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 الثانيالجزء  (Bloodالدم )
 ( فتشمل :Ungranularاما خاليا الدم البيض غير الحبيبية )

 (Lymphocyte.الخاليا الممفاوية )1
% في الدجاج ، 06-06تبمغ نسبة الخاليا الممفاوية من مجموع خاليا الدم البيض حوالي 

اج ، وبذلك فان الخاليا الممفاوية تمثل النسبة االعظم من بقية انواع خاليا الدم البيض في الدج
-T( وتسمى بـThymus Glandوىي عمى نوعين في الطيور تنتج االولى في غدة التوثة )

Lymphocyte  حيث يكون عمرىا اطول من النوع الثاني الذي يتكون في جراب فابريشا
(Bursa of Fabriciaوتنتج منو النوع الثاني من الخاليا والمسمى بـ )B-Lymphocyte  ،

بالتباين الكبير في حجميا وشكميا ويكون سايتوبالزميا اليف الصبغة  تمتاز الخاليا الممفاوية
القاعدية الزرقاء وتكون نواتيا كروية كبيرة مع وجود ثممة او بعجة فييا وىي اليفة الصبغة 
االرجوانية ، ويمكن مالحظة ان السايتوبالزم يكون عبارة عن شريط ضيق وعمى جية واحدة مع 

 ة الصغيرة اما الكبيرة فيؤلف السايتوبالزم الجزء االعظم من الخمية.النواة في الخاليا الممفي
 (Monocyte.الخاليا وحيدة النواة )1

% من مجموع الخاليا البيض الدجاج ، ويصعب 16-1تبمغ نسبة خاليا وحيدة النواة حوالي 
 Largeفي احيان كثيرة التمييز بين خاليا وحيدة النواة والخاليا الممفاوية الكبيرة )

Lymphocyte في الطيور ويعود ذلك الى وجود االشكال االنتقالية بينيما ولكن تبقى وحيدة )
النواة اكبر حجمًا وسايتوبالزميا اكبر نسبيًا من الخاليا الممفاوية الكبيرة ، ويصطبغ سايتوبالزم 

ما في الخاليا وحيدة النواة بالصبغة الرمادية الزرقاء الخفيفة ونواتيا تصطبغ بالمون االرجواني ك
 الممفاوية ، وعادة تكون نواة وحيدة النواة غير منتظمة الشكل.

الى الخاليا  Heterophilتمثل نسبة خاليا 
Lymphocyte (H/L ratio احد الفحوصات المستعممة في )

( في Stressالوقت الحاضر لمداللة عمى وجود حالة اإلجياد )
% وعند 52الطير ام ال ، حيث ان النسبة الطبيعية ليا ىي 

% او اكثر يعني دخول الطير في حالة االجياد 06زيادتيا الى 
 كما ىو الحال عند تعرض الطيور الجياد حراري.

تنحدر من خاليا وحيدة النواة وكما ىو موضح في الشكل في الصفحة السابقة خاليا ميمة 
( ، وتتصف ىذه الخاليا بوجود نواة Macrophageخاليا البمعم الكبير )جدًا في المناعة وىي 

( ، Lysosomesكبيرة الحجم كما يتصف سايتوبالزميا بوجود عدد كبير من االجسام الحالة )
ونظرًا لالختالف الكبير في اماكن تواجدىا ، وتركيبيا ووظيفتيا فمقد سميت البمعم الكبير باسماء 
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وىي البمعم الكبير   Histiocytesوىي الخاليا الموجودة في الدم و Monocyteمختمفة مثل 
 Kupfferالموجود في االنسجة خارج االوعية الدموية ، والبمعم الكبير في الكبد يطمق عميو 

cells  والبمعم الكبير الموجود في االنسجة يسمى ،Macrophage  والبمعم الكبير الموجود في ،
، والبمعم الكبير الموجود في الجمد يسمى  Alveolar macrophageالرئتين يسمى 

Langerhanse macrophage  والبمعم الكبير الموجود في االنسجة العصبية يسمى ،
 .Dendiratic macrophage، والبمعم الموجود في العقد الممفاوية يسمى بـ  Microglarبـ

ضد المسببات المرضية وكما تشترك خاليا الدم البيض بانواعيا في آليات الدفاع عن الجسم 
 سيتم شرحو ان شاء اهلل تعالى في فصل المناعة.

ان االجراءات الروتينية المستعممة في عد خاليا الدم البيض في الثدييات ىي نفسيا في 
 Specialالطيور مع بعض االستثناءات ، إذ عادة تعد جميع الخاليا داخل حجرة خاصة )

chamber قبل ان يوضع في حجرة  56601جزء بداًل من  166601( حيث يخفف الدم عادة
العد ، اما االستثناءات فتتمثل في الصعوبات التي تصاحب تقدير السكريات البيضاء في الطيور 
وخاصة فيما يتعمق بوجود النواة في خالي الدم الحمراء في الطيور وبما ان معظم السوائل 

( الذي يقوم باذابة كريات الدم Acetic Acidالمخففة المستعممة تحتوي عمى حامض الخميك )
عديمة النواة في الثدييات ، وىذه السوائل تكون غير ذات فائدة في دم الطيور النيا تعمل عمى 

الخاليا الحمر حول نواتيا مما يتسبب عنيا صعوبة التفريق بين الخاليا الحمر  Stromaتقمص 
مخففًا آخر استعمل في تقدير خاليا  محموالً  Herrickو  Nattوالبيض ، ولذلك وصف كل من 

 .Methyl violetالدم البيض في الطيور حيث يحتوي المحمول المخفف المذكور عمى 
 

 ( Plateletsالصفيحات الدموية )
، تشابو الصفيحات الدموية خاليا الدم الحمر من حيث  Thrombocyteتسمى ايضًا بـ 

غر حجمًا منيا وتكون نواتيا اكبر حجمًا واكثر مظيرىا الخارجي واحتوائيا عمى نواة ولكنيا اص
الف  06- 56دائرية وتقع في مركز الخمية ، تبمغ اعدادىا في معظم انواع الطيور ما بين 

 صفيحة لكل مممتر مكعب من الدم. 
( Megakaryocytesتنشأ الصفيحات الدموية في الثدييات من الخاليا العمالقة النواء )

ع العظم وال توجد ىذه الخاليا في نخاع عظم الطيور لذلك فتنشأ الموجودة في الرئة ونخا
( ، وقد Mono nucleated cellsالصفيحات الدموية في الطيور من خاليا سالفة وحيدة النواة )

شك بعض الباحثين بيذه االفتراضات وافترضوا وجود خاليا كبيرة في نخاع العظم في الطيور اال 
ي الثدييات )الخاليا العمالقة النواء( حيث تظير انيا ذات انوية انيا غير مشابية لتمك التي ف

( ويمكن افتراضيا عمى انيا سوالف الصفيحات الدموية ، وقد Multi nucleated cellsعديدة )



3 

 

اقترحت بعض المصادر الى ان الصفيحات الدموية لمطيور تنتسب الى سالسل خاليا الدم الحمر 
(Erythrocytes series.) 

اىم وظيفة لمصفيحات الدموية ىي منع النزيف الحاصل من تمزق االوعية الدموية اضافة  ان
( Blood Coagulationالى دورىا الكبير في عممية تخثر الدم )

والتي ىي عبارة عن تغيرات كيميائية تحصل بوجود انزيمات وايونات 
( ، Blood Clotting Factorsخاصة بالدم تسمى عوامل التخثر )

اىم المواد االساسية التي تشترك في عممية تخثر الدم ىي ومن 
وكذلك ايون  Prothrombinوبروتين  Fibrinogenبروتين 

 الكالسيوم والصفائح الدموية.
وكما ىو موضح في الشكل ادناه فان عممية التخثر يحدث فييا تحول بروتين 

Prothrombin  وبوجود عامل مساعد ىو ايونات الكالسيوم الىThrombin  ويعمل ىذا
ىي   Fibrin، وتعد خيوط  Fibrinالى  Fibrinogenالمركب البروتيني االخير عمى تحويل 

الخطوة الخاصة بعممية تخثر الدم ، يكون دور الصفيحات الدموية في عممية تخثر الدم من 
 Thrombokinaseجانبين ، االول ىو تكسر الصفيحات الدموية في موقع النزيف وافراز انزيم 

، الثاني ىو ان وصول الصفيحات الدموية الى موقع النزيف او التخثر يؤدي الى انيا تصبح 
( او ما يسمى بالسدادة وىذه Platelets Plugفييا نوع من االنتفاخ والمزوجة وتكون شبكة )

 األخيرة وحدىا تكون كافية لكي تحول دون استمرار عممية نزف الدم.
دقائق  16-2دقيقة اما في االنسان فيستغرق حوالي  12ور حوالي يستغرق تخثر الدم في الطي

، ويرجع سبب االختالف في وقت التخثر الى ان اتصال الدم النازف بسطح عادي مثل الزجاج 
يكون اكثر اىمية لتخثر دم االنسان من اصابة او تمف النسيج الذي يعتبر ىو الميم في تخثر 

وب الزجاجي وجميع ادوات جمع الدم من الداخل بمادة دم الطيور ، لذلك فعند تغطية االنب
 12دقيقة في حين يبقى وقت تخثر دم الطيور  06السميكون فان تخثر دم االنسان يصل الى 

 دقيقة.
 االسباب التي تمنع تخثر الدم في االوعية الدموية

ي اتصال لممواد .تمتاز االوعية الدموية بانيا مبطنة بطبقة خاليا ممساء جدًا بحيث ال تسمح با1
الخاصة بتخثر الدم ، وكذلك فان شحنة ىذه الطبة سالبة ولذلك فيي تمنع وقوف أي شحنة 
سالبة اخرى وذلك بسبب حدوث التنافر ولذلك فان الصفيحات الدموية او أي خاليا اخرى 

 سوف ال تستقر عمى أي منطقة داخل االوعية الدموية.
تمنع تجمع العوامل المساعدة عمى تخثر الدم في  .سرعة جريان الدم في االوعية الدموية5

 االوعية الدموية.

 



4 

 

( Heparin Factorوتسمى ايضًا ، بعامل الييبارين ) Anti – thrombin.وجود مواد تسمى 0
( والخاليا القاعدية Mast cellsتمنع تخثر الدم ، ينتج عامل الييبارين من الخاليا البدينة )

(Basophilويكون عممو تنشيط )  عامل موجود في البومين مصل الدم يدعى بـPro-anti-

thrombin  ويحولو الىAnti-thrombin  وبذلك يمنع تكونThrombin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجزء السائل من الدم
كما اشرنا سابقًا في مكونات الدم الكامل وكما ىو موضح في الشكل فان الجزء السائل يسمى 

الدم في عممية فصل مكونات الدم ويسمى مصل اذا لم يتم بالزما اذا تم استعمال مانع تخثر 
استعمال مانع تخثر ، والفرق ما بين االثنين ىو وجود او عدم وجود بروتينات خاصة بعممية 

 التخثر والصفيحات الدموية والعوامل الخاصة بعممية التخثر.
مممتر بالزما وعمى  166ممغرام لكل  0-0يحتوي بالزما الدم في الدجاج عمى البروتين بنسبة 

مكونات عديدة اخرى تشمل الماء والغازات وسكر الكموكوز ودىون ومواد نايتروجينية غير 
بروتينية واحماض امينية ومواد اخرى غير عضوية  وىرمونات ، ويمكن تقسيم بروتينات مصل 

ا والذي ينقسم الى الفا وبيت Globulinو  Prealbumin( وAlbuminالدم الى االلبومين )
 .Fibrinogenوكاما ، اما البالزما فيضاف ليا البروتينات الخاصة بعممية التخثر وىي 

ىو ناتج اليدم االبتدائي و ( Uric Acidيحتوي مصل او بالزما الدم عمى حامض البوليك )
لمبروتين والمواد الناتروجينية غير البروتينية ،وان القيمة الطبيعية لحامض اليوريك في دم اغمب 

 مل بالزما دم .166ممغم/ 12-5ر تتراوح ما بين الطيو 
حصول اختالف في تركيز  يمكن تقدير الكولسترول في بالزما او مصل الدم لمدجاج ويالحظ 

 60كولسترول بالزما دم فروج  المحم لموسمي الصيف والشتاء اذ كان تركيز الكولسترول يساوي 
 .مل عمى التوالي 166ممغ/ 6602و

 

آلية عمل الصفيحات شكل يوضح 
 الدموية في الجروح
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امكانيــة اغمــب الحيوانــات والســيما الطيــور مــن تصــنيع  اجمعــت العديــد مــن الدراســات عمــى
ىـــذا الفيتـــامين فـــي مايتوكونـــدريا الخاليـــا ولـــو دور فـــي تحفيـــز التفـــاعالت ويوجـــد ذاتيـــا  Cفيتـــامين 

ة أال كســــدة الدوريــــة خــــالل عمميــــ Glucuronicالتنفســــية وىــــو ينــــتج فــــي الطيــــور مــــن حــــامض  
م(  011و 5002عند تعرض الـدجاج لـدرجات حـرارة متغيـرة )و  لمسكريات  والسيما سكر الكموكوز

 مل بالزما الدم عمى التوالي. 16نانوغرام /  1016و 1005يكون Cفان تركيز فيتامين 
تر ممم 166ممغرام لكل  526الى  566يكون تركيز الكموكوز في بالزما دم الدجاج ما بين 

 بالزما او مصل ويتباين تبعًا لمتأثير الخارجية والداخمية التي تحيط بالطير.
يحتوي مصل او بالزما الدم عمى بعض االنزيمات الميمة والتي من خالل قياسيا يمكن ان 
تعطي مؤشرًا عمى وجود خمل في التوازن الداخمي في الجسم من ىذه االنزيمات ىو انزيم 

وىو من االنزيمات  ALP( والذي يرمز لو بـ Alkaline Phosphataseالفوسفاتيز القموي )
( Ester Phosphateغير النوعية في الطيور ، تعمل عمى التحمل المائي لالسترات الفسفورية )

( ويعمل ىذا االنزيم ضمن وسط Inorganic Phosphoreوانتاج الفوسفات غير العضوية )
قاعدي وىذا االنزيم ذو انتشار واسع في الجسم ويكون موجودًا بتراكيز عالية في العظم 

 والمخاطية المعوية وخاليا النبيبات والكبد ، 
وتقترن زيادة االنزيم بامراض العظم والمصحوبة بزيادة فعالية خاليا األرومة العظمية 

(Osteoblastic activity )( او مع إمراض الجياز الكبدي الصفراويHepato-Biliary ، )
يعطي مؤشرًا ضعيفًا المراض الكبد ومؤشرًا قويًا إلمراض العظم ،  ALPويمكن القول بان إنزيم 

ولوحظ ان ارتفاع درجات الحرارة البيئية او انخفاض تركيز الكالسيوم يمكن ان يؤدي الى زيادة 
 ا او مصل الدم.تركيز ىذا اإلنزيم في البالزم

من اإلنزيمات الميمة ايضًا في بالزما او مصل الدم ىي اإلنزيمات الناقمة لمجموعة األمين 
(Transaminase enzymes مثل إنزيم )Alannin aminotransesterase  ويرمز لو بـ

ALT  والذي كان يسمى قديمًا بانزيمGlutamic Pyruvic Transaminase  والذي يرمز لو
 ASTويرمز لو بـ  Aspartate aminotransaminaseاما االنزيم الثاني فيو انزيم ،  GPTبـ

،  GOTويرمز لو بـ  Glutamic Oxaloacetic Transaminaseوالذي كان يسمى قديمًا بـ
تعمل ىذه االنزيمات عمى نقل مجموعة االمين من االحماض االمينية الى االحماض الكيتونية 

وبما ان الوظائف  ،النسجة وتنتقل الى المصل بعد تحطم االنسجة وىي تنتشر في ا ، وبالعكس
الرئيسية ليذه االنزيمات تتم في داخل الخمية لذلك فان الزيادة التي تالحظ في مصل او بالزما 

 الدم ىي عادة انعكاس لتحطيم الخاليا او حصول حالة مرضية. 
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 Urinary system الجهاز البولي
 مكونات الجهاز البولي في الطيور الداجنة ) الدجاج ( 

 سوف نستعرض تركيب وتشريح الجهاز البولي في الدجاج
  Structure and anatomy of urinary system : 

كما : تتألف الكميتين من ثالثة أجزاء رئيسية وليس من ثالثة فصوص   Kidneyأوال : الكليتين 
 يطمق عمى كمية الثدييات وىذه األجزاء ىي: 

 . Antriorأو الجزء األمامي   Carnialالجزء الراسي  –أ 
 .  Middleالجزء الوسطي  -ب
 .  Posteriorأو الجزء الخمفي  Caudalالجزء الذنبي  -ج

ويالحظ تشريحيا ان الجزء الوسطي اصغر من الجزء الراسي ومن الجزء الذنبي مع وجود    
تباين في التطور النسبي لمجزئين الراسي والذنبي كما يالحظ في بعض الطيور أكثر من ثالثة 
أجزاء قد تكون أربعة أو خمسة أجزاء وعمى العموم يمكن القول ان كمية الطيور غير الجاثمة 

Non passerine    تتكون من ثالثة أجزاء واضحة اما الطيور الجاثمةPasserine   فان
كميتييا ال تحتوي عمى الجزء الوسطي بوضوح . ان موقع الكميتين في الدجاج يكون في 

 2سم بينما عرضيا  7المنخفضات العظمية الحوضية وطول كمية الطيور الداجنة البالغة حوالي 
%  1وزن الجسم فيختمف حسب وزن الطيور فيكون  وزن الكمية  سم اما نسبة وزن الكمية الى

غم وعندما يكون الوزن اقل فان نسبة  1111 – 111من وزن الجسم عندما يكون وزن الطير 
غم  1111% بينما عندما يزداد وزن الطير عن  1وزن الكمية الى وزن الجسم يكون أكثر من 

% وىذا االختالف يرجع الى ان معدل 1ل من فان نسبة وزن الكمية الى وزن الجسم تكون اق
االيض في الطيور الصغيرة نسبة الى وزن الجسم يكون اكبر من الطيور الكبيرة حيث تم التطرق 

 الى ىذا الموضوع في مواقع عدة . 
 اما تشريحيا تتكون الكلية من نسيجين هما :  

ان محتويات جزء القشرة اكبر من المب وذلك الحتوائيا عمى عدد  :  Cortexنسيج القشرة  -1
كبير من الوحدات الكموية التي ال تمتمك ما يشبو عروة ىنل) العروات المبية ( 

Medullary loops العروة المبية العروات الوسطية (  ) أو وتكون قصيرة مقارنة ب
 الموجودة في المب .
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اتيا قميمة بسبب احتوائيا عمى عدد اقل من العروات تكون محتوي :  Medullaنسيج المب  -2
 المبية ولكنيا تكون من نوعين طويمة العروة الوسطية ومتوسطة العروة الوسطية . 

الفصيصات الكموية      Renal lobesتتكون كمية الطيور بنائيا من الفصوص الكموية      
Renal lobules  لحدود الخارجية ليذه الفصيصات التي يمكن تميزىا أو تميز  االطار أو ا

فصيصات تتوزع الفصيصات في كل كمية عمى السطح وفي  5بسيولة ويتكون الفص الواحد من 
 Interlobularالداخل تحت منطقة السطح حيث تكون محصورة في أوردة ما بين الفصيصات 

veins   التابعة لمجياز الدموي البابي الكمويRenal portal system  كل الفصوص وتكون بش
عمى شكل يشبو الكمثري أو االجاص وتولف الفصوص و الفصيصات مساحة نسيج القشرة 
والمب و ال يوجد اختىف التنظيم العام ليذه المحتويات ولكن توجد اختالفات في التقاصيل الدقيقة 

 عند المقارنة بين الطيور الداجنة وبقية  أنواع الطيور.
 

 :   Nephronsالوحدات الكلوية   

   Cortical nephronsيوجد نوعين من الوحدات الكموية وتسمى الوحدات الكموية  القشرية     
التي تشابو عروة   Medullary loopويتميز ىذا النوع من الوحدات بعدم وجود العروة الوسطية 

في الثدييات وتشكل ىذه الوحدات النسبة الكبيرة من الوحدات الكموية كما توجد في منطقة  ىنل
قشرة الفصيصات ىذا النوع من الوحدات ونظرا لوجود ىذه الوحدات في الزواحف اطمق عمييا 

Reptilian type ( RT )    . 
وجد في ىذا في المنطقة المبية  لمفصيصات وي أي:  Medullary nephronفي المب     

  Mammlian type  ( M T )النوع العروة الوسطية كما موجود في الثدييات يطمق عمييا 
 ىما :  MT ويالحظ وجود نوعين من   RTويكون عددىا اقل من 

 طويمة العروة الوسطية .  –أ  
 متوسطة العروة الوسطية .  -ب

 وتتألف الوحدات الكلوية بصورة عامة من األجزاء التالية :

 :    Glomerulusالكبيبة   -1

 ال يوجد فرق من الناحية التركيبية بين الكبيبات في الوحدات الكموية الطويمة أو  القصيرة .   
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وىذه الخاليا غير موجودة في   Mesongial cellsيحاط مركز الكبيبة بالخاليا الممتصقة 
نسان  و تحاط الكبيبة كبيبة الثدييات ولكن قد تكون عمى شكل تجمعات بسيطة في كبيبة اإل

والتي تمثل    Flattened epithelial cell أيضًا بطبقة من الخاليا الظيارية المسطحة 
لذلك يمكن القول ان كبيبة الطيور   Bowman's capsuleالخاليا الجدارية لمحفظة بومان 

 يور . والثدييات تتشابو فيما عدا االختالف نتيجة وجود الخاليا الممتصقة في كبيبة الط
يكون ضعيف  Juxtaglomerular apparatus بينما يالحظ ان الجياز المصيق لمكبيبة 

التطور في الطيور لذلك يمكن القول ان الكبيبة تتضمن الخصمة ) الشعيرات الدموية (  محاطة 
 بمحفظة بومان والجياز المصيق لمكبيبة . 

الثدييات كونيا صغيرة الحجم ومحتواىا من  يالحظ ان كبيبات الدواجن اقل ترشيحا من كبيبات  
األوعية الدموية اقل مما ىو في الثدييات وفي المقابل تكون كبيبات الطيور نشطة جدا وبسبب 
صغر حجميا وبساطة تركيبيا فان مساحة السطح المعرض لمترشيح في كل كبيبة اقل مما ىو 

 يمي : موجد في كبيبات الثدييات ولكن ىذا النقص م تعويضو بما 
 العدد الكبير من الكبيبات .  -1
 Tubular يعتمد بدرجة كبيرة عمى إفراز النبيبات   Urateفضالت النتروجين كمركب  -2

secretion  . الذي يحصل عميو  من الدم 

 31111كبيبة اما في الطيور الجاثمة  211111قد تصل عدد الكبيبات في كميتي الدجاج الى 
وحدة  Gambel , Quail 47111وية أو كبيبة بينما السماني وحدة كم 74111اما الزرزور 

 كموية . 
: يكون ترتيب النبيبات عمى ىيئة المخروط وىذا النظام يساعد عمى   Tubulesالنبيبات  -3

    Counter current multiplier systemتقوية التيار العكسي 

 تقسم النبيبات الى :
 :   Proximal convoluted tubuleالنبيب الممتف القريب 

يعتبر النبيب الممتف القريب أطول أجزاء الوحدة الكموية ويصل طولو الى نصف طول الوحدة   
الكموية ويتصل مع الكبيبة ومحفظة بومان ومن الناحية الشكمية يمكن تقسيم النبيب الممتف 

 القريب الى : 



4 
 

 Convolatedالجزء األول ) القريب ( من الكبيبة وىذا الجزء يماثل الجزء الممتف في الثدييات  -1

part   ومن مميزات ىذا الجزء صغر القطر مع لون غامق ويأتي المون الغامق من احتواء
 سايتوبالزم خاليا ىذا الجزء عمى حبيبات عديدة ومايتوكوندريا .

ويكون  Straight partكبيبة ويماثل ىذا الجزء الجزء المستقيم الجزء الثاني القسم البعيد عن ال -2
القسم الثاني اسمك كثيرا من الجزء األول لونو اقل وتحتوي سايتوبالزم خالياه عمى مايتوكوندريا 

 اقل . 

 :   Medullary loopعروة اللب 

 Mammlianتوجد العروة المبية في الوحدات الكموية الموجودة في المب والمسماة المبية أو   

type  ( MT )   وىذه العروة مشابية الى عروة ىنل Loop of henle   الموجودة في الثدييات
 وتقسم ىذه العروة الى :

 :  Distal convoluted tubuleالنبيب الممتف البعيد 
يب الممتف البعيد في منطقة قشرة الكمية وتشتبك المتفافاتو بصورة حرة مع يقتصر وجود النب 

 أجزاء الوحدة الكموية ) الكبيبة ( االخرى ويالحظ تجمع ىذه النبيبات حول الوريد المركزي . 
 :    Collecting tubule النبيب الجامع

أو الموحد  Junctionalأو الممتقى  Connectingيسمى في بعض الكتب النبيب الموصل      
وىو عبارة عن الجزء االخير أو الطرفي لموحدة     الكموية كما يعتبر الرابط أو الموصل بين 

 .   Collecting ductالنبيب الممتف البعيد والقنوات الجامعة 
 :  Collecting duct systemالجهاز القنوي للجمع 

الحالب كما يمعب دور كبير في تركيز يحمل الجياز القنوي البول من الوحدات الكموية الى  
 البول عندما يعمل جياز تقوية ومضاعفة التيار العكسي في الطيور . 

