻀﻴﻔﺔ
اﻟﺨﴬاء اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﲆ ّ
ﰲ اﻷﻣﻌﺎء وﻳﺸﻜّﻞ ﻣﻌﻘّﺪا ً ﺻﻐريا ً ﻳﺘﻜ ّﻮن ﻣﻦ ﻋ ّﺪة )ﺣﻮاﱄ ﺳﺘّﺔ(
ﻣﻌﻘّﺪات ﺻﻐرية واﻟﺘّﻲ ﺗﺤﺘﻮي أﻳﻀً ﺎ ﻋﲆ ﻛﻼودﻳﻦ ﻏري ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ )ﻏري
ﻣﻌﺮوض ﰲ اﻟﺼﻮرة( اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﻜﻮﻳﻦ أوﻟﻴﺠﻮﻣري اﻟـ CPE
ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗُﺴ ّﻤﻰ ) CPE oligomerizationواﻷوﻟﻴﺠﻮﻣري ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة
ﻋﻦ ﻣﻌﻘﺪ ﺟﺰﻳﺌﻴﻲ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜ ّﻮن ﻣﻦ وﺣﺪات
ﻣﺘﻜ ّﺮرة ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻋﲆ ﻋﻜﺲ اﻟﺒﻮﻟﻴﻤﺮ( اﻟﺬي ﺳﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ
ﻋﺪد رﻗﻢ  ٢٦/٢٧٤ــ دواﺟﻦ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ ــ 26

)اﻟﺼﻮرة (4

204.0 x 266.0 mm

اﻟﺴﻤﻮم ﻣﻦ ﻧﻮع  CPEﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ أﻧﻮاع
ميﻜﻦ أن ﺗﺪ ّﻣﺮ ّ
ﻣام ﻳﺸري إﱃ أﻧّﻪ ميﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن
اﻟﺨﻼﻳﺎ ﰲ اﳌﺨﺘﱪ وﰲ اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺤﻲ ّ
ﻟﻪ إﻣﻜﺎﻧﻴّﺔ ﰲ اﻟﻘﺘﻞ اﳌﺒﻜﺮ ﻟﻠﺨﻼﻳﺎ اﻟﻮرﻣﻴّﺔ اﻟﴪﻃﺎﻧﻴّﺔ
ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟ ّﺪراﺳﺎت
ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن  CPEﻫﻮ ﺑﺮوﺗني ﻣﺜري ﻟﻺﻫﺘامم
ّ
ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر مبﺮض إﻟﺘﻬﺎب اﻷﻣﻌﺎء اﻟﺘّﻨﺨّﺮي
اﳌﺴﺘﻤ ّﺮة .ﻛﻞ ذﻟﻚ ّ
) (Necrotic Enteritisﺗﺘﻜ ّﺒﺪ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟ ّﺪواﺟﻦ ﺣﻮل اﻟﻌﺎمل ﺳﻨﻮﻳّﺎً
ﺧﺴﺎﺋﺮ إﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ﺗﻘ ّﺪر ﺑﺤﻮاﱄ  2ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﻳّﺎً .وﻳﻌﺘﻘﺪ أ ّن
ﺑﺪاﻳﺎت ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻼﻣﺢ ﻫﺬا اﳌﺮض ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻋﺎم .1930
ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ أ ّن اﻟﺘﻬﺎب اﻷﻣﻌﺎء اﻟ ّﻨﺨﺮي ﻻ ميﻜﻦ أن ﻳﺤﺪث ّإﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﺘﺤ ّﻮل اﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم ﺑﺮﻓﺮﻧﺠﻴﺰ ) (Clostridium perfringensﻣﻦ
اﻟﺸّ ﻜﻞ اﻟﻐري ﻣﻔﺮز ﻟﻠﺬﻳﻔﺎﻧﺎت ) (Non-toxinproducing typeإﱃ
ﻟﻠﺴﻤﻮم ).(Toxin producing type
اﻟﺸّ ﻜﻞ اﳌﻔﺮز ّ
اﻟﺴﻤﻮم
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺧﻤﺴﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﳌﻄﺜﻴﺔ اﻟﺤﺎﻃﻤﺔ ﻗﺎدرة ﻋﲆ إﻓﺮاز ّ
وﻫﻲ اﻷمنﺎط ) (A/B/C/D/Eاﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﺪدا ً ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻔﺎﻧﺎت ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ
) (alpha, beta, epsilon, iota and CPEاﻟﺬﻳﻔﺎن أﻟﻔﺎ أو )(A Toxin
ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﻧﺰﻳﻢ اﻟﻔﻮﺳﻔﻮﻟﻴﺒﺎز ﳼ ) (phospholipase Cواﻟﺬي
ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧّﻪ ﻣﻔﺘﺎح ﺣﺪوث إﻟﺘﻬﺎب اﻷﻣﻌﺎء اﻟ ّﻨﺨﺮي ).(NE

اﻟﺴﻤﻮم ﻣﻦ اﻟ ّﻨﻮع  Bواﻟ ّﻨﻮع Dﻣﻦ
ﺳﻢ إﺑﺴﻴﻠﻮن ) (epsilonﻫﻮ أﺣﺪ ّ
ﺳﻤﻮم اﳌﻄﺜﻴﺔ اﻟﺤﺎﻃﻤﺔ وﻗﺪ اﻗﱰح ﻛﺴﻼح ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﺤﺘﻤﻞ.
اﻟﺴﻮاﺋﻞ ﻣﻦ
ﴪب ّ
ﺳﻢ إﺑﺴﻴﻠﻮن ﻳﺪ ّﻣﺮ ﺟﺪران اﻟﺨﻼﻳﺎ وﻳﺴﺒّﺐ ﺗ ّ
اﻟﺨﻼﻳﺎ .وﻣﻊ ذﻟﻚ أﻇﻬﺮت دراﺳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ أ ّن اﻟﻌﺰﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺘﺞ ﺳ ّﻢ
أﻟﻔﺎ _ ميﻜﻦ أن ﺗﺴ ّﺒﺐ اﳌﺮض.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ،ﺗ ّﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳ ّﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺴ ّﻤﻰ  Net Bﻣﺆ ّﺧﺮا ً ﰲ
ﻣﺮض ﺗ ّﻢ ﻋﺰل اﳌﻄﺜﻴﺔ اﻟﺤﺎﻃﻤﺔ ﻓﻴﻪ.
اﻟﺘﻬﺎب اﻷﻣﻌﺎء اﻟ ّﻨﺎﺧﺮ ﻫﻮ ﺗﺴ ّﻤﻢ ﻣﻌﻮي ﺣﺎد ﻋﺎد ًة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﳌﺮض
اﻟﴪﻳﺮي ﻗﺼريا ً ﺟ ّﺪا ً وﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻫﻲ اﻹﻛﺘﺌﺎب
وإﻧﺨﻔﺎض ﺷﻬ ّﻴﺔ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﺑﴪﻋﺔ زﻳﺎدة ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟ ّﻨﻔﻮق ﰲ
اﻟﻘﻄﻴﻊ.
ﻳﺆﺛ ّﺮ اﳌﺮض ﰲ اﳌﻘﺎم اﻷ ّول ﻋﲆ دﺟﺎج اﻟﺘّﺴﻤني )ﻣﻦ  2إﱃ  5أﺳﺎﺑﻴﻊ
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ( واﻟ ّﺪﻳﻚ اﻟ ّﺮوﻣﻲ )ﻣﻦ  7إﱃ  12أﺳﺒﻮ ًﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ( اﻟﺘّﻲ
ﻳﺘ ّﻢ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﺎ ﺗﺮﺑﻴﺔ أرﺿ ّﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻔﺮﺷﺔ وأﻳﻀﺎً ﻳﺼﻴﺐ ﻗﻄﻌﺎن اﻷ ّﻣﻬﺎت
واﻟﺒ ّﻴﺎض وﺣﺘﻰ اﳌﺮﺑّﺎة ﺿﻤﻦ اﻷﻗﻔﺎص وﻟﻜﻦ ﻧﺎدرا ً ﻣﺎ ﻳﺼﺎب اﻟ ّﺪﺟﺎج
ﺑﺎﳌﺮض ﻗﺒﻞ ﻋﻤﺮ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ وذﻟﻚ ﻷ ّن اﻷﺟﺴﺎم اﳌﻀّ ﺎدة اﻷﻣﻮﻣ ّﻴﺔ
ﻟﺬﻳﻔﺎن  CPAﺗﺴﺘﻤ ّﺮ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻋﻤﺮ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ.

204.0 x 266.0 mm

أﻣﺮاض
ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ أ ّن ﻫﺬا اﳌﺮض ﻳﻈﻬﺮ أﻳﻀﺎً ﻋﻨﺪ ذروة وﺿﻊ اﻟﺒﻴﺾ وأﺣﻴﺎﻧﺎً
ﺑﻌﺪ ﻓﱰة وﺟﻴﺰة ﻣﻦ اﻟﺘّﺤﺼني ﺿ ّﺪ اﻟﻜﻮﻛﺴﻴﺪﻳﺎ وأﻳﻀﺎ ﻋﻨﺪ اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﺎﻟﻜﻮﻛﺴﻴﺪﻳﺎ وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﺈ ّن اﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم واﻟﻜﻮﻛﺴﻴﺪﻳﺎ ﻣﱰاﺑﻄﺎن
ﺑﺸ ّﺪة وإن أىت أﺣﺪﻫام ﻓﻴﺘﺒﻌﻪ اﻵﺧﺮ أو ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻪ وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ
أﻻّ ﺗﺄيت اﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ وﺳﺂيت ﻋﲆ ذﻛﺮ ﻫﺬا ﻻﺣﻘﺎً.
ﻳﻜﻮن ﺳري اﳌﺮض ﴎﻳﻌﺎً و ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ إﺻﺎﺑﺎت و ﻧﻔﻮق ﻋﺎﻟﻴني ﺗﺼﻞ
ﺣﺘﻰ  % 60ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻴﻊ.
ﻳﺤﺪث ﻧﺨﺮ ﻣﺨﺎﻃﻴﺔ اﻷﻣﻌﺎء و ﺗﺒﺪأ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺂﻓﺎت أوﻟﻴّﺔ ﰲ ﻗﻤﻢ
ﺗﻮﺳﻒ اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﻈﻬﺎرﻳﺔ ﺛﻢ ﺗﻐﺰو
اﻟﺰﻏﺎﺑﺎت اﳌﻌﻮﻳّﺔ ّ
ﻣام ﻳﺆ ّدي إﱃ ّ
اﻟﻌﺼﻴﺎت اﻟﺼﻔﻴﺤﺔ اﳌﺨﺼﻮﺻﺔ اﳌﺨﺎﻃﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪث ﻧﺨﺮا ً ﺗﺨرثﻳّﺎً.
ﺗﺤﺎط ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟ ّﻨﺨﺮ ﺑﺎﻟﻜّﺮﻳﺎت اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻌﺪﻟﺔ ) (Neutrophilsوﻗﺪ
متﺘ ّﺪ اﻹﺻﺎﺑﺔ إﱃ اﻟﻐﺪد اﻟﺨﺒﻴﺌﺔ ) (Cryptsوإﱃ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ اﳌﺨﺎﻃﻴّﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣــــﻊ إﺳﺘﻬـــﺪاف  CPEﺗـــﻮﻛﺴني ﻟﻺرﺗﺒـــﺎﻃــﺎت
اﳌﺤﻜﻤـــﺔ) (Tight junctionsاﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﻈﻬﺎرﻳﺔ اﳌﺒﻄﻨﺔ
ﻟﻸﻣﻌﺎء.
وﺻﻒ اﳌﺮض اﳌﻌﻮي اﻟﻨﺎﺧﺮ ﻷول ﻣﺮة ﰲ اﻟﺪﺟﺎج ﰲ إﻧﺠﻠﱰا ﰲ ﻋﺎم
 1961وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺗ ّﻢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻨﻪ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان ﰲ ﺟﻤﻴﻊ
أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎمل .ﺗ ّﻢ اﻟﺘّﻌ ّﺮف ﻋﲆ اﻟﺘﻬﺎب اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻨﺎﺧﺮ ﰲ دﺟﺎج اﻟﺘﺴﻤني
واﻟﺴامن.
واﻟ ّﺪﺟﺎج اﻟﺒ ّﻴﺎض وﻗﻄﻌﺎن اﻷﻣﻬﺎت واﻟ ّﺪﻳﻚ اﻟ ّﺮوﻣﻲ ّ
ﻳﻘ ّﺪر أ ّن اﻟﺘﻬﺎب اﻷﻣﻌﺎء اﻟ ّﻨﺎﺧﺮ ﻳﺆﺛ ّﺮ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ  ٪ 40ﻣﻦ
اﻟﺴﻬﻞ اﻟﺘّﻌﺮف ﻋﲆ
ﻗﻄﻌﺎن اﻟ ّﺪﺟﺎج ّ
اﻟﻼﺣﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳّﺔ .وﰲ ﺣني أﻧّﻪ ﻣﻦ ّ
اﻟﴪﻳﺮي ﻻﻟﺘﻬﺎب اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻨﺨﺮﻳّﺔ ﻓﺈ ّن اﻟﺸّ ﻜﻞ ﺷﺒﻪ
أﻋﺮاض اﻟﺸّ ﻜﻞ ّ
اﻟﴪﻳﺮي )اﳌﻌﺘﺪل( ﻟﻠﻤﺮض ﻻ ميﻜﻦ اﻟﺘﻌ ّﺮف ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ .ﻗﺪ ﺗﺒﺪو
ّ
اﻟﻄﻴﻮر اﳌﺼﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﻬﺎب اﻷﻣﻌﺎء اﻟ ّﻨﺎﺧﺮ اﻟﺒﺴﻴﻂ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟ ّﺮاﺣﺔ
وﻳﱰاﺟﻊ وزﻧﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺿﻌﻴﻒ )(Kaldhusdal and Lovland 2002
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﻌﻠامء أ ّن اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻌﺘﺪل ﻻﻟﺘﻬﺎب اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻨﺨﺮى
ﻟﻪ ﺗﺄﺛري أﻛﱪ ﺑﻜﺜري ﻋﲆ أداء اﻟﻘﻄﻴﻊ واﻟ ّﺮﺑﺤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸّ ﻜﻞ اﻟﺤﺎد.

ﴬ.
اﳌﺮاﺣﻞ اﻷوﱃ ﻳﻜﻮن ﻣﺤﺘﻮى اﻷﻣﻌﺎء ﻣﺎيئ اﻟﻘﻮام ذو ﻟﻮن ﺑ ّﻨﻲ ﻣﺨ ّ
ﺗﺠﻒ اﳌﺤﺘﻮﻳﺎت وﺗﻐﻄّﻲ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻣﻦ اﻷﻣﻌﺎء ﺑﻐﺸﺎء
وﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ ّ
ﻟﺐ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ
ﻓﻴﱪﻳﻨﻲ ﻛﺎذب أﺻﻔﺮ ﻣﺨﴬ .وﻗﺪ ﺗﺤﻮي ﳌﻌﺔ اﻷﻣﻌﺎء ّ
ﺧﻠﻮﻳّﺔ ﻇﻬﺎرﻳّﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﻣﻊ ﻛﻤﻴﺎت زاﺋﺪة ﻣﻦ اﻟﻔﱪﻳﻦ) .اﻟﺼﻮرة (5

)اﻟﺼﻮرة  (5اﻟﺘﻬﺎب اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻨﺎﺧﺮ

ﻳﺘﻀﺨّﻢ ﻋﺎد ًة اﻟﻜﺒﺪ وﻳﺤﺘﻘﻦ إﱃ درﺟﺔ أن ﻳﺼﺒﺢ ﻟﻮﻧﻪ ﻣﺎﺋ ًﻼ
ﻟﻺﺣﻤﺮار .وﻗﺪ ﻳﺤﻮي اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺆر اﻟ ّﻨﺨﺮﻳّﺔ ﺣﻮاﱄ  3 – 2ﻣﻢ
وﻣﺤ ّﺪدة اﻟﺤﻮاف ﻋﻦ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﻜﺒﺪي) .اﻟﺼﻮرة (6

اﻷﻋﺮاض اﻹﻛﻠﻴﻨﻴﻜ ّﻴﺔ:
أوﱃ ﻋﻼﻣﺎت اﳌﺮض ﻧﻔﻮق اﻟﻄﻴﻮر اﳌﻔﺎﺟﺊ واﻟﻘﻄﻴﻊ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻ ّﺤﻴﺔ
ﻇﺎﻫﺮﻳّﺔ ﺟﻴّﺪة وﻳﺒﺪو ﻋﲆ اﻟﻄﻴﻮر اﳌﺮﻳﻀﺔ اﻧﺘﻔﺎش اﻟ ّﺮﻳﺶ وﻛﺂﺑﺔ
وﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺤﺮﻛﺔ وﻗﺪ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻣﻌ ّﺪل اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﻠﻒ أﺣﻴﺎﻧﺎً.
اﻟﺼﺎﺋﻢ )(Jejunum
اﻵﻓﺎت ﻣﺤﺪودة ﰲ اﳌﻌﻲ اﻟ ّﺪﻗﻴﻖ
وﺧﺎﺻ ٍﺔ ّ
ّ
واﻟﻠﻔﺎﺋﻔﻲ ) (Ileumوأﺣﻴﺎﻧﺎً ﰲ اﻷﻋﻮرﻳﻦ.

اﻵﻓﺎت اﻟﺘﴩﻳﺤﻴﺔ:
ﻳﻼﺣﻆ ﺗﴩﻳﺤ ّﻴﺎً مت ّﺪد اﻷﻣﻌﺎء ﺑﺎﻟﻐﺎزات وﻗﺪ ﺗﺘﻔﺘّﺖ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ .ﰲ
ﻋﺪد رﻗﻢ  ٢٨/٢٧٤ــ دواﺟﻦ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ ــ 28

)اﻟﺼﻮرة  (6ﺑﻌﺾ اﻵﻓﺎت اﻟﻜﺒﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺸﺎﻫﺪ ﻋﻨﺪ اﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﳌﻄﺜﻴﺔ اﻟﺤﺎﻃﻤﺔ

اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ :
ﺗﻐري أو ﺣﺪوث ﺧﻠﻞ ﰲ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻠﻮرا
وﻗﺪ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻇﻬﻮر اﳌﺮض ﺑﻌﺪ ّ
ﻟﻠﺼﺎدات
اﻷﻣﻌﺎء وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ أﺣﻴﺎﻧﺎً ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﺳﺘﺨﺪام اﻟﺠﺎﺋﺮ ّ
اﻟﺤﻴﻮﻳّﺔ.
إ ّن ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﱪوﺗني اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺨﻠﻄﺔ اﻟﻌﻠﻔ ّﻴﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺑﺮوﺗني
ﻧﺒﺎيت أو ﺑﺮوﺗني ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺜّﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧ ّﻴﺔ )ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺤﻮق
اﻟﺴﻤﻚ( ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻄﻴﻮر أﻛرث اﺳﺘﻌﺪادا ً ﻟﻠﻤﺮض.

204.0 x 266.0 mm

اﻟﺴﻤﻮم أو ﻳﺒﻄﺊ
أي ﳾء ﻳﻌ ّﺰز اﻟ ّﻨﻤﻮ اﻟﺒﻜﺘريي اﳌﻔﺮط وإﻧﺘﺎج ّ
ﻣﻌ ّﺪل ﻣﺮور اﻷﻋﻼف ﰲ اﻷﻣﻌﺎء اﻟ ّﺪﻗﻴﻘﺔ ميﻜﻦ أن ﻳﻌ ّﺰز ﺣﺪوث إﻟﺘﻬﺎب
اﻷﻣﻌﺎء اﻟ ّﻨﺎﺧﺮ.
ميﻜﻦ إﺳﺘﺨﺪام اﳌﻀّ ﺎدات اﻟﺤﻴﻮﻳّﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺳﻴﱰاﺳني أو ﺑﻨﺴﻠني أو
ﻟﻴﻨﻜﻮﻣﺎﻳﺴني ﻟﻌﻼج إﻟﺘﻬﺎب اﻷﻣﻌﺎء اﻟ ّﻨﺎﺧﺮ وﻟﻜﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ
اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻀّ ﺎدات اﻟﺤﻴﻮﻳّﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓ ّﻌﺎل ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻄ ّﻮر
اﻟﺴﻤﻮم ﴐرا ً ﻣﻌﻮﻳّﺎً ﻻ ميﻜﻦ إﺻﻼﺣﻪ.
اﳌﺮض ﺑﴪﻋﺔ ﻛﺒرية وﺗﻨﺘﺞ ّ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻞ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻨﻊ إﻟﺘﻬﺎب اﻷﻣﻌﺎء اﻟ ّﻨﺎﺧﺮ
ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ.
ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﺆ ّدي
ﻟﺴﻮء اﻟﺤﻆ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ دامئﺎً ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ّ
إﱃ ﻇﻬﻮر اﳌﺮض .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﻬ ّﻢ إدارة ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘّﻲ ﻣﻦ
اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﺆ ّدي ﻟﻈﻬﻮر اﳌﺮض مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺤ ّﺪ ﻣﻦ إﺟﻬﺎد اﻟﻄﻴﻮر إﱃ
اﻟﺤ ّﺪ اﻷدىن واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻷﻋﻼف وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘّﺴﻠﻴﻢ واﻟﺘّﺤﻜّﻢ
ﰲ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻄﻴﻮر اﻟﻨﺎﻓﻘﺔ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻟﻜﻮﻛﺴﻴﺪﻳﺎ.
رمبﺎ أﻫ ّﻢ ﻣامرﺳﺔ إدارﻳﺔ ﺗﺸﺎرك ﰲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ إﻟﺘﻬﺎب اﻷﻣﻌﺎء
ّ
اﻟ ّﻨﺨﺮي ﻫﻲ ﺟﻤﻊ اﻟﻄﻴﻮر اﻟ ّﻨﺎﻓﻘﺔ واﻟﺘّﺨﻠّﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم.
إذا مل ﻳﺘﻢ ﺟﻤﻊ اﻟ ّﻨﺎﻓﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜ ّﺮر ﻓﺈ ّن ﻇﺎﻫﺮة اﻹﻓﱰاس ﺳﺘﻨﺘﴩ
ﻣام ﻳﺆ ّدي إﱃ إﻧﺘﺸﺎر أوﺳﻊ ﻟﻠﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم ﺑﺮﻓﺮﻳﻨﺠﺰ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ إﻧﺘﺸﺎر
ّ
أوﺳﻊ ﻹﻟﺘﻬﺎب اﻷﻣﻌﺎء اﻟ ّﻨﺎﺧﺮ.

ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻋﲆ اﻵﻓﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ اﻷﻣﻌﺎء
واﻟﺘّﻠ ّﻮن ﺑﺼﺒﻐﺔ ﻏﺮام ﺑﺎﻟّﻠﻮن اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﺧﺬ ﻣﺴﺤﺔ ﻣﻦ
ﻣﺨﺎﻃﻴّﺔ اﻷﻣﻌﺎء .ﺗﺘﻜ ّﻮن اﻟ ّﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟ ّﻨﺴﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺨﺮ ّ
ﻣﺘﺨرث ﻳﺸﻤﻞ ﺛﻠﺚ
إﱃ ﻧﺼﻒ ﺳﻤﻚ اﻟﻐﺸﺎء اﳌﺨﺎﻃﻲ اﳌﻌﻮي وﻛﺘﻞ ﻗﻀﺒﺎن ﺑﻜﺘريﻳﺔ ﻗﺼرية
وﺳﻤﻴﻜﺔ ﰲ اﻟﺤﻄﺎم اﻟﻔﻴﱪﻳﻮين .ﺣﻴﺚ ﺗ ّﻢ ﻋﺰل ﻋﺪد ﻛﺒري ﻣﻦ اﳌﻄﺜﻴﺎت
اﻟﺤﺎﻃﻤﺔ ﻣﻦ اﳌﺤﺘﻮﻳﺎت اﳌﻌﻮﻳّﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻧﺤﻼل
اﻟ ّﺪم ﻛام ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ أﻋﻼه وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻧﺤﻼل اﻟ ّﺪم
اﻟﺴﻼﻻت ﻻ ﺗﻨﺘﺞ
ﻛﻤﻌﻴﺎر وﺣﻴﺪ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﻄﺜﻴﺔ اﻟﺤﺎﻃﻤﺔ ﻷن ﺑﻌﺾ ّ
اﻟﺴﻤﻮم اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻧﺤﻼل اﻟ ّﺪم.
ّ
ﻳﺠﺐ اﻟﺘّﻤﻴﻴﺰ ﺑني اﻟﺘﻬﺎب اﻷﻣﻌﺎء اﻟ ّﻨﺎﺧﺮ ﻋﻦ اﻵﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ
اﻷﻣريﻳﺔ ﺑﺮوﻧﺘﻲ) (Eimeria brunettiوﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ إﻟﺘﻬﺎب اﻷﻣﻌﺎء
اﻟﺘّﻘﺮﺣﻲ .ﻧﺎدرا ً ﻣﺎ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﻜﻮﻛﺴﻴﺪﻳﺎ ﻏري اﳌﻌﻘّﺪة آﻓﺎت ﺣﺎ ّدة أو ﺷﺪﻳﺪة
ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ وﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ اﻷﻣﻌﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺘﻀﻴﻖ ﻓﻴﻪ ﳌﻌﺘﻬﺎ ومتﻴﻞ ﻟﻠﺸﻜﻞ
اﳌﺴﻄﺢ ﺑﺪل اﻷﺳﻄﻮاين ﰲ ﺣﺎﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم
وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ اﻟﱪﻓﺮﻳﻨﺠﺰ أو ﻗﺪ ﻧﻼﺣﻆ ﻓﻴﻬﺎ أﻣﺎﻛﻦ إﺧﺘﻨﺎﻗﺎت .

)اﻟﺼﻮرة  (9ﻧﻼﺣﻆ ﺗﻀﻴﻖ ﳌﻌﺔ اﻷﻣﻌﺎء
ووﺟﻮد ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺧﺘﻨﺎﻗﺎت ﻓﻴﻬﺎ

)اﻟﺼﻮرة  (10أﻣﻌﺎء ﻃﺎﺋﺮ
ﻣﺼﺎب ﺑﺎﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم

)اﻟﺼﻮرة  (7إﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم

)اﻟﺼﻮرة  (8اﻟﺘﻬﺎب اﻻﻣﻌﺎء اﻟﻨﺎﺧﺮ ﰲ اﻟﺪواﺟﻦ

اﳌﺼﺪر :ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﻦ ﻛﺘﺎب »أﻣﺮاض اﳌﻄﺜﻴﺎت وذﻳﻔﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﰲ اﻟﺪواﺟﻦ« ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر متﻴﻢ اﻟﺸﺤﻨﺔ
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204.0 x 266.0 mm

أﻣﺮاض

اﻟﻜﻠﻮﺳﺘﺮدﻳﻮم

إﻋﺪاد :د .ﺗﻤﻴﻢ اﻟﺸﺤﻨﺔ

ﻓﻲ اﻟﺪواﺟﻦ )(2
اﻟﺘﻬﺎب اﻟﺠﻠﺪ اﻟﻐﻨﻐﺮﻳﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺪواﺟﻦ
ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺗﺤﺪّ ﺛﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻠﻤﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻠﻮﺳﺘﺮدﻳﻮم وﺑﺪأت ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻄﺜﻴﺔ اﻟﺤﺎﻃﻤﺔ
)اﻟﻜﻠﻮﺳﺘﺮدﻳﻮم ﺑﻴﺮﻓﺮﻳﻨﺠﺰ( واﻟﺘﻬﺎب اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻨﺨﺮي اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺒﻪ
وﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎل ﻫﻮ ﺗﺘ ّﻤﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ:
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 -ﺳﻮرﻳﺎ -

204.0 x 266.0 mm

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻄﺜﻴﺔ اﻟﺤﺎﻃﻤﺔ أن ﺗﺴﺘﻮﻃﻦ اﻟﺠﺮوح
وﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺠﺮح ﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﺄدوات ﻣﻠﻮﺛﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﺔ أو اﻟﻐﺒﺎر أو
ّ
اﻟﻔﺮﺷﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺒﺮ اﻟﺪواﺟﻦ واﻟﺤﺎوﻳﺔ ﻟﻠﻤﻄﺜﻴﺔ اﻟﺤﺎﻃﻤﺔﻛﺎﻟﺠﺮوح اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺪث ﻟﻠﻄﻴﻮر ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺻﺎﺑﺘﻬﺎ اﺻﺎﺑﺎت ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻟﻒ أو أﻳﺔ
أدوات ﺣﺎ ّدة أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺤﻈﻴﺮة أو ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻟ ّﻨﻘﺮ واﻹﻓﺘﺮاس.
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺠﺮح ﻋﻤﻴﻘﺎً ميﻜﻦ أن ﻳﺘﺴ ّﺒﺐ ذﻟﻚ ﺑﺤﺪوث اﻟﻐﻨﻐﺮﻳﻨﺎ
اﻟﻐﺎزﻳﺔ )ﻧﺨﺮ ﻋﻀﲇ ﺑﺎﳌﻄﺜﻴﺎت(ﺣﻴﺚ متﺘﻠﻚ اﳌﻄﺜﻴﺔ اﻟﺤﺎﻃﻤﺔ ذﻳﻔﺎﻧﺎً آﺧﺮ
وﻫﻮ  CPATوﻫﻲ اﺧﺘﺼﺎر ﻟـClostridium perfringens alpha toxin
أو ﻛﻠﻮﺳﱰدﻳﻮن ﺑﺮﻓﺮﻳﻨﺠﺰ أﻟﻔﺎ ﺗﻮﻛﺴﻴﻨﺎﻟﺬي ﻳﺴﺒﺐ ﴐرا ً ﻣﺒﺎﴍا ً ﻟﻠﺨﻼﻳﺎ
ﻓﺘﻨﺘﺒﺞ وﺗﻨﺤﻞ أو ﺗﻔﺮﻗﻊ وﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﺨﺮب اﻟﴪﻳﻊ ﻟﻠﻨﺴﺞ
اﻟﻌﻀﻠﻴﺔ واﻟﺮﺧﻮة وﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف متﻮت اﻷﻧﺴﺠﺔ أو اﻟﻐﻨﻐﺮﻳﻨﺎ.
اﻟﺘﻬﺎب اﻟﺠﻠﺪ اﻟﻐﻨﻐﺮي ﻓﻲ اﻟﺪواﺟﻦ
ﻧﻈﺮة ﻋﺎ ّﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻬﺎب اﻟﺠﻠﺪ اﻟﻐﻨﻐﺮي ﻓﻲ اﻟﺪواﺟﻦ أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ
ﺑﻌﺪة ﺗﺴﻤﻴﺎت ﻣﻨﻬﺎ:
 اﻟﺘﻬﺎب اﻟﺠﻠﺪ اﻟﻨﺎﺧﺮ اﻟﺘﻬﺎب اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﺨﻠﻮي اﻟﻐﻨﻐﺮﻳﻨﻲ ﻣﺮض اﻟﻮذﻣﺔ اﻟﻐﺎزﻳﺔاﻟﺘﻬﺎب اﻟﺠﻠﺪ اﻟﻐﺮﻏﺮﻳﻨﻲ ﻫﻮ ﻣﺮض ﻳﺼﻴﺐ اﻟﺪﺟﺎج وأﺣﻴﺎﻧﺎً ﻃﻴﻮر
اﻟﺮوﻣﻲ وﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ:
 Oاﻟﻜﻠﻮﺳﺘﺮدﻳﻮم ﺳﻴﺒﺘﻴﻜﻮم أو اﻟﻤﻄﺜﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﻧﻴﺔ
)(Clostridium septicum
 Oاﻟﻜﻠﻮﺳﺘﺮدﻳﻮم ﺑﻴﺮﻓﺮﻳﻨﺠﺰ اﻟﻨﻤﻂ أ)(C perfringens type A
 Oاﻟﻤﻜﻮرات اﻟﻌﻨﻘﻮدﻳﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ )(Staphylococcus aureus

ﻟﻠﻤﻨﺎﻋﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺮض اﻟﺠﻤﺒﻮرو وﻓﻘﺮ اﻟﺪم اﻟﻤﻌﺪي ﻓﻲ اﻟﺪﺟﺎج وﻣﺮض
ﻣﺎرﻳﻚ وﻓﻴﺮوس اﻟﺮﻳﻮ.
وﻗﺪ ﺗﺆدي ﻇﺮوف اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻛﺎﻟﻔﺮﺷﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﻓﺮص
اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﻬﺎب اﻟﺠﻠﺪ اﻟﻐﻨﻐﺮﻳﻨﻲ.
ﻗﺪ ﻳﺆ ّدي اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ إزاﻟﺔ اﻟﻄﻴﻮر اﻟﻨﺎﻓﻘﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮض
ﻷ ّن ﻫﺬه اﻟﻄﻴﻮر ﺗﻌﻤﻞ ﻛﺨﺰان ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ )اﻟﻌﻮاﻣﻞ( اﻟﻤﺴ ّﺒﺒﺔ.
اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﻴﻊ اﻟ ّﺪواﺟﻦ واﻟﺘﻲ ﺗﺆ ّدي إﻟﻰ
ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻹدارة ّ
اﻟﺠﺮوح ﻣﺜﻞ اﻹزدﺣﺎم وﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻠﻔﻴّﺔ ﻗﺪ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪوى.
ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻗﺼﻴﺮة ﻧﺴﺒ ّﻴﺎً  24-12ﺳﺎﻋﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺪث ﺣﺎﻻت
اﻟ ّﻨﻔﻮق ﻓﻲ اﻟﻄﻴﻮر ذات اﻟﻮزن واﻟﻠّﺤﻢ اﻟﺠ ّﻴﺪ.
اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﻋﺎ ّﻣﺔ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﺗﺸﻤﻞ اﻹﻛﺘﺌﺎب وﻋﺪم
اﻟ ّﻨﺘﺎﺋﺞ ّ
اﻹﺗ ّﺴﺎق وﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازن واﻟﺘﺮﻧّﺢ وﺿﻌﻒ اﻟﺴﺎق.
اﻵﻓﺎت اﻟﻌﻴﺎﻧ ّﻴﺔ:
ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺪ اﻟﻄّﺎﺋﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺘﺮاوح ﻟﻮﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻷرﺟﻮاﻧﻲ اﻟﻤﺤﻤﺮ
إﻟﻰ اﻷﺧﻀﺮ.
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺼﺎﺑﺔ ﻋﺎد ًة اﻟﺒﻄﻦ أو اﻟﺼﺪر أو اﻷﺟﻨﺤﺔ أو
اﻟﺴﺎﻗﻴﻦ.
ّ
ﺗﺘﻤ ّﻴﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻠﺪ واﻷدﻣﺔ اﻟﻤﺼﺎﺑﺔ ﺑﻮذﻣﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﻣﻠﻄّﺨﺔ ﺑﺎﻟ ّﺪم
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺣﺎوﻳﺔ أو ﻏﻴﺮ ﺣﺎوﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎزات وﻗﺪ ﺗﻤﺘ ّﺪ اﻟﻌﺪوى إﻟﻰ
اﻟﻌﻀﻼت اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﻐﻴّﺮ ﻟﻮﻧﻬﺎ وﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ وذﻣﺔ وﻏﺎز.
ﻳﻤﻜﻦ رؤﻳﺔ اﻵﻓﺎت ﻓﻲ ﻃﻴﻮر اﻟﺮوﻣﻲ ﺣﻮل رأس اﻟﺬﻳﻞ ﻣﻊ وﺟﻮد
ﺑﺜﻮر وذﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ) .اﻟﺼﻮر ( 3 \ 2 \ 1

اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻤﻔﺮده أو
اﻟﻤﺴﺒّﺐ إ ّﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن واﺣﺪا ً ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ّ
ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ وﺗﺘﻤﻴّﺰ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﻈﻬﻮر ﺳﺮﻳﻊ ﻟﺤﺎﻻت اﻟ ّﻨﻔﻮق اﻟﺤﺎ ّد
واﻟﻄّﻴﻮر اﻟﻤﺼﺎﺑﺔ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻧﺨﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺪ واﻷﻧﺴﺠﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺠﻠﺪ
وﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻵﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﺪر أو اﻟﺒﻄﻦ أو اﻟﺠﻨﺎح أو اﻟﻔﺨﺬ.
ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻮﺳﺘﺮدﻳﻮم واﻟﻤﻜﻮرات اﻟﻌﻨﻘﻮدﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن
ّ
ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺪواﺟﻦ وﻓﻲ )اﻷﻣﻌﺎء( أو ﻋﻠﻰ )ﺟﻠﺪ( اﻟﻄﻴﻮر .ﻟﻜﻦ وﺟﻮد
ﻫﺬه اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤ ّﻴﺔ ﻻ ﻳﺸﻴﺮ ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﻟﻰ ﺗﺤ ﱟﺪ ﻟﻠﻤﺮض .وﻳﻌﺘﻘﺪ
أ ّن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻷﺧﺮى ﺗﻠﻌﺐ دورا ً رﺋﻴﺴﻴﺎً ﻓﻲ ﺗﻄ ّﻮر اﻟﻤﺮض
اﻟﺴﺮﻳﺮي داﺧﻞ اﻟﻘﻄﻴﻊ.
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳُﻌﺘﻘﺪ أ ّن اﻟﺘﻬﺎب اﻟﺠﻠﺪ اﻟﻐﻨﻐﺮﻳﻨﻲ
ﻳﺤﺪث ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ آﺛﺎرا ً ﻣﺜﺒﻄﺔ

)اﻟﺼﻮرة  (1اﻟﻐﻨﻐﺮﻳﻨﺎ اﻟﻐﺎزﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪواﺟﻦ
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أﻣﺮاض
ﻧﺒﺬة ﻋﻦ اﻟﺬﻳﻔﺎن :CPAT
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺳﻼﻻت اﻟﻜﻠﻮﺳﺘﺮدﻳﻮم ﺑﻮﺗﻮﻟﻴﻨﻴﻮم إﻧﺘﺎج اﻷﻟﻔﺎ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
وﻗﺪ ﻳﺴ ّﻤﻰ ﻫﺬا اﻟﺬﻳﻔﺎن أﺣﻴﺎﻧﺎً ﺑﺈﺳﻢ أﻧﺰﻳﻤﻪ اﻟ ّﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﻔﻮﺳﻔﻮﻟﻴﺒﺎز C
 phospholipase Cواﺧﺘﺼﺎرا ً .PLC
اﻟﺴﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﺴﻼﻟﺔ  Aﻣﻦ
إ ّن ﺳ ّﻢ أﻟﻔﺎ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ اﻹﻧﺰﻳﻤﺎت ّ
اﻟﻜﻠﻮﺳﺘﺮدﻳﻮم ﺑﻮﺗﻮﻟﻴﻨﻴﻮم وﻫﻮ أﻳﻀً ﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺮاوة ﺣﺎﺳﻢ.
ﻳﺤﺘﻮي ذﻳﻔﺎن أﻟﻔﺎ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ:
 sphingomyelinase phospholipase Cاﻟﺬي ﻳﺤﻠّﻞ
اﻟﻔﻮﺳﻔﺎﺗﻴﺪﻳﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ ) (phosphatidylcholineواﻟﺬي ﻳﺮﻣﺰ ﻟﻪ PC
واﻟﺴﻔﻴﻨﻐﻮﻣﻴﻠﻴﻦ ) (sphingomyelinواﻟﺬي ﻳﺮﻣﺰ ﻟﻪ  SMوﻫﻤﺎ
ﻣﻜ ّﻮﻧﺎن ﻣﻬ ّﻤﺎن ﺟ ّﺪا ً ﻟﻐﺸﺎء اﻟﺨﻠﻴّﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﻨﻮاة.
)اﻟﺼﻮرة  ( 2اﻟﻐﻨﻐﺮﻳﻨﺎ اﻟﻐﺎزﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪواﺟﻦ

ﻳﺸﻖ اﻟ ّﺪﻫﻮن اﻟﻔﻮﺳﻔﺎﺗﻴﺔ داﺧﻞ أﻏﺸﻴﺔ
اﻟﻔﻮﺳﻔﻮﻟﻴﺒﺎز  Cﻫﻮ إﻧﺰﻳﻢ ّ
اﻟﺨﻼﻳﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮ ًة ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت
اﻟـ S maseﻫﻮ إﻧﺰﻳﻢ ﻫﻴﺪروﻻز وﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ .DNase
وﻫﻮ ﻳﻜﺴﺮ اﻟـ sphingomyelinإﻟﻰ phosphocholine
و .ceramide
إ ّن اﻧﻬﻴﺎر  sphingomyelinﺿﺎر ﺑﺎﻟﺠﺴﻢ ﻷﻧّﻪ وﻓﻴﺮ ﻓﻲ ﻏﻤﺪ اﻟﻤﺎﻳﻠﻴﻦ
)ﻏﻤﺪ اﻟﻨﺨﺎﻋﻴﻦ( اﻟﺬي ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻤﺤﺎور اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﺴﻢ.
و ﺑﺪون  sphingomyelinﻟﻦ ﺗﺘ ّﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺤﺎور اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﻌﺼﺒﻴّﺔ
وﺑﺎﻟﺘّﺎﻟﻲ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺰوﻟﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴّﺎً.

