
 .. م. محمدعلي شاحوذ  Diseases of the digestive system   الهضمي  الجهاز  أمراض

 :  االتية  األجزاء من  المجترة الحيوانات  في  الهضمية  القناة  تتكون :  الهضمية  القناة

  الفك في  األسنان  من كبيرة  مجموعة  على   ويحتوي الهضمي  الجهاز من جزاء أول  هو   الفم ـ 

   األغنام في  الفكين  على  تتوزع  أو  األبقار  في  السفلي

  التي  الغدد  من مجموعة  يوجد  كما  البلعوم  إلى الفم  من  ليمر الغذاء دفع عملية   في يساعد  اللسان _ 

 . الفم  في  تفتح اللعاب  تفرز

 :   البلعوم  ـ 

  ليصل  الغذاء دفع عملية   في  تساعد  التي  العضالت  من  مجموعة  به  ويوجد  مباشرة  الفم  ويلي 

  تقوم العضالت  من  مجموعة بتكون المعدة بداية  إلى البلعوم  نهاية  من  يمتد :    المرئي ـ. للمرئي

  المعدة داخل إلى  الطعام نقل  على   تساعد  الدودية  بالحركات  عليها  يطلق  الحركة  من نوع باحدث 

 :   المعدة ـ . 

  Rumen  الكرش وهي  أجزاء (  غرف  اربعة) أربعة  من  تتكون مركبة  معدة المجترات  معدة

 (. المنفحة)او  واالنفحة   والورقية  والشبكية

 :    الهضمي  الجهاز وظيفة

 .   والماء  الغذاء تناول  -أ

  تتمثل  حيوية   عمليات  أربع  طريق عن   الهضمي الجهاز  وظيفة  وتتم  وامتصاصه  الغذاء هضم -ب 

 :    التالي  في

 .    Motor function  الهضمي  الجهاز  حركية -1

 .   function Secretory اإلفرازية  الوظيفة  -2

 .   Digestive function الهضمية  الوظيفة  -3

 .   Absorptive function  االمتصاصية الوظيفية -4

 :  الهضمي  الجهاز  اضطرابات  أعراض 

 .    الخوار -1

Inanition -2 . الالحيوية 

Dehydration &shock -3  والصدمة  الجفاف  . 

Abdominal pain and abdominal colic, -4 البطني  المغص  و  البطن  آالم  . 



Vomiting -5  القئ    . 

Diarrhea -6  االسهال   . 

Tympany -7  النفخة   . 

Constipation Disorders -9  االمساك اضطرابات    . 

Deglutition disorders -10 اضطرابات  البلع   . 

 :   Diarrhea اإلسهال

  االسهال حاالت   هى الصغيره  والماعز   االغنام صغار  او  االمهار  او  العجول  تواجه مشكله  اخطر

 . الحيوانات  كبار  فى  االنتاجيه  المشاكل من فانه  وكذلك.  والوفاه   الحيوان جفاف   الى تودى  النها 

  غير   هو ما  ومنها  معدى هو ما  منها  عديده   المراض   عرض   ولكنه بذاته   امرض ليس االسهال

 . معدى

 :   االسهال يحدث   كيف

  مع هى كما  السوائل فتنزل االمعاء  من  السوائل  امتصاص  فى  خلل يحدث  عندما   االسهال  يحدث 

  حدوث  فى االسهال  مسبب  يتسبب  عندما  غالبا  ذلك ويحدث   االسهالى الشكل  فتعطيها الفضالت 

  يسبب  مما  المخاطى  الغشاء  خاليا داخل المسبب  يتكاثر حيث  لالمعاء المخاطى  الغشاء  فى خلل

 . الفضالت  فى  السوائل امتصاص  على  لقدرته  فقده

 :   ومسبباته االسهال  اشكال

 ( والماعز  الغنم  وصغار   واالمهار  العجول )  الحيوانات  صغار فى  االسهال: اوال 

 ( كلوستريديم  - كوكسيديا  – سالمونيال )  مدمم  اسهال-

  فوق  االعمار  ويصيب  عاليه  وحراره بالدم  ملطخ  قاتم اصفر  اسهال  /السالمونيال بكتريا *  

 . اسبوعين

  فوق  االعمار ويصيب   التبرز عند  شديد  وألم   بالدم ملطخ  قاتم  بنى   اسهال /الكوكسيديا طفيلي * 

