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 أمراض الدواجن الفيروسية

Viral diseases 
 

 مرض النيوكاسل
Newcastel Disease 

 
 :  Definitionتعريف

هووو موورض سيروسوو  يظووين مع ووط أرووواي ال يووور ب وياظوول الموورض ووووأراض الاسوومط الوودمو  وأأووراض ارفسووية 
ة ب ويودد  للوإ إلو  وهضمية وأظوية ب وارخفاض س  إرااج الوويض واودر  الموردود ااراواج  ورسووة رفووع مرافعو

خسائر اقاظادية كويرة ب وااوقل شدة ااظاوة أل  أدة أوامل مرها ضراوة العامل المسون والحالة المراأية لل ير 
 و رول الاروية والاغلية 

 : Etiologyالمسبب 
موون أائلووة الفيروسوواة ر يوورة المخا يووة    RNAأوووارة أوون سيووروة ر حمووة راشووحة ر يراموو  إلوو  مجموأووة

Paramyxoviridae Family  وجرة الفيروساة ر يرة المخا يةParamyxovirus Genus  . 
الاركين األراجير  واحد ب وال يوجد اغيير س  ورية الفيروة ب لكن من راحية قوة الضراوة سهراإ اخاالل كويور 

 وقد اط أزل العديد من العاراة الفيروسية ب واط اظريفها أل  الشكل الاال  :
 :  Velogenic Strainsشديدة الضراوة عترات  –أوالً 
 : Mesogenic Strainsعترات متوسطة الضراوة  –ثانياً 

اسون هله العاراة لل يور الفاية والعمر إظاوة معادلة ااظل وووأراض ارفسوية وأظووية وهضومية .واسواخدط 
  اط أزلها من األووئة هله العاراة كلقاحاة من أجل الاحظين ضد مرض الريوكاسل ب وهراإ أدد من العاراة الا

وهرالوإ وعوض   Strain Roakin Strain , Hertfordshier Strain , Mukteswarال ويعيوة مرهوا :
العاووراة الماوسوو ة الضووراوة والاوو  اووط إضووعاسها مخوريووا  السوواخدامها سوو  الاحظووين ضوود هوولا الموورض  م وول أاوورة 

 .  Kamarov Strainكامارول  
 : Lentogenic Strainsعترات ضعيفة الضراوة  –ثالثاً 

اسون ااظاوة وإحود  هوله العاوراة ووخاظوة أرود الظيظوان لاة المراأوة األميوة المرخفضوة أأراضوا  ارفسوية 
وكاسول خفيفة ب وغالوا  ما اساخدط مع ط هله العاوراة وهو  معزولوة مون ال ويعوة كلقاحواة للاحظوين ضود مورض ري

ة الضراوة اخاالل وسوي  ورسوو  سو  قووة الضوراوة وهو  : يوجد وين العاراة ضعيفوخاظة س  األأمار الظغيرة 
LaSota , Hitchner B1 , F , Ulster , V4 . 

 : Epidemiologyوبائية المرض 
 : Incidence and Distributionتواجد و انتشار المرض 

إسريقيوا ب  يوجد المرض س  جميع أرحاء العالط وقد أألن أن مرض الريوكاسل س  كل قاراة العالط ب سو  سسويا ب
أمريكا وحا  أساراليا و ريوزيلردا ب أما س  الق ر العرو  السور  سيسون أحيارا خسائر كويرة وقد حدث للإ س  أاط 

 أل  الرغط من وجود ورامج وقائية للاحظين ضد هلا المرض .  1002
 : Susceptibilityالقابلية لإلصابة 

يما ال يور الداجرة  م ل الدجاج والروم  والفزان حيث اعد اط أزل الفيروة من أرواي ماعددة من ال يور والس
هله ال يور لاة قاولية كويرة لإلظاوة ومرض الريوكاسل ب أموا ال يوور المائيوة م ول  يوور الوو  وااوز سوإن قاولياهوا 

ة ووالعمر لإلظاوة مافاواة ب سقد وجد أن العاراة شديدة الضراوة اسون أأراضا  مرضية أرد ال يور المائية الظغير
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ب ويرما اعد ال يور الكويرة والعمر مقاومة للمورض ولكرهوا احمول العامول المسوون وا رحوخ موع مخلفااهوا ب لوللإ اعود 
أاراة الريوكاسل شديدة الضراوة اسون إظاوة ومرض الريوكاسول  ,مظدرا  هاما  وخ يرا  للعدو  ورشر المرض . 

 ل يور الحماط .
 : and Transmission Mode of Infectionطرق انتقال العدوى 
 العدوى األفقية :

وه  ال ريقة الشائعة الا  يراقل وها المرض ب وااط إما وشكل مواشر أو غيور مواشورب ووجود ووون أك ور ال ورع الاو  
يراشر وها المرض اكون أن  ريع مسالخ الدواجن ومخلفاة اللوح واألدواة المساخدمة س  للإ وياط اراقال العدو  

ح ال يور المريضة للفيروة سواء خالل ساورة الحضوارة أو أ رواء  هوور األأوراض ب كموا وجود ووون أن  ريع  ر
ال يور الحاملة للمسون وغير القاولة لإلظاوة ووالمرض ب أو ال يوور الحاملوة للمسوون ولاة المراأوة العاليوة ب العون 

س  رقل العودو  ب كموا يرقول الهوواء العامول دورا  خ يرا  س  رشر العدو  ب ويلعن الغوار ضمن الح يرة  دورا  هاما  
المسووون إلوو  مسوواساة وعيوودة إلوو  حوود مووا ويسوواأد سوو  رشوور العوودو  ب أمووا األدواة المسوواخدمة سوو  الارويووة والرقوول و 
الاوضين سإرها العن أيضا  دورا  س  رقل العدو  ب إضاسة إل  للإ سإن ال يور الورية واارسان والحشراة اقوط ورقل 

 ون .العامل المس
 العدوى العمودية :

لقد اط أزل الفيروة من أجرة الويوض ب وهرا يجن ااشارة إل  أن الجروين المظوان يرفوع خوالل األيواط األولو  مون 
أمره وال يخرج مون الويضوة إلو  الحيواة ب كموا وجود ووون األجروة المظواوة الراسقوة ظوغيرة الحجوط ب وهولا دليول ألو  

 عدو  العمودية  ريقة خ يرة س  اراقال العدو  ورشرها الاوخر س  الرمو ب لللإ ال اعد ال
 مدخل العدوى :

يعد المدخل الرئيس  للعدو  هو الممراة الارفسية العليا وللإ أن  ريوع الاورفة ب واراقول العودو  أون  ريوع 
 ملاحمة العين ب وأن  ريع الفط من خالل اراول العلل والماء الملوث والمسون المرض  .

 : Symptomsاألعراض 
إن شكل شدة ااظاوة والمرض ااوقل أل  أدة أوامل مرها : ضراوة العارة المسوووة لمورض الريوكاسول ب والحالوة 
المراأية لل يور أرد الاعرض للعدو  ب والحالوة العاموة لل يوور أرود الاعورض للعودو  ب ويشومل للوإ ر واط الاغليوة 

أياط ألو  األك ور .  وط ا هور  5 – 3رة لمرض الريوكاسل وين والاروية والعوامل الويئية والعمر .ااراوح سارة الحضا
أل  ال ير أأراض أامة م ل سقدان الشهية وارافاي درجوة حورارة الجسوط واارهواع وسقودان الحيويوة وشوحون سو  

 األغشية المخا ية وازرقاع س  لون العرل والدالياين رايجة اض ران س  جهاز الدوران .
هال المائ  األخضر اللون ومع اقدط المرض يظوح إسهاال  مدمما  ويراسع للإ أأراض اودأ األأراض الهضمية وااس

ارفسية م ل ظعووة س  الارفة وسيالراة أرفية وإسرازاة دمعيوة . وال يوور الاو  ا هور أليهوا هوله األأوراض ارفوع 
األأوراض العظووية م ول  خالل وضعة أياط . أموا ال يوور الاو  اوقو  ألو  قيود الحيواة وسو  رهايوة الووواء ا هور أليهوا

اض ران س  الحركة ب  ط اع ر س  المش  رايجة إظاوة العضالة واألأظان ال رسية  ط اظوح الحركة إجواريوة ب 
ة يحدث الشولل  وط ومع اقدط الحالة المرضية اظوح حركة الرأة شوخ دائرية واادحرج ال يور المظاوة ب وس  الرهاي

 الرفوع .
 : Gross Lesionsالصفة التشريحية 

اخالل اآلساة الاشريحية س  شداها وأماكن اوضعها ودرجة اماودادها وسقوا  للظوورة المرضوية وحودة ااظواوة ب 
سعردما اكون ااظاوة شديدة يكون سير المرض سريعا  ب ووالاال  رادرا  ما رشاهد اغيراة مرضية أ راء إجراء الظفة 

 العضالة واألغشية المخا ية والقلن . الاشريحية واسا راء رزل دمو  رق   احة الجلد وأل 
 أما س  حالة ااظاوة األقل شدة سيالح  :

 الاهان األغشية المخا ية المو رة للاجويل الفمو  . : الجهاز الهضمي
 يكون الريش المحي  وفاحة المجمع غير ر يل رايجة ااسهال .
أ  زيادة س  السماكة ( مع ورزل دمو  حول  ااضخط األغشية المخا ية المو رة للمعدة الغدية لها وشكل كوير )

ن وقعا  دموية .  ساحاة القرواة الغدية يشوخ الخااط ومع مرور الوقة اماد الرق  الرزسية والاظع واكوِّ
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 رزل دمو  أل  أغشية الحوظلة .
 الاهان األغشية المخا ية لألمعاء الدقيقة ويظوح لورها رماديا  وممكن مشاهدة وقع رزسية .

 واضخط لوزا  األأورين ب ويراسع للإ رزل دمو  وأحيارا  اركرز  الاهان
 اركرز واقرح أل  األغشية المخا ية لألمعاء الغلي ة ويمكن رزأها وسهولة .

 ااضخط وسي  س  حجط الكود ويظوح لورخ أظفر المعا  دهريا  .
 الجهاز التنفسي :

 ل والحرجرة .سوائل الاهاوية مظلية س  الممراة الارفسية العليا واألر
 الاهان ملاحمة العين واحمرارها .

 الاهان رشح  مع وجود راحاة الاهاوية وأحيارا  وجود وقع اركرزية س  الرغام  و الاهان رئو  
 : Diagnosisتشخيص المرض 

 التشخيص الحقلي : –أوالً 
المورض ومون  وط يعامد الاشوخي  الحقلو  لمورض الريوكاسول ألو  المشواهداة الحقليوة وهو  األأوراض وسوير 

 الاغيراة المرضية الا  ا هر أل  األجهزة الداخلية أ راء إجراء الظفة الاشريحية لل يور المريضة والراسقة .
 التشخيص المخبري : –ثانياً 

ياط أخل العيرواة إموا أون  ريوع أخول مسوحاة مون الحرجورة والرغوام  أو ساحوة المجموع أو مون أرسوجة كول مون 
ال حال ورخواي الع واط والودماا واألمعواء . وادخول أيرواة الودط لعوزل الفيوروة خوالل ساورة الرئاين والكود والكل  و

 حضارة المرض أو وعد للإ للكشل أن األجساط المضادة .
 حقن أجنة البيوض : -

مول مون رشواحة  0.1 – 0.2يوما  س  الاجويول اللقوارق  وكميوة  22 – 9وعمر  S.P.Fياط حقن أجرة الويوض 
خاوارها . ياط سح  أجرة الويوض ووسا ة الفح  الضوئ  يوميا  مراين ب واساوعد األجرة الراسقة وعد العيرة المراد ا

إجراء الفح  ومشاهدة الاغيراة لمعرسة أسوان الرفوع . يدخل السائل اللقارق  وياط إجراء اخاووار الاورا  الودمو  
   أزل الفيروة وس  اقدير ضراواخ .للاوكد من وجود أو أدط وجود الفيروة ويساخدط حقن أجرة الويوض س

 الزرع النسيجي : -
الا  يسووها ووسوا ة  C.Pيساخدط الزري الرسيج  لعزل الفيروة واقدير ضراواخ من خالل الاغيراة الخلوية 

المجهر الضوئ  ب ياط أزل الفيروة وإضاسة رشاحة العيرة وامديداة وامريراة ماعددة وللإ أل  المزاري الخلوية 
وقة الخلوية الوحيدة ) أحادية ال وقة الخلوية ( . ويكون مرشوو خاليوا الوزري الرسويج  أووارة أون خاليوا لاة لاة ال 

 مرشو دجاج  وه  خاليا أجرة الويوض أو خاليا كلية الظيظان وعمر يوط واحد .
 االختبارات المصلية : -

 :Hemagglutination Testاخاوار الارا  الدمو  
سمن خوا  الفيروة وجود الراظوة ألو  سو ح غالسوخ الول  يوالزن  Antigenروة يساخدط للكشل أن الفي

ط  15ْ – 10درجة حرارة الغرسوة  كرياة الدط الحمراء المغسولة لمع ط ال يور وال دياة ب وياط إجراء االخاوار س 
 وياط اقدير ضراوة الفيروة من خالل قدراخ أل  الارا  للامديداة .

 : Hemagglutination Inhibition Test اخاوار مرع الارا  الدمو 
 س  مظل الدط .  Antibodiesيساخدط للكشل أن األجساط المضادة 

  Neutralization Test اخاوار الاعادل الفيروة

 Gel Precipitation Agar Test اخاوار الارسين س  اآلجار الهالم 

 Test ImmunoFlouorescent Antibody اخاوار األجساط الومضارية
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 :Diagnosis Differentialالتشخيص التفريقي  -ثالثاً 
األمراض الا  يجن افريقها أن مرض الريوكاسل ب ه  مورض كووليرا ال يوور ب ومورض الاهوان الشوعن الهوائيوة 
المعوود  ب وموورض الاهووان الرغووام  والحرجوورة المعوود  ب وموورض الجوواموورو ب والعوودو  والسووالموريال والاسوومماة 

 والاهان الدماا والرخاي الشوك  ب والمايكووالزما ب وأرفلورزا ال يور. الغلائية ب
 : Treatment and Prophylaxisطرق الوقاية و المعالجة 

  مح اة اروية الدواجن الخالية من مرض الريوكاسل يكون الهدل الرئيس  هو مرع حدوث المرض ووظول 
 الفيروة إل  مكان الاروية ب وياط للإ وما يل  :

ااواي الاعليماة الظحية وااخال ااجراءاة الضورورية :مون حيوث الا هيور والاعقويط وااوواي ال ورع الشوديدة  -2
 والظارمة الظحية حول ر اط العاملين والزوار ووسائ  الرقل والعلل والماء وال يور الورية والحشراة .

 اجرن العوامل المساأدة أل  اارهاإ : -1
رة سوع المعودل ال ويعو  سو  الح يورة . وارافواي رسووة األموريوا وغواز الكرووون سو  م ل الورودة وارافاي الحرا

 الح يرة . وسوء الاغلية وسقدان وعض العراظر األساسية س  العليقة وكللإ حدوث أدو   اروية .
 : Vaccinationالتحصين  -3

 أنواع اللقاحات :
 لقاحات تحتوي على فيروس النيوكاسل الميت :

سيروساة شديدة الضراوة امة معاملاها وعد حقرها ووجرة ويوض الدجاج ومعاملة الجرين الراسع  وه  أوارة أن 
ووعد للإ يعامل المحلول ومادة   % Aluminum Hydroxide Gel 1.5 ومحاليل كيميائية لقال الفيروة مرها :

 . % 0.5الفورمالين واركيز 
 لقاحاة احاو  أل  سيروساة الريوكاسل الحية :

 لقاحات ضعيفة الضراوة : – أوالً 
أوارة أن سيروساة معزولة من حاالة  ويعية ب ومن ال ويعة ب وضوعيفة الضوراوة وهو  سيروسواة ماوسو ة 
الضراوة أو ضارية اط إضعاسها أن  ريع حقن الفيروة س  حيواراة أخور  م ول أجروة ويووض الوو  و الجورلان ب 

د زري هوله الفيروسواة سو  موزاري رسويجية لاة مرشوو  ودي  ووعد امريراة أديدة اظوح ضوعيفة الضوراوة . أو أرو
 ووعد امريراة أديدة اظوح الفيروساة ضعيفة الضراوة . 

اع و  هوله اللقاحواة لل يوور ووأموار ظوغيرة  أون  LaSota, B1, Fمن هله الفيروسواة المسواخدمة كلقاحواة : 
 قي  والرش ومع ماء الشرن .  ريع األغشية المخا ية المو رة للمجار  الارفسية العليا م ل الار

 

 

 مرض أنفلونزا الطيور

Avian Influenza 
 :  Definitionتعريف

مرض أرفلورزا ال يور أوارة أن مرض سيروس  يظين مع ط أرواي ال يور وياميز ووأراض الاسمط الدمو  
رايجوة رسووة الرفووع وووأراض ارفسية وارخفاضا  سو  رسووة الاحويول وإراواج الوويض ويسوون خسوائر اقاظوادية كويورة 

 المرافعة ب كما أن سير المرض سريع االراشار .
 سم  هلا المرض س  وداية القرن العشرين وعدة اسمياة مرها مرض ال اأون ال ير  األورو  أو الرمولج  

 : Etiologyالمسبب 
 إلووووو  أائيووووويلة الفيروسوووووياة المخووووويا ية(  ( Influenza Viruses اراووووويم  سيروسوووووياة األرفلوووووورزا

(Orthomyxoviridae  Family  ) 
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 : Epidemiology وبائية المرض
 : Incidence and Distrribution تواجد و انتشار المرض

يوجد المرض س  مع ط دول العالط وس  الق ر العرو  السور  ال يوجد ما يدل أل  وجوده أو أدط وجوده ألن 
 للإ غير م وة ألميا  .

 : Susceptibility القابلية لإلصابة
ه   يور الروم  ب ال يور المائية والسيما الو  ب الدجاج المزركش ب وعض ال يور الورية ب الفزان ب الفر  ب 
الووغواء ووعووض أروواي  يووور الزيروة ب أمووا الودجاج سهووو أقوول ال يوور قاوليووة لإلظواوة وموورض األرفلوورزا ب ووجوود وووون 

كووور كلموا كاروة ال يوور ظوغيرة ووالعمر ب ويعاوور موورض الخسوائر الراجموة أون ااظواوة ومورض األرفلوورزا اكوون أ
 األرفلورزا مرضا  مشاركا  حيث يلعن اارسان والحيوان وال يور دورا  س  رقل ورشر العدو  سيما ويرهط .

