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  عند الدواجنه الفيتامين نقص 
  الصوص المجنونظاهرة 

  الدماغتلين 
  االحتقانية تحت الجلداالوديما 

  
Vitamin E Deficiency                                

  موقع الدواجن  

 عند الدواجن) E(الفيتامين نقص 

المختلفة  باألعمارالطيور  التي من الممكن مالحظتها على األمراضه عند الدواجن مجموعة من  ننقص الفيتامييمثل 
 أنحاءفي جميع  ا المرضويالحظ هذ أسابيع 5الى عمر  أسبوع 2ر من عمر المبكرة للطيو باألعماروخصوصا 

الدجاج وآذلك صغار الرومي و قليال ما يالحظ عند صغار البط  نصيصاعلى هر نقص الفيتامين ه غالبا ظي.العالم
  .والطيور االخرى

  .قص الفيتامينالمميزة لن األعراضؤدي الى ظهور ي مما األنسجةبالعديد من  تأآسدوث نقص الفيتامين ه بحديتميز 

 نقصهفي حيوية وسالمة آال من الجهاز التناسلي والجهاز العصبي والعضالت وان  أساسيالفيتامين ه دور يلعب 
  .الحيوية األجهزةضية تنعكس على هذة رؤدي حتما الى مشاآل مسي

غنية  األعالفوخصوصا عندما تكون  المقدمة للطيور األعالف تأآسديتامين عن حدوث لفما ينتج النقص بهذا اغالبا 
  .العالئق هذه ضمنوبالتالي تخرب هذا الفيتامين  بالدهون

 اسابيع ما يسمى بظاهرة الصوص المجنون او تلين الدماغ 4نقص الفيتامين ه عند الصيصان بعمر اسبوع الى  سببي
غة ما يعرف لالطيور االآبر سنا والطيور البا يسبب نقص هذا الفيتامين عندبينما . انية للجلدوحدوث االوديما االحتق

  .العضلي بالضمور

للطيور العنصرين بكميات آافية  قديمت ما يترافق نقص الفيامين ه مع نقص السلينيوم او العكس وبالتالي البد منغالبا 
  .لتجنب االصابة بالمرض

  االعراض

  )عدم توازن او عدم تناسق(بتوازن الطائر خلل 

  وسقوط على ارضية المزرعة واهتزازترنح 

  غير مضبوطةحرآات 
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  الطائرشلل 

  او تحت جلديبطني توذم 

  لألرجلرتخاء سريع اتقلص و حدوث 

  هذا يؤدي الى ظهور ما يعرف بظاهرة الصوص المجنون على الصيصان آل 

  التشريحية األعراض

  .وتوذم بالمخيخ مع وجود مناطق احتقان وتنكرزتورم  

  .توذم او اوديما بلون دموي او مخضر تحت جلد الطائروجود 

  .جسم الطائر عضالتخطوط او مناطق على شكل شرائح بلون ابيض على وجود 

  تشخيصال

  .الظاهريةاالعراض 

  .التشريحيةاالعراض 

  .وجود تزنخ باالعالف المقدمة للطيور اآيدت

  .االيجابية للمعالجة بالفيتامين ه والسيلينيوماالستجابة 

االت التي تترافق باعراض مشابهة ال بد من تمييز نقص الفيتامين ه عن بعض االمراض والح :التفريقيالتشخيص 
  .1نقص الفيتامين ب، وآاسلالني، التهاب الجلد النخري، التسمم، لدماغلحالة نقص هذا الفيتامين آمرض التهاب ا

  المعالجة

في حال وجود اضرار جلدية آبيرة يعطى مضاد ، الفيتامين ه مع السيلينيوم لعالئق الدواجن او لمياه الشرباضافة 
  .حيوي واسع الطيف

  الوقاية

  آافية من الفيتامين ه و السيلينيوم للدواجن آمياتعطاء ا

  مواد اولية ذات نوعية جيدة عند تصنيع االعالفاستخدام 

بعيدا عن الرطوبة  مضادات االآسدة لالعالف لمنع تاآسد االعالف المقدمة وتخزين االعالف بشروط جيدةاضافة 
  .والحرارة واشعة الشمس المباشرة

  

  


