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  مقدمة
 

 
 

 لعل أهم ما سیحدد قیمة أي كتاب هو ما  الذي  ستستطیع فعله بعد ق  راءته
 
 

  أضع بين أيديكم اليوم كتابي الرابع
 
 

  بعنوان أمراض المطثيات وذيفاناتها في الدواجن
  في محاولة لتسليط الضوء على مرض عنيد ال يكاد يخلو قطيع دواجن منه
 محاوال تعداد انواع الكلوسترديوم و شرح مميزات كل نوع على حدة بالرغم

 من أنه من النادر ان يأتي نوع ما لوحده بل تكون المطثيات مجتمعة مع
  بعضها أو مع امراض اخرى

 واحيانا ال ينجح عالجها اال بنقل الطيور لمزرعة جديدة
 
 

  سنة 2020م
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 لنتحدث ببساطة عن بنية الخلية الجرثومية ثم عن خصائص هذه البنى:

 ولكي ال يطول الحديث كثيرا نقلت لكم هذه المعلومات عن بنية الخلية
  من موقع الباحثون السوريون على شبكة االنترنت

 
 تتكون الخلية الجرثومية من نوكلويد حيث تحمل الجراثيم الصفات الجينية

 لها و بجوار النوكلويد توجد الريبوزومات ويحيط بها جميعًا غشاء
 سيتوبالزمي يحيط به جداٌر خلوي على الجدار الخلوي قد توجد أيضًا تراكيب
ل هذه البكتريا  وبنى أيضًا كالسياط، المحفظة البكتيرية األهداب وقد تشك�

 بوغة.
 

 لنتكلم اآلن عن خصائص هذه التراكيب وسنبدأ من الداخل للخارج:
 

 • النكلويد أو النكليوئيد: هي منطقة من السيتوبالسم يتوضع فيها
DNA الكروموزوم الذي يحمل حوالي 2000 جين، والكروموزوم عبارة عن الـ 

 البكتيري ويكزن بشكل سلسلة مضاعفة حلقية.
 

 • الريبوزومات: وهي األماكن المختصصة بإنتاج البروتينات أو بمعنى آخر
 أماكن ترجمة ال mRNA الحامل للشيفرة الوراثية إلى بروتين.

 
 • البالسميد: عبارة عن DNA مضاعف حلقي يحمل جينات لصفات معينة

 كصفة مقاومة مضاد حيوي معين يستقل بتضاعفه عن تضاعف
 الكروموزوم البكتيري.  (الصورة1)
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 (الصورة1) توضح البالسميد بشكل مبسط

 
 
 
 

 • الجدار الخلوي: يعطي الجدار الخلوي الخلية الجرثومية القساوة المطلوبة
 يتكون من عدة طبقات خارج الغشاء السيتوبالزمي يتمتع هذا الجدار

 بالنفوذية للجزيئات ذات الوزن الجزيئي الخفيف، تفيد هذه النفوذية في
 التبادالت بين الخلية البكتيرية والوسط الخارجي.

 وبعض الصادات الحيوية يعتمد مبدأ عملها في التأثير على الجدار الخلوي
  والبعض اآلخر يؤثر على بروتين الخلية الجرثومية

 وهنالك نوع من مسببات األمراض هي المتفطرات التي تندرج تحتها
 المايكوبالزما وهي ال تمتلك جدار خلوي .

 
 • الغشاء السيتوبالزمي: يمتد الغشاء السيتوبالزمي داخل الجدار الخلوي

 ولديه وظائف عديدة مثل نقل الجزيئات إلى داخل ومن الخلية
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 • األهداب أو األشعار: تمتد من جدار الخلية ولكنها أقصر من السياط، لها
 شكل يشبه الشعر تلعب دور رئيسي في االلتصاق بالخلية المضيفة، هذا

  األمر الذي يعد الخطوة األولى في إحداث اإلصابة.
 توجد األهداب بشكل رئيسي في الجراثيم سلبية الغرام.

  كما يوجد هناك نوع آخر من األهداب تدعى باألهداب الجنسية تساهم في
 عملية التبادل الوراثي بين خليتين بكتيريتين.

 
 • السياط: تعتبر السياط وسيلة البكتريا للتحرك إلى مصادر الغذاء

 واالحتياجات األخر األخرى تتكون السياط من اتحاد جزيئات بروتينية تدعى
 الفالجيلين (Flagellin) قد تكون السياط من جهة واحدة من الجرثوم وقد

 تغطي الجرثوم بأكمله وال توجد عند جميع األجناس البكتيرية، حيث تكون
 البكتريا غير متحركة إذا لم تكن تملك سياطًا.

 
 • المحفظة الجرثومية (الكبسول): طبقة تحيط ببعض أنواع البكتريا
 ويتكون الكبسول من عديدات السكاكر وبروتينات في بعض األحيان.

 للكبسول وظائف عديدة حيث يتوسط التصاق البكتيريا بالنسج البشرية
 يقوم الكبسول أيضًا بكبح عملية البلعمة

 (التي تحصل كرد فعل مناعي ضد البكتريا من قبل البالعم الكبيرة)
 باإلضافة لوظائف األخرى.

 
 • البوغة: قد تمر البكتريا بظروف غير مالئمة للبقاء، كنقص في الغذاء أو

 الماء، لذلك تتبع بعض األنواع وسيلة للبقاء وهي تشكيل بنية مقاومة
 تتألف بجدار سميك وشديد المقاومة، هو ما ندعيه بالبوغة، حيث تحفظ

 البكتريا القسم األكبر من كروموزومها والقليل جدًا من السيتوبالسم داخل
 هذا الجدار حيث تفقد معظم مائها قبل تشكل البوغة، هذا إلى أن تصبح

 الظروف مناسبة فتنتش البوغة وتعطي الخلية البكتيرية لتعاود نشاطها
 السابق. تتميز األبواغ بمقاومتها الشديدة للحرارة واإلشعاع والمواد

 الكيميائية. وهذا األمر يعتبر هامًا في العمليات الجراحية أو غيرها من
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 اإلجراءات التي تحتاج إلى تعقيم. حيث أن� للمعقمات فقط القدرة على
 القضاء على األبواغ. أما التطهير فيقضي على البكتريا غير المتبوغة.

 
 

 توضح هذه  (الصورة 2) البنية التشريحية للبكتريا بشكل عام (مالحظة: األشعار،
 السياط والمحفظة ليست كلها موجودة عند جميع أنواع البكتريا)

 

 
 (الصورة 2) رسم توضيحي للخلية البكتيرية
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 • تصنيف الجراثيم:
 

 يتم تصنيف البكتريا بحسب الشكل إلى 5 أشكال وهي:
   مكّورات، عصيات، حلزونيات، ّضمات، ولولبيات.

 إال أنه يوجد هناك تصنيف واسع للبكتريا يعتمد على اللون الذي يتلون به
 جدار الخلية الجرثومية.

  يدعى بصبغة "غرام Gram" حيث كان الفيزيائي الدينماركي "كريستيان
 غرام" هو أول من طور هذا الصباغ الذي سمح فيما بعد بتصنيف البكتريا

 إلى بكتريا إيجابية صبغة الغرام
 (Gram-positive) التي تملك اللون البنفسجي وجراثيم سالبة صبغة الغرام

  (gram-negative) التي تملك اللون المحمر.
 

 يساعدنا تلوين غرام ليس فقط لتصنيف البكتريا وإنما أيضًا في معرفة
 بعض العالجات المناسبة حيث تتمتع الجراثيم إيجابية صبغة الغرام

 باستجابة أعلى للبنسلين على سبيل المثال وليس الحصر مقارنة بنظيرتها
 سالبة صبغة الغرام.

 
  تتميز الجراثيم سالبة الغرام بوجود ذيفانات/ سموم داخلية

 (endotoxins) في جدارها الخلوي، حيث ال توجد هذه الذيفانات السموم في
 الجراثيم موجبة الغرام. تسبب هذه الذيفانات أعراض تتضمن ارتفاع درجة

 الحرارة وانخفاض الضغط وارتفاع عملية البلعمة من قبل البالعات الكبيرة
 التي تلعب دور مناعي في الجسم، وغيرها من األعراض. تتميز كل من

(exotoxins) الجراثيم اإليجابية وسالبة صبغة الغرام بالذيفانات الخارجية 
 التي يمكن أن تسبب إصابات أعضاء بعيدة عن مكان وجود البكتريا في

 الجسم، حيث تحمل السموم الخارجية عن طريق الدم. يمكن تقسيم
 الذيفانات الخارجية إلى عدة مجموعات وهي الذيفانات العصبية، الذيفانات

 المعوية والذيفانات العضلية.
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 حكاية (اعرف عدوك) مقولة تاريخية وقديمة وهي نصيحة غالية
 

 واعرف عدوك ببساطة شديدة تعني
  أن تشخصه أوال
  أن تفهمه ثانيا

 أن تتهيأ له ثالثا ..
 

Clostridium المطثيات أو الكلوسترديوم في الدواجن 
 

وللطبيب المزرعة ولصاحب للطيور المتعب الصعب المرض و العدو           ذلك
 المشرف على حد سواء .

 
أعراضها هي وما وخصائصها الكلوسترديوم عن بلمحة معا          سنتعرف

 وكيفية الوقاية منها ثم كيفية عالجها .
 
 
 

  المطثيات _ الكلوسترديوم _  المغزليات _ المجزات المغزلية
 

 كلها مسميات تدل على مسبب مرضي يصنف
   ضمن نطاق الجراثيم شعبة متينات الجدار

 
والتي (κλωστήρ) كلوستر اإلغريقية الكلمة من جاء التسمية أصل           ولعل

 تعني مغزل .
 

المطثية (باستثناء غالبا الحركة على قادرة الشكل عصوية جراثيم           وهي
 الحاطمة ) باستخدام السياط .

  وهي ايجابية الغرام
 ال هوائية مجبرة أي أنها ال يمكن أن تعيش في األوساط الهوائية .
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 قادرة على تشكيل أبواغ .
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 لمحة تاريخية :
 

حاالت من عدد من ألمانيا عانت عندما عشر الثامن القرن أواخر القصة              بدأت
  تفشي مرض بدا أنه مرتبط بتناول بعض النقانق.

خاليا كيرنر جوستينوس األلماني األعصاب طبيب اكتشف 1817 عام           في
 على شكل قضيب في تحقيقاته في ما يسمى تسمم السجق .

خاللها من العصيات من العديد اكتشاف تم بعدها متتالية دراسات            وجرت
نمت قد اكتشافها تم التي العصيات انواع بعض ان هو الجدل أثار ما               ولكن

  في الظروف الهوائية
كعصيات تصنيفها من أدق للكلوسترديوم تصنيف اعتماد من بد ال            فكان

 فقط .
 

  و في حوالي عام 1880 في سياق دراسة تخمير حمض الزبدة
  قام عالم يدعى Prazmowski أوًال بتعيين اسم مكون من شقين

Clostridium butyricum 
 

كان لذا الوقت ذلك في اآلن حتى واضحة الالهوائي التنفس آليات تكن               لم
 تصنيف الالهوائيات ال يزال حديًثا.

 
 

بكتريا على تشتمل المطثيات من نوع 250 يقارب ما هنالك الحقيقة             في
  تعيش بحرية وأخرى مسببة لألمراض عند اإلنسان والحيوان

  كاالسهاالت والتسمم والكزاز
 وما يهمنا في هذا الكتاب هي المطثيات التي تسبب أمراض الدواجن.

 
1924م عام حوالي في الكلوسترديوم تصنيف مالمح تحديد بداية           وكانت
ألبرتينا إيدا تسمى التي (الصورة3)  األمريكية الجراثيم عالمة قامت           عندما
العصيات عن المطثيات وعزل بفصل Ida A. Bengtson   بينغتسون        
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انتجنته الذي التصنيف مخطط احتوى حيث مستقل تصنيف          وتصنيفها
. Desulfotomaculum بينغتسون جميع العصيات الالهوائية باستثناء جنس 
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 (الصورة 3) إيدا بنجتسون
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 الجدول اآلتي یوضح غزارة أنواع المطثیات :
 
 

Clostridium absonum 
Clostridium aceticum 

Clostridium acetireducens 
Clostridium acetobutylicum 

Clostridium acidisoli 
Clostridium aciditolerans 

Clostridium acidurici 
Clostridium aerotolerans 

Clostridium aestuarii 
Clostridium akagii 

Clostridium aldenense 
Clostridium aldrichii 

Clostridium algidicarnis 
Clostridium algidixylanolyticum 

Clostridium algifaecis 
Clostridium algoriphilum 

Clostridium alkalicellulosi 
Clostridium amazonense 
Clostridium aminophilum 

Clostridium aminovalericum 
Clostridium amygdalinum 
Clostridium amylolyticum 

Clostridium arbusti 
Clostridium arcticum 

Clostridium argentinense 
Clostridium asparagiforme 

Clostridium aurantibutyricum 
Clostridium autoethanogenum 

Clostridium baratii 
Clostridium bartlettii 

Clostridium beijerinckii 
Clostridium cylindrosporum 

Clostridium roseum 
Clostridium saccharobutylicum 

Clostridium saccharogumia 
Clostridium saccharolyticum 

Clostridium saccharoperbutylacetonicum 
Clostridium sardiniense 

Clostridium sartagoforme 
Clostridium saudiense 

Clostridium senegalense 
Clostridium scatologenes 

Clostridium schirmacherense 
Clostridium scindens 
Clostridium septicum 

Clostridium sordellii 
Clostridium sphenoides 
Clostridium spiroforme 

Clostridium sporogenes 
Clostridium sporosphaeroides 

Clostridium stercorarium 
Clostridium stercorarium leptospartum 
Clostridium stercorarium stercorarium 

Clostridium stercorarium thermolacticum 
 

Clostridium bifermentans 
Clostridium bolteae 

Clostridium bornimense 
Clostridium botulinum 
Clostridium bowmanii 

Clostridium bryantii 
Clostridium butyricum 
Clostridium cadaveris 
Clostridium caenicola 

Clostridium caminithermale 
Clostridium carboxidivorans 

Clostridium carnis 
Clostridium cavendishii 

Clostridium celatum 
Clostridium celerecrescens 
Clostridium cellobioparum 

Clostridium cellulofermentans 
Clostridium cellulolyticum 

Clostridium cellulosi 
Clostridium cellulovorans 

Clostridium chartatabidum 
Clostridium chauvoei 

Clostridium chromiireducens 
Clostridium citroniae 

Clostridium clariflavum 
Clostridium clostridioforme 

Clostridium coccoides 
Clostridium cochlearium 

Clostridium colletant 
Clostridium cocleatum 

Clostridium colicanis 
Clostridium colinum 

Clostridium collagenovorans 
Clostridium polyendosporum 

Clostridium populeti 
Clostridium propionicum 

Clostridium proteoclasticum 
Clostridium proteolyticum 

Clostridium psychrophilum 
Clostridium puniceum 
Clostridium punense 

Clostridium purinilyticum 
Clostridium putrefaciens 

Clostridium putrificum 
Clostridium quercicolum 

Clostridium quinii 
Clostridium ramosum 

Clostridium rectum 
Clostridium subterminale 

Clostridium sufflavum 
Clostridium sulfidigenes 

Clostridium swellfunianum 
Clostridium symbiosum 

Clostridium tagluense 
Clostridium tarantellae 

Clostridium tepidiprofundi 
Clostridium termitidis 

Clostridium tertium 
Clostridium tetani 

Clostridium tetanomorphum 
 

Clostridium sticklandii 
Clostridium straminisolvens 

Clostridium difficile 
Clostridium diolis 

Clostridium disporicum 
Clostridium drakei 
Clostridium durum 

Clostridium estertheticum 
Clostridium estertheticum estertheticum 

Clostridium estertheticum laramiense 
Clostridium fallax 

Clostridium felsineum 
Clostridium fervidum 

Clostridium fimetarium 
Clostridium formicaceticum 

Clostridium frigidicarnis 
Clostridium frigoris 

Clostridium ganghwense 
Clostridium gasigenes 

Clostridium ghonii 
Clostridium glycolicum 

Clostridium glycyrrhizinilyticum 
Clostridium grantii 

Clostridium haemolyticum 
Clostridium halophilum 
Clostridium hastiforme 
Clostridium hathewayi 

