


خمسون مقاالً تم نشرھا في المجالت العربیة
المتخصصة في مجال الدواجن

للدكتور : تمیم الشحنة

أتممت الیوم وبفضل هللا خمسین مقاالً متخصصاً في مجال الدواجن
ولم یزدني ذلك معرفة إال بمدى جھلي وقلة معلوماتي في بحر ھذه الصناعة

الكبیرة صناعة الدواجن
راجیاً من المولى أن یمدني بالقوة لالستمرار بالكتابة

لعل ھذه الكتابات تكون عوناً لي ولزمالئي في ھذه المھنة
وتسلیط الضوء على الكثیر من المشاكل التي تواجھ طبیب الدواجن في

الحقل
ومحاولة لالطالع على كل ما ھو جدید في ھذه الصناعة

ھذه المقاالت المتواضعة منھا ما كتبتھ اعتماداً على خبرتي الشخصیة
المتواضعة جداً ومنھا ما أعددتھ وترجمتھ من المراجع األجنبیة وأمھات

كتب الدواجن مع بعض اإلضافات من خبرتي البسیطة

وفیما یأتي عناوین ھذه المقاالت
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 (فيسبوك)مجموعة عالم الدواجن 

بعض المقاالت للدكتور 

 تميم الشحنة
 1المجموعة 
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ةنحشلا ميمت : روتكدلل قملااالت ضعب
(2) ةعومجملا

. ايروس / نجاودلا ةلجم _ ريخب باصخ اإل لهف ريخب كويدلا تناك اذإ ●

. رصم / ةيطسوأ قرشلا موك تود نجاود ةلجم _ نجاودلا ةيذغت يف اهرودو ةردانلا نداعملا ●

. نانبل / ايقيرفإ لا مشو طسو األ قرشلا نجاود ةلجم _ ضيبلا ةرشق هوشت جذامن نم ضعب ●

. ايروس / نجاودلا ةلجم _ نجاودلا يف ضيبلا لكأ ةرهاظ ●

. رصم / ةيطسوأ قرشلا موك تود نجاود ةلجم _ ناصيصلا نيضحت ةيادب دنع اهب مايقلا بجي ةيبهذ حئاصن ●
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تغذية    
الدواجن

كسبة الذرة القابلة 
للهضم واستخدامها 

في تغذية الدواجن 

إعداد: د. تميم الشحنة
- سوريا -

ولكنه  الدواجن  علف  يف  بديل  مكّون 
السكريات  من  عالية  تركيزات  عىل  يحتوي 
غري النشوية وهي تنتج بعد تخمر النشا أثناء 
إنتاج اإليثانول (Pahm وآخرون، 2009) وقد 
تّم االعرتاف بها كمصدر جيد للربوتني والطاقة 

والفيتامينات القابلة للذوبان يف املاء. 

من  و70٪   60 بني  ما  العلف  تكلفة  متثّل 
للبحث  يدعو  ماّم  اإلنتاج   تكاليف  إجاميل 
يف  البديلة  العلف  مكّونات  عن  كبري  بشكل 

أعالف الدجاج الالحم.
 (DDGS)  تعترب كسبة الذرة القابلة للهضم

مكّونًا بديالً يف علف الّدواجن. 
  

السكريات  هي  وما  ذلك؟  يعني  ماذا 
أو  النشوية  غري  السكريات  النشوية  غري 

الكربوهيدرات املعّقدة 
(non‐starch polysaccharides-NSP)

األطعمة  يف  املوجودة  النشويات  بخالف 
الجزء  هي  النشوية  غري  السسكريات  فهذه 
مبعنى  الغذائية  لأللياف  املكون  الرئييس  
بالنسبة  الهضم  صعبة  فهي  وأسهل  أوضح 
األلياف  بالرغم من صعوبة هضم  للدواجن. 
بتلك  ليس  األمر  أّن  إّال  للّدواجن  بالنسبة 
املوجودة  الّنافعة  للبكرتيا  بالنسبة  الصعوبة 

يف أمعاء الدواجن.

يف البداية ما هي كسبة الذرة القابلة للهضم 
Corn distillers dried grains with solubles

(DDGS) ًواختصارا

فول  كسبة  إذاً  ملاذا  هنا،  قليالً  لنتوقّف 
يف  ما  نوعاً  كبرية  بكّميات  تستخدم  الصويا 
كسبة  عن  نسمع  نكن  ومل  الدواجن  علف 
الذرة فهي  لكسبة  بالنسبة  الذرة كام ذكرت 
الهضم  الّصعبة  األلياف  من  املحتوى  عالية 
الفقرية  الصويا  كسبة  بعكس  الّدواجن  عىل 
لكسبات فول  (أقل من %3  الخام.  باأللياف 

الصويا املجففة).
لكم  أقول  دعوين  سبق  ما  كل  من  بالرغم 
الّدواجن  يف  الذرة  كسبة  استخدام  أنه ميكن 
يف  وليس  معني  عمر  وبعد  محّددة  بكميات 

األعامر الصغرية. 
التّسمني  دجاج  قطعان  يف  يفيد  قد  هذا 
األّمهات  ودجاج  متأّخرة  عمريّة  مرحلة  يف 

والبيّاض ملّدة طويلة من وقت تربيتها ولكن 
تزال  ال  املوضوع  حول  فالدراسات  لألسف 

قليلة.
أبحاث  مجلة  يف  نرشه  تم  مقاال  وجدت 

الدواجن التطبيقية 
(Journal of Applied Poultry Research)

بتاريخ 24/4/2020.
تقييم  هو  التجربة  هذه  من  الهدف  كان 
وجبات  يف   DDGS تضمني  مستوى  تأثري 
الدجاج الّالحم من 22 إىل 42 يوم من العمر.  
تّم توزيع إجاميل 980 ذكر دجاج من ساللة 
Cobb 500 بعمر 22 يوماً مبتوّسط وزن 923  
مستويات   7 مع  متاماً  عشوايئ  تصميم  يف  غ 

متزايدة من كسبة الذرة القابلة للهضم  
(0، 10، 40، 70، 100، 130، 160) غرام /

كغ علف. 
وتثبيت بقية املعطيات األخرى جميعها يف 
العلفي  والربوتني  الحرارة  درجة  من  التجربة 

ونظام املعالف واملشارب… إلخ متساوية.
منشأة  من   DDGS عىل  الحصول  وتّم 
التّجربة  اإليثانول طوال فرتة  لصناعة  واحدة 
وتّم  التجربة  يف  الوحيد  املتغرّي  هو  وكان 
إدخاله يف النظام العلفي بنسب مختلفة كام 

هو موضح يف الصورة. 
التّجربة  نهاية  يف  املعايري  بعض  قياس  ثّم 
وتطّور  العلف  ومعّدل سحب  الجسم  كوزن 

204.0 x 266.0 mm



الجهاز الهضمي وجودة لحوم الذبيحة ونسبة التّصايف  فخلصت التّجربة إىل 
إمكانيّة تضمني ما يصل إىل 160 غرام  من DDGS لكّل كيلوغرام من العلف 
يف عالئق دجاج التّسمني من عمر 22 يوم لعمر 42 يوم دون تأثري سلبي عىل 
ال  ذكرت  كام  الّدراسات  ولكّن  كثرية  أخرى  ومؤرشات  اللّحوم  وجودة  األداء 

زالت قليلة ومل أجد دراسات عن استخدامها يف الدجاج البيّاض أو األّمهات.

أثبتت نتائج التجربة :

يف   DDGS بإدراج  العلف  سحب   ومعّدل  الجسم   وزن  زيادة  تتأثّر  مل 
الّنظام العلفي للّدجاج الّالحم من 22 إىل 42 يوماً من العمر كام هو موضح 

يف الصورة. 

204.0 x 266.0 mm
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التّوازن  إىل  التّأثري  نقص  يُعزى  أن  ميكن   
الغذايئ املناسب للخلطة العلفية املستخدمة 

وتّم تحليل DDGS قبل تركيبة األعالف.
 وتّم استكامل األحامض األمينية اإلصطناعية 
 DDGS وذلك لوجود محتوى اليسني أقّل يف

مقارنًة بالّذرة أو وجبة فول الصويا. 
 مل تظهر التّجربة إنخفاضاً ملحوظاً يف وزن 
األعضاء بشكل عام باستثناء وزن الكبد الذي 

أظهر إنخفاضاً بسيطاً. 
مع  الكبد  وزن  إنخفاض  سبب  يكون  قد 
تضمني DDGS بسبب إنخفاض الّنشاط األييض
 (2012, Mateos et al. 2010, Barbosa et al.)

  ومع ذلك، حدث هذا التأثري فقط يف العالج 

يتأثّر  ومل   DDGS من  كجم  جم/   10 بـ 
 .DDGS مبستويات التّضمني األعىل لـ

الحظ انخفاضاً خطّياً يف وزن الكبد للفروج 
إدراج  زاد  حيث  العمر  من  يوماً   28 عند 

DDGS من 0 إىل 300 جم/ كجم.  

التأثري  هذا  يكون  أن  ميكن  للمؤلفني  وفقاً 
لكل  للجليكوجني  فرعي  تراكم  عن  ناتجاً 

وحدة من مساحة الكبد.

الخالصة والنتيجة: 
ميكن تضمني ماّدة DDGS  مبستويات تصل إىل 160 جم/ كجم

يف علف الّدجاج الّالحم من 22 إىل 42 يوماً من العمر دون تغيري أداء دجاج التّسمني والذبيحة  وجودة لحم الذبيحة دون تأثر 
درجة PH لحم الذبيحة وقدرة اللّحم عىل اإلحتفاظ باملاء.

عىل  الّضوء  املؤلّفون  سلّط  ذلك   ومع   
هذه  لتأكيد  النسيجي  التّحليل  إىل  الحاجة 

الفرضية.
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أنّها  املطثيات  خطورة  تكمن 
تشكيلها  بسبب  دامئاً  موجودة 

لألبواغ
مالمئة  غري  بظروف  البكرتيا  متّر  قد   

للبقاء كنقص يف الغذاء أو املاء لذلك تتبّع 
بعض األنواع وسيلة للبقاء وهي تشكيل بنية 

مقاومة تتألّف بجدار سميك وشديد املقاومة 
تحفظ  حيث   (Spore) بالبوغة  ندعيه  ما  هو 

والقليل  كروموزومها  من  األكرب  القسم  البكرتيا 
جّداً من السيتوبالسم داخل هذا الجدار حيث تفقد 

تصبح  أن  إىل  هذا  البوغة  تشكل  قبل  مائها  معظم 
الظروف مناسبة فتنفش البوغة وتعطي الخلية البكتريية 

لتعاود نشاطها الّسابق. 

البكتريي   (Endospores (التّحوصل-  الّداخيل  التبوغ  يُعّد 
أحد أكرث أشكال الحياة مقاومة للغاية عىل وجه األرض ويسمح 

للبكترييا بالبقاء عىل قيد الحياة إىل أقىص درجات الحرارة والجفاف 
مبقاومة  لها  يسمح  الكلوسرتيديوم  حالة  ويف  واملطّهرات  واإلشعاع 

من  لإلنتفاش  وتعود  مالمئة  الظّروف  تصبح  لحني  األوكسجني  وجود 
جديد. 

اإلجراءات  أو غريها من  الجراحيّة  العمليّات  يف  يعترب هاّماً  األمر  وهذا 
القضاء عىل  القدرة عىل  فقط  للمعّقامت  أنَّ  تعقيم حيث  إىل  تحتاج  التي 

األبواغ أّما التطهري فيقيض عىل البكرتيا غري املتبوغة.
بإحاطة نفسها بغالف سميك مكّونة ما  الجرثومة  التّبوغ يعني هو أن تقوم 

يسمى بالبوغة وذلك يف الظّروف غري املالمئة.
إّن طول املّدة التي تستطيع فيها األبواغ البقاء عىل قيد الحياة أمر مذهل وميكن 

قياسه ليس بعرشات أو مئات السنني بل باملاليني.  
هذه الهياكل الرّائعة وتعبري «رائعة» صحيح ومناسب ومن مصلحة الكلوسرتديوم ولكّنه 

ليس أبداً من مصلحة من تغزوه الكلوسرتديوم وذلك ألّن األبواغ تلعب الّدور املحوري يف 
انتشار العدوى ويف تلّوث املواد الغذائية والتّسّمم الغذايئ.

لدى  التّبوغ  آلية  لفهم  املختربات  من  العديد  يف  بقليل  ليس  وعددهم  الباحثون  ويعمل 
الكلوسرتديوم.

وإّن عمليتي التّبوغ وإعادة اإلنتاش عمليّتني  معّقدتني ولن أخوض كثرياً فيهام .

بجرثومة  تحيط  التّي  الطّبقات  هيكليّة  أو  األغلفة  مجموعة  بسيط  بشكل  توضح   (1 (الصورة  و 
الكلوسرتديوم املتبوغة (أو توضح بنية البوغة)

أمراض

الكلوسترديوم
في الدواجن 

  (المقال ا�ول)

إعداد: د. متيم الشحنة
سوريا/حامة
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Structural Layers of bacterial spores
(الصورة 1) األغلفة املحيطة بالبوغة

مجال  يف  يهّمنا  وما  تقريباً  حولنا  مكان  كل  يف  موجودة  املطثيات 
الدواجن هي خمسة أنواع من املطثيات: 

(Clostridium Perfringens)  كلوسرتديوم برفرينجينز
(Clostridium Botulinum)  كلوسرتديوم بوتيلينيـوم

(Clostridium Colinum)  كلوسرتديـوم كـولينيـوم
(Clostridium Difficile)  كلوسرتديـوم ديفيسيـل

 (Clostridium Septicum)  كلوسرتديـوم سيبتيكوم

املطثية الحاطمة:
(Clostridium Perfringens) الكلوسرتديوم برفرينجينز

مجربة  هوائيّة  ال  جراثيم  املطثيات  من  عائلتها  أفراد  كباقي  هي 
أي أنها ال تحتاج إىل األوكسجني لتعيش أو باألحرى هي ال تستطيع 

العيش بوجود األوكسجني.
يف الطّبيعة، تعيش املطثيّة الحاطمة يف عمق الّرتاب وأيضاً الغبار 
الطّيور  أمعاء  يف  طبيعي  بشكل  تتواجد  إنها  بل  الّدواجن  وفرشة 

السليمة وعندما تصبح الظروف مالمئة لها فإنّها تصبح ممرضة.
وعندما تشعر بوجود األوكسجني فانها تنتج أبواغاً مقاومة بشّدة 

حتى أّن هذه األبواغ تقاوم الحرارة العالية والطهي.
وعندما تتحّسن الظروف املحيطة تتحّول هذه األبواغ إىل مطثيات 

حاطمة ناضجة.

يف الحقيقة عندما توجد املطثيات الحاطمة يف درجة حرارة مثىل 
لتكاثرها  يكون معّدل تكاثرها هو األعىل بني باقي الجراثيم.

تتلّون  عندما  البنفسجي  باللّون  تبدو  الغرام  إيجابية  بكرتيا  هي 
وتسّمى  قضبان  أو  كبرية  أسطوانات  بشكل  وتبدو  غرام  بصبغة 

.(Bacilli) عصيات
(قمت بتصنيف بسيط للجراثيم اإليجابية الغرام والّسلبية الغرام يف 

كتايب تصنيف الّصادات الحيوية واستخداماتها يف الّدواجن)
الطّعام عند  لتلّوث  الّسبب األكرث شيوعاً  الحاطمة  املطثيات  تعّد 

البرش وتلّوث العلف عند الّدواجن. 
الطّعام  تلّوث  ما  عادًة  ألنّها  الكافرتيا  بجرثومة  تسّمى  وأحياناً 
املحّرض بكّميات كبرية واملحفوظ بجو دافئ ملّدة طويلة كام يحصل 

يف الكافرتيا والبوفيهات.
الحاطمة  املطثية  وجود  عن  كثرية  دراسات  من  واحدة  وهذه 
(املطثية  بريفرينجينز  الكلوسرتديوم  بعنوان:  الدواجن  أعالف  يف 

الحاطمة). 
العالجات  طريق  عن  بها  والتّحّكم  الّدواجن  علف  مكّونات  يف 

الكيميائية.
إّن العوامل املمرضة التي تسبّب إلتهاب األمعاء الّنخري يف قطعان 
الفّروج (كلوسرتديوم بريفرينجينز) قد وجدت بنسبة %60 من عيّنات 

العلف يف الربازيل. 
حيث وجد الباحثون أّن بعض املعالجات الكيميائية كانت فّعالة 

يف الحّد من التّلّوث بها.

علف الفروج ميكن أن يتضّمن اللّحم والعظام كمكّونات حيوانيّة   
وأيضاً يتضّمن مكّونات نباتيّة.

يكون  أن  ميكن  العلف  ملكّونات  األساسيّة  امللّوثات  من  واحد   
كلوسرتديوم بريفرينجينز تبعاً لعلامء يف جامعة برازيليّة.

يف ورقة بحث من عدد يف مجلّة أبحاث الطّيور التّطبيقية يرشح 
الباحثون أنّه بسبب وجود مواد كيميائية لديها القدرة عىل تثبيط منو 
هذا العامل املمرض أجروا تجربتني لتقييم آثار هذه املواد الكيميائية 

عىل منو كلوسرتديوم بريفرينجينز C تجريبياً يف مكونات العلف.
يف التجربة األوىل: كان الهدف هو التّحقق من وجود كلوسرتديوم 

بريفرينجينز C يف عينات من املكونات العلفيّة.
والفورم  الساملكس  آثار  تقييم  الهدف  كان  الثّانية:  التجربة  يف 
.C ألدهيد واألحامض العضويّة تجريبياً عىل كلوسرتديوم بريفرينجينز
الباحثون عزلوا كلوسرتديوم بريفرينجينز C من %60 من عيّنات   

األعالف.
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أمراض
متّت املعالجة بـ 3 جرامات /كج من الساملكس التي كانت تتكّون   

من حمض الربوبيونيك والفورم ألدهيد والتريبينات 
فانخفضت كّمية كلوسرتديوم بريفرينجينز C يف عيّنات األعالف   

وقد كانت الفعاليّة أكرب بعد خمسة أيام من العالج 
وجدت فروق كبرية بني املنتجات ومّدة التّأثري ومل توجد اختالفات   

بني املكّونات العلفية.
من  أكرث  فّعالة  كانت  والسامليكس  ألدهيد  بالفورم  العالجات   

العالجات باألحامض العضوية.

الذيفانات الّداخلية والخارجية الخاّصة بالبكرتيا
 إعلم يا صديقي أّن هنالك الكثري من األمراض التي تصيب الّدواجن 
قد يكون لها طورين متتالني متقاربني إن صّح التّعبري أو مبعنى آخر 

تستمّر اإلمراضيّة حتّى بعد موت الجراثيم لفرتة قصرية من الزمن.
 فقد يعالج الطّبيب املرشف عىل املزرعة الحالة املرضيّة الّناتجة 
عن مسبّب جرثومي عالجاً صحيحاً مناسباً معتمد عىل أسس علميّة 
ليوم  تتوقّف  قد  أو  تبقى مستمرّة   النفوق  ولكّن حاالت  ومخربيّة 

واحد ثّم تعود اإلمراضية ولكن بشكل آخر.
 فبالطّبع اللّوم هنا ليس عىل الطبيب املرشف 

 كيف ذلك؟
ببساطة بعض الجراثيم بشكل عام تفرز نوعني من الذيفانات أو 

الّسموم 
تكون  السموم  وهذه   (Endotoxins) داخلية  سموم  أّوالً    -
موجودة يف الجدار الخلوي للجرثومة أي من أصل تركيبها وتتميّز 
بوجودها الجراثيم سلبيّة الغرام وال توجد هذه الّسموم الّداخلية 

يف الجراثيم ايجابية الغرام  (الصورة 2)
اإليجابية  الجراثيم  وتفرزها   (Exotoxins) خارجيّة  سموم  ثانياً    -
بعيداً  أن تسبّب إصابات  السموم ممكن  الغرام هذه  والّسلبية 
عن  الّسموم  هذه  تحمل  حيث  بالجسم  تواجدها  مكان  عن 
الّدم متاماً كام يحدث يف حاالت اإلصابة بالّسم العصبي  طريق 
الذي تنتجه الكلوسرتديوم بوتولينيوم وحاالت الّشلل املرافقة لها.
  إذاً، ما عالقة كل هذا الكالم ببداية الكالم وماذا يعني أّن لبعض 

الجراثيم طورين إمراضيني متالحقني ومتقاربني بالفرتة الزمنية؟
الكثري من الّدراسات القدمية والحديثة تؤكّد أّن الذيفانات الّداخلية 
الجرثومية ال تصبح  للخلية  الخلوي  الجدار  أنّها من أصل  قلنا  التي 

فّعالة إّال بعد موت الخليّة البكتريية أي بعد قيام الطبيب بالعالج.
حيث أّن البكرتيا الحيّة تسبّب الطّور األول للمرض وغالباً ما يكون 
وتحلّل  البكترييّة  الخليّة  وموت  املعالجة  وعند  حاّداً  التهابيّاً  فعالً 

الثاين للمرض واملوجة  جدارها الخلوي يتحرر الذيفان ويبدأ الطور 
الثّانية للّنفوق.

طريق  عن  املضيف  إتالف  يف  الخارجي  الّسم  يتسبّب  أن  ميكن 
تدمري الخاليا أو تعطيل التمثيل الغذايئ الخلوي الطبيعي.

 فهو قوي للغاية وميكن أن يسبّب رضًرا كبريًا للمضيف. 

وتكمن خطورة الذيفانات الخارجية (كالّتي تفرزها الكلوسرتديوم) 
ألنّها ميكن أن تؤّدي وظيفتها بطريقتني:

الطّريقة األوىل أن  يتّم إفراز الّسموم الخارجية من قبل البكرتيا 
الحيّة. 

بعد  الّداخلية  الّسموم  تحّرر  غرار  عىل  تكون  الثانية  والطّريقة 
موت الخليّة البكترييّة حيث يتّم إطالق الّسموم الخارجيّة أثناء تحلّل 

الخليّة.
ينتجها  التي  املّضادة  لألجسام  معرّضة  الخارجية  الّسموم  تكون 
لدرجة  ساّمة  الخارجيّة  الّسموم  من  العديد  ولكن  املناعي،  الجهاز 
فرصة  املناعي  للجهاز  تتاح  أن  قبل  للمضيف  قاتلة  تكون  قد  أنّها 

لرتكيب دفاعات ضّدها.

(الّصورة 2) السموم الداخلية والخارجية
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لن نخوض يف الحديث عن الذيفانات الّداخلية التي تفرزها البكرتيا 
الجرام فمحور  البكرتيا سلبية  بالحديث عن  الجرام وال حتى  سلبيّة 

حديثي يف هذا الكتاب هو الكلوسرتديوم وذيفاناتها فقط.
 بشكل عام جنس الكلوسرتيديوم ينتج سموماً أكرث من أي جنس 

.(Fonstein and Haselkorn- 1995) جرثومي آخر
البالزميدات  عىل  للكلوسرتديوم  الخارجية  الّسموم  وجود  وإّن 

تعطي لهذه الّسموم خاّصية عدم اإلستقرار.

إىل ثالث  املمرضة عىل نطاق واسع  الكلوسرتديوم  ميكن تصنيف 
مجموعات بناًء عىل أنسجتها املضيفة.

التي  العصبيّة  الّسامة  الكلوسرتيديا  من  األوىل  املجموعة  تتكّون 
تنتج الّسموم التي تؤثّرعىل الجهاز العصبي.  

وتتميّز  للّنسج  الّسامة  كلوسرتيديا  من  الّثانية  املجموعة  وتتكّون 
للخاليا  والوظيفيّة  الهيكليّة  الّسالمة  تؤثّرعىل  التّي  الّسموم  بإنتاج 

املضيفة املوجودة يف أو بالقرب من موقع اإلصابة.  
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الجدول اآليت يوضح مقارنة بسيطة بني الذيفانات الّداخلية والذيفانات الخارجّية:

كلوسرتيديا  من  الّثالثة  املجموعة  تتكّون 
سامة معوية تنتج الّسموم التي تؤثّرعىل الجهاز 

.(Lyras and Rood 2006) الهضمي

عىل  توجد  ألفا  سّم  تشفري  جينات  وإّن 
الكروموسومات وليس البالزميدات بينام جينات 
تشفري سموم أخرى توجد عىل بالزميدات كبرية 
 CPE الّداخيل  الّسم  الكروموسومات  خارج 
له  املشفرة  الجينات  تتواجد  أن  ممكن  املعوي 

إّما عىل الكروموسومات أو عىل البالزميدات 
موقع الجني املشفر لذيفان  CPE يف عزالت 
حني  يف  الكروموسومات  هو  الغذايئ  التّسّمم 
البرشي  الهضمي  الجهاز  أمراض  عزالت  يف  أنّه 
والعزالت  غذايئ  الغري  التّسمم  بها  املتسبّب 
أّن الجني املشّفر موجود  املأخوذة بيطريّاً وجد 

 .(Cornillot et al 1995) عىل البالزميدات
بعض  تواجد  أماكن  يوضح  اآليت  والجدول 
أو  (برشيّاً  عام  بشكل  الكلوسرتديوم  ذيفانات 
الكروموسومات  أو  البالزميدات  عىل  بيطريّاً) 

وبعض اآلثار التي تسبّبها.

Toxins of Clostridium perfringens (Modified from Petit, Gibert & Popoff 1999;
 Johansson, 2006)
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أمراض
املطثيـــة  علـــى  الحـــاوي  للعلــف  الطيــور  تنــاول  عنــد   
بصنع  األمعاء ويف غضون 24 ساعة  الجراثيم  الحاطمــة ستستعمر 
ذيفان املطثية الحاطمة الّداخيل الذي يسّمى CPE  وهي اختصار لـ

Clostridium  Perfringens Enterotoxin ولكن فعالً أمر يدعو 
برفرنجز ذيفان داخيل وقبل  للكلوسرتديوم  أن  نقول  أن  لالستغراب 
قليل كنت أذكر أّن الذيفانات الخارجية توجد فقط يف البكرتيا سلبية 

الغرام؟
لعّل املقولة أّن لكّل قاعدة شواذ غري كافية وخاّصة يف مجال علم 
الجراثيم حيث أّن هنالك طفرات باستمرار تغرّي بنية الجراثيم وآليّة 

.CPE عملها وذيفاتها  ويبدو أن هذا ما حصل بالنسبة للذيفان
يستهدف  بأنّه  شديد  باختصار  الذيفان  هذا  خطورة  تكمن 
الخاليا  تربط  التي   (Tight junctions) املحكمة   اإلرتباطات 

الظّهارية املبطّنة لألمعاء (الصورة 3)

CPE (الصورة 3) تخرب الظهارة املعوية بوساطة ذيفان

وعندما تتخرّب هذه اإلرتباطات فسيؤّدي ذلك إىل التهاب األمعاء 
وتدمري هيكل جدرانها بالكامل وبالتايل سوء شديد باإلمتصاص وفقد 

شديد لسوائل الجسم أي مبعنى آخر إسهال شديد.
الّتام لخاليا الظهارة املعويّة  أيضاً يسّبب هذا الذيفان الّتخريب 

وفق اآللية اآلتية:
املربّعات  أي   (claudin) كالودين  مبستقبالت  أّوالً   CPE يرتبط 
املضيفة  الظّهارية  للخاليا  القّمي  الّسطح  عىل  املوجودة  الخرضاء 
ستّة)  (حوايل  عّدة  من  يتكّون  صغرياً  معّقداً  ويشّكل  األمعاء  يف 
معّقدات صغرية والتّي تحتوي أيًضا عىل كالودين غري مستقبل (غري 
  CPE معروض يف الصورة) التي تتفاعل لتعزيز تكوين أوليجومري الـ
عبارة  هو  (واألوليجومري    CPE oligomerization تُسّمى  بعملية 
وحدات  من  تتكّون  التي  الكيميائية  املواد  من  جزيئيي  معقد  عن 
متكّررة قليلة عىل عكس البوليمر) الذي سينتج عنه تكوين ما يسمى 

عىل  بعد  فيام  مسام  سيشّكل  الذي  الهيكل  أو   (prepore)الربيبور
سطح الغشاء السيتوبالسمي للخاليا الظهارية يف األمعاء.