 : and Transmission Mode of Infection طرق انتقال العدوى
 العدوى األفقية :

ن ال يووور المخال ووة أ  المريضووة والسووليمة ضوومن الح يوورة اوواط العوودو  وسوورأة كويوورة ب ويراشوور الموورض وووي
الواحدة ب و العن المياه دورا  خ يورا  سو  رقول العودو  ورشورها ووين ال يوور والسويما ال يوور المائيوة مرهوا ب واراقول 
ين العدو  واألدواة المويساخدمة سو  الارويوة والاغليوة ووسوائل الرقول واألأوالل والمواء المويلوث واارسوان مون أوامل

 وزوار ب كما العن القوارض والحشراة والحيواراة األخر  دورا  س  رقل ورشر العدو  .
 العدوى العمودية :

 غير ممكرة الحدوث .
 : Symptomsاألعراض 

 أياط . 3أياط ب واالظ راأية ال ااجاوز  7 – 3ااراوح سارة الحضارة ال ويعية لمرض األرفلورزا وين 
 الشكل التسممي :
المرض سريع االراشار ب ويوخل الشكل سوع الحاد وااظاوة شديدة ورسوة الرفوع مرافعة جدا  وخالل  وهرا يكون

 زمن قظير وحيث ال رالح  أأراض بمميزة للمرض.
 األعراض التنفسية " الشكل الحاد " :

الواضوح اودأ ااظاوة و هور أأراض أامة م ل ارافاي حرارة جسط الحيوان ب يراسوع للوإ الخموول واارهواع 
أل  ال ير المظان وسقدان الشوهية ب رالحو  وعود للوإ األأوراض الارفسوية م ول ظوعووة الاورفة ب وإسورازاة دمعيوة 
يعقوها الاهان س  ملاحمة العين وسيالراة أرفية وسعال ب ورالح  الاهاوا  س  الجيوون األرفيوة واحوة الحجاجيوة حيوث 

د سوائل ب مع اساسقاء مائ  س  العرل والدالياين  ط ازرقاع رالح  الاضخط واضحا  وأرد إجراء اللمة رالح  وجو
لون العرل والدالياين ب وأأراض هضمية ممكن أن رالح ها أرد وعض أرواي ال يور وااميز وإسهال مائ  شوديد ب 
وأأراض أظوية : رجفان ب وشلل جزئ  ب رالح ها أرد الو  وشكل خا  ب كما رالح  ارخفاضا  مفاجئا  س  إراواج 

ويض وارخفاضا  س  رسوة الفقة وخاظة إلا حد ة العدو  س  قمة إرااج الويض ب واظوح الويوض ورية اللون واهاة ال
 200 – 50ب و ااوقل رسوة األمراض أل  ال رول والعوامل األخر  الا  اط لكرها وه  ماغيرة وااراوح ووين 

دما اسووء ال ورول العاموة أو أرود حودوث   وارافوع هوله الرسووة أرو % 50 – 30ب أما رسوة الرفووع ساظول ووين  %
 أدو   اروية .

 : Gross Lesions الصفة التشريحية
لد  إجراء الظوفة الاشوريحية ألو  ال يوور الراسقوة وال يوور المريضوة ب رالحو  احاقاروا  سو  األغشوية المخا يوة 

ة الاهاوواة راحيوة وسو  وعوض المو رة للممراة الارفسية العليا موع وجوود روزل دموو  ب ورالحو  سو  القظووة الهوائيو
األجزاء خاظة السفلية مرها وجود وعض الق ع الفوريرية ب والاهان الرئاين وشكل مراشر ب واألكياة الهوائيوة اوزداد 
جدرارها سماكة  وقود رجود أحياروا  وعوض الق وع الفوريريوة أليهوا ب وااضوخط الجيوون األرفيوة واحوة الحجاجيوة ووجوود 

وأحياروا  ماجوروة ب ورالحو  الاهاووا  سوريريوا  ألو  غشواء القلون وأحياروا  ألو  غشواء الكوود ب  سوائل الاهاويوة وهوا مظولية
والاهاوا  معويا  خفيفا  يراسقخ رزل دموو  رواأط ألو  غشواء المعودة الغديوة ب والاهوان األأضواء الاراسولية سو  الموويض 

 وقراة الويض مع رزل دمو  وخاظة أرد الدجاج المزركش .
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 : Treatment and Prophylaxis المعالجةطرق الوقاية و 
 التحصين :

اع وو  اللقاحوواة الحاويووة ألوو  سيروسوواة حيووة ضووعيفة الضووراوة وللووإ وحسوون روووي ال يوور وواقووع الموورض سوو  
المر قة ب سف  حال المرض مساو ن يجن أزل العامول المرضو  واحديود هوياوخ ب ومون  وط يظورع اللقواح المراسون 

أل  الفيروة المية أون  ريوع الحقون احوة جلود الجرواح ووين الفخول والظودر ويورجط واع   هله اللقاحاة الحاوية 
 أرها مراأة اسامر لمدة رظل أاط .

 
 

 مرض التهاب الشعب الهوائية المعدي
Infectious Bronchitis Disease ( I.B ) 

 :  Definitionتعريف
ية ورسوووة رفوووع مرافعووة أروود موورض سيروسوو  معوود  يظووين الوودجاج وووأمووار مخالفووة ب وياظوول ووووأراض ارفسوو

الظيظان بكما يسون ارخفاضا  س  رسوة إرااج الويض مع حدوث اغيوراة سو  شوكل وحجوط الويضوة ب وارخفاضوا  سو  
هواسن ب   Havin اشوالإ و  Schalk  س  أمريكا العالموان 2932مرة أاط  رسوة الفقة ب وقد أرل المرض ألول

 دول العالط . ووعد للإ أألن أن وجود المرض س  العديد من
 : Etiologyالمسبب 

 وإل  أائلة الفيروساة الااجية وحيد السلسلة  RNA أوارة أن سيروة ر حمة راشحة ر يرام  إل  مجموأة الي
 Coronaviridea Familyوإلوو  جوورة Coronaviridea  ووردة الاسوومية والاوواج موون الاشوواوخ وووين شووكل

 والشكل الااج  لرواة دوار الشمة  الفيروة

 : Epidemiology ئية المرضوبا

 : and Distribution Incidenceتواجد وانتشار المرض 

سو  العديود مون دول العوالط ب واوجود دراسواة  2932أألن أن وجود مورض الاهوان الشوعن الهوائيوة مرول أواط 
 وأوحاث ادكد وجود مرض الاهان الشعن الهوائية س  الق ر العرو  السور .

 : Susceptibilityالقابلية لإلصابة 

اعد  يورالدجاج أك ر أرواي ال يور حساسية اجاه ااظاوة وهلا المرض وخاظة س  األأمار الظغيرة ب وقديما  
الهوائيوة ر ورا  ل هوور ااظواوة واألأموار الظوغيرة إال  كارة الاسمية للمرض وورخ أدو  الظيظان والاهان الشعن

كوز ااظواوة والجهواز الاراسول  األر وو  واودد  إلو  مشواكل أرخ وجد وون الدجاج الويواض يظوان وهولا المورض واار
 ااعلع وإرااج الويض ورسوة الفقة .

 : and Transmission Mode of Infectionطرق انتقال العدوى 

 العدوى األفقية :

ااط والدرجة األول  أن  ريع االاظوال المواشور واالحاكواإ ووين ال يوور المريضوة وال يوور السوليمة ب ويراقول 
فيروة أن  ريع  رحخ مع مخلفاة ال يوور المريضوة وموع ااسورازاة الدمعيوة والسويالراة األرفيوة ب أموا اراقوال ال

الفيروة أن  ريع الهواء سإن للإ ممكن الحدوث ولكن لمساساة قظيرة جدا  ب ويمكن أن اواط العودو  أون  ريوع 
 رسان وما شاوخ للإ.األدواة المساخدمة س  الاروية والرقل والماء والعلل الملوث واا

 العدوى العمودية :

اخالل الواح ون س  هلا الجارن ك يرا  ب وكان هراإ وجهاة ر ر مخالفة حول إمكارية اراقال العامل المسون أن 
ض  ريع الويوض ب سمن المعرول أن الويوض المخظوة والراجمة أن أمهاة مظاوة ارفع األجروة داخول هوله الويوو

 رايجة او ير الفيروة
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 Symptoms :عراض األ
أياموا  وسو  حوال العودو  االظو راأية سوإن ساورة  3اعد سارة الحضوارة لهولا المورض قظويرة جودا  وال ازيود أون 

 ساأة . ويكون سير المرض واراشاره سريعين جدا  س  مح اة اروية الدواجن . 33 – 21الحضارة ااراوح وين 

 أسابيع : 6األعراض عند طيور الدجاج بعمر أقل من 

  الوداية رالح  أأراضا  أاموة ااميوز وويارافاي سو  حورارة جسوط ال يور وخموول وسقودان الحيويوة أرود ال يوور س
وارخفاض س  الشوهية  وط رالحو  أأراضوا  ارفسوية وهو  أووارة أون رشووحاة يراسقهوا سوعال وأ وة وظوعووة سو  

يووة وسوويالراة أرفيووة والاهووان سوو  الاوورفة و الاهووان ملاحمووة العووين والمجووار  الارفسووية يوودد  للووإ إلوو  إسوورازاة دمع
الجيون األرفية ب ويمكن أن رالح  وورخ أرد كل زسير يراجل جسط ال ائر المريض ب ويسامر المرض وهله الظورة 
لمدة أسووأين اقريوا  بواكون الرايجة رفوع ال ير وسون للإ يعود إل  االخاراع الرااج أن وجوود كميواة كويورة مون 

 اسد المجار  الارفسية العليا والشعن الهوائية س  الرئاين . الراحاة االلاهاوية الا 

 أسابيع . 6األعراض عند الدجاج بعمر أكبر من 

ااميز األأراض س  هلا العمر ووأراض ارفسية سق  ب أما األأراض األخر  سال رشاهدها وكلما اقدمة ال يوور 
 والعمر أظوح من الظعن مالح ة أية أالماة مرضية .

 الدجاج البياض : األعراض عند

وعد العدو  ووقة قظير رالحو  ارخفاضوا  كويورا  سو  رسووة إراواج الوويض ب أواوقفوا  سو  إراواج الوويض وقود اظول 
الرسوة إل  الظفرب وارخفاض رسوة إرااج الويض يعود إل  ارافاي درجوة حورارة جسوط ال وائر المظوان ب مموا يودد  

ال  إل  سقدان شهية ال ائر المريض ب ومن  ط إلو  اضو ران وخلول إل  خلل و يف  س  أجهزة الجسط الداخلية ووالا
و يف  س  سلية أمل الموايض ووالاال  يرخفض إرااج الويض ب أما رسوة الافقية ساكون مرخفضة جدا  حيث وجد ووون 

ومون  وط  رسوة كويرة جدا  من الظيظان ال اخرج من الويضة إل  الحياة و ارفع داخل الويضة س  المرحلوة الجريريوة ب
سيما إلا حدث الافقية سإن الظيظان اكون هزيلة وظغيرة س  الحجط ب وقد رالح  أحيارا  اورما  س  األجزاء الوارزة 
من الرأة والعرل والدالياين أرد الدجاج الوياض بأما إلا كارة العدو  وشكل موكر وأرد ظيظان الودجاج الويواض 

  رسوة إرااج الويضب ويكون حجط الويوض غير  ويع  ) ظوغيرة الحجوط سإررا رالح  أ راء سارة الاوويض ارخفاضا  س
ومشوهة ( ب ورالح  اخاال  زالل الويض والمح مع وجود رق  اركرزيوة ويضواء ألو  زالل الوويض أحياروا  ب ورسووة 
الافقية ضئيلة جدا  ب وس  الغالن يراسع المرض وعوض األموراض األخور  رايجوة لضوعل مقاوموة ال وائر المظوان 

  ل مرض المايكووالزما .م

 : Gross Lesions الصفة التشريحية

لد  إجراء الظفة الاشريحية لل يور الراسقة أو المريضة ومرض الاهان الشعن الهوائية المعد  يمكن أن رشاهد 
 الاغيراة المرضية الاالية :

 أسابيع : 6طيور الدجاج بعمر أقل من  –أوالً 

ظوة الهوائية مع وجود رزل دمو  أل  األغشية المخا يوة ووجوود اراشواح وجود الاهان س  الجزء السفل  للق
خلو  الاهاو  ب كما يمكن أن رشاهد وعض الاغيراة االلاهاوية س  األجزاء العلوية الارفسوية للقظووة الهوائيوة سيموا إلا 

سو  األرسوجة الرئويوة ب ب والاهاووا  رئويوا  ووجوود راحواة الاهاويوة واساسوقاء  كارة الظيظان ظغيرة جودا  سو  العمور
 واكون الشعن الهوائية ممالئة والراحاة االلاهاوية ب إضاسة إل  الاهان األكياة الهوائية والجيون األرفية .

 أما التغيرات التي يمكن مالحظتها على قناة البيض فيما لو حدثت العدوى بشكل مبكر فهي :

ال ويعو  ب وااضوخط قرواة الوويض واضويع مون  قظر قراة الويض وحيث يظل  ولهوا إلو   لوث أو رظول ال وول
 مكان إل  سخر ب ويكون القمع المساقول للويوض مغلقا  .

 عند الدجاج البياض : –ثانياً 

اكون الاغيراة الا  يمكن مالح اها سيما لو حد ة العدو  ل يوور الودجاج الويواض سو  األأموار الكويورة أووارة 
 وال رالح  أية اغيراة س  قراة الاوويض .أن اركماش الموايض واألغشية المغلفة لها 
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 : Differential Diagnosis التشخيص التفريقي

مرض داء الرشاشياة - C.R.D مرض المايكووالزما-رض الريوكاسل -الاهان الحرجرة والرغام  المعد  مرض 
 ال ير  

 : Treatment and Prophylaxis طرق الوقاية والمعالجة

 التحصين :

ن المرض أن  ريع إأ اء اللقاحاة الحية المضعفة ب ولكن يفضل أن ياط أزل الفيروة والاوكود ااط الوقاية م
مرخ ومعرسة هوياخ وخاظة أرد حدوث األووئة واسامرارية  هور المرض س  ولد ما ووعود للوإ يواط احضوير اللقواح 

 ومن  ط الاحظين ضد المرض .

 :  Vac Iلقاح -1

ب وممكون  H 120أيضوا  ووي أسواويع واسوم  4 – 3ماء الشرن ووعمور وهو أارة ضعيفة الضراوة واع   مع 
 إأ اء اللقاح وعمر أياط س  حال كارة المراأة األمية ضعيفة.

 : Vac IIلقاح  -1
ب ويرظح  H 52 أشهر واسم  وي 3واع   مع ماء الشرن ووعمر  H120 وه  أارة أك ر ضراوة من العارة

أ رووواء ساووورة إأ ووواء اللقاحووواة ألن هوووله اللقاحووواة اووودد  إلووو  ارشوووي  وإأ ووواء المضووواداة الحيويوووة واسوووعة ال يووول 
 المايكووالزما وخاظة سيما لو كارة  رول الاروية والاغلية غير جيدة.

 

 Gumboro Diseaseمرض الجامبورو 

 Infectious Bursal Diseaseمرض الجراب الخمجي
 

 :  Definitionتعريف

الوالغ ياظل واع يل الجهاز المراأ  وخاظة الخاليا اللمفاوية مرض سيروس  حاد شديد السراية للدجاج غير 

 رسوة رفوع معادلة .مع حدوث س  جران ساوريش  إضاسة إل  اوخر الرمو 

 : Etiology المسبب
ارام  لعائلوة  Avian birna virus type1األول حمة راشحة ) سيروة ( ادأ  حمة ويررا ال يرية الرم  

والاوو  اضووط جرسووا  واحوودا  هووو جوورة سيروسوواة الويررووا ال يريووة birna viridae family   سيروسوواة الويررووا
Avibirnavirus . 

وهو سييروة أيار  ) غير مغلل ( مقاوط للعوامل   RNAالرراالفيروة سلسلة مضاأفة من الحمض الروو  يمالإ 
أشوهر  5-4ائر الودواجن لمودة سو  ح ووالكلوروسوورط ويمكون أن يوقو  حيوا   الويئية ولك يور مون الم هوراة م ول ااي ور

 : Serotypeوهراإ رم ان مظليان 
هو المسدول أن إحداث اامراضية س  الدجاج ويسوون ا ووي  مرواأ  لل وائر ويضوط هولا الورم   النمط المصلي األول

 كال  من : 
   Classic IBDVاللرار  الممرضة الكالسيكية -
  VVIBDVاللرار  شديدة الضراوة -
 . لديهاسقد أزل من الحوش والو  والدجاج ودون أن يسون أأراضا  مرضية  الثاني النمط المصلي أما

خاالسوواة غيوور كاملووة حيووث أن العالقووة ااخالوول لرار  الوورم  المظوول  األول سيمووا ويرهووا وظووفاة مولوود الضوود لكوون ا
لورم  المظول  و وة أيضوا  أن اخاالسواة مولود الضود وجودة سو  ا % 30الاظالوية وين هله اللرار  قد اظل حا  

 ال ار  .
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الوولرار  الكالسوويكية لعوودو  والمحضوورة موون الوولرار  المغووايرة أن احموو  موون ا لحيووةوامع لووة اللقاحوواة الاسووا يع 
والمغايرة ولكن اللقاحاة المحضورة مون الولرار  الكالسويكية لوط اسوا ع حمايوة ال يوور المعرضوة للعودو  والولرا  

 المغايرة .
 : Epidemiologyوبائية المرض 
 : Hostsقابلية العدوى 

ال يوور األظوغر مون ويمكن أن اظوان من العمر ب  3-3ألسووي ا يظين الدجاج الظغير والياسع خاظة وين
 أأراٌض سريرية . أليها  هرأن اأساويع والعدو  لكن دون  3

أووراٌض ط اسوجل ألوواوط أوزل الروووي المظول  األول موون خوالل أووئوة حقليووة مون الحوووش والوو  وظوغار الرعوواط ب لكون 
 .أليها ؟واضحة 

 : Transmissionانتقال العدوى 
اراقال وشكل مواشر وكللإ ووال رع الميكاريكيوة أون  ريوع الووث معوداة الح وائر وأون  ريوع العواملين الياط ا

واألأالل دورا  س  رقل المرض من مر قة ألخر  ويلعن اللوان والديدان واجهيزاة رقل ال يور سلياة والعن 
وجود يلقوارض الماواجدة س  الح ائر دورا  سو  رقول العودو  حيوث يواط أوزل الفيوروة مرهوا ال األخر  إضاسة ل

اراقال المرض أموديا  أن  ريع الوويض ب وال يوور الشواسية ال احمول الفيوروة خاظوة موع اقودمها اإ واة أل  
 والعمر . 

 : Incubation Period فترة الحضانة
أياط من الاعرض  3-1الح  األأراض أل  ال يور المظاوة وعد اكون سارة الحضارة قظيرة حيث يمكن أن ا

 ساأة من الاعرض للعدو  . 14للعدو  . سيما رالح  الاغيراة الرسيجية المرضية أل  الجران وعد 
 : Clinical signs األعراض

مة يودأ  هوور األأوراض أوادة سو  اليووط ال الوث وعود العودو  واسوامر حاو  اظول إلو  قماهوا سو  اليووط الخوا
 سير المرض هلا مميزا  لإلظاوة الكالسيكية . يعد والسادة  ط ااراجع واخاف  رهائيا  وين اليومين ال امن والااسع و
مع حدوث إسهال مائ  أو مويض   Vent pickingاكون وداية األأراض وون ارقر ال يور مجمعها ) رقر المخرج (

 ويودو ماسخا  . ووسون ااسهال يوال الريش ويلاظع حول ساحة المجمع 
 يحودث يروافش الوريش وأحياروا  ب واظان ال يور وضعل شهية وياووخر رموهوا موع  هوور أالمواة الخموول والاعون 

 ارسع حرور .
قد يرقد ال ائر أل  األرض ورأسخ مادل  لألسفل أو مركمش رحو الظدر مع  هور أالماة رجفان الجسط واألرجل 

 لعيرين ويحدث الرفوع .وس  الرهاية اقل حركة ال يور ب واغلع ا
 : Gross lesions اآلفات التشريحية

موع وجوود روزل دموو  مخالول الشودة  ناودو العضالة محاقرة داكرة اللون خاظوة أضوالة الظودر والفخولي
سيوروة الجواموورو يع ول سليوة اخ ور الودط ال ويعيوة وي هور الروزل أحياروا  ألو  قاأودة القلون  وسون الروزل أنأليها

كما ااول  الكلياان حيث  ة باألمعاء أل  مفرزاة مخا ية زائداحاو  د أالماة اجفال أاط للج ة ووجوا .واألمعاء
اكون واهاة اللون مع وجوود رقوا  رزسيوة وامواالء الحوالوين ووومالح الوولوة وأحياروا  ااضوخط الكليوة اضوخما  شوديدا  مموا 

وجوودا  سو  ال يوور الراسقوة مون المورض أو الوإ الاو  يفقدها و يفاها ال ويعية واكون اغيراة األمعاء والكلياين أك ر 
اكون س  مراحل ماقدمة من ااظاوة ب ويرما اودو الكلياان  ويعياين ودون اغيراة اولكر إلا موا لوحوة ال يوور وهو  

 س   ور المرض الكالسيك  .
يوودأ ة الجواموورو حيوث يعاوور هودسا  لفيروسوا Cloacal Bursaالاغيراة األك ر امييزا  س  جران المزرع اشاهد 
يغ   سو حخ المظول  ووالاضخط والحجط والوزن ) اضخط الاهاو  ( وسون الولمة وزيادة االحاقان الدمو  الجران 
ويظووح الواخ   ال وول  للجوران واضوحا  مون  Gelatinous yellowish transudateأظوفر هالمو   رضوح

 الس ح الخارج  وياغير لورخ األويض ال ويع  إل  اللون
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ياضخط ال حال وشكل وسي  أحياروا  موع وجوود وودر رخريوة موزأوة وارا واط ألو  سو حخ ويالحو  أحياروا  و يم الكر 
هلا الروزل قود يكوون  Gizzardرزل دمو  س  ال وقة المخا ية س  المر قة الفاظلة وين المعدة الحقيقية والقارظة 

 شديدا  ويودو كشري  أحمر داكن أو مزرع س  هله المر قة .