Clostridium herbivorans 
Clostridium hiranonis 
Clostridium oxalicum 

Clostridium papyrosolvens 
Clostridium paradoxum 

Clostridium paraperfringens 
Clostridium paraputrificum 

Clostridium pascui 
Clostridium pasteurianum 
Clostridium peptidivorans 

Clostridium perenne 
Clostridium perfringens 

Clostridium pfennigii 
Clostridium phytofermentans 

Clostridium piliforme 
Clostridium polysaccharolyticum 
Clostridium thermautotrophicum 

Clostridium thermoalcaliphilum 
Clostridium thermobutyricum 

Clostridium thermocellum 
Clostridium thermocopriae 

Clostridium thermohydrosulfuricum 
Clostridium thermolacticum 

Clostridium thermopalmarium 
Clostridium thermopapyrolyticum 

Clostridium thermosaccharolyticum 
Clostridium thermosuccinogenes 

Clostridium histolyticum 
Clostridium homopropionicum 

Clostridium huakuii 
Clostridium hungatei 

Clostridium hydrogeniformans 
Clostridium hydroxybenzoicum 

Clostridium hylemonae 
Clostridium jeddahense 

Clostridium jejuense 
Clostridium indolis 

Clostridium innocuum 
Clostridium intestinale 
Clostridium irregulare 

Clostridium isatidis 
Clostridium josui 

Clostridium kluyveri 
Clostridium lactatifermentans 
Clostridium lacusfryxellense 

Clostridium laramiense 
Clostridium lavalense 

Clostridium lentocellum 
Clostridium lentoputrescens 

Clostridium leptum 
Clostridium limosum 

Clostridium litorale 
Clostridium liquoris 

Clostridium lituseburense 
Clostridium ljungdahlii 

Clostridium lortetii 
Clostridium lundense 
Clostridium luticellarii 
Clostridium magnum 

Clostridium malenominatum 
Clostridium mangenotii 
Clostridium mayombei 
Clostridium maximum 

Clostridium methoxybenzovorans 
Clostridium methylpentosum 

Clostridium moniliforme 
Clostridium neopropionicum 

Clostridium nexile 
Clostridium nitrophenolicum 

Clostridium novyi 
Clostridium oceanicum 

Clostridium orbiscindens 
Clostridium oroticum 

Clostridium oryzae 
 

Clostridium thermosulfurigenes 
Clostridium thiosulfatireducens 

Clostridium tyrobutyricum 
Clostridium uliginosum 
Clostridium ultunense 
Clostridium ventriculi 
Clostridium villosum 
Clostridium vincentii 

Clostridium viride 
Clostridium vulturis 

Clostridium xylanolyticum 
Clostridium xylanovorans 

Clostridium thermaceticum 
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  في الحقيقة يمتلك الكلوسترديوم سمعة سيئة غالبا في مجال الدواجن
 ولكن في الحقيقة ان للمطثيات استخدامات مفيدة كثيرة منها :

 
 انتاج بعض أنواع الوقود .

 
في الكلوستريديوم من لألمراض المسببة غير السالالت تساعد قد           وأيضا
يمكنه الكلوستريديوم أن األبحاث تظهر حيث السرطان مثل أمراض           عالج

  استهداف الخاليا السرطانية بشكل انتقائي.
حاليا تجري CPE المسمى الحاطمة المطثية تفرزه الذي السم           وكذلك
للخاليا المبرمج الموت في خاصيته الستخدام حوله ومكثفه كثيرة           دراسات

 في قتل الخاليا السرطانية .
 

 استخدامات تجميلية :
 

  البوتوكس
 هل تعلم ما هو البوتوكس ؟

 
بوتولينيوم الكلوسترديوم او الوشيقية المطثية الحقيقة        في
نظرا الدواجن مجال في كثيرا السمعة سيئة Clostridium botulinum         

  لحاالت الشلل التي تسببها والتي سأوضحها بالتفصيل
 

بالتسمم يسمع لم فينا فمن السبب لنفس سيئة سمعة تمتلك بشريا             أيضا
  الوشيقي

 
الذي نفسه العصبي السم ألن ما نوعا جيدة سمعة تمتلك ايضا             لكنها
عقار في مخفف شكل في يستخدم مميتا يكون قد والذي            تفرزه
قبل من الوجه في معينة أعصاب في بعناية حقنه يتم الذي             البوتوكس
وبالتالي الجبهة في المعبرة العضالت حركة يمنع مما التجميل           جراحي

 اخفاء تأثير التجاعيد التي تدل على الشيخوخة.
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والثانية بوتولينيوم األولى لكلمتين كدمج بوتوكس كلمة جاءت          حيث
  توكسين اي السم

  ولكن يجب الحذر من استخدامه لدى الحوامل
 

صرير عالج البوتوكس استخدامات من ايضا انما فحسب هذا           ليس
  االسنان الليلي

  ورفع مستوى رأس األنف
تجميل طبيب قبل من يتم ان يجب التجميلية الستخداماته بالنسبة ذلك             كل

 ماهر وخبير بالتشريح البشري .
 

للجراحة بديل البداية في البوتولينبوم سم العيون أطباء          استخدم
 لعالج المحاذاة غيرالصحيحة للعين أو الحول.

 
الذين المرضى مع ذلك بعد استخدامه واألعصاب المخ أطباء           وبدا
خلل مثل الحركة اضطرابات بسبب المفرطة العضالت انقباضات من           يعانون
من للعديد بديلة عالجات تتوفر لم عندما (الديستونيا) العضلي           التوتر

 الحااالت  من األمراض اآلتية :
 سم البوتولينيوم فعال في عالج كل من :

 
إرادية غير عضلية انقباضات أو تقلصات (الديستونيا): العصبي التوتر           1.خلل
غير ألوضاع الجسم اتخاذ أو متشنجة حركات مع التواءات في            تتسبب

  طبيعية:
 

بانحناء الرقبة عضالت انقباضات تتسبب حيث الصعر او العنقية الديستونيا •           
 أو التواء الرأس إلحدى الجهات بطريقة غير طبيعية.

 
 • الرمش المفرط للعين أو تشنج الجفن.

 
 • اضطراب حركات الفك والجزء السفلي من الوجه (ديستونيا الفم والفك) .
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 • تشنج الحبال الصوتية (ديستونيا الحنجرة ) .
 

 • ديستونيا اليد أو الذراع أو تقلص اليد أثناء الكتابه.
 

واحد جانب على أو واحدة عين حول عضلية ارتجافات الوجه: نصف             2.تشنجات
 من الوجه .

 
بعد العضلي التوتر وزيادة العضلية التشنجات حدوث العضلي:          3.التيبس
مع أو الشوكي النخاع إصابة بعد أو الدماغية السكتة مثل بأمراض             اإلصابة

 مرض التصلب المتعدد .
 

بالحقن يتحسن أن ويمكن اإلبط أو اليد كف على يؤثر مما التعرق: .فرط 4              
 في الجلد.

 
 5 .حاالت أخرى قد تتحسن بالحقن:

 
 • الرعشة بالرأس أو اليد أو الصوت

 • اللزمات العصبية
 • زيادة إفراز اللعاب في مرضى الباركنسون أو التصلب الجانبي الضموري

 • فرط نشاط المثانة
 • الصداع النصفي المزمن

 
 

 ولكن بالرغم من كل ما ذكرته فلن تستطيع اقناع طبيب بيطري يعمل في مجال
 الدواجن بهذا الكالم فبمجرد سماعه بكلمة بوتولينيوم فهذايعني حتما

 المشاكل او مجرد سماعه لكلمة كلوسترديوم فذلك يعني المشاكل حتى لو
 ذكرت له كل التطبيقات المفيدة للمطثيات

 
 بالنسبة لي كطبيب بيطري أعمل في مجال الدواجن فالكلوسترديوم تعني

 حتما المشاكل .
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 قبل الخوض في الحديث بشكل متخصص عن المطثيات في الدواجن
  أود التنويه لنقطة

 أال وهي أن البعض قد يرى في هذا الكتاب شرحا مستفيضا عن
 المطثيات وفي كثير من األحيان بشكل بعيد عن مجال الدواجن أو

 المجال البيطري بشكل عام انما قد اتطرق للحديث بلمحة عن
 المطثيات وآثارها علينا نحن البشر .

 
 الغاية من ذلك هي تكوين فكرة شاملة عن المطثيات يستطيع

  القارئ من خاللها معرفة الكثير عن هذا العدو الذي يفتك بمزرعته
 ومن ثم االستفادة من كل تلك المعلومات في محاربة المطثيات في

  مجال الدواجن
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المطثيات ضمنها ومن المجبرة الالهوائية الجراثيم فجميع عام          وبشكل
  تموت إذا تعرضت لألكسجين ويعتبر ساما بالنسبة لها

 
  وذلك بسبب غياب اإلنزيمين :

 
(superoxide dismutase) فوق أكسيد الدسموتاز  

 والكاتاالز (catalase)    (الصورة 4 و الصورة 5)

 
هو اإلنزيم لهذا وظيفة أهم لعل الدسموتاز أوكسيد لسوبر           بالنسبة

 استعادة حيوية الخاليا وتقليل سرعة تدميرها .
 

في المتكون المميت الفائق األكسيد بتحويل يقومان السابقين          األنزيمين
  الخاليا نتيجة وجود األكسجين.

 
هذه نشاط لوحظ قد أنه إال الحاالت بعض في يحدث هذا أن من الرغم                وعلى

 اإلنزيمات في بعض البكتيريا الالهوائية المجبرة.
 

الكائنات قدرة عدم وراء السبب تفسر التي النظريات من العديد            وهناك
 الالحيوائية المجبرة على النمو في وجود األكسجين:

 
ألي األكسدة-االختزال تفاعالت جهد زيادة على الذائب األكسجين          يعمل
معدل تثبيط على يعمل واالختزال األكسدة تفاعالت جهد وزيادة           محلول
بعض تنمو المثال سبيل فعلى المجبرة. الالحيوائية الكائنات بعض           نمو
0.3- من أقل واالختزال األكسدة تفاعالت جهد يكون عندما الميثان            مولدات

 فولت.
 

جزيء يقوم عندما لذا اإلنزيمات لبعض أساسًيا مكوًنا الكبريتيد           يعد
الكبريتيد) (ثاني السلفيد ثنائي لتكوين المادة هذه بأكسدة          األكسجين

  يؤدي ذلك إلى إيقاف عمل بعض اإلنزيمات.
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اإلنزيمات هذه عمل توقف عند النمو الكائنات بعض تستطيع ال            وقد
 الحيوية.

 
التخليق لعملية االختزالية المكافئات قلة نتيجة البكتيريا نمو يتوقف           قد
نسبة تقليل عملية في اإللكترونات استهالك بسبب وذلك          الحيوي

 األكسجين.
 

في السبب هي مجتمعة العوامل هذه تكون أن كبير بشكل            ُيحتمل
 حساسية الكائنات الالحيوائية المجبرة تجاه األوكسجين .

 
المجبرة الالهوائية الكائنات تستخدم األكسجين على التغذي من          وبدًال
الكبريتات مثل الخلوي التنفس عملية في البديلة اإللكترونات          متقبالت
الطاقة وتكون الكربون. أكسيد وأول والزئبق والمنغنيز والحديد          والنترات
التنفس عملية من الناتجة تلك من أقل هذه التنفس عملية من             الناتجة
كمية تنتج ال اإللكترونات المتقبالت هذه جميع أن كما           باألوكسجين

 متساوية من الطاقة.
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 (الصورة 4) الكاتاالز

 

 
 (الصورة 5 ) فوق أكسيد الدسموتاز
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 تكمن خطورة المطثيات انها موجودة دائما بسبب تشكيلها لألبواغ
 

الماء أو الغذاء في كنقص للبقاء مالئمة غير بظروف البكتريا تمر قد              
تتألف مقاومة بنية تشكيل وهي للبقاء وسيلة األنواع بعض تتبع            لذلك
تحفظ حيث Spore بالبوغة ندعيه ما هو المقاومة وشديد سميك            بجدار
داخل السيتوبالسم من جدًا والقليل كروموزومها من األكبر القسم           البكتريا
تصبح أن إلى هذا البوغة تشكل قبل مائها معظم تفقد حيث الجدار              هذا
نشاطها لتعاود البكتيرية الخلية وتعطي البوغة فتنتش مناسبة          الظروف

  السابق.
 
 

أشكال أكثر أحد البكتيري endospores (التحوصل) الداخلي التبوغ          يعد
قيد على بالبقاء للبكتيريا ويسمح األرض وجه على للغاية مقاومة            الحياة
حالة وفي والمطهرات واإلشعاع والجفاف الحرارة درجات أقصى إلى           الحياة
الظروف تصبح لحين األوكسجين وجود بمقاومة لها يسمح          الكلوستريديوم

  مالئمة وتعود لالنتاش من جديد.
 

التي اإلجراءات من غيرها أو الجراحية العمليات في هامًا يعتبر األمر             وهذا
 تحتاج إلى تعقيم.

التطهير أما األبواغ على القضاء على القدرة فقط للمعقمات أن� حيث             
 فيقضي على البكتريا غير المتبوغة.

 
 
 

مكونة سميك بغالف نفسها بإحاطة الجرثومة تقوم أن هو يعني            التبوغ
 ما يسمى بالبوغة وذلك في الظروف غير المالئمة .

 
 

أمر الحياة قيد على البقاء األبواغ فيها تستطيع التي المدة طول             أن
  مذهل ويمكن قياسه ليس بعشرات أو مئات السنين بل بالماليين.
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مصلحة ومن ومناسب صحيح رائعة وتعبير الرائعة الهياكل          هذه
 الكلوسترديوم ولكنه ليس أبدا  من مصلحة من تغزوه الكلوسترديوم.

 
تلوث وفي العدوى انتشار في المحوري الدور تلعب األبواغ ألن وذلك             

 المواد الغذائية والتسمم الغذائي .
 

آلية لفهم المختبرات من العديد في بقليل ليس وعددهم الباحثون            ويعمل
 التبوغ لدى الكلوسترديوم .

 
 

عملية هي منهما عملية كل اإلنتاش وإعادة التبوغ عمليتي من كال             وإن
 معقدة بحد ذاتها ولن أخوض كثيرا فيها .

التي الطبقات هيكلية او األغلفة مجموعة بسيط بشكل توضح ( 6 (الصورة               و
 تحيط بجرثومة الكلوسترديوم المتبوغة (أو توضح بنية البوغة)
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 (الصورة 6) األغلفة المحيطة بالبوغة
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 المطثيات موجودة في كل مكان حولنا تقريبا و ما يهمنا في مجال
  الدواجن هي خمسة أنواع من المطثيات :

 
Clostridium Perfringens  كلوسترديوم برفرينجينز 
Clostridium Botulinum  كلوسترديوم بوتيلينيوم 

Clostridium Colinum   كلوسترديوم كولينيوم 
Clostridium Difficile  كلوسترديوم ديفيسيل 

Clostridium Septicum      كلوسترديوم سيبتيكوم  
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 المطثية الحاطمة  :
Clostridium Perfringens  الكلوسترديوم.برفرينجينز 

 
ال أنها أي مجبرة هوائية ال جراثيم المطثيات من عائلتها أفراد كباقي              هي
بوجود العيش تستطيع ال هي باألحرى أو لتعيش األوكسجين إلى            تحتاج

 األوكسجين .
 
