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 الفصل الثاني

 ل والتغذية على اللبأ والعج ميالد

Feeding Newborn Calves on Colostrum 

 :  لوالعج ميالد   2-1 

أو تنقص وعندما ايام يوم تزيد أحيانا بضعة  082تبلع فترة الحمل في األبقار وكما هو معروف      

منها االضطراب الظاهر  بالظهور والتيهذه الفترة  تبدأ عالمات الوالدة نهاية تصل البقرة الحامل إلى 

عليها مع هبوط البطن وظهور السوائل من الفتحة التناسلية مع احمرار الضرع وتضخمه  . يجب أن 

 طبيعية .التكون البقرة في هذه الفترة تحت المراقبة والتهيؤ للحاالت الطارئة أو غير 

البا ما يمكن حل هذه المشاكل بسهولة أكبر إذا من المألوف أن نواجه مشاكل أثناء عملية الوالدة ، وغ   

التي يمكن أن تحدث  حاالتكان المربي لديه المعرفة العملية والفسيولوجية للوالدة. هناك نوعان من ال

% من الوالدات ، وهو أن يأتي رأس  59أثناء الوالدة . األولى ، وهو أمر طبيعي ويحدث في حوالي 

 ليال عن األظالف األمامية .قالساقين األمامية واألنف يكون للخلف العجل إلى األمام ومستقرا بين 

وضع سبب ارتفاع حاالت عسر الوالدة المرتبطة به وهو أن تبكثرة و ةعتبر شائعتال والحالة الثانية 

إلى الوراء مع قدميه الخلفيتين وساقيه ممتدة بالكامل إلى  كون الراسيداخل الرحم غير طبيعي اذ العجل 

% فقط من الوالدات .  يمكن  حدوث عسر الوالدة عندما تكون هناك  9وهذا يحدث في حوالي  االمام

،   . على سبيل المثال(  0 - 0و  1 – 0)شكل انحرافات في وضعية الجنين عن الوضع الطبيعي 

لى طبيعية والتي تؤدي إالرجوع احد القوائم األمامية أو كالهما للخلف وما إلى ذلك من األوضاع غير 

صعوبة الوالدة وعسرها مما يستدعي التدخل إلعادته إلى الوضع  الطبيعي إلنهاء المشكلة وإنقاذ المولود 

  من الهالك.

 

 طبيعية في االبقار الاوضاع الجنين غير  )1 – 0 (شكل                  
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 ضع الطبيعي للجنين في االبقار          ( الو 0 – 0شكل )                             

، وخالل هذه المرحلة، والتي تأخذ من ثالث ساعات في  من العمل هو اإلعداد للوالدة المرحلة األولى

إذ تبدأ ارتخاء  مرة. التي تلد ألول( Heifer) تساعة في العجال 20إلى التي سبق وان ولدت  رابقاال

. خروج الجنينالفتحة التناسلية .  كل هذه التغييرات لتسهيل أربطة الحوض، وعنق الرحم والمهبل و

من هذه المرحلة بسبب تمدد عنق الرحم ، مما يجعلها عرضة  االنتهاءوينبغي تجنب التدخل قبل أن يتم ا

للضرر ال يمكن إصالحه.  خالل المرحلة األولى من العمل ، تصبح البقرة مضطربة  وغالبا ما تفضل 

ع  . كما وأنها قد تقف وترفع ذيلها مع تقوس الظهر وإشارة إلى بدء المرحلة الثانية عن القطي نعزالاال

 الماء.من الوالدة ظهور كيس 

إذ تستمر مدة هذه المرحلة من نصف ساعة في   نين من الرحم.الج اخراجالعمل على  المرحلة الثانية    

التي تلد أول مرة   (Pregnant heifers) تالوالدة سابقا  إلى ساعتين  أو ثالثة ساعات للعجال االبقار

وال ينبغي أن تكون المدة أكثر من ساعة واحدة بعد ظهور كيس الماء كما وبجب التحقق ما إذا كانت 

بعدها طرد األغشية الجنينية )المشيمة ( من  يجريالبقرة تحتاج إلى مساعدة أو ال. بعد أن تتم الوالدة 

بضع ساعات على طرد المشيمة وخالل  عادة تشمل المرحلة الثالثة ، لحمل التالي( لالرحم )االستعداد 

 يوما بعد الوالدة ليعود إلى وضعه الطبيعي .  02يحتاج  إلى الرحم من الوالدة ولكن 

. وعند ظهور القوائم (النه يعتبر وضعا طبيعيا) إذا كان وضع  العجل إلى الوراء فال تحاول تعديله أبدا  

ه الحالة سحبه بأسرع ما يمكن ، الن أي  تأخير قد يؤدي إلى هالك العجل قبل للخارج فيمكن في هذ

الوالدة  . كما ان من الممكن أن يشرب العجل من السائل الرحمي عند بدء التنفس  وبالتالي اختناقه . 

وإذا حدث ذلك فيجب حمل المولود من أرجله الخلفية فورا ولفترة قصيرة للمساعدة على خروج السوائل 

من الرئتين . يجب عدم إطالة الفترة الن ذلك يمكن أن يؤدي إلى خروج السوائل من المعدة إلى الفم ومن 

 ثم دخولها إلى الرئتين مما يؤدي إلى السعال لمحاولة العجل التنفس . 

 العجول الكبيرة  :  ةالدوالمساعدة على     2-2

ائم بالعملية أن تكون لديه حبال نايلون نظيفة أو في حالة كون المولود كبير الحجم لذا يجب على الق    

  وإزالة األوساخسالسل جيدة لمساعدة البقرة على الوالدة . واالهم من ذلك أنها سهلة التنظيف والتطهير 

ألنه ينبغي تجنب استخدام الحبال الغير نظيفة.  كما يجب استخدام السالسل أو الحبال بشكل صحيح للحد 
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أن يصيب أطراف المولود الن الفشل في أداء العمل يمكن أن يؤدي إلى كسر احد  من الضرر الذي يمكن

 أطرافه . 

 عند الوالدة الصعبة : البقرة بعض الخطوات الهامة التي تساعد 

 هناك خمس خطوات هامة للمساعدة عند الوالدة العسرة  وهي  :  

 هي فيها . ة التيحالالتذكر وأنت تقوم بعملك أن البقرة تتألم من  – 1  

     لتكن حريصا على النظافة ، اغسل يديك وذراعك واألجزاء الخارجية للبقرة . وتذكر أن  – 0  

 الرحم و ممر الوالدة من األنسجة الهشة ويمكن تمزيقها بسهولة .

       إذا كانت إمكانياتك محدودة . إذا كنت ال تستطيع حل المشكلة  توقف: واتصل بالطبيب  – 3  

 ري وقبل أن تؤذي البقرة .البيط

            يجب فحص قناة الوالدة  للتأكد من سالمتها فبل الوالدة  ، ويجب استدعاء الطبيب  – 0  

 البيطري في حالة حدوث نزف قوي .

     التأكد من أن العجل يحصل على ما ال يقل عن لترين من اللبأ  في أسرع وقت ممكن بعد   - 9 

 الوالدة . 

 

   Care of the Calfلعناية بالمولود :          ا  2-3

إذا أقبلت البقرة على مولودها  فيجب  السماح لها بذلك. ألنه ال يوجد ما يحفز المولود أفضل من       

التأكد من تنظيف منطقة الفم واألنف من المواد المخاطية واألوساخ لفتح مجرى التنفس . وإذا  األم.حافز 

، وإذا فشلت  لمنطقة الصدر جالمسامع إجراء عملية  األنف بالتينفيمكن مسح منطقة لم يتنفس المولود 

العملية فيجب إجراء التنفس االصطناعي عن طرق النفخ في المنخرين أو إجراء عملية الضغط واإلرخاء 

 على منطقة الصدر، وإذا بدا المولود بالتنفس فيجب إيقاف العملية. يجب  تعقيم منطقة السرة بأحد

يقل عن لترين من اللبأ في أول ساعتين بعد  ، بعدها يجب أن يعطى المولود ما ال المعقمات المتوفرة

 (    .Agdex 420/22-1الوالدة . ) المصدر   

 ) etwork camerasN ) كاميرات  ال  باستخدام ُبعد مراقبة والدة األبقار عن  0-0

وعلوم الحاسبات والكاميرات أصبحت حقول األبقار  نياتااللكتروبعد التطور التقني الكبير في مجال     

وصاحب عن طريق الكاميرات تستخدم تقنية مراقبة حركة األبقار وكل ما يخصها من رعاية ومراقبة 

المزرعة يجلس في بيته أو في مكتبه وعن طريق منظومة من أجهزة المراقبة المرتبطة مع بعض لتصل 

العمل. ومن استخدامات تلك التقنيات مراقبة األبقار أثناء الوالدة . المعلومة مباشرة إلى المسؤول عن 

تتألف المنظومة من عدد من الكاميرات مثبتة داخل الحظيرة الخاصة بالوالدة وهذه الكاميرات مرتبطة 

(، يبث جهاز التوزيع  Internet( وهذا الجهاز مرتبط بالشبكة العنكبوتية ) Routerبجهاز توزيع ) 

لى غرفة السيطرة التي فيها جهاز الحاسوب الذي يستقبل الصور من داخل حظيرة الوالدة اإلشارة إ

 ( . 3 – 0وعلى ضوئها يتصرف المسؤول حسب متطلبات حالة البقرة  ) شكل 
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 األبقار تربية حقول في الوالدة حظائر مراقبة منظومة : (3 – 0 ) شكل                 

 وضعوت ( امتر x 10 18ن تكون أب المساحة واالمكانات المتوفرة ) كيكون طول الحظيرة المسقفة حس

   امتر x  4.5   6 فهي أبعاد المكان الذي يتم  مراقبته  امافي نهاية المسقف ثالثة قواطع متجاورة  

  Feeding Colostrums : اللبأ على التغذية  2-5

ول ساعة ما ال يقل عن لترين من اللبأ والذي بعد إن تتم عملية الوالدة يجب أن يعطى المولود في أ     

يكون ضروري جدا له إلكسابه المناعة التي يفتقدها ولما لهذا السائل من مواصفات فيزياوية وكيماوية 

فريدة إذ أنه يختلف عن الحليب العادي الحتوائه على خمسة أضعاف من البروتين فضال عن ثالثة 

  أضعاف من كل المعادن والفيتامينات . 

 0 45.تبلغ الوالدة مباشرة بعدحموضته  الن،  برائحة حادة وطعم الذع حامضي اللبأ يتصف حليب   

ري منه ، وهو أكثـر خاصة البق االصفرار، ويميل لونه إلي  ملحي لكثرة ما به من أمالح وطعمه، %

، 3م / سمغ1.225 – 1.206تبـلغ كثافته اذ ،  يب العـادي لكثرة ما به من مواد صلبةالحل لزوجـة من

  :بالتفصيل ,.Kehoe et al )  0222ألحد الباحثين ) ألبقارايبين مكونات لبأ  1-0ول والجد

 

 : مكونات لبأ االبقار  (1-2)جدول             

 الحد االعلى   الحد االدنى    المعدل     عدد النماذج     المكونات

 27.5 2.2 7.6 55 % الدهن  

 22.7 6.1 15.22 55 % البروتين 

 5.2 1.2 2.52 55 %  الالكتوز

 53.3 3..1 26.75 55 %  المواد الصلبة الكلية 

 2.26 2.22 2.55 55 %  الرماد 

IgG1   65.2 ..11 35.27 55 لتر /غم 
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IgG2    22.7 2.6 7.22 55 لتر /غم 

IgA      5.5 2.5 1.77 55 لتر /غم 

IgM      5.52 1.1 5.32 55 لتر /غم 

 2.2 2.1 2..2 55 لتر /غم   نبكتوررال

 12.3 1.5 5.2 55 غم /ملغرام   ريتانول

 166.2 25.2 66.16 55 غم دهن /ملغرام   Eريتامين 

 2.2 2.5 5.55 55 مل /ملغرام  ايبورالرينر

 1.7 2.2 2.35 55 مل /ملغرام   نياسين

 523. 1665 5716  55 كغم  /ملغرام   كاليسيوم

 525. 1622 5525 55 كغم /ام ملغر   رسفور

 .227 332 2.57 55 كغم /ملغرام   بوتاسيوم

 16.5 1.62 5.33 55 كغم /ملغرام     حديد

 5155 2.. 2527 55 كغم /ملغرام    يتركب

             Current survey, Kehoe et al., 2007 

 للبأ واألجسام المناعية:أ 2-7

ويختلف عن الحليب العادي  ،ايام  0-3لمدة اللغدة اللبنية بعد الوالدة  هو السائل الذي يفرز من اللبأ   

الذي يفرز من اللغدة اللبنية  يختلف عن الحليب  اللبأ. من حيث المكونات الفيزياوية والفعالية في الجسم 

ي يحتوساعة بعد الوالدة  00المنتج أول  اللبأولكن مكونات ( 0 - 0و 3 -0 و 0 -0 )الجداولالعادي 

   .الوالدة منساعة  20-00 بعدالمنتج  اللبأ ناكثرمالمواد الصلبة والبروتين واألجسام المناعية  من

 في الحلبة األولى والثانية والثالثة مقارنًة مع الحليب العادي اللبأ: مكونات ( 0 -0 )جدول           

  عدد  الحلبات 

 الحليب 3 0 1 المكونات  

 1.230 1.239 1.202 1.296 الكثافة  

 10.5 10.1 12.5 03.5 المواد الصلبة % 

 3.1 9.1 8.0 10.2 البروتين   % 

 0.9 3.8 0.3 8.0 الكازين   % 

IgG    2.6 19 39 08 لتر /غم 

 3.2 3.5 9.0 6.2 الدهن   %   

 9.2 0.0 3.5 0.2 الالكتوز% 

    Foley and Otterby, 1978 المصدر :                           
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 واالعلى  ىد االدنحت اللبا  ، المعدل ، الا: مكون( 3 - 0)جدول               

 الحد االعلى الحد االدنى المعدل القياسات

 pH6.99 9.23 6.296 درجة الحموضة 

 16.25 0.99 2.86 %الدهن 

 01.89 8.89 10.0 %  البروتين

 3.15 1.06 0.20 %  الالكتوز

 10.29 0.08 6.56 %  المادة الجافة

                     *Conte, F. and Scarantino, S. (2013). In. Food Re. J. 20(2): 925             

            

 واللبأ والحليب  المصلفي    Ig: قيم  ( 0 – 0)جدول              

 

 النوع     

 

Immunoglobulin 

 مل /التركيز    ملغرام         

 الحليب اللبأ المصل

 

 

 الماشية   

IgG   2.20 010 - 30 09.2 الكلي 

IgG1 10.2 02 - 022 2.62 

IgG2 11.2 10.2 2.10 

IgA 2.0 3.9 2.13 

IgM 3.1 8.2 2.20 

 

 االنسان   

IgG   2.20 2.0 10.1 الكلي 

IgA 0.9 12.0 1.22 

IgM 2.5 1.0 2.21 

 

 ة )األجسام المضادة(يعالكلوبيولينات المنا  2-6  

بأ األبقار والتي يطلق عليها ـالموجودة في ل ة )األجسام المضادة(يالمناع كلوبيوليناتالان    

Immunoglobulin (Ig )جسم  م المسببات المرضية فيهي عبارة عن مركبات بروتينية تهاجم وتحط

فضالً عن ذلك و IgAو  IgMو  IgGمن الكلوبيولينات المناعية  وهي  أنواع ، وهناك ثالثةالحيوانات

لمولود حديثاً د العجل ايلتزو وهذه األنواع تعمل سوياً   IgG2و IgG1وهما  IgGيوجد نوعان من 

 . فيهلحين تطور الجهاز المناعي  التي مصدرها األم وال يستطيع العجل تكوينهاو بالمناعة المكتسبة

% 19-12و  IgM% نوع 19-12و  IgG % كلوبيولينات مناعية من نوع82-22على  اللبأيحتوي 
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الكلوبيولينات المناعية  تنتقل .IgG1األبقار والجاموس هو من نوع  في لبأ IgGومعظم نوع  IgAنوع 

تنقل كميات  االليةخصصة وهذه تنقل عالية وم اليةطة ابوس اللبألبقرة الى امن دم   IgG2و IgG1نوع 

الكلوبيولينات ينخفض وتركيز هذه  .البقرة المنتجةمن الدم الى ضرع  IgG1وخصوصاً  IgGكبيرة من 

أسابيع من الوالدة ، وتأخذ األبقار عدة أسابيع لكي تعيد تكوين  3 -0في مصل دم البقرة بعد 

 ما الخاليا في الغدة اللبنية.زالكلوبيولينات المناعية بواسطة بال

  Immunoglobulin    مصادر ونقل  0-8

الذي يتكون من مصادر موقعية ، وفي حالة  وافراز الغدة اللبنية  في Immunoglobulinوجد     

IgG    الدم من سيرم يأتيفي الحليب فالجزء االكبر  (IgG ) داخل تحدث البالزما خاليا إنتاج  بينما 

 تشكل IgG، إذ ان كلوبيولينات  ينات في جسم الحيوانكل نوع من الكلوبيولدور  يختلف. اللبنية األنسجة

ومصل الدم ولها الدور األول في الدفاع عن الجسم  اللبأالكبرى من الكلوبيولينات المناعية في  النسبة

وتحطيم المسببات المرضية وبسبب تماثلها مع بقية الكلوبيولينات المناعية فهي تستطيع التنقل من مصل 

اما المسببات المرضية، األخرى للكائنات الحية وتؤدي دورها في دفاع الجسم ضد  االجزاءالدم الى بقية 

كبير فهي تستطيع البقاء في الدم والدفاع ضد الوزنها الجزيئي وبسبب  IgMالكلوبيولينات المناعية نوع 