)اﻟﺼﻮرة  ( 3اﻟﻐﻨﻐﺮﻳﻨﺎ اﻟﻐﺎزﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪواﺟﻦ

اﻟ ّﺘﺤﻜﻢ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ:
ﻳﻌ ّﺪ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﺷﺔ اﻟﺪواﺟﻦ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻄﺔ ﻋﻠﻔﻴﺔ
ﻣﺘﻮازﻧﺔ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻜﺘﺮﻳﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ واﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻨﺎدرة واﻷﺣﻤﺎض
واﻟﺴﻴﻄﺮة اﻷﺧﺮى.
اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪا ً ﻣﻔﻴﺪا ً ﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ّ
ﺗ ّﻢ ﻋﻼج إﻟﺘﻬﺎب اﻟﺠﻠﺪ اﻟﻐﺮﻏﺮي ﺗﺎرﻳﺨ ّﻴﺎً ﺑﺸﻜﻞ ﻓ ّﻌﺎل ﻣﻊ إﻋﻄﺎء
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻀّ ﺎدات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ واﺳﻌﺔ اﻟ ّﻨﻄﺎق وﻣﻮﺟﺒﺔ اﻟﺠﺮام.
ﺗ ّﻢ اﺳﺘﺨﺪام أﺟﻬﺰة ﺗﺤﻤﺾ اﻟﻤﻴﺎه ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ
اﻟ ّﻨﻔﻮق وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻣﻌ ّﺪﻻت اﻟ ّﻨﻔﻮق ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
أو ﺗﻜﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴّﺔ اﻟﻤﻀّ ﺎدات اﻟﺤﻴﻮﻳّﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ.
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ﻏﻤﺪ اﻟﻤﺎﻳﻠﻴﻦ )ﻏﻤﺪ اﻟﻨﺨﺎﻋﻴﻦ( ﻣﻬ ّﻢ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﻛﻤﻮن اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ
أﺳﻔﻞ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﻌﺼﺒﻲ وإﻳﺼﺎل اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﻣﺎغ إﻟﻰ أﺟﺰاء أﺧﺮى
ﻣﻦ اﻟﺠﺴﻢ .ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﻮق ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ أﻟﻔﺎ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺠﻬﺎز
اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺗﻼف اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ.
إذا ﻛﺎن ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إرﺳﺎل رﺳﺎﺋﻞ ﻋﺼﺒﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﻜﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ
ﻓﻠﻦ ﻳﺘﻌ ّﺮف اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺮد واﻟﻬﺠﻮم.
ﻛﻤﺎ ﻳﺆدي ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ أﻟﻔﺎ إﻟﻰ ﺗﺤﻄﻴﻢ  PCاﻟﻔﻮﺳﻔﺎﺗﻴﺪﻳﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ
واﻟﺴﻔﻴﻨﻐﻮﻣﻴﻠﻴﻦ  SMﻓﻲ اﻷﻏﺸﻴﺔ وﺗﻌﻄﻴﻞ اﻷﻏﺸﻴﺔ ﻣ ّﻤﺎ ﻳﺆ ّدي إﻟﻰ
ﺗﺤﻠّﻞ اﻟﺨﻼﻳﺎ.
ﻟﻜﻲ ﻳﻘﻮم ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ أﻟﻔﺎ ﺑﺘﻜﺴﻴﺮ ﻏﺸﺎء اﻟﺨﻠ ّﻴﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ
ﻓﺈﻧّﻪ ﻳﻌ ّﺰز ﺗﺴ ّﺮب اﻟﻜﺎرﺑﻮﻛﺴﻲ ﻓﻠﻮروﺳﻴﻦ ) (CFوإﻃﻼق
اﻟﻔﺴﻔﻮرﻳﻜﻮﻟﻴﻦ) (phosphoryl cholineﻣﻦ اﻟﺠﺴﻴﻤﺎت اﻟﺸﺤﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻀﻴﻒ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎﺗﻴﺪﻳﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ أو اﻟﺴﻔﻴﻨﻐﻮﻣﻴﻠﻴﻦ.
وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺠﺰﻳﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﻦ ﺛﻨﺎﺋﻴّﺎت
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اﻟﻔﺴﻔﻮﻟﻴﺒﻴﺪ ﻟﻠﺨﻠ ّﻴﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ وإﻋﺎﻗﺔ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻐﺸﺎء ﻓﺈﻧّﻪ ﻳﻌ ّﺰز ﺗﺤﻠّﻞ
اﻟﺨﻠﻴّﺔ واﻟﻤﻮت ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻗﺪرة ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ أﻟﻔﺎ ﻋﻠﻰ إﺗﻼف اﻷﻏﺸﻴﺔ أﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺎذﻳّﺔ
اﻟﻐﺸﺎء.
اﻟﺴﻢ ﻫﻲ إﻧﺤﻼل اﻟ ّﺪم )ﺗﻤ ّﺰق ﺧﻼﻳﺎ اﻟﺪم
اﻷﻣﻮر اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﺴ ّﺒﺒﻬﺎ ّ
اﻟﺤﻤﺮاء( و ﻧﺨﺮ اﻟﺠﻠﺪ )ﻣﻮت أﻧﺴﺠﺔ اﻟﺠﻠﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺪم(
واﻟﻤﻮت.
ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺎذﻳﺔ اﻷوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ
اﻟﺴﻮاﺋﻞ ﻓﻲ اﻷﻧﺴﺠﺔ.
اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ وﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﻮذﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺒﺒﻬﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ّ
وﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﺈ ّن ذﻳﻔﺎن أﻟﻔﺎ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺮوب ﻣﻦ اﻟﻜﺮﻳﺎت
اﻟﺒﻴﺾ واﻹﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻷوﻋﻴﺔ اﻟ ّﺪﻣﻮﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﻼﻳﺎ.
وﺗﻜﻮن اﻟﻜﺮﻳﺎت اﻟﺒﻴﺾ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ أو إﻳﻘﺎف اﻟﻌﺪوى
ﻷﻧّﻬﺎ ﻋﺎﻟﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﺎﺋﺢ اﻟ ّﺪﻣﻮﻳﺔ.
وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻫﻤﺎل اﻷﺳﻴﺘﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﺎﻳﻦ) (Acetylcysteineودوره
اﻟﻔ ّﻌﺎل ﺿﺪ ﺳﻢ اﻷﻟﻔﺎ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻓﻘﺪ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟ ّﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴّﺔ

ورﺳﺎﺋﻞ وأﺑﺤﺎث اﻟﺪﻛﺘﻮراة واﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ وأﻳﻀﺎً ﺑﻌﺾ اﻟﺘّﺠﺎرب اﻟﺤﻘﻠﻴﺔ
ﻓﺎﻋﻠﻴّﺘﻪ ﺿﺪ اﻷﻟﻔﺎ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﺠﻪ اﻟﻜﻠﻮﺳﺘﺮدﻳﻮم ﺑﻴﺮﻓﺮﻧﺠﺰ.
أﻳﻀﺎً ﻓﺈ ّن اﻟﻜﻠﻮﺳﺘﺮدﻳﻮم ﺑﻴﺮﻓﺮﻳﻨﺠﺰ ﺗﻔﺮز ﺳ ّﻤﺎً أو ذﻳﻔﺎﻧﺎ ﻳﺪﻋﻰ ﺳﻢ
ﺑﻴﺘﺎ  2أو اﺧﺘﺼﺎرا ً  CPB2وﻫﻮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻮﻋﺎً ﻣﺎ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮاﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻌﺎء
اﻟﺴﻢ ﻓﻲ ﻋﺰﻻت ﺗ ّﻢ أﺧﺬﻫﺎ ﻣﻦ
وآﻟ ّﻴﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻟﺴ ّﻢ أﻟﻔﺎ وﻗﺪ وﺟﺪ ﻫﺬا ّ
ﻃﻴﻮر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﻨﺘﺠﻪ ﺳﻼﻻت اﻟﻜﻠﻮﺳﺘﺮدﻳﻮم .C/B
اﻟﺴﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﻮﻳّﺔ اﻟﺘﻲ
ﺣﻴﺚ أ ّن ﻫﺬا ّ
ﺗﺼﻴﺐ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻟ ّﺪواﺟﻦ.
اﻟﺴﻢ اﻟﺘﻬﺎب اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻨﺨﺮي ووﺟﻮد دم ﻓﻲ ﻓﻀﻼت
وﻣﻦ آﺛﺎر ﻫﺬا ّ
اﻟﻄﺎﺋﺮ.
اﻵﻓﺎت اﻟﻤﻌﻮﻳﺔ ﺷﻤﻠﺖ ﻧﺨﺮ ﻗﻤﻢ اﻟﺰﻏﺎﺑﺎت اﻟﻤﻌﻮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺨﻼﻳﺎ
اﻟﻈﻬﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻌﻮﻳﺔ و /أو ﻧﺨﺮ ﻣﺤﻮر اﻷوﻋﻴﺔ اﻟ ّﺪﻣﻮﻳﺔ اﻟﺰﻏﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﻮﻳّﺔ.
وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺤﺪث اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻮﺳﺘﺮدﻳﻮم
أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻼج وﻫﻨﺎﻟﻚ آﻟﻴﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ أ ّوﻟﻬﺎ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﻓﺮﺷﺔ ﺻ ّﺤﻴﺔ وإﻋﻄﺎء اﻷﺣﻤﺎض اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ دوري واﺳﺘﺨﺪام

204.0 x 266.0 mm

أﻣﺮاض
ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص وﻫﻞ ﻛﻼﻣﻨﺎ ﻋﻦ دور اﻟﺰﻧﻚ ﻓﻲ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺳﻢ
أﻟﻔﺎ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ دور ﺑﺎﺳﺘﺮاﺳﻴﻦ اﻟﺰﻧﻚ ﺿﺪ
اﻟﻜﻠﻮﺳﺘﺮدﻳﻮم؟ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﻃﺒﻌﺎً ﻻ ﻷ ّن اﻟﺰﻧﻚ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺐ
ﺑﺎﺳﺘﺮاﺳﻴﻦ اﻟﺰﻧﻚ ﻫﻮ زﻧﻚ ﻣﺮﺗﺒﻂ وﻟﻦ ﻳﺤﻔﺰ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ اﻟﻔﺎ
وﻟﻜﻦ ﺗﻢ ﺣﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺎﺳﺘﺮاﺳﻴﻦ اﻟﺰﻧﻚ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان إﻻّ أﻧّﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺮﻛّﺐ ﻓ ّﻌﺎل وﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻮ
ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺎﺳﺘﺮاﺳﻴﻦ ﻣﻴﺜﻴﻠﻴﻦ دﻳﺴﺎﻟﻴﺴﻴﻠﻴﺖ واﺧﺘﺼﺎر ﻳﺮﻣﺰ
ﻟﻪ  (BMD) Bacitracin Methylene Disalicylateوﻟﻪ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎﺳﺘﺮاﺳﻴﻦ اﻟﺰﻧﻚ.

اﻟﺒﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ واﻟﺒﺮﻳﺒﺎﻳﻮﺗﻚ واﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻨﺎدرة ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻮﺳﺘﺮدﻳﻮم ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﺪاﺧﻼت
اﻟﻤﻌﺎدن اﻟ ّﻨﺎدرة اﻟﺘﻲ وﺿﺤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﺎدات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺪواﺟﻦ.ﻫﺬا ﺑﺎﻟ ّﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎدن اﻟﻨﺎدرة اﻟﻐﻴﺮ
اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎدن اﻟﻨﺎدرة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻫﺬه
اﻟﺘّﺪاﺧﻼت ﺗﻜﻮن ﻣﻬﻤﻠﺔ ﻓﺎﻟﻤﻮﺿﻮع ﻳﺨﺘﻠﻒ وﻟﻦ أﺧﻮض ﻓﻴﻪ.
اﻟﺰﻧﻚ أﻣﺮ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﺴ ّﻢ أﻟﻔﺎ ﻷﻧﻪ ﺑﺪوﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﺴﻢ.
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺰﻧﻚ ﺿﺮورﻳّﺎً ﻟﻨﺸﺎط ﺳﻤﻮم أﻟﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺤﻲ ﻛﻤﺎ
وﺟﺪ أﻧﻪ ﻳﻌﺰز إﻧﺘﺎج ﺳﻤﻮم أﻟﻔﺎ.
وﻫﻨﺎ ﻳﺠﺐ اﻟﺤﺬر ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻨﺎدرة اﻟﺤﺎوﻳﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﻚ اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻀﻮي ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻮﺳﺘﺮدﻳﻮم أ ّﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﺰﻧﻚ اﻟﻌﻀﻮي ﻓﻼ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ.
ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺎءل اﻟﺒﻌﺾ ﻣﺎذا ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺎﺳﺘﺮاﺳﻴﻦ اﻟﺰﻧﻚ ) (Zinc Bacitracinاﻟﻔ ّﻌﺎل
ﺟ ّﺪا ً ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻮﺳﺘﺮدﻳﻮم ﻓﻬﻮ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻓﻲ اﻟﻤﺰارع اﻟﺠﻴﺪة
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﻤﻀﺎف ﻋﻠﻔﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﻮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﻟﻜﻠﻮﺳﺘﺮدﻳﻮم
ﻋﺪد رﻗﻢ  ٢٢/٢٧٥ــ دواﺟﻦ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ ــ 22

أﻳﻀﺎً ﻓﺈ ّن ﺟﻤﻴﻊ ﺳﻼﻻت اﻟﻜﻠﻮﺳﺘﺮدﻳﻮم ﺑﺮﻓﺮﻧﺠﺰ ﺗﻔﺮز
ذﻳﻔﺎن آﺧﺮ وﻫﻮ  perfringolysin Oواﺧﺘﺼﺎره PFO
ﻳﻤﻨﻊ  PFOﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﻢ أﻟﻔﺎ ﺧﻼﻳﺎ اﻟﺪم اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل
إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻹﺻﺎﺑﺔ .وﻫﻮ ذﻳﻔﺎن ﻳﺘﺂذر ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻊ اﻷﻟﻔﺎ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
وﻳﺤﻔﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻠﻂ اﻟﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ.
ﺣﻴﺚ ﻳﻌ ّﺰز ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ أﻟﻔﺎ إﻧﺘﺎج ﺟﺰﻳﺌﺎت اﻻﻟﺘﺼﺎق وﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺸﻴﻂ
اﻟﺼﻔﺎﺋﺢ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺴ ّﺪ اﻷوﻋﻴﺔ اﻟ ّﺪﻣﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻀﻴﻒ وﻻ ﺗﺴﻤﺢ
ﺑﻤﺮور ﺧﻼﻳﺎ اﻟﺪم اﻟﺒﻴﻀﺎء إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻹﺻﺎﺑﺔ.
وﻷ ّن ﺟﻬﺎز اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ ﻓﻲ
اﻟﺴﻤﻮم ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﺿﻤﺤﻼل اﻟﻠّﺤﻢ واﻷﻧﺴﺠﺔ.
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﺪوى ﻓﺈ ّن ّ
ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ إ ّن ﻛﻼ ﻣﻦ ﺗﺤﻠّﻞ ﻛﺮﻳﺎت اﻟﺪم اﻟﺤﻤﺮاء وﺗﺸﻜﻞ اﻟﺠﻠﻄﺎت
ﺳﻴﻘﻠﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ وﺻﻮل اﻷوﻛﺴﺠﻴﻦ ﻟﻸﻧﺴﺠﺔ اﻟﻤﺼﺎﺑﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺳﻴﺘﺤﻮل اﻟﻮﺳﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺪرﻳﺠﻴّﺎً إﻟﻰ وﺳﻂ ﻻ ﻫﻮاﺋﻲ ﻣﻼﺋﻢ ﺟ ّﺪا ً ﻟﺘﻜﺎﺛﺮ
اﻟﻜﻠﻮﺳﺘﺮدﻳﻮم وزﻳﺎدة اﻹﺻﺎﺑﺔ.
ﺗﺴﻌﺪﻧﺎ زﻳﺎرﺗﻜﻢ ﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺪواﺟﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
Poultryworld11.blogspot.com

البيضة ..هذا المصنع الرائع
القمة لألعلى أم القاعدة لألعلى؟
وهل سيشكل ذلك ً
فارقا؟
• هنالك �أهمية كبيرة لطريقة و�ضع البي�ض ور�صفه
باالتجاه ال�صحيح �أثناء جمعه وتنظيفه قبل
�إدخاله الح�ضانات ،ومراعاة هذا االتجاه داخل
الح�ضانات لأن ذلك �سي�شكل فارق ًا كبير ًا في نتائج
الفق�س.
• هذا الفارق لي�س فقط من حيث ن�سبة البي�ض
الفاق�س م��ق��ارن��ة م��ع الن�سبة الكلية للبي�ض
المدخل �إل��ى الح�ضانات� ،إن��م��ا �أي�ض ًا م��ن حيث
نوعية وجودة ال�صو�ص الناتج.
• الحجرة الهوائية للأعلى هو مفتاح النجاح لعملية
التفقي�س..
• يتو�ضع الجنين على �سطح ال�صفار ،ويت�صل بالالتبرا
ال��ت��ي تتميز ب��ل��ون �أ���ص��ف��ر ب��اه��ت ي�سمى بالمح
الأبي�ض ،ويمكن تمييزه عن المح الأ�صفر.
في الواقع ف�إن الالتبرا تقع في مركز �صفار البي�ض.
هذه الالتبرا الغنية بالمياه تملك ثقال نوعيا �أقل من
الثقل النوعي لل�صفار الغني بالدهون.
وبالتالي ووف ًقا لقوانين الفيزياء �سينتقل الجنين دائ ًما
�إلى قمة البي�ضة بغ�ض النظر عن الطريقة التي
يتم بها و�ضع البي�ض في الأطباق المخ�ص�صة له.
• وبحلول اليوم الرابع ع�شر تقري ًبا من التح�ضين
يقع الجنين النامي على قمة كي�س المح.
• ث��م يتحول حتى ي�صبح ب�شكل ط��والن��ي في
البي�ضة.
• وبحلول اليوم  18يكون ر�أ�س الجنين تحت الجناح
الأيمن بحيث يكون المنقار �إلى الأعلى م�ستعد ًا
لنقر ال��ح��ج��رة ال��ه��وائ��ي��ة واخ��ت��راق��ه��ا (النقر
الداخلي) لتبد�أ وظيفة الرئتين التنف�سية ثم
ا�ستمرار النقر و�صو ًال فيما بعد �إلى ق�شرة البي�ضة
من الداخل ونقرها ليخرج للحياة.
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�إعداد الدكتور :متيم ال�شحنة  -م�ؤ�س�س جمموعة عامل الدواجن
ولكن ماذا لو كانت الحجرة
الهوائية بعيدة عن متناول
الجنين؟

تتو�ضع الحجرة الهوائية في الطرف
العري�ض (المفلطح) من البي�ضة (قاعدة
البي�ضة) ،فكل بي�ضة تملك غ�شائين:
غ�شا ًء داخلي ًا رقيق ًا يلت�صق بالبيا�ض،
وغ�شا ًء خارجي ًا رقيق ًا ملت�صق ُا بالغ�شاء
الداخلي ويالم�س �أي�ض ًا ق�شرة البي�ضة
من الداخل ،ولكن الغ�شائين ينف�صالن
عن بع�ضهما في قاعدة البي�ضة العري�ضة
لي�شكال الحجرة الهوائية التي تكون
مح�صورة بينهما في تلك المنطقة.
ت�ك��ون ق�شرة البي�ضة ف��ي القاعدة
العري�ضة للبي�ضة �أك �ث��ر م�سامية من
�أي م�ك��ان �آخ��ر م��ن ال�ق���ش��رة ،وبالتالي
ف� ��إن دخ ��ول ال �ه��واء م��ن ه��ذه المنطقة
بالتزامن مع االنكما�ش الذي �سيح�صل
لمكونات البي�ضة نتيجة ب��رودت�ه��ا بعد
و�ضعها (واي�ض ًا تخزينها قبل �إدخالها
للح�ضانات) عن الحرارة التي كانت بها
في جوف الدجاجة �سيكون لدينا الحجرة
الهوائية ال�ت��ي ��س�ي��زداد حجمها ب�شكل
تدريجي نتيجة تبخر الماء من البي�ضة.

عندما يتم و�ضع البي�ض وتو�ضيبه
بحيث ت �ك��ون ال�ق�م��ة ال�م��دب�ب��ة للأعلى
عن غير ق�صد ،يكون ر�أ�س الجنين في
الطرف المقابل من الحجرة الهوائية
وي �ك��ون م��ن الم�ستحيل عليه �أن يغير
اتجاهه داخ��ل البي�ضة ،و�سيكون من
ال�صعب جد ًا على ال�صو�ص �أن يفق�س وهو
في و�ضعيته الم�أ�ساوية هذه ،لأنه �سيكون
معتمد ًا اعتماد ًا كلي ًا على كمية قليلة
جد ًا من الأوك�سجين ،والتي يتم تزويده
بها عن طريق الأالنتوي�س Allantois
�أو بمعنى �آخ��ر الغ�شاء ال�سقائي ،الذي
يتم عبره التبادل الغازي قبل �أن تبد�أ
الرئتان عملهما.
وح �ت��ى ع �ن��دم��ا ت �� �ص �ب��ح الرئتان
جاهزتين ل�ب��دء عملية التنف�س فلي�س
هنالك م�صدر لتزويدهما بالأوك�سجين
في و�ضعية ال�صو�ص هذه ور�أ�سه بعيد عن
الحجرة الهوائية ،حتى و�إن حاول ال�صو�ص
ك�سر الق�شرة من الداخل بالقرب من قمة
البي�ضة الرفيعة فلن ي�ستطيع ذل��ك� ،إذ
تكون الق�شرة في هذه المنطقة قا�سية وال
تتوفر لل�صو�ص الم�ساحة الكافية للتحرك
والمناورة والنقر بقوة.

يمكن التعرف على الأجنة الميتة ،وغير
الفاق�سة ،وال�ت��ي ف�شلت ف��ي عملية الخروج
من البي�ضة عن طريق وجود �أقدام ال�صو�ص
بالقرب من الحجرة الهوائية.
ومع ذلك فلي�س كل البي�ض الذي تم و�ضعه
بحيث تكون قمة البي�ضة الرفيعة للأعلى ال
يفق�س .فقد تنجح محاوالت بع�ض ال�صي�صان
في الخروج من البي�ضة.
�أجريت �إح��دى التجارب في عام ،2016
حيث تم و�ضع  300بي�ضة من �سالالت مختلفة
في الح�ضانات ،بحيث تكون القمة الرفيعة
للأعلى و 300بي�ضة �أخرى تم و�ضعها بال�شكل
ال�صحيح بحيث ت�ك��ون قاعدتها العري�ضة
للأعلى.
فكانت النتائج انخفا�ض ن�سبة التفقي�س
بما يعادل %21-12.7ع ��ن البي�ض ال��ذي تم
و�ضعه بال�شكل ال�صحيح بحيث تكون قاعدة
البي�ضة العري�ضة للأعلى ،وكان ال�سبب وراء
ذل��ك النفوق المت�أخر ،حيث ي�صل الجنين
لمرحلة االكتمال ولكنه ال ي�ستطيع الخروج من
البي�ضة.
وال�شكل البياني رق��م ( )1يو�ضح ن�سب
النفوق المرتفعة في هذه التجربة :
بالإ�ضافة �إلى هذه النتائج ،كان من بين
ال�صي�صان الناتجة ع��ن بي�ض مو�ضوع في
الح�ضانات بال�شكل الخاطئ وقمته الرفيعة
للأعلى �صي�صان كثيرة تم �إعدامها الحق ًا.
الن�صيحة:
 .1يجب االنتباه �إلى �أنه �إذا تم �ضبط  10بالمائة
من البي�ض مح�ضن بال�شكل الخاطئ ف�ستكون
قابلية التفريخ الحاد �أقل بن�سبة .%2

.2تدريب الموظفين
ف��ي م��زرع��ة المربي
وال �م �ف �ق ����س لو�ضع
البي�ض بال�شكل الذي
ت �ك��ون ف�ي��ه الحجرة
ال �ه��وائ �ي��ة للأعلى
وال� �ق� �م ��ة ال��رف �ي �ع��ة
للبي�ضة لال�سفل.
� .3إذا كنت في �شك ولم
تقدر تمييز القاعدة
ال�ع��ري���ض��ة للبي�ضة
م��ن ال�ق�م��ة الرفيعة
ف��ا��س�ت�خ��دم ت�سليط
ال � �� � �ض� ��وء لتمييز
الحجرة الهوائية.
 .4ي�ج��ب ع�ل��ى الطبيب
ال � �م � �� � �ش� ��رف ع �ل��ى
المفق�س تفقد عينات
بي�ض ع�شوائية للت�أكد
م��ن �أن��ه يتم و�ضعها
بال�شكل ال�صحيح.
ول�ك��ن كيف للجنين �أن ي�خ��رج م��ن هذا
الم�صنع الرائع ،والذي يدعى البي�ضة بالرغم
من ق�ساوة ق�شرتها و�ضعف منقاره؟
يتعلق ه��ذا الأم��ر بعوامل كثيرة منها ما
�سيتم ذك��ره الحق ًا عند الحديث ع ّما ي�سمى
الحياة المبكرة لل�صي�صان ،وت�أثير العديد من
العوامل كغاز ثاني �أك�سيد الكربون (،)2CO
ماكينات التفريخ على عملية التفقي�س،ودرجة
الرطوبة والحرارة التي يتم بها تخزين البي�ض،
والفترة الزمنية التي يتم بها تخزين البي�ض،

وال�شكل البياني رقم ()1

وما ذكرته في مقال �سابق عن طريقة و�ضع
البي�ض عند جمعه ،وفي �آالت التفريخ بحيث
تكون قمته الرفيعة للأ�سفل وقاعدته العري�ضة
للأعلى.

وهل يمتلك ال�صو�ص �أ�سنان؟؟؟؟

�أو ب�شكل �أدق هل يمتلك �أ�سلحة ت�ساعده
ليك�سر البي�ضة ويرى النور؟؟؟
في الواقع �إن الأمر ال يتعلق بال�صو�ص وحده
و�إنما بالبي�ضة �أي�ض ًا ولكل منهما له دوره:
م�ق��ال ت��م ن�شره ف��ي �صحيفة الغارديان
ي��و��ض��ح دور ال�ب�ي���ض��ة ف��ي خ ��روج ال�صو�ص
منها:
(تمكن العلماء �أخيرا من فك لغز كيف
يمكن للفرخ ال�صغير ك�سر ق�شرة البي�ضة من
الداخل؟ وذلك بعد التقريب المجهري بدرجة
غير م�سبوقة على بنية ق�شرة بي�ض دجاجة من
الداخل لفح�ص مكوناتها ،حيث اكت�شفوا �أن
الق�شرة تغير مكوناتها لت�سمح للطائر ال�صغير
بالفق�س والخروج �إلى الحياة.
فقبل و�ضع البي�ض ،ت�شكل الطيور ق�شرة
�صلبة غنية بالكال�سيوم م��ع ث�لاث طبقات
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رئي�سة .وفي حين �أنه كان معروفا بالفعل �أن
هذه الطبقات تزيد رقتها كلما اتجهنا للداخل
مع نمو الفرخ تمهيدا للفق�س  -حيث يندمج
كال�سيوم الق�شرة في الهيكل العظمي للفرخ-
�إن ما يحدث على الم�ستوى الجزيئي مايزال
يعتريه �شيء من الغمو�ض.
والآن ،يقول العلماء �إن�ه��م اكت�شفوا �أن
لق�شور البي�ض بنية نانوية ،ويبدو �أنها تلعب
دورا رئي�سا في مدى �صالبة الق�شرة.
ي�ق��ول ال�م��ؤل��ف الم�شارك ب��ال��درا��س��ة من
جامعة مكجيل في كندا البروفي�سور مارك
ماكي" :يعتقد الجميع �أن ق�شور البي�ض ه�شة،
لكن في الحقيقة ف�إنها بالن�سبة لنحافتها قوية
جدا ،و�أ�صلب من بع�ض المعادن" .و�أ�ضاف:
"بتنا نفهم حقا الآن على الم�ستوى الجزيئي
كيف تتكون ق�شرة البي�ض وكيف تتحلل".
وكتب ماكي وزم�لا�ؤه في دوري��ة "�ساين�س
�أدفان�سز" ي���ص�ف��ون ك�ي��ف اك�ت���ش�ف��وا ذلك
بالتركيز على دور ب��روت�ي��ن م �ع��روف با�سم
"�أو�ستيوبونتين" والذي يوجد في جميع �أرجاء
ق�شر البي�ض ،وكان ُيعتقد بالفعل �أنه مهم في
تنظيم تركيبة المعادن في الج�سم.
وبا�ستخدام ع��دد م��ن تقنيات الفح�ص
المجهري وكذلك طريقة متطورة تعرف با�سم
ال�شعاع الأيوني ال ُمركز لإع��داد �أق�سام رقيقة
من ق�شر البي�ض ،وجد الفريق �أن جميع طبقات
الق�شرة تبدو وك�أنها ت�شكلت من م�صفوفة من
المناطق ال�صغيرة جدا المليئة ببلورات حاوية
لمعدن الكال�سيوم.
كما وجد �أن تلك المناطق �أ�صغر ،ومرتبة
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�أق ��رب �إل��ى بع�ضها ف��ي الطبقة الخارجية،
و�أن البنية النانونية ت�صبح �أك�ب��ر باالتجاه
ن �ح��و ال �ط �ب �ق��ات ال��داخ �ل �ي��ة .واك �ت �� �ش �ف��وا �أن
الأو�ستيوبونتين يكون في �أدن��ى م�ستوياته في
الطبقة الداخلية الأقرب �إلى مركز البي�ضة.
ويقول الفريق العلمي �إن النتيجة هي �أن
الأو�ستيوبونتين يبدو وك��أن��ه �شكل م��ا ي�شبه
ال�سقاالت التي تحدد ترتيب المعدن المحتوي
على الكال�سيوم ،مما يولد بنية نانوية ت�ؤثر على
�صالبة ق�شرة البي�ض).
الم�صدر :غارديان
لن ترمي �أطباق البي�ض بعد الآن فهي
الأف�ضل لتخزين بي�ض المائدة( ،طبعا بعد
تعقيمها جيدا والت�أكد من �سالمتها)!

كل ما �سبق كان بالن�سبة للبي�ض المخ�ص�ص
للتح�ضين.
ول �ك��ن م� ��اذا ع��ن ال�ب�ي����ض المخ�ص�ص
ال�ستخدامه في الطعام وال��ذي ي�سمى بي�ض
المائدة هل ينطبق عليه الكالم ال�سابق؟
�إن ق�شرة البي�ضة مغطاة بغ�شاء رقيق يدعى
ط�ب�ق��ة ال �ك �ي��وت �ك��ل ،وه��ذا
الغ�شاء يحمي البي�ضة،
ولكنه قد ي�سمح لبع�ض
الم�سببات المر�ضية
ال �ن �ف��اذ م �ن��ه! ث��م بعد
ذل � ��ك ال ��دخ ��ول
�إل � ��ى داخ ��ل
ا لبي�ضة
ع� � �ب � ��ر

ق�شرتها الم�سامية.
يتو�ضع مح البي�ضة في منت�صفها تقريباً،
ويكون مثبتا عن طريق رباط الكالزا.
عندما نقوم بتخزين البي�ض بو�ضع قاعدته
العري�ضة للأ�سفل والقاعدة ال�ضيقة للأعلى
ف ��إن الحجرة الهوائية �ستكون في الأ�سفل،
وبمرور القليل من الوقت �سترتفع هذه الحجرة
وي��زداد حجمها نتيجة دخ��ول الهواء وت�صبح
قريبة �أكثر من المح الذي يعد و�سط ًا منا�سب ًا
لنمو الجراثيم �أكثر من البيا�ض ،و�ستنتقل
البكتريا من الحجرة الهوائية �إلى المح القريب
منها.
وقد يت�سبب و�ضع البي�ضة بهذه الطريقة
الخاطئة �أي�ضا في تمزق الحجرة الهوائية،
وذلك لأن ثقل البي�ضة بالكامل �سيكون فوقها،
وتنت�شر نتيجة تمزقها الجراثيم وت�صل للمح،
بعك�س ما لو و�ضعت البي�ضة بقاعدته العري�ضة
ل�ل�أع�ل��ى ،فتكون ال�ح�ج��رة ال�ه��وائ�ي��ة متجهة
للأعلى.
وه ��ذا ال �ك�لام المتعلق ب�ت�ل��وث البي�ضة
ينطبق على بي�ض المائدة والبي�ض المخ�ص�ص
للتفقي�س ،وبالتالي فمن الأف�ضل عند تخزين
بي�ض المائدة �أن ال نقوم بغ�سله بالماء ،لكيال
نزيل طبقة الكيوتكل ،و�أن نبقيه في الأطباق
المخ�ص�صة ل��ه ل�ك��ي ن�ح��اف��ظ ع�ل��ى و�ضعية
القاعدة العري�ضة للأعلى.

المرجع
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هل سمعت عنها من قبل ؟

بالزما الدم المجففة بالرذاذ
واستخداماتها في الدواجن
قد يكون هذا العنوان غريبا لنا نوعا ما
نحن العاملين ف��ي م�ج��ال ال��دواج��ن ولكنه
ليس غريبا بالنسبة لألطباء البيطريين ممن
يعملون بمجال المجترات أو حتى األطباء
البشريين
موضوع البالزما المجففة واستخدامها
في الدواجن موضوع حديث جدا وقد وجدت
مقاال على موقع  Engromixللمؤلفين
Javier Polo / Joy Campbell/
 Ricardo Esquerraوق��د تم نشره بتاريخ
 2020/3/10وق��د حاولت ترجمته باختصار
واض��اف��ة ب�ع��ض ال�ت��وض�ي�ح��ات ع��ن ال�ب�لازم��ا
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ال�م�ج�ف�ف��ة م��ن م��واق��ع أخ� ��رى ب��داي��ة يجب
علي أن أوض��ح من أي��ن أت��ت تسمية البالزما
المجففة بالرذاذ Spray-Dried Plasma
واختصارا ()SDP
في الحقيقة وبشكل مختصر أن التسمية
أتت من التقنية التي يتم من خاللها تجفيف
بالزما الدم السائل إلى مجموعة قطرات من
عدة عشرات من ميكرون عن طريق قوة الطرد
المركزي هذا هو مبدأ التجفيف
يدخل الهواء إلى م��وزع الهواء الموجود
ف ��ي أع �ل��ى ج �ه��از ال�ت�ج�ف�ي��ف ال� � ��رذاذي بعد
تصفيته وتسخينه ثم يدخل الهواء الساخن
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د .متيم الشحتة
إستشاري بيطري
سوريا

غ��رف��ة التجفيف ف��ي ش�ك��ل ح �ل��زون��ي بشكل
موحد.
سوف تدور المادة السائلة ويتم رشها في
حبات سائلة ضبابية دقيقة للغاية عن طريق
ال�م��رور عبر جهازالطرد المركزي المركزي
بسرعة عالية جدا على قمة برج التجفيف.في
غضون فترة زمنية قصيرة للغاية( .الصورة)8
وال يهمني كثيرا طريقة تجفيف بالزما
الدم فأنا ال أملك إال القليل من المعلومات
عن هذا الموضوع وهنالك اليوم الكثير من
الشركات والمصانع المتخصصة بتجفيف
البالزما ب��ال��رذاذ ولكن ما يهمني هو ما هي
تطبيقات استخدام هذه البالزما في مجال
الدواجن.
(الصورة )8جهاز التجفيف الرزازي
شرح مبسط جدا :
انتشرت مؤخرا دراسات كثيرة عن الفوائد
العالجية لحقن بالزما الدم سواء بيطريا أو
بشريا
ول��ك��ن ال ت� ��زال ال��م��ق��االت وال� ��دراس� ��ات
المشابهة لهذا الموضوع قليلة عند الدواجن
ولعل من األسباب التي تعيق استخدام
هذه التقنية في الدواجن هي التربية المكثفة
والعدد الكبير للطيور في القطيع وبالتالي
صعوبة حقن البالزما لكل طائر على حدة.