 : Prevention and control والتحكمالوقاية 

 : Vaccines اللقاحات

 اللقاحات الحية المضعفة واللقاحات المعطلة ) الزيتية ( .

 Live vaccines النوع األول: لقاحات حية

وه  أوارة أون لقاحواة محضورة مون لرار  حقليوة للمورض مضوعفة ألو  الموزاري الخلويوة أو أجروة وويض 
 ريع ماء الشرن أو الرلال أو الاق ير س  العين . واقسط إل   ال ة أرواي حسن شودة  الدجاج ب ويمكن إأ ادها أن

 ضراواها .
اع   س  األيواط األولو  مون العمور وااظول وعودط  : Mild live vaccineلقاحاة حية ضعيفة الضراوة -1

 اامراضية  ووضعل رد الفعل المراأ  وأدط اسا اأاها خرع المراأة األمية المرافعة. 
 وااظل وإمراضية ضعيفة إضاسة  : Intermediate vaccineلقاحاة حوة ماوس ة الضراوة  -1 -1

 إمكارية خرع المراأة األمية الماوس ة وورد سعل مراأ  موكر وواغيراة س  جران ساوريشيوة.     

 وااظل وإمراضية قوية إضاسة  : Hot Vaccine( Intermediate plusلقاحاة ضارية ) -3 -3

 ية خرع المراأة األمية العالية وورد سعل مراأ  موكر وواغيراة س  جران ساوريشيوة.إمكار     

 : Inactivated Vaccinesالروي ال ار  : اللقاحاة المع لة الزياية 
احضر من لرار  مع لوة )مقاولوة( واع و  حقروا  قوول إراواج الوويض لق عوان األمواة وااميوز ووون زمون اماظاظوها 

 ية  ويلة األمد .و  ء واع   مراأة دمو
 
  

 مرض جدري الطيور

Fowl pox 
 :  Definitionتعريف

مرض جدر  ال يور أوارة أن مرض سيروس  معد  ب يظين وعض أرواي ال يور وياظول وووأراض الاسومط 
الدمو  وواغيراة الاهاوية أل  الجلد واألغشية المخا ية ا هر وشكل  فح جلد  وو ور جلدية واوضعاة سيوريرية . 

 لمرض الجدر  الفضل األول س  وداية معرسة ألط المراأة والاحظين ضد األمراض .كان 
 : Etiologyالمسبب 

الاو   Pox Viridaeالل  يرامو  إلو  مجموأوة سيروسواة الجودر    Pox Virusأوارة أن سيروة الجدر 
 ب وهو  رائ  السلسلة ويحي  وخ غالل .  DNAارام  إل  مجموأة 

أاوراة مون سيوروة جودر   4و أكوور أروواي الفيروسواة حجموا  ب أورل حاو  اآلن كما أن سيوروة الجودر  هو
 ال يور وه  :

 Fowl Pox Virus فيروس جدري الدجاج

 Turkey Pox Virus فيروس جدري الرومي

 Pigeon Pox Virus فيروس جدري الحمام

 Canary Pox Virus فيروس جدري الكناري
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 : Epidemiologyوبائية المرض 

 : Susceptibilityبلية لإلصابة القا
يظووين موورض الجوودر  وعووض أرووواي ال يووور مرهووا الوودجاج والروموو  والكرووار  والحموواط والفوور  والووغوواء 
والعظاسير ب كما وجد وون هراإ أالقة مع العمر حيث وجد وون ال يور الظغيرة والعمر أقل قاولية لإلظاوة ومرض 

ةب واكوون ااظواوة أرود الودجاج والرومو  أك ور شودة سو  سظول  الخريول الجدر  ب ويعود للإ لوجود المراأة األمي
 والشااء .

وااظاوة واألمراض الارفسية م ول المايكووالزموا أوامول  Aكما وجد أن ارخفاض مقاومة ال ير ورق  سياامين 
 ازيد من شدة ااظاوة . 

 : and Transmission Mode of Infectionطرق انتقال العدوى 

 قية :العدوى األف

اوواط العوودو  األسقيووة سوو  موورض الجوودر  وشووكل مواشوور موون خووالل االحاكوواإ واالاظووال والمخال ووة وووين ال يووور 
المريضة والسليمة ب ووشكل غير مواشر أن  ريوع العلول والمواء الملووث ووالفيروة وأون  ريوع العموال والوزوار 

 لحشراة والجرلان . واألدواة المساخدمة س  الاروية وأن  ريع ال يور الورية ال ليقة وا

 العدوى العمودية :

 اشير الدراساة واألوحاث وون العدو  العمودية ال العن أ  دور مهط س  رقل العدو  .

 : Symptomsاألعراض 

يوما  ب وااوقل شدة ااظاوة وسرأة اراشار المرض أل   24 – 4ااراوح سارة الحضارة لمرض الجدر  وين 
لل ير والعوامل الا  ااعلع و رول الارويوة والاغليوة والمروا  ب وا هور األأوراض ضراوة الفيروة والحالة العامة 

 س  مرض جدر  ال يور وظور ماعددة وه  :
 الروي الجلد  : رشاهد هلا الروي س  أغلن األحيان أرد الدجاج والروم  . أوالً :
الروم  وس  األأموار الفايوة ب أموا ال يوور الروي الدساير  : رشاهد هلا الروي س  أغلن األحيان أرد الدجاج و ثانياً :

 األخر  ساكون ااظاوة أردها معادلة ورادرا  ما اظان  يور الحماط .
 الروي المخال  : ورجده أرد  يور الروم  والدجاج س  األأمار كاسة اقريوا  . ثالثاً :

 النوع الجلدي : –أوالً 

خالية من الريش والسويما سو  مر قوة الورأة ر العورل ب ا هر الاغيراة المرضية س  هلا الروي أل  األماكن ال
الدالياين ب األلن ب الوجخ ب جفون العيون ب زوايا الفط ب ساحواة األرول ر ومر قوة األرجول وأ ورال األجرحوة وحوول 
ساحووة المجمووع ب ووجوود أن هووله الاغيووراة المرضووية يمكوون أن ا هوور سوو  األموواكن المغ وواة وووالريش أيضووا  وإن ا ووور 

 المرضية ا هر أل  الرحو الاال  : الاغيراة
اودأ وشكل  فح أو و راة ظغيرة جدا  لورها أويض رماد  أو رماد  محمر وسو حها أملوة ب وهروا رشواهد ووون 
وشرة الجلد ازداد سماكاخ ب ومع اقودط المورض يوزداد حجوط الو وراة واكوون أحاديوة الاكووين ويكوون ملمسوها  ريوا  ب 

وأرود سواح الو ورة رجود ووداخلها موواد ظوفراء اللوون ب وموع اقودط الحالوة يوزداد حجوط ويظوح لون قمة الو ورة أظوفر ب 
الو راة أيضا  ويظل حجمها إل  حجط حوة العدة وأحيارا  إل  حجط حوة الجوزة وشكلها يشوخ رأة زهرة القرروي  ب 

مية ال ااواسع مع ال واهر واعد هله الاغيراة المرضية مميزة للروي الجلد  ولكن مع اسامرار اقدط المرض سإن الاس
 والاغيراة وهرا رجد :

إما أن يوخل المرض سيره رحو الشفاء ب وهرا رالح  اشكل أقيداة اراج أن اجفال الو راة ومع اقودط المورض 
اظوح هله العقيداة قشورا  ب  ط اسق  هله القشور واارإ مكارها وشرة جديدة أليهوا ردووة وموع مورور الوزمن اخافو  

 وي لع أل  هله الظورة المرضية اسمية مرض حميد س  ظوراخ وشكلخ . هله الردوة ب
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أما إلا حد ة أدو   اروية جر ومية وه  س  الغالن رايجة الحإ والهرش للعقيداة الماشكلة سإن المرض يوخول 
فووع ب شكال  سخر وأشد خ ورة ب حيث ي هر الاهان اقيح  س  أماكن العقيداة وس  م ول هوله الحالوة اوزداد رسووة الر

وال يور الاو  اشوف  اكوون إظواواها الجلديوة أميقوة وا ول الردووة الماشوكلة وشوكل دائوط رردووة دائموة رب وي لوع ألو  
 المرض س  هله الحالة وورخ مرض خ ير س  شكلخ وظوراخ .

 النوع الدفتيري : –ثانياً 

لاحموة العوين واألرول والفوط ا هر الاغيراة المرضية س  هلا الروي ألو  األغشوية المخا يوة المو روة لكول مون م
والحرجرة والولعوط والرغام  ب ويالح  س  وداية المرض  هور أأراض أامة أل  ال ير المظوان م ول ارخفواض 

 س  شهية ال ير المظان وارافاي س  درجة حرارة الجسط وخمول وسقدان للحيوية .
سويالراة أرفيوة وإسورازاة دمعيوة  أما أن سير المرض والاغيراة المرضوية سو  ملاحموة العوين واألرول سورالح 

اكون س  وداياها مظلية ومع اقدط الحالة المرضية اظوح قيحيوة ب واماود ااظواوة إلو  الجيوون األرفيوة وهروا رالحو  
الاهاوووا  سوو  الجيووون األرفيووة وملاحمووة العووين حيووث ااووورط الجفووون والاظووع ووعضووها الوووعض ب ويكووون سووير الموورض 

 ية المخا ية المو رة للفط والولعوط والحرجرة والرغام  أل  الرحو الاال  :والاغيراة المرضية أل  األغش
اودأ الاغيراة المرضية أل  هله األغشية المخا ية و هور  فح ورد  اللون ب حجمها ظغير جدا  وحجوط رأة 

جوط قاسوية الدووة ب ومع اقدط المرض يزداد س  الرمو واالرافاي وس  الرهاية يظوح ألو  شوكل أقيوداة ظوغيرة الح
 القواط ووشكل مرفرد  ط يزداد حجمها وااظل ووعضها الوعض واظوح أل  شكل ق ع ديفايرية .

افقد األغشية المخا ية لمعارها سو  هولا ال وور ويظووح لورهوا رماديوا  ب وموع مورور الوزمن يظووح لورهوا أوويض 
جودها ب ويمكن رزأهوا ولكون يحودث روزل وقوامها سيور يريا ب واكون الق ع الفيوريرية الماشكلة ملاظقة س  أماكن و

 دمو  ورجد س حا  ملاهوا  مدمما  س  مكان الريزي .
ب ويعوود سوون الرفووع غالووا  إلو   % 50 – 20يوخل هلا الروي دائما  الشكل الخ ير وااراوح رسوة الرفووع ووين 

سداد المجار  الارفسية ويراسع للوإ االخاراع وسون وجود الراحاة االلاهاوية س  الممراة الارفسية ب مما يدد  إل  ار
ارخفاض س  إرااج الويض ويحدث هلا الروي س  الغالن أرد  يور الدجاج والروم  ووعمور أودة أسواويع ب وقود رجوده 
أرد وعض ال يور المظاوة والروي الجلد  ورادرا  ما اظوان ووخ  يوور الحمواط ب ورالحو  أأراضوا  ارفسوية سقو  أرود 

 . وعض أرواي ال يور األخر 
 النوع المختلط : –ثالثاً 

يعد هلا الروي من ااظاوة ومرض الجدر  من أشد األرواي خ ورة وخسارة ب حيث رشاهد الاغيراة المرضية لكوال 
الروأين الجلد  والدساير  وآن واحد كما ورد شرحها ساوقا  ب واكون رسوة ااظاوة والرفوع والروي المخال  مرافعوة 

 والروم  أك ر أرواي ال يور قاولية لإلظاوة وهلا الروي . جدا  ب واعد  يور الدجاج

 : Gross Lesionsالصفة التشريحية 

لد  إجراء الظفة الاشريحية أل  ال يور المريضة أو الراسقة سإررا رالحو  ووون اآلسواة الماكوروة رايجوة ااظواوة 
الودساير  أو المخوال  ب كموا رالحو   ومرض الجدر  ه  األأراض الا  اط لكرها ساوقا  سواء سو  الرووي الجلود  أو

أل  ال يور المظاوة الهزال الشديد ووشكل واضح ب واحاقارا  واساسقاء  سو  الرئوة إضواسة إلو  الاهوان سو  المجوار  
 الارفسية وأحيارا  الاهان س  األمعاء .

 : Treatment and Prophylaxisطرق الوقاية والمعالجة 

 مدة أسووي .مع العليقة ول  Aإأ اء سياامين -2
 إأ اء مضاداة حيوية واسعة ال يل لمدة أسووي . -1
 العمل أل  اظحيح أخ اء الاروية والاغلية إن وجدة .  -3

ولاخفيل حدة األأراض يمكن أن راوع مايل  وخاظة أرد ال يور غالية ال من ب حيث رقوط وريزي القشور سوواء 
ب  ط  % 20لة مكان رزأها والم هراة م ل محلول ظوغة اليود أكارة أل  الجلد أط أل  األغشية المخا ية  ط معام

رقوووط وغسوول العووين وووالم هراة والمضوواداة الحيويووة الموضووعية واكووون معالجووة الجيووون األرفيووة أوون  ريووع ساحهووا 
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الجة جراحيا  ب ساخرج المواد االلاهاوية وياط ا هيرها ومواد م ل مركواة اليود أو راراة الفضة . ووعد للإ اااوع المع
 والمضاداة الحيوية موضعيا  ووشكل أاط . 

 الوقاية من مرض الجدري :

 اللقاحات :

 لقاح فيروس جدري الحمام :

أوارة أن لقاح يحاو  أل  سيروة جدر  الحماط الضار  ب ويع   ل يور الدجاج ووأمار ظوغيرة مون أجول 
راضوية ب كموا يع و  ل يوور الودجاج الوقاية من مرض الجدر  أن  ريع خدش جريوواة الوريش وال يسوون أيوة ام

الوياض س  مرحلة الاوويض أ راء حدوث األووئة أو س  حال ضعل مقاومة  يوور الودجاج رايجوة ااظواوة ووومراض 
 أخر  وللإ من أجل وقاياها من المرض 

ال يساخدط هلا اللقاح س  احظين  يور الروم  ضد مرض الجدر  وسون أودط اكووين مراأوة كاسيوة ب ويع و  
 اللقاح ل يور الحماط سق  س  حال حدوث األووئة ولل يور المظاوة والمرض . هلا

ريشوة ألو  األقول  25 – 20واعد  ريقة حإ جريواة الريش ومادة اللقاح  ريقة قديمة ومدمية حيث يواط روزي 
 من الس ح الداخل  للجراح .

 لقاح فيروس جدري الدجاج المضعف :

المضعل ب ويفضل اساخدامخ أرد  يور الدجاج وعد أملية الاحظين  يحاو  اللقاح أل  سيروة جدر  الدجاج
أشهر وللإ من أجل الحظول أل  مراأة ودرجة أالية ولفارة  ويلة ب ألما  أرخ قود يرواج  3-1ولقاح جدر  الحماط وي

 أن للإ  هور وعض ااظاواة الفردية الا  ااوقل شداها أل  مقاومة ال ير وال رول المحي ة.
اللقاح س  احظين  يور الروم  و يور الفزان حيث يع   مراأة جيدة وكاسية ب وال يسواخدط أرود  يساخدط هلا

أسوووأا  أون  ريوع الووخز  21-21 يور الحماط لعدط اكوين مراأة كاسية ب ويع   هلا اللقاح ل يور الدجاج وعمر 
كويرين واكون كمية الفيروة الداخلوة  السريع س   رية الجراح ب ويرظح وهله ال ريقة ألرها ال احااج إل  جهد وأمل
 إل  األجهزة الداخلية قليلة والخاليا الوشرية الماكا رة س  أماكن الحقن قليلة .

 

 

 Epidemic Tremorمرض االرتعاش الوبائي

 Avian Encephalomyelitis التهاب الدماغ والنخاع الطيري
 : Definitionتعريف 

 ئيس  وأحيارا  الحوش و يورا  أخر معِد يظين الدجاج وشكل ر مرض سيروس 
وحدوث أأراض أظوية وخاظة أدط الاراسوع الحركو  واراعاشواة سوريعة للورأة  ياميز س  ال يور الظغيرة

 والرقوة والشلل ب يسون س  ال يور الكويرة ارخفاضا س  إرااج الويض .
 : Etiologyالمسبب 

موووون أائلووووة الحموووواة الويكورراويووووة  Entero virusحمووووة راشووووحة ) سيووووروة ( اوووودأ  الحمووووة المعويووووة 
Picornaviridae  وجرة الحماة المعويوةGenus Entero    الفيروسواة المعويوة ( .يملوإ الحموض الرووو (

 ( ال يوجد اخاالساة مظلية وين أزوالة هله الحمة  RNA–)ررا 
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 :Epdimiology الوبائية 
ة ب ويراشور سو  أورووا وك يورا  مون ولودان العوالط وموا أرل المرض أول مرة س  وداية ال ال ييا انتشار المرض :
 السور   سيها الق ر العرو 

 : Hosts قابلية الخمج

والفوزان ب واكوون ال يوور الظوغيرة أك ور  Quail يحدث الخمج الحقل  س  كول مون الودجاج والحووش والسومار 
 السادة من العمر.قاولية لإلظاوة من ال يور الكويرة ومن الرادر  هور األأراض وعد األسووي 

 كما اكون ظغار الو  والحماط ودجاج غيريا قاولة للخمج الاجريو  ومقاومة للخمج ال ويع  أو الحقل .
 : Transmission انتقال الخمج

يراقول أون  ريوع الفووط حيوث يعاوور الموواء والعلول الملوو ين وووالزرع مظودرا  للخموج ب ا وورح الحموة موع الووزرع 
راقل الخمج أيضا  أاموديا  أن  ريع الويض حيث ا رح الحمة مع الويض خوالل ال وور يراشر إل  وقية ال يور ووا

الحاد للمرض ووعد الفقة يمكن أن االح  أأراض المرض أل  الظيظان الا  ارقل وودورها ااظواوة أون  ريوع 
 مع زرقها إل  الظيظان السليمة  رح الحمة

 :Clinical Sign األعراض  
االرح ا  العاط والاعن وارافاش الريش وسقدان الشهية  ط ا هور األأوراض العظووية ألو  رشاهد أأراضا  أامة م ل 

شكل أدط اراسع حرك  )ررح( واخاالل أ راء السير  ط شلل جزئ  س  الوداية يا وور إلو  شولل كامول وارقود ال يوور 
قوة وأحيارا  س  الجسوط أل  مفظل العرقون وا هر أل  أدد قليل مرها روواة من اراعاشاة سريعة س  الرأة والر

ب وقد ال االح  هله االراعاشاة إال وعد اخويل ال يور أو وضع الظو  المظوان ألو  راحوة اليود وشوكل مقلوون 
 أل   هره حيث يمكن الشعور واالراعاشاة الدقيقة ب واقع ال يور س  الرهاية أل  جاروها وارفع.

