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سوء الرعایةالناتجة عن  االضطرابات  الصحیة بعض 

 .المراعي تكزز .١

  .تخلون الدم.٢

  .متالزمة البقرة السمینة .٣

  .النفاخ.٤

  .انزیاح المنفحة.٥

.الخزل الوالدي.٦

.العرج.٧

  التخمة.٨

  

  ماضتخمة الكرش ـ الَح
التعریف 

مرض استقالبي ھضمي یصیب األبقار نتیجة سوء الرعایة حیث تتمكن البقرة من تناول كمیات كبیرة من  وھي 
سھلة التخمر أو باألعالف الجافة والحبوب المطحونة أو ) كربوھیدرات(المواد الغذائیة الغنیة بالمواد النشویة 

مما یؤدي في البدایة إلى  الكرش رانتمدد جدھذا یؤدي إلى و) …برغل  -خبز  - شعیر  -قمح (غیر المطحونة 
زیادة نشاط حركاتھ ثم ال یلبث ھذا النشاط أن یتحول بعد فترة إلى جمود أو شلل وخاصة إذا كانت ھذه األعالف 

یرافق ذلك اضطراب في عملیات التخمر واالستقالب وحدوث حالة حماض حادة في الكرش ، فاسدة أو ردیئة 
  . حالة تسمم الدم و  وس الكرش وحدوث تجفافنتیجة لزیادة حمض اللبن في كیم

  :آلیة حدوث المرض 
في الظروف الطبیعیة للكرش تقوم المیكروبات الموجودة فیھ بتخمیر وھضم السكریات الموجودة في جدران 

حیث ینتج عن التخمر حموض ) نشاء وسكریات(وفي محتویات الخالیا ) األلیاف القابلة للھضم(الخالیا النباتیة 
ھذه الحموض %). ١٠(وحمض الزبدة %) ٢٠(وحمض البروبیونیك %) ٧٠(ة طیارة وھي حمض الخل دھنی

ستؤدي إلى انخفاض باھاء وسط الكرش لوال وجود وسائل دارئة أھمھا امتصاص ھذه الحموض من جھة 
 وھكذا یبقى رقم الحموضة.وتخفیف الحموضة بإفراز بیكربونات الصودیوم عن طریق اللعاب من جھة أخرى

ولكن في حال ازدیاد انتاج الحموض عن الحد الذي یمكن درئھ سیؤدي ) ٦.٨ـ  ٦.٣(ضمن المستوى الطبیعي 
ھذا إلى انخفاض الباھاء بشكل كبیر وسیؤدي ذلك إلى تلف أو إیقاف عدد كبیر من بكتریا الكرش المحللة 

وزیادة الوقت الذي تبقى  للسللوز وھذا سیؤدي إلى انخفاض ھضم األلیاف وسیحدث خمول في حركات الكرش
  .فیھ المواد العلفیة في الكرش والذي یؤدي إلى انخفاض الشھیة

عند ازدیاد الحموضة یموت كثیر من أنواع البروتوزوا المسؤولة عن التخمرات الطبیعیة في الكرش وتنشط بدال 
وھذا ) د(و ) ل(لبن منھا العصیات اللبنیة وتصبح ھي السائدة في الكرش وتقوم بإنتاج نوعین من حمض ال

  ).ل(مختلف عما تنتجھ ھذه العصیات في الحالة الطبیعیة حیث تنتج فقط النوع 
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یبدأ امتصاص ھذه الحموض المتزایدة إلى الدم وھذا یرفع من حموضتھ وھذا ینھك جسم البقرة التي تحاول 
بر نتیجة استقالب حمض اللبن فیزیولوجیا جسمھا أن تتخلص من أیونات الھیدروجن الزائدة وتحدث المشكلة األك

  .وفي الحاالت الشدیدة تنفق البقرة نتیجة الحماض ونتیجة امتصاص المركبات السامة من الكرش). د(من النوع 
أما في الحاالت األخف وطأة فقد تجتاز البقرة مرحلة الحماض ولكن یبقى الھضم في الكرش غیر طبیعي حیث 

  .ائحة ومن فقد شھیةتعاني البقرة من اسھال مصفر كریھ الر
  .والكیتوزس لألظالف قد ینتج عن مرض الحماض حالتان خطیرتان ھما التھاب الصفائح الحساسة

  :أسباب المرض
  .تناول األبقار لكمیات كبیرة من األعالف الغنیة بالكربوھیدرات مثل الحبوب والخبز والشوندر.١
التي مازالت في اإلطوار االولى من نموھا وخاصة في  الرعي على حقول الذرة الصفراء غیر الناضجة.٢

فصل الجفاف وھذا النوع من الغذاء یكون سامًا بسبب احتوائھ على نسبة عالیة من الھیدروسینانید 
  .الھضم  سیئةباإلضافة إلى احتوائھ على كمیات كبیرة من األلیاف 

.ب أو التفاح أو العنبعدم توازن العلیقة وزیادة تغذیة الحیوان على تفل البیرة الرط.٣
. باأللیافتقدیم األعالف الفقیرة .٤
للتحویل المفاجئ للحیوانات كما أن  .عدم التدرج في زیادة األعالف المركزة لحیوانات التسمین كالعجول.٥