ي�ت�ك��ون ال ��دم م��ن ع�ن��اص��ر صلبة وس��ائ��ل
تسبح فيه هذه العناصر يطلق عليه البالزما
أو ب�لازم��ا ال ��دم وي�ج��ب ت�ف��رق��ة ال �ب�لازم��ا عن
مصل ال��دم أو ال �ـ  Serumفمصل ال��دم هو
عبارة عن البالزما منزوعة منه عوامل التخثر
(الفيبرينوجينات ) أم��ا العناصر الصلبة
فتشمل ما يلي:
خ�لاي��ا ال� ��دم ال �ح �م��راء _ خ�لاي��ا ال��دم
البيضاء _ الصفيحات الدموية
وال�ت�ط�ب�ي�ق��ات ال�ع�لاج�ي��ة ل�ح�ق��ن ب�لازم��ا
ال��دم كثيرة منها ما هو تجميلي أو عالجي
أو لترميم األنسجة أو تكوين مناعة مبكرة
ضد الكثير من األمراض نتيجة حقن بالزما
الدم من مريض قد تم تعافيه من المرض في
جسم مريض آخر ال يزال مريضا.
فوائد استخدام البالزما المجففة بالرذاذ
في مجال الدواجن :
ذكرت في بداية المقال صعوبة استخدام
البالزما المجففة حقنا في الدواجن إذن ما
هي الطريقة البديلة؟
وهل يمكن استخدامها كمضاف علفي؟
ف ��ي ال �ح �ق �ي �ق��ة وخ �ل��ال األرب � �ع� ��ة ع �ق��ود
الماضية كانت الدراسات كثيرة حول استخدام
البالزما المجففة كمضاف علفي للخنازير
واألب�ق��ار ولكن ال��دراس��ات ال ت��زال حتى اآلن
قليلة في مجال الدواجن.
ومؤخرا أدى االهتمام المتزايد المكانية
استخدامه في الدواجن للمزيد من الدراسات
واألبحاث حول فاعليته في تحفيز المناعة
لدى الفروج
حيث أصبح يتم الحصول على البالزما
المجففة أث �ن��اء ذب��ح ق�ط�ع��ان ال �ف��روج عند
التسويق وهي عبارة عن مسحوق جاف غني
ب��ال�ب��روت�ي�ن��ات ال��وظ�ي�ف�ي��ة واألل �ب��وم �ي��ن،
الجلوبيولين ،الترانسفرين ،عوامل النمو،
الببتيدات النشطة بيولوجيا ،والمكونات
الغذائية األخرى
وعند دخولها جسم الطائر تدعم هذه
المركبات ال��وظ��ائ��ف البيولوجية مثل تلك
المتعلقة بالنمو واألنسجة وإصالح األنسجة
وآليات الدفاع والتكاثر
(.)2016 ،.Pérez-bosque et al
م��ا ه��ي بعض نتائج اس�ت�خ��دام البالزما
المجففة في التغذية المبكرة للدواجن؟:
تشير نتائج ال�ت�ج��ارب إل��ى زي ��ادة الكفاءة
ف��ي االس�ت�ج��اب��ة المناعية ع�ل��ى ال�ن�ح��و ال��ذي
اقترحته تجارب مختلفة أجريت على الفئران
والخنازير.
وأي��ض��ا ت�خ�ف�ي��ف آث� ��ار االج� �ه ��اد ال�ن��ات��ج
ع��ن ال �ع��وام��ل ال�ب�ي�ئ�ي��ة أو ال �م��رض �ي��ة بغض
النظر عن المواقع األساسية المتأثرة بهذا
اإلجهاد سواء الجهاز التنفسي أو الهضمي أو
التناسلي.
أي�ض��ا أث�ب��ت اض��اف��ة ال �ب�لازم��ا المجففة
الى علف الدواجن الى تحسين امتصاصية
االم�ع��اء في الطيور السليمة وأيضا تحسن
كفاءة عمل األمعاء في حال اصابتها.
(.Ruff, J., et al ;2015 ,.Beski, et al

)2020 ,.Polo, J., et al ;2020
ومن المحتمل أن تكون هذه النتائج ناتجة
عن انخفاض في التعبير عن السيتوكينات
( ) cytokinesال �م��ؤي��دة ل�لال�ت�ه��اب��ات وع��ن
طريق االرتفاع في التعبير عن السيتوكينات
المضادة لاللتهابات جن ًبا إلى جنب مع زيادة
التعبير عن الديفينسينات (.)defensins
اي �ض��ا اث�ب�ت��ت ال�ت�ج��رب��ة ان التحسن لم
يشمل االغشية المخاطية للجهاز الهضمي
فقط انما ايضا االغشية المخاطية للجهاز
التنفسي والتناسلي.
ول �ك��ن م ��اذا ع��ن ق��اب�ل�ي��ة ه�ض��م ال�ب�لازم��ا
المجففة عالية البروتين في األيام المبكرة
م��ن ع�م��ر ال�ص�ي�ص��ان ال �ت��ي تمتلك صعوبة
متأصلة في هضم البروتين العالي في أيامها
المبكرة؟
لهذه النقطة أهمية كبيرة جدا حيث أنه
على سبيل المثال تقديم علف غني بالبروتين
يحوي نسبة عالية من كسبة فول الصويا في
األي��ام المبكرة م��ن عمر الصيصان سيترك
كمية كبيرة م��ن البروتينات غير الممتصة
الطريق مفتوحا أم��ام المسببات المرضية
لتتكاثر في القناة الهضمية.
ول �ك��ن اإلم ��ر مختلف بالنسبة للبالزما
المجففة حيث أفاد بارسونز وآخرون ( )2019أن
متوسطقابلية الهضم اللفائفي يبلغ  95و٪96
لـ  SDPمقابل  83و ٪87لوجبة فول الصويا لدى
يوما على التوالي.
الدجاج بعمر  10وً 21
)2019( ,.Parsons, et al
أبلغ بولو وآخرون ( )2020عن ارتفاع نسبة
هضم المواد الجافة والمواد العضوية وهضم
البروتين الخام في النظام الغذائي الكامل
ل��دى الدجاج ال��ذي يبلغ عمره  7أي��ام وذلك
عند اضافة  SDPالبالزما المجففة للعلف.
( )Polo, J. et al
يمكن أن تكون ه��ذه اآلث��ار طويلة األمد
كما اقترح بيسكي وآخ��رون الذين أبلغوا عن
ن �ش��اط ع��ال��ي ف��ي األم��ع��اء بالنسبة لهضم
المالتيز والقلويات الفوسفاتيز في الطيور
الكبيرة بالعمر البالغة  24يوم والتي تغذت
على علف مضاف له البالزما بنسبة  %2ألول

 5أو  10أيام من الحياة.
)2016a( ,.Beski et al
ما هي النتائج المتوقعة لقطعان الفروج
التي تمت تغذيتها على علف مضاف إليه
ال �ب�لازم��ا ال�م�ج�ف�ف��ة ف��ي األي� ��ام األول� ��ى من
عمرها؟
تغذية الدجاج الالحم في األيام القليلة
األول ��ى م��ن ال�ح�ي��اة على علف م�ض��اف اليه
البالزما المجففة يحسن المعلمات الهامة
اقتصاديا في نهاية دورة اإلن�ت��اج مثل زي��ادة
ً
ال ��وزن وك �ف��اءة التغذية وقابلية العيش في
قطعان تبدو صحية بالنسبة لكل من دراسات
التحكم والتجارب الميدانية.
(,.Beski et al ;2019 ,.Belote et al
Gonzalez- ;2020 ,.2016a; Cogan et al
)2019a ,.Esquerra, et al
وب��ال�م�ث��ل ت��م اإلب �ل�اغ ع��ن م �ق��اوم��ة أكبر
ل �ل�أم� ��راض واإلج � �ه� ��اد ف ��ي ال� ��دج� ��اج ال ��ذي
تمت تغذيته على هكذا علف وك��ان ملقحا
ض��د ال�ك��وك�س�ي��دي��ا وم �ق��اوم��ة ض��د اص��اب��ات
الكلوسترديوم والسالمونيال واإليكوالي.
الخالصة :
إذن فالموضوع مجدي اقتصاديا بخالف
ما لو تم التفكير بحقن كل طائر على حدة
ببالزما غير مجففة
وهو كذلك لن يكلف المجهود الذي كان
سيحدث ان تم الحقن
وتشير الدراسات أن نسبة  %2من البالزما
المجففة في علف الطائر من عمر يوم لغاية
عمر  12يوم ستكون كفيلة بتحقيق النتائج
المرجوة ولكن ان تمت التغذية على اعالف
مضافا لها البالزما المجففة خالل الخمسة
ايام األولى فقط من عمر الطائر فسنحتاج
اعالف تحوي نسبة  %3واثبتت الدراسات
ان ن�س��ب اق ��ل م��ن ه ��ذه ل��ن ت�ح�ق��ق النتائج
المرجوة.
وبالتالي فالموضوع مجدي اقتصاديا
حيث تشير الدراسات الحديثة ان االحتياج
التراكمي للطائر الواحد خالل فترة تغذيته
ع �ل��ى ال �ب�لازم��ا ال�م�ج�ف�ف��ة لن
يتجاوز  4-3غرام لكل طائر.
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إﻋﺪاد :د .ﺗﻤﻴﻢ اﻟﺸﺤﻨﺔ  -ﺳﻮرﻳﺎ -

اﻟﻜﻠﻮﺳﺘﺮدﻳﻮم ﻓﻲ اﻟﺪﺟﺎج )(3

اﻟﻤﻄﺜﻴﺔ اﻟﻮﺷﻴﻘﻴﺔ

اﻟﻜﻠﻮﺳﺘﺮدﻳﻮم ﺑﻮﺗﻮﻟﻴﻨﻴﻮم

Clostridium Botulinum

ﺗﺒﺪو ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺠﻬﺮ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻋﺼﻴﺎت أو اﺳﻄﻮاﻧﺎت ﻛﺒﻴﺮة أرﺟﻮاﻧﻴﺔ
اﻟﻠﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻠﻮﻧﻬﺎ ﺑﺼﺒﻐﺔ ﺟﺮام أي أﻧﻬﺎ ﻋﺼﻴﺎت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﺠﺮام.
اﻟﻤﻄﺜﻴﺔ اﻟﻮﺷﻴﻘﻴﺔ أو اﻟﻜﻠﻮﺳﺘﺮدﻳﻮم ﺑﻮﺗﻮﻟﻴﻨﻴﻮم
 Clostridium Botulinumأو اﻟﻤﻄﺜﻴﺔ اﻟﺴﺠﻘﻴﺔ أو اﻟﻨﻘﺎﻧﻘﻴﺔ
ﺗﺸﺘﻬﺮ ﺑﺤﺎﻻت اﻟﺸﻠﻞ اﻟﻌﺼﺒﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ذﻳﻔﺎﻧﻬﺎ
اﻟﻘﻮي اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻰ اﻟﺬﻳﻔﺎن اﻟﻮﺷﻴﻘﻲ واﻟﺬي ﻳﺴﺒﺐ اﻟﺘﺴﻤﻢ
اﻟﻮﺷﻴﻘﻲ . Botulinum Toxin

)اﻟﺼﻮرة (17

ﺗﺪرﻳﺠ ًﻴﺎ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺴﺠﻖ )اﻟﻨﻘﺎﻧﻖ( واﻟﺘﻌﻠﻴﺐ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﻄﻌﺎم وﻟﻜﻦ ﻟﺴﻮء اﻟﺤﻆ
مبﺎ أن ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺌﺎت ﺗﺤﺠﺐ اﻟﻬﻮاء ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺣﻈﻨﺎ ﺳﻴ ًﺌﺎ ومتﻜﻨﺖ ﺑﻮﻏﺔ ﻣﻄﺜﻴﺔ وﺷﻴﻘﻴﺔ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل أﺛﻨﺎء
ﺗﺤﻀري ﻫﺬه اﻷﻃﻌﻤﺔ ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﺒﻮﻏﺔ ﺳﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺎش ﻓﻴام ﺑﻌﺪ واﻟﻨﻤﻮ واﻧﺘﺎج اﻟﺬﻳﻔﺎن اﻟﻮﺷﻴﻘﻲ ﻣﻠﻮﺛﺔ اﻟﻄﻌﺎم .
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺣﺼﻠﺖ اﳌﻄﺜﻴﺔ اﻟﻮﺷﻴﻘﻴﺔ ﻋﲆ اﺳﻤﻬﺎ مبﺎ أن  Botulusﺗﻌﻨﻲ اﻟﺴﺠﻖ أو اﻟﻨﻘﺎﻧﻖ ﺑﺎﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ .
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﻞ ﻫﺬه اﻟﺠﺮﺛﻮﻣﺔ ﻟﻌﻠﺒﺔ ﻃﻌﺎم ﻣﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺒﺪأ
ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎخ ﺑﺎﻟﻬﻮاء ﻧﻈﺮا ً ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﳌﻄﺜﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺮﻳﺎت
ﻣﺤﻮﻟﺔ إﻳﺎﻫﺎ ﻟﺤﻤﻮض دﺳﻤﺔ ﻗﺼرية اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ
ﻏﺎزا ﻳﺴﺒﺐ اﻧﺘﻔﺎخ اﻟﻌﻠﺒﺔ.
ورﻏﻢ ﺗﻜﻮن اﻟﺤﻤﻮض اﻟﺪﺳﻤﺔ ﻗﺼرية اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎً
ﻣﻦ ﺛﻨﺎيئ أوﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن واﻟﻬﻴﺪروﺟني ﻟﻜﻦ راﺋﺤﺔ اﻟﻐﺎز
ﺗﻜﻮن ﻛﺮﻳﻬﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﻤﻴﺰة.
ﻋﺪد رﻗﻢ  ٢٩/٢٧٦ــ دواﺟﻦ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ ــ 29

204.0 x 266.0 mm

)اﻟﺼﻮرة (18

آﻟﻴﺔ ﺣﺪوث اﻟﺸﻠﻞ :
ﻟﺪى ﺗﻨﺎول ﻣﻨﺘﺞ ﻏﺬايئ ﻣﻠﻮث ﺑﺎﳌﻄﺜﻴﺎت ﺳﻴﻌﻤﻞ اﻟﺬﻳﻔﺎن اﻟﻮﺷﻴﻘﻲ
ﻋﲆ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻨﻮﻋﻲ ﺑﻬﺬه اﻷﻋﺼﺎب ﻣﺜﺒﻄﺎ اﻟﺘﻘﻠﺺ اﻟﻌﻀﲇ.
اﻻﺿﻄﺮاب ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺻﻞ اﻟﻌﺼﺒﻲ اﻟﻌﻀﻠﻲ
وﻛﺜريا ﻣﺎ ﻧﺮى ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﰲ ﻣﺰارع اﻟﺪواﺟﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻞ اﻟﻄﺎﺋﺮ ﰲ
إن اﻷﻋﺼﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﺎﻗﻞ اﻟﻌﺼﺒﻲ اﻷﺳﻴﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟني )اﻷﻟﻴﺎف اﳌﺮاﺣﻞ اﳌﺘﻄﻮرة ﻷن ﻳﺠﻠﺲ ﻋﲆ ﻣﻔﺼﻞ اﻟﻌﺮﻗﻮب وميﺪ ارﺟﻠﻪ ﻟﻸﻣﺎم
اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ اﻟﻜﻮﻟﻴﻨﻴﺔ( ﻫﻲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻌﻀﲇ واﻟﺘﺤﻜﻢ ورأﺳﻪ ﻟﻸﺳﻔﻞ وﻳﺼﺒﺢ ﻏري ﻗﺎدرا ﻋﲆ اﻟﺤﺮﻛﺔ متﺎﻣﺎ وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻻ ﺗﺠﺪي
اﻟﻌﻼﺟﺎت ﻧﻔﻌﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﻟﻬﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ.
ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ.
ﻳﺼﻨﻒ اﻟﺒﻮﺗﻮﻟﻴﻨﻴﻮم ﺗﻮﻛﺴني إﱃ مثﺎﻧﻴﺔ أﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻷﺣﺮف:
 A , B , C , D , E , F , G ,Hوﻫﺬه اﻷﻧﻮاع ﺗﺘﻔﺎوت
ﰲ درﺟﺔ ﺳﻤﻴﺘﻬﺎ .
ﺗﺼﺎب اﻟﺪواﺟﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻨﻮﻋني  C , Eواﻟﺼﻮرة اﻵﺗﻴﺔ
ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺴﻤﻮم اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ) .اﻟﺼﻮرة (17
ﻳﻠﺘﻘﻂ اﻟﻌﺼﺒﻮن اﻟﺬﻳﻔﺎن ﺑﺂﻟﻴﺔ اﻻﻟﺘﻘﺎم ﻣﺸﻜﻼ ﺣﻮﻳﺼﻼ
ﺻﻐريا ﻳﻄﻔﻮ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺘﻮﺑﻼﺳام اﻟﻌﺼﺒﻮن ﺛﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﻳﻨﻔﺼﻞ اﻟﺬﻳﻔﺎن وﻳﻨﺴﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻮﻳﺼﻞ وﻳﺒﺪأ ﺑﻘﺺ ﻣﻌﻘﺪ
ﺑﺮوﺗﻴﻨﺎت  SNAREواﻟﺘﻲ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﺷﺪ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت
اﻟﺤﺎوﻳﺔ ﻋﲆ اﻻﺳﻴﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟني إﱃ اﻟﻐﺸﺎء اﻟﺴﻴﺘﻮﺑﻼﺳﻤﻲ
ﻋﺎدة ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺮر اﻻﺳﻴﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟني
ﺿﻤﻦ اﳌﺸﺒﻚ اﻟﻌﺼﺒﻲ اﻟﻌﻀﲇ وﻧﻘﻞ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻟﻠﻌﻀﻼت .
)اﻟﺼﻮرة  ( 19أﺻﻨﺎف اﻟﺴﻢ اﻟﺒﻮﺗﻮﻟﻴﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻋﺪد رﻗﻢ  ٣٠/٢٧٦ــ دواﺟﻦ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ ــ 30

204.0 x 266.0 mm

)اﻟﺼﻮرة  (20ﺗﺤﺮر اﻟﻨﺎﻗﻞ اﻟﻌﺼﺒﻲ اﻷﺳﻴﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟني ﻣﻦ اﳌﺸﺎﺑﻚ اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ اﻟﻌﻀﻠﻴﺔ

وﺑﺪون ﺑﺮوﺗﻴﻨﺎت  SNAREﻟﻦ ﻳﺘﺤﺮر اﻻﺳﻴﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟني وﻟﻦ ﺗﺼﺪر اﻷﻋﺼﺎب اﳌﺘﺄذﻳﺔ أﻳﺔ إﺷﺎرة ﻓﺘﺼﺒﺢ اﻟﻌﻀﻼت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺮﺗﺨﻴﺔ متﺎﻣﺎ.
)اﻟﺼﻮرة  (20ﺗﻮﺿﺢ آﻟﻴﺔ ﺷﺪ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت اﻟﺤﺎوﻳﺔ ﻋﲆ اﻻﺳﻴﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟني ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﺮوﺗﻴﻨﺎت  SNAREإﱃ اﻟﻐﺸﺎء اﻟﺴﻴﺘﻮﺑﻼﺳﻤﻲ ﺛﻢ اﻧﻔﺘﺎﺣﻬﺎ وﺗﺤﺮر
اﻻﺳﻴﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟني ﺿﻤﻦ اﳌﺸﺒﻚ اﻟﻌﺼﺒﻲ اﻟﻌﻀﲇ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺣﺪوث ﺗﻘﻠﺺ اﻟﻌﻀﻼت.

204.0 x 266.0 mm

وﺗﻮﺿﺢ )اﻟﺼﻮرة  (21اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ وارﺗﺒﺎط اﻟﺴﻢ اﻟﻮﺷﻴﻘﻲ ﺑﺎﻻﻋﺼﺎب
)اﻟﺼﻮرة  (22ﺗﻮﺿﺢ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ اﻟﺘﻘﺎم اﻟﺬﻳﻔﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺼﺒﻮن وﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﻟﺤﻮﻳﺼﻞ ﺻﻐري ﻳﻄﻔﻮ ﺿﻤﻦ
ﺳﻴﺘﻮﺑﻼﺳام اﻟﻌﺼﺒﻮن .

)اﻟﺼﻮرة  (21ﺗﻮﺿﺢ آﻟﻴﺔ ﺷﺪ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت اﻟﺤﺎوﻳﺔ ﻋﲆ اﻻﺳﻴﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟني ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﺮوﺗﻴﻨﺎت  SNAREإﱃ اﻟﻐﺸﺎء اﻟﺴﻴﺘﻮﺑﻼﺳﻤﻲ وارﺗﺒﺎط اﻟﺴﻢ اﻟﻮﺷﻴﻘﻲ ﺑﺎﻷﻋﺼﺎب

)اﻟﺼﻮرة  (22اﻟﺘﻘﺎم اﻟﺬﻳﻔﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺼﺒﻮن

)اﻟﺼﻮرة  (23ﺗﻮﺿﺢ اﻧﻔﺼﺎل اﻟﺬﻳﻔﺎن ﻋﻦ اﻟﺤﻮﻳﺼﻞ اﻟﺼﻐري اﻟﺬي ﺷﻜﻠﻪ اﻟﻌﺼﺒﻮن

)اﻟﺼﻮرة (23ﺗﻮﺿﺢ اﻧﻔﺼﺎل اﻟﺬﻳﻔﺎن ﻋﻦ اﻟﺤﻮﻳﺼﻞ اﻟﺼﻐري اﻟﺬي ﺷﻜﻠﻪ اﻟﻌﺼﺒﻮن واﻧﺴﻼﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻮﻳﺼﻞ ﻟﺘﺒﺪأ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻬﺎ
)اﻟﺼﻮرة (24ﺗﻮﺿﺢ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﲇ اﻧﺴﻼل اﻟﺬﻳﻔﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻮﻳﺼﻞ ﺛﻢ ﻳﺒﺪأ اﻟﺬﻳﻔﺎن ﺑﻘﺺ ﻣﻌﻘﺪ ﺑﺮوﺗﻴﻨﺎت  SNAREاﳌﺴﺆول ﻋﻦ ﺳﺤﺐ
اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮي اﻷﺳﻴﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟني ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻐﺸﺎء اﻟﺴﻴﺘﻮﺑﻼﺳﻤﻲ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻦ ﺗﺼﺪر اﻷﻋﺼﺎب اﳌﺘﺄذﻳﺔ أﻳﺔ اﺷﺎرة ﻛام ﻫﻮ واﺿﺢ ﰲ )اﻟﺼﻮرة
 (25ﻓﺘﺼﺒﺢ اﻟﻌﻀﻼت ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺮﺗﺨﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم .
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)اﻟﺼﻮرة  (24ﻗﺺ ﻣﻌﻘﺪ ﺑﺮوﺗﻴﻨﺎت  SNAREﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺬﻳﻔﺎن

)اﻟﺼﻮرة  (25ارﺗﺨﺎء اﻟﻌﻀﻼت ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم

و )اﻟﺼﻮرة  (26اﻵﺗﻴﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤﻞ
ﺑﺮوﺗﻴﻨﺎت  SNAREوﻛﻴﻔﻴﺔ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﻟﻠﺤﻮﻳﺼﻞ
اﻟﺤﺎوي ﻋﲆ اﻻﺳﻴﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟني .و)اﻟﺼﻮر(28 ،27
ﺗﻮﺿﺢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻨﻊ ﺗﻮﻛﺴني اﻟﺒﻮﺗﻮﻟﻴﻨﻴﻮم ﻟﱪوﺗﻴﻨﺎت
.SNARE
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺒﺪأ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﻌﻀﲇ ﰲ اﻟﻌﻀﻼت
اﳌﻌﺼﺒﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﻋﺼﺎب اﻹﺛﻨﻲ ﻋﴩ اﻟﻘﺤﻔﻴﺔ
أي اﻟﻌﻀﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ وﺣﺮﻛﺎت اﻟﻌني
واﻟﺒﻠﻊ ﻓﻨﻼﺣﻆ أﺣﻴﺎﻧﺎ وﻗﺪ ﻻ ﻧﻼﺣﻆ ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﺘﻄﻮر اﻟﴪﻳﻊ ﻟﻠﻤﺮض ﻋﲆ اﻟﻄﻴﻮر ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻻﺻﺎﺑﺔ اﻧﻐﻼق اﺣﺪى اﻟﻌﻴﻨني أو ﻛﻼﻫام وﻋﺪم
اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻔﺘﺤﺔ ﺣﺪﻗﺔ اﻟﻌني ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﻮء اﻟﺸﺪﻳﺪ
أو اﳌﻨﺨﻔﺾ.
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﺿﻌﻒ اﻟﻌﻀﻼت اﳌﺘﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻠﻊ
ﻳﺒﺪأ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻮزن ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ.
ﻛام ﺗﺘﺄﺛﺮ أﻳﻀﺎ أﻋﺼﺎب اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻌﻀﲇ اﳌﺴﺘﻘﻞ
اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋﲆ اﻻﺳﻴﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟني.
ﻓﻘﺪ ﻧﻼﺣﻆ ﻋﲆ اﻟﻄﻴﻮر أﻳﻀﺎ زﻳﺎدة ﻣﺮات ﺗﻔﺮﻳﻎ
اﳌﺠﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﻼت أو ﻗﺪ ﻳﺤﺪث اﻟﻌﻜﺲ ﻓﻴﻨﻘﺺ
ﻣﻌﺪل إﺧﺮاج اﻟﻔﻀﻼت .وﻳﺤﺪث أﻳﻀﺎ ﺧﻠﻞ ﰲ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻔﺲ .
)اﻟﺼﻮرة  (26آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﺮوﺗﻴﻨﺎت SNARE
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)اﻟﺼﻮرة (27

واﻟﺠﻬﺎز اﻟﻌﻀﲇ اﳌﺴﺘﻘﻞ )اﻟﺬايت أو اﻟﻼإرادي(
autonomic nervous system

ﻌﺼ ُﺐ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ مبﺎ ﰲ
ﻳﻌﺪ ﺟﺰ ًءا ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ اﻟﺬي ﻳُ ﱢ
ذﻟﻚ اﻷوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ واﳌﻌﺪة واﻷﻣﻌﺎء واﻟﻜﺒﺪ واﻟﻜﲆ واﳌﺜﺎﻧﺔ واﻷﻋﻀﺎء
اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ واﻟﺮﺋﺘني واﻟﺤﺪﻗﺘني واﻟﻘﻠﺐ وﻏﺪد اﻓﺮاز اﻟﻠﱡﻌﺎب واﻟﻐﺪد
اﻟﻬﻀﻤﻴﺔ.
ﺑﻌﺾ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﺴﻢ ،ﻣﺜﻞ ﺿﻐﻂ
ﻳُﻨﻈﱢﻢ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ اﳌﺴﺘﻘﻞ َ
اﻟ ﱠﺪم وﻣﻌﺪل ﴎﻋﺔ اﻟﺘﻨﻔﱡﺲ .وﻳﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺗﻠﻘﺎﺋﻴٍّﺎ )ﺑﺸﻜﻞٍ
ﻣﺴﺘﻘﻞ( ،دون ﺟﻬﺪ ﺷﻌﻮري ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ .وميﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ اﺿﻄﺮاﺑﺎت
اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﰲ أي ﺟﺰء أو ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺠﺴﻢ.

ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﺠﻬﺎ ُز اﻟﻌﺼﺒﻲ اﳌﺴﺘﻘﻞ إﱃ ﻗﺴﻤني رﺋﻴﺴﻴني:
* ُودّي Sympathetic
* ﻻ ُودّي Parasympathetic
ﺑﻌ َﺪ أن ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺠﺴﻢ واﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﺈﻧﱠﻪ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﺴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻮدّي ﻋﺎد ًة أو ﺗﺜﺒﻴﻄﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻼودّي ﻋﺎدةً.
ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻣﺴﺎر اﻟﻌﺼﺐ اﻟﻼإرادي ﻋﲆ ﺧﻠﻴﺘني ﻋﺼﺒﻴﺘني ﺗﻮﺟﺪ إﺣﺪاﻫام
ﰲ ﺟﺬع اﻟﺪﻣﺎغ أو اﻟﻨﺨﺎع اﻟﺸﻮيك وﻫﻲ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺨﻠﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻷﻟﻴﺎف اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ وﺗﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮدة ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻳﺎ
اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ )ﺗﺴﻤﻰ ُﻋﻘ َﺪة ُﻣﺴﺘَ ِﻘﻠﱢﻴﱠﺔ .(autonomic ganglion
اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﺪة ﺑﺎﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
ﺗﺘﺼﻞ اﻷﻟﻴﺎف اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﱠ
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) اﻟﺼﻮرة (28

ﺗﺘﻮﺿﱠ ﻊ ﻣﻌﻈ ُﻢ ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻮ ّدي ﺧﺎرج اﻟﻨﺨﺎع اﻟﺸﻮيك ﻋﲆ ﺟﺎﻧﺒﻴﻪ
ﻣﺒﺎﴍةً .ﺑﻴﻨام ﺗﺘﻮﺿﱠ ﻊ ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻼو ّدي ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﱠﺼﻞ ﺑﻬﺎ أو ﰲ داﺧﻠﻬﺎ.

ﻳﺘﺤﻜﻢ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ اﻟﻼإرادي ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ:
 ﺿﻐﻂ اﻟ ﱠﺪم ُﻣﻌ ﱠﺪﻻت ﴎﻋﺔ اﻟﻘﻠﺐ واﻟﺘﻨﻔﺲ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺠﺴﻢ اﻟﻬﻀﻢ اﻻﺳﺘﻘﻼب )وﺑﺬﻟﻚ ﻳُﺆﺛ ﱢﺮ ﰲ وزن اﻟﺠﺴﻢ( ﺗﻮازن اﳌﺎء واﻟﺸﻮارد )ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻮدﻳﻮم واﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم( إﻧﺘﺎج ﺳﻮاﺋﻞ اﻟﺠﺴﻢ )اﻟﻠﻌﺎب واﻟﻌﺮق واﻟﺪﻣﻮع( اﻟﺘﱠﺒ ﱡﻮل اﻟﺘﱠ ﱡﱪز اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺠﻨﺴ ﱠﻴﺔﺋﻴﴘ إ ﱠﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺴﻢ
ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻜّﻢ ﰲ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة ﺑﺸﻜﻞٍ َر َ
اﻟﻮ ّدي أو اﻟﻼو ّدي.
ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻘﺴﻤني ﺗﺄﺛريان ﻣﺘﻌﺎﻛﺴﺎن ﻋﲆ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻀﻮ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن؛
ﻓﻌﲆ َﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻮدي ﻣﻦ ﺿﻐﻂ اﻟ ﱠﺪم ،ﺑﻴﻨام ﻳﻘﻮم
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻼو ّدي ﺑﺨﻔﻀﻪ .وﺑﺸﻜﻞٍ ﻋﺎم ،ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻘﺴامن ﺳﻮﻳﱠ ًﺔ ﻟﻀامن
اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺠﺴﻢ ﻟﻠﺤﺎﻻت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞٍ ﻣﻨﺎﺳﺐ.
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ﻌﻤﻞ ِﻣﺮﺳﺎﻻن ﻛﻴﻤﻴﺎﺋ ﱠﻴﺎن )اﻟﻨﻮاﻗﻞ اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ(
ُﻳﺴ َﺘ ُ
ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ داﺧﻞ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ اﻟﻼإرادي:
 اﻷﺳﻴﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟني Acetylcholine اﻟﻨﻮرإﺑِﻴ ِﻨﻔﺮﻳﻦ Norepinephrineﺗُﺴ ﱠﻤﻰ اﻷﻟﻴﺎف اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗ ُﻨ ِﺘﺞ اﻷﺳﻴﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟني ﺑﺎﻷﻟﻴﺎف اﻟﻜﻮﻟﻴﻨﻴﺔ
اﳌﻔﻌﻮل .cholinergic fibers
وﺗُﺴ ﱠﻤﻰ اﻷﻟﻴﺎف اﻟﺘﻲ ﺗ ُﻨ ِﺘﺞ اﻟﻨﻮرإﺑِﻴ ِﻨﻔﺮﻳﻦ ﺑﺎﻷﻟﻴﺎف اﻷدرﻳﻨﺎﻟﻴﺔ
اﳌﻔﻌﻮل .adrenergic fibers
وﺑﺸﻜﻞٍ ﻋﺎم ،ﻳﻜﻮن ﻟﻸﺳﻴﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟني ﺗﺄﺛريات ﻻو ﱢدﻳﱠﺔ ) ُﻣﺜ ﱢﺒﻄﺔ(
وﻟﻠﻨﻮرإﺑِﻴ ِﻨﻔﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛريات و ّدﻳﺔ ) ُﻣ َﺤﻔﱢﺰة(؛ ﱠإﻻ أﻧﱠﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻸﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟني
ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺄﺛريات اﻟﻮ ّدﻳﺔ؛ ﻓﻬﻮ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻳُﻨﺸﱢ ﻂ اﻟﺘﱠﻌﺮق أو ﻳﺠﻌﻞ
اﻟﺸﻌﺮ ﻳﻨﺘﺼﺐ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﺒﴩ .وﻣﻦ اﻷَﺳﺒَﺎب اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ
ﻟﻼﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻼإرادﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ داء ﺑﺎرﻛﻨﺴﻮن ﻋﻨﺪ اﻟﺒﴩ.
ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ اﻟﺘﺴﻤﻢ اﻟﻮﺷﻴﻘﻲ ﰲ ﺑﺪاﻳﺎﺗﻪ ﺷﻠﻼ ﺑﺼﻠﻴﺎ أو اﻋﺘﻼل اﻷﻋﺼﺎب
اﻟﻘﺤﻔﻴﺔ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﻌﺎﴍ واﻟﺤﺎدي ﻋﴩ واﻟﺜﺎين ﻋﴩ ﻛام ﻗﺪ ﻳﻄﺮأ ﺷﻠﻞ
ﻧﺎزل ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ وﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻌﺾ اﻋﺮاض اﻟﺘﺴﻤﻢ اﻟﻮﺷﻴﻘﻲ أو اﻟﺴﺠﻘﻲ
أو اﻟﺒﻮﺗﻮﻟﻴﻨﻲ اﻧﺴﺪال اﻟﺠﻔﻨني وﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﻊ وﻧﻈﺮا ﻻﺻﺎﺑﺔ اﻟﺠﻬﺎز
اﻟﻌﺼﺒﻲ اﻟﺬايت ﻓﻘﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ اﱃ ﺟﻔﺎف ﰲ اﻟﻔﻢ واﻣﺴﺎك وميﻜﻦ ان
ﺗﺘﻄﻮر اﻋﺮاض اﻟﺘﺴﻤﻢ اﻟﻮﺷﻴﻘﻲ ﻋﺎدة اﱃ ﺷﻠﻞ رﺧﻮ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻗﺪ
ﻳﻜﻮن ﻣﻤﻴﺘﺎ اذا اﺻﺎب اﻟﻌﻀﻼت اﻟﺘﻨﻔﺴﻴﺔ.
ﺗﺒﺪأ اﻷﻋﺮاض ﺑﺎﻟﻈﻬﻮر ﺑﻌﺪ ﺣﻮاﱄ  48-12ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ و ﺗﺘﻤﺜﻞ
اﻻﻋﺮاض اﻟﻌﻴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﻨﺎﻗﺺ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻟﻮزن اﻟﻄﺎﺋﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺨﻠﻞ ﰲ ﻋﻀﻼت
اﻟﺒﻠﻊ وﻻﺣﻘﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺸﻠﻞ وﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﲆ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻟﺘﻨﺎول اﻟﻌﻠﻒ
ﺣﻴﺚ ﻳﺠﻠﺲ ﻋﲆ ﻣﻔﺼﻞ اﻟﻌﺮﻗﻮب وميﺪ ارﺟﻠﻪ ﻟﻼﻣﺎم ورأﺳﻪ ﻟﻼﺳﻔﻞ
أو ان ﻳﺴﺘﻠﻘﻲ اﻟﻄﺎﺋﺮ ﻋﲆ اﺣﺪ ﺟﺎﻧﺒﻴﻪ وميﺪ ﻗﺪﻣﻴﻪ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﳌﻌﺎﻛﺲ
أو ﻟﻠﺨﻠﻒ او اﺣﺪى ﻗﺪﻣﻴﻪ ﻟﻸﻣﺎم واﻻﺧﺮى ﻟﻠﺨﻠﻒ واﻧﺴﺪال اﻷﺟﻔﺎن

)اﻟﺼﻮرة  (30ﺟﻠﻮس اﻟﻄﺎﺋﺮ ﻋﲆ ﻣﻔﺼﻞ اﻟﻌﺮﻗﻮب
ورأﺳﻪ ﻟﻸﺳﻔﻞ ﻋﻨﺪ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم ﺑﻮﺗﻮﻟﻴﻨﻴﻮم

واﻷﺟﻨﺤﺔ ﺛﻢ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻄﺎﺋﺮ ﻏري ﻗﺎدر ﻋﲆ اﻟﺤﺮﻛﺔ متﺎﻣﺎ وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟﻼرﺗﺨﺎء اﻟﺘﺎم ﰲ اﻟﻌﻀﻼت ﰲ اﳌﺮاﺣﻞ اﳌﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ.

)اﻟﺼﻮرة (31

)اﻟﺼﻮرة (32

ﻫﺬه اﻷﻋﺮاض اﻟﻌﻴﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒري ﻣﻊ ﻇﺎﻫﺮة أﺧﺮى ﻫﻲ
ﻇﺎﻫﺮة اﻧﺰﻻق اﻟﻔﻘﺮات ﰲ اﻟﺪواﺟﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬام ﻋﻴﺎﻧﻴﺎ
ﰲ ﻛﺜري ﻣﻦ اﻻﺣﻴﺎن .وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺰﻳﺪ ﻇﺎﻫﺮة اﻧﺰﻻق اﻟﻔﻘﺮات ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺔ
ﺣﺪوث اﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﰲ ﻗﻄﻌﺎن اﻷﻣﻬﺎت اﻟﺒﻴﺎض ﺣﻴﺚ أن
اﻟﺒﻜﱰﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﻪ ﻫﻲ ﺑﻜﱰﻳﺎ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻸوﻛﺴﺠني وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﺤﻔﺰة
ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم.
ﻫﺬا اﳌﻘﺎل وﻣﺎ ﺳﺒﻘﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻦ اﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم ﻫﻮ ﻣﻦ ﻛﺘﺎيب
أﻣﺮاض اﳌﻄﺜﻴﺎت وذﻳﻔﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﰲ اﻟﺪواﺟﻦ.
ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﻀﻠﻮا ﺑﺰﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻊ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺪواﺟﻦ

Poultryworld11.blogspot.com
)اﻟﺼﻮرة  (29ﺟﻠﻮس اﻟﻄﺎﺋﺮ ﻋﲆ ﻣﻔﺼﻞ اﻟﻌﺮﻗﻮب ﻋﻨﺪ اﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم ﺑﻮﺗﻮﻟﻴﻨﻴﻮم
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204.0 x 266.0 mm
إﻋﺪاد :د .ﺗﻤﻴﻢ اﻟﺸﺤﻨﺔ  -ﺳﻮرﻳﺎ -

ﺗﻐﺬﻳﺔ اﻟﺪواﺟﻦ

ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻨﺤﺎس ﻛﻤﺤﻔﺰ ﻧﻤﻮ ﺑﺪﻳﻞ
ﻟﻠﺼﺎدات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺤﻔﺰة
ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺪواﺟﻦ
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﴏ
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻏري اﳌﺄﻟﻮﻓﺔ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﺳﻢ اﳌﻌﺎدن اﻟﻨﺎدرة او اﻟﻌﻨﺎﴏ
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮى ،وﻣﻊ ﺗﻄﻮر ﻋﻠﻮم
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ازداد اﻻﻫﺘامم واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ
ﻫﺬه اﻟﻌﻨﺎﴏ وﻣﺪى ﺗﺄﺛري ﻧﻘﺼﻬﺎ أو
زﻳﺎدﺗﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﺠﺴﻢ.
ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﻌﺎدن :اﻟﻴﻮد_ اﻟﺴﻴﻠﻴﻨﻴﻮم
_ اﻟﺰﻧﻚ _ اﻟﻜﺮوﻣﻴﻮم _ اﻟﻨﺤﺎس .
ﻟﻘﺪ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺪراﺳﺎت أن اﳌﻜﻤﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﻣﻦ اﳌﻌﺎدن اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻨﺎدرة ﺗﻌﺰز اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت
اﳌﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﻮﺿﻌﻴﺔ واﻟﺠﻬﺎزﻳﺔ وﺗﻨﻈﻢ اﻹﺟﻬﺎد
اﻟﺘﺎﻛﺴﺪي ﰲ دﺟﺎج اﻟﺘﺴﻤني.
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ووﺟﺪ أﻳﻀﺎً أن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛريات ﺟﻴﺪة ﻋﲆ
ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷﻣﻌﺎء وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻬﻀﻤﻴﺔ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﺜري ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﳌﻌﻮﻳﺔ
ﻣﺜﻞ اﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم واﻟﻜﻮﻛﺴﻴﺪﻳﺎ وﻃﺎﳌﺎ أن
اﻷﻣﻌﺎء ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﻋﻠﻔﻲ أﻓﻀﻞ وإﻧﺘﺎج ﺑﻴﺾ أﻏﺰر.
ﻛام وﺟﺪ أن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛريات إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﲆ
أوزان ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻬﺎز اﳌﻨﺎﻋﻲ ﻣﺜﻞ ﴏة

ﻓﺎﺑﺮﻳﺸﻴﻮس ) (Bursa of Fabriciusواﻟﻄﺤﺎل
) (Spleenواﻷﺟﺴﺎم اﳌﻀﺎدة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ).(IgG
ووﺟﺪ أن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛريات ﺧﺎﺻﺔ ﻋﲆ اﻟﺰﻏﺎﺑﺎت
اﳌﻌﻮﻳﺔ وأﺑﻌﺎدﻫﺎ وارﺗﻔﺎﻋﺎﺗﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﻴﺆدي
ﻧﻘﺼﻬﺎ إﱃ ﺿﻌﻒ منﻮ واﻧﺨﻔﺎض ﰲ إﻧﺘﺎج
اﻟﺒﻴﺾ وﻧﺴﺐ اﻟﻔﻘﺲ واﻳﻀﺎً ﻓﺈن ﻧﻘﺺ ﺑﻌﺾ
ﻫﺬه اﳌﻌﺎدن ﻳﺆدي إﱃ ﺑﻌﺾ اﻷﺷﻜﺎل ﻣﻦ
اﻟﺒﻴﺾ اﳌﺸﻮه .ﻓﻬﻲ ﺗﻠﻌﺐ دورا ً ﰲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت
اﻷﻳﻀﻴﺔ ،اﻷﻧﺰميﻴﺔ ،واﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﺆدي ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف إﱃ ﻣﻌﺪل منﻮ أﻓﻀﻞ
وإﻧﺘﺎج ﺑﻴﺾ أﻏﺰر .
ﻳﺘﻢ اﻣﺘﺼﺎص اﳌﻌﺎدن اﻟﻨﺎدرة ﰲ اﻷﻣﻌﺎء
ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻬﺎ اﻷﻳﻮﻧﻴﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ
ﺑﺄﻣﻼح ﻏري ﻋﻀﻮﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ
دﺧﻮﻟﻬﺎ اﻟﺠﺴﻢ.
ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻌﻠﻒ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﺣﺎوﻳﺔ ﻋﲆ ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎدن اﻟﻨﺎدرة،
وﻟﻜﻦ اﻟﱰﺑﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ مبﺤﺘﻮاﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎدن
اﻟﻨﺎدرة ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﳌﺰروﻋﺔ
ﺑﺎﻣﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻟﻬﺬه اﳌﻌﺎدن ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﱰﺑﺔ
واﺣﺘﻮاﺋﻬﺎ ﻋﲆ ﻫﺬه اﳌﻌﺎدن.