تحمي أسطح األنسجة مثل األمعاء وتدافع عنها من فهي  IgAنوع في حين ان نفوذ البكتريا داخل الجسم، 

 ثة أيام بعد الوالدة مهمةلمدة ثال لعجوللاللبأ ن تغذية أا . رضية والتي تسبب االلتهابدخول المسببات الم

وتسبب  ضد المسببات المرضية التي تصيب األمعاء IgAلتزويد جسم العجل بالكلويولينات نوع جدا 

 .األسهال الذي يعد من أخطر األمراض التي تصيب العجول وتسبب الهالكات

مهمة للعجول لغرض تقليل فرصة وهي لمناعية على كمية كبيرة من الكلوبيولينات ا اللبأ يحتوي    

، وعلى كل حال يجب التذكر أن تلك الكلوبيولينات لموتاو المرض لتعرض العجول حديثة الوالدة 

جهاد ونظافة ، فضالً على ذلك فأن التغذية واال المناعية هي فقط جزء واحد من الجهاز المناعي للعجل

ومن المالحظ أن لبأ األبقار األكبر   ، للحفاظ على صحة العجلالمساعدة  في االبيئة المحيطة تلعب دور

سنا ) مثالً بعد موسم الحالبة الثالث( يعطي حماية أفضل من تلك التي تعطيه األبقار األصغر سناً، ألن 

أجسام األبقار األكبر تكون قد تعرضت ألمراض أكثر وشكلت مواد مناعية مختلفة وكثيرة خالل فترة 

 0و 0 – 0شكل وال تعرضت ألمراض أقل.ممكن ان تكون قد ن األبقار األصغر سناً التي حياتها أكثر م

     (. Quigley, 2001)المصدر  تلك الكلوبيولينات أنواع التالي يوضحتوضيحي ال  9 -
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 ةية ألنواع الكلوبيولينات المناعي: صور توضيح(  0 - 0 )  شكل                   

 

 

 كل من االنسان واالبقار واالغنامل  اللبأ ( في Ig)  نسب: (  9 -0) شكل

 : اللبأري الكلوبيولينات المناعية قياس نوعية   2- 2

وقيمته الغذائية عن طريق جهاز خاص يسمى الكولستروميتر ويستند هذا الجهاز  اللبأيتم قياس نوعية     

ة عالقة خاصة، وهذا اطلين الكلية بوسكلوبيوعي للمكونات ويحدد كمية الكاماعلى مبدأ قياس الوزن النو

، وعند القياس يجب أن تكون   IgGر الكلوبيولينات المناعية نوعالجهاز يستعمل على نطاق واسع لتقدي

  . ( 1 -0 صورة)  ، درجة مئوية 00 اللبأدرجة حرارة 

،   ) IgG) اللبأ في االمينوكلوبيولين مستوى تقدير يمكن ومنه للبأ النوعية الكثافة الكولستروميتر يقيس 

 : يأتي ما مراعات يجب الجهاز هذا استخدام وعند
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 . الغرفة حرارة درجة الى لتبرد اللبأ عينة ترك -1

 . الرغوة من خلوها من التاكد مع نهايتها الى باللبأ ( cylinder)  االسطوانة ملىء -0

 . اللبأ في الكولستروميتر جهاز وضع -3

 اللون يظهر لم اذا اما العجل تغذية في اللبأ استخدام فيمكن االخضر للونا الفحص نتيجة كانت أذا -0

 لليوم ويخزن  الوالدة بعد  ساعة 00 أول للعجل أعطائه عدم ويجب النوعية رديء اللبأ فأن االخضر

(  6 - 0خاص )شكل  منحني بواسطة الكلوبيولينات تركيز تحديد يتم القراءة ظهور بعد.  والثالث الثاني

.  

 

 

 
 لكولستروميترل ين: صورة لجهاز( 1 – 0)صورة                                
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 هور القراءة في الكولستروميترظقياس تركيز الكلوبيولينات المناعية بعد  ى: منحن( 6 – 0) شكل

 الموجودة فيهدة المناعية هذا الجهاز يبين الكثافة النوعية للبا والذي له عالقة مباشرة بمقدار وكمية الما   

 تكون ةلتر وفي هذه الحال غم/ 39بمقدار  IgGتحتوي على المادة المناعية  اللبأ منان النوعية الجيدة  ،

لترا( فتترك للتغذية  18) اللبااما اذا انتجت البقرة كمية كبيرة من  ،لتر( من اللبا  8.9البقرة قد انتجت )

 . ة الضروريةعفقيرة بمحتوياتها من عناصر المناتكون من البا  النوعية هذهالن   في اليوم التالي والثالث

حلل بدون حدوث ت اللبأيجب أن تتناول  الميالدالعجول حديثة أن  :اللبأوقت تغذية   12 - 2

)الرضعة  اللبأووقت تناول  ، األموذلك للحصول على المناعة المكتسبة من  لكلوبيولينات المناعيةل

ويجب أن يحدد لكي يحصل العجل على المناعة المكتسبة ويقاوم  جدامهم  الميالدبعد  للعجول األولى(

هو فقدان مواقع أمتصاص الكلوبيولينات المناعية من  األولاألمراض وهذا الوقت مهم جداً لسببين: 

يا والتي تشارك مع بكتر وجود بكتريا القولون في األمعاءهو  والثاني الوالدةبعد فترة من  األمعاء

 :  يياتمرضية أخرى في حدوث اإلسهال للعجول وااللتهاب وسيتم توضيح هاتين الفقرتين فيما 

 من األمعاء: االمتصاصرقدان مواقع    1 - 12 - 2

 امتصاصتفقد قابليتها على  هاعندما تنضج خالياو ميالدنضوج األمعاء بعد فترة قصيرة من ال يبدأ     

، العديد من  لى مكوناتها من األحماض األمينيةبدون تحطيمها ا كما هياألجسام المناعية المضادة 

األنسجة االمتصاص بتغير أن األنسجة الطالئية لخاليا األمعاء تفقد قابليتها على  اقترحت النظريات

ذا وه الهضم، خالل نضج وتطور الخاليا تبدأ تتطور عملية  من الوالدة ساعة 00العضلية لها بعد تقريباً 

في تركيز انخفاض حدوث   Castren  ،(1559 )و  Rajala ذكر ، ميالدفترة قصيرة بعد البعد يبدأ 

بعد  اللبألتر عند تناول  / غم 0وصل الى  اذ لعجول افي مصل دم  IgGالكلوبيولينات المناعية نوع 

امتصاص الكلوبيولينات في كفاءة  انخفاضالوالدة ، وبحوث أخرى بينت حدوث  نصف ساعة من

، ومن خالل تلك النتائج يبدوا واضحاً أنُه من المهم جداً أعطاء  بعد ساعة من الوالدة IgGة نوع المناعي

 .(8 - 0و 2 – 0 شكل) بعد الوالدة بفترة قصيرة جداً للحصول على المناعة المكتسبة اللبأالعجول 



02 

 شويل أحمد محمد. د.م.أو   القدسي حميد ناطق. د.أ/    6102تقنيات رعاية العجول /   :كتابمن فصل 

ية واألمعاء للعجل فراز األنزيمات الهاضمة من المعدة الحقيقفضالً عن نضوج خاليا األمعاء فأن ا   

عند  . وامتصاصها على صورة أحماض أمينيةطة تحللها ابوس IgGامتصاص كلوبيولينات ربما تخفض 

فراز األنزيمات الهاضمة محدود لكي يسمح للكلوبيولينات ا يبقىوخالل فترة قصيرة بعدها  ميالدال

فراز األنزيمات افان ال ، وعلى كل ح بدون هضم األمعاء المناعية بالدخول بطريقة التهامية من

خفض قابلية أمتصاص كلوبيولينات المناعة ودورها نتلذا ساعة من الوالدة  10 عدب أكثر يصبحالهاضمة 

 . في أحداث المناعة للعجل

 

 ري جسم المولود كيفية انتقال االجسام المناعية  عبر جدار االمعاء الدقيقة الى الدم 

 

 

 
 ميالدال من ساعة 00 خالل Immunoglobulins امتصاص كفاءة: (2 – 0) شكل        
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     التي تحمي العجول لحين تكون المناعة الدائمية  أاالجسام المناعية من اللب(  2 – 6 ) شكل    

 

 

 (  Immunoglobulins.:   )  عمل االجسام المناعية 11 – 0    

عن طريق الية معقدة   للخاليا الطالئية لمضادة ان يحمي الغشاء المخاطياالجسام ا إلفراز يمكن    

 -:االتية النقاط  في  هاحيوضيمكن تو التي (  5- 0) شكل  

a- (   يتحدImmunoglobulins   )(Igs) المسببة العوامل من المشتقة) المستضداتمع المفرز 

 . الطالئية ياالخال اختراق  من تثبط االرتباط مع او لتمنع او ( لألمراض

b-   ترتبط IgA  سلسلة مستقبالت معImmunoglobulins   المتعددة (pIgR)   لتكون معقد

 الطالئية .  الخاليا  تي تخترق ال  الخلوية   األمراض مسببات يعمل على ابطال عمل 

c- إفراز خالل من اتمستضدال  إفرازات فضال عن ذلك فان Immunoglobulins  يحافظ التي

 من مستضداتال إزالةفي  يساعد المضادة ألجساما إفراز. ان  المخاطية األسطح في توازنعلى 

 إلى ذلك بعد نقلها يتمثم    IgAتتحد مع تنائي  المستضداتتجعل  والتي،   المخاطية الصفيحة

                                          المستضدبعد التهامها لمعقد  التالية  الطالئية لخالياالصفائح ل سطح

(dimeric Inga–  J-chain–pIgR  . واطالقه  في تجويف الغشاء المخاطي )   
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 ( Immunoglobulinsوضح كيفية عمل االجسام المناعية  )ي: مخطط  (5 – 0)شكل       

 

 بكتريا القولون ري األمعاء:  12 – 2

 البكتريا فيتبدأ  ميالدات قليلة بعد ال، ولكن خالل ساع ميالدهاعند  األمعاء في العجول فارغة تكون   

توفر عند ا مرضية وهذه يمكنها أن تنموا الى بكتريبالنمو والتكاثر ( ألمعاء الجزء األخير من ا)  القولون

تريا المرضية إذا كان العجل يحتوي في بيئته على أعداد كبيرة من البكفمثل البيئة القذرة( البيئة المناسبة )

 الى وبالتالي القولون للتحول الى بكتريا مرضية وهذا ربما يقود الى تسمم الدم تزداد فرصة بكتريا
يكون سريع  ميالدفي األمعاء بعد ال أن نمو البكتريا أحد الباحثين، بين  مرض حاد يسبب الوفاة غالباً 

بدراسة تأثيرات Coworkers  (1522  )و Logan ناالباحثقام  وهذا يؤثر على المناعة المكتسبة.

 مخلوط معُه بكتريا القولون و اللبأأعطيت  اذ ، ميالدبصورة مبكرة للعجول بعد ال نمو بكتريا القولون

المخلوط مع تلك  اللبأوبعدها أعطيت  اللبأقسمت العجول الى مجموعتين ، أعطيت المجموعة األولى 

العادي بعد  اللبأعدها أعطيت المخلوط مع بكتريا القولون وب اللبأالبكتريا بينما أعطيت المجموعة الثانية 

% منها بينما العجول في 29 هلكلمجموعة الثانية أصبحت مصابة وافترة قصيرة جداً كل عجول 

اب بمرض النظيف في البداية وبعدها الملوث ببكتريا القولون لم تص اللبأالمجموعة األولى التي أعطيت 

عني يالنوعية العالية بوقت مبكر بعد الوالدة  ذو اللبأأن تناول  ذلك وخالصة ولم تحدث فيها هالكات، 

 ل.وضمان صحة جيدة للعج

 : اللبأ ذابةإتجميد و 13- 2

مصدر ممتاز للعناصر الغذائية والبروتينات المناعية والتي تعطي الحماية للعجول حديثة  هو اللبأأن   

من  اللبأفيجب القيام بتوفير ذلك  اللبأن والنوعية العالية م لمولود الكمية الكافيةللم توفر األم  واذا الوالدة،

األقل في  في نفس الفترة )علىقد ولدت  عقطيالوفي أكثر الحاالت قد ال يوجد بقرة في  مصادر أخرى،

تعتبر  اللبألذلك فعملية خزن  اللبألذلك يجب علينا دائماً االحتفاظ ببضعة لترات من  (  أيام سابقة 3فترة 

 لغرض وهما التبريد والتجميد.لهذا اطريقتان  ضرورية، وبصورة عامة هناك



02 

 شويل أحمد محمد. د.م.أو   القدسي حميد ناطق. د.أ/    6102تقنيات رعاية العجول /   :كتابمن فصل 

  : اللبأتبريد  1- 13- 2

و  تركيز الكلوبيولينات المناعية( انخفاض) نوعيته انخفاضلمدة أسبوع واحد قبل  اللبأمن الممكن تبريد  

ل درجة مؤية وذلك لتقلي 0-1ذا كانت طريقة التبريد هي المستعملة فيجب أن تكون درجة حرارة التبريد ا

جزيئات الكلوبيولينات و تهظهار بداية عالمات الحموضة تنخفض نوعيبإ اللبأواذا بدأ بداية نمو البكتريا، 

ينخفض وبذا طة البكتريا العجل سوف تتحلل بوسالمسؤولة عن المناعة المكتسبة ل(  IgG ) المناعية

طة التبريد ابوس اللبأيكون خزن  لذلك من المهم جداً أنللعجل تجهيزها  اللبأمستوى المناعة التي يستطيع 

 . قطمن الزمن فلفترة قصيرة 

 : اللبأتجميد  2 – 31 – 2

طة التجميد ألكثر من سنة بدون حدوث تغيرات معنوية في مكوناته من ابوس اللبأخزن  الممكنمن 

 تغيراتدث سنة بالتجميد لم تح 19المخزون لمدة  اللبأأحد األبحاث أن  اذ بينت الكلوبيولينات المناعية،

قة التجميد تحت درجة حرارة الصفر هي ليست طري . انالمناعية الكلوبيولينات من مكوناته في واضحة

 أن خزن و،  خزنالالمستمرة تقلل من مدة  ن عملية التجميد واألسالةأل،  لمدة طويلة اللبأمثالية لخزن 

     الى   9 --جة حرارة التجميد بين في قناني هو األفضل ويجب أن تكون در بالتجميد اللبألتر من  1-0

 .مئوية درجة  02 –

 :اللبأذابة إ 3 – 13 – 2

بشكل  حذر من تذويبه  يجب الو  ،بشكل تدريجي اذابته  البد من المجمد  اللبأعند الحاجة الستعمال    
ال فإن ا سريع وفجائي بتسخينه    فإن وبذلكسوف تتعرض للتلف الكلوبيولينات المناعية على النار مثاًل وا 

ذابة بدون حدوث هو حصول عملية اإل اللبأفي أذابة النقطة الرئيسية  ل، إذ اناليقدم أي حماية للعج اللبأ

أقل  والدرجة المناسبة للماءذابة الماء الحار جداً في اإل استعماليجب عدم لذا تكسر للبروتينات المناعية 

 باستعمالذابة وباإلمكان اإل، اللبأتينات المناعية في ألن الماء الحار جداً يحطم البرو درجة مئوية 92من 

صيرة وبطاقة قبفترات تتم هذه الطريقة  النبروتينات المناعة ذلك من فرن المايكروويف دون أن يقلل 

 قليلة .