 :   Ureterثانيا : الحالب 

الحالب محتوياتو في  ينقل البول من كل كمية بواسطة الحالب الذي يتصف بالمتانةويصب  
فرع أولي من مختمف االطوال مع وجود فروع  13- 8منطقة المجمع ويحتوي الحالب عمى 

ثانوية ويوجد تشابو تشريحي بين نسيج الحالب فروعو حيث يظير المقطع العرضي بشكل دائري 
مقطع من الخارج بينما يكون مركز المقطع بجمي الشكل وقد يكون ىذا ناتج من جراء تثبيت ال

 عمى الشريحة الزجاجية عند عمل النموذج . 
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 الجهاز التناسمي االنثوي

(Female Reproductive System) 
مف المبيض االيسر وقناة البيض اليسرى ، اما المبيض االيمف وقناة كؿ اعضاء التكاثر في اناث الطيور تشمؿ 

از اال في حاالت نادرة جدًا في الدجاج ، وعمى العموـ يتالؼ الجي البيض اليمنى فيكوناف ضامريف عند النضج الجنسي
 التناسمي االنثوي في الطيور مف :

 (.Ovaryالمبيض )-اوالا 
يقع المبيض االيسر عمى الجية اليسرى مف الجسـ عند النياية االمامية لمكميتيف وىو يمتصؽ بالجدار الجسمي 

(. يتكوف المبيض مف فصيف ، في كؿ فص يوجد عدد Mesovarian Ligamentالمبيض )بواسطة رباط مساريؽ 
 حويصالت ، ىذه الحويصالت مجموعة عمى ساؽ حويصمي.كبير مف ال

( Follicals( التي تنمو عمى سطحيا الجريبات )Cortexيتألؼ المبيض مف طبقة خارجية تعرؼ بالقشرة )
، وتفصؿ بيف الطبقتيف طبقة كثيفة مف  (Medulla( ، وطبقة داخمية تعرؼ بالمب )Ovaالحاوية عمى البويضات )

 (.Tunica Albuginea)       الغاللة البيضاء او الغالؼ االبيضالنسيج الرابط تدعى ب
تحوي جريبة  تحوي بيضة الطيور عمى كمية كبيرة مف المح مقارنًة بالجزء الجرثومي الذي يكوف ضئياًل جدًا وال

 الطيور عمى سائؿ او فراغ جريبي ، إذ تمأل البويضة كؿ فراغ الجريبة.
بويضة يمكف رؤيتيا بالعيف المجردة وعمى حوالي  0222يًا عمى حوالي يحوي مبيض الطيور غير الناضج جنس

، وعند النضج الجنسي يصؿ عدد قميؿ مف ىذه البويضات الى مرحمة  بويضة ال يمكف رؤيتيا بالعيف المجردة 10222
 بويضة. 022-022االباضة ويقدر ذلؾ بحوالي 

غراـ ،  02-02جنسي حيث يتراوح وزنو ما بيف يزداد وزف المبيض باضطراد حتى يبمغ اقصاه عند النضج ال
 ممـ تقريبًا. 02مف الجريبات المتطورة والتي يصؿ قطرىا الى  0-0واغمب ىذه الزيادة ناتجة مف وجود ما بيف 

 مناطؽ متميزة وىي حسب الترتيب مف الداخؿ الى الخارج: 0يتألؼ جدار الجريبة الناضجة مف 
 

 . The vitelline membrane & zone radiateالغشاء المحي والمنطقة المشعة  -1

 . The pervitelline layer & membrane granulesaالطبقة حوؿ المح والغشاء الحبيبي  -2

 . The theca internaمنطقة القراب الداخمي  -3

 . The theca externaمنطقة القراب الخارجي  -4

 Connective tissue derived fromمنطقة النسيج الضاـ المشتؽ مف النسيج الضاـ لممبيض  -5

the ovarian stroma  

 . The germinal epitheliumالظيارة الجرثومية  -6
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 يمكف تقسيـ مراحؿ التطور الجريبي الى ثالث مراحؿ ىي:
ممـ نموًا بطيئًا تمتد ىذه المرحمة الى  1 – 2020إذ تنمو الجريبات التي بقطر  النمو البطيء لمجريبات ،مرحمة -أ

 عدة شيور.
، وتكوف ىذه المرحمة عبارة عف ترسيب بروتينات الصفار بالدرجة االولى رحمة النمو السريع المتزايد لمجريبات م-ب

 في الجريبات وتمتد ىذه المرحمة الى شيريف.
يوـ قبؿ االباضة والتي يمثؿ معظميا ترسيب  11-7، وتحدث ىذه المرحمة خالؿ مرحمة النمو السريع لمجريبات -ج

 غراـ. 18-10غـ الى  2028ممـ ووزف مف  07-8ف ويزداد قطر الجريبة في ىذه المرحمة مف الصفار والدىو 
( ىو المسؤوؿ عف انضاج ونمو FSHواختصارًا )  Follicle Stimulating Hormoneيكوف ىرموف 

 الجريبات عمى المبيض.
تصنع وتتكوف في الكبد ، ومف الكبد ال تصنع المواد الداخمة في تركيب الصفار داخؿ الجريبة النامية او المبيض بؿ 

والحوامض الدىنية الحرة وكذلؾ  Lipoproteinsتنتقؿ الى المبيض ، لذلؾ فالدجاج البياض يتصؼ بارتفاع مركبات 
Phosphoproteins  والدىوف بنفس النسبة في بالزما الدـ والتي تدخؿ في تركيب الصفار. تترسب البروتينات

بة باستثناء المرحمة االخيرة التي ترتفع فييا نسبيًا كمية الدىف المترسبة ، وتتوقؼ عممية خالؿ مختمؼ مراحؿ نمو الجري
 ساعة مف حصوؿ عممية االباضة. 00ترسيب الدىف في الجريبات قبؿ حوالي 

الدجاج قد يعود جزئيًا الى اشارت بعض المالحظات البحثية الى اف سبب انخفاض انتاج البيض مع تقدـ عمر 
داد الجريبات التي تصؿ الى مرحمة النمو السريع وبذلؾ فاف عدد اقؿ مف الجريبات تستمـ نسبيًا كميات كبيرة انخفاض اع

 مف الصفار وبذلؾ يكوف البيض الناتج اكبر حجمًا.
تتكوف في المبيض مجموعة واسعة مف اليرمونات الستيرويدية وغير الستيرويدية ، تضـ اليرمونات الستيرويدية 

، اما اليرمونات غير  Androgenesو  Progesteronو  Esterogenesالرئيسية( كؿ مف )اليرمونات 
 واالبنفيريف واليستاميف. Fو  Eالستيرويدية فتضـ البروستاكالندينات 

 

 (.Oviductقناة البيض )-ثانياا 
 اقساـ رئيسية وحسب التسمسؿ ىي : 0يمكف تقسيـ قناة البيض حسب االساس الوظيفي الى 

 (Isthmusالبرزخ ) -0  (Magnumالمعظـ ) -0 (.Infundiblum) القمع -1
  (Tubular Shell Glandالغدة القشرية االنبوبية ) -0
 . (Vaginaالميبؿ ) -0                  (Shell Gland Pouchالغدة القشرية الكيسية ) -0
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اخل كل جزء والعمميات التي تحدث في كل جزء اجزاء قناة البيض والوقت الذي يستغرقه انتقال البيضة د.اطوال 1جدول 
 .من اجزاء قناة البيض لمدجاج

اجزاء قناة 
 البيض

طول كل 
 جزء )سم(

الوقت الذي تبقى فيه 
 البيضة في كل جزء

 العمليات التي تجري في كل جزء

 واالخصاب Previtellineترسيب غشاء  دقيقة 03-11 11-8 القمع
 يب غشائي البياض الداخلي والخارجيترس دقيقة 183-193 03-92 المعظم
 ترسيب اغشية القشرة دقيقة 23-03 11-2 البرزخ
 تكلس القشرة واضافة الصبغة على القشرة ساعة 93-18 11-2 الرحم

 دقائق 13 13-8 المهبل
عملية طرح البيضة الى خارج الجسم والتي 

 Ovipositionتسمى بالـ 

 

 ة البيض الى:يمكف تمخيص اىـ الوظائؼ االساسية قنا
 .خزف النطؼ وتوفير الظروؼ المالئمة ليا وذلؾ الخصاب البويضات .1
 .التقاط البويضات الساقطة مف المبيض.0
 .ترسيب اغشية القشرة.0
 .ترسيب القشرة عمى البويضة.0
 .انتاج االلبوميف وترسيبو عمى البويضة.0
 .Ovipositionمية تسمى بالػ .نقؿ البيضة المتطورة الكاممة وطرحيا الى خارج الجسـ بعم0

سـ ممتدة مف المبيض  82تكوف قناة البيض في الطيور النشطة جنسيًا عبارة عف قناة او انبوبة يصؿ طوليا الى 
ولغاية المذرؽ ومغطيًا مجااًل واسعًا مف التجويؼ البطني ، في حيف ال تمثؿ قناة البيض في الطيور الخاممة جنسيًا اال 

 سـ. 19-10و انبوب ضيؽ يبمغ طول
 

 (Sexual Maturation) النضج الجنسي
والمورفولوجية التي تبمغ ذروتيا في يعني مصطمح بداية النضج الجنسي بشكؿ عاـ مجموع التغيرات الفسيولوجية 

القدرة التناسمية الطبيعية لمحيوانات ، ويمكف القوؿ انو مف الناحية العممية يعتبر وضع اوؿ بيضة في القطيع ىو وصوؿ 
بالضرورة اف يكوف ذلؾ نتيجة لعممية التبويض االولى ، فقد يكوف مف القطيع الى مرحمة النضج الجنسي ولكف ىذا ليس 

الممكف اف بعض اعضاء التناسؿ قد تبدأ بالعمؿ قبؿ غيرىا ولذلؾ فمف المفيد معرفة العوامؿ التي تؤثر عمى بداية النضج 
 الجنسي والتي يمكف تقسيميا الى مجموعتيف :

 العوامؿ الخارجية ، والتي تشمؿ: المجموعة االولى :
 .الضوء.0  .التغذية.0      .درجة حرارة المحيط.1  

 . مثالً  وراثةالعوامؿ الداخمية كال المجموعة الثانية :
اف تأثير مجموعة العوامؿ الخارجية عمى النضج الجنسي يكوف مجتمعًا او مفردًا لكؿ عامؿ عمى حدة ، ويبرز تأثير 

درجة الحرارة الخارجية عف الحد او انخفاض العامؿ الواحد عند زيادتو عف الحد االمثؿ لمعيشة الطيور ، فمثاًل عند زيادة 
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اداء الطيور مقبولة ، يؤدي ذلؾ الى دخوؿ الطير في حالة اجياد مما ينعكس سمبًا عمى االمثؿ او عف درجة حرارة ال
نتيجة النشغاؿ الطير بتقميؿ اثر درجة الحرارة عمى جسمو سواًء زيادة درجة  او تبكيره وبالتالي تأخير النضج الجنسي

 .الحرارة او انخفاضيا
وقد يشترؾ تأثير درجة الحرارة عمى النضج الجنسي مع عامؿ التغذية فعند ارتفاع درجة الحرارة عف الحدود المثمى 

حدوث نقص في الفيتامينات والمعادف تالي سوؼ يسبب ذلؾ في انخفاض كمية العمؼ المتناوؿ مف قبؿ الطيور وبال
التأثير سمبًا وكذلؾ العناصر الغذائية االساسية كالحوامض االمينية والحوامض الدىنية وغيرىا ، مما يؤدي بالتالي الى 

عمى النضج الجنسي ، اما ارتفاع درجة الحرارة الحرارة فيتداخؿ مع عامؿ التغذية عف طريؽ قياـ الطير بتناوؿ كميات 
بالعناصر الغذائية الزائدة عف زائدة عف حاجتو لسد احتياجات الطاقة لغرض تدفئة الجسـ مما يسبب ذلؾ في اجياد الجسـ 

وخاصة االمونيا مما يجيد الكمية بشكؿ خاص  االيض الثانويةوبالتالي انشغاؿ الجسـ بالتخمص مف فضالت حاجة الطير 
 ، وىذا بالتالي يؤثر ايضًا سمبًا عمى النضج الجنسي.

يعتبر عامؿ الضوء مف اىـ العوامؿ الخارجية المؤثرة عمى النضج الجنسي وىو يتداخؿ ايضًا مع عامؿ التغذية 
دة او ، حيث تعتبر فترة االضاءة ىي الفترة التي يرى فييا الطير العمؼ وبالتالي يساىـ بشكؿ او بآخر بزياودرجة الحرارة 

نقصاف فترة التغذية ، اما تداخؿ فترة االضاءة مع درجة الحرارة فيمكف تقميؿ اثر زيادة درجة الحرارة عف طريؽ توجيو فترة 
 تقميؿ، وبذلؾ يدفع فترة التغذية ايضًا الى الفترة الباردة مف اليوـ وبالتالي يساىـ في االضاءة الى االوقات الباردة مف اليوـ 

ج الجنسي ، باالضافة الى ذلؾ يعتبر عامؿ الضوء النضاداء الطير وبالتالي عمى في ؿ التغذية والحرارة اثر كاًل مف عام
( او غمؽ Switch onالعامؿ الرئيسي الذي يمكف مف خاللو التحكـ بالجياز التناسمي إذ يعمؿ عمى فتح     )

(Switch offالجياز التناسمي ). 
ية فيتبادر الى الذىف الكثير مف العوامؿ ذات االثر الداخمي في جسـ الطير عند الحديث عف تأثير العوامؿ الداخم

العمر عند النضج الجنسي ولكف سيتـ ىنا التركيز عمى العامؿ الوراثي والذي يمكف التعبير عنو بالمكافئ الوراثي لصفة 
فيذكر الباحثوف اف داد ، االميات والبيض وكذلؾ قطعاف االصوؿ واالج قطعافوالتي يركز عمييا في تحسيف انتاج 

 اسبوع 17العمر عند وضع اوؿ بيضة الى استخداـ ىذه الصفة في تربية وتحسيف قطعاف الدجاج البياض ادى الى تقميؿ 
واكد بعض ، في االعواـ السابقة في الوقت الحاضر بعد اف كانت الدجاجة تضع اوؿ بيضة بوقت اكثر مف ذلؾ بكثير 

 ب في توريث مثؿ ىذه الصفة اكثر مف االـ.الباحثيف كذلؾ عمى اىمية اال
 

 ( في الدجاج.Ovulation) ة( وعممية االباضOvipositionالفرق بين عممية وضع البيض )
التي مف خالليا يتـ اخراج البيضة الكاممة مف جسـ  اتالعممي (Ovipositionوضع البيض )بعممية يقصد 

سمسمة مف الحوادث الداخمية كارتخاء عضالت البطف وتقمص وتضـ ىذه العممية  الدجاجة عف طريؽ فتحة المخرج
 وافراز العديد مف اليرمونات التي تشارؾ في ىذه العممية. عضالت الغدة القشرية

 تطرقت الكثير مف البحوث الى كيفية قياـ الدجاجة بوضع البيض ويمكف تمخيص ىذه العممية باالتي:
ء قناة البيض يكوف الطرؼ المدبب الى االسفؿ ولكف عندما تضع الدجاجة اف البيضة اثناء تكونيا وانتقاليا بيف اجزا

عف طريؽ ىذا التحوؿ في اتجاه البيضة  يحدث، و البيضة فيكوف الطرؼ العريض لمبيضة الى الخارج )أي بالعكس( 
عالي بيف الورؾ الى درجة وبعد اتماـ عممية الدوراف تنزؿ البيضة مف مكانيا الطبيعي ال 182الدوراف االفقي ليا بزاوية 

الطبيعية طويمة لحد ، ىذه المرحمة او العمؿ التمييدي ضروري وذلؾ الف البيضة  ونقطة مقابمة الى طرفي عظمة العن
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بحيث ال يمكنيا احداث الدوراف االفقي في منطقة قوس الحوض ، وبعد اتماـ عممية الدوراف المذكورة تكوف البيضة في 
دقيقة ، وقد تتعرض  0-1، وتنجز عممية الدوراف ىذه بفترة تتراوح بيف  ةـ الدجاجوضع يسمح ليا بالخروج مف جس

خالؿ فترة دوراف البيضة مما يؤدي الى اسراع الدجاجة بطرح البيضة فتقوـ برفع جسميا ومف ثـ  1الى ازعاجالدجاجة 
مرة اخرى وفي ىذه الحالة تقـو تخرج البيضة وطرفيا المدبب الى االماـ ، واحيانًا ترجع البيضة داخؿ قناة البيض 

الدجاجة بتكويف قشرة ثانية عمى ىذه البيضة واذا رجعت البيضة ووصمت الى المعظـ فاف الدجاجة تفرز بياض جديد 
 وقشرة ثانية )بيضة داخؿ بيضة(.

المفرزاف مف الفص الخمفي لمغدة  Mesotocin( وىرموف AVT) Arginine Vasotocinىرموني يعد 
عمى يعمالف ا في الدـ ماليرمونات الرئيسية التي تشترؾ في عممية وضع البيض حيث عند زيادة افرازىمف النخامية 

 احداث تقمص في الجدار الرحمي وبالتالي وضع البيض.
،  Stigmaبانطالؽ البويضة مف الجريبة نتيجة تشقؽ جدارىا في منطقة  (Ovulationاالباضة )يقصد بعممية 

، وال يؤثر خروج البيضة غير الناضجة او تأخر  دقيقة بعد عممية وضع البيض 70-10دود وتحصؿ عممية االباضة بح
 عممية وضع البيض لسبب او الخر عمى وقت االباضة.

( عند فشؿ القمع في بعض االحياف في Internal Laying)        تحصؿ حالة االباضة الكاذبة او الداخمية 
( ، ونتيجة لذلؾ تسقط البويضة في التجويؼ الجسمي Ovulationاالباضة ) التقاط البويضة بالرغـ مف حصوؿ عممية

ساعة او ربما اقؿ مف ذلؾ الوقت ، وقد يعد سبب فشؿ القمع في التقاط  00لمدجاجة ويقوـ الجسـ بامتصاصيا خالؿ 
ر المبيض وقناة البويضة الساقطة مف المبيض الى بعض االمراض التنفسية او الى عدـ التزامف او التواقت بيف تطو 

 البيض ، ولكف يبقى السبب الرئيسي غير معروؼ وعادة تزداد ىذه الظاىرة في بداية ونياية فترة انتاج البيض.
 Luetinzing Hormoneتحصؿ عممية االباضة نتيجة لالفراز الدوري ليرموف االباضة والذي يسمى بػ 

 Follicleناعمة الموجودة في ساؽ الحويصمة )، حيث يعمؿ ىذا اليرموف عمى تقمص العضالت ال LHومختصره 

Stalk مسببًا تشقؽ منطقة )Stigma  وبالتالي خروج البويضة مف الجريبة الناضجة وسقوطيا في اوؿ جزء مف قناة
 البيض وىو القمع.

 

 سمسمة وضع البيض
 

وح في الدجاج ما بيف وضع البيض )الوقت المستغرؽ مف اباضة البويضة حتى خروج البيضة( تترا-اف دورة االباضة
البيض والذي يمثؿ بسمسمة وضع البيض وىذا ما يعرؼ  ساعة ، وليذا فاف البيض يوضع بمعدؿ يومي تقريبًا ، 00-08

باف الدجاج الذي يمتمؾ سمسمة وضع بيض طويمة تكوف دورة وبذلؾ يمكف القوؿ الموضوع يوميًا وبدوف انقطاع ، 
كمما زاد الفرؽ في الوقت بيف وضع  امة كمما قصرت سمسمة وضع البيض وكقاعدة ع، وضع البيض قصيرة -االباضة

، وكما ىو موضح  قؿ الفرؽ في الوقت بيف وضع بيضة واخرىكمما  سمسمة وضع البيضبيضة واخرى ، وكمما طالت 
 .(1في الشكؿ )
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 تكوين قشرة البيضة
 تتكوف القشرة مف ثالثة طبقات تبدأ مف الداخؿ الى الخارج وىي:

 ، وىما غنييف بالحامض االميني السستيف.لغشائيف البروتينييف ا.1
 القشرة الحقيقية ، والتي تتكوف مف طبقتيف ىما الطبقة الحممية والطبقة االسفنجية..2
البشرة ، تمثؿ الطبقة السطحية الخارجية لمقشرة والتي تكوف شمعية وتتألؼ مف مادة بروتينية وسكريات متعددة ودىوف .3

 ا االساسية ىي التقميؿ مف تبخر الماء مف البيضة ، والدفاع عف البيض ضد التموث المايكروبي.، ووظيفتي
 

الطبقة االسفنجية والتي يتكوف فييا اساس لوف البيضة ونادرًا ما يوجد الموف يحدث التموف بشكؿ رئيسي عمى طوؿ 
تكوف صبفات  ى شكؿ بقع ممونة.في طبقة الحممات ، وعندما يحدث الموف في طبقة الكيوتكؿ فانو يكوف عم

Prophyrins لغدة القشرية الكيسية حيث تصنع ىناؾ ىي المسؤولة عف الموف البني لمبيضة والتي تضاؼ في منطقة ا
 ىذه الصبغة.

كما اشرنا سابقًا فاف القشرة تتكوف بشكؿ رئيسي مف الكالسيوـ والذي ينتقؿ مف االمعاء الى جدار الرحـ لكي يتـ 
، اما مصادر الكالسيـو االخرى لمقشرة فيي الدـ والعظاـ  (Active transportعف طريؽ النقؿ الفعاؿ ) ترسيبو ىناؾ

مؿ دـ كالسيـو ويصبح تركيز الكالسيوـ صفرًا بعد  122ممغـ /  02-02، إذ لوحظ اف دـ الدجاج البياض يحوي عمى 
مف االمعاء او سحبو مف العظاـ الجسمية أذا لـ يعوض بمصادر كالسيـو اخرى عف طريؽ االمتصاص دقيقة  8-18

التي توجد داخؿ العظاـ الطويمة ( Medullary Bonesحيث يوجد في الدجاج نوع مف العظاـ يعرؼ بالعظاـ المبية )
)وخاصة الساؽ( والتي تكوف عمى شكؿ بمورات صغيرة تمثؿ مخازف احتياطية لمكالسيوـ وخاصة كما ىو معروؼ فاف 

عمومًا مما يعني اف مصادر الكالسيوـ عف طريؽ الغذاء تكوف متوقفة وذلؾ  2تـ خالؿ فترات الظالـعممية تكوف القشرة ت
 يقود الدجاجة الى استخداـ تمؾ العظاـ عف طريؽ تحمميا كمصدر في تكويف القشرة.

( وىرموف PTH) Parathyroid Hormone ىرموفتشارؾ في عممية تمثيؿ الكالسيوـ في القشرة 
Calcitonin (CT وفيتاميف )D. 

 

                            

 شكؿ يبيف القرص الجرثومي ومكونات البيضة المخصبة                     
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 الجهاز التناسمي الذكري
 (Male Reproductive System) 

( Epididymus( تهابأأأ ب   Testesيتأأأ ال هاز أأأنا هاتانذأأأ ف هاأأأور م  أأأف هاطيأأأت   أأأن ات   أأأن ها  أأأيتين  
(. Phallus( تها ًأأي)  Vasa deferensهاده  أأ)  ( تيذأأ ا هيًأأنل بنا اأأن  Vasa deferntiaتهالذأأ    

 ي ت ل هاز نا هاتانذ ف هاور م ا طيت   ن هاانحي) هاتش يحي) عن  ثي ه  ف  عظم هاثديينت بناا نط هالتي):
ت ع   ي) هاطيت   ف ده ل هاتزتيل هازذ ف بعرس هاثديينت حيأ  ت أع ها  أيتنن  أف ده أل رأيس ها أجن ت أن   .1

 هاتزتيل هازذ ف.
 ترتن قان  هاب ب  ق ي   زدهل  ف هاطيت    ن ا) بناثديينت..2
 Ductusت أأأان هااطأأأأل بشأأأأرل  زيذأأأأف  أأأأف هازأأأان هابعيأأأأد  أأأأن ها اأأأأن  هاتانذأأأأ ي) تهاأأأوم يعأأأأ ل بنا اأأأأن  هاده  أأأأ)  .3

deferens.) 
  ف هاطيت . عدم تزتد هعًنن هاتانذل ها  ح ) رناحتي الت ها اتي) تغدد هاب تذتنت تغدد رتب  تهاغدد هالحي ي ي).4

 

 (.Testesالخصيتان )-اولا 
اا تهايذ ى حب) هاجن تاين ،  ف هاطيت  غي  هابناغ) ترتن ها  ي) هاي اا ه غ   ن هايذأ ى ي تشنبه ها  يتنن ها

تتب أأا هأأوح هاحناأأ)  أأف هاديرأأ) اغنيأأ) حأأتهاف هاشأأ   هاذأأندس  أأن هاع أأ  تبعأأد واأأث ت أأب  ها  أأي) هاي اأأا هرثأأ  ث أأالل  أأن 
ن ها  أأي) ها ن  أأ) هت غيأأ  نين اأأتن ها  أأي) تواأأث تبعأأنل ا اشأأنط هازاذأأف  جأأف  عظأأم هاحأأنالت يرأأتن اأأت هايذأأ ى ، تيتبأأ

تهأأوه اأأنت   أأن تز أأع هاشأأحتم  أأف ها اليأأن ها الايأأ) تعاأأد ن تربأأ  ها  أأي) عاأأد هااًأأ  هازاذأأف  هاانًأأز)  أأج هن ها أأتن
 ط) ت دد هاابيبنت ها اتي).يتحتل اتا ن هاا هالبيض تيتم واث عن ط يق تشتيت ها الين ها الاي) بتهذ

 

 (.Epididymusالبربخ )-ثانياا 
ي ع هاب ب   ف هادزن  ع ا هاذط  هاتذطف هاظ  م ا   ي) اواث يرتن  حزتبنل تغي    زف ت  يبنل حتا  ف  تذم 

 هاانًز) زاذينل.  م ت  يبنل  ف هادير)  3هاتانذل ، تيرتن  غي هل اذبينل   ن ا)ل ب ثي ه  ف هاثديينت حي  يب غ ذ ره 
 

 (Vasa deferensالقناة الدافقة )-ثالثاا 
( تترأتن  تع زأ) ت تهايأ) هاأا هاحناأ). تذأت دم Vasa deferentiaتذأ ا ها اأن  هاده  أ) هيًأنل بنذأم هالذأ    

عاأد ها ان  هاده  ) ر  أان ا اطأل حيأ  ترأتن ها اأن  هاده  أ) ا ديرأ) هااشأط) زاذأينل  حشأت  برثن أ) بأنااطل ر أن هأت هاحأنل 
 هينم الات نا ن  ن شبر) ها  ي) هاا ا ني) ها ان  هاده  ). 4-1قان  هاب ب  تتذتغ ق هااطل حتهاف 

 

 (.Phallusالقضيب )-رابعاا 
ال يذأأأأأت دم ها ًأأأأأي)  أأأأأف هاديرأأأأأ)  أأأأأف ع  يأأأأأ) هاليأأأأأال  هاح ي أأأأأف حيأأأأأ  يرأأأأأتن  أأأأأغي هل زأأأأأدهل تهثأأأأأ م تعاأأأأأد اغت أأأأأه 

 Erected  جنتيأأ) تي أأت ط هاذأأنزل ها  جأأنتم  أأع ها اأأف  أأف  اط أأ) ها اأأن  هاده  أأ) ( تحأأت ن بأأنا  ل ها أأندم  أأن هاطيأأنت ها
  هالذ  ( تراله ن  ها اف تها  ل( ي ول  ف تقت تهحد ع ا طتل هال دتد هاطتاف ا  ًي).
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 (Semenالمني )
يت ال  اف هادير)  ن زان ذنزل تهت هابالا ن تزأان   أتم تهأت هااطأل تهاتأف ترأتن ذأنبح)  أف هابالا أن. اأتحظ هن 
هانث   تقنت  ف حزم ها اف اد  ) تهحد  تيعتد هاذب)  ف واأث هاأا ط ي أ) هاز أع حيأ  ي تجأع هاحزأم عاأد ن يز أع  أن 
هاأديث  بنشأ    حأأتهاف    تأ  تهحأأد( تيأتم واأث عأأن ط يأق ع أأل تأدايث ا اط أأ) هاأبطن  أف حأأين ترأتن هار يأأنت هقأل عاأأد ن 

هاطبيعأف تقأد ت ها اليأن هااطجيأ) هت هعأدهد هااطأل  أف هاد  أ)    ت ( بعد هز هن هاتاهت   1111تز ع  ن  و ق هادزنز)  
 ب يتن اطج)  ف رل د  ). 2-1   ت  حتهاف  1-115هاتهحد  وهت حزم 
 (.Spermatogensisنشأة النطف )

 تهف ع  ي) هاتن  تاً  هااطل تهف هق   برثي   ن  ثيالت ن  ف هاثديينت تهف تذي   ف ثالث) هطته  تهف:
( ا اليأأأن طب أأأ) ها نعأأأد  ا ابيبأأأنت ها اتيأأأ) تهاتأأأف تعأأأ ل بذأأأ يجنت Multiplication  ها ًأأأنعج)   تأأأ   الطوووور الو  

 هذنبيع هالتاا  ن هاع  . 5( ، ترتن هوح هاجت    الل Spermatogoniaها الين هااطجي)  
تت تأد  أن ( Primary spermatocytesي ثأل  تأ   هاا أت هاتأف تربأ   يأه ها اليأن هااطجيأ) هالتايأ)  الطوور الثواني 
 هذنبيع  ن هاع   ، تيالحظ  ف ا ني) هاجت   ح تل ه تجنع حند  ف ا ت ها الين هااطجي) هالتاي). 6-9
 ت   اًأ  هااطأل ، يبأدذ هأوه هاطأت   أف هالذأبتع هاعنشأ   أن هاع أ  تواأث اتيزأ) اح أتل ها ذأنم ه تاهاأف الطور الثالث 

 ، تيتم واث ع ا   ح تين ه ن:ا  الين هااطجي) تترتيا ن ها الين هااطجي) هاثناتي) 
 Secondary  ح أأأأأأأأ) هالا ذأأأأأأأأنم هااًأأأأأأأأزف هالتل هاتأأأأأأأأف تترأأأأأأأأتن  الا أأأأأأأأن ها اليأأأأأأأأن هااطجيأأأأأأأأ) هاثناتيأأأأأأأأ)  -أ 

spermatocytes.) 
( هاتأأف تتطأأت   ي أأن بعأأد هاأأا Spermatid  ح أأ) هالا ذأأنم هااًأأزف هاثأأناف تهاتأأف تترأأتن  الا أأن ه ت أأ) هااطأأل  -ب 

 ن هاع   ت  يبأنل ت أف  12ه ت نت هااطل بناظ ت   ف هاابيبنت ها اتي)  ف هالذبتع ( ، تبدذ Spermatozoaاطج)  
 ي رن  الحظ) تزتد ه ت نت هااطل  اتش    ف رل هاابيبنت ها اتي) ا   ي). 21هالذبتع 
ها اتي)  ف   ي) هادير) غي  هابناغ)  غي   ت غطن  بطب ) تهحد   ن ها اليأن  أف  ترتن هقطن  تهطتهل هاابيبنت 

حين بعد هااً  هازاذف تغطا ظ ن   هاابيبنت ها اتي) بعد  طب نت هاتف ت ثل ها  هحل ها  ت ج)  ن اش   هااطل تي رأن 
، ها اليأأن هااطجيأأ) هالتايأأ) ، ها اليأأن   شأأنهد  هبتأأدهنهل  أأن زأأده  هاابيأأ) تبنتزأأنح هاتزتيأأل رأأل  أأن ذأأ يجنت ها  يأأ) هااطجيأأ)

 هااطجي) هاثناتي) ، ه ت نت هااطل ،  الين ذ تتاف هاتف ت ت ق ب ن ه ت نت هااطل تها الين هااطجي).
يرأأتن تطأأت  هااطأأل ع أأا شأأرل  زأأن يع هت عانقيأأد تيرأأتن  ذذأأ ن  اغ ذأأنل  أأف ده أأل  اليأأن ذأأ تتاف  أأف حأأين يرأأتن 

ها اتيأأ) ، تعاأأد هرت أأنل اًأأ  هااطجأأ)  نا أأن تتحأأ   تتعبأأ  احأأت هق أأ  ط يأأق هاابيبأأنت وي  أأن حأأ هل بنتزأأنح   رأأا هاابيبأأنت 
 ها ذت ي ) هاتف تات ف بجتحنت  ف شبر) هت ظجي   ها  ي).