من نظام غذائي خشن إلى نظام أخر مكوناتھ من الحبوب وترك الحیوان یلتھم من الغذاء الجدید دون 
حدوث سوء الھضم الحاد بشكل عرضي بسبب عدم تعودھا علیھ وقد تبین أن ضبط دور كبیر في 

.األبقار واألغنام المعتادة ال تصب بالحموضة 
تقدیم كمیات كبیرة من األغذیة الفاسدة أو التي أصابتھا بعض الفطور أو الخمائر التي تعرضت للصقیع .٦

 -ابخ ومخلفات الصناعات الغذائیة مثل ورق الشمندر وقصب الذرة واألغذیة الفاسدة وفضالت المط
.الخبز الجاف أو المبلل وال سیما إذا كان متعفنًا 

احتواء السیالج على كمیات بسبب ویمكن في حاالت كثیرة أن یؤدي السیالج إلى ھذا اإلضطراب وذلك .٧
تي تقطیع المواد أو األعشاب الوبسبب  .٣.٨كبیرة من حمض اللبن بحیث تكون درجة الباھاء أقل من 

تمت صناعة السیالج منھا بشكل دقیق وھذا سیضعف من عملیة االجترار والتي تؤدي إلى تدفق كمیات 
  .كبیرة من اللعاب الغني بمادة البیكربونات الدارئة لحموضة الكرش

:األعراض

 وعدم تناول العلیقةضعف اإلنتاج.

 نتیجة ازدیاد حموضة الدم التھاب الصفائح الحساسة كما قد یحدث . 

وتحدث زیادة في نبضات القلب عن العمل مؤدیَا إلى زیادة حدة التنفسالكرش  قد یتوقف.

 عدم انتظام درجات الحرارة.

مرونة الجلد  تغیر.

قد تظھر حاالت إسھال.

 التخبط واإلغماء والموتیحاول الحیوان رفس بطنھ ثم.
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  :المعالجة 
  :التالیة یجب أن تكون المعالجة موجھة لتحقق األھداف 

. تطبیق الحمیة الغذائیة على األبقار لمدة ثالث أیام.١
  .على حفرة الجوع الیسرى عدة مرات في الیومإجراء مساجات .٢
  .العمل على إفراغ الكرش من المحتویات الزائدة بما أمكن من السرعة .٣
   .الكرش إعطاء منشطات .١
  إعطاء وفاتحات شھیة.٢
  .الناجمة عن سوء الھضم واالستقالب تخلیص العضویة من السموم الذاتیة .٣
  .إعادة توازن السوائل والشوارد في الدم واألنسجة حقن الكھارل .٤
  .باستخدام بیكربونات الصودیوم عن طریق الفم معادلة الحموضة المفرطة لمحتویات الكرش.٥
  .ووصف مضادات الھیستامین .٦
.في الكرشحقن مضادات حیویة واسعة الطیف للقضاء على الجراثیم الضارة .٧
  .ة والتي ال تستجیب للعالج یجب إجراء فتح جراحي للكرش وتنظیفھ من محتویاتھدفي الحاالت الشدی.٨

  :الوقایة من المرض
.ومنع تغیر العلف بشكل مفاجئ متوازنةالحیوانات بطریقة  تغذیة.١
   من دخول مستودعات العلف الحیوانات  منعیجب .٢
  .ى خلطة غنیة بالمركز بشكل تدریجيإل فقیرة بالمركزیجب االنتقال من خلطة .٣
  ،كغ  في الوجبة الواحدة ٤الحد من كمیة األعالف المركزة بحیث ال تتجاوز .٤
.تأمین األعالف المالئة ذات األلیاف الطویلة مثل الدریس الجید .٥
.االستبدال الجزئي للحبوب الغنیة بالنشاء مثل الشعیر بأعالف غنیة باأللیاف مثل تفل الشوندر.٦
 ١٥٠أو تقدیم حوالي . طن علف/كغ  ١٥بیكربونات الصودیوم إلى العلیقة لتعدیل الحموضة  بنسبة  إضافة.٧

  .غرام للحیوان في الیوم
  

  : النفاخ

  :لمحة فیزیولوجیة عن الھضم عند األبقار

لیست تتمیز األبقار بخاصیة ابتالع األعالف ابتالعًا سریعًا دون المضغ الكامل وتعد ھذه األعالف المتناولة 

مما یساعد على تھیئة الظروف  جاھزة لعملیات الھضم والتخمر النھائیة ، حیث تبقى فترة من الزمن في الكرش

وتبدأ بعد ھذه المرحلة الحركات الموجھة لخلط األعالف . ركبات العلیقة صعبة الھضمملمواصلة عملیة التخمر ل

ثانیة بفضل عملیة االجترار ، وھي العملیة الفیزیولوجیة ومزجھا جیدًا ودفعھا إلى األمام بغیة إرجاعھا إلى الفم 

القوام العجیني  التي تستھدف تقطیع ومضغ األعالف بصورة جیدة بإعادتھا إلى الفم و مضغھا جیدًا حیث تأخذ

وُتبتلع ثانیة بصورة نھائیة ، وبعدھا تتعرض الكتلة الغذائیة في الكرش لعملیات ھضم میكروبیولوجیة 

معقدة بفضل األحیاء الدقیقة الموجودة في الكرش والتي تؤدي إلى تخمر وھضم المواد الغذائیة  وبیوكیمیائیة