الربيبور  من   CPE جزيئات  يف   ( -hairpins)هريبينز البيتا 
الغشاء  الذي يدخل يف   ( -barrel) باريل  البيتا  بعد  ستشّكل فيام 

.CH-1 السيتوبالسمي لتكوين مسام نشط مسّمى
الجرعات املنخفضة من CPE ستسبّب تدفّق محدود للكالسيوم 
السيتوبــالسمــي  الكـالبيـن  وتفعيــــل  الخــليّــة  داخــل  إلــى 
اإلنزميات  من  واحد  عن  عبارة  وهو   (cytoplasmic calpain)
املختلفة التي تشارك يف التحلّل الربوتيني للربوتينات ويتّم تنظيمها 
عن طريق تركيز أيونات الكالسيوم  ليسبّب بعد ذلك موت الخاليا 
أنزيم  أنّه  عىل  معروف  األخري  وهذا   .Caspase-3 بوساطة  املربمج 
مسؤول عن املوت املربمج للخاليا عن طريق تدمري الهياكل الخلوية 

آليات عديدة منها تدمري الربوتينات الهيكليّة الخلويّة.
الجرعات العالية من CPE يسبّب تدفّق كبري للكالسيوم لداخل 
 (cytoplasmic calpain) السيتوبالسمي  الكالبني  وتفعيل  الخلية 
الذي يحّفز املوت اإلقفاري (أو الورمي للخاليا) حيث تتميّز العمليّة 
بنضوب ATP داخل الخليّة ماّم يؤّدي إىل ضعف املضّخات األيونيّة  
وتكثّف  كولجي  وجهاز  اإلندوبالزمية  الّشبكة  ومتّدد  الخاليا  وتورّم 
السيتوبالزميّة  الفّقاعة  وتكوين  الكروماتني  وتكتّل  امليتوكوندريا 

وموت الخليّة وإزالتها فيام بعد عن طريق البلعمة.
يكشف التّلف املورفولوجي للخاليا السطح القاعدي الجانبي للخاليا 
 CH-1 إىل مستقبالت أخرى لتشكيل مركب CPE ماّم يسمح بوصول
إضايف. عالوة عىل ذلك  يسمح التّعرّض السطحي الجانبي هذا بتشكيل 
مركب كبري ثاٍن يسمى CH-2  والذي يؤّدي إىل استيعاب مستقبالت 
CPE  والكالودين يف الغشاء السيتوبالزمي كام حدث سابقاً. (الصورة 4)

(الصورة 4)
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الّسموم من نوع  CPE مجموعة واسعة من أنواع  ميكن أن تدّمر 
الخاليا يف املخترب ويف الجسم الحي ماّم يشري إىل أنّه ميكن أن يكون 

له إمكانيّة يف القتل املبكر للخاليا الورميّة الرسطانيّة 
من الواضح أن CPE هو بروتني مثري لإلهتامم يستحّق الّدراسات 
املستمرّة. كل ذلك يعّرب عنه باختصار مبرض إلتهاب األمعاء التّنّخري

 (Necrotic Enteritis)  تتكبّد صناعة الّدواجن حول العامل سنويّاً 
أّن  ويعتقد  سنويّاً.  دوالر  مليار   2 بحوايل  تقّدر  إقتصاديّة  خسائر 

بدايات تحديد مالمح هذا املرض كانت يف عام 1930.
يف الواقع أّن التهاب األمعاء الّنخري ال ميكن أن يحدث إّال عندما 
(Clostridium perfringens) من  برفرنجيز  الكلوسرتديوم  تتحّول 
للذيفانات (Non-toxinproducing type) إىل  الغري مفرز  الّشكل 

.(Toxin producing type) الّشكل املفرز للّسموم
هنالك خمسة أنواع من املطثية الحاطمة قادرة عىل إفراز الّسموم 
وهي األمناط (A/B/C/D/E) التي تنتج عدداً من الذيفانات نذكر منها  
 (A Toxin) الذيفان ألفا أو (alpha, beta, epsilon, iota and CPE)
هو عبارة عن أنزيم الفوسفوليباز يس (phospholipase C)  والذي 

.(NE) يعتقد أنّه مفتاح حدوث إلتهاب األمعاء الّنخري

سم إبسيلون (epsilon) هو أحد الّسموم من الّنوع B والّنوعD من 
سموم املطثية الحاطمة وقد اقرتح كسالح بيولوجي محتمل. 

من  الّسوائل  تّرسب  ويسبّب  الخاليا  جدران  يدّمر  إبسيلون  سم 
الخاليا. ومع ذلك أظهرت دراسة حديثة أّن العزلة التي ال تنتج سّم 

ألفا   ميكن أن تسبّب املرض.
باإلضافة إىل ذلك، تّم تحديد سّم جديد يسّمى Net B مؤّخراً يف 

مرض تّم عزل املطثية الحاطمة فيه.
التهاب األمعاء الّناخر هو تسّمم معوي حاد عادًة ما يكون املرض 
الرسيري قصرياً جّداً وغالباً ما تكون العالمات الوحيدة هي اإلكتئاب 
يف  الّنفوق  مفاجئة يف حاالت  زيادة  يتبعه برسعة  شهيّة  وإنخفاض 

القطيع.
 يؤثّر املرض يف املقام األّول عىل دجاج التّسمني (من 2 إىل 5 أسابيع 
من العمر) والّديك الّرومي (من 7 إىل 12 أسبوًعا من العمر) التّي 
يتّم تربيتها تربية أرضيّة عىل الفرشة وأيضاً يصيب قطعان األّمهات 
والبيّاض وحتى املربّاة ضمن األقفاص ولكن نادراً ما يصاب الّدجاج 
باملرض قبل عمر ثالثة أسابيع وذلك ألّن األجسام املّضادة األموميّة 

لذيفان CPA تستمّر لغاية عمر ثالثة أسابيع.
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أمراض
مع مالحظة أّن هذا املرض يظهر أيضاً عند ذروة وضع البيض وأحياناً 
اإلصابة  عند  وأيضا  الكوكسيديا  ضّد  التّحصني  من  وجيزة  فرتة  بعد 
مرتابطان  والكوكسيديا  الكلوسرتديوم  فإّن  عام  وبشكل  بالكوكسيديا 
بشّدة وإن أىت أحدهام فيتبعه اآلخر أو يكون معه ولكن ذلك ال يعني 

أّال تأيت الكلوسرتديوم لوحدها وسآيت عىل ذكر هذا الحقاً.
يكون سري املرض رسيعاً و قد يسبب إصابات و نفوق عاليني تصل 

حتى 60 % من القطيع.
يحدث نخر مخاطية األمعاء و تبدأ اإلصابة بآفات أوليّة يف قمم 
تغزو  ثم  الظهارية  الخاليا  توّسف  إىل  يؤّدي  ماّم  املعويّة  الزغابات 
تخرثيّاً.  نخراً  لتحدث  املخاطية  املخصوصة  الصفيحة  العصيات 
(Neutrophils) وقد  العدلة  البيض  بالّكريات  الّنخر  مناطق  تحاط 
املخاطيّة  تحت  ما  وإىل   (Crypts) الخبيئة  الغدد  إىل  اإلصابة  متتّد 
لإلرتبـــاطــات  تـــوكسني   CPE إستهـــداف  مــــع  بالتزامن 
املحكمـــة(Tight junctions) التي تربط الخاليا الظهارية املبطنة 

لألمعاء.
وصف املرض املعوي الناخر ألول مرة يف الدجاج يف إنجلرتا يف عام 
1961 ومنذ ذلك الوقت تّم اإلبالغ عنه يف معظم البلدان يف جميع 
أنحاء العامل. تّم التّعرّف عىل التهاب األمعاء الناخر يف دجاج التسمني 

والّدجاج البيّاض وقطعان األمهات والّديك الّرومي والّسامن.
من   ٪ 40 إىل  يصل  ما  يؤثّر عىل  الّناخر  األمعاء  التهاب  أّن  يقّدر   
قطعان الّدجاج الّالحم التجاريّة. ويف حني أنّه من الّسهل التّعرف عىل 
شبه  الّشكل  فإّن  النخريّة  األمعاء  اللتهاب  الّرسيري  الّشكل  أعراض 
الّرسيري (املعتدل) للمرض ال ميكن التعرّف عليه بسهولة.  قد تبدو 
الطيور املصابة بالتهاب األمعاء الّناخر البسيط وكأنها ال تشعر بالرّاحة 
(Kaldhusdal and Lovland 2002) ويرتاجع وزنها بشكل ضعيف

ومع ذلك  يعتقد العلامء أّن الشكل املعتدل اللتهاب األمعاء النخرى 
له تأثري أكرب بكثري عىل أداء القطيع والّربحية من الّشكل الحاد.

األعراض اإلكلينيكّية:
أوىل عالمات املرض نفوق الطيور املفاجئ والقطيع يف حالة صّحية 
وكآبة  الّريش  انتفاش  املريضة  الطيور  عىل  ويبدو  جيّدة  ظاهريّة 
وعدم القدرة عىل الحركة وقد ينخفض معّدل استهالك العلف أحياناً.

 (Jejunum) الّصائم  وخاّصٍة  الّدقيق  املعي  يف  محدودة  اآلفات 
واللفائفي (Ileum) وأحياناً يف األعورين.

اآلفات الترشيحية:
يف  بسهولة.  تتفتّت  وقد  بالغازات  األمعاء  متّدد  ترشيحيّاً  يالحظ 

املراحل األوىل يكون محتوى األمعاء مايئ القوام ذو لون بّني مخّرض. 
ومع الوقت تجّف املحتويات وتغطّي مساحات من األمعاء بغشاء 
فيربيني كاذب أصفر مخرض. وقد تحوي ملعة األمعاء لّب من بقايا 

خلويّة ظهاريّة مختلطة مع كميات زائدة من الفربين. (الصورة 5)

(الصورة 5) التهاب األمعاء الناخر

مائالً  لونه  يصبح  أن  درجة  إىل  ويحتقن  الكبد  عادًة  يتضّخم 
مم   3  –  2 حوايل  الّنخريّة  البؤر  من  العديد  يحوي  وقد  لإلحمرار. 

ومحّددة الحواف عن النسيج الكبدي. (الصورة 6)

(الصورة 6) بعض اآلفات الكبدية التي قد تشاهد عند االصابة باملطثية الحاطمة

الوقاية :
وقد يرتبط ظهور املرض بعد تغرّي أو حدوث خلل يف ميكروفلورا 
للّصادات  الجائر  اإلستخدام  نتيجة  أحياناً  ذلك  ويكون  األمعاء 

الحيويّة.
إّن مستويات الربوتني العالية يف الخلطة العلفيّة سواء كان بروتني 
مسحوق  (مثل  الحيوانيّة  الثّانوية  املنتجات  من  بروتني  أو  نبايت 

السمك) تجعل الطيور أكرث استعداداً للمرض.
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يبطئ  أو  الّسموم  وإنتاج  املفرط  البكتريي  الّنمو  يعّزز  أي يشء   
معّدل مرور األعالف يف األمعاء الّدقيقة ميكن أن يعّزز حدوث إلتهاب 

األمعاء الّناخر. 
أو  بنسلني  أو  باسيرتاسني  مثل  الحيويّة  املّضادات  إستخدام  ميكن 
ما يكون من  الّناخر ولكن غالباً  لينكومايسني لعالج إلتهاب األمعاء 
يتطّور  حيث  فّعال  بشكل  الحيويّة  املّضادات  استخدام  املستحيل 

املرض برسعة كبرية وتنتج الّسموم رضراً معويّاً ال ميكن إصالحه. 
الّناخر  األمعاء  إلتهاب  منع  الغالب  األسهل يف  يكون من  وبالتايل 

بدالً من معالجته. 
تؤّدي  قد  كّل حالة  معالجة  دامئاً  املمكن  ليس من  الحظ   لسوء 
إىل ظهور املرض. ومع ذلك من املهّم إدارة جميع العوامل التّي من 
املمكن أن تؤّدي لظهور املرض مبا يف ذلك الحّد من إجهاد الطيور إىل 
الحّد األدىن والحفاظ عىل تخزين األعالف وأنظمة التّسليم والتّحّكم 

يف استبعاد الطيور النافقة والسيطرة عىل الكوكسيديا.
إلتهاب األمعاء  السيطرة عىل  إدارية تشارك يف  رمّبا أهّم مامرسة 

الّنخري هي جمع الطيور الّنافقة والتّخلّص منها بانتظام. 
إذا مل يتم جمع الّنافق بشكل متكّرر فإّن ظاهرة اإلفرتاس ستنترش 
ماّم يؤّدي إىل إنتشار أوسع للكلوسرتديوم برفرينجز وبالتايل إنتشار 

أوسع إللتهاب األمعاء الّناخر. 

 

 

(الصورة 7) إصابة بالكلوسرتديوم 

 

(الصورة 8) التهاب االمعاء الناخر يف الدواجن

األمعاء  تصيب  التي  الجسيمة  اآلفات  عىل  التشخيص  يعتمد 
البنفسجي عن طريق أخذ مسحة من  والتّلّون بصبغة غرام بالّلون 
مخاطيّة األمعاء.  تتكّون الّنتائج الّنسيجية من نخر متخرّث يشمل ثلث 
إىل نصف سمك الغشاء املخاطي املعوي وكتل قضبان بكتريية قصرية 
وسميكة يف الحطام الفيربيوين.  حيث تّم عزل عدد كبري من املطثيات 
الحاطمة من املحتويات املعويّة التي تنتج املنطقة التي فيها  انحالل 
الّدم  انحالل  استخدام  ينبغي  ال  ولكن  أعاله  موضح  هو  كام  الّدم 
كمعيار وحيد لتحديد املطثية الحاطمة ألن بعض الّسالالت ال تنتج 

الّسموم املسؤولة عن خصائص انحالل الّدم. 
 يجب التّمييز بني التهاب األمعاء الّناخر عن اآلفات التي تنتجها 
األمعاء  إلتهاب  من  وكذلك   (Eimeria brunetti)برونتي األمريية 
التّقرحي. نادراً ما تنتج الكوكسيديا غري املعّقدة آفات حاّدة أو شديدة 
مثل تلك وقد تظهر األمعاء بشكل تتضيق فيه ملعتها ومتيل للشكل 
املسطح بدل األسطواين يف حاالت اإلصابة بالكلوسرتديوم بشكل عام 

وليس فقط الربفرينجز أو قد نالحظ فيها أماكن إختناقات .

 

(الصورة 9) نالحظ تضيق ملعة األمعاء 
ووجود مناطق اختناقات فيها

 

املصدر: مقتطفات من كتاب «أمراض املطثيات وذيفاناتها يف الدواجن» للدكتور متيم الشحنة

(الصورة 10) أمعاء طائر 
مصاب بالكلوسرتديوم
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الكلوسترديوم
في الدواجن (2) 

إعداد: د. تميم الشحنة
- سوريا -

التهاب الجلد الغنغريني في الدواجن 
كنت قد تحّدثت في المقال السابق بلمحة عن الكلوسترديوم وبدأت بالحديث عن المطثية الحاطمة  

(الكلوسترديوم بيرفرينجز) والتهاب األمعاء النخري الذي تسببه 
وهذا المقال هو تتّمة للمقال السابق حيث أنه:

أمراض
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من جهة أخرى يمكن للمطثية الحاطمة أن تستوطن الجروح
أو  الغبار  أو  بالتربة  بأدوات ملوثة  الجرح قد تم  إذا كان  وخاّصة 
التي  الفرشة في عنبر الدواجن والحاوية للمطثية الحاطمةكالجروح 
أية  أو  بالمعالف  ميكانيكية  اصابات  إصابتها  نتيجة  للطيور  تحدث 

أدوات حاّدة أخرى في الحظيرة أو نتيجة ظاهرة الّنقر واإلفتراس.
وعندما يكون الجرح عميقاً ميكن أن يتسبّب ذلك بحدوث الغنغرينا 
الغازية (نخر عضيل باملطثيات)حيث متتلك املطثية الحاطمة ذيفاناً آخر 
 Clostridium perfringens alpha toxinوهي اختصار لـ CPAT وهو
للخاليا  مبارشاً  يسبب رضراً  توكسينالذي  ألفا  برفرينجز  كلوسرتديون  أو 
للنسج  الرسيع  التخرب  هي  النتيجة  وتكون  تفرقع  أو  وتنحل  فتنتبج 

العضلية والرخوة ويف نهاية املطاف متوت األنسجة أو الغنغرينا.

التهاب الجلد الغنغري في الدواجن
نظرة عاّمة على التهاب الجلد الغنغري في الدواجن أو ما يسمى 

بعدة تسميات منها:
- التهاب الجلد الناخر 

- التهاب النسيج الخلوي الغنغريني  
- مرض الوذمة الغازية

الغرغريني هو مرض يصيب الدجاج وأحياناً طيور  الجلد  التهاب 
الرومي وينجم  عن:

الكلوسترديوم سيبتيكوم أو المطثية اإلنتانية  
(Clostridium septicum)  

(C perfringens type A)الكلوسترديوم بيرفرينجز النمط  أ  

(Staphylococcus aureus) المكورات العنقودية الذهبية  

أو  بمفرده  الّسابقة  األسباب  من  واحداً  يكون  أن  إّما  المسبّب 
الحاّد  الّنفوق  الحالة بظهور سريع لحاالت  جميعها مجتمعة وتتميّز 
الجلد  الجلد واألنسجة تحت  المصابة يكون لديها نخر في  والطّيور 
وغالباً ما تكون هذه اآلفات في الصدر أو البطن أو الجناح أو الفخذ.

كّل من الكلوسترديوم والمكورات العنقودية موجودة في كل مكان 
في بيئة الدواجن وفي (األمعاء) أو على (جلد) الطيور. لكن وجود 
ويعتقد  للمرض.  تحدٍّ  إلى  بالضرورة  يشير  ال  الحيّة  الكائنات  هذه 
المرض  في تطّور  رئيسياً  تلعب دوراً  المساهمة األخرى  العوامل  أّن 

السريري داخل القطيع.
الغنغريني  الجلد  التهاب  أّن  يُعتقد  ما  غالباً  المثال  سبيل  على 
مثبطة  آثاراً  تنتج  التي  األخرى  األمراض  من  للعديد  كنتيجة  يحدث 

للمناعة مثل مرض الجمبورو وفقر الدم المعدي في الدجاج ومرض 
ماريك وفيروس الريو.

فرص  لزيادة  السيئة  كالفرشة  السيئة  الرعاية  ظروف  تؤدي  وقد 
اإلصابة بالتهاب الجلد الغنغريني.

قد يؤّدي التأخر في إزالة الطيور النافقة إلى زيادة اإلصابة بالمرض 
ألّن هذه الطيور تعمل كخزان للعامل (العوامل) المسبّبة. 

إلى  تؤّدي  والتي  الّدواجن  قطيع  في  الّسيئة  اإلدارة  ممارسات 
من  تزيد  قد  العلفيّة  المساحة  كفاية  وعدم  اإلزدحام  مثل  الجروح 

اإلصابة بالعدوى. 
حاالت  تحدث  حيث  ساعة   24-12 نسبيّاً  قصيرة  الحضانة  فترة 

الّنفوق في الطيور ذات الوزن واللّحم الجيّد. 
 الّنتائج الّسريرية األخرى عاّمة في طبيعتها وتشمل اإلكتئاب وعدم 

اإلتّساق وعدم القدرة على التوازن والترنّح وضعف الساق.

اآلفات العيانّية:
يظهر على جلد الطّائر مناطق يتراوح لونها بين األرجواني المحمر 

إلى األخضر.
أو  األجنحة  أو  الصدر  أو  البطن  عادًة  المصابة  المناطق  تشمل 

الّساقين.
تتميّز مناطق الجلد واألدمة المصابة بوذمة شديدة ملطّخة بالّدم 
قد تكون حاوية أو غير حاوية على الغازات وقد تمتّد العدوى إلى 

العضالت العميقة والتي قد يتغيّر لونها وتحتوي على وذمة وغاز.  
الذيل مع وجود  الرومي حول رأس  يمكن رؤية اآلفات في طيور 

بثور وذمية  في تلك المنطقة. (الصور 1 \ 2 \ 3 )

(الصورة 1) الغنغرينا الغازية في الدواجن
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:CPAT  نبذة عن الذيفان 
يمكن لجميع سالالت الكلوسترديوم بوتولينيوم إنتاج األلفا توكسين 
C وقد يسّمى هذا الذيفان أحياناً بإسم أنزيمه الرّئيسي الفوسفوليباز

  .PLC  ًواختصارا  phospholipase C

إّن سّم ألفا هو أكثر اإلنزيمات الّسامة التي تنتجها الساللة A  من 
الكلوسترديوم بوتولينيوم وهو أيًضا عامل ضراوة حاسم.

يحتوي ذيفان ألفا هذا على: 
يحلّل  الذي    sphingomyelinase  phospholipase C
  PC والذي يرمز له (phosphatidylcholine) الفوسفاتيديل كولين
وهما   SM له  يرمز  والذي   (sphingomyelin) والسفينغوميلين 

مكّونان مهّمان جّداً لغشاء الخليّة حقيقية النواة.

الفوسفوليباز C هو إنزيم يشّق الّدهون الفوسفاتية داخل أغشية 
الخاليا مباشرًة قبل مجموعة الفوسفات

.DNase هو إنزيم هيدروالز وهو جزء من عائلة S maseالـ
phosphocholine إلى sphingomyelinوهو يكسر الـ

.ceramide و

إّن انهيار sphingomyelin ضار بالجسم ألنّه وفير في غمد المايلين 
(غمد النخاعين) الذي يحيط بمحاور الخاليا العصبية للجسم.

و بدون sphingomyelin  لن تتّم تغطية محاور الخاليا العصبيّة 
وبالتّالي لن تكون معزولة كهربائيّاً.

إلى  العمل  كمون  نقل  في  مهّم  النخاعين)   (غمد  المايلين  غمد 
أسفل المحور العصبي وإيصال الرسائل من الدماغ إلى أجزاء أخرى 
الجهاز  استجابة  ألفا  توكسين  يعوق  أن  يمكن  لذلك   الجسم.  من 

المناعي عن طريق إتالف الخاليا العصبية.
إذا كان ال يمكن إرسال رسائل عصبية حول مكان العامل المهاجم  

فلن يتعرّف الجهاز المناعي كيفية الرد والهجوم.
كولين   الفوسفاتيديل   PC تحطيم   إلى  ألفا  توكسين  يؤدي  كما 
والسفينغوميلين SM في األغشية وتعطيل األغشية  مّما يؤّدي إلى 

تحلّل الخاليا.
المضيفة  الخليّة  غشاء  بتكسير  ألفا  توكسين  يقوم  لكي 
وإطالق   (CF) فلوروسين  الكاربوكسي  تسرّب  يعّزز  فإنّه 
الشحمية  الجسيمات  من   (phosphoryl choline)الفسفوريكولين

للمضيف والتي تتكون من الفوسفاتيديل كولين أو السفينغوميلين.
ثنائيّات  من  الخارجي  الجزء  من  الجزيئات  تحليل  خالل  ومن 

أمراض

(الصورة 2 ) الغنغرينا الغازية في الدواجن

(الصورة 3 ) الغنغرينا الغازية في الدواجن

الّتحكم والوقاية:
يعّد تقليل الرطوبة في فرشة الدواجن والحفاظ على خلطة علفية 
واألحماض  النادرة  والمعادن  النافعة  البكتريا  واستخدام  متوازنة 

العضوية مساعداً مفيداً لتدابير الوقاية والّسيطرة األخرى.
إعطاء  مع  فّعال  بشكل  تاريخيّاً  الغرغري  الجلد  إلتهاب  عالج  تّم 

العديد من المّضادات الحيوية واسعة الّنطاق وموجبة الجرام.
لتقليل  الحاالت  الكثير من  المياه في  تّم استخدام أجهزة تحمض 
الّنفوق ولكن ليس القضاء عليها حيث تكون معّدالت الّنفوق منخفضة 

أو تكون فعاليّة المّضادات الحيويّة ضعيفة.
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الفسفوليبيد للخليّة المضيفة وإعاقة وظائف الغشاء فإنّه يعّزز تحلّل 
الخليّة والموت في النهاية.

نفاذيّة  على  أيضاً  األغشية  إتالف  على  ألفا  توكسين  قدرة  تعتمد 
الغشاء.

األمور األخرى التي يسبّبها الّسم هي إنحالل الّدم (تمزّق خاليا الدم 
الحمراء) و نخر الجلد (موت أنسجة الجلد بسبب نقص تدفق الدم) 

والموت.

الدموية  األوعية  نفاذية  في  كبير  بشكل  اإلجراءات  هذه  تساهم 
المرتفعة وتؤدي إلى الوذمة التي يسببها تراكم الّسوائل في األنسجة.

الكريات  من  الهروب  على  قادر  ألفا  ذيفان  فإّن  أساسي  وبشكل 
البيض واإلنتقال من األوعية الّدموية إلى الخاليا.

وتكون الكريات البيض غير قادرة على مقاومة أو إيقاف العدوى 
ألنّها عالقة بالصفائح الّدموية.

ولكن ال يمكن إهمال  األسيتيل سيستاين(Acetylcysteine) ودوره 
الفّعال ضد سم األلفا توكسين فقد أثبتت العديد من الّدراسات العلميّة 

ورسائل وأبحاث الدكتوراة والماجستير وأيضاً بعض التّجارب الحقلية 
فاعليّته ضد األلفا توكسين الذي تنتجه الكلوسترديوم بيرفرنجز.

أيضاً فإّن الكلوسترديوم بيرفرينجز تفرز سّماً أو ذيفانا يدعى سم 
بيتا 2 أو اختصاراً CPB2  وهو مشابه نوعاً ما بتأثيراته على األمعاء 
وآليّة عمله لسّم ألفا  وقد وجد هذا الّسم في عزالت تّم أخذها من 

.C/B طيور مختلفة وتنتجه سالالت الكلوسترديوم
التي  المعويّة  األمراض  من  بالكثير  مرتبط  الّسم  هذا  أّن  حيث   

تصيب الحيوانات المختلفة ومنها الّدواجن.
ومن آثار هذا الّسم التهاب األمعاء النخري ووجود دم في فضالت 

الطائر.

اآلفات المعوية شملت نخر قمم الزغابات المعوية العليا والخاليا 
الظهارية المعوية و/ أو نخر محور األوعية الّدموية الزغبية المعويّة.

بالكلوسترديوم  اإلصابة  تحدث  أن  قبل  الوقاية  عام  وبشكل 
الحفاظ على  أّولها  للوقاية  آليات عديدة  العالج وهنالك  أفضل من 
واستخدام  دوري  بشكل  العضوية  األحماض  وإعطاء  صّحية  فرشة 
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بشكل  يساهم  ذلك  كل  النادرة  والمعادن  والبريبايوتك  البروبيوتيك 
كبير في الوقاية من الكلوسترديوم مع األخذ بعين االعتبار تداخالت 
الحيوية  الصادات  تصنيف  كتابي  التي وضحتها في  الّنادرة  المعادن 
الغير  النادرة  للمعادن  بالّنسبة  الدواجن.هذا  عند  واستخداماتها 
العضوية أما بالنسبة للمعادن النادرة العضوية فاألمر مختلف وهذه 

التّداخالت تكون مهملة فالموضوع يختلف ولن أخوض فيه.