204.0 x 266.0 mm

وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن
ﻓﻘرية مبﺤﺘﻮاﻫﺎ ﻋﲆ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﻮاع ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﻌﺎدن
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺠﺐ إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﰲ أﻋﻼف اﻟﺪواﺟﻦ.
ﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ إن اﳌﻌﺎدن اﻟﻨﺎدرة ،وﻇﻴﻔﻴﺎً ﻫﻲ ﻛﺠﺰء
ﻣﻦ ﺟﺰﻳﺌﺎت أﺧﺮى أﻛﱪ ﺣﺠامً ﺗﺆدي وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺤﺪدة
ﻓﻤﺜﻼً:
 اﻟﻴﻮد ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺮﻣﻮن اﻟﺜريوﻛﺴني. اﻟﺰﻧﻚ ﻣﻜﻮن أﺳﺎﳼ ﻟـ  200ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷﻧﺰميﻴﺔ. اﻟﻨﺤﺎس واﳌﻨﻐﻨﻴﺰ واﻟﺴﻴﻠﻴﻨﻴﻮم واﻟﺰﻧﻚ ﺗﻌﻤﻞﻛﻤﻮاد ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﻧﺰميﺎت.
ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ اﻟﻴﻮم ﻋﻦ ﻋﻨﴫ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﻌﺎدن اﻟﻨﺎدرة
وﻫﻮ اﻟﻨﺤﺎس وأداء اﻟﻨﻤﻮ وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺬﺑﻴﺤﺔ ﻟﻠﻔﺮارﻳﺞ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻐﺬى ﻋﲆ أﻋﻼف ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺰات اﻟﻨﺤﺎس
اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻔﻴﺔ ﺑﻌﻤﺮ ﻣﻦ  29إﱃ  53ﻳﻮ ًﻣﺎ ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﺮ.

اﻟﻨﺤﺎس )(Copper
دوره :
 1اﻟﻨﺤﺎس ﻣﻜﻮن ﴐوري ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻷﻧﺰميﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ زﻳﺎدة اﻟﻘﻮة اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ،وﻣﺮوﻧﺔ
اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﻀﺎﻣﺔ واﻷوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ.
 2ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻨﺤﺎس ﰲ ﻧﻀﻮج ﻛﺮﻳﺎت اﻟﺪم اﻟﺤﻤﺮاء،
وﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻬﻴﻤﻮﻏﻠـﻮﺑني.
 3ﻟﻪ ﺗﺄﺛري ﻛﺒري ﻋﲆ اﳌﻨﺎﻋﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﺤﺎﺟﺔ ﻋﻨﺪ
اﻟﺪواﺟﻦ ﻟﻌﻨﴫ اﻟﻨﺤﺎس ﰲ ﺣﺎﻻت اﻹﺟﻬﺎد ﺗﻜﻮن
اﻋﲆ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻪ.
 4إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻨﴫ اﻟﻨﺤﺎس ﰲ ﺻﻴﺼﺎن اﻟﺘﺴﻤني ﺧﻼل
اﻟﺜﻼﺛﺔ اﺳﺎﺑﻴﻊ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺗﺆدي ﻟﺰﻳﺎدة
ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﺼﺔ ،اﻟﻜﺒﺪ،
اﻟﻄﺤﺎل ،اﻟﻘﻠﺐ ،اﻟﺒﻨﻜﺮﻳﺎس .
اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺨﻠﻄﺔ اﻟﻌﻠﻔﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ

ﻧﻼﺣﻆ ﰲ اﻟﺼﻮرة اﺳﺘﺨﺪام  DDGSاﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻨﻬﺎ
ﰲ ﻣﻘﺎل ﺳﺎﺑﻖ واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻫﻲ ﺣﺒﻴﺒﺎت اﻟﺬرة
اﳌﻘﻄﺮة اﳌﺠﻔﻔﺔ وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪت ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﻘﺎﱄ ﺑﻜﺴﺒﺔ
اﻟﺬرة.
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ﺗﻐﺬﻳﺔ اﻟﺪواﺟﻦ

 5إن إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻨﺤﺎس ﰲ ﺻﻮرة ﻛﻠﻮرﻳﺪ
اﻟﻨﺤﺎس ) (Copper chlorideﻳﻜﻮن
ﺗﺄﺛريه أﻛﱪ ﻋﲆ اﳌﻘﺪرة اﳌﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺈﺿﺎﻓﺘــﻪ ﺑﺼﻮرة ﻛﱪﻳﺘﺎت اﻟﻨﺤﺎس
).(Copper sulfate
 6ﻣﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي ﻧﻘﺼﻪ ﻟﻈﻬﻮر ﺑﻌﺾ
أﺷﻜﺎل اﻟﺒﻴﺾ اﳌﺸﻮه.
اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  13/2/2020ﻣﻦ ﻗﺴﻢ
ﻋﻠﻮم اﻟﺪواﺟﻦ _ ﺟﺎﻣﻌﺔ أوﺑﻮرن
Department of Poultry Science
 Auburn Universityوﻗﺪ ﺣﺎوﻟﺖ اﺳﺘﺨﻼص
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﻜﻢ ﰲ ﻋﺎم  ، 2019متﺖ
ﺗﺮﺑﻴﺔ  %24ﻣﻦ دﺟﺎج اﻟﺘﺴﻤني ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﳌﺘﺤﺪة ﺣﺘﻰ وزن  3.5ﻛﺠﻢ أو أﻛرث .
وﻫﺬا ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻋﲆ اﳌﻨﺘﺠﺎت
اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻟﺤﻢ اﻟﺼﺪر وﻷن اﻟﻄﻴﻮر اﻟﻜﺒرية
أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ زﻳﺎدة ﻛﻔﺎءة ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﰲ
اﳌﺼﻨﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻄﻴﻮر اﻟﺼﻐرية.
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ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دﺟﺎج اﻟﺘﺴﻤني ﰲ
ﺑﺮاﻣﺞ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻀﺎدات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ
ﺑﺮزت اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﺤﻔﺰات منﻮ ﺑﻌﻴﺪة
ﻋﻦ اﻟﺼﺎدات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﳌﺤﻔﺰة ﻟﻠﻨﻤﻮ.
ﺛﺒﺖ أن اﻟﱰاﻛﻴﺰ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺤﺎس ﰲ
اﻟﻐﺬاء ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺤﺴني أداء منﻮ دﺟﺎج
اﻟﺘﺴﻤني ﺑﺪون ﻣﻀﺎدات ﺣﻴﻮﻳﺔ.
أﺟﺮﻳﺖ دراﺳﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ آﺛﺎر ﺗﻐﺬﻳﺔ ذﻛﻮر
اﻟﻔﺮارﻳﺞ ﺑﱰﻛﻴﺰات ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺤﺎس اﻟﻐﺬايئ
ﻣﻦ  29إﱃ  53ﻳﻮم ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ.
ﺗﻠﻘﻰ اﻟﺪﺟﺎج اﻟﻼﺣﻢ ﺧﻠﻄﺎت ﻋﻠﻔﻴﺔ ﺗﺤﺘﻮي
ﻋﲆ  135ﻣﻠﺞ  /ﻛﺠﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺤﺎس اﻟﺘﻜﻤﻴﲇ
ﺣﺘﻰ ﻋﻤﺮ  28ﻳﻮم ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ
ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﻤﺮ
ﻳﱰاوح ﻣﻦ  40 _ 29ﻳﻮم ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ واﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﻤﺮ ﻳﱰاوح ﻣﻦ  53 _ 41ﻳﻮم
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ.
وﺗﻢ إﻋﻄﺎء اﻟﻨﺤﺎس ﺑﱰاﻛﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ
 270 _135_0ﻣﻠﺞ /ﻛﺠﻢ.
ﻛﺎن اﻟﺪﺟﺎج اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﲆ  270ﻣﻠﺞ /
ﻛﺠﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺤﺎس ﰲ اﻟﺨﻠﻄﺔ اﻟﻌﻠﻔﻴﺔ ذو ﻟﺤﻢ

ﺻﺪر أﻋﲆ وزﻧﺎ وذﻟﻚ ﰲ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ
اﳌﺘﺄﺧﺮة.
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﺣﺪ اﻟﺨﻴﺎرات ﻫﻮ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺗﺮﻛﻴﺰات
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺤﺎس اﻟﺘﻜﻤﻴﲇ اﻟﻌﻠﻔﻲ أﻛرث ﻣﻦ
100ﻣﻠﺞ /ﻛﺠﻢ.
ﻟﻘﺪ ﺗﻢ إﺛﺒﺎت أن ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺗﺮﻛﻴﺰات اﻟﻨﺤﺎس
اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  125ﻣﻠﺞ  /ﻛﺠﻢ ﻗﺪ ﺗﺤﺴﻦ
أداء منﻮ اﻟﺪﺟﺎج اﻟﻼﺣﻢ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ 2.0
إﱃ  2.5ﻛﺠﻢ.
ﺗﻢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎت ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ
اﻟﻌﻠﻒ ) (FCRﻋﻨﺪ  32ﻳﻮ ًﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﰲ
دﺟﺎج اﻟﺘﺴﻤني اﻟﺘﻲ ﺗﺰن ﺣﻮاﱄ  2.1ﻛﺠﻢ ،ﻋﻨﺪ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ  270ﻣﻠﺞ  /ﻛﺠﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺤﺎس
اﻟﻐﺬايئ ﻃﻮال ﻓﱰة اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺪﺟﺎج
اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ  135ﻣﻠﺞ  /ﻛﺠﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺤﺎس
ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﱰة.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﺗﻢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﻣﻜﻤﻼت
اﻟﻨﺤﺎس ﻟﺰﻳﺎدة وزن اﻟﺬﺑﻴﺤﺔ وﻛﺬﻟﻚ وزن ﻟﺤﻢ
اﻟﺼﺪر.
ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن اﻟﻨﺤﺎس ﻟﻪ
ﺗﺄﺛري ﻣﺘﺄﺧﺮ وﻏﺎﻟ ًﺒﺎ ﻻ ﻳﺸري إﱃ
أي اﺧﺘﻼف ﰲ اﻷﻋامر اﳌﺒﻜﺮة
وﻟﻜﻦ ﻟﻪ ﻓﻮاﺋﺪ منﻮ ﺗﺮاﻛﻤﻴﺔ.
زاد وزن اﻟﺪﺟﺎج اﻟﻼﺣﻢ
اﻟﺬي ﻳﺘﻐﺬى ﻋﲆ ﻋﻼﺋﻖ ﺗﺤﺘﻮي
ﻋﲆ  100ﻣﻠﺠﻢ  /ﻛﺠﻢ ﻣﻦ
اﻟﻨﺤﺎس اﻟﺘﻜﻤﻴﲇ ﻣﻦ  1إﱃ
 28ﻳﻮ ًﻣﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻄﻴﻮر اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻐﺬى ﻋﲆ أﻋﻼف ﺗﺤﺘﻮي ﻋﲆ
ﻣﻀﺎدات ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻣﺤﻔﺰة ﻟﻠﻨﻤﻮ .
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻓﺈن
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺤﺪودة ﻋﻦ ﺗﺄﺛريات
اﻟﻨﺤﺎس اﻟﺘﻜﻤﻴﲇ ﻋﲆ ﺣﺪوث
وﺷﺪة اﻟﺼﺪر اﻟﺨﺸﺒﻲ أو اﻟﺼﺪر
اﻟﺬي ﻳﺤﻮي ﴍاﺋﻂ ﺑﻴﻀﺎء.
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اﻟﻜﻠﻮﺳﺘﺮدﻳﻮم ﻓﻲ اﻟﺪﺟﺎج )(4

إﻋﺪاد :د .ﺗﻤﻴﻢ اﻟﺸﺤﻨﺔ
 -ﺳﻮرﻳﺎ -

اﻟﻤﻄﺜﻴﺔ اﻟﻌﺴﻴﺮة:

ﻛﻠﻮﺳﺘﺮدﻳﻮم دﻳﻔﻴﺴﻴﻞ
&ORVWULGLXP'LI¿FLOH
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺟﺮاﺛﻴﻢ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﺠﺮام ﻋﺼﻮﻳﺔ ﻗﺎدرة ﻋﲆ اﻟﺘﺒﻮغ
اﻟﺬﻳﻔﺎن  Aﻟﻠﻤﻄﺜﻴﺔ اﻟﻌﺴرية Clostridium Difficile A Toxin
واﺧﺘﺼﺎرا ً  CDATأو  TCDAﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧّﻪ ﺳ ّﻢ داﺧﲇ ﻗﻮي.
اﻟﺴﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﺮوﺗﻴﻨﺎت  GTPaseﻟﻠﺨﻠﻴﺔ اﳌﻀﻴﻔﺔ
ﻳﻌﻤﻞ ّ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ رواﺑﻂ ﺗﺴﺎﻫﻤﻴّﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑني ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺠﻠﻮﻛﻮز
)ﺗﺴ ّﻤﻰ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  (glucosylationﻣام ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻐﻴريات ﰲ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﻠﻮﻳﺔ.

ﻋﺪد رﻗﻢ  ١٦/٢٧٧ــ دواﺟﻦ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ ــ 16

اﻟﺴﻢ إﱃ ﺗﻐﻴريات ﻓﻮرﻳﺔ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺨﻠﻮي مبﺎ
ﻳﺆ ّدي اﻟﺘﻌ ّﺮض ﻟﻬﺬا ّ
ﰲ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪان ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻬﻴﻜﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠّﺔ اﻷﻛﺘني اﻟﺨﻴﻄﻲ )(F-actin
وزﻳﺎدة اﻷﻛﺘني اﻟﻜﺮوي.
ﻳﺆ ّدي ﻋﺪم ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﻴﻮط اﻷﻛﺘني واﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺨﻠﻮي إﱃ زﻳﺎدة ﻧﻔﺎذﻳﺔ
ﻣام ﻳﺆ َدي إﱃ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﻈﻬﺎرﻳّﺔ وإﻓﺮاز
اﳌﻮﺻﻼت اﳌﺤﻜﻤﺔَ ،
اﻟﺴﻮاﺋﻞ .ﻳﻌ ّﺪ ﺗﺠ ّﻤﻊ اﻟﺴﻮاﺋﻞ وإﻓﺮازﻫﺎ ﺗﺎﻟﻴني ﻟﺘﻠﻒ اﻟﻐﺸﺎء اﳌﺨﺎﻃﻲ
ّ
اﻟﺴﻢ.
اﻟﺬي ﻳﺤﺪث ﺑﻌﺪ اﻟﺘّﻌﺮض ﻟﻬﺬا ّ
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ﺗﺆ ّدي اﻟﺘّﻐريات اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﺨﻴﻮط اﻟ ّﺪﻗﻴﻘﺔ إﱃ
اﻟﺘﻐريات ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺑﺮوﺗﻴﻨﺎت
ﻣﻮت اﻟﺨﻠﻴّﺔ .ﻫﺬه ّ
ﻣﻬامً ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮﺻﻼت اﳌﺤﻜﻤﺔ
 Rhoاﻟﺘﻲ ﺗﻠﻌﺐ دورا ً ّ
أي ﺗﺨﺮب ﻇﻬﺎرة اﻷﻣﻌﺎء ﻛام ﻣ ّﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻮت
اﳌﱪﻣﺞ أﻳﻀﺎً متﺘﻠﻚ اﳌﻄﺜﻴﺔ اﻟﻌﺴرية اﻟﺬﻳﻔﺎن  Bاﻟﺬي
ﻳﺴ ّﻤﻰ  Clostridium Difficile A Toxinواﺧﺘﺼﺎرا ً
 CDBTوﻟﻜﻦ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻨﺬ اﻟﺜامﻧﻴﻨﻴﺎت
وﺟﺪت أ ّن اﻟﺬﻳﻔﺎن  Bوﺣﺪه ﻏري ﻗﺎدر ﻋﲆ إﺣﺪاث اﻹﺻﺎﺑﺔ
ّإﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﻘﱰﻧﺎً ﺑﺎﻟﺬﻳﻔﺎن  Aاﻟﻘﺎدر ﻋﲆ إﺣﺪاث اﻹﺻﺎﺑﺔ
وﺣﻴﺪا ً.
ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﻜﻮن أﺣﺪ أﺳﺒﺎب اﻹﺻﺎﺑﺔ اﳌﻬ ّﻤﺔ ﺑﺎﳌﻄﺜﻴﺔ
ﻣام
اﻟﻌﺴرية ﻫﻮ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﻜﺜّﻒ واﻟﺠﺎﺋﺮ ّ
ﻟﻠﺼﺎدات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ّ
ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺧﻠﻞ ﰲ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻠﻮرا اﻷﻣﻌﺎء.

ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم ﺑﺎﻟﻜﻮﻛﺴﻴﺪﻳﺎ واﻟﺴﺎﳌﻮﻧﻴﻼ
ﺗﺤﺐ ﺳﻼﻻت اﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻨﺎدرا ً ﻣﺎ ﻳﺼﺎب
ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻻ ّ

ﻣﻌني واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم إمنّ ﺎ اﻟﺸّ ﺎﺋﻊ ﻫﻮ
اﻟ ّﺪﺟﺎج ﺑﻨﻮع ّ
اﺟﺘامع أﻧﻮاع ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ وﻟﺬﻟﻚ ميﻜﻦ
أن ﻧﺮى إﻟﺘﻬﺎب اﻷﻣﻌﺎء اﻟ ّﻨﺨﺮي واﻟﺘﻘﺮﺣﻲ وﺣﺎﻻت اﻟﺸّ ﻠﻞ اﻟ ّﺮﺧﻮ
ﰲ اﻟﻄﺎﺋﺮ ﻧﻔﺴﻪ وذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪم رؤﻳﺔ أﻋﺮاض ﻧﻮع واﺣﺪ ﻣﻦ
اﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم ﻟﻮﺣﺪه ﰲ ﺣﺎﻻت ﻗﻠﻴﻠﺔ .وأﻳﻀﺎً ﺗﱰاﻓﻖ اﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم
ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ داﺋﻢ ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻛﺴﻴﺪﻳﺎ.
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ﻫﺬا اﻟﺠﺪول ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﻗﻄﻴﻊ دﺟﺎج ﻻﺣﻢ ﻋﻤﺮ  42ﻳﻮم ﻧﻘﻠﺘﻪ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ دراﺳﺔ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ The poultry site

ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑني اﻟﺴﺎﳌﻮﻧﻴﻼ وﺳﻼﻣﺔ اﻷﻣﻌﺎء:
ﺣﻘﻮل اﻟﺠﺪول ﻛام ﻳﲇ:
ﻟﻘﺪ وﺿﺤﺖ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ أ ّن اﻟ ّﺪﺟﺎج اﻟﻼﺣﻢ ﺑﻌﻤﺮ42
ﻳﻮم اﻟﺬي أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺬي ﻟﺪﻳﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺎ ّدة
ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺎب اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻨﺨﺮي )اﻟﺘﻲ ﺗﺴ ّﺒﺒﻬﺎ ﻛﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم
ﺑريﻓﺮﻧﺠﻨﺲ( ﻻ متﻠﻚ دامئﺎً اﻧﺘﺸﺎر أﻋﲆ ﻟﻠﺴﺎﳌﻮﻧﻴﻼ وﻟﻜﻦ
ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أ ّن اﻟﺘﻬﺎب اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻨﺨﺮي ﻻ ﻳﺆ ّدي إﱃ
ﺑﺎﻟﴬورة ّإﻻ أ ّن زﻳﺎدة
اﺳﺘﻌامر أﻋﲆ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﺎﳌﻮﻧﻴﻼ ّ
اﻹﺻﺎﺑﺎت اﳌﻌﻮﻳّﺔ ﻗﺪ ﺗﺆ ّدي ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻛﺴﻴﺪﻳﺎ ﺗﻴﻨﻴﻼ.
ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗ ّﻢ اﻟﺘﺤﻜّﻢ ﺑﺎﻟﻜﻮﻛﺴﻴﺪﻳﺎ ﺗﻴﻨﻴﻼ ﻓﺈ ّن اﺳﺘﻌامر
أﻗﻞ ﺑﻜﺜري.
اﻟﺴﺎﳌﻮﻧﻴﻼ ﻛﺎن ّ
مل ﻳﺘ ّﻢ متﺎﻣﺎً ﻓﻬﻢ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻜﻮﻛﺴﻴﺪﻳﺎ ﺗﻴﻨﻴﻼ
ﺑﺰﻳﺎدة اﻹﺳﺘﻌامر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﺎﳌﻮﻧﻴﻼ ﻓﺈﻧّﻬﺎ ميﻜﻦ أن ﺗﺘﺄﺛ ّﺮ
ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻟﻜﻮﻛﺴﻴﺪﻳﺎ ﺗﻴﻨﻴﻼ
وإ ّن اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺴﺎﳌﻮﻧﻴﻼ ﰲ اﻟﻘﻄﻌﺎن اﻟﺘﻲ ﺗ ّﻢ ﺗﻠﻘﻴﺤﻬﺎ
أﻗﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ 17%ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻌﺎن اﻟﺘﻲ
ﺑﻠﻘﺎح اﻟﻜﻮﻛﺴﻴﺪﻳﺎ ﻛﺎن ّ
وأﻗﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ % 16ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻌﺎن اﻟﺘﻲ متّﺖ
مل ﻳﺘﻢ ﺗﻠﻘﻴﺤﻬﺎ ّ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ مبﺮﻛﺒﺎت اﻷﻳﻮﻧﻮﻓﻮر.
إنّ أﻓﻀﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﻼج اﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم ﻫﻲ أن ﻧﺰﻋﺰع
اﻟﻮﺳﻂ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻌﺎﻳﺸﻬﺎ وﺗﻜﺎﺛﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟ ّﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﺎدات
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ .
وﻫﺬا اﻟﻮﺳﻂ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻫﻮ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻘﻠﻮي واﳌﺘﻌﺎدل ﻟﺬﻟﻚ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﺎدات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ وﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ )ﻫﻨﺎ
ﻧﻘﻄﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ( ﻣﻌﻬﺎ وﺟﻌﻞ اﻟﻮﺳﻂ ﺣﻤﻀ ّﻴﺎً ﻓﻔﻲ اﻟﺤﺎﻻت
اﻟﺸّ ﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ّأﻻ ﺗﺠﺪي اﻟﺼﺎدات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﻔﻢ ﻧﻔﻌﺎً وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻘ ّﺪم ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﺮض وﺗﺼﻞ ﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺸّ ﻠﻞ
اﻟﻌﺼﺒﻲ ﺣﻴﺚ متﻨﻊ ذﻳﻔﺎﻧﺎت اﻟﻜﻮﻟﺴﱰدﻳﻮم اﻟ ّﻨﺎﻗﻞ اﻟﻌﺼﺒﻲ اﻷﺳﺘﻴﻞ
ﻛﻮﻟني ﻣﻦ اﻟﺘﺤ ّﺮر ﻣﻦ اﳌﺸﺎﺑﻚ اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ .ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻧﻠﺠﺄ ﻟﻠﺤﻘﻦ
اﻟﺼﺎدات ﻣﺜﻞ اﻷﻣﻮﻛﴘ أو ﺟﻨﺘﺎﻣﻮﻛﺲ )ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻦ
اﻟﻌﻀﲇ ﻟﺒﻌﺾ ّ
ﻣﻊ أﻣﻮﻛﴘ( أو ﻟﻴﻨﻜﻮﻣﺎﻳﺴني أو اﻟﻠﻴﻨﻜﻮﺳﺒﻜﺘني )ﻟﻴﻨﻜﻮﻣﺎﻳﺴني ﻣﻊ
ﺳﺒﻜﺘﻴﻨﻮﻣﺎﻳﺴني( وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺘﻘ ّﺪﻣﺔ ﺟ ّﺪا ً ﻣﻤﻜﻦ ّأﻻ ﻳﺠﺪي
اﻟﺤﻘﻦ ﻧﻔﻌﺎً أﻳﻀﺎً.
ﻋﺪد رﻗﻢ  ١٨/٢٧٧ــ دواﺟﻦ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ ــ 18

ﻣﻦ اﻟﺠ ّﻴﺪ إﺿﺎﻓﺔ ﺻﺎ ّدات ﰲ اﻟﻌﻠﻒ ﺑﺸﻜﻞ وﻗﺎيئ ﺟ ّﻴﺪ ﻣﺜﻞ
اﻟﺒﺎﺳﱰاﺳني اﳌﺤﻤﻀﺎت ﰲ اﻟﻌﻠﻒ واﳌﺤﻤﻀﺎت ﰲ اﳌﺎء ﺑﺸﻜﻞ دوري
وإن مل ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ إﺻﺎﺑﺔ.
أوردت ﻧﻘﻄﺔ ﺟﻌﻞ وﺳﻂ اﻷﻣﻌﺎء ﺣﻤﻀﻴﺎً ﺑﺎﻟﺘّﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺼﺎد اﻟﺤﻴﻮي ﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ ﺳﻴﺘﻢ ذﻟﻚ وﻧﺤﻦ ﻧﻌﻠﻢ أ ّن ﻛﺜري ﻣﻦ اﻟﺼﺎدات
ّ
ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﻤﴤ أو أﻧّﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﻤﴤ ﻟﻜﻦ
ﻟﺪرﺟﺔ phﻣﻌﻴﻨﺔ أو أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﰲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻘﻠﻮي.
ﺣﻞ ﻫﺬه اﻟ ّﻨﻘﻄﺔ ﺑﺈﻋﻄﺎء اﳌﺤﻤﻀﺎت ﰲ اﻟﻌﻠﻒ وأﺑﺴﻄﻬﺎ
ﻣﻤﻜﻦ ّ
اﻟﺨﻞ ﻣﺜﻼً وﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت أﺣامض ﻣﺼ ّﻨﻌﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﴩﻛﺎت.
ّ
وإﻋﻄﺎء اﻟﺨﺰان اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ ﻣﺜﻼً ﻣﺤﻤﻀﺎت ﺑﺠﺮﻋﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ دون ﺻﺎد
ﺣﻴﻮي ﺛ ّﻢ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻴﻮم ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺎﻟﺠﺔ.
وﻫﻨﺎ ﺗﺠﺐ اﻹﺷﺎرة ﻟﺪور اﻷﻣﻮﻛﴘ ﺳﻴﻠﻠني اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﰲ درﺟﺎت
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ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻮﺿﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ميﻜﻨﻚ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺎﳌﺤﻤﻀﺎت )اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ اﻟﻮﺳﻂ اﳌﻼﺋﻢ
واﻟﺼﺎد اﻟﺤﻴﻮي)ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ( ﰲ
ﻟﻠﻜﻮﻟﺴﱰدﻳﻮم(
ّ
ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺣﻴﺚ ﻟﻸﻣﻮﻛﴘ ﺳﻴﻠﻠني ﻣﻴﺰة
ﻫﺎ ّﻣﺔ وﻫﻲ أﻧﻪ:
ﻳﻌﻤﻞ اﻷﻣﻮﻛﴘ ﺑﺪرﺟﺎت ﺣﻤﻮﺿﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺼﻞ ﻟﻐﺎﻳﺔ  ph=2ﻛام ﻫﻮ ﻣﺬﻛﻮر ﰲ ﻣﺠﻠّﺔ
Journal of antimicrobial chemotherapy
ﻓﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺜﲆ ﻟﺘﻼﰲ ﺧﻄﺮ
اﻟﻜﻮﻟﺴﱰدﻳﻮم.
ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ إﱃ ﻧﻘﻄﺔ ﻫﺎ ّﻣﺔ:
اﻟﻜﻮﻟﺴﱰدﻳﻮم ﺗﻨﺸﻂ إن ﻛﺎن ﻫﻨﺎﻟﻚ إﺟﻬﺎد
أو إﺻﺎﺑﺔ ﻣﻌﻮﻳّﺔ أﺧﺮى أو إﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻛﺴﻴﺪﻳﺎ
وإن ﻛﺎن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺿﻌﻒ ﻣﻨﺎﻋﺔ ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ
ﻳﻌﻨﻲ أﻧّﻬﺎ ﻏري ﻣﺘﻮاﺟﺪة ﺑﺎﳌﺰرﻋﺔ أﺻﻼً.
اﳌﺼﻊ اﻟﺒﻨﻲ اﻟﻠﻮن اﻟﺤﺎوي ﻋﲆ ﻓﻘﺎﻋﺎت ﻏﺎزﻳﺔ
ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺰرﻋﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺒّﺒﺎت
اﳌﺮﺿﻴﺔ وﺗﺘﺒّﻊ ﻓﻴﻬﺎ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺟﻴّﺪة ﻟﻸﻣﻦ اﻟﺤﻴﻮي ،ﻓﺠﺮاﺛﻴﻢ اﳌﻄﺜﻴﺎت
اﻟ ّﺪواﺟﻦ وﻏﺎﻟﺒﺎً أ ّن إﺣﺪاﻫﺎ ﻻ ﺗﺎيت ﻣﻨﻔﺮدة إمنّ ﺎ ﺗﺄيت ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ وﻗﺪ
اﻟﱰﺑﺔ )ﺣﻮل اﳌﺰرﻋﺔ(
أو اﻟﻜﻮﻟﺴﱰدﻳﻮم ﺑﺄﻧﻮاع ﻋﺪﻳﺪة ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﰲ ّ
ﺗﱰاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻛﺴﻴﺪﻳﺎ.
ﺑﺄﻋﺪاد ﻛﺒرية ﺟﺪاً.
اﳌﻬ ّﻢ ﻫﻮ أ ّن اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﻤﴤ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط أﺑﻮاغ اﳌﻄﺜﻴﺔ
اﻟﻌﺴرية وﺑﺎﻟﺘّﺎﱄ ﻓﻬﻮ ﺧﻄﺮ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺣﻘﻠ ّﻴﺎً وﺑﺒﺴﺎﻃﺔ إن ﺟﺎءت
ﺑﺎﻟﺼﺎدات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻐﺎﻟﺒﺎً
ﻫﻨﺎﻟﻚ أﻣﺮ ﻫﺎم ﺟﺪّ اً ﻳﺠﺐ اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻟﻪ وﻫﻮ أنّ اﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﻮﻳﻞ واﳌﻔﺮط ّ
اﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم دﻳﻔﻴﺴﻴﻞ ﻳﺰﻳﺪ ﻧﺸﺎط أﺑﻮاﻏﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﺳﻂ ﺳﺘﻜﻮن اﳌﻄﺜﻴّﺔ اﻟﻌﺴرية ﻣﺘﻮاﺟﺪة وﻻ ﻳﺠﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺣامض ﻟيك ﻻ
ﻳﺰﻳﺪ ﻧﺸﺎط ﻫﺬه اﻷﺑﻮاغ .وﻳﺠﺐ اﻟﺤﺬر أﻳﻀﺎً ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺣامض
اﻟﺤﻤﴤ.
ﻛﻨﺖ ﺗﺤ ّﺪﺛﺖ ﻛﺜريا ً ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺣامض اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﻋﻨﺪ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺒﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﻜﻮﻛﺴﻴﺪﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﻤﴤ ﻣﻦ
اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم ﻷنّ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﻤﴤ ﻏري ﻣﻼﺋــﻢ ﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺷ ّﺪﺗﻬﺎ.
اﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم.
أﻧﺎ ﻻ زﻟﺖ أﻗﻮل أنّ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺣامض ﺟﻴﺪة ﰲ ﺣﺎﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻧﻘﻄﺔ ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم ووﻟﻜﻦ ﻷﻧّﻨﻲ ﻻ أﻣﻠﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ إﻻ اﻟﻘﻠﻴﻞ وأﺣﺎول
اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﳌﺮﺑّني وﺣﺘّﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﺒّﺎء ﻋﻨﺪ رؤﻳﺘﻪ ﻟﺰرق )ﻣﺼﻊ( ﺑﻠﻮن
اﻟﺘّﻌﻠﻢ
ﻋﺴﲇ أو ﺑ ّﻨﻲ ﻏﺎﻣﻖ ﻳﺠﺰم ﺑﺄ ّن ﻫﺬا ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم
وذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﺜريا ً وﻟﻜ ّﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﺳﺒﺒﺎً ﻟﻠﺘّﺸﺨﻴﺺ واﻟﺠﺰم ﺑﻮﺟﻮد
اﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم ﺣﻴﺚ أ ّن اﻟﻄﺎﺋﺮ ﻳﻘﻮم ﺑﺈﻓﺮاغ اﻟﻔﻀﻼت ﻣﻦ اﳌﺠﻤﻊ ﺣﻮاﱄ
وﺟﺐ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ:
ﻋﻨﺪ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻟﻠﺼﺎدات  12-18ﻣ ّﺮة ﰲ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ  2-5ﻣ ّﺮات ﻳﻮﻣﻴّﺎً ﻫﻲ اﻟﻔﻀﻼت )اﳌﺼﻊ(
وﻟﻌﻞ
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺮط ﻗﺪ ﻧﻜﻮن أﻣﺎم ﺣﺎﻟﺔ إﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻷﻋﻮرﻳﻦ واﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻟﻮﻧﻬﺎ ﺑ ّﻨﻴّﺎً ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ّ
ﻣﺎ ﻳﻘﻮدﻧﺎ ﻟﻺﻋﺘﻘﺎد ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم ﺑﺸﻜﻞ أﻗﻮى ﻫﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻨﺎ
دﻳﻔﻴﺴﻴﻞ أو اﳌﻄﺜﻴﺔ اﻟﻌﺴرية اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﻂ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت
ﻃﺒﻌﺎً وﻛام ﻛﻨﺖ أﻗﻮل ﻻ ميﻜﻦ اﻟﺠﺰم أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم ﻟﻠﻤﺼﻊ اﻟﺒ ّﻨﻲ اﻟﺤﺎوي ﻋﲆ ﻓﻘﺎﻋﺎت ﻏﺎزﻳﺔ ،وأﻳﻀﺎً ﻫﻮ ﻟﻴﺲ دﻟﻴﻞ ﻣﺆﻛّﺪ
ﻫﻮ اﻟﺬي أﺻﺎب اﻟﻄﻴﻮر ﺑﺎﳌﺰرﻋﺔ ﻓﻬﻨﺎﻟﻚ أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺗﺼﻴﺐ ﻓﻼ ﺑ ّﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﴩﻳﺢ.
ﻋﺪد رﻗﻢ  ١٩/٢٧٧ــ دواﺟﻦ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ ــ 19
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ارتفاع معدالت التزاوجات في قطيع الجدات
أو األمهات قد تكون مؤشر ًا سلبي ًا وسيؤدي
ذلك إلى انخفاض ثبات خصوبة القطيع
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كم���ا ذكرت في مق���االت س���ابقة عندما
تحدثت عن عملية الس���بايكنغ وأن انخفاض
معدالت التزاوجات ستؤدي لقلة في خصوبة
القطي���ع حيث وضحت ذل���ك بالتفصيل وأنه
عند تقدم القطيع في العمر يجب اس���تبعاد
الديوك الغير نشطة جنسيا.
ولك���ن حديثي اليوم ع���ن جزئية تتعلق
بهذه الذكور الغير نش���طة جنسيا فهي غالبا
س���تقوم بعمليات تزاوج ولكنها بغير فائدة
وبالتالي يجب استبعادها
ونقطة أخرى ايضا حتى وان كان القطيع
فتيا فال بد ان تكون هنالك نس���بة متناسقة
بي���ن الذك���ور واإلناث في القطي���ع حتى وان
كانت هذه الذكور نش���يطة جنس���يا فزيادة
معدالت التزاوجات س���تؤدي النخفاض ثبات
نسبة خصوبة القطيع ووجود نسبة من الذكور
تفوق النس���بة التي تحتاجها اإلناث سيؤدي
لمش���اجرات بين الذك���ور وانخفاض معدالت
التزاوج
وبالتال���ي وكقاعدة عام���ة فالحفاظ على
الخصوب���ة طوال فترة اإلنتاج يتطلب نس���بة
متوازن���ة م���ن اإلناث إل���ى الذكور النش���طة.

ولتحقي���ق ذلك ينبغ���ي اس���تخدام برنامج
التخفيض المخط���ط لتجنب ارتفاع معدالت
التزاوج والحفاظ عل���ى الخصوبة المثلى أثناء
فترة االنتاج
حي���ث يج���ب مراجعة نس���ب الت���زاوج
االس���بوعية ويكون ذلك أثن���اء عمل الطبيب
المش���رف لجولته داخل العنب���ر والمالحظة
الدقيقة لمعدالت الت���زاوج ويكون ذلك ادق
بعد عملية تقديم العلف صباحا

وايض���ا يمكن للطبيب المش���رف ان
يقوم اس���بوعيا بوزن عينة م���ن الذكور
ومالحظة نشاطها الجنسي بشكل فردي
من خ�ل�ال عالم���ات كثيرة منه���ا اللون
األحمر لألرج���ل وفتحة المجم���ع وردية
الل���ون والرطبة نوعا ما وأيضا احمرار لحم
صدر الذكور وخلوه م���ن الريش وغيرها
من المؤشرات.
والج���دول المرفق يوضح نس���ب التزاوج
الموص���ى به���ا كدلي���ل فقط ول���كل قطيع
خصوصيته وهي ليست نسب اجبارية لكافة
ً
القطع���ان وانما يتم ضبطه���ا وفقا للظروف
المحلية وحالة القطيع
حي���ث يتم اس���تبعاد نس���بة الذكور من
الذك���ور التي تكون خامل���ة وال تنطبق عليها
العالم���ات الت���ي ذكرتها س���ابقا ..واذا الحظ
الطبيب المش���رف ان نس���بة الدي���وك الغير
نشطة والغير مناس���بة للتزاوج كبيرة فيجب
اللج���وء لعملي���ة س���بايكنغ أو تبدي���ل هذه
الدي���وك الغير فعال���ة بالتدري���ج يوميا بعد
عملية التعليف ان لم تس���مح الظروف الجراء
عملية السبايكنغ.

بالصور

سوق الدجاج في مدينة حمص
يعود مجدد ًا إلى العمل بعدد محدود جد ًا
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الدكتور
تميم الشحنة

أكياس التغليف الذكية
تدخل صناعة الدواجن

من منا لم يخدع يوما ما ويشتري
لحوم الدواجن على أنها طازجة
ولكنها تكون مجمدة لفترة أو على
األقل ليست طازجة بالدرجة التي
ادعاها البائع
في الدول المتطورة قد تم ايجاد
حل لهذه المشكلة فصنعوا أكياس
التغليف الذكية ذات اللصاقات
التفاعلية.
إن نمو وتطور صناعة الدواجن الحديثة
في السنوات األخيرة شهد تزايدا كبيرا جدا،
ولذلك يلعب تطبيق التقنيات الجديدة
والمبتكرة من التربية إلى المعالجة ً
دورا
ً
محوريا لمثل هذا النمو الهائل لهذه الصناعة.
وقد حاولت التعريف بلمحة بسيطة عن
ذلك من خالل كتابي صناعة الدواجن بين
الحاضر والمستقبل.
مقال اليوم ال يهم فقط الطبيب والمربي
إنما يهم أيضا مستهلك الدواجن فما
الفائدة من منتج ممتاز من لحوم الدواجن ال
يصل للمستهلك بنفس الجودة التي خرج
منها من المصنع.
عندما تخرج منتجات الدواجن من

اللحوم من مكان تصنيعها قد تستغرق
وقتا طويال احيانا للوصول للمستهلك
وقد تتعرض لعمليات تجميد وتباع على
أساس أنها طازجة ،وقد ذكرت أنه يمكن
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في هذه الصورة يتغير لون اللصاقة من األخضر عندما تكون اللحوم طازجة إلى البرتقالي
الفاتح عندما تصبح أقدم ثم الى البرتقالي الداكن

كشف ذلك من خالل العظام واسوداد
لونها ،ولكن المستهلك ليس مضطرا
أن يقع ضحية للغش ولن يستفيد إن
اكتشفه بعد استهالك هذه المنتجات
من الدواجن.
وهذا كان هدف الكثير من الشركات
المختصة بالتغليف سواء منتجات الدواجن
أو غيرها ولسنا هنا بصدد ذكر ألسماء
الشركات
ً
تقدما من الناحية
االختراع األكثر
التكنولوجية في صناعة التغليف هو
التغليف الذيكيpackag� intelligent
 ingواختصارا  IPالذي يمكنه تتبع المنتج
واالستشعار بالبيئة داخل العبوة أو خارجها
والتواصل مع العمالء والتفاعل معهم.
تتضمن بعض أمثلة  IPمؤشرات درجة
حرارة والوقت وأجهزة االستشعار الحيوية.
إن استخدام تقنية  IPفي لحوم الدواجن
ومنتجاتها يمكن أن يطيل العمر االفتراضي
ويزيد من جودة اللحوم وسالمتها ويعزز
مشاركة العمالء.
بشكل عام ستفيد هذه التحسينات في

«كورونا» تكبد «الوطنية
للدواجن» مليون ونصف دوالر

صناعة الدواجن بشكل كبير من خالل زيادة
بيع المنتجات وبناء ثقة المستهلك
في تقنية  IPيتم دمج أجهزة االستشعار
والملصقات اإللكترونية والعالمات والرموز
وما إلى ذلك في مواد التغليف كأن تجد
على كيس يحتوي شرائح لحم دجاج لصاقة
الكترونية تخبرك كم مضى على تغليف
هذا المنتج وما أقصى أو أدنى درجة حرارة
تعرض لها وغالبا ما تعتمد هذه التقنية على
مؤشرات الوقت والحرار ة tempera�–time
TTIوهي أجهزة
 indicators tureواختصارا ً
سهلة االستخدام توضع عادة في عبوات
تغليف لحوم الدجاج حيث يعتمد مبدأ
التشغيل األساسي لـ  TTIsعلى التغييرات
الميكانيكية أو الكيميائية أو األنزيمية أو
الميكروبيولوجية التي ال رجعة فيها لمنتج
غذائي.