  .وخاصة السللوز
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بسبب عملیات التخمر وتشكل األحماض الدھنیة الطیارة مثل  ٦.٨ـ  ٦.٣إن باءھاء  عصارة الكرش یتراوح بین 

حمض الخل وحمض اللبن وحمض الزبدة إال أن إفراز اللعاب وابتالعھ المستمر یعادل نواتج التخمر الحامضیة 

األمالح وجود كمیة كبیرة من وكذلك فإن تعادل الحموضة یحدث نتیجة المتصاص األحماض المتواصل و 

  .الكربونیة والفوسفوریة في الكرش والتي ترد مع اللعاب

جھاز العصبي الإلرادي  الیتم التحكم بوظائف المعدات بواسطة المركز العصبي في البصلة السیسائیة ومن خالل 

 افة إلى درجة باءھاء الكرشوذلك اعتمادًا على التنبیھات العصبیة التي تتنبھ نتیجة تمدد جدران المعدات باإلض

  .والتي تؤثر جمیعھا في نشاط الكرش

یتشكل في الكرش غازات متنوعة وبكمیات كبیرة نتیجة التخمرات الناتجة عن نشاط األحیاء الدقیقة ویتكون 

معظمھا من غاز المیتان واألمونیاك وثاني أوكسید الكربون ، ویطرح معظمھا عن طریق الفم بواسطة عملیة 

  .األمعاءأو عن طریق  التجشؤ

یعرف نفاخ الكرش على أنھ فرط تمدد الكرش بالغازات الناتجة عن التخمر  وقد تكون ھذه الغازات على رغوة 

  .أو غازات حرة )  سائل+ غاز (

وھو امتالء الكیس الظھري والبطني للكرش بالكتلة الغذائیة المختلطة بالغازات  وسبب ذلك ھو  :النفاخ الرغوي

   .إنتاج الرغوة والتي تعیق خروج الغازات من الكیس الظھري للكرش عن طریق التجشؤ

  : واألسباب التي تؤدي إلى ذلكومن أھم أخطاء الرعایة 

  .تقدیم عالئق غیر متوازنة.١

  .العلفیة التي تحتوي على الصابونینتقدیم المواد .٢

  .تناول الفصة أو األعشاب المنداة.٣

  .تناول أوراق الشوندر القرنبیط والذرة الصفراء.٤

  .تناول األبقار نبات الذرة األخضر مما یؤدي إلى التسمم بالسیانید.٥

  .ضعف عضالت الكرش وانسداد طریق المريء.٦

  : اآللیة اإلمراضیة

ل للرغوة تتجمع فقاعات الغاز  في الكیس الظھري وتمنع خروج الغازات من الكتلة نتیجة وجود المواد التي تشك

الغذائیة المتخمرة وینتج عن ذلك كتلة من الرغوة واألعالف والذي یزید األمر سوءا حدوث كبح لمنعكس 

وبعد التجشؤ من جھة ویحدث تنبیھ لعضالت جدار الكرش من جھة أخرى حیث تزداد التقلصات لكن دون فائدة 

  .فترة یحدث خمول في العضالت ثم تتوقف

یؤدي ضغط الكرش على التجویف الصدري إعاقة عمل القلب وإعاقة الشھیق وھذا یؤدي إلى نقص أكسجة 

  ..وقد یؤدي إلى النفوق واضطراب في وظائف الجسم
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واحتقان ملتحمة یالحظ على الحیوان انتفاخ شدید في الخاصرة الیسرى مع ألم وصعوبة في التنفس : األعراض 

  .العین و انخفاض أو انعدام حركات الكرش

  

   :النفاخ الغازيأسباب 

  .، حبال انسداد المريء الناتج عن وجود جسم غریب كقطعة شوندر أو بطاطا أو أكیاس النایلون.١

شلل وتضیق في فتحة الفؤاد ناتج عن وجود السموم النباتیة مثل النیكوتین أو من خالل الذیفانات .٢

  .تناول أعالف تؤدي إلى شلل العصب الحائر أو .الموجودة في الكرش مثل الھستامین

تطور الكرش وكمیة ضعف عضالت الكرش عند العجول الصغیرة التي لم یحدث لیھا تناسب بین .٣

  .األعالف

  .نقص األلیاف الخام في العالئق المتناولة.٤

  : اآللیة اإلمراضیة

في الكیس الظھري والذي یزید األمر سوءا حدوث   اتتتجمع الغاز نتیجة وجود عوائق تمنع خروج الغازات 

كبح لمنعكس التجشؤ من جھة ویحدث تنبیھ لعضالت جدار الكرش من جھة أخرى حیث تزداد التقلصات لكن 

  .دون فائدة وبعد فترة یحدث خمول في العضالت ثم تتوقف

تجویف الصدري إعاقة عمل القلب وإعاقة الشھیق وھذا یؤدي إلى نقص أكسجة یؤدي ضغط الكرش على ال

  ..واضطراب في وظائف الجسم وقد یؤدي إلى النفوق

  :األعراض

  .زیادة في عدد حركات الكرش ثم یعقبھا انخفاض وتوقف.١

  .تسارع ضربات القلب.٢

  .یصبح التنفس بطيء.٣

  .انتفاخ شدید في الخاصرة الیسرى وتمدد جدار البطن.٤

.ضطراب الدورة الدمویة والتنفس وقد یحدث نفوق الحیوانا.٥

  :عالج النفاخ الغازي

 بواسطة اللي المعدي أو عن طریق البذل بواسطة المبذل : إما یعتمد على مبدأ إزالة الغازات المتشكلة

إلى وإفراغ الغازات ببطء تفادیًا لحدوث الصدمة نتیجة انخفاض ورود الدم في حفرة الجوع الیسرى 

  .المبذل عدة أیام في حفرة الجوع ، ویمكن تركالدماغ

 وكربونات الكالسیوم  )مل ٥٠ـ  ١٠(والفورمالین  مضادات التخمر إعطاءباإلضافة لما سبق یجب.  