 اض ارااج الويض ورسوة الفقة.س  ال يور الكويرة يالح  اض ران الرديا والعم  وارخف

 : Gross and Microscopic Lesionsاآلفات التشريحية والمجهرية 

ال اشاهد سساة اشريحية ووالعين المجوردة ولكون اشواهد اغيوراة مجهريوة سو  الرسويج العظوو  ووعوض األأضواء 
حول األوأية الدمويوة سو  حيث يحظل اهدط س  خاليا وأرسجة الجهاز العظو  المركز  مع اراشاح خاليا ليمفاوية 

رسيج المخ والرخاي الشوك  ما أدا المخيخ وهله الاغيراة ال اشاهد س  األأظان ال رسية أل  أكة ما يحدث س  
 مرض مارإ .

 : Diagnosisالتشخيص 
 الاشخي  الحقل  : -2

د هوولا يوواط وضووع الاشووخي  الحقلوو  المووودئ  موون خووالل مشوواهدة األأووراض الرمولجيووة واوواريخ الق يووع ويدكوو
 الاشخي  أرد مشاهدة حاالة االراعاش أل  وعض ال يور .

 الاشخي  المخور  :  -1
 أمل مقا ع رسيجية ومشاهدة الاغيراة المرضية الرمولجية . -
 . ELISAوعزل المسون أل  أجرة الويض ومن خالل االخاواراة المظلية كاخاوار الاعادل الفيروس  واخاوار الي  -

 :  Prevention and Treatmentتحكمالعالج والوقاية وال
اارااج ب وال اوجود معالجوة  يظوح الق يع الشاس  من الخمج ممرعا  ضد الخمج الاال  واسامر المراأة  يلة سارة

راجحة من أأراض ااظاوة الحادة وال ريقة الوحيدة للاحكط والمرض ه  اساخداط اللقاحاة خالل مرحلة الرمو لمرع 
الرضوووج ومرووع اراقووال الحمووة أوون  ريووع الووويض إضوواسة إلوو  أن المراأووة األمويووة احموو   حوودوث الخمووج وعوود ساوورة
أسووي . ويمكن اساخداط اللقاح س  ق عان الوياض لمرع هوو  اارااج الراجط أن هلا  3-1 الظيظان وعد الفقة لمدة

 المرض . 
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 : Vaccines اللقاحات
ويع و  أون  ريوع  Calnek strain 1143 لريوإلقاح ح  محضر أل  أجرة ويض الدجاج من لريوة كا -2

أسووأا  لق عان األماة والفرخاة الوياضة . وال يرظوح وإأ واء اللقواح  24-20ماء الشرن أو الرش ووعمر ما وين 
 أساويع وعد الاحظين . 4أسووأا  ألن الفيروة اللقاح  يفرز مع الوراز لمدة  23قول أمر  مارية أساويع أو وعد أمر 

يوما  من الاحظين واوق  الحماة الحية مراشرة سو  الق يوع لعودة أسواويع مموا يسومح  10-25اأة وعد ااكون المر
يمكن إأ واء  .واكرار الاعرض للحماة اللقاحية ورشرها س  ال يور غير المحظرة واسامر المراأة لمدة سرة اقريوا  

 لسريرية أل  وعض ال يور.اللقاح والوخز احة الجراح وهله ال ريقة قد ادد  إل   هور األأراض ا

 . لقاح مع ل يع   لل يور س  مرحلة اارااج والحاالة الا  ال يمكن سيها اساخداط اللقاح الح  -1
 

 

 

 التهاب المفاصل وغمد الوتر الفيروسي

Viral Arthritis Tenosynovitis 
 

 : Definitionتعريف 
اهان أغشية المفاظل الزليليوة وغمود الووار مموا مرض حمو  معد  يظين الدجاج مسووا  س  ااظاوة الحادة ال

 س   رل واحد أو  رسين مع اوخر الرمو . يدد  إل   هور العرج واضخط المفاظل واألواار
 :  Etiologyالمسبب

وهو   مضواأفة ةللاة سلسو RNAا  املوإ الحموض الرووو  ررو مون جورة الريوو سيروساة) حماة راشحة (
  حماة غيرمغلفة

 : Epidemiology الوبائية
سجل المرض س  ك ير من الولدان وشخ  حقليا  س  الق ر العرو  السور  لكن لوط احودد  د المرض :وجوانتشار و

 ظفاة العزوالة مخوريا  .
 :Hosts قابلية الخمج 

الدجاج وكاسة األأمار خاظة قول األسووي السادة ب ودجاج اللحط أك ور حساسوية مون الودجاج الويواض واكوون 
 .  األأمار الظغيرة األأراض أشد س

وكارة أزوالة الحوش معدية للدجاج واط معادلاها  بأزل حمة الريو من  يور حوش مظاوة والاهان مفاظل 
 ومظل مضاد احد  أزوالة الدجاج .

 وووين الاهوان المفاظول أرود العالقوة ويرهوا إوز لكون لوط احوددألأخور  م ول الوو  والحمواط وا مون  يوور وأزلة أيضا
 الدجاج .

 : Transmission انتقال العدوى طرق
المواشور ووين ال يوور المريضوة والسوليمة واخالول إمكاريوة الولرار  سو   يراقل المرض أسقيا  واالاظال المواشر وغيور

 . % 1قدراها أل  االراقال األسق  ب يراقل أن  ريع الويض لكن ورسوة قليلة أقل من 
 : Symptomsاألعراض 

ة كامرة دون أأراض لكن يمكون كشول العودو  واالخاوواراة المظولية واظول رسووة س  وعض األحيان اكون ااظاو
 . % 5إل  أقل من  ورسوة الرفوع % 200 - 10ااظاوة حا 

 :يوا   ماس  ااظاواة الحادة رالح  
 ال يور اكون ماوخرة والرمو مع ضعل الاحويل الغلائ  . أرج خفيل س  وداية ااظاوة ب وعض -
 حا  س  ااظاوة المزمرة .يظوح العرج واض -
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مفظل العرقون وقد يماد الاضخط إل  األواار والعضالة أأل  المفظول  السيمااضخط المفظل المظان  -
 مع اغير لون الجلد لالزرقاع خاظة أرد حدوث أدو   اروية .

مزقهوا األواار وا اسير ال يور أل  مفظل العرقون وأظاوعها ملاوية وأرد سح  ال يور يالح  ارزالع -
 أأل  مفظل العرقون .

 وسون أدط المقدرة أل  الوظول للمعالل اضعل ال يور واودو أليها أالماة الاجفال  ط ارفع . -
 : Postmortem Lesionsاآلفات التشريحية 

 زيادة السوائل المفظلية الا  اكون ظفراء اللون رائقة س  الوداية  ط اظوح مدممة . -
 مع اقدط ااظاوة واعقدها والجرا يط ال اروية .قد ااحول إل  سائل قيح   -
مفظل العرقون أو وعد إزالة  -اضخط األواار القاوضة لألظاوع والواس ة للمش  ويالح  هلا وواس ة الجة سوع  -

 الريش س  هله المر قة .
 اجمع مواد سوريرية وين األواار . -
 رزل أل  أغشية وغضاريل مفظل العرقون . -
 لمزمرة اظلن والاحاط األواار .س  الحاالة ا -
 اركرز واآكل الغضرول المفظل  وين أ ط المش  والقظوة وقد يظل الاآكل للع اط . -
 امزع األواار خاظة وار أضلة و ن الساع مع امزع األوأية الدموية س  هله المر قة -
 يالح  رمو أ م  زائد مكان احاكاإ األواار . -
( أيواط رشواهد أحياروا  الاهوان الكوود والعضولة القلويوة  7 - 2يظوان الظوغيرة وعمور ) اضخط وسادة القدط ب وسو  الظ -

 وال حال .
 : Immunity and Vaccination المناعة والتحصين

 يوما  . 25أياط وعد العدو  واألضداد الارسيوية وعد  20 - 7يمكن الكشل أن األضداد الاعادلية وعد 
ض غير مفهوط وشكل كامل حيث يمكن أن اظان ال يور رغط وجود مساوياة إن دور األضداد س  الوقاية من المر

 أالية من األضداد .
ادمن المراأة المراقلة للظيظان من أمااها الممرعة وعمر يوط واحد درجة من الوقاية ضد ااظواوة الحقليوة . واكوون 

 ة وسوأة الحمة وأمر ال يور .درجة الوقاية هله ماوايرة وسون االخاالساة المساضدية وين األرما  المظلي
 : Vaccinesاللقاحات 

( يع   حقروا  احوة الجلود سو  اليووط األول ويجون أال يع و  موع لقواح مورض  S 2233لقاح ح  موهن ) اللرية  -
 مارإ .

مورة ويع و  حقروا  والعضول  73( أقو  من األول حيث يمورر سو  جروين الوويض  S 2233لقاح ح  موهن ) لرية 
 خ اع   مع ماء الشرن ويمكن إأ اده وعد األسووي السادة من العمر .واوجد أرواي مر

يع و    C08-1401-2733 – 2233لقاح مع ول زياو  ويحضور مون أودة لرار  ماشواوهة مساضوديا    م ول  -
 حقرا  قول إرااج الويض .

حمايوة الودجاج ووجد أن احظين األماة هو أسضل وسيلة لحماية الظيظان الظغيرة من ااظاوة لللإ يجن اوومين 
 الالحط أن  ريع احظين أمااها وحسن الوررامج الاال :

 أياط حقرا  احة الجلد أو س  العضل . 20-5( وعمر  2233لقاح ح  موهن ) األول ( ) لرية  -2
 أساويع حقرا  احة الجلد أو س  العضل . 1 - 3لقاح ح  موهن ) ال ار  ( وعمر  -1
ا  حقرا  احة الجلد أو س  العضل ب وأحيارا  يظرع هلا اللقاح مجامعا  مع أسووأ 12 - 29لقاح مع ل زيا  وعمر  -4

لقاحاة أخر  كلقاح مورض الريوكاسول والاهوان القظوواة المعود  ويجون الاولكير أن المراأوة اكوون جيودة ضود 
 الرم  المظل  لااخ .
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 التهاب الحنجرة والرغامى المعدي

Infectious Laryngotrachitis 
 :  Definitionتعريف

مرض سيروس  شديد السوراية يظوين الودجاج وياميوز وووأراض ارفسوية ب وااوقول شودة ااظواوة ألو  ضوراوة 
 العالموان 2932وأواط  2915العامل المسون ب وقد أرل المرض ألول مرة س  أمريكا حيوث كاون أروخ سو  أواط 

TITTSLER  و MAY مورض ألول مورة سو  ب واوط افريقوخ أون مورض الاهوان الشوعن الهوائيوة ب وقود شووهد ال
ب ووعد للوإ ازايود اراشوار المورض وسوون اراشوار ر واط المعوالل اآلليوة ب وسيموا وعود أألون أون  2935وري اريا أاط 

 وجود المرض س  أساراليا وأوروا ب واآلن س  مع ط دول العالط .
 : Etiologyالمسبب 

سواة القووواء واقوع احوة مجموأوة ب وهو يرامو  إلو  أائلوة سيرو  Herpes virusأوارة أن سيروة القوواء 
DNA   120ويحي  والفيروة غالل ر  رائ  السلسولة ر ياكوا ر ضومن روواة الخليوة ب وياوراوح حجوط الفيوروة – 

150 n.m  . 
 : Epidemiologyوبائية المرض 

 : Incidence and Distributionتواجد وانتشار المرض 
ديود موون دول العووالط ب وأورل الموورض ألول موورة سوو  يوجود موورض الاهووان الحرجورة والرغووام  المعوود  سوو  الع

 الوالياة الماحدة األمريكية ب كما يعاقد ووجوده س  الق ر العرو  السور  .
 : Susceptibilityالقابلية لإلصابة 

يعد الدجاج العائل الرئيس  ب كما  هر وون  يور الفزان قاولة لإلظاوة والمرض ب وأن ااظاوة يمكن أن احدث 
أساويع وحا  وداية إرااج الويض ب وهلا ياواسع مع شدة  20ار كاسة  ب لكن أك ر األأمار قاولية لإلظاوة وين س  األأم

 ااظاوة وأالقاها مع العمر .
 : and Transmission Mode of Infectionطرق انتقال العدوى 

 العدوى العمودية :
وة ر المعداة والفيروة ر يرفع الجرين وداخلها قوول أن ال يوجد أية أهمية لهلا الجارن سقد وجد وون الويوض المظا

 يخرج إل  الحياة ب لللإ ال يسون للإ حلقة مسامرة من اراقال المسون المرض  أور األجيال .
 العدوى األفقية :

ااط أن  ريع االاظال المواشر والمخال ة وين ال يور المريضوة وال يوور السوليمة ب ووشوكل غيور مواشور أون 
 واة واألقفا  الملو ة والمسون ب وكللإ الزوار وأمال المزرأة وال يور ال ليقة والحشراة . ريع األد

وجد وون ال يور الا  اشف  من المرض واوق  أل  قيد الحياة اظووح حاملوة للمسوون المرضو  ب وا رحوخ موع 
 أشهر وعد الشفاء . 3مخلفااها لفارة زمرية اظل إل  

 : Symptomsاألعراض 
أياط ب وااوقل شدة وحدة ااظاوة والمرض أل  أودة  20 – 4الحضارة س  حال العدو  ال ويعية وين  ااراوح سارة

 أوامل أهمها ضراوة العامل المسون والعمر وال رول العامة .
 الشكل فوق الحاد :

لرفووع يسي ر المرض أل  الق يع سي رة كاملة ومفاجئة ب وروادرا  موا ا هور أأوراض إكليريكيوة ألو  ال يوور قوول ا
 . % 70 – 50وااراوح رسوة الرفوع إل  

 الشكل الحاد للمرض :
اودأ ااظاوة و هور األأراض العامة م ل الوهن والخمول وارافواي حورارة الجسوط وسقودان الشوهية ب  وط رالحو  

رهاية سيالراة أرفية وإسرازاة دمعية غزيرة ب ومع مرور الزمن يزداد قوامها ك اسة من مظل  وحا  سيح  ب وس  ال
يودد  اخواال  العلول مووع ااسورازاة إلو  ارسووداد ساحواة األرول ب يراسووع للوإ سوعال ولهوواث وأ واة ب كموا رالحوو  
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ظعووة والارفة ووشكل واضح حيث يفاح ال ائر سمخ أ راء الشهيع واماود رقواوخ إلو  األمواط ووااجواه األألو  ليسواأد 
ر يغلع ال ير المظان أيريخ ويخفض رأسخ لألسفل ب ووعد للإ س  دخول أكور كمية ممكرة من الهواء ب وأ راء الزسي

السعال يقلل ال ير المريض من سمخ إسرازاة مخا ية مدممة ب وه  أوارة أن قشوع يواخل  ال وائر مروخ ويظووح 
العرل والدالياين ولون أزرع ب ووعد للإ يجلة ال ائر المظوان ورأسوخ مماود ألو  األرض ومون  وط الرفووع رايجوة 

 س  حالة ال رول السيئة . % 10 – 30ياط للإ خالل يومين ب واظل رسوة الرفوع إل  االخاراع ب و
 الشكل المعتدل :

يحدث هلا الشكل س  حال الفيروة ضعيل الضراوة أو أردما اكون العوامل األخر  المجهدة غير مساأدة س  
 حدوث شدة ااظاوة ب وياميز هلا الشكل واألأراض الاالية :

ملاحمة العين ب وازداد سماكة ملاحمة العين األرسجة الضامة ويظوح شكل العين يشوخ حووة  اوضع سورير  أل 
اللوز ويراسع للإ الاهوان سو  الجيوون األرفيوة واحوة الحجاجيوة ب ورالحو  ارخفاضوا  سو  إراواج الوويض أرود الودجاج 

 . % 20 – 5الوياض ب وارخفاضا  س  رسوة الفقة كما أن رسوة الرفوع ال ااجاوز 
 : Gross Lesionsلصفة التشريحية ا

لد  إجراء الظفة الاشريحية أل  ال يور المريضة والراسقة حدي ا  ب رالح  أهوط الاغيوراة الاشوريحية المرضوية 
 والمميزة لهلا المرض ب رالح ها أل  الحرجرة والجزء العلو  للرغام  .
س  المخا ية يدد  إل  اركرز ورزل دمو  واخالل اآلساة من الاهان مخا   س  ودء ااظاوة إل  اهدط شديد 

واوضع سورير  س  المراحل األخيرة للمرض ب كما رالحو  امواالء الرغوام  والحرجورة ووإسرازاة مخا يوة مدمموة ب 
 ويراسع للإ أحيارا  ق ع ظفراء سوريرية ماجورة ومخضوة والدط .

حها إل  خارج الجسط ب ويحدث الرفوع وأ راء السعال يحاول ال ير المظان جاهدا  الاخل  مرها أن  ريع  ر
 رايجة ارسداد المجار  الارفسية ويكون االخاراع هو السون س  أغلن األحيان . 

وأروود ااظوواوة وعاوورة سيروسووية ضووعيفة الضووراوة سإررووا رالحوو  اووولط واحاقووان الرسوويج الو ووار  لملاحمووة العووين 
 دمويا  أل  األغشية المخا ية للرغام  والحرجرة .والجيون احة الحجاجية ب وس  وداية المرض ال رالح  رزسا  

 
 : Differential ial Diagnosis التشخيص التفريقي

ياط العمل أل  افريع مرض الاهان الحرجرة والرغام  المعود  أون األموراض الاو  ااظول وووأراض ارفسوية 
 مرها:

 التهاب الشعب الهوائية المعدي .
ر من شهرين سهلا يدلرا أل  أن ااظاوة قد اكون الاهان الحرجرة العمر : أردما اكون ااظاوة وعمر أكو

 والرغام  المعد  كما أن األأراض والظفة الاشريحية وسير المرض يساأد س  الاشخي  الافريق  
 مرض النيوكاسل :

ياظوول موورض الريوكاسوول وااضوواسة إلوو  األأووراض الارفسووية ووووأراض هضوومية وأظوووية ب وأيضووا  الاغيووراة 
اشمل اقريوا  األجهوزة الداخليوة كاسوة ب واظوان ال يوور ومورض الريوكاسول ومع وط األأموار ورسووة الرفووع  المرضية

 مرافعة أك ر س  مرض الريوكاسل من مرض الاهان الحرجرة والرغام  المعد  .
 مرض جدري الطيور :

والافريع وين المرضوين من خالل ااريخ الحالة وسح  العديد من الحاالة المرضية يمكن الوظول إل  الامييز 
 ووخاظة من خالل إجراء الظفة الاشريحية .