 

الغبار وايضا التراب عمق في الحاطمة المطثية تعيش الطبيعة           في
السليمة الطيور أمعاء في طبيعي بشكل تتواجد إنها بل الدواجن            وفرشة

 وعندما تصبح الظروف مالئمة لها فإنها تصبح ممرضة .
 
 

أن حتى بشدة مقاومة أبواغا تنتج فانها األوكسجين بوجود تشعر            وعندما
 هذه االبواغ تقاوم الحرارة العالية والطهي .

 
حاطمة مطثيات إلى األبواغ هذه تتحول المحيطة الظروف تتحسن           وعندما

 ناضجة .
 

مثلى حرارة درجة في الحاطمة المطثيات توجد عندما الحقيقة           في
 لتكاثرها  يكون معدل تكاثرها هو األعلى بين باقي الجراثيم .

 
غرام بصبغة تتلون عندما البنفسجي باللون تبدو الغرام ايجابية بكتريا            هي

Bacilli وتبدو بشكل أسطوانات كبيرة أو قضبان وتسمى عصيات 
 

كتابي في الغرام والسلبية الغرام االيجابية للجراثيم بسيط بتصنيف           (قمت
 تصنيف الصادات الحيوية واستخداماتها في الدواجن )
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البشر عند الطعام لتلوث شيوعا األكثر السبب الحاطمة المطثيات           تعد
  وتلوث العلف عند الدواجن

المحضر الطعام تلوث ما عادة ألنها الكافتريا بجرثومة تسمى           وأحيانا
الكافتريا في يحصل كما طويلة لمدة دافئ بجو والمحفوظ كبيرة            بكميات

 والبوفيهات .
 
 

أعالف في الحاطمة المطثية وجود عن كثيرة دراسات من واحدة            وهذه
 الدواجن بعنوان :

  الكلوسترديوم بيرفرينجينز(المطثية الحاطمة)
 في مكونات علف الدواجن والتحكم بها عن طريق العالجات الكيميائية

 
The poultry site نشرت هذه المقالة في موقع  

 
قطعان في النخري األمعاء التهاب تسبب التي الممرضة العوامل           إن
العلف عينات 60%من بنسبة وجدت قد بيرفرينجينز) (كلوسترديوم          الفروج

  في البرازيل
من الحد في فعالة كانت الكيميائية المعالجات بعض أن الباحثون وجد             حيث

 التلوث بها
 

حيوانية❖ كمكونات والعظام اللحم يتضمن أن يمكن الفروج          علف
 وأيضًا يتضمن مكونات نباتية.

 
يكون❖ أن يمكن العلف لمكونات األساسية الملوثات من          واحد

 كلوسترديوم بيرفرينجينز تبعًا لعلماء في جامعة برازيلية.
الباحثون يشرح التطبيقية الطيور أبحاث مجلة في عدد من بحث ورقة             في
العامل هذا نمو تثبيط على القدرة لديها كيميائية مواد وجود بسبب             أنه
نمو على الكيميائية المواد هذه آثار لتقييم تجربتين أجروا           الممرض

 كلوسترديوم بيرفرينجينز C تجريبيًا في مكونات العلف.
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كلوسترديوم وجود من التحقق هو الهدف :كان األولى التجربة           في
 بيرفرينجينز C في عينات من المكونات العلفية.

ألدهيد والفورم السالمكس آثار تقييم الهدف كان الثانية: التجربة           في
. C واألحماض العضوية تجريبيًا على كلوسترديوم بيرفرينجينز 

 
عينات❖ من %60 من C بيرفرينجينز كلوسترديوم عزلوا          الباحثون

 األعالف.
 

من❖ تتكون كانت التي السالمكس من /كغ 3غرامات ب المعالجة            تمت
  حمض البروبيونيك والفورم ألدهيد والتيربينات

كانت وقد األعالف عينات في C بيرفرينجينز كلوسترديوم كمية           فانخفضت
  الفعالية أكبر بعد خمسة أيام من العالج

 
بين❖ اختالفات توجد ولم التأثير ومدة المنتجات بين كبيرة فروق            وجدت

 المكونات العلفية.
 

العالجات❖ من أكثر فعالة كانت والسالميكس ألدهيد بالفورم          العالجات
 باألحماض العضوية.
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 الذيفانات الداخلية والخارجية الخاصة بالبكتريا
 

 
  اعلم يا صديقي أن هنالك الكثير من األمراض التي تصيب الدواجن قد يكون

 لها طورين متتالين متقاربين إن صح التعبير أو بمعنى آخر تستمر
 اإلمراضية حتى بعد موت الجراثيم لفترة قصيرة من الزمن .

 
  فقد يعالج الطبيب المشرف على المزرعة الحالة المرضية الناتجة عن

 مسبب جرثومي عالجا صحيحا مناسبا معتمد على أسس علمية ومخبرية
 ولكن حاالت النفوق تبقى مستمرة  أو قد تتوقف ليوم واحد ثم تعود

 اإلمراضية ولكن بشكل آخر .
 

   فبالطبع اللوم هنا ليس على الطبيب المشرف
  كيف ذلك ؟

 
  ببساطة بعض الجراثيم بشكل عام تفرز نوعين من الذيفانات أو السموم

 
 أوال سموم داخلية  Endotoxins وهذه السموم تكون موجودة في الجدار

 الخلوي للجرثومة أي من أصل تركيبها وتتميز بوجودها الجراثيم سلبية
 الغرام وال توجد هذه السموم الداخلية في الجراثيم ايجابية الغرام   (الصورة 7)

 
 ثانيا سموم خارجية Exotoxins وتفرزها الجراثيم االيجابية والسلبية الغرام

 هذه السموم ممكن أن تسبب اصابات بعيدا عن مكان تواجدها بالجسم
 حيث تحمل هذه السموم عن طريق الدم تماما كما يحدث في حاالت

 االصابة بالسم العصبي الذي تنتجه الكلوسترديوم بوتولينيوم وحاالت
  الشلل المرافقة لها

 
   إذن ما عالقة كل هذا الكالم ببداية الكالم وماذا يعني أن لبعض الجراثيم

 طورين إمراضيين متالحقين ومتقاربين بالفترة الزمنية ؟
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 الكثير من الدراسات القديمة والحديثة تؤكد أن الذيفانات الداخلية التي قلنا

 أنها من أصل الجدار الخلوي للخلية الجرثومية ال تصبح فعالة إال بعد موت
 الخلية البكتيرية أي بعد قيام الطبيب بالعالج .

 
 حيث أن البكتريا الحية تسبب الطور األول للمرض وغالبا ما يكون فعال

 التهابيا حادا وعند المعالجة وموت الخلية البكتيرية وتحلل جدارها الخلوي
 يتحرر الذيفان ويبدأ الطور الثاني للمرض والموجة الثانية للنفوق .

 
 يمكن أن يتسبب السم الخارجي في إتالف المضيف عن طريق تدمير الخاليا

 أو تعطيل التمثيل الغذائي الخلوي الطبيعي .
   فهو قوي للغاية ويمكن أن يسبب ضرًرا كبيًرا للمضيف.

 
 وتكمن خطورة الذيفانات الخارجية (كالتي تفرزها الكلوسترديوم ) ألنها

 يمكن أن تؤدي وظيفتها بطريقتين :
 

  الطريقة األولى أن  يتم إفراز السموم الخارجية من قبل البكتريا الحية
 

  والطريقة الثانية تكون على غرار تحررالسموم الداخلية بعد موت الخلية
 البكتيرية حيث يتم إطالق السموم الخارجية أثناء تحلل الخلية.

 
 تكون السموم الخارجية معرضة لألجسام المضادة التي ينتجها الجهاز

 المناعي ، ولكن العديد من السموم الخارجية سامة لدرجة أنها قد تكون
 قاتلة للمضيف قبل أن تتاح للجهاز المناعي فرصة لتركيب دفاعات ضدها.
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 (الصورة 7) السموم الداخلية والخارجية

 
 
 
 
 
 
 
 

38 



 أمراض المطثیات وذیفاناتها في الدواجن                                                                      د.تمیم الشحنة

 الجدول اآلتي يوضح مقارنة بسيطة بين الذيفانات الداخلية
 والذيفانات الخارجية :

 
 

Endotoxins   السموم الداخلية Exotoxins   السموم الخارجية 

 ليست جزءا من جدار الخلية البكتيرية ولكنها  جزء ال يتجزأ من جدار الخلية البكتيرية
  من مفرزاتها

 توجد في كل من البكتريا السالبة واإليجابية  توجد غالبا في البكتريا السالبة الغرام
  الغرام

 عبارة عن عديد الببتيد عبارة عن مركب عديد السكاريد الدهني

 غير مستقرة وال تتحمل درجات عالية من  مستقرة نسبيا وتتحمل الحرارة
 الحرارة حوالي 60 درجة مئوية

  مستضد قوي للغاية  ضعيف مناعيا

 يمكن تدمير سميته عن طريق معالجته ال يمكن تدمير سميته وصنع ترياق مضاد
 بالفورمالين و تركه قادًرا على إحداث تكوين

  أجسام مضادة عند الحقن (الترياق )
 

 شديد السمية ويكون مميتا بكميات تقاس  معتدل السمية
 بالميكروغرام

 عادة ما يرتبط بمستقبالت محددة لم يتم العثور له على مستقبالت محددة

 يسبب حمى عن طريق  تحريض انتاج
Interleukin 1 اإلنترلوكين  

 ال يسبب حمى غالبا (قد تسببها سموم
 محددة )

 تقع على الجينات خارج الصبغية (مثل تقع على جينات الكروموسومات
 البالزميدات)

 الوزن الجزيئي 10 كيلو دالتون  الوزن الجزيئي 50 - 1000  كيلو دالتون

 من أمثلتها السموم التي تفرزها  اإليكوالي
  والسالمونيال والكوليرا

 من أمثلتها السموم التي تفرزها المكورات
 العنقودية الذهبية و المطثيات  والمكورات

 العقدية القيحية

 بعض األمراض التي يسببها اإلنتان بوساطة
  العصيات سلبية الغرام

 بعض األمراض التي يسببها التسمم
  الوشيقي

 لديها نشاط إنزيمي في الغالب ليس لها نشاط إنزيمي
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 لن نخوض في الحديث عن الذيفانات الداخلية التي تفرزها البكتريا سلبية

 الغرام وال حتى بالحديث عن البكتريا سلبية الغرام فمحور حديثي في هذا
  الكتاب هو الكلوسترديوم وذيفاناتها فقط

 
 
 

 بشكل عام جنس الكلوستريديوم ينتج سموما أكثر من أي جنس جرثومي
. (Fonstein and Haselkorn, 1995)  آخر 

 
 وان وجود السموم الخارجية للكلوسترديوم على البالزميدات تعطي لهذه

 السموم خاصية عدم االستقرار
 

 يمكن تصنيف الكلوسترديوم الممرضة على نطاق واسع إلى ثالث
 مجموعات بناًء على أنسجتها المضيفة

 تتكون المجموعة األولى من الكلوستريديا السامة العصبية التي تنتج
  السموم التي تؤثر على الجهاز العصبي.

 
 وتتكون المجموعة الثانية من كلوستريديا السامة للنسج وتتميز

  بإنتاج السموم التي تؤثر على السالمة الهيكلية والوظيفية للخاليا
  المضيفة الموجودة في أو بالقرب من موقع اإلصابة.

 
 تتكون المجموعة الثالثة من كلوستريديا سامة معوية تنتج

  السموم التي تؤثر على الجهاز الهضمي
.(Lyras and Rood، 2006) 

 
 وإن جينات تشفير سم ألفا توجد على الكروموسومات وليس البالزميدات

 بينما جينات تشفير سموم أخرى توجد على بالزميدات كبيرة خارج
 الكروموسومات
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 السم الداخلي CPE المعوي ممكن أن تتواجد الجينات المشفرة له إما على
  الكروموسومات أو على البالزميدات

 موقع الجين المشفر لذيفان  CPE في عزالت التسمم الغذائي هو
 الكروموسومات  في حين أنه في عزالت أمراض الجهاز الهضمي البشري

 المتسبب بها  التسمم الغير غذائي  والعزالت المأخوذة بيطريا وجد أن
  الجين المشفر موجود على البالزميدات .

.(Cornillot et al 1995) 
 والجدول اآلتي يوضح أماكن تواجد بعض ذيفانات الكلوسترديوم بشكل عام

 (بشريا أو بيطريا ) على البالزميدات أو الكروموسومات وبعض اآلثار التي
 تسببها .
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  عند تناول الطيور للعلف الحاوي على المطثية الحاطمة ستستعمر
 الجراثيم األمعاء و في غضون 24 ساعة بصنع ذيفان المطثية الحاطمة

 الداخلي الذي يسمى CPE  وهي اختصار ل
Clostridium  Perfringens Enterotoxin  

 
 

ذيفان برفرنجز للكلوسترديوم أن نقول أن لالستغراب يدعو أمر فعال            ولكن
البكتريا في فقط توجد الخارجية الذيفانات أن أذكر كنت قليل وقبل             داخلي

 سلبية الغرام ؟
علم مجال في وخاصة كافية غير شواذ قاعدة لكل أن المقولة             لعل
عملها وآلية الجراثيم بنية تغير باستمرار طفرات هنالك أن حيث            الجراثيم

  وذيفاتها
. CPE ويبدو أن هذا ما حصل بالنسبة للذيفان 

 
 

االرتباطات يستهدف بأنه شديد باختصار الذيفان هذا خطورة          تكمن
 المحكمة

  Tight junctions التي تربط الخاليا الظهارية المبطنة لألمعاء  (الصورة 8)
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CPE (الصورة 8) تخرب الظهارة المعوية بوساطة ذيفان 

 
وتدمير األمعاء التهاب إلى ذلك فسيؤدي االرتباطات هذه تتخرب           وعندما
شديد وفقد باالمتصاص شديد سوء وبالتالي بالكامل جدرانها          هيكل

 لسوائل الجسم أي بمعنى آخر إسهال شديد .
 

اآللية وفق المعوية الظهارة لخاليا التام التخريب الذيفان هذا يسبب            أيضا
 اآلتية :

 
الموجودة الخضراء) (المربعات claudin كالودين بمستقبالت أوًال CPE          يرتبط
معقًدا ويشكل األمعاء في المضيفة الظهارية للخاليا القمي السطح           على

  صغيًرا يتكون من عدة (حوالي ستة) معقدات صغيرة
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الصورة) في معروض غير ) مستقبل غير كالودين على أيًضا تحتوي             والتي
CPE تسمى بعملية CPE ال أوليغومير تكوين لتعزيز تتفاعل           التي
المواد من جزيئيي معقد عن عبارة هو (واألوليغومير oligomerization         

  الكيميائية التي تتكون من وحدات متكررة قليلة على عكس البوليمر)
الذي الهيكل أو prepore البريبور يسمى ما تكوين عنه سينتج            الذي
للخاليا السيتوبالسمي الغشاء سطح على بعد فيما مسام          سيشكل

 الظهارية في األمعاء .
بعد فيما ستشكل البريبور من CPE جزيئات في β-hairpins هيربينز            البيتا
مسام لتكوين السيتوبالسمي الغشاء في يدخل الذي β-barrel باريل           البيتا

. CH-1 نشط مسمى 
 

داخل إلى للكالسيوم محدود تدفق ستسبب CPE من المنخفضة           الجرعات
عبارة وهو cytoplasmic calpain السيتوبالسمي الكالبين وتفعيل         الخلية
البروتيني التحلل في تشارك التي المختلفة اإلنزيمات من واحد           عن

  للبروتينات ويتم تنظيمها عن طريق تركيز أيونات الكالسيوم
.Caspase-3 ليسبب بعد ذلك موت الخاليا المبرمج بوساطة 

عن للخاليا المبرمج الموت عن مسؤول أنزيم أنه على معروف األخير             وهذا
الهيكلية البروتينات تدمير منها عديدة آليات الخلوية الهياكل تدمير           طريق

 الخلوية .
 