  :عالج النفاخ الرغوي

 ٥مل الیود  ٢٠إعطاء لیتر من محلول الكحول الممزوج مع.%  
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  لیتر حلیب حیث  ٣كزیت الزیتون أو زیت البرافین أو إعطاء أحد أنواع الزیوت النباتیة عن طریق الفم

  .وإعطاء دواء سیلبیفون عن طریق الحقن. تقلل المواد السابقة من ثبات الرغوة

 لیتر ماء/غرام ٢٠٠یفضل تجریع بیكربونات الصودیوم .      

  العرج
القوائم في األطراف وھو عدم قدرة األبقار على الحركة بشكل طبیعي ناتج عن خلل یصیب بعض أجزاء 

  .األمامیة أو الخلفیة  وتكون أكثر المشاكل في منطقة األظالف

التھاب الجلد ما . الفلغمون ما بین الظلفي. التھاب الصفائح الحساسة: أھم األمراض التي تؤدي إلى العرج

  .كسر عظمة الظلف. التھاب جلد األصابع. بین السالمي

  :الحلوب إجراءات التحكم بالعرج عند األبقار

أواستخدام تغطیس األقدام قبل إدخال %  ٥غسیل األظالف أو القدم بالكامل باستخدام الفورمالین .١

  .األبقار إلى الحظائر  أو إلى المحلب

تتكاثر الجراثیم في ظروف البیئة القذرة فتجمع السوائل والروث في :  اإلیواء الصحي لألبقار.٢

  .بة األظالف بالتھابات مختلفةظروف دافئة یؤدي إلى ازدیاد احتمال إصا

اإلصابة بالتھابات الصفائح الحساسة تحدث كنتیجة من نتائج أخطاء التغذیة : التغذیة الجیدة لألبقار.٣

نتیجة زیادة التغذیة على المركزات والتي تؤدي لمرض التخمة و زیادة حموضة الدم وامتصاص 

ساسة وبالتالي على األظالف ویتم ضبط المركبات السامة من الكرش والذي یؤثر على الصفائح الح

التغذیة الجیدة بتقلیل التغذیة على المركزات أثناء الفترة الجافة وبتقدیم األعالف المالئة الخشنة ذات 

  المحتوى الجید من األلیاف

تقلیم األظالف  حیث یجب قص جمیع النموات الزائدة للمادة القرنیة ویجب أن یكون الظلف األنسي .٤

ویجب الحصول على سطح تحمیل منبسط .ویجب تقلیم الظلف الوحشي بناء على ذلكسم  ٧بطول 

للسطح السفلي للظلف ویجب التعقیم بعد التقلیم بأحد المطھرات المستخدمة على الجلد كصبغة الیود 

.أو برمنغنات البوتاسیوم
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  أسس الرعایة الصحیة لألبقار
یؤمن وقایتھا من االصابة باألمراض ویجعلھا في حالة صحیة إن توفر الرعایة السلیمة لألبقار الحلوب 

جیدة  تمكنھا من إنتاج حلیب صحي نظیف وبكمیات كبیرة ویقلل من تكالیف العالج ویقلل من الخسائر 

  . الناجمة عن تدھور الحالة الصحیة لألبقار

  :یلي أھم اإلرشادات المعلقة بالرعایة الصحیة  لألبقار الحلوب وفیما

األبقار ضد األمراض المعدیة المنتشرة في البلد بشكل عام والتي تحددھا برامج الوقایة ) تحصین(تمنیع .١

والتحصین الصادرة عن مدیریة الصحة الحیوانیة ومن أھم األمراض التي یتم التحصین ضدھا في سوریة 

على جراثیم أو التمنیع ھو إدخال دواء یحتوي . (اإلجھاض المعدي والحمى القالعیة وطاعون المجترات

).فیروسات مضعفة أو یحتوي على أمصال مضادة من أجل استثارة الجھاز المناعي ورفع كفائتھ

.االستعانة باألطباء البیطریین لمتابعة الحاالت الصحیة والتناسلیة لألبقار وإنجاز سجالت صحیة للحیوان.٢

.عزل الحیوانات المریضة وعرضھا على الطبیب البیطري.٣

.حیوانات النافقة بشكل صحيالتخلص من ال.٤

.تطبیق البرامج الوقائیة لمنع اإلصابة بالتھاب الضرع.٥

.تطبیق إجراءات الحالبة الصحیة.٦

.تطھیر الحظائر بشكل دوري.٧

.تطبیق إجراءات النظافة العامة.٨

.عدم إدخال حیوانات جدیدة إلى القطیع قبل حجرھا والتأكد من خلوھا من األمراض.٩

.لألبقار حسب إنتاجھا أو حالتھا الفیزیولوجیةالتغذیة المتوازنة .١٠

.الحفاظعلى الظروف البیئیة من تھویة وحرارة ضمن المستویات المناسبة لألبقار.١١

  .مكافحة القوارض والحشرات وعدم السماح للقطط والكالب بالدخول إلى الزرعة.١٢

  

***************  
كلیة الزراعة/ سة ـ إنتاج حیواني نھایة مقرر رعایة الحیوانات الكبیرة لطالب السنة الخام
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بعض الاضطرابات  الصحية  الناتجة عن سوء الرعاية

1. تكزز المراعي .

