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مختبرات ابن سينا
للصناعات البيطرية

التسييف عند الطيور
أعراضه – أسبابه – طريقة عالجه
التسييف وأعراضه :
التسييف  :هو ضعف عضلة الصدر وضمورها وبروز عظمة الرضفة  ،على شكل يشبه السيف إلى حد ما ...ومن هنا جاءت التسمية ((التسييف(( ,
وعظمة الرضفة هي العظمة التي تتوسط منطقة الصدر وترتبط مباشرة مع األضالع البطنية و الظهرية في القفص الصدري.
ويعد التسييف من أخطر الحاالت التي يمر بها الطائر وال يعتبر التسييف مرض  ,و إنما حالة ناتجة عن مرض شفي منه الطائر بوقت متأخر (كوكسيديا
– إسهال – سالمونيال – اإلصابة ببرد شديد …إلخ ) .وقد تستمر هذه الحالة ألشهر إلى أن يصبح الطائر ال يستطيع أن يأكل وبالتالي تتأثر وظائف
الجسم بشكل عام مما يؤدي ذلك لوفاته في بعض الحاالت وهللا أعلم.

أعراض التسييف:
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-5
-6

بروز عظمة الصدر (الرضفة(
خمول واضح وعدم نشاط.
ظهور التعب على الطائر لدى القيام بأي شيء.
قلة األكل واإلقبال عليه.
النوم الطويل حتى أثناء ساعات الصباح.
الجلوس على أرضية القفص في الحاالت المتقدمة.

أسباب التسييف:
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التهاب األمعاء وبعض أمراضها  :والذي بدوره يؤدي إلى عدم االمتصاص الجيد للغذاء.
األمراض الصدرية  :والتي تجعل الطائر فاقدا لشهيته باألكل مما يؤدي لحدوث التسييف.
الطفليات الداخلية والديدان  :فهي تتغذى على محتويات أمعاء الطائر وبالتالي نقص المواد الممتصة وحدوث التسييف.
الطفليات الخارجية  :كالهدب (الفاش) فهي تتغذى على دم الطائر وبالتالي فقدان كميات كبيرة من الدم كما أنها مزعجة له وتسبب العصبية
والحكة الشديدة وبالتالي حدوث التسييف .
عدم تقديم الغذاء المتنوع والمتكامل .
عدم تعريض الطائر ألشعة الشمس وبالتالي أمراض النقص الغذائي.
وجود كمية كبيرة من الطيور في قفص صغير فالطائر القوي يسيطر على أماكن الطعام أما الضعيف فال يستطيع الوصول وبالتالي نقص
حاجته من الغذاء فيتعرض إلى التسييف .
اإلسهال المزمن  :فيعاني الطائر من سوء تغذية ونقص بالوزن وبالتالي التسييف.

 -9عدم تقديم الفيتامينات الضرورية من فترة ألخرى وخاصة بعد إعطاء الطائر المضادات الحيوية .

طريقة العالج:
-1
-2
-3
-4

وضع الطائر في قفص مفرد (صغير نوعا ما( .
تكثيف تقديم البيض المسلوق يوميا ولمدة أسبوع.
إيقاف جميع الخضراوات والفواكه المقدمة في هذه الفترة (تقريبا  7-5أيام .
تقديم البذور المستنبتة لسهولة أكلها بسبب ضعف قشرتها وارتفاع القيمة الغذائية لها