يت أأنل  أأف هاديرأأ) ، تقأأد  هاتقأأت  12تذأأتغ ق ع  يأأ) تحأأتل ها  يأأ) هااطجيأأ) هالتايأأ) هاأأا   يأأ) اطجيأأ) انًأأز) حأأتهاف 
 هينم. 4هاب ب  تهالذ   حتهاف هاالام اعبت  هااطل  الل قان  

/ أأنوه اأأت ق اأأن بن أأو اطجأأ) انًأأز)  أأن هاابيبأأنت ها اتيأأ)  أأف ها  أأي) تهذأأت ده  ن  أأف هال  أأن)  هأأل تتغيأأ  ذأألهل
 هااطج) بعد هااً   ف ها  ي)(
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 شك  النطف 
تتتأأ ال ي تأنا حزأم اطأأل هاديرأ) ب أغ ح   ن اأأ)ل بناثأديينت تترأأتن طتي أ) ب  أده  هاث أأ  هطأتل  أن اطأأل هالاذأنن ، 

 هااطج)  ن ثالث) هزاهن  زيذي) هف:
 (  ف ها  د ). Acrosomeها ذس ها ذتطيل هاحنتم ع ا هازذم هاط  ف  .1
 هازان هاتذطف ها  ي ..2
 هاويل هاطتيل..3

 

 (Natural Matingالتزاوج الطبيعي في الدجاج )
قبل هاأديث هاأوم ي أتم بتثبيأت اجذأه ع أا يتم  عل هاتاهت  هاطبيعف  ف هادزن  عن ط يق زثتم هالاثا ته تطنز ن  ن 

ظ  هن ت ن ثم ي  )  و قه  ن  و ق ن تي ول  الل ثأتهن ، تعأند ل تتتذأع هطأ هل   أ   هالاثأا تتبأ ا هاا نيأنت ها  جيأ) 
ا   بأأل ده أأل ها أأو ق  ها ز أأع( تواأأث الذأأت بنل هاد  أأ) تاأأيس  ع ت أأنل  أأن هوه رناأأت هاح  أأنت هابأأن ا  ا  اأأن  هاده  أأ) ا أأور  

ل   بل هالاثا ات ول ها اف ب ت   الل هاز نع تهاذب) يعتد هاا هقت ه)  ز ع هاور   ن  ز ع هالاثأا بد زأ) ربيأ   تد 
  الل تقت هاز نع تبواث ي ع)  الحظته.

 

 جمع السائ  المنوي
) تتم عن ط يق ع ل  ذن   ف ها اط ) هاظ  ي) تهابطاي) ا ديث   ن يلدم هاا هثن ته ت ن ثم اغتص ها ًي     

تهاح  نت هاتف تع   ا ح تل ع ا ها اف ، تتاتج  هاثاينت ها  جنتي) ها تزتد   ف ها و ق  ها ز ع( هف هال  ى 
هذتزنب) ا  ذن  تتج ا ر ينت  تبنيا)  ن هاذنزل هاشجنل هاتف ت  ط  ع ها اف. يلدم هاذنزل هاشجنل هاا  جض ها د   

عه اجت   طتي )  ف هانبي)  هاز ع  ن ) عاد د زنت هاح ه   ها  تجع) اواث يذتحذن عاد هال  نبي) ا  اف بعد ًت
هز هن هات  ي  ها انعف تا ح تل ع ا قد   ه  نبي) عناي) ا  اف يز) هن ال يحتم ها اف ع ا ر ينت   تجع)  ن 

 هاذنزل هاشجنل حي  هحدى ت ثي هته ها بنش   هف  جض رثن ) هااطل  ف ها اف تبناتناف  جض ها  تب).
 

 هاتف يز)   هعنت ن عاد هز هن هات  ي  ها انعف  ف هادزن  بعض هال ت 
يجًل ز ع ها اف  ن هادير) بعد  ت   طتي )  ن هعطنن هاع ل تواأث ات  يأل ه رنايأ) ت أت  ها اأف بناجًأالت تبناتأناف .1

 ت  يل اذب) ها  تب) ت ن ) عاد ايند   ت    ان ها اف  ف هانبي) هال تبن .
الرثأأ   أأن ذأأنع) تهحأأد   يزأأ) هن ي جأأل ها اأأف ب  جأأل ت ريبأأف  أأنص تها عن  أأ) هاحأأو   قبأأل هوه ه يأأد حجأأظ ها اأأف .2

 ت الل ع  ي) هات جيل ات  يل ه تاهل هااطل هاحيتي).
  يأتن اطجأ)  أف ها   تأ  هاتهحأد  أن  اأف  211هن هاعدد هاانذ)  ن هااطل ا ح تل ع ا هع أا اذأب)   أتب) هأت .3

  زتي). 5-2   ذنع) ت ف د ز) ح ه 24-6  اتن ا د  
يز) هز هن ع  ي) هات  ي  ها انعف  ف هادزنز)  ف هاجت   هاتف ت تد بين هاتهحد  هاا ها ن ذ) ظ  هل اتزا) تتهزأد ذم .4

 بيً) ده ل قان  هابيض  الل هوح هاجت  .
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 مكان الخصاب
بشأرل ذأ يع حأنل  يتم هال  ن)  ف ها  ع تقبل ت تل هابيً) هاا ها عظم ، تاتحظ  ف هادزن  هن تح ث هااطأل

دقي ) ، تقد ت د هذنت بحثي) هن هاتقت ها ذأتغ ق  26د تا ن ها حم حي  ت ل هازان هاع تم  ن قان  هابيض ب قل  ن 
 ذنع).  1915بين هاز نع تبين هاح تل ع ا هتل بيً)    ب)  ف هادزنح بحتهاف هقل  ن 

هذأنبيع ، حيأ  ح أل هع أا  6-4) ع أا هالقأل ت ت ث هااطل ها د   ع ا هاب نن حي) ده ل قان  هابيض  أف هادزنزأ
يأأتم  أأن هاتأأاهت  ت أأن ثأأم بأأدذ هالا جأأنض بشأأرل حأأند تقأأد  6-5يأأتم  أأن هاتأأاهت  ، ته  أأن) زيأأد بعأأد 3-2ه  أأن) بعأأد 

 أأن هاتأأاهت  ، تع ت أأنل ي رأأن  الحظأأ) تزأأتد هااطأأل  أأف  35يح أأل ع أأا بأأيض    أأ) تق يأأل زأأدهل  أأف هت بعأأد هايأأتم 
  .هينم  ن هاتاهت  3ها  ع بعد 

 

 خزن المني مواقع 
 Uetrovaginal Junctionيتم  ان هااطل ر ن هش ان ذنب نل  ف ها  ع تهيًنل  أف هاغأدد ها ح يأ) ها  ب يأ)  

glands (( تهف هحد هاتهع هاغدد ها ناا) ا اطل تتتزد  ف  اط ) هت نل ها حم بنا  بل ، تت أ  هااطأل هاغأدد ها ح يأ
عشأأتهزف هت  أأاي  تبأأواث  أأع هات  أأي  ها تعنقأأ)  أأنن هااطأأل ها ت تيأأ)  أأن هات  أأي  ها  ب يأأ) بشأأرل  تعنقأأ) ت تذ ذأأل تاأأيس 

 هال ي  تظ   هرث  هحت نالل ع ا ها ن هف هاتف ت تم بت  ي  هابتيً).
 الهرمونات الجنسية الذكرية

( تهاتأأف  أأن هه  أأن Androgens أأن ها   تاأأنت هازاذأأي) هاور يأأ) ها  أأاع)  أأف ها  أأيتين هأأف هالاأأد تزيانت  
 ، تهوه ها   تن هت ها ذلتل عن ظ ت   جنت هازاس هاثناتي)  ف هادير). Testosteroneتن ه  

 أن ها   تاأنت ها ألث    أف  LHت  FSHتعد ها   تانت ها ج ا   ن هاجأص هال أن ف ا غأد  هاا ن يأ) ته أن ه  أتاف 
ها اليأن ها الايأ)  LH  أتن ا ت هاابيبنت ها اتي) تاش   هااطل ،  أف حأين يابأه ه FSHهال  ن) ، حي  يابه ه  تن 
 ا   ي) الاتن  هالاد تزيانت.
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 طيور داجنة لثانية امراضاالمحاضرة 
 (Respiratory Systemالجهاز التنفسي  )

 
يعتبر الجهاز التنفسي لمطيور فريدًا بيف الحيوانات الفقرية في تركيبه او الطريقة التي بواسطتها ينجز وظيفتػه 

مالحظػػة النقػػاط التاليػػة فػػي الرئيسػػية المتمةمػػة بتجهيػػز انوكسػػجيف وااػػس ةػػاني اوكسػػيد الكػػاربوف مػػف الػػدـ   ويمكػػف 
 -الجهاز التنفسي لمطيور:

الرئتيف صغيرتيف ومتصمتاف بانكياس الهوائية سات الجدراف الرقيقة وبعض الفراغات الهوائيػة الممتػدة بػيف .1
 انعضاء الداامية وحتى العظاـ وامتدادتها.

 يؼ لوضعية الطير لمطيراف.يعتبر الجهاز التنفسي متك.2
 مرات اكةر. 01-8التي تطير كميات كبيرة جدًا مف انوكسجيف بمقدار  تستهمؾ الطيور.3
الفراغات الهوائية الموجودة دااؿ العظاـ والممموءة بالهواء هي التي تافؼ مف وزف الطير في حػيف يكػوف .4

 تأةير انكياس الهوائية عمى وزف الطير قمياًل.
رئة الطيور وهي التػي تسػمب بعبػور الهػواء مػف ( في Parabronchiتوجد نظيرات القصبات الهوائية ).5

 االلها وبهسا فاف الهواء يمر عمى مساحة التبادؿ الغازي الموجود فيها.
 وهناك فروقات ما بين الجهاز التنفسي لمطيور والجهاز التنفسي لمثدييات وكاآلتي:

 اوية لها في الحجـ.يكوف حجـ رئة الطيور النموسجية اكبر قمياًل مف نصؼ حجـ رئة الةدييات المس.1
يكػػوف عمػػى حػػكؿ حمقػػة دائريػػة    الػػسي( الطيػػور اكبػػر مػػف نظيػػرد فػػي الةػػديياتTracheaحجػػـ رغػػامي ).2

 .Cبينما في الةدييات يكوف عمى حكؿ حرؼ 
انكياس الهوائيػة فػي الطيػور اكبػر بعػدة مػرات مػف الرئػة   وبمػا اف الةػدييات ن تمتمػؾ انكيػاس الهوائيػة   .3

 الكمي لمجهاز التنفسي في الطيور اكبر بحوالي ةالث مرات مف مةيمه في الةدييات.لسلؾ فالحجـ 
 يمكن تمخيص وظائف الجهاز التنفسي بالنقاط اآلتية:

 التامص مف ةاني اوكسيد الكاربوف..2                 تجهيز الدـ بانوكسجيف..1
 نواتج انيض وازالة سميتها.تاميص الجسـ مف .4    التامص مف الحرارة الزائدة في الجسـ..3
 انتاج الصوت )التغريد(..6                انتاج الرسائؿ الكيميائية..5

 

 
 تركيب وتشريح الجهاز التنفسي.

 .الفتحة الخارجية لالنف.1
السي يكوف عمػى حػكؿ حمقػة دائريػة بينمػا فػي الةػدييات يكػوف عمػى حػكؿ حػرؼ  (.Trachea.الرغامي )2

C  حمقػة   وتكػوف  026الػى  018في المغة اننكميزية   ويتراوح عدد الحمقات المكونة لمرغػامي فػي الطيػور مػف
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غضػػروفية وتتحػػابؾ مػػا بعضػػها الػػبعض وهػػسا التحػػابؾ يمنػػا تػػأةيرات الضػػغط ولكنػػه يسػػمب لمرغػػامي بانسػػتطالة 
 والةني.
 (.Langs.الرئتين )3

يحغؿ سقؼ النهاية انمامية مػف التجويػؼ البطنػي   وهػي  وهي تركيب صمب القواـ رباعي انضالع مسطب
غػـ رئػة لكػؿ  0362غـ مف وزف الجسـ في الطيػور   بينمػا فػي الةػدييات فتمةػؿ  011غـ رئة لكؿ  03.8تمةؿ 
 غـ مف وزف الجسـ. 011
 (.Air Sac.االكياس الهوائية )4

ي بكاممػػه فػػي المنػػاطؽ غيػػر المحػػغولة تمتػػد مػػف الرئػػة وهػػي سات جػػدراف رقيقػػة وتممػػو تقريبػػًا التجويػػؼ الجسػػم
 باعضاء فهي تمتد دااؿ العظاـ والمناطؽ تحت الجمدية اارج التجويؼ البطني.

 اكياس هوائية في الدواجف وهي: 8هناؾ 
كػػيس عنقػػي واحػػد   كػػيس ترقػػوي واحػػد   زوج مػػف انكيػػاس الصػػدرية الراسػػية   زوج مػػف انكيػػاس الصػػدرية 

طنية   وتدعى انكياس الةالةة انولى بانمامية او الراسية اما النوعيف الباقييف وهما السيمية   زوج مف انكياس الب
 الرابا والاامس فتسمى بالامفية او السيمية.

 (.Tubular system.الجهاز االنبوبي القنوي )5
 وينقسـ الى ةالةة اقساـ رئيسية:

 جزء القصبة انبتدائية دااؿ الرئة.-ا
 القصبات الةانوية.-ب
 (.Parabronchiنظيرات القصيبات الهوائية )-ج

 يتركب الجهاز التنفسي مف األعضاء التالية التي يداؿ إليها هواء الحهيؽ وبالتسمسؿ.

 

 ← الهواء
فتحتي األنؼ 

 الاارجية
 التجويؼ الفمي واألنفي ← الفـ ←

      ↓ 

قصبة ابتدائية 
 اارج الرئوية

 والبمعـو الفي الحنجرة → الرغامي → نفير او ناسور  →

↓ ↓      

      رئة رئة

↓ ↓      

      اكياس هوائية اكياس هوائية
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 ميكانيكية التنفس.
يحدث في الرئتيف عممية التبادؿ الغازي وهي ن تتمػدد ون تػتقمص اػالؿ دورة التػنفس كمػا هػو الحػاؿ فػي رئػة 

اػالؿ دورة التػنفس عنػػدما يمػر بطريقػه مػف والػػى الةػدييات   وبػدًن مػف سلػؾ فػػاف الغػاز يتحػرؾ اػالؿ رئتػػي الطيػور 
 انكياس الهوائية.

وتقػػـو الػػرئتيف بالتبػػادؿ الغػػازي امػػا انكيػػاس الهوائيػػة فوظيفتهػػا هػػي حركػػة الغػػاز اػػالؿ الػػرئتيف اةنػػاء عمميتػػي 
 الحهيؽ والزفير   وتأتي القوة المطموبة لتحريؾ الغاز االؿ الرئتيف مف فعؿ عضالت التنفس.

طيور حجػاب حػاجز عضػمي كمػا فػي الةػدييات لػسلؾ فػالتجويؼ البطنػي والصػدري يكػوف واحػد فػي ن تمتمؾ ال
 الطيور.

اوضػػحت اندلػػة التحػػريحية والفسػػمجية اف حركػػة الغػػاز عبػػر نظيػػرات القصػػيبات يكػػوف عمػػى هيئػػة زاويػػة قائمػػة 
ةػػاني اوكسػػيد الكػػاربوف الػػى مجػػرد الػػدـ فػػي الحػػعيرات الدمويػػة   واػػالؿ سػػير الغػػاز عبػػر نظيػػرة القصػػبة فػػاف غػػاز 

يضػػاؼ اليػػه باسػػتمرار مػػف الػػدـ فػػي حػػيف ينػػزع منػػه انوكسػػجيف   ويحػػدث التبػػادؿ الغػػازي اػػالؿ جػػدراف الحػػعيرات 
الهوائية إس يسير الهواء باتجاد نصؼ دائري مف التجويؼ او مركز نظيرة القصبة نحو المحيط او الاػارج وبطريقػة 

 نحو المركز او التجويؼ دااؿ الحعيرات الدموية. ايمماةمة يتحرؾ الدـ باتجاد معاكس 
متوصػػيؿ لغػػرض التبػػادؿ الغػػازي تتجمػػا سػػوية فػػي الػػرئتيف ليعبػػر عنهػػا بقػػدرة اننتحػػار لهنػػاؾ عناصػػر عديػػدة 
 لمرئتيف   ويعتمد سلؾ عمى :

 التصميـ التركيبي لمنطقة التبادؿ الغازي   وهسا يحمؿ:-ا
.حجػػػػػػـ او كميػػػػػػة الػػػػػػدـ فػػػػػػي 2        والهوائيػػػػػػة..المسػػػػػػاحات السػػػػػػطحية لمحػػػػػػعيرات الدمويػػػػػػة 0

 الحعيرات.
 الدـ. –.سمؾ النسيج الحاجز لمغاز .

 

 مسافة اننتحار دااؿ امية الدـ الحمراء.-ب
 سرعة ارتباط انوكسجيف ما الهيموكموبيف في الدـ.-ج

 

تهالكها مػػػف بمػػػا اف االيػػػا الػػػدـ الحمػػػراء فػػػي الطيػػػور تمتمػػػؾ نػػػواة فػػػاف سلػػػؾ يعطيهػػػا السػػػبب فػػػي ارتفػػػاع اسػػػ
انوكسجيف مقارنة بالةدييات   وبالرغـ مف سلؾ فاف استهالؾ االيا الدـ الحمراء في الطيور مف انوكسػجيف يبقػى 

 اقؿ مف االيا العضالت في وضا الراحة.
اف انتقاؿ انوكسجيف وةاني اوكسيد الكاربوف بواسطة الدـ يتـ باحكاؿ ماتمفة ولكف اتحادها ما الهيموكموبيف 

دًا لالنتقاؿ بكميات كافية   وينتقؿ جزء قميؿ مف انوكسجيف بحالة سائبة بالدـ   وفي حالة ازالة انوكسػجيف مهـ ج
فػػػاف سرة الحديػػػد الموجػػػودة فػػػي جزيئػػػة الهػػػيـ ن تكػػػوف مسػػػتقبؿ جيػػػد لجزيئػػػة انوكسػػػجيف بسػػػبب موقعهػػػا فػػػي القالػػػب 

يػػدة تػػعةر عمػػى الفػػة الهيموكمػػوبيف لالوكسػػجيف البروتينػػي وكػػسلؾ انلفػػة الضػػعيفة لالوكسػػجيف   وهنػػاؾ عوامػػؿ عد
 -منها:
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 .الفوسفات العضوية دااؿ الكرية الدموية الحمراء.0
 .انواع الطيور.2
.انرتفػػاع عػػف سػػطب البحػػر   إس لػػوحظ زيػػادة الفػػة الهيموكمػػوبيف لالوكسػػجيف فػػي الطيػػور التػػي تعػػيش فػػي .

 المناطؽ المرتفعة عف سطب البحر.
الهايػػدروجيف   فكممػػا ارتفػػا تركيػػز ايػػوف الهايػػدروجيف فػػي الػػدـ ادد الػػى تحريػػر الهيموكمػػوبيف .تركيػػز ايػػوف 4

 لالوكسجيف بسهولة اكةر.
.تغيػػر درجػػة حػػرارة الػػدـ فكممػػا ارتفعػػت درجػػة حػػرارة الػػدـ ادت الػػى انافػػاض الفػػة الهيموكمػػوبيف لالوكسػػجيف 5

 والعكس صحيب.
وف محػابه لمػا فػي الةػدييات   حيػث يوجػد ةػاني اوكسػيد الكػاربوف اف انتقاؿ ةاني اوكسيد الكػاربوف فػي الػدـ يكػ

 .يتحد ما البروتينات عمى هيئة كارباميت.2           .مساب فيزيائيًا.0   في الةدييات بةالث صور:
 .عمى هيئة ايونات البيكاربونات التي معظمها في البالزما..

 السيطرة عمى عممية التنفس
حيػػاة الطيػػر   لػػسلؾ يجػػري  يعتبػػر تجهيػػز انوكسػػجيف الكػػافي ننسػػجة الجسػػـ عمميػػة حيويػػة وضػػرورية ندامػػة

الطير عدة تعديالت عندما تحصػؿ ظػروؼ يرتفػا او يػنافض فيهػا مسػتود انوكسػجيف فػي الجػو الهػدؼ منهػا هػو 
ادامة تجهيز انسجة الجسـ بالكميػة الالزمػة مػف انوكسػجيف ومػف بػيف هػسد مػا يحصػؿ مػف تعػديالت فػي التهويػة   

الرئػػة واننسػػجة   كػػسلؾ تحػػدث اسػػتجابات سػػموكية فػػي الطيػػر    الػػدوراف   مواصػػفات انتقػػاؿ الػػدـ   حػػبكة حػػعيرات
وهناؾ ميكانيكيتاف عصبيتاف منفصمتاف الوحدة عف انارد تنظماف عممية التنفس انولى ن اردية والةانية ارادية   

عمػى عمميػة التػنفس هػي الحاسػات او المسػتقبالت  ةالسػيطر وتحترؾ ةالةة عناصر متداامة ما بعضها البعض في 
التػػي تجمػػا المعمومػػات وتغػػسيها الػػى الضػػابط المركػػزي الموجػػود فػػي الػػدماغ الػػسي ينسػػؽ المعمومػػات ويرجعهػػا عػػف 

 التي هي العضالت التنفسية. المستجيباتطريؽ انحارات الى 
 (Carotid bodiesاالجسام السباتية )

العصػب  Nodose gangliaتقا انجساـ السباتية عمى جانبي جػوؼ القفػص الصػدري بػالقرب مػف عقػد 
والتػي يعتقػػد  Iالمػبهـ والتػي منهػا تسػتمـ انجسػاـ السػباتية انعصػاب   ويوجػػد فيهػا نوعػاف مػف الااليػا انولػى نػوع 

والتي يعتقد اف وظيفتها المساعدة والدعـ وتمعب مستقبالت انجساـ  IIباف لها وظيفة مستقبؿ كيميائي وااليا نوع 
نفس في الطيور   وتمتمػؾ انجسػاـ السػباتية مسػتقبالت كيميائيػة حساسػة السباتية دورًا واضحًا في السيطرة عمى الت

مسعولة عف كحؼ انافاض الضغط الجزيئػي لالوكسػجيف وكػسلؾ حساسػة نرتفػاع الضػغط الجزيئػي لةػاني اوكسػيد 
   الكاربوف   وانجسػاـ السػباتية تجهػز انحػارات العصػبية الػى مراكػز التػنفس الرئيسػية الضػرورية لمتػنفس الطبيعػي

ويعدي قطا انعصابة الموصمة الى انجساـ السباتية الى ضعؼ استجابة التهوية الى نقص او زيادة انوكسجيف 
ويعدي سلؾ الى افض التهوية وزيادة ةاني اوكسيد الكاربوف في الػدـ   ومػف الممكػف تحفيػز انجسػاـ السػباتية كمػا 

.في الةدييات وسلؾ بحقف الطيور في الوريد بمادة سيانيد   الصوديـو
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  عممي طيور داجنة مراضا/  االولىالمحاضرة 
 (Digestive Systemالجهاز الهضمي  )

 

تعتمد كفاءة الطيػرر لمػك كفػاءة الز ػاز ال وػمت رالتػت يعاػر لل ػا اعمميتػت ال وػـ رايمتكػاص   ريػت كـ 
فػػت كػػؿ مػػف اػػاتيف العمميتػػيف االدرزػػ  ايمامػػي  كػػؿ مػػف معػػدؿ  ركػػ  المػػادة الهذاييػػ  لمػػك طػػرؿ ال لػػاة ال وػػمي  

  .ركذلؾ لمك التعرض المتعاقب رالممتمر لاللزيمات ال اوم  لممراد الهذايي
الز از ال وػمت لاػارة لػف قلػاة مفتر ػ  لمتػارج ت ػـر اامػت ااؿ الهػذاء رت ميمػ  رامتكاكػ  رطػرح الفوػالت 
رالمراد التت ي يمكف ت ميم ا رايمتفادة مل ا تارزًا   ريكرف الز از ال ومت لمطيػرر قكػيرًا م ارلػًا اػالمزترات  ذ 

  ريعتمػػد طػػرؿ ال لػػاة  :5=4تكػػرف فػػت اي لػػاـ فػػت  ػػيف  7=4تكػػرف لمػػا  طرلػػ  الػػك طػػرؿ الزمػػـ فػػت الػػدرازف 
( تكػػرف قلات ػػا Herbiverousال وػػمي  لمػػك لػػدة لرامػػؿ مل ػػا لػػرع الهػػذاء المتلػػارؿ فػػالطيرر ا كمػػ  لم اػػرب  

 (. Carniverousال ومي  اقكر مف الطيرر ا كم  لم رـ  
لمػػػك الػػػك ايمػػػفؿ   يتركػػػب الز ػػػاز ال وػػػمت فػػػت الطيػػػرر مػػػف ايلوػػػاء التاليػػػ  ر مػػػب التمممػػػؿ مػػػف اي

 ركا تت:
 (.Mouth and Pharynx.الفـ رالامعرـ  4
 (.Esophagus.المريء  5
 (.Crop.ال ركم   6
 (.Proventriculus.المعدة ال  ي ي   7
 (.Gizzard.ال الك   8
 (.Small intestine.ايمعاء الدقي    9
 (.Large intestine.ايمعاء الهميظ   :
 (.Cloaca.المذرؽ  ;
 (.Pancreas( رالالكرياس  Liver.ايلواء المم      كالكاد  >

 

 (.Mouth and Pharynx.الفـ رالامعـر  4
( ريمػتعاض للػ  اال لػؾ الكػمب Soft plateيتتمؼ فـ الطيرر لف الثػدييات اعػدـ رزػرد ال لػؾ اللػالـ  

 Hard plate.ركذلؾ يي تري فـ الطيرر لمك ايملاف رالشفاه ) 
ي مػػـ الػػك ازػػزاء فميػػ  رالفيػػ  رلػػيس الػػاؾ مػػا يشػػا  ال ػػرس الممػػالت ال لكػػت الػػذي يكػػرف فػػت اعػػض الامعػػرـ ي 

الثدييات ويؽ را ذا ف ر يشكؿ  د مميز ايف التزريؼ الفمت رالامعـر   رمف الػا يللػؼ التزريػؼ الفمػت رالامعػـر 
 (.Orophaynxمريًا فت الطيرر ما يعرؼ اال م رـ  
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ركػذلؾ  Amylaseدد المعاايػ  فػت الفػـ رالامعػرـ لمػك كميػات قميمػ  مػف الػزيـ ي تػري المعػاب المفػرز مػف الهػ
رتكرف رظيف  المػادة المعاايػ  اػت ترطيػب المػراد الهذاييػ  رذلػؾ لتمػ ؿ  Mucinر  Ptyalinي تري لمك الزيـ 
 مف لممي  الزيق ا.