الزنك أمر بالغ األهمية لسّم ألفا ألنه بدونه  ال يمكن تنشيط السم. 
الحي كما  الجسم  ألفا في  لنشاط سموم  الزنك ضروريّاً  يعتبر  لذلك 

وجد أنه يعزز إنتاج سموم ألفا.
وهنا يجب الحذر من استخدام منتجات المعادن النادرة الحاوية 
على الزنك الغير عضوي في حاالت اإلصابة بالكلوسترديوم أّما بالنسبة 

للزنك العضوي فال توجد مشكلة من استخدامه.
قد يتساءل البعض ماذا عن مركب باستراسين الزنك (Zinc Bacitracin) الفّعال 
جّداً في حاالت اإلصابة بالكلوسترديوم فهو غالباً في المزارع الجيدة 
يستخدم كمضاف علفي للوقاية المعوية بشكل عام والكلوسترديوم 

الزنك في تحفيز سم  بشكل خاص وهل كالمنا عن دور 
ضد  الزنك  باستراسين  دور  مع  يتعارض  توكسين  ألفا 
الكلوسترديوم؟ اإلجابة هي طبعاً ال ألّن الزنك في مركب 
باستراسين الزنك هو زنك مرتبط ولن يحفز توكسين الفا 
ولكن تم حظر استخدام مركب باستراسين الزنك في كثير 
من البلدان إّال أنّه يمكن استخدام مركّب فّعال ومشابه هو 
يرمز  واختصار  ديساليسيليت  ميثيلين  باستراسين  مركب 
له  Bacitracin Methylene Disalicylate (BMD) وله 
تأثير مشابه إن لم يكن أفضل من تأثير باستراسين الزنك.

تفرز  برفرنجز  الكلوسترديوم  سالالت  جميع  فإّن  أيضاً 
PFO واختصاره perfringolysin O ذيفان آخر وهو

يمنع PFO باإلضافة إلى سم ألفا خاليا الدم البيضاء من الوصول 
إلى موقع اإلصابة.  وهو ذيفان يتآذر بشكل كبير مع األلفا توكسين 

ويحفز على تجلط الدم في المراحل األخيرة من اإلصابة.
إنتاج جزيئات االلتصاق وعوامل تنشيط  ألفا  حيث يعّزز توكسين 
تسمح  وال  للمضيف  الّدموية  األوعية  تسّد  والتي  الدموية  الصفائح 

بمرور خاليا الدم البيضاء إلى موقع اإلصابة. 
وألّن جهاز المناعة في الجسم غير قادر على محاربة البكتيريا في 

موقع العدوى فإّن الّسموم تساعد في اضمحالل اللّحم واألنسجة.
في الحقيقة إّن كال من تحلّل كريات الدم الحمراء وتشكل الجلطات 
سيقلل بشكل كبير من وصول األوكسجين لألنسجة المصابة وبالتالي 
سيتحول الوسط فيها تدريجيّاً إلى وسط ال هوائي مالئم جّداً لتكاثر 

الكلوسترديوم وزيادة اإلصابة.

تسعدنا زيارتكم لموقع عالم الدواجن على شبكة االنترنت 
Poultryworld11.blogspot.com

أمراض
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ولكن ماذا لو كانت الحجرة  
الهوائية بعيدة عن متناول 

الجنين؟
تتو�ضع الحجرة الهوائية في الطرف 
العري�ض )المفلطح( من البي�ضة )قاعدة 
غ�ضائين:  تملك  بي�ضة  فكل  البي�ضة(، 
بالبيا�ض،  يلت�ضق  رقيقًا  داخليًا  غ�ضاًء 
بالغ�ضاء  ملت�ضقُا  رقيقًا  خارجيًا  وغ�ضاًء 
البي�ضة  ق�ضرة  اأي�ضًا  ويالم�ض  الداخلي 
ينف�ضالن  الغ�ضائين  ولكن  الداخل،  من 
عن بع�ضهما في قاعدة البي�ضة العري�ضة 
تكون  التي  الهوائية  الحجرة  لي�ضكال 

مح�ضورة بينهما في تلك المنطقة. 
القاعدة  ف��ي  البي�ضة  ق�ضرة  ت��ك��ون 
من  م�ضامية  اأك��ث��ر  للبي�ضة  العري�ضة 
وبالتالي  ال��ق�����ض��رة،  م��ن  اآخ���ر  م��ك��ان  اأي 
المنطقة  ال��ه��واء م��ن ه���ذه  ف���اإن دخ���ول 
�ضيح�ضل  الذي  االنكما�ض  مع  بالتزامن 
بعد  ب��رودت��ه��ا  نتيجة  البي�ضة  لمكونات 
اإدخالها  قبل  تخزينها  )واي�ضًا  و�ضعها 
للح�ضانات( عن الحرارة التي كانت بها 
في جوف الدجاجة �ضيكون لدينا الحجرة 
ب�ضكل  حجمها  ���ض��ي��زداد  ال��ت��ي  الهوائية 

تدريجي نتيجة تبخر الماء من البي�ضة. 

وتو�ضيبه  البي�ض  و�ضع  يتم  عندما 
لالأعلى  ال��م��دب��ب��ة  ال��ق��م��ة  ت��ك��ون  بحيث 
في  الجنين  راأ�ض  يكون  ق�ضد،  غير  عن 
الهوائية   الحجرة  من  المقابل  الطرف 
يغير  اأن  عليه  الم�ضتحيل  م��ن  وي��ك��ون 
من  و�ضيكون  البي�ضة،  داخ���ل  اتجاهه 
ال�ضعب جدًا على ال�ضو�ض اأن يفق�ض وهو 
في و�ضعيته الماأ�ضاوية هذه، الأنه �ضيكون 
قليلة  كمية  على  كليًا  اعتمادًا  معتمدًا 
والتي يتم تزويده  االأوك�ضجين،  جدًا من 
 Allantois االأالنتوي�ض  طريق   عن  بها 
الذي  ال�ضقائي،  الغ�ضاء  اآخ��ر  بمعنى  اأو 
تبداأ  اأن  قبل  الغازي  التبادل  عبره  يتم 

الرئتان عملهما. 
الرئتان  ت�����ض��ب��ح   ع��ن��دم��ا  وح��ت��ى   
فلي�ض  التنف�ض  عملية  ل��ب��دء  جاهزتين 
باالأوك�ضجين  لتزويدهما  م�ضدر  هنالك 
في و�ضعية ال�ضو�ض هذه وراأ�ضه بعيد عن 
الحجرة الهوائية، حتى واإن حاول ال�ضو�ض 
ك�ضر الق�ضرة من الداخل بالقرب من قمة 
اإذ  ذل��ك،  ي�ضتطيع  فلن  الرفيعة  البي�ضة 
تكون الق�ضرة في هذه المنطقة قا�ضية وال 
تتوفر لل�ضو�ض الم�ضاحة الكافية للتحرك 

والمناورة والنقر بقوة. 

اإعداد الدكتور: متيم ال�سحنة - موؤ�س�س جمموعة عامل الدواجن 

البيضة.. هذا المصنع الرائع 
القمة لألعلى أم القاعدة لألعلى؟ 

وهل سيشكل ذلك فارقًا؟ 
• هنالك اأهمية كبيرة لطريقة  و�شع البي�س ور�شفه 
قبل  وتنظيفه  جمعه  اأثناء  ال�شحيح  باالتجاه 
داخل  االتجاه  هذا  ومراعاة  الح�شانات،  اإدخاله 
الح�شانات الأن ذلك �شي�شكل فارقًا كبيرًا في نتائج 

الفق�س. 
البي�س  ن�شبة  حيث  من  فقط  لي�س  الفارق  هذا   •
للبي�س  الكلية  الن�شبة  م��ع  م��ق��ارن��ة  الفاق�س 
حيث  م��ن  اأي�شًا  اإن��م��ا  الح�شانات،  اإل��ى  المدخل 

نوعية وجودة ال�شو�س الناتج. 
• الحجرة الهوائية للأعلى هو مفتاح النجاح لعملية 

التفقي�س..
• يتو�شع الجنين على �شطح ال�شفار، ويت�شل باللتبرا 
بالمح  ي�شمى  ب��اه��ت  اأ���ش��ف��ر  ب��ل��ون  تتميز  ال��ت��ي 

االأبي�س، ويمكن تمييزه عن المح االأ�شفر. 
في الواقع فاإن اللتبرا تقع في مركز �شفار البي�س. 

هذه اللتبرا الغنية بالمياه تملك ثقل نوعيا اأقل من 
الثقل النوعي لل�شفار الغني بالدهون. 

وبالتالي ووفًقا لقوانين الفيزياء �شينتقل الجنين دائًما 
التي  الطريقة  النظر عن  البي�شة  بغ�س  اإلى قمة 

يتم بها و�شع البي�س في االأطباق المخ�ش�شة له. 
التح�شين  من  تقريًبا   ع�شر  الرابع  اليوم  • وبحلول 

يقع الجنين النامي على قمة كي�س المح. 
في  ط��والن��ي   ب�شكل  ي�شبح  حتى  يتحول  ث��م   •

البي�شة. 
• وبحلول اليوم 18 يكون راأ�س الجنين تحت الجناح 
م�شتعدًا  االأعلى  اإلى  المنقار  يكون  بحيث  االأيمن 
)النقر  واخ��ت��راق��ه��ا  ال��ه��وائ��ي��ة  ال��ح��ج��رة  لنقر 
ثم  التنف�شية  الرئتين  وظيفة  لتبداأ  الداخلي(  
ا�شتمرار النقر و�شواًل فيما بعد اإلى ق�شرة البي�شة 

من الداخل ونقرها ليخرج للحياة. 
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وغير  الميتة،  االأجنة  على  التعرف  يمكن 
الخروج  عملية  ف��ي  ف�ضلت  وال��ت��ي  الفاق�ضة، 
ال�ضو�ض  اأقدام  وجود  طريق  عن  البي�ضة  من 

بالقرب من الحجرة الهوائية. 
 ومع ذلك فلي�ض كل البي�ض الذي تم و�ضعه 
ال  لالأعلى  الرفيعة  البي�ضة  قمة  تكون  بحيث 
يفق�ض. فقد تنجح محاوالت بع�ض ال�ضي�ضان 

في الخروج من البي�ضة. 
 ،2016 عام  في  التجارب  اإح��دى  اأجريت   
حيث تم و�ضع 300 بي�ضة من �ضالالت مختلفة 
الرفيعة  القمة  تكون  بحيث  الح�ضانات،  في 
لالأعلى و300 بي�ضة اأخرى تم و�ضعها بال�ضكل 
العري�ضة  قاعدتها  ت��ك��ون  بحيث  ال�ضحيح 

لالأعلى.
التفقي�ض  ن�ضبة  انخفا�ض  النتائج  فكانت 
تم  ال��ذي  البي�ض  12.7-21%ع����ن  يعادل  بما 
قاعدة  تكون  بحيث  ال�ضحيح  بال�ضكل  و�ضعه 
وراء  ال�ضبب  وكان  لالأعلى،  العري�ضة  البي�ضة 
الجنين  ي�ضل  حيث  المتاأخر،  النفوق  ذل��ك 
لمرحلة االكتمال ولكنه ال ي�ضتطيع الخروج من 

البي�ضة. 
ن�ضب  يو�ضح   )1( رق��م  البياني  وال�ضكل 

النفوق المرتفعة في هذه التجربة :
بين  النتائج، كان من  اإلى هذه  باالإ�ضافة   
في  مو�ضوع  بي�ض  ع��ن  الناتجة  ال�ضي�ضان 
الرفيعة  وقمته  الخاطئ  بال�ضكل  الح�ضانات 

لالأعلى �ضي�ضان كثيرة تم اإعدامها الحقًا. 
الن�ضيحة:

يجب االنتباه اإلى اأنه اإذا تم �ضبط 10 بالمائة   .1
من البي�ض مح�ضن بال�ضكل الخاطئ ف�ضتكون 

قابلية التفريخ الحاد اأقل بن�ضبة %2. 

      2.تدريب الموظفين 
المربي  م��زرع��ة  ف��ي 
لو�ضع  وال��م��ف��ق�����ض 
البي�ض بال�ضكل الذي 
الحجرة  ف��ي��ه  ت��ك��ون 
لالأعلى  ال���ه���وائ���ي���ة 
وال���ق���م���ة ال��رف��ي��ع��ة 

للبي�ضة لال�ضفل. 
3. اإذا كنت في �ضك ولم 
القاعدة  تمييز  تقدر 
للبي�ضة  ال��ع��ري�����ض��ة 
الرفيعة  ال��ق��م��ة  م��ن 
ت�ضليط  ف��ا���ض��ت��خ��دم 
لتمييز  ال���������ض����وء 

الحجرة الهوائية. 
الطبيب  ع��ل��ى  ي��ج��ب   .4
ال����م���������ض����رف ع��ل��ى 
المفق�ض تفقد عينات 
بي�ض ع�ضوائية للتاأكد 
و�ضعها  يتم  اأن��ه  م��ن 

بال�ضكل ال�ضحيح. 
هذا  م��ن  ي��خ��رج  اأن  للجنين  كيف  ول��ك��ن 
الم�ضنع الرائع، والذي يدعى البي�ضة بالرغم 

من ق�ضاوة ق�ضرتها و�ضعف منقاره؟
ما  منها  كثيرة  بعوامل  االأم��ر  ه��ذا  يتعلق 
ي�ضمى  عّما  الحديث  عند  الحقًا  ذك��ره  �ضيتم 
الحياة المبكرة لل�ضي�ضان، وتاأثير العديد من 
 ،)2CO( الكربون اأك�ضيد  ثاني  كغاز  العوامل 
ماكينات التفريخ على عملية التفقي�ض،ودرجة 
الرطوبة والحرارة التي يتم بها تخزين البي�ض، 
والفترة الزمنية التي يتم بها تخزين البي�ض، 

و�ضع  طريقة  عن  �ضابق  مقال  في  ذكرته  وما 
بحيث  التفريخ  اآالت  وفي  جمعه،  عند  البي�ض 
تكون قمته الرفيعة لالأ�ضفل وقاعدته العري�ضة 

لالأعلى.
وهل يمتلك ال�شو�س اأ�شنان؟؟؟؟ 

ت�ضاعده  اأ�ضلحة  يمتلك  هل  اأدق  ب�ضكل  اأو 
ليك�ضر البي�ضة ويرى النور؟؟؟ 

في الواقع اإن االأمر ال يتعلق بال�ضو�ض وحده 
واإنما بالبي�ضة اأي�ضًا ولكل منهما له دوره:

الغارديان  �سحيفة  ف��ي  ن�سره  ت��م  م��ق��ال 
ال�سو�س  خ����روج  ف���ي  ال��ب��ي�����س��ة  دور  ي��و���س��ح 

منها:
كيف  لغز  فك  من  اأخيرا  العلماء  )تمكن 
البي�ضة من  ق�ضرة  ك�ضر  ال�ضغير  للفرخ  يمكن 
الداخل؟ وذلك بعد التقريب المجهري بدرجة 
غير م�ضبوقة على بنية ق�ضرة بي�ض دجاجة من 
اأن  اكت�ضفوا  حيث  مكوناتها،  لفح�ض  الداخل 
الق�ضرة تغير مكوناتها لت�ضمح للطائر ال�ضغير 

بالفق�ض والخروج اإلى الحياة.
ق�ضرة  الطيور  ت�ضكل  البي�ض،  و�ضع  فقبل 
طبقات  ث��الث  م��ع  بالكال�ضيوم  غنية  �ضلبة  وال�ضكل البياني رقم )1(
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اأن  بالفعل  معروفا  كان  اأنه  حين  وفي  رئي�ضة. 
هذه الطبقات تزيد رقتها كلما اتجهنا للداخل 
يندمج  حيث   - للفق�ض  تمهيدا  الفرخ  نمو  مع 
للفرخ-  العظمي  الهيكل  في  الق�ضرة  كال�ضيوم 
مايزال  الجزيئي  الم�ضتوى  على  يحدث  ما  اإن 

يعتريه �ضيء من الغمو�ض.
اأن  اكت�ضفوا  اإن��ه��م  العلماء  يقول  واالآن، 
تلعب  اأنها  ويبدو  نانوية،  بنية  البي�ض  لق�ضور 

دورا رئي�ضا في مدى �ضالبة الق�ضرة.
من  ب��ال��درا���ض��ة  الم�ضارك  ال��م��وؤل��ف  ي��ق��ول 
مارك  البروفي�ضور  كندا  في  مكجيل  جامعة 
ماكي: "يعتقد الجميع اأن ق�ضور البي�ض ه�ضة، 
لكن في الحقيقة فاإنها بالن�ضبة لنحافتها قوية 
واأ�ضاف:  المعادن".  بع�ض  من  واأ�ضلب  جدا، 
الجزيئي  الم�ضتوى  على  االآن  حقا  نفهم  "بتنا 

كيف تتكون ق�ضرة البي�ض وكيف تتحلل".
"�ضاين�ض  دوري��ة  في  وزم��الوؤه  ماكي  وكتب 
ذلك  اك��ت�����ض��ف��وا  ك��ي��ف  ي�����ض��ف��ون  اأدفان�ضز" 
با�ضم  م��ع��روف  ب��روت��ي��ن  دور  على  بالتركيز 
"اأو�ضتيوبونتين" والذي يوجد في جميع اأرجاء 
اأنه مهم في  ُيعتقد بالفعل  ق�ضر البي�ض، وكان 

تنظيم تركيبة المعادن في الج�ضم.
الفح�ض  تقنيات  م��ن  ع��دد  وبا�ضتخدام 
المجهري وكذلك طريقة متطورة تعرف با�ضم 
رقيقة  اأق�ضام  الإع��داد  الُمركز  االأيوني  ال�ضعاع 
من ق�ضر البي�ض، وجد الفريق اأن جميع طبقات 
الق�ضرة تبدو وكاأنها ت�ضكلت من م�ضفوفة من 
المناطق ال�ضغيرة جدا المليئة ببلورات حاوية 

لمعدن الكال�ضيوم.
كما وجد اأن تلك المناطق اأ�ضغر، ومرتبة 

الخارجية،  الطبقة  ف��ي  بع�ضها  اإل���ى  اأق���رب 
باالتجاه  اأك��ب��ر  ت�ضبح  النانونية  البنية  واأن 
ن��ح��و ال��ط��ب��ق��ات ال��داخ��ل��ي��ة. واك��ت�����ض��ف��وا اأن 
في  م�ضتوياته  اأدن��ى  في  يكون  االأو�ضتيوبونتين 

الطبقة الداخلية االأقرب اإلى مركز البي�ضة.
اأن  هي  النتيجة  اإن  العلمي  الفريق  ويقول 
ي�ضبه  م��ا  �ضكل  وك��اأن��ه  يبدو  االأو�ضتيوبونتين 
ال�ضقاالت التي تحدد ترتيب المعدن المحتوي 
على الكال�ضيوم، مما يولد بنية نانوية توؤثر على 

�ضالبة ق�ضرة البي�ض(.
الم�سدر: غارديان

لن ترمي اأطباق البي�س بعد االآن فهي 
االأف�شل لتخزين بي�س المائدة، )طبعا بعد 

تعقيمها جيدا والتاأكد من �شلمتها(! 
كل ما �ضبق كان بالن�ضبة للبي�ض المخ�ض�ض 

للتح�ضين.
المخ�ض�ض  ال��ب��ي�����ض  ع���ن  م����اذا  ول��ك��ن 
بي�ض  ي�ضمى  وال��ذي  الطعام  في  ال�ضتخدامه 

المائدة هل ينطبق عليه الكالم ال�ضابق؟
اإن ق�ضرة البي�ضة مغطاة بغ�ضاء رقيق يدعى 

ط��ب��ق��ة ال��ك��ي��وت��ك��ل، وه���ذا 
البي�ضة،  يحمي  الغ�ضاء 

لبع�ض  ي�ضمح  قد  ولكنه 
المر�ضية  الم�ضببات 
ال��ن��ف��اذ م��ن��ه! ث��م بعد 

ذل�����ك ال���دخ���ول 
اإل�����ى داخ���ل 

لبي�ضة  ا
ع�����ب�����ر 

ق�ضرتها الم�ضامية.
تقريبًا،  منت�ضفها  في  البي�ضة  مح  يتو�ضع 

ويكون مثبتا عن طريق رباط الكالزا.
عندما نقوم بتخزين البي�ض بو�ضع قاعدته 
لالأعلى  ال�ضيقة  والقاعدة  لالأ�ضفل  العري�ضة 
االأ�ضفل،  في  �ضتكون  الهوائية  الحجرة  ف��اإن 
وبمرور القليل من الوقت �ضترتفع هذه الحجرة 
وت�ضبح  الهواء  دخ��ول  نتيجة  حجمها  وي��زداد 
اأكثر من المح الذي يعد و�ضطًا منا�ضبًا  قريبة 
و�ضتنتقل  البيا�ض،  من  اأكثر  الجراثيم  لنمو 
البكتريا من الحجرة الهوائية اإلى المح القريب 

منها.
الطريقة  بهذه  البي�ضة  و�ضع  يت�ضبب  وقد 
الهوائية،  الحجرة  تمزق  في  اأي�ضا  الخاطئة 
وذلك الأن ثقل البي�ضة بالكامل �ضيكون فوقها،  
وتنت�ضر نتيجة تمزقها الجراثيم وت�ضل للمح، 
بعك�ض ما لو و�ضعت البي�ضة بقاعدته العري�ضة 
متجهة  ال��ه��وائ��ي��ة  ال��ح��ج��رة  فتكون  ل��الأع��ل��ى، 

لالأعلى.
البي�ضة  ب��ت��ل��وث  المتعلق  ال��ك��الم  وه���ذا 
ينطبق على بي�ض المائدة والبي�ض المخ�ض�ض 
تخزين  عند  االأف�ضل  فمن  وبالتالي  للتفقي�ض، 
اأن ال نقوم بغ�ضله بالماء، لكيال  بي�ض المائدة 
االأطباق  في  نبقيه  واأن  الكيوتكل،  طبقة  نزيل 
و�ضعية  ع��ل��ى  ن��ح��اف��ظ  ل��ك��ي  ل��ه  المخ�ض�ضة 

القاعدة العري�ضة لالأعلى.
المرجع

https:/ /www.fresheggsdai ly.
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ما  نوعا  لنا  العنوان غريبا  قد يكون هذا 
ولكنه  م��ج��ال ال��دواج��ن  ف��ي  العاملين  نحن 
ليس غريبا بالنسبة لألطباء البيطريين ممن 
األطباء  حتى  أو  المجترات  بمجال  يعملون 

البشريين
واستخدامها  المجففة  البالزما  موضوع 
في الدواجن موضوع حديث جدا وقد وجدت 

مقاال على موقع Engromix للمؤلفين 
 Javier Polo / Joy Campbell/
بتاريخ  نشره  تم  وق��د   Ricardo Esquerra
باختصار  ترجمته  حاولت  وق��د   2020/3/10
واض���اف���ة ب��ع��ض ال��ت��وض��ي��ح��ات ع��ن ال��ب��الزم��ا 

بشكل  ح��ل��زون��ي  ش��ك��ل  ف��ي  التجفيف  غ��رف��ة 
موحد. 

سوف تدور المادة السائلة ويتم رشها في 
حبات سائلة ضبابية دقيقة للغاية عن طريق 
المركزي  المركزي  جهازالطرد  عبر  ال��م��رور 
بسرعة عالية جدا على قمة برج التجفيف.في 
غضون فترة زمنية قصيرة للغاية. )الصورة8(

بالزما  تجفيف  طريقة  كثيرا  يهمني  وال 
الدم فأنا ال أملك إال القليل من المعلومات 
من  الكثير  اليوم  وهنالك  الموضوع  هذا  عن 
بتجفيف  المتخصصة  والمصانع  الشركات 
هي  ما  هو  يهمني  ما  ولكن  ب��ال��رذاذ  البالزما 
مجال  في  البالزما  هذه  استخدام  تطبيقات 

الدواجن.
)الصورة8( جهاز 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 
استخدام  تعيق  التي  األسباب  من  ولعل 
هذه التقنية في الدواجن هي التربية المكثفة 
وبالتالي  القطيع  في  للطيور  الكبير  والعدد 

صعوبة حقن البالزما لكل طائر على حدة.