وكاالت-رصد:
خسائر كبيرة ضربت شركة "الدواجن الوطنية" ،خالل الفترة الماضية نتيجة توقف
اعمالها ونتيجة عدم اعطاء التصاريح الكافية باالضافة الى ان الشركة التزمت بدفع
الرواتب للموظفين والعمال حيث وصلت خسائر الشركة حوالي مليون ونصف المليون
دوالر وال تزال الشركة تنزف ماال مع استمرار هذه الجائحة لدرجة ان مجلس االدارة قرر
بتعليق توزيع االرباح النقدية او حتى االسهم المجانية
وكانت الشركة قد افصحت عن عدد من المعلومات الجوهرية التي شهدتها
الشركة وعاشتها خالل فترة التعطل والتزاما بأوامر الدفاع حيث ذكرت الشركة أنه ال
توجد أية معلومات أو أحداث جوهرية مرت بها الشركة خالل فترة تعليق اإلفصاح وإن
الشركة قد إلتزمت بكافة التعليمات الواردة بأوامر الدفاع والمنصات الصادرة وبموجب
قانون الدفاع
أما بخصوص تأثير جائحة كورونا على أنشطة الشركة وأعمالها التشغيلية وكما
تعلمون فإن الشركة تعمل في مجال تربية الدواجن وتصنيعها وتسويقها من خالل
عشرات المواقع اإلنتاجية والصناعية والتشغيلية وبواسطة أكثر من  1200موظف في
الظروف العادية وقد كان تأثير جائحة كورونا على الشركة تأثيرًا سلبيًا للغاية بحيث
تعرضت الشركة لخسائر كبيرة جدًا نتيجة توقف أعمالها توقفًا نسبيًا وعدم إعطائها
التصاريح الكافية في بداية األزمة إلدارة أعمالها ومن وجهة أخرى اضطرت الشركة
لدفع رواتب موظفيها وعمالها وفق اآلليات التي سمحت بها أوامر الدفاع باإلضافة
إلى نفقاتها التشغيلية األخرى التي تعطلت خالل تلك األزمة حيث تجاوزت خسائر
الشركة حتى تاريخه أكثر من مليون ونصف المليون دوالر وما زالت الشركة تتعرض
لخسائر فادحة مع استمرار هذه الجائحة
وبخصوص القرارات المتخذة فإنه لم تتخذ أي قرارات لمجلس اإلدارة أو اإلدارة
التنفيذية خالل فترة تعليق االفصاح بما في ذلك ما يتعلق بتوزيع أرباح نقدية أو
أسهم مجانية.

47

التقنيات المعتمدة كثيرة وإحدى
المبادئ التي تعتمد عليها بعض هذه
التقنيات هو مبدأ بسيط عن طريق لصاقة
مبدأ عملها مشابه لمبدأ عمل ورقة عباد
الشمس حيث يتغير لون هذه اللصاقة مع
تغيرات صفات الجودة للحوم.

إدارة

إﻋﺪاد :د .ﺗﻤﻴﻢ اﻟﺸﺤﻨﺔ  -ﺳﻮرﻳﺎ -

ﻗﺒﻞ أن ﺗﺸﺘﺮي اﻟﺒﻴﺾ
إﻟﻴﻚ ﻫﺬه اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ اﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺻﻔﺎت اﻟﺒﻴﺾ اﻟﺠﻴﺪ ؟
وﻣﺎ اﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺷﺮاء اﻟﺒﻴﺾ )ﺑﻴﺾ اﻟﻤﺎﺋﺪة(

ﻧﺼﺎﺋﺢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺸﺮة اﻟﺒﻴﻀﺔ
اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ اوﻟﻰ:

أوﻻً ﻳﺠﺐ اﻹﺷﺎرة إﱃ ﻧﻘﻄﺔ ﻫﺎﻣﺔ وﻫﻲ أﻧّﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أﻳﺔ ﻓﺮوﻗﺎت
إﻃﻼﻗﺎً ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑني اﻟﺒﻴﺾ اﻷﺑﻴﺾ واﻟﺒﻴﺾ اﻟﺒﻨﻲ واﻟﺒﻴﺾ
اﻟﻜﺮميﻲ اﻟﻠﻮن.
واﻟﺬي ﻳﺤ ّﺪد ﻟﻮن ﻗﴩة اﻟﺒﻴﺾ ﻟﻴﺲ ﻟﻮن رﻳﺶ اﻟﺪﺟﺎج إمنّ ﺎ اﻟﺬي
ﻳﺤ ّﺪد ذﻟﻚ ﻫﻮ ﻟﻮن ﺣﻠﻘﺔ اﻷذن  earloopﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﻴﺔ ﻓﺎﻟﺒﻴﺾ ذو
ﻗﴩة ﺑﻨﻴﺔ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻀﺎء ﻓﺎﻟﺒﻴﺾ ذو ﻗﴩة ﺑﻴﻀﺎء.
وﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑني ﻟﻮن ﺣﻠﻘﺔ اﻷذن وﻟﻮن ﻗﴩة اﻟﺒﻴﻀﺔ ﻻ
ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻴﺎن وذﻟﻚ ﻷﻧّﻪ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ارﺗﺒﺎط ورايث
ﺑني ﻣﻮرﺛﺎت ﻟﻮن ﺣﻠﻘﺔ اﻷذن وﻣﻮرﺛﺎت ﻟﻮن ﻗﴩة اﻟﺒﻴﺾ.
و ﻛﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻟﻬﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﺈ ّن دﺟﺎج اﻟﺰﻳﻨﺔ ﻳﺴ ّﻤﻰ اﻟﺪﺟﺎج اﻟﺤﺮﻳﺮي
)ﺳ ّﻤﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ رﻳﺸﻪ اﻟﻨﺎﻋﻢ( اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻮع ﻣﻨﻪ ﻟﻪ ﺣﻠﻘﺔ أذن
ﺑﻠﻮن أزرق ﻟﻜ ّﻨﻪ ﻳﻌﻄﻲ ﺑﻴﺾ ذو ﻗﴩة ﺑﻴﻀﺎء.
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وﻟﻜﻦ ﻣﺎذا ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺾ ذو اﻟﻘﴩة اﻟﺰرﻗﺎء و ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻴﺾ ﺑﻠﻮن
أزرق ﻓﻌﻼً ؟
ﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺛﻼث ﺳﻼﻻت ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻠﻮن اﻟﺒﻴﺾ اﻷزرق
اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ وﻫﻲ :
) (Ameraucanaأﻣريوﻛﺎﻧﺎ
أروﻛﺎﻧﺎ
)(Arucauna
) (Cream legbarsﻛﺮﻳﻢ ﻟﻴﺠﺒﺎرز

ﻓامذا ﻋﻦ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻫﺬا اﻟّﻠﻮن اﻷزرق اﻟﺠﻤﻴﻞ ﻟﺒﻴﺾ اﻟﺪﺟﺎج ؟
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ وﻫﻲ أن ّﻛﻼً ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ اﻷﺑﻴﺾ
واﻟﺒﻴﺾ اﻟﺒﻨﻲ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻠﻮن اﻟﺪاﺧﲇ ﻟﻠﻘﴩة واﻟﺬي ﻫﻮ
اﻟﻠﻮن اﻷﺑﻴﺾ وﻳﻜﻤﻦ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﻠﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻘﴩة ﻓﻴﻜﻮن أﺑﻴﺾ
أو ﺑﻨﻲ وﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ.
وﻟﻜﻦ اﻟﺒﻴﺾ ذو اﻟﻘﴩة اﻟﺰرﻗﺎء
ﻓﺘﻜﻮن ﻗﴩﺗﻪ زرﻗﺎء ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ
واﻟﺨﺎرج .
ﻫﺬا اﻟﻠّﻮن اﻷزرق
اﳌﻤﻴﺰ ﻳﺄيت ﻣﻦ ﺻﺒﺎغ
اﺳﻤﻪ أوﺳﺎﻳﻨني
) (oocyaninوﻫﺬه
اﻟﺼﺒﻐﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ مبﺎدة
اﻟﺒﻴﻠﻴﻔﺮدﻳﻦ).(Biliverdin
ﺗﻨﺘﺞ اﻟﺒﻴﻠﻴﻔﺮدﻳﻦ ﻋﻨﺪ
اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ
ﺗﺤﻄّﻢ ﺟﺰيء اﻟﻬﻴﻢ اﻟﺬي ﻫﻮ ﺟﺰء
ﻣﻦ اﻟﻬﻴﻤﻮﺟﻠﻮﺑني اﳌﻮﺟﻮد ﰲ اﻟﻜﺮﻳﺎت
اﻟﺤﻤﺮاء واﻟﺒﻴﻠﻴﻔﺮدﻳﻦ ﻫﻲ اﻷﺳﺎس ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺒﻴﻠريوﺑني اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ
اﻟﻠﻮن اﻷﺻﻔﺮ ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟريﻗﺎن.
اﻟﻜﺜريون ﻟﻴﺴﻮا ﻋﲆ دراﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺒﻴﻠﻴﻔﺮدﻳﻦ أو مل ﻳﺴﻤﻌﻮا
ﺑﻪ وﻟﻜﻨﻨﻲ أراﻫﻦ أﻧّﻚ ﺳﺘﻌﺮﻓﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻗﻮل ﻟﻚ أﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﺼﺒﺎغ اﻟﺬي
ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻜﺪﻣﺎت ﻟﻮﻧﻬﺎ اﻻزرق أو اﻷﺧﴬ.
ﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ إ ّن اﻟﺪﺟﺎﺟﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺻﺒﻐﺔ اﻻوﺳﺎﻳﻨني ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ
ﻳﻔﴪ أ ّن اﻟﺒﻴﻀﺔ اﻟﺰرﻗﺎء
اﻟﺬي ﻳﺘ ّﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻗﴩة اﻟﺒﻴﻀﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ ّ
اﻟﻠّﻮن ﺗﻜﻮن ﻗﴩﺗﻬﺎ زرﻗﺎء ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج.
ﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ﻛﻞ ﳾء ﻓﻬﻞ ﺗﻮﺟﺪ أﻟﻮان أﺧﺮى ﻟﻠﺒﻴﺾ ؟

اﻟﺪﺟﺎﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ ﺑﻴﺾ أزرق إذا ً ﻛ ّﻮﻧﺖ ﻓﻮﻗﻪ ﻏﻄﺎء ﻣﻦ اﻟﺼﺒﻐﺔ
ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻠﻮن دﻋﻮﻧﺎ ﻧﺸﺒ ّﻬﻬﺎ ﺑﺎﳌﻌﻄﻒ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺣﻮل اﻟﻠﻮن اﻷزرق
ﻓﺴﺘﻈﻬﺮ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﻀﺔ ﺑﻘﴩة ذات ﻟﻮن أﺧﴬ.
إﻧّﻪ ﻣﻦ اﳌﻤﺘﻊ ﻓﻌﻼً اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺑﻴﺾ دﺟﺎج ﺑﺄﻟﻮان ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ
اﻟﺒﻨﻲ واﻷﺑﻴﺾ ﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻓﺤﺴﺐ إمنّ ﺎ ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻣﻦ درﺟﺔ اﻟﻠﻮن
اﻷزرق واﻟﺒﻨﻲ.
اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:

ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﴩة اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻄﺎزج ﻏري ﻣﻠﺴﺎء متﺎﻣﺎً وذﻟﻚ ﻷﻧّﻪ ﻓﻮر
وﺿﻊ اﻟﺪﺟﺎﺟﺠﺔ ﻟﻠﺒﻴﻀﺔ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺮﺳﺐ اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم ﻋﲆ أﻏﺸﻴﺔ اﻟﺒﻴﻀﺔ
ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻘﴩة ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻘﴩة ﻣﻠﺴﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم وامنﺎ ﻳﺼﺒﺢ
ﻣﻠﻤﺴﻬﺎ أﻣﻠﺴﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺣﺘﻜﺎﻛﻬﺎ ﺑﺄﻳﺪي
اﻟﻌامل أو اﻵﻻت أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻘﻞ واﺣﺘﻜﺎﻛﻬﺎ ﺑﺠﺰﻳﺌﺎت اﻟﻬﻮاء ﻋﻨﺪ ﺣﻔﻈﻬﺎ
وﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﻟﻔﱰات ﻃﻮﻳﻠﺔ.
وﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﺳﻬﻠﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻟﺪى اﻟﻜﺜريﻳﻦ وﻟﻴﺴﺖ
ذات أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒرية.
اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:

ﺗﺄﻛّﺪ ﻋﻨﺪ ﴍاﺋﻚ ﻟﻠﺒﻴﺾ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد
ﺷﻘﻮق وﻋﺪم اﺗﺴﺎخ اﻟﺒﻴﺾ ﻟﻀامن أن
ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺾ مل ﺗﺪﺧﻞ ﻟﻪ اﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ ﺣﻴﺚ
أ ّن اﻟﺒﻴﺾ ﰲ وﺳﻂ ﻣﻼﺋﻢ ﺟﺪا ً ﻟﺘﻜﺎﺛﺮ ﻫﺬه
اﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ.
ﻓﺤﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﺒﻴﺾ ﻣﺘﺴﺨﺎً وﻻ ﻳﺤﺘﻮي
ﺷﻘﻮق ﻓﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أ ّن اﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ ﻟﻦ ﺗﺪﺧﻞ إﻟﻴﻪ ﻓﻘﴩة اﻟﺒﻴﻀﺔ
ﻣﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺘﻮي ﺣﻮاﱄ  10_8ﻓﺘﺤﺔ ﻣﺴﺎﻣﻴﺔ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ
ﺗﺄﻣني ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻐﺎزي ﺑني اﻟﺒﻴﻀﺔ واﻟﻮﺳﻂ اﻟﺨﺎرﺟﻲ.
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إدارة

وﻫﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻐﺎزي وﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺪﺧﻮل اﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ وأﻧﺖ ﺗﺰﻳﻞ
رمبﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻳﻌﺮف ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻘﺔ
ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﻏﺴﻞ اﻟﺒﻴﺾّ .
وﺷﺎﻫﺪﻫﺎ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻬﺎ ﻓﻮر ﺧﺮوج اﻟﺒﻴﻀﺔ ﻣﻦ ﺟﺴﻢ
اﻟﺪﺟﺎﺟﺔ وﻋﻨﺪ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﻬﻮاء ﺗﺠﻒ وﺗﺼﺒﺢ ﻏري ﻣﺮﺋﻴﺔ.
اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ:

ﻗﺪ ﺗﺘﻔﺎﺟﺄ أﺣﻴﺎﻧﺎً ﻋﻨﺪ ﴍاﺋﻚ ﻟﻠﺒﻴﺾ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﻴﻀﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ اﻟﺸﻜﻞ
ﺗﺮﺳﺒﺎت ﻛﻠﺴﻴﺔ زاﺋﺪة
ﻧﻮﻋﺎً ﻣﺎ ﻛﺄن ﺗﻜﻮن ﻏري ﺑﻴﻀﻮﻳﺔ متﺎﻣﺎً أو ﻋﻠﻴﻬﺎ ّ
اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ:

ﻻ ﺗﻐﺴﻞ اﻟﺒﻴﺾ ﺑﺎﳌﺎء ﻗﺒﻞ ﺗﺨﺰﻳﻨﻪ

أو ﺗﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﺳﻄﺤﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ رﺳﻤﺔ اﻟﺸﻤﺲ أو ﺑﻴﺾ ﺗﻜﻮن ﻗﴩﺗﻪ
رﻗﻴﻘﺔ ﺟﺪا ً … .إﻟﺦ
ﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺗﺸ ّﻮﻫﺎت ﻗﴩة اﻟﺒﻴﻀﺔ ﻛﺜرية وﻗﺪ ﻧﴩت ﻣﻘﺎﻻً ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻋﻦ
ﻫﺬه اﻟﺘﺸﻮﻫﺎت ﻳﻬ ّﻤﻨﺎ ﻧﺤﻦ اﳌﺨﺘﺼني ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺪواﺟﻦ.

ﻳﺠﺐ ﻋﺪم ﻏﺴﻞ اﻟﺒﻴﺾ ﺑﺎﳌﺎء ﻗﺒﻞ وﺿﻌﻪ ﰲ اﻟﱪاد ﻷﻧﻚ ﺑﺬﻟﻚ
ﺗﺘﻴﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﺮاﺛﻴﻢ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﺒﻴﻀﺔ وﺗﻜﺎﺛﺮﻫﺎ داﺧﻠﻬﺎ ﺳﻮاء
اﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ اﳌﺘﻮاﺟﺪة أﺻﻼً ﻋﲆ اﻟﺒﻴﻀﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻐﺴﻴﻠﻚ ﻟﻠﺒﻴﻀﺔ ﺗﻘﻮم
ﺑﺪﻓﻊ ﻫﺬه اﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ ﻟﺪاﺧﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﴍ وأﻳﻀﺎً ﻓﺈﻧّﻚ ﺗﺘﻴﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ
ﻟﺪﺧﻮل ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺒﻴﻀﺔ.
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻗﺪ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺒﻴﺾ ﻓﺎﺳﺪا ً وﻳﺴ ّﺒﺐ اﻟﺘﺴ ّﻤﻢ أو ﻋﲆ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﺗﺨﺮب اﻟﺒﻴﺾ ﺑﴪﻋﺔ.
ذﻟﻚ ﻷ ّن اﻟﺒﻴﻀﺔ ﻣﻐﻄﺎة ﺑﻄﺒﻘﺔ رﻗﻴﻘﺔ ﻓﻮق اﻟﻘﴩة ﺗﺴ ّﻤﻰ اﻟﻜﻴﻮﺗﻜﻞ
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وﻟﻜﻦ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺾ اﳌﺸ ّﻮه ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﴩي إن ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻜ ّﻮﻧﺎﺗﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أي ﻳﺤﺘﻮي ﺻﻔﺎر وﺑﻴﺎض ﺑﺨﻼف ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﺾ
اﳌﺸ ّﻮه ﺻﻐري اﻟﺤﺠﻢ ﻏري اﻟﺤﺎوي ﻋﲆ ﺻﻔﺎر.
وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺾ اﳌﺸ ّﻮه ﻏري ﻣﺮﻏﻮب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘ ّﻢ
اﺳﺘﺒﻌﺎده وﺗﻜﻮن اﻟﺒﻴﻀﺔ اﳌﺸﻮﻫﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻚ ﻗﺪ أﺗﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﺴﻴﺎن
اﺳﺘﺒﻌﺎدﻫﺎ ﻓﻼ ﺗﻘﻠﻖ.
اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ:

اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻴﻀﺔ ﰲ اﳌﺎء اﻟﻌﺎدي )ﻣﺎء ﻋﺎدي ﺑﺪون ﻣﻠﺢ( ﻫﻮ اﺧﺘﺒﺎر
ﺑﺴﻴﻂ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺪ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى أن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﻴﺾ
ﻃﺎزﺟﺎً أو ﻻ.
ﺣﻴﺚ أ ّن اﻟﺒﻴﻀﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ ﻋﲆ ﻏﺮﻓﺔ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﺻﻐرية ﻟﻜﻦ ﻫﺬه
اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻳﻜﱪ ﺣﺠﻤﻬﺎ مبﺮور اﻟﻮﻗﺖ وﻛﻠّام ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻴﻀﺔ أﻗﺪم وﻫﺬا ﻫﻮ
ﻣﺒﺪإ اﻻﺧﺘﺒﺎر.
ﻓﻜﻠّام ﻛﱪت اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ ﻛﻠام ﻛﺎن اﻟﺒﻴﺾ أﻗﺪم وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ميﻜﻨﻪ أن
ﻳﻄﻔﻮ ﰲ اﳌﺎء.
ﻓﺎﻟﺒﻴﻀﺔ ﻋﲆ ميني اﻟﺼﻮرة ﻃﺎزﺟﺔ وﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ ﻗﻌﺮ
اﻟﻜﺄس ﻷ ّن اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ ﺻﻐرية ﺑﻌﻜﺲ
اﻟﺒﻴﻀﺔ ﰲ ﻳﺴﺎر اﻟﺼﻮرة ﺣﻴﺚ ﺗﻈﻬﺮ
ﻫﺬه اﻟﺒﻴﻀﺔ ﻃﺎﻓﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﱪ ﺣﺠﻢ
اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ.

إ ّن ﻗﴩة اﻟﺒﻴﻀﺔ ﻣﻐﻄﺎة ﺑﻐﺸﺎء رﻗﻴﻖ ﻳﺪﻋﻰ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻜﻴﻮﺗﻜﻞ وﻫﺬا
اﻟﻐﺸﺎء ﻳﺤﻤﻲ اﻟﺒﻴﻀﺔ وﻟﻜ ّﻨﻪ ﻗﺪ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺴﺒ ّﺒﺎت اﳌﺮﺿﻴﺔ اﻟﻨﻔﺎذ
ﻣﻨﻪ ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ داﺧﻞ اﻟﺒﻴﻀﺔ ﻋﱪ ﻗﴩﺗﻬﺎ اﳌﺴﺎﻣﻴﺔ .
ﻳﺘﻤﻮﺿﻊ ﺻﻐﺎر اﻟﺒﻴﻀﺔ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻔﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً وﻳﻜﻮن ﻣﺜﺒﺘﺎً ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
رﺑﺎط اﻟﻜﻼزا.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﻮم ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﺒﻴﺾ ﺑﻮﺿﻊ ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻸﺳﻔﻞ واﻟﻘﺎﻋﺪة
اﻟﻀﻴﻘﺔ ﻟﻸﻋﲆ ﻓﺈ ّن اﻟﺤﺠﺮة اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﰲ اﻷﺳﻔﻞ ومبﺮور اﻟﻘﻠﻴﻞ
ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﺳﱰﺗﻔﻊ ﻫﺬه اﻟﺤﺠﺮة وﻳﺰداد ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ دﺧﻮل اﻟﻬﻮاء
وﺗﺼﺒﺢ ﻗﺮﻳﺒﺔ أﻛرث ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎر اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ أﻛرث ﻣﻦ
اﻟﺒﻴﺎض وﺳﺘﻨﺘﻘﻞ اﻟﺒﻜﱰﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮة اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ إﱃ اﻟﺼﻔﺎر اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻨﻬﺎ.
وأﻳﻀﺎً ﻗﺪ ﻳﺘﺴ ّﺒﺐ وﺿﻊ اﻟﺒﻴﻀﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﰲ متﺰق
اﻟﺤﺠﺮة اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ أن ﺛﻘﻞ اﻟﺒﻴﻀﺔ ﻛﺎﻣﻼً ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻮﻗﻬﺎ ﻓﺘﻨﺘﴩ
ﻧﺘﻴﺠﺔ متﺰﻗﻬﺎ اﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ وﺗﺼﻞ ﻟﻠﺼﻔﺎر ﺑﻌﻜﺲ ﻣﺎ ﻟﻮ وﺿﻊ اﻟﺒﻴﺾ ﺑﻘﺎﻋﺪﺗﻪ
اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻸﻋﲆ وﺗﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺤﺠﺮة اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ ﻟﻸﻋﲆ.
ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻠ ّﻮث اﻟﺒﻴﻀﺔ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ ﺑﻴﺾ اﳌﺎﺋﺪة واﻟﺒﻴﺾ
اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻔﻘﻴﺲ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻷﻓﻀﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺑﻴﺾ اﳌﺎﺋﺪة أن ﻻ
ﻧﻘﻮم ﺑﻐﺴﻠﻪ ﺑﺎﳌﺎء ﻟيك ﻻ ﻧﺰﻳﻞ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻜﻴﻮﺗﻜﻞ  .وأن ﻧﺒﻘﻴﻪ ﰲ اﻻﻃﺒﺎق
اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻪ ﻟيك ﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﲆ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻸﻋﲆ.
ّ
ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻣﻤﻜﻦ أن ﻳﺒﺪو اﻟﺒﻴﺾ ﺟﻴﺪا ً ﺑﺸﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي
وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﻛﴪه ﺳﺘﺘﻔﺎﺟﺊ ﺑﻌﺪم ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﺒﻌﺾ اﻟﴩوط
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺾ
ﻫﺬه اﻟﴩوط اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﻮدة اﻟﺒﻴﺾ ﺳﺘﺠﺪﻫﺎ ﰲ اﳌﻘﺎل
اﻟﺘﺎﱄ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ اﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ...

اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ:

ﻟﻦ ﺗﺮﻣﻲ أﻃﺒﺎق اﻟﺒﻴﺾ ﺑﻌﺪ اﻵن ﻓﻬﻲ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
ﺑﻴﺾ اﳌﺎﺋﺪة
اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﺤﻀني.
ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻛﺎن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻴﺾ
ّ
اﳌﺨﺼﺺ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺬي
وﻟﻜﻦ ﻣﺎذا ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺾ
ّ
ﻳﺴ ّﻤﻰ ﺑﻴﺾ اﳌﺎﺋﺪة ﻫﻞ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﻼم اﻟﺴﺎﺑﻖ؟
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دراﺳﺔ
إﻋﺪاد :د .ﺗﻤﻴﻢ اﻟﺸﺤﻨﺔ  -ﺳﻮرﻳﺎ -

ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺪﺟﺎج
ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت
اﻟﺪﺟﺎج

ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت
ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ

ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت
ﺷﺎذة
)ﻋﺎدات ﺳﻴﺌﺔ(
ﻇﺎﻫﺮة
اﻻﻓﱰاس

ﺳﻠﻮك ﻓﺮدي

ﻧﻔﺶ
اﻟﺮﻳﺶ
ﺻﻴﺎح
اﻟﺼﻴﺼﺎن
اﻟﺼﻐرية
اﻟﺼﻴﺎح اﻟﺬي
ﺗﺼﺪره اﻟﻄﻴﻮر
اﻟﻜﺒرية ﺟامﻋﻴﺎً

ﺳﻠﻮك
ﻓﺮدي

ﺻﻴﺎح اﻟﺪﻳﻚ
ﰲ اﻟﺼﺒﺎح
اﻟﺒﺎﻛﺮ

ﻳﺘﺤﻮل ﺑﺰﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺘﻪ
ﰲ اﻟﻘﻄﻴﻊ ﻟﺴﻠﻮك ﺟامﻋﻲ

ﺳﻠﻮك اﻟﴫاع
ﺑني اﻟﻄﻴﻮر

ﻳﺘﺤﻮل ﺑﺰﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺘﻪ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒري ﰲ اﻟﻘﻄﻴﻊ
ﻟﺴﻠﻮك ﺟامﻋﻲ ﺷﺎذ

ﺳﻠﻮك اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ
ﺗﺠﺎه اﻟﺒﴩ
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ﺳﻠﻮك اﻟﻠﻬﺎت

ﺳﻠﻮك
ﺟامﻋﻲ

اﻟﺼﻴﺎح
اﻟﺬي
ﺗﺼﺪره
اﻷﻧﺜﻰ
ﻗﺒﻴﻞ
ﻣﺮﺣﻠﺔ
وﺿﻊ
اﻟﺒﻴﺾ

اﻟﺼﻴﺎح اﻟﺬي
ﺗﺼﺪره اﻟﺪﺟﺎﺟﺔ
اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻋﻨﺪ
وﺿﻌﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﺑﻴﻀﺔ

ﻇﺎﻫﺮة
أﻛﻞ
اﻟﺒﻴﺾ

ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ﺗﺪل
ﻋﲆ اﳌﺮض
أو ﻋﺪم راﺣﺔ
اﻟﻄﻴﻮر

ﺳﻠﻮك اﻟﺪﻓﺎع
ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ
ﺻﻴﺎح اﻟﺪﻳﻚ
ﻟﺠﺬب اﻻﻧﺎث

اﻟﻔﻀﻮل
وﺣﺐ
اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف

ﺳﻠﻮك
اﻟﻨﻘﺮ

ﺳﻠﻮك
ﻧﻘﺮ
اﻟﺒﻴﻀﺔ
ﻟﻠﺨﺮوج
ﻣﻨﻬﺎ

ﻧﻘﺮ
اﻟﻌﻠﻒ
وﺣﻠامت
اﳌﺎء

ﺳﻠﻮ
اﻟﻔﺮﺷﺔك ﻧﻘﺮ
اﻟﻨﺸﺎر واﻛﻞ
ة

ﺳﻠﻮك ﻧﻘﺮ
اﻟﺮﻳﺶ وﺗﺼﻔﻴﻔﻪ
ﺳﻠﻮك اﻟﺘﺰاوج

دراﺳﺔ

إﻋﺪاد وﺗﺮﺟﻤﺔ
اﻟﺪﻛﺘﻮر  :ﺗﻤﻴﻢ اﻟﺸﺤﻨﺔ
ﺳﻮرﻳﺎ

ا:ﻟﻴﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ
ﻣﻦ ﻟﺐ اﻟﻜﺎﺳﺎﻓﺎ Cassava
ﻓﻲ ﺗﻐﺬﻳﺔ اﻟﺪواﺟﻦ
ﺗﻌﻤﻞ اﻷﻟﻴﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﳌﻌﺪّﻟﺔ ﻣﻦ ﻟﺐ
اﻟﻜﺴﺎﻓﺎ ﻋﲆ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺪﻫﻮن ﰲ اﻟﺒﻄﻦ وﻣﺤﺘﻮﻳﺎت
اﻟﻜﻮﻟﻴﺴﱰول ﰲ اﻟﻠﺤﻮم دون اﻟﺘﺄﺛري ﻋﲆ أداء منﻮ
دﺟﺎج اﻟﺘﺴﻤني.
اﳌ َ ِﻨ ْﻴ ُﻬﻮت أو اﻟﻜﺎﺳﺎﻓﺎ أو اﻟ َﺒﻔﺮة )ﰲ اﻟﺴﻮدان(
ﺷﺠرية ﺧﺸﺒﻴﺔ ﻣﻮﻃﻨﻬﺎ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﺗﺰرع
ﻋﲆ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻛﻤﺤﺼﻮل ﺳﻨﻮي ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﻹﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ وﺷﺒﻪ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ.
ﻫﻲ ﻣﺼﺪر رﺋﻴﴘ ﻟﻠﻜﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات وﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
اﻟﻜﺎﺳﺎﻓﺎ ﻫﻲ ﺛﺎﻟﺚ أﻛﱪ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻜﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات
ﻟﻠﻐﺬاء اﻹﻧﺴﺎين ﰲ اﻟﻌﺎمل ،وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ أﻛﱪ ﻣﺮﻛﺰ
إﻧﺘﺎج ﻟﻬﺎ.
ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ آﺛﺎر اﻷﻟﻴﺎف
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻣﻦ ﻟﺐ اﻟﻜﺴﺎﻓﺎ اﳌﺼﻨﻔﺔ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ
ﻋﲆ أﻧّﻬﺎ أﻟﻴﺎف ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻏري ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺬوﺑﺎن وﻛﻤﻜ ّﻤﻞ
ﻏﺬايئ ﻋﲆ اﻷداء اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ وﻫﻀﻢ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
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ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻵيت اﻟﻔﺮق ﰲ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﺑني ﻟﺐ اﻟﻜﺎﺳﺎﻓﺎ اﳌﺠﻔّﻒ واﻷﻟﻴﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﳌﻌﺪّﻟﺔ ﻣﻦ ﻟﺐ اﻟﻜﺎﺳﺎﻓﺎ

ووزن أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ وﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﺪﻫﻮن ﰲ
اﻟﺒﻄﻦ واﻟﻜﻮﻟﻴﺴﱰول ﰲ ﻟﺤﻮم ودم دﺟﺎج اﻟﺘﺴﻤني.
ﰲ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗ ّﻢ إﻧﺘﺎج أﻟﻴﺎف ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻣﻌ ّﺪﻟﺔ
ﻣﻦ ﻟﺐ اﻟﻜﺴﺎﻓﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﻼص ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ
اﻟﺼﻮدﻳﻮم واﻟﺘﺤﻠّﻞ اﳌﺎيئ اﻟﻼﺣﻖ ﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﺒﻮﻟﻴﻤﺮ
إﱃ ﺳﻜﺮﻳﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﺴﻜﺎرﻳﺪ ﻣﻊ إﻧﺰميﺎت ﺗ ّﻢ
اﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ ﰲ ﻋﻠﻒ اﻟﺪﺟﺎج اﻟﻼﺣﻢ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺄﺛريﻫﺎ
ﻋﲆ اﻷداء اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ وﻫﻀﻢ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ووزن
أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ وﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﺪﻫﻮن ﰲ اﻟﺒﻄﻦ
وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻮﻟﻴﺴﱰول ﰲ اﻟﻠﺤﻮم.
اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﲆ ذﻛﻮر دﺟﺎج ﺗﺴﻤني ﻣﻦ
ﺳﻼﻟﺔ روص  308ﺑﻌﻤﺮ ﻳﻮم واﺣﺪ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﴩوط اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﻟﻴﺎف ﻟﺐ
اﻟﻜﺎﺳﺎﻓﺎ ﺣﻴﺚ ﻗﺴﻤﺖ اﻟﻄﻴﻮر ﻷرﺑﻌﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت :
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ مل ﺗﻌﻄﻰ أﻟﻴﺎف ﻟﺐ اﻟﻜﺎﺳﺎﻓﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً وﻫﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺤﻜّﻢ.
وﺛﻼﺛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت أدﺧﻠﺖ ﻫﺬه اﻷﻟﻴﺎف ﰲ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ
اﻟﻌﻠﻔﻲ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ . % 1.5 - % 1.0 - % 0.5
ﺧﻠﺼﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﻌﺪم ﻇﻬﻮر أي ﺗﺄﺛري ﺳﻠﺒﻲ
ﻋﲆ أداء اﻟﻨﻤﻮ ﰲ دﺟﺎج اﻟﺘﺴﻤني ﺑﻞ ﻛﺎن ﻹدراج
ﺣﻴﺚ إ ّن ﺗﻀﻤني  ٪ 1.0ﻣﻦ  M-DFCPﻟﻪ آﺛﺎر إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ
اﻷﻟﻴﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﳌﻌ ّﺪﻟﺔ ﻣﻦ ﻟﺐ اﻟﻜﺎﺳﺎﻓﺎ ﺑﻨﺴﺐ  1.0و % 1.5
ﺗﺄﺛريات اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﲆ زﻳﺎدة وزن اﻟﺤﻮﺻﻠﺔ واﻧﺨﻔﺎض اﻟﺪﻫﻮن ﰲ اﻟﺒﻄﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺤﻮﺻﻠﺔ وﺗﺤﺴني ﻫﻀﻢ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﺗﻘﻠﻴﻞ
ﻣام ﻳﺆدي إﱃ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺪﻫﻮن ﰲ
اﻣﺘﺼﺎص اﻟﺪﻫﻮن واﻟﻜﻮﻟﻴﺴﱰول ّ
وأﻳﻀﺎً ﻛﺎن ﻹﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.0%ﺗﺄﺛريات ﺟﻴﺪة ﻋﲆ اﻟﻬﻀﻢ.
اﻟﺒﻄﻦ واﻟﻜﻮﻟﻴﺴﱰول ﰲ ﻟﺤﻢ اﻟﺪﺟﺎج واﻟﻜﺒﺪ.
ﺧﻠﺼﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أﻧّﻪ ميﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام  M-DFCPﻛﻤﺼﺪر
ﻟﻸﻟﻴﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻏري اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺬوﺑﺎن  IDFﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻠﻔﻲ ﻟﺪﺟﺎج
اﻟﺘﺴﻤني دون ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻷداء اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ.

اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ أﺑﺤﺎث اﻟﺪواﺟﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
Journal of Applied Poultry Research
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By: Dr Tameem El Shehneh

Syria
See page 80

%ULHÁ\&DVVDYDLVEHFRPLQJDQLQFUHDVLQJO\
important ingredient in poultry diets, largely
GXH WR LWV KLJK DYDLODELOLW\ (IÀFLHQW XVH
of cassava products has been shown to
reduce feed costs of poultry production. The
utilization of cassava is, however, limited by a
QXPEHURIIDFWRUVLQFOXGLQJLWVKLJKÀEHUDQG
low energy content and the presence of antinutritional factors, primarily hydrocyanic acid.
With correct processing the inclusion
level of cassava in poultry diets could be
increased. In fact, extensive research has
been conducted on cassava products for
poultry…

+\JR=HJJPUH[PVU
By: Prof. Dr Safwat Kamal

%ULHÁ\.HHSLQJGXFNVKHDOWK\UHTXLUHV
taking the necessary steps to prevent
disease outbreaks from occurring in the
ÀUVW SODFH DQG LQ FDVHV ZKHUH GXFNV
do become infected, administering
appropriate treatment to minimize
mortality and morbidity. The following
guidelines were developed with large
ÁRFNV RI GXFNV LQ PLQG EXW WKH\ DOVR
DSSO\WRVPDOOÁRFNV«
&RPPRQ'LVHDVHVRI'XFNV


'XFN9LUXVKHSDWLWLV



'XFN3ODJXH

-

Salmonellosis

-

Avian Flu



'HU]V\ VGLVHDVH

The writer talked about vaccination
as a preventive program against these
diseases…
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إﻋﺪاد :د .ﺗﻤﻴﻢ اﻟﺸﺤﻨﺔ  -ﺳﻮرﻳﺎ -

إﺟﻬﺎد اﻟﺒﺮد ﻓﻲ اﻟﺪواﺟﻦ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻬﺎب
اFﻣﻌﺎء اﻟﻨﺨﺮي واﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻴﻮر

ﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ إنّ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة
اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆ ّدي ﳌﺎ ﻳﺴ ّﻤﻰ
إﺟﻬﺎد اﻟﱪد ﰲ اﻟﺪﺟﺎج ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛريات
ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻛﺜرية ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪواﺟﻦ
ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺪأ ﻫﺬه اﻟﺘﺄﺛريات ﺑﻀﻌﻒ
اﻟﺸﻬﻴﺔ واﻟﺨﻤﻮل ﻟﺘﺼﻞ إﱃ
اﻟﺘﺄﺛري ﻋﲆ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة
واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺠﺴﻢ
ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ ﰲ أﺣﻴﺎن ﻛﺜرية ﺑﺎﻟﻨﻔﻮق.
وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ أنّ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻊ
ﺗﺴ ّﻤﻲ إﺟﻬﺎد اﻟﱪد ﺑﺎﻟﻘﺎﺗﻞ
اﻟﺼﺎﻣﺖ .The silent killer
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وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ أ ّن اﻧﺨﻔﺎض درﺟﺎت
اﻟﺤﺮارة ﻫﻲ أﺣﺪ أﻫﻢ أﺳﺒﺎب ﻫﺠﺮة
اﻟﻄﻴﻮر اﻟﱪﻳﺔ ﳌﻨﺎﻃﻖ أﻛرث دﻓﺌﺎً ﻟﺘﺤﺎﻓﻆ
ﺑﺬﻟﻚ ﻋﲆ رﻓﺎﻫﻴﺘﻬﺎ وﺗﻘﻮم ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻋﲆ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ.
ﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﺰارع اﻟﺪواﺟﻦ أﺣﺪ أﺑﺮز
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻬ ّﻴﺊ ﻟﺤﺪوث إﺟﻬﺎد
اﻟﱪد ﰲ اﻟﺪواﺟﻦ وﻟﻜ ّﻨﻨﺎ إذا ﻣﺎ ﻗﺎرﻧﺎ ﻫﺬه
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺘﺞ ﻋﻦ إﺟﻬﺎد
اﻟﱪد ﻓﺴﺘﻜﻮن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
أﻣﺎم ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻷدوﻳﺔ واﳌﻌﺎﻟﺠﺎت اﳌﻌﻮﻳﺔ
واﳌﻨﺸﻄﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﻌﺎن اﻷﻣﻬﺎت
وﻏريﻫﺎ وأﻳﻀﺎً اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻮزن اﻟﻨﻬﺎيئ
ﻟﻠﻄﻴﻮر اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﺄﺛريات إﺟﻬﺎد اﻟﱪد

وأﺧريا ً ﻧﺴﺐ اﻟﻨﻔﻮق اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ.
ميﻜﻦ أن ﻳﺰﻳﺪ اﻹﺟﻬﺎد اﻟﺒﺎرد ﻣﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ
اﻟﻄﻴﻮر ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻌﺪﻳﺔ وﻏري
اﳌﻌﺪﻳﺔ ) Sato et al. ، 2002؛ .(Huff et al. ، 2007
وﻗﺪ ﺗ ّﻢ ﺗﻮﺛﻴﻖ ذﻟﻚ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻳﻌﺘﱪ
إﺟﻬﺎد اﻟﱪد ﻣﻬﻴﺌﺎً ﻟﺪاء اﻟﻌﺼﻴﺎت اﻟﻘﻮﻟﻮﻧﻴﺔ
)ﻫﻮف وآﺧﺮون .(2007 ،
ﻋﻼوة ﻋﲆ ذﻟﻚ ﺗﻌﺪ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة
اﳌﻨﺨﻔﻀــﺔ أﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﳌﺘﻼزﻣﺔ ارﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟﺪم اﻟﺮﺋﻮي ﰲ
دﺟﺎج اﻟﺘﺴﻤني اﻟﺤﺪﻳﺚ ﴎﻳـﻊ اﻟﻨﻤﻮ
).(Sato et al. 2002

مل ﻳﺘ ّﻢ ﴍح اﻵﻟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ وراء اﻟﺘﺄﺛري
اﳌﻬﻴﺄ ﻟﻺﺟﻬﺎد اﻟﺒﺎرد ﻋﲆ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﳌﺮض
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ.