لدرجة  ةقصير لفترةالحليب  تسخين) وهو  للبسترة الباحثين أشاروا الى أن ومن الجدير بالذكر أن   

لكونه يغير من تركيب الكلوبيولينات المناعية ويؤدي  تأثير سلبي على اللبأ ( التبريد ثم  م  22 حرارة

تعريض اللبأ ان الى (  0223) ، وآخرون Goddenأشار  اذ فعاليتها المناعية،الى تحطمها مما يفقدها 

 IgGدرجة مئوية لمدة نصف ساعة سوف يخفض تركيز الكلوبيولينات المناعية  63لدرجة حرارة 

 % والشكل التالي يوضح ذلك:06.0بنسبة 
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 (0223وآخرون ) Godden       :  المصدر                               

ساعة مقارنًة  00عند عمر عند تغذيته للعجول في مصل الدم  IgGتركيز في ض اخفلوحظ انكما أنُه 

    .  (12 - 0 شكل ) بسترمالباللبأ غير 

 

   (1559) وآخرون Moylan      المصدر:                                      

 في مصل دم العجول    IgG: تاثير البسترة على تركيز( 12 – 0 )شكل             

درجة مئوية لمدة  99ض اللبأ لدرجة حرارة يأن تعر  ( 1581) وآخرون Steinbach  بينما وجد    

درجة  62كل حال فأن تعريض اللبأ لدرجة حرارة  ، وعلى IgMو  IgGنصف ساعة لم يؤثر على 

 .IgMمؤية لمدة عشر دقائق يؤثر على 

 :  اللبأضارات ا  15 - 2

 لبأ مبستر    لبأ غير مبستر   
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الكميات الكافية من كلوبيولينات المناعة في الدم لذلك فهو يكون فاقد الى  يفتقريولد العجل وهو     

على نسبة  اللبأيحتوي  .جودة في البيئةالمقاومة ضد البكتريا والفيروسات وبقية المسببات المرضية المو

تمتص مباشرًة الى  IgMو  IgGهذه الكلوبيولينات وخصوصاً نوع ، وكبيرة من الكلوبيولينات المناعية

أسابيع وهذه تسمى بالمناعة المكتسبة وهي   8 -- 0 مجرى الدم وتزود العجل بالمناعة لمدة تستمر من 

، أظهرت العديد من الدراسات أن عجول األبقار التي تأخذ مهمة لحياة العجول ومقاومتها لألمراض

تكون أكثر عرضة لألمراض الخطيرة  IgGبيولينات المناعية وخصوصاً نوع كميات قليلة من الكلو

 بعد الوالدة . اللبأالكافية من عجول التي تتناول الكمية النوعية والهالك من ال

ب جوالتي ي وهذه المنتجات تتضمن عدة مصادر للبأاخالل السنوات الماضية ظهر مصطلح أضافات    

 .  الغذائية تحتوي على نوعيات عالية من العناصرأن 

 :اللبأ األنسولين ري 15- 2 

رورية يحتوي على األجسام المضادة الض ألنهالوالدة  ةحديثهو الغذاء األساسي للعجول  اللبأ يعتبر   

والفيتامينات والمعادن  (الالكتوز ركس)ل والطاقة فضالً عن البروتين والكولسترولمناعة العجل 

 اللبأقة يحتوي المركبات الغذائية السابفضالً عن وجسم الكائن الحي.  واستقرارالضرورية لبناء وتنظيم 

، ونالحظ أن تتضمن هرمونات وعوامل نمو وغيرهاوالتي على عدد من المركبات الحيوية الفعالة 

 الحيوية فعاليةالمدى  لبقرة األم وهذا دليل علىادم بما يحويه  مقارنةً  للبأاهذه المركبات أعلى في تركيز 

، ومنها هرمون النمو دم وزيادة تركيزها في الحليبتلك البقرة في تحويل تلك المركبات عن طريق الل

     بقية المواد المهمة لنمو وصحة العجول.واألنسولين و

  الحيوانات،جسم ي له عالقة مع عدد كبير من الفعاليات في األنسولين الهرمون المفتاح والذ يعتبر   

اقة بالجسم وبناء البروتين بعدة طرق ويحفز تكوين الكاليكوجين التي هي مخازن يحفز مخزن الط فهو

الكلوكوز عن طريق العضالت واألنسجة الدهنية ويجدد روابط األحماض  استنفاذرات ويزيد دالكربوهي

 دعم بناء األنسجة العضلية ويخفض هدم البروتين.األمينية في العضالت وي

في  1551من األنسولين ومنها البحث الذي أجري سنة  اللبأأجريت العديد من البحوث لبيان مكونات     

بيع لقياس ذلك الهرمون الوالدة وبعد ثالثة أسا دأبقار الهولشتاين في الثالثة أيام األولى بع لبأأسبانبا على 

 322ساعم من الوالدة  10بعد  اللبأزا، لوحظ أن تركيز هرمون األنسولين في ياليبطريقة اال

 على أن األبقار أخذت نظاملبقرة المنتجة وهذا دليل اي دم وهو أعلى من تركيزهُ ف اللبأمل من نانوغرام/

 .( 10 - 0) شكل  ، والمنحني التالي يوضح ذلكاللبأن الدم الى لنقل األنسولين مفعال  حيوي

للمقارنة بين تركيز ( Schams 1551 وEinspanie  )  اخرىدراسة في المانيا أجريت و   

أيام، وجد أن تركيزهُ   6هرمون األنسولين في الغدة اللبنية قبل الوالدة وتركيزهُ في اللبأ بعد الوالدة ب 

التركيز قبل  كان منخفض في الغدة اللبنية قبل ثالث أسابيع من الوالدة ولكنُه أرتفع ستة أضعاف ذلك

 يومين من الوالدة في الضرع.
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 (1551وآخرون )     Aranda       :   المصدر                                     

 بعد عدة ساعات من الوالدة اللبأفي : تركيز هرمون األنسولين ( 11 – 0)شكل 

ساعة من األمعاء عند  00ص أول ربما يمت اللبأفي أشارت العديد من البحوث أن األنسولين الموجود    

أن  أخرى دراساتوبينت ،  أثيراته على العجل حديث الوالدةساعة من حياة العجل وتظهر ت 00أول 

، الكلوكوز في الدم أو يعود للكبد ساعة يخفض مستوى 00األنسولين من أمعاء العجول أول  امتصاص

 األمعاء والتي لها دور في زيادة يادة نمووأن األنسولين يسبب تغيرات في خاليا األمعاء من خالل ز

، وفي النهاية يمكن القول أن العوامل الموجودة في  من األمعاء للعجول امتصاص الكلوبيولينات المناعية

 . لعجولامنها األنسولين لها دور في استمرار الحياة ونمو و اللبأ

 ونمو العجول:  اللبأ 17 – 2

وهناك عدة  اللبأدون  ايمكن أن تتولد فيه لى العجول التي المناعة النقل ال مهم جداً  اللبأ يعتبر   

 بين تركيز الكلوبيولينات المناعية في مصل الدم ارتباطلعجول أظهرت الى وجود قي امالحظات 

 اللبأتغذية أن  من قبل مجموعة باحثين في أمريكا 0221في  دراستينبينت  وتركيز البروتين الكلي فيه،

   Baker و  Vannأستعمل اذ،  كذلك هاولكن لتحسين نمو فقطالصحية للعجول  ةالحال لرفع امهمليس 

ة الفطام وكانت من عمر يوم واحد و لغاي (  و هيرفورد وكروس سأنك) عجول من  000 (  0221) 

 سمت العجول الى ثالث مجاميع:ق اذيوم  029لتجربة امدة 

 لتر مصل دم في الجسم  / IgG اغرام من 16تحتوي على أكثر من  :األولى

 / لتر مصل دم في الجسم  IgGغرام من  16- 0تحتوي على  :ألثانية

 لتر مصل دم في الجسم / IgGغرام من 0تحتوي على أقل من  ثة :ألثال

تنمو  األولىفي المجموعة  األبقارأستنتج أن  يوم من العمر 029عند عمر معدل الوزن وعند قياس 

 .من بقية المجاميعأسرع 
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عينات تم أخذ حيث عجل  119على   ( 0221 )، وآخرون Jarmuz لباحث لأخرى  دراسةوفي     

في  IgGالمعنوية بين تركيز  عالي ارتباطوجود في مصل الدم والحظ  IgGمن الدم لقياس تركيز 

 IgGأستنتج أن ارتفاع تركيز  ،  يوم 022لعجول عند عمر ا وزن جسمويوم  0مصل الدم عند عمر 

ب يوم لذلك يج 022الدم للعجول في بداية العمر يودي الى معدل وزن أكثر للعجول عند عمر  في مصل

 األول بعد الوالدة مباشرًة. في اليوم اللبأتغذية العجول على 

 

 :الميوسين 15 – 2

        يحتوي بصورة أساسية على الكربوهيدرات يسمى هو عبارة عن نوع من البروتين الميوسين     

و نوع أخر يفرز من أغشية خاليا  ألمعاءابروتين ( وهناك نوعين من الميوسين نوع يفرز من كويكال )

الموجودة في القناة الهضمية ويساهم  لألحماضألساسية االميوسين هو أحد المكونات الطالئية، و األنسجة

 الدور األمعاءف لى تجوية األمعاء ارز  بواسطالمف . والميوسينالتبرع بالنيتروجين بشكل معنوي في 

ويحافظ على أألنزيمات في  هاويقلل الضرر في القناة الهضميةعلى تزييت هو المساعدة وأألساسي له 

  .أألمعاء ويقلل ألتأثيرات المضرة للبكتريا و الفيروسات المرضية

 :باألمراض الميوسينة عالق 17 – 2

المخاط يخفض أن  اذة مهمة باألمراض أن نسبة من الميوسين والمخاط الموجود باألمعاء له عالق    

المنتج من تلك المسببات والفيروسات على المهاجمة في األمعاء ويقلل امتصاص السموم قابلية البكتريا و

أن األمعاء تستعمل  اذاألمعاء على كميات كبيرة على الثريونين ميوسين  يحتويو األمعاء منالمرضية 

يخفض أنتاج ن الغذاء المنخفض بالثريونين ، واالنوع من البروتين هذا  إلنتاجنسبة كبيرة من الثريونين 

 .الهضمي من األمراض ومن ضمنها اإلسهال قدرة األمعاء على الحماية من الميوسين مما يخفض 

 

 : اللبأري  Eريتامين  16 – 2

والدة ومدى أهمية للعجول حديثة الفي تجهيز الكلوبيولينات المناعية  اللبألقد بدا واضحا مدى أهمية      

 اذ الغذائيةكمصدر للعناصر  اللبأناك دراسات قليلة تناولت دور ولكن هم، تغذيته في الحالة الصحية للجس

يحتوي على نسبة كبيرة من الطاقة و النه  يعتبر ألغذاء أألول واالهم للعجول حديثة الوالدة اللبأأن 

لجهاز وتنشيط ا والنمو الطبيعية يضألاليات ال لفعالبروتين والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها العج

خالل فترة  كما أن العوامل اإلدارية المتعلقة بالبقرة،  العناصر غير محدودة أهمية تلك النالمناعي 

 المهمةالعناصر الغذائية  ومنالمجهز للعجول  اللبأنوعية العناصر الغذائية في  ثر علىؤربما ت التجفيف

 .E فيتامين هو اللبأفي 

تولد العجول وفي دمها كمية  اذ اللبأالمهمة للعناصر الغذائية في هو من المكونات   Eأن فيتامين     

المتناول لتجهيز  اللبأجول تعتمد على والع،  من المشيمةألنه ال يجهز بكمية كافية  Eمحدودة من فيتامين 

المصدر  اللبأيعتبر لذا المشيمة عن طريق  ال يعبر α-tocopherol  اذ أن دة،بعد الوال Eفيتامين 

أساسية من  يأتي بصورة وهومقارنة بالحليب  هُ يحتوي على كميات جيدة من ألنه E فيتامين هيزأألول لتج

 - 0 شكل)في العليقة  ويعتمد بدرجة رئيسية على كميته ذلك الفيتامين تغذية البقرة األم بكميات كبيرة من

10.)  
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 (1552) واخرون    Weiss  : المصدر

 لبأ اعلى تركيزه في  وأثرهاالبقارالى عليقة   E: اضافة فيتامين ( 10 - 0 )شكل      
عليقة إلى  طة إضافتهاهي بوس اللبأفي  E فيتامينوعلى هذا األساس هناك طريقة واحدة لزيادة    

لى إضافتُه ا( أن  .Hidiroglou et al 1553) دراساتأحد ال تأشار اذ .األبقار خالل فترة التجفيف

 يتأثرلكن لم  زمافي البال هزاد من تركيز وحدة دولية / كغم  88و   00  و 00العليقة بكمية 

tocopherolـα بينما أشار  اللبأ فيWeiss ( أن إضافة  1550و  1550و  1552وآخرون )

 علىى أخروفي تجارب ،  اللبأفي  هالى ارتفاع تركيز الى عليقة  األبقار ادى αـ tocopherolأل

ولكن حسن  األمعاء في  IgGالعليقة لم يؤثر على امتصاص  الى  E فيتامين أن إضافة تبين الحيوانات 

ألبقار وخصوصا االى عليقة  E فيتامين إضافة ضرورة البحوث الى معظم، أشارت المناعة الخلوية 

باإلضافة تهابات وغيرها لالبالمشيمة واألكسدة وا اإلصابة باألمراض المتعلقةخالل فترة التجفيف لتقليل 

مثل زهرة الشمس ) .اللبأالى تنشيط ودعم الجهاز المناعي لألبقار وهي مهمة للعجول من خالل تناول 

 ( .ملغم  36.3غم منه على  122اذ يحتوى كل  Eفيتامين  تكون غنية بالتي 

 : اللبأالى   E ريتامين  إضارة  .1 - 2

 نسبة من اللبأ علىخالل فترة التجفيف فيجب ان يحتوي  األبقار يقةعل الى  Eفيتامين أذا لم يتم إضافة   

 Bernerd ، (1559 )و quigley  ناالباحث .  وتعزيز الجهاز المناعي نمووذلك لدعم  E فيتامين

وهل ان اضافته ممكن ان يرفع تركيزه في دم  اللبأالى  Eإضافة فيتامين تأثير بأجراء تجربة لتحديد  قاما

الى اللبأ بكميات مختلفة وتأثيرها على اداء  Eاضافة فيتامين (   9 - 0 ) جدوليوضح  العجول ؟

التي  العجولكل و ساعة 10 عندبعد الوالدة مباشرة و اللبأمن  وجبة /لتر 0. اعطيت العجول العجول

في  .ازداد الفيتامينوحدة دولية من الفيتامين  1222او  122،  2طيت اللبأ اضيف لكل منها اما عا

اضيف له  ساعة بصورة متصاعدة في العجول التي غذيت على اللبأ الذي 00و  10بعد   الدم سيرم

بمقدار ساعة ازداد  00و  10عند  في المصل -tocopherol αتركيز ان كانت النتيجة ،   Eفيتامين 
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في  E تامينفي الى حدوث زيادة معنوية في امتصاص وأشار،  اللبأعند تغذية العجول على ذلك  ضعفال

  الوالدة مباشرةعد باعطائها و فيتامينال مندولية وحدة 1222 الى اللبألعجول المضاف ا

 

 الى اللبأ بكميات مختلفة وتأثيرها على اداء العجول  E( اضافة فيتامين 9 - 0جدول )         

 

 الصفات

 )وحدة دولية( المضاف الى اللبأ  Eفيتامين 

        2             122            1222 

 الدم في مصل  Eتركيز فيتامين  

 ⃰ ساعة  10بعد 

 

2.12 

 

2.96 

 

0.10 

 0.20 2.80 2.38 ⃰  ساعة 00بعد 

 يوم /الزيادة الوزنية غم 

 يوم 39 – 2من 

300 308 391 

 يوم  /المادة الجافة المتناولة غم 

 يوم 39 – 2من 

825 808 861 

 (P < 0.01)عند احتمال    * معنوي        

  

وان اضافة   ميالدها ان اللبأ ذو النوعية والكمية الجيدة ضرورية للعجول بعد جيمكن االستنتا يه وعل

ساعد على خفض معدل يأداء الجهاز المناعي ومن حسن الى اللبأ ي Eوحدة دولية من فيتامين   1222

  .باإلمراض الحيوانات اصابة

 : لعجولاري تغذية   تاثيرهوالمنتج  اللبأكمية    12 – 2      

 اللبأنوعية أهمية وأن  العجولفي رعاية هي الجزء المهم  اللبأأن الكمية الكافية والنوعية الجيدة من    

ة المكتسبة مما لحصول على المناعالكلوبيولينات المناعية لهو لضمان الحصول على الكمية الكافية من 

بأقرب  اللبأمن  غالون( 1)  لتر 0الماشية على ب تغذية عجول جي . يعطي الحالة الصحية الجيدة للماشية

طة جهاز ابوس اللبأفي  IgGيتم قياس و ميالدبعد ال تينساع اولما تكون عند  وغالبا ميالدفرصة بعد ال

لذلك  بدقة كبيرة اللبأتر قياس نوعية يتر في الحقل ولكن في بعض األحيان ال يعطي الكولسترميالكولسترم

  .ته الى طرق أخرى لقياس نوعي ءجوليتم ال

 اللبأبقرة هولشتاين وتم قياس صفات ذلك  515المأخوذ من  اللبأأجريت أبحاث في واشنطن لتقيم    

 اللبأالى أن هناك ارتباط سالب بين كمية النتائج أشارت و ار( الختالف تلك الصفات في األبقIgG)تركيز

 ذاتها تؤكد النتيجة بحوث أخرى وجود باإلضافة الىالمضادة  من األجسام اللبأالمنتج من البقرة ومحتوى 

      هفي IgGالمنتج من البقرة وتركيز  اللبأولكن أكثر البحوث أشارت الى عدم وجود ارتباط بين كمية 

 (Jardon  و 1558وآخرون ) 8 - 9األبقار التي تنتج أشارت الى أن  االستنتاجاتمن أهم واحد ان   

ينخفض  هفان يوم /لبأ  كغم  10 – 5البقرة وعندما تنتج %  82 الى IgG مستوى صلي يوم/  لبأ كغم

      % 92نخفض الى ي IgGتركيزوم واكثر فان ي /كغم 12الى  اللبأ% بينما اذا ارتفعت كمية 22الى 

 .(  13 - 0) شكل 
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 (1551واخرون )   Pritchett     المصدر :                             

 ما ارتفع انتاج البقرة من اللبأ كل   IgG: يبين تراجع  تركيز  (  13 – 0 )شكل               

المعطاة للعجول بصورة عامة  اللبأر االعتبار كوسيلة لقياس نوعية ظج يجب أن تؤخذ بنئوهذه النتا 

 . اللبأاألجسام المناعية من على تلك  الحصولمدى  لغرض تحديد

عجول البراون سويس مجموعتين من تجربة على  هعند أجراء(  0229) ونوآخر Faber والحظ    

 /لتر من اللبأ  0المجموعة الثانية  ىيوم بينما اعط /لتر من اللبأ  0 الولىالمجموعة افيها أعطى  والتي،

لتر من اللبأ كانت أفضل من المجموعة األخرى من  0أن العجول التي تناولت ظهر له ، بعد ذلك  يوم

       ( . 6 - 0 جدول)  تربيةعدل النمو بتقدم العمر ومقاومة األمراض وكلفة الحيث م

 المغذاة على كميتين مختلفتين من اللبأ  الت: اداء العج( 6 - 0 ) جدول                    

 

 الصفات المدروسة

 كمية اللبأ المغذاة

 لتر  0 لتر  0

 9 8 المشاكل الصحية 

 10.22 00.91 دوالر /تكلفة تربية العجل  

 13.90 13.52 شهر /عمر اول تلقيح 

 1.23 2.82 يوم /معدل الزيادة اليومية كغم 

 

وعند دخول تلك العجالت موسم أنتاج الحليب الخاص بها وجد أنُه في الموسم األول لم تكن هناك   
لتر  0عة التي أعطيت فروق معنوية بين المجموعتين ولكن في موسم أنتاج الحليب الثاني كانت المجمو

     (. 2 - 0 جدول) على أنتاج الحليب الكلي  من اللبأ بعد الوالدة أفضل من المجموعة األخرى مما أنعكس
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 : اداء العجالت بعد دخولها مواسم االنتاج ( 2- 0)جدول  

 يوم  / لبأ لتر  0           يوم  / لبأ لتر 0               

 لموسم الثاني أ لموسم االول أ لموسم الثاني أ  الموسم االول الصفات    

 5916 2906 8162 2808 كغم /الكلية  الحليب كمية

 322 058 050   300 يوم /طول موسم الحليب 

 02.8 06.5 كغم   /كمية الحليب اليومية 

    

( والتي اعطيت العجول قيد  0219واخرون )  Conneelyوفي دراسة اخرى اجريت من قبل  

، جرى قياس تركيز % من وزن الحيوان الحي  12 او 8.9 او 2دراسة كميات من اللبا مقدارها ال

IgG   ستخدام اساعة من العمر ب 620و  20 ، 08،  00بعد ساعتين من الوالدة وبعد في سيرم دمها

م كان ن الجسز% من و 8في سيرم العجول التي  اعطيت اللبا بنسبة  IgGاالاليزا  وقد تبين ان تركيز 

  08 ، 00% من وزن الجسم وفي االعمار  12 وا 2.9اعلى معنويا من تللك التي اعطيت اللبا بنسبة 

الجسم  % من وزن 12و 8.9ساعة بين النسبة  620ساعة بينما لم يظهراالختالف عند العمر   20 ،

% لبا  2المعطاة ارنة بتلك  مق 8.9اعلى في السيرم للمعطاة  IgGالمعطاة للعجول بينما بقي تركيز 

  .10 – 0و الشكل   8 – 0الجدول من وزنها الحي وكما في 

 عجل  خالل الدراسة  55المقدم ل  في اللبا IgGتركيز  :( 8 - 0)جدول   

 

 الصفات 

 من وزن الجسم /مستوى التغذية  

2 % 8.9 % 12 % 

 100.3 111.5 120.4 لتر( /في اللبا المقدم للعجول  ) غم  IgGتركيز 

 3.8 3.2 2.6 حجم اللبا المقدم )لتر ( 

 4.9–2.4 4.2–2.0 3.4–1.7 الى (  –حجم اللبا المقدم )من 

 

 
Mean serum IgG concentration (g/L) at 24, 48, 72, and 672 h of age for calves fed 7% of BW 

(– --�– --), 8.5% of BW (—_—),and 10% of BW (--_--) in colostrum within 2 h of birth. 