بالزما الدم المجففة بالرذاذ 
واستخداماتها في الدواجن

هل سمعت عنها من قبل ؟ 

د. متيم الشحتة
إستشاري بيطري

سوريا

ال��م��ج��ف��ف��ة م���ن م���واق���ع أخ����رى ب���داي���ة يجب 
البالزما  أت��ت تسمية  أي��ن  أوض��ح من  أن  علي 
 Spray-Dried Plasma بالرذاذ  المجففة 

)SDP( واختصارا
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
الموجود  الهواء  م��وزع  إلى  الهواء  يدخل 
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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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��الزم��ا ال���دم وي��ج��ب ت��ف��رق��ة ال��ب��الزم��ا عن 
هو  ال���دم  فمصل   Serum ال���  أو  ال���دم  مصل 
عبارة عن البالزما منزوعة منه عوامل التخثر 
الصلبة  العناصر  أم��ا   ) )الفيبرينوجينات 

فتشمل ما يلي:
خ��الي��ا ال����دم ال��ح��م��راء _ خ��الي��ا ال���دم 

البيضاء _ الصفيحات الدموية 
وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ع��الج��ي��ة ل��ح��ق��ن ب��الزم��ا 
عالجي  أو  تجميلي  هو  ما  منها  كثيرة  ال��دم 
مبكرة  مناعة  تكوين  أو  األنسجة  لترميم  أو 
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�����الل األرب����ع����ة ع��ق��ود 
الماضية كانت الدراسات كثيرة حول استخدام 
للخنازير  علفي  كمضاف  المجففة  البالزما 
ت��زال حتى اآلن  ال��دراس��ات ال  واألب��ق��ار ولكن 

قليلة في مجال الدواجن.
ومؤخرا أدى االهتمام المتزايد المكانية 
استخدامه في الدواجن للمزيد من الدراسات 
المناعة  تحفيز  في  فاعليته  حول  واألبحاث 

لدى الفروج
البالزما  على  الحصول  يتم  أصبح  حيث 
عند  ال��ف��روج  ق��ط��ع��ان  ذب���ح  أث��ن��اء  المجففة 

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، 
النمو،  عوامل  الترانسفرين،  الجلوبيولين، 
والمكونات  بيولوجيا،  النشطة  الببتيدات 

الغذائية األخرى 
هذه  تدعم  الطائر  جسم  دخولها  وعند 
تلك  مثل  البيولوجية  ال��وظ��ائ��ف  المركبات 
المتعلقة بالنمو واألنسجة وإصالح األنسجة 

وآليات الدفاع والتكاثر
.)2016 ,.Pérez-bosque et al( 

البالزما  اس��ت��خ��دام  نتائج  بعض  ه��ي  م��ا 
المجففة في التغذية المبكرة للدواجن؟:

الكفاءة  زي���ادة  إل��ى  ال��ت��ج��ارب  نتائج  تشير 
ال��ذي  ال��ن��ح��و  ع��ل��ى  المناعية  االس��ت��ج��اب��ة  ف��ي 
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 
بهذا  المتأثرة  األساسية  المواقع  عن  النظر 
اإلجهاد سواء الجهاز التنفسي أو الهضمي أو 

التناسلي.
ال��ب��الزم��ا المجففة  أث��ب��ت اض��اف��ة  أي��ض��ا 
امتصاصية  تحسين  الى  الدواجن  علف  الى 
تحسن  وأيضا  السليمة  الطيور  في  االم��ع��اء 

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 
السيتوكينات  عن  التعبير  في  انخفاض  عن 
وع��ن  ل��الل��ت��ه��اب��ات  ال��م��ؤي��دة   )  cytokines(
السيتوكينات  التعبير عن  طريق االرتفاع في 
المضادة لاللتهابات جنًبا إلى جنب مع زيادة 

.)defensins( التعبير عن الديفينسينات
لم  التحسن  ان  ال��ت��ج��رب��ة  اث��ب��ت��ت  اي��ض��ا 
الهضمي  للجهاز  المخاطية  االغشية  يشمل 
للجهاز  المخاطية  االغشية  ايضا  انما  فقط 

التنفسي والتناسلي.
ول��ك��ن م����اذا ع��ن ق��اب��ل��ي��ة ه��ض��م ال��ب��الزم��ا 
المبكرة  األيام  في  البروتين  عالية  المجففة 
صعوبة  تمتلك  ال��ت��ي  ال��ص��ي��ص��ان  ع��م��ر  م��ن 
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 
سيترك  الصيصان  عمر  م��ن  المبكرة  األي���ام 
الممتصة  غير  البروتينات  م��ن  كبيرة  كمية 
المرضية  المسببات  أم��ام  مفتوحا  الطريق 

لتتكاثر في القناة الهضمية.
للبالزما  بالنسبة  مختلف  اإلم����ر  ول��ك��ن 
المجففة حيث أفاد بارسونز وآخرون )2019( أن 
متوسط   قابلية الهضم اللفائفي يبلغ 95 و%96 
ل� SDP مقابل 83 و87% لوجبة فول الصويا لدى 

الدجاج بعمر 10 و21 يوًما على التوالي.
)2019( ،.Parsons, et al

أبلغ بولو وآخرون )2020( عن ارتفاع نسبة 
هضم المواد الجافة والمواد العضوية وهضم 
الكامل  الغذائي  النظام  في  الخام  البروتين 
أي��ام وذلك   7 يبلغ عمره  ال��ذي  الدجاج  ل��دى 
للعلف.  المجففة  البالزما   SDP عند اضافة 

)Polo, J. et al (
األمد  اآلث��ار طويلة  ه��ذه  تكون  أن  يمكن 
أبلغوا عن  الذين  وآخ��رون  بيسكي  اقترح  كما 
لهضم  بالنسبة  األم���ع���اء  ف��ي  ع��ال��ي  ن��ش��اط 
الطيور  في  الفوسفاتيز  والقلويات  المالتيز 
تغذت  والتي  يوم   24 البالغة  بالعمر  الكبيرة 
على علف مضاف له البالزما بنسبة 2% ألول 

5 أو 10 أيام من الحياة.
)2016a( ،.Beski et al

ما هي النتائج المتوقعة لقطعان الفروج 
إليه  مضاف  علف  على  تغذيتها  تمت  التي 
ال��ب��الزم��ا ال��م��ج��ف��ف��ة ف��ي األي����ام األول����ى من 

عمرها؟
القليلة  األيام  الالحم في  الدجاج  تغذية 
اليه  ال��ح��ي��اة على علف م��ض��اف  م��ن  األول���ى 
الهامة  المعلمات  يحسن  المجففة  البالزما 
زي��ادة  مثل  اإلن��ت��اج  دورة  نهاية  في  اقتصادًيا 
في  العيش  وقابلية  التغذية  وك��ف��اءة  ال���وزن 
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����الغ ع��ن م��ق��اوم��ة أكبر 
ل����ألم����راض واإلج����ه����اد ف���ي ال����دج����اج ال���ذي 
ملقحا  وك��ان  علف  هكذا  على  تغذيته  تمت 
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 
التفكير بحقن كل طائر على حدة  ما لو تم 

ببالزما غير مجففة 
وهو كذلك لن يكلف المجهود الذي كان 

سيحدث ان تم الحقن 
وتشير الدراسات أن نسبة 2% من البالزما 
المجففة في علف الطائر من عمر يوم لغاية 
النتائج  بتحقيق  كفيلة  ستكون  يوم   12 عمر 
اعالف  على  التغذية  تمت  ان  ولكن  المرجوة 
مضافا لها البالزما المجففة خالل الخمسة 

ايام األولى فقط من عمر الطائر فسنحتاج
 اعالف تحوي نسبة 3% واثبتت الدراسات 
النتائج  ت��ح��ق��ق  ل��ن  اق���ل م��ن ه���ذه  ن��س��ب  ان 

المرجوة.
اقتصاديا  مجدي  فالموضوع  وبالتالي 
االحتياج  ان  الحديثة  الدراسات  تشير  حيث 
الواحد خالل فترة تغذيته  التراكمي للطائر 

ع��ل��ى ال��ب��الزم��ا ال��م��ج��ف��ف��ة لن 
يتجاوز 3-4 غرام لكل طائر.
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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 Botulinum أو المطثية السجقية أو النقانقية 

تشتهر بحاالت الشلل العصبي التي تسببها وذلك بسبب ذيفانها 
القوي الذي يسمى الذيفان الوشيقي والذي يسبب التسمم 

. Botulinum Toxin الوشيقي

عندما تصل هذه الجرثومة لعلبة طعام ما فإنها تبدأ 
للسكريات  املطثية  الستقطاب  نظراً  بالهواء  باالنتفاخ 
محولة إياها لحموض دسمة قصرية السلسلة التي تشكل 

غازا يسبب انتفاخ العلبة.
غالباً  السلسلة  قصرية  الدسمة  الحموض  تكون  ورغم 
من ثنايئ أوكسيد الكربون والهيدروجني لكن رائحة الغاز 

تكون كريهة بصورة مميزة. 

تدريجًيا أصبحت العمليات املشابهة لتصنيع السجق (النقانق) والتعليب شائعة لحفظ الطعام  ولكن لسوء الحظ 
مبا أن هذه البيئات تحجب الهواء خارجها فإذا كان حظنا سيًئا ومتكنت بوغة مطثية وشيقية ما من الدخول أثناء 
تحضري هذه األطعمة فإن هذه البوغة ستتمكن من االنتاش فيام بعد والنمو وانتاج الذيفان الوشيقي ملوثة الطعام .

ومن هنا حصلت املطثية الوشيقية عىل اسمها مبا أن Botulus تعني السجق أو النقانق بالالتينية .

الكلوسترديوم في الدجاج (3) 

(الصورة 17)
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  آلية حدوث الشلل :
االضطراب في الموصل العصبي العضلي 

إن األعصاب التي تستخدم الناقل العصبي األسيتيل كولني (األلياف 
والتحكم  العضيل  التحكم  يف  املستخدمة  هي  الكولينية)  العصبية 

بالحركة.

لدى تناول منتج غذايئ ملوث باملطثيات سيعمل الذيفان الوشيقي 
عىل االرتباط النوعي بهذه األعصاب مثبطا التقلص العضيل.

وكثريا ما نرى هذه الحالة يف مزارع الدواجن حيث يصل الطائر يف 
ارجله لألمام  العرقوب وميد  املتطورة ألن يجلس عىل مفصل  املراحل 
تجدي  ال  وغالبا  متاما  الحركة  عىل  قادرا  غري  ويصبح  لألسفل  ورأسه 

العالجات نفعا عندما يصل لهذه املرحلة.
مختلفة  أنواع  مثانية  إىل  توكسني  البوتولينيوم  يصنف 

تسمى باألحرف: 
A , B , C , D , E , F , G ,H وهذه األنواع تتفاوت 

يف درجة سميتها .
تصاب الدواجن فقط بالنوعني C , E والصورة اآلتية 
توضح السموم  التي تصيب اإلنسان باالضافة للعديد من 

الحيوانات . (الصورة 17)
يلتقط العصبون الذيفان بآلية االلتقام مشكال حويصال 
بعدها  ثم  العصبون  سيتوبالسام  ضمن  يطفو  صغريا 
ينفصل الذيفان وينسل من الحويصل ويبدأ بقص معقد 
الحويصالت  شد  وظيفتها  والتي    SNARE بروتينات 
السيتوبالسمي  الغشاء  إىل  كولني  االسيتيل  عىل  الحاوية 
عادة حيث ينتج عن هذه العملية تحرر االسيتيل كولني 
ضمن املشبك العصبي العضيل ونقل التنبيه للعضالت . 

(الصورة 19 ) أصناف السم البوتوليني التي تصيب االنسان والحيوانات املختلفة

(الصورة 18)
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وبدون بروتينات SNARE  لن يتحرر االسيتيل كولني ولن تصدر األعصاب املتأذية أية إشارة فتصبح العضالت نتيجة لذلك مرتخية متاما.
(الصورة 20) توضح آلية شد الحويصالت الحاوية عىل االسيتيل كولني بوساطة بروتينات SNARE إىل الغشاء السيتوبالسمي ثم انفتاحها وتحرر 

االسيتيل كولني ضمن املشبك العصبي العضيل وبالتايل حدوث تقلص العضالت.

(الصورة 20) تحرر الناقل العصبي األسيتيل كولني من املشابك العصبية العضلية

204.0 x 266.0 mm
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(الصورة23) توضح انفصال الذيفان عن الحويصل الصغري الذي شكله العصبون وانسالله من الحويصل لتبدأ بعدها املرحلة التي تليها 
املسؤول عن سحب   SNARE بروتينات الذيفان بقص معقد  يبدأ  ثم  الحويصل  الذيفان من  انسالل  التي تيل  املرحلة  (الصورة24) توضح 
الحويصالت التي تحوي األسيتيل كولني باتجاه الغشاء السيتوبالسمي ونتيجة لذلك لن تصدر األعصاب املتأذية أية اشارة كام هو واضح يف (الصورة 

25) فتصبح العضالت بذلك مرتخية بشكل تام .

(الصورة 23) توضح انفصال الذيفان عن الحويصل الصغري الذي شكله العصبون (الصورة 22) التقام الذيفان من قبل العصبون

وتوضح (الصورة 21) المرحلة األولى وارتباط السم الوشيقي باالعصاب 
(الصورة 22) توضح املرحلة الثانية بعد أن تم التقام الذيفان من قبل العصبون وتشكيله لحويصل صغري يطفو ضمن 

سيتوبالسام العصبون .

(الصورة 21) توضح آلية شد الحويصالت الحاوية عىل االسيتيل كولني بوساطة بروتينات SNARE إىل الغشاء السيتوبالسمي وارتباط السم الوشيقي باألعصاب 
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عمل  كيفية  توضح  اآلتية   (26 (الصورة  و 
للحويصل  فتحها  وكيفية   SNARE بروتينات 
 (28 و(الصور27،  كولني.   االسيتيل  عىل  الحاوي 
البوتولينيوم لربوتينات  توضح كيفية منع توكسني 

.SNARE

العضالت  يف  العضيل  الضعف  يبدأ  ما  عادة 
املعصبة عن طريق األعصاب اإلثني عرش القحفية 
العني  بالوجه وحركات  تتحكم  التي  العضالت  أي 
أحيانا وقد ال نالحظ ذلك بسبب  والبلع فنالحظ 
بداية  يف  الطيور  عىل  للمرض  الرسيع  التطور 
وعدم  كالهام  أو  العينني  احدى  انغالق  االصابة 
التحكم بفتحة حدقة العني بالنسبة للضوء الشديد 

أو املنخفض.
ونتيجة ضعف العضالت املتحكمة بعملية البلع 

يبدأ تراجع الوزن تدريجيا.
كام تتأثر أيضا أعصاب الجهاز العضيل املستقل 

املعتمدة عىل االسيتيل كولني.
فقد نالحظ عىل الطيور أيضا زيادة مرات تفريغ 
املجمع من الفضالت أو قد يحدث العكس فينقص 
يف  خلل  أيضا  ويحدث  الفضالت.  إخراج  معدل 

عمليات التنفس .

SNARE (الصورة 26) آلية عمل بروتينات

(الصورة 25) ارتخاء العضالت بشكل تام (الصورة 24) قص معقد بروتينات SNARE من قبل الذيفان
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( الصورة 28) (الصورة 27)          

والجهاز العضيل املستقل (الذايت أو الالإرادي)

 autonomic nervous system 
يف  مبا  الداخلية  األعضاء  ُب  يُعصِّ الذي  العصبي  الجهاز  من  جزًءا  يعد 
ذلك األوعية الدموية واملعدة واألمعاء والكبد والكىل واملثانة واألعضاء 
والغدد  اللُّعاب  افراز  وغدد  والقلب  والحدقتني  والرئتني  التناسلية 

الهضمية.
مثل ضغط  الجسم،  عمليات  بعَض  املستقل  العصبي  الجهاز  يُنظِّم 
(بشكٍل  ا  تلقائيٍّ النظام  هذا  ويعمل  التنفُّس.   رسعة  ومعدل  م  الدَّ
مستقل)، دون جهد شعوري من الشخص. وميكن أن تؤثر اضطرابات 

الجهاز العصبي املستقل يف أي جزء أو عملية يف الجسم. 

ينقسم الجهاُز العصبي املستقل إىل قسمني رئيسيني:
    Sympathetic    ُوّدي  *

Parasympathetic  الُوّدي  *
بعَد أن يتلقى الجهاز العصبي املستقل معلومات عن الجسم والبيئة 
الخارجية فإنَّه يستجيب عن طريق تحفيز عمليات الجسم من خالل 

القسم الوّدي عادًة أو تثبيطها من خالل القسم الالوّدي عادًة.
يشتمل مسار العصب الالإرادي عىل خليتني عصبيتني توجد إحداهام 
من  األخرى  بالخلية  متصلة  وهي  الشويك  النخاع  أو  الدماغ  جذع  يف 
الخاليا  من  مجموعة  ضمن  موجودة  وتكون  العصبية  األلياف  خالل 

 .(autonomic ganglion ة العصبية (تسمى ُعقَدة ُمستَِقلِّيَّ
ادرة عن هذه العقدة باألعضاء الداخلية.  تتصل األلياف العصبية الصَّ

ع معظُم عقد القسم الوّدي خارج النخاع الشويك عىل جانبيه  تتوضَّ
التي  األعضاء  من  بالقرب  الالوّدي  القسم  عقد  ع  تتوضَّ بينام  مبارشًة. 

تتَّصل بها أو يف داخلها.

يتحكم الجهاز العصبي الالإرادي يف عمليات الجسم الداخلية مثل:
م - ضغط الدَّ

الت رسعة القلب والتنفس - ُمعدَّ
- درجة حرارة الجسم

- الهضم
- االستقالب (وبذلك يُؤثِّر يف وزن الجسم)

- توازن املاء والشوارد (مثل الصوديوم والكالسيوم)
- إنتاج سوائل الجسم (اللعاب والعرق والدموع)

- التَّبوُّل
- التَّربُّز

- االستجابة الجنسيَّة

ا من قبل القسم  يتم التحّكم يف الكثري من األجهزة بشكٍل رَئيَيس إمَّ
الوّدي أو الالوّدي. 

يكون للقسمني تأثريان متعاكسان عىل نفس العضو يف بعض األحيان؛ 
يقوم  بينام  م،  الدَّ ضغط  من  الودي  القسم  يزيد  املثال،  َسبيل  فعىل 
لضامن  سويًَّة  القسامن  يعمل  عام،  وبشكٍل  بخفضه.  الالوّدي  القسم 

استجابة الجسم للحاالت املختلفة بشكٍل مناسب.
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يُسَتعمُل ِمرساالن كيميائيَّان (النواقل العصبية)   
للتواصل داخل الجهاز العصبي الالإرادي:  

Acetylcholine األسيتيل كولني -  
Norepinephrine النورإِبيِنفرين -  

ى األلياف العصبية التي تُنِتج األسيتيل كولني باأللياف الكولينية  تُسمَّ
 .cholinergic fibers املفعول

األدرينالية  باأللياف  النورإِبيِنفرين  تُنِتج  التي  األلياف  ى  وتُسمَّ
 .adrenergic fibers املفعول

(ُمثبِّطة)  الودِّيَّة  تأثريات  كولني  لألسيتيل  يكون  عام،  وبشكٍل 
كولني  لألستيل  يوجد  أنَّه  إالَّ  زة)؛  (ُمَحفِّ وّدية  تأثريات  وللنورإِبيِنفرين 
ط التَّعرق أو يجعل  بعض التأثريات الوّدية؛ فهو عىل سبيل املثال يُنشِّ
الشائعة  األَسبَاب  ومن  البرش.  عند  األحيان  بعض  يف  ينتصب  الشعر 

لالضطرابات الالإرادية حالة داء باركنسون عند البرش.
قد يسبب التسمم الوشيقي يف بداياته شلال بصليا أو اعتالل األعصاب 
القحفية التاسع والعارش والحادي عرش والثاين عرش كام قد يطرأ شلل 
نازل مع الوقت وتتضمن بعض اعراض التسمم الوشيقي أو السجقي 
الجهاز  الصابة  ونظرا  بالبلع  وصعوبة  الجفنني  انسدال  البوتوليني  أو 
العصبي الذايت فقد يؤدي ذلك اىل جفاف يف الفم وامساك وميكن ان 
قد  الذي  كامل  رخو  شلل  اىل  عادة  الوشيقي  التسمم  اعراض  تتطور 

يكون مميتا اذا اصاب العضالت التنفسية. 
تبدأ األعراض بالظهور بعد حوايل 12-48 ساعة من اإلصابة و تتمثل 
االعراض العيانية بتناقص تدريجي لوزن الطائر نتيجة الخلل يف عضالت 
العلف  لتناول  الحركة  عىل  قدرته  وعدم  الشلل  نتيجة  والحقا  البلع 
لالمام ورأسه لالسفل  ارجله  العرقوب وميد  حيث يجلس عىل مفصل 
أو ان يستلقي الطائر عىل احد جانبيه وميد قدميه للجانب املعاكس 
أو للخلف او احدى قدميه لألمام واالخرى للخلف وانسدال األجفان 

نتيجة  وذلك  متاما  الحركة  عىل  قادر  غري  الطائر  يصبح  ثم  واألجنحة 
لالرتخاء التام يف العضالت يف املراحل املتأخرة من اإلصابة.

هذه األعراض العيانية قد تتشابه إىل حد كبري مع ظاهرة أخرى هي 
ظاهرة انزالق الفقرات يف الدواجن حتى يصعب التمييز بينهام عيانيا 
يف كثري من االحيان. وأحيانا قد تزيد ظاهرة انزالق الفقرات من فرصة 
حدوث الكلوسرتديوم بشكل عام يف قطعان األمهات البياض حيث أن 
وبالتايل محفزة  التي تسببه هي بكرتيا مستهلكة لألوكسجني  البكرتيا 

لنمو الكلوسرتديوم.
الكلوسرتديوم هو من كتايب  املقال وما سبقه من مقاالت عن  هذا 

أمراض املطثيات وذيفاناتها يف الدواجن. 

لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة موقع عالم الدواجن

Poultryworld11.blogspot.com

(الصورة 29) جلوس الطائر عىل مفصل العرقوب عند االصابة بالكلوسرتديوم بوتولينيوم

(الصورة 31)

(الصورة 32)

(الصورة 30) جلوس الطائر عىل مفصل العرقوب
 ورأسه لألسفل عند اإلصابة بالكلوسرتديوم بوتولينيوم
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إعداد: د. تميم الشحنة - سوريا -

هنالك مجموعة من العنارص 
الغذائية غري املألوفة يطلق عليها 

اسم املعادن النادرة او العنارص 
الغذائية الصغرى، ومع تطور علوم 

الكيمياء ازداد  االهتامم والرتكيز عىل 
هذه العنارص ومدى تأثري نقصها أو 

زيادتها عىل الجسم.

نذكر من هذه املعادن: اليود_ السيلينيوم 
_ الزنك _ الكروميوم _ النحاس .

لقد أثبتت الدراسات أن املكمالت الغذائية 
من املعادن العضوية النادرة تعزز االستجابات 
اإلجهاد  وتنظم  والجهازية  املوضعية  املناعية 

التاكسدي يف دجاج التسمني.

عىل  جيدة  تأثريات  لها  أن  أيضاً  ووجد 
الهضمية  القناة  وسالمة  األمعاء  مورفولوجيا 
وبالتايل الوقاية من كثري من األمراض املعوية 
أن  وطاملا  والكوكسيديا  الكلوسرتديوم  مثل 
تحويل  معامل  يعني  فهذا  سليمة  األمعاء 

علفي أفضل وإنتاج بيض أغزر.
عىل  إيجابية  تأثريات  لها  أن  وجد  كام 
مثل رصة  املناعي  الجهاز  أعضاء  بعض  أوزان 

فابريشيوس (Bursa of Fabricius) والطحال 
.(IgG) واألجسام املضادة الطبيعية (Spleen)
ووجد أن لها تأثريات خاصة عىل الزغابات 
املعوية وأبعادها وارتفاعاتها وبالتايل سيؤدي 
إنتاج  يف  وانخفاض  منو  ضعف  إىل  نقصها 
البيض ونسب الفقس وايضاً فإن نقص بعض 
من  األشكال  بعض  إىل  يؤدي  املعادن  هذه 
البيض املشوه. فهي تلعب دوراً يف التفاعالت 
التي  الحيوية  والكيميائية  األنزميية،  األيضية، 
ستؤدي يف نهاية املطاف إىل معدل منو أفضل 

وإنتاج بيض أغزر .
األمعاء  يف  النادرة  املعادن  امتصاص  يتم 
تستكمل  ما  عادة  ولكنها  األيونية  بأشكالها 
عند  عنها  تنفصل  والتي  عضوية  غري  بأمالح 

دخولها الجسم.
التقليدية  العلف  مكونات  تكون  ما  غالباً 
حاوية عىل كميات كافية من املعادن النادرة، 
املعادن  من  مبحتواها  تختلف  الرتبة  ولكن 
املزروعة  النباتات  تختلف  وبالتايل  النادرة، 
بامتصاصها لهذه املعادن حسب طبيعة الرتبة 

واحتوائها عىل هذه املعادن.

عنصر النحاس كمحفز نمو بديل
للصادات الحيوية المحفزة

للنمو في الدواجن 

تغذية الدواجن
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 الجدول التايل  يوضح الخلطة العلفية املستخدمة يف التجربة

عنها  تحدثت  التي   DDGS استخدام الصورة  يف  نالحظ 
يف مقال سابق والتي ترجمتها الحرفية هي حبيبات الذرة 
املقطرة املجففة وقد اعتمدت تسميتها يف مقايل بكسبة 

الذرة.

تكون  قد  الجغرافية  املناطق  بعض   فإن  ولذلك 
املعادن  األنواع من هذه  بعض  فقرية مبحتواها عىل 

وبالتايل يجب إضافتها يف أعالف الدواجن.

يف الحقيقة إن املعادن النادرة، وظيفياً هي كجزء 
من جزيئات أخرى أكرب حجامً تؤدي وظيفة محددة 

فمثًال:
اليود هو جزء من هرمون الثريوكسني.   -

الزنك مكون أسايس لـ 200 من األنظمة األنزميية.   -

تعمل  والزنك  والسيلينيوم  واملنغنيز  النحاس    -
كمواد ثانوية أساسية لألنزميات.

النادرة  املعادن  اليوم عن عنرص مهم من  حديثنا 
وهو النحاس وأداء النمو وخصائص الذبيحة للفراريج 
التي تتغذى عىل أعالف متفاوتة يف تركيزات النحاس 
من  يوًما   53 إىل   29 من  بعمر  العلفية  التكميلية 

العمر. 

 (Copper) النحاس
دوره :

األنزميات  من  لعدد  رضوري  مكون  النحاس    1 
ومرونة  الهيكلية،  القوة  زيادة  عىل  تعمل  التي 

األنسجة الضامة واألوعية الدموية.
 2   يساعد النحاس يف نضوج كريات الدم الحمراء، 

ويدخل يف تصنيع الهيموغلـوبني.
 3   له تأثري كبري عىل املناعة وبالتايل فالحاجة عند 
الدواجن لعنرص النحاس يف حاالت اإلجهاد تكون 

اعىل من الحاجة الطبيعية له.
 4   إضافة عنرص النحاس يف صيصان التسمني خالل 
لزيادة  تؤدي  العمر  من  األوىل  اسابيع  الثالثة 
الكبد،  للقانصة،  النسبي  الوزن  يف  معنوية 

الطحال، القلب، البنكرياس .
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كلوريد  صورة  يف  النحاس  إضافة  إن      5
يكون   (Copper chloride) النحاس 
مقارنة  املناعية  املقدرة  عىل  أكرب  تأثريه 
النحاس  كربيتات  بصورة  بإضافتــه 

.(Copper sulfate)

بعض  لظهور  نقصه  يؤدي  أن  ممكن      6
أشكال البيض املشوه.

قسم  من   13/2/2020 بتاريخ  الدراسة 
علوم الدواجن _ جامعة أوبورن 

Department of Poultry Science
Auburn University وقد حاولت استخالص 
نتيجة التجربة ونقلها لكم يف عام 2019 ، متت 
الواليات  يف  التسمني  دجاج  من   %24 تربية 

املتحدة حتى وزن  3.5 كجم أو أكرث .
 وهذا بسبب الطلب املتزايد عىل  املنتجات 
املرغوبة من لحم الصدر وألن الطيور الكبرية 
يف  معالجتها  كفاءة  زيادة  حيث   من  أفضل 

املصنع مقارنة بالطيور الصغرية. 

  يتم تربية العديد من دجاج التسمني يف 
لذلك  الحيوية   املضادات  من  خالية  برامج 
بعيدة  الحاجة الستخدام محفزات منو  برزت 

عن الصادات الحيوية املحفزة للنمو. 
يف  النحاس  من  العالية  الرتاكيز  أن  ثبت 
دجاج  منو  أداء  تحسني  عىل  تعمل  الغذاء 

التسمني بدون مضادات حيوية.
ذكور  تغذية  آثار  لتقييم  دراسة  أجريت 
الغذايئ  النحاس  الفراريج برتكيزات عالية من 

من 29 إىل 53 يوم من العمر.  
تلقى الدجاج الالحم خلطات علفية تحتوي 
التكمييل  النحاس  / كجم من  ملج  عىل 135 
حتى عمر 28 يوم من العمر يف املرحلة األوىل 
عمر  خالل  الثانية  املرحلة  ويف  التجربة  من 
يرتاوح من 29 _ 40  يوم من العمر واملرحلة 
الثالثة كانت بعمر يرتاوح من 41 _ 53  يوم 

من العمر.
متفاوتة  برتاكيز  النحاس  إعطاء  وتم 

0_135_ 270 ملج/ كجم. 
الذي حصل عىل 270 ملج /  الدجاج  كان 
كجم من النحاس يف الخلطة العلفية ذو لحم 

العمرية  املراحل  يف  وذلك  وزنا  أعىل  صدر 
املتأخرة.

قد يكون أحد الخيارات هو تغذية تركيزات 
أكرث من  العلفي  التكمييل  النحاس  عالية من 

100ملج/ كجم. 
 لقد تم إثبات أن تغذية تركيزات النحاس 
تحسن  قد  كجم   / ملج   125 عن  تزيد  التي 
أداء منو الدجاج الالحم إىل ما يقرب من 2.0 

إىل 2.5 كجم. 
تم اإلبالغ عن انخفاضات يف نسبة تحويل 
يف  العمر  من  يوًما   32 عند   (FCR) العلف 
دجاج التسمني التي تزن حوايل 2.1 كجم، عند 
النحاس  من  كجم   / ملج   270 عىل  الحفاظ 
الغذايئ طوال فرتة الرتبية باملقارنة مع الدجاج 
الذي تم تقديم   135 ملج / كجم من النحاس 

خالل نفس الفرتة. 