وﻟﻜﻦ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻜﺜري ﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻊ ميﻜﻦ
أن ﻳﺆﺛ ّﺮ اﻹﺟﻬﺎد اﻟﺒﺎرد ﻋﲆ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻐﺪد
اﻟﺼامء اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ وﻣﻀﺎدات اﻷﻛﺴﺪة
وﺟﻬﺎز اﳌﻨﺎﻋﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ،أﻇﻬﺮت
اﻟﻄﻴﻮر اﻟﺘﻲ ﺗ ّﻢ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﺎ ﺗﺤﺖ درﺟﺔ
ﺣﺮارة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وذﻣﺔ وﻓﺮط ﻧﺸﺎط اﻟﺪم
وﻧﺰﻳﻒ وأﴐار ﰲ اﻟﻈﻬﺎرة ﰲ اﻟﻐﺸﺎء
اﳌﺨﺎﻃﻲ ﻟﻸﻣﻌﺎء ).(Zhang et al. ، 2011
ﻳﻮﺻﻒ اﻟﺘﻬﺎب اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻨﺎﺧﺮ ﺑﺄﻧّﻪ
ﻣﺮض ذو ﺗﺄﺛري اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺒري ﻳﺆﺛ ّﺮ ﻋﲆ
ﺻﺤﺔ ورﻓﺎﻫﻴﺔ دﺟﺎج اﻟﺘﺴﻤني وﻳﺸﻜﻞ
أﻳﻀً ﺎ ﺗﻬﺪﻳ ًﺪا ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻣﻦ اﳌﻘﺒﻮل ﺟﻴ ًﺪا أ ّن اﻟﺘﻬﺎب اﻷﻣﻌﺎء
اﻟﺘﻨﺨﺮي ﻫﻮ ﻣﺮض ﻣﺘﻌ ّﺪد اﻟﻌﻮاﻣﻞ
ﻳﺤﺪث ﻓﻴﻪ ﺗﻄ ّﻮر اﻵﻓﺎت اﻟﻨﺨﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴ ّﺒﺒﻬﺎ اﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم ﺑريﻓﺮﻧﺠﻨﺰ ﺑﺴﺒﺐ
وﺟﻮد ﻋﺎﻣﻞ أو أﻛرث ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﻫﺒﺔ.
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈ ّن أي ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺆ ّﻫﺐ إﱃ اﻟﺘﻬﺎب
ﻣﻬام ﺟ ًﺪا.
اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻨﺨﺮي ﻳﻌﺘﱪ ً
اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﴩت
ﰲ ﻣﺠﻠﺔ  Avian pathologyواﻟﺘﻲ ﻧﴩت
ﺑﺘﺎرﻳﺦ  7/12/2015ﺑﻌﻨﻮان
The effect of cold stress on the pathogenesis of
necrotic enteritis in broiler chicks

ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺄﺛري اﻹﺟﻬﺎد اﻟﺒﺎرد ﻛﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻬ ّﻴﺄ ﻻﻟﺘﻬﺎب اﻷﻣﻌﺎء اﻟﺘﻨﺨﺮ ﰲ ﻛﺘﺎﻛﻴﺖ
اﻟﺘﺴﻤني.
ﺣﻴﺚ ﺗ ّﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻵﻓﺎت اﳌﻌﻮﻳﺔ
اﻟﻜﻠﻴﺔ وﻗﻴﺎس درﺟﺔ اﻟﺤﻤﻮﺿﺔ واﻟﻠﺰوﺟﺔ
اﳌﻌﻮﻳﺔ .ﺗ ّﻢ ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم ﺑريﻓﺮﻧﺠﺰ
ﰲ اﻷﻋﻮر.
وﺧﻠﺼﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎيئ
وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ أ ّن اﻟﻄﻴﻮر
اﻟﺘﻲ ﺗﻌ ّﺮﺿﺖ ﻹﺟﻬﺎد اﻟﱪد ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻬﺎ
زﻳﺎدة ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﰲ ﺣﺪوث وﺷﺪة آﻓﺎت

اﻟﺘﻬﺎب اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻨﺨﺮﻳﺔ ﺑﻴﻨام مل ﺗﺴ ّﺠﻞ
أﻳّﺔ إﺻﺎﺑﺎت ﰲ اﻟﻄﻴﻮر ﻏري اﳌﺠﻬﺪة .
ﻋﻼوة ﻋﲆ ذﻟﻚ ﺗﺴ ّﺒﺐ اﻹﺟﻬﺎد
اﻟﺒﺎرد ﰲ زﻳﺎدة ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﰲ رﻗﻢ اﻵس
اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻨﻲ  PHوﺗﻌﺪاد اﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم
ﺑريﻓﺮﻧﺠﺰ ﰲ اﻷﻋﻮر.
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻗ ّﺪﻣﺖ اﻟﺪراﺳﺔ دﻟﻴﻼً ﻋﲆ
أ ّن اﻹﺟﻬﺎد اﻟﺒﺎرد زاد ﻣﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻬﺎب اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻨﺨﺮي ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺎً.
ﻣام ﻳﻘﻮد ﻻﻋﺘﺒﺎر إﺟﻬﺎد اﻟﱪد أﺣﺪ
ّ
اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ميﻜﻦ
أن ﺗﺆﺛ ّﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒري ﻋﲆ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ
واﻟﺼﺤﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻴﺌﻲ اﳌﻌﻮي ﻟﺼﻴﺼﺎن
)ﻛﺘﺎﻛﻴﺖ( اﻟﻠﺤﻢ.

مل ﻳﺘ ّﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ وراء
ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛري ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ميﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن
أﺣﺪ اﻟﺘﻔﺴريات اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ ﻫﻮ اﻟﺘﺜﺒﻴﻂ
اﳌﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﻄﻴﻮر ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﺪرﺟﺎت
ﺣﺮارة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ )Regnier & Kelley ،
 1981؛ .(Gross & Siegel، 1988
ﻳﺆ ّدي ﺗﻌ ّﺮض اﻟﻄﻴﻮر ﻟﺪرﺟﺎت ﺣﺮارة
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ إﱃ ﻗﻤﻊ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺨﻠﻄﻴﺔ
) (Gross & Siegel ، 1988واﳌﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺨﻠﻮﻳﺔ ).(Regnier & Kelley، 1981
وﻣﻊ ذﻟﻚ وﻓﻘًﺎ ﻟـ Hangalapura
 2006ﻓﺈ ّن اﻹﺟﻬﺎد اﻟﺒﺎرد ﻟﻠﻄﻴﻮر ﻟﻐﺎﻳﺔ
درﺟﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺤﻔّﺰ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺨﻠﻮﻳﺔ
وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ اﻟﺨﻠﻄﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ
أﴍت إﻟﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤ ّﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﻣﺎ
ﻳﺴ ّﻤﻰ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﱪد .
ميﻜﻦ أن ﻳﺆﺛ ّﺮ اﻹﺟﻬﺎد اﻟﺒﺎرد ﻋﲆ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﳌﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﱪ ﻣﺴﺎرﻳﻦ ﻣﺤﺘﻤﻠني
ﻫام ﻣﺴﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ وﻣﺴﺎر اﻟﻐﺪد
اﻟﺼامء.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﺬان اﳌﺴﺎران
ﻣﺴﺘﻘﻠني متﺎ ًﻣﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬام اﻟﺒﻌﺾ .ﻋﲆ
وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺴﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ
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اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻤ ّﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة
اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﺮاري واﻟﺠﻬﺎز
اﳌﻨﺎﻋﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳌﺼﺪر
أﺛﻨﺎء اﻹﺟﻬﺎد اﻟﺒﺎرد ﻳﺘ ّﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﻤ ّﻴﺔ ﻛﺒرية
ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﳌﻨﺎﻋﺔ إﱃ أﺟﻬﺰة
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﺮاري وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﻴﺰداد ﺗﻨﺎول
اﻟﻌﻠﻒ وﺳﻴﺤﺪث ﻛﺒﺖ اﳌﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﰲ ﻓﻘﺪ اﻟﺤﺮارة اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ إﺟﻬﺎد
اﻟﺒـﺮد ﰲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺰﻳﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﺤــﺮارة
).( Demas et al

ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ مبﺴﺎر اﻟﻐﺪد اﻟﺼامء
ﻳﺆﺛﺮ اﻹﺟﻬﺎد اﻟﺒﺎرد ﻋﲆ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺤﻮر
اﻟﻐﺪة اﻟﻨﺨﺎﻣﻴﺔ  -اﻟﻐﺪة اﻟﻜﻈﺮﻳﺔ
(hypothalamic-pituitary
)axis
واﺧﺘﺼﺎرا  HPAوﻫﺬا اﳌﺤﻮر ﻫﻮ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛريات
اﳌﺒﺎﴍة وﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺘﻠﻘﻴﻢ اﻟﺮاﺟﻊ ﺑني
ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎت :اﻟﻮﻃﺎء ،واﻟﻐﺪة اﻟﻨﺨﺎﻣﻴﺔ،
واﻟﻐﺪة اﻟﻜﻈﺮﻳﺔ.

)اﻟﺼﻮرة(A

ﻛام ﻫﻮ واﺿﺢ ﰲ )اﻟﺼﻮرة (Aﻳﺤﻔّﺰ اﻟﻮﻃﺎء
اﻟﻨﺨﺎﻣﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺮﻣﻮن CRH
اﻟﺬي ﻳﺴ ّﻤﻰ اﻟﻬﺮﻣﻮن اﳌﻄﻠﻖ ﻟﻠﺤﺎﺛﺎت
اﻟﻜﻈﺮﻳﺔ وﺑﺪورﻫﺎ ﺗﻔﺮز اﻟﻨﺨﺎﻣﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ
ﻫﺮﻣﻮن  ACTHاﻟﺬي ﻳﺴ ّﻤﻰ اﻟﻬﺮﻣﻮن

اﳌﻮ ّﺟﻪ ﻟﻠﻜﻈﺮ اﻟﺬي ﻳﺆﺛ ّﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪا ً ﻋﲆ ﻗﴩة
اﻟﻜﻈﺮ ﺛﻢ ﺗﻔﺮز ﻗﴩة اﻟﻜﻈﺮ اﻟﻜﻮرﺗﻴﺰون
)اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻦ ﻫﺮﻣﻮﻧﺎت اﻹﺟﻬﺎد( أﻳﻀﺎً ﻟﻬﺬه
اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت دور ﻛﺒري ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﳌﻨﺎﻋﺎت .أ ّﻣﺎ
اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺤﻤﺮاء ﰲ اﻟﺼﻮرة ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ
اﻟﺘﻠﻘﻴﻢ اﻟﺮاﺟﻊ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻨﺪ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻜﻮرﺗﻴﺰون ﺑﺎﻟﺪم ﻳﻨ ّﺒﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼت ﰲ اﻟﻮﻃﺎء
واﻟﻨﺨﺎﻣﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻓﻴﺘﻮﻗﻒ إﻧﺘﺎج  CRHو
 ACTHﻟﻴﺒﻘﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻮرﺗﻴﺰون ﺿﻤﻦ
ﺣﺪوده اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
ﻣام ﻳﺆ ّدي إﱃ ﺗﻐﻴري ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻫﺮﻣﻮن
ّ
اﻟﻐﺪة اﻟﻜﻈﺮﻳﺔ واﻟﻐﺪة اﻟﺪرﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﺪم.
و ﻧﻈ ًﺮا ﻷ ّن ﻫﺬه اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛريات
ﻣﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﺈ ّن اﻟﺘﻐريات ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻗﺪ
ﺗﺆﺛ ّﺮ ﻋﲆ ﺟﻬﺎز اﳌﻨﺎﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﴍ أو
ﻏري ﻣﺒﺎﴍ.
) Madden & Felten ، 1995؛ .(Hangalapura 2006
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أﻳﻀﺎً ﺗﻠﻌﺐ اﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌ ّﺮض
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﻴﻮر ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ
دورا ً ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷ ّﺪة إﺟﻬﺎد اﻟﱪد ﻟﺪى
اﻟﻄﻴﻮر.
إﻻّ أ ّن ﺗﺄﺛري إﺟﻬﺎد اﻟﱪد ﻛﻌﺎﻣﻞ ﻣﻬﻴّﺊ
ﻻﻟﺘﻬﺎب اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻨﺨﺮي ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ
درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌ ّﺮض ﻟﻬﺎ
اﻟﻄﻴﻮر وﻓﱰة ﺗﻌ ّﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺤﺮارة اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ
إمنّ ﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﰲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﺮﺗﺒﻄﺎً
ﻣام ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ
ﺑﻌﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ّ
ﻓﺼﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ )ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻤﻮم
اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ( واﻹدارة ﰲ اﳌﺰرﻋﺔ.
) Bryden ، 2012؛ Aviagen 2014

ﰲ اﻟﺨﺘﺎم أ ّدى اﻹﺟﻬﺎد اﻟﺒﺎرد ﰲ ﻛﺘﺎﻛﻴﺖ
اﻟﻼﺣﻢ إﱃ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻄﻴﻮر اﳌﺼﺎﺑﺔ ﺑﺎﻵﻓﺎت
وﻛﺬﻟﻚ ﺷ ّﺪة آﻓﺎت اﻟﺘﻬﺎب اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻨﺨﺮﻳﺔ
وﺗﻌﺪاد ﺟﺮاﺛﻴﻢ اﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم ﺑريﻓﺮﻧﺠﺰ.
ﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن اﻵﻟﻴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ
ﻫﻲ ﻛﺒﺖ اﳌﻨﺎﻋﺔ وﺗﻐﻴري ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻓﻠﻮرا
اﻷﻣﻌﺎء ﻟﻠﻄﻴﻮر.
ﺗﻘ ّﺪم اﻟﺪراﺳﺔ دﻟﻴﻼً ﻋﲆ أ ّن اﻹﺟﻬﺎد
اﻟﺒﺎرد ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﻄﻴﻮر ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻬﺎب اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻨﺨﺮي ﰲ منﻮذج ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ
ﺗﺤﺖ إﻛﻠﻴﻨﻴيك وﻳﺠﺐ اﻋﺘﺒﺎره ﺿﻐﻮﻃًﺎ
ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ميﻜﻦ أن ﺗﺆﺛ ّﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒري
ﻋﲆ اﻷداء واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺒﻴﺌﻲ اﳌﻌﻮي ﻟﻜﺘﺎﻛﻴﺖ اﻟﻼﺣﻢ.
ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺗﺄﺛري اﻹﺟﻬﺎد اﻟﺒﺎرد ﻋﲆ
اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﻴﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﳌﻌﻮﻳﺔ واﻷﻧﺴﺠﺔ
اﻟﻠﻤﻔﺎوﻳﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﻣﻌﺎء وﻋﲆ اﻵﻟﻴﺎت
اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ وراء ﻫﺬه اﻟﺘﺄﺛريات.
اﳌﺮﺟﻊ :

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0307
9457.2015.1083094
ﺑﻌﺾ اﻟﺨﱪات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ
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إﻋﺪاد :د .ﺗﻤﻴﻢ اﻟﺸﺤﻨﺔ  -ﺳﻮرﻳﺎ -

ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟﻮدة اﻟﻠﺤﻮم
واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﻫﻞ ﺗﺆﺛّﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﺟﻬﺎد ﻋﲆ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻄﻴﻮر ﻓﻘﻂ أم أن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛري ﻋﲆ ﺟﻮدة ﻟﺤﻢ
اﻟﺬﺑﻴﺤﺔ أﻳﻀﺎً ؟
وﻣﺎ ﻫﻲ أﻫﻢ ﻋﻴﻮب ﻣﻈﻬﺮ اﻟﻠﺤﻮم ؟
وﻣﺎ ﻫﻲ أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ؟
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ﻟﻘﺪ ذﻛﺮت ﻗﺒﻼً ﺗﺄﺛري اﻹﺟﻬﺎد اﻟﺤﺮاري ﻋﲆ ﻗﴩة اﻟﺒﻴﺾ ﻓﺘﺼﺒﺢ
رﻗﻴﻘﺔ وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ زﻳﺎدة ﻗﻠﻮﻳﺔ اﻟﺪم ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻠﻬﺎث ﰲ
ﺣﺎﻻت اﻹﺟﻬﺎد اﻟﺤﺮاري ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻴﻮر.

ﻋﻨﺪ ﴍاﺋﻚ ﻟﻠﺤﻮم اﻟﺪواﺟﻦ ﻓﺄ ّول ﻣﺎ ﻳﻠﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎﻫﻚ ﻫﻮ ﻟﻮن
اﻟﻠﺤﻢ وﻣﻠﻤﺴﻪ وﺑﻨﺎء ﻋﲆ ذﻟﻚ ﺳﺘﻘﺮر ﻫﻞ ﺗﺸﱰﻳﻪ أم ﻻ؟
ﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ إ ّن ﻣﻈﻬﺮ اﻟﻠﺤﻢ وﻣﻠﻤﺴﻪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺟﺪا ً ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﺟﻮدة ﻟﺤﻮم اﻟﺪواﺟﻦ ﺳﻮاء ﻋﻨﺪ ﴍاﺋﻬﺎ )ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻬﻲ(
وﺣﺘﻰ أﻳﻀﺎً ﻟﻠﻤﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ ﻟﻠﺤﻮم ﺑﻌﺪ ﻃﺒﺨﻬﺎ.
ﻓﺪﻋﻮﻧﺎ ﻧﺘﻌﺮف ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎل اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ
ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﺪواﺟﻦ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻮرﺟﻴﺎ ﻋﻦ
أﻫﻢ ﺻﻔﺎت ﺟﻮدة ﻟﺤﻮم اﻟﺪواﺟﻦ.
ﻣﺎ ﺳﻴﺜري اﻫﺘامﻣﻚ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎرك
ﻟﻠﺤﻮم اﻟﺪواﺟﻦ ﻋ ّﺪة أﻣﻮر ﻫﻲ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺳامت ﺟﻮدة ﻣﻈﻬﺮ
اﻟﻠﺤﻮم ﻣﺜﻞ :ﻟﻮن اﻟﺠﻠﺪ ،ﻟﻮن اﻟﻠﺤﻢ ﻗﺒﻞ
اﻟﻄﺒﺦ ،وردﻳﺔ اﻟﻠﺤﻢ اﳌﻄﺒﻮخ وﺑﻌﺾ اﻟﻌﻴﻮب
ﰲ ﻣﻈﻬﺮ اﻟﻠﺤﻢ ﻣﺜﻞ :اﻟﻜﺪﻣﺎت واﻟﻨﺰﻳﻒ ،اﻟﺼﺪر
اﻟﺨﺸﺒﻲ أو اﻟﻘﺎﳼ ،ﺑﻌﺾ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺒﻴﻀﺎء ﰲ ﻟﺤﻢ اﻟﺼﺪر واﻟﻔﺨﺬ.
وﻧﻈﺮا ً ﻷ ّن ﻣﻈﻬﺮ اﻟﻠﺤﻮم أﻣﺮ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﺬﻟﻚ
ﻳﺒﺬل ﻣﻨﺘﺠﻮ اﻟﺪواﺟﻦ ﺟﻬﻮدا ً ﻛﺒرية ﻻﻧﺘﺎج اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻠﻮن
واﳌﻈﻬﺮ وﺗﺠﻨﺐ ﻋﻴﻮب اﳌﻈﻬﺮ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛريات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﺨﺴﺎرة ﳌﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ.
ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎً … .ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺮاوة ﻣﻠﻤﺲ اﻟﻠﺤﻮم ﰲ اﳌﻘﺎم اﻷ ّول
وﻗﺪ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﰲ اﻟﻌﴩ ﺳﻨﻮات اﻷﺧرية اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻇﻬﻮر ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺼﺪر

اﻟﺨﺸﺒﻲ ﰲ اﻟﺪواﺟﻦ ) (Woody Breastوﻗﺪ ﺗﺤ ّﺪﺛﺖ ﻋﻨﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﴚء
ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ.
ﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ إ ّن ﻣﻠﻤﺲ ﻟﺤﻢ اﻟﻄﻴﻮر ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﻛﺜرية ﻣﻨﻬﺎ:
اﻟﺴﻼﻟﺔ ،اﻟﺠﻨﺲ ،اﻟﻌﻤﺮ ،وأﻳﻀﺎً ﺑﻌﺾ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻼج اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻣﺒﻜﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻄﻴﻮر.
أﻳﻀﺎً ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻌﻈﺎم اﻟﺪواﺟﻦ دورا ً ﻛﺒريا ً ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻠﺤﻮم ﻓﺎﻟﻠﻮن
اﻷﺳﻮظ ﻟﻌﻈﺎم اﻟﺪواﺟﻦ ﻫﻮ دﻟﻴﻞ ﻋﲆ أ ّن ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻮم ﻟﻴﺴﺖ ﻃﺎزﺟﺔ
ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ وامنّ ﺎ ﻗﺪ ﺗ ّﻢ ﺗﺠﻤﻴﺪﻫﺎ.

أﻇﻬﺮ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت أ ّن ﻫﻨﺎﻟﻚ اﺧﺘﻼﻓﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑني ﺗﻔﻀﻴﻼت
اﳌﺴﺘﻬﻠﻜني ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﺤﻢ اﻟﻄﺎزج اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻹﻋﺘامد ﻋﲆ ﻟﻮن اﻟﺠﻠﺪ
ﺣﻴﺚ أ ّن ﻫﺬه اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎت أﻇﻬﺮت أ ّن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜني ﻳﻔﻀّ ﻠﻮن
ﻋﻤﻮﻣﺎً أﻟﻮان ﺟﻠﺪ اﻟﺪﺟﺎج اﻟﺘﻲ ﺗﱰاوح ﻣﻦ اﻷﺑﻴﺾ إﱃ اﻟﺸﺎﺣﺐ.
وﻟﻜﻦ ﻟﻮن اﻟﺠﻠﺪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻫﺬا ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻴﺎر ﻛﺎﰲ ﻟﺠﻮدة اﻟﻠﺤﻮم
ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑﻪ ﻣامرﺳﺎت اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻮراﺛﻴﺔ.
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ﻋﲆ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻜﻠّام ﻛﺎن ﻟﻮن اﻟﺠﻠﺪ داﻛﻨﺎً ﻛﻠّام
ﻛﺎن ﻣﺮﻏﻮﺑﺎً ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ ﰲ ﺟﻨﻮب ﴍق
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
أ ّﻣﺎ ﰲ ﺷامل ﻏﺮب اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
ﻓﻴﻔﻀﻞ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮن اﻟﻠﺤﻮم ذات اﻟﺠﻠﺪ
اﻟﺸﺎﺣﺐ.
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻟﻮن ﺟﻠﺪ اﻟﻄﻴﻮر ﻋﲆ اﻟﻘﺪرة
اﻟﻮراﺛﻴـــﺔ ﻹﻳــﺪاع وﺗﺮﺳﻴــﺐ أﺻﺒﻐــﺔ اﻟﻜﺎروﺗﻴﻨــﺎت ﻓـﻲ اﻟﺒﺸــﺮة
) (Carotenoidsﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻼﻟﺔ اﻟﻜﻮرﻧﻴﺶ ) (Cornish breedﺣﻴﺚ
ﺗﻔﺘﻘﺮ اﻟﻄﻴﻮر ﰲ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ إﱃ ﻫﺬه اﻟﻘﺪرة اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﻋﲆ

إﻳﺪاع أﺻﺒﺎغ اﻟﻜﺎروﺗﻴﻨﺎت ﰲ اﻟﺠﻠﺪ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈ ّن ﻫﺬه اﻟﻄﻴﻮر ﻟﻬﺎ
ﻣﻈﻬﺮ أﺑﻴﺾ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻐﺬايئ أو ﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ.
ﻣﻊ زﻳﺎدة أﺷﻜﺎل ﻋﺮض ﻟﺤﻮم اﻟﺪواﺟﻦ وﺗﻐري اﻷﺳﻮاق ﻣﻊ زﻳﺎدة
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﲆ اﻟﻠﺤﻮم اﳌﻘﻄﻌﺔ ﻣﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻌﻈﻢ واﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻄﺒﻮﺧﺔ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻮن اﻟﺠﻠﺪ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒري ﺟﺪا ً ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧرية اﳌﺎﺿﻴﺔ.
ﺣﺘﻰ أ ّن ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺪواﺟﻦ اﻟﺠﺎﻫﺰة
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻠﺤﻢ ﺑﻄﺒﻘﺔ ﻣﻦ
اﻟﺤﻄني واﻟﺒﻴﺾ ﻣﺜﻼً أو ﻣﻮاد أﺧﺮى وﻟﺘﻜﻮن
ﻫﺬه اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻷﻣﺜﻞ ﻳﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻤﻂ ﻹزاﻟﺔ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﺒﴩة ﻣﻦ
اﻟﺠﻠﺪ ﻟﻀامن اﻟﺘﺼﺎق أﻛﱪ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ
ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻠﺤﻮم ﺑﻬﺎ.
ﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺎت أ ّن اﻹﺟﻬﺎد ﻗﺒﻞ
وأﺛﻨﺎء اﻟﺬﺑﺢ ﻣﺒﺎﴍة ﻳﺆﺛ ّﺮ ﻋﲆ ﻟﻮن اﻟﻠﺤﻢ
)(,Froning et al., 1978; Babji et al., 1982; Ngoka and Froning

ﺣﻴﺚ أﻧّﻪ ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺎً أﻓﺎد ووﻛﺮ وﻓﻠﻴﺘﴩ )(1993
أ ّن ﺣﻘﻦ اﻹﺑﻴﻨﻔﺮﻳﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺬﺑﺢ ،ﳌﺤﺎﻛﺎة اﻹﺟﻬﺎد
اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻗﺒﻞ اﻟﺬﺑﺢ ،أ ّدى إﱃ ﻟﺤﻢ ﺻﺪر أﻏﻤﻖ
ﺟﺰﺋ ًﻴﺎ.
أﻳﻀﺎً ﻗﺘﻞ اﻟﻄﻴﻮر ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﻌﻖ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎيئ
ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ذﺑﺤﻬﺎ ﻗﺪ أ ّدى ﻟﺒﻘﻊ ﻧﺰﻓﻴﺔ ﰲ ﻟﺤﻮم
اﻟﻄﻴﻮر اﳌﺼﻌﻮﻗﺔ وإﱃ ﻟﺤﻢ أﻛرث ﻗﺘﺎﻣﺔ ﻣﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻠﻮن.
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واﻟﺠﺪول اﻵيت ﻳﻮﺿﺢ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛري ﻋﲆ ﺗﺼﺒﻎ اﻟﺠﻠﺪ
ﰲ ﻟﺤﻮم اﻟﺪواﺟﻦ:

أﻳﻀﺎً ﻓﺈ ّن ﻟﺘﺠﻤﻴﺪ اﻟﻠﺤﻮم ﺗﺄﺛري ﻋﲆ ﻣﻈﻬﺮﻫﺎ
ﻛام وﺿﺢ ﺑﻮﻟﻴﺎن وﻛﻴﻨﻎ )Boulianne (1995
and King
أ ّن ﴍاﺋﺢ ﺻﺪر اﻟﺪﺟﺎج اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻈﻢ
ﺗﺒﺪو ﺷﺎﺣﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﻣﺠﻤﺪة وﻋﺰوا ذﻟﻚ
ﻟﻔﻘﺪان أﺻﺒﺎغ اﻟﺪم ) اﳌﻴﻮﺟﻠﻮﺑني ( أﺛﻨﺎء
اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ.
وﺿﺤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أﻳﻀﺎً أ ّن ﻟﺤﻮم اﻟﺪواﺟﻦ
ذات ﻗﻴﻤﺔ اﻵس اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻨﻲ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ PH
ﻳﻜﻮن ﻟﻮﻧﻬﺎ أﻏﻤﻖ وﻗﺎﺳﻴﺔ أﻛرث وﺟﺎﻓﺔ ﺑﺸﻜﻞ
أﻛﱪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻮم ذات اﻵس اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻨﻲ
اﳌﻨﺨﻔﺾ.
وﻫﺬا ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﺣﺪ ﺗﻔﺴريات ﻟﻮن اﻟﻠّﺤﻢ
اﻟﺪاﻛﻦ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻺﺟﻬﺎد اﻟﺤﺮاري ﺣﻴﺚ
ﻳﺘﺤﻮل اﻟﺪم ﻟﻠﻘﻠﻮﻳﺔ وﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﻴﻤﺔ اﻟـ PH
ﻟﻠﺤﻮم.
);Barbut, 1993; Boulianne and King, 1995 and 1998
(Allen et al., 1997; Fletcher, 1999b

إ ّن آﻟﻴﺔ ﺗﺄﺛري اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻨﻲ ﻋﲆ ﻟﻮن
اﻟﻠﺤﻮم ﻫﻲ آﻟﻴﺔ ﻣﻌﻘّﺪة.
ﻳﺘﻌﻠّﻖ ذﻟﻚ ﺑﺠﺰﻳﺌﺎت اﻟﻬﻴﻢ ) (Haemوﻫﻮ
اﻟﺼﺒﺎغ اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻟﺨﻀﺎب اﻟﺪم
ﻛام ﻳﺆﺛ ّﺮ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻨﻲ ﻋﲆ اﻟﻨﺸــﺎط
ﻣام ﻳﺆ ّدي
اﻷﻧﺰميﻲ ﻟﻨﻈﺎم )ّ (MitoCondria
إﱃ ﺗﻐﻴري ﺗﻮاﻓﺮ اﻷﻛﺴﺠني ﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻬﻴﻢ.
).(Ashmore et al., 1972 and Cornforth and Egbert, 1985

أﻳﻀﺎً ﻗﺪ ﻳﻌﻴﺐ ﻣﻈﻬﺮ اﻟﻠﺤﻢ وﺟﻮد ﻛﺪﻣﺎت
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﺰف ﻣﻦ اﻷوﻋﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻺﺻﺎﺑﺎت اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﻗﺒﻞ أو أﺛﻨﺎء اﻟﺬﺑﺢ
ﻣﺒﺎﴍة وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈ ّن ﻃﺮﻳﻘﺔ ذﺑﺢ اﻟﻄﻴﻮر ﺗﻠﻌﺐ
دورا ً ﻫﺎﻣﺎً ﰲ اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻨﻬﺎيئ ﻟﻠﺤﻮم.
ﻛﻠّام ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﻄﻴﻮر ﺑﺎﻟﻌﻤﺮ ﻛﻠام ﻛﺎن ﻣﻠﻤﺲ
ﻟﺤﻮﻣﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺬﺑﺢ ﻗﺎﺳﻴﺎً ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ وﻟﺬﻟﻚ
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﱰاﺑﻂ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎيئ ﻷﻟﻴﺎف اﻟﻜﻮﻻﺟني ﰲ
اﻟﻌﻀﻼت وﻟﻦ أﺧﻮض ﺑﻪ ﻛﺜريا ً.
ﻋﺪد رﻗﻢ  ٦٣/٢٧٩ــ دواﺟﻦ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ ــ 63

إدارة الدواجن

بعيدًا عن المشاكل التنفسية التي تسببها..
الدكتور
تميم الشحنة
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هل قلة التهوية
تسبب المشاكل التنفسية فقط؟
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بالتأكيد ال فقلة التهوية لن يقتصر
ت��أث��ي��ره��ا ع��ل��ى م��ش��اك��ل ال��م��اي��ك��وب�لازم��ا
وال��ب��رون��ش��ي��ت وال��ن��ي��وك��اس��ل و ...و....
ً
إنما أيضا.
حيث انه ايضا قلة التهوية تسبب زيادة
نسبة االمونيا في العنبر والتي ان تجاوزت
نسبة معينة فلها تأثيرات سلبية سواء على
الجهاز التنفسي وعلى أداء الطيور بشكل
عام.
اي��ض��ا ق��ل��ة ال��ت��ه��وي��ة س��ت��ؤدي ل��زي��ادة
غ���از  co2ف���ي ال��ع��ن��ب��ر ه���ذا ال���غ���از قسم
م���ن���ه ي���أت���ي ن��ت��ي��ج��ة ت��ن��ف��س ال��ط��ي��ور
ارتفاع هذاالغاز فوق حدمعين له تأثيراته السلبية
الكثيرة بغض النظر عن المشاكل التنفسية
ف��إن ارتفاعه ف��وق  3044ppmعلى مقياس
الحرارة والرطوبة وغاز  co2ستؤدي لحالة من
الخمول عند الطيور وبالتالي عدم اقدام الطيور
بالشكل المناسب على العلف والماء وبالتالي
قلة التحويل العلفي سواء في طيور التسمين
او انخفاض انتاجية قطعان البياض واألمهات.
اي��ض��ا قلة التهوية ممكن أن ت��ؤدي
للكوكسيديا والكلوسترديوم...؟؟
كيف ذلك...؟؟

ً
ط���ب���ع���ا ب���س���ب���ب ق���ل���ة ال��ت��ه��وي��ة
س������وف ي����زي����د  co2ك���م���ا ذك�����رت
وستزيد نسبة الرطوبة في العنبر الناتجة
ع��ن تنفس الطيور وال��ف��ض�لات وبالتالي
زيادة رطوبة الفرشة وما يتبعها من مشاكل
معوية س��واء كوكسيديا او كلوسترديوم
ايضا ولست ابالغ إذا قلت أن زيادة الرطوبة
هذه وبقاء االسهاالت حول فتحة المجمع
ممكن ان تؤدي اللتهاب قناة البيض بالطريق
الراجع وما يتبعها من حاالت التهاب بريتون
محي وغيره في قطعان األمهات والبياض.
ً
وأيضا ستسبب الرطوبة في الفرشة حاالت
من التهاب جلد وسادة القدم (تحدثت عنه في
مقال س���ابق) بدرجات تتزايد بازدياد الرطوبة

بسبب قلة التهوية سوف
يزيد  co2نسبة الرطوبة في
العنبر الناتجة عن تنفس الطيور
والفضالت وبالتالي زيادة رطوبة
الفرشة وما يتبعها من مشاكل
معوية سواء كوكسيديا او
كلوسترديوم

وما له���ذه الظاه���رة ما اضراره���ا على حركة
الطي���ور وث���م إن وصل���ت لمراح���ل متأخرة
ل���ن تقتص���ر عل���ى جل���د وس���ادة الق���دم
وفي قطعان األمهات ستعيق حركة الديوك
بشكل خاص وتنخفض عمليات التزاوج.
ً
في ح���االت قلة التهوية غالبا س���نالحظ
حاالت استس���قاء وقصور قلل وهنا وفي هذه
الحال���ة الكثي���ر من المربي���ن وبعض االطباء
لالس���ف يبدأ باعط���اء الكرب���وال (بيكربونات
ً
الصوديوم) ظنا منه انها تعالج االستسقاء.
ف���ي الحقيقة الكربوال تس���بب تهيج في
نس���يج الكلية ان اعطيت بماء الشرب ضررها
أكث���ر م���ن نفعه���ا (تقديمها ف���ي العلف
ً
ً
صيفا بحث آخر تحدثت عنه كثيرا س���ابقا)
الكربوال في الواقع تس���بب زيادة اس���تهالك
ماء الش���رب (فيظن انها تعم���ل كمدر بولي)
زيادة استهالك مياه الشرب هذه ستتسبب
بش���كل أو بآخر بزيادة رطوبة العنبر عن طريق
مناه���ل الش���رب عند اقب���ال الطي���ور عليها
بش���كل كبير وأيضا زي���ادة رطوبة الفضالت
فنع���ود للنقطة الس���ابقة للكلوس���ترديوم
والكوكسيديا.

الدكتور
تميم الشحنة

اللحم المطبوع
هل فعال ستنقرض مزارع الدواجن؟ ما هو اللحم المطبوع حيويا؟
ما هذا المصطلح وهل أصبح مصطلح اللحم النظيف قديما نوعا ما؟
وما سر هذا التسارع العلمي الرهيب لكهذا لحوم مصطنعة؟

انتشرت في السنوات األخيرة تقنية
الطباعة ثالثية األب��ع��اد ف��ي الكثير من
المجاالت الحياتية المختلفة التكنولوجية
والمعمارية والطبية وغيرها الكثير ..ولكن
هل وصلت هذه التقنية إلى أغذيتنا التي
نتناولها يوميا؟
في الحقيقة من لم يقرأ مقالتي السابقة
عن اللحم النظيف قد يستغرب هذا المقال
عن تقنية الطباعة ثالثية األبعاد للحوم.
ولكن ال شك في أن التسارع العلمي
والتكنولوجي يجعلنا نقف حائرين أمامه.
شرحت في مقالي السابق عن اللحم
النظيف الذي يعتمد مبدؤه على استزراع
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الخاليا الجذعية في المخابر لتحويلها إلى
منتج لحمي غذائي ،ولكنني اليوم أتحدث
ً
عن شيء أكثر تطورا وهو اللحم المطبوع
بتقنية ثالثية األبعاد.
مصدر التقنية الجديدة جاء نتيجة
التعاون بين شركتي  KFCوشركة حلول
الطباعة ثالثية األبعاد التي مقرها موسكو
bioprinting 3D based-Moscow
 solutionsحيث تمت تسمية هذه التقنية
الجديدة قطع لحم الدجاج المطبوعة حيويا
.nuggets chicken Bioprinting
ترغب العديد من الشركات باستخدام
الطباعة الحيوية ثالثية األبعاد في إنشاء

شرائح الدجاج عن طريق تقنية الطباعة
الحيوية.
حيث يهدف المشروع إل��ى إنشاء أول
شرائح للدجاج المنتجة في المختبر في العالم
والمصنوعة من خاليا الدجاج والمواد النباتية.
في بيان لمختبر أبحاث Bioprinting 3D
 Solutionsقالت الشركة إن قطع الدجاج
المبتكرة ستكون قريبة قدر اإلمكان من
حيث الذوق والمظهر لمنتجات لحم الدجاج
األصلية مع كونها صديقة للبيئة إلنتاجها
أكثر من اللحوم العادية.
“في  KFCنحن نراق���ب عن كثب جميع
أح���دث االتجاه���ات واالبت���كارات ونب���ذل
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يتم تصنيع منتجات
اللحوم المطبوعة ثالثية األبعاد
ً
حاليا على نطاق المختبر ،لكن
ً
ً
المستقبل يبدو مشرقا وقريبا

قص���ارى جهدنا لمواكب���ة العصر من خالل
تقديم تقنيات متقدمة لشبكات المطاعم
لدينا“.
هذا ما قالته شركة  KFCولمن ال يعرف
ما هي شركة  KFCبأنني واثق أنه سيعرفها
عند رؤيته للصورة الشهيرة.
من المخطط بالفعل تلقي منتج نهائي
لالختبار في خريف عام  2020في موسكو.
ول���م يالح���ظ بع���د مت���ى يمك���ن أن
تظه���ر المنتج���ات في قائم���ة  KFCلبيعه
للمستهلكين وستحتاج  KFCإلى الحصول

عل���ى إذن م���ن  Rospotrebnadzorألن
اللوائ���ح الصحية الروس���ية ال تس���مح ببيع
لحوم الدجاج المنتجة  ،باس���تخدام تقنية
الطباعة الحيوية ثالثية األبعاد.