 

  اللبأري السيرم للعجول المغذاة على نسب مختلفة من  IgGتركيز  (:51 – 2 )شكل            
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  Reflectormeter  استعمال الرفركتوميتر 22 – 2
رة النفوق تتأثر بصورة مباش وحاالت لألمراضالعجول تعرض أشارت الدارسات الى أن مستوى    

لذلك فان أداء  ميالدالحاصل عليها العجل مباشرة بفترة قصيرة بعد ال المناعة بمستوى الكلوبيولينات

المناعي للعجول بالمستوى  رئيسيهبصورة  مة األمراض ( يتأثرومقاووالعلف المستهلك العجول ) النمو 

 المنتقلة للعجولهناك واحدة من الطرق المستعملة بصورة واسعة  لقياس درجة المناعة . ساعة  00أول 

 لتحديد الحالة الصحية العامة للعجول  .مل هي بواسطة الرفركتومتير وتستع

  السائلة العينة في الضوء من حزمة بتسليط هي الجهاز هذا عمل ميكانيكية أن  : الررركتومتير يعمل كيف

 بروتينال من الكبيرة النسبة حالة في. األخرى الجهة الى العينة من النافذ الضوء مقدار الجهاز يقيس اذ

 (. 0 – 0) العجول لدم البالزما عينة في الكلي البروتين الجهاز هذا ويقيس العتمة الى الضوء يميل

 

 

  

 

     

 IgGعالي بين البروتين الكلي ووموجب  ارتباطوحظ وجود ل اذدم ال مصل في IgG بمقدار يرتبط وهذا

% من تغيرات 92وهذا دليل على أن  2.21 مقدارهساعة و 00مر في مصل دم العجول عند ع 

في الدم كما في المنحني التالي   IgG ال البروتين الكلي في دم العجول ترجع الى حدوث تغيرات في

 (.19 - 0)شكل 

 

 لعجولافي دم  IgGبين البروتين الكلي و  االرتباطمعامل منحني : (19 - 0) شكل      

 الوالدة:ري مصل الدم للعجول حديثة مية البروتين المحددة ما هي ك  21 – 2 
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لمناعة المكتسبة البروتين الكلي لتقييم ا الستعمالالدليل التالي  اقترحواالماشية مجال معظم الباحثين في    

 :المنتقلة للعجول

غم/ ديسيلتر  9.9في مصل الدم أكثر من  )  Total Protein, TP)اذا كان البروتين الكلي  -1

 .المناعة المكتسبة للعجول انتقالفهذا دليل على نجاح 
غم/ ديسيلتر تكون العجول متوسطة في  9.0 - 9.2كان البروتين الكلي في مصل الدم من  إذا -0

 .اليها المناعة المكتسبة

انتقال يكون هناك فشل في غم / ديسيلتر  9.2اذا كان البروتين الكلي في مصل الدم أقل من  -3

 .المناعة

ديسيلتر من البروتين  غم/ 9أن العجول التي تحتوي في دمها على السابق حظ كذلك من المنحني ويال   
وأشار الباحثون بعدها الى أن هذا   IgGلتر( من  غم/ 12ديسيلتر )  ملغم/ 1222الكلي تحتوي على 

 . التركيز يشير الى أنتقال المناعة المكتسبة الى العجول

 : ة أخرى وجد أنهُ دراسلومن خالل البيانات      

غم/ ديسيلتر فهذا دليل على نجاح أنتقال  9.2اذا كان البروتين الكلي في مصل الدم أكثر من  -1

 المناعة المكتسبة للعجول .

غم/ ديسيلتر تكون العجول متوسطة في  0.29  - 9.2اذا كان البروتين الكلي في مصل الدم من  -0

 المناعة المكتسبة.

غم / ديسيلتر يكون هناك فشل في أنتقال  0.29مصل الدم أقل من  اذا كان البروتين الكلي في -3

 المناعة .

روتين في دم الحيوانات بو ال اللبأوهذه النتائج تحتاج الى دراسات لفهم العالقة بين البروتين في 

  ختالفات بينهما .واال

  : الرفركتوميتر العوامل المؤثرة على قراءة جهاز 22 – 2

 ربما ال تستطيع تدقيق االختالفللجهاز لمنخفضة االنوعية   : المستعمل هازالجنوعية  1 -00 – 0

ذلك القياس للجهاز قبل يجب تدقيق صحة  اذ ديسيلتر غم / 90و  91البسيطة للبروتين الكلي في 

از الحقلي تجارب فقط حيث يجب الجهاز الدقيق عادة يكون غالي الثمن ويجب عموما أن ال يكن الجهو

دوالر (  1222والنوعية المتطورة جدا من الجهاز تكون غالية الثمن ) الحقل،  أدواتمن  ةأدا أن يكزن

  .وتستعمل في التجارب

أن  اذحسب عمر العجول   IgGو (   T Pالبروتين الكلي )يختلف :  عمر الحيوانات    0 - 00 -0

 القياس لذلك فأن أفضلن تؤثر على دقة يمكن أ في الدم  IgG ومركب ال  من األبقار  IgG امتصاص
 األفضل انتظارمن و أيام 3عمر أكثر من يوم و أقل من عندما تكون العجول ب تحديد لقياس الجهاز

  .كامل للكلوبيوليناتلضمان حصول امتصاص  العجول الحديثة الوالدة

  IgG   ري الحاالت الطبيعية نوعية البروتين الممتص   22- 2

 االتية :  النقاط مراعات يجب ،ة المطلوب ةالمناع مستوى إلىالعجول  وصول لمعرفة
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 بصورة استعماله عند وذلك صحيحة بصورة يعمل الجهاز هذا أن  :الجهاز  صيانة    1 - 23 – 2

المطلوبة  دقةال ليعطي عليه والحفاظ الجهاز وتنظيم إدامة صيانة و االعتبار بنظر واألخذ باليد صحيحة

 .أطول لفترة ويستعمل

 أن اذ قياسها يراد التي العينة حرارة درجة على يعتمد الجهاز هذا أن :العينة  حرارة  درجة  2 - 23 – 2

 .الجهاز في  القراءة على تؤثر  الحرارة  درجة  في االختالف

: تؤثر نوعية اللبأ على قراءة الجهاز فعندما يكون اللبأ رديء النوعية أو متأثر  اللبأنوعية  3 – 23- 2 
لعجل وبالتالي  تركيز البروتين الكلي و يتم قياس االمنتقلة من اللبأ إلى   IgGر على كمية بالخزن يؤث

 نوعية اللبأ بجهاز الكولسترميتر كما ذكر سابقاً.
لم يتناولها  وإذا اللبأالكمية الكافية من العجل عطاء امن الضروري  : المتناول اللبأكمية  4 - 21 – 2

 هعلى الرضاعة وأخذ هلحين تعلمفي كل مرة ( 16 - 0)شكل   يالمريئ  باألنبو باستخدام أعطاهايجب 

 .لعجل بالكمية الكافية من البروتين االفقير النوعية ال يزود مصل دم  اللبأالكمية الكافية مع العلم أن 

سوف تتغير عند تقدم   IgG و  (TP) البروتين الكليأن العالقة بين  :  :عمر العجل 5 – 23 – 2

 TPوقياس ويمكن التأكد من ذلك عن طريق أخذ عينة من دم العجول  بالعمر كما ذكر سابقاً  العجول

يؤثر على قياس الرفركتومتير حيث أن العجول التي  اللبأأن العمر للعجول المغذاة على  إلىباإلضافة 

من  IgGبنفس امتصاص  قابليتها ساعات من العمر سوف لن تكون 0 – 0لمدة أكثر من  اللبأتتناول 

  .مباشرة ميالدبعد ال اللبأالتي تتناول عجول ال

لدم مقارنة تكون منخفضة في بروتين مصل ا ألكبر حجماً االعجول    : حجم العجل  6 – 03- 0

وذلك الن حجم الدم في العجول الكبيرة يكون  IgGنفس الكمية من بالعجول االخرى التي التي تتناول 

على كمية أكبر من الدم وبالتالي ينخفض التركيز  ( IgGبروتين الدم )  مما يتوزعمقارنة باألخرى  أكثر

  في مصل الدم للعجول الكبيرة الحجم .
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 المريئي باألنبوب ارضاعه فيجب اللبأ رضاعة على المولود قدرة عدم حالة في : (02  - 6) شكل

 
 
 :الريفركتوميتر لجهازءة عالية تي تعطي قرالاض الحاالت بع 24 – 2

باإلسهال فأن مكونات الدم سوف ترتفع وذلك الن اإلسهال يطرح كانت العجول مصابة  إذا

البروتين  ارتفاع قراءة إلىيزداد تركيزه مما يؤدي و للخارج وبالتالي يقل حجم الدم  إلىسوائل الجسم 

 . ديسيلترغم /  8أكثر من (  TP الكلي )

 

 ؟ كبيرة بصورة  الريفركتوميتر جهازتؤثر على قراءة  اللبأإضارات  هل ان 25 – 2

 : مواد للبأ هنالك عدة نقاط يجب أن تحدد التغيرات عند إضافة

الغذائية ال تمتص من قبل العجول لذلك ال تؤثر على  اإلضافاتبعض   :ال تمتص التي اللبأإضافات  - 1 

  في دم العجول TP بروتين الكليقراءة ال

 %( 92من  )أقلتحتوي على كمية كبيرة من البروتين  اللبأمعظم إضافات   :  عدم كفاية البروتين - 0

 ارتفاع إلىمما يؤدي تكون بروتينات غير مناعية  ومعظمهاللعجول  TPتؤثر على  أن يؤدي الى مما
TP ب ولكن البروتينات المناعية ال ترتفع والمتمثلة IgG سبيل المثال  على ،فيؤثر على قراءة الجهاز

 ستزود % بروتين  62 تحتوي علىو هذه غم من اإلضافات  090 امتصاصعند 

 غم  020. 0 = 2. 62 × 090

 غم / لتر أو 29% ( سوف يزداد  5) حجم البالزما  كغم 02وهذه عندما تمتص كلها لعجل وزنه     

ساعة سوف  00تر عند لييغم / ديس 0للدم  TPفان ميالدعند الوفي دم العجول مل  122 غم /7.5

كمية البروتين  وهو عالي بالنسبة للعجول عند القراءة بالجهاز لذلك فأن تريسيلد /غم  TP 11.9يكون 

 ر لإلضافات سوف تؤثر على قراءة جهاز الرفركتوميت

 :  خرىألاواإلضافات  اللبأعلى تغذية العجول  – 0

ساعة سوف تغلق  10أكثر من يوم أو بعد  دواإلضافات بع اللبأعند التأخير في تغذية العجول على 

( لذلك يجب  ساعة 10عند أعطاها بعد للدم )  IgGمناطق االمتصاص المباشرة لألمعاء مما يؤثر على 

 مباشرة ميالد بعد ال اللبأ أعطاء

غم  2. 0 ±ر اليدوية تصل الدقة لديها  قياس : معظم أجهزة الرفركتوميتر للالرفركتوميت عدم كفاية – 0

 32على سبيل المثال لبأ يحتوي على  ،تريسيلد غم /   9. 0 و 2.9ال يستطيع التفريق بين  اذتر ديسيل /

 .%  09 امتصاصبنسبة  IgGمن  09يحتوي على  اللبأ إضافاتأحد  إضافة/ لتر ويتم  IgGغم من 

 سيليتر يغم / د 0*في البداية يكون محتوى الدم من البروتين 

 . في العجل من البالزمالتر  3.6 = 2.25جم البالزما ح× كغم  02*وزن العجل 

غم /  2. 83لترمن البالزما =  3.6/  2.09× لتر  0×غم / لتر IgG = 32 اللبأبروتين  إضافة*

  .تر زيادةيسيلد

 تر زيادة يسيلغم / د 2.31=  2.09/3.6× غم  09=  من اإلضافات بروتينالمصدر  إضافة*
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تناولت العجول التي ، سيلتريدغم /  0.8 = 2.8+ 0.2 يحتوي على اللبأل تناوالذي *بهذا يكون العجل 

فركتومتير تر وهذا يعتمد على نوعية الريسيلغم / د 9.1 = 2.3+2.8+0.2 = اإلضافة+ اللبأ 

   أول رضعه للبأ وعوامل أخرى .االختالف في وزن العجول و العمر وو

  :البكتيري توىحمتأثيرها على ال و اليومية للبأ التغذية 27 – 2

العجل بالمناعة المكتسبة وان الرضاعة المبكرة لصغار العجول  تزويدهو  اللبأأن الغرض من تغذية      

ولكن هنالك سبب أخر للتغذية  وبيولينات المناعة،لتزويدها بكهو لحماية القناة الهضمية للعجل من خالل 

البكتيريا والمسببات  يؤدي الى نمو للعجول  طائهعإوتأخير  من البقرة اللبأحلب  إذ ان اللبأمبكرة بال

 .هالمرضية األخرى في

فترة من الزمن فة لفي درجة حرارة الغر اللبأوضع بفي جامعة كاليفورنيا بعض االبحاث أجريت     

 12يتجاوز ساعات  6خالل  اللبأ في البكتريا عدد أصبح اذ  واضح  نمو البكتريا يزداد بشكلكان ف

يت أبحاث في فرجينيا لتقيم دور أجركما  .بالتأثير على صحة العجول تقومهذه البكتيريا و مليون / مل

النتاج وجود انخفاض  أظهرتفي العجول حديثة الوالدة  IgGبكتريا األمعاء وتأثيرها على امتصاص 

فسة من تقوم بالمناهذه البكتريا  إذ ان ساعة من الوالدة 00للعجول أول  األمعاءفي  IgGمتصاص في ا

لعجول بصورة ادم  إلىممكن أن تمتص وواالرتباط معها  األمعاءفي   IgGخالل مواقع االمتصاص ل 

د ييزطويلة سوف  فة لفتراترفي درجة حرارة الغ اللبأفإن وضع لذلك  ، سبب تسمم الدميمباشرة مما 

ت الحليب األخرى هي قاومشت اللبأأن و ، الجراثيمالتي تسببها تلك  باألمراضالعجول  إصابةمن خطر 

هناك يجب أن يكون ولنمو البكتريا ما لم تصاب األبقار بالتهاب الضرع أو عدوى أخرى وسط ممتاز 

التلوث بعد  إلى اللبأومن الضروري جدا تقليل تعرض  اللبأفي  تعرض قليل جدا من التلوث الميكروبي

الحفاظ عليه  يمكن اللبأوأن هذا ، يف يوضع فيه ظووعاء ن يفةظنأدوات حلب  باستعمالالحلب وذلك 

عدم وزن في التبريد أو التجميد . بعد الحلب يجب أن يخ اللبأكان البد من خزن  وإذالمدة ساعة تقريبا 

كما أن التبريد والتجميد  األفضلوهو بصورة مباشرة  بإرضاعهوذلك  اللبأسماح بنمو البكتريا على ال

  .من نمو البكتريايقلل 

 

 : اللبأري   (Leukocyte)   اءلدم البيضخاليا ا 26 – 2

العجول للشهور ( من أساسيات صحة  IgA, IgG, ، IgM)  اللبأأن أهمية امتصاص كلوبيولينات    

جسام المضادة  بل يزودها كذلك فقط  باأل العجولال يزود  اللبأوفي الحقيقة أن األولى من الحياة، 