 مرض مايكوبالزما الطيور :
أوارة أون مورض ارفسو  موزمن ياظول وهوزال شوديد وسوير مورض و و ء ب كموا أن الاغيوراة المرضوية أرود 

 إجراء الظفة الاشريحية اكون مخالفة وخاظة أل  األكياة الهوائية.
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 : Treatment and Prophylaxis طرق الوقاية و المعالجة
 اإلجراءات الوقائية التي يجب اتباعها : –أوالً 
 التحصين : –ثانياً 

 اللقاح ضعيف الضراوة :
حاليا  اساخدط هله اللقاحاة س  أماكن وجود المرض حيث احاو  أل  سيروساة ضعيفة الضراوة واع   أون 

أسوووأا  ب  21 – 1احمة العين ب واع   وعمر ياراوح وين  ريع ماء الشرن أو أن  ريع الارقي  س  األرل أو مل
 شهرا  . 21 – 3واكون مدة المراأة الراجمة أن هلا اللقاح ااراوح وين 

 

 مرض مارك
Marek’s Disease 

 

 :  Definitionتعريف
ر مرض سيروس  معِد يظين الدواجن وياميز واغيوراة الاهاويوة سو  الجهواز العظوو  والجهواز الشووك  الو وار 

 الليمفاو  ر .
 يحدث المرض وظوراين الشكل الحاد وياظل ووجود أوراط ب والشكل المزمن وياظل ووأراض أظوية .

وياوقل للإ أل  ضراوة العامل المسون والحالة العاموة لل يور ب وقود سوم  المورض قوديما  وعودة اسومياة مرهوا 
 ألوراط السر ارية الليمفاوية .مرض الاهان األأظان أرد الدواجن ب ومرض شلل الدواجن ب ومرض ا

 : Etiologyالمسبب 
 Gamma سيوروة القووواء الول  يرامو  إلو  احوة أائلوة جاموا Herpes virus  أوارة أن سيروة القوواء

herpes virinae   ب 

 : Epidemiology وبائية المرض

 : incidence and distributionتواجد وانتشار المرض 

دول العالط ب وي هر الشكل العظو  وشكل غير وووائ  ب واكوون ااظواواة سرديوة اواجد المرض س  العديد من 
 س  أغلن األحيان ب أما الشكل الورم  سإرخ ي هر وشكل واضح 

 
 

 : and Transmission Mode of Infectionطرق انتقال العدوى 

فوورزاة والمخلفوواة ا وورح ال يووور المريضووة الفيووروة إلوو  الوسوو  الخووارج  أوون  ريووع الم العدددوى االفقيددة:
وجريواة الريش ب ويلعن الهواء دورا  كويرا  س  رقول العودو  ولكون لمسواسة قظويرة وخاظوة أرودما اكوون الح وائر 
قريوة من وعضها واحاو  أل  أأمار مخالفة من ال يوور ب كموا العون األدواة ووسوائل الرقول واألقفوا  واارسوان 

 وحاجيااخ دورا  كويرا  س  رقل العدو  .
العدو  س  أماكن الافريخ ) أدو  المفرخاة ( ب وللوإ رايجوة الاظواع الفيوروة وقشورة الوويض وأدواة  احدث

 الحف  ورقل الويض 
سه  رادرة الحدوث ويعود للإ إل  أن خوا  الفيروة الا  اجعلخ دوما  ملاظقا  إلو  الخليوة مموا :العدوى العمودية 

 يقلل سر  دخولخ للويضة والوظول إل  الجرين 

 : Susceptibility قابلية لإلصابةال

يعد الدجاج أك ر ال يور قاولية لإلظاوة ومرض مارإ ب وقد اط أوزل العامول المسوون مون وعوض أروواي ال يوور 
 م ل  يور الروم  والفزان والفر  والو  ب ومن دون  هور أية أأراض مرضية .
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 : Symptomsاألعراض 
 الشكل الورمي ) الشكل الحاد ( : –أوالً 
الح  أأراضا  أامة ااظل وفقدان الشهية ب والشحون ب واارهاع ب ومن  ط الهزال والضعل العاط بويسوامر هولا ي

أدة أساويع  ط الرفوع ب كما رشاهد أرد وعض ال يور المظاوة اساق  الريش واوع ره وأدط ارا امخ ب ورالح  وجود 
 القواط ب وقديما  اأاور للإ ورما  سر اريا  جلديا  . وعض األوراط الجلدية الظغيرة والموع رة أيضا ب  وه   رية

أما س  مح اة اروية الودجاج الويواض ب سورالح  أرود سوير المورض ارخفاضوا  سو  إراواج الوويض ب أو اوقفوا  أون 
إرااجخ ب وس  ال يور الماقدمة ووالعمر رشواهد الاهوان قزحيوة العوين سو  الغالون ب واكوون القزحيوة سو  الودايوة حموراء 

 ط اظوح رمادية اللون ويكون شوكل ودوود العوين غيور  ويعو  ب ورايجوة هوله الاغيوراة المرضوية مون احمورار  اللون
العين واأللط الراجط أن للإ سإن ال ير ال يحامل الضوء ب لللإ يغلع أيريخ أو يواعود أون مظودر الضووء ويوقو  سو  

ع ب وهوولا يحوودث سوو  كووال الشووكلين الووورم  األموواكن الم لمووة ب سووال ياروواول  عامووخ وموون  ووط يظووان وووالهزال والرفووو
 والعظو  .

 الشكل العصبي ) الشكل المزمن ( : –ثانياً 
يالح  أدط اوازن حرك  واارهاإ وشلل أحد األ رال  ط ال رسين ويظوح الاحرإ واألجرحة وارقد ال يور وظدرها أل  

 األرض  ط اظان وشلل األجرحة والرقوة والرجفان واهزال والرفوع.

 : Gross Lesions التشريحية الصفة

 الشكل الورمي : –أوالً 
اضخط الكود والكل  وال حال وقراة الويض ويظوح لورها المعا  لا وريع م ل لون الودهن ب وياوراوح حجوط الوورط 

ااضخط جريواة الريش ب وس  وعض األحيان رالح  وجود كال ورمية س  ووين حجط حوة العدة وحجط حوة الجوز 
خلية ووعض األرسجة ب وقد رشاهد إل  جارن الاغيراة الورمية اغيراة س  الجهاز العظو  سو  ال يوور األجهزة الدا

 الكويرة والعمر وخاظة الدجاج الوياض .
 الشكل العصبي : –ثانياً 

واألأظووان العضوودية ووعووض  Sciatic Nرالحوو   خارووة أ  زيووادة سوو  حجووط وسووماكة العظوون الماظووالن 
االلاهان والرمو غير ال ويع  والزائد للرسيج الضاط سإن األأظوان المحي يوة الواحط موع األأظان األخر  بورايجة 

وعضهار الاظعر ويكون م هرها المعا  واظوح مائية القواط ب وغالوا  ما رشاهد هله الاغيراة سو  أحود ال ورسين سقو  
 وال اوجد أوراط أظوية.

 : Diagnosisتشخيص المرض 
 التشخيص الحقلي :

لورم  يخال  األمر معرا ووشدة مع مرض األوراط السر ارية ب وأحيارا  اكون الظورة المرضية من س  الشكل ا
حيث األأراض سلوية وال يمكن مالح ة اغيوراة افيود سو  اشوخي  الحالوة وأرود إجوراء الظوفة الاشوريحية  يخوال  

 األمر مع األوراط السر ارية ر الليكوزية ر .
ة المرض وسيره ب واألأراض والاغيراة أل  العظن الماظالن أرود إجوراء أما س  الشكل العظو  سإن ووائي

 الظفة الاشريحية ب امكررا إل  حد ما من معرسة المرض .
 : Differential ial Diagnosisالتشخيص التفريقي 

 الشكل العصبي " المزمن " : –أوالً 
ية سو  الغالون ال رجود ظوعووة سو  من خوالل ووائيوة المورض وسويره ب ومون خوالل األأوراض والظوفة الاشوريح

كشل المرض ب والفح  الرسيج  يع يرا الرايجة الحقيقية المدكدة لاشخي  المرض ب ومن األموراض الاو  اسوون 
 أأراضا  أظوية :

 مرض النيوكاسل :
ياظل أيضا  واألأراض العظوية ب ولكن الود من  هور وعوض الحواالة الاو  رشواهد أليهوا أأراضوا  ارفسوية ب 

 المرض س  الغالن يكون أسري س  مرض الريوكاسل والاغيراة دائما  احظل س  الجهاز العظو  المركز  .وسير 
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 التهاب الدماغ والنخاع الشوكي :
يحدث هلا المرض سق  أرد ظغار  يورالدجاج ومورض موارإ روادر الحودوث سو  هولا العمور ب وال ا هور أيوة 

 مارإ أأراض س  م ل هله األأمار أرد أخل العدو  ومرض
 : B1نقص فيتامين 

ال ياظل هلا المرض وحدوث الاهان األأظان وإرما اظوح األأظان واهاة اللون ب وأرد المعالجوة وال يوامين 
 سإن االساجاوة للاما ل للشفاء ااط وسرأة .

 :  Aنقص فيتامين
اودد   Aلفياوامين يمكن أن رشاهد أأراضا  أظوية لكن أرود الاشوريح اكوون الاغيوراة المرضوية ب والمعالجوة وا

 الخافاء األأراض وااما ل ال يور المظاوة وسرأة للشفاء.
Toxoplasmosis : 

ممكن أن رشاهد هرا أيضا  أأراضا  أظوية ب ويمكن افريقخ أن الشكل العظو  إما والفح  الرسويج  أو وعوزل 
Toxoplasma. 

 الشكل الورمي " الحاد " : –ثانياً 
 ووشدة مع األمراض األخر  الا  اسون أوراما . س  هلا الشكل يخال  معرا األمر

 التحصين ضد مرض مارك : –ثالثاً 
ياط الاحظين ضد مرض مارإ أن  ريع إأ اء لقاح يحاو  أل  سيروة مضعل والفيروة هرا إما سيروة 
ة قوواء الروم  أو سيروة مرض مارإ الل  اط إضعاسخ أن  ريع زرأخ س  مراوة رسيجية ومن  ط امرير الفيرو

 امريراة أديدة حا  ياط إضعاسخ ويع   اللقاح للظيظان وعمر يوط واحد وأن  ريع الحقن والعضل .
وقديما  كارة اللقاحاة اوضع س  سوائل مغلية وس  درجاة اوريد احة الظفر وللإ رايجة اللاظاع الفيروة 

الخاليا وللإ و ريقة الالوين أو والخلية ب وقد اسا اي الواح ون حاليا  أن يظرعوا لقاحاة سيروسية خالية من 

   Liofilizationالاجليل 

 

 فقر الدم الخمجي ) المعدي (
CAA – Chicken Anemia Agent 

 

 :  Definitionتعريف
أدو  حموية ) سيروسية ( للدجاج ااظل وفقر دط سر ار  الارسج  وضمور سو  الجهواز اللمفواو  موع ا ووي  

ورزل أل  العضالة واألأضاء الداخلية ب غالوا  ما ااعقد الحالة وومراض  مراأ  مظاحن لإلظاوة واوخر س  الرمو
  اروية أخر  حموية أو جر ومية أو س رية . 

 :   Etiologyالمسبب
 – 29بيولوغ ق وره )   DNAوه  حمة ظوغيرة امالوإ الحموض الريوو   2979أزل أول مرة س  الياوان أاط 

 سو . وك اساخ أقل من حمة الوار  NMرارومار ( 14
 .   GIFU – 1من اللرار  المعروسة لرية

 :  Epidemiologyالوبائية
 :  Hostsاألثوياء

أسواويع  3 – 1ال و  )العائل( المعرول هو الدجاج سق  ب كل األأمار حساسة للعدو  حيث احدث غالوا  وعمور 
 س  دجاج اروية اللحط ) الفروج ( أو الوياض . 

 :  Transmissionانتقال الخمج
 يوما  من أدو  الفرخاة وقد اسامر حا  شهرين .  24 – 1أسقيا  وأموديا  واحدث إظاوة الويض وعد  ياط
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  :  Symptomsاألعراض
يوما  من الخمج ب حيوث ياوراوح موا  23 – 24العرض الروأ  الوحيد هو رق  قيمة الهيمااوكرية السيما وعد 

يوما  وعد العدو  ب اكون ال يور خاملة وشاحوة ب يرق   31لكن يعود الهيمااوكرية لل ويع  وعد  % 17 – 3وين 
 21من المعدل ال ويعو  ااوراوح ووين  %30يوما  من العدو  الاجريوية ويكون الرفوع أقل وي  10 – 20الوزن وعد 

يومووا  موون العوودو  وأمومووا  سووإن أأووراض سقوور الوودط هوو   11 – 10يومووا  واشووف  ال يووور األخوور  امامووا  وعوود  11 –
 . المالح ة 

رسوووة ااظوواوة والرفوووع وووالمرض ااعلووع وعوودة أواموول مرهووا أواموول سيروسووية ممرضووة وأخوور  ويئيووة وأيضووا  حسوون 
 ضراوة العارة وشدة الاعرض سقد اط وظل لرار  أك ر إمراضية من غيرها .

 ازداد رسوة الرفوع إلا راسع العدو  أو سوقها إحد  المسوواة الاالية : 
 .   IBDVحمة الجاموورو -  REVالو ار حمة الجهاز الشوك   -  MDمارإحمة )سيروة( مرض 

 :  Gross Lesionsاآلفات التشريحية
ضمور الاواة ) غدة الايموة ( هو العرض األك ر مشاهدة وقد يضمر الايموة رهائيا  ويظوح لوروخ ورو  محمور 

ر  مظفر أو شاحن اللون وأحياروا  داكن وضمور رق  الع اط هو األك ر امييزا  ب ياغير رق  أ ط الفخل إل  رسيج ده
 يكون أحمر معاط . 

مع اقدط العمر وزيادة مقاومة ال يور يكون ضومور الاواوة أك ور مشواهدة مون سسواة رقو  الع واط ضومور جوران 
من   PLICAساوريش أقل مشاهدة وقد يظغر حجمخ ب وأحيارا  يظوح الجدار الخارج  للجران شفاسا  واشاهد ال رياة

الكود ماورط ومورقش . رزل أل  مخا يوة المعودة الغديوة ب روزل أضول  ب سقور دط سو  األأضواء و الخارج ويكون 
 األغشية المخا ية 

 العدو  ال اروية ووعض الجرا يط س  الجلد مع الرزل احة الجلد يسون ازرقاع الجلد ) الجراح األزرع ( . 
ويزداد زمن الاخ ر ويظوح لون الوالسما كاشفا  إضاسة  يظوح قواط الدط س  ال يور المظاوة مائيا   التغيرات الدموية :

 إل  اغيراة رقط الهيمااوكرية الملكور ساوقا  . 
 :  Diagnosisالتشخيص 

 أزل العامل المسون من مع ط األرسجة : – 2
د يوما  وع 12وعد العدو  ويمكن أزل الفيروة حا   7يمكن الحظول أل  أأل  معيار للحمة )الفيروة( س  اليوط 

 العدو .
ويعاور الكود مظدر جيد لعزل المسون ب يعامل مساخل  الكود ووالكلوروسورط ويحقون سو  الوزاري الخلويوة الخاظوة 

 لمالح ة الاغيراة المرضية احة المجهر . 
 .حقن ظيظان حساسة وعمر يوط واحد ه  ال ريقة المفضلة للعزل األول  – 1

 (  % 17اوكد من سقر الدط ) هيمااو كرية أقل من يوما  من الحقن افح  ال يور لل 23 – 24وعد 
يووط مون جميوع أجوزاء  24حقن األجرة : ياط العزل وحقن رشاحة األأضاء س  كية المح وياط أزل الحمة وعد  – 3

 الجرين ماأدا كية المح . 
 :  Serological Testsاالختبارات المصلية

  VNمحاخاوار الاعادل للكشل أن األضداد س  المظل وكية ال
 :   FAاخاوار الفلورسين المراأ  الغير المواشر 

 :  Immunosuppression التثبيط المناعي ) الكبت المناعي (
اسوون الحمووة ا ووي  مروواأ  خاظووة سو  الظيظووان الحساسووة خوالل المرحلووة السووريرية للمورض وي هوور الا وووي  

والف ور المخالفوة وأحياروا  وضوعل اشوكل األضوداد المراأ  س  ال يور المظاوة وزيادة حساسياها لإلظاوة والجرا يط 
وعد الاحظين م ل مرض مارإ ووعض األمراض األخر  ويكوون سوون الا ووي  اخريون الكريواة المولودة للكريواة 
الحموور واألرسووجة الليمفاويووة المحي ووة وخاظووة إظوواوة الايموووة واألأمووار الظووغيرة واع وول ر وواط الخاليووا الليمفاويووة 

والا  العن دورا  كويرا  س  سلية اشكل المراأة ضد مرض مارإ . ياآزر سيروة سقر الدط المعود   وورواأها  Tالاائية
 مع سيروة الجاموورو س  اع يل الجهاز المراأ  . اليحدث الكوة المراأ  س  األأمار الكويرة . 
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 :   Vaccinationsالتحصين
  live attenuated vaccine  مضوعل أسوووأا  ولقواح حو 21 – 23احظون األمواة قوول ااراواج وعمور  – 2

 واكون اللقاحاة موهرة أل  األجرة أو األرسجة .
 لكرها غير مظرعة وعد أل  ر اع اجار  .  inactivated vaccineالمع لةافضل اللقاحاة  – 1

 :  Treatmentالعالج
احكط س  العدو  ال اروية ال يوجد أالج روأ  لعدو  سقر الدط المعد  ولكن إأ اء الظاداة الحيوية يفيد س  ال

 ( . Vit Kالجر ومية الا  قد اظاحن المرض إضاسة إل  جرأاة أالية من سياامين إ ) 
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 مراض الجرثوميةاال
Bacterial Diseases 

 
 Mycoplasmosisخمج المايكوبالزما ) المفطورات (

 
  Mycoplasma Gallisepticum Infectionخمج المفطورة الدجاجية اإلنتانية

 Chronic Resipratory Diseaseالمرض التنفسي المزمن 

 
 : Definitionتعريف 

يعاور الخمج والميكووالزما ااراارية من أمراض الدجاج الخ يرة وياميز وظعوواة ارفسية وارخفاض س  اارااج 
  مسووا  الاهان الجيون ب وحقليا  ااعقود ااظواوة واوخر الرمو ب وغالوا  مايكون المرض مزمرا  يظين الدجاج والروم

ومسوواة مرضية أخر  م ل جرا يط العظوياة القولوريوة مدديوة إلو  زيوادة شودة اامراضوية ب ويسوم  أيضوا  مورض 
 . Air sac Diseaseاألكياة الهوائية 

 : Etiologyالمسبب 
مون جورة المف ووراة ب وهو   M.gallisepticum ( M G )جرا يط ادأ  الميكووالزموا اارااريوة الدجاجيوة 

 المف وراة جرا يط غير ماحركة لية لها جدار ب جرا يط سلوية الغراط
 : Epidemiologyالوبائية 

 : Hostsقابلية الخمج 
يظين وشكل رئيس  الدجاج والحوش ب ووجد المرض س   يور أخور  م ول الفوزان والفور  والحمواط والاودرج 

 وال اووة .
 : ansmissionTrانتقال العدوى 

مون األمواة المظواوة خوالل الوويض أون  ريوع كوية الموح وقرواة الوويض وهو  مون أهوط العددوى عموديداً اراقل 
 5. يودأ الوث الويض وعد شهرين من العدو  والااعد  رسووة الوويض الملووث  مظادر العدو  س  األأمار الظغيرة

 المواشر .ووعد الفقة اراقل العدو  أسقيا  والاماة المواشر وغير  %
يمكن أن يراقل المسون أن  ريع السائل المرو  للديوإ ويراقل أسقيا  مون  وائر إلو  سخور أون  ريوع الهوواء والمواء 
وال عاط ووراز ال يور وقد يراقل من الدجاج المظان إل  الحوش ) الروم  ( وووالعكة ب إضواسة لوللإ سوإن االراقوال 