 . اسبوعين

  حتى   االعمار ويصيب   اقل او طبيعيه وحراره بالدم   ملطخ مائى اسهال / الكلوستريديمبكتريا *

 . عمر  ايام  10

  وكورونا روتا فايروس  –  وكميته  االكل  فى  خطأ - كوالى اىبكتريا  )  مدمم  غير  اسهال -

 . (سكارس ديدان اال – فيروس 

  وحراره  الدم من  خالى او الدم من  قليل به مائى  اخضر او ابيض   اسهال /كوالى   اىبكتريا *  

 . اسابيع  3 عمر  حتى   وتصيب  الطبيعى  عن  تنخفض  ما  سرعان  ثم   عاليه  تبدأ



  ويكون   ئس  اللبن او  اللبن  لبدائل  مفاجى  استخدام  او عاليه  بكميات  لبن  تناول  / االكل  فى  خطأ* 

 . الرضاعه  فتره فى العجل  ويصيب .   طبيعيه حراره  مع مخاطى مبيض  اخضر  او  اصفر

 . اسابيع  تالت   من اقل ويصيب  عاليه  حراره  مع مخاطى اصفر  اسهال/فيروس  وكورونا  روتا * 

  انسداد  بسبب  امساك  الى ينقلب  ما  سرعان مبيض  اخضر  او اصفر اسهال / اسكارس ديدان * 

 . الحاله  بتاريخ االكل  فى  خطا عن  الناتج االسهال  عن  يفرق   ان والبد  طبيعيه  وحراره  االمعاء

 .الفطام من الحليب  بعد و  الحيوانات  كبار  فى  االسهال :  ثانيا 

 :المرض  اعراض  باقى  من  ولكن شكله  من  ليس  هنا االسهال  وتشخيص 

 . ( الشعر على  قشور  +عتمة وم  تدمع  العيون + ناشف الجلد )  أ فيتامين  نقص  -1

 يلعق الحجر والجدران ويأكل التراب.  الحيوان يالحظ و  العليقه في  االمالح نقص  -2

 ال يزيد وزنه.   الحيوان (  الوزن فى  زياده  بدون  مفتوحه وشهيه   طبيعي  اكل)  المعويه  الديدان -3

  فى االصفرار  ثم   البهتان ثم   االحتقان+  الفكين  بين  ورم (  الصفار او) الفاشيوال طفيلي  -4

 . للجسم المخاطيه  االغشيه

 .  للعالج  يستجيب   ال  الكبد  على   خراج -5

 .  عاليه  حراره نالحظ    bovine viral diarrhea    مرض االسهال البقري الفايروسي   -6

 ( التبرز عند   شديد  الم و مدمم  اسهال) الكوكسيديا -7

 ( عاليه   وحراره  مدمم  قاتم اصفر  اسهال) السالمونيالبكتريا  -8

   .شيوعا  االكثر ولكنها  كلها  وليست   الحيوانات  فى االسهال اسباب  اهم هى   وهذه

 :  العالج

   الحقيقى السبب  معالجه  -1

  عالج  افضل  هى   السلفا المضادات الحيوية المفضلة مثل مركبات  )  الفيروس او البكتيريا -

  من  عضل  حقنه  نعطى وممكن  جوانيدين  السلفا  على يحتوى  الذى النيودياكلين  منتج وخاصه

 ( تتراسيكلين   االوكسى 

 (.الجلد  تحت   حقن االيفرمكتين  يعطى )   بانوعها  الديدانلمكافحة  -

 (. الحيوان  لتعويض  الوريديه المحاليل  باستخدام  الجفاف)  االعراض  معالجه  -2

 :   Constipation اإلمساك



  تنقص  عندما   يحدث   و  أحيانا بألم   مصحوبا متباعدة فترات  على  و  جاف  روث  إخراج  وهو

  محتويات  تفريغ  تأخر  الى  يؤدى   والذي  الغذاء في  األلياف نسبة  تقل  أو  لألمعاء الدودية  الحركة

 .    األمعاء و أمعدة

 :    أسبابه 

 .    الشديدة التخمة  -1

 .    الطعام نقص  -2

 .   الجفاف  -3

 .    األمعاء التواء أو قفل -4

 .    الشرج  آالم حاالت  -5

 .    اللفائفي  شلل -6

  الضارة المواد  بعض   امتصاص  إعادة الى يؤدى  واإلمساك   باألبقار بالزنك   المزمن  التسمم  -7