 .فيتامينات ومعادن (دهون و  و بروتينات و  تكربوهيدرا)والنمو  لأليضبالعناصر الغذائية الضرورية 

 اذالبيضاء والتي ربما تلعب دور في صحة العجول  لدماعلى عدد معنوي من خاليا  اللبأوي تكذلك يح

 إذ ان إلى دور وفعالية تلك الخاليا المهمة في صحة العجول (A.S. Uِ   اميركا ) أشار احد األبحاث في

للعجول معتمدة على الحالة الصحية  اللبأوجدت في إفرازات الضرع المتضمنة خاليا الدم البيضاء  

خلية / مل وهي مكونة    1222 000, إلىيصل  اللبأفي  Leukocytesوااللتهابات الداخلية له وعدد 

 ماكروفيجس%  02و ( Neutrophil) % نيتروفيل 38 (Lymphocyte)% لمفوسايت  03من 

(Macrophage)  الخاليا لها دور في نظام المناعة الخلوية للحيوانات باإلضافة إلى ذلك هذه من وكل

أشارت إلى أن هذه الخاليا مهمة في صحة العجول بينما أشارت أبحاث أخرى إلى أن فأن بعض األبحاث 

  .تواجد هذه الخاليا ال يساهم بصورة معنوية في االستجابة المناعية للعجول
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تستطيع أن تبقى  اللبأالخاليا اللمفية في   :(   (Leukocyteبيضاء الدم الكريات  امتصاص .2 – 2

ساعة بعد  00أول في حية في قناة األمعاء خالل فترة عدم وجود اإلنزيمات المحللة للبروتين في األمعاء 

 إلىممكن أن تمتص  (الليكوسايت) كريات الدم البيضاءاألبحاث ان   جانب أخر أظهرت من ميالد. ال

االستجابة  مساهمتها فيتلك الخاليا في  إمكانيةم للعجول لذلك يجب االنتباه حول تحديد مجرى الد

  .المناعية للعجول

يمه في تم تقي اللبأفي  للخاليا البيضاء  التأثير المناعي :  اللبأري  البيضاءخاليا التأثير حيوية  22 – 2

على  وغذيت E. coli بكترياول بتم تطعيم العج اذ( Cuspuri) - Riedel  ،1553 عدة دراسات 

بجهاز الطرد المركزي ( أظهرت العجول  اللبأمن  الخاليا البيضاء إزالة) تم ها مع أو بدون وجود  اللبأ

لبكتريا أكثر من تعرضها لتلك ا (-Col)( Leukocytes ) الخاليا البيضاءالخالي من  اللبأالمغذاة على 

وذلك من خالل  (+Col) (Leukocytes) البيضاء الياالخالمحتوي على  اللبأتلك المغذاة على 

  .(12 - 0 شكل) ري البرازمالحظة عدد تلك البكتريا 

 

 (Riedel و Cuspuri  ،3992) 
 على  (-Col) ال يحتوي( أو +Colمغذاة على لبأ يحتوي)ال   E. coliلبكتريا : مدى تعرض العجول ( 16– 2)شكل

 اءخاليا الدم البيض

من العجول المحصنة مع أو بدون البكتريا واضيفت مفية لعلى الخاليا الDuhamel    (1891 )حصل

في دم العجول  ( Lymphocyteاوية ) لمفلخاليا اال ظهرت .إعطاءه للعجول اللبأ وتم تلك الخاليا إلى 

الذي  اللبأالعجول المغذاة على وان  bovis .M  لجراثيم االستجابةما أجري اختبار للقدرة على عند

يوم بينما العجول في  10إلى  3من   bovis .M الدفاع ضدطورت قدرتها على  مفوسايتليحتوي ال

تلعب دور مهم في ية وامفلخاليا الالويستنتج من هذا البحث أن  . لذلكمعاملة المقارنة لم تتطور استجابتها 

 خالياالر محدود على حيوية لها تأثي التجميد والخزن واإلذابة للبأ مناعة العجول خالل  أول شهر كما أن

خارج جسم  اللبأوان تلك الخاليا ال تبقى حية عندما تطول مدة بقاء  اللبأفي  ( Leukocyteالبيضاء )



23 

 شويل أحمد محمد. د.م.أو   القدسي حميد ناطق. د.أ/    6102تقنيات رعاية العجول /   :كتابمن فصل 

حد الباحثين إلى إن تجميد واإلذابة للحليب ليست طريقة ناجحة للحفاظ عليه من البكتريا أ  الحيوان وأشار

 للبأ الطازج .بنفس مستوى الحماية الحيوية   ال يكون من المحتمل أن اللبأأن تجميد  اذ

 

 : اللبأأنتاج و ميتروالكولستر  32 – 2

بقرة هولشتاين باستعمال  192من  اللبأفي  IgG  تركيز ُه عند قياسأشارت الدراسات إلى أن     

أن كمية  اذ الكولسترميتر بواسطة  مقارنتها مع القراءة المأخوذةوالطريقة الشعاعية لقياس المناعة 

ه الدراسة تم اإلشارة إلى أن في هذ اللبأمن لكل لتر  IgGكمية االرتباط بتحدد مدى  اللبأأنتاج  وموسم

 إلنتاج لبأ البقرة كان أول موسم إذ انُه فيIgG   من اللبأومحتوى  اللبأأنتاج  هناك عالقة بين موسم

 حليب البقرة الموسم الثاني من أنتاجلتر في  غم / 32ن وغم / لتر لبأ ويك 09 اللبأفي IgG   معدل
ج أن هناك عالقة ئمن تلك النتا ويبدو واضحاً  سم الثالث إلنتاج الحليب وما بعدهُغم /لتر لبأ في المو 02و

البحوث وجود ارتباط بين كما اتضح من نتائج في تلك الدراسة .   وموسم اإلنتاج اللبأبين كمية و نوعية 

التغاير   عند قياس معاملانه  اذ هفي  IgG ( و الكولستروميتريقاس بواسطة الوزن الجزيئي للبأ )والذي 

 (( Coefficient of variation, R2   وزن بين اال االختالف % من93أي أن   2.93ما كان هبين

   . IgG  محتواه مناالختالف بتعود إلى  للبأالنواع  ةالجزيئي

 

 :  IgG   انتقال      31 – 2

مختلفة  كمياتلعجول المغذاة على افي دم    IgGلية لتحديد كمية اث لقياس الطريقة المثأجريت بحو    

                              Sodium sulfate  (SST)كميات  قدر مجموعة من الباحثين  اذ اللبأمن 

عجل تم  32في Bromocresol Green (BG  )( و  ZST)    Zinc Sulfate Turbidity و 

ومة العجول اتم تقدير مدى مقو عجل 005من  عشوائيا تاختير والتييوم من الوالدة  01أول  تغذيتها

 ZST  (59  ) %BG  (20  ) %TP (66مدى مقاومة العجول للهالك متمثلة في  وظهر انللهالك 

  لخطر الهالك وأنيعني تعرض العجول  IgG  أن انخفاض وهذا يعني% SST   (95  )% ( و 

ZST  أن القياس الصحيح يعطي مؤشر جيد لكمية  اذكلوبيولين بصورة مباشرة يقيس الIgG   في الدم ،

يستعمل  BGوعلى كل حال فأن  ،كذلك الكلوبيوليناتلقياس  TPيستعمل مع  BGفي هذه الدراسة 

 .وربما يكون خطا هنالك بسيط في هذا القياس TPكذلك كطريقة ثانية لقياس 

يعطي فكرة جيدة عن  يمين ولككذلك البروتينات األخرى للبأ مثل االلبو سعكي البروتين الكلي   أن    

 اإلشارة الكلوبيولينات ولكن  لم يتم كذلك يقيس Serum Sulphiteقدير في تلك الدراسة وأن تالمدى 

 ألنهاطرق أخرى في هذه الدراسة وتعتبر هذه الطريقة لقياس المناعة المكتسبة فكرة جيدة للحقول الى 

  .المحترفين في الماشية وهي أفضل طريقة تستعمل للقياس تساعد

  : اللبأانتقال الكلوبيولينات المناعية ري     32 – 2

 IgGساعة من قبل العجول يؤدي إلى زيادة تركيز الكلوبيولينات المناعية  00أول  اللبأأن استهالك    

وهذا النقل   .لتي توجد بالبيئةتزود الحماية للعجول ضد اإلمراض افي مصل الدم والتي بدورها 

العجل تكون  ميالدانه عند  اذ نقل الموجب العن طريق األمعاء يسمى ب اللبألكلوبيولينات المناعية في ل

ولكن عند  ،اللبأفي  الموجود   IgGويعتمد بشكل رئيسي على  منخفضة جداً  لديهاألجسام المناعية 
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م وهذه الحيوانات التي تمتلك نظام مناعي تبدأ بإنتاج في الجس  IgGنتاج بإوم قي 96وصول عمره إلى 

بعد امتصاصه من  IgG اما مصير.  في البيئة ة بصورة أكثر عند التعرض لإلمراضاألجسام المناعي

المشع اليود ب  IgG  ةملتم معا( عندما 1588)  Besserما أشار حسب إلى الدم ينتقل قبل األمعاء 

I125  مرتبط 2.28ويكون منُه %  0.90أنه يطرح عن طريق البول  وجد واعطاء اللبأ للعجول % 
 IgGكمية  وذلك عندما كان  1.03 بالبروتين منه  مرتبط وكان   1.92ز االبرعن طريق وبالبروتين 

  (. 5 - 0)جدول  المرتبط بالبروتين يكون غير متحلل أن اذ%  0.62 الهضميالداخلة للجهاز 

 

 

 

 

 

 المطروح والمرتبط بالبروتين والداخل للقناة الهضمية   IgG:( 5 - 0 )جدول              

 
 المادة            

109I ) المطروح ) % يوم 

 بالبروتين  المرتبط الكلي

 2.28 0.90 البول

 1203 1.90 البراز

 1.31 0.20 البول + البراز

 ____ 0.06 للقناة الهضمية  الداخل    

 Besser  (1588): المصدر                   

وان  ،يوم  12.5كان   IgGمنتصف عمر أن تبين   I125%  من   0.20  حقنان ج ئوأشارت النتا    

يبين  ( 18 -0)شكل  ، والمنحني التالي كان عن طريق أنزيمات األمعاء   IgG من المتحلل البروتين

 .منتصف العمر للكلوبيولينات المناعية في الدم

( التي أعطى فيها العجول لبأ يحتوي على  1588)  Besser Coworkersث في دراسة  الباح   

وذلك عن طريق تلقيح األمهات بلقاح هذا   (Rota virusأجسام مضادة لساللة معينة من الفيروسات ) 

أسابيع من الوالدة لكي تعطي لبأ بعد الوالدة  يحتوي على كلوبيولينات مناعية  6و  3الفيروس قبل 

 12أو  9الفايروس ومن ثم قياس هذه األجسام المضادة في األمعاء والدم للعجول عند عمر مضادة لهذا 

 لذلك الفيروس في األمعاء  أيام اذ لوحظ أن هناك ارتباط موجب وعالي بين تركيز األجسام المضادة
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 ( نصف العمر لكلوبيولينات المناعة في الدم 18 – 0شكل)                    

 تحركت وي على تلك األجسام المضادة إذالمحت اللبأساعة من استهالك  00 ي الدم وذلك بعدف وتركيزها
 . وكانت على تناسب مع تركيزها في الدم مع اللبأ تلك األجسام المضادة إلى تجويف األمعاء

مثل  تصيب العجول وتسبب إصابات والتهابات موضعية عدة أنواع من البكتريا والفيروساتهناك    

 هاب في األمعاء وبعض السالالت المرضية مثل اإلسهال والجفاف . وأن األجسام المضادة المناعيةالت

تستطيع مقاومة المسببات المرضية التي تسبب االلتهاب في األمعاء لذلك  اللبأالموجودة في األمعاء من 

 مراض وااللتهابات.مكتسبة داخل األمعاء ضد األ موقعيةمناعة ب لعجولافأن حركة هذه المضادات تزود 

الذي يحتوي على  اللبألتر من  1.09عند اعطاء العجول  همانفسان وفي تجربة قام بها الباحث    

                             ضد فيروسمن ابقار ملقحة  اللبأ هما علىذلك بحصولوم المضادة الثابتة بعد الوالدة األجسا

  (Rota virus  )  ، أصيبت  حتوي على هذه األجسام المضادة قدلبأ ال ي تناولت يالعجول التلوحظ أن

لهذا  ارتفاع في األجسام المضادة كان هناكبينما  ميالدبعد ال ساعة 56إلى   20بمرض الفيروس خالل 

الذي ال يحتوي تلك األجسام  اللبأمقارنة بالتي تناولت  اللبأقاح في مصل دم العجول التي تناولت ذلك للا

األجسام  هذهبيجب حقنها  اللبأ. ومن المهم مالحظة أن العجول التي ال تتناول  Rota virus المضادة 

  .( 12 – 0) جدول  تحت الجلدالمضادة 
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 اضافة االجسام المناعية غلى صحة العجول تأثير:  (12 – 0 )جدول                 

 ةيمناعاجسام بدون  ةيمناعاجسام  المادة

Rotavirus Ab titer (1/log2 )  10.89 5.12 

 122.2 02.2 % العجول المصابة

 30.2 20.2 فترة الحضانة ) ساعة (

 139 60 مدة الوقت )ساعة (

 0.83 2.12 )يوم ( بقاء االسهال مدة

 (Coworkers    ،1588 و Besser)         المصدر:                        

 

  :ية الحيويةوالحماIg  االجسام المناعية      33  – 2  

 IgAو IgM (  IgG 0و   IgG1)  IgG اللبأ( الموجودة في   Igتتضمن الكلوبيولينات المناعية )     

وان هذه الكلوبيولينات تكون مستخلصة من مصل دم  IgG 1هي  اللبأالموجودة في   Ig. وان غالبية 

فان الدة بفترة قصيرة وعلى العموم قبل الوو  منطقة الضرع موضعياً  الىألبقار وبالتحديد الدم الوارد ا

IgG    بينما متواجدة في دم األبقارالموجودة في الدم تكون IgM  وIgA  ًفي ضرع  تصنع موضعيا

مالحظة انخفاض  يمكن اذألبقار افي دم   IgGتركيز  ومن خالل الجدول التالي يمكن مالحظة ،األبقار

IgG  قد الحاصل في أيام وهذا يدل على أن الف 12 قبل الوالدة بIgG   ألبقار هو نتيجة ذهابه إلى الدم

  . ( 11 - 0)جدول   فيه في منطقة الضرع  IgGلرفع  اللبأ

 

        البقرة قيل الوالدة وبعدها في دم   Igمقدار  : (11 - 0)جدول                  

Ig, g/L - 12 يوم 32+ الوالدة يوم 

IgG 8.0 9.8 11.5 

IgM 1.0 1.0 1.0 

IgG 2.0 2.3 2.0 

      (Roy  ،1551 )     المصدر :                  
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  Ig  كمصدر لل اللبأأو بدائل  اللبأويمكن استعمال إضافات  اللبأ في Ig ومن هنا نتأكد أنه البد من وجود

 :ومن المصادر التي يمكن أستعمالها في تكوين أضافات أو بدائل اللبأ

نه وهنا يعتمد على المنتج من األبقار وفي بعض األحيان يتم أزلة الدهن م اللبأ الجاف يجمع من اللبأ – 1

 IgMو   0IgGعن  فضالً   1IgG  هي نوعية المنتج يجب أن تكون النسبة  العظمى من الكلوبيولينات

  . IgAو 
حيث  في عينة الدم وذلك بعد عزل كريات الدم Igمن   جيدة مصل الدم للماشية يحتوي على كمية – 2

وإضافته إلى إضافات أو بدائل  Igنحتاج إلى كميات كبيرة من الدم لعزل  ولكن Igيعتبر مصدر غني ل 

 اللبأ.

( وهو مختص ضد المسببات المرضية يمكن  IgGشابه ل ) م IgYيمكن من بيض الدجاج تميز  – 3

  صه وأضافته إلى إضافات أو بدائل اللبأ.استخال
ز يته تأتي من مصادر حيوانية كما أنه من المهم تمياالصناعي أو إضاف أللب Igأن جميع مصادر  نالحظ

الحماية الحيوية أن ، وهل أنها متخصصة ضد عدد من المسببات  المرضيةوالحليب  واللبأفي الدم  Igال 

 السل لها أهمية خاصة فيما يتعلق باألمراض والمؤثرة على اإلنتاج مثل مرض جونز او المتعلقة في اللبأ

Tuberculosis وبصورة عامة هنالك المزيد من الحماية  بواسطة اللبأ والتي هي معروفة بانتقالها

في العجول حديثة الوالدة والتي يسببها نوع وأحد أو  اتلتهابالالحيوية التي يحب أن تجري لمنع حدوث ا

 . في المواد التي تتغذى بها العجولأكثر من الجراثيم التي تسبب األمراض 

و إدامة الحماية الحيوية للبأ من جمعه و خزنه وتغذيته للعجول عدة خطوات تتعلق بتجديد أ هناك  

عن تركيب الحليب العادي يسمح له بأن تنمو الميكروبات بصورة سريعة  اللبأسبب االختالف لتركيب وب

وبدائله  اللبأفات أن الحماية الحيوية إلضا .اللبأ وخلوه من المسببات المرضيةولذلك يجب العناية بنظافة 

وعلى كل حال فأن  .هيز والخزن الحاصل عليه في الحقلفيه وخطوات التج Igتعتمد على مصادر إل 

الجافة سوف يتم تقليل الحمل الميكروبي لها عند التجفيف لسهول تحويله إلى  اللبأأو بدائل  إضافات

ضد هذه حماية الحيوية كمنتوج نهائي وهنالك بعض االقتراحات لغرض رفع ال (باودرمسحوق )

  ومنها: الى أقصى حد اللبأأو بدائل المسببات المرضية في إضافات 

يجب أن يكون القطيع التي تتكون منه  اذلتها الصحية الجيدة امعروفة بحالمن األبقار  اللبأجمع  – 1

        .خاصًة األمراض التي تنتقل عن طريق اللبأخالي من مشاكل األمراض و
وكذلك الحقل ألن األوساخ تعتبر مصدر  ومعقماً  نظيفاً  اللبأيكون الضرع الذي يجمع منه  يجب أن - 2

 خطر لنقل المسببات المرضية من خالل أبقار الحقل عن طريق الضرع.