لملو وة وأكيواة العلول واألحليوة وغيرهوا . ويمكون لل يوور الوريوة الميكاريك  يمكن أن يحودث أون  ريوع األدواة ا
 والقوارض أن العن دورا  س  رقل المرض 

 : Incubation Periodفترة الحضانة 
يظعن احديد سارة الحضارة أرد الخمج ال ويع  وسون ظعووة معرسة زمن وداية الخمج وا هر األأراض أرد 

 أساويع الخمج الاجريو  وعد أسووي إل   ال ة 
 : Clinical signsاألعراض 

س  الدجاج الياسع اكون األأراض الارفسوية هو  األأوراض المميوزة سويالح  أظوواة ارفسوية قظووية ألو  شوكل 
خراخر ي سيالن أرف  وأحيارو أير  ي سعال ي أ وة ي ظوعووة اورفة اوزداد هوله الحواالة سو  أشوهر الشوااء ب ويقول 

 اشاد هله األأراض وعد حوال  خمسة أياط أرد حدوث أدو   اروية. اساهالإ العلل واوخر شديد س  الرمو
 س  الق عان الوياضة يحدث ارخفاض س  ارااج الويض ورسوة الفقة .
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واكون األأراض أشد س  الديوإ ب ويالح  المرض سو  ق عوان اللحوط ووين األسوووي الراووع إلو  ال وامن واكوون 
 اسع وغالوا  ما اكون معقدة وومراض أخر  .األأراض أشد من الإ المشاهدة أرد الدجاج الي

يالحوو  سوو   يووور الروموو  سوويالن أرفوو  وإسووراز أيروو  رغووو   ووط ي هوور اووولط واراووواج الجيووون األرفيووة واحووة 
الحجاجية ويمكن أن يالح  أل  أجرحة ال يور المظاوة س ار من ااسرازاة األرفية ب اوق  الشوهية  ويعيوة  الموا أن 

ان ال عاط ب مع اقدط المرض اظان ال يور وهزال واودأ المظواأن الارفسوية م ول الخراخور ال ائر يسا يع ردية مك
والسعال وظعووة الارفة خاظة إلا حدث الاهان القظواة واألكياة الهوائية ب ويالح  س  ق عان الروم  الوياضة 

ة اظواوة الودماا ب وسو  ارخفاض إرااج الويض ومووة األجروة ب وأحياروو يالحو  اخواالل سو  الاووازن الحركو  رايجو
سامر المورض ووين ( وهزال شديد وي Purulent Dischargesااظاواة المزمرة يالح  إسرازاة أرفية قيحية ) 

 س  الحاالة المعقدة . % 30وقد ارافع إل  أك ر من  % 3-1يوما  واكون رسوة الرفوع قليلة حوال   25-10
 : Gross Lesionsاآلفات التشريحية 

س  ال ور الحاد للمرض أوارة أن الاهان رشح  رزل  س  المسالإ الارفسوية سو  األرول والمموراة  أهط اآلساة
 األرفية والرغام  والقظواة واألكياة الهوائية حيث اظوح جدرارها سميكة واكون ااسرازاة ولون أظفر مويض .

وقود احاوو  ألو  موواد قيحيوة وأهط ظفة س  الحوش اكون الاهان الجيون وسماكة س  جدران األكياة الهوائية 
 والاهان رئو  وسي  . Caseaus Exudateأو ماجورة 

وس  الحاالة الشديدة يكون االلاهان الفوريرو  سو  األكيواة الهوائيوة شوديدا  موع الاهوان الكوود ومحف اوخ وااشوكل 
ة والعظياة القولورية ب  وقة سوريرية حول الكود وحول القلن مع الاهان شديد س  الاامور ويحدث هلا أرد اعقد الحال

 ويمكن أن يالح  الاهان قراة الويض س  كل من الدجاج والحوش مع وجود إسرازاة ماجورة سيها .
س  حال الاهان المفاظل يالح  زيادة السوائل س  مفظل العرقون واآكل الغضاريل المفظلية واولط والاهان 

  األكياة الهوائية وحول الكود والاامور والاظاقااها واألأضاء األواار وأغمداها ب وكرايجة لاجمع المواد الفوريرية س
 المجاورة احدث خسائر كويرة أرد اساوعاد هله األجزاء المظاوة س  معامل احضير لحوط الدواجن .

 : Diagnosisالتشخيص 
 عالجة .إن مشاهدة األأراض المرضية واآلساة الاشريحية يقود إل  اشخي  جيد لودء الم :التشخيص الحقلي 

وواجراء االخاواراة المظلية م ل اخاوار الارا   أزل واظريل واحديد العامل المسون . التشخيص المخبري:

 . ELISAالسريع أل  الشريحةب اخاوار الارسين س  اآلغار الهالم  . اخاوار الي 

 : Differential Diagnosisالتشخيص التفريقي 
ية أن أمراض ارفسية أخر  شائعة س  الدجاج م ل الريوكاسل والاهوان يجن افريع المف وراة الدجاجية ااراار

 القظواة المعد  والكوريزا المعدية وكوليرا ال يور .
 : Immunityالمناعة 

ال يور الشواسية مون األأوراض ياكوون لوديها مسواو  مون األجسواط المضوادة اودمن لهوا درجوة مون الحمايوة لكرهوا 
والامواة المواشور ب ويعامود اشوكل المراأوة ضود المف ووراة وعود العودو  أو اسامر ورشر الخمج أن  ريوع الوويض 

 الاحظين أل  كفاءة جران ساوريش  وأدط اعرضخ أللية س  األأمار الموكرة .
 : Prevention and Controlطرق الوقاية والتحكم 

ية أمورا  سوهال  وال يواط إن الحفا  أل  ق عان من الدجاج والحوش خالية من الخموج لواإلجراءات االدارية :  -1
إال والحظول أل  ق عان جديدة معروسة وورها خالية من الخمج والمف وراة وللإ أون  ريوع االخاوواراة المظولية 

 والمراقوة الدورية .
هراإ ظعووة والاحكط اوقاء ق عان أماة الدجاج والحووش خاليوة مون ااظواوة ب سوالق يع ال برامج التحكم :  -2

أشووهر مووع اكوورار  4موون أوودد الق يووع وعموور  % 20 وعوود إجووراء الفحوظوواة المظوولية الدوريووة ألوو  يعاووور خاليووا  اال
أشهر والق عان اايجاوية ال يجن اساخدامها ارااج ويض الافقية  3-1الفحوظاة سيما وعد أل  ساراة ماواأدة كل 

. 
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ة اراقال المف وراة أن  ريع لط يعِ  الاحظين راائج جيدة س  الاحكط حيث لط يقِض أل  مشكلالتحصين :  -3
 الويض .

اساخدط ك يور مون العقواقير كالظواداة الحيويوة للحود مون اراقوال المف ووراة أون استخدام العقاقير للوقاية :  -4
 ريووووع الووووويض م وووول : السارواومايسووووين دا  هيدروسارواومايسووووين وأوكسوووو  ااراسوووويكلين ب كلورااراسووووكلين ب 

لعقاقير ساهمة س  خفض رسوة االراقال العمود  لكرها لط اقِض أليخ وشكل رهوائ  اير رومايسين والاايلوزين ب هله ا
. 

 هراإ ورامج وقائية أخر  اسهط س  الحد من االراقال أن  ريع الويض :
 : Egg Dippingتغطيس البيض 

درجوة مئويوة سو  محلوول ووارد مون الظواداة الحيويوة  37.5اغ ية ويض الافريخ وهو داسو ء ودرجوة حورارة 
دقيقوة حيوث يرفول المحلوول لوداخل الويضوة وسوون الافواوة سو  درجواة  10درجة مئويوة لمودة  4.5-1جة حراراخ در

 ليار  2ملغ /  2000-50الحرارة وأادة يساخدط أقار الاايلوزين أو ااير رومايسين 
 : Egg  Inoculationحقن البيض  -

 أياط . 9-7للويض وعد احضين  يمكن حقن الليركومايسين والسويكايرومايسين س  حجرة الهواء
 10-23و  20أسوواويع ووعوود  4معالجووة الظيظووان الفاقسووة موون ق يووع مظووان سووور وظووولها واعوواد المعالجووة وعوود  -

 أسووي .
 : Treatmentالعالج 

المف ووووووووورة الدجاجيووووووووة االرااريووووووووة حساسووووووووة لوووووووووعض الظوووووووواداة الحيويووووووووة م وووووووول الاووووووووايلوزين ومركووووووووواة 
 Tiamotineإضاسة  إل  : ايامواين   Fluoroquinoloneالفلوروكيورولون
 Oxytetracyclineألوكس  ااراسكلين  - Streptomycinالسارواومايسين 
 Erythromycineاير رومايسين  - Chlortetracyclineكلور ااراسكلين 
 Tylosineاايلوزين  - Spiramycineسويرامايسن  - Magnamycineماغرامايسين 
 Enrofloxacineارروسلوكساسين  -كاومايسين وسوي Lincomycineليركومايسين 

 

 التهاب الجيوب الخمجي في الحبش الرومي

 Infectious Sinusitis 

 الخمج بالمفطورات الحبشية

Mycoplasma Meleagridis Infection  
 

 : Definition تعريف
اة الحووش مرض جر وم  يظين الحوش ) الروم  ( يراقل أن  ريع الويض ياظل وعدو  غير  اهرة ألمو

 والاهان األكياة الهوائية والجيون ل يور الحوش الظغيرة .
 : Etiologyالمسبب 

وه  رم  مظول  يخالول أون جورا يط  M.Meleagridisجرا يط المف ورة الحوشية ) الميكووالزما الحوشية ( 
را  ب ويمكن أن احدث المف وراة األخر  ب ياخرن العامل المسون ومع ط الم هراة وال يقاوط ال رول الويئية ك ي

ااظواوة والمشوواركة موع جوورا يط الميكووالزمووا األخور  حيووث اووزداد شودة األأووراض ب ويرمووو ألو  األوسووا  الظوولوة 
 أياط . 3-1الخاظة والمف وراة حيث ا هر المساعمراة وعد 

 : Epidimoloyوبائية المرض 
 يراشر المرض س  أماكن اروية الحوش المك فة . وجود المرض :

 الحوش س  مخالل األأمار وأزل العامل المسون من الحماط وال اووة والفر  .ية العدوى : قابل
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يراشر أن  ريع الويض الرااج من ق يع مظان حيوث اراقول ااظواوة إلو  ظوغار الحووش  انتقال وانتشار العدوى :
 ركز المسون لمدة  ويلة هراإ .الفاقسة حدي ا ب  وقد اقوط ورشر العدو  أسقيا  أن  ريع المسالإ الارفسية حيث يام

والعوون القروواة الاراسوولية األر ويووة واللكريووة دورا  سوو  رقوول العوودو  حيووث اامركووز سوو  لكووور الحوووش سوو  المووزرع 
Cloaco  وأضو الجماي والسائل المرو  وقد اوجود الجورا يط سو  جوران ساوريشو  واسوون ا وي وا  مراأيوا  لل وائر

عاوور الالقويح الظوراأ  سو  الحووش أوامال  هاموا  لرقول ااظواوة إلا كوان ويظوح معرضو لإلظاوة ووومراض أخور  وي
 السائل المرو  ملو ا  .

 : Clinical Signsاألعراض 
اكون األأراض غالوا  خفيفة أو غير  اهرة والفح  العاد  ووالفح  الماكرر والودقيع يمكون أن رالحو  ألو  

األأموار الكويورة الاهان الجيون والرالح  هله األأوراض سو   يور الحوش الظغيرة أأراضا  ارفسية خفيفة وأحيارا  
ااو ر س  رسوة الفقة س  الق يع المظان وارافع رسوة رفوع األجروة أون المعودل ال ويعو  واكوون أشهر  4وعد أمر 

سرا  الحوش الفاقسة من ويض مخموج ضعيفة قليلة الوزن وااوخر الرمو ب ولوح  زيادة شدة األأراض الارفسية سو  
 را  الحوش أرد ازامن الخمج والمف ورة الحوشية مع اايشريشية القولورية .س

ي هر لد  أأداد قليلة من الق يع إلاواء الرقوة مع رشوء الفقراة الرقوية أو يشاهد ضعل س  األرجل واشوهاة 
 س  مفظل العرقون .

 : Gross Lesionsاآلفات التشريحية 
سورا  الحووش الفاقسوة حودي ا  واألجروة غيور الفاقسوة حيوث اكوون األكيواة  الاهان أكياة هوائية مخالفة الشدة سو 

سميكة موع وجوود كميواة قليلوة مون ااسورازاة الظوفراء وغالووا  موا اخافو  هوله األأوراض وعود األسوووي العشورين ب 
 خاظة إلا لط ااعقد الحالة وإظاواة ارفسية أخر  .

ح  الاهان األكياة الهوائية الرقوية ) الظدرية ( ودرجوة س  ال يور المظاوة اشوهاة س  الفقراة الرقوية ويال
 من الاهان سمحاع الع اط اشخ  والفح  الرسيج  المرض  .

ال اوجد سساة س  الجهاز الاراسل  أرد ال يور الوالغة ويرما رالح  س  وعض األحيان الاهان األكياة الهوائية 
 ا ووشكل أقل س  ال يور الوالغة .والاهان الجيون والاهان أغشية المفظل ما قول الولو

 : Diagnosisالتشخيص 

 األأراض والظفة الاشريحية ادد  إل  اشخي  أكيد خاظة س  األأمار الكويرة . الحقلي : -1
أزل العامل المسون وامييزه أن المف وورة الدجاجيوة اارااريوة والمف وورة الزليليوة ويمكون للوإ  المخبري : -2

ط المضادة ) اخاوار الاوولع المرواأ  ( أو االخاوواراة المظولية األخور  للميكووالزموا ويمكون واساخداط اخاوار األجسا
 الكشل أل  األضداد واخاوار الاالزن أل  شريحة أو اخاوار وقل الاالزن الدمو  .

 : Prevention and Controlالوقاية و التحكم 

 ااراارية . مشاوهة ل رع الوقاية والاحكط الا  لكرة للمف ورة الدجاجية
 : Treatmentالعالج 

يسوواخدط العووالج والظوواداة الحيويووة الفعالووة م وول الاووايلوزين والااراسووكليراة والسارواومايسووين ب وسوو  الحوواالة 
داخول  % 4الفردية اعالج الجيون وولل السوائل وااسورازاة االلاهاويوة موع الحقون ومحلوول راوراة الفضوة واركيوز ب 

 ون هله المادة اهيجا  مكان الحقن سرأان ما يشف  خالل أدة أياط من الحقن.مل واس 1-2الجيون ومعدل 
احسين  رول الويئة والاهوية ومعالجة األموراض األخور  وإأ واء مجموأوة مون الفيااميرواة موع مواء الشورن 

 أياط . 3لمدة 
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  Mycoplasma Synoviae Infectionخمج المفطورة الزليلية
 Infectious Synovitis خمجيالتهاب الغشاء الزليلي ال

 تعريف :
مرض جر وم  يظين الدجاج والحوش ومخالل األأمار وياظول والاهوان حواد أو موزمن للمفاظول واألغشوية 
الزليلية المفظلية وأغمدة األواار واجمع إسرازاة الاهاوية سيها وي هر وشوكل خموج احوة سورير  للمسوالإ الارفسوية 

 العليا .
 : Etiologyالمسبب 
لهووا رفووة الظووفاة الشووكلية والخوووا  المزرأيووة  Mycoplasma Synoviaeيط المف ووورة الزليليووة جوورا 

للمف ورة الدجاجية ااراارية إال أرها احااج لرموها أل  األوسا  المزرأية لمادة أخر  ه  ريكوواين أميود أدروين دا  
 ريكلوايد 

Nicotinamide Adenine Dinucleotide ( NAD ) ئلة خاظة لرموها .واحااج أوسا  سا 
 :  Epidemiologyالوبائية

 شخ  المرض س  ك ير من الولدان وهو موجود والق ر العرو  السور  . وجود المرض :
أسووووأا  والودجاج الويوواض ومخالول األأمووار ب  21-4يظووان الودجاج السوويما دجواج اللحووط واألأموار  قابليدة الخمدج :

 العمر اقل سر  ااظاوة س  كل من الحوش والدجاج .أسووأا  ووعد للإ  10-20ويظان الحوش وعمر 
يحوودث سوو  مع ووط الفظووول ويووزداد سوو  الشووااء والفظووول الر وووة واسوواأد ر ووووة الفرشووة الزائوودة ألوو   هووور 

 ااظاوة .
يحدث االراقال األسق  والاماة المواشر والهواء أن  ريوع المجوار  الارفسوية ويكوون اراشوار الخموج  انتقال الخمج :

ن المف وورة الدجاجيوة اارااريوة وقود اظووح جميوع ال يوور مخموجوة وودون  هوور أأوراض الاهوان محف وة أسري مو
 المفظل .

يلعوون االراقووال العمووود  دورا  كويوورا  سوو  رشوور الخمووج أروود الوودجاج والحوووش واكووون رسوووة االراقووال كويوورة خووالل 
قول االراقوال العموود  ولكون يوقو  الق يووع األولو  وعود خموج ال يوور الوياضوة ووعود للووإ يمكون أن ياو 3-4األسواويع 

 مسامرا  س  رشر العدو  .
 : Incubation Periodفترة الحضانة 

أيوواط خمجووة أموديووا  ب وسوو   3ساوورة الحضووارة قظوويرة رسووويا  حيووث سووجلة إظوواواة سوو  ظيظووان دجوواج وعموور 
لمسووون واركيووزه والعواموول يومووا  واعاموود ألوو  ضووراوة العاموول ا 12-22االراقووال األسقوو  اكووون ساوورة الحضووارة وووين 

 المرهكة المرضية والويئية األخر  .
 : Clinical Signsاألعراض 

أول األأراض الا  يمكن مشاهداها س  الشكل الحاد لإلظاية شحون العرل والعرج واوخر الرمو  في الدجاج :
 . مع اقدط المرض يرافش الريش ويركمش العرل ووعض األحيان يالون العرل ولون أحمر مزرع

اضخط حول المفاظل وارافاي درجة حراراها خاظة مفظل العرقون والسالمياة ووسادة القدط وأوادة اظوان 
جميع المفاظل واشاهد و راة أل  الظدر واشمل األأراض أيضا  أالماة هوو  أاط ووهن واجفال وهزال أل  

إلا وضعة قرن المعوالل والمشوارن ب  الرغط من أن إظاوة ال يور اكون شديدة إال أرها اقول أل  ال عاط والشران
ويكووون الوووراز مخضوورا  ومحاويووا  ألوو  أمووالح وحمووض الوولووة ب واجلووة ال يووور ألوو  مفاظوول العرقووون ب واشووف  

 األأراض الساوقة وو ء ويمكن أن يوق  الاهان أغشية المفظل  وال حياة ال ائر .
أيواط وسو  وعوض األحيوان  3-4فيويفة لمويدة ي هر أل  ال يور المخموجة أن  ريع المسالإ الارفسية خراخور خ

الي هر الشكل الحاد للمرض ويالح  سق  وضعة  يور مظاوة والشكل المزمن ب وقد يحظل ارخفاض الويض ومعدل 
 ويسامر لمدة أسووأين والخمج الاجريو  ولكن حقليا  ال رالح  ارخفاضا  س  إرااج وروأياخ الويض . 20-25%

وااظاواة الارفسية غير الروأية قد اظل  % 70وقد اظل إل  أك ر من  % 25-5ااراوح رسوة ااظاوة وين 
 . % 20لكرها قد ارافع إل   % 2ب واكون رسوة الرفوع أادة أقل من  % 90إل  



 د. خالد حبو            انتاج حيواني                     –امراض الدواجن                               السنة الخامسة 
 

 29 

اشوخ األأوراض المالح وة سو  الودجاج ويكوون العورج مون األأوراض المميوزة دائموا  ب موع ارافواي في الحبش : 
 المفاظل المظاوة . حرارة ب واموج المفظل أو

ب األأراض الارفسية اكون أخل أو غير موجودة س  الحوش  Sternal Bursaأحيارا  ياضخط الجران القظ  
ب الاهان واولط س  وسادة القدط وقد اكون مفاوحة مع خروج الرشح الظوديد  مرهوا وقود اسوون إظواوة وسوادة القودط 

  % 20-2الرفوع من و % 10-2اوقل إرااج الويض ب واظل رسوة ااظاوة 
 : Postmortem Lesionsالصفة التشريحية 
اراشاحاة ك يفة كريمية اللون س  األغشية الزليلية وأغمدة األواار ومحف ة الركوة مع اقدط الحالة  في الدجاج :

ياوين اماد االراشواحاة االلاهاويوة إلو  المفاظول والعضوالة واألكيواة الهوائيوة ب اضوخط الكوود وال حوال واكوون الكل
ماضخماين وشاحواين وموقعاين ب كما ااقرح وااآكل الس وح المفظلية السيما مفظل الكال والعرقون ب وال اشاهد 
 أالماة مرضية س  الجهاز الارفس  العلو  إال إلا كارة االظاوة معقدة ومرض ارفس  سخر م ل الاهان القظواة .