   ظ اري   رشػفي  ( الذي يكرف لمك ايي  رأس الرمح رالذي يهطك اطاTongueي ري الفـ لمك المماف  
 مميك  فت مط   الداتمت ريكرف مت رلًا فت مط   الظ ري رالاطلت.

كػاف يعت ػػد رلع ػػد قريػػب اػػاف  امػػ  الػػذرؽ وػػعيف  فػت الػػدزاج رلكػػف الا ػػرث ال ديثػػ  اظ ػػرت لكػػس ذلػػؾ اذ 
اػذه ارلم    ري ي تكر رزػرد  633( فت الدرازف قد يكؿ الك Taste budsرزد ااف لدد الارالـ الذرقي   

الارالـ لمك المماف اؿ معظم ا يلتشػر لمػك ظ ػارة الزػزء العمػري مػف المل ػار راروػي  الزػزء ايمػامت مػف المل ػار 
 ايمفؿ رالززء الفكت تمؼ المماف راذلؾ يظ ر التشاراا لمك طرؿ التزريؼ الفمت.

 

 (.Esophagus.المريء  5
مػػـ فػػت الػػدزاج   ريتكػػرف مػػف زػػدار  53-48يكػػرف المػػريء فػػت معظػػـ الطيػػرر طػػرياًل لمػػايًا  يػػث ي ػػارب 

رقيػػؽ قااػػؿ لاللتفػػاخ رالتمػػدد ريكػػرف اكاػػر لمػػايًا اػػال طر مػػف مثيمػػ  فػػت الثػػدييات   ري ػػ  معظػػـ الزػػزء المرزػػرد فػػت 
ملط ػػ  الرقاػػ  فػػت الز ػػ  اليملػػك مل ػػا لمػػك لكػػس الثػػدييات   رترزػػد لوػػالت ممػػتطيم  لمػػك الزػػدراف التارزيػػ  

لداتميػ  لمػك لوػالت دايريػ  ر ػدد متاطيػ  رالتػت تكػرف  زيػرة ركػذلؾ لمػك طيػات لممريء ايلما ت ػري الزػدراف ا
 طرلي  التت تزيد مف ال درة لمك التمدد رايلتفاخ.

 

 (.Crop.ال ركم   6
يترمػػ  المػػريء للػػد ل طػػ  التزريػػؼ الزمػػمت مكرلػػًا ال ركػػم  التػػت تمثػػؿ ال ػػد الفاكػػؿ اػػيف المػػريء العمػػري 

فاف ال ركم  تشاا  المريء فيما يتعمؽ االتركيب م  رزػرد اعػض ايمػتثلاءات فػت رالمريء المفمت   راشكؿ لاـ 
 الدزاج    يث يفت د رزرد الهدد المتاطي  فت ال ركم .

 

 (.Stomach.المعدة  7
( ار الزػػػزء Proventriculusتتػػػ لؼ المعػػػدة فػػػت الطيػػػرر مػػػف زػػػزأيف   ايرؿ يعػػػرؼ االمعػػػدة ال  ي يػػػ   

( ار الزػزء العوػمت   رتعػرؼ الملط ػ  التػت Gizzard  رالثػالت الممػمك اال الكػ   الهدي راػر الزػزء ايمػامت 
( رمػػف  يػػث التركيػػب ف ػػر رمػػط اػػيف المعػػدة ال  ي يػػ  Isthmusتػػراط الزػػزأيف االملط ػػ  الرمػػطي  ار الاػػرزخ  

 رال الك    اف الذي يميز المعدة ال  ي ي  لف ال الك  ار امتالؾ ال الك  لكتم  لومي  متطررة.
اف الرظيف  ايمامي  لممعدة ال  ي ي  ات افراز العكير المعػدي ردفػ  الهػذاء الػك ال الكػ    ريفػرز العكػير 

( Papillae( التت ترزد فت ات ػا فػت ل ايػ  ار قمػ  ال ممػات  Gastric glandsالمعدي مف الهدد المعدي   
معػدة ال  ي يػ  مػف الػداتؿ   ي تكػر درر رالتت يمكف مال ظت ا االعيف المزردة رتلتشر اذه ال ممات لمك طرؿ ال

ال الك  لمػك الط ػف الميكػاليكت لمهػذاء الراكػؿ الي ػا مػف المعػدة ال  ي يػ    ريهطػك طا ػ  الظ ػارة اهشػاء كػمب 
 اررتيف رليس كيراتيلت كما كاف يعت د ماا ًا. –يعرؼ االاشرة الذي ار لاارة لف مع د كارارايدراتت 
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 (. intestineSmall.ايمعاء الدقي    8
( Duodenumت مػػـ ايمعػػاء الدقي ػػ  الػػك ثالثػػ  ملػػاطؽ ر مػػب الترتيػػب  يػػث يػػ تت ارًي ايثلػػت لشػػري  

(   ريمكف تفريؽ الثالث  لف اعو ا  يث يكرف ايثلت لشري لمك Ileum( رالمفايفت  Jejunumرالكايـ  
لػػػف طريػػػؽ رزػػػرد الػػػرت  الم مػػػت رالزػػػزء التػػػالت اعػػػده اػػػر الكػػػايـ ريمكػػػف تفري ػػػ  لػػػف المفػػػايفت  Uشػػػكؿ  ػػػرؼ 

 Vitelline diverticulum.التت تمثؿ زايدة لمياء ااقي  مف كيس المح رقلاة المح ) 
 

 
 (.Large Intestine.ايمعاء الهميظ   9
( قكػػػػير رالػػػػذي يشػػػػا  الممػػػػت يـ فػػػػت Rectum( رزػػػػزء ممػػػػت يـ  Ceacaeتتػػػػ لؼ مػػػػف زرج ايلػػػػرريف  

 الثدييات.
 (.Cloaca.المذرؽ  :

رار لاارة لف ال زرة التت تفتح في ا ل ايات ايز زة ال ومي    رالارلي  رالتلاممي  رالتت ت   تارج الزمـ   
ريكرف مذرؽ الذكرر الااله  فت التط الرمطت لمزمػـ فػت  ػيف الػ  فػت ايلػاث الاالهػ  رلتيزػ  لترمػ  قلػاة الاػيض 

زاه اليميف قمياًل   ري مـ المذرؽ مػف الػداتؿ ارامػط  اليمرى فال  يلدي  فت اعض اي ياف( الك  رك  المذرؽ اات
 .Proctodeumر  Urodeumر  Coprodeumطيات لومي  الك ثالث  اززاء ات 

 

 .ايلواء المم   ;
 (.Liverالكبد )-أ

يت لؼ الكاد مف فكيف ايمف رايمر ريرتاطاف مف الرمط فت الز   ايمامي    ريكرف الفص اييمف اكار مف 
 مـ الفص اييمر الك ززأيف ظ ري راطلت.اييمر   رق

( لمك المطح ال شري لمفص اييمف لمكاد   رترزد ال لاة الكاديػ  الكػفراري  Gall Bladderت   المرارة  
 Hepatocystic duct  التػػت تفػػرغ الكػػفراء فػػت الفػػص اييمػػف الػػك المػػرارة   ايلمػػا ال لػػاة الداتميػػ  الكاديػػ )
 Hepatoenteric ductلكفراء فت كال الفكيف اداتؿ ايثلت لشري.( تفرغ ا 

 

 (.Pancreaseالبنكرياس )-ب
لرل  ا مر ااات ار اكفر رتكرف مفكك  ري   ايف طيتت ايثلت لشري رات تت لؼ مف ثالث  فكرص   

  ريفرغ الالكرياس م تريات  ارامط  ثالث  قلرات تفتح اشػكؿ لػاـ  الفص الظ ري رالفص الاطلت رالفص الط الت
 اداتؿ الززء الاعيد مف ايثلت لشري الكالد.

 

 وظيفة الكبد والصفراء.
اف الرظيف  الرييمي  ال ومي  لمكاد تتعمؽ االتاج رلمؿ الكفراء   رتمالد الكفراء رلمك امتكاص الدارف 

( التت ت دث ا فت الدارف ركذلؾ تلشط الكفراء الالكرياس رت فزاا Emulsionلف طريؽ لممي  ايمت الب  
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الم ػـ فػت ت طػيـ المػكريات   ريمعػب  Amylaseالػذي ي طػـ الػدارف ركػذلؾ الػزيـ  Lipaseلمك افراز الػزيـ 
الكاد دررًا زرايريًا فت لمميػات ايػض المػراد رازالػ   الػ  التمػمـ اللاتزػ  مػف تزمػ  لػرات  تزمػ  لمميػات اييػض   
 ريعتار الكاد الزالب الذي يلت  العديد مف ايلزيمات التت تدتؿ كطرؼ فت لمميات ايض المراد رتاك  الدارف.

 

 الهضم في القناة الهضمية.
 يعتمد ال وـ فت ال لاة ال ومي  لمك لدة لرامؿ مل ا:

 (.Motility.ال رك   4
راالتػػالت تعػػريض  يػػث تمػػالد ال ركػػ  الملتظمػػ  لم لػػاة ال وػػمي  لمػػك الت ػػاؿ الهػػذاء داتػػؿ ال لػػاة ال وػػمي  

 الدقي   فت الدزاج لرليف مف ال رك  : راف لالمعاء  المادة الهذايي  الك ايلزيمات ال اوم .
 .   Peristaltic movementال رك  المت ري    -4

  Segmentary movementال رك  ال م ي   -5

: رات لاارة لف ايلرريف رالممت يـ : يمكف مال ظ  مير لكمت مف تالؿ   رك  ايمعاء الهميو 
لممراد الم ورم  مف الممت يـ الك داتؿ  ايلرريف   Radio graphicallyالتكرير الشعالت 

لتيز  ال رك  لكس المت ري  لمممت يـ رمما يم ؿ ذلؾ لممي  ت مص ملط   اتكاؿ الممت يـ اايلرريف 
Colonic – caecal junction 

 تالؿ ال لاة ال ومي . .معدؿ مررر الهذاء5
( تػالؿ ال لػاة ال وػمي    راػر Rate of Passageريعػرؼ اػذا امعػدؿ مػررر الهػذاء  ار مػا يمػمك االػػ 

م ـ زدًا ري ػ  ت ػت تػ ثير العديػد مػف المػلثرات فػت م ػدمت ا درزػ  تمامػؾ الهػذاء   الكػالا    م تػرى الهػذاء مػف 
ت مك    العمر   ايمػراض   م تريػات العمي ػ    الظػررؼ الايييػ    رتكػرف لالقػ  معػدؿ مػررر الماء   الكمي  المم

الهػذاء اال وػـ لالقػ  لكمػي  فكممػػا زاد معػدؿ مػررر الهػذاء كممػا التفوػػت فتػرة تعػريض الهػذاء يلزيمػات ال وػػـ 
 راالتالت قم  معمؿ ال وـ.

 
 .ايلزيمات ال اوم .6

   Amylaseمف ايلزيمات الم م  التت تشارؾ فت لممي  ال وـ مثؿ ايلزيمات الم مم  لممكريات رمل ا 
Lactase   Maltase   Invertase  يػػث ت ػػـر ات ميػػػؿ المػػكريات المع ػػػدة الػػك مػػػكريات امػػيط  قاػػػؿ   

الػدزاج رذلػؾ  رامتكاكػ  يكػرف وػعيفًا فػت ملط ػ  ايمعػاء فػت Lactoseامتكاك ا   ريي كؿ ت مؿ لمكر 
 فت الطيرر فت  يف يرزد اذا ايلزيـ فت امعاء الثدييات. Lactaseلعدـ رزرد الزيـ 

 يػػث ي ػػـر اتززيػػ  الػػداف الػػك  Lipaseتمػػااـ ايلزيمػػات الم ممػػ  لمػػدارف كػػذلؾ فػػت لمميػػ  ال وػػـ كػػالزيـ 
ممالدة الكػفراء التػت تعمػؿ ا ماض دالي  ركميميررؿ قاؿ امتكاك ا فت ايمعاء الدقي     رتلزز اذه العممي  ا

اتززيػ  الػداف   امػا الاررتيلػات المتلارلػ  فت مػؿ الػك ا مػاض داليػ   Lipaseلمك امت الب الداف ري ـر الػزيـ 
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رالتػػت تمػػتص اعػػد ذلػػؾ فػػت داتػػؿ ايمعػػاء رتتكمػػر مشػػت ات الاػػررتيف ايرلػػت رالتػػت اػػت  يػػر قاامػػ  لمػػذرااف الػػك 
الاررتيلػات قاامػ  لمػذرااف االمػاء اي ال ػا ي تمػتص اػؿ تت ػرؿ اتيػرًا الػك  اررتيلات ثالريػ  رلمػك الػر ـ مػف اف اػذه

المفػػػػرز مػػػػف المعػػػػدة ر  Pepsin ػػػػرامض اميليػػػػ    رمػػػػف ااػػػػـ ايلزيمػػػػات الداتمػػػػ  فػػػػت تززيػػػػ  الاررتيلػػػػات اػػػػت 
Chemotrypsin  رTrypsin  المفرزاف مف الالكرياس رالزيـCarboxypeptidase  الذي يفرز مػف

 عدة الهدي .الالكرياس رالم
 

 اإللزيمات الم م  فت ال لاة ال ومي 
 لرات  الت مؿ ايلزيمت لرلي  المادة الهذايي  اإللزيـ مكدر ايلزيـ

 ايمميز المعاب رالالكرياس
الكرارايدرات   اللشا   
 الكاليكرزيف   الدكمتريف

 مالترز
 كمركرز

 ايمعاء الدقي  
 ايمعاء الدقي  
 ايمعاء الدقي  

 مالتيز
 يكتيز
 مكريز

 مالترز
 يكترز
 مكررز

 كمركرز
 كمركرز + كالكترز
 كمركرز + فركترز

 الاطال  المتاطي 
 المعدة رالالكرياس

 الدارف رالزيرت ييايز
 كميميريدات ا ادي 

 كميميررؿ   ا ماض دالي 
الاطال  المتاطي  فت 

 المعدة
 الااتيدات المتعددة الاررتيلات ااميف

 الالكرياس
 الالكرياس
 الالكرياس

 ايمعاء الدقي  

 تراميف
 كيمر تراميف

 كاراركمت ااتيديز
 اميلر ايتايديز

 لرات  ادـ الاررتيف

 الااتيدات   الاررتيرس
 الااتيدات

 الااتيدات   اي ماض ايميلي 
 الااتيدات   اي ماض ايميلي 

 ( ال لاة ال ومي .pH.درز  ال مرو   7
ال وػمي  االعديػد مػف العرامػؿ رلكػف مػف اام ػا الهػذاء المتلػارؿ   فتػلتفض درزػ   تت ثر درز   مرو  ال لػاة

  مرو  ال لاة ال ومي  اشكؿ مم رظ للد دترؿ ال لاة ال ومي  رتاك  فت ملط   المعدة الهدي .
 .رزرد اي ياء المز ري .8

لديدة مف اي ياء المز ري  المفيدة رالتت تعيش  ل د ز ز اهلل ما ال  رتعالك الز از ال ومت لمطيرر االراع
ممميًا داتؿ ال لاة ال ومي    يمتفيد مل ػا زمػـ الطيػر مػف تػالؿ قيام ػا اتكػلي  اعػض الفيتاميلػات رافػراز اعػض 

المػػػراد التػػػت ي تمػػػتطي  اوػػػم ا مثػػػؿ المػػػميمرز    ـالتػػػت تمػػػالد ال لػػػاة ال وػػػمي  لمػػػك اوػػػايلزيمػػػات ال اوػػػم  
 ياء المز ري  اكثرة فت ملط   ايلرريف ركذلؾ فػت مل طػ  ال ركػم  راػالر ـ مػف رزػرد الػداد ي رتترازد اذه اي
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اػػ س ا ػػا فػػت ا يػػ  ملػػاطؽ ال لػػاة ال وػػمي  مثػػؿ ايمعػػاء الدقي ػػ    رلكػػف يػػتـ التركيػػز لمػػك ال ركػػم  يل ػػا ت ػػ  فػػت 
مفيدة اكػررة ممػتمرة رك ل ػا ممػتردع لتػزف اداي  ال لاة ال ومي  رت رـ اامداد ال لاة ال ومي  ااي ياء المز ري  ال

اي يػػاء المز ريػػ  ي ػػ  فػػت ادايػػ  ال لػػاة ال وػػمي    امػػا ايلػػرريف فالػػ  م ػػـ يف معظػػـ اي يػػاء المز ريػػ  المروػػي  
 أيتكرف مرزردة في  اكررة طايعي  رلكف االداد قميم  اماب رزرد اي ياء المز ريػ  المفيػدة االػداد لاليػ  رلكػف 

 ػػ  ار فػػت الظػػررؼ الم يطػػ  اػػالطير ار ايكػػاا  المروػػي  تػػلدي الػػك  ػػدرث تمػػؿ فػػت اػػذا التػػرازف تمػػؿ فػػت العمي
 راالتالت تزداد اي ياء المز ري  المروي  لمك  ماب المفيدة.

 

 المعري . –.رزرد ال رمرلات المعدي  9
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 الجزء االول (Bloodالدم )
( متخصص ، وىو يمثل الوسط الداخمي Connective Tissueىو عبارة عن نسيج ضام )

لمجسم الذي يحافظ عمى حياة الخاليا من خالل امدادىا بالمواد الغذائية واالوكسجين الضرورين 
( المستمر في محتوياتو ، حيث تكون Homeostasisلمحياة. يمتاز الدم بالثبات النسبي )

( عند الضنج الجسمي Blood Volumeالتغيرات التي تحدث فيو ضيقة جدًا ، يبمغ حجم الدم )
كغم ما  5.2% من وزن الجسم ، إذ يحتوي جسم الدجاج الذي يزن  7-6في الدجاج ما مقداره 

 مممتر دم. 542مقداره 
 مكونات الدم

 Wholeموذج الدم الكامل )يبين الشكل انو اذا تم تقسيم انبوبة االختبار الحاوية عمى ن

Blood المأخوذ من الطيور الى قسمين ، االنبوبة االولى يضاف الييا )
( مثاًل واالنبوبة الثانية ال يضاف الييا Heparinمانع تخثر  كالييبارين )

عمى االنبوبتين ، سنالحظ ان  1مانع تخثر ، بعد اجراء عمميات الفصل
مكونات الدم في االنبوبة االولى ستنقسم الى قسمين ، القسم االول ىو 

( والقسم Plasmaسائل راشح ذو لون اصفر باىت يدعى بالبالزما )
الثاني راسب لونو احمر داكن ىو عبارة عن الجزء الخموي من الدم والذي 

( وكريات الدم Red Blood Cellsيتكون من كريات الدم الحمر )
 (.Platelets( والصفيحات الدموية )White Blood Cellsالبيض )

اما االنبوبة الثانية والتي لم يضاف الييا مانع التخثر ، فستنقسم مكونات الدم الى قسمين ، 
( ، اما الجزء Serumاالول ىو سائل راشح ذو لون اصفر او برتقالي فاتح ويدعى بالمصل )

 ذو لون احمر داكن ىو عبارة عن خاليا الدم الحمر والبيض فقط. الثاني فيو راسب
ان الفرق ما بين البالزما المتكون في االنبوبة االولى والمصل المتكون في االنبوبة الثانية ىو 
ان البالزما يحتوي عمى البروتينات المسؤولة عن عممية تخثر الدم والصفيحات الدموية ، بينما ال 

ذه البروتينات والصفيحات الدموية بسبب حصول عممية تخثر الدم يحتوي المصل عمى ى
 وانفصال المصل عن خاليا الدم الحمر والبيض.

 (Red Blood Cellsخاليا الدم الحمر )
، وتختمف تسميتيا ما بين الطيور والثدييات ، ففي الطيور  Erythrocytesتسمى ايضًا بالـ 

( ، يكون شكميا في الطيور Corpulesمى بالكرية )( اما في الثدييات فتسCellsتسمى خاليا )
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( وتحتوي عمى نواة ، وىي بذلك تختمف عن كريات الدم الحمر في الثدييات التي Ovalبيضويًا )
 يكون شكميا كرويًا وال تحتوي عمى نواة.

(  اما بسبب نقص االوكسجين RBCىناك حاجة مستمرة لتكوين خاليا الدم الحمر )
(Hypoxiaاو بسبب )  انقضاء مدة حياتيا ، حيث يكون متوسط عمر حياة خاليا الدم الحمر

يومًا ، بينما في االنسان يكون متوسط عمر حياة كريات الدم  52-58في الطيور قصيرًا إذ يبمغ 
يومًا ، ومن ثم بعد ذلك تتحطم خاليا الدم الحمر في الطيور في منطقة  62-22الحمر ما بين 

 فتتحطم في منطقة الطحال.الكبد ، اما في االنسان 
 يمكن ايجاز اىم العوامل المؤثرة في عممية تكوين خاليا الدم الحمر بالنقاط االتية:

.تحمل كريات الدم الحمر )السباب وراثية ، وجود مواد سمية ، وجود اجسام مضادة لخاليا الدم 1
 الحمر(.

 الحمر. ( يؤدي الى زيادة تصنيع خاليا الدمHemorrhage.حدوث النزيف )5
.زيادة تركيز ىرمون االندروجين يحفز تكوين خاليا الدم الحمر بينما زيادة ىرمون االستروجين 5

 يخفض من ذلك.
( تؤدي الى تثبيط تصنيع خاليا الدم Polycythemia.حدوث حالة فرط خاليا الدم الحمر )4

 الحمر.
 

 

 مكان اخذ عينات الدم من الدجاج
جميع العوامل السابقة الذكر تتم من خالليا السيطرة عمى عممية تكوين وانتاج خاليا الدم 
الحمر ، ويتم عمل او تأثير العوامل اعاله من خالل انتاج مادة في الدم تعرف بـ 

Erythropoitin وتسمى ايضًا بـ ،Erthropiosis Stimulating Factor  ويرمز ليا بـEFS 
( Kidney( يتكون في الكمية )Glycoproteinعن مركب سكري بروتيني ) ، وىذا المادة عبارة

وتحويميا الى  Erthroid Cellsويؤثر مباشرًة في نخاع العظم مؤديًا الى زيادة معدل تكوين 
 خاليا دم حمر ناضجة وكما ىو موضح في الشكل التالي:

 الطيور والثدييات.جدول يوضح المقارنة في اعداد خاليا وكريات الدم الحمر ما بين 
 مميون كرية )او خمية( في المممتر المكعب الواحد من الدم الكامل االنواع
 4.4-5.4 االنسان
 7 االبقار
 11 االغنام
 5-2 الدجاج
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ون من اربع وحدات ( الذي يتكHemoglobinتحتوي خاليا الدم الحمر عمى الييموكموبين )
( فرعية حاوي عمى الحديد كما في الثدييات ، اال ان الييموكموبين في دم Hemمن الييم )

( ، ، globulinsالدجاج يختمف عن الثدييات في االجزاء البروتينية التي ىي الكموبيولينات )
سل ببتدية وتتحد وحدات الييموكموبينات لتكوين جزيئة ىيموكموبين واحدة تتكون من اربع سال

(Polypeptiede chain اثنان منيا من نوع الفا واثنان منيا من نوع بيتا وكما ىو موضح في )
 الشكل المقابل.

ينجز الييموكموبين وظائف تنفسية ميمة في الرئتين ، حيث يتم ارتباط الييموكموبين مع 
غير مستقرًا ،  الذي يكون ارتباط االوكسجين فيو Oxyhemoglobinاالوكسجين مكونًا مركب 

وعند مرور ىذا المركب عبر جدران االوعية الدموية الشعرية لالنسجة يحصل انفصال 
 االوكسجين الضروري لمخاليا.

 Carboxyhemoglobinيرتبط الييموكموبين ايضًا مع ثاني اوكسيد الكاربون مكونًا مركب 
سجين بالييموكموبين ، وبذلك مرة اكثر من ارتباط االوك 522ويكون ىذا االرتباط قويًا بمقدار 

مركبًا مستقرًا وال يتفكك بسيولة ، لذلك فعند ارتفاع  Carboxyhemoglobinيكون مركب 
( ويعود السبب في ذلك الى ان ىذا المركب Asphyxiaتركيزه بالدم تحصل حالة االختناق )

 يغير من وظيفة الييموكموبين التنفسية الداخمة في تركيبو.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Packed Cell Volumeيشمل حجم خاليا الدم المحشوة او ما يسمى بالمكداس )
جميع خاليا الدم ، ولكن بالدرجة االولى  Hematocrite، ويسمى ايضًا بالـ PVCومختصرىا 

-1تأتي خاليا الدم الحمر ومن ثم البيض بسبب قمة نسبة خاليا الدم البيض من كل الدم )
( تعبر بدرجة رئيسية عن حجم خاليا الدم PVC%( ، وليذا فان حجم خاليا الدم المحشوة )1.2

% ، مما يعني ذلك ان الجزء الخموي 42- 52ه النسبة في الدجاج الحمر المحشوة ، وتبمغ ىذ

 يحفز

الكميتين يتكون 
 ESFفيهما 

Androgen  تنشط
 وتحفز

Hypoxia 

تخفض 
 نشاط
 

Polycythemia 

يؤثر  مباشرة عمى 
 نخاع العظم ويرفع

Erthropiesis 
 يخفض

Estrogen 



4 

 

كنسبة مئوية ، في االنسان  82-62في حين ان الجزء السائل يشكل  42-52من الدم يكون 
 %.42-52تبمغ ىذه النسبة 
في دم الطيور الطيور يعني وجود حالة تخفيف لمدم او ما يسمى بحالة  PVCان قمة نسبة 

Hemodilution ث مثل ىذه الحالة عند ارتفاع درجات الحرارة البيئية في فصل الصيف ، وتحد
في نموذج الدم عن الحدود المثمى يعني وجود نسبة عالية من خاليا  PCVاما ارتفاع نسبة الـ

 (.Polycythemiaالدم الحمر كما في حالة فرط خاليا الدم الحمر )
( والذي يرمز لو بـ Erythrocyte Sedimentation Rateيضم معدل ترسيب خاليا الدم )

ESR  جميع خاليا الدم ، وألن اعداد خاليا الدم الحمر ىي اكثر بدرجة كبيرة جدًا من بقية خاليا
الدم لذلك فأن تأثثيرات خاليا الدم الحمر يكون كبيرًا عمى معدل ترسيب خاليا الدم ، ونظرًا 

، حيث انو بطئ معدل ترسيب خاليا واعداد خاليا الدم الحمر  ESRلمعالقة العكسية ما بين 
الدم الحمر المعبر عنو بالمممتر لكل دقيقة يعني زيادة اعداد خاليا الدم الحمر في نموذج الدم ، 

 في الدجاج. ESRوكما ىو في موضح في الجدول الذي يبين المعدالت المثالية لمـ
 

 (White Blood Cellsخاليا الدم البيض )
% من حجم الدم 1.2-1، تكون خاليا الدم البيض ما يقارب  Leuckocyteتسمى ايضًا بالـ

الف خمية لكل مممتر مكعب من الدم ، وىي تعتبر  56-16، وتكون اعدادىا في الدجاج ما بين 
االساس لدفاع الجسم ضد الجراثيم فمن الممكن ان يتعرض الكائن الحي الى انواع مختمفة من 

از اليضمي او التنفسي او من أي مصدر آخر مثل الجمد الجراثيم التي قد تدخل عن طريق الجي
، فتقوم خاليا الدم البيض بالدفاع عن الجسم بمياجمة الجراثيم عن طريق االلتيام أو عن طريق 

( وبيذا فان خاليا الدم البيض تعطي لمجسم نظامين االول مناعي Antibodiesانتاج االضداد )
 والثاني ىو دفاعي.