 الذاتي  التسمم  إلى تؤدى   التي  و  شابه وما   كاألميدات 

 :  العالج

  الدافئ بالماء  شرجية  حقنة  حيوانال يعطى ،  فقط المستقيم في اإلمساك  موقع كان  إذا -1

 .  مرات   عدة  الشرجية الحقنة  تكرار ويمكن  ،  والزيت   والصابون

  اليد  بواسطة  المستقيم  من الروث  إخراج فيجب  القولون أو األعور في اإلمساك  موقع كان  إذا -2

  وسحب   المستقيم في  إدخاله  ويتم ،  حلقة مقدمته  في سلك  إدخال بواسطة أو  ،  المستطاع وقدر

 الفم  طريق  عن  الملحية  المسهالت  بعدها  ونعطي  والحلقة   السلك دوران مع  بهدوء الروث  كرات 

 اعراض المغص وعالجه   Colic المغص  مرض 

  بالمغص  حيوانات ال وتصاب .  وشدته   األلم طبيعة  نوع   حسب  مختلفة   عصبية أعراض  عن   عبارة 

  سبب  معرفة  السهل  من ليس ولكن المجردة بالعين الحركات  تلك  وتشاهد .   بحركات   عنه  وتعبر

 .   البيطري الطب  مهنة  في واسعة   خبرة إلى يحتاج  ذلك فإن .  المغص 

 :  األسباب 

 :  غذائية  أسباب  -1

  أعالف أو.   الهضم صعبة  وهي  الزمن من  طويلة  لفترة  كالتبن جافة  أو  جدا   خشنة  أعالف تقديم

  أو  ملوثة   أعالفا   تناول أو  قديم  وهو  كبيرة بكميات  يعطى   عندما الخبز وخاصة  متعفنة  متخمرة

 .   للهضم  قابلة  غير 



 :   مرضية أسباب  -2

  وأمراض  الخبيثة الجمرة  مرض .  مثل  للحيوانات  المغص  تسبب   التي األمراض  من  العديد  يوجد 

 الخ ....  الرحم  وأمراض   أحيانا   الكبد  وأمراض  الكلى

 :  مثل  مختلفة أخرى  أسباب  -3

  أثناء  الرحم تقلصات   أو النفاخ أو  األمعاء التهاب  أو  الوخزي  المعدة التهاب  أو األمعاء التفاف

 ( . الوالدة مغص ) الوالدة

 :   األعراض 

 :  وهي  أنواع   ثالثة  يوجد   حيث   المغص  نوع حسب  األعراض  تختلف 

 .   الخفيف المغص  -أ

 .   الشدة المتوسط المغص  -ب 

 .   الشديد  المغص  -ج

 :   التشخيص 

 :  يلي  ما  على يعتمد   عليه والتعرف المغص  نوع  تحديد   إن

 .   التبول  وعملية  الماء وشرب .   للطعام الشهية  ناحية  من  حيوانال  ظروف  على   التعرف -1

 .  نبضه   وقياس حيوان ال حرارة  درجة وفحص    العين  ملتحمة فحص  -2

  حيوانال تعرض  أو .  فجأة  العليقة  وتبديل الغذاء نوعية  على  حيوان ال صاحب  من  التعرف -3

 .   األعراض  هي  وما  متى  ، ما  بمرض  حيوان ال أصيب  وهل  الشديد  التعب  أو  ، للبرد 

  مخاطي  أو مدمم أو  طبيعي  هو   هل  طري  أم  جاف  هو   هل.    وقوامه البراز حالة  على   التعرف -4

 .  الخ ....   طفيليات  فيه أو

  وكيفية ( PH)   الحموضة ودرجة  والكمية   اللون  ناحية  من وخاصة .  البول  حالة  على   التعرف -5

 .   الخ.....  خروجه 

 .   بينها  الزمنية  والفواصل  المدة و  الشدة ناحية  من ، المغص  نوبات  طبيعة  على   التعرف -6

  الوقوع  للجانبين  الخلفية القوائم  ومد  معينة  وضعية  أخذ  مثل .  المغص  أعراض  على   التعرف -7