  باإلضافة إىل ذلك  تم اإلبالغ عن مكمالت 
النحاس لزيادة وزن الذبيحة وكذلك وزن لحم 

الصدر.
 من الكالم السابق نستنتج  أن النحاس له 
تأثري متأخر  وغالبًا  ال يشري إىل 
املبكرة  األعامر  يف  اختالف  أي 

ولكن له فوائد منو تراكمية. 
الالحم  الدجاج  وزن  زاد 
الذي يتغذى عىل عالئق تحتوي 
من  كجم   / ملجم   100 عىل 
إىل   1 من  التكمييل   النحاس 
التي  بالطيور   مقارنة  يوًما   28
تتغذى عىل أعالف تحتوي عىل 
مضادات حيوية محفزة للنمو .

فإن  ذلك  إىل  باإلضافة   
املعلومات محدودة عن تأثريات 
حدوث  عىل  التكمييل  النحاس 
وشدة الصدر الخشبي أو الصدر 

الذي يحوي رشائط بيضاء. 

تغذية الدواجن
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إعداد: د. تميم الشحنة 
- سوريا -

عبارة عن جراثيم إيجابية الجرام عصوية قادرة عىل التبوغ 
 Clostridium Difficile A Toxin العسرية  للمطثية   A الذيفان 

واختصاراً CDAT أو TCDA عادة ما يوصف بأنّه سّم داخيل قوي.
يعمل الّسم عن طريق تعديل بروتينات GTPase للخلية املضيفة 
الجلوكوز  مجموعات  وبني  بينها  تساهميّة  روابط  تشكيل  طريق  عن 
يف  تغيريات  إىل  يؤدي  مام   (glucosylation العملية  هذه  (تسّمى 

األنشطة الخلوية.

يؤّدي التعرّض لهذا الّسم إىل تغيريات فورية يف الشكل الخلوي مبا 
 (F-actin) يف ذلك فقدان سالمة الهيكل بسبب قلّة األكتني الخيطي

وزيادة األكتني الكروي. 
يؤّدي عدم تنظيم خيوط األكتني والهيكل الخلوي إىل زيادة نفاذية 
املوصالت املحكمة، ماَم يؤَدي إىل تلف شديد بالخاليا الظهاريّة وإفراز 
املخاطي  الغشاء  لتلف  تاليني  السوائل وإفرازها  يعّد تجّمع  الّسوائل. 

الذي يحدث بعد التّعرض لهذا الّسم.

الكلوسترديوم في الدجاج (4) 

المطثية العسيرة:
كلوسترديوم ديفيسيل 
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 تؤّدي التّغريات الواضحة يف نظام الخيوط الّدقيقة إىل 
موت الخليّة. هذه التغرّيات ناتجة عن تعطيل بروتينات 
Rho التي تلعب دوراً مهاّمً يف تنظيم املوصالت املحكمة 
أي تخرب ظهارة األمعاء كام مّر سابقاً عن طريق املوت 
الذي   B الذيفان  العسرية  املطثية  متتلك  أيضاً  املربمج  
واختصاراً   Clostridium Difficile A Toxin يسّمى 
الثامنينيات  منذ  الدراسات  من  الكثري  ولكن   CDBT
وجدت أّن الذيفان B وحده غري قادر عىل إحداث اإلصابة 
إّال إذا كان مقرتناً بالذيفان A القادر عىل إحداث اإلصابة 

وحيداً.
باملطثية  املهّمة  اإلصابة  أسباب  أحد  يكون  ما  غالباً 

ماّم  الحيوية  للّصادات  والجائر  املكثّف  االستخدام  هو  العسرية 
ينتج عنه خلل يف ميكروفلورا األمعاء.

عالقة الكلوسرتديوم بالكوكسيديا والساملونيال
ما يصاب  غالباً ال تحّب سالالت الكلوسرتديوم الوحدة فنادراً 

هو  الّشائع  إمّنا  الكلوسرتديوم  من  واحد  معنّي  بنوع  الّدجاج 
اجتامع أنواع عديدة من الكلوسرتديوم مع بعضها ولذلك ميكن 
أن نرى إلتهاب األمعاء الّنخري والتقرحي وحاالت الّشلل الرّخو 
يف الطائر نفسه وذلك ال يعني عدم رؤية أعراض نوع واحد من 
الكلوسرتديوم لوحده يف حاالت قليلة. وأيضاً ترتافق الكلوسرتديوم 

بشكل شبه دائم مع الكوكسيديا.
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 The poultry site  هذا الجدول  مأخوذ من قطيع دجاج الحم عمر 42 يوم نقلته لكم من دراسة يف موقع
هذه الدراسة تبحث يف العالقة بني الساملونيال وسالمة األمعاء:

حقول الجدول كام ييل:

الّدجاج الالحم بعمر42  أّن  لقد وضحت هذه الدراسة 
حاّدة  حالة  لديه  والذي  الدراسة  عليه  أجريت  الذي  يوم 
كلوسرتديوم  تسبّبها  (التي  النخري  األمعاء  التهاب  من 
ولكن  للساملونيال  أعىل  انتشار  دامئاً  متلك  ال  بريفرنجنس) 
إىل  يؤّدي  ال  النخري  األمعاء  التهاب  أّن  من  الرغم  عىل 
أّن زيادة  إّال  بالّرضورة  الساملونيال  استعامر أعىل من قبل 

اإلصابات املعويّة قد تؤّدي لإلصابة بالكوكسيديا تينيال.

لكن عندما تّم التحّكم بالكوكسيديا تينيال فإّن استعامر 
الساملونيال كان أقّل بكثري.

مل يتّم متاماً فهم الطريقة التي تقوم بها الكوكسيديا تينيال 
تتأثّر  أن  فإنّها ميكن  الساملونيال  قبل  اإلستعامر من  بزيادة 

بالطرق التي نستخدمها للسيطرة عىل الكوكسيديا تينيال
تلقيحها  تّم  التي  القطعان  يف  الساملونيال  انتشار  وإّن  
التي  القطعان  أقّل بنسبة%17 من  الكوكسيديا كان  بلقاح 
التي متّت  القطعان  بنسبة16 % من  تلقيحها وأقّل  يتم  مل 

معالجتها مبركبات األيونوفور.

نزعزع  أن  هي  الكلوسرتديوم  لعالج  وسيلة  أفضل  إّن 
الوسط املناسب لتعايشها وتكاثرها بالّتزامن مع معالجتها بالصادات 

الحيوية .
لذلك  واملتعادل  القلوي  الوسط  هو  املناسب  الوسط  وهذا 
يجب علينا قبل البدء باستخدام الصادات الحيوية وبالتزامن (هنا 
نقطة سيتم توضيحها) معها وجعل الوسط حمضيّاً ففي الحاالت 
طريق  عن  الحيوية  الصادات  تجدي  أّال  املمكن  من  الّشديدة 
الفم  نفعاً وذلك عندما تتقّدم مرحلة املرض وتصل ملرحلة الّشلل 
العصبي حيث متنع ذيفانات الكولسرتديوم الّناقل العصبي األستيل 
كولني من التحّرر من املشابك العصبية. يف هذه الحالة نلجأ للحقن 
العضيل لبعض الّصادات مثل األموكيس أو جنتاموكس (جنتامايسن 
مع أموكيس)  أو لينكومايسني أو اللينكوسبكتني (لينكومايسني مع 
سبكتينومايسني)  وإن كانت الحالة متقّدمة جّداً ممكن أّال يجدي 

الحقن نفعاً أيضاً.

مثل  جيّد  وقايئ  بشكل  العلف  يف  صاّدات  إضافة  الجيّد  من 
الباسرتاسني  املحمضات يف العلف واملحمضات يف املاء بشكل دوري 

وإن مل تكن هنالك إصابة.
بالتّزامن مع استخدام  أوردت نقطة جعل وسط األمعاء  حمضياً 
الّصاد الحيوي لكن كيف سيتم ذلك ونحن نعلم أّن كثري من الصادات 
ال تعمل يف الوسط الحميض أو أنّها تعمل يف الوسط الحميض لكن 

لدرجةph معينة أو أنها تعمل بشكل أفضل يف الوسط القلوي.
وأبسطها  العلف  يف  املحمضات  بإعطاء  الّنقطة  هذه  حّل  ممكن 
الخّل مثالً وهنالك مجموعات أحامض مصّنعة للعديد من الرشكات. 
وإعطاء الخزان الصباحي مثالً محمضات بجرعات عالية دون صاد 

حيوي ثّم املتابعة باقي اليوم باستخدام املعالجة. 
وهنا تجب اإلشارة لدور األموكيس سيللني الذي يعمل يف درجات 
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العمل  ميكنك  وبالتايل  الحموضة  من  عالية 
املالئم  الوسط  عىل  (القضاء  باملحمضات 
يف  الحيوي(معالجة)  والّصاد  للكولسرتديوم)  
ميزة  سيللني  لألموكيس  حيث  الوقت  نفس 

هاّمة وهي أنه:
عالية  حموضة  بدرجات  األموكيس  يعمل 

تصل لغاية ph=2 كام هو مذكور يف مجلّة 
Journal of antimicrobial chemotherapy

خطر  لتاليف  املثىل  الطريقة  هي  فالوقاية 
الكولسرتديوم.

يجب التنويه إىل نقطة هاّمة:
إجهاد  هنالك  كان  إن  تنشط  الكولسرتديوم 
أو إصابة معويّة أخرى أو إصابة بالكوكسيديا 
ال  هذا  لكن  مناعة  ضعف  هنالك  كان  وإن 

يعني أنّها غري متواجدة باملزرعة أصالً. 
حتى وإن كانت املزرعة خالية من املسبّبات 

املرضية وتتبّع فيها أساليب جيّدة لألمن الحيوي، فجراثيم املطثيات 
املزرعة)  (حول  الّرتبة  يف  تتواجد  عديدة  بأنواع  الكولسرتديوم  أو 

بأعداد كبرية جدا.ً

أّن  وهو  له  االنتباه  يجب  جّداً  هام  أمر  هنالك 
الوسط  يف  أبواغها  نشاط  يزيد  ديفيسيل  الكلوسرتديوم 

الحميض.
عن  العضوية  األحامض  استخدام  عن  كثرياً  تحّدثت  كنت 
لتعايش  مالئــم  غري  الحميض  الوسط  ألّن  بالكلوسرتديوم  اإلصابة 

الكلوسرتديوم.
أّن استخدام األحامض جيدة يف حاالت اإلصابة  أنا ال زلت أقول 
القليل وأحاول  إال  العلم  أملك من  بالكلوسرتديوم وولكن ألنّني ال 

التّعلم 

وجب التوضيح:
عند اإلصابة بالكلوسرتديوم وخاصة بعد االستخدام الطويل للصادات 
بالكلوسرتديوم  إصابة  حالة  أمام  نكون  قد  مفرط  وبشكل  الحيوية 

ديفيسيل أو املطثية العسرية التي تنشط غالباً يف هذه الحاالت 
الكلوسرتديوم  من  نوع  أي  الجزم  ميكن  ال  أقول  كنت  وكام  طبعاً 
تصيب  شائعة  أنواع  أربعة  فهنالك  باملزرعة  الطيور  أصاب  الذي  هو 

وقد  بعضها  مع  تأيت  إمّنا  منفردة  تايت  ال  إحداها  أّن  وغالباً  الّدواجن 
ترتافق مع الكوكسيديا. 

املطثية  أبواغ  نشاط  من  يزيد  الحميض  الوسط  أّن  هو  املهّم 
العسرية وبالتّايل فهو خطر يف هذه الحالة حقليّاً وببساطة إن جاءت 
فغالباً  الحيوية  بالّصادات  واملفرط  الطويل  العالج  بعد  الكلوسرتديوم 
ستكون املطثيّة العسرية متواجدة وال يجب استخدام األحامض ليك ال 
يزيد نشاط هذه األبواغ. ويجب الحذر أيضاً من استخدام األحامض 
عند اإلصابة ببعض أنواع الكوكسيديا التي يزيد الوسط الحميض من 

شّدتها.

نقطة يجب مراعاتها
الكثري من املربنّي وحتّى بعض األطبّاء عند رؤيته لزرق (مصع) بلون 
عسيل أو بّني غامق يجزم بأّن هذا هو نتيجة لإلصابة بالكلوسرتديوم 
بوجود  والجزم  للتّشخيص  سبباً  ليس  ولكّنه  كثرياً  ممكن  وذلك 
الكلوسرتديوم حيث أّن الطائر يقوم بإفراغ الفضالت من املجمع حوايل 
18-12 مرّة يف اليوم من ضمنها 5-2 مرّات يوميّاً هي الفضالت (املصع) 
بّنيّاً بدرجات مختلفة ولعّل  املوجودة يف األعورين والتي يكون لونها 
أقوى هو مشاهدتنا  الكلوسرتديوم بشكل  بوجود  لإلعتقاد  يقودنا  ما 
للمصع البّني الحاوي عىل فقاعات غازية، وأيضاً هو ليس دليل مؤكّد 

فال بّد من الترشيح. 

املصع البني اللون الحاوي عىل فقاعات غازية
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إدارة الدواجن

ارتفاع معدالت التزاوجات في قطيع الجدات 
أو األمهات قد تكون مؤشرًا سلبيًا وسيؤدي 

ذلك إلى انخفاض ثبات خصوبة القطيع

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 
العنب���ر والمالحظة  المش���رف لجولته داخل 
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���الل 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 
ا للظروف 

ً
القطع���ان وانما يتم ضبطه���ا وفق

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 
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بالصور
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سوق الدجاج في مدينة حمص 
يعود مجددًا إلى العمل بعدد محدود جدًا



»كورونا« تكبد »الوطنية 
للدواجن« مليون ونصف دوالر 

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
شهدتها  التي  الجوهرية  المعلومات  من  عدد  عن  افصحت  قد  الشركة  وكانت 
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 1200 موظف 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 
الشركة  أعمالها ومن وجهة أخرى اضطرت  الكافية في بداية األزمة إلدارة  التصاريح 
باإلضافة  الدفاع  أوامر  بها  التي سمحت  اآلليات  وفق  وعمالها  موظفيها  رواتب  لدفع 
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
اإلدارة  أو  اإلدارة  لمجلس  قرارات  أي  تتخذ  لم  فإنه  المتخذة  القرارات  وبخصوص 
أو  أرباح نقدية  بتوزيع  ما يتعلق  بما في ذلك  االفصاح  التنفيذية خالل فترة تعليق 

أسهم مجانية.

الدكتور
تميم الشحنة

46

إدارة الدواجن

أكياس التغليف الذكية  
تدخل صناعة الدواجن 
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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.

الحديثة  الدواجن  صناعة  وتطور  نمو  إن 
في السنوات األخيرة شهد تزايدا كبيرا جدا، 
الجديدة  التقنيات  تطبيق  يلعب  ولذلك 
دوًرا  المعالجة  إلى  التربية  من  والمبتكرة 
محورًيا لمثل هذا النمو الهائل لهذه الصناعة. 
بلمحة بسيطة عن  التعريف  وقد حاولت 
بين  الدواجن  صناعة  كتابي  خالل  من  ذلك 

الحاضر والمستقبل.
مقال اليوم ال يهم فقط الطبيب والمربي 
فما  الدواجن  مستهلك  أيضا  يهم  إنما 
الفائدة من منتج ممتاز من لحوم الدواجن ال 
خرج  التي  الجودة  بنفس  للمستهلك  يصل 

منها من المصنع.
من  الدواجن  منتجات  تخرج  عندما 

قد تستغرق  مكان تصنيعها  اللحوم من 
للمستهلك  للوصول  احيانا  طويال  وقتا 
وقد تتعرض لعمليات تجميد وتباع على 
أساس أنها طازجة، وقد ذكرت أنه يمكن 

واسوداد  العظام  خالل  من  ذلك  كشف 
مضطرا  ليس  المستهلك  ولكن  لونها، 
إن  يستفيد  ولن  للغش  ضحية  يقع  أن 
المنتجات  هذه  استهالك  بعد  اكتشفه 

من الدواجن.
الشركات  من  الكثير  هدف  كان  وهذا 
الدواجن  منتجات  بالتغليف سواء  المختصة 
ألسماء  ذكر  بصدد  هنا  ولسنا  غيرها  أو 

الشركات 
الناحية  من  تقدًما  األكثر  االختراع 
هو  التغليف  صناعة  في  التكنولوجية 
packag-  intelligent الذك يللتغليف 
المنتج  تتبع  يمكنه  الذي   IP واختصارا   ing
أو خارجها  العبوة  بالبيئة داخل  واالستشعار 

والتواصل مع العمالء والتفاعل معهم.
 تتضمن بعض أمثلة IP مؤشرات درجة 

حرارة والوقت وأجهزة االستشعار الحيوية. 
 إن استخدام تقنية IP في لحوم الدواجن 
ومنتجاتها يمكن أن يطيل العمر االفتراضي 
ويعزز  وسالمتها  اللحوم  جودة  من  ويزيد 

مشاركة العمالء.
 بشكل عام ستفيد هذه التحسينات في 

الدواجن بشكل كبير من خالل زيادة  صناعة 
بيع المنتجات وبناء ثقة المستهلك 

في تقنية IP يتم دمج أجهزة االستشعار 
والرموز  والعالمات  اإللكترونية  والملصقات 
تجد  كأن  التغليف  مواد  في  ذلك  إلى  وما 
على كيس يحتوي شرائح لحم دجاج لصاقة 
تغليف  على  مضى  كم  تخبرك  الكترونية 
حرارة  درجة  أدنى  أو  أقصى  وما  المنتج  هذا 
تعرض لها وغالبا ما تعتمد هذه التقنية على 
tempera-–time والحرارة الوقت   ؤؤشرات 

indicators ture واختصارا TTIوهي أجهزة 
عبوات  في   

ً
عادة توضع  االستخدام  سهلة 

مبدأ  يعتمد  حيث  الدجاج  لحوم  تغليف 
التغييرات  على   TTIs ل�  األساسي  التشغيل 
أو  األنزيمية  أو  الكيميائية  أو  الميكانيكية 
لمنتج  فيها  رجعة  ال  التي  الميكروبيولوجية 

غذائي.

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

تغيرات صفات الجودة للحوم.
في هذه الصورة يتغير لون اللصاقة من األخضر عندما تكون اللحوم طازجة إلى البرتقالي 

الفاتح عندما تصبح أقدم ثم الى البرتقالي الداكن
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إدارة

نصائح تتعلق بقشرة البيضة 

النصيحة ا�ولى: 

أوالً يجب اإلشارة إىل نقطة هامة وهي أنّه  ال توجد أية فروقات 
البني والبيض  البيض األبيض والبيض  الغذائية بني  القيمة  إطالقاً يف 

الكرميي اللون.

 والذي يحّدد لون قرشة البيض ليس لون ريش الدجاج إمّنا الذي 
يحّدد ذلك هو لون حلقة األذن earloop فإن كانت بنية فالبيض ذو 

قرشة بنية وإن كانت بيضاء فالبيض ذو قرشة بيضاء.
ال  البيضة  قرشة  ولون  األذن  حلقة  لون  بني  القاعدة   هذه  ولكن 
تعمل يف جميع األحيان وذلك ألنّه يف الواقع ال يوجد أي ارتباط ورايث 

بني مورثات لون حلقة األذن ومورثات لون قرشة البيض.
و كاستثناء لهذه القاعدة   فإّن دجاج الزينة يسّمى الدجاج الحريري  
(سّمي بذلك لطبيعة ريشه الناعم) الذي يوجد نوع منه له حلقة أذن 

بلون أزرق لكّنه يعطي بيض ذو قرشة بيضاء.

ولكن ماذا عن البيض ذو القرشة الزرقاء و هل يوجد بيض بلون 
أزرق فعالً ؟

األزرق  البيض  بلون  معروفة  سالالت  ثالث  هنالك  الحقيقة   يف 
الخاص بها وهي :

 (Ameraucana)      أمريوكانا
 (Arucauna)      أروكانا

 (Cream  legbars) كريم ليجبارز

إعداد: د. تميم الشحنة - سوريا -

قبل أن تشتري البيض 
إليك هذه النصائح التغذوية 

ما هي صفات البيض الجيد ؟ 
وما ا�مور التي ينبغي مراعاتها عند شراء البيض  (بيض المائدة)
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فامذا عن ماهية هذا الّلون األزرق الجميل لبيض الدجاج ؟
هنالك حقيقة يجب علينا معرفتها وهي أن ّكالً من البيض األبيض 
والبيض البني متشابهان من حيث اللون الداخيل للقرشة والذي هو 
اللون األبيض ويكمن االختالف يف اللون الخارجي للقرشة فيكون أبيض 

أو بني وبدرجات متفاوتة. 
الزرقاء  القرشة  ذو  البيض  ولكن 
فتكون قرشته زرقاء من الداخل 

والخارج .
هذا اللّون األزرق 
املميز يأيت من صباغ 

اسمه أوساينني 
(oocyanin)  وهذه 

الصبغة لها عالقة مبادة 
.(Biliverdin)البيليفردين

عند  البيليفردين  تنتج 
عن  املختلفة  الحيوانات 
تحطّم جزيء الهيم الذي هو جزء 
من الهيموجلوبني املوجود يف الكريات 
يعطي  الذي  البيلريوبني  لتكوين  األساس  هي  والبيليفردين  الحمراء 

اللون األصفر يف حاالت الريقان.
الكثريون ليسوا عىل دراية كافية ما هو البيليفردين أو مل يسمعوا 
به ولكنني أراهن أنّك ستعرفه عندما أقول لك أنه هو الصباغ الذي 

يعطي الكدمات لونها االزرق أو األخرض.
يف الحقيقة إّن الدجاجة تقوم بإضافة صبغة االوساينني طوال الوقت 
الذي يتّم فيه تكوين قرشة البيضة وهذا ما يفّرس أّن البيضة الزرقاء 

اللّون تكون قرشتها زرقاء من الداخل والخارج.

ليس ذلك كل يشء فهل توجد ألوان أخرى للبيض ؟

الدجاجة التي تضع بيض أزرق إذاً كّونت فوقه غطاء من الصبغة 
األزرق  اللون  حول  الخارجي  باملعطف  نشبّهها  دعونا  اللون  بنية 

فستظهر هذه البيضة بقرشة ذات لون أخرض.
إنّه من املمتع فعالً الحصول عىل بيض دجاج بألوان مختلفة عن 
البني واألبيض ليس هذا فحسب إمّنا بدرجات متفاوتة من درجة اللون 

األزرق والبني.

النصيحة الثانية:

غالباً ما تكون قرشة البيض الطازج غري ملساء متاماً وذلك ألنّه فور 
وضع الدجاججة  للبيضة ونتيجة ترسب الكالسيوم عىل أغشية البيضة 
لتكوين القرشة لن تكون هذه القرشة ملساء بشكل تام وامنا يصبح 
بأيدي  احتكاكها  نتيجة  الوقت  مرور  مع  أكرب  بشكل  أملسا  ملمسها 
العامل أو اآلالت أثناء النقل واحتكاكها بجزيئات الهواء عند حفظها 

وتخزينها لفرتات طويلة.
وليست  الكثريين  لدى  املالحظة  النقطة سهلة  تكون هذه  ال  وقد 

ذات أهمية كبرية. 

النصيحة الثالثة:

تأكّد عند رشائك للبيض من عدم وجود 
أن  لضامن  البيض  اتساخ  وعدم  شقوق 
حيث  الجراثيم  له  تدخل  مل  البيض  هذا 
أّن البيض يف وسط مالئم جداً لتكاثر هذه 

الجراثيم. 
يحتوي  وال  متسخاً  البيض  كان  ولو  فحتى 

البيضة  فقرشة  إليه  تدخل  لن  الجراثيم  أّن  يعني  ال  فذلك  شقوق 
التكوين حيث تحتوي حوايل 8_10 فتحة مسامية وظيفتها  مسامية 

تأمني عملية التبادل الغازي بني البيضة والوسط الخارجي.



عدد رقم ٦٨/٢٧٨ ــ دواجن الرشق األوسط ــ 68

إدارة

النصيحة الرابعة:

ال تغسل البيض باملاء قبل تخزينه 

وهي تسمح بالتبادل الغازي وال تسمح بدخول الجراثيم وأنت تزيل 
الطبقة  هذه  يعرف  البعض  رمّبا  البيض.  غسل  عند  الطبقة  هذه 
وشاهدها حيث من املمكن مشاهدتها فور خروج البيضة من جسم 

الدجاجة وعند تعرضها للهواء تجف وتصبح غري مرئية.

النصيحة الخامسة:

الشكل  غريبة  بيضة  بوجود  للبيض  رشائك  عند  أحياناً  تتفاجأ  قد 
أو عليها ترّسبات كلسية زائدة  ما كأن تكون غري بيضوية متاماً  نوعاً 

بذلك  الرباد ألنك  باملاء قبل وضعه يف  البيض    يجب عدم غسل 
داخلها  سواء  وتكاثرها  البيضة  إىل  بالدخول  للجراثيم  الفرصة  تتيح 
تقوم  للبيضة  بغسيلك  حيث  البيضة  عىل  أصالً  املتواجدة  الجراثيم 
بدفع هذه الجراثيم لداخلها بشكل مبارش وأيضاً فإنّك تتيح الفرصة 

لدخول جراثيم جديدة للبيضة.
وبالتايل قد يصبح البيض فاسداً ويسبّب التسّمم أو عىل أقل تقدير 

تخرب البيض برسعة.
ذلك ألّن البيضة مغطاة بطبقة رقيقة فوق القرشة تسّمى الكيوتكل 

أو تحتوي عىل سطحها ما يشبه رسمة الشمس أو بيض تكون قرشته 
رقيقة  جداً  …. إلخ 

يف الحقيقة تشّوهات قرشة البيضة كثرية وقد نرشت مقاالً سابقاً عن 
هذه التشوهات يهّمنا نحن املختصني يف مجال الدواجن.
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ولكن غالبية هذا البيض املشّوه صالح لالستهالك البرشي إن كانت 
مكّوناته الداخلية طبيعية أي يحتوي صفار وبياض بخالف بعض البيض 

املشّوه صغري الحجم غري الحاوي عىل صفار.
ولكن هذا البيض املشّوه غري مرغوب من قبل املستهلك لذلك يتّم 
نسيان  نتيجة  أتت  قد  لديك  التي  املشوهة  البيضة  استبعاده وتكون 

استبعادها فال تقلق.

النصيحة السادسة:

اختبار  هو  ملح)  بدون  عادي  (ماء  العادي  املاء  يف  البيضة  اختبار 
البيض  يكون  أن  مدى  معرفة  يف  تفيد   التي  االختبارات  من  بسيط 

طازجاً أو  ال.
حيث أّن البيضة تحتوي بداخلها عىل غرفة هوائية صغرية لكن هذه 
الغرفة يكرب حجمها مبرور الوقت وكلاّم كانت البيضة أقدم وهذا هو 

مبدإ االختبار.
فكلّام كربت الغرفة الهوائية كلام كان البيض أقدم وبالتايل ميكنه أن 

يطفو يف املاء.
فالبيضة عىل ميني الصورة طازجة وهي موجودة يف قعر 

الكأس ألّن الغرفة الهوائية صغرية بعكس 
تظهر  حيث  الصورة  يسار  يف  البيضة 
كرب حجم  بسبب  طافية  البيضة  هذه 

الغرفة الهوائية فيها.