ونقله وخزنه في الحاويات الخاصة المهيأ فقط لهذا الغرض  اللبأاستعمال أدوات نظيفة في حلب  – 3

 .اللبأخزن ووهو نقل 

 عند عدم تغذية العجول يجب حفظه في التجميد .في درجة حرارة الغرفة و اللبأعدم وضع  - 4
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ن حسب شروط خزنها وبصورة عامة يجب تتداول باليد بعناية ونظافة وتخزيجب أن  اللبأإضافات  – 9

 أن تحفظ جامدة وباردة .

 . للبأانظيف عند أعداد إضافات أو بدائل  لبا يجب استعمال ماء نظيف أو  – 6

يجب أن تستعمل بصور مباشرة وال تخزن الن ذلك يقلل من قيمتها  اللبأعند خلط بدائل أو إضافات  – 2

على الكيس والمثبتة الخاصة بأمور التحضير الغذائية ويعرضها للمسببات المرضية مع االلتزام بالشروط 

 .اللبأالذي يحتوي على إضافات أو بدائل 

التي ( الممتصة من قبل األمعاء هي فعالة  ضد المسببات المرضية   Ig)عية الكلوبيولينات المناأن    

هي ليست   IgG ال قد تكون IgGغرام من  122عند تناول العجول ف ، ربما تستهلكها العجول

أذا كانت العجول غير محمية من  خاصة فيهاتخصصه ضد الفيروسات أو البكتريا الموجودة في بيئة م

 ألمراض .لتلك اوف تتعرض هذا الجانب فأنها س

طريقة ممتازة لنقل المناعة للعجول حديثة الوالدة هذه تعد و اللبأ وتدفعه الى  Igاألبقار بإنتاج   تقوم    

القادم من األم أو األبقار األخرى من نفس  اللبأفان وتعطيها مناعة لألسابيع األولى  وفي هذه الحالة 

للحماية ضد المسببات المرضية وخصوصا المجودة  Igمن  الحقل سوف تعطي للعجول أفضل مجموعة 

بعد يوم أو أثنين إلى حقول أخرى جديدة قد ال  وفي حالة نقل العجول. التي تربى فيه البقرةفي الحقل 

تحمل  جديد الن األمهات ألواهبة للبأللمسببات المرضية الموجودة في الحقل ال مضادة   IgG تكون لل

IgG  لك المسببات المرضية ة خاصة وترضية الموجودة في الحقل القديم بصورضد المسببات الم

األبقار  نتالمرضية في الحقل القديم والذي كالموجودة في الحقل الجديد قد تكون مختلفة عن المسببات 

يجب أن تكون  اللبأالمستخلصة من الدم أو الحليب أو  اللبأأن إضافات  وبصورة عامة ،  فيه الواهبة

  IgGالحماية ضد عدد كبير من أنواع المسببات المرضية وكذلك الحال ل بلمدى في تزوديها واسعة ا

ضد عدد كبير من المسببات المرضية لرفع مناعة  يجب أن تكون متخصصة اذالمستخلصة من البيض 

 .مكانالعجول وعدم تعرضها لألمراض قدر اإل

 

 : اللبأبدائل و  اللبأضارات إ  35 – 2 

ذلك فأنه يوجد  عن فضال،  للعجول الحديثة الوالدة اللبأمدى أهمية رضاعة  اح معروفأصب        

يكون  ال اللبأذكر أنه البد من معرفة أن الومن الجدير ب .اللبأدراسات تبين وجود اختالفات بين أنواع 

 بكمية كافية  هزودتث يبحتفي بحاجة المولود ذو نوعية جيدة  اللبأمتشابه في المكونات كما أنه ليس كل 

   .المناعة والحماية الكافيةب هلتجهيز  Igمن  

 لتقليل IgGوهي توفر مستخلص  اللبأتوفرت منتجات في األسواق تدعى إضافات  1582في عام     

من   IgG وهذه المنتجات تحتوي على  .ل وعمل مناعة ايجابيه مكتسبة لهامخاطر األمراض على العجو

 : اليةالمصادر الثالثة التأحد 

 البيض  – 3      الحليباو    اللبأ  –  0      الدم –1                

في قابلية امتصاصها  وكذلك IgGوهناك الكثير من االختالفات في قابلية تلك المنتجات على تجهيز   

ا جهاو استعمال تلك المنتجات يجب معرفة ما هي الكمية التي تحت في األمعاء. ولمعرفة كيفية أضافة

 . IgGالعجول من 
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 ؟ التي تحتاجها العجول IgGما هي كمية    35 – 2

ساعة  00على األقل أول  IgGغرام من  122أشارت المصادر الى أن العجول يجب أن تزود ب     

  IgGب كفاءة االمتصاص الظاهرية في جسمها . وحساب المجموع يبقى حس لرفع المناعةمن عمرها 

يم إضافات وهو دليل يستعمل لتقيApparent Efficiency of Absorption (AEA ) ويطلق عليها

ن على العموم مغير أنها تكون مختلفة االستفادة منها من قبل الحيوان وتكون بصورة عامة  ىدوم اللبأ

بالزما الدم أول  مغذاة للعجول والتي تكون مقاسه فيال  IgG)% من  39 – 02 ) أي%  39 - 02

فعلى سبيل  ، ه الكمية الكافية منالعجل بال تزود  قد IgG غم من 122تناول  ( أن ساعة من الوالدة 00

في هذه ف لتر( 3.6)  % من حجم الجسم 5حجم البالزما  كغم يكون 02المثال إذا كان وزن العجل 

تكون كفاءة االستفادة منها عندما   IgGغم من  122لك هستفي البالزما لعجل ي  IgGالحالة فأن تركيز 

 : كاالتي%  02

       لتر /غم  9.6  =  3.6 \%  02×   122  

 5. 2ساعة من العمر سيكون  00في دم العجول أول  IgGتركيز فأن %  AEA   39وعندما تكون   

     .غم / لتر

 00في أول   IgGغم من  182الى  123األبحاث إلى أن العجول يجب أن تستهلك من لذا تشير  

 االمتصاصعندما تكون كفاءة و  غم / لتر 12ب على األقل الجهاز المناعي  اءإلغن ساعة من الحياة 

AEA))  39 – 02من %.   

صعبة ولكن يبدو من الواضح  تمازال IgGبلية الحيوانات على هضم و امتصاص اأن الحقائق حول ق

  IgGغم من  022 -192أن استهالك الى وتشير المالحظات   لذلك.تعطي بعض التوضيح  AEAأن 

 . المناعة المكتسبة ساعة سوف يقلل من خطر فشل 00في أول 

  :ساعة من العمر سوف يكون 00ل أول خال IgGغم من  192ك عند استهال

                  لتر  /غم  8.3 =  3.6 \ %  02 × 192       

هالك كميات ساعة من العمر بعد است 00في البالزما في أول  IgGإلى تركيز  ( 10 - 0جدول )يشير 

  األمعاء.مختلفة في  امتصاص ةءبكفا IgGمختلفة من 

 

 كغم 02معدل وزنها التي لعجول لدم الفي بالزما  الممتص  IgGكفاءة   : (10 – 0 )جدول

 

IgG  ) المتناول )غم 

 في االمعاءالممتص    IgGكفاءة                 

02 % 09 % 32 % 39 % 

92 0.8 .3.9 0.0 0.5 

122 9.6 6.5 8.3 5.2 

192 8.3 12.0 10.9 10.6 

022 11.1 13.5 16.2 15.0 
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خصوصا عند استعمال إضافات   IgGآلية امتصاص الخاصة بحقائق فهم الإلى  اجةحلاويبدو واضحا    

لتر ونريد  /  IgGغم من  32متوسط النوعية يحتوي على  اللبألتر من  0ذا فرضنا أنه لدينا  ، فإاللبأ

 ة بعد مرور عدة ساعات :نيلتر وجبة ثا 0وبعدها  اولى وجبة كلتر  0عجول التغذية 

حجم  لها تلك العجول أن اذ وجبة في كل   IgGغم من  62 ل على معدلفأن العجول سوف تحصلذا    

% حجم البالزما ( وأن  5× كغم  02لتر ) على اعتبار أن معدل وزن العجول  3. 6البالزما فيها 

في ثاني وجبة  ) أي  AEA%  12% في أول وجبة وبكفاءة  AEA  39 بكفاءة   IgGالعجل يمتص 

ساعة من  13تم تقدريها عند أول ساعة بعد الوالدة كأول وجبة وبعد  AEA% ( هذه  06بمتوسط 

   : الصافي التي تستفاد منه العجول  IgGالعمر من الوالدة كثاني وجبة ففي هذه الحالة يكون 

 لتر  /غم  8.2=  3.6 /( {  2.12×  62( + ) 2.39×  62} )         

يكون هناك فشل في انتقال  غم/ لتر من البالزما أو السيرم12أقل من  IgGعندما يكون تركيز    
تتعرض إلى خطر كبير لإلصابة باإلمراض  في هذه الحالة سوف، ف (FPT) لعجول من اللبأالمناعة ل
 . من اللبأالتي تأخذها العجول   IgGلرفع كمية  اللبأل إضافات ايجب استعم عليهوالموت 

% )هنالك  9لذلك المنتوج   AEAلكل جرعة وأن   IgGغم من  32تحتوي  اللبأإذا كانت إضافات    

 ( ففي هذه الحالة فأن المجموع يكون :   AEAعدة إضافات فقيرة ب 

 لتر  /غم  5.1=  3.6 /  ( [ 2.29×   32(  ÷ ) 2.12×  62( + ) 2.39×  62) ]      

باإلضافة إلى دور الخزن وعملية الخلط والوقت في ،  IgGمن فقط غم  1. 9أعطى  اللبأأن إضافات    
 IgGيجب معرفة كمية  اللبألذلك من الضروري عند استعمال إضافات ، اللبأالتأثير على نوعية إضافات 

 .لتي تحدد من خالل التجربةالها و AEAلكل جرعة فضال عن 

تدعى   IgGأن هناك عدة منتجات تحتوي على كمية قليلة من  اذ اللبأعن بدائل  اللبأإضافات ختلف ت   

أن معظم إضافات  ،مكونات أخرى ات تحتوي على كمية كبيرة منها فضالً عنبدائل بينما هناك إضاف

أن  اذ، أللب/ جرعة وهي غير مهيئه بصور كاملة لتكون بدائل  IgGغم من  29تزود <  يجب أن اللبأ

ورفع   IgGاألم لرفع جرعتها من  لبأيجب أن تكون مهيأ لإلضافة بصورة مباشرة إلى  اللبأإضافات 

   E.مثل فيتامين لي من العناصر الغذائية المختلفة األص اللبأتركيز 

 غم / جرعة ؟ ( ألن 29غم / جرعة . )لماذا  29بكمية   IgGعلى  اللبأبدائل ان تحتوي  يجب     

على  اللبأوعند تغذيته بدائل ساعة من الحياة  00غم في أول  192تناول ت حتاج على األقل أن ت لالعجو

العجول البدائل ما تحتاجه يجب أن تعطي كل وجبة . وكذلك غم في  29وجبتين فيجب أن تحتوي على 

 الغذائية.من العناصر 

ل لتنظيم قدرتها على البقاء وممارسة درات والدهون تحتاجها العجويلة بالكربوهثتمأن الطاقة الم     

كما أن هضم مصادر البروتين في البدائل يعتبر ضروري لتجهيز  الخارجية،وفعالياتها الداخلية وتها احي

فيتامينات أن المن خالل هدم وتمثيل البروتين والعجول باحتياجاتها من مصادر األحماض األمينية 

 .في تكوين البدائل والمعادن ضرورية
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والتي يكون نقلها محدود من  (A, D, E, K) الفيتامينات الذائبة في الدهنمصدر غني ب اللبأ عتبري   

والتي هي  اللبأخالل المشيمة كما أن البحوث أشارت إلى وجود الهرمونات في عوامل النمو في 

ج إلى بأ الزال يحتالفي ال  WBC كما أن دور ، اكيز عالية ضرورية الحتياجات العجول وتوجد بتر

 اللبأهي ضرورية لرفع نوعية ومكونات  اللبأالمزيد من التوضيح وفي النهاية يجب التذكر أن إضافات 

  .متهالسد حاجة العجول  اللبأيجب أن تحتوي على جميع مكونات  اللبأالمستعمل في الرضاعة وأن بدائل 

 

  :( IgGناعية )مقياس الكلوبيولينات ال   37 – 2

، منها خاصة في عينات مختلفة باستعمال خطوات عمل  IgGن الطرق لقياس مستوى هنالك العديد م   

ق األخرى العامة ، والطر  Radial immune diffusion (RID)  الطريقة اإلشعاعية التي تدعى

ا زييقة ارتباط األنزيم والتي تدعى أيالوطر Tubidimetric immunoassay (TIA)تتضمن 

(ELISA )  ق متشابه من حيث القاعدة والهدف .وجميع تلك الطر 

اختيار حيوان خالي من أي مرض وفي هذه الحالة يتم  ولغرض أجراء ذلك التحليل في هذه الحالة يتم   

الفأر والجرذان هي أو يمكن استعمال حيوانات أخرى، اختيار الفأرة أو الماعز أو الجرذان أو الحصان 

  .IgGد أسهل في أدمتها وتستطيع أعطاء مضاأرخص و

ت األجسام  المضادة من هذه الحيوانات تم حقنها بأجسام مضادة من أنواع أخرى في كل حالة وكان 

الخاص باألبقار وبعد فترة من الوقت طورت الفأرة من استجابتها  IgG لذلك تم حقن الفأرة باألبقار، 

 لدم للفأرة أصبح يحتوي علىمصل اونتيجة حقنها بتلك المادة   IgG للمناعية أي أنتجت أجسام مضادة ا

IgG mouse anti- bovine  وبعدها تم جمع مصل الدم للفأرة واستعمل مضادIgG   ألبقري في

       التالي: ، كما في الشكلالفأرة في ذلك التحليل

 
ألبقري في الفأرة كلتا    IgG مع مضاد صل للعجول الحديثة الوالدةممن  Ig  bovineعند خلط  

في أالختبار. وعن طريق هذا التدخل والتفاعل يمكن تحديد  ة تفاعلت في بيئتها وارتبطتضاداألجسام الم

 .في كل العجول  IgG- bovineكمية 
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  Radial Immune Diffusion (RID)اختبار وتحليل  36 – 2

م يت) وهو نوع من الجيالتين  (agar  ، االكاراالوساط الغذائية ) مع IgG bovine - antiيتم خلط  

قياس في المرحلة التالية بعد عدة ساعات ) ويتم وضع المضاد في أألطباق.( زجاجية ها في أطباقوضع

IgG  بطريقةRID  وبعد تفاعل إل صل العجول خالل االكار،مسوف ينفذ ( ساعة 00سوف يأخذ  

IgG bovine مع المضاد له للفأرة   IgG boving anti ع دائرية بيضاء حول مكانسوف تظهر بق 

 للعينة . IgG Bovineممكن قراءة حجم الدائرة وتحديد  RIDوبتقنية   .اإلضافة

  Tubidimetric Immunoassay (TIA)خطوات عمل  .3 – 2

( ولكن في الوسط سائل  IgG  bovine -  antiمع  IgG bovingتستعمل بنفس النظرية )تفاعل 

من قياس  درجة بدالً الأكثر سرعة حيث يقيس  بصورة كتقنية النتيجة TIAتعطي طريقة  عن االكار. بدالً 

 .ولعينات عديدة RIDتقنية  ر الحلقة فيقط

وتمت أجراء المقارنات  يالزا،أكثر تعقيدا وهناك العديد من الطرق المختلفة في تقنية اإل زايالتقنية اإل  

  IgGدا من على قياس الكميات الصغيرة ج ابين الطرق األخرى من ضمنها السرعة والدقة وقابليته

وهي من الطرق المعقدة وتحتاج إلى مهارة وأجهزة بتقنية كبيرة مقارنة بالتقنيات أألخرى لذلك فهي أقل 

 . في دراسات مصل الدم في العجول  IgGفي قياس  وانتشارً  استعماالً 

لنتائج عند اجراء فحص لعينتين من اللبا احداهما طازجة واالخرى مجمدة تبين ان هناك اختالفات في ا  

 بين  العينتين بالرغم من انها اجريت في مختبرين منفصلين وكان السبب : 

البقري يحتوي  اللبأأن وبما  أ وأقل من نتائج المختبر الثاني،أوط اللبأكانت نتائج تحليل  المختبر أألولفي 

ل االكار في خال IgG  bovineهي التي تؤثر على كيفية هجرة لذا فعلى كمية كبيرة من المواد الصلبة 

الكازين وبقية المركبات والتي تؤثر وبروتين على كميات كبيرة من الدهن  اللبأحيث يحتوي  RIDتقنية 

ولغرض تحليل النتيجة بصورة  عند استقبال العينة في المختبر، كمعقد لذلك  IgG anti   /IgGعلى 

لغرض تحديد محتويات  طريقة وذلكالتحليل للحفاظ على دقة الصحيحة يجب أوال إزالة الدهون من عينة 

IgG   على قراءة  ة الكلية دون عوائق تؤثرلعينافيIgG  . وتركيزها 

وسمح لها بالذوبان  ستلم العينة األولى للبأ مجمدة،المختبر األول ا سبب االختالف في المختبر الثاني أنو

 اللبأووضع عينة  اللبأبروتين لعينة مزج الدهن مع ال اذبدرجة حرارة الغرفة ثم قام بعملية المزج للعينة 

استلم العينة وأذابها وأخذ عينة صغيرة من  المختبر الثانيبينما  . RIDفي أطباق القياس الخاصة ب 

حت طبقة الدهن ال تحتوي أن العينة ت اذ. وهذا مما سبب االختالف للتحليل السائل تحت طبقة الدهن 

 اللبأأن  اذلحالة األولى بامرتفعة مقارنة   IgGقيمة  تلذلك كان  IgGيعيق قياس تركيز على دهن 

 .IgGعلى كميات من الدهن تقلل قياس تركيزفي العينة يحتوى 

المستعلمة  اللبألعينات   IgGإلى وجود اختالف في نتائج  Stottو  Fleenorأشار  1581في عام    

لعينة ون إزالة الدهن إذا تم تخفيف ابد تحليل العينة الكاملة  للبأتتضمن رق وكانت تلك الط بعدة طرق

 .كذلك الحال في عينة مصل الدمونتيجة اللغرض الحصول على 

 اللبأفي   IgGهو أنه ال يوجد اتفاق مفرد حول استعمال طريقة قياس  المختبراتأن نقطة االختالف بين 

بينما مختبرات   IgGعند قياس  اللبأن هناك مختبرات تجيز إزالة المواد من أل ،TIAأو   RIDبواسطة 
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صل الدم م في  IgG أختلفكذلك  . لقياساأجراء التجارب أألخرى لغرض بقاء المواد وأخرى تجيز ا

  تائج كال المختبرين:المقارنة بين ن وعند ، في المختبرات

لمختبر انتيجة المختبر أألول مرتفعة وكذلك الحال في  تكان وحظ من النتائج وجود ارتباط عالي إذل   

% من  56وهذا يشير إلى أن   2.  56كانت   r 2والتي تدعى )االرتباط( أن درجة العالقة  اذلثاني ا

في أحدى   IgGفعلى سبيل المثال لو كان تركيز  االختالفات في كل وأحد تكون مرتبطة باألخرى . 