2. تخلون الدم.

3. متلازمة البقرة السمينة .

4. النفاخ.

5. انزياح المنفحة.

6. الخزل الولادي.

7. العرج.

8. التخمة



تخمة الكرش ـ الحَماض

التعريف 

وهي  مرض استقلابي هضمي يصيب الأبقار نتيجة سوء الرعاية حيث تتمكن البقرة من تناول كميات كبيرة من المواد الغذائية الغنية بالمواد النشوية (كربوهيدرات) سهلة التخمر أو بالأعلاف الجافة والحبوب المطحونة أو غير المطحونة (قمح - شعير - خبز - برغل …) وهذا يؤدي إلى تمدد جدران الكرش مما يؤدي في البداية إلى زيادة نشاط حركاته ثم لا يلبث هذا النشاط أن يتحول بعد فترة إلى جمود أو شلل وخاصة إذا كانت هذه الأعلاف فاسدة أو رديئة , يرافق ذلك اضطراب في عمليات التخمر والاستقلاب وحدوث حالة حماض حادة في الكرش نتيجة لزيادة حمض اللبن في كيموس الكرش وحدوث تجفاف و حالة تسمم الدم  .

آلية حدوث المرض :

في الظروف الطبيعية للكرش تقوم الميكروبات الموجودة فيه بتخمير وهضم السكريات الموجودة في جدران الخلايا النباتية (الألياف القابلة للهضم) وفي محتويات الخلايا (نشاء وسكريات) حيث ينتج عن التخمر حموض دهنية طيارة وهي حمض الخل (70%) وحمض البروبيونيك (20%) وحمض الزبدة (10%). هذه الحموض ستؤدي إلى انخفاض باهاء وسط الكرش لولا وجود وسائل دارئة أهمها امتصاص هذه الحموض من جهة وتخفيف الحموضة بإفراز بيكربونات الصوديوم عن طريق اللعاب من جهة أخرى.وهكذا يبقى رقم الحموضة ضمن المستوى الطبيعي (6.3 ـ 6.8) ولكن في حال ازدياد انتاج الحموض عن الحد الذي يمكن درئه سيؤدي هذا إلى انخفاض الباهاء بشكل كبير وسيؤدي ذلك إلى تلف أو إيقاف عدد كبير من بكتريا الكرش المحللة للسللوز وهذا سيؤدي إلى انخفاض هضم الألياف وسيحدث خمول في حركات الكرش وزيادة الوقت الذي تبقى فيه المواد العلفية في الكرش والذي يؤدي إلى انخفاض الشهية.

عند ازدياد الحموضة يموت كثير من أنواع البروتوزوا المسؤولة عن التخمرات الطبيعية في الكرش وتنشط بدلا منها العصيات اللبنية وتصبح هي السائدة في الكرش وتقوم بإنتاج نوعين من حمض اللبن (ل) و (د) وهذا مختلف عما تنتجه هذه العصيات في الحالة الطبيعية حيث تنتج فقط النوع (ل).

يبدأ امتصاص هذه الحموض المتزايدة إلى الدم وهذا يرفع من حموضته وهذا ينهك جسم البقرة التي تحاول فيزيولوجيا جسمها أن تتخلص من أيونات الهيدروجن الزائدة وتحدث المشكلة الأكبر نتيجة استقلاب حمض اللبن من النوع (د). وفي الحالات الشديدة تنفق البقرة نتيجة الحماض ونتيجة امتصاص المركبات السامة من الكرش.

أما في الحالات الأخف وطأة فقد تجتاز البقرة مرحلة الحماض ولكن يبقى الهضم في الكرش غير طبيعي حيث تعاني البقرة من اسهال مصفر كريه الرائحة ومن فقد شهية.

قد ينتج عن مرض الحماض حالتان خطيرتان هما التهاب الصفائح الحساسة للأظلاف والكيتوزس.

أسباب المرض:

1. تناول الأبقار لكميات كبيرة من الأعلاف الغنية بالكربوهيدرات مثل الحبوب والخبز والشوندر.

2. الرعي على حقول الذرة الصفراء غير الناضجة التي مازالت في الإطوار الاولى من نموها وخاصة في فصل الجفاف وهذا النوع من الغذاء يكون ساماً بسبب احتوائه على نسبة عالية من الهيدروسينانيد بالإضافة إلى احتوائه على كميات كبيرة من الألياف سيئة الهضم .

3. عدم توازن العليقة وزيادة تغذية الحيوان على تفل البيرة الرطب أو التفاح أو العنب.