النصيحة السابعة:

لن ترمي أطباق البيض بعد اآلن فهي األفضل لتخزين 
بيض املائدة 

كل ما سبق كان بالنسبة للبيض املخّصص للتحضني.
ولكن ماذا عن البيض املخّصص الستخدامه يف الطعام والذي 

يسّمى بيض املائدة هل ينطبق عليه الكالم السابق؟

إّن قرشة البيضة مغطاة بغشاء رقيق يدعى طبقة الكيوتكل وهذا 
الغشاء يحمي البيضة ولكّنه قد يسمح لبعض املسببّات املرضية النفاذ 

منه ثم بعد ذلك الدخول إىل داخل البيضة عرب قرشتها املسامية .
يتموضع صغار البيضة يف منتصفها تقريباً ويكون مثبتاً عن طريق 

رباط الكالزا.
عندما نقوم بتخزين البيض بوضع قاعدته العريضة لألسفل والقاعدة 
الضيقة لألعىل فإّن الحجرة الهوائية ستكون يف األسفل ومبرور القليل 
الهواء  من الوقت سرتتفع هذه الحجرة ويزداد حجمها نتيجة دخول 
وتصبح قريبة أكرث من الصفار الذي هو مناسب لنمو الجراثيم أكرث من 
البياض وستنتقل البكرتيا من الحجرة الهوائية إىل الصفار القريب منها.
متزق  يف  الخاطئة  الطريقة  بهذه  البيضة  وضع  يتسبّب  قد  وأيضاً 
فتنترش  فوقها   كامالً سيكون  البيضة  ثقل  أن  نتيجة  الهوائية  الحجرة 
نتيجة متزقها الجراثيم وتصل للصفار بعكس ما لو وضع البيض بقاعدته 

العريضة لألعىل وتكون بذلك الحجرة الهوائية لألعىل.
هذا الكالم بخصوص تلّوث البيضة ينطبق عىل بيض املائدة والبيض 
ال  أن  املائدة  بيض  تخزين  عند  فاألفضل  وبالتايل  للتفقيس  املخصص 
نقوم بغسله باملاء ليك ال نزيل طبقة الكيوتكل . وأن نبقيه يف االطباق 

املخّصصة له ليك نحافظ عىل وضعية القاعدة العريضة لألعىل. 

بعد كل هذه النصائح ممكن أن يبدو البيض جيداً بشكل ظاهري 
الرشوط  لبعض  تبعاً  صالحيته  بعدم  ستتفاجئ  كرسه  عند  ولكن 

الداخلية للبيض 
املقال  يف  البيض ستجدها  بجودة  املتعلقة  الداخلية  الرشوط  هذه 

التايل من النصائح التغذوية... 
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إعداد: د. تميم الشحنة - سوريا -

الصياح
الذي

تصدره
األنثى
قبيل

مرحلة
وضع 
البيض

سلوك فردي

سلوكيات
طبيعية

سلوكيات
شاذة

(عادات سيئة)

سلوكيات
الدجاج

سلوكيات تدل 
عىل املرض 

أو عدم راحة 
الطيور

نفش
الريش

سلوك اللهات ظاهرة
أكل

البيض

صياح
الصيصان
الصغرية

الصياح الذي
تصدره الطيور
الكبرية جامعياً

صياح الديك
يف الصباح

الباكر

سلوك الرصاع
بني الطيور

سلوك الدفاع
عن النفس

ك نقر
سلو

الفرشة واكل

شارة
الن

سلوك 
نقر

البيضة
للخروج

منها

سلوك

فردي

يتحول بزيادة نسبته
يف القطيع لسلوك جامعي

سلوك
النقر

سلوك العدوانية

تجاه البرش

الصياح الذي
تصدره الدجاجة 

البالغة عند
وضعها لكل بيضة

نقر
العلف

وحلامت
املاء

سلوك نقر
الريش وتصفيفه

سلوك التزاوج الفضول
وحب 

االستكشاف

يتحول بزيادة نسبته
بشكل كبري يف القطيع
لسلوك جامعي شاذ

صياح الديك

لجذب االناث

ظاهرة 
االفرتاس

سلوك
جامعي

دراسة

لمحة عن بعض سلوكيات الدجاج
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إعداد وترجمة دراسة
الدكتور : تميم الشحنة 

سوريا

ا:لياف الغذائية المعدلة 
Cassava من لب الكاسافا

في تغذية الدواجن 
لب  من  املعّدلة  الغذائية  األلياف  تعمل 
الكسافا عىل تقليل الدهون يف البطن ومحتويات 
الكوليسرتول يف اللحوم دون التأثري عىل أداء منو 

دجاج التسمني.
املَِنْيُهوت أو الكاسافا أو الَبفرة (يف السودان) 
تزرع  الجنوبية،  أمريكا  موطنها  خشبية  شجرية 
املناطق  يف  سنوي  كمحصول  واسع  نطاق  عىل 

اإلستوائية وشبه االستوائية.
هي مصدر رئييس للكربوهيدرات ويف الحقيقة 
للكربوهيدرات  مصدر  أكرب  ثالث  الكاسافا هي 
مركز  أكرب  وأفريقيا  العامل،  يف  اإلنساين  للغذاء 

إنتاج لها.

األلياف  آثار  يف  التحقيق  إىل  الدراسة  هذه  هدفت 
الغالب  املصنفة يف  الكسافا   لب  املعدلة من  الغذائية 
وكمكّمل  للذوبان  قابلة  غري  غذائية  ألياف  أنّها  عىل 
الغذائية  العنارص  وهضم  اإلنتاجي  األداء  عىل  غذايئ 
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يف  الدهون  وتخزين  الهضمي  الجهاز  أعضاء  ووزن 
البطن والكوليسرتول يف لحوم ودم دجاج التسمني.

يف هذه الدراسة  تّم إنتاج ألياف غذائية معّدلة 
من لب الكسافا عن طريق استخالص هيدروكسيد 
البوليمر  لسالسل  الالحق  املايئ  والتحلّل  الصوديوم 
تّم  إنزميات  مع  السكاريد  قليلة  سكريات  إىل 
تأثريها  ملعرفة  الالحم  الدجاج  علف  يف  اختبارها 
عىل األداء اإلنتاجي وهضم العنارص الغذائية  ووزن 
أعضاء الجهاز الهضمي  وتخزين الدهون يف البطن 

ومستوى الكوليسرتول يف اللحوم.
من  تسمني  دجاج  ذكور  عىل  التجربة  اعتمدت 
ساللة روص 308 بعمر يوم واحد حيث كانت جميع 
الرشوط الرتبوية والتغذوية ثابتة باستثناء ألياف لب 

الكاسافا حيث قسمت الطيور ألربعة مجموعات :
مجموعة مل تعطى ألياف لب الكاسافا نهائياً وهي 

مجموعة التحّكم.
وثالثة مجموعات أدخلت هذه األلياف يف نظامها 
العلفي بنسب متفاوتة  0.5 %  -  1.0 %  - 1.5 % .
خلصت نتائج التجربة بعدم ظهور أي تأثري سلبي 
إلدراج  كان  بل  التسمني  دجاج  يف  النمو  أداء  عىل 

 %  1.5 و   1.0 بنسب  الكاسافا  لب  من  املعّدلة  الغذائية  األلياف 
تأثريات ايجابية عىل زيادة وزن الحوصلة وانخفاض الدهون يف البطن 

وأيضاً كان إلضافتها بنسبة %1.0 تأثريات جيدة عىل الهضم.

خلصت نتيجة الدراسة إىل أنّه ميكن استخدام M-DFCP كمصدر 
لأللياف الغذائية غري القابلة للذوبان  IDF يف النظام العلفي لدجاج 

التسمني دون تقليل األداء اإلنتاجي.

يوضح الجدول اآليت الفرق يف العنارص الغذائية 

بني لب الكاسافا املجّفف واأللياف الغذائية املعّدلة من لب الكاسافا 

مثل  إيجابية  آثار  له   M-DFCP ٪ من    1.0 إّن تضمني  حيث  
تعزيز وظيفة الحوصلة  وتحسني هضم العنارص الغذائية  وتقليل 
امتصاص الدهون والكوليسرتول ماّم يؤدي إىل انخفاض الدهون يف 

البطن والكوليسرتول يف لحم الدجاج والكبد.

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

Syria 
See page 80 

important ingredient in poultry diets, largely 

of cassava products has been shown to 
reduce feed costs of poultry production. The 
utilization of cassava is, however, limited by a 

low energy content and the presence of anti-
nutritional 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…

By: Prof. Dr Safwat Kamal

Egypt 
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taking the necessary steps to prevent 
disease outbreaks from occurring in the 

do become infected, administering 
appropriate treatment to minimize 
mortality and morbidity. The following 
guidelines were developed with large 

- Salmonellosis 

- Avian Flu 

 The writer talked about vaccination 
as a preventive program  against these 
diseases…
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إجهاد البرد في الدواجن وعالقته بالتهاب 
اFمعاء النخري والمناعة لدى الطيور

إعداد: د. تميم الشحنة - سوريا -

درجات  انخفاض  أّن  نجد  ولذلك 
هجرة  أسباب  أهم  أحد  هي  الحرارة 
لتحافظ  دفئاً  أكرث  ملناطق  الربية  الطيور 
بوظائفها  وتقوم  رفاهيتها  عىل  بذلك 

الحيوية عىل أكمل وجه.
التدفئة  تكاليف  تعترب  الحقيقة  يف 
أبرز  أحد  الدواجن  مزارع  يف  العالية 
إجهاد  لحدوث  تهيّئ  التي  التحديات 
الربد يف الدواجن ولكّننا إذا ما قارنا هذه 
التكاليف بالخسائر التي ستنتج عن إجهاد 
الربد فستكون تكاليف التدفئة منخفضة 
أمام تكاليف األدوية واملعالجات املعوية 
الجنسية يف قطعان األمهات  واملنشطات 
النهايئ  الوزن  انخفاض  وأيضاً  وغريها 
الربد  إجهاد  تأثريات  عن  الناتج  للطيور 

وأخرياً نسب النفوق املرتفعة.
ميكن أن يزيد اإلجهاد البارد من قابلية 
وغري  املعدية  العوامل  من  لعدد  الطيور 
  .(Huff et al. ، 2007 ؛ Sato et al. ، 2002) املعدية
وقد تّم توثيق ذلك عىل سبيل املثال يعترب 
إجهاد الربد مهيئاً لداء العصيات القولونية  

(هوف وآخرون ، 2007).  
الحرارة  درجة  تعد  ذلك   عىل  عالوة 
الرئيسية  العوامل  أحد  املنخفضــة 
يف  الرئوي  الدم  ضغط  ارتفاع  ملتالزمة 
النمو  رسيـع  الحديث  التسمني  دجاج 

.(Sato et al.   2002)

مل يتّم رشح اآللية الكامنة وراء التأثري 
املرض  قابلية  عىل  البارد  لإلجهاد  املهيأ 

بشكل كامل.

يف الحقيقة إّن درجات الحرارة 

يسّمى  ملا  تؤّدي  التي  املنخفضة 

إجهاد الربد يف الدجاج لها تأثريات 

الدواجن  صناعة  يف  كثرية  سلبية 

حيث تبدأ هذه التأثريات بضعف 

إىل  لتصل  والخمول  الشهية 

األجهزة  من  العديد  عىل  التأثري 

الجسم  يف  الحيوية  والوظائف 

لتنتهي يف أحيان كثرية بالنفوق.

ولذلك نجد أّن الكثري من املراجع 

بالقاتل  الربد  إجهاد  تسّمي 

.The silent killer الصامت
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تسّجل  مل  بينام  النخرية   األمعاء  التهاب 
أيّة إصابات يف الطيور غري املجهدة .

اإلجهاد  تسبّب  ذلك   عىل  عالوة 
اآلس  رقم  يف  معنوية  زيادة  يف  البارد 
الهيدروجيني PH  وتعداد الكلوسرتديوم 

بريفرنجز يف األعور. 
عىل  دليالً  الدراسة  قّدمت  وبالتايل 
اإلصابة  قابلية  زاد من  البارد  اإلجهاد  أّن 

بالتهاب األمعاء النخري تجريبياً. 
أحد  الربد  إجهاد  العتبار  يقود  ماّم 
ميكن  التي  الفيزيائية  البيئية  الضغوط 
الرفاهية  عىل  كبري  بشكل  تؤثّر  أن 
البيئي املعوي لصيصان  والصحة والنظام 

(كتاكيت) اللحم.

وراء  الكامنة  اآلليات  توضيح  يتّم  مل 
هذا التأثري بشكل كامل  ميكن أن يكون 
التثبيط  هو  املعقولة  التفسريات  أحد 
لدرجات  تعرضها  عند  للطيور  املناعي 
 Regnier & Kelley ،) حرارة منخفضة 

 .(Gross & Siegel، 1988 1981 ؛
حرارة  لدرجات  الطيور  تعرّض  يؤّدي   
الخلطية   املناعة  قمع  إىل  منخفضة 
واملناعة   (Gross & Siegel ، 1988)

.(Regnier & Kelley، 1981) الخلوية
 Hangalapura لـ  وفًقا  ذلك  ومع 
2006   فإّن اإلجهاد البارد للطيور لغاية 
الخلوية   املناعة  يحّفز  معينة   درجات 
قد  كنت  ما  وهذا  الخلطية،  ليس  ولكن 
ما  تحّدثت عن  عندما  إليه سابقاً  أرشت 

يسّمى التحفيز السليم للربد .
عىل  البارد  اإلجهاد  يؤثّر  أن  ميكن 
االستجابات املناعية عرب مسارين محتملني 
هام  مسار الطاقة الحيوية ومسار الغدد 

الصامء.
ومع ذلك  قد ال يكون هذان املساران 
عىل  البعض.  بعضهام  عن  متاًما  مستقلني 
الطاقة  ملسار  بالنسبة  الخصوص،   وجه 

ميكن  املراجع  من  للكثري  وفقاً  ولكن 
أن يؤثّر اإلجهاد البارد عىل وظيفة الغدد 
األكسدة  ومضادات  العصبية  الصامء 
وجهاز املناعة. باإلضافة إىل ذلك، أظهرت 
درجة  تحت  تربيتها  تّم  التي  الطيور 
حرارة منخفضة وذمة وفرط نشاط الدم  
الغشاء  يف  الظهارة  يف  وأرضار  ونزيف 

.(Zhang et al. ، 2011) املخاطي لألمعاء
بأنّه  الناخر  األمعاء  التهاب  يوصف 
اقتصادي كبري  يؤثّر عىل  تأثري  مرض ذو 
ويشكل  التسمني  دجاج  ورفاهية  صحة 

أيًضا تهديًدا للصحة العامة. 
األمعاء  التهاب  أّن  جيًدا  املقبول  من 
العوامل  متعّدد  مرض  هو  التنخري 
التي  النخرية  اآلفات  تطّور  فيه  يحدث 
بسبب  بريفرنجنز  الكلوسرتديوم  تسبّبها 
وجود عامل أو أكرث من العوامل املؤهبة.  
وبالتايل  فإّن أي عامل يؤّهب إىل التهاب 

األمعاء النخري يعترب مهاًم جًدا.

التي نرشت  الدراسة  الهدف من هذه 
يف مجلة Avian pathology  والتي نرشت 

بتاريخ 7/12/2015 بعنوان 
The effect of cold stress on the pathogenesis of 
necrotic enteritis in broiler chicks

البارد كعامل  اإلجهاد  تأثري  هو معرفة 
كتاكيت  يف  التنخر  األمعاء  اللتهاب  مهيّأ 

التسمني. 
املعوية  اآلفات  تسجيل  تّم  حيث 
الكلية وقياس درجة الحموضة واللزوجة 
املعوية.  تّم تعداد الكلوسرتديوم بريفرنجز 

يف األعور.
اإلحصايئ  التحليل  نتائج   وخلصت 
الطيور  أّن  التجريبية  البيانات  وتقييم 
لديها  كان  الربد  إلجهاد  تعرّضت  التي 
آفات  وشدة  حدوث  يف  معنوية  زيادة 
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(Aالصورة)

كام هو واضح يف (الصورةA) يحّفز الوطاء 
 CRH األمامية عن طريق هرمون  النخامة 
للحاثات  املطلق  الهرمون  يسّمى  الذي 
األمامية  النخامة  تفرز  وبدورها  الكظرية 
الهرمون  يسّمى  الذي   ACTH هرمون 

األجهزة  من  كل  يستمّد  حيث  الحيوية 
والجهاز  الحراري  التنظيم  عن  املسؤولة 
املناعي الطاقة الداخلية من نفس املصدر 
أثناء اإلجهاد البارد يتّم تحويل كميّة كبرية 
عن  املسؤولة  األجهزة  من  الطاقة  من 
أجهزة   إىل  واملناعة  اإلنتاجية  الوظائف 
تناول  سيزداد  وبالتايل  الحراري  التنظيم 
أجل  من  املناعة   كبت  وسيحدث  العلف 
التعويض يف فقد الحرارة الناتج عن إجهاد 
الحــرارة  إنتاج  لزيادة   محاولة  يف  البـرد 

.( Demas et al)

الصامء  الغدد  مبسار  يتعلّق  ما  يف 
محور  وظيفة  عىل  البارد  اإلجهاد  يؤثر 
الكظرية   الغدة   - النخامية  الغدة 
 (hypothalamic-pituitary axis)
واختصارا HPA وهذا املحور هو باختصار 
عبارة عن مجموعة معقدة من التأثريات 
بني  الراجع  التلقيم  وتفاعالت  املبارشة 
النخامية،  والغدة  الوطاء،  مكونات:  ثالثة 

والغدة الكظرية.

املوّجه للكظر الذي يؤثّر تحديداً عىل قرشة 
الكورتيزون   الكظر  قرشة  تفرز  ثم  الكظر 
(الذي هو من هرمونات اإلجهاد) أيضاً لهذه 
الهرمونات دور كبري يف تفعيل املناعات.  أّما 
الخطوط الحمراء يف الصورة فهي عبارة عن 
ارتفاع مستوى  السلبي عند  الراجع  التلقيم 
الكورتيزون بالدم ينبّه مستقبالت يف الوطاء 
و   CRH إنتاج  فيتوقف  األمامية  والنخامة 
ضمن  الكورتيزون  مستوى  ليبقى   ACTH

حدوده الطبيعية. 
 ماّم يؤّدي إىل تغيري مستويات هرمون 

الغدة الكظرية والغدة الدرقية يف الدم. 
و نظرًا ألّن هذه الهرمونات لها تأثريات 
قد  مستوياتها  يف  التغريات  فإّن  مناعية 
أو  مبارش  بشكل  املناعة  جهاز  عىل  تؤثّر 

غري مبارش. 
.(Hangalapura  2006 ؛ Madden & Felten ، 1995)



املرجع :

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0307
9457.2015.1083094

بعض الخربات الشخصية للكاتب 

تلعب الفرتة الزمنية التي تتعرّض  أيضاً 
املنخفضة  الحرارة  لدرجات  الطيور  فيها 
لدى  الربد  إجهاد  شّدة  تحديد  يف  دوراً 

الطيور.  
مهيّئ  كعامل  الربد  إجهاد  تأثري  أّن  إالّ 
عىل  يعتمد  ال  النخري  األمعاء  اللتهاب 
درجة الحرارة املنخفضة التي تتعرّض لها 
املنخفضة   للحرارة  تعرّضها  وفرتة  الطيور 
مرتبطاً  األحيان  غالبية  يف  يكون  قد  إمّنا 
الصعب  من  يجعل  ماّم  أخرى  بعوامل 
فصل  مثل التغذية (مثل مستوى السموم 

الفطرية) واإلدارة يف املزرعة.  
Aviagen  2014 ؛ Bryden ، 2012)

كتاكيت  يف  البارد  اإلجهاد  أّدى  الختام  يف 
الالحم إىل زيادة عدد الطيور املصابة باآلفات 
النخرية  األمعاء  التهاب  آفات  شّدة  وكذلك 

وتعداد جراثيم الكلوسرتديوم بريفرنجز.
 من املحتمل أن تكون اآلليات املعنية 
فلورا  طبيعة  وتغيري  املناعة  كبت  هي 

األمعاء للطيور.  
اإلجهاد  أّن  عىل  دليالً  الدراسة  تقّدم 
لإلصابة  الطيور  قابلية  من  يزيد  البارد 
بالتهاب األمعاء النخري يف منوذج تجريبي 
ضغوطًا  اعتباره  ويجب  إكلينييك  تحت 
تؤثّر بشكل كبري  أن  فيزيائية ميكن  بيئية 
والنظام  والصحة  والرفاهية  األداء  عىل 

البيئي املعوي لكتاكيت الالحم. 
الدراسات  من  مزيد  إىل  حاجة  هناك   
البارد عىل  من أجل توضيح تأثري اإلجهاد 
الكائنات الحية الدقيقة املعوية واألنسجة 
اللمفاوية املرتبطة باألمعاء وعىل اآلليات 

الكامنة وراء هذه التأثريات. 
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إعداد: د. تميم الشحنة - سوريا -تغذية الدواجن

بعض معايير جودة اللحوم 
والعوامل المؤثرة عليها

هل تؤثّر عوامل اإلجهاد  عىل إنتاجية الطيور فقط  أم أن لها تأثري عىل جودة لحم 
الذبيحة أيضاً ؟ 

وما هي أهم عيوب مظهر اللحوم ؟ 
وما هي أسبابها ؟



الخشبي يف الدواجن (Woody Breast) وقد تحّدثت عنه سابقاً بيشء 
من التفصيل. 

منها:  كثرية  بعوامل  يرتبط  الطيور  لحم  ملمس  إّن  الحقيقة  يف 
الساللة، الجنس، العمر، وأيضاً بعض أساليب العالج الخاطئة يف مرحلة 

مبكرة من عمر الطيور. 
كبرياً يف تقييم اللحوم فاللون  قد يكون لعظام الدواجن دوراً  أيضاً 
األسوظ لعظام الدواجن هو دليل عىل أّن هذه اللحوم ليست طازجة 

بالدرجة الكافية وامّنا قد تّم تجميدها.
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البيض فتصبح  لقد ذكرت قبالً تأثري اإلجهاد الحراري عىل قرشة 
رقيقة وذلك عندما تحدثت عن زيادة قلوية الدم نتيجة اللهاث يف 

حاالت اإلجهاد الحراري عند الطيور. 

عند رشائك للحوم الدواجن فأّول ما يلفت انتباهك هو لون 
اللحم وملمسه وبناء عىل ذلك ستقرر هل تشرتيه أم ال؟ 

يف الحقيقة إّن مظهر اللحم وملمسه من األمور الهامة جداً لتقييم 
الطهي)  (قبل  عند رشائها  سواء  الدواجن  لحوم  جودة 

وحتى أيضاً للمظهر النهايئ للحوم بعد طبخها.

فدعونا نتعرف يف هذا املقال الصادر عن 
قسم علوم الدواجن يف جامعة جورجيا عن 

أهم صفات جودة لحوم الدواجن.
ما سيثري اهتاممك عند اختيارك 
هي  أمور  عّدة  الدواجن  للحوم 

بالفعل عبارة عن سامت جودة مظهر 
اللحوم مثل: لون الجلد، لون اللحم قبل 

الطبخ، وردية اللحم املطبوخ وبعض العيوب 
الصدر  والنزيف،  الكدمات  مثل:  اللحم  مظهر  يف 

الخشبي أو القايس، بعض الخطوط البيضاء يف لحم الصدر والفخذ.
ونظراً ألّن مظهر اللحوم أمر بالغ األهمية الختيار املستهلك لذلك 
يبذل منتجو الدواجن جهوداً كبرية النتاج املنتجات املناسبة اللون 
اقتصادية  تأثريات  لها  التي سيكون  واملظهر وتجنب عيوب املظهر 

تعود بالخسارة ملنتجاتهم. 

 تاريخياً …. فقد كانت طراوة ملمس اللحوم يف املقام األّول 
وقد الحظنا يف العرش سنوات األخرية املاضية ظهور مشكلة الصدر 

تفضيالت  بني  إقليمية  اختالفات  هنالك  أّن  اإلحصائيات  أظهر 
الجلد  لون  عىل  باإلعتامد  الكامل  الطازج  اللحم  الختيار  املستهلكني 
يفّضلون  املستهلكني  غالبية  أّن  أظهرت  االحصائيات  هذه  أّن  حيث 

عموماً ألوان جلد الدجاج التي ترتاوح من األبيض إىل الشاحب.
ولكن لون الجلد التقليدي هذا غالباً ليس معيار كايف لجودة اللحوم 
باإلضافة  املحلية  املنزلية  التغذية  مامرسات  به  تتسبب  كانت  حيث 

للعوامل الوراثية.
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تغذية الدواجن

الواليات  يف  ذلك  من  العكس  عىل 
املتحدة فكلاّم كان لون الجلد داكناً كلاّم 
أكرب يف جنوب رشق  بشكل  مرغوباً  كان 

الواليات املتحدة.
املتحدة  الواليات  غرب  شامل  يف  أّما 
الجلد  ذات  اللحوم  املستهلكون  فيفضل 

الشاحب.
القدرة  عىل  الطيور  جلد  لون  يعتمد 

لها  الطيور  هذه  فإّن  وبالتايل  الجلد  يف  الكاروتينات  أصباغ  إيداع 
مظهر أبيض بغض النظر عن النظام الغذايئ أو غريها من العوامل.

مع زيادة أشكال عرض لحوم الدواجن وتغري األسواق مع زيادة 
الطلب عىل اللحوم املقطعة  منزوعة العظم واملنتجات املطبوخة 

البشــرة  فـي  الكاروتينــات  أصبغــة  وترسيــب  إليــداع  الوراثيـــة 
(Carotenoids)  باستثناء ساللة الكورنيش  (Cornish breed) حيث 
الوراثية عىل  القدرة  الفئة اإلنجليزية إىل هذه  الطيور يف هذه  تفتقر 

بالكامل انخفضت األهمية النسبية للون الجلد 
بشكل كبري جداً يف السنوات األخرية املاضية.

الجاهزة  الدواجن  منتجات  بعض  أّن  حتى 
بطبقة من  اللحم  تغطية  تعتمد عىل  الحديثة 
ولتكون  أخرى  مواد  أو  مثالً  والبيض  الحطني 
ذلك  يتطلب  األمثل  بالشكل  املنتجات  هذه 
القيام بعملية السمط إلزالة طبقة البرشة من 
سيتم  التي  للمواد  أكرب  التصاق  لضامن  الجلد 

تغطية اللحوم بها.
قبل  اإلجهاد  أّن  الدراسات  خالل  من  ثبت 

وأثناء الذبح مبارشة يؤثّر عىل لون اللحم 
(,Froning et al., 1978; Babji et al., 1982; Ngoka and Froning)

حيث أنّه تجريبياً أفاد ووكر وفليترش (1993) 
أّن حقن اإلبينفرين قبل الذبح، ملحاكاة اإلجهاد 
أّدى إىل لحم صدر أغمق  الذبح،  الشديد قبل 

جزئيًا.
الكهربايئ  الصعق  بطريقة  الطيور  قتل  أيضاً 
لحوم  يف  نزفية  لبقع  أّدى  قد  ذبحها  من  بدالً 
من  قتامة  أكرث  لحم  وإىل  املصعوقة  الطيور 

ناحية اللون.
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والجدول اآليت يوضح بعض املواد التي لها تأثري عىل تصبغ الجلد
 يف لحوم الدواجن:

أيضاً فإّن لتجميد اللحوم تأثري عىل مظهرها 
 Boulianne (1995) كام وضح  بوليان وكينغ

and King
أّن رشائح صدر الدجاج  الخالية من العظم 
تبدو شاحبة عند تخزينها مجمدة وعزوا ذلك 
أثناء   ( امليوجلوبني   ) الدم  أصباغ  لفقدان 

التخزين.
الدواجن  لحوم  أّن  أيضاً  الدراسة  وضحت 
 PH املرتفعة  الهيدروجيني  اآلس  قيمة  ذات 
بشكل  وجافة  أكرث  وقاسية  أغمق  لونها  يكون 
الهيدروجيني  اللحوم ذات اآلس  تلك  أكرب من 

املنخفض.
اللّحم  لون  تفسريات  أحد  يكون  قد  وهذا 
حيث  الحراري  لإلجهاد  التعرض  أثناء  الداكن 
 PH يتحول الدم للقلوية وترتفع بذلك قيمة الـ

للحوم.