بيض اما عمى اساس الوظيفة او عمى اساس شكل النواة او عمى اساس تصنف خاليا الدم ال
وجود او عدم وجود حبيبات صبغية في السايتوبالزم ، فعند تقسيم خاليا الدم البيض الى حبيبية 

(Granular( وغير حبيبية )Ungranular:حيث تشمل الخاليا الحبيبية االنواع التالية ، ) 
 (.Heterophil.خاليا الييتروفيل )1

-12الف خمية لكل مممتر مكعب من الدم ) 52-15يؤلف ىذا النوع في الدجاج حوالي 
% من مجموع خاليا الدم البيض( ، ويمتاز ىذا النوع بالحركة العالية والقدرة عمى التيام 52

االشياء لذلك تمعب دورًا ميمًا في آلية الدفاع عن الجسم ، ويماثل 
نسان وبعض الثدييات التي تصطبغ حبيباتيا ىذه الخاليا في اال

( ، اما في الطيور Neutrophilsالمتعادلة لذلك تسمى بالمتعادلة )
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وكذلك االرانب فالحبيبات السايتوبالزمية تصطبغ بالصبغات الحامضية وتشكميا يكون دائريًا في 
شبو القضبان او الطيور ، وتتصف ىذه الخاليا كذلك بوجود اجسام بمورية حامضية ذات اشكال ت

االعمدة السايتوبالزمية ، ومن الجدير بالمالحظة ىو عند استعمال الطريقة الشائعة في عمل 
المسحات فان ىذا العمل غالبًا ما يشوه ىذه االشكال وبذلك يتغير شكميا القضيبي ويصعب 

مى نواة ذات تمييزىا لذلك يتم تمييزىا بشكل افضل عن طريق لونيا ، وتحتوي خاليا الييتروفيل ع
اشكال متعددة ودرجات متباينة من التفصص وعادة تصطبغ الحبيبات السايتوبالزمية بالمون 

 االحمر الرائق اما السايتوبالزم فيكون عديم المون.
 
 (.Eosinophil.الخاليا الحامضية )5

% من المجموع العام لخاليا الدم البيض في الدجاج ، تقدر 5-1تكون اعدادىا حوالي 
احجاميا بقدر احجام خاليا الييتروفيل وعادة تكون حبيباتيا كروية 

( عند تصبيغيا Dull redكبيرة الحجم نسبيًا ولونيا احمر معتم )
( ، اما السايتوبالزم فيكون ذو Wright’s Stainبصبغة رايت )

( Bilobedازرق رمادي باىت جدًا والنواة ذات فصين ) لون
وزرقاء المون. واىم ما يشغل الباحثين ىو البحث عن افضل طريقة 
لمتفريق بين الييتروفيل والحامضية حيث كما ذكرنا ان ىناك الكثير 

من نقاط التشابو فيما بينيما وقد اعتقد بعض الباحثين ان كال النوعين يمثالن اشكال معدلة 
 محورة لنفس المجموعة الخموية في حين اعتقد البعض انيما من سالالت مختمفة.و 

 يوضح الشكل التالي عممية تكوين خاليا الدم البيض من خاليا نخاع العظم .
 (Basophil.الخاليا القاعدية )

% من مجموع الخاليا البيض في الدواجن ، حجم الخاليا 4-5تؤلف الخاليا القاعدية حوالي 
ية يقارب حجم خاليا الييتروفيل ونواتيا تكون ذات شكل كروي او بيضوي واحيانًا يكون القاعد

مفصص وتفاعل النواة يكون قاعدي خفيف اما السايتوبالزم فيكون كبير وخالي من المون الذي 
( التي اظيرىا المجير االلكتروني ذات Basophilic granulesتكثر فيو الحبيبات القاعدية )

 نة.احجام متباي

 



1 
 

  
 امراض طيور داجنة               المرحمة الرابعة                         المحاظرة الخامسة

 

 (Vaccine and vaccinationالمقاح والتمقيح )
 

( عبارة عن مادة تحتوي عمى نفس المسبب المرضي ولكن بشكل ضعيف Vaccineالمقاح )
او مضعف او ميت . تقوم ىذه المادة عند تقديميا لمطيور عن طريق ماء الشرب او الرش او 
الحقن )حسب نوع المقاح( بتنشيط وتحفيز الجياز المناعي لمطيور عمى انتاج اجسام مضادة 

ي القيام باستجابة مناعية ناجحة تجعل الجسم قادرًا عمى مناعية او احداث مناعة خموية وبالتال
 حماية نفسو عند اصابتو بنفس المسبب المرضي الضاري عند العدوى الطبيعية . 

( تعني ببساطة ادخال المسبب المرضي لداخل الجسم Vaccinationاذن عممية التمقيح )
ىذا المسبب المرضي . فعندما لكي يتعمم الجياز المناعي لمحيوان كيف يبني مناعة قوية ضد 

نمقح بمقاح النيوكاسل عن طريق ماء الشرب مثاًل فان الفايروس المقاحي الضعيف سوف يدخل 
الى داخل الجسم ليحفز مناعة الجسم وسيقوم الجياز المناعي بانتاج اجسام مضادة 

(Antibody ) يط ىي عبارة عن بروتينات مناعة وكذلك يقوم الجياز المناعي بتنشالتي
مناعتو الخموية ضد ىذا المسبب المرضي ، وىي عبارة عن بروتينات باالضافو الى الخاليا 
المناعية المنشطة سوف تبقى في دم الطيور لتكون كسالح يقييا عند تعرضيا لالصابة الطبيعية 

 بنفس فايروس النيوكاسل الضاري .
كان الطير غير ممقح  اذن الجسم سيمتمك السالح الوافي ضد ىذا المرض الخطير ، اذا

ايام   11-7وتعرض لالصابة الطبيعية بالفايروس المرضي الضاري فان الجسم سيحتاج الى  
الحداث مناعة ضد الفايروس وخالل ىذه الفترة سيقوم الفايروس الضاري باحداث المرض 

 وتعريض الطيور المصابة لميالك المؤكد خالل ىذه الفترة .
 

 المقاحات الحيةخطوات عممية انتاج 
 

تقوم شركات بيطرية خاصو بعممية تصنيع المقاحات البيطرية الفايروسية وذلك وفق الخطوات 
 التالية :
( وذلك باستيرادىا من جامعة Master seedخطوة الحصول عمى البذرة المقاحية ) .1

( Wisconsin(  في المممكة المتحدة او جامعة وسكانسن )Why bridgeوايبرج )
يات المتحدة االمريكية ، ىاتين الجامعتين تمتمكان اكبر بنوك لمفايروسات المقاحية في الوال

( مجفدة يتم تخفيفيا بنسبة واحد Vialsبالعالم ، البذرة المقاحية تأتي عمى شكل فياالت )
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( ، اي المممتر الواحد يخفف مع  Salineلكل مئة الف باستخدام الممح الفسيولوجي )
 لممح الفسيولوجي .لتر من محمول ا  111

خطوة تكثير الفايروسات في اجنة البيض ، يتم وضع بيض تفقيسات كبيرة وبعد مرور   .2
مممتر من المحمول الفايروسي ،   1.1يوم يتم حقن بيض التفقيس بمقدار    9-11

اليدف من العممية ألجل تكثير الفايروسات والتي التنمو اال داخل الخاليا الحيوانية وتعتبر 
البيض افضل موطن لنموىا ، يتم حقن البيض بعد اجراء عمميو فحص ضوئي اجنة 

(Candling( وتحدد موقع الحقن بالقرب من الغرفة اليوائية )Air cell وبواسطة )
حقنة اوتوماتيكية )ابرة( رفيعة جدًا ثم تغطى منطقة الحقن بالشمع او الشريط الشفاف ويعاد 

 البيض لممفقسة.

(  . حيث يتم اخراج Chorio-allantoic fluidقانيقي )خطوة جمع السائل الن .3
البيض باليوم الخامس بعد الحقن ، وتزال قشرة البيضة واغشيتيا من موقع الغرفة اليوائية ، 

 ثم يتم شفط السائل النقانيقي من البيض ليتجمع داخل وعاء كبير .

ت الموجود في كل ( السائل النقانيقي لمعرفة عدد الفايروساTitrationخطوة معايرة ) .4
جسم فايروسي لكل  1111مممتر من السائل ، فعندما تخرج نتيجة المعايرة بان ىنالك  

( لمقاح النيوكاسل والكافية لتمقيح طير Doseمممتر من السائل ، وبما ان الجرعة المقاحية )
من ىنا سنعمم ان المممتر من السائل النقانيقي سيكون كافي لتمقيح   117واحد تبمغ  

 طير .  1111

خطوة تعبئة السائل النقانيقي في الفياالت وىي عبارة عن عبوات زجاجية صغيرة ،  .5
جرعة يوضع في كل عبوه مممتر واحد   1111فعندما يراد تسويق عبوات تحوي كل منيا  

مممتر من السائل   2جرعة يوضع في كل عمبة    2111من السائل ، اذا المطموب  
 "النقانيقي وىكذا .

( وىو حميب خالي من الدىن يعتبر كمادة Skim milkة اضافة الحميب الفرز )خطو  .6
 حاممة لمفايروسات المقاحية .

( ، حيث يتم تجميد العبوات أواًل ثم تعرض Freeze dryingخطوات تجفيد المقاح ) .7
لجياز التجفيد حيث يتم تعريض المقاح لخمخمة ضغط تضمن تحويل السائل المجمد من 

 الى الحاة الغازية دون المرور بالحالة السائمة . الحالة الصمبة

خطوة غمق الفياالت ووضع العالمات الخاصة بالمقاح واسم الشركة وعدد الجرع  .8
جرعة حسب   5111ولغاية    1111الموجودة في كل عمبة ، فتوجد عمب تحوي  

 رغبة الشركة المسوقة.
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 خطوات انتاج المقاحات الزيتية )المقاح الميت(
 

( عبارة عن لقاحات ميتة ، اي تم قتل الفايروسات Oil vaccinesالمقاحات الزيتية )
( حيث يتم مسك Injectionالموجودة فييا وليذا تقدم ىذه المقاحات لمطيور بواسطة الحقن )

مممتر لكل دجاجة ، يتم  الحقن في  1.5كل دجاجة بصورة فردية ويتم حقنيا بابرة وبمقدار  
 الرقبة او في عضمة الفخذ او الصدر .منطقة تحت جمد 

خطوات انتاج ىذه المقاحات الميتة ىي نفس الخطوات السابقة في انتاج المقاحات الحية  
ولكن عند خطوة جمع السائل النقانيقي يتم قتل الفايروسات ، عممية القتل لمفايروسات تتم اما عن 

مممتر( ، او  1111لتر سائل تقانيقي ) طريق اضافة الفورمالين بنسبة مممتر واحد فورمالين لكل
 1111لتر سائل نقانيقي ) 2مممتر لكل   1بنسبو  Beta propiolactonباضافة مادة 

 مممتر(.
ىذه الطرق الحديثة لقتل الفايروسات تضمن بقاء شكل الفايروس الخارجي دون تاثير بعكس 

لشكل الخارجي لمفايروس المقاحي طريقة استخدام الحرارة وىي الطريقة القديمة والتي تؤثر عمى ا
ساعة ، ولمتأكد   18مئوي ولمدة    37، بعد ذلك يتم حضن المحتويات بالحاضنة عمى درجة  

يوم  11-9من إتمام عممية قتل الفايروسات يتم إمرار عينة من السائل في اجنة بيض بعمر  
يوم والتأكد من  3لمدة  ومالحظة تأثيرىا عمى االجنو ، بعد إعادة البيض لمحاضنات ومراقبتو

 عدم تأثر األجنة فان ىذا يعني ان الفايروسات ميتة.
بعد ذلك يضاف الزيت وىو اما زيت نباتي مثل زيت فستق الحقل او زيوت معدنية وتضاف 

( ، فمن المعروف ان السائل النقانيقي مائي القوام وىو ال يمتزج Emulsifierمادة مستحمبة )
ادة المستحمبة لضمان أتمام امتزاج المادتين الن ىذه المادة ليا طرفين مع الزيت لذلك تضاف الم

( ، ليذا فان ىذه Hydrophilic( وآخر محب لمماء )Hydrophobicاحدىما كاره لمماء )
المادة سوف تحيط بقطرات الماء بحيث يكون طرفيا الكاره لمماء متجو لمخارج حيث الوسط زيتي 

حيث الوسط المائي ، اذن في ىذا المستحمب سيكون ىنالك وسط ، وطرفيا المحب لمماء لمداخل 
( Dispersed phase( وىو الزيت ووسط منتشر )Continuous phaseمستمر )

وىو قطرات الماء التي سيتواجد داخميا فايروسات المقاح ، عادة تعمب المقاحات الزيتية في قناني 
دجاجة ، وبما ان   1111تكفي الى  جرعة اي   1111بالستيكية تتسع الواحدة منيا الى  

مممتر لتمقيح الدجاجة الواحدة لذلك فان حجم السائل المقاحي الزيتي الموجود   1.5كمية الجرعة  
 مممتر( . 511في كل قنينة ىو نصف لتر )
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 الفروقات بين المقاحات الحية والميتة
 

الرش او قطرة بالعين  المقاحات الحية يجب ان يتم التمقيح فييا عن طريق ماء الشرب او .1
اما المقاحات الميتة فيجب ان تمقح عن طريق الحقن تحت الجمد او بالعضمة ، السبب 
يرجع الى ان المقاحات االولى حية تستطيع فايروساتيا ان تخترق الخاليا سواء كانت 
بالجياز اليضمي او التنفسي او في العين وتدخل الى داخل الجسم لتحفز الجياز المناعي 

اما اذا كانت ىذه الفايروسات ميتة وقدمت بيذه الطرق فال تستطيع فايروساتيا النفوذ ، 
لداخل الجسم لذلك يجب عدم تقديم المقاحات الميتة عن طريق الحقن إلدخاليا عنوة الى 

 داخل الجسم .

فايروس  117الجرعة المقاحية الحية تقدر بعشرة ماليين فايروس لقاحي لكل طير ) .2
مرة بقدر جرعة المقاح الحي  111جرعة المقاح الميت فيجب ان تحتوي عمى  بالجرعة( اما

فايروس بالجرعة( السبب في  119اي يجب ان يحتوي عمى مميار جسم فايروسي ميت )
ذلك يرجع الى ان المقاحات الحية يجب ان تتكاثر داخل الجسم وتضاعف اعدادىا حتى 

الستجابة المناعية ، اما المقاحات الميتة فال تستطيع محادثة الجياز المناعي وتحفيزه عمى ا
تتكاثر وتقوم مباشرة بالمحادثة مع الجياز المناعي وتحفيزه عمى االستجابة المناعية وكما 

 ىو مالحظ بالشكل التالي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لقاح حي
Live 

VACCIN 

 

 لقاح ميت
Dead 

VACCIN 

 
تكاثر الفايروسات 

 المقاحية
(Replication) 

 
 
الجهاز محادثة 

 المناعي
 
 

ظهور األستجابة 
 المناعية

 

 

 
محادثة الجهاز 

 المناعي
 
 

ظهور األستجابة 
 المناعية
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م  او مجمدة 4-2المقاحات الحية يجب ان تخزن بظروف مبرده تحت درجة حرارة   .3
م  بشرط ضمان عدم تعرضيا لالذابة والتجميد المتكرر بل تذاب 18-عمى درجة حرارة 

مرة واحدة عند وصوليا لمحقل الن ىذه العممية تقمل من فعالية المقاح ، ويجب ان تنقل 
 لمفيروساتالفوق البنفسجية القاتمة  ألشعةااوية عمى بحذر دون تعرضيا الشعة الشمس الح

، لذلك يجب ان تنقل بواسطة ثالجات او سيارات مبردة او داخل فمينات ممموءة بالثمج او 
ترمز مع وجود الثمج او تغمق بالسمفان عند نقميا لمسافات قصيره ، ان اي خمل اثناء 

الشركو المنتجو ولغايو وصول نتاج المقاح با( منذ لحظو Handingميو التداول )مع
المقاح لمطيور وسيؤدي الى فشل عمميو التمقيح . السبب يرجع الى ان ىذه المقاحات يجب 
ان تدخل جسم الطير وىي عمى قيد الحياة لتستطيع ان تتكاثر وتحدث استجابة مناعية ، 

يع حتمًا ان اما اذا ماتت فال تستطيع اصاًل ان تدخل الجسم وال تستطيع التكاثر وال تستط
تحدث اي استجابة مناعية ، المقاحات الزيتية عادة تكون سيمة التداول ، وينصح ان 

م  ويجب عدم تعريضيا لمتجميد ، حيث ان  4-2تحفظو دائمًا بالثالجة عمى درجة  
التجميد قد يتمف المقاح الزيتي النو سيؤدي الى كسر المستحمب ، اي ان الزيت سوف 

 ئي لمقاح وبذلك يفشل التمقيح .ينفصل عن الجزء الما

 
المقاح الزيتي يجب ان يسبق بمقاح حي اي ال يمكن االعتماد عمى المقاح الزيتي فقط ،  .4

اذن يجب ان تمقح بمقاح حي عن طريق ماء الشرب او الرش او قطرة بالعين كمقاح اولي 
(Primer vaccine( ثم بعد ذلك يأتي التمقيح الزيتي كمقاح معزز )Boosting 

vaccine وال مانع من جمع كال المقاحين في نفس الوقت ، ففي برامج التمقيح الحديثة ، )
يتم رش االفراخ بالمقاح الحي بعمر يوم واحد وتحقن بمقاح زيتي ضد النيوكاسل مثال بجرعة 

 مممتر لمفرخ في نفس الوقت .  1.1مقدارىا  

 

لجياز اليضمي والتنفسي وىما المقاحات الحية تجيز جسم الفرخ بمناعة موضعية داخل ا .5
المنفذان الوحيدان لدخول االصابة الفايروسية ، وبذلك يتم غمق ىذين المنفذين واتالف 

 Secretary  IgAالفايروسات الغازية عن طريق الكموبيولينات المناعية االفرازية مثل  
ال تعطي ىذه  التي ستياجم الفايروس المرضي وتقتمو قبل نفوذه لمجسم ، المقاحات الزيتية

 المناعة بل ستقوم بتقوية المناعة داخل الدورة الدموية .
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المقاح الزيتي سوف يتجمع بمنطقة الحقن وينساب من ىذه المنطقة بالتدريج ولذلك  .6
سيبقى يحفز الجياز المناعي لفترة زمنية طويمة ويعطي الجسم مناعة عاليو جدًا وتستمر 

 لفترة اطول من المقاح الحي . 

 
قيح بالمقاح الحي عادة يكون جماعي عن طريق ماء الشرب او الرش ، اما اذا نفذ التم .7

التمقيح الزيتي فيو يحتاج الى تمقيح فردي أي نحتاج لمسك كل طير وحقنو بالمقاح ، اذن 
بالمقاحات الحية التمقيح جماعي وسيل التنفيذ وسريع اما التمقيح بالمقاح الميت فيحتاج الى 

التمقيح باشراف الطبيب البيطري او الميندس الزراعي ، طريقتين من  فذنمجيود اكبر وي
طرق التمقيح بالمقاحات الحية ايضا تحتاجان الى تمقيح فردي ومسك لكل طير وىاتان 

 الطريقتان ىما طريقة التمقيح بقطرة بالعين وطرقة تغطيس  المنقار .

 المقاحات الحية ارخص ثمنا من المقاحات الزيتية. .8

ات الزيتية يمكن دمج لقاحين او ثالثة او اربع انواع من المقاحات ، مثل لقاح بالمقاح .9
( IB( والتياب الشعب اليوائية المعدي )EDSالنيوكاسل والكمبورو وىبوط انتاج البيض )

،  فالمقاح الزيتي  Swollen Head Syndrome( SHSاو متالزمة تورم الرأس)
احات الحية عادة مفردة  ، بعض الشركات اآلن قد يكون ثالثي او رباعي او مفرد ، المق

 IBبدأت بإنتاج لقاحات حية مزدوجة مثل لقاح نيوكاسل مع لقاح الشعب اليوائية المعدي 
،  وجربنا بالواقع العممي مزج لقاح النيوكاسل والكمبورو بنفس الوقت واعطى نتائج جيدة 

 جدا ، اي يخمط المقاحين معًا في نفس الماء المقاحي .

 
 الطيور الداجنةطرائق التمقيح في حقول 

 توجد عدة طرائق لمتمقيح في حقول فروج المحم :
 (Drinking water.التمقيح عن طريق ماء الشرب )1
 (Spray.التمقيح عن طريق الرش )2
 .التمقيح عن طريق الحقن تحت الجمد او في العضل 3
 .التمقيح عن طريق العين )قطرة في العين(4
 طريق تغطيس المنقار. .التمقيح عن5

 

 طريقة التمقيح عن طريق ماء الشرب.-اوالً 
 

تعد من اكثر الطرائق شيوعًا في حقول فروج المحم بسبب سيولتيا وبساطتيا ويمكن 
 االسترشاد بالتعميمات التالية عند اجرائيا:
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 ساعات قبل التمقيح. 4-2.عطش االفراخ لمدة 1
 ساعة من ىذا الموعد. 24موعد التمقيح وبعد ساعة من  48.ال يستعمل أي دواء قبل 2
.حضر كمية كافية من الماء المخصص لمتمقيح ويمكن حساب ىذه الكمية بتطبيق المعادلة 3

 التالية:
 

 القاعة عدد االفراخ في×كمية الماء المستعممة بالتمقيح )مممتر(=عمر االفراخ بااليام
فان كمية الماء الالزمة لتمقيح قطيع يحوي  ايام 7وعمى ىذا االساس فعند تمقيح االفراخ بعمر 

لتر ماء وعند التمقيح بعمر  71مممتر أي ما يعادل  71 111فرخ حوالي  11 111عمى 
 لتر. 141يوم سنحتاج الى  14

 

.الماء المستعمل بالتمقيح يجب ان يكون خالي من الكمور الذي يضاف عادة لتعقيم مياه الشرب 4
الكمور يفضل غمي الماء قبل يوم من موعد التمقيح ليبرد لميوم الثاني  )مياه الحنفية( والجل ازالة

او يوضع الماء باوعية عريضة معرضة الشعة الشمس قبل يوم من موعد التمقيح الن وجود 
الكمور يؤدي الى موت الفايروسات المقاحية. والمانع من استعمال مياه االنيار مباشرة النيا 

 خالية من الكمور.
 

لمناىل المعدة لتوزيع المقاح بالماء فقط دون استعمال أي مادة معقمة الن بقاياىا تؤثر .اغسل ا5
 عمى فعالية المقاح.

 

.يفضل اضافة حميب الفرز أي مسحوق الحميب الخالي من الدىن الى ماء التمقيح بمعدل 6
ماء ، الحميب الفرز المجفف يقوم بحماية الفايروسات  لتر 111غرام لكل  411الى  211

المقاحية حيث ان يستقطب بقايا الكمور ومواد التعقيم والمواد الضارة التي قد تؤثقر في فعالية 
 الفايروسات المقاحية وان ىذه الفايروسات ستبقى عمى قيد الحياة لفترة زمنية اطول.

 

من الماء المخصص لمتمقيح في اناء ويمزج جيدًا مع المقاح ويفضل ايضًا  لتر 2.يفضل اخذ 7
نزع غطاء االمبولة المقاحية تحت الماء بعدىا تمزج الجرعة المقاحية جيدًا بيذه الكمية من الماء 
وتضاف الى الكمية االجمالية لماء المقاح وتخمط ايضًا مرة اخرى لضمان تجانس انتشار مادة 

 المقاح.
الماء المقاحي عمى اكبر عدد ممكن من المناىل وتوزع بسرعة داخل قاعة التربية لتقوم  .يوزع8

االفراخ بشرب الماء الحاوي عمى المقاح الذي يجب ان تكون كميتو كافية لمشرب خالل فترة ال 
 تزيد عن ساعتين.

 

 طريقة التمقيح بالرش.-ثانياً 
 

يا عدة مميزات تجعميا مفضمة عمى طريقة تعد طريقة التمقيح بالرش طريقة كفوءة وعممية ول
 التمقيح بماء الشرب اىميا ما يمي:

 



8 
 

.اعطاء مناعة متجانسة لمطيور مع توليد مستوى من المناعة الخمطية اعمى من طريقة التمقيح 1
( لالجسام المضادة في مصل دم Titerبماء الشرب فقد ثبت ان مستوى المعيار الحجمي )

امثال المعيار الحجمي لالجسام المضادة عند  4يح بالرش بمقدار الطيور سيرتفع عند التمق
 استعمال طريقة التمقيح بماء الشرب.

 

.توليد مناعة موضعية في منطقة دخول الفايروس الضاري عند االصابة الطبيعية ، حيث تتولد 2
المرضية  مناعة عالية في المجاري التنفسية العميا التي تعتبر الممر الطبيعي لمعظم المسببات

الفايروسية وبذلك سيغمق الباب الطبيعي لدخمو االصابة المرضية بسبب تولد اجسام مضادة 
 عمى البطانة الداخمية لمجياز التنفسي.

 

.ان االستجابة المناعية لطريقة التمقيح بالرش ال تتأثر بالمناعة االمومية لالفراخ عممًا بان مثل 3
م الى البيضة ثم الى الفرخ الفاقس منيا قد تؤيد الى فشل ىذه المناعة المنتقمة من الدجاجة اال

 االستجابة المناعية عند التمقيح االول بواسطة ماء الشرب.
 

فتنحصر في تسببيا الحتماالت االصابة بالتياب االكياس  اما اىم مساوئ ىذه الطريقة
 (.CRD( والتياب الجياز التنفسي المزمن )Airsaculitisاليوائية )

نوعان من الرش حسب حجم القطرات المقاحية المنبعثة من المرشة بق كان ىناك في السا
اما اآلن  (Fine Sprayالرش الناعم )و   (Coarse Sprayالرش الخشن ) وىما

حجم قطرة ماء المقاح بين  فييا يتراوحالتي  فالمستخدم طريقة واحدة من الرش ىي الرش الخشن
وذلك لما يسببو التمقيح الناعم من اضرار في صحة الطير واصابتو  مايكرون 111الى  28

ويجري التمقيح بالرش باستعمال مرشة يدوية تشبو مرشة المكواة المستعممة في كوي  IBبمرض 
المالبس ويجري التمقيح بالرش الخشن عمى االفراخ الصغيرة التي يتراوح عمرىا من عمر يوم الى 

نقل االفراخ في المفقس او في لحظة وصوليا لقاعات التربية يوم وىي في صناديق  21عمر 
سم من  51وقبل تفريغيا وانتشارىا داخل القاعة ويكفي توجيو رشتين فوق كل قفص وعمى بعد 

 كوناما بالنسبو لمرش الناعم فمسطح القفص لينتشر الرذاذ عمى جميع االفراخ بصورة متساوية.
وف تنزل مع اليواء الى القصبة اليوائية ثم الى القصيبات صغيرة جدًا فانيا س القطرة المقاحية

اليوائية وقد تدخل الرئتين واالكياس اليوائية من جية اخرى ، وليذا السبب الينصح باستعمال 
 ىعم التمقيح بالرش الناعم لالفراخ الصغيرة العمر بل ينصح بالرش الخشن الن قطراتو تستقر

 اعالي الجياز التنفسي فقط.
 