الدجاج والنبات:
تعم���ل Solutions Bioprinting 3D
على تطوير تقنية طباع���ة حيوية إضافية
باس���تخدام خاليا الدجاج والمواد النباتية
مما يسمح لها بإعادة إنتاج طعم ولحم لحم

نفس اللحوم بأسلوب مختلف
وبال حظائر دواجن
ً
وفقا لـ  ، Solutions Bioprinting 3Dفإن طريقة الطباعة الحيوية لها مزايا عديدة.
ً
يحتوي  Biomeatعلى نفس العناصر الدقيقة تماما مثل المنتج األصلي باستثناء
اإلضافات المختلفة المستخدمة في الزراعة التقليدية وتربية الحيوانات مما يخلق
ً
منتجا نهائيا أنظف.
“تكتسب تقنيات الطباعة الحيوية ثالثية األبعاد التي تم االعتراف بها على نطاق
واسع في الطب في الوقت الحاضر شعبية في إنتاج األطعمة مثل اللحوم .في المستقبل
سيسمح لنا التطور السريع لهذه التقنيات بجعل منتجات اللحوم المطبوعة ثالثية
األبعاد أكثر سهولة ونأمل أن تساعد التكنولوجيا التي تم إنشاؤها نتيجة لتعاوننا مع
 KFCعلى تسريع إطالق منتجات اللحوم التي تعتمد على الخاليا في انتاجها “
هذا ما قاله المؤسس المشارك والشريك اإلداري لحلول .“ Solutions Bioprinting 3D

ً
الدجاج تقريبا دون إش���راك الحيوانات في
هذه العملية.
وبموج���ب االتفاقي���ة س���توفر KFC
لش���ريكها جميع المكونات الضرورية مثل
الخبز والتوابل لتحقيق طعم  KFCالمميز.
وقال���ت حل���ول Bioprinting 3D
 Solutionsف���ي الوقت الحالي ال توجد طرق
أخ���رى متاحة في الس���وق يمكنها إنش���اء
مثل ه���ذه المنتجات المعق���دة من الخاليا
الحيوانية.
وقالت رايس���ا بولياكوف���ا المدير العام
لمؤسس���ة  Russia KFCوكومنول���ث الدول
المستقلة إن منتجات اللحوم المصنعة هي
الخط���وة التالية في تطوير مفهوم “مطعم
المستقبل” الخاص بنا.
“يمك���ن لتجربتن���ا في اختب���ار تقنية
الطباع���ة الحيوي���ة ثالثية األبعاد إلنش���اء
ً
منتجات الدجاج أن تساعد أيضا في معالجة
العديد من المش���اكل العالمية التي تلوح
في األفق .وأضافت بولياكوفا“ :نحن سعداء
للمس���اهمة ف���ي تطويره���ا ونعم���ل على
إتاحتها آلالف األش���خاص في روسيا  ،وإذا
أمكن حول العالم”.
المصدرsite world poultry :
ويكيبيديا
خبرات شخصية للكاتب
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إدارة
إﻋﺪاد:
د .ﺗﻤﻴﻢ اﻟﺸﺤﻨﺔ
 -ﺳﻮرﻳﺎ -

رﻃﻮﺑﺔ اﻟﻔﺮﺷﺔ

ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺎدة اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﻔﺮﺷﺔ ﻟﻠﺪواﺟﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﺎوي
ﻳﺠﺐ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺎدة اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻔﺮﺷﺔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ
ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ وﻟﻠﻔﺎﻋﻠﻴﺔ وﻫﻨﺎﻟﻚ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺘﻲ وﻟﺘﻜﻮن ﺳامﻛﺘﻬﺎ  10_8ﺳﻢ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ان ﺗﻜﻮن اﻟﺴامﻛﺔ ﺷﺘﺎءا ً اﻛرث
ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻴﻔﺎً
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﻔﺮﺷﺔ ﻟﻠﺪواﺟﻦ ﻣﺜﻞ :
ﻧﺸﺎرة اﻟﺨﺸﺐ ،اﻟﺘنب ،ﻗﺸﻮر اﻟﺮز ،اﻟﺮﻣﻞ ...وﻏريﻫﺎ )اﻟﺼﻮرة (27
ان ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﻜﻤﻴﺔ ﻳﻌﻨﻲ ان ﻧﺴﺘﺨﺪم ﻧﻮع واﺣﺪ
ﻣﺜﻼً ﻓﻼ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام ﻧﺸﺎرة وﺗنب ﻣﻌﺎً وان
ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ اﻟﺤﺠﻢ
ﻳﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن ﺟﺎﻓﺔ وﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ
اﻻﺧﺸﺎب واﳌﺴﺎﻣري وﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻳﻔﻀﻞ وﺟﻮد
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﻛﺒري ﻳﺘﻢ متﺮﻳﺮه ﻋﲆ اﻟﻨﺸﺎرة ﻋﻨﺪ
وﺻﻮﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﺰرﻋﺔ ﳌﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻘﺎط اﻳﺔ ﻣﺴﺎﻣري ﻗﺪ
ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ
ﻳﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن اﳌﺎدة اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﻔﺮﺷﺔ
دواﺟﻦ ﺟﻴﺪة اﻻﻣﺘﺼﺎص ﻟﻠﺮﻃﻮﺑﺔ
ان ﺗﻜﻮن ﻃﺮﻳﺔ اﳌﻠﻤﺲ وﺗﺆﻣﻦ راﺣﺔ اﻟﻄﻴﻮر
ان ﺗﻜﻮن ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷوﺳﺎخ او ﻓﻀﻼت اﻟﻘﻮارض
واﻟﻔﱤان ﻓﻬﻲ اﻛﱪ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻤﺴﺒﺒﺎت اﳌﺮﺿﻴﺔ
ﻋﻨﺪ وﺻﻮل اﳌﺎدة اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻔﺮﺷﺔ
ﻳﺠﺐ ﺗﻌﻘﻴﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺒﺨري ﻗﺒﻞ ﻓﺮﺷﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﻨﺎﺑﺮ
)اﻟﺼﻮرة  ( 27ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﻔﺮﺷﺔ ﻟﻠﺪواﺟﻦ
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اﻟﻔﺮﺷﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻀني اﻟﻄﻴﻮر ﻋﻠﻴﻬﺎ

ميﻜﻨﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺪأي ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺟﻮدة اﻟﻔﺮﺷﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﺎط ﺣﻔﻨﺔ ﻣﻨﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻴﺪ واﻃﺒﺎق اﻟﻴﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺛﻢ ﻓﺘﺢ اﻟﻴﺪ ﺑﺤﻴﺚ ﻧﺴﻤﺢ ﻟﻠﺤﻔﻨﺔ ﺑﺎﻟﺴﻘﻮط
ﻳﺠﺐ ان ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري ﻓﺘﻜﻮن ﺟﺎﻓﺔ ﺟﺪا ً ﺑﻞ ﺗﺎﺧﺬ ﻋﺪة ﺛﻮاين
ﻟﺘﺴﻘﻂ ﻛام ﻻ ﻳﺠﺐ ان ﻳﻌﻠﻖ ﳾء ﻣﻨﻬﺎ ﻋﲆ راﺣﺔ اﻟﻴﺪ.
ﻳﺠﺐ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث رﻃﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﻔﺮﺷﺔ ازاﻟﺘﻬﺎ اﻟﺠﺰء اﻟﺮﻃﺐ ﻓﻮرا ً
وﺗﺒﺪﻳﻠﻪ ﺑﻔﺮﺷﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﻻ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﻠﻴﺐ اﻟﻔﺮﺷﺔ
ﻷن ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻮدي ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﻜﻮﻛﺴﻴﺪﻳﺎ واﻧﺘﺸﺎر اﻻﻣﻮﻧﻴﺎ ﰲ اﻟﻌﻨﱪ
وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻫﺬه اﻛرث اﻻﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﲆ ﻓﺮﺷﺔ اﻟﺪواﺟﻦ:
 -اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ

)اﻟﺼﻮرة  ( 29ﺗﻮﺿﺢ رﻃﻮﺑﺔ اﻟﻔﺮﺷﺔ ﺗﺤﺖ اﳌﺸﺎرب

 اﻷﻣﺮاض اﳌﻌﻮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻒ ذو اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻻﻧﻪ ﺳﻴﺆدي ﻟﻼﻣﺮاض اﳌﻌﻮﻳﺔ اﻟﺴامﻛﺔ اﻟﻐري ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﺷﺔ اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ اﻻﻋﻼف اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮي زﻳﺎدة ﺑﺮوﺗني واﻣﻼح اﻟﺨﻠﻞ ﰲ اﳌﺸﺎرب او ﺧﻠﻞ ﰲ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎرﻃﻮﺑﺔ اﻟﻔﺮﺷﺔ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن
ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﻘﻠﺔ اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﻛام أﺳﻠﻔﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎً أو ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺤﻈرية

إدارة

)اﻟﺼﻮرة  (28ﺗﻮﺿﺢ رﻃﻮﺑﺔ اﻟﻔﺮﺷﺔ ﺗﺤﺖ اﳌﺸﺎرب
)اﻟﺼﻮرة  ( 36ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻠﻴﺐ ﻓﺮﺷﺔ اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﺤﺬر

)اﻟﺼﻮرة  (30ﺗﻮﺿﺢ ﴐورة ﺑﻨﺎء اﻟﺤﻈرية ﻋﲆ ﻣﺼﻄﺒﺔ اﺳﻤﻨﺘﻴﺔ
ﻟﺘﻼﰲ ارﺗﺸﺎح اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﻟﻠﻔﺮﺷﺔ ﻣﻦ اﻷرض

)اﻟﺼﻮرة (35
ﺗﻮﺿﺢ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺪواﺋﺮ ﺣﻤﺮاء ﰲ اﻟﺼﻮرة أﻣﺎﻛﻦ ﺗﻘﺮﺣﺎت ﰲ ﺟﻠﺪ ذﺑﻴﺤﺔ اﻟﺪواﺟﻦ
وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻼﻣﺴﺔ ﺟﻠﺪ اﻟﻄﺎﺋﺮ ﻟﻠﻔﺮﺷﺔ اﻟﺮﻃﺒﺔ ﻗﺒﻞ ذﺑﺤﻪ
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ﺟﻴﺪة اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ وﻟﻜﻦ ﻧﺠﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮة رﻃﻮﺑﺔ اﻟﻔﺮﺷﺔ ﻷﺳﺒﺎب أﺧﺮى
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﺒﻊ ﻷﺳﺒﺎب إدارﻳﺔ وﻓﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺤﻈرية ﻛﺘﴪب اﳌﻴﺎه ﻣﻦ
اﳌﺸﺎرب ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﻠﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺎرب ﺟﺮﺳﻴﺔ )ﺟﺎﻣﺒﻮ( أو
ﻣﺸﺎرب ﺣﻠامت) .اﻟﺼﻮرة (28
ﻫﺬه اﻟﺼﻮر ﺗﻮﺿﺢ رﻃﻮﺑﺔ اﻟﻔﺮﺷﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺧﻠﻞ ﰲ ﺧﻂ ﺣﻠامت
اﳌﻴﺎه )ﺳﻘﻮط اﻟﻔﻨﺠﺎن اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺎدة ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻠﻤﺔ ( وﻧﺘﻴﺠﺔ إﻫامل
ﻫﺬا اﻟﺨﻠﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋامل اﳌﺰرﻋﺔ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﺗﺤﺖ اﳌﻜﺎن ﻣﻦ ﺧﻂ اﳌﺸﺎرب
اﻟﺬي ﻓﻴﻪ ﺧﻠﻞ رﻃﻮﺑﺔ ﻛﺒرية ﰲ اﻟﻔﺮﺷﺔ وﺣﻔﺮة وﻫﺬه اﻟﺤﻔﺮة ﺗﺤﻔﺰ
ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺪﺟﺎج اﻟﺸﺎذة ﻟﻠﺠﻠﻮس ﻓﻴﻬﺎ أو وﺿﻊ اﻟﺒﻴﺾ ﻓﻴﻬﺎ وﻳﻜﻮن
ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺾ ﻏري ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺘﻔﻘﻴﺲ أو أﻗﻞ ﻣﺎ ميﻜﻦ وﺻﻔﻪ أﻧﻪ ﺑﻴﺾ ﳼء
ﻹدﺧﺎﻟﻪ ﻟﻠﻤﻔﻘﺲ وﺳﺄﺗﻄﺮق ﻓﻴام ﺑﻌﺪ ﻟﻈﺎﻫﺮة وﺿﻊ اﻟﺒﻴﺾ اﻷرﴈ أو
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺒﺐ ﰲ رﻃﻮﺑﺔ اﻟﻔﺮﺷﺔ ﻧﺎﺗﺠﺎً ﻋﻦ ﺧﻠﻞ ﰲ ﺳﻘﻒ أو ﻧﻮاﻓﺬ
اﻟﺤﻈرية وﺗﴪب اﳌﻴﺎه ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ أو ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ وارﺗﺸﺎح اﳌﻴﺎه ﻣﻦ
أرﺿﻴﺔ اﻟﺤﻈرية وﻫﻨﺎ ﻧﻘﻄﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﺤﻈﺎﺋﺮ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن
ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺼﻄﺒﺔ اﺳﻤﻨﺘﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻷرض ﻟﻀامن ﻋﺪم
ارﺗﺸﺎح اﳌﻴﺎه ﻷرض اﻟﺤﻈرية.
ﻫﺬه اﻷﻳﺎم أﺻﺒﺢ ﺷﺎﺋﻌﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﻗﺸﻮر اﻟﺮز وﻗﺸﻮر اﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداين
وﻧﺸﺎرة ﺧﺸﺐ اﻟﺼﻨﻮﺑﺮ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﳌﻮاد
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻔﺮﺷﺔ اﻟﺪواﺟﻦ وﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﳌﻮاد ﻣﺜﻞ ﻗﺸﻮر اﻟﺮز وﻧﺸﺎرة
اﻟﺼﻨﻮﺑﺮ ﻟﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻛﺜرية أﺧﺮى ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻣام ﻳﺠﻌﻞ
ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ أﻗﻞ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﺻﻨﻊ ﻓﺮﺷﺔ اﻟﺪواﺟﻦ وﺳﻌﺮﻫﺎ ﻋﺎﱄ ﻧﺴﺒﻴﺎ .
ﰲ اﻣﺮﻳﻜﺎ وأوروﺑﺎ واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﺈن ﻓﺤﺺ وﺳﺎدة
اﻟﻘﺪم وﺗﻘﻴﻴﻢ ﺟﻮدﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺪواﺟﻦ أﺻﺒﺢ ﻣﻌﻴﺎرا ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى راﺣﺔ اﻟﻄﻴﻮر وﺟﻮدة ﺣﻈﺎﺋﺮﻫﺎ وذﻟﻚ ﻷﻧﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﺎﻫﺪ
اﻟﺘﻬﺎب ﺟﻠﺪ وﺳﺎدة اﻟﻘﺪم أو ﻗﻠﺔ ﻛﻔﺎءﺗﻪ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺆﴍا ﻋﲆ
أﻧﻚ ﻗﺪ واﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﻮدة أو ﺑﺮﻃﻮﺑﺔ اﻟﻔﺮﺷﺔ ﰲ اﻟﺤﻈرية
أو واﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﻧﺴﺐ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮﻧﻴﺎ
ﰲ اﻟﺤﻈرية .

إدارة

) اﻟﺼﻮرة  ( 37اﳌﺮاوح اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ اﻟﻬﻮاء اﻟﺪاﺧﲇ ﰲ اﻟﻌﻨﱪ

وﻫﺬه اﻷﻣﻮر ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﻘﻄﻴﻊ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
اﻧﺨﻔﺎض ﺟﻮدة اﻟﻄﻴﻮر ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﺟﻮدة ﺣﻈﺎﺋﺮﻫﺎ .
ﺣﺎﻟﻴﺎ أﺻﺒﺤﺖ اﻻرﺿﻴﺎت اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﻔﺮﺷﺔ ﻟﻠﺪواﺟﻦ
ﻣﺘﻮاﻓﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒري وأﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻫﻲ ﺗﺨﻔﻒ ﻛﺜريا ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻔﺮﺷﺔ
اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ وﻓﻴام ﻳﺄيت ﺑﻌﺾ ﻓﻮاﺋﺪ ﻫﺬه اﻷرﺿﻴﺎت اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﺔ
ﻛﺪرﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻌﺎﴍة واﻧﺘﻬﺎءا ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ.
رﻃﻮﺑﺔ اﻟﻔﺮﺷﺔ وﺗﺄﺛريﻫﺎ ﻋﲆ ﻣﻈﻬﺮ اﻟﻠﺤﻮم
ﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻳﻨﺤﴫ ﺗﺄﺛري رﻃﻮﺑﺔ اﻟﻔﺮﺷﺔ ﻋﲆ ﺟﻠﺪ وﺳﺎدة اﻟﻘﺪم
وﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎت ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﻻﻟﺘﻬﺎب اﻟﻌﻈﺎم إن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎﻟﺔ
ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ وﻻ ﺗﻘﺘﴫ رﻃﻮﺑﺔ اﻟﻔﺮﺷﺔ ﻋﲆ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﻜﻮﻛﺴﻴﺪﻳﺎ ﻟﺪى
اﻟﺪﺟﺎج وﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ اﳌﺴﺘﻌﺼﻴﺔ .ﺑﻞ أﻳﻀﺎً ،ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻈﻬﺮ اﻟﻠﺤﻮم ﻣﻨﻔﺮا ً
ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ اﻟﻜﺒرية ﰲ ﻓﺮﺷﺔ اﻟﺪواﺟﻦ وﻣﻼﻣﺴﺔ ﺟﻠﺪ
اﻟﻄﻴﻮر ﻟﻬﺎ ﻣام ﻳﺆدي ﻟﺘﺴﺎﻗﻂ اﻟﺮﻳﺶ و ﺣﺪوث اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت وﺗﻘﺮﺣﺎت
ﻣﻜﺎن ﻫﺬه اﻟﺘﻼﻣﺴﺎت ﻛام ﰲ )اﻟﺼﻮرة .(35
ﰲ ﺣﺎل وﺟﺪت ﰲ اﻟﺤﻈرية رﻃﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﻔﺮﺷﺔ
ﻛام ﻳﻘﺎل دوﻣﺎً درﻫﻢ وﻗﺎﻳﺔ ﺧري ﻣﻦ ﻗﻨﻄﺎر ﻋﻼج ﻓﺘﺤﺴني ﺗﻬﻮﻳﺔ
اﻟﺤﻈرية وﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﺸﺎرب وﻣﻨﺎﻫﻞ اﳌﻴﺎه وﺧﻄﻮط اﻟﺤﻠامت ﺑﺸﻜﻞ
دوري واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻠﻴﻤﺔ وأن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﻈرية ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺼﻄﺒﺔ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻼﰲ ﺣﺪوث رﻃﻮﺑﺔ ﰲ
ﻓﺮﺷﺔ ﺣﻈرية اﻟﺪواﺟﻦ وﻟﻜﻦ ﻣﺎذا إذا أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻔﺮﺷﺔ رﻃﺒﺔ وﻛﻴﻒ
ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﳌﺸﻜﻠﺔ.
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ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ إن رﻃﻮﺑﺔ اﻟﻔﺮﺷﺔ أﻣﺮ ﻳﺠﺐ ﺗﻼﻓﻴﻪ ﺑﴪﻋﺔ وﻋﺪم إﻫامﻟﻪ
ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻘﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺷﺔ رﻃﺒﺔ ﺟﺪا ﻓﻴﺠﺐ إزاﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻈرية
وﺗﺒﺪﻳﻠﻬﺎ ﺑﻔﺮﺷﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺟﺎﻓﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺒﻘﻌﺔ
ﺻﻐرية أو ﻛﺒرية ﻫﻜﺬا رﻃﻮﺑﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﳌﺮﺣﻠﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ
ﺳﺎﺋﻞ ﰲ اﻟﺤﻈرية ميﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﺞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﻠﻞ إداري ﰲ ﻣﻌﺪات ﻧﻈﺎم
ﻣﻴﺎه اﻟﴩب ﰲ اﻟﺤﻈرية ﻛﺄن ﻳﺤﺪث اﻧﻔﻼت ﻟﻠﺨﺮﻃﻮم اﻟﺮﺋﻴﴘ اﻟﺪاﺧﻞ
ﻟﻠﻌﻨﱪ و اﻟﺬي ﻳﻐﺬي ﺧﻄﻮط اﻟﴩب ﰲ اﻟﻌﻨﱪ وﻋﺪم اﻧﺘﺒﺎه اﻟﻌامل ﻟﻪ
ﺑﺸﻜﻞ ﴎﻳﻊ وﺧﺎﺻﺔ إذا ﺣﺪث ذﻟﻚ ﻟﻴﻼً وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻛﻨﺎ ﻧﻮﴆ اﻟﻌامل
ﺑﺈﻏﻼق اﻟﺼﻨﺒﻮر اﳌﻮﺟﻮد ﺧﺎرج اﻟﻌﻨﱪ واﻟﺬي ﻳﻐﺬي ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮط ﻟﻴﻼً
ﺗﺤﺴﺒﺎً ﻟﺤﺪوث ﻫﺬا اﻷﻣﺮ .
أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﻘﻌﺔ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺻﻐرية ورﻃﻮﺑﺘﻬﺎ
ﻗﻠﻴﻠﺔ ﰲ اﻟﻔﺮﺷﺔ ﻓﻴﻜﻔﻲ إزاﻟﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺴﻄﺤﻲ اﻷﻛرث رﻃﻮﺑﺔ ﻣﻨﻬﺎ
وﻓﺮش ﻧﺸﺎرة ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻮﻗﻬﺎ أو ﺣﺘﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎرة اﻟﺠﺎﻓﺔ اﳌﻮﺟﻮدة
ﰲ اﻟﺤﻈرية أو ﺗﺤﺖ أﻋﺸﺎش اﻟﺒﻴﺾ وﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻠﻴﺐ اﻟﻔﺮﺷﺔ
إﻃﻼﻗﺎً ﰲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺠﻌﻞ اﻟﺠﺰء اﻟﺮﻃﺐ ﰲ اﻷﺳﻔﻞ واﻟﺠﺰء اﻟﺠﺎف اﻟﺬي
ﻛﺎن ﰲ اﻷﺳﻔﻞ ﻋﲆ ﺳﻄﺢ اﻟﻔﺮﺷﺔ ﳌﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﴐر ﻋﲆ اﻟﺪﺟﺎج
ﺳﻮاء اﻟﺮواﺋﺢ اﳌﻨﺒﻌﺜﺔ أو ﺗﺤﺮﻳﻚ اﳌﺴﺒﺒﺎت اﳌﺮﺿﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ اﻟﻔﺮﺷﺔ
وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﺴﻄﺢ .
ﰲ ﻗﻄﻌﺎن اﻷﻣﻬﺎت واﻟﺒﻴﺎض واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﱰة ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻴﻔﻀﻞ
وﰲ اﻟﺼﻴﻒ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﺮﺷﺔ اﻟﻌﻨﱪ ﻛﺎﻣﻠﺔ أو ﻋﲆ اﻷﻗﻞ اﻟﻔﺮﺷﺔ اﻟﺮﻃﺒﺔ
اﳌﻮﺟﻮدة ﺗﺤﺖ ﺧﻄﻮط ﻣﻴﺎه اﻟﴩب وﻟﻜﻦ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻧﻬﺎرا ً ﻣﻊ ﻓﺘﺢ
ﺳﺘﺎﺋﺮ اﻟﻌﻨﱪ ودﺧﻮل أﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ ﻟﻠﻌﻨﱪ )ﻃﺒﻌﺎُ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﻄﻴﻊ ﰲ
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻷن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻓﱰة اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺳﻴﺨﺮب ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ اﻟﻀﻮيئ ﻟﻠﻄﻴﻮر ﻻﺣﻘﺎً( وﺗﺘﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺤﺬر وﻫﺪوء ﻟﺘﻼﰲ
ﺗﻬﻴﻴﺞ اﻟﻄﻴﻮر وإﺧﺎﻓﺘﻬﺎ.
أﻳﻀﺎً ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺠﻴﺪة ﻻ ﺑﻞ اﻟﺮاﺋﻌﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ رﻃﻮﺑﺔ ﻓﺮﺷﺔ
اﻟﺪواﺟﻦ ﻫﻲ ﻣﺮاوح ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻬﻮاء اﻟﺪاﺧﲇ ﻟﻠﻌﻨﱪ وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ
ﻣﺮاوح ﻳﺘﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﱪ وميﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن أرﺿﻴﺔ
ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﲆ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻌني وﺗﺘﻢ إزاﻟﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﻟﺤﺎﺟﺔ أﻟﻴﻬﺎ
وﻟﻜﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺮﻛﺒﺔ وﻣﺜﺒﺘﺔ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﺪﱃ ﻣﻦ
ﺳﻘﻒ اﻟﻌﻨﱪ )اﻟﺼﻮرة.( 37
وﻇﻴﻔﺔ ﻫﺬه اﳌﺮاوح ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻬﻮاء داﺧﻞ اﻟﻌﻨﱪ ﻓﻘﻂ وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ
ﻋﻼﻗﺔ مبﺒﺎدﻟﺔ اﻟﻬﻮاء ﺑني اﻟﻌﻨﱪ واﻟﻮﺳﻂ اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﻟﻘﺪ ﻗﻠﺖ أﻧﻬﺎ ﻣﻦ
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺮاﺋﻌﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ رﻃﻮﺑﺔ اﻟﻔﺮﺷﺔ ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺣﻴﺚ
أﺳﺘﺪﻋﻴﺖ ﰲ إﺣﺪى اﳌﺮات ﻟﻺﴍاف ﻣﺘﺄﺧﺮا ً ﻋﲆ ﻗﻄﻴﻊ أﻣﻬﺎت ﺑﻴﺎض )ﰲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺘﺎج( وﻛﺎن ﻗﻄﻴﻌﺎً ﻣﻦ أﺳﻮأ اﻟﻘﻄﻌﺎن اﻟﺘﻲ رأﻳﺘﻬﺎ ﻋﲆ
اﻹﻃﻼق وﺗﻮﺟﺪ ﺑﻪ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻹدارﻳﺔ وإﺣﺪى ﻫﺬه اﳌﺸﺎﻛﻞ
ﻫﻲ رﻃﻮﺑﺔ اﻟﻔﺮﺷﺔ وﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ وﺗﻢ ﺣﻴﻨﻬﺎ اﻗﱰاح اﺳﺘﺨﺪام
ﻣﺮاوح ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻬﻮاء اﻟﺪاﺧﲇ وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ راﺋﻌﺔ ﺟﺪا ً ﰲ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﲆ
رﻃﻮﺑﺔ اﻟﻔﺮﺷﺔ.

إﻋﺪاد :اﻟﺪﻛﺘﻮر متﻴﻢ اﻟﺸﺤﻨﺔ
ﺳﻮرﻳﺎ

ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ

اﻟﻮان واﻟﺪواﺟﻦ
وﻫﻞ ﺗﺘﻔﻮق اﻟﺪواﺟﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻧﺤﻦ اﻟﺒﺸﺮ

ﻟﻺﻧﺎرة ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺗﺄﺛري ﻛﺒري ﻋﲆ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻄﻴﻮر ﺳﻮاء اﻟﺬﻛﻮر أو اﻹﻧﺎث وأداﺋﻬﺎ اﳌﻨﺎﻋﻲ وﺗﺤﻘﻴﻖ رﻓﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﺑﻞ
وﺣﺘﻰ ﻣﻨﺎﻋﺘﻬﺎ .
وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻳﺠﺐ أن ﺗﻠﺒﻲ
إﺿﺎءة ﺣﻈﺎﺋﺮ اﻟﺪواﺟﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
ﻋني اﻟﻄﻴﻮر وﻟﻴﺲ ﻋني اﻟﺒﴩ.
اﻧﺘﴩت ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﻛﺜرية ﻋﻦ
ﻟﻮن اﻹﺿﺎءة وﺗﺄﺛريه ﻋﲆ اﳌﻨﺎﻋﺔ
ذﻟﻚ ﻷن ﻋني اﻟﻄﻴﻮر ﺗﺨﺘﻠﻒ
ﻋﻦ ﻋني اﻟﺒﴩ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒري ﺣﻴﺚ
أن اﻟﻄﻴﻮر ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺮؤﻳﺔ
اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ.
وﻟﻠﴫاﺣﺔ ﻓﺈ ّن ﻧﻈﺎم اﻹﺑﺼﺎر
ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻴﻮر ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﳌﺤرية
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ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ
ﺟﺪا ً ﺟﺪا ً وﻗﺪ ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺘﻌﻤﻖ ﻗﻠﻴﻼً ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع
وﻧﴩت ﻣﻘﺎﻻً ﰲ ﻣﺠﻠﺔ ﺳﺎﻓﻜﻮ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻘﻨﻴﺎت رﻫﻴﺒﺔ ﰲ
ﻋﻴﻮن اﻟﻄﻴﻮر وﻗﺪ ذﻛﺮت ﻓﻴﻪ ﺑﻠﻤﺤﺔ ﻋﻦ آﻟﻴﺔ اﻹﺑﺼﺎر
اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻴﻮر .
ﺣﻴﺚ إ ّن ﻟﻠﻄﻴﻮر ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻟﻮان
واﻷﻃﻴﺎف اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ وﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﻞ اﻻﺧﺘﻼف
ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻷﺧﺮى .
ﺣﻴﺚ أ ّن اﻟﻄﻴﻮر متﺘﻠﻚ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻮان
ﰲ ﺣني أ ّن ﻋني اﻹﻧﺴﺎن متﺘﻠﻚ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﳌﺨﺎرﻳﻂ
ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷﻟﻮان اﻷﺧﴬ واﻷزرق واﻷﺣﻤﺮ ﺑﺘﺪرﺟﺎﺗﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻛام ﻧﺠﺪ أ ّن ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ﻛﺎﻟﻜﻼب واﻟﻘﻄﻂ ذات
متﻴﻴﺰ ﺿﻌﻴﻒ ﻟﻸﻟﻮان وﻻ ﺗﺮى ﻫﺬه اﻷﻟﻮان اﻟﺜﻼﺛﺔ .
ﻣام ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻴﻮر وﺑﻌﺾ
ﻋﲆ اﻟﻌﻜﺲ متﺎﻣﺎً ّ
اﻟﺰواﺣﻒ واﻟﱪﻣﺎﺋﻴﺎت واﻷﺳامك وأﻳﻀﺎ اﻟﻨﺤﻞ واﻟﻔﺮاﺷﺎت .
ﻓﺎﻟﻄﻴﻮر ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ رؤﻳﺔ أﻟﻮان ﻻ ميﻜﻦ ﻟﻠﺒﴩ متﻴﻴﺰﻫﺎ ومتﺘﺪ ﻷﻃﻴﺎف
اﻷﺷﻌﺔ ﻓﻮق اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ.
ﻳﻘﻮل اﻟﻌﻠامء أن اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﴩﻳﺢ وﻋﻠﻢ وﻇﺎﺋﻒ
اﻷﻋﻀﺎء ﻟﺪى اﻟﻄﻴﻮر ﻳﺠﺐ أن ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌني اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴني
اﻹﺿﺎءة ﰲ ﻋﻨﺎﺑﺮ اﻟﺪواﺟﻦ .ﺣﻴﺚ أ ّن اﻟﻄﻴﻮر ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ رؤﻳﺔ أﻟﻮان
ﻻ ﻧﺮاﻫﺎ ﻧﺤﻦ اﻟﺒﴩ واﻟﺮؤﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻴﻮر متﺘﺪ ﻷﻃﻴﺎف اﻷﺷﻌﺔ ﻓﻮق
اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﺟﺎج ﻓﺈ ّن وﺟﻮده ﰲ ﺣﻈﺎﺋﺮ اﻟﺪواﺟﻦ اﻹﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻨﻪ رؤﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻄﻴﻒ ﻣﻦ اﻷﺷﻌﺔ اﻟﻔﻮق ﺑﻨﻔﺴﺠﻴﺔ اﻟﺬي
ﻳﺮىب ﺧﺎرج ﻫﺬه اﻟﺤﻈﺎﺋﺮ ﻛام ﻫﻮ اﻟﺤﺎل
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ رؤﻳﺘﻪ ﰲ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ّ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪﺟﺎج اﳌﻨﺎزل.
وﻟﻜﻦ ﳌﺎذا ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ رؤﻳﺔ اﻟﺪﺟﺎج واﻟﻄﻴﻮر ﺑﺸﻜﻞ
ﻋﺎم ﻷﻃﻴﺎف اﻷﺷﻌﺔ ﻓﻮق اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ؟
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﻧﻈﻢ إﻧﺎرة
ﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﴍﻛﺔ إﻧﺎرة ﺟﺪﻳﺪة
ّ
ﺣﻈﺎﺋﺮ اﻟﺪواﺟﻦ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺘﻲ ﺧﻠﺼﺖ أ ّن
اﻟﺪﺟﺎج ﻳﻔﻀّ ﻞ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﲆ إﺿﺎءة ﻣﻜ ّﻤﻠﺔ ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ
ﻋﺪد رﻗﻢ  ٩٢/٢٨٠ــ دواﺟﻦ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ ــ 92

ﻓﻮق اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ وأ ّن اﻟﻄﻴﻮر ﰲ اﻟﻌﻨﺎﺑﺮ اﻟﺘﻲ متّﺖ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﺟﺎج ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻜ ّﻤﻼت ﻟﻺﺿﺎءة ﻓﻮق اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ ﻗﺪ أﻇﻬﺮت ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
أﻗﻞ ﻟﻺﺟﻬﺎد ﻣﺜﻞ اﻧﺨﻔﺎض ﺗﺮاﻛﻴﺰ ﻫﺮﻣﻮﻧﺎت اﻻﺟﻬﺎد واﻳﻀﺎً اﻧﺨﻔﺎض
اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺘﻲ ّ
ﺗﺪل ﻋﲆ اﻹﺟﻬﺎد ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻮﺗﺮ ورﻓﺮﻓﺔ اﻷﺟﻨﺤﺔ.
اﳌﺮىب ﰲ ﺣﻈﺎﺋﺮ ﻣﻜ ّﻤﻠﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎءة
وأﻳﻀﺎً ﺗﻌ ّﺰزت ﻣﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪﺟﺎج ّ
ﻓﻮق اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ.
وأﻳﻀﺎً ﺗﻌ ّﺰز ﺗﺨﻠﻴﻖ ﻓﻴﺘﺎﻣني د وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻄ ّﻮر اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺑﺸﻜﻞ
أﻓﻀﻞ وﻗﺪ أﴍت ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻟﻬﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﰲ ﻣﻨﺸﻮرات ﻋﺪﻳﺪة وﰲ ﻛﺘﺎيب
رﺣﻠﺔ اﻟﻜﺘﺎﻛﻴﺖ اﳌﺬﻫﻠﺔ ﰲ ﻓﻘﺮة ﳌﺎذا ﻳﻨﻘﺮ اﻟﺪﺟﺎج رﻳﺸﻪ ﺗﺤﺖ أﺷﻌﺔ
اﻟﺸﻤﺲ وﺣﺪﻳﺜﻲ ﻋﻦ اﻟﻐﺪة اﻟﺰﻣﻜﻴﺔ.
وﻻ ﺗﺰال ﺗﺠﺎرﺑﻬﻢ ﻗﺎمئﺔ ﺣﻮل ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻨﺸﻬﺪ ﰲ اﻷﻳﺎم اﳌﻘﺒﻠﺔ
 واﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﺑﻌﻴﺪة  -ﺣﻈﺎﺋﺮ دواﺟﻦ ﻣﺠ ّﻬﺰة مبﻜ ّﻤﻼت اﻹﺿﺎءةﻓﻮق اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ ،ﻻ ﺗﺰال ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﺣﻴﺚ
ﺗﺸري اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑني ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻹﺿﺎءة اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﺤﻈﺎﺋﺮ اﻟﺪواﺟﻦ
إﱃ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﺘﺤﺴني ﺟﻮدة اﻹﺿﺎءة ﰲ
ﺣﻈﺎﺋﺮ اﻟﺪواﺟﻦ وﻻ ﺗﺰال ﻋﻴﻮن اﻟﻄﻴﻮر ﺗﺨﻔﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﴎار اﻟﺘﻲ
ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ّإﻻ اﻟﻠﻪ ومل ﻧﻌﺮف ﻣﻨﻬﺎ ّإﻻ اﻟﻘﻠﻴﻞ.

اﳌﺮﺟﻊ:ﻫﺬا اﳌﻘﺎل ﻣﻦ ﻛﺘﺎيب ﳌﺤﺔ ﻋﻦ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺪﺟﺎج
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تتراوح درج��ة ح��رارة الجسم الطبيعية
للدجاج بين  40و  42درجة مئوية.
ال تتطلب درجات الحرارة المحيطة التي
تتراوح بين  13-24درجة مئوية تغييرات في
التمثيل الغذائي لتوليد الحرارة أو التخلص
منها.
يتم تعريف ذلك على أنه “المنطقة
المحايدة الحرارية” (.)TNZ
ويتم تعريف درج��ة الحرارة المحيطة
المثلى بين  18-24درجة مئوية على أنها
“منطقة الراحة”
في الصيف عندما ترتفع درجة الحرارة
المحيطة فوق منطقة راحة الطيور يجب أن
تحافظ الطيور على برودة أجسامها عن طريق
التبخير واإلشعاع والتوصيل والحمل الحراري.
أثناء اإلجهاد الحراري سنالحظ بعض
الطيور نبقى في مكانها والبعض اآلخر يقف
بجانب الجدران وستقوم غالبية الطيور بفرد
أجنحتها في محاولة للتخلص من الحرارة عن
طريق عدة آليات
التبخير :ال يمتلك جلد الطيور غدد عرقية
إطالقا ولذلك يكون لعملية التنفس دور كبير
في التنظيم الحراري عند الدجاج
حيث يقوم الطائر بعملية دعونا نسميها
عملية تبخير المياه حيث يمكن للطائر زيادة
معدل التنفس الطبيعي بأكثر من  10مرات.
لكن هذا يتطلب طاقة!
وانتاج هذه الطاقة يتم عن طريق عمليات
استقالبية في الجسم تنتج عنها حرارة أيضا
اإلشعاع :ينخفض انتقال حرارة الجسم
إلى البيئة المحيطة مع ارتفاع درجات الحرارة.
عند درجة حرارة محيطة تبلغ  40درجة
ً
تقريبا.
مئوية ال تفقد الحرارة
التوصيل :يتم غالبا عن طريق العرف
والداليتين حيث يتك نقل القليل ً
جدا من
الحرارة ألن سطح التالمس صغير.
الحمل ال��ح��راري :يرفع الطائر األجنحة
ويرفع الريش للحصول على مزيد من حركات
الهواء على الجلد لزيادة الحمل الحراري.
سيؤثر اإلجهاد الحراري بشكل كبير على أداء
الطيور وسيؤثر على معدل التحويل الغذائي.
مع ارتفاع درجة الحرارة تمتنع الطيور عن
األكل.