حسب هذه العينة في   هتركيزغم / لتر فأن  12 نحو TIAعينات مصل الدم للعجول حسب طريقة 

 % في النتيجة 1.209تكون اعلى بنسبة   RIDغم / لتر أي أن طريقة  11. 209يكون  RIDطريقة 

 TIA .من طريقة  

  لماذا االختالف في النتائج ؟
حيث ان  تقنياتهما والمواد العمل.مختلفة في  TIAوطريقة   RIDمن المهم التذكر أن طريقة   

           المتعادل محلول الول األجسام المضادة كذلك باستعما ايضاتكون مختلفة في التقنية و الطريقتين

(Buffer  ) المستعمل في طريقةTIA  يختلف عن مادة االكار في طريقةRID  لذلك أي واحدة من

 ؟في الطريقة االولى  12في المصل  IgGتركيز  على سبيل المثال إذا كان ، ف  ةصحيحتعتبر الطرق 

أو وضع طريقة أخرى تكون مختلفة بين تلك الطرق فكالهما صحيح . ؟ يةفي الثان غم / لتر  11أو 

 السابقة ؟

قد يكون و ،الطريقةأو على االختالف ب FPT بب الجو أو عدم حصولوقد يكون هذا االنخفاض بس

% للعجول التي  39إذ أنخفض RID نتائج حسب دراسة جونز باستعمال FPTإذا كان حساب  امعنوي

من جانب أخر  TIAباستعمل نتائج طريقة  FPT% للعجول التي تمتلك  02ان بينما ك FPTتمتلك 

ساعة  00ل عند في مصل دم العجو IgGغم من  11و 12وحسب خطوات العمل فأن االختالف بين 

  .من الناحية االحصائية ، اى ان االختالف يرجع الى الصدفة اربما ال يكون معنوي من العمر

 

 

   Elisaأو  TIAأو  RIDطرق مقارنة بين   32 – 2

     Elisaأو  TIAأو  RIDمن الواضح أالن أن أي من الطرق  ؟ما هي الطريقة األرضل ري التحليلو

تكون هي الطريقة الذهبية  RIDتكون مكلفة و دقيقة وبالرغم من أن  ) وبعض الطرق األخرى ( 

الطرق األخرى مثال  .(اللبأتبار واستمرت لفترة طويلة ولكن ال تكون مثالية في كل الحاالت ) مثل اخ

TIA من  تستعمل على نطاق مقياس واسعIgG  أن  ينالباحثأحد وذكر  .بكلفة منخفضةTIA  دقيق كما

وعلى العموم لكي تكون النتائج دقيقة وصحيحة  IgG. في قياس مصل الدم في للعجول لتركيز RIDفي 

يكون المختبر وأحد وبوقت وأحد وخطوات  ل أي طريقة من التحليل يجب أنااستعم ديجب أن يكون عن

ويجب معرفة التفاصيل من أصحاب  ات وعينات الدم تجمع من عدة عجولعمل دقيقة وثابتة لكل العين

 . جات الحرارةالمختبر كيف يخزنون العينة وكيف يذوبون العينة والتفاصيل األخرى ودر

ما هو  من الدم تم فصلهالذي  anti – bovin IgGجسام المضادة من أي حيوان كان وبخصوص األ

أو أخر وما هي طريقة  IgG 2أو  IgG 1هل هو؟ وما هو نوع الجسم المضاد ؟  لهُ  الوزن الجزئي

ز يتراك يوما ه؟ والوقت والحرارة ؟و مخلوط أمنظم  ؟ وما هو المحلول المستعمل  IgG  قياس
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اإلضافة إلى التطورات األخرى داخل القراءات ومجموعها وما هي المقاييس المستعملة في التراكيز ب

اقترح بان أخذ معدل   Johnن مختبر إلى أخر وعلى كل حال فأن النتيجة مختلفة م التجربة وقد تكون

   هو األقرب للصحة. TIAو  RIDنتيجة طريقة 

    

 : اللبأبروتين  52 – 2

ة كبيرة من العناصر ويحتوي كذلك على نسب  IgAو  IgMو   IgGهو  اللبأبروتين  ن أغلبيةأ   

ادي وهذه العناصر تيعالمقارنًة بالحليب ا الغذائية والتي هي الدهن والبروتين والفيتامينات والمعادن 

بصورة صحيحة  هفعاليات واستمرارعلى درجة حرارة جسمها  والمحافظةمهمة جداً لغرض بقاء العجول 

؟ وما هي للعجول فما هو دورها اللبأفي  ةركبي ةهناك العديد من البروتينات وجدت بكمي .الوالدةبعد 

؟ األجوبة الغذائية وتأثيرها على العجول اللبأ؟ وما هو تأثيرها على نوعية بقاركميتها حسب ساللة األ

 التوضيح التالي: على تلك األسئلة ستكون في

ين لتوضيح مكونات تركيب بروت (Ollier ، 1555و   (Levieux ةأجريت بعض البحوث الفرنسي   

أيام  8تم جمع عينات الحليب منها من الوالدة ولحد عمر  اذ هولشتاين ةبقر 62والحليب العادي ل اللبأ

 اللبأفي كل حلبة فضالً عن قياس كمية  اللبأحلبة كمجموع كلي وتم قياس وتحليل بروتين  16بواقع 

 اللبأل حلبة لبداية موسم أنتاج وجد الباحثان أنُه في أو .تين فيهالمنتج لكل حلبة ومقارنتها بكمية البرو

الكمية الكلية كانت  اذلتر  غم/ IgG 05وكان معدل تركيز كغم  3.3 اللبأ ةكانت كمي للعجالت األباكير

 ههذوساعة من العمر  00كغم( أول  0لتر ) أو  0يجب أن تتناول والعجول  . غم 162بالمحصلة منها 

كافية من تلك المادة  ةكمي ال تنتج ظا أن هذه األبقارعلى األقل والح IgGلتر من  غم/ 92حتوي على ت

هذه و ألب / كغم 8.1 في الحلبة األولى انتجت   0 - 0بينما األبقار في موسم أنتاج الحليب  في أول حلبة

 . غم 008الكلي  المادةيكون مجموع تلك  الحالةوفي هذه  IgGلترمن  غم/ 69على  تحتوي

بكمية  اللبأ( تنتج ة% من أبقار التجرب 00بقرة ) 09عدد ل اللبأح أنتاج يوض (15 - 0) والشكل التالي   

 يتجاوزكغم بحيث تسد الحد األدنى من حاجة العجول ، بينما يوجد بعض األبقار ذات أنتاج  0أقل من 

وأشارت بحوث أخرى كذلك الى أن العجالت األباكير تنتج كمية لبأ أقل من األبقار  ، من اللبأ كغم 12

( وأن كمية اللبأ تزداد لحد الموسم الخامس من اإلنتاج والحلبة الحادية  02 - 0) شكل  يرة بالعمرالكب

وتم في البحث قياس الفا الكتوالبومين وبيتا الكتوكلوبيولين والبومين مصل  عشر للعجالت األباكير.

عض المكونات أن هذه المكونات مصدر غذائي مهم للعجول وتزود ب اذ( BSAالماشية في اللبأ  )

 . المناعية المهمة للجسم

في تكوين سكر الالكتوز في الضرع، فضالً عن )مساعد انزيم( أن الفا الكتوالبومين يعمل كوأنزيم    

لُه دور في رفع المناعة في الجسم وتقليل خطر بعض أنواع السرطان في البشر، وكذلك ان ذلك فقد وجد 

ألمينية وتزويد العجول غذائياً باألحماض األمينية المهمة هو مصدر ممتاز للتبرع بحلقة األحماض ا

% من  62-92يعتبر بروتين بيتا الكتوكلوبيولين مكون أساسي وفعال في اللبأ اذ يشكل نسبة  للنمو.

بروتين اللبأ فضالً عن دوره في االرتباط والنقل وكذلك لًه دور أساسي كمصدر غذائي لألحماض 

 ن الذي يعتبر من األحماض األمينية المهمة للجسم.األمينية وهو غني بالسيستي
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                                       (     1999     Ollier  , Levieux) 

 )كغم ( المنتج اللبأ ة كميعدد االبقار التي تختلف في  :(15 -0)شكل                

 

 حسب ايام االنتاج رواال باكيبقار : كمية اللبأ المنتج ) كغم ( من اال (02 -0) شكل      

 

، مين في الحلبة األولى يكون مرتفعتركيز الفا الكتوالبو ( 01 - 0شكل ) الحظ في الشكل التاليي   

 .حلبة للبقرة 16مل في أول  ملغم/ 1.5 – 2وعموماُ نرى أن تركيزهُ يكون بين 
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 حسب ايام االنتاج يولين وبيتاالكتوكلوب( تركيز الفاالكتوالبومين  01 – 0شكل )     

% من  62-92حيث يشكل نسبة  اللبأكلوبيولين مكون أساسي وفعال في الكتو يعتبر بروتين بيتا 

وكذلك لًه دور أساسي كمصدر غذائي لألحماض  والنقل االرتباطفضالً عن دوره في  اللبأبروتين 

 . همة للجسمماألمينية وهو غني بالسيستين الذي يعتبر من األحماض األمينية ال

بعد اليوم األول بصورة أكثر  اللبأالكتو كلوبيولين في  المنحني السابق أنخفاض تركيز بيتاويالحظ من    

للحلبة األولى كان  اللبأ، حيث نالحظ أن تركيز بيتا كلوبيولين في من أنخفاض الفا الكتوالبومينوضوحاً 

 .قل من نصف التركيز للحلبة األولىة الى أمل ولكن أنخفض تركيزهُ في الحلبات الالحق ملغم/ 10

المكونات الطبيعية ( هو من Bovine Serum Albumin, BSAالبومين مصل الماشية ) يعتبر   

 ارتباطهوذلك بسبب  اللبأي كذلك ففي الحليب ولكن يمكن أن يوجد  جداً  وجد بتركيز منخفض اذفي الدم 

أو على صحتها. وعلى   وتأثيرها الغذائي على العجول اللبأيعرف دور هذه المادة في  مع الدم. وال

للحلبات مل  /ملغم 0.2ثم ينخفض الى  مل في أول حلبتين للبأ ملغم/ 1.2العموم يكون تركيز هذه المادة 

 .(00 – 0  شكل ) كما في المنحني التالي الالحقة 

 

 م ايام الحلب تقدمع ( BSA): انخفاض تركيز االلبومين ( 00 – 0 ) شكل             



22 

 شويل أحمد محمد. د.م.أو   القدسي حميد ناطق. د.أ/    6102تقنيات رعاية العجول /   :كتابمن فصل 

، حيث يستعمل في عملية بناء البروتين في جسم العجول من المكونات الغذائية المهمة اللبأبروتين  يعتبر

في  (Glucogenesis،  الكاليكوجينيسزتكوين الكلوكوز )وكذلك في أنتاج الكلوكوز من خالل عملية 

 البارد لغرض أدامةخصوصاً في الجو الوالدة حيث أن هذه العملية مهمة لصغار العجول  ةالعجول حديث

مقارنًة بما هو موجود في الحليب لذلك فأن  اللبأأن سكر الالكتوز منخفض التركيز في  فعاليات الجسم، إذ

 .اللبأالطاقة في جسم العجول يأتي بصورة أساسية من الدهن والبروتين في  استخدام

،  IgGغير  اللبألبروتين تكون موجودة في من خالل تلك البحوث يتضح أن هناك أنواع أخرى من ا   

و الفا الكتوالبومين وبيتا  IgGيكون تركيز  اذكوناتها تتغير حسب وقت الحلب بعد الوالدة ، مو

وعوامل النمو والهرمونات تكون بتراكيز و بقية البروتينات مثل الالكتوفيرين  BSAالكتوكلوبيولين و 

بعدها الى أن تصل الى  باالنخفاضدة وخصوصاً الحلبة األولى ثم تبدأ لليوم األول بعد الوال اللبأعالية في 

وأن الدور التفصيلي وأهمية تلك البروتينات وتأثيرها أيام من الوالدة،  9-3الطبيعي بعد مكونات الحليب 

 على تغذية وصحة العجول تحتاج الى المزيد من الدراسات والبحوث لما لها من أهمية كبيرة.

 

   المناعة المكتسبة الى العجول: انتقالرشل  51 – 2

ساعة بعد الوالدة عندما تكون األمعاء  00أول  اللبأأخذها من  طريق أن العجول تستقبل المناعة عن    

وعندما يحدث فشل في هذه العملية تصبح العجول  روتينات المناعية دون هضم،الب امتصاصقادرة على 

ما وصلت الى البلوغ والحمل وإذا  وغير طبيعي ها منخفضأكثر عرضة لمخاطر األمراض ويصبح نمو

أن مربي الماشية بصورة عامة يستعملون مصطلح  معدل أنتاج الحليب لديها منخفض. كوني والوالدة 

Failure of passive transfer (FBT للتعبير ) العجول مناعة كافية من البقرة  استقبالعن عدم

ففي قطيع األبقار يمكن أطالق تعبير  ر يختلف حسب نوعية الحيوان،لتعبيوهذا ا ،اللبأعن طريق االم 

FBT  على العجول عندما يكون تركيزIgG  ساعة  00لترعند  غم/ 12في مصل الدم للعجول أقل من

 ؟و لماذا FBTمن العمر، ويكون السؤال هنا ما هو سبب 

 اللبأذلك ، حيث أن نوعية ومكونات رةالذي تنتجًه البق اللبأأن السبب بصورة عامة يعود الى نوعية     

  في دم العجول ويمكن مالحظة ذلك في المعادلة التالية : IgGلها تأثير كبير على تركيز 

كفاءة األمتصاص الظاهرية × بالتر  اللبأكمية × لتر  غم/ اللبألتر في البالزما = نوعية  غم/ IgGتركيز 

AEA حجم البالزما بالتر /. 

نوعية الكفاءة في المناعة المكتسبة للعجول تعود الى  انتقالاب العامة لحالة الفشل في أن معظم األسب   

كما في المعادلة السابقة، فعلى سبيل المثال لو  اللبأتستند على نوعية  IgG، وفعالية تناول IgGأستهالك 

 IgGلتر من  غم/ 09الفقير النوعية يحتوي على  اللبألتر من  0تناول العجل في اليوم األول من العمر 

وعلى كل حال ما  .ميالدساعة بعد ال 00( في أول 09×  0غم من تلك المادة )  122فأنه سوف يتناول 

؟ ذه الحالة؟ وما هو دور العجول في هر على أنتفال المناعة الى العجولهي العوامل األخرى التي تؤث

 .ف يتم توضيحُه في البحوث التاليةهذا ما سو

وكان أما  اللبأعجل على حليب  035( عند تغذية 0222وآخرون ) Swanاألولى أشار في الدراسة    

 حيث كانت من األم بصورة مباشرة أو تم الحصول عليه بصورة طبيعية من أبقار واهبة أخرى ،

كوجبة أولى للتغذية  اللبأحقل  ألبقار الحليب وكانت معظم الحقول تعطي للعجول  10عائدة ل العجول 

للعجول كوجبة أولى، وهناك سبعة من تلك الحقول  اللبألتر من  1.9ويوجد حقل واحد يعطي لتر  3.8

 اللبأساعة من الوجبة األولى ، وبعد التغذية على  10كوجبة ثانية بعد  اللبألتر من  1.9تعطي للعجول 
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 اللبأبدائل غذيت العجول على بدائل الحليب التجارية، وكان الهدف من تلك التجربة كذلك هو لتقييم 

كان معدل الوقت الذي تستغرقُه  .فقط للعجول اللبأومقارنتها مع معاملة المقارنة التي يتم فيها أعطاء 

العجول في الوجبة األولى كمعدل ساعة واحدة وكانت نصف الحقول ترضع العجول بالقنينة التي تحتوي 

الى داخل المعدة الحقيقية  اللبأدخال على الحلمة، والنصف اآلخر من الحقول يستعمل أنبوبة المريء أل

، وكان غم/لتر 22لتر وبمعدل يتراوح  غم/ 186الى   5يتراوح من  اللبأفي  IgGتركيز للعجول، و

لتر من  3.8أنها تتناول  اعتبارغم على  050المتناول من تلك العجول في الوجبة األولى  IgGمعدل 

غم/لتر وذلك   14.6غم /لتر بمعدل  35 – 0وح بين في مصل الدم للعجول يترا IgGأن تركيز  .اللبأ

%( حصل لُه فشل في أنتقال 08من الجول ) 035عجل من  62ساعة من عمر العجول،  00عند 

لتر(  غم/ 12في مصل الدم لها أقل من  IgG) تركيز  اللبأعن طريق ( FPT)المناعة األمية المكتسبة 

الذي يحتوي على نسبة جيدة من  اللبأغذي العجول مبكراً بحيث أن النسبة العظمى من تلك الحقول كانت ت

ولكن على الرغم من ذلك عدد من تلك  FPTالكلوبيولينات المناعية مما أدى الى عدم حصول حالة 

أن السبب الرئيسي في . ي أنتقال المناعة المكتسبةضمنة فشل فتجول حصلت لها تلك الحالة والمعال

التي  IgGناولت لبأ فقير النوعية وال يحتوي على الكمية الكافية من هو أن العجول ت FPTحصول حالة 

 تنتقل للعجول.