يومًا وخالل الفترة الممتدة من  21ان معظم االمراض واالصابات تظير بعد عمر  يالحظ
 يوم عمى االكثر واسباب ذلك تعود الى ما يمي: 35يوم ولغاية عمر  21عمر 
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.انخفاض المناعة االمية الى الحدود الدنيا خالل ىذه الفترة بحيث تصبح مناعة جسم الفرخ 1
 دون مستوى الحماية.

قيحات االولية لمكمبورو والنيوكاسل في مواعيد غير مناسبة مع وجود خطأ في .اجراء التم2
 طريقة التمقيح.

.ان أي خطأ في ادارة االفراخ مثل انخفاض درجة حرارة الحضن وسوء التيوية والتغذية خالل 3
 االعمار االولى سوف يتراكم تأثيره ليظير واضحًا عمى صحة االفراخ بعد ىذا العمر.

 

ان االمراض التي تسببيا البكتريا مثل التياب السرة وكيس المح واالسيال االبيض والتياب 
االمعاء التنخري ليس ليا لقاحات عمى المستوى التجاري لحد االن، وكذلك الحال مع االمراض 
التي تسببيا الفطريات مثل داء الرشاشيات او سموميا )السموم الفطرية( ، اما االمراض التي 

يا الفايروسات مثل النيوكاسل والكمبورو والتياب الشعب اليوائية المعدي ومرض انكارا فميا تسبب
لقاحات وتمقح ضدىا جميع الحقول وفق برامج او جداول زمنية تتباين تبعًا لتباين ضراوة 

من االصابة المرضية  الدجاج الفايروس المرضي في المنطقة ، ولغرض المحافظة عمى قطعان 
تمقيحيا ضد مختمف االمراض وحسب البرامج المقاحية المقترحة من قبل الييأة العامة نتجو الى 

 .الحقل  يالمبيطرة في المنطقة الواقع في
 

 -مالحظات حول استخدام االدوية في حقول الدجاج البياض:
 -بشكل عام الى ثالثة اقسام رئيسية وىي:Drugs)يمكن تقسيم االدوية)   -1

وىي عبارة عن مواد تفرزىا كائنات حية Antibiotics)المضادات الحياتية)-أ   
)بكتريا،فطريات(وليو تاثير قاتل او موقف لنمو وتكاثر البكتريا المرضية.مثل دواء 

.تقوم المضادات Tylan)والتايالن)Neomycin)والنيومايسين)Ampicillin)االمبسمين)
ل اتالف الجدار الخموي لمبكتريا او من خالل ايقاف عممية الحياتية بفعميا عمى البكتريا من خال

 تصنيع البروتين داخل البكتريا او من خالل الثاثير عمى المادة الوراثية لمبكتريا.
( وىي عبارة عن مواد كيمياوية ليا خاصية ايقاف Sulfanomidesمركبات السمفا) -ب  

تاثيرىا عمى انزيم معين مسؤول عن توليد نمو وتكاثر البكتريا المرضية داخل الجسم من خالل 
حامض الفوليك الميم في تكاثر البكتريا، من اىم انواع ىذه االدوية 

( Sulphadiazine( والسمفاديازين )Sulphathiazoleالسمفاثيازول)
( والدوائين االخيرين يستخدمان ايضا" لعالج Sulphaquinoxalineوالسمفاكينوكزالين)

 تسببو كائنات دقيقة وحيد الخمية )بروتوزوا(. مرض الكوكسيديا الذي
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(وىي مركبات قاتمة او مثبطة لنمو البكتريا Nitrofuransمركبات النيتروفيورانز)-ج  
والبروتوزوا والفطريات وذلك من خالل عمميا عمى تثبيط وايقاف عممية تمثيل الكربوىيدرات في 

ىذه المجموعة داخل جسم الكائنات الحية الدقيقة.ومن اىم االدوية 
 (.Furaltidon( والفيورالتدون)furazolidonالفيورازلدون)

  
 -يمكن تقسيم االدوية من حيث تاثيرىا عمى االمراض الجسمية الى ثالثة اقسام:    -2
ادوية تؤثر عمى امراض الجياز التنفسي مثل  -أ  

النروسول)(واGalmycin(والكممايسين)Lincospectin(والمنكوسبكتين)Tylanالتايالن)
Anrosol(والكوزمكس )Cosmix ومعظم ىذه االدوية سريعة االمتصاص من االمعاء .)

 الدقيقة لتدخل لمدورة الدموية ولينتقل الدواء الى موقع المرض .
ادوية تؤثر عمى امراض الجياز اليضمي)االمراض المعوية(مثل  -ب  

( Neomycinالنيومايسين)
( Furazolidonالفيورازلدون)(و Chloramphinicolوالكمورامفنيول)

( . معظم ىذه االدوية بطيئة االمتصاص من قبل االمعاء الدقيقة Bacitracinوالبيسيترين)
 الجل ان تبقى داخل الجياز اليضمي لتؤثر بشكل موضعي في منطقة المرض.

( Oxytetracyclin(و)Chlorotetracyclinادوية ذات تاثير شامل مثل) -ج  
( . وىي ادوية سريعة االمتصاص من قبل Ampicillin(واالمبسمين)Pencillinوالبنسمين )

 االمعاء الدقيقة وتؤثر عمى االمراض المختمفة.
غرام لكل لتر ماء  1-1.5تضاف معظم االدوية الى مياه الشرب بنسبة تتراوح بين     -3

م فقط. اما ايا 5-3وحسب تعميمات الشركة المنتجة وعمى ان تتم االضافة بصورة مستمرة لمدة 
 االدوية التي التذوب بالماء مثل 

 

كيمو غرام لكل طن  1-1.5الفيورازلدون وبعض مضادات الكوكسيديا فتضاف الى العمف بنسبة 
عمف حسب تعميمات الشركة المنتجة وىنا يجب التاكد من تجانس الخمط بالعمف الن عدم 

 العمف وقد يؤدي الى حالة تسمم.التجانس قد يؤدي الى تركيز الدواء في كمية قميمة من 
( وىذا ما قد 25يزداد  استيالك الطيور لمماء خالل ايام الصيف الحارة )جدول رقم     -4

يؤدي الى زيادة كمية الدواء الداخمة الى جسم الطير وقد تؤدي الحالة الة ظيور اعراض التسمم 
ينصح بتقميل الجرعة  ( وليذاSulfanomidesوخاصة اذا كان الدواء من مركبات السمفا)

العالجية صيفا" الى نصف الجرعة المقررة. الحظ من الجدول المذكور بان الدجاجة التي 
مممتر يوميا" بدرجة حرارة  211غرام عاف تشرب كمية من الماء تقدر حوالي  111تستيمك 

ية الى مممتر عند ارتفاع درجة الحرارة الجو  511م يزداد ىذا االستيالك الى حوالة  21جوية 
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م . لذلك بدات حديثا" شركات تصنيع االدوية بتحديد الجرعة الدوائية تبعا" لوزن الجسم  32
 الحي.

التؤثر االدوية في عالج االمراض الفايروسية _مثل النيوكاسل والكمبورو( مطمقا"الن    -5
تريا( وليذا الفايروسات تتطفل وتعيش داخل الخاليا الجسمية والتعيش في سوائل الجسم )مثل البك

 تكون بعيدة عن تاثير الدواء .
تعيش داخل القناة انواع عديدة واعداد ىائمة من البكتريا المفيدة التي تساعد عمى اليضم    -6

والتي تقوم بانتاج بعض الفيتامينات وان بقاء ىذه البكتريا المفيدة يعتبر ميم في منع البكتريا 
لبطانة الداخمية لالمعاء الدقيقة وبيذا تمعب دور المرضية من ان تحصل عمى موقع قدم عمى ا

دفاعي عن الجسم ضد االمراض المعدية . فعند استخدام الدواء بشكل مستمر ومكثف سوف 
يختل ىذا التوازن وتموت اعداد ىائمة من ىذه البكتريا المفيدة . وليذا تظير اعراض نقص بعض 

المرضية من احداث المرض مستقبال". لذلك الفيتامينات ، وكذلك يفسح المجال امام البكتريا 
ينصح باعطاء كورس فيتامينات بعد كل كورس عالجي ولمدة ثالثة ايام . كذلك ننصح باضافة 

كيموغرام لكل طن لتقوم ىذه الخميرة بالتكاثر داخل االمعاء  1.5خميرة الخبز الى العمف بمعدل 
ومنع واعاقة نمو البكتريا المرضية . ويفيد  الجل تغطية المستقبالت عمى الخاليا المبطنة لالمعاء

كغم لكل طن( او لماء الشرب )ا غرام لكل لتر( ولمدة  2ايضا" اضافة الحميب المجفف لمعمف )
خمسة ايام متتالية الجل تعجيل تكاثر البكتريا المفيدة وابطاء سرعة تكاثر البكتريا المرضية . الن 

( الذي الييضم واليمتص من قبل االمعاء وىو Lactoseالحميب يحتوي عمى سكر الالكتوز )
 يفيد البكتريا النافعة دون البكتريا المرضية .

لقد جربت بالحقول االنتاجية عدة معامالت عالجية دون استخاد االدوية واثبتت كفائة    -7
 عالية 
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 Immunityالمناعة   

ىي عبارة عن قدرة الجسم لمدفاع عن نفسو ضد االجسام الغريبة وتسمى بالمستضدات 
(Antigen ويرمز ليا بـ )Ag  فألجل سواء اكانت فايروسات او بكتريا او سموم او أنسجة ،

المتنوعة فقد جيز اهلل سبحانو وتعالى  ديمومة حياة الحيوان في عالم مميء بالمايكروبات
تتمثل بالجمد وما يحتويو من احماض تمنع نمو االحياء المجيرية الحيوانات بوسائل دفاعية 

ووجود االنزيمات واالحماض واالحياء المجيرية المفيدة داخل القناة اليضمية ، كذلك وجود المواد 
جيزة مع وجود أنواع عديدة من الخاليا المخاطية واألىداب في البطانة الداخمية لبعض األ

الدموية البيض في الدم لتقوم بالتيام المستضدات الغازية والتيام المايكروبات التي استطاعت 
، ىذه الخطوط المناعية النفوذ الى داخل الجسم وجعل الجسم موطن غير مالئم لنموىا وتكاثرىا 

وآخر وليذا فيي مناعة غير متخصصة  تقوم بوظائفيا التقميدية دون ان تميز بين مايكروب
(Non Specific Immunity، فيي تعرقل نفوذ الفايروسات والبكتريا والفطريات والسموم ، ) 
 وعند نفوذىا لداخل الجسم سوف تتحرك عندىا خطوط مناعية 

يا أخرى متمثمة بالخاليا الدموية البيضاء المتنوعة لتقوم بالتيام ىذه المايكروبات ومياجمة الخال
تالفيا ، ىذه الخطوط المناعية قد يطمق عمييا الباحثين اسم المناعة المتأصمة       المصابة وا 

(Innate Immunity او المناعة الموروثة او المناعة الطبيعية وىي كما قمنا مناعة غير )
 ( يياجم الجسم الحيواني.Agمتخصصة توجو لكل جسم غريب )
كان كبيرًا ومتكررًا فأن الجسم سوف ال يستطيع ان يجابو ىذا اليجوم المايكروبي او الغزو اذا 

الغزو بيذه الخطوط الدفاعية التقميدية غير المتخصصة ، لذلك سوف يضطر الى توجيو مناعة 
( وخاليا التيامية Antibody( عمى شكل أجسام مضادة )Specific Immunityمتخصصة )

ة وىذه العمميات ال تتم إال بتفعيل دور الجياز وخاليا مناعية متخصصة لمياجمة الخاليا المصاب
فيو الذي سيقوم بيذا لبناء المناعة المتخصصة ضد ىذا  (Immunity Systemالمناعي )

 المايكروب وبناء مناعة طويمة األمد ضد المايكروب بالمستقبل.
 

 خطوط المناعة المتأصمة أو المناعة المتكيفة
( عبارة عن Innate Immunityالمتأصمة او الموروثة   )كما أوضحنا سابقًا إن المناعة 

خطوط طبيعية خمقيا اهلل سبحانو وتعالى في تركيب جسم الحيوان تقوم باعاقة نفوذ المايكروبات 
المرضية الى داخل الجسم اواًل واذا ما نفذت لمداخل فيناك خطوط اخرى تقوم بقتميا والتياميا 

ثار االصابة وترميم االنسجة المتضررة ، وتعد ىذه المناعة ومياجمة الخاليا المصابة وانياء آ
ىي بداية الرد عمى العدوان االتي من غزو االحياء المجيرية المرضية او أي مستضد عمى جسم 
الحيوان ، وستحتاج الى مناعة متخصصة لتجابو الغزو المايكروبي القوي عن طريق تزويده 
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يعًا لمرد مستقباًل اذا تعرض لنفس المسبب المرضي ، بذاكرة مناعية في الجسم تجعمو يقاوم سر 
اذن حركة الجياز المناعي ستزود الجسم بمقاومة ضد المسبب المرضي طويمة األمد ، وقد تمتد 
ىذه المناعة طيمة فترة عمر الحيوان ، لذلك يطمق بعض المختصين عمى ىذه المناعة اسم 

الحيوان سيطور مناعة طويمة االمد ضد  ( ، أي انAdaptive Immunityالمناعة المتكيفة )
 االمراض الموجودة في بيئتو ومنطقتو وذلك لكي يتكيف لمعيش في ىذه البيئة 

 

 ( بالنقاط االتية:Innate Immunityتتمثل المناعة المتأصمة )
.الجمد الذي يعتبر جدار واقي يمنع االصابات وفي البحوث الحديثة لوحظ وجود افرازات جمدية 1

عمى بعض الحوامض مثل حامض البيوتارك ويعد وجود مثل ىذه الحوامض غير تحتوي 
 صالح لمنمو المايكروبي.

.وجود االىداب والمادة المخاطية في الجياز التنفسي تمنع التصاق المايكروبات في ىذه 2
 االماكن.

( حيــث ان وجــوده يمنــع الغــزو المــايكروبي ويحــدث HCl.وجــود الحــامض المفــرز فــي المعــدة )3
ــًا الــى  pHحالــة التســمم الحامضــي لممايكروبــات المرضــية إذ يــنخفض  ـــ 2تقريب  pHويعمــل ىــذا ال

المنخفض عمى اعاقة الكثير من انواع البكتريا المرضية وتحصل دنتـرة لمبروتينـات وسـبب حـدوث 
تصبح الشحنة كميا سالبة وبالتالي حدوث تنافر االحمـاض االمينيـة ىذه الدنترة ىو توحيد الشحنة 

 ، خل البروتين أي حدوث دنترة ايضاً دا
( في القناة اليضمية بحيث تغطي الخاليا Intestinal Microbiota.وجود الفمورا المعوية )4

 ية ومستعمراتيا.الطالئية ومستقبالتيا وتمنع المايكروبات الغاز 
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 الجهاز المناعي في الطيور الداجنة
مناعي عالي الدقة يقوم بتوجيو الخاليا وتصنيع  لقد جيز اهلل سبحانو وتعالى الحيوانات بجياز

( متخصصة ضد المايكروب الذي يغزو الجسم وييدد حياة الحيوان ، ان فيم Abاجسام مضادة )
( وطرائق Vaccinationآليات عمل ىذا الجياز ومكوناتو ستساعدنا في فيم مبادئ التمقيح )

ور بغاية االىمية بالنسبة لمدارسين والباحثين التمقيح وآليات االستجابة المناعية لمقاحات وىذه ام
 من جية ولممربين واصحاب الحقول من جية اخرى.

يتكون الجياز المناعي في الطيور من نوعين من االعضاء وىي تشبو الى حد كبير مثيالتيا 
 ( وىذه االعضاء ىي:Mammalsفي الحيوانات الثديية او التي تمد وترضع صغارىا )

(  وغدة التوثة Bursa of Fabricius.اعضاء لمفاوية اولية او اساسية وتشمل جراب فابريشيا )1
(Thymus gland.) 
.اعضاء او انسجة لمفية ثانوية ومنيا الطحال والنسيج الممفي الممتد عمى طول القناة اليضمية 2

( Ceacal Tonsils( ولوز االعورين )Payer’s Patchesوالذي يحتوي عمى رقع او لطخ باير )
( المتواجدة في محجر العين ، ويضيف Harderian glandوالنسيج الممفي في غدة ىاردر )

بعض الباحثين نخاع العظم ضمن النسيج الممفي الثانوي لكونيا تحتوي عمى خاليا مولدة 
 يوضح الشكل التالي الجياز المناعي في الدواجن .لمخاليا المناعية 

 
 
 
 
 
 

 
 

 األجسام المضادةإنتاج 
عبارة عن بروتينات كربوىيدراتية  Ab( ويرمز ليا Antibodiesاألجسام المضادة )

(Glycoproteins ، تنتجيا الخاليا الممفاوية البائية التي سبق وان تنضجت في كيس فابريشيا )
( وىي ذات وظيفة مناعية لذلك Globular proteinوبما ان ىذه البروتينات كروية الشكل )

.                       Igs( ورمز ليا بالرمز Immunoglobulinesطمق عمييا اسم الكموبيولينات المناعية )ا
ىنالك خمسة انواع من الكموبيولينات المناعية في دم االنسان والحيوانات المبونة ولقد اطمق عمى 

 ىذه االنواع اسماء االحرف االغريقية وىي كما يمي:
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 الرمز االسم
 Gama IgG كموبيولين .كاما1
 Alpha IgA .الفا كموبيولين2
 Mea IgM .موا كموبيولين3
.ابسميون 4

 كموبيولين
Epsilion IgE 

 Delta IgD .دلتا كموبيولين5
 

 IgMو  IgAو  IgGثبت في الدواجن لحد اآلن وجود الكموبيولينات الثالثة االولى وىي 
النسبة العظمى من االضداد  IgGوىنالك شكوك حول وجود النوعين االخرين ، يمثل الصنف 

% من المجموع الكمي لالضداد في مصل الدم ، في 88الموجودة في الدم ، فيو يمثل حوالي 
الذي تبمغ نسبتو   IgM% ثم 13الذي تبمغ نسبتو  IgAالمرتبة الثانية يأتي الكموبيولين المناعي 

6. % 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 IgGالتركيب الكيمائي لمكموبيولين المناعي 
 

عمى جائزة نوبل لمعموم الفسمجية حيث  1972عام  Portaو  Edelmanحصل الباحثين 
، لقد اوضح ىذين الباحثين ان ىذا  IgGتوصال الى الصيغة الكيميائية لمكموبيولين المناعي 
 Heavy، اثنتان من ىذه السالسل ثقيمة ) الكموبيولين المناعي يتألف من اربعة سالسل ببتدية

chain( واثنتان اخرتان خفيفتان يطمق عمييا السمسمتين الخفيفتين )Light chain السالسل.)
، ويقع موقع االرتباط مع المستضد  Yتأخذ شكل الحرف  IgGاالربعة لمكموبيولين المناعي 

(Agفي نياية الذراعين القصيرين يرمز لمموقع المخصص لال ) رتباط مع المستضدFAB  اما ،
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حيث ان ىذا الطرف ميمًا لالرتباط عمى المستقبل الخاص بو  FCالطرف االخر فيرمز لو بـ
(FC Receptor.الموجود عمى سطح معظم الخاليا المناعية االلتيامية )  

اذن سيحتوي كل كموبيولين مناعي عمى موقعين من مواقع االرتباط مع المستضد حيث يكون 
FAB الرتباط مع المستضد وموقع لFC لالرتباط مع الخاليا المناعية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 IgAالتركيب الكيميائي لمكموبيولين المناعي 
عن طريق سمسمة ببتيدية صغيرة يطمق  IgGيتألف ىذا الكموبيولين من اتحاد وحدتين من 

 Localفي اعطاء المناعة الموضعية )( . انو ميم جدًا J-chainعمييا اسم السمسمة الرابطة )

Immunity فقد ثبت وجود ، )IgA  في كل االفرازات المخاطية لمجياز التنفسي واليضمي
 والتناسمي وثبت وجوده بالدموع في الدجاج.

( Secretary IgAاالفرازي ) IgAالموجود في االفرازات اسم  IgAيطمق عمى ىذا النوع من 
وافرازه من قبل خاليا البالزما القريبة من الطبقة الظيارية  IgA، يتم تصنيع  sIgAويرمز لو بـ 

( Receptorالمبطنة لالجيزة الجسمية المختمفة وان خاليا ىذه المنطقة تحتوي عمى مستقبل )
وينقمو عبر الخمية الى الخارج مع االفرازات الخارجية ويخرج ىذا المستقبل البروتيني  IgAيستقبل 
 ل ىو القطعة االفرازية التي تعطيو صفة الحماية من فعل االنزيمات الياضمة.معو ليمث

 

 IgMالتركيب الكيميائي لمكموبيولين المناعي 
، ان  J-chainبسمسمة ببتيدية تدعى  IgGمن اتحاد خمسة وحدات من  IgMيتكون الصنف 

تضد حيث يمتمك يعطيو القدرة العالية لالرتباط مع المس IgMىذا التركيب الخامسي لصنف 
بعد عشرة مواقع لالرتباط وليذا فيو يمثل اول صنف من الكموبيولينات المناعية ، يرتفع تركيزه 

 التمقيح او االصابة بالمرض.

 

 IgGتركيب 
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 نظريات تكوين االجسام المضادة
 

توجد نظريتان لتفسير ميكانيكية قيام الخاليا الممفاوية البائية في توليد االجسام المضادة 
 النظريتين ىما:وىاتين 
 (Constructive Theory.النظرية البنائية )1

 

التي طرحت في االربعينات من القرن الماضي وتنص عمى ان المستضد سيدخل الى داخل 
 الخمية الممفاوية البائية ويعمل كقالب تستنسخ حولو السالسل الببتيدية المكونة لمكموبيولين
المناعي والذي يمثل الجسم المضاد المخصص ضد ذلك المستضد ، لم تصمد ىذه النظرية 
طوياًل امام البحث العممي ، فبعد تعميم بعض المستضدات بالعناصر المشعة وتمت متابعتيا 
داخل الجسم لوحظ ان ىذه المستضدات ال تدخل الى داخل الخالي الممفاوية وانما تبقى عمى 

 لك دحظت ىذه النظرية في بداية الخمسينات من القرن الماضي.سطح الخمية ، لذ
 

 (Clonal Selection Theory.نظرية االنتخاب النسيمي )2
( من الخاليا الممفاوية البائية Clonesوىي النظرية المعتمدة لحد االن وتنص عمى ان انسال )

كل منيا يحمل مستقبل خاص لممستضد موجودة طبيعيًا في الدم ، فمكل شكل محدد لممستضد 
( Receptorsىذه المستقبالت )يوجد لو مستقبل محدد عمى سطح مجموعة من الخاليا البائية ، 

وىي  IgMدة من نوع الموجودة عمى سطح الخمية الممفاوية البائية ىي عبارة عن اجسام مضا
، متوفرة باشكال مختمفة بحيث يوجد مستقبل خاص يتطابق مع أي مستضد موجود في الطبيعة 

ىذه االنسال من الخاليا البائية تتولد في البورسا ثم تياجر ىذه الخاليا الممفاوية البائية لتستقر 
د دخول المستضد سواء اكان عنفي العقد الممفاوية او التجمعات الممفية في االنسجة الممفاوية ، 

فايروس او بكتريا او أي جسم غريب فسيتم اقتناصو والتيامو من قبل خاليا البمعم الكبيرة ، 
وبعدىا تقوم ىذه الخاليا بعرضو لمخمية البائية الموجودة في العقد والمراكز الممفية ، عندما 

مفاوية البائية فان ىذه الخمية يتطابق شكل المستضد مع شكل المستقبل الموجود عمى الخاليا الم
والتي تتشكل بغضون اربعة ايام لتنتج  Blast cellستتوسع وتدخل بعممية انقسام خموي لتصبح 

( المنتجة لالضداد ، اشارت الدراسات الى Plasma cellخمية من خاليا البالزما ) 588حوالي 
، ىذه االجسام الواحدة جزيئية ضد بالثانية  2888ان كل خمية بالزمية تستطيع ان تنتج 

يرتفع تركيز الكموبيولينات المناعية المضادة ستذىب مع الممف الى الدورة الدموية مرة اخرى ، 
او حقن مستضد معين ، ويصل  ايام من التمقيح او االصابة 18الى  7في مصل الدم بعد مرور 

بيع ثم يبدأ باالنخفاض اسا 4الى  3تركيز االجسام المضادة ىذه في الدم الى القمة بعد مرور 
التدريجي بعد ذلك ، باالضافة الى خاليا البالزما المنتجة لالضداد فان قسمًا من الخاليا 

التنتج ىذه الخاليا اضداد مثل خاليا (، Memory Cellكخاليا لمذاكرة )المنقسمة ستصبح 
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ان ىذه البالزما ولكن ستمثل خزين معموماتي حول شكل المستضد الذي حفز الجسم ، أي 
الخاليا ستحمل نفس شكل المستقبل الذي تطابق مع المستضد في الخية االم وىذا ما سيزيد 
اعداد الخاليا التي ستحمل نفس شكل ىذا المستقبل الذي تطابق مع المستضد في الخمية االم 
وىذا ما سيزيد اعداد الخاليا التي ستحمل نفس شكل ىذا المستقبل ، لذلك عند دخول المستضد 

 2)خالل االستجابة المناعية الثانية ستكون سريعة فسو في التمقيح الثاني او االصابة الثانية فان ن
ايام( وتصل معدالت االضداد المنتجة الى مستويات اعمى من االستجابة االولى وتبقى  3الى 

ة نوع الكموبيولينات المناعية السائدة خالل االستجابلفترات زمنية اطول ، كذلك لوحظ ان 
 .IgGاما االستجابة المناعية الثانوية فستكون من نوع  IgMالمناعية االولية تابعة لنوع 

 ( وصفاتهاAntigensالمستضدات )
يعبر اصطالح المستضدات عن الجزئيات التي تتمكن من االرتباط او التفاعل مع االضداد 

(Antibodies بصورة خاصة ، وىذه المستضدات كثيرة ومتنوعة منيا المقاحات البكتيرية )
والفايروسية الكاممة او المقاحات المحضرة الجزاء من ىذه االحياء ، باالضافة الى الكائنات الحية 

 والمواد البروتينية والكاربوىيدراتية وبعض المواد الكيميائية . 
ىي التي من خالليا يمكن لمجياز  (Antigenic Determinantالمحددات المستضدية )

المناعي ان يتعرف عمى المستضد ، وال يتعدى حجم المحدد المستضدي في كثير من االحيان 
جزيئيات كموكوز في المستضدات  7-5احماض امينية في المستضدات البروتينية او  7-5عن 

مستضد ىو مجموع المحددات  الكاربوىيدراتية ، وعدد المحددات المستضدية الكمية لكل جزيئة
   العامة الظاىرة والمختبئة.

 
 
 
 

 
 

 الصفات الضرورية لممستضد
 

 لكي تكون جزيئة مستضدية يجب ان تكون:
 

 .الحجم1
ان الجزئيات الصغيرة ممكن ان تعمل كمستضدات ولكن بشكل عام تكون الجزئيات الكبيرة 
افضل قابميتيا عمى تحفيز الجياز المناعي ، وكمثال عمى ذلك فأن االلبومين الذي يكون وزنو 

الف دالتون يعد مستضد كبير الحجم وممكن ان يحفز الجياز المناعي ،  68الجزيئي بحدود 
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الى  168حماض االمينية التي تكون ىذا البروتين يكون وزنيا الجزيئي ما يقارب لكن وحدات اال
 دالتون وبذلك فان ىذه الوحدات ال تستطيع ان تحفز الجياز المناعي. 178
 .التعقيد2
 .الصالبة3
 .الغرابة عن الجسم4

تعد من اىم الصفات ، فيجب ان تكون جزئية المستضد غريبة عن الجسم لكي تحفز او 
 س الجياز المناعي لمجسم.تحس
 

اذن لكي تكون جزئية مستضدية مثالية يجب ان تكون الجزئية كبيرة وصمبة ومعقدة وغريبة 
 عن الجسم.