أرد الدجاج لكن يالح  دائموا  إسورازاة الاهاويوة سوريريوة اضخط المفاظل قد ال يكون شائعا  كما هو  في الحبش :
 س  المفاظل وعد ساحها .

 : Prevention and controlالوقاية و التحكم 
 يمكن ااواي ااجراءاة الملكورة س  الاحكط والمف ورة الدجاجية ااراارية .
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 أمراض السالمونيالت عند الطيور
Avian Salmonellosis 

 

 ال اسون أمراضا  لل يور وه  :أظياة السالموري
 ايفوئيد ال يور أو الحم  الايفية أرد ال يور أو مرض ااسهال األويض أرد الظيظان . -2
 مرض ر ير الايفوئيد أرد ال يور أو ر ير الحم  الايفية أرد ال يور . -1

 مرض تيفوئيد الطيور
Fowl Typhoid 

 
 whiteموورض ااسووهال األووويض أروود الظيظووان  ويسووم  أيضووا  وموورض الحموو  الايفيووة أروود ال يووور أو

diarrahea disease  وللورط . –أو ااظاوة والسالموريال جاليراروط 
وهو مرض معد وخ ير يظين وعض أرواي ال يور ويسوون لهوا خسوائر اقاظوادية كويورة ياجلو  للوإ سو  ارخفواض 

ة وضعل سو  ااخظوان إضواسة إلو  رسووة رسوة الاحويل والمردود س  اللحط وإرااج الويض وارخفاض س  رسوة الفق
 الرفوع الراجط أن ااظاوة وهلا المرض .

 : Etiologyالمسبب 
  S . pallorumعصيات السالمونيال بللورم و  S . gallinarumعصيات السالمونيال جالينيرم 

سوويليراة أو احاواج أظوياة السوالموريال إلو  مراووة خاظوة للرموو م ول مرووة المورع المغول  السوائل أو مرووة ال
 شوروة الااراسيوراة وه  مراوة سائلة وغير ظلوة ارش  رمو أظياة السالموريال وا و  رمو الجرا يط األخر  .

أما المراوة الظلوة و الروأية سه  م ل مروة الماكورك  وهوو مرووة امييوز  ووين الجورا يط المعويوة  ارموو أليوخ 
سة ب ويرما اكون مساعمراة العظياة القولورية حمراء اللون ب أظياة السالموريال وااكون مساعمراة شفاسة ماجار

وهوو رووأ  لعظوياة   S.S.Agarكما ارمو أظياة السالموريال أل  مروة أزرع ااايليين الحامض  وأل  مروة
 B.G.Agarالسالموريال ولعظياة الشيجال وياكون مساعمراة ملساء أديمة اللون ب وهراإ مروة الخضرة الالمعة 

أ  أيضووا  لعظووياة السووالموريال ب وال اخموور أظووياة السووالموريال سووكر الالكاوووز وهووله ظووفة افريقيووة أوون وهووو رووو
 العظياة القولورية .

 : Epidemiology وبائية المرض
 : Incidence and Distribution تواجد و انتشار المرض

سو  الق ور العروو  السوور   مرض ايفوئيد ال يور مراشور سو  جميوع أرحواء العوالط كموا أن هولا المورض موجوود
 وهراإ دراساة خاظة س  هلا الجارن .

 : Susceptibility القابلية لإلصابة
اعوود ال يووور الداجرووة م وول  يورالوودجاج و يووورالروم  و يووور الوودجاج الولوود  والمووورقش أك وور قاوليووة لإلظوواوة 

وةوالمرض اكوون أكوور مون ومرض ااسهال األوويض وخاظوة واألأموار الظوغيرة حيوث وجود ووون حودة وشودة ااظوا
ال يور الكويرة والعمر ب كما وجد وون السالالة ال قيلة الوزن أك ر قاولية لإلظاوة من السالالة الخفيفة الوزن ب وأن 
إراث ال يور هله أك ر قاولية لإلظاوة من اللكور ب أما  يور الو  و يور األوز و يور الزيروة والفوزان والعظواسير 

 ر الورية سه  قاولة لإلظاوة ومرض السالموريال و يور السمن وال يو

 : and Transmission Mode of Infectionطرق انتقال العدوى 

 العدوى األفقية :
ااط أن  ريع االاظال المواشر وين ال يور المريضوة و ال يوور السوليمة ب كموا وجود أن العلول والمواء الملووث 

س  رقل العدو  ب وأن ال يور والحشراة والولوان والقووارض العون  وعظياة السالموريال والهواء أيضا  يلعن دورا  
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دورا  خ يرا  س  اراقال العدو   كما أن اارسان والحيواراة األخر  ووسائ  الرقل واألدواة المساخدمة سو  الارويوة 
 والاغلية العن دورا  س  رقل العدو  

 العدوى العمودية :
عدو  حيث اراقل العدو  من األمهواة المظواوة أون  ريوع الويووض اعد العدو  العمودية من أخ ر مظادر ال

وجد ووون أك ور مون وإل  الظيظان واشكل اسامرارية لوجود العامل المسون وحدوث المرض و اساي ارخ واراشاره 
 من الويوض الرااجة أن أمهاة مظاوة احاو  أل  وكاريا السالموريال . 50%

 : Symptomsاألعراض 
 ان :في الصيص -أوالً 

اكون األأراض أوارة أن أأراض الاسمط الدمو  وغالوا  ما رالحو  أأراضوا  أاموة م ول ارافواي حورارة جسوط 
ال ير ب سقدان الشهية ب الوهن و الضعل العاط ب اجمع ال يور إل  جارن وعضها الوعض ب إسوهال أوويض اللوون إلو  

 – 1ض ااسهال األويض ب واسامر األأراض أخضر مسمر ياراكط حول ساحة المجمع ومن هرا وردة الاسمية ومر
أياط وس  هله األ راء يرفع قسط كوير من ال يور المريضة ب أما القسط اآلخر الل  يوق  أل  قيد الحياة سي هر أليخ  3

 اغيراة مرضية مخالفة م ل ااسهال ب والهزال ب والاوخر س  الرمو ب ظعووة والارفة وأأراض أظوية وأرج .
 الطيور الفتية و الكبيرة بالعمر :في  -ثانياً 

 يوخل المرض الشكل احة الحاد أو الشكل المزمن س  ال يور الفاية والكويرة والعمر 
واظان ال يور والعرج والاهان المفاظل وقد ااراسع ووأراض أامة. كما يالح  ارخفاض ارااج  الشكل المزمن

 الويض  ورسوا  ااخظان والفقة.

 : Gross Lesions الصفة التشريحية
لد  إجراء الظفة الاشريحية أل  ال يور الراسقة والمريضة رالح  وون الاغيراة المرضية س  الغالن غير  اواة 
وياوقل للإ أل  العمر وشدة العدو  ب سإلا كارة ااظاوة حادة سإن الظيظان ارفع خوالل أيواط وال ي هور اغيوراة 

راجمة أن األمهاة أو المفرخواة ب لكون يمكون أن رالحو  وجوود  مرضية مميزة وهلا ما يحدث أردما اكون العدو 
احاقاراة أل  وعض األجهوزة الداخليوة موع وجوود روزل دموو  و وشوكل خوا  ألو  الكوود وال حوال و الرئوة ب كموا 

 رالح  أدط اماظا  كية المح .
ن محاويااوخ كريميوة أما س  حال ااظاوة احة الحادة سإررا رالحو  و يئوا  شوديدا  سو  اماظوا  كوية الموح واكوو

اللون ب مخضوة والدط ب ويراسع للإ وجود وقع اركرزية ألو  وعوض األأضواء الداخليوة م ول الكوود والرئوة والقارظوة 
واألأووورين واألمعوواء الدقيقووة ب كمووا رالحوو  اضووخط ال حووال واحاقووان الكلوو  ب و يمالووب الحالوووان ووواألمالح الووليووة ب 

اللون ب إضواسة إلو  الاهوان غشواء الاوامور ب وسو  الحواالة المزمروة رالحو   ووجود كالة ماجورة س  األأورين ادأ 
الاهان المفاظل واضخمها محاوية راحا  الاهاويا  جيالاير  القواط وراقال  اللوون كموا رالحو  وجوود وودر اركرزيوة سو  

 أضلة القلن والكود .
ح معرقوة ومشووهة ب واكوون ماعلقوة كما وجد وون اآلسة ااركزس  المووايض حيوث افقود الويووض اسواداراها واظوو

وووالمويض وسووويقاة رسيعووة و ويلووة ب واكووون محاويوواة الويوووض قاسووية ظووفراء اللووون ماجورووة ومخضوووة والوودط وقوود 
ااحوظل ب وأحيارا  اسق  س  الاجويل الو ر  وعض الويووض واسوون الاهوان الورياوون المحو  ب إضواسة إلو  اوراكط 

 الخظ  أرد اللكور مع وجود خراريج ظغيرة س  الخظ . الويض س  قراة الويض كما رالح  ضمور
أما س  ال يور الياسعة والكويرة سإررا رالح  الاهان الاوامور موع اشووه أضولة القلون ووجوود وقوع رماديوة ويضواء 
اركرزية ب وياضخط الكود ويظوح هشا  وأليخ وودر اركرزيوة ب يراسوع للوإ احاقوان رئوو  موع اولمواة ب واسواحاالة 

 يض .أل  الموا

 : Treatment and Prophylaxisطرق الوقاية والمعالجة 

 اإلجراءات الوقائية :
إن القضاء أل  مرض السالموريال أظوح من األمور الهامة و الجدية س  حياارا ب وك ير من الدول وودأة  وورا  

يووة موون الموورض جديوودا  وجووديا  والعموول ألوو  االسائظووال الكاموول لهوولا الموورض حيووث أظوودرة وعووض القوووارين للوقا
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والسي رة أليخ إضاسة إل  وضع ورامج س  الرقاوة وإدارة المزاري والمفرخاة ب وأردما ااضواسر الجهوود للسوي رة 
والقضاء ألو  السوالموريال سوإن ظوراأة الودواجن وظوحة اارسوان اكوروان وحالوة جيودة ب وللوظوول إلو  احقيوع هولا 

 الا  يجن ااخالها :الهدل الود من الارويخ ووهط ااجراءاة الوقائية 
أرد حظول وواء السالموريال يجن إاالل الق يع وإجراء الا هير والاعقيط وشكل سعال وقو  للح وائر واألدواة  -2

 وكل ما ياعلع والاروية .
 اروية الدواجن وعيدا  أن غيرها من الحيواراة وال يور األخر  . -1
واعلر اااالل ب سإرخ يجن أليرا أخل الحلر والاخل  الظح  إلا حد ة ااظاوة س  حال الاروية من أجل اللحط  -3

من ال يور الراسقة والمريضة ب وااخال ااجراءاة الظارمة من الا هير والاعقيط والعزل ب ويفضل إجوراء المعالجوة 
. 
يجون  إجراء االخاواراة الحقلية السريعة أرد الدجاج الوياض و األمهاة ووخاظوة سو  حوال االشواواه ووالمرض ب -4

إجراء االخاواراة الاوكيدية  ط أزل العامل المسون ب وياط للإ وشكل دور  ب وس  حال الاوكد من وجود السالموريال 
 يجن إاالل الق يع وأدط افقية الويض الرااج أرها مع ااخال ااجراءاة الالزمة والظارمة من اعقيط وا هير .

ارة والقووارض والحشوراة والولوان والكوالن والق و  وال يوور العمال والوزوار واألدواة ووسوائ  الرقول والرشو -5
 الورية كلها أوامل العن دورا  س  رقل ورشر العدو  ب ويجن االراواه إل  للإ .

 االراواه إل  اظريع العلل المركز ومظدره وخلوه من أظياة السالموريال . -3
 عدو  .االراواه إل  دور المفرخاة وأملية الاجرية س  رقل ورشر ال -7
 إغالع أماكن الاروية الا  يساو ن وها المرض ب أو المعداة وإجراء الاعقيط وشكل ظارط . -1
 أدط السماح وافقية الويوض الرااجة أن أمهاة مظاوة . -9
 الاخل  السليط من الفرشة المساعملة ورقلها إل  أماكن وعيدة وأدط اخزيرها س  المرشوة . -20
ور الراسقة حيث وجد وون أظياة السالموريال اسا يع االحافا  وقدراها أل  العدو  الاخل  الظح  من ال ي -22

 لفارة  ويلة .
 ااخال ااجراءاة الظارمة س  مجال جمع واخزين واعقيط ورقل ويض الافريخ . -21

 : Treatment المعالجة 
الأاوار وون ال يوور الاو  اشوف  أظوحة  رع المعالجة حاليا  ممكرة ولها راائج جيدة ولكن يجن أن روخل وعين ا

من المرض اوق  حاملة للمسون المرض  وا رحخ مع مخلفااها للوس  الخارج  واظوح مظدرا  خ يورا  للعودو  ب 
 وس  م ل هله الحاالة ال يسمح وافقية الويوض الرااجة أن هله ال يور .

 ومن األدوية المساعملة س  المعالجة :
وه  ك يرة م ل جراامايسين ب سويكاومايسين ب كلوور ااراكسوين ب واع و  موع المضاداة الحيوية واسعة ال يل  .2

 ماء الشرن أو العلل .
مع ط مركواة السلفا م ل سلفاغواريدين ب سولفاديازين ب سولفا ديميودين ب سولفامياازين...مع األخول وعوين االأاووار  .1

خلية وموا احد وخ مون اغيوراة سو   ويعوة أدط اا الة والعالج وها وسون او يرااها األخر  س  وعض األجهزة الدا
 ال ير وسساد الالوع واالض راواة الهضمية أرد ال يور .

و خاظووة سوو  األسووووأين  % 1مركووواة الرياروسيوووران و اع وو  سوو  الغالوون كعووالج وقووائ  مووع العلوول ورسوووة  .3
اادون و يجن األخل وعوين األوليين من أمر ال ير ب ويدد  للإ إل  راائج جيدة ب مرها الفيورازوليدين ب الفيورال

 االأاوار وورها قد اعيع اشكل األجساط المضادة للسالموريال .
الكلورامفيريكول ويع   مع المواء أو العلول و يع و  راوائج جيودة إال أن وقواء أ وره سو  الجسوط لفاورة  ويلوة وعود  .4

ألقول لجميوع األدويوة الاو  قود العالج  أد  إل  مرع اساعمالخ ب لللإ يجن إيقال العالج قول الولوح ووسوووي ألو  ا
 اساخدط س  المعالجة .
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 نظير التيفوئيد عند الطيور

Avian Paratyphoid Infection 

 
ي لووع موورض ر يوور الايفوئيوود أروود ال يووور ألوو  ااظوواوة الاوو  اسووووها أظووياة السووالموريال واسووا راء أظووياة 

  S.Arizonaموريال أريزورا والسال  S.gallinarum & pallorumالسالموريال جاليريرط ووللورط 
 : Etiologyالمسبب 

مسون مرض ر ير الايفوئيد هو أوارة أن مجموأة أاراة السالموريال الماحركة واسا راء أظياة السالموريال 
 S . Typhi. سوالموريال ايفو  موريووط 2وللوورط ب وأك ور األروواي اراشوارا  وسوووا  لهولا المورض هو  : –جواليريرط 

murium  
  S . Anatumسالموريال أرااوط  S . Entritidis.  سالموريال إرايريدة 1

 : Epidemiologyوبائية المرض 

 : Prevalence and Distributionتواجد وانتشار المرض 
يوجد هلا المرض س  جميع دول العالط ومرها الق ر العرو  السور  وقد حظلة أووئة اسممية س  وعض الدول 

 ة لاراولخ مراجاة الدواجن الملو ة والسالموريال .أرد اارسان رايج
 :  Susceptibilityالقابلية لإلصابة

وجد وون مع ط ال يور قاولة لإلظاوة وهلا المرض وأن ال يور الظغيرة والعمر أك ر قاولية لإلظاوة من ال يور 
جد وون  يور الحماط ووعض  يور الكويرة واكون ااظاوة أرد ال يور الكويرة س  أغلن األحيان إظاوة سردية ب وو

الزيرة قاولة لإلظاوة وو  أمر ويسون لها إظاواة موضعية أيضا  بكما أن اارسان والحيواراة العن دورا  هاما  سو  
 رقل العدو  إضاسة لقاولياها لإلظاوة .

 : Gross Lesionsالصفة التشريحية 

ريضة رالح  أن الاغيراة المرضوية غيور  اواوة واشووخ لد  إجراء الظفة الاشريحية لل يور الراسقة وال يور الم
 إل  حد كوير الاغيراة المرضية س  مرض ايفوئيد ال يور مرها أدط اماظا  أو و ء س  اماظا  كية المح .

اضخط الكود وال حال والكل  مع وجود رقو  رزسيوة وأحياروا  وودر اركرزيوة والاهوان األمعواء ب وروادرا  حودوث الاهوان 
 رالح  الاهان المفاظل واضخمها أرد  يور الحماط . الموايض كما

 : Diagnosis تشخيص المرض 

الاشخي  الحقل  : من خاللخ رر  وورخ من الظعن اشخي  المرض من خالل األأوراض والظوفة الاشوريحية 
 ب لللإ الود من إجراء الاشخي  المخور  وهو مشاوخ لما ورد س  مرض ايفوئيد ال يور .