بصورة  المجموع اللبأاين وجيرسي غذيت على عجل هولشت 35وفي دراسة أخرى أجريت على    

والتأكد من كونه ذو نوعية جيدة من حيث أحتواءه على  وخلطه اللبأ، حيث تم جمع مباشرة بعد الوالدة

للتأكد من أستالم العجول نفس الكمية من تلك المادة للعجول  أعطاءهُ وبعد ذلك تم  IgGعالي من تركيز 

 لجميع العجول. بقية البروتينات بصورة متساويةو

أزالة التأثيرات األدارية وعلى خالف التجربة السابقة فأن هذه الدراسة أجريت في حقل واحد حيث تم    

عة وغيرها ( فكانت العجول جميعها متعرضة الى نفس الضروف الوجبة األولى للرضا) العمر و

ساعة من العمر حيث زودت  13.5و   1.5جميع العجول أعطيت الرضعة األولى عند عمر  .األدارية

 00غرام من تلك المادة للجيرسي في أول  182لعجول الهولشتاين و  IgGغرام من  092مقدار ب

بواسطة القنينة التي تحتوي على الحلمة ماعدا بعض  اللبأعها جميع العجول تم أرضا .ساعة من العمر

المخصص لها حيث تم أكمال العملية بواسطة أنبوبة المرْي  اللبأالعجول التي رفضت تناول جميع 

ساعة لتقليل تأثير الوقت  00، تم أخذ عينات الدم من العجول عند عمر  اللبأألرغامها على تناول بقية 

 في المصل. IgGركيز مادة على تجميع الدم لت

ووقت أعطاء الوجبة األولى منًه وكذلك  اللبأفي هذا البحث أزيلت جميع األختالفات المتعلقة بنوعية    

العجول أخذت المناعة المكتسبة األختالفات األدارية بين الحقول ، في هذه الحالة يجب أن تكون جميع 

بوقت واحد و IgGالكمية المناسبة من الكلوبيولينات المناعية الذي يحتوي على  اللبأألنها تناولت  اللبأمن 

% 32( في العجول كان AEAواذا أفترضنا أن معامل األمتصاص الظاهري لألمعاء ) لجميع العجول،

كغم ولعجول  02علماً أنه كان معدل الوزن لعجول الهولشتاين اليه البحوث العلمية  ما أشارتحسب 

  كغم، 32الجيرسي 

 في البالزما لعجول الهولشتاين: IgGه الحالة يكون تركيز في هذ   
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         IgG      = في البالزماIgG   الحجم  /  معامل االمتصاص الظاهري لالمعاء×  غم 

                                    =092    ×32  %\  (02   ×5 ) % 

             لتر \غم    02.8=                                     

ساعة من العمر على  00لتر عند  غم/ 02في البالزما  IgGبينما في عجول الجيرسي يكون تركيز 

 % من وزن الجسم الحي.5أن حجم البالزما في العجول تساوي تقريباً  اعتبار

% من العجول حصل لًه 01لكن في هذه التجربة حصلت بعض التغيرات في النتائج حيث لوحظ أن 

، اذ أن عجول الجيرسي لم تحدث لديها ( FPT) اللبأالمناعة المكتسبة عن طريق  انتقالفي ل حالة فش

 ن السؤال:، هنا يكو FPT% من عجول الهولشتاين حدثت لها حالة 31تلك الحالة غير أن 

 عن طريق األمعاء؟ IgGكمية قليلة من  امتصتبعض العجول لماذا  

، وأهم IgGالتي يمكن أن تؤثر على قابلية العجول على أمتصاص  هناك العديد من العوامل المترابطة   

ساعة من الوالدة كانت  10بعد  اللبأبعد الوالدة حيُث أن العجول التي أعطيت  اللبأعامل هو وقت أعطاء 

بعد ساعة  اللبأالعجول التي أعطيت ألمعاء أقل مقارنًة بامتصاص الكلوبيولينات المناعية في اكفاءة 

للعجول في الحالة األولى، بالتأكيد في هذه  FPTالوالدة مما أدى الى زيادة معدل ظهور واحدة من 

، مما يؤكد وجود عوامل أخرى تؤثر أزالة تأثير العمرأي تم للعجول في وقت واحد  اللبأالدراسة أعطي 

حدثت  ( ، حيُث أن العجول التيMetabolic Stateعلى تلك الحالة ومنها الحالة األيضية للعجول )

، أقل من العجول المولودة بصورة عادية IgG امتصاصلها صعوبة في الوالدة تكون قابليتها على 

بالفضالت وكذلك الفرشة فأنها  متسخةذا كانت وهو بيئة الوالدة لتلك العجول فإ وكذلك يوجد عامل آخر

ابقة عوامل السوفي هذه الدراسة يتوضح وجود عوامل أخرى غير ال .IgG امتصاصسوف تثبط عملية 

الجيد النوعية وبوقت  اللبأعطاء الكمية الكافية من للعجول حتى وأن تم ا FPTتؤدي الى حصول حالة 

، في أحدى الدراسات أشير الى بة حصول هذه الحالة لتلك العواملقصير بعد الوالدة ، ولكن ماهي نس

شار الى أن نسبة حدوث أ 0220% ولكن أحد الباحثين سنة 08% وفي دراسة أخرى كانت 01أنها 

الث كغم من العجول وبواقع ث 1لكل  اللبأمللتر من  02% عند تغذية العجول على 2كانت  FPTحالة 

ولكن على العموم فأن السيطرة  0228سنة ، وتوجد دراسات أخرى ساعة من العمر 00وجبات خالل 

يتوضح من خالل هذه الدراسة أنُه  على عوامل التجربة كانت أقل من الدراسة التي تم توضيحها سابقاً .

لفسيولوجية للعجول المناعة المكتسبة الى العجول ومنها الحالة ا انتقالتوجد عوامل أخرى تؤثر على 

 ، فأن العجول التي عانت من صعوبة في ذلك فأنها تحتاج الى عناية خاصة.أثناء الوالدة

حتباس المشيمة تكون نوعية اللبأ المنتج منها ومن الجدير بالذكر أن األبقار التي تتعرض الى حالة أ   
و  Lona) بين ذلك أحد الباحثين الكلوبيولينات المناعية ونسبة الدهن كمافي يكون منخفض  اذمنخفضة 

Romero ،0221 )التالي يبين ذلك: 13 - 0  ، والجدول  
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 االبقار  حليب احتباس المشيمة غلى مكونات تأثير  :( 13 - 0 ) جدول                 

 المعنوية     ارتداد المشيمة  المقارنة لتر /المادة ،  غم 

 غير معنوي احصائيا 25.0 52.0 الدهن   

 غير معنوي احصائيا 52.3 52.0 البروتين الكلي   

    Ig 19.1 2.6 2.20 

 غير معنوي احصائيا 38.6 02.6 الكازين  

 

 :لوصحة العجو اللبأرترة التغذية على   52 – 2

ومعظم  ( للعجول حديثة الوالدة IgG) م للكلوبيولينات المناعيةكما هو معروف مصدر مه اللبأان    

أن  اذساعة من العمر  00عطاء الكلوبيولينات المناعية للعجول أول ضرورة ا المعلومات أكدت على

، الدم بدون هظمبصورة مباشرة الى ( IgG)العجول في هذه الفترة تستطيع أن تمتص تلك البروتينات 

 الكلوبيولينات المناعية تمتص من األمعاء الى الدم ؟ساعة من العمر؟ هل تبقى  00دولكن ماذا يحدث بع

أول ثالثة أيام من عمر  اللبأعطاء االستمرار في اما هي أهمية وواذا لم يكن كذلك هل يحدث لها هظم؟ 

هاز الهضمي للعجول بحيث تصبح قادرة في نظام الجساعة من العمر تحدث تغيرات  00بعد   العجول؟

تحطم القيمة المناعية لها، وهذه التغيرات تحدث بالدرجة الرئيسية في األمعاء وبعدها و IgGعلى هظم 

 تكون تلك المادة غير قادرة على النفوذ عن طريق األمعاء وال تستطيع أن تنشط الجهاز المناعي للعجل.

 أنواع الكلوبيوليناتساعة من العمر مهمة وذلك ألن جميع  00من  ألكثر اللبأولكن تبقى قيمة تغذية    

، وقد ظهر من خالل األبحاث مقاومة للهضم في القناة المعوية تبقى جزئياً  IgAو  IgMو  IgGالمناعية 

يبقى  IgGوالذي يسمى  اللبأوكذلك البروتين المناعي الرئيسي في تبقى جزئياً مقاومة للهضم  IgAأن 

 IgGعطائهم يت على مجموعة من الناس حيُث تم اوذلك من خالل تجربة أجر للهضم مقاوم جزئياً 

وبقيت محافظة  تهضموبعد فترة تم جمع الفضالت وتحليلها وجد أن تلك المادة لم  اللبأالمستخلص من 

لعجول يذهب الى ادم في  الموجود  IgGوفي بحث آخر على العجول وجد أن   على فعاليتها المناعية.

 .لألمراض مثل السالمونيال المسببة حدوث التهابات معوية عن طريق حماياتها من الجراثيم معاء لمنعاأل

الذي  اللبأمسحوق  وجد أن العجول التي تناولت (0225وآخرون ،  Berge ) ر كذلكوفي بحث آخ   

المغذاة يوم من العمر كانت أفضل في النمو والحالة الصحية من العجول  10أول  IgGيحتوي على 

لكل مجموعة عجل  52وفي بحث آخر أجري على  .IgGالغذائية التي ال تحتوي على  اإلضافاتعلى 

غذيت المجموعة األولى على ، يوم من العمر 3الى  1للفترة من فورنيا يفي كالمن الثالث مجاميع 

 (NSغذائية )بينما المجموعة الثانية غذيت على أضافات  ،يوم غم/ 102( بكمية CS) اللبأأضافات 

 اللبأفي أضافات  المجهزة للعجل العناصر الغذائية كمية تحتوي على نفس يوم وكانت غم/ 22بكمية 

 22لكل  IgGغم  12كانت تجهز  اللبأأضافات  ،والمجموعة الثالثة هي مجموعة المقارنة IgGماعدا 
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في كلي أو جزئي ة فشل معظم العجول في التجربحصل ل .غم منها في كل وجبة تغذية صباحاً و مساءً 

 01كان وزن العجول و غم / لتر 12في مصل الدم أقل من  IgGكان تركيز  اذ( ، FPTنقل المناعة )

، أن  في ثالث حقول%  26.1و  7.8و   7.7يوم كانت نسبة الهالكات للعجول  08، عند عمر كغم 

في الحقل  Salmonella enterica الهالكات العالية للدراسة كانت بسبب أنتشار المسبب المرضي 

الى خطر  NSو  CSورغم ذلك لم تتعرض مجموعتي  جهاد حراريفضالً عن ذلك كانت فترة ا

يوم من الدراسة. وعلى كل حال أن العجول التي تعرضت الى الفشل  08الهالكات العالية خالل ال

 9.9الى   3.5دم من لها في مصل ال IgG( والتي كان تركيز FPTالجزئي في نقل المناعة المكتسبة )

 FPT، والعجول التي حدث لها حاالت من الهالكات للعجول 6تعرضت الى غم / لتر من مصل الدم 

حالة من الهالكات  06غم لتر تعرضت الى  3.5لها في مصل الدم أقل من  IgGكلي كان تركيز 

 IgGعجول التي تم أضافة أن ال االستنتاجفي هذا البحث تم  .FPTمقارنًة بالعجول التي لم يحصل لديها 

 واألمراض التنفسية من العجول األخرى. لإلسهاللها كانت أقل تعرض 

المنتج من األبقار وجد أن األبقار التي لقحت خالل فترة الجفاف ضد  اللبأوفي دراسة أخرى حول    

لعجول لذلك على مضادات لذلك الفيروس مما زاد مقاومة اأنتجت بعد الوالدة لبأ يحتوي  rotaفايروس 

الى الحليب أو بدائل الحليب ممكن أن  اللبأمل من  022 -122وأن أضافة  يوم، 10يروس خالل الف

 .اللبأفي اليوم وهذا يتأثر بتركيز تلك المادة في  IgGغم من  12-9يزود 

  هي IgGومن المصادر التي يمكن أستعمالها لتزويد الحليب أو بدائلُه بالكلوبيولينات المناعية    

 تحتوي على اللبأفار البيض و مصل الدم، وبصورة عامة فأن أضافات صاألجسام المضادة الموجودة في 

% من تلك المادة المحتوية على  02-10اذ أن مصل أو بالزما الدم تحتوي على  IgG% من 12-19

زل المصل عمن ثم أجسام مضادة للمسبب المرضي الذي تم تحصينه بالحيوان الذي تم سحب الدم منُه و

يتم فيه تحصين الدجاج بلقاح معين ، كما أن صفار البيض اللبأالذي سوف يتم أضافته الى أضافات 

وبالتالي سوف تنتقل األجسام المضادة للمسبب المرضي الذي تم التحصين ضدهُ الى الصفار والتي بعدها 

ات المناعية الى بدائل الحليب وفي النهاية فأن أضافة مصدر فعال للكلوبيولين .اللبأتزود بها أضافات 

، وعلى الرغم من كلفة استعمال المضادات الحيوية في الحقلسوف يحسن من صحة العجول ويقلل 

مصادر الكلوبيولينات المناعية المتمثلة بمسحوق البيض أو بروتين المصل أال أنها يجب أن تقارن 

وتقليل شراء األدوية  ونمو العجول والتي منها تحسين صحة التي سوف يتم الحصول عليها بالنتائج

يتم  والعالجات وتعد تلك األمور من المصادر التي تشكل كلفة كبيرة للحقل فضالً على ذلك فسوف

  .الحصول على نوعية عجول جيدة

 

 خرى للبأ:الفوائد أال 53 – 2

قام بعض ، اذ  مرض مزمن وخطير! )سبحان هللا( اذ ان فيه عالج ألكثر من اخرى كثيرة للبأ فوائد    

 (0219)ل القدسييالعلماء بالبحث فيها واجراء التجارب الالزمة المستفيضة وعلى رأسهم الدكتور جم

.ففوائد اللبأ عظيمة للكبار كما هي لألطفال حديثي الوالدة ومنها تصلب الشرايين وارتفاع الكوليسترول 

الكالمية وكافة التحسسات الموسمية،  في الدم وجلطات القلب وجلطات الدماغ والشلل النصفي والحبسة

وايضا التهاب المفاصل و البهق أو الذئبة الحمراء أو داء الفقاع الجلدي، وكافة األمراض المناعية الذاتية 

األخرى، كذلك لكل من فقدوا جمالهم وجمال بشرتهم في حوادث الحروق والعمليات الجراحية 

ها وصفائها ولكل الرجال والنساء الذين يريدون أن والتشوهات الجلدية وجفاف البشرة ونقص جمال
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يحصلوا على بشرة بيضاء نقية صافية كالحرير ولكل من يعانون من األمراض اإلنتانية المضنية المتعبة 

والتي ال تفارقهم إال قليال والتي تتصف بالضعف الشديد في المناعة أو التهاب لوزات متكررة أو التهاب 

ب في القصبات مزمن أو التهابات في المسالك البولية متكررة أو التهابات نسائية جيوب متكررة أو التها

ومن األمثلة على ذلك فقد وجد ان اعطاء هذه المادة الى كبار  .متكررة أو غيرها من األمراض المزمنة

ي والمعروف ان كبار السن لديهم هشاشة ف ةأشهر متتالي 3   لمدة عام  92اعمارهم فوق الذين السن 

عملت مادة اللبأ على مليء تلك ف ةالسينية وكأنها اسفنجة مثقب العظام وتبدو عظامهم من تحت األشعة

الشباب اذ بعد  اكسير.  تعتبر هذه المادة  الثقوب في العظام واصبحت عظامهم وكأنها اقوى من ذي قبل

تها االصليّة في ايام على نفس االشخاص وجد ان جلودهم رجعت الى طبيع ةالسابق ةاجراء نفس التجرب

كما ان كريات الدهون باللبأ تحتوي على مستقبالت تشبه المستقبالت الموجودة باألمعاء التي  ةالطفول

في يلتصق عليها الميكروب المسبب لإلسهال، لذلك يلتصق الميكروب على كريات الدهون ويضل طريقه 

   .ألمعاءأ
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