
 م.محمدعلي شاحوذ  Malnutrition diseases   التغذية  سوء مراضأ

  ابقار على  للحصول االبقار انتاج  تطوير  االنسان استطاع  االنتخاب  برامج   استخدام خالل  من

  من  العالى  االنتاج بسبب   الحادث  االجهاد  فان ولذلك اللبن  من  كبيرة كميات  انتاج على قدرة ذات 

  التى االمراض  من عدد  هناك   ان  وجد   وقد .  معينة  تمثيلية   اضطرابات  الى  االبقار يعرض   اللبن

  ومن .  االمراض  بهذه عالقة   له معدي  سبب  يوجد  وال  بالتغذية  ترتبط  الحالبة  االبقار  على   تؤثر

   Ketosis  الجسم فى  الكيتونية االجسام زيادة االمراض  هذه

 

 :  ( ketosis, Acitonemia)  الكيتونية االجسام مرض 

  بعد  االولى  اسابيع  ستة الى  ايام عشرة خالل  االدرار عالية  االبقار في  المرض  هذا يحدث 

  المرض  هذا  واسباب . الحرجة  الفترة هى الوالدة بعد  االولى  اسابيع  الثالث  فترة وتعتبر. الوالدة

  لوكوز كال من عالية  كميات  الى  تحتاج  االدرار عالية  فاالبقار  الدم في السكر تركيز   انخفاض  هو 

  دهن  تسحب  البقرة  فان لوكوزكال من  كافية  كميات  غياب  حالة  وفي  اللبن  في  الالكتوز  لتصنيع 

  وتتجمع الدهون  تمثيل  ايضا يتاثر  الكربوهيدرات  تمثيل  اضطراب  وعند   اللبن لتصنيع  الجسم

  تشكل  وهذه  Actone, β hydroxy butyric acid, Aceto acetic acid هي  مكونات  ثالث 

  الوالدة عند   الجسم وزن زيادة  فان  ذلك وعلى.  ketosis للـ المسببة  الرئيسية الكيتونية االجسام 

 .  المرض  هذا حدوث  اسباب  من  الوالدة  بعد  الطاقة من الكافي  غير والتناول 

  ومن اعراض هذا المرض :  

 .  ظهرها  وتقوس  الحيوانات  نشاط  قلة

 .  الشهية  فقدان

 .  الروث  وجفاف  الهضم عسر

 .  الكلوروفورم او الثوم  رائحة تقارب   الحيوان لزفير  مميزة  رائحة  ظهور

  – 2 من  تتكرر ساعتين   او ساعة لمدة تستمر  نوبات  هيئة  على   عصبيا  شكال  االعراض  تاخذ  قد 

 .  اليوم فى مرات  3

 :  العالج



  وفي  للمرض  خفيفة  حالة  من  تعاني التى  لالبقار %   40 لوكوزكال بمحول  الوريدي  الحقن

 .    الوريدية لوكوز الك حقن  مع  او  وحدها   اما  كورتيكويد  لوكو ك حقن تستخدم  شدة  االكثر الحاالت 

 :  Milk fever حليب ال حمى

  وعادة  اللبن  من  ي العال االدرار ذات  الحيوانات  في عامة  وبصور  الوالدة بعد   المرض  هذا يحدث 

..  مرة  الول تلد   التي  العجالت  في  يحدث  ما  ونادرا  الوالدة بعد  ساعة  72 خالل يحدث   انه

  الدم  في  الكالسيوم نقص  تعويض  ويتم . الدم في الكالسيوم امالح انخفاض  من اللبن  حمى  وتتسبب 

 اعراض  ومن.  العظام  من المسحوب  والكالسيوم   الهضمية القناة  من الممتص  الكالسيوم من

 :  المرض 

 

  

 .  العضالت  في  تقلصات  •

 .  الترنح  •

 .  العيون بهتان •

 .  الجسم حرارة  درجة  انخفاض  •

 :  العالج

  تجرى  ان ويجب  3سم  500 – 250 بمقدار%  20 الكالسيوم  لوكونات ك بمحول  الوريدي  الحقن

  , وقد تتاخر العالج  من ساعة  خالل سريعا يكون والشفاء  البقرة  موت  لتجنب  بسرعة  المعالجة

         االستجابة للعالج فتتحول الحالة الى مرض الرقود البقري. 