الخلية لداخل للكالسيوم كبير تدفق يسبب CPE من العالية           الجرعات
الموت يحفز الذي cytoplasmic calpain السيتوبالسمي الكالبين         وتفعيل
الخلية داخل ATP بنضوب العملية تتميز حيث ( للخاليا الورمي (أو             اإلقفاري
الشبكة وتمدد الخاليا وتورم األيونية المضخات ضعف إلى يؤدي           مما
الكروماتين وتكتل الميتوكوندريا تكثف و كولجي وجهاز         اإلندوبالزمية
طريق عن بعد فيما وازالتها الخلية وموت السيتوبالزمية الفقاعة           وتكوين

 البلعمة .
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مما للخاليا الجانبي القاعدي السطح للخاليا المورفولوجي التلف          يكشف
 يسمح بوصول CPE إلى مستقبالت أخرى لتشكيل مركب CH-1 إضافي.

 
كبير مركب بتشكيل هذا الجانبي السطحي التعرض يسمح ذلك على            عالوة

CH-2 ثاٍن يسمى  
الغشاء في والكالودين CPE مستقبالت استيعاب إلى يؤدي          والذي

 السيتوبالزمي كما حدث سابقا .

  (الصورة 9 )

 
 
 

 
 (الصورة 9 )
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في الخاليا أنواع من واسعة مجموعة CPE نوع من السموم تدمر أن              يمكن
إمكانية له يكون أن يمكن أنه إلى يشير مما الحي الجسم وفي              المختبر

  في القتل المبكر للخاليا الورمية السرطانية
اللدراسات يستحق لالهتمام مثير بروتين هو CPE أن الواضح           من

 المستمرة.
 كل ذلك يعبر عنه باختصار بمرض التهاب األمعاء التنخري

Necrotic Enteritis   
 

2 بحوالي تقدر اقتصادية خسائر سنويا العالم حول الدواجن صناعة            تتكبد
 مليار دوالر سنويا .

 
 ويعتقد أن بدايات تحديد مالمح هذا المرض كانت في عام 1930 م .

 
تتحول عندما إال يحدث أن يمكن ال النخري األمعاء التهاب ان الواقع              في
مفرز الغير الشكل من Clostridium perfringens برفرنجيز         الكلوسترديوم
Toxin للسموم المفرز الشكل إلى Non-toxin producing type   للذيفانات        

. producing type 
 

 هنالك خمسة أنواع من المطثية الحاطمة قادرة على إفراز السموم وهي
  األنماط (A/B/C/D/E) التي تنتج عددا من الذيفانات نذكر منها

(alpha, beta, epsilon, iota and CPE)  
سي الفوسفوليباز أنزيم عن عبارة هو A Toxin أو ألفا            الذيفان
النخري األمعاء التهاب حدوث مفتاح أنه يعتقد والذي phospholipase C          

. NE 
 

سموم من D والنوع B النوع من السموم أحد هو epsilon إبسيلون              سم
  المطثية الحاطمة وقد اقترح كسالح بيولوجي محتمل.

 سم إبسيلون يدمر جدران الخاليا ويسبب تسرب السوائل من الخاليا.
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أن يمكن α ألفا سم تنتج ال التي العزلة أن حديثة دراسة أظهرت ذلك                ومع

 تسبب المرض .
تم مرض في مؤخًرا NetB يسمى جديد سم تحديد تم ذلك إلى              باإلضافة

 عزل المطثية الحاطمة فيه .
 التهاب األمعاء الناخر هو تسمم معوي حاد

الوحيدة العالمات تكون ما وغالًبا جًدا قصيًرا السريري المرض يكون ما             عادة
 هي االكتئاب وانخفاض شهية

  يتبعه بسرعة زيادة مفاجئة في حاالت النفوق في القطيع.
من أسابيع 5 إلى 2 (من التسمين دجاج على األول المقام في المرض                يؤثر
تربيتها يتم التي العمر) من أسبوًعا 12 إلى 7 (من الرومي والديك              العمر)

  تربية أرضية على الفرشة
 وأيضا يصيب قطعان األمهات والبياض وحتى المرباة ضمن األقفاص

 
األجسام ألن وذلك أسابيع ثالثة عمر قبل بالمرض الدجاج يصاب ما نادرا              ولكن

 المضادة األمومية لذيفان CPA تستمر لغاية عمر ثالثة أسابيع .
 

  مع مالحظة أن هذا المرض يظهر أيضا عند ذروة وضع البيض
  وأحيانا بعد فترة وجيزة من التحصين ضد الكوكسيديا

 وأيضا عند االصابة بالكوكسيديا
 

أتى وان بشدة مترابطان والكوكسيديا الكلوسترديوم فإن عام بشكل           و
  احدهما فيتبعه اآلخر أو يكون معه

هذا ذكر على وسآتي لوحدها الكلوسترديوم تأتي أال يعني ال ذلك             ولكن
 الحقا .

 
 
60 حتى تصل عاليين نفوق و إصابات يسبب قد و سريعا المرض سير               يكون

 % من القطيع.
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الزغابات قمم في أولية بآفات اإلصابة تبدأ و األمعاء مخاطية نخر             يحدث
الصفيحة العصيات تغزو ثم الظهارية الخاليا توسف إلى يؤدي مما            المعوية
بالكريات النخر مناطق تحاط تخثريا. نخرا لتحدث المخاطية          المخصوصة
(Crypts) الخبيئة الغدد إلى اإلصابة تمتد قد و (Neutrophils) العدلة            البيض
لالرتباطات توكسين CPE استهداف مع بالتزامن المخاطية تحت ما إلى            و

 المحكمة Tight junctions التي تربط الخاليا الظهارية المبطنة لألمعاء .
 

عام في إنجلترا في الدجاج في مرة ألول الناخر المعوي المرض             وصف
أنحاء جميع في البلدان معظم في عنه اإلبالغ تم الوقت ذلك ومنذ 1961             
الدجاج و التسمين دجاج في الناخر األمعاء التهاب على التعرف تم             العالم.

 البياض وقطعان األمهات و الديك الرومي والسمان.
 

قطعان من ٪ 40 إلى يصل ما على يؤثر الناخر األمعاء التهاب أن يقدر                
 الدجاج الالحم التجارية .

 
اللتهاب السريري الشكل أعراض على التعرف السهل من أنه حين            وفي

 األمعاء النخرية
عليه التعرف يمكن ال للمرض (المعتدل) السريري شبه الشكل           فإن

  بسهولة.
 

تشعر ال وكأنها البسيط الناخر األمعاء بالتهاب المصابة الطيور تبدو            قد
 بالراحة ويتراجع وزنها بشكل ضعيف

.(Kaldhusdal and Lovland، 2002) 
له النخرى األمعاء اللتهاب المعتدل الشكل أن العلماء يعتقد ذلك            ومع

 تأثير أكبر بكثير على أداء القطيع والربحية من الشكل الحاد.
 
 

 األعراض اإلكلينيكية:

48 



 أمراض المطثیات وذیفاناتها في الدواجن                                                                      د.تمیم الشحنة

 
صحية حالة في القطيع و المفاجئ الطيور نفوق المرض عالمات            أولى
عدم و كآبة و الريش انتفاش المريضة الطيور على يبدو و جيدة              ظاهرية

 القدرة على الحركة و قد ينخفض معدل استهالك العلف أحيانا.
 

) اللفائفي و (Jejunum) الصائم خاصة و الدقيق المعي في محدودة            اآلفات
 Ileum) و أحيانا في األعورين.

 
 

 اآلفات التشريحية:
 

المراحل في بسهولة. تتفتت قد و بالغازات األمعاء تمدد تشريحيا            يالحظ
  األولى يكون محتوى األمعاء مائي القوام ذو لون بني مخضر.

فيبريني بغشاء األمعاء من مساحات تغطي و المحتويات تجف الوقت مع             و
ظهارية خلوية بقايا من لب األمعاء لمعة تحوي قد و مخضر. أصفر              كاذب

  مختلطة مع كميات زائدة من الفبرين.
 (الصورة 10 )

 
  يتضخم عادة الكبد و يحتقن إلى درجة أن يصبح لونه مائال لالحمرار.

عن الحواف محددة و مم 3 – 2 حوالي النخرية البؤر من العديد يحوي قد                 و
 النسيج الكبدي.  (الصورة 11)

 

 الوقاية  :
 

األمعاء ميكروفلورا في خلل حدوث او تغير بعد المرض ظهور يرتبط             وقد
 ويكون ذلك احيانا نتيجة االستخدام الجائر للصادات الحيوية .

 
نباتي بروتين كان سواء العلفية الخلطة في العالية البروتين مستويات            إن
تجعل السمك) مسحوق (مثل الحيوانية الثانوية المنتجات من بروتين           أو

 الطيور أكثر استعدادا للمرض .
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معدل يبطئ أو السموم وإنتاج المفرط البكتيري النمو يعزز شيء أي             
األمعاء التهاب حدوث يعزز أن يمكن الدقيقة األمعاء في األعالف            مرور

  الناخر.
 

أو بنسلين أو باسيتراسين مثل الحيوية المضادات استخدام          يمكن
من يكون ما غالًبا ولكن الناخر األمعاء التهاب لعالج           لينكومايسين
المرض يتطور حيث فعال بشكل الحيوية المضادات استخدام          المستحيل

  بسرعة كبيرة وتنتج السموم ضرًرا معوًيا ال يمكن إصالحه.
 

من بدًال الناخر األمعاء التهاب منع الغالب في األسهل من يكون             وبالتالي
  معالجته.

 
ظهور إلى تؤدي قد حالة كل معالجة دائًما الممكن من ليس الحظ              لسوء
أن الممكن من التي العوامل جميع ادارة المهم من ذلك ومع             المرض.

 تؤدي لظهور المرض بما في ذلك:
 

األعالف تخزين على والحفاظ األدنى الحد إلى الطيور إجهاد من            الحد
على والسيطرة النافقة الطيور استبعاد في والتحكم التسليم          وأنظمة

 الكوكسيديا.
 
 

النخري األمعاء التهاب على السيطرة في تشارك إدارية ممارسة أهم            ربما
  هي جمع الطيور النافقة والتخلص منها بانتظام.

 
مما ستنتشر االفتراس ظاهرة فإن متكرر بشكل النافق جمع يتم لم             إذا
اوسع انتشار وبالتالي برفرينجز للكلوسترديوم أوسع انتشار الى          يؤدي

  اللتهاب األمعاء الناخر .
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 (الصورة 10 ) التهاب األمعاء الناخر
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 (الصورة 11 ) بعض اآلفات الكبدية التي قد تشاهد عند االصابة بالمطثية الحاطمة
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  (الصورة 12 ) إصابة بالكلوسترديوم
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 (الصورة 13) التهاب االمعاء الناخر في الدواجن

 
 

 
 

والتلون األمعاء تصيب التي الجسيمة اآلفات على التشخيص          يعتمد
  بصبغة غرام باللون البنفسجي عن طريق أخذ مسحة من مخاطية األمعاء

 
الغشاء سمك نصف إلى ثلث يشمل متخثر نخر من النسيجية النتائج             تتكون
الحطام في وسميكة قصيرة بكتيرية قضبان وكتل المعوي          المخاطي

  الفيبريوني.
التي المعوية المحتويات من الحاطمة المطثيات من كبير عدد عزل تم             حيث

  تنتج المنطقة التي فيها  انحالل الدم كما هو موضح أعاله
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المطثية لتحديد وحيد كمعيار الدم انحالل استخدام ينبغي ال           ولكن
انحالل خصائص عن المسؤولة السموم تنتج ال السالالت بعض ألن            الحاطمة

  الدم.
 

االميرية تنتجها التي اآلفات عن الناخر األمعاء التهاب بين التمييز يجب             
  برونتي Eimeria brunetti وكذلك من التهاب األمعاء التقرحي.

   نادًرا ما تنتج الكوكسيديا غير المعقدة آفات حادة أو شديدة مثل تلك
 

بدل المسطح للشكل وتميل لمعتها فيه تتضيق بشكل األمعاء تظهر            وقد
فقط وليس عام بشكل بالكلوسترديوم االصابة حاالت في          االسطواني

 البرفرينجز او قد نالحظ فيها اماكن اختناقات   (الصورة 14 و الصورة 15 )

 

 
 ( الصورة 14) نالحظ تضيق لمعة األمعاء ووجود مناطق اختناقات فيها
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 (الصورة 15) أمعاء طائر مصاب بالكلوسترديوم
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  من جهة أخرى يمكن للمطثية الحاطمة أن تستوطن الجروح
 
 

في الفرشة أو الغبار أو بالتربة ملوثة بأدوات تم قد الجرح كان إذا               وخاصة
 عنبر الدواجن والحاوية للمطثية الحاطمة .

 
أو بالمعالف ميكانيكية اصابات اصابتها نتيجة للطيور تحدث التي           كالجروح

 أية ادوات حادة أخرى في الحظيرة أو نتيجة ظاهرة النقر واالفتراس .
  وعندما يكون الجرح عميقا يمكن أن يتسبب ذلك بحدوث الغنغرينا الغازية

 (نخر عضلي بالمطثيات)
 

ل اختصار وهي CPAT وهو آخر ذيفانا الحاطمة المطثية تمتلك            حيث
ألفا برفرينجز كلوسترديون أو Clostridium perfringens alpha toxin          

 توكسين .
 

هي النتيجة وتكون تفرقع أو وتنحل فتنتبج للخاليا مباشرا ضررا يسبب             الذي
  التخرب السريع للنسج العضلية والرخوة

 وفي نهاية المطاف تموت األنسجة أو الغنغرينا .
 

 التهاب الجلد الغنغري في الدواجن
بعدة يسمى ما أو الدواجن في الغنغري الجلد التهاب على عامة             نظرة

 تسميات منها :
  التهاب الجلد الناخر

  التهاب النسيج الخلوي الغنغريني
 مرض الوذمة الغازية
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Necrotic dermatitis 
 Clostridial dermatitis 
 Gangrenous cellulitis 
 Gangrenous dermatomyositis 
Gas edema disease 

 
  التهاب الجلد الغرغريني هو مرض يصيب  الدجاج وأحيانا طيور الرومي

 وينجم  عن :
 

●Clostridium اإلنتانية المطثية أو سيبتيكوم الكلوسترديوم        
septicum  

  الكلوسترديوم بيرفرينجز النمط  أ●
C perfringens type A    

●Staphylococcus aureus          المكورات العنقودية الذهبية 
 

أوجميعها بمفرده السابقة األسباب من واحدا يكون أن إما المسبب            
والطيور الحاد النفوق لحاالت سريع بظهور الحالة تتميز و           مجتمعة
تكوت ما وغالبا الجلد تحت واألنسجة الجلد في نخر لديها يكون             المصابة

 هذه اآلفات في الصدر أو البطن أو الجناح أو الفخذ.
 

في مكان كل في موجودة العنقودية المكورات و الكلوسترديوم من            كل
 بيئة الدواجن وفي (األمعاء) أو على (جلد) الطيور.

 
ويعتقد للمرض. تحٍد إلى بالضرورة يشير ال الحية الكائنات هذه وجود             لكن
المرض تطور في رئيسًيا دوًرا تلعب األخرى المساهمة العوامل           أن

 السريري داخل القطيع.
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كنتيجة يحدث الغنغريني الجلد التهاب أن ُيعتقد ما غالًبا المثال سبيل             على
مرض مثل للمناعة مثبطة آثاًرا تنتج التي األخرى األمراض من            للعديد

 الجمبورو وفقر الدم المعدي في الدجاج ومرض ماريك وفيروس الريو.
اإلصابة فرص لزيادة السيئة كالفرشة السيئة الرعاية ظروف تؤدي           وقد

 بالتهاب الجلد الغنغريني .
 

ألن بالمرض اإلصابة زيادة إلى النافقة الطيور إزالة في التأخر يؤدي             قد
  هذه الطيور تعمل كخزان للعامل (العوامل) المسببة.