 ;Barbut, 1993; Boulianne and King, 1995 and 1998)
(Allen et al., 1997; Fletcher, 1999b

لون  عىل  الهيدروجيني  الرقم  تأثري  آلية  إّن 
اللحوم هي آلية معّقدة. 

الهيم (Haem) وهو  بجزيئات  ذلك  يتعلّق 
الصباغ الذي يعطي اللون األحمر لخضاب الدم 
النشــاط  عىل  الهيدروجيني  الرقم  يؤثّر  كام 
يؤّدي  ماّم   (MitoCondria) لنظام  األنزميي 

إىل تغيري توافر األكسجني لتفاعل الهيم.
.(Ashmore et al., 1972 and Cornforth and Egbert, 1985)

اللحم وجود كدمات  قد يعيب مظهر  أيضاً 
الدقيقة  الشعرية  األوعية  من  النزف  نتيجة 
نتيجة لإلصابات امليكانيكية قبل أو أثناء الذبح 
الطيور تلعب  مبارشة ولذلك فإّن طريقة ذبح 

دوراً هاماً يف املظهر النهايئ للحوم.
كلاّم  تقدمت الطيور بالعمر كلام كان ملمس 
ولذلك  أكرب  بشكل  قاسياً  الذبح  بعد  لحومها 
يف  الكوالجني  أللياف  الكيميايئ  بالرتابط  عالقة 

العضالت ولن أخوض به كثرياً.
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إدارة الدواجن

بعيدًا عن المشاكل التنفسية التي تسببها..

هل قلة التهوية 
تسبب المشاكل التنفسية فقط؟

يقتصر  لن  التهوية  فقلة  ال  بالتأكيد 
ت��أث��ي��ره��ا ع��ل��ى م��ش��اك��ل ال��م��اي��ك��وب��الزم��ا 
و....  و...  وال��ن��ي��وك��اس��ل   وال��ب��رون��ش��ي��ت 

.
ً
إنما أيضا

حيث انه ايضا قلة التهوية تسبب زيادة 
تجاوزت  ان  والتي  العنبر  في  االمونيا  نسبة 
نسبة معينة فلها تأثيرات سلبية سواء على 
بشكل  الطيور  أداء  وعلى  التنفسي  الجهاز 

عام. 
اي��ض��ا ق��ل��ة ال��ت��ه��وي��ة س��ت��ؤدي ل��زي��ادة 
قسم  ال���غ���از  ه���ذا  ال��ع��ن��ب��ر  ف���ي   co2 غ���از 
 م���ن���ه ي���أت���ي ن��ت��ي��ج��ة ت��ن��ف��س ال��ط��ي��ور 
ارتفاع هذا الغاز فوق حد معين له تأثيراته السلبية 
التنفسية  المشاكل  عن  النظر  بغض   الكثيرة 
مقياس  على   3044ppm ف��وق  ارتفاعه  ف��إن 
من  لحالة  ستؤدي   co2 وغاز  والرطوبة  الحرارة 
الخمول عند الطيور وبالتالي عدم اقدام الطيور 
وبالتالي  والماء  العلف  على  المناسب  بالشكل 
التسمين  العلفي سواء في طيور  التحويل  قلة 
او انخفاض انتاجية قطعان البياض واألمهات. 

ت��ؤدي  أن  ممكن  التهوية  قلة  اي��ض��ا 
للكوكسيديا والكلوسترديوم...؟؟ 

كيف ذلك...؟؟ 

 ب���س���ب���ب ق���ل���ة ال��ت��ه��وي��ة 
ً
ط���ب���ع���ا

ذك�����رت  ك���م���ا   co2 ي����زي����د   س������وف 
الناتجة  العنبر  في  الرطوبة  نسبة  وستزيد 
وبالتالي  وال��ف��ض��الت  الطيور  تنفس  ع��ن 
زيادة رطوبة الفرشة وما يتبعها من مشاكل 
كلوسترديوم  او  كوكسيديا  س��واء   معوية 
ابالغ إذا قلت أن  زيادة الرطوبة  ايضا ولست 
المجمع  فتحة  حول  االسهاالت  وبقاء  هذه 
ممكن ان تؤدي اللتهاب قناة البيض بالطريق 
الراجع وما يتبعها من حاالت التهاب بريتون 

محي وغيره في قطعان األمهات والبياض. 
 ستسبب الرطوبة في الفرشة حاالت 

ً
وأيضا

من التهاب جلد وسادة القدم )تحدثت عنه في 
 مقال س���ابق( بدرجات تتزايد بازدياد الرطوبة

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.
 س���نالحظ 

ً
في ح���االت قلة التهوية غالبا

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 

 منه انها تعالج االستسقاء.
ً
الصوديوم( ظنا

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 
 )

ً
 س���ابقا

ً
صيفا  بحث آخر تحدثت عنه كثيرا

 

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 
للكلوس���ترديوم  الس���ابقة  للنقطة  فنع���ود 

والكوكسيديا.

بسبب قلة التهوية سوف 
يزيد co2 نسبة الرطوبة في 

العنبر الناتجة عن تنفس الطيور 
والفضالت وبالتالي زيادة رطوبة 
الفرشة وما يتبعها من مشاكل 

معوية سواء كوكسيديا او 
كلوسترديوم
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تقنية  األخيرة  السنوات  في  انتشرت 
من  الكثير  فــي  األبــعــاد  ثالثية  الطباعة 
التكنولوجية  المختلفة  الحياتية  المجاالت 
ولكن  الكثير..  وغيرها  والطبية  والمعمارية 
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. 
العلمي  التسارع  أن  في  شك  ال  ولكن 

والتكنولوجي يجعلنا نقف حائرين أمامه.
اللحم  عن  السابق  مقالي  في  شرحت 
استزراع  على  مبدؤه  يعتمد  الذي  النظيف 

إلى  لتحويلها  المخابر  الجذعية في  الخاليا 
أتحدث  اليوم  ولكنني  غذائي،  لحمي  منتج 
المطبوع  اللحم  وهو   

ً
تطورا أكثر  شيء  عن 
بتقنية ثالثية األبعاد.

نتيجة  جاء  الجديدة  التقنية  مصدر 
حلول  وشركة   KFC شركتي  بين  التعاون 
الطباعة ثالثية األبعاد التي مقرها موسكو  
 bioprinting  3D  based-Moscow
solutions حيث تمت تسمية هذه التقنية 
الجديدة قطع لحم الدجاج المطبوعة حيويا 

.nuggets chicken Bioprinting
باستخدام  الشركات  من  العديد  ترغب 
إنشاء  في  األبعاد  ثالثية  الحيوية  الطباعة 

الطباعة  تقنية  طريق  عن  الدجاج  شرائح 
الحيوية. 

أول  إنشاء  إلــى  المشروع  يهدف  حيث 
شرائح للدجاج المنتجة في المختبر في العالم 
والمصنوعة من خاليا الدجاج والمواد النباتية.
 Bioprinting 3D في بيان لمختبر أبحاث
الدجاج  قطع  إن  الشركة  قالت   Solutions
من  اإلمكان  قدر  قريبة  ستكون  المبتكرة 
حيث الذوق والمظهر لمنتجات لحم الدجاج 
األصلية مع كونها صديقة للبيئة إلنتاجها 

أكثر من اللحوم العادية.
“في KFC نحن نراقـــب عن كثب جميع 
أحـــدث االتجاهـــات واالبتـــكارات ونبـــذل 

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؟
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قصـــارى جهدنا لمواكبـــة العصر من خالل 
المطاعم  تقديم تقنيات متقدمة لشبكات 

لدينا.“
هذا ما قالته شركة KFC ولمن ال يعرف 
ما هي شركة KFC بأنني واثق أنه سيعرفها 

عند رؤيته للصورة الشهيرة. 
من المخطط بالفعل تلقي منتج نهائي 

لالختبار في خريف عام 2020 في موسكو.
 ولـــم يالحـــظ بعـــد متـــى يمكـــن أن 
تظهـــر المنتجـــات في قائمـــة KFC لبيعه 
للمستهلكين وستحتاج KFC إلى الحصول 

ألن   Rospotrebnadzor مـــن  إذن  علـــى 
اللوائـــح الصحية الروســـية ال تســـمح ببيع 
لحوم الدجاج المنتجة ، باســـتخدام تقنية 

الطباعة الحيوية ثالثية األبعاد.

الدجاج والنبات:
 Solutions  Bioprinting 3D تعمـــل  
على تطوير تقنية طباعـــة حيوية إضافية 
النباتية  الدجاج والمواد  باســـتخدام خاليا 
مما يسمح لها بإعادة إنتاج طعم ولحم لحم 

ا دون إشـــراك الحيوانات في 
ً
الدجاج تقريب
هذه العملية.

 KFC ســـتوفر  االتفاقيـــة  وبموجـــب   
لشـــريكها جميع المكونات الضرورية مثل 

الخبز والتوابل لتحقيق طعم KFC المميز. 
 Bioprinting  3D حلـــول  وقالـــت 
Solutions فـــي الوقت الحالي ال توجد طرق 
أخـــرى متاحة في الســـوق يمكنها إنشـــاء 
مثل هـــذه المنتجات المعقـــدة من الخاليا 

الحيوانية.
وقالت رايســـا بولياكوفـــا المدير العام 
لمؤسســـة Russia KFC وكومنولـــث الدول 
المستقلة إن منتجات اللحوم المصنعة هي 
الخطـــوة التالية في تطوير مفهوم “مطعم 

المستقبل” الخاص بنا. 
“يمكـــن لتجربتنـــا في اختبـــار تقنية 
الطباعـــة الحيويـــة ثالثية األبعاد إلنشـــاء 
ا في معالجة 

ً
منتجات الدجاج أن تساعد أيض

العديد من المشـــاكل العالمية التي تلوح 
في األفق. وأضافت بولياكوفا: “نحن سعداء 
للمســـاهمة فـــي تطويرهـــا ونعمـــل على 
إتاحتها آلالف األشـــخاص في روسيا ، وإذا 

أمكن حول العالم”.

site world poultry :المصدر
ويكيبيديا 

خبرات شخصية للكاتب

نفس اللحوم بأسلوب مختلف 
وبال حظائر دواجن

ا لـ Solutions Bioprinting 3D ، فإن طريقة الطباعة الحيوية لها مزايا عديدة. 
ً
 وفق

باستثناء  األصلي  المنتج  مثل  ا 
ً
تمام الدقيقة  العناصر  نفس  على   Biomeat يحتوي 

يخلق  مما  الحيوانات  وتربية  التقليدية  الزراعة  في  المستخدمة  المختلفة  اإلضافات 
ا أنظف. 

ً
منتجا نهائي

 “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 
ثالثية  المطبوعة  اللحوم  منتجات  بجعل  التقنيات  لهذه  السريع  التطور  لنا  سيسمح 
األبعاد أكثر سهولة ونأمل أن تساعد التكنولوجيا التي تم إنشاؤها نتيجة لتعاوننا مع 

KFC على تسريع إطالق منتجات اللحوم التي تعتمد على الخاليا في انتاجها “
.“ Solutions Bioprinting 3D هذا ما قاله المؤسس المشارك والشريك اإلداري لحلول

يتم تصنيع منتجات 
اللحوم المطبوعة ثالثية األبعاد 
ا على نطاق المختبر، لكن 

ً
حالي

ً
ا وقريبا

ً
المستقبل يبدو مشرق
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رطوبة الفرشة 

إدارة

يجب اختيار املادة املخصصة الستخدامها كفرشة بعناية 
يتم اختيارها تبعاً للتكلفة وللفاعلية وهنالك العديد من املواد التي 

تستخدم كفرشة للدواجن مثل :
نشارة الخشب، التنب، قشور الرز، الرمل... وغريها (الصورة 27)

متساوي  بشكل  للدواجن  كفرشة  املستخدمة  املادة  توزيع  يتم 
اكرث  السامكة شتاءاً  ان تكون  ولتكون سامكتها 8_10 سم مع مراعاة 

منها صيفاً
نوع واحد  ان نستخدم  يعني  والكمية  النوعية  تكون متجانسة  ان 
وان  معاً  وتنب  نشارة  استخدام  يجوز  فال  مثالً 

تكون متجانسة الحجم 
قطع  من  وخالية  جافة  تكون  ان  يجب 
وجود  يفضل  الغرض  ولهذا  واملسامري  االخشاب 
عند  النشارة  عىل  متريره  يتم  كبري  مغناطيس 
اية مسامري قد  التقاط  وصولها للمزرعة ملحاولة 

توجد فيها
كفرشة  املستخدمة  املادة  تكون  ان  يجب 

دواجن جيدة االمتصاص للرطوبة
ان تكون طرية امللمس وتؤمن راحة الطيور 

ان تكون خالية من األوساخ او فضالت القوارض 
والفرئان فهي اكرب مصدر للمسببات املرضية

عند وصول املادة التي سيتم استخدامها كفرشة 
يجب تعقيمها بالتبخري قبل فرشها يف العنابر  (الصورة 27 ) بعض املواد املستخدمة كفرشة للدواجن

إعداد: 
د. تميم الشحنة

 - سوريا -



الفرشة بعد تحضني الطيور عليها 

ميكننا بشكل مبدأي تقييم جودة الفرشة من خالل التقاط حفنة منها 
باليد واطباق اليد عليها ثم فتح اليد بحيث نسمح للحفنة بالسقوط 
يجب ان ال تسقط بشكل فوري فتكون جافة جداً بل تاخذ عدة ثواين 

لتسقط كام ال يجب ان يعلق يشء منها عىل راحة اليد. 
فوراً  الرطب  الجزء  ازالتها  الفرشة  يف  رطوبة  حدوث  عند  يجب 

وتبديله بفرشة جديدة

ال يجب تقليب الفرشة
 ألن ذلك قد يودي لتنشيط الكوكسيديا وانتشار االمونيا يف العنرب

وبشكل عام هذه اكرث االسباب التي تؤثر سلباً عىل فرشة الدواجن: 
- الرطوبة العالية

- األمراض املعوية
- العلف ذو النوعية السيئة النه سيؤدي لالمراض املعوية

- السامكة الغري كافية للفرشة 
- التهوية السيئة

- االعالف التي تحوي زيادة بروتني وامالح
- الخلل يف املشارب او خلل يف ارتفاعها

رطوبة الفرشة من الظواهر الشائعة يف فصل الشتاء والتي قد يكون 
لها عالقة وثيقة بقلة التهوية كام أسلفت سابقاً أو قد تكون الحظرية 

(الصورة 29 ) توضح رطوبة الفرشة تحت املشارب



(الصورة 28) توضح رطوبة الفرشة تحت املشارب

(الصورة 30) توضح رضورة بناء الحظرية عىل مصطبة اسمنتية

 لتاليف ارتشاح الرطوبة للفرشة من األرض

عدد رقم ٦٨/٢٨٠ ــ دواجن الرشق األوسط ــ 68

جيدة التهوية ولكن نجد فيها ظاهرة رطوبة الفرشة ألسباب أخرى 
من  املياه  كترسب  الحظرية   يف  وفنية  إدارية  ألسباب  يتبع  ما  منها 
أو  (جامبو)  جرسية  مشارب  كانت  سواء  فيها  خلل  نتيجة  املشارب 

مشارب حلامت. (الصورة 28) 
هذه الصور توضح رطوبة الفرشة الناتجة عن خلل يف خط حلامت 
املياه (سقوط الفنجان الذي يوجد عادة تحت الحلمة ) ونتيجة إهامل 
هذا الخلل من قبل عامل املزرعة تكونت تحت املكان من خط املشارب 
تحفز  الحفرة  وهذه  وحفرة  الفرشة  يف  كبرية  رطوبة  خلل  فيه  الذي 
ويكون  فيها  البيض  وضع  أو  فيها  للجلوس  الشاذة  الدجاج  سلوكيات 
هذا البيض غري صالح  للتفقيس أو أقل ما ميكن وصفه أنه بيض يسء 
إلدخاله للمفقس وسأتطرق فيام بعد لظاهرة وضع البيض األريض  أو 
قد يكون السبب يف رطوبة الفرشة ناتجاً عن خلل يف سقف أو نوافذ 
الحظرية وترسب املياه من خاللها  أو طبيعة بنائها وارتشاح املياه من 
أرضية الحظرية وهنا نقطة هامة يف بناء الحظائر بحيث يجب أن تكون 
مبنية عىل مصطبة  اسمنتية مرتفعة عن مستوى األرض لضامن عدم 

ارتشاح املياه ألرض الحظرية.
هذه األيام أصبح شائعا استخدام قشور الرز وقشور الفول السوداين 
املواد  أفضل  من  تكون  أن  املحتمل  من  التي  الصنوبر  ونشارة خشب 
املستخدمة لفرشة الدواجن ولكن هذه املواد مثل قشور الرز ونشارة 
الصنوبر لها استخدامات كثرية أخرى يف العديد من الصناعات مام يجعل 

توافرها أقل الستخدامها يف صنع فرشة الدواجن وسعرها عايل نسبيا .
وسادة  فحص  فإن  املتقدمة  الدول  من  والعديد  وأوروبا  امريكا  يف 
القدم وتقييم جودتها عند الدواجن أصبح معيارا معتمدا يتم القيام به 
ملعرفة مدى راحة الطيور وجودة حظائرها وذلك ألنك عندما تشاهد 
التهاب جلد وسادة القدم أو قلة كفاءته فإن ذلك سيكون مؤرشا عىل 
أنك قد واجهت مشاكل متعلقة بجودة أو برطوبة الفرشة يف الحظرية 
بالحفاظ عىل نسب منخفضة من األمونيا  أو واجهت مشاكل متعلقة 

يف الحظرية .
(الصورة 35)

 توضح األماكن املشار إليها بدوائر حمراء يف الصورة أماكن تقرحات يف جلد ذبيحة الدواجن 
وذلك نتيجة مالمسة جلد الطائر للفرشة الرطبة قبل ذبحه

(الصورة 36 ) عملية تقليب فرشة الدواجن بحذر 

إدارة
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إدارة

وبالتايل  بالقطيع  عديدة  مشاكل  تسبب  جميعها  األمور  وهذه 
انخفاض جودة الطيور نتيجة انخفاض جودة حظائرها .

للدواجن  كفرشة  املستخدمة  البالستيكية  االرضيات  أصبحت  حاليا 
متوافرة بشكل كبري وأسعار مناسبة وهي تخفف كثريا من مشاكل الفرشة 
مرتبة  البالستيكية  األرضيات  هذه  فوائد  بعض  يأيت  وفيام  االعتيادية 
كدرجات من الفوائد ابتداءا من الدرجة العارشة وانتهاءا بالدرجة األوىل.

رطوبة الفرشة وتأثريها عىل مظهر اللحوم 
القدم  الفرشة عىل جلد وسادة  تأثري رطوبة  ينحرص  ال  الحقيقة  يف 
الحالة  كانت  إن  العظام  اللتهاب  تصل  قد  تبعات  من  به  يلحق  وما 
لدى  الكوكسيديا  تنشيط  عىل  الفرشة  رطوبة  تقترص  وال  متقدمة 
الدجاج ومشاكلها  املستعصية.  بل أيضاً، قد يكون مظهر اللحوم منفراً 
جلد  ومالمسة  الدواجن  فرشة  يف  الكبرية  الرطوبة  نتيجة  للمستهلك 
وتقرحات  التهابات  حدوث  و  الريش  لتساقط  يؤدي  مام  لها  الطيور 

مكان هذه التالمسات كام يف (الصورة 35).

يف حال وجدت يف الحظرية رطوبة يف الفرشة 
تهوية  فتحسني  قنطار عالج   وقاية خري من  درهم  دوماً  يقال  كام 
بشكل  الحلامت  وخطوط  املياه  ومناهل  املشارب  وصيانة  الحظرية 
دوري والحفاظ عليها سليمة  وأن تكون الحظرية مبنية عىل مصطبة 
مرتفعة وكل ما سبق الحديث عنه من شأنه تاليف حدوث رطوبة يف 
وكيف  رطبة  الفرشة  أصبحت  إذا  ماذا  ولكن  الدواجن  حظرية  فرشة 

نتعامل مع هذه املشكلة.

يف الواقع إن رطوبة الفرشة أمر يجب تالفيه برسعة وعدم إهامله  
الحظرية  إزالتها من  الفرشة رطبة جدا فيجب  البقعة من  فإذا كانت 
البقعة  وتبديلها بفرشة جديدة جافة بشكل فوري سواء كانت هذه 
صغرية أو كبرية  هكذا رطوبة والتي تصل ملرحلة أن تكون عبارة عن 
إداري يف معدات نظام  نتيجة خلل  تنتج  أن  الحظرية ميكن  سائل يف 
مياه الرشب يف الحظرية  كأن يحدث انفالت للخرطوم الرئييس الداخل 
للعنرب و الذي يغذي خطوط الرشب يف العنرب وعدم انتباه العامل له 
العامل  نويص  كنا  وبالتايل  ليالً  ذلك  إذا حدث  وخاصة  بشكل رسيع 
بإغالق الصنبور املوجود خارج العنرب والذي يغذي هذه الخطوط ليالً 

تحسباً لحدوث هذا األمر .
أما إذا كانت الرطوبة عبارة عن بقعة مساحتها صغرية ورطوبتها 
منها  رطوبة  األكرث  السطحي  الجزء  إزالة  فيكفي  الفرشة  يف  قليلة 
املوجودة  الجافة  النشارة  من  حتى  أو  فوقها  جديدة  نشارة  وفرش 
الفرشة  تقليب  يتم  أال  البيض ويجب  أعشاش  أو تحت  الحظرية  يف 
إطالقاً يف محاولة لجعل الجزء الرطب يف األسفل والجزء الجاف الذي 
كان يف األسفل عىل سطح الفرشة ملا يف ذلك من رضر عىل الدجاج 
سواء الروائح املنبعثة أو تحريك املسببات املرضية الكامنة يف الفرشة 

وجعلها عىل السطح .
يف قطعان األمهات والبياض والتي تكون فرتة تربيتها طويلة فيفضل 
الرطبة  الفرشة  األقل  عىل  أو  كاملة  العنرب  فرشة  تبديل  الصيف  ويف 
فتح  مع  نهاراً  ذلك  يتم  ولكن  الرشب   مياه  تحت خطوط  املوجودة 
يف  القطيع  يكون  (طبعاُ  للعنرب  الشمس  أشعة  ودخول  العنرب  ستائر 
مرحلة اإلنتاج ألن القيام بهذه العملية يف فرتة الرعاية سيخرب عملية 
لتاليف  وهدوء  بحذر  العملية  وتتم  الحقاً)  للطيور  الضويئ  التحريض 

تهييج الطيور وإخافتها. 
فرشة  للوقاية من رطوبة  الرائعة  بل  ال  الجيدة  األساليب  من  أيضاً 
الدواجن هي  مراوح تحريك الهواء الداخيل للعنرب  وهي عبارة عن 
مراوح يتم تركيبها  يف أماكن متفرقة من العنرب وميكن أن تكون أرضية 

محمولة عىل حامل معني وتتم إزالتها عند عدم الحاجة أليها 
ولكن األفضل أن تكون مركبة ومثبتة بشكل دائم بحيث تتدىل من 

سقف العنرب (الصورة37 ).
لها  وليس  فقط   العنرب  داخل  الهواء  تحريك  املراوح  هذه  وظيفة 
عالقة مببادلة الهواء بني العنرب والوسط الخارجي  ولقد قلت أنها من 
األساليب الرائعة للوقاية من رطوبة الفرشة عن تجربة شخصية حيث 
أستدعيت يف إحدى املرات لإلرشاف متأخراً عىل قطيع أمهات بياض (يف 
نهاية مرحلة اإلنتاج) وكان قطيعاً من أسوأ القطعان التي رأيتها عىل 
اإلطالق وتوجد به الكثري من املشاكل اإلدارية وإحدى هذه املشاكل 
استخدام  اقرتاح  حينها  وتم  الصيف   فصل  ويف  الفرشة   رطوبة  هي 
مراوح تحريك الهواء الداخيل وكانت النتائج رائعة جداً يف التغلب عىل 

رطوبة الفرشة.  

( الصورة 37 ) املراوح الداخلية املستخدمة لتحريك الهواء الداخيل يف العنرب



عدد رقم ٩٠/٢٨٠ ــ دواجن الرشق األوسط ــ 90

هل تعلم

لإلنارة بشكل عام تأثري كبري عىل سلوكيات الطيور  سواء الذكور أو اإلناث وأدائها املناعي وتحقيق رفاهيتها  بل 
وحتى مناعتها .

تلبي  أن  يجب  عام  وبشكل 
إضاءة حظائر الدواجن احتياجات 
البرش.  عني  وليس  الطيور  عني 
انترشت سابقا مقاالت كثرية عن 
املناعة  عىل  وتأثريه  اإلضاءة  لون 
تختلف  الطيور  عني  ألن  ذلك 
عن عني البرش بشكل كبري حيث 
الرؤية  بنظام  تتميز  الطيور  أن 

الرباعية.

اإلبصار  نظام  فإّن  وللرصاحة 
املحرية  األمور  من  الطيور  عند 

ا�لوان والدواجن
 وهل تتفوق الدواجن علينا نحن البشر

إعداد:  الدكتور متيم الشحنة

سوريا 
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املوضوع  هذا  يف  قليالً  التعمق  حاولت  وقد  جداً  جداً 
يف  رهيبة  تقنيات  بعنوان  سافكو  مجلة  يف  مقاالً  ونرشت 
اإلبصار  آلية  عن  بلمحة  فيه  ذكرت  وقد  الطيور  عيون 

الرباعية لدى الطيور .

األلوان  تحديد  يف  الخاصة  طريقتها  للطيور  إّن  حيث 
االختالف  كل  تختلف  الطريقة  وهذه  الضوئية  واألطياف 

عن بقية الحيوانات األخرى .

حيث أّن الطيور متتلك ما يسمى الرؤية الرباعية لأللوان 
يف حني أّن عني اإلنسان متتلك ثالثة أنواع فقط من املخاريط 
لتمييز األلوان األخرض واألزرق واألحمر بتدرجاتها املختلفة.

ذات  والقطط  كالكالب  الحيوانات  بعض  أّن  نجد  كام 
متييز ضعيف لأللوان وال ترى هذه األلوان الثالثة .

وبعض  الطيور  عند  الحال  هو  ماّم  متاماً  العكس  عىل 
الزواحف والربمائيات واألسامك وأيضا النحل والفراشات .

فالطيور تستطيع رؤية ألوان ال ميكن للبرش متييزها ومتتد ألطياف 
األشعة فوق البنفسجية. 

وظائف  وعلم  الترشيح  علم  يف  االختالفات  أن  العلامء  يقول 
األعضاء لدى الطيور يجب أن تؤخذ بعني االعتبار من أجل تحسني 
ألوان  رؤية  تستطيع  الطيور  أّن  الدواجن. حيث  عنابر  اإلضاءة يف 
ال نراها نحن البرش والرؤية عند الطيور متتد ألطياف األشعة فوق 

البنفسجية

اإلصطناعية  الدواجن  حظائر  يف  وجوده  فإّن  للدجاج  بالنسبة 
الذي  بنفسجية  الفوق  األشعة  من  الطيف  هذا  رؤية  عنه  يغيب 
يستطيع رؤيته يف ما لو كان يرىّب خارج هذه الحظائر كام هو الحال 

بالنسبة لدجاج املنازل. 