يمكن تقديمها وكل ذلك بناء على نظرة
فيزيولوجية بحتة

(الصورة  )3آليات مقاومة اإلجهاد الحراري عند الطيور
يزيد الهضم من درج��ة ح��رارة الجسم
ويجعل من الصعب على الطائر التعامل مع
الحرارة.
الصيام أثناء اإلجهاد الحراري سيقلل من
معدل النفوق.
من المهم للغاية الحفاظ على إمدادات
المياه الكافية ألن الطيور تفقد الماء بسبب
معدل التنفس المرتفع.
التهوية الجيدة ضرورية أثناء اإلجهاد
الحراري عندما تكون درجة الحرارة المحيطة
أعلى من منطقة الراحة للطيور يلزم التحكم
في المناخ إلزالة الحرارة الزائدة من العنبر عن
طريق سرعة الهواء العالية لتبريد الطيور
وتقليل درجة حرارة الهواء قبل أن تتالمس
مع الطيور.
تلعب العديد من العوامل دورا في درجة
اإلجهاد الحراري لدى الطيور
مثل عمر الطيور وسرعة الهواء ودرجة
حرارة الهواء والرطوبة النسبية وحتى ساللة
الطيور.
ميكانيكية حدوث اإلجهاد الحراري داخل
جسم الطائر
اإلجهاد الحراري وتداعياته والمشاكل
المتعلقة به وبعض الحلول

في درج��ات ال��ح��رارة المرتفعة ي��زداد
سلوك اللهاث عند الطيور نتيجة لكون جلد
الطيور ال يمتلك غدد عرقية تساعد في عملية
التنظيم الحراري لجسم الطيور
فيعتمد الطائر ف��ي عملية التنظيم
الحراري على أمور و سلوكيات عديدة منها ما
يبدو ظاهرا لنا ومنها ما تقوم به بعض أعضاء
الجسم للمحافظة على التوازن الحراري ولكن
بعض هذه األمور لها تداعيات ضارة
فالعرف والداليتين المميزين بلونهما
األحمر نتيجة التروية الدموية الغزيرة فيهما
يعمالن على تبريد الدم عن طريق تبريد الدم
الذي يمر في أوعيتهما الدموية التي تكون
على تماس مع الوسط الخارجي
أيضا للتخلص من الحرارة الزائدة يزداد
س��ل��وك ال��ل��ه��اث عند ال��ط��ائ��ر ف��ي محاولة
للتخلص من الحرارة الزائدة
وب��ع��ض األع���ض���اء ال��داخ��ل��ي��ة ت��ح��اول
المساهمة في عملية التنظيم الحراري هذه
حيث تقوم الكلية بمحاولة االحتفاظ بشوارد
الهيدروجين  +Hلتخفيف آث��ار اإلجهاد
الحراري
فلنتعرف على بعض المشاكل الناجمة
عن اإلجهاد الحراري وبعض الحلول التي

القالء التنفسي
alkalosis Respiratory
في درجات الحرارة العالية وعندما تبدأ
الطيور باللهاث يميل ال��دم للقلوية حيث
تسمى هذه الظاهرة بالقالء التنفسي ويقسم

القالء التنفسي إلى حاد ومزمن حسب سرعة
الحدوث.
فالقالء التنفسي ال��ذي يحدث نتيجة
اإلجهاد الحراري هو قالء تنفسي حاد
أما الذي يحدث عند زيادة عملية التنفس
نتيجة ازدي��اد نسبة األمونيا أو الغبار في
العنبر أو نتيجة االستسقاء ال��ذي يحدث
نتيجة قلة التهوية في العنابر أو كون العنابر
في مناطق مرتفعة هو قالء تنفسي مزمن

(الصورة  )4أيضا بعض آليات مقاومة اإلجهاد الحراري لدى الطيور

القالء التنفسي alkalosis Respiratory
وهو اضطراب سريري ناجم عن ارتفاع درجة
األس الهيدروجيني للدم  PHنتيجة لزيادة
التنفس مع انخفاض متزامن في مستويات
ثاني أوكسيد الكربون عند الطيور مما
يعني يميل الدم ألن يصبح قلوي وتنخفض
حموضته.
تؤثر عملية اللهاث على  PHالدم( ..رقم
األس الهيدروجيني  PHهو الرقم الذي يحدد
درجة الحموضة أو القلوية أو التعادل فكلما
زاد هذا الرقم اتجهنا نحو القلوية وكلما
انخفض اتجهنا نحو الحامضية أما عند الرقم
 7فيدل هذا الرقم على درجة التعادل).
إن الدم في الحالة الطبيعية هو متعادل
حيث يتراوح PHالدم في الحاالت الطبيعية
.7.45_7.35
في حالة القالء التنفسي فإن طرح كمية
كبيرة من ثاني اوكسيد الكربون ذو الطبيعة
الحامضية يجعل  PHالدم مرتفعا مما يعني
أن الدم أصبح قلوياحيث يؤدي فرط التهوية
انخفاض الضغط
الهوائية ِإلى َ ِ
ِفي الحويصالت ُ
الجزئي لغاز ثاني أكسيد الكربون ويصاحبه
انخفاض في حمض الكربونيك في بالزما الدم.
ببساطة حمض الكربونيك هو الحمض
الناتج عن انحالل غاز ثاني أوكسيد الكربون
ف��ي ال��م��اء وأم�ل�اح حمض الكربونيك هي
البيكربونات  -HCO3والكربونات -Co3
وح��م��ض ال��ك��رب��ون��ي��ك م��ن األح��م��اض
الضعيفة ويلعب دورا أساسيا في ضبط PH
الدم.

37

إدارة
إﻋﺪاد:
د .ﺗﻤﻴﻢ اﻟﺸﺤﻨﺔ
 -ﺳﻮرﻳﺎ -

زﻣﺮة اﻟﺒﻨﺴﻠﻴﻨﻴﺎت واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺪواﺟﻦ

ﺗﻀﻢ زﻣﺮة اﻟﺒﻨﺴﻠﻴﻨﺎت ﻣﺮﻛّﺒﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﺷﺎﺋﻌﺔ اﻹﺳﺘﺨﺪام ﰲ
ّ
اﻟﺪواﺟﻦ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ :
ﺗﻴﻤﻮﺳﻴﻠﻠني  -أﻣﻴﻨﺪوﺳﻴﻠﻠني  -أﻣﻮﻛﴘ ﺳﻴﻠﻠني  -أﻣﺒﺴﻠني -ﻛﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻠﻠني
 ﺑﻨﺴﻠني Oاﻟﺘﻴﻤﻮﺳﻴﻠﻴﻦ
ﺻﻴﻐﺘﻪ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
C16 H18 N2 O7 S2

 ﻏري ﺷﺎﺋﻊ اﻹﺳﺘﺨﺪام ﰲ اﻟﺪواﺟﻦ ﻓﻌﺎل ﺿﺪ اﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ ﺳﻠﺒﻴﺔ اﻟﺠﺮام وﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ أي ﻧﺸﺎط ﺿﺪإﻳﺠﺎﺑﻴﺎت اﻟﺠﺮام وﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدات اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺘﺎﻻﻛﺘﺎﻣﺎز
ﻋﺪد رﻗﻢ  ١٦/٢٨١ــ دواﺟﻦ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ ــ 16

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺒﻴﺘﺎﻻﻛﺘﺎﻣﺎز:
اﻟﺒﻴﺘﺎ ﻻﻛﺘﺎﻣﺎز ﻫﻲ أﻧﺰميﺎت ﺗﻨﺘﺞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻜﱰﻳﺎ أو اﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ
ﺳﻠﺒﻴﺎت اﻟﺠﺮام واﻳﺠﺎﺑﻴﺎت اﻟﺠﺮام وﻫﻲ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻟﺼﻒ
واﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺘﺎ ﻻﻛﺘﺎم.
ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﺒﻴﺘﺎﻻﻛﺘﺎﻣﺎز ﻫﻲ اﳌﻜ ّﻮرات اﻟﻌﻨﻘﻮدﻳﺔ
ﻟﻜﻦ وﺑﻔﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺮﻛﺒﺎت ﺗﺴ ّﻤﻰ
ﻣﺜﺒﻄﺎت اﻟﺒﻴﺘﺎﻻﻛﺘﺎﻣﺎز :
وﻫﻲ ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻓ ّﻌﺎﻟﺔ ﺿﺪ اﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ اﻟﺘﻲ متﻠﻚ أﻧﺰﻳﻢ ﺑﻴﺘﺎﻻﻛﺘﺎﻣﺎز
وﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺮﻛﺒﺎت ﻧﺬﻛﺮ:
 ﺣﻤﺾ اﻟﻜﻼﻓﻮﻻﻧﻴﻚ ﺗﺎزوﺑﺎﻛﺘﺎم -ﺳﻮﻟﺒﻜﺘﺎم

إ ّن ﺣﻤﺾ اﻟﻜﻼﻓﻮﻻﻧﻴﻚ ﻣﺜﺒﻂ ﻗﻮي ﺗﺠﺎه أﻧﺰﻳﻢ اﻟﺒﻴﺘﺎﻻﻛﺘﺎم ﻟﻜ ّﻨﻪ
ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﲆ اﻟﺒﻜﱰﻳﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘ ّﻢ ﺗﻮﻟﻴﻔﻪ
ﻣﻊ اﻷﻣﻮﻛﴘ ﺳﻴﻠﻴني )ﻛﻮ_أﻣﻮﻛﺴﻴﻜﻼف( ﰲ ﻛﺜري ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷدوﻳﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
)ﺑﴩﻳﺎً ﻫﺬه اﻟﺘﻮﻟﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﺗﺤﺖ ﻣﺴ ّﻤﻰ ﺗﺠﺎري أوﺟﻤﻨﺘني(
ﻛام ﺗﺘﻮﻓّﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻣﻨﺘﺠﺎت أﺧﺮى ﻳﺘ ّﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﻒ اﻟﺘﺎزوﺑﺎﻛﺘﺎم
واﻟﺴﻮﻟﺒﻜﺘﺎم ﻣﻊ اﻷﻣﺒﺴﻠني.

اﻷﻣﻴﻨﺪوﺳﻴﻠﻠني ﻏري ﺷﺎﺋﻊ اﻹﺳﺘﺨﺪام ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺪواﺟﻦ
O

اﻣﻮﻛﺴﻲ ﺳﻴﻠﻠﻴﻦ )(Amoxicillin
ﺻﻴﻐﺘﻪ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
C16 H19 N3 O5 S

ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﺒﻜﱰﻳﺎ ﻛ ّﻮﻧﺖ ﻣﻨﺎﻋﺔ ﺿﺪ اﻷﻣﻮﻛﴘ ﺳﻴﻠﻠني ﺑﺪرﺟﺎت
ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻣﺜﻞ:
 اﻟﺰاﺋﻔﺔ اﻟﺰﻧﺠﺎرﻳﺔ )(Pseudomonas aeruginosa ﺑﻌﺾ اﻻﴍﻳﻜﻴﺎ اﻟﻘﻮﻟﻮﻧﻴﺔ )(Escherichia coli واﻟﻌﻨﻘﻮدﻳﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ staphylococcus aureusﻳﺼﻨﻊ ﺗﺠﺎرﻳﺎً ﻣﻊ ﺗﻮﻟﻴﻔﻪ ﻣﻊ ﺣﻤﺾ اﻟﻜﻼﻓﻮﻻﻧﻴﻚ)ﻛﻮ_أﻣﻮﻛﺴﻴﻜﻼف
اﳌﻌﺮوف ﺑﴩﻳﺎً ﺑﺎﻷوﻏﻤﻨﺘني( ﻟﻌﻼج اﻟﻌﺪوى ﺿﺪ اﻟﺒﻜﱰﻳﺎ اﳌﻔﺮزة
ﻷﻧﺰﻳﻢ اﻟﺒﻴﺘﺎ ﻻﻛﺘﺎﻣﺎز.
اﻷﻣﻮﻛﴘ ﺳﻴﻠﻠني ذو درﺟﺔ اﻣﺘﺼﺎص ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﺼﻞ ل90ﺑﺎﳌﻴﺔ وﻳﻄﺮح
ﻋﲆ ﺷﻜﻞ أﻣﺒﺴﻠني.
ميﺘﺎز اﻷﻣﻮﻛﴘ ﺳﻴﻠﻠني ﻋﻦ ﻏريه ﻣﻦ اﻟﺼﺎدات ﺑﺘﺤ ّﻤﻠﻪ ﻟﺪرﺟﺎت
ﺣﻤﻮﺿﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ.
ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ أوﺳﺎط ﺣﻤﻀﻴﺔ ﻧﻀﻄﺮ ﻟﺨﻠﻖ ﻫﻜﺬا أوﺳﺎط
ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﺪة أﻣﺮاض وﻫﺬه ﻣﻴﺰة ﻣﻬ ّﻤﺔ ﺟﺪا ً ﺟﺪا ً ﻟﻪ.
ﻳﻌﺒﺄ ﰲ أﻛﻴﺎس ﻋﺎزﻟﺔ ﻟﻠﻀﻮء إن ﻛﺎن ﻣﺼﻨﻌﺎً
ﻟﺬﻟﻚ ان ﻛ ّﻨﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎم ) ﺑﻴﻮر ( ﻏري ﻣﺼﻨﻊ ﻳﺠﺐ ﺣﻔﻈﻪ
ﻣﻦ اﻟﻀﻮء وﻋﺪم ﺗﻌﺮﻳﻀﻪ ﻟﻪ ﺣﺎﻟﻪ ﺣﺎل ﻛﺜري ﻣﻦ اﻷدوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨ ّﺮب
ﺑﺎﻟﻀﻮء.

ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﻮﻛﴘ ﺳﻴﻠﻠني
إ ّن أﻓﻀﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﻼج اﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم ﻫﻲ أن ﻧﺰﻋﺰع اﻟﻮﺳﻂ اﳌﻨﺎﺳﺐ
ﻟﺘﻌﺎﻳﺸﻬﺎ وﺗﻜﺎﺛﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﺎ ّدات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ.
وﻫﺬا اﻟﻮﺳﻂ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻫﻮ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻘﻠﻮي واﳌﺘﻌﺎدل ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﺎدات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ وﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ )ﻫﻨﺎ ﻧﻘﻄﺔ
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ( ﻣﻌﻬﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻮﺳﻂ ﺣﻤﻀﻴﺎً ﻓﻔﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺸﺪﻳﺪة
ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ّأﻻ ﺗﺠﺪي اﻟﺼﺎدات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻢ ﻧﻔﻌﺎً وذﻟﻚ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻘ ّﺪم ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﺮض وﺗﺼﻞ ﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺸﻠّﻞ اﻟﻌﺼﺒﻲ ﺣﻴﺚ متﻨﻊ
ذﻳﻔﺎﻧﺎت اﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم اﻟﻨﺎﻗﻞ اﻟﻌﺼﺒﻲ اﻷﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟني ﻣﻦ اﻟﺘﺤ ّﺮر ﻣﻦ
اﳌﺸﺎﺑﻚ اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ.
ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻧﻠﺠﺄ ﻟﻠﺤﻘﻦ اﻟﻌﻀﲇ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺼﺎدات ﻣﺜﻞ اﻷﻣﻮﻛﴘ
أو ﺟﻨﺘﺎﻣﻮﻛﺲ)ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻦ ﻣﻊ أﻣﻮﻛﴘ(
أو ﻟﻴﻨﻜﻮﻣﺎﻳﺴني أو اﻟﻠﻴﻨﻜﻮﺳﺒﻜﺘني)ﻟﻴﻨﻜﻮﻣﺎﻳﺴني ﻣﻊ ﺳﺒﻜﺘﻴﻨﻮﻣﺎﻳﺴني(.
وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺘﻘ ّﺪﻣﺔ ﺟﺪا ً ﻣﻤﻜﻦ ّأﻻ ﻳﺠﺪي اﻟﺤﻘﻦ ﻧﻔﻌﺎً أﻳﻀﺎً.

ﻳﺜﺒﻂ اﻷﻣﻮﻛﴘ ﺗﻜﻮن ﺟﺪار اﻟﺨﻠﻴﺔ اﻟﺒﻜﺘريﻳﺔ)ﻛﻐريه ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺴﻠﻴﻨﻴﺎت(
ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻳﺜﺒﻂ اﻟﱰاﺑﻂ ﺑني ﺳﻼﺳﻞ ﺑﻮﳌريات اﻟﺒﻴﺒﺘﺎﻳﺪوﺟﻼﻳﻜﺎن
اﻟﺨﻄﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺟﺰءا ً ﻫﺎﻣﺎً ﻣﻦ ﺟﺪار اﻟﺨﻠ ّﻴﺔ اﻟﺒﻜﺘريﻳﺔ.

ﻣﻦ اﻟﺠ ّﻴﺪ إﺿﺎﻓﺔ ﺻﺎدّات ﰲ اﻟﻌﻠﻒ ﺑﺸﻜﻞ وﻗﺎيئ ﺟﻴﺪة ﻣﺜﻞ:
 اﻟﺒﺎﺳﱰاﺳني اﳌﺤﻤﻀﺎت ﰲ اﻟﻌﻠﻒ اﳌﺤﻤﻀﺎت ﰲ اﳌﺎء ﺑﺸﻜﻞ دوري وإن مل ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ إﺻﺎﺑﺔ.ﻋﺪد رﻗﻢ  ١٧/٢٨١ــ دواﺟﻦ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ ــ 17

إدارة
أوردت ﻧﻘﻄﺔ ﺟﻌﻞ وﺳﻂ اﻷﻣﻌﺎء ﺣﻤﻀﻴﺎً ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺼﺎد اﻟﺤﻴﻮي.
ﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ ﺳﻴﺘ ّﻢ ذﻟﻚ وﻧﺤﻦ ﻧﻌﻠﻢ أ ّن ﻛﺜري ﻣﻦ اﻟﺼﺎ ّدات ﻻ ﺗﻌﻤﻞ
ﰲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﻤﴤ أو أﻧّﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﻤﴤ ﻟﻜﻦ ﻟﺪرﺟﺔ آس
ﻣﻌني ،أو أﻧّﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﰲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻘﻠﻮي.
ﻫﺪروﺟﻴﻨﻲ )ّ (pH
ﺣﻞ ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﺑﺈﻋﻄﺎء اﳌﺤ ّﻤﻀﺎت ﰲ اﻟﻌﻠﻒ وأﺑﺴﻄﻬﺎ
ﻣﻤﻜﻦ ّ
اﻟﺨﻞ ﻣﺜﻼً وﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت أﺣامض ﻣﺼ ّﻨﻌﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﴩﻛﺎت.
وإﻋﻄﺎء اﻟﺨﺰان اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ ﻣﺜﻼً ﻣﺤ ّﻤﻀﺎت ﺑﺠﺮﻋﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ دون ﺻﺎد
ﺣﻴﻮي ﺛﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻴﻮم ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺎﻟﺠﺔ.
وﻫﻨﺎ ﺗﺠﺐ اﻹﺷﺎرة ﻟﺪور اﻷﻣﻮﻛﴘ ﺳﻴﻠﻠني اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﰲ درﺟﺎت
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻮﺿﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ميﻜﻨﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﺤﻤﻀﺎت )اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ
اﻟﻮﺳﻂ اﳌﻼﺋﻢ ﻟﻠﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم( واﻟﺼﺎد اﻟﺤﻴﻮي)ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ( ﰲ ﻧﻔﺲ
اﻟﻮﻗﺖ ﺣﻴﺚ ﻟﻸﻣﻮﻛﴘ ﺳﻴﻠﻠني ﻣﻴﺰة ﻫﺎﻣﺔ وﻫﻲ أﻧّﻪ:
ﻳﻌﻤﻞ اﻷﻣﻮﻛﴘ ﺑﺪرﺟﺎت ﺣﻤﻮﺿﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﻐﺎﻳﺔ  ph=2ﻛام ﻫﻮ
ﻣﺬﻛﻮر ﰲ ﻣﺠﻠﺔ Journal of antimicrobial chemotherapy
ﻓﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺜﲆ ﻟﺘﻼﰲ ﺧﻄﺮ اﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم
ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ إﱃ ﻧﻘﻄﺔ ﻫﺎﻣﺔ:
اﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم ﺗﻨﺸﻂ إن ﻛﺎن ﻫﻨﺎﻟﻚ إﺟﻬﺎد أو إﺻﺎﺑﺔ ﻣﻌﻮﻳﺔ أﺧﺮى أو
إﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻛﺴﻴﺪﻳﺎ وإن ﻛﺎن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺿﻌﻒ ﻣﻨﺎﻋﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ
أﻧّﻬﺎ ﻏري ﻣﺘﻮاﺟﺪة ﺑﺎﳌﺰرﻋﺔ أﺻﻼً.
ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺰرﻋﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺴ ّﺒﺒﺎت اﳌﺮﺿﻴﺔ وﺗﺘﺒﻊ ﻓﻴﻬﺎ
أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺟﻴﺪة ﻟﻸﻣﻦ اﻟﺤﻴﻮي.
ﻓﺠﺮاﺛﻴﻢ اﳌﻄﺜﻴﺎت أو اﻟﻜﻠﻮﺳﱰدﻳﻮم ﺑﺄﻧﻮاع ﻋﺪﻳﺪة ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﰲ
اﻟﱰﺑﺔ)ﺣﻮل اﳌﺰرﻋﺔ( ﺑﺄﻋﺪاد ﻛﺒرية ﺟﺪا ً.
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Oاﻣﺒﺴﻠﻴﻦ )(Ampicillin
C16 H19 N3 O4 S

ﻫﻮ ﺻﺎد ﺣﻴﻮي ﻣﻦ زﻣﺮة اﻟﺒﻨﺴﻠﻴﻨﻴﺎت ﺷﺎﺋﻊ اﻹﺳﺘﺨﺪام ﰲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺪواﺟﻦ وﻫﻮ ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﻘﺎﺗﻠﺔ ﻟﻠﺒﻜﱰﻳﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺪاﺧﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺑﻨﺎء اﻟﺠﺪار اﻟﺨﻠﻮي اﻟﺒﻜﺘريي ﻓﻴﺠﻌﻠﻪ ﻏري ﻣﺴﺘﻘﺮ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺜﺒﻴﻂ
ﺗﺨﻠﻴﻘﻪ ﻣام ﻳﺆ ّدي ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﱃ ﻣﻮت اﻟﺨﻠﻴﺔ اﻟﺒﻜﺘريﻳﺔ.
ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻷﻣﺒﺴﻠني ﻗﺎﺗﻼً ﻟﻠﺒﻜﱰﻳﺎ أو ﻛﺎﺑﺤﺎً ﻟﻬﺎ وذﻟﻚ ﻳﺘﻌﻠّﻖ
ﺑﱰﻛﻴﺰه وﺑﺎﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﺤﻲ اﻟﺪﻗﻴﻖ.
اﻷﻣﺒﺴﻠني ﻏري ﻓ ّﻌﺎل ﺿ ّﺪ ﺳﻼﻻت اﻟﺒﻜﱰﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ أﻧﺰﻳﻢ
اﻟﺒﻴﺘﺎﻻﻛﺘﺎﻣﺎز ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻄّﻞ ﻫﺬا اﻷﻧﺰﻳﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﺪواء.
)ﴍﺣﺖ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﻴﺘﺎﻻﻛﺘﺎﻣﺎز ﰲ ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎﺑﻖ ووﺿﻌﺖ ﻫﻨﺎ
ﴍح ﺑﺎﻟﺼﻮرة ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷزرق(.
ﻫﻨﺎﻟﻚ أﺻﻨﺎف ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻳﺘ ّﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﻒ اﻷﻣﺒﺴﻠني ﻣﻊ اﻟﺴﻮﻟﺒﻜﺘﺎم
ﺗﺤﺖ ﻣﺴ ّﻤﻰ ﺗﺠﺎري أﻣﺒﻜﺘﺎم ﻟﻠﺘﺄﺛري ﻋﲆ أﻧﺰﻳﻢ اﻟﺒﻴﺘﺎ ﻻﻛﺘﺎﻣﺎز ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻮﻟﺒﻜﺘﺎم وإﺗﺎﺣﺔ اﳌﺠﺎل ﻟﻸﻣﺒﺴﻠني ﻟﻴﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻪ.
)اﻟﺴﻮﻟﺒﻜﺘﺎم أﺣﺪ ﻣﺜﺒﻄﺎت اﻧﺰﻳﻢ ﺑﻴﺘﺎﻻﻛﺘﺎﻣﺎز ﺗ ّﻢ اﻟﴩح ﻋﻨﻬﺎ ﰲ
ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎﺑﻖ(

اﻷﻣﺒﺴﻠني ذو ﺗﺄﺛري واﺳﻊ اﻟﻄﻴﻒ ﺿ ّﺪ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
اﻟﺠﺮام وﺳﻠﺒﻴﺔ اﻟﺠﺮام ﻫﻮاﺋﻴﺔ وﻻ ﻫﻮاﺋﻴﺔ.
ﻳﺒﺪأ اﻷﻣﺒﺴﻠني ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺘني ﻣﻦ إﻋﻄﺎﺋﻪ
ﰲ اﻟﺪواﺟﻦ ﻳﻌﻄﻰ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻔﻤﻮي.

Oاﻟﺒﻨﺴﻠﻴﻦ )(Penicillin
ﺻﻴﻐﺘﻪ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ C9 H11 N2 O4 S

 Oﻛﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻠﻴﻦ )(Cloxacillin
ﺻﻴﻐﺘﻪ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ C19 H18 ClN3 O5 S

اﻟﺒﻨﺴﻠني وﻧﺨﺘﻢ ﻓﻴﻪ زﻣﺮة اﻟﺒﻨﺴﻠﻴﻨﺎت وﺑﺈذن اﻟﻠﻪ أﻛﻮن ﻗﺪ ﺗﻜﻠّﻤﺖ
ﻋﻦ أﻛرث اﻟﺒﻨﺴﻠﻴﻨﻴﺎت ﺷﻴﻮﻋﺎً ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺪواﺟﻦ ،ﻫﻮ أ ّول ﺻﺎد ﺣﻴﻮي
اﺳﺘﺨﺪم ﰲ ﻋﻼج اﻷﺧامج اﻟﺨﻄﺮة ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺴﺎن.
ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺒﻨﺴﻠني :

Oاﻟﺒﻨﺴﻠني  :G
ﻏري ﺷﺎﺋﻊ اﻹﺳﺘﺨﺪام ﻛﺜريا ً ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺪواﺟﻦ
ﻫﻮ ﻣﻀﺎد ﺣﻴﻮي ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﺒﻨﺴﻠني ) ،(Penicillinﻓ ّﻌﺎل ﺑﺸﻜﻞ
ﺧﺎص ﺿﺪ اﻟﺒﻜﺘريﻳﺎ اﻟﻌﻨﻘﻮدﻳﺔ ) (Staphylococusﻫﺬه اﻟﺒﻜﺘريﻳﺎ
ﺗﺴ ّﺒﺐ اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﰲ اﻟﻌﻈﺎم واﳌﻔﺎﺻﻞ وأﻳﻀﺎً ﻓ ّﻌﺎل ﺿ ّﺪ اﻟﻌﻘﺪﻳﺎت.
اﻟﻜﻠﻮﻛﺎﺳﻴﻠﻠني ﻓ ّﻌﺎل ﺿﺪ اﻟﺒﻜﱰﻳﺎ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺒﻴﺘﺎﻻﻛﺘﺎﻣﺎز وﻏري اﳌﻨﺘﺠﺔ
ﻟﻬﺎ.
آﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ:
ﻳﻀﻌﻒ اﻟﻜﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻠني اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺘﻲ متﺴﻚ ﺟﺪار اﻟﺨﻠﻴﺔ اﻟﺠﺮﺛﻮﻣﻴﺔ
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻈﻬﻮر ﺛﻘﻮب ﰲ ﺟﺪران اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺠﺮﺛﻮﻣﻴﺔ.
وﺗﻌ ّﺪ ﺟﺪران اﻟﺨﻼﻳﺎ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻟﺒﻘﺎﺋﻬﺎ ﺣﻴﺚ متﻨﻊ اﳌﻮاد ﻏري اﳌﺮﻏﻮب
ﴪب ﻟﻠﺨﺎرج.
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ دﺧﻮل اﻟﺨﻼﻳﺎ ﻛام متﻨﻊ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺨﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘ ّ
وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺪواء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻊ ﻗﺪرة
اﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ ﻋﲆ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﺪار اﻟﺨﻠﻮي.
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ ﻣﻦ ﺻﻨﻒ اﻟﻌﻨﻘﻮدﻳﺎت أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻴﻮم ﻣﻘﺎوﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻀﺎد اﻟﺤﻴﻮي اﻟﻜﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻠني ،وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت.
ﺑﴩﻳﺎً ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺮﴇ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ ﺗﺤ ّﻤﻞ اﻟﺠﺮﻋﺎت اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ إﻋﻄﺎء
ﻫﺬا اﻟﺪواء .وﻟﻜﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ،أﺣﻴﺎﻧﺎً ،ﺟﺮﻋﺎت ﻛﺒرية ﺟﺪا.
ﺗﺒﺪأ ﻣﺪة اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ 2ـ  4ﺳﺎﻋﺎت وﻣ ّﺪة اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ  8ﺳﺎﻋﺎت.
ﻳﻮﺟﺪ ﺑﴩﻳﺎً ﺗﺤﺖ أﺳامء ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻋﺪﻳﺪة:
ﻛﻠﻮﻛﺴﺎ )(cloxa
اورﺑﻴﻨني )(orbenin

ﻳﻌﺮف أﻳﻀﺎً ﺑﺎﺳﻢ ﺑﻨﺰﻳﻞ ﺑﻨﺴﻠني
ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺸﺎﺋﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻤﻮﻳﺎً ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺪواﺟﻦ ﺣﻴﺚ أ ّن
اﻟﺒﻨﺴﻠني  Gﺣﺴﺎس ﺟﺪا ً ﻻﻓﺮازات وأﺣامض اﳌﻌﺪة ﻓﻴﻜﻮن أﺛﺮه ﻣﺤﺪود
ﺟﺪا ً.
وﺑﴩﻳﺎً ميﻜﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﲆ ﻫﺬه اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﻮﺿﻌﻪ ﺑﻜﺒﺴﻮﻻت ﻣﻘﺎوﻣﺔ
ﻷﺣامض اﳌﻌﺪة ﺑﻌﺪﻫﺎ ميﺘﺺ ﻣﻦ اﻷﻣﻌﺎء وﻳﺒﺪي ﺗﺄﺛريه أﻣﺎ ﰲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺪواﺟﻦ ﻓﻬﺬا ﻏري ﻣﻤﻜﻦ.
اﻟﺒﻨﺴﻠني Gﻳﺆﺛﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻋﲆ اﻟﺒﻜﱰﻳﺎ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﺠﺮام وﻫﻮ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺄﻧﺰﻳﻢ
اﻟﺒﻴﺘﺎ ﻻﻛﺘﺎﻣﺎز )اﻟﺒﻨﺴﻠني ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ(.
***ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻜﺘريﻳﺎت ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﺗﺼﻨﻴﻊ إﻧﺰميﺎت ﺗﻌﻄّﻞ دور
اﻟﺒﻴﻨﻴﺴﻴﻠّني ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺒﻴﺘﺎﻻﻛﺘﺎم  `-Lactamاﳌﻮﺟﻮدة
ﻟﺪى اﻟﺒﻴﻨﻴﺴﻴﻠّني ،ﻫﻲ اﻟﺒﻴﺘﺎﻻﻛﺘﺎﻣﺎز )ﺑﺎﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ) (`-Lactamase :أو
اﻟﺒﻴﻨﻴﺴﻴﻠّﻴﻨﺎز .(Penicillinase
ﻟﺘﺠﺎوز ﻫﺬه اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻳﺠﺐ إﻋﻄﺎء رادﻋﺎت ﻟﻠﺒﻴﺘﺎﻻﻛﺘﺎﻣﺎز
 `-Lactamase-inhibitorsﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻨﺪ وﺻﻒ اﻟﺒﻴﻨﻴﺴﻴﻠّﻴﻨﺎت
اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ،ذﻟﻚ ﻟﺤامﻳﺔ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺒﻴﺘﺎﻻﻛﺘﺎم وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ دور اﻟﺒﻴﻨﻴﺴﻴﻠّني ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﻄﻴﻞ؛ أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺮادﻋﺎت ﻟﻠﺒﻴﺘﺎﻻﻛﺘﺎﻣﺎز ﻫﻲ:
ﺣﻤﺾ اﻟﻜﻼﻓﻮﻻﻧﻴﻚ )ﺑﺎﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ،(Clavulanic acid :
ﺳﻮﻟﺘﺎﻣﻴﺴﻴﻠني
،(Sulbactam
)ﺑﺎﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ:
ﺳﻮﻟﺒﺎﻛﺘﺎم
)ﺑﺎﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ.(Sultamicillin:
ﻋﺪد رﻗﻢ  ١٩/٢٨١ــ دواﺟﻦ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ ــ 19

إدارة

 Oاﻟﺒﻨﺴﻠني:V
ﺷﺒﻴﻪ ﻟﻠﺒﻨﺴﻠني Gإﻻ أﻧﻪ أﻗﻞ ﺗﺄﺛريا ً
وﻳﻜﻮن ﺻﺎﻣﺪا ً أﻣﺎم اﻓﺮازات اﳌﻌﺪة.

 Oإﻳﺰوﻛﺴﺎزوﻟﻴﻞ-ﺑﻴﻨﻴﺴﻴﻠّﻴﻨﺎت :Isoxazolyl-Penicillin
 ﻣﺜﻞ أوﻛﺴﺎﺳﻴﻠني Oxacillin وﻓﻠﻮﻛﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻠني Flucloxacillin أﻣﻴﻨﻮﺑﻴﻨﻴﺴﻴﻠني Aminopenicillin أﻣﺒﻴﺴﻴﻠني اﳌﺸﻬﻮر Ampicillin وآﺳﻴﻞ-أﻣﻴﻨﻮﺑﻴﻨﻴﺴﻴﻠّني  Acyl-Aminopenicillinﻣﺜﻠﺒﻴﺒرياﺳﻴﻠني Piperacillinوﻫﺬه ﳌﺤﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻋﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﺒﻨﺴﻠني:
اﻟﺴﻜﻮﺗﻠﻨﺪي أﻟﻜﺴﻨﺪر ﻓﻠﻤﻨﺞ
اﻟﺒﻜﺘريﻳﻮﻟﻴﺠﻲ
اﻧﺘﺒﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ
ّ
ّ
) Alexander Flemingﻷ ّول ﻣ ّﺮة ﺳﻨﺔ  1928ﻟﺘﺄﺛري اﻟﺒﻴﻨﻴﺴﻴﻠّني.
وﺑﻌﺪ ﻋﴩ ﺳﻨﻮات ﺗ ّﻢ ﻋﺰل ﺟﺰيء اﻟﺒﻴﻨﻴﺴﻴﻠّني وﺗﺮﻛﻴﺰه ودراﺳﺘﻪ ﻋﲆ
ﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜني إرﻧﺴﺖ ﺗﺸني و ﻫﻮارد ﻓﻠﻮري .وﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﺜﻼﺛﺔ
ﺳﻨﺔ  1945ﺟﺎﺋﺰيت ﻧﻮﺑﻞ -ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ -ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ )اﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ(.

أﻳﻀﺎً وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ متﺘﻠﻚ اﳌﺎﻳﻜﻮﺑﻼزﻣﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺿﺪ
اﻟﺴﻴﻔﺎﻟﻮﺳﺒﻮرﻳﻨﺎت ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺴﺒﺐ.
ﺣﻴﺚ أن ﻣﺒﺪأ ﻋﻤﻞ اﻟﺴﻴﻔﺎﻟﻮﺳﺒﻮرﻳﻨﺎت ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﺗﺜﺒﻴﻂ ﺗﺼﻨﻴﻊ
اﻟﺒﺒﺘﻴﺪ اﳌﺨﺎﻃﻲ ﰲ ﺟﺪار اﻟﺨﻠﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺤﺪث ﺧﻠﻞ وﻇﻴﻔﻲ ﺧﺎﺻﺔ
ﻋﲆ اﻟﻀﻐﻂ اﻷﺳﻤﻮزي ﻟﻠﺨﻠﻴﺔ اﻟﺠﺮﺛﻮﻣﻴﺔ.
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم:
اﳌﻀﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻴﺘﺎﻻﻛﺘﺎم أي
*اﻟﺒﻨﺴﻠﻴﻨﻴﺎت
*اﻟﺴﻴﻔﺎﻟﻮﺳﺒﻮرﻳﻨﺎت
*اﻟﻜﺎرﺑﺎﺑﻴﻨﻴﻤﺲ
ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ اﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﻻ متﺘﻠﻚ ﺟﺪار ﺧﻠﻮي ﻣﺜﻞ
اﻟﻜﻼﻣﻴﺪﻳﺎ واﳌﺎﻳﻜﻮﺑﻼزﻣﺎ )ﺗﺠﺎوزا ً ﻧﺸﻤﻞ اﳌﺎﻳﻜﻮﺑﻼزﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﻟﻔﻆ
ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻓﺒﻌﺾ اﳌﺮاﺟﻊ ﺗﻌﺘﱪﻫﺎ ﻛﺎﺋﻨﺎت ﺣﻴﺔ ﻣﺠﻬﺮﻳﺔ دﻗﻴﻘﺔ اﻟﺤﺠﻢ ﻻ
ميﻜﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ أو ﺗﺸﺒﻴﻬﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻜﱰﻳﺎ وﺗﺴﻤﻰ اﳌﻔﻄﻮرات(
إن ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﺒﻴﺘﺎﻻﻛﺘﺎم ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻻرﺗﺒﺎط ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺰميﺎت
)ﻛﺎرﺑﻮﻛﴘ ﺑﺒﺘﻴﺪات_ﺗﺮاﻧﺲ ﺑﺒﺘﻴﺪاز _اﻧﺪوﺑﺒﺘﻴﺪاز( داﺧﻞ اﻟﻐﺸﺎء
اﻟﺨﻠﻮي ﻟﻠﺨﻠﻴﺔ اﻟﺠﺮﺛﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺟﺪار
اﻟﺨﻠﻴﺔ.
اﻟﺼﻮرة ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺨﻠﻴﺔ اﻟﺠﺮﺛﻮﻣﻴﺔ.

ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﻼمئﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ أول ﺧﻄﻮة ﻹﻧﺘﺎج ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ
اﻟﺒﻨﺴﻠني ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻛﻌﻘﺎر .ﰲ أﻛﺴﻔﻮرد ،أﻇﻬﺮ اﻟﺨﱪاء أ ّن اﻟﺒﻨﺴﻴﻠﻴﻮم
ﻧﻮﺗﺎﺗﻮم ﻳﻨﻤﻮ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﰲ أوﻋﻴﺔ ﺿﺤﻠﺔ ﺻﻐرية ﻣﻊ ﺳﻮاﺋﻞ ﻣﻐﺬﻳﺔ،
ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﺒﻨﺴﻴﻠﻴﻮم إﱃ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﻬﻮاء .ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ،ﺗﻢ
اﻛﺘﺸﺎف أن ﺧﺰاﻧﺎت »اﻟﺘﺨﻤري اﻟﻌﻤﻴﻖ« اﻟﻜﺒرية ميﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم إذا
ﺗﻢ ﺿﺦ اﻟﻬﻮاء اﻟﻨﻘﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﱪ اﻟﺨﺰاﻧﺎت .وﻗﺪ ازداد اﻹﻧﺘﺎج
ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ أﻛرث ﻋﻨﺪﻣﺎ متﺖ إﺿﺎﻓﺔ ﺧﻤﺮ اﻟﺬرة اﻟﺤﺎد إﱃ اﻟﺨﺰاﻧﺎت
وﻫﻮ ﻣﻨﺘﺞ ﺳﻤﻴﻚ ﻟﺰج ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻣﻦ اﻟﺬرة .اﺣﺘﻮى ﺧﻤﺮ اﻟﺬرة اﻟﺤﺎد ﻋﲆ
ﻣﻐﺬﻳﺎت ﻣﺮﻛﺰة زادت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ  12ﺿﻌﻔﺎً .ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﺧﻤﺮ اﻟﺬرة
اﻟﺤﺎد ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ،أﺻﺒﺢ ﻣﻜﻮﻧﺎً ﺟﻮﻫﺮﻳﺎً ﰲ إﻧﺘﺎج اﻟﺒﻨﺴﻠني واﺳﻊ
اﻟﻨﻄﺎق.
ﻳﺠﺪر اﻹﺷﺎرة ﻫﻨﺎ إﱃ ﺗﻄ ّﻮر اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺪواﺋﻴﺔ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻜﺘريﻳﺎت
)ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﻨﻘﻮدﻳﺔ( ،ﻣام اﺳﺘﺪﻋﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮا ّد اﻟﻔ ّﻌﺂﻟﺔ اﳌﺸﺘﻘّﺔ ﻃﺒ ًﻌﺎ
ّ
ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻨﻴﺴﻴﻠّني واﳌﺬﻛﻮرة ﺳﺎﻟﻔًﺎ.
ﻻ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ اﳌﺎﻳﻜﻮﺑﻼزﻣﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﺴﻠﻴﻨﻴﺎت
واﻟﺴﺒﺐ
إن اﳌﺎﻳﻜﻮﺑﻼزﻣﺎ متﺘﻠﻚ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺒﻨﺴﻠﻴﻨﻴﺎت ،ﻷن آﻟﻴﺔ
ﻋﻤﻞ اﻟﺒﻨﺴﻠﻴﻨﻴﺎت ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ اﻟﺠﺪار اﻟﺨﻠﻮي ﻟﻠﺨﻠﻴﺔ اﻟﺠﺮﺛﻮﻣﻴﺔ.
ﻋﺪد رﻗﻢ  ٢٠/٢٨١ــ دواﺟﻦ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ ــ 20

***ﻃﺒﻌﺎً اﳌﺎﻳﻜﻮﺑﻼزﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻬﺎ أﻛرث ﻣﻦ ﻋﴩﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺼﻴﺐ اﻟﺪﺟﺎج
واﻟﺮوﻣﻲ واﻟﺒﻂ واﻹوز واﻟﺤامم ﻻ متﺘﻠﻚ ﺟﺪار وﻏري ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ)ﺑﻌﺾ
اﻧﻮاﻋﻬﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﺣﺮﻛﺔ متﻮﺟﻴﺔ( وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺷﻜﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺄﺣﻴﺎﻧﺎً ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ
داﺋﺮي أو ﻛﺮوي أو ﺑﻴﻀﻮي أو ﺑﺸﻜﻞ ﺧﻴﻮط ﻋﺼﻮﻳﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻟﻘﻄﺮ
)اﳌﻔﻄﻮرة اﻟﺪﺟﺎﺟﻴﺔ اﻻﻧﺘﺎﻧﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺷﻜﻞ ﻛﺮوي ﻳﱰاوح ﻗﻄﺮﻫﺎ 0.5-0.2
ﻣﻴﻜﺮون(.