 
مثل الجروح إلى تؤدي والتي الدواجن قطيع في السيئة اإلدارة            ممارسات

  االزدحام وعدم كفاية المساحة العلفية قد تزيد من اإلصابة بالعدوى.
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في النفوق حاالت تحدث حيث ساعة) 24-12) نسبًيا قصيرة الحضانة            فترة
  الطيور ذات الوزن و اللحم الجيد.

وعدم االكتئاب وتشمل طبيعتها في عامة األخرى السريرية النتائج           
 االتساق وعدم القدرة على التوازن والترنح وضعف الساق .

 
 اآلفات العيانية :

 
إلى المحمر األرجواني بين لونها يتراوح مناطق الطائر جلد على            يظهر

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

 
تكون قد بالدم ملطخة شديدة بوذمة المصابة واألدمة الجلد مناطق            تتميز
العميقة العضالت إلى العدوى تمتد قد و الغازات على حاوية غير أو              حاوية

  والتي قد يتغير لونها وتحتوي على وذمة وغاز.
وذمية بثور وجود مع الذيل رأس حول الرومي طيور في اآلفات رؤية              يمكن

 في تلك المنطقة .  (الصور 16 \ 17 \ 18 )
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 (الصورة  16 ) الغنغرينا الغازية في الدواجن
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 (الصورة 18 ) الغنغرينا الغازية في الدواجن
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 (الصورة 17 ) الغنغرينا الغازية في الدواجن
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 التحكم والوقاية :
 

متوازنة علفية خلطة على والحفاظ الدواجن فرشة في الرطوبة تقليل            يعد
مساعًدا العضوية واألحماض النادرة والمعادن النافعة البكتريا         واستخدام

 مفيًدا لتدابير الوقاية والسيطرة األخرى.
 
 

من العديد إعطاء مع فعال بشكل تاريخيا الغرغري الجلد التهاب عالج             تم
 المضادات الحيوية واسعة النطاق وموجبة الجرام.

 
النفوق لتقليل الحاالت من الكثير في المياه تحمض أجهزة استخدام            تم
تكون أو منخفضة النفوق معدالت تكون حيث عليها القضاء ليس            ولكن

 فعالية المضادات الحيوية ضعيفة.
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:CPAT  نبذة عن الذيفان 
 

وقد توكسين األلفا انتاج بوتولينيوم الكلوسترديوم سالالت لجميع          يمكن
C يسمى هذا الذيفان أحيانا باسم انزيمه الرئيسي الفوسفوليباز  

phospholipase C  
PLC واختصارا  

من A الساللة تنتجها التي السامة اإلنزيمات أكثر هو ألفا سم             إن
 الكلوسترديوم بوتولينيوم وهو أيًضا عامل ضراوة حاسم .

  يحتوي ذيفان ألفا هذا على
phospholipase C   
 sphingomyelinase  
PC له يرمز والذي phosphatidylcholine كولين الفوسفاتيديل يحلل          الذي
مكونان وهما SM له يرمز والذي sphingomyelin السفينغوميلين          و

 مهمان جًدا لغشاء الخلية حقيقية النواة .
 

الخاليا أغشية داخل الفوسفاتية الدهون يشق إنزيم هو C           الفوسفوليباز
 مباشرة قبل مجموعة الفوسفات

.DNase هو إنزيم هيدروالز وهو جزء من عائلة S mase ال 
phosphocholine إلى sphingomyelin وهو يكسر ال  

ceramide و 
 

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

لن وبالتالي العصبية الخاليا محاور تغطية تتم لن sphingomyelin بدون            و
 تكون معزولة كهربائًيا.

 
أسفل إلى العمل كمون نقل في مهم ( النخاعين (غمد المايلين             غمد

 المحور العصبي وإيصال الرسائل من الدماغ إلى أجزاء أخرى من الجسم .
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طريق عن المناعي الجهاز استجابة ألفا توكسين يعوق أن يمكن            لذلك
 إتالف الخاليا العصبية.

 
فلن المهاجم العامل مكان حول عصبية رسائل إرسال يمكن ال كان             إذا

 يتعرف الجهاز المناعي كيفية الرد والهجوم .
 

و كولين الفوسفاتيديل PC تحطيم إلى ألفا توكسين يؤدي           كما
تحلل إلى يؤدي مما األغشية وتعطيل األغشية في SM           السفينغوميلين

 الخاليا.
 

تسرب يعزز فإنه المضيفة الخلية غشاء بتكسير ألفا توكسين يقوم            لكي
وإطالق (CF) carboxyfluorescein فلوروسين      الكاربوكسي
للمضيف الشحمية الجسيمات من phosphorylcholine       الفسفوريكولين

 والتي تتكون من الفوسفاتيديل كولين أو السفينغوميلين .
 

الفسفوليبيد ثنائيات من الخارجي الجزء من الجزيئات تحليل خالل من            و
في والموت الخلية تحلل يعزز فإنه الغشاء وظائف وإعاقة المضيفة            للخلية

 النهاية.
 

 تعتمد قدرة  توكسين ألفا على اتالف األغشية أيًضا على نفاذية الغشاء.
الدم خاليا (تمزق الدم انحالل هي السم يسببها التي األخرى            األمور

 الحمراء) و نخر الجلد (موت أنسجة الجلد بسبب نقص تدفق الدم) والموت .
 

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

 
البيض الكريات من الهروب على قادر ألفا ذيفان فإن أساسي بشكل             و

 واالنتقال من األوعية الدموية إلى الخاليا.
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ألنها العدوى إيقاف أو مقاومة على قادرة غير البيض الكريات            وتكون
 عالقة بالصفائح الدموية .

 
الفعال ودوره Acetylcysteine سيستاين األسيتيل إهمال يمكن ال          ولكن
ورسائل العلمية الدراسات من العديد أثبت فقد توكسين األلفا سم            ضد
ضد فاعليته الحقلية التجارب بعض وأيضا والماجستير الدكتوراة          وأبحاث

 األلفا توكسين الذي تنتجه الكلوسترديوم بيرفرنجز .
 

  أيضا فإن الكلوسترديوم بيرفرينجز تفرز سما أو ذيفانا يدعى سم بيتا 2
Clostridium perfringens beta2 toxin 

 او اختصارا CPB2 وهو مشابه نوعا ما بتأثيراته على األمعاء وآلية عمله
 لسم ألفا  وقد وجد هذا السم في عزالت تم أخذها من طيور مختلفة

. C / B وتنتجه سالالت الكلوسترديوم 
  حيث أن هذا السم مرتبط بالكثير من األمراض المعوية التي تصيب

 الحيوانات المختلفة ومنها الدواجن .
 

 ومن آثار هذا السم التهاب األمعاء النخري ووجود دم في فضالت الطائر.
 

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

 
 
 
 

العالج من أفضل بالكلوسترديوم اإلصابة تحدث أن قبل الوقاية عام            وبشكل
وإعطاء صحية فرشة على الحفاظ أولها للوقاية عديدة آليات           وهنالك
والبريبايوتك البروبيوتيك واستخدام دوري بشكل العضوية        األحماض
من الوقاية في كبير بشكل يساهم ذلك كل النادرة           والمعادن

  الكلوسترديوم
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كتابي في وضحتها التي النادرة المعادن تداخالت االعتبار بعين األخذ            مع

  تصنيف الصادات الحيوية واستخداماتها عند الدواجن
النادرة للمعادن بالنسبة أما العضوية الغير النادرة للمعادن بالنسبة           هذا
يختلف فالموضوع مهملة تكون التداخالت وهذه مختلف فاألمر          العضوية

 ولن أخوض فيه
 

لذلك السم. تنشيط يمكن ال بدونه ألنه ألفا لسم األهمية بالغ أمر              الزنك
يعزز أنه وجد كما الحي الجسم في ألفا سموم لنشاط ضرورًيا الزنك              يعتبر

 إنتاج سموم ألفا .
الزنك على الحاوية النادرة المعادن منتجات استخدام من الحذر يجب            وهنا
العضوي للزنك بالنسبة أما بالكلوسترديوم اإلصابة حاالت في عضوي           الغير

  فال توجد مشكلة من استخدامه
 

Zinc Bacitracin الزنك باستراسين مركب عن ماذا البعض يتساءل           قد
الجيدة المزارع في غالبا فهو بالكلوسترديوم االصابة حاالت في جدا            الفعال
والكلوسترديوم عام بشكل المعوية للوقاية علفي كمضاف         يستخدم

  بشكل خاص
دور مع يتعارض توكسين ألفا سم تحفيز في الزنك دور عن كالمنا              وهل

  باستراسين الزنك ضد الكلوسترديوم
 

مرتبط زنك هو الزنك باستراسين مركب في الزنك ألن ال طبعا هي              االجابة
  ولن يحفز توكسين الفا

أنه اال البلدان من كثير في الزنك باستراسين مركب استخدام حظر تم              ولكن
ميثيلين باستراسين مركب هو ومشابه فعال مركب استخدام          يمكن

BMD ديساليسيليت واختصار يرمز له  
Bacitracin Methylene Disalicylate 

 
 وله تأثير مشابه ان لم يكن أفضل من تأثير باستراسين الزنك .
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وهو آخر ذيفان تفرز برفرنجز الكلوسترديوم سالالت جميع فإن           أيضا
PFO واختصاره perfringolysin O  

 
موقع إلى الوصول من البيضاء الدم خاليا ألفا سم إلى باإلضافة PFO              يمنع

  اإلصابة.
في الدم تجلط على ويحفز توكسين األلفا مع كبير بشكل يتآذر ذيفان              وهو

 المراحل األخيرة من اإلصابة .
 

الصفائح تنشيط وعوامل االلتصاق جزيئات إنتاج ألفا توكسين يعزز           حيث
الدم خاليا بمرور تسمح وال للمضيف الدموية األوعية تسد والتي            الدموية

  البيضاء إلى موقع اإلصابة.
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موقع في البكتيريا محاربة على قادر غير الجسم في المناعة جهاز ألن              و

 العدوى فإن السموم تساعد في اضمحالل اللحم واألنسجة .
 

سيقلل الجلطات تشكل و الحمراء الدم كريات تحلل من كال إن الحقيقة              في
سيتحول وبالتالي المصابة لألنسجة األوكسجين وصول من كبير          بشكل
الكلوسترديوم لتكاثر جدا مالئم هوائي ال وسط إلى تدريجيا فيها            الوسط

  وزيادة اإلصابة
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 المطثية الوشيقية :
 الكلوسترديوم.بوتولينيوم

Clostridium Botulinum  
 
 

نتيجة اللون أرجوانية كبيرة اسطوانات أو عصيات كأنها المجهر تحت            تبدو
 تلونها بصبغة غرام  أي أنها عصيات إيجابية الغرام .

 
Clostridium Botulinum المطثية الوشيقية أو الكلوسترديوم بوتولينيوم 

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

. Botulinum Toxin 
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والتعليب (النقانق) السجق لتصنيع المشابهة العمليات أصبحت         تدريجيا
الهواء تحجب البيئات هذه أن بما الحظ لسوء ولكن الطعام لحفظ             شائعة
الدخول من ما وشيقية مطثية بوغة وتمكنت سيئا حظنا كان فإذا             خارجها
بعد فيما االنتاش من ستتمكن البوغة هذه فإن األطعمة هذه تحضير             أثناء

 والنمو وانتاج الذيفان الوشيقي ملوثة الطعام .
تعني Botulus أن بما اسمها على الوشيقية المطثية حصلت هنا            ومن

 السجق أو النقانق بالالتينية .
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نظرا بالهواء باالنتفاخ تبدأ فإنها ما طعام لعلبة الجرثومة هذه تصل             عندما
قصيرة دسمة لحموض إياها محولة للسكريات المطثية         الستقطاب

 السلسلة التي تشكل غازا يسبب انتفاخ العلبة .
 

أوكسيد ثنائي من غالبا السلسلة قصيرة الدسمة الحموض تكون           ورغم
  الكربون والهيدروجين لكن رائحة الغاز تكون كريهة بصورة مميزة .
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 آلية حدوث الشلل :
 

  االضطراب في الموصل العصبي العضلي
 

العصبية (األلياف كولين األسيتيل العصبي الناقل تستخدم التي األعصاب           إن
 الكولينية)  هي المستخدمة في التحكم العضلي والتحكم بالحركة .

على الوشيقي الذيفان سيعمل بالمطثيات ملوث غذائي منتج تناول           لدى
 االرتباط النوعي بهذه األعصاب مثبطا التقلص العضلي .

 
المراحل في الطائر يصل حيث الدواجن مزارع في الحالة هذه نرى ما              وكثيرا
ورأسه لألمام ارجله ويمد العرقوب مفصل على يجلس ألن           المتطورة
نفعا العالجات تجدي ال وغالبا تماما الحركة على قادرا غير ويصبح             لألسفل

 عندما يصل لهذه المرحلة .
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  يصنف البوتولينيوم توكسين إلى ثمانية أنواع مختلفة تسمى باألحرف :

A , B , C , D , E , F , G ,H 
 وهذه األنواع تتفاوت في درجة سميتها .

 
التي السموم توضح اآلتية والصورة C , E بالنوعين فقط الدواجن      تصاب        

 تصيب اإلنسان باالضافة للعديد من الحيوانات .  (الصورة 17)

 
 

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

 
ضمن يطفو صغيرا حويصال مشكال االلتقام بآلية الذيفان العصبون           يلتقط
ويبدأ الحويصل من وينسل الذيفان ينفصل بعدها ثم العصبون           سيتوبالسما

SNARE بقص معقد بروتينات  
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الغشاء إلى كولين االسيتيل على الحاوية الحويصالت شد وظيفتها           والتي
كولين االسيتيل تحرر العملية هذه عن ينتج حيث عادة           السيتوبالسمي

  ضمن المشبك العصبي العضلي ونقل التنبيه للعضالت .
األعصاب تصدر ولن كولين االسيتيل يتحرر لن SNARE بروتينات           وبدون

 المتأذية أية إشارة فتصبح العضالت نتيجة لذلك مرتخية تماما .
 

بوساطة كولين االسيتيل على الحاوية الحويصالت شد آلية توضح (20            (الصورة
االسيتيل وتحرر انفتاحها ثم السيتوبالسمي الغشاء إلى SNARE          بروتينات

 كولين ضمن المشبك العصبي العضلي وبالتالي حدوث تقلص العضالت
 
 
 

 
 (الصورة 20) تحرر الناقل العصبي األسيتيل كولين من المشابك العصبية العضلية

 
  وتوضح  ( الصورة 21)  المرحلة األولى وارتباط السم الوشيقي باالعصاب
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وارتباط السيتوبالسمي الغشاء إلى SNARE بروتينات بوساطة كولين االسيتيل على الحاوية الحويصالت شد آلية توضح (21                  (الصورة

  السم الوشيقي باألعصاب

 
العصبون قبل من الذيفان التقام تم أن بعد الثانية المرحلة توضح (22              (الصورة

  وتشكيله لحويصل صغير يطفو ضمن سيتوبالسما العصبون
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 (الصورة22) التقام الذيفان من قبل العصبون

 
العصبون شكله الذي الصغير الحويصل عن الذيفان انفصال توضح           (الصورة23)

  وانسالله من الحويصل لتبدأ بعدها المرحلة التي تليها
 

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

 
 

يبدأ ثم الحويصل من الذيفان انسالل تلي التي المرحلة توضح            (الصورة24)
التي الحويصالت سحب عن المسؤول SNARE بروتينات معقد بقص           الذيفان
تصدر لن لذلك ونتيجة السيتوبالسمي الغشاء باتجاه كولين األسيتيل           تحوي
العضالت فتصبح (25 (الصورة  في واضح هو كما اشارة أية المتأذية             األعصاب

 بذلك مرتخية بشكل تام .
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 (الصورة24)قص معقد بروتينات SNARE من قبل الذيفان

 
 

 
 (الصورة25) ارتخاء العضالت بشكل تام

 

فتحها وكيفية SNARE بروتينات عمل كيفية توضح اآلتية (26 (الصورة             و
  للحويصل الحاوي على االسيتيل كولين
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SNARE (الصورة 26) آلية عمل بروتينات 

 
SNARE وهذه  (الصور 27\28) توضح كيفية منع توكسين البوتولينيوم لبروتينات 
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 (الصورة 27)

 

 
 ( الصورة28)

 
األعصاب طريق عن المعصبة العضالت في العضلي الضعف يبدأ ما            عادة
والبلع العين وحركات بالوجه تتحكم التي العضالت أي القحفية عشر            اإلثني
الطيور على للمرض التطورالسريع بسبب ذلك نالحظ ال وقد أحيانا            فنالحظ
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بفتحة التحكم وعدم كالهما أو العينين احدى انغالق االصابة بداية            في
 حدقة العين بالنسبة للضوء الشديد أو المنخفض .