الدجاج والطيور بشكل  الحديث عن رؤية  ولكن ملاذا كل هذا 
عام ألطياف األشعة فوق البنفسجية؟

إنارة  نظم  يف  متخّصصة  إنارة جديدة  هنالك رشكة  الحقيقة  يف 
أّن  خلصت  التي  التجارب  من  بالكثري  قامت  الدواجن  حظائر 
باألشعة  مكّملة  إضاءة  عىل  تحتوي  التي  البيئات  يفّضل  الدجاج 

فوق البنفسجية  وأّن الطيور يف العنابر التي متّت تربية الدجاج فيها 
مستويات  أظهرت  قد  البنفسجية  فوق  لإلضاءة  مكّمالت  باستخدام 
انخفاض  وايضاً  االجهاد  تراكيز هرمونات  انخفاض  لإلجهاد مثل  أقل 

السلوكيات التي تدّل عىل اإلجهاد مثل التوتر ورفرفة األجنحة.
باالضاءة  مكّملة  حظائر  يف  املرىّب  الدجاج  مناعات  تعّززت  وأيضاً 

فوق البنفسجية. 
وأيضاً تعّزز تخليق فيتامني د وبالتايل تطّور الهيكل العظمي بشكل 
أفضل وقد أرشت سابقاً لهذه النقطة يف منشورات عديدة ويف كتايب 
رحلة الكتاكيت املذهلة يف فقرة ملاذا ينقر الدجاج ريشه تحت أشعة 

الشمس وحديثي عن الغدة الزمكية.
وال تزال تجاربهم قامئة حول هذا املوضوع لنشهد يف األيام املقبلة 
- والتي لن تكون بعيدة - حظائر دواجن مجّهزة مبكّمالت اإلضاءة 
حيث  البحث  من  مزيد  إىل  حاجة  هناك  تزال  ال  البنفسجية،  فوق 
الدواجن  لحظائر  املقدمة  اإلضاءة  أنواع  مختلف  بني  املقارنة  تشري 
إىل الحاجة إىل مزيد من البحث والتطوير لتحسني جودة اإلضاءة يف 
حظائر الدواجن وال تزال عيون الطيور تخفي العديد من األرسار التي 

ال يعلمها إّال الله ومل نعرف منها إّال القليل.

املرجع:هذا املقال من كتايب ملحة عن سلوكيات الدجاج
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الطبيعية  الجسم  ح��رارة  درج��ة  تتراوح 
للدجاج بين 40 و 42 درجة مئوية.  

التي  المحيطة  الحرارة  درجات  تتطلب  ال 
تتراوح بين 24-13 درجة مئوية تغييرات في 
التخلص  أو  الحرارة  لتوليد  الغذائي  التمثيل 

منها. 
“المنطقة  أنه  على  ذلك  تعريف  يتم   

 .)TNZ( ”المحايدة الحرارية
المحيطة  الحرارة  درج��ة  تعريف  ويتم 
أنها  على  مئوية  درجة   18-24 بين  المثلى 

“منطقة الراحة”
الحرارة  درجة  ترتفع  عندما  الصيف  في 
المحيطة فوق منطقة راحة الطيور  يجب أن 
تحافظ  الطيور على برودة أجسامها عن طريق 
التبخير واإلشعاع والتوصيل والحمل الحراري.

بعض  سنالحظ  الحراري  اإلجهاد  أثناء 
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 10 مرات.

  لكن هذا يتطلب طاقة!
وانتاج هذه الطاقة يتم عن طريق عمليات 
استقالبية في الجسم تنتج عنها حرارة أيضا 
الجسم   حرارة  انتقال  ينخفض  اإلشعاع: 
إلى البيئة المحيطة مع ارتفاع درجات الحرارة. 
 عند درجة حرارة محيطة تبلغ 40 درجة 

مئوية ال تفقد الحرارة تقريًبا.
العرف  طريق  عن  غالبا  يتم  التوصيل: 
من   جًدا  القليل  نقل  يتك  حيث  والداليتين 

الحرارة ألن سطح التالمس صغير.
األجنحة  الطائر  يرفع  ال��ح��راري:  الحمل 
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.

الجسم  ح��رارة  درج��ة  من  الهضم  يزيد 
مع  التعامل  الطائر  على  الصعب  ويجعل من 

الحرارة.  
الصيام أثناء اإلجهاد الحراري سيقلل من 

معدل النفوق.
إمدادات  على  الحفاظ  للغاية  المهم  من 
الماء بسبب  تفقد  الطيور  الكافية ألن  المياه 

معدل التنفس المرتفع.
اإلجهاد  أثناء  ضرورية  الجيدة  التهوية 
المحيطة  الحرارة  درجة  تكون  عندما  الحراري 
أعلى من منطقة الراحة للطيور  يلزم التحكم 
في المناخ إلزالة الحرارة الزائدة من العنبر عن 
الطيور  لتبريد  العالية  الهواء  سرعة  طريق 
تتالمس  أن  قبل  الهواء  حرارة  درجة  وتقليل 

مع  الطيور.
تلعب العديد من العوامل دورا في درجة 

اإلجهاد الحراري لدى الطيور 
ودرجة  الهواء  وسرعة  الطيور  عمر  مثل 
النسبية وحتى ساللة  والرطوبة  الهواء  حرارة 

الطيور.
ميكانيكية حدوث اإلجهاد الحراري داخل 

جسم الطائر 
والمشاكل  وتداعياته  الحراري  اإلجهاد 

المتعلقة به وبعض الحلول 

ي��زداد  المرتفعة   ال��ح��رارة  درج��ات  في 
الطيور نتيجة لكون جلد  اللهاث عند  سلوك 
الطيور ال يمتلك غدد عرقية تساعد في عملية 

التنظيم الحراري لجسم الطيور 
التنظيم  عملية  ف��ي  الطائر  فيعتمد 
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
بلونهما  المميزين  والداليتين  فالعرف 
األحمر نتيجة التروية الدموية الغزيرة فيهما 
يعمالن على تبريد الدم عن طريق تبريد الدم 
التي تكون  الدموية  أوعيتهما  الذي يمر في 

على تماس مع الوسط الخارجي 
يزداد  الزائدة  الحرارة  من  للتخلص  أيضا 
محاولة  ف��ي  ال��ط��ائ��ر  عند  ال��ل��ه��اث  س��ل��وك 

للتخلص من الحرارة الزائدة 
وب��ع��ض األع���ض���اء ال��داخ��ل��ي��ة ت��ح��اول 
الحراري هذه  التنظيم  عملية  في  المساهمة 
حيث تقوم الكلية بمحاولة االحتفاظ بشوارد 
اإلجهاد  آث��ار  لتخفيف    +H الهيدروجين 

الحراري 
الناجمة  المشاكل  بعض  على  فلنتعرف 
التي  الحلول  وبعض  الحراري  اإلجهاد  عن 

نظرة  على  بناء  ذلك  وكل  تقديمها  يمكن 
فيزيولوجية بحتة 

القالء التنفسي 

alkalosis Respiratory

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

القالء التنفسي إلى حاد ومزمن حسب سرعة 
الحدوث.

نتيجة  يحدث  ال��ذي  التنفسي  فالقالء 
اإلجهاد الحراري هو قالء تنفسي حاد

أما الذي يحدث عند زيادة عملية التنفس  
في  الغبار  أو  األمونيا  نسبة  ازدي��اد  نتيجة 
يحدث  ال��ذي  االستسقاء  نتيجة  أو  العنبر 
نتيجة قلة التهوية في العنابر أو كون العنابر 

في مناطق مرتفعة هو قالء تنفسي مزمن

  alkalosis Respiratory القالء التنفسي
وهو اضطراب سريري ناجم عن ارتفاع درجة 
لزيادة  نتيجة   PH للدم  الهيدروجيني  األس 
انخفاض متزامن في مستويات  التنفس مع 
مما  الطيور   عند  الكربون  أوكسيد  ثاني 
يعني يميل الدم ألن يصبح قلوي وتنخفض 

حموضته.
تؤثر عملية اللهاث على PH الدم..  )رقم 
األس الهيدروجيني PH هو الرقم الذي يحدد 
التعادل فكلما  أو  القلوية  أو  الحموضة  درجة 
وكلما  القلوية  نحو  اتجهنا  الرقم  هذا  زاد 
انخفض اتجهنا نحو الحامضية أما عند الرقم 

7 فيدل هذا الرقم على درجة التعادل(.
 إن الدم في الحالة الطبيعية هو متعادل  
الطبيعية  الحاالت  في  الدم   PHيتراوح حيث 

.7.45_7.35
كمية  طرح  فإن  التنفسي  القالء  حالة  في 
الطبيعة  ذو  الكربون  اوكسيد  ثاني  من  كبيرة 
يعني  مما  مرتفعا  الدم   PH يجعل  الحامضية 
التهوية  فرط  يؤدي  قلوياحيث  أصبح  الدم  أن 
ِفي الحويصالت الهوائية ِإلى انِخفاض الضغط 
ويصاحبه  ربون 

َ
الك كسيد 

ُ
أ ثاني  لغاز  الجزئي  

انخفاض في حمض الكربونيك في بالزما الدم.
الحمض  هو  الكربونيك  حمض  ببساطة 
الكربون  انحالل غاز ثاني أوكسيد  الناتج عن 
هي  الكربونيك  حمض  وأم���الح  ال��م��اء  ف��ي 

 -Co3 والكربونات -HCO3 البيكربونات
وح��م��ض ال��ك��رب��ون��ي��ك م��ن األح��م��اض 
 PH الضعيفة ويلعب دورا أساسيا في ضبط

الدم.

إجهاد الحرارة
في الدجاج

)الصورة 3( آليات مقاومة اإلجهاد الحراري عند الطيور

)الصورة 4( أيضا بعض آليات مقاومة اإلجهاد الحراري لدى الطيور
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يف  اإلستخدام  شائعة  عديدة  مركّبات  البنسلينات  زمرة  تضّم 
الدواجن نذكر منها :

تيموسيللني - أميندوسيللني - أموكيس سيللني - أمبسلني- كلوكساسيللني 
- بنسلني 

 التيموسيلين
  صيغته الكيميائية 

C16 H18 N2 O7 S2 

غري شائع اإلستخدام يف الدواجن   -
ضد  نشاط  أي  لديه  وليس  الجرام  سلبية  الجراثيم  ضد  فعال    -

إيجابيات الجرام وهو من الصادات املقاومة للبيتاالكتاماز

ما هي البيتاالكتاماز:
البيتا الكتاماز هي أنزميات تنتج بواسطة بعض البكرتيا أو الجراثيم 
سلبيات الجرام وايجابيات الجرام وهي املسؤولة عن املقاومة لصف 

واسع من الصادات الحيوية املتعلّقة بالبيتا الكتام.
من  بعض الجراثيم التي تنتج البيتاالكتاماز هي املكّورات العنقودية 

لكن وبفضل الله توجد مركبات تسّمى

 مثبطات البيتاالكتاماز : 
وهي مركبات فّعالة ضد الجراثيم التي متلك أنزيم بيتاالكتاماز

ومن هذه املركبات نذكر:
- حمض الكالفوالنيك

- تازوباكتام
- سولبكتام

زمرة البنسلينيات واستخدامها في مجال الدواجن
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لكّنه  البيتاالكتام  أنزيم  تجاه  قوي  مثبط  الكالفوالنيك  حمض  إّن 
ليس لديه فعالية كافية وحدها للقضاء عىل البكرتيا لذلك يتّم توليفه 
مع األموكيس سيليني (كو_أموكسيكالف) يف كثري من منتجات األدوية 

التجارية
(برشياً هذه التوليفية تنتج تحت مسّمى تجاري أوجمنتني) 

التازوباكتام  توليف  فيها  يتّم  أخرى  منتجات  حالياً  تتوفّر  كام 
والسولبكتام مع األمبسلني.

األميندوسيللني غري شائع اإلستخدام يف مجال الدواجن

(Amoxicillin) ا�موكسي سيللين  
    صيغته الكيميائية 

C16 H19 N3 O5  S    

يثبط األموكيس تكون جدار الخلية البكتريية(كغريه من البنسلينيات)
البيبتايدوجاليكان  بوملريات  سالسل  بني  الرتابط  يثبط  أنه  حيث 

الخطية التي تكون جزءاً هاماً من جدار الخليّة البكتريية.

بدرجات  سيللني  األموكيس  مناعة ضد  كّونت  البكرتيا  أنواع  بعض 
متفاوتة مثل:

(Pseudomonas aeruginosa) الزائفة الزنجارية -
(Escherichia coli) بعض االرشيكيا القولونية -
staphylococcus aureus والعنقودية الذهبية -

يصنع تجارياً مع توليفه مع حمض الكالفوالنيك(كو_أموكسيكالف 
املفرزة  البكرتيا  ضد  العدوى  لعالج  باألوغمنتني)  برشياً  املعروف 

ألنزيم البيتا الكتاماز.
األموكيس سيللني ذو درجة امتصاص عالية تصل ل90باملية ويطرح 

عىل شكل أمبسلني.
لدرجات  بتحّمله  الصادات  من  غريه  عن  سيللني  األموكيس  ميتاز 

حموضة عالية.
تسمح لنا باستخدامه يف أوساط حمضية نضطر لخلق هكذا أوساط 

ملعالجة عدة أمراض وهذه ميزة مهّمة جداً جداً له.
يعبأ يف أكياس عازلة للضوء إن كان مصنعاً

لذلك ان كّنا نعمل به بشكل خام ( بيور ) غري مصنع يجب حفظه 
من الضوء وعدم تعريضه له حاله حال كثري من األدوية التي تتخرّب 

بالضوء.

نقطة فعالة يف استخدام األموكيس سيللني
إّن أفضل وسيلة لعالج الكلوسرتديوم هي أن نزعزع الوسط املناسب 

لتعايشها وتكاثرها بالتزامن مع معالجتها بالصاّدات الحيوية. 

يجب  لذلك  واملتعادل  القلوي  الوسط  هو  املناسب  الوسط  وهذا 
نقطة  (هنا  وبالتزامن  الحيوية  الصادات  باستخدام  البدء  قبل  علينا 
الشديدة  الحاالت  ففي  الوسط حمضياً  سيتم توضيحها) معها جعل 
من املمكن أّال تجدي الصادات الحيوية عن طريق الفم نفعاً وذلك 
عندما تتقّدم مرحلة املرض وتصل ملرحلة الشلّل العصبي حيث متنع 
ذيفانات الكلوسرتديوم الناقل العصبي األستيل كولني من التحّرر من 

املشابك العصبية.
يف هذه الحالة، نلجأ للحقن العضيل لبعض الصادات مثل األموكيس 

أو جنتاموكس(جنتامايسن مع أموكيس) 
أو لينكومايسني أو اللينكوسبكتني(لينكومايسني مع سبكتينومايسني). 
وإن كانت الحالة متقّدمة جداً ممكن أّال يجدي الحقن نفعاً أيضاً.

من الجّيد إضافة صاّدات يف العلف بشكل وقايئ جيدة مثل:
 - الباسرتاسني 

- املحمضات يف العلف 
- املحمضات يف املاء بشكل دوري وإن مل تكن هنالك إصابة.
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استخدام  مع  بالتزامن  حمضياً  األمعاء  وسط  جعل  نقطة  أوردت 
الصاد الحيوي.

أّن كثري من الصاّدات ال تعمل  لكن كيف سيتّم ذلك ونحن نعلم 
يف الوسط الحميض أو أنّها تعمل يف الوسط الحميض لكن لدرجة آس 
هدروجيني (pH) معنّي،  أو أنّها تعمل بشكل أفضل يف الوسط القلوي.

وأبسطها  العلف  يف  املحّمضات  بإعطاء  النقطة  هذه  حّل  ممكن 
الخل مثالً وهنالك مجموعات أحامض مصّنعة للعديد من الرشكات. 

وإعطاء الخزان الصباحي مثالً محّمضات بجرعات عالية دون صاد 
حيوي ثم متابعة باقي اليوم باستخدام املعالجة. 

وهنا تجب اإلشارة لدور األموكيس سيللني الذي يعمل يف درجات 
عالية من الحموضة وبالتايل ميكنك العمل باملحمضات (القضاء عىل 
نفس  يف  الحيوي(معالجة)  والصاد  للكلوسرتديوم)   املالئم  الوسط 

الوقت حيث لألموكيس سيللني ميزة هامة وهي أنّه:
يعمل األموكيس بدرجات حموضة عالية تصل لغاية ph=2 كام هو 

 Journal of antimicrobial chemotherapy مذكور يف مجلة
فالوقاية هي الطريقة املثىل لتاليف خطر الكلوسرتديوم

يجب التنويه إىل نقطة هامة:
الكلوسرتديوم تنشط إن كان هنالك إجهاد أو إصابة معوية أخرى أو 
إصابة بالكوكسيديا وإن كان هنالك ضعف مناعة، لكن هذا ال يعني 

أنّها غري متواجدة باملزرعة أصالً. 
فيها  وتتبع  املرضية  املسبّبات  من  خالية  املزرعة  كانت  وإن  حتى 

أساليب جيدة لألمن الحيوي. 
يف  تتواجد  عديدة  بأنواع  الكلوسرتديوم  أو  املطثيات  فجراثيم 

الرتبة(حول املزرعة) بأعداد كبرية جداً.

 (Ampicillin) ا�مبسلين  
C16 H19 N3 O4 S    

مجال  يف  اإلستخدام  شائع  البنسلينيات  زمرة  من  حيوي  صاد  هو 
يتداخل يف عملية  للبكرتيا حيث  القاتلة  املركبات  الدواجن وهو من 
تثبيط  وبالتايل  مستقر  غري  فيجعله  البكتريي  الخلوي  الجدار  بناء 

تخليقه مام يؤّدي يف النهاية اىل موت الخلية البكتريية.
يتعلّق  وذلك  لها  كابحاً  أو  للبكرتيا  قاتالً  األمبسلني  يكون  قد  لكن 

برتكيزه وبالكائن الحي الدقيق.
أنزيم  تنتج  التي  البكرتيا  سالالت  ضّد  فّعال  غري  األمبسلني 

البيتاالكتاماز حيث يعطّل هذا األنزيم عمل الدواء.
البيتاالكتاماز يف منشور سابق ووضعت هنا  (رشحت عن موضوع 

رشح بالصورة باللون األزرق). 
السولبكتام  مع  األمبسلني  توليف  فيها  يتّم  تجارية  أصناف  هنالك 
عن  الكتاماز  البيتا  أنزيم  عىل  للتأثري  أمبكتام  تجاري  مسّمى  تحت 

طريق السولبكتام وإتاحة املجال لألمبسلني ليقوم بعمله. 
يف  عنها  الرشح  تّم  بيتاالكتاماز  انزيم  مثبطات  أحد  (السولبكتام 

منشور سابق) 
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ايجابية  الجراثيم  من  أنواع  ضّد  الطيف  واسع  تأثري  ذو  األمبسلني 
الجرام وسلبية الجرام هوائية وال هوائية.

يبدأ األمبسلني فعاليته بعد ساعتني من إعطائه
يف الدواجن يعطى بالطريق الفموي.

 (Cloxacillin) كلوكساسيلين 

C19 H18 ClN3 O5 S صيغته الكيميائية   

 غري شائع اإلستخدام كثرياً يف مجال الدواجن
بشكل  فّعال   ،(Penicillin) البنسلني  عائلة  من  حيوي  مضاد  هو 
البكترييا  هذه   (Staphylococus) العنقودية  البكترييا  ضد  خاص 

تسبّب التهابات يف العظام واملفاصل وأيضاً فّعال ضّد العقديات.
الكلوكاسيللني فّعال ضد البكرتيا املنتجة للبيتاالكتاماز وغري املنتجة 

لها.

آلية العمل:
يضعف الكلوكساسيلني الروابط التي متسك جدار الخلية الجرثومية 

وهذا ما يسمح بظهور ثقوب يف جدران الخاليا الجرثومية.
وتعّد جدران الخاليا حيوية لبقائها حيث متنع املواد غري املرغوب 
فيها من دخول الخاليا كام متنع محتويات الخلية من التّرسب للخارج.

التداخل مع قدرة  الدواء عن طريق  وبذلك تكون آلية عمل هذا 
الجراثيم عىل تكوين الجدار الخلوي.

 العديد من الجراثيم من صنف العنقوديات أصبحت اليوم مقاومة 
للمضاد الحيوي الكلوكساسيلني، وخاصة يف املستشفيات. 

إعطاء  يف  املتبعة  الجرعات  تحّمل  بإمكانهم  املرىض  معظم  برشياً 
هذا الدواء. ولكن الحاجة تستدعي، أحياناً، جرعات كبرية جدا.

تبدأ مدة الفعالية من2 ـ 4 ساعات ومّدة الفعالية حتى 8 ساعات.

يوجد برشياً تحت أسامء تجارية عديدة:

(cloxa)  كلوكسا
(orbenin) اوربينني

(Penicillin) البنسلين
C9 H11 N2 O4 S صيغته الكيميائية    

 البنسلني ونختم فيه زمرة البنسلينات وبإذن الله أكون قد تكلّمت 
عن أكرث البنسلينيات شيوعاً يف مجال الدواجن، هو أّول صاد حيوي  

استخدم يف عالج األخامج الخطرة عند اإلنسان.

من أنواع البنسلني :

 :G البنسلني
يعرف  أيضاً باسم بنزيل بنسلني

أّن  حيث  الدواجن  مجال  يف  فموياً  استخدامه  الشائع  الخطأ  من 
البنسلني G حساس جداً الفرازات وأحامض املعدة فيكون أثره محدود 

جداً.
وبرشياً ميكن التغلب عىل هذه املشكلة بوضعه بكبسوالت مقاومة 
ألحامض املعدة بعدها ميتص من األمعاء ويبدي تأثريه أما يف مجال 

الدواجن فهذا غري ممكن.
البنسلنيG يؤثر غالباً عىل البكرتيا اإليجابية الجرام وهو يتأثر بأنزيم 

البيتا الكتاماز (البنسلني بشكل عام يتأثر به).

دور  تعطّل  إنزميات  تصنيع  عىل  القدرة  لديها  البكترييات  ***بعض 
البينيسيلنّي عن طريق فتحها لحلقة البيتاالكتام Lactam- املوجودة 
) (أو  -Lactamase :لدى البينيسيلنّي، هي البيتاالكتاماز (باإلنجليزية

.(Penicillinase البينيسيلّيناز
للبيتاالكتاماز  رادعات  إعطاء  يجب  املشكلة  هذه  لتجاوز   
Lactamase-inhibitors- يف نفس الوقت عند وصف البينيسيلّينات 
البسيطة، ذلك لحامية حلقة البيتاالكتام وبالتايل دور البينيسيلنّي من 

التعطيل؛ أمثلة لهذه الرادعات للبيتاالكتاماز هي: 
 ،(Clavulanic acid (باإلنجليزية:  الكالفوالنيك  حمض 
سولتاميسيلني   ،(Sulbactam (باإلنجليزية:  سولباكتام 

.(Sultamicillin:باإلنجليزية)
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:Vالبنسلني  
ً شبيه للبنسلنيG إال أنه أقل تأثريا

ويكون صامداً أمام افرازات املعدة.

:Isoxazolyl-Penicillin إيزوكسازوليل-بينيسيلّينات  
 Oxacillin  مثل أوكساسيلني  -

Flucloxacillin وفلوكلوكساسيلني -
 Aminopenicillin أمينوبينيسيلني -

Ampicillin أمبيسيلني املشهور -
Piperacillin مثلبيبرياسيلني Acyl-Aminopenicillin  وآسيل-أمينوبينيسيلنّي -

وهذه ملحة تاريخية عن إنتاج البنسلني:
فلمنج   ألكسندر  السكوتلندّي  البكترييوليجّي  الباحث  انتبه 
البينيسيلنّي.  لتأثري   1928 سنة  مرّة  (ألّول    Alexander Fleming
وبعد عرش سنوات تّم عزل جزيء البينيسيلنّي وتركيزه ودراسته عىل 
الثالثة  الباحثون  الباحثني إرنست تشني و هوارد فلوري. وتقاسم  يد 
سنة 1945 جائزيت نوبل -جائزة نوبل- لعلم الوظائف (الفيزيولوجيا).

لقد كانت تهيئة البيئة املالمئة للنمو أول خطوة إلنتاج ما يكفي من 
البنسلني الستخدامه كعقار. يف أكسفورد، أظهر الخرباء أّن البنسيليوم 
نوتاتوم ينمو بشكل أفضل يف أوعية ضحلة صغرية مع سوائل مغذية، 
حيث يحتاج البنسيليوم إىل الكثري من الهواء. يف الواليات املتحدة، تم 
اكتشاف أن خزانات «التخمري العميق» الكبرية ميكن أن تستخدم إذا 
تم ضخ الهواء النقي بشكل مستمر عرب الخزانات. وقد ازداد اإلنتاج 
الخزانات  إىل  الحاد  الذرة  خمر  إضافة  متت  عندما  أكرث  أكرب  بشكل 
وهو منتج سميك لزج معالج من الذرة. احتوى خمر الذرة الحاد عىل 
الذرة  خمر  كان  أن  بعد  12 ضعفاً.  اإلنتاجية  زادت  مركزة  مغذيات 
الحاد يعترب من النفايات، أصبح مكوناً جوهرياً يف إنتاج البنسلني واسع 

النطاق.

يجدر اإلشارة هنا إىل تطّور املقاومة الدوائية لدى بعض البكترييات 
(خاّصة العنقودية)، مام استدعى تطوير املواّد الفّعآلة املشتّقة طبًعا 

من البينيسيلنّي واملذكورة سالًفا.

ال تستجيب املايكوبالزما للمعالجة بالبنسلينيات 
والسبب 

آلية  البنسلينيات، ألن  املايكوبالزما متتلك مقاومة طبيعية ضد  إن 
عمل البنسلينيات تؤثر عىل الجدار الخلوي للخلية الجرثومية.

ضد  طبيعية  مقاومة  املايكوبالزما  متتلك  وبالتايل  أيضاً 
السيفالوسبورينات لنفس السبب.

حيث أن مبدأ عمل السيفالوسبورينات يعتمد عىل تثبيط تصنيع 
الببتيد املخاطي  يف جدار الخلية وبالتايل يحدث خلل وظيفي خاصة 

عىل الضغط األسموزي للخلية الجرثومية.

بشكل عام:
املضادات التي تندرج ضمن مجموعة البيتاالكتام أي

*البنسلينيات
*السيفالوسبورينات

*الكاربابينيمس
مثل  خلوي  جدار  متتلك  ال  التي  الجراثيم  عىل  تؤثر   ال  جميعها 
لفظ  تحت  املايكوبالزما  نشمل  (تجاوزاً  واملايكوبالزما  الكالميديا 
جراثيم فبعض املراجع تعتربها كائنات حية مجهرية دقيقة الحجم ال 

ميكن مقارنتها أو تشبيهها بالبكرتيا  وتسمى املفطورات)
األنزميات  من  العديد  مع  باالرتباط  تقوم  البيتاالكتام  مركبات  إن 
الغشاء  داخل  _اندوببتيداز)   ببتيداز  ببتيدات_ترانس  (كاربوكيس 
جدار  تصنيع  عن  مسؤولة  تكون  والتي  الجرثومية  للخلية  الخلوي 

الخلية.
الصورة عبارة عن الرتكيب العام للخلية الجرثومية.

***طبعاً املايكوبالزما يوجد لها أكرث من عرشين نوع تصيب الدجاج 
متحركة(بعض  وغري  متتلك جدار  ال  والحامم   واإلوز  والبط  والرومي 
انواعها تظهر حركة متوجية) وليس لها شكل ثابت فأحياناً تظهر بشكل 
دائري أو كروي أو بيضوي أو بشكل خيوط عصوية متساوية القطر 
(املفطورة الدجاجية االنتانية لها شكل كروي يرتاوح قطرها 0.5-0.2 

ميكرون).