4. تقديم الأعلاف الفقيرة بالألياف .

5. عدم التدرج في زيادة الأعلاف المركزة لحيوانات التسمين كالعجول. كما أن للتحويل المفاجئ للحيوانات من نظام غذائي خشن إلى نظام أخر مكوناته من الحبوب وترك الحيوان يلتهم من الغذاء الجديد دون ضبط دور كبير في حدوث سوء الهضم الحاد بشكل عرضي بسبب عدم تعودها عليه وقد تبين أن الأبقار والأغنام المعتادة لا تصب بالحموضة .

6. تقديم كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة أو التي أصابتها بعض الفطور أو الخمائر التي تعرضت للصقيع مثل ورق الشمندر وقصب الذرة والأغذية الفاسدة وفضلات المطابخ ومخلفات الصناعات الغذائية - الخبز الجاف أو المبلل ولا سيما إذا كان متعفناً .

7. ويمكن في حالات كثيرة أن يؤدي السيلاج إلى هذا الإضطراب وذلك بسبب احتواء السيلاج على كميات كبيرة من حمض اللبن بحيث تكون درجة الباهاء أقل من 3.8. وبسبب تقطيع المواد أو الأعشاب التي تمت صناعة السيلاج منها بشكل دقيق وهذا سيضعف من عملية الاجترار والتي تؤدي إلى تدفق كميات كبيرة من اللعاب الغني بمادة البيكربونات الدارئة لحموضة الكرش.

الأعراض:

· ضعف الإنتاج وعدم تناول العليقة.

·  كما قد يحدث التهاب الصفائح الحساسة نتيجة ازدياد حموضة الدم . 

· قد يتوقف الكرش عن العمل مؤدياَ إلى زيادة حدة التنفس وتحدث زيادة في نبضات القلب.

· عدم انتظام درجات الحرارة .

· تغير مرونة الجلد .

· قد تظهر حالات إسهال.

· يحاول الحيوان رفس بطنه ثم التخبط والإغماء والموت.







المعالجة :

يجب أن تكون المعالجة موجهة لتحقق الأهداف التالية :

1. تطبيق الحمية الغذائية على الأبقار لمدة ثلاث أيام. 

2. إجراء مساجات عدة مرات في اليوم على حفرة الجوع اليسرى.

3. العمل على إفراغ الكرش من المحتويات الزائدة بما أمكن من السرعة .

1. إعطاء منشطات الكرش . 

2. إعطاء وفاتحات شهية

3. تخليص العضوية من السموم الذاتية الناجمة عن سوء الهضم والاستقلاب .

4. حقن الكهارل إعادة توازن السوائل والشوارد في الدم والأنسجة .

5. معادلة الحموضة المفرطة لمحتويات الكرش باستخدام بيكربونات الصوديوم عن طريق الفم.

6. ووصف مضادات الهيستامين .

7. حقن مضادات حيوية واسعة الطيف للقضاء على الجراثيم الضارة في الكرش.

8. في الحالات الشديدة والتي لا تستجيب للعلاج يجب إجراء فتح جراحي للكرش وتنظيفه من محتوياته.

الوقاية من المرض:

1. تغذية الحيوانات بطريقة متوازنة ومنع تغير العلف بشكل مفاجئ.

2. يجب منع الحيوانات من دخول مستودعات العلف  

3. يجب الانتقال من خلطة فقيرة بالمركز إلى خلطة غنية بالمركز بشكل تدريجي.

4. الحد من كمية الأعلاف المركزة بحيث لا تتجاوز 4 كغ  في الوجبة الواحدة,

5. تأمين الأعلاف المالئة ذات الألياف الطويلة مثل الدريس الجيد .

6. الاستبدال الجزئي للحبوب الغنية بالنشاء مثل الشعير بأعلاف غنية بالألياف مثل تفل الشوندر.

7. إضافة بيكربونات الصوديوم إلى العليقة لتعديل الحموضة  بنسبة 15 كغ /طن علف. أو تقديم حوالي 150 غرام للحيوان في اليوم.



النفاخ :

لمحة فيزيولوجية عن الهضم عند الأبقار:

تتميز الأبقار بخاصية ابتلاع الأعلاف ابتلاعاً سريعاً دون المضغ الكامل وتعد هذه الأعلاف المتناولة ليست جاهزة لعمليات الهضم والتخمر النهائية ، حيث تبقى فترة من الزمن في الكرش مما يساعد على تهيئة الظروف لمواصلة عملية التخمر لمركبات العليقة صعبة الهضم. وتبدأ بعد هذه المرحلة الحركات الموجهة لخلط الأعلاف ومزجها جيداً ودفعها إلى الأمام بغية إرجاعها إلى الفم ثانية بفضل عملية الاجترار ، وهي العملية الفيزيولوجية التي تستهدف تقطيع ومضغ الأعلاف بصورة جيدة بإعادتها إلى الفم و مضغها جيداً حيث تأخذ القوام العجيني وتُبتلع ثانية بصورة نهائية ، وبعدها تتعرض الكتلة الغذائية في الكرش لعمليات هضم ميكروبيولوجية وبيوكيميائية معقدة بفضل الأحياء الدقيقة الموجودة في الكرش والتي تؤدي إلى تخمر وهضم المواد الغذائية وخاصة السللوز.