 تقسم المناعة الجسمية الى نوعين:
 ( Humeral Immunityالمناعة الخمطية )

عمى انتاج اجسام مضادة متخصصة  Bوىي المناعة المتمثمة بتحفيز الخاليا الممفاوية نوع 
 في مياجمة المسبب المرضي وتدميره.

 

 ( Cellular Immunityالمناعة الخموية )
( Macrophageوخاليا البمعم الكبير ) Tوىي المناعة المتمثمة بتحفيز الخاليا الممفاوية نوع 

لمستضدات ومياجمة وخاليا القاعدية والحامضية والمتغايرة ، حيث يحفزىا المقاح عمى التيام ا
 الخاليا المصابة بالفايروس.

 (Immune Responseاالستجابة المناعية )
تسمى ايضًا بعممية تكوين االضداد او الجوانب البايولوجية في االستجابة المناعية ، وىي 
 عمى نوعين ، االول يسمى االستجابة المناعية االولية والثانية تسمى االستجابة المناعية الثانوية.

 (Primary Immune Responseاالستجابة المناعية االولية )
 

تحدث ىذه االستجابة عندما يتم حقن الحيوان بمادة غريبة عن الجسم وىذا يؤدي الى تكوين 
االضداد ، الوقت الواقع ما بين دخول المستضد وتكوين االضداد يطمق عميو بالفترة التخميقية 

(Induction Period وىذه الفترة قد تطول او تقصر تبعًا لكمية المادة المحقونة وطريقة ، )
الحقن ونوع الحيوان ، وحالتو الصحية ، اضافة الى الطريقة المستعممة في الكشف عن االضداد 
المتكونة ، بعد ذلك تبدأ كمية االضداد باالرتفاع وتستمر باالزدياد التدريجي ،ومن ثم تبدأ كمية 

النزول ويكون ذلك بعد عدة اسابيع من حقن الحيوان بالمستضد ، وتمتاز االضداد ىذه االضداد ب
، كذلك تمتاز  IgGاواًل ومن ثم ظيور صنف  IgMفي االستجابة المناعية االولية بانتاج صنف 

( ، واضافة لذلك تكون قوة االرتباط اقل مع المستضد والتي Affinityىذه االضداد بقمة االلفة )
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( ، عندما تكون قوة االرتباط اقل تكون قابمية انحالل وتفكك ارتباط Avidityىة )تسمى بالشرا
 االضداد بالمستضدات اكبر.

 

 (Secondary Immune Responseاالستجابة المناعية الثانوية )
 

مرة ثانية الى الجسم تتكون ما يطمق باالستجابة المناعية الثانوية ،  عند دخول نفس المتسضد
، وكذلك تكون االلفة وقوة االرتباط  IgGوتتميز ىذه االستجابة بتكون الكموبيولينات المناعية نوع 

مرة اعمى من االستجابة المناعية االولية ، وكذلك  188ما بين المستضد والضد اعمى بحدود 
( تكون اقصر وذلك لوجود خاليا الذاكرة ، كما ان Induction Periodميقية )فأن الفترة التخ

 معدل انتاج االجسام المضادة يكون اعمى مما ىو عميو في االستجابة المناعية االولية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Cell Mediated Immunityاالستجابة المناعية الخموية )
تبدأ ىذه االستجابة بعد التحفيز بالمستضد ، ونتيجة التحفيز تتكون سمسمة من الخاليا 

المحفزة وىذه الخاليا تقوم بانتاج ما يطمق عميو بالمدورات الممفاوية  Tالممفاوية نوع 
(Lymphokines كذلك يالحظ ان ىناك عدد آخر من الخاليا التي تشارك في ىذه ، )

والخاليا القاتمة باالضافة الى الخاليا القاتمة  Macrophageيا االستجابة وىي كل من خال
 الطبيعية.

استعمل مصطمح االستجابة المناعية الخموية في وصف التفاعالت المناعية التي تقوم بيا 
ىذه الخاليا ضد المسببات المرضية التي تتمركز داخل الخاليا المصابة ، كذلك فأن ىذا النوع 

ية يكون ميم جدًا في نقل االنسجة واالعضاء وكذلك في المناعة ضد من االستجابة المناع
 السرطان.

بالمستضدات تتكون مجموعتين من الخاليا  Tبعد ان يتم تحفيز الخاليا الممفاوية نوع 
 وىما: Tالممفاوية نوع 
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 ( ، وىي خاليا لمفاوية صغيرة الحجم.Memory Cellsخاليا الذاكرة )-
( ، وىذه الخاليا تقوم بالتصدي لالصابات التي Affected Cellsرة )خاليا المحفزة او المؤث-

تتمركز داخل الخاليا ، كذلك تقوم بانتاج البروتينات الذائبة او ما يسمى بالمدورات الممفاوية 
(Lymphokines.) 

عند تحفيزىا تنقسم الى خاليا مؤثرة وخاليا ذاكرة  (T Cells)ان الخاليا الممفاوية التائية * 
فتنتج عند تحفيزىا خاليا بالزمية التي تنتج االجسام المضادة  (B Cells)اما الخاليا البائية 
  وكذالك خاليا ذاكرة.

 

 الخاليا المؤثرة في االستجابة المناعية الخموية
 T (T Cells)خاليا

تمثل ىذه الخاليا مجموعة مختمفة والتي تمتمك صفات مشتركة منيا انيا تتميز ببعض 
 T( وHelperالمساعدة ) Tالصفات بعد ان تمر بغدة التوثة وىناك ثالث انواع رئيسية ىي 

 (.Cytoxicالسمية ) T( و Suppressorالمثبطة )
 

 (Killer Cellsالخاليا القاتمة )
اعالت الخاصة بالتسمم الخموي لمخاليا المستيدفة بصورة خاصة وىذه الخاليا تدخل في التف

وذلك يكون عن طريق الخاليا المغطاة باالجسام المضادة ، وبيذا تعتبر االجسام المضادة 
 كجسر بين الخاليا المستيدفة والخاليا القاتمة.

 

 (Natural Killer Cellsالخاليا القاتمة الطبيعية )
ى تحفيز مسبق وتوجد بصورة طبيعية ، ويعتقد بانيا تشارك في قتل وىذه الخاليا ال تحتاج ال

 الخاليا المتحولة نتيجة االصابة بالفايروسات او نتيجة حدوث حاالت السرطان.
 

باالضافة ليذه الخاليا فيناك خاليا التي تم ذكرىا مسبقًا تشارك في االستجابة المناعية  
باالضافة الى المدورات  Macrophage( او Monocyteالخموية وىي خاليا وحيدة النواة )

 الممفاوية تشارك ايضًا في االستجابة المناعية الخموية.
 

 (Antibodiesفعاليات االجسام المضادة )
 

 .اليجوم المباشر عمى المستضدات داخل الدورة الدموية.1
عن طريق تغطية ( وابطال مفعوليا Neutralization.اليجوم عمى السموم البكتيرية ومعادلتيا )2

 المستقبالت او االجزاء الفعالة.
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،  Co- enzyme.ان مجرد ارتباط االضداد مع المستضدات سيحرك االنزيمات الخاصة بنظام 3
وان ىذه االنزيمات عندما ترتبط بالجسم المضاد مع المستضدات ليا تقوم بيضم الجدار 

 الخموي في ذلك المكان.
ة عمى الخاليا البكتيرية يؤدي الى ثقب او احداث خمل في .ان مجرد ارتباط االجسام المضاد4

نفوذية الغشاء الخموي في الخاليا البكتيرية وبالتالي انفجارىا ، عممًا بان البكتريا تياجم من قبل 
 االالف االجسام المضادة.

 
 
 

 



 1 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 (Muscosal Immunityالمناعة المخاطية )

 المناعة في الجهاز التنفسي للدواجن
يعتبر الجياز التنفسي  ميا الجيياز الي يم  المنفيذيئ الرنيسيييئ للميزر الميلرربي  للجسي  

ذا فقييد جيييز اح سييبتانو رتعييالل ىييذيئ المنفييذيئ يييرالمميير الرنيسيي  لييدخرا اامييراض المختلفيية   رل
ميلرربيييي  رتتميييي  الجسيييي  مييييئ اامييييراض رلقييييد اطليييي  بخطييييرط دفاعييييية تمنييييا رتعر ييييا    ىجيييير  

(   ائ في  Muscosal Immunityالمختصيئ علل ىذه الخطرط المناعية اس  المناعة المخاطية )
المرب  لطبيعة المناعة المخاطية ستجعلو يفي  ريتألد مئ صيتة اليدعراا العلميية تدفعيو ل يررر  

  رسيعل  المرب  بائ الممزى مئ ذلك ىير اايار   التلقيح عئ طري  القطر  بالعيئالتلقيح بالرش ار 
الطبقية المخاطييية للجيياز التنفسيي  عليل رجييو الخصيرص      اننييا  الجيياز المنيياع  المتراجيد فيي 

سنجعا الفيررس اللقات  يلرئ بتماس ما الخاليا المناعية بيذه المنطقة رلل  تبنل مناعة صلد  
ر  ليييدخرا ااصييياباا المر يييية بالتالييية فييي  ىيييذا الممييير التيييي (Local immunityرمر يييعية )

الطبيعييية      اننييا سيير  نمليي  ىييذا البيياه نيانيييا برجييو    اصييابة مر ييية للفيييررس الييذ  لقتنييا 
  ده  

 الخطوط الدفاعية المناعية للجهاز التنفسي 
 الطبقة المخاطية التي تغطي االغشية المخاطية المبطنة لالنف والقناة التنفسية العليا .  .1

ح باا يييافة الييل البنيييية الت يييريتية ىيييذه الميياد  المخاطيييية لجيييياز للتنقييية رالتر ييييرتعمييا  
لالن  رالعظا  الملترية تيث يت  ىناك امساك الجزينياا اللبيير  رذراا المبيار اللبيير  رمنعييا ميئ 
الييدخرا الييل عميي  الجييياز التنفسيي    يقيير  المخيياط الممطيي  للبطانيية الظيارييية للمسييالك التنفسييية 

 التقيييياط ذراا المبييييار رالميلرربييياا المتراجييييد  مييييا الييييرا  رربييييار القاعيييية اييي  يقيييير  بطردىيييياالعلييييا ب
 رطرتيا خارج الجياز التنفس  

 01 - 01رلقيييد ا يييارا الدراسييياا العلميييية اليييل ائ الجزينييياا التييي  تتيييرارح ا طارىيييا بييييئ  
لعليييا رللييئ ترسيييه مييايلررئ تميييا لالسييتقرار فيي  المنطقيية اانفييية التلقييية رفيي  الممييراا التنفسييية ا

ميايلررئ   ائ مايا ىيذه الجزينياا  3المراد ف  ىذه المنطقية ينعيد  اذا نقيص  طرىيا اليل ا يا ميئ 
رالييذراا المتناىيييية بالصيييمر  يييد تترسيييه رتسيييتقر فييي  عمييي  القنيييا  التنفسيييية فقيييد تصيييا اليييل منطقييية 

يئ   ىيذه النقطية القصبة اليرانية )الررام ( راتيانا تصا الل التريصالا الرنرية ف  عم  اليرنت
ميمييية جيييدا رللافييية المختصييييئ بتربيييية اليييدراجئ   فييييذه النقطييية تر يييح لمييياذا نختيييار طريقييية اليييرش 

يير  ربعيد ذليك يمليئ اسيتعماا  00في  ااعميار اارليل رلمايية عمير  (Course sprayingالخ ئ )
زج مييا (   ائ تجيي  ذراا ار تبيبيياا المييا  المقطيير الممتييFine spraying)طريقيية الييرش النيياع  



 2 

ىيير الييذ  سيييتدد المر ييا الييذ  سيير  يصييا اليييو الفيييررس اللقييات    بااعمييار اارلييل مييئ اللقيياح 
عميير الفييرخ ا نريييد ايصيياا الفيييررس اللقييات  الييل داخييا التريصييالا الرنرييية بييا نريييد ائ يسييتقر 

ا  يير  00الفيرس في  اعليل القنيا  التنفسيية لعميا مناعية مر عيية  ريية بييذه المنطقية   بعيد عمير 
رصيرا  طييراا اللقياح الصيمير  جييدا اليل التريصيالا الرنريية رمييا ذليك ا زاليا ىنالييك  ميانا ميئ

دعراا المختصيئ يعتقدرئ ب ررر  عد  ايصياا اللقياح اليل اليرنتيئ ريف يلرئ عليل اليدرا  ربليا 
مايلررئ ل مائ  5ااعمار استعماا طريقة الرش الخ ئ رالذ  ا تنخفض فيو ذراا اللقاح عئ 

الطبقيية المخاطييية تبقييل باسييتمرار مرطبييية  رارىا بالمجييار  التنفسييية العليييا رالقصييبة اليرانييية  اسييتق
( رالمتراجيد  بياان  Goblet cellبافرازاا الخاليا المخاطية المفرز  للمخاط رى  الخاليا اللأسية )

 رالقصبة اليرانية  
 ري التنفسية العليا.الفلورا الطبيعية المتواجدة في الطبقة المخاطية لالنف والمجا .2

انيييراع ميييئ الميلرربييياا ربالخصيييرص انيييراع ميييئ البلترييييا النافعييية فقيييد ابيييا علمييييا تراجيييد 
 متراجد  باستمرار بالماد  المخاطية رى  تقر  بالتأاير علل البلتريا ال ار  الداخلة ما اليرا    

علييييييل الدراسيييييياا التديايييييية اابتييييييا ائ ربييييييار  اعيييييية التربييييييية يتتيييييير  المييييييرا  الراتييييييد منييييييو 
  ىييذه البلتريييا متمرليية علييل ذراا  coli.E( منيية  ليي  خلييية مييئ خاليييا بلتريييا اللييرا  011111)

ريييا مييا ذراا المبييار رمييا اليييرا  تالمبييار رمرجييرد  فيي  اليييرا  الطبيعيي  لقاعيية التربييية   تييدخا البل
ابييييط نمييير ربعيييد ذليييك تقييير  البلترييييا النافعييية فييي  تاانيييا  التييينفس لييييت  ا تناصييييا بالمييياد  المخاطيييية 

(growth inhibition ىييذه البلتريييا رمنعيييا مييئ التليياار رلييذلك تييلار البلتريييا النافعيية اي ييا علييل )
( الفطرياا ماا ااعفائ ما اليرا  ر يد تيدخا ىيذه السيبرراا sporsالفطرياا فقد تدخا سبرراا )

 يللة مر ييية رتتلياار داخيا الجييياز التنفسي  للير تيئ تيييث تنمير السييبرراا رين يأ العفيئ ليسييبه م
مئ اخطر الم الا الت  تراجو اافراخ   ىذا المرض يطل  عليو اس  ميرض الر ا يياا الدخنيية 

(Aspergillosis رالييذ  تسييببو سييبرراا الفطيير )fumigatus Aspergillus    فعنييد اسييتخدا  فر يية
رطبيية ار ن ييار  خ ييه رطبيية تتتيير  علييل سيييبرراا الفطيير سييتظير ىييذه الم ييللة لالفييراخ خيييالا 

ييييا  اارليييل ميييئ عمرىيييا   اذئ تراجيييد البلترييييا النافعييية فييي  الطبقييية المخاطيييية المبطنييية للجيييياز اا
التنفس  سر  يعر ا نمر البلتريا رااعفائ ال ار  رالمر ية ريقلا مئ فيرص اتيداايا لالميراض 

ر  Lactobacilli  البلتريييييييا النافعيييييية المرجييييييرد  فيييييي  ىييييييذه المنطقيييييية تعييييييرد لعييييييد  اجنيييييياس اىميييييييا 
Bifidobacter  ائ ىييييذا المر ييييرع الجديييييد يعلييييا لنييييا سييييبه انخفيييياض تييييااا ااصييييابة بمييييرض  

المعيييززاا التيريييية رالليييررايزا عنيييد اسيييتخدا  مستت يييراا  CRDالتيييياه الجيييياز التنفسييي  الميييزمئ 
(Probiotic بيييالرش ار ا يييافتيا للعلييي    ىيييذه المستت يييراا تتتييير  عليييل بلترييييا نافعييية رىيييذه )

ز التنفسييي  للطييييرر باا يييافة اسيييتقرارىا بالقنيييا  الي يييمية   سييير  البلترييييا سييير  تسيييتقر بالجييييا
تطرح البلتريا النافعة اي ا ميا ف يالا الطييرر ربأعيداد ىانلية لتيلار عليل اعيداد ابلترييا ال يار  
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فيي  الفر يية رالف ييالا   الف ييالا عنييدما تجيي  سيير  تتطيياير ذراتيييا مييا ربييار القاعيية رسيير  
تتنفسيو ليا طييرر القاعية   رالبلترييا النافعية عليل اليدرا  ربليا  تتراجد البلتريا باليرا  الذ  سر 

ىييذه المراتييا سييتبقل تتنييافس رتالتيي  البلتريييا ال ييار  رتمنييا نمرىييا رتعر ييا تلاارىييا رتقلييا فييرص 
 تأايرىا علل صتة الطيرر  

وجووود لسووان المزمووار الوودي يمنووو دخووور المووواد الغريبووة المستنشووقة الوو  عموو  وتفرعووا   .3
يووة ولوودلو وجووود البطانووة المخاطيووة السوووطية فووي نهايووا  القصووبة الهوا يووة القصووبة الهوا 
 وتفرعاتها . 

( بطيييرد الميييراد المريبييية ميييا المخييياط رارجاعييييا اليييل البلعييير  micilliتقييير  ىيييذه ااسيييراط )
ىييذه المييراد المريبيية رالتليي  )تجرييي  الفيي ( اخراجيييا خييارج الجسيي  ار الييل المعييد    اي ييا رجييرد 

سيييرلد رد فعييا انعلاسيي  متماييا بالسييعاا رالعطيياس ربييذلك يييت  طييرد المخيياط مييئ ااجييزا  السييفلل 
 للقصبة اليرانية  

وجود بعض البروتينا  دا  الفعالية البايولوجية ضد البلتريا الضارة ومن اهمها بروتينوا   .4
  (.Lactofren) ( وبروتين الاللتوفرينLysozymeالاليزوزيم )

Gللبلترييا السيالبة لصيبمة ليرا  )الجيدار الخلير   بيتتال يقر  البيررتيئ اارا 
¯
 bacteria )

( رريرىييا   امييا البييررتيئ الاييان  فيقيير  بتجييز رربييط shegellaماييا السييالمرنيال راللييرا  رال ييلال )
ليييذا  ايرنياا التديييد المرجيرد  فيي  الرسيط ربييذلك يتير  البلتريييا ال يار  ماييا الليرا  رالتيي  تتتياج

( ىذا العنصر في  chelating( المي  لتياتيا   ربط )catalaseالعنصر ف  تصنيا انزي  اللاتليز )
 الماد  المخاطية للجياز التنفس  ستجعا ىذه المنطقة رير مالنمة لن  رتلاار البلتريا ال ار   

 . (sIgAوالدي يرمز له بالرمز )  Secretory IgAوجود البروتين المناعي االفرازي  .5

( plasma cellىيذا البيررتيئ ىير اتييد بررتينياا المناعية التيي  تفرزىيا خالييا البالزمييا )
(  ائ ىيذا البيررتيئ عبيار  عيئ B-Lymphocyteرالت  يت  ت لليا مئ الخاليا اللمفاريية البانيية)

اللمفارية عليل افيرازه    B( مرجية  د الميلرره الذ  تفز خلية Antibodyاجسا  م اد  )
ستتترا الل نرعيئ مئ الخالييا اارا  مئ الخاليا اللمفارية عند تتسسيا باانتجيئ ىذا النرع

( رااخير ىير خالييا بالزميية تقير  بانتياج جسي  م ياد نيرع  Memory cellsىر خاليا ذالر  )
بالمنطقيية المخاطييية المبطنيية للقنييا   sIgA ييد الميلييرره الييذ  تفييز الخلييية اا    ائ تراجييد 

التيي  ت ييما اانيي  رالبلعيير  رالقصييبة اليرانييية رتفرعاتيييا الرنيسييية ىييذا التراجييد سييية العليييا ر فالتن
رلقد ابا علميا ائ افراز ىذا يعتبر خط مئ اى  الخطرط الدفاعية  د الميلررباا المازية   

البييييررتيئ يييييت  داخييييا المنطقيييية المخاطييييية للجييييياز التنفسيييي  رىييييذا يتييييت  رجييييرد خاليييييا عييييارض 
رىييي  اتيييد انيييراع خالييييا البلعمييية اللبيييير   APC (Antigen Presenting cells)لالنتجييييئ 

)الميالررفي(( تي ي  اانتجيييئ رتعيرض جييز  منيو لتتفيز الخاليييا المناعيية ااخييرى عليل ترليييد 
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ىيييذا النيييرع ميييئ ااجسيييا  الم ييياد  يتليييرئ رينيييت( ريفيييرز مناعييية خلطيييية رخلريييية  يييده   اذئ 
س مصييدره الييد  المتراجييد بالييدرر  الدمرييية ريتراجييد بالمنطقيية المخاطييية للجييياز التنفسيي    رلييي

   )ريير افيراز ( IgAتيث يتتر  الد  اي يا عليل نفيس الللربييرليئ المنياع  رلليئ يرميز ليو 
المتراجد بالدرر  الدمرية  IgAالمرجرد بالجياز التنفس  ىر  sIgAلائ يعتقد سابقا ائ مصدر 

لييو  (Receptor)يييث يرجييد مسييتقبا رينتقييا عبيير الخاليييا اابايلييية المبطنيية للجييياز التنفسيي  ت
علل جدرائ الخالييا لييدخا داخيا الخليية في  فجير  اي  ييدفا ميا المسيتقبا اليل الخيارج ليتراجيد 

ىير الملتي  المنياع  للطبقيية  sIgAالدراسياا التدياية اابتييا ائ مصيدر بالمنطقية المخاطيية   
   المخاطية

 من هدا نستنتج النقاط المهمة التالية :
 جياز المناع  المتراجد بالمنطقة المخاطية للجياز التنفس    ررر  تتفيز ال -  

لمييياذا اتيانيييا تبيييدر الطييييرر متميييية  يييد ميييرض النيرلاسيييا را تصييياه القاعييياا ررييي  اصيييابة  -ه 
مرتفا بالد   بمعنل اخر ائ مناعية اليد  (Titer) اعاا مجارر  رر  عد  رجرد معيار تجم  

يتتيييير   الييييية رتييييتملئ مييييئ التماييييية   ييييد تلييييرئ منخف يييية جييييدااا ائ المناعيييية المر ييييعية ع
علييل اربييا منيياط  لالرتبيياط بيياانتجيئ  sIgAالللربيييرليئ )بييررتيئ ذر  ييلا لييرر ( المنيياع  

)الجس  المريه الماز ( رليذا فير فعاا جدا لمسك الفيررساا رالبلتريا رمنيا التصيا يا عليل 
اارلييل اتييداث     ىيي  الخطيير  Attachmentالخاليييا الطالنييية   خطيير  االتصييا  رالتميياس 

مييرض   ريقيير  ىييذا البييررتيئ اي ييا بتسييييا عملييية التيييا  ىييذه الميلرربيياا مييئ  بييا اللرييياا 
رخالييييا التم ييية رالقعيييد   Monocyteرتييييد  النيييرا  البي يييا  الملتيمييية مايييا اللريييياا  الدمريييية

    رالمتماير    رلقد ابا رجرد معظ  ىذه الخاليا ف  المنطقة المخاطية للجياز التنفس
( في القصيبا  الهوا ية للور تين يعتبور اهوم Macrophagesوجود الخاليا البلعمية اللبيرة ) . 6

  خط دفاعي متواجد في اقص  اعما  الجهاز التنفسي أي الر تين .
ريبيييييييدر ائ المناعييييييية الخلطيييييييية المتمالييييييية بالبررتينييييييياا المناعيييييييية رالبررتينييييييياا الم ييييييياد  

العليا  اميا بالمجيار  التنفسيية  رط الدفاعية بالمجار  التنفسيةللميلررباا ما المخاط رتماا الخط
(   ائ مصيدر خالييا البلعمية Cell mediated immunityالسيفلل فالمناعية معتميد  عليل الخالييا )
المرجيييرد  باليييدرر  الدمريييية   تسيييتطيا ىيييذه ( Monocyte)اللبيييير  ييييأت  ميييئ الخالييييا رتييييد  النيييرا  

ليييدرر  الدمريييية لتسييتقر فييي  اانسيييجة رااع ييا  رلييييذا سييير  يلبييير الخاليييا ائ تخيييرج اليييل خييارج ا
تجميا رتزداد  ابليتيا االتيامية لتصبح علل  لا خاليا بلعمة لبير    تقر  ىيذه الخالييا بالتييا  
الميلررباا الراصلة ليذه المنطقة   رلقد ابا ائ ىذا االتيا  نيرع  رتخصصي  اتيانيا ائ ىيذه 

رمسيييتقبا للقطعييية  IgG( للللربيرلينييياا المناعيييية نيييرع FCبا لقطعييية )اليييبالع  تتتييير  عليييل مسيييتق
(   اذئ عنيدما يليرئ الجسي  ملقيح  يد النيرلاسيا مياال فيائ ااجسيا  الم ياد  C3الاالاة للميتم  )
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التيييي  سيييير  تييييرتبط علييييل سييييطح ىييييذه الييييبالع  سييييتجعليا متخصصيييية ابييييتالع را تنيييياص فيييييررس 
لعمة مئ سالح عا  الل سالح خاص مرجو  د عدر النيرلاسا فقط   ربذلك ستتترا عملية الب

راتييد رىيير فيييررس النيرلاسييا   رسييتزداد فعالييية الييبالع  اللبييير  علييل االتيييا  عييد  مييراا اذا مييا 
( معيييزز  ميييئ الخالييييا اللمفاريييية Cytocinesمناعيييية عليييل  يييلا ميييدرراا لمفاريييية )اسيييتلما ا يييار  

اي ييا سييايترلايناا اخييرى تمنييا ىجيير  الييبالع  ( رتفييرز الخاليييا ااخييير  T-Lymphocyteالتانييية )
 اجا ابقانيا ف  منطقة االتياه لتعال( المر رع بتز  ر ر   
( رىيير عبييار  عييئ بييررتيئ Interferonلييرتظ ائ الييبالع  اللبييير  اي ييا تفييرز اانترفيييررئ )

يررسي    لربرىيدرات  يتفز الخاليا المناعية ريجعا الخاليا الجسمية ذاا تمايية  يد اليجير  الف
رتنت( اي ا البالع  اللبير  سايترليناا تذىه ميا اليدرر  الدمريية لتعطي  ا يار  اليل نخياع العظيا  

( رالقعيد  Acidophilsنتاج المزيد مئ الخاليا االتيامية ما التبيبية مايا خالييا التم ية )اليقر  ب
(Basophils(  رالمتماير )Hetreophils ) 



 تنظيف قاعات الدواجن
 

السابقة ، حيث يتم اخراج الفرشة مع الفضالت وتنظف القاعة تنظيفًا جيدًا  الوجبة.ازالة اثار 1

 قبل اجراء عممية التعقيم.

.غسل وتعقيم قاعات التربية ، تغسل االرضية والجدران والسقف  بالماء اواًل وبعد ذلك تجرى 2

عممية التعقيم ، حيث يتم رش القاعة بالماء المخموط مع احد مواد التعقيم التجارية مثل 

 االيودوفيك ، كريزولين ، جيرمايود ، ستيريل.

 :مالحظة

اء بواقععع ربععع العع  ن ععف لتععر مععادة معقمععة لكععل ان جميععع المعقمععات السععابقة تضععاف العع  المعع

لتعععر  5لتعععر معععاء ، قعععد يسعععتعمل الفورمعععالين فعععح عمميعععة التعقعععيم ، حيعععث يضعععاف امعععا بواقعععع  111

 لتر ماء. 51لتر فورمالين لكل  11لتر ماء ، او  55فورمالين لكل 
 

شعة ، ويعتم يعوم ثعم تعدخل االدوات والفر  3-2بعد اتمام عممية التعقيم تترك القاععة لتجعف لمعدة 

 فرش منطقة الحضن بالفرشة ومن ثم تجرى بعد ذلك عممية التبخير.