 

 : Displaced abomasums المنفحة  إنزياح  مرض 

  او  اليمين   نحو  تندفع ثم   كليهما  او  الغاز او  بالسوائل المنفحة  تمتلئ  المرض  بهذا االصابة  عند 

  85 وحوالي  اليسار  نحو   التزحزح  يكون  الحاالت  من %  85 وفي  البطني  التجويف  في  اليسار

 .  الوالدة بعد   يوم  20 خالل تحدث   الحاالت  من% 

 :  المرض  حدوث  سبب 



  عالية  بنسبة  مركز  علف  على   تحتوي  عالئق على   الحيوانات  تغذية –  العليقة في  المفاجئ التغيير 

 .  الخشن  العلف من المحتوى  ومنخفضة 

 :  المرض  اعراض 

 .  الشهية انخفاض  •

 .  اللبن  انتاج في شديد  انخفاض  •

 .  القوام  وعجينى  سميك  ويكون  الروث  قلة •

 :  العالج

  شخص  بواسطة  ذلك يتم  ان  ويجب  مرات  عدة  نفسه  حول " rolling"  الحيوان تدوير  يفيد  قد  •

 .  خبير 

 .  الصحيح  لمكانها  المنفحة العادة   البيطري  الطبيب  بها   يقوم جراحية عملية   اجراء يجب  •

 

      Hypomagnesemia  Tetany  (Grass tetany )العضالت تشنج  مرض 

 في المجترات  االخضر العلف في  الماغنسيوم  تركيز انخفاض 

 .  الدم في الماغنسيوم تركيز   انخفاض  االخضر  العلف في  الماغنسيوم تركيز   انخفاض  يتبع 

 :  المرض  اعراض 

 .  الخلفية ارجلها  في قليلة مرونة مع  متصلبا مشيها  يكون   المصابة الحيوانات  •

  عضلية  بارتعاشات  وعة متب ومتوحشة  المزاج عصبية  المصابة الحيوانات  تصبح   المرض  بتقدم  •

 .  التبول وتكررا  التنفس  وسرعة

 .  بتشنجات   وتصاب   الحيوانات  تسقط  النهاية وفي   اسهال •

 :  العالج

 .  المرض  اعراض  بداية   عن ساعات  4 خالل  الوريد  في  والماغنسيوم  بالكالسيوم  الحقن •

 .  بالماغنسيوم  االخضر  العلف تسميد  •

 .  العالئق في  ماغنيسيوم  على   تحتوي  غذائية  اضافات  اضافة  •

 

 :    ( Foreign Bodyالغريبة )   االجسام مرض 



  مع تبتلع التي  االخرى والخردوات   والمسامير   واالسالك االظافر مثل  الثقيلة  الغريبة  المواد 

 .  الشبكية لتصل االمام  الى  تتحرك او  مباشرة تسقط   بالصدفة  االغذية 

 :  المرض  اعراض 

 .  الهضم عسر  •

 .  الشهية  ضعف  •

 .  اللبن  انتاج انخفاض  •

 .  للبقرة  الصدرية المنطقة  فى  االم •

 .  مفاجئ موت  يسبب  القلب   الغريب  الجسم  اخترق  اذا •

 :  العالج

 .   Rumenatomyبعملية    الكرش عبر   جراحيا   المعدنية االجسام  ازالة يمكن  •

 . االبقار  تناولها   ان قبل االغذية من المعادن ازالة  هى المؤكدة الوقاية •
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