 ونتيجة ضعف العضالت المتحكمة بعملية البلع يبدأ تراجع الوزن تدريجيا .
 

االسيتيل على المعتمدة المستقل العضلي الجهاز أعصاب أيضا تتأثر           كما
 كولين .

 
قد أو الفضالت من المجمع تفريغ مرات زيادة أيضا الطيور على نالحظ              فقد

 يحدث العكس فينقص معدل إخراج الفضالت .
 ويحدث أيضا خلل في عمليات التنفس .
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 والجهاز العضلي المستقل (الذاتي أو الالإرادي)
autonomic nervous system    

  
ذلك في بما الداخلية األعضاء ُب ُيعص� الذي العصبي الجهاز من جزًءا             يعد
واألعضاء والمثانة والكلى والكبد واألمعاء والمعدة الدموية         األوعية
عاب والغدد الهضمية.  التناسلية والرئتين والحدقتين والقلب وغدد افراز الل�

 
م الد� ضغط مثل الجسم، عمليات بعَض المستقل العصبي الجهاز م           ُينظ�
دون مستقل)، (بشكٍل ا تلقائي� النظام هذا ويعمل س. التنف� سرعة           ومعدل

 جهد شعوري من الشخص.
 

عملية أو جزء أي في المستقل العصبي الجهاز اضطرابات تؤثر أن             ويمكن
  في الجسم.

 
 ينقسم الجهاُز العصبي المستقل إلى قسمين رئيسيين:

 
Sympathetic ُوّدي 

Parasympathetic الُوّدي 
والبيئة الجسم عن معلومات المستقل العصبي الجهاز يتلقى أن           بعَد
القسم خالل من الجسم عمليات تحفيز طريق عن يستجيب ه فإن�            الخارجية

 الوّدي عادًة أو تثبيطها من خالل القسم الالوّدي عادًة.
 

في إحداهما توجد عصبيتين خليتين على الالإرادي العصب مسار           يشتمل
األلياف خالل من األخرى بالخلية متصلة وهي الشوكي النخاع أو الدماغ             جذع
(تسمى العصبية الخاليا من مجموعة ضمن موجودة وتكون          العصبية

.(autonomic ganglion ة ي�   ُعقَدة ُمسَتِقل�
ادرة عن هذه العقدة باألعضاء الداخلية.   تتصل األلياف العصبية الص�
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جانبيه على الشوكي النخاع خارج الوّدي القسم عقد معظُم ع           تتوض�
صل تت� التي األعضاء من بالقرب الالوّدي القسم عقد ع تتوض� بينما            مباشرًة.

 بها أو في داخلها.
 

 يتحكم الجهاز العصبي الالإرادي في عمليات الجسم الداخلية مثل:
 

م  ضغط الد�
الت سرعة القلب والتنفس  ُمعد�

 درجة حرارة الجسم
 الهضم

ر في وزن الجسم)  االستقالب (وبذلك ُيؤث�
 توازن الماء والشوارد (مثل الصوديوم والكالسيوم)

 إنتاج سوائل الجسم (اللعاب والعرق والدموع)
ل بو�  الت�

ز بر�  الت�
ة  االستجابة الجنسي�

 
القسم قبل من ا إم� َرئيسَي بشكٍل األجهزة من الكثير في التحّكم             يتم

  الوّدي أو الالوّدي.
 

األحيان؛ بعض في العضو نفس على متعاكسان تأثيران للقسمين           يكون
القسم يقوم بينما م، الد� ضغط من الودي القسم يزيد المثال، َسبيل             فعلى
استجابة لضمان ًة سوي� القسمان يعمل عام، وبشكٍل بخفضه.          الالوّدي

 الجسم للحاالت المختلفة بشكٍل مناسب.
 
 

الجهاز داخل للتواصل العصبية) (النواقل ان كيميائي� ِمرساالن         ُيسَتعمُل
 العصبي الالإرادي:
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Acetylcholine األسيتيل كولين 
Norepinephrine النورإِبيِنفرين 

الكولينية باأللياف كولين األسيتيل ُتنِتج التي العصبية األلياف ى          ُتسم�
.cholinergic fibers المفعول  

 
المفعول األدرينالية باأللياف النورإِبيِنفرين ُتنِتج التي األلياف ى         وُتسم�

.adrenergic fibers  
للنورإِبيِنفرين و طة) (ُمثب� ة ي� الود� تأثيرات كولين لألسيتيل يكون عام،           وبشكٍل
الوّدية؛ التأثيرات بعض كولين لألستيل يوجد ه أن� إال� زة)؛ (ُمَحف� وّدية            تأثيرات
بعض في ينتصب الشعر يجعل أو عرق الت� ط ُينش� المثال سبيل على             فهو

 األحيان عند البشر .
 
 

  ومن اَألسَباب الشائعة لالضطرابات الالإرادية حالة داء باركنسون عند البشر
 
 
 

األعصاب اعتالل أو بصليا شلال بداياته في الوشيقي التسمم يسبب            قد
نازل شلل يطرأ قد كما عشر والثاني عشر والحادي والعاشر التاسع             القحفية
أو السجقي أو الوشيقي التسمم اعراض بعض وتتضمن الوقت           مع
العصبي الجهاز الصابة ونظرا بالبلع وصعوبة الجفنين انسدال          البوتوليني
تتطور ان ويمكن وامساك الفم في جفاف الى ذلك يؤدي فقد             الذاتي
مميتا يكون قد الذي كامل رخو شلل الى عادة الوشيقي التسمم             اعراض

  اذا اصاب العضالت التنفسية
 

تتمثل و اإلصابة من ساعة 48-12 حوالي بعد بالظهور األعراض            تبدأ
البلع عضالت في الخلل نتيجة الطائر لوزن تدريجي بتناقص العيانية            االعراض
يجلس حيث العلف لتناول الحركة على قدرته وعدم الشلل نتيجة            والحقا
يستلقي ان أو لالسفل ورأسه لالمام ارجله ويمد العرقوب مفصل            على
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احدى او للخلف أو المعاكس للجانب قدميه ويمد جانبيه احد على             الطائر
الطائر يصبح ثم واألجنحة األجفان وانسدال للخلف واالخرى لألمام           قدميه
في العضالت في التام لالرتخاء نتيجة وذلك تماما الحركة على قادر             غير

 المراحل المتأخرة من اإلصابة .
 (الصور 29\30\31\32)

 
 
 

 
 (الصورة 29) جلوس الطائر على مفصل العرقوب عند االصابة بالكلوسترديوم بوتولينيوم
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 (الصورة30) جلوس الطائر على مفصل العرقوب ورأسه لألسفل عند اإلصابة بالكلوسترديوم بوتولينيوم

 
 

 
 (الصورة31)
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 (الصورة32)

 
 
 
 
 
 

هي أخرى ظاهرة مع كبير حد إلى تتشابه قد العيانية األعراض             هذه
في عيانيا بينهما التمييز يصعب حتى الدواجن في الفقرات انزالق            ظاهرة

 كثير من االحيان .
الكلوسترديوم حدوث فرصة من الفقرات انزالق ظاهرة تزيد قد           وأحيانا
هي تسببه التي البكتريا أن حيث البياض األمهات قطعان في عام             بشكل

 بكتريا مستهلكة لألوكسجين وبالتالي محفزة لنمو الكلوسترديوم .
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 ظاهرة انزالق الفقرات او (الظهر الملتوي) في الدواجن

Kinky Back spondylolisthesie 
 
 

 تقديم:
 الدراسات الحديثة اعطتنا فكرة واضحة نوعًا ما عن هذه الظاهرة

النمو سريعة الدواجن سالالت في الحدوث شائعة حادثة هي           والتي
  (الفروج)

نتيجة تكون قد او الغذائي التمثيل اضطراب هو ظهورها اسباب            احد
  اسباب وراثية.

الرعاية فترة في تزال ال والتي والبياض األمهات قطعان في ايضًا             وتحدث
  غالبًا (لم تبدأ بعد بوضع البيض) نتيجة عدوى بكتيرية.

  قد تصل نسبة الطيور المصابة في القطيع إلى %2
  وتحدث هذه الظاهرة في اعمار مبكرة

 الفروج 5_8 اسابيع
 االمهات او البياض 10_18اسبوع

 
 تعريفه:

في تشوه إلى يؤدي مما ، النمو ومعدل بالتشوه يتأثر اضطراب             هو
والشلل الشوكي الحبل ضغط يسبب مما ، السادسة الصدرية           الفقرات

  الخلفي.
 

 طريقة انتقاله:
يتفاقم والذي للفراريج معد غير استقالبي مرض هو التسمين دجاج            في

  بسبب نمو الجسم السريع.
  في االمهات والبياض سببه بكتيري

 
 الصفات المرضية:

ضعف إلى ذلك وسيؤدي جانبيًا راقدة بشدة المصابة الطيور تصبح ما             غالًبا
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المشارب إلى للوصول قدرتها عدم بسبب إعدامها يتم لم إن والموت             النمو
 والمعالف.

ويستخدم لالمام متقوس وظهره العرقوب مفصل على الطائر يجلس           قد
  جناحيه لمساعدته على المشي (الصورة 1، 2).
  في حاالت نادرة قد يمشي الطائر إلى الخلف.

بفترة الفقس بعد اللحم دجاج صيصان عند شائعة تكون الظاهرة            هذه
  قصيرة.

 

 
 
 

 (الصورة 33) يجلس الطائر على مفصل العرقوب وظهره متقوس لالمام ويستخدم جناحيه لمساعدته على المشي
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يجلس الطائر على مفصل العرقوب وظهره متقوس لالمام   (الصورة 34) 

 
 شرح آلية المرض:

األخيرة) (قبل السادسة الصدرية الفقرة جسم دوران عن الخلفي الشلل            ينتج
للخلف الفقرة من الخلفي الجزء تحرك مع الفقري العمود محور طول             على

  واألمامي  لألمام.
  ويتسبب  هذا الدوران في :

السادسة الصدرية الفقرات بين الشوكية القناة تقوس او تحدب _1          
  والسابعة (األخيرة) فيؤدي ذلك إلى تقوس جسم الطائر لالمام،

  2_وانضغاط الحبل الشوكي والذي هو السبب في شلل األطراف الخلفية.
 (الصورة 35)

مالمسة طريق عن الفقري العمود تشوه على بسهولة التعرف يمكن            
  السطح البطني للعمود الفقري أثناء التشريح.
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 (الصورة 35) الفقرة على اليمن طبيعية وعلى اليسار تظهر مصابة (اآلفة المرضية)

 
 
 
 
 

 التشخيص:
الفقري العمود إزالة طريق عن الفقرات انزالق تأكيد األفضل           من
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وهذا الشوكي للحبل االنتباه مع الطوالني محوره طول على           وتقسيمه
 يسمح لنا برؤية انضغاط الحبل الشوكي بعد ازالة الفقرات.

إلى يؤدي الذي الملتوي الفقري العمود رؤية يمكن الشديدة الحاالت            في
  تشخيص نهائي قبل إزالة الفقرات.

  يمكن عزل البكتيريا بأخذ عينات من العمود الفقري والحبل الشوكي.
 

 المكافحة:
التحكم طريق عن وذلك اللحم لدجاج السريع النمو على السيطرة            محاولة

  بطول فترة اإلنارة  واعطاء األعالف بشكل منتظم من حيث الوقت
  واالنتقاء الوراثي للطيور األقل عرضة  لالصابة بها.

 
 مالحظة وسؤال:

البياض قطعان في الظاهرة بهذه عالقة لها التي البكتريا عن بحثت             عندما
معوية بكتريا وهي (Enterococcus cecorum) بكتريا انها وجدت          واالمهات
(او الفقري العمود تقوس المرضية وعالماتها لألوكسجين         مستهلكة

  الطائر الذي يجلس جلسة الكلب).
قد كنت صورًا وجدت الحالة هذه توضح قديمة صور في لدي البحث              وعند

  صورتها في حاالت شديدة من الكلوسترديوم؟ فعليًا بكتريا
مالئمًا الوسط وتجعل االوكسجين تستهلك (Enterococcus cecorum)       

 للكلوسترديوم وتزيد من نشاطها
 
 
 
 
 
 

االنتباه وعلينا كلوسترديوم هو الدواجن يصيب شلل كل ليس           ولكن
  لظاهرة تسمى ظاهرة تكزز الكالسيوم
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Calcium Tetany ظاهرة تكزز الكالسيوم في الدواجن 
 

مجال في يعملون ممن للكثيرين بالنسبة مألوفًا وغير غرييًا االسم يبدو             قد
متالزمة من ويعانون األبقار مجال في يعملون الذين الزمالء ولكن            الدواجن
ولكنني عنه أتحدث الذي ما تمامًا سيفهمون الوالدة بعد الراقدة            البقرة
عند بالضبط ماهيتها أعرف أن قبل الظاهرة هذه عالج عن سابقًا             تحدثت

  حديثي عن استخدام بيكربونات الكالسيوم في حاالت االجهاد الحراري.
 

امهات خاصة الدجاج في استقالبي مرض عن عبارة هو الكالسيوم            تكزز
 دجاج اللحم.

العلف استهالك انخفاض مع الحراري اإلجهاد المسببة العوامل تشمل           و
  واللهاث.

 
استثارة زيادة في االضطراب نتيجة يحدث الذي الشلل األعراض           تشمل

  الخاليا العصبية المرتبط عادة بنقص نسبة الكالسيوم في الدم.
  والموت بسبب فشل الجهاز التنفسي والقلب.

 
الرئتين واحتقان الجسم ازرقاق تشريحه عند النافق الدجاج على           يالحظ

  وايضًا يالحظ عند انثى الدجاج ظاهرة احتباس البيض أو انحشاره
 

 التشخيص
عالمات وجود وعدم سابقًا ذكرها تم التي العالمات على باالعتماد ذلك              يتم
الدجاج إعطاء عند الحاالت هذه وزوال للعالج واالستجابة أخرى           هامة

  كميات اضافية من الكالسيوم.
من وغيرها IB 793b البرونشيت وبين الظاهرة هذه بين التفريق            يجب

 االلتهابات الحادة وغيرها من أسباب الوفاة المفاجئة.
 

 العالج :
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في متتالية ايام ثالثة لمدة طائر لكل كالسيوم غرام 5 يعادل ما              تقديم
إعطاء وعدم الكاتالوك حسب العلفية بالخلطات وااللتزام الشرب          مياه
نصل حتى تدريجيًا رفعها بل واحدة دفعة الكالسيوم من كبيرة            كميات

  النتاج 5% على األقل ثم عند وصول هذه النسبة ترفع كمية الكالسيوم
 

(الكربوال) الصوديوم بيكربونات اضافة وقائي كاتخاذ ايضًا المفيد          ومن
الحديث عند بالتفصيل الموضوع هذا عن وسأتحدث صيفًا العلفية           للخلطة

  عن مكونات البيضة.
 