( ، حيث ان غاز الفورمالدييايد الناتج من عممية Fumigation.تجرى عممية التبخير )3

 التبخير سيقوم بتعقيم كامل اجزاء القاعة مع االدوات.
 

 كيف تجري عممية التبخير؟

التبخيعر بالتفاععل الحعراري ، حيعث يسعتعمل فيعو مسعحو  ىناك نوعين من التبخير ، االول ىو 

والذي يوضع فح قدور خا ة  Paraformaldehideالفورمالين التجاري والذي يطم  عميو 



بالتسعععخين يطمععع  عميعععو المبخعععرات والتعععح تعمعععل عمععع  الكيربعععاء ، حيعععث يخ عععص كغعععم واحعععد لكعععل 

 متر مكعب من حجم القاعة. 311

لتبخيععر بالتفاعععل الكيميععايح ، تي ان تحريععر غععاز الفورمالدييايععد النععوع الثععانح مععن التبخيععر ىععو ا

 من الفورمالين يحتاج ال  تفاعمو مع مادة كيميايية اخرى وىح برمنكنات البوتاسيوم.

 مالحظة: 

 5غم برمنكنات البوتاسيوم لكل  31مممتر ماء +  61مممتر من الفورمالين +  61يخ ص 

 متر مكعب من حجم القاعة.

 عممية ميمةمالحظة 
 

اذا كانت قاعة التربية تعانح من تكرار اال عابة باحعد االمعراض كالكوكسعيديا او النيوكاسعل او 

الكمبععورو فين ععس باسععتعمال اجععراءات  ععحية اضععافية لعمميععات التعقععيم والتبخيععر ويمكععن تمخععيص 

 ىذه االجراءات باالتح:

م من مسحو  الكمس ، كغ 111متر مربع من مساحة القاعة يتم رش )نثر(  1111.لكل 1

 كغم من سمفات االمونيوم. 211وبعدىا ينثر 

لتر من الماء عم  المزيج الساب  وذلك  1111.بعد نثر مسحو  الكمس والسمفات يتم رش 2

 بواسطة مرشة الماء العادية.

 .بعد ذلك تفرش القاعة بالفرشة المستعممة فح عممية التربية بعد ان يتم جفاف الماء المرشوش.3

 انتقال العدوى: طرق

 الناقل الطبيعح: مثل الطيور تلحاممو لممرض و تشكل م درا لمعدوى. -1

 الطيور الحديثة الفقس: خا ة إذا كانت من تميات م ابة تو من مفقس مموث. -2

 البيض : يعد البيض الم اب تو المموث احد م ادر العدوى لمطيور  -3



 الطيور البرية: -4

 القوارض -5

و األحذية المموثة ومالبس  ففاص و المناىل و المعا لالناقل الميكانيكح: مثل األق -6

 العمال و الزوار ... الخ.

 

 (.Fabrecia glandغدة فابريشا )
 

( ، تكعون ىعذه الغعدة Bursa of Fabreciaكانت تسم  قديمًا بجراب او كيس فابريشا ) 

بعععععالمجمع موجعععععودة فعععععح الطيعععععور فقعععععط وتقعععععع اسعععععفل فتحعععععة المخعععععرج معععععن العععععداخل ، تعععععرتبط الغعععععدة 

(Cloaca بواسطة قناة. يكون شكل الغدة بيضويًا ويشبو الكيس المدور وت ل اكبعر حجعم ليعا )

 بعد اسبوع ال  اسبوعين من الفقس وبعد ذلك تبدت باالضمحالل التدريجح.
 

وىعذه تتكعون معن منطقتعين وىمعا  Folliclesيوجد داخل غدة فابريشعا ثنيعات كبيعرة تسعم  بالعع 

( ، وتحتععوي القشعرة عمعع  الخاليعا الممفيععة وخاليعا البالزمععا Medullaلمعب )( واCortexالقشعرة )

 .Macrophageوخاليا 
 

تقوم غدة فابريشا بتنظيم انتاج خاليا البالزما وكذلك انتعاج االضعداد ، تعدع  الخاليعا الممفاويعة 

( حيث تخرج من غدة فابريشا وتستقر فعح االعضعاء واالنسعجة B Lymphocyte) Bبخاليا 

اوية الثانوية كالعقد الممفاوية والطحال ولدراسة تأثير غدة فابريشا عم  المناعة فيعتم ذلعك ععن الممف

طريع  ازالتيعا او ععن طريع  ا ععابة الطيعور بفعايروس مععين يعطدي العع  تحطعيم انسعجة الغعدة )كمععا 

ىععو الحععال عنععد ا ععابة الطيععور بمععرض الكمبععورو( ، كععذلك يععتم اسععتخدام اليرمععون الععذكري لععنفس 

، لقد لعوحظ ان العمميعات السعابقة المجعراة عمع  الطيعور تعطدي الع  ان الطيعور المعاممعة ال  الغرض



يمكنيععا تكععوين االضععداد وتقمععل ىععذه العمميععة العع  درجععة كبيععرة اعععداد خاليععا البالزمععا المنتجععة ليععذه 

ك لعوحظ االضداد ، من ناحية ثانية فان ععدد الخاليعا الممفاويعة العدايرة فعح العدم ال يقعل كثيعرًا ، كعذل

ان ازالععة ىععذه الغععدة ال يععطثر عمعع  المناعععة الخمويععة ان تأثيرىععا قميععل عمعع  ىععذا النععوع مععن المناعععة 

 مقارنة بتأثيره عم  انتاج االضداد.

ان غععدة فابريشععا ىعععح المكععان الععرييس النتعععاج االضععداد فعععح جنععين الطيععور وىعععذا يشععير الععع  ان 

كوين الخاليا المنتجة لالضداد. تياجر الخاليا النسيج الخاص بغدة فابريشا يوفر محيطًا ماليمًا لت

الممفاويعة معن غعدة فابريشعا الع  االعضعاء الممفاويعة الثانويعة  Bالممفاوية المييية لكعح تكعون خاليعا 

 حيث يتم انتاج االضداد عندما تتحفز ىذه الخاليا بالمستضد المناسب.

ويعتقعد الكثيعر معن البعاحثين  فح اماكن متفرقعة Bمن المحتمل فح المباين ان يتم نضوج خاليا 

 Gutبان ذلك قد يتم فح االنسجة الممفاوية او ما يسم  باالنسجة الممفاوية المرتبطة باالمعاء )

Association Lymphoid Tissue والتعح يطمع  عمييعا اخت عار بالعع )GALT  وقعد ،

 يقوم نقح العظم نفسو بيذه الميمة.

 

 



  Avian hematologyفسلجة دم الطيور 

  Methods of blood collectionق جمع الدم ائطر 

حجػـ مطمعًا عمى أف يكوف  technicianفعمى الفني  صغيرة الحجـ،المدلمة، العديد مف الطيور ألف 

 الدـ الذي يمكف جمعو بأماف.

مػؿ  مػف وزف  100) / مػؿ12 - 6في الطيػور مػف  total blood volumeيتبايف حجـ الدـ الكمي 

٪ مف وزف الجسـ تقريبًا . وبذلؾ فأف حجـ الدـ الكمي فػي البركيػ) )ببغػاغ صػغير ىزيػؿ  10الجسـ )

barakeet  مؿ. 2سوؼ يكوف حوالي  

٪ مف حجـ دمو الكمػي 01ف يفقد أيمكف  normal healtyy bird)المعافى  الطبيعي  الطير السميـ

 .detrimental effectsدوف تأثيرا) ضاره 

٪ مػف حجػـ الػدـ يمكػف أف يجمػع 30 إلػى 20فأف أكثر مف  لمتعويض السريع لحجـ الدـ الكمي، نظراً 

ولكػػف مثػػؿ ىػػذه الكميػػة  ،patient bird مػػف دوف أف يسػػبر أثػػر كبيػػر جػػدًا لمطيػػر ال اضػػع لمعػػ  

 قد تكوف أكبر مف الحاجة.الكبيرة مف الدـ 

 bloodتكوف قادرة بشكؿ أفضؿ عمى تحمؿ فقداف الدـ  healthy birds الطيور السميمة )المعافاة 

loss،  مقارنة بالطيور المريضةill birds،  أو المجيدةstressed bird. 

٪ مػف حجػـ 20يجػر أف يكػوف أقػؿ مػف  ،حجػـ الػدـ الػذي يجمػع ،sick birdsفي الطيور المريضػة 

 الدـ الكمي.

  Equipment required  التجهيزات المطلوبة لجمع الدم

  .الم تمفة micro – collection devicesعدد مف أدوا) جمع الدـ الدقيقة عماؿ يمكف است

فأنػو مػف السػيؿ جمػع الػدـ باسػت داـ أبػرة  ،مف الػدـ فقػط ةلجمع عينو صغير  ةعندما تكوف ىناؾ حاج

وىػذه  ،Becton – Dickinson I. M. – 1مػف نػوع  ،thin – walled needleذا) جػدار دقيػؽ 



بقيػاس  lumenولكػف يكػوف ليػا تجويػؼ  ، gauge – 23) 23 قيػاس punctureمػؿ ثقػر األبػرة تع

10 (21 – gauge)  0)الصورة . 

 .األبرة hubة المناسر، فأف الدـ سوؼ يجمع مف صر   veinفي الوريد  needleبعد إد اؿ األبرة 

يقػػة مػػف نػػوع أنابيػػر جمػػع الػػدـ الدق microhematocrit tubes – فػػي أنابيػػر مكػػداس الػػدـ الػػدقيؽ

 micro – Nattelson blood collecting tubes (Sherwood Medical نتمسػػوف

Industries, St. Louis, Missouri) ،أو أنابيػر مػايكروتينر Microtainer tubes (New 

Jersey Becton – Dickinson, Rutherford).  لػػوحظ أف جمػػع الػػدـ فػػي أنابيػػر جمػػع الػػدـ

شػػعرية الدـ الػػوأنابيػػر جمػػع ، EDTA (EDTA blood collection tubes)الػػػ  الحاويػػة عمػػى

ؿ سوؼ يسي  ، plain Microtainer capillary blood collection tubes مستويةالمايكروتينر 

 .جمع الدـ

 pulled مػف سػحبو مف األفضؿ أف يترؾ لينسار دا ػؿ األبػرة بػد ً  ،veinجمع الدـ مف الوريد  عند

 .الحد األدنىإلى  hemostasis problems مشاكؿ توقؼ الدـيؿ لتقم. syringبالمحقنة 

 Unopette  ماصػػة يونوبيػػ) لمػػأ needle hubاألبػػرة  ةصػػر   مػػفيمكػػف أف يجمػػع الػػدـ أيضػػا 

pipette (Becton – Dickinso, Rutherford, New Jersey)  لقيػػاس أعػػداد كريػػا) الػػدـ

 .erythrocytesأو كريا) الدـ الحمر  leukocytesالبيض 

 microhematocrit tubesالمجموعػػة باسػػت داـ أنابيػػر مكػػداس الػػدـ الػػدقيؽ  samplesالعينػػا) 

 ةىػذه العينػ reconstituteتنفصؿ بسرعة، وحالما يحصؿ ىذا فأنو يكوف مف الصعر إعادة تشػكيؿ 

sample. 

فػػػػي وعػػػػػاغ  غو بيػػػػػد blow ، فػػػػأف الػػػػػدـ يمكػػػػف أف يػػػػنف أنابيػػػػػر مكػػػػداس الػػػػدـ الػػػػػدقيؽاسػػػػتعماؿ عنػػػػد 

container  آ ر مثؿ أنبوبة الترسير نوع ونترورWintrobe sedimentation tube . 



والب زمػػػا  cellsلم  يػػا  ليػػػذه األنابيػػر يسػػمك بمػػػز  كػػاؼ   ،gentle inversionالتقميػػر المعتػػدؿ 

plasma. 

راغ إلجػػػػ ،محصػػػػوؿ عمػػػػى الب زمػػػػالليػػػػذه األنابيػػػػر  ،centrifugationطػػػػرد مركػػػػزي ال إجػػػػراغيمكػػػػف 

  .ةضافيإفحوصا) 

فػػػػػػػػػػأف الػػػػػػػػػػدـ فػػػػػػػػػػي أنبوبػػػػػػػػػػة مكػػػػػػػػػػداس الػػػػػػػػػػدـ الػػػػػػػػػػدقيؽ   مطمػػػػػػػػػػور، serumعنػػػػػػػػػػدما يكػػػػػػػػػػوف المصػػػػػػػػػػؿ 

microhematocrit tube  ت ثػر يتػرؾ لييجر أفclot،  ةلعينػاوأف sample  بسػرعة تػدورspun 

 . microhematocritالدقيؽ  في جياز الطرد المركزي ال اص بمكداس الدـ

فػػػوؽ ال  يػػػا  مباشػػػرةً  tubeاألنبػػػور  broke ر ػيكسػػػ ،separationؿ ػالفصػػػة ػيػػػكتمػػػؿ عمما تػحالمػػػ

 .red cellsالحمر 

طػػيف اإلقػػ ؽ عماؿ باسػػت ،أو الب زمػػا ،كمتػػا النيػػايتيف لأنبػػور المكسػػور الحػػاوي عمػػى المصػػؿتغمػػؽ 

sealing clay. 

را) والفحوصػػا) عمػػى عػػدد ونػػوع اإل تبػػا ، إعتمػػاداً عػػدة أنابيػػر م تمفػػة مػػف ىػػذا النػػوعيتطمػػر ذلػػؾ، 

 المراد تنفيذىا.

 empty testاألنابيػػر الحاويػػة عمػػى الب زمػػا أو المصػػؿ يجػػر وضػػعيا فػػي أنبوبػػة إ تبػػار فارقػػة 

tube،  بسداده مطاطية تغمؽ ومف ثـstoppered.  

 .المطموبة تحمي )الوتنقؿ إلى الم تبر إلجراغ  ،في وعاغ مناسر samplesيمكف وضع العينا) 

أف يضػبط مػع مسػؤوؿ الم تبػر  veterinarian، يجر عمى الطبير البيطػري وصا)إجراغ الفحقبؿ 

reference laboratory  (الكميػػػا) المطموبػػػة مػػػف مصػػػؿ الػػػدـ، إلجػػػراغ الفحوصػػػا) واإل تبػػػارا

 المطموبة.

 بعض قيـ صفا) الدـ في أنواع م تمفة مف الطيور. 1يوضك الجدوؿ 



 

   Sites for blood collectionمواقع جمع الدم

  Medial metatarsal veinلمشطي الوسطي االوريد 

 مباشػرةً  ،lower leg في السػاؽ السػفمي، medial metatarsal veinلمشطي الوسطي ايوجد الوريد 

لمعظػػـ  ،medial aspectالوسػػطى  ةعمػػى الواجيػػ ،tarsal jointفػػوؽ المفصػػؿ الرسػػغي )الكػػاحمي  

 .Achilles tendonأماـ وتر العرقور  ،tibiotarsusالرسغي  الظنبوبي

 في معظـ الطيور. ،ىذا الوريد مف المواقع المفضمة لجمع عينا) الدـد يع

)الػػوـر  فػػأف حػػدوو الودمػػو الدمويػػةلػػذلؾ ، leg musclesالوريػػد محػػاط بعضػػ ) السػػاؽ  يحػػاط ىػػذا

 . ثناغ سحر الدـ يكوف محدوداً أ hematoma الدموي 

 ةلحاويػا ةويجمػع الػدـ فػي المحقنػ ،دا ػؿ الوريػد 25 – 21 (gauge) ذا) قيػاسneedl بػرة ؿ األتُػد 

 micro في أنابير الجمع الدقيقة، )في الطيور الكبيرة فقط  heparinized syringeعمى الييباريف 

– collection tubes، ر ةالمربوطة بص  hub.األبرة 
 

  Wing veinالوريد الجناحي 

)الوريػػػد الجنػػػاحي   brachialأو الوريػػػد العضػػػدي  ،cutaneous ulnarلزنػػػدي الجمػػػدي االوريػػػد يمػػػر 

wing wein  ، لبطنػػي اعبػػر السػػطكventral surface،  العضػػدي ػ  الكعبػػريػ لزنػػدي الممفصػػؿ

humeral – radial – ulnar joint (لمرفؽ اelbow ،  ًتح) الجمد  مباشرةbeneath the skin. 

ى ػعمػ ػةيجمػع الػدـ فػي محقنػة حاويػ ،21 – 25 قياسneedle أبرة عماؿ الوريد باست penetrateيثقر 

 – microة ػو أنابيػػر الجمػػع الدقيقػػ، أ)الطيػػور الكبيػػرة فقػػط  heparinized syringeف ػالييباريػػ

collection tubes   ةالمربوطة عمى صرhub األبرة. 



ويمكػػف . ىػػذه الطريقػػةعماؿ عنػػد اسػػت، heamatoma)الػػوـر الػػدموي   مػػا تحػػدو الودمػػة الدمويػػة كثيػػراً 

 micro – collectionدقيقػة فػي أداة الجمػع ال ةً الحػد مػف حػدوو ذلػؾ عػف طريػؽ جمػع الػدـ مباشػر 

device. 
 

  Jugular veinالوريد الوداجي 

 left jugularوريد وداجي أيسػر لعدـ وجود  ،right jugular veinجي األيمف االوريد الودعمؿ يست

vein  و يكوف صغيراً ، أعدة أنواع مف الطيورفي.  

 featherless اليػو مػف الػريش جمػد  ةبقعػب ، فػي معظػـ أنػواع الطيػور،يمػفغطػي الوريػد الػوداجي األي

tract of skin،  تحديد موقعو.عممية تسيؿ  

  جي.الثقر الوريد الود، 12 – 10 أبرة ذا) قياسعماؿ واست ،moistenedيجر ترطير الريش 

 اف.كبير  volume وحجمتدفؽ الدـ و   ، ألفsyringeدـ في المحقنة يجمع ال

  ؿيػببغػاغ صػغير ىز  البركيػ)  ،مثؿ) small birdsة الموقع المفضؿ لمطيور الصغير  :الوريد الوداجي

parakeets الكنػػػاري ،canariesالحسػػػوف" ، والعصػػػفور الػػػدوري" finches ، لمحصػػػوؿ الحاجػػػة  عنػػػد

 كمية دـ.أكبر عمى 

 ةأف الوريػػػػػد الػػػػػوداجي قابػػػػػؿ لمحركػػػػػ، ألف hematoma ة )وـر دمػػػػػوي دمويػػػػػ ةمػػػػػا تتكػػػػػوف ودمػػػػػ اً كثيػػػػػر 

movable، تح) الجمد ةكبير  ةوىناؾ فسح large subcutaneous space، في ىذا الموقع. 

 

  Toenails clippingقطع مخالب القدم 

ليسػػمك لمػػػدـ  ،quickبالم مػػر  ةالمحيطػػػ ةالمنطقػػ إتجػػاهب cut backـ ويقم ػػػ ، مػػر القػػدـينظػػؼ م 

 .toeبالتدفؽ تمقائيًا مف الم مر 

ذا لػػـ يتػػدفؽ الػػدـ تمقائيػػًا،   يمجػػأ  ثير معنػػوي عمػػى مجػػاميع أتػػ، ألف لػػذلؾ milk بالحمػػرالػػدـ جمػػع وا 

 .blood samplesالدـ  ا)في عين ،cell populationال  يا 



 ،silver nitrate ةضػع نتػرا) الفضػ، تو مػف الم مػر المقطػوع hemostasisلوقػؼ النػزؼ الػدموي 

 عمى الم مر المقطوع. Monsel’s solutionأو محموؿ مونسؿ 

 .nailلمم مػر  permanent damageوتػؤدي إلػى ضػرر دائػـ  ،painful ةمؤلمػ ةأف ىػذه الطريقػ

لقطع الم مر قد يؤدي إلى تموو الدـ عمؿ المست ،crushing action أف الفعؿ الساحؽ )العاصر و 

 .tissue fluidائؿ النسيج مف س نة،بكميا) متباي

 .ؽ األ رىائالطر عماؿ في حالة تعذر استة، ىذه الطريقعماؿ ينصك باست  
 

  Skin punctureثقب الجلد 

يمكػػف إجػػراغ ثقػػػر  التػػي   ،جػػداً  ةالصػػغير ة ذا) األورد ،small birdsة فػػي الطيػػور الصػػغير تبػػع ت

puncture  .ليا 

 ممسػػػحة كحػػػوؿ عماؿ باسػػػت ،المطمػػػور ثقبػػػو vesselؼ الجمػػػد الػػػذي يغطػػػي الوعػػػاغ الػػػدموي ظػػػين

alcohol swab.ويترؾ ليجؼ 

شػػػفرة المشػػػرط ، sharp needel ةأبػػػرة حػػػادعماؿ عبػػػر الجمػػػد باسػػػت ،vesselيثقػػػر الوعػػػاغ الػػػدموي 

scalpel blade. 

 .puncture siteيجمع الدـ في حاؿ  روجو مف موقع الثقر 

 عادًة لجمع الدـ مف :  ةالطريقتستعمؿ ىذه 

 .wing veinالوريد الجناحي 

 .medial metarsalالوريد المشطي الوسطي 

 .external thoracic vein 1الوريد الصدري ال ارجي

                                                 
1

. shoulder مػؼ الكتػؼ  مباشػرةً  ،ribs cage ضػ ععمػى كػؿ جانػر مػف قفػص األ ظيريػاً الوريػد الصػدري ال ػارجي، يمتػد  
 الدـ منو بطريقة ثقر الجمد، بدرجة أقؿ مف األوردة األ رى. عويجم



 Heart bleedingجمع الدم من القلب 

ومجيػده ة ألنيػا  طػر  ،لمطيػر necropsyقبػؿ إجػراغ عمميػة التشػريك ، إ  جمػع الػدـ  تستعمؿ ىػذه ل

 .جداً 

 ةالبطنيػ ةاألبػرة عمػى طػوؿ ا رضػي إد ػاؿف طريؽ من ةاألمامي ةمف الجي ،القمرمكف الوصوؿ إلى ي

ventral floor،  لممد ؿ الصدريthoracic inlet، ةويجر الحذر وتجنر الحوصم crop. 

ػػػ ،furcula ةالمتكػػػوف بواسػػػطة الترقػػػو  ،(V)األبػػػرة بػػػالقرر مػػػف الشػػػكؿ  إد ػػػاؿيػػػتـ  و نحػػػو ظيػػػر وتوج 

dorsum يمياً الطير بحيو تعبر ذ caudally  نحو القمرheart . 

سػػػوؼ يػػػؤدي إلػػػى  aspirationوأف الشػػػفط  ،vibrationىتػػػزازه إيمكػػػف تحسػػػس  ثقػػػر القمػػػر،فػػػور 

 ة.إندفاع الدـ إلى دا ؿ المحقن

بوضػع اسػتمقاغ  ،ذ يوضع الطيػرإ أيضًا، lateral approachالقمر مف الجانر  الوصوؿ إلىيمكف 

 يمسؾ بوضع مقابؿ لمش ص القائـ بعممية الجمع.، أو lateral recumbencyجانبي

 fourth األضػػ عبػػيف )الفػػراغ الرابػػع   الرابعػػة ةفػػي الفسػػح ةعمييػػا األبػػر  ةالمثبتػػ ةالمحقنػػ إد ػػاؿيػػتـ 

intercostal space  قرر عظـ القصsternum. 

 )تحسس ضربا) القمر . digital palpationحدد مكاف القمر عادًة بالجس باألصابع ي

لدراجي إلى طريقػة جديػدة لجمػع الػدـ مػف القمػر، تػتم ص بمسػؾ الطيػر بإحػدى اليػديف بوضػع أشار ا

د اؿ األبرة بيف عظاـ الترقوة، ومف ثـ سحر الدـ بالمحقنة.  مقمور، وا 
 

 Occipital venous sinus )القفوي( الوريدي القذالي )التجويف( الجيب

 يػػةير ظال ةعنػػد اتصػػاؿ القاعػػد ،occipital venous sinus)القفػػوي   يقػػع الجيػػر الوريػػدي القػػذالي

dorsal base ةلمجمجمػػ skull،  األولػػى ةالعنقيػػ ةمػػع الفقػػر first cervical vertebra  الفيقػػو(

atlas.  



  قـ أو أكثر. 400الطيور التي تكوف بوزف لجمع الدـ مف  ةالطريقتستعمؿ ىذه 

 11مناسػبة )قيػاس  needlesأبػرة مػع ، evacuated glass tubes ةمفرقػ ةزجاجي أنابير تستعمؿ

 .needle holdersعادًة  وحام ) )ماسكا)  أبر 

 digitalبػالجس بأصػابع اليػد ، atlasة والفيقػ  skull ةبػيف الجمجمػ،  ةد موقػع الفػراغ )الفسػحدحػي

palpation، (ةويمسػؾ ب ػط مسػتقيـ مػع الفقػرا) العنقيػ ،عندما يكػوف رأس الطيػر مثبػ cervical 

vertebrae. 

دفع وتػ ثقػر الجمػد،، فػور evacuatedلأنبػور المفػرغ  rubber stopperة المطاطيػتثقػر السػدادة 

  .sinusلغاية الوصوؿ إلى الجير )التجويؼ   ،األبرة إلى األماـ ببطغ

 .تدفؽ سريع لمدـ دا ؿ األنبور ، إلىثقر الجير )التجويؼ يؤدي 

 الدجا . و  الوز البط، ،ةالكبير  raptorial birds ةبنجاح مع الطيور الجارحة ىذه الطريقاستعمم) 

فػػي الحمػػػاـ  ةىػػػذه التقنيػػ، عنػػد اسػػتعماليا ٪0.5مقػػدارىا  fatility  ةى كيػػػإى كػػا) )واحػػدث) نيبػػة 

pigeons.  

 .necropsied تستعمؿ ىذه الطريقة لجمع الدـ مف الطيور، قبؿ التشريك

  Avian vs. mammalian hematologyاإلختالفات بين دم الطيور والثدييات 

، بينمػا nucleated mature erythrocytesة تحتػوي عمػى نػوا ة،طيور كريا) دـ حمر ناضػجلم

   تحتوي كريا) الدـ الحمر الناضجة في الثدييا) عمى نواة. 

مػػف الصػػفيحا) بػػدً   ،nucleated thrombocytesتحتػػوي عمػػى نػػواة  ةطيػػور صػػفيحا) دمويػػلم

 الموجودة في الثدييا).  platelets  ةموي)المويحا) الد ةالدموي

 ةمػف ال  يػػا المتعادلػػ بػػد ً  ،heterophils  ةتوجػد فػػي الطيػور   يػػا الييتروفيػػؿ )ال  يػا المتغػػاير 

neutrophils .(الموجودة في الثدييا ، 



لػذلؾ فػأف  الذي ي زف كريا) الػدـ الحمػر،، storage spleenالطيور م زف الطحاؿ  يوجد في  

  يػػؤدي إلػػى زيػػادة فػي صػػفا) كريػػا) الػػدـ  ،splenic contractionإنقبػػاض  الطحػػاؿ تقمػص )

  .erythrocyte parametersالحمر 

تتحطـ كريا) الدـ الحمر في الكبد في الطيور، أما في األنساف فتتحطـ في الطحاؿ، وفي الك ر 

 تتحطـ في ن اع العظـ.

، فػػي الطيػػور blood coagulationالػػدـ  ت ثػػرل initial pathwaysالمسػػالؾ األوليػػة ت تمػػؼ 

يعتمػػد بالدرجػة األولػػى عمػػى  المسػػالؾ   avian systemفػػي الثػػدييا). النظػاـ  فػػي الطيػػور عنيػا 

  .extrinsic   pathwaysال ارجية 

 بدـ الثدييا). مقارنةً  albuminيحتوي دـ الطيور عمى تركيز أقؿ مف األلبوميف 