إن باءهاء  عصارة الكرش يتراوح بين 6.3 ـ 6.8 بسبب عمليات التخمر وتشكل الأحماض الدهنية الطيارة مثل حمض الخل وحمض اللبن وحمض الزبدة إلا أن إفراز اللعاب وابتلاعه المستمر يعادل نواتج التخمر الحامضية وكذلك فإن تعادل الحموضة يحدث نتيجة لامتصاص الأحماض المتواصل و وجود كمية كبيرة من الأملاح الكربونية والفوسفورية في الكرش والتي ترد مع اللعاب.

يتم التحكم بوظائف المعدات بواسطة المركز العصبي في البصلة السيسائية ومن خلال الجهاز العصبي اللإرادي  وذلك اعتماداً على التنبيهات العصبية التي تتنبه نتيجة تمدد جدران المعدات بالإضافة إلى درجة باءهاء الكرش والتي تؤثر جميعها في نشاط الكرش.

يتشكل في الكرش غازات متنوعة وبكميات كبيرة نتيجة التخمرات الناتجة عن نشاط الأحياء الدقيقة ويتكون معظمها من غاز الميتان والأمونياك وثاني أوكسيد الكربون ، ويطرح معظمها عن طريق الفم بواسطة عملية التجشؤ أو عن طريق الأمعاء.

يعرف نفاخ الكرش على أنه فرط تمدد الكرش بالغازات الناتجة عن التخمر  وقد تكون هذه الغازات على رغوة (غاز + سائل)  أو غازات حرة .

النفاخ الرغوي: وهو امتلاء الكيس الظهري والبطني للكرش بالكتلة الغذائية المختلطة بالغازات  وسبب ذلك هو إنتاج الرغوة والتي تعيق خروج الغازات من الكيس الظهري للكرش عن طريق التجشؤ. 

ومن أهم أخطاء الرعاية والأسباب التي تؤدي إلى ذلك :

1. تقديم علائق غير متوازنة.

2. تقديم المواد العلفية التي تحتوي على الصابونين.

3. تناول الفصة أو الأعشاب المنداة.

4. تناول أوراق الشوندر القرنبيط والذرة الصفراء.

5. تناول الأبقار نبات الذرة الأخضر مما يؤدي إلى التسمم بالسيانيد.

6. ضعف عضلات الكرش وانسداد طريق المريء.

الآلية الإمراضية: 

نتيجة وجود المواد التي تشكل للرغوة تتجمع فقاعات الغاز  في الكيس الظهري وتمنع خروج الغازات من الكتلة الغذائية المتخمرة وينتج عن ذلك كتلة من الرغوة والأعلاف والذي يزيد الأمر سوءا حدوث كبح لمنعكس التجشؤ من جهة ويحدث تنبيه لعضلات جدار الكرش من جهة أخرى حيث تزداد التقلصات لكن دون فائدة وبعد فترة يحدث خمول في العضلات ثم تتوقف.

يؤدي ضغط الكرش على التجويف الصدري إعاقة عمل القلب وإعاقة الشهيق وهذا يؤدي إلى نقص أكسجة واضطراب في وظائف الجسم وقد يؤدي إلى النفوق..

الأعراض : يلاحظ على الحيوان انتفاخ شديد في الخاصرة اليسرى مع ألم وصعوبة في التنفس واحتقان ملتحمة العين و انخفاض أو انعدام حركات الكرش.



أسباب النفاخ الغازي: 

1. انسداد المريء الناتج عن وجود جسم غريب كقطعة شوندر أو بطاطا أو أكياس النايلون ، حبال.

2. شلل وتضيق في فتحة الفؤاد ناتج عن وجود السموم النباتية مثل النيكوتين أو من خلال الذيفانات الموجودة في الكرش مثل الهستامين. أو تناول أعلاف تؤدي إلى شلل العصب الحائر.

3. ضعف عضلات الكرش عند العجول الصغيرة التي لم يحدث ليها تناسب بين تطور الكرش وكمية الأعلاف.

4. نقص الألياف الخام في العلائق المتناولة.

الآلية الإمراضية: 

نتيجة وجود عوائق تمنع خروج الغازات  تتجمع الغازات  في الكيس الظهري والذي يزيد الأمر سوءا حدوث كبح لمنعكس التجشؤ من جهة ويحدث تنبيه لعضلات جدار الكرش من جهة أخرى حيث تزداد التقلصات لكن دون فائدة وبعد فترة يحدث خمول في العضلات ثم تتوقف.

يؤدي ضغط الكرش على التجويف الصدري إعاقة عمل القلب وإعاقة الشهيق وهذا يؤدي إلى نقص أكسجة واضطراب في وظائف الجسم وقد يؤدي إلى النفوق..

الأعراض:

1. زيادة في عدد حركات الكرش ثم يعقبها انخفاض وتوقف.

2. تسارع ضربات القلب.

3. يصبح التنفس بطيء.

4. انتفاخ شديد في الخاصرة اليسرى وتمدد جدار البطن.

5. اضطراب الدورة الدموية والتنفس وقد يحدث نفوق الحيوان.