 رأي ونقاش:
أن األمهات قطعان على اإلشراف في عملي خالل أالحظ كنت ما             كثيرًا
أو ديك بعد ما في سيصبح والذي الجدات قطيع من يأتي الذي              الصوص
نسبة أن التحضين من األولى األيام وفي أنه األمهات قطيع في             فرخة
وإن الحراك تستطيع وال العرقوب مفصل على تجلس القطيع من جدًا             كبيرة
على للجلوس تعود ثم معدودة خطوات تتحرك فانها الحركة على            أجبرت

  مفصل العرقوب ونالحظ خالل مشيتها أنها غير متوازنة
قد بل الكالسيوم تكزز ظاهرة هو األمر هذا أن تمامًا يعني ال الكالم               هذا
نستطيع ال ولكننا بعد االكتمال كامل غير الصغير الصوص عظم ألن             يكون
رعاية ظروف في وخصوصًا كالسيوم تكزز ليست بأنها حاالت هكذا ننفي             أن
الترطيب في خلل مع مترافقة جدًا عالية العنبر في الحرارة كانت إذا              سيئة
تكزز لظاهرة مشابه األمر هذا يكون وقد الصيصان لهاث           فنالحظ

  الكالسيوم
الكالسيوم إعطاء بعد يومين من اقل خالل تشفى كانت حاالت هكذا             فعال

  والفيتامين دال للصيصان.
 
 
 

 إضافة بيكربونات الصوديوم (الكربوال) للخلطة العلفية:
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درجات ارتفاع عند للهاث السلبية التأثيرات تخفيف في هام دور من لها               وما
 الحرارة

قشرة على العالية للحرارة السلبية اآلثار تقليل في الكبير دورها            وأيضًا
 البيضة

الحرارة فقد من لتزيد الصورة36) ) بسرعة تلهث الطيور ان الحار الجو في               نالحظ
اوكسيد ثاني من كبير جزء بذلك فتفقد التنفسي الجهاز طريق            عن
الدم في الكربونات نسبة بالتالي فتقل الزفير هواء مع يخرج الذي             الكربون
قشرة منها تتكون التي الكالسيوم كربونات تكوين امكانية بالتالي           وتقل
(الكربوال) الصوديوم بيكربونات باضافة فنقوم رقيقة فتصبح         البيضة

 لتعويض النقص الحاصل في نسبة الكربونات في الدم
الكالسيوم من جزء بسحب الطائر يقوم قد الشديدة الحرارة حالة            وفي
الليل في وخصوصًا معين حد الى جسمه من القشرة لتكوين            المطلوب

 حينما يتوقف عن االكل
 حيث يترسب2غرام من الكالسيوم في قشرة البيضة التي تزن من5_6غرام

يسحب حيث الفقس نسبة لزيادة ما نوعًا القوية القشرة اهمية ننسى             وال
هيكله لبناء الكالسيوم من احتياجاته البيضة داخل الجنين          منها

 الغضروفي.
كبيرة كمية طرح ان حيث الدم PH على تؤثر اللهاث عملية أخرى جهة               ومن
ميل الدم PH يجعل الحامضية الطبيعة ذو الكربون اوكسيد ثاني            من
الخلل هذا تصحيح على تعمل الصوديوم بيكربونات اضافة وإن           للقلوية

 الحاصل
يحرر تفاعلها آخر وبمعنى اي حامضي الصوديوم بيكربونات تفاعل ان            حيث

 غاز ثاني اوكسيد الكربون
حيث المعجنات وصناعة المخابز في للعجين اضافتها عند جيدًا هذا            (نالحظ

 ان تحرر غازco2يعمل علي انتفاخ العجين).
 وذلك حسب المعادلة التالية:

2NaHco3 تفاعل عكوس Na2co3+co2+H2o   
بيكربونات لكون التنبيه و األطباء قبل من له التنبيه يجب األمر             وهذا
سابقًا ذكره تم ما البعض يعتقد كما سحري بولي مدر ليست             الصوديوم
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والتحذيرمن الحرارة درجات ارتفاع حال في الفيزيولوجي تأثيرها          هو
 استعمالها بكميات كبيره بماء الشرب ضار جدا للطيور.

العطش تسبب انها الكبيرة الجرعات في اثارها بعض من ان الحقيقة             في
الزائد والشرب العطش تسبب كانت فان بولي مدر انها يقال لهذا             وربما
الماء كمية ان الواقع انما البول ادرار تزيد وكأنها لنا سينعكس فهذا              للماء
ليس ولكن أيضًا بولي كمدر تعمل ولكنها ازدادت التي هي            المستهلكة
فبيكربونات الشرب مياه في جنوني بشكل البعض يستخدمها أن           لدرجة
عملها مبدأ بولية مدرات جميعها ...إلخ االمونيوم وكلوريد          الصوديوم
مكمن وهنا البول الدرار وتحفيزه الكلوي النسيج تخريش على           يعتمد

 الخطورة
  كما انها تسبب ارتفاع ضغط الدم  وهنا الكارثة

مراحل ثالثة ب يمر الطائر ان المرجح من العالية الحرارة درجات في              حيث
 أثناء اإلجهاد الحراري وهي

  stage of alarm  مرحلة التنبيه
  Stage of resistanceمرحلة المقاومة

  Stage of fatigue مرحلة اإلجهاد
 

يقوم اى التنبيه مرحله بالترتيب وهي الطائر بهم يمر الثالثة            والمراحل
للحرارة من يتخلص لكى وجسمه أجنحته ويفرد عاليًا رأسه برفع            الطائر
وهى المقاومة مرحله ثم ظهرا 12 حتى صباحا 10 من تبدأ المرحلة              وهذه
من يتخلص حتى الشديد باللهاث الطائر ويقوم عصرًا 3 حتى 1ظهرا من              تبدأ
وهى مساًء 8 حتى عصرا 4 من تبدأ التي األخيرة المرحلة ثم جسمه               حرارة
معدل ويكون الدموية األوعيه فى انفجار يحدث حيث االستسالم           مرحله

 الهدم أكثر من البناء وعليه يستسلم الطائر ثم يموت .
في بها مبالغ بطريقة الصوديوم بيكربونات بإعطاء ذلك نزيد كنا إن             فكيف
2) العلف في إعطاؤها فيفضل الضغط الرتفاع تؤدي والتي الشرب           مياه

 كغ/طن ).
اإلجهاد حاالت تخفيف في دورها من لالستفادة علفيًا باستخدامها           ينصح
لذلك العلف استهالك يخف قد الحراري اإلجهاد حاالت في لكن            الحراري
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ويتم الصوديوم) بيكربونات يحتوي أن مركز(ويفضل علف بعمل نقوم           عمليا
ارتفاع نتيجة يوميا العلف من االستهالك درجة على بناًء العلف هذا             انتاج

 درجات الحرارة وهذا يتم في قطعان في التسمين والبياض واألمهات .
التأكل والفرحة جم 100 هو اليومي العلف استهالك معدل كان إذا             مثال
المقتنيات تركيز بزيادة وذلك مركز علف عمل يجب فقط.اذا جم 80 من              أكثر
هذه في فإنه يومي علف جم 80 الطائر أكل لو بحيث بحدود%20              الغذائية

 الحالة سيحافظ على معامل التحويل الغذائي واإلنتاج.
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 (الصورة36) عملية اللهاث في محاولة للتخلص من الحرارة المرتفعة لدى الطيور
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 (الصورة37) مراحل تطور ظاهرة تكزز الكالسيوم
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 الكلوسترديوم كولينيوم :
 

التهاب يسمى بمرض الدجاج تصيب الغرام ايجابية بكتريا هي           كسابقاتها
تشخيص تم حيث UE واختصارا Ulcerative Enteritis التقرحي          األمعاء
وطيور الدجاج على يؤثر أنه كما األبيض السمان طائر في مرة ألول              المرض

 الرومي وبعض أنواع الطيور األخرى .
 

باالسم تسميته إلى أدى مما السمان طيور في مرة ألول المرض             شوهد
  الشعبي مرض السمان

  وهو مرض يصيب طيور السمان والدجاج وطيور الرومي والحمام
 

 تم االبالغ عن المرض ألول مرة في الواليات المتحدة عام 1907م .
 

 هو مرض خطير جدا في طائر السمان وأقل حدة في الدجاج حيث
عالمات بدون المفاجئة النفوق حاالت تحدث الحامل السمان طائر في            أنه

  أو فقدان للوزن وتصل إلى 100٪ من الوفيات في 2-3 أيام فقط.
 

فقدان ويصاحبه حدة أقل المرض مسار يكون األخرى والطيور الدجاج            في
  الشهية.

االعراض تشمل حيث الكوكسيديا في تظهر التي تلك مع العالمات            تتشابه
واإلسهال الريش انتفاش و الظهر وتقوس الشهية وفقدان          االكتئاب

  وأحياًنا االسهال األبيض المائي أو االسهال المدمم
 ونالحظ االسهال المدمم خاصة في السمان في المسار الطويل للمرض .

  يتعافى الدجاج خالل 2-3 أسابيع  ونادرًا ما يتجاوز معدل الوفيات ٪10.
 

تقرحات شيوًعا األكثر اآلفات تشمل المرض من المبكرة المراحل           في
وبداية واألعورين الدقيقة األمعاء في بنزيف محاطة مستديرة          صغيرة

 األمعاء الغليظة .  ( الصورة38) و ( الصورة 40)
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التهاب وتنتج مثقبة وأحياًنا أكبر قرح لتكوين الحًقا الصغيرة القرحات            تتحد
 البريتون  الموضعي  أو المنتشر .

 
  يشبه وجود الدم في األمعاء المظهر الذي يحدث في حاالت الكوكسيديا.

في احيانا اللون رمادية إلى الصفراء النخرية البؤر من العديظ            ونالحظ
 الكبد و قد يحدث تضخم الطحال مع نزيف ومناطق نخرية.  (الصورة39)

 
المعوية التقرحات ذلك في بما النفوق بعد اإلجمالية اآلفات           تساعد

 واآلفات الصفراء إلى الرمادية في الكبد على التشخيص.
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 (الصورة38) توضح وجود تقرحات مستديرة صغيرة محاطة بنزيف في األمعاء

 
 

105 



 أمراض المطثیات وذیفاناتها في الدواجن                                                                      د.تمیم الشحنة

 
 (الصورة 39) بؤر نخرية في الكبد
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 (الصورة40) التقرحات في األعورين
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  (الصورة50) مناطق متقرحة دائرية في األمعاء وبها نزيف

 
 (الصورة51) يظهر في الصورة كما هو واضح التهاب األمعاء الناخر والتقرحي معا
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 (الصورة52) آفات كبدية
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 (الصورة53) قرح مستديرة في األمعاء

 
 (الصورة54) تقرحات مستديرة في األمعاء
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المشار القرحات ووجود التقرحي االمعاء اللتهاب باالضافة االمعاء بطانة وسماكة بوضوح النخري االمعاء التهاب تظهر                 (الصورة55)

 اليها باألسهم السوداء
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 (الصورة56) التهاب االمعاء التقرحي

 
 

بين تشريحيا التمييز جدا والصعب الصعب من يكون قد الحقيقة            في
فاألعراض NE النخري األمعاء التهاب وبين UE التقرحي األمعاء           التهاب
في جميعها تظهر ان ممكن التقرحي األمعاء التهاب في تظهر            التي
األخيرة هذه وباستثناء الكبدية اآلفات ذلك في بما الناخر األمعاء            التهاب
والنخري التقرحي األمعاء التهاب بين التمييز الصعب من يكون           قد

  والكوكسيديا
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 المطثية العسيرة :
  كلوسترديوم ديفيسيل

Clostridium Difficile  
 
 

  عبارة عن جراثيم ايجابية الغرام عصوية قادرة على التبوغ
 

CDAT واختصارا Clostridium Difficile A Toxin للمطثية العسيرة A الذيفان 
 أو TCDA عادة ما يوصف بأنه سم داخلي قوي .

 
 يعمل السم عن طريق تعديل بروتينات GTPase للخلية المضيفة عن طريق

 تشكيل روابط تساهمية بينها وبين مجموعات الغلوكوز (تسمى هذه
 العملية glucosylation) مما يؤدي إلى تغييرات في األنشطة الخلوية .

 
 يؤدي التعرض لهذا السم إلى تغييرات فورية في الشكل الخلوي بما في

 ذلك فقدان سالمة الهيكل بسبب قلة األكتين الخيطي (F-actin) وزيادة
  األكتين الكروي.

 
 يؤدي عدم تنظيم خيوط األكتين والهيكل الخلوي إلى زيادة نفاذية

 الموصالت المحكمة، مما يؤدي إلى تلف شديد بالخاليا الظهارية وإفراز
 السوائل. يعد تجمع السوائل وإفرازها تاليين لتلف الغشاء المخاطي الذي

 يحدث بعد التعرض لهذا السم .
 

  تؤدي التغيرات الواضحة في نظام الخيوط الدقيقة إلى موت الخلية. هذه
 التغيرات ناتجة عن تعطيل بروتينات Rho التي تلعب دوًرا مهًما في تنظيم

 الموصالت المحكمة
 

  أي تخرب ظهارة األمعاء كما مر سابقا عن طريق الموت المبرمج
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 أيضا تمتلك المطثية العسيرة الذيفان B الذي يسمى
  Clostridium Difficile A Toxin واختصارا CDBT ولكن  الكثير من الدراسات
 منذ الثمانينيات وجدت أن الذيفان B وحده غير قادر على احداث االصابة اال

 اذا كان مقترنا بالذيفان A القادر على احداث االصابة وحيدا .
 