  نوع تشخيص   يمكن  كله ذلك من .  والحركات   العصبية األعراض   كل ومالحظة   األرض  على

 .  المغص 

 :  المعالجة



  أو بالوريد ( 3سم20) بمعدل  النوفالجين :   مثل والتشنج المغص  مضادات  بإعطاء اإلسراع  -1

   المغص  نوع  حسب  العضل

(  ملغ30-20) وبمعدل %(  1) عيار سلفيت  األتروبين  مثل الباسكوبان أو  المسكنات  إعطاء  -2

 .  المغص  نوع  حسب  العضل في  أو  الجلد  تحت 

  2+  غرام15-10)بمعدل الفم  طريق  عن   الكلورال هيدرات  مثل  مخدرة  مادة إعطاء  يمكن -3

 ( . ماء لتر

  ويبدأ( دافئ  ماء لتر  2+  غرام  30-20  كلورال هدرات   محلول) شرجية حقنة  إعطاء  يمكن -4

  على  التعرف تم   إذا وناجحة جيدة المعالجة وتعتبر   هذا.   دقائق عشر   حوالي بعد   المخدر أثر

   ثانية   المغص  يتكرر ال   حتى وإزالتها .    المغص  أسباب 

 :   Bloat النفاخ  .

  وتنتج.   وانتفاخه  كبير  بشكل توسعه إلى  تؤدي الكرش  في غازات   تجمع عن  عبارة  النفاخ 

  وهذه المعدة، في  الموجودة للمواد  التخمر عملية  نتيجة مستمر  بشكل  عادة  الكرش في الغازات 

  طريق   عن طبيعي  بشكل  تخرج   الهضمي الجهاز  وحركة المستمرة  الهضم  لعملية  نتيجة  الغازات 

  في تتشكل التي  الغازات  إن .  التجشؤ  عملية بواسطة  الفم  طريق  عن  أو  ،  الشرج ثم   األمعاء

  الكربون أكسيد  ثاني  غاز هو   وأهمها ،  كثيرة األخرى  والحيوانات  المجترات  في  كما الكرش

(CO2  )الميتان وغاز  (CH4 ) الحال  هو كما  خطير غير   اإلبل في  النفاخ يعتبر  وعادة وغيرها  

 .   الموت  إلى  النادرة الحاالت  بعض   يؤدي   قد  ولكن   األخرى  المجترات  عند 

 :  النفاخ  أنواع 

 عرف :  البسيط  النفاخ -أ

  الحبوب  من  كبيرة  كميات  تناول نتيجة  ويحدث   ، الحيوانات  في  خطير غير  النفاخ من  النوع هذا

 .   كبيرة بكميات   متعفنة  أعالف  تناول   نتيجة أو  ،  والقمح  كالشعير

 :   المعقد  النفاخ -ب 

  من  غيرها  أو  النايلون  قطع أو البطاطا مثل صلبة  بأجسام   المرئ انسداد  عن  ناتج   نفاخ  وهو

  التجشؤ  بواسطة الفم  طريق  عن الغازات  خروج عملية  تتعطل   حيث   ، والكتلية  الخشنة  األعالف 

  الشرج  طريق عن   الغازات  خروج  عملية  تتعطل   وبالتالي  ، األمعاء  التفاف أو انسداد  نتيجة   أو ،

 . 

 :   النفاخ أعراض 

 .   واضح بشكل  اليسرى الخاصرة  وانتفاخ   ، الكرش  حجم زيادة  -1

 .   االجترار وعملية  ، التجشؤ  عملية   توقف -2



 .  محتقن  أزرق بلون   والعينين  للفم المخاطية  األغشية تلون  -3

 .  األنف  من  بدال   الفم  من التنفس  ويصبح  ، أحيانا   لألمام  الرأس وامتداد  التنفس  صعوبة  -4

 :  والعالج  الوقاية 

  األعالف تقديم  وعدم  ، الشعير  وخاصة الحبوب  من كبيرة  كميات  إعطاء بعدم الوقاية  تتم

  دائما   كالتبن جافة أعالف وإعطاء ،  الندى قطرات  وعليها( العمر صغيرة )  الغضة الخضراء