علاج النفاخ الغازي:

· يعتمد على مبدأ إزالة الغازات المتشكلة إما : بواسطة اللي المعدي أو عن طريق البذل بواسطة المبذل في حفرة الجوع اليسرى وإفراغ الغازات ببطء تفادياً لحدوث الصدمة نتيجة انخفاض ورود الدم إلى الدماغ، ويمكن ترك المبذل عدة أيام في حفرة الجوع.

· بالإضافة لما سبق يجب إعطاء مضادات التخمر والفورمالين (10 ـ 50 مل) وكربونات الكالسيوم .

علاج النفاخ الرغوي:

· إعطاء ليتر من محلول الكحول الممزوج مع 20 مل اليود 5%.

· إعطاء أحد أنواع الزيوت النباتية عن طريق الفم  كزيت الزيتون أو زيت البرافين أو 3 ليتر حليب حيث تقلل المواد السابقة من ثبات الرغوة. وإعطاء دواء سيلبيفون عن طريق الحقن.

· يفضل تجريع بيكربونات الصوديوم 200 غرام/ليتر ماء.     

العرج

وهو عدم قدرة الأبقار على الحركة بشكل طبيعي ناتج عن خلل يصيب بعض أجزاء القوائم في الأطراف الأمامية أو الخلفية  وتكون أكثر المشاكل في منطقة الأظلاف.

أهم الأمراض التي تؤدي إلى العرج: التهاب الصفائح الحساسة. الفلغمون ما بين الظلفي. التهاب الجلد ما بين السلامي. التهاب جلد الأصابع. كسر عظمة الظلف.

إجراءات التحكم بالعرج عند الأبقار الحلوب:

1. غسيل الأظلاف أو القدم بالكامل باستخدام الفورمالين 5%  أواستخدام تغطيس الأقدام قبل إدخال الأبقار إلى الحظائر  أو إلى المحلب.

2. الإيواء الصحي للأبقار:  تتكاثر الجراثيم في ظروف البيئة القذرة فتجمع السوائل والروث في ظروف دافئة يؤدي إلى ازدياد احتمال إصابة الأظلاف بالتهابات مختلفة.

3. التغذية الجيدة للأبقار: الإصابة بالتهابات الصفائح الحساسة تحدث كنتيجة من نتائج أخطاء التغذية نتيجة زيادة التغذية على المركزات والتي تؤدي لمرض التخمة و زيادة حموضة الدم وامتصاص المركبات السامة من الكرش والذي يؤثر على الصفائح الحساسة وبالتالي على الأظلاف ويتم ضبط التغذية الجيدة بتقليل التغذية على المركزات أثناء الفترة الجافة وبتقديم الأعلاف المالئة الخشنة ذات المحتوى الجيد من الألياف

4. تقليم الأظلاف  حيث يجب قص جميع النموات الزائدة للمادة القرنية ويجب أن يكون الظلف الأنسي بطول 7 سم ويجب تقليم الظلف الوحشي بناء على ذلك.ويجب الحصول على سطح تحميل منبسط للسطح السفلي للظلف ويجب التعقيم بعد التقليم بأحد المطهرات المستخدمة على الجلد كصبغة اليود أو برمنغنات البوتاسيوم.













أسس الرعاية الصحية للأبقار

إن توفر الرعاية السليمة للأبقار الحلوب يؤمن وقايتها من الاصابة بالأمراض ويجعلها في حالة صحية جيدة  تمكنها من إنتاج حليب صحي نظيف وبكميات كبيرة ويقلل من تكاليف العلاج ويقلل من الخسائر الناجمة عن تدهور الحالة الصحية للأبقار .

وفيما يلي أهم الإرشادات المعلقة بالرعاية الصحية  للأبقار الحلوب:

1. تمنيع (تحصين) الأبقار ضد الأمراض المعدية المنتشرة في البلد بشكل عام والتي تحددها برامج الوقاية والتحصين الصادرة عن مديرية الصحة الحيوانية ومن أهم الأمراض التي يتم التحصين ضدها في سورية الإجهاض المعدي والحمى القلاعية وطاعون المجترات. (التمنيع هو إدخال دواء يحتوي على جراثيم أو فيروسات مضعفة أو يحتوي على أمصال مضادة من أجل استثارة الجهاز المناعي ورفع كفائته).

2. الاستعانة بالأطباء البيطريين لمتابعة الحالات الصحية والتناسلية للأبقار وإنجاز سجلات صحية للحيوان.

3. عزل الحيوانات المريضة وعرضها على الطبيب البيطري.

4. التخلص من الحيوانات النافقة بشكل صحي.

5. تطبيق البرامج الوقائية لمنع الإصابة بالتهاب الضرع.

6. تطبيق إجراءات الحلابة الصحية.

7. تطهير الحظائر بشكل دوري.

8. تطبيق إجراءات النظافة العامة.

9. عدم إدخال حيوانات جديدة إلى القطيع قبل حجرها والتأكد من خلوها من الأمراض.

10. التغذية المتوازنة للأبقار حسب إنتاجها أو حالتها الفيزيولوجية.

11. الحفاظعلى الظروف البيئية من تهوية وحرارة ضمن المستويات المناسبة للأبقار.

12. مكافحة القوارض والحشرات وعدم السماح للقطط والكلاب بالدخول إلى الزرعة.



***************

نهاية مقرر رعاية الحيوانات الكبيرة لطلاب السنة الخامسة ـ إنتاج حيواني / كلية الزراعة
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