 غالبا ما يكون احد اسباب االصابة المهمة بالمطثية العسيرة هو
 االستخدام المكثف والجائر للصادات الحيوية مما ينتج عنه خلل في

 ميكروفلورا األمعاء .
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 عالقة الكلوسترديوم بالكوكسيديا والسالمونيال
 
 

بنوع الدجاج يصاب ما فنادرا الوحدة الكلوسترديوم سالالت تحب ال            غالبا
من عديدة انواع اجتماع هو الشائع انما الكلوسترديوم من واحد            معين
النخري االمعاء التهاب نرى أن يمكن ولذلك بعضها مع           الكلوسترديوم
رؤية عدم يعني ال وذلك نفسه الطائر في الرخو الشلل وحاالت             والتقرحي

  اعراض نوع واحد من الكلوسترديوم لوحده في حاالت قليلة
 

  وايضا تترافق الكلوسترديوم بشكل شبه دائم مع الكوكسيديا
 

دراسة من لكم نقلته يوم 42 عمر الحم دجاج قطيع من مأخوذ الجدول               هذا
 في موقع

The poultry site  
 هذه الدراسة تبحث في العالقة بين السالمونيال وسالمة األمعاء:

 حقول الجدول كما يلي:
بسبب النفوق نسبة _3 / األعورية الكوكسيديا 2_مستوى العالج/ _1          
نسبة _5 الجو/ في السالمونيال نسبة _4 / النخري األمعاء            التهاب

 السالمونيال في األعورين.
عليه أجريت الذي يوم بعمر42 الالحم الدجاج أن الدراسة هذه وضحت             لقد
تسببها (التي النخري األمعاء التهاب من حادة حالة لديه والذي            الدراسة
ولكن للسالمونيال أعلى انتشار دائمًا تملك ال بيرفرنجنس)          كلوسترديوم
من أعلى استعمار إلى يؤدي ال النخري األمعاء التهاب أن من الرغم              على
لإلصابة تؤدي قد المعوية اإلصابات زيادة ان إال بالضرورة السالمونيال            قبل

 بالكوكسيديا تينيال.
كان السالمونيال استعمار فإن تينيال بالكوكسيديا التحكم تم عندما           لكن

 أقل بكثير.
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بزيادة تينيال الكوكسيديا بها تقوم التي الطريقة فهم تمامًا يتم            لم
التي بالطرق تتأثر ان يمكن فإنها السالمونيال قبل من           االستعمار

 نستخدمها للسيطرة على الكوكسيديا تينيال
الكوكسيديا بلقاح تلقيحها تم التي القطعان في السالمونيال انتشار           وإن
% بنسبة16 واقل تلقيحها يتم لم التي القطعان من بنسبة%17 أقل             كان

 من القطعان التي تمت معالجتها بمركبات األيونوفور.
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المناسب الوسط نزعزع أن هي الكلوسترديوم لعالج وسيلة أفضل           إن

  لتعايشها وتكاثرها بالتزامن مع معالجتها بالصادات الحيوية
 

قبل علينا يجب لذلك والمتعادل القلوي الوسط هو المناسب الوسط            وهذا
توضيحها) سيتم نقطة (هنا وبالتزامن الحيوية الصادات باستخدام          البدء
تجدي أال الممكن من الشديدة الحاالت ففي حمضيًا الوسط جعل            معها
المرض مرحلة تتقدم عندما وذلك نفعًا الفم طريق عن الحيوية            الصادات
الناقل الكولسترديوم ذيفانات تمنع حيث العصبي الشلل لمرحلة          وتصل

 العصبي األستيل كولين من التحرر من المشابك العصبية
أو األموكسي مثل الصادات لبعض العضلي للحقن نلجأ الحالة هذه            في

  جنتاموكس(جنتامايسن مع أموكسي)
  أو لينكومايسين أو اللينكوسبكتين(لينكومايسين مع سبكتينومايسين)

 وإن كانت الحالة متقدمة جدًا ممكن أال يجدي الحقن نفعًا أيضًا
  من الجيد اضافة صادات في العلف بشكل وقائي جيدة مثل الباستراسين

  المحمضات في العلف
 المحمضات في الماء بشكل دوري وإن لم تكن هنالك إصابة

 
الصاد استخدام مع بالتزامن حمضيًا األمعاء وسط جعل نقطة           أوردت

 الحيوي
الوسط في تعمل ال الصادات من كثير أن نعلم ونحن ذلك سيتم كيف               لكن

  الحمضي أو أنها تعمل في الوسط الحمضي لكن لدرجةph معينة
 أو أنها تعمل بشكل أفضل في الوسط القلوي

مثًال الخل وأبسطها العلف في المحمضات بإعطاء النقطة هذه حل            ممكن
  وهنالك مجموعات أحماض مصنعة للعديد من الشركات.

ثم حيوي صاد دون عالية بجرعات محمضات مثًال الصباحي الخزان            واعطاء
  المتابعة باقي اليوم باستخدام المعالجة.
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عالية درجات في يعمل الذي سيللين األموكسي لدور اإلشارة تجب            وهنا
الوسط على (القضاء بالمحمضات العمل يمكنك وبالتالي الحموضة          من

  المالئم للكولسترديوم)
ميزة سيللين لألموكسي حيث الوقت نفس في الحيوي(معالجة)          والصاد

 هامة وهي انه:
مذكور هو كما ph=2 لغاية تصل عالية حموضة بدرجات األموكسي            يعمل

 في مجلة Journal of antimicrobial chemotherapy (الصورة57)

 
 فالوقاية هي الطريقة المثلى لتالفي خطر الكولسترديوم

 يجب التنويه إلى نقطة هامة:
اصابة أو اخرى معوية اصابة إجهادأو هنالك كان إن تنشط            الكولسترديوم
غير أنها يعني ال هذا لكن مناعة ضعف هنالك كان وإن             بالكوكسيديا

  متواجدة بالمزرعة أصًال.
أساليب فيها وتتبع المرضية المسببات من خالية المزرعة كانت وإن            حتى

  جيدة لألمن الحيوي
 

التربة(حول في تتواجد عديدة بأنواع الكولسترديوم أو المطثيات          فجراثيم
 المزرعة) بأعداد كبيرة جدًا
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 (الصورة57) تحمل األموكسي سيللين لدرجات عالية من الحموضة
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 هنالك امر هام جدا يجب االنتباه له وهو ان الكلوسترديوم ديفيسيل
 يزيد نشاط ابواغها في الوسط الحمضي .

 

 
االصابة عن العضوية االحماض استخدام عن كثيرا اتحدث          كنت

  بالكلوسترديوم ألن الوسط الحمضي غير مالئم لتعايش الكلوسترديوم
 

  أنا ال زلت اقول ان استخدام االحماض جيد في حاالت االصابة بالكلوسترديوم
 

  ولكن ألنني ال أملك من العلم إال القليل وأحاول التعلم
 

 وجب التوضيح :
 

للصادات الطويل االستخدام بعد وخاصة بالكلوسترديوم االصابة         عند
ديفيسيل بالكلوسترديوم اصابة حالة امام نكون قد مفرط وبشكل           الحيوية

  او المطثية العسيرة التي تنشط غالبا في هذه الحاالت
الذي هو الكلوسترديوم من نوع اي الجزم يمكن ال اقول كنت وكما              طبعا
ان وغالبا الدواجن تصيب شائعة انواع اربعة فهنالك بالمزرعة الطيور            اصاب

  احداها ال تاتي منفردة انما تاتي مع بعضها وقد تترافق مع الكوكسيديا
 

العسيرة المطثية ابواغ نشاط من يزيد الحمضي الوسط ان هو            المهم
  وبالتالي فهو خطر في هذه الحالة

 
والمفرط الطويل العالج بعد الكلوسترديوم جاءت أن وببساطة          حقليا
يجب وال متواجدة العسيرة المطثية ستكون فغالبا الحيوية          بالصادات

  استخدام االحماض لكي ال يزيد نشاط هذه األبواغ
 

انواع ببعض االصابة عند االحماض استخدام من ايضا الحذر           ويجب
 الكوكسيديا التي يزيد الوسط الحمضي من شدتها .
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 نقطة يجب مراعاتها

 
 الكثير من المربين وحتى بعض األطباء عند رؤيته لزرق (مصع) بلون عسلي

  او بني غامق يجزم بأن هذا هو نتيجة لالصابة بالكلوسترديوم
 وذلك ممكن كثيرا ولكنه ليس سببا للتشخيص والجزم بوجود

  الكلوسترديوم
 حيث أن الطائر يقوم بافراغ الفضالت من المجمع حوالي 12-18 مرة في
 اليوم من ضمنها 2-5 مرات يوميا هي الفضالت (المصع) الموجودة في

  االعورين والتي يكون لونها بنيا بدرجات مختلفة
 

 ولعل ما يقودنا لالعتقاد بوجود الكلوسترديوم بشكل أقوى هو مشاهدتنا
 للمصع البني الحاوي على فقاعات غازية  (الصورة58)

  وايضا هو ليس دليل مؤكد فال بد من التشريح
 

 
 (الصورة58) المصع البني اللون الحاوي على فقاعات غازية
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  الوقاية من الكلوسترديوم
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  البروبيوتيك والبريبايوتيك

 هي من أفضل الطرق للوقاية من الكلوسترديوم
 

: Probiotic أوال البروبيوتيك 
 

 أصل الكلمة التيني حيث تتكون من مقطعين : المقطع األول ( برو ) وتعني
 ألجل والمقطع الثاني ( بيوتيك ) ويعني الحياة وذلك يبدي تضاد واضح في

 المعنى مع كلمة مضاد حيوي أنتي بيوتيك والتي تعني ضد الحياة أي ضد
 حياة الميكروب الذي يؤدي استخدامه إلى خلل وإرباك للبكتريا الطبيعية

 لألمعاء .
 

 البروبيوتيك عبارة عن جراثيم حية تعيش في الجهاز الهضمي لها مفعول
 مفيد لكونها تقلل اضطرابات القناة الهضمية وتحسن من االمتصاص

 والهضم في األمعاء .
 

 وكذلك تحسن من التحويل الغذائي وتزيد من عمل الجهاز المناعي وتقلل
 عمل السموم البكتيرية .

 
 أنواع البروبيوتيك :

 
 تصنف البروبيوتيك إلى أصناف  توجد بشكل مستعمرات مثل :

  الالكتوباسيلس / انتروكوكاس / ستربتوكوكاس
 وأصناف أخرى توجد بصورة حرة مثل :

 باسيالس / سكاروميسيس
 

 او تصنف اعتمادا على إفراز حمض الالكتيك مثل الالكتوباسيلس
 ومن المعروف أن إفراز هذا الحمض يحد من نشاط البكتريا الضارة التي

 تنشط في الوسط القلوي غالبا .
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 والنوع اآلخر الذي ال يفرز حمض الالكتيك مثل : الباسيالس ستاالز والخمائر
 بأنواعها  .

 
 وتتميز هذه الكائنات الدقيقة النافعة بالعديد من الصفات مثل كونها

 بكتيريا طبيعية من أمعاء الطيور وقادرة على بناء المستعمرات والنمو
 ومقاومة العصارة الصفراوية والتغيرات في درجة الحموضة .

 
 كيفية عمل البروبيوتيك داخل الجهاز الهضمي :

 
 النشاط الغذائي ضد البكتريا الضارة : أو رد الفعل المضاد للبكتريا❖

 وذلك عن طريق إفراز مواد تقوم بتثبيط نمو البكتريا مثل
 البكتريوسين وبيروكسيد الهيدروجين وأيضا خلق بيئة غير مناسبة

 لنمو البكتريا الضارة عن طريق زيادة الحموضة المعوية مثل
 األحماض العضوية (حمض الالكتيك وحمض األسيتيك )

 االستقصاء التنافسي للبكتريا الضارة : ألنه بزيادة البكتريا النافعة❖
 وتوطنها على جدار األمعاء والتنافس على المستقبالت الخلوية على

 سطح الخاليا الطالئية  ال يعطي فرصة للميكروبات الضارة بالتوطن
 كما أن كثرة أعداد البكتريا النافعة واستهالكها للمواد الالزمة

 لنموها وتكاثرها يؤدي لحرمان البكتريا الضارة الستغاللها لنفس
 الغرض .

  تغيير التمثيل الغذائي :❖
 زيادة نشاط األنزيمات الهضمية : الالكتوباسيالس تزيد من انتاج

 األنزيمات الهضمية المعوية مثل : األميليز / البروتياز / الليباز مما
 يؤدي إلى زيادة كفاءة هضم العلف وزيادة معدالت األوزان .

  تقليل مستوى األمونيا في القناة الهضمية للطائر وكذلك في الدم❖
  حيث أن وجود الكائنات الدقيقة يقلل من نشاط اليورياز وبالتالي

 تقليل كميات األمونيا الناتجة مما يحسن صحة الطائر ويعزز نموه .
  زيادة الهضم واالستفادة من العلف :❖
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 تلعب البكتريا المعوية النافعة دورا هاما في عملية الهضم
 وامتصاص الغذاء وتشارك في التمثيل الغذائي للعديد من مكونات

 العلف كما انها تزيد من طول وعمق الخمالت المعوية مما يؤدي
 إلى زيادة معدالت األوزان

❖: Enterotoxin معادلة السموم الداخلية 
 تنتج الالكتوباسيلس بعض المواد التي تؤدي إلى تحييد السموم

 المعوية التي تنتجها البكتريا الضارة (مثل سموم الكلوسترديوم) أو
 تقلل من تأثيرها .

 تحسين كفاءة الجهاز المناعي المعوي :❖
 تساعد البروبيوتيك في نمو ونشاط األنسجة الليمفاوية المرتبطة

 بالقناة الهضمية مما يزيد كفاءة الماكروفاج أو الخاليا المناعية
 اآلكولة ويزيد انتاج األمينوجلوبيولين IGA كما تحد من انتاج

 السيتوكينات الموالية لاللتهابات مع تعزيز انتاج السيتوكينات
 المضادة لاللتهابات وكذلك تحسين وظيفة وعدد الخاليا الليمفاوية
 في الصيصان حديثة الفقس مع زيادة انتاج وافراز المخاط المعوي

 وتقوية وزيادة انتاج البروتينات الحامية للقناة المعوية .
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 طرق استخدام البروبيوتيك :
 

 1.تستخدم في مزارع انتاج الدواجن عادة في مياه الشرب أو تستخدم
 علفيا ويراعى تكرار االستخدام على األقل ثالث مرات اسبوعيا

 للحصول على افضل النتائج ويجب األخذ بعين االعتبار درجات الحرارة
 العالية التي يتعرض لها العلف المحبب ألنها تقتل البروبيوتيك .

 وأيضا يجب مراعاة عدم استخدام الصادات الحيوية علفيا في الوقت
 الذي نستخدم فيه البروبيوتيك علفيا وعدم استخدامها في ماء

 الشرب في الوقت الذي نستخدم فيه البروبيوتيك في ماء الشرب .
 

 2. تستخدم عن طريق الرش الملون على الصيصان حديثة الفقس
 وتعد هذه الطريقة أفضل طرق االستخدام ألنها تسبق بشكل كبير

 كل البكتريا الضارة في الوصول لجدار أمعاء الطائر.
 

 فوائد استخدام البروبيوتيك :
 

  زيادة المناعة وتقليل حدوث العدوى●
 تقليل االلتهابات●
  زيادة امتصاص المعادن●
  منع البكتريا الضارة من النشاط والتكاثر أثناء فترات اإلجهاد●
  زيادة انتاج الفيتامينات في جسم الطائر●
 تقليل مستوى األمونيا في القناة الهضمية للطيور وكذلك●

  في الدم
  انخفاض درجة الحموضة في القناة الهضمية●
 تقليل تأثير المواد السامة الموجودة في العلف●
 تقليل وتثبيط األضرار التي تحدث للطائر●
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: Prebiotics ثانيا البريبايوتيك 
 

 هي عبارة عن مواد كربوهيدراتية غير قابلة للهضم تقوم بتحفيز نمو
 ونشاط الميكروفلورا الموجودة في القناة الهضمية للدواجن ومن

 أمثلتها : أوليجوساكريد وسكريات غير نشوية .
 وتستخرج البريبايوتيك من أنواع مختلفة من الخضراوات والفاكهة وتتميز

 البريبايوتيك بأنها أكثر استقرارا من البروبيوتيك حيث تصل للمعدة دون
 تغيير على عكس البروبيوتيك التي تتأثر بأنزيمات الجهاز الهضمي .

 
: Synbiotics ثالثا السينبيوتيك 

 
 عبارة عن خليط  تآزري  من البروبيوتيك والبريبايوتيك يقوي كل منهما

 عمل اآلخر من أجل قناة هضمية صحية .
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  تم  بعونه تعالى
   15\5 2020  م
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●aldoagn.com موقع الدواجن 
●the poultry site موقع 
●merck vet manual  موقع 

 

* Arizona Department of Health Services. 
Division of Public Health Services  
Office of Public Health Emergency Preparedness and Response 
 

● msdvetmanual.com/ Overview of Gangrenous Dermatitis in Poultry/ By Kenneth Opengart,          
MS, DVM, PhD, DACPV, Keystone Foods 

 
● https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/The_Role_of_Clostridium_perfringens_Toxins_in_

Gas_Gangrene 
 

 
● https://www.wur.nl/en/project/CLOSPORE-Understanding-the-Clostridium-spore-a-pre-requis

ite-for-disease-interventions-and-exploitation.html 
● https://microbiologyinfo.com/differences-between-exotoxins-and-endotoxins 

 
● The Pennsylvania State University/The Graduate School/Department of Veterinary and 

Biomedical Sciences/CHARACTERIZATION OF CLOSTRIDIUM PERFRINGENS BETA2 
TOXIN/A Thesisin Pathobiology by Abhijit Gurjar 2008 Abhijit Gurjar 

Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy /May 
2008 

 
● https://thepoultrysite.com/articles/necrotic-enteritis 
● Diseases of Poultry /Editor in Chief: David E. Swayne/Associate Editors: John R. Glisson, 

Larry R. McDougald, Lisa K. Nolan, David L. Suarez, and Venugopal Nair 
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