 .  خضراء أعالف على   الرعي أو تقديم وعند 

 :   العالج أما

 :  يلي   كما وذلك الكرش  من الغازات  إخراج سرعة  على   بالعمل فيتم 

  المبذل طريق  عن  الغازات  خروج   ومراعاة (  المعدني الكرش بازل )  بالمبذل  الكرش بزل  -

 .   بالتدريج

  أدوية وهي ،  واألنتبانيكو  أو السلفيوج أو بلوت   األنتي :  مثل  للنفاخ المضادة األدوية  إعطاء -

 .  3سم( 200) بمعدل مباشرة  الفم طريق عن   وتعطى  السيليكون مادة تحوي

  الكرش فتح  عملية  إجراء يجب  النفاخ بأدوية   والمعالجة  البذل عملية   جدوى عدم   حال  في -

 .  جراحيا  

  حيث   مشيال أو الخفيف بالركض   الحيوانات  في  البسيطة  النفاخ  حاالت  معالجة في ويفيد   هذا -

  والحليب  الزيت  من  مزيج إعطاء  يفيد  كما ،  الشرج أو  الفم  من الغازات  إخراج  على  ذلك يساعد 

 . الفم  طريق   عن للكرش  بإدخاله  المعدي األنبوب  استخدام ويفضل   لتر( 2-1) بمعدل

 :    Impaction) التلبك المعدي (   التخمة  مرض 

  كليا   توقفها   أو ، الكرش  جدار عضالت   تقلصات   ضعف  نتيجة حيوانات ال به  تصاب  مرض  وهو

 . 

 :  األسباب 

 .   متعفنة أو  ، فاسدة ، رديئة  أغذية تناول  -أ

 .   والقمح الشعير  خاصة   الحبوب   من  كبيرة  كميات  تناول  -ب 

 :   األعراض 

  خاصة الحبوب  من  كبيرة كميات  تناول من  ساعات  عدة  مضي  بعد  التخمة  أعراض  تظهر  -

 .  ذلك بعد   الماء من  كبيرة  كمية وشرب   القمح أو  الشعير

 .   لوحده حيوانال وينعزل  ،  الخمول عالمات   وظهور  الشهية قلة -



 .  المغص  أعراض  بعض  تظهر وقد   ، االجترار  توقف -

  ،  قليلة الكمية كانت  إذا الحبوب  تناول  من يومين   خالل الشفاء  يتم  الخفيفة  الحاالت  في وعموما  

  وخاصة  الشديدة الحاالت  في  أما  ، معالجة دون وذلك  ، متوسطة  الكمية كانت  إذا أسبوع  بعد   أو

  النهوض  عن   عاجز ويصبح   قواه وتخور التعب حيوان ال على فيالحظ ،  إسهال يحدث  لم إذا

 .   ةالحاد  تخمة ال أو  الذاتي  التسمم  نتيجة   الحيوان موت  إلى وتؤول 

 :  التخمة  عالج

  باألدوية إما  ذلك ويتم   طريقة  بأية  منها والتخفيف الكرش  محتويات  توزيع  على   بالعمل  نقوم -

  طعام  دون  حيوان ال ترك  المعالجة  في ويفيد   ، تقلصاته   قوة من وتزيد   الكرش عضالت  تنبه   التي

  الحيوان  ويجبر   تقريبا   ساعة  ربع  ولمدة  بقوة  اليسرى  الخاصرة تدليك وكذلك  ، أيام  ثالثة  لمدة

  10/  حوالي إعطاء  وكذلك  ، البرافين  زيت  يعطى الوقت  وبنفس ،  قصيرة لمسافة  السير على

  مع  الكرش في الحموضة  نسبة   لزيادة وذلك  ، ماء/   لتر2/   في الماء كلور  حمض  من /  غرام 

 .   المنشطات  إعطاء

 400-250)  المغنزيوم  سلفات  مثل  الملحية  المسهالت  فنعطي للتخمة الشديدة الحاالت  في أما -

 ( . ماء لتر +  غرام 

  ، الجلد  تحت   الكافئين  يعطى  كما ،  األريكولين أو البيلوكاربين:  مثل  المنبهات  بعض  حقن  أو

  تحسن  عدم    وعند   ، النوفالجين :   نعطي  المغص  وجود  لوحظ  وإن ،  بالوريد   الجلوكوز ومحلول 

 .   الكرش محتويات  من  للتخفيف  الكرش فتح عملية   نجري   ، الحالة
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