 : Treatment and Prophylaxisمعالجة طرق الوقاية وال

اواط الوقايوة أون  ريووع ااخوال ااجوراءاة الظووارمة سو  مروع وظووول العامول المسوون والقضوواء أليوخ ويواط للووإ 
والا هير والاعقيط وأدط السماح وافقية الويض الرااج أن أمهاة مظاوة ورسع مقاومة ال ير مع المعالجوة الوقائيوة ب 

راساة أديدة س  هلا المجال ب ور را  لك رة العاراة المظلية الا  اسوون المورض وأودط أما الاحظين سقد أجرية د
وجود مراأة اظالوية وين مع مها سإن للإ يشكل ظعووة سو  احقيوع الهودل الم لوون ب واواط المعالجوة أون  ريوع 

ليوودون أوون  ريووع إأ وواء مضوواداة حيويووة واسووعة ال يوول أو مركووواة السوولفا أو مركووواة الفيورالاووادون والفيورازو
 العلل أو ماء الشرن .
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 أمراض العصيات القولونية عند الطيور

Avian coliform Infection 

اسون العظياة القولورية إظاواة مرضية أرد ال يور ب وااميز ااظاواة المرضية وورها اوخل أشكاال  وظورا  
  ب أو موضوعية م ول الاهوان السورة أو الاهوان مرضية مخالفة ب حيث اكون العدو  أحيارا  معممة م ل الاسمط الدمو

 العيون ب أو اوخل الشكل المزمن م ل مرض هيجرز 
 : Etiologyالمسبب 
ركة ب غير ماولرة سلوية الغراط ماح  Enterobactriaedaeالعظياة القولورية إل  أائلة الجرا يط المعوية ارام 

 ب أظوية الشكل 
 : Epidemiologyوبائية المرض 

 : Incidence and distributionانتشار المرض  تواجد و
الدراساة واألوحاث الا  موجود س  مع ط دول العالط وهو موجود س  الق ر العرو  السور  وهراإ وعض  المرض
 .ادكد للإ

 : Susceptibilityالقابلية لإلصابة 
إلظواوة الودجاج والرومو  والحمواط ال يور قاولة لإلظواوة والعظوياة القولوريوة وأك ور ال يوور اعرضوا  ل أروايمع ط 

 والفزان وال يور المائية .

 : and Transmission Mode of Infection طرق انتقال العدوى

ال العن دورا  كويرا  س  رقل العدو  سمن المعرول أن العظياة القولورية اوجد وشكل  ويعو   العدوى األفقية :
 خارج وداخل جسط الكائن الح  .

ممكرة الحدوث حيث يراقل العامل المرض  إل  الويضة س  قراة الويض ب والعامول المرضو   : العدوى العمودية
أو  المفرخوواةقوود يعووور إلوو  داخوول الويضووة أوون  ريووع قشوورة الووويض الملوووث والعظووياة القولوريووة ب والعوون أوودو  

ب كموا أن القووارض الح ائر دورا  خ يرا  س  ااظواوة ووومراض العظوياة القولوريوة واسوون مشواكل ظوحية كويورة 
 واللوان والحشراة وال يور ال ليقة واألدواة المساخدمة العن دورا  س  رقل العدو  

 التسمم بالعصيات القولونية 

coli septicaemia 

 
يظووين الوودجاج الروموو  ب ورووادرا  مووا يظوين ال يووور المائيووة واألأمووار الظووغيرة والفايووة ب ويسووون  حووادمورض 

ود وال حال وأضرارا  س  جدران األوأية الدموية ب يراج أون للوإ خسوائر اقاظوادية ااجلو  الاهان اامور القلن والك
 س  الرفوع وارخفاض وادر  رسوة الاحويل.

 : Symptomsاألعراض 
يكون سير المرض سريعا  وال اوجد أأراض مميزة وواضوحة للمورض بكموا رالحو  أأراضوا  أاموة  الغالنس  

مظووان ب وضوعل سوو  شوهية ال يوور المظوان ب واجمووع ال يوور المظوواوة وجاروون م ول ارافوواي حورارة جسووط ال يور ال
وعضها الوعض ب وضعل س  حيوياها ب وممكن أن رالح  أأراضا  ارفسية أحيارا  م ل السعال وظعووة ارفة وأحيارا  
  ب وممكوون أن رالحوو  اضوو راواة هضوومية م وول ااسووهال بكمووا أن رسوووة الرفوووع اكووون قليلووة سوو  حووال كارووة العوودو

والعظياة القولورية سق  ب وازداد هله الرسوة سو  حوال اودخل أوامول أخور  سوواء أكاروة مرهكوة أط أمراضوا  أخور  
 بوال يور الا  اشف  من المرض قد رالح  أليها إظاواة موضعية 

 : Gross lesionsالصفة التشريحية 
 ررا رالح  :لد  إجراء الظفة الاشريحية لعدد كوير من ال يور المريضة والراسقة سإ

الاهان مع ط األغشية المظلية وشكل حاد مع وجود رزل دمو  ب والاهان غشاء الاامور موع وجوود روزل دموو  ب 
وااضاسة إل  الاهان الكود وال حال ب ويكون لورهوا شواحوا  موع اضوخط وسوي  ووجوود رقو  رزسيوة ب وموع اقودط الحالوة 

  د س  سماكة األغشية المظلية .ممكن أن رالح  الاهان األكياة الهوائية مع ازديا
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 التهاب السرة

Omphalitis 

 
مرض الاهان السرة يظوين الظيظوان حدي وة الفقوة سو  الغالون ويكوون رايجوة الووث قشورة الوويض أو أودو  
المفرخاة والعظياة القولورية بوارفع الظيظان المظاوة والعظياة القولورية خالل األسووي األول من العمر رايجة 

 ساأة . 71-14سرة ب الائط السرة س  الوضع ال ويع  أرد الظيظان خالل سارة ااراوح وين الاهان ال
 : Symptomsاألعراض 

اكون أوارة أون ضوعل أواط وميول ال يوور إلو  الاجموع حوول مظوادر الادسئوة وارافوا  الوو ن ب وااضواسة إلو  
 قوة السورة يودد  للوإ إلو  حودوث اسومط الاهان السرة وأدط الائامها يراسع للإ وجود رائحوة كريهوة اخورج مون مر

 إلا كارة ال رول سيئة . % 50وقد اظل حا   % 30دمو  ومن  ط الرفوع ب و اولغ رسوة ااظاوة أحيارا  
 

 عدوى كيس المح 

Yolk Sac Infection 

 
كية المح أن الوث قشرة الويض والعظياة القولوريوة ومون  وط دخوول المسوون إلو  ظوفار الوويض  أدو اراج 

ساأة وعد الفقوة بكموا أن وظوول العظوياة القولوريوة ممكون الحودوث  71 – 41ل  ياغل  أليخ الظو  خالل ال
أون  ريووع الاوورفة أو العلوول للظووو  وعموور يوووط ب واألأوراض ا هوور ألوو  شووكل ضووعل أوواط واجمووع الظيظووان 

ر س  اماظاظخ بويرواج وخمولها ب ويظوح كية المح ماجورا  ويظدر أرخ رائحة كريهة ويكون لورخ كريميا  مع اوخ
 أن للإ رفوع الظيظان المظاوة س  األياط ال ال ة األول  .

 : Treatmentالمعالجة 
 إن المعالجة لهله ال اهرة  يجن أن ااط أن  ريع ااخال ااجراءاة الوقائية الا  سوع لكرها .

 التهاب قناة البيض 

Salpingitis 

 
مع وداية إرااج الويض ب والاغيراة الهرمورية العن دورا  س  للوإ  ااظاوة والعظياة القولورية غالوا   هلهاحدث 

ب كما احدث اغيراة س  قراة الويض ب م ل ااساي قرواة الوويض ورقوة جودارها موع وجوود موواد الاهاويوة اكوون ماجوروة 
لو رو   وط يحودث أحيارا  ب وهله الاغيراة س  جدار قراة الويض والاهاوها ادد  أحيارا  إل  وضع الويض س  الاجويل ا

 كما يدد  ال  ارخفاض س  ارااج الويض . peritonitisالاهان ورياور  
اكون واساخداط مضاداة حيوية واسعة ال يل واألهط هو ااخوال ااجوراءاة الوقائيوة سو   : Treatmentالمعالجة 

 هلا الجارن.
 التهاب المفاصل
Arthritis 

 
  اشف  من الاسمط الدمو  والعظوياة القولوريوة وغالووا  موا ااركوز يالح  الاهان المفاظل ك يرا  أرد ال يور الا

ااظاوة ومفظل العرقون ب كما العن العوامل المساأدة دورا  س  حدوث ااظاوة وال سويما الخودوش والجوروح سو  
 مر قة المفاظل .

 : Symptomsاألعراض 
 الحو  اضوخما  سو  المفظول ووجووداكون أوارة أن اض ران س  الحركة والاع ر س  المشو  والعورج ب كموا ر

 راح الاهاو  ماقيح 
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 : Treatmentالمعالجة 
 يوما . 5-3ااط معالجة الاهان المفاظل أن  ريع إأ اء المضاداة الحيوية واسعة ال يل مع الماء أو العلل امدة 

 

 عدوى القناة التنفسية

Respiratory tract infection  

الجهاز الارفس  ووحود األموراض الفيروسوية م ول مورض الريوكاسول ومورض احدث هله العدو  غالوا  وعد إظاوة 
الاهان الشعن الهوائية والمايكووالزما حيث أن هوله األموراض اضوعل مقاوموة ال يور وشوكل أواط والجهواز الارفسو  

إزالوة وشكل خا  بكما وجد أن ارافاي رسوة األموريا س  الح يرة يساأد س  حدوث هله ااظاوة لما يسووخ للإ من 
أهدان الخالياال اهرية للقراة الارفسية ب وياوع للإ دخول العظياة القولورية أن  ريع الارفة وس  هله الحالة ازداد 
الخسائر االقاظادية الا  ااجل  س  ارخفاض رسوة الاحويل وارافاي س  رسووة الرفووع بكموا وجود ووروخ مون الممكون ان 

 .  Pericarditisوالاهان الاامور Synovitisفاظل اسون العظياة القولورية الاهاوا  س  الم
 

 التهاب العيون
Panophthalmitis 

غالوا  ما اكون أرضا  من أأراض مرض الاسمط الدمو  والعظياة القولورية ب واكون ااظاوة غالووا  سو  أوين 
 يور المظاوة.واحدة ويسون للإ أم  لل ير رايجة الاخرين س  شوكية العين ويدد  للإ إل  رفوع مع ط ال 

 

 التهاب األمعاء 

Enteritis 

الاهان األمعاء والعظياة القولورية ممكن الحدوث سق  أردما ارخفض حيوية الغشواء المخوا   الموو ن لألمعواء 
ويراج للإ وعد ااظاواة واألمراض ال فيلية سهلا يساأد العظياة القولورية الموجودة س  القراة الهضمية ووون العون 

 اث الضرر واامراضية .دورا  س  إحد
 ورم العصيات القولونية الحبيبي " مرض هيجرز
Hjarres Disease , Coli Granuloma 

 
مرض هيجرز هو مرض مزمن اسووخ إحد  العاراة المظلية للعظوياة القولوريوة ب يظوين الودجاج والرومو  

ية وشوكل وووائ  ب ويظوين وياميز والاهوان رووأ  واكوا ر رسويج  حويوو  ب ويحودث هولا المورض وشوكل سورد  ولو
ال يور الكويرة والعمر بأما  ورع العودو  ال ويعيوة سهو  غيور معروسوة اماموا  حاو  اآلن لكون ممكون إحوداث العودو  

 االظ راأية أن  ريع الفط والمر  .
 : Symptomsاألعراض 

ظواوة سقودان أرد ال يور المظاوة غير روأية أو مميزة للمرض وشكل أاط بوي هر ألو  ال يوور الم األأراض
 والشهية ب والخمول ب وااسهال ب وارفع ال يور المظاوة س  أغلن األحيان من دون  هور أية أأراض .

 : Gross Lesionsالصفة التشريحية 
حويويوا  ألو  الحجوان الحواجز  رسويجيا  لد  إجراء الظوفة الاشوريحية لل يوور الراسقوة والمريضوة رالحو  : اكوا را  

لدقيقة والغلي ة والمساريقا ب وهله األوراط ياراوح حجمها وين حوة العدة وحوة الجووز بو إن وأل  اماداد األمعاء ا
األوراط قديمة الاكون يمكن رزأها وسهولة ب أما حدي ة الاكوون ساكوون سااحوة اللوون وشوكلها دهرو  الموع ب وموع اقودط 

لحويويووة حدي ووة الاكووون اشوووخ إلوو  حوود الحالووة يظوووح وسوو ها داكوون اللووون وموون  ووط الاركوورز بوقوود وجوود وووون األوراط ا
ماالاغيراة الرسيجية الرااجة أن مرض السل بأما األوراط الحويوية القديمة سه  مشاوهة لألوراط السر ارية  ورادرا  ما 

 رالح  اغيراة ورمية حويوية أل  الكود وال حال .
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 : Diagnosisتشخيص المرض 
 ة المرضية وإجراء الظفة الاشريحية يمكن االشاواه والمرض .من خالل سير المرض والحالالتشخيص الحقلي : 

الوظول إل  اشخي  اوكيود  للمورض  يفضل إجراء أزل العامل المرض  المسون من أجل التشخيص المخبري :
أك ر األمراض اداخال  مع هلا المرض مرض سل الدواجن وياط افريقخ من خالل أزل العامل  التشخيص التفريقي :

 فح  الرسيج  بومرض سر اراة ال يور وياط من خالل أزل العامل المسون والفح  الرسيج  .المسون وال
 : Treatment and Prophylaxisطرق الوقاية و المعالجة 

المرض مزمن ويحدث وشكل سورد  سو  أغلون األحيوان سوإن المعالجوة غيور مجديوة أو مضومورة لوللإ  ألنر را  
القضوواء ألوو  العاموول المسووون وأوودط وظووولخ إلوو  الق يووع موون خووالل الاعقوويط يفضوول ااخووال ااجووراءاة الوقائيووة سوو  

والا هير وااخال ااجراءاة الضرورية س  مجال الاروية والاغلية ورسع مقاومة ال ير بوسو  وعوض األحيوان اع و  
 ال يور المظاوة مضاداة حيوية واسعة ال يل مع العلل لمدة أسووأين .

ليلووة وخظووو  لحوووط الوودواجن المظوواوة والعظووياة القولوريووة وإمكاريووة إحووداث الدراسوواة الق وعووضهروواإ مالحظددة :
 إزأاجاة لإلرسان .

  
 أمراض المطثيات في الطيور

Clostridial Diseases In Birds 

مع ط هله الجرا يط اوجد س  القراة الهضمية لل يور السليمة وشكل  ويع  ودائط ب واظوح هله الجرا يط ممرضة 
عل مقاوماها ب وللإ رايجة لعوامول أديودة ااعلوع وااجهواد ووعودط اووازن العليقوة ووعوامول أخور  لل يور أردما اض

ااعلع و رول الاروية السيئة وااظاوة واألمراض وياط للإ ووشكل خوا  أرود ال يوور الفايوة ووالعمر واسوون أودة 
 أمراض مرها :

 Ulcerative Enteritis الاهان األمعاء الاقرحي   -2

 or Quail Disease لسمنأو مرض ا

 Avian Necrotic Enteritis الاهان األمعاء الاركرز  ال ير  -1

 or Avian Enterotoxaemia أو الاليفن المعو  الدمو  ال ير 

 Gangrenous Dermatitis الاهان الجيلد الغريغريير  -3
 Botulism الاسمط الوشيق رالاسمط الوواولير ر -4

 المسدولة أن حدوث المرض . Toxins  ية الا  اسون هله األمراض السموط افرز الجرا يط الم
 

 Botulismالتسمم الوشيقي " البوتوليني "
الاسوومط اللقووارق  موورض يروواج أوون اووو ير السووموط الاوو  افرزهووا الم  يووة الوشوويقية الالهوائيووة وهووو موون األمووراض 

 . Limber –Neckرقوة الم رية المراشرة س  مع ط دول العالط ب ويسم  المرض أيضا  واسط ال
 Etiologyالمسبب : 

ب وقد وجود ووون أك ور األروواي الاو  اسوون  Clost.Botulinum Type A,C,Eأوارة أن الم  ية الوشيقية 
ب وياط زري الم  ية الوشيقية أل  مراووة اآلجوار المغول  ومرووة  Type Cمرض الاسمط الوشيق  س  ال يور هو 

 اكورك  .اآلجار المدمط ومروة الم
 : Epidemiologyوبائية المرض 

 : Susceptibilityالقابلية لإلصابة 

اعد  يور الدجاج والروم  وال يور المائية قاولة لإلظاوة والمرض كما وجود ووان واارسوان لو قاوليوة لإلظواوة 
 والمرض ب شورخ س  للإ شون ال ديياة .
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 : and Transmission Mode of Infectionطرق انتقال العدوى 
الموجوودة سو  العلول أو سو  ديودان األرض والحشوراة وسو   Toxinsياط اراقال العدو  أن  ريوع ارواول السوموط 

 ج ث ال يور الراسقة .
 : Symptomsاألعراض 

يالح  أل  ال ير المظان اماداد الرقوة إل  األماط ورحو الخلل ووااجاه األرض وأدط مقدرة ال ير ألو  رسوع 
ب واكون األجرحة ماهدلة ب والريش موع را  حول رقوة ال يور وماسوخا  وموولال  حوول ساحوة المجموع رقواخ رحو األأل  

 مما يدل أل  وجود إسهال 
كما يالح  خلو وعض األماكن من الريش أل  جسط ال ير المظان السيما احة األجرحة وس  مر قوة ال هور ب 

ير مرا مة وموع اقودط الحالوة المرضوية يحودث الشولل ويالح  ظعووة الارفة أرد ال ير المظان ب واكون حركاخ غ
 س  األجرحة واأل رال الخلفية ب ووالاال  أدط مقدرة ال ير أل  الحركة ومن  ط الرفوع .

 : Gross Lesionsالصفة التشريحية 

 لد  إجراء الظفة الاشريحية أل  أدد من ال يور المريضة والراسقة رالح  مايل :
كون محاوياة المعدة الغدية والمعدة الحقيقية شوخ خاليوة مون العلول ولاة لوون أخضور ب خلو الحوظلة من العلل وا

 واماالء الحويظلة الظفراوية ويراسع للإ الاهان معو  احة حاد .

 : Diagnosisتشخيص المرض 

 التشخيص الحقلي :
شوخي  دقيوع من خوالل سوير المورض واواريخ الحالوة واألأوراض والظوفة الاشوريحية رسوا يع الوظوول إلو  ا

 لإلظاوة وهلا المرض 
 التشخيص المخبري :

وياط أزل العامل المسون للمرض ومعرسة هوياخ وللإ أل  المراوة الروأيوة والخاظوة والم  يواة وللوإ ووخول 
 أيراة من محاوياة األمعاء كما يجن سح  محاوياة األأالل المركزة مخوريا  وح ا  أن المسون وأن السموط .

و  الاجريوية أل  حيواراة الاجارن ر  سئران ر ب وللوإ وحقون رشواحة الموادة الموراد سحظوها يمكن إجراء العد
 ساأة ي هر الشلل أل  الفئران ومن  ط الرفوع . 41س  الاجويل الورياور  للفئران ووعد 

 : Treatment and Prophylaxisطرق الوقاية والمعالجة 

وديودان األرض والواخل  الظوح  مون ال يوور الراسقوة ب  ااط الوقاية من المرض أن  ريوع مكاسحوة الحشوراة
ويدد  القياط وإجراءاة الا هير والاعقيط  إل  الوقاية من ااظاوة والمرض كما يجن العمل أل  شراء األأالل من 

 مظادر مو وقة وحف ها س  أماكن جاسة ومراسوة .
 : Treatmentالمعالجة 

 Sodiumعلوول سووورا  ب وإأ وواء مركوون سووليراة الظوووديوط اوواط المعالجووة أوون  ريووع الاوقوول أوون إأ وواء ال
Selenite  يقلل من رسوة الرفوع موع سياوامينA,D3,E  كموا اع و  ال يوور مواء ر يول ووكميواة كويورة وكول هوله

ااجراءاة ادد  إل  ارخفاض س  أدد الحاالة المريضة وادر  رسوة الرفوع واما ل وعض ال يور المريضة للشفاء 
. 

 ء التقرحي أو مرض السمنالتهاب األمعا
Ulcerative Enteritis or Quail Disease  

مرض السمن أوارة أن مرض جر وم  يظين  يور السمن وظورة رئيسة ب ويظين ظوغار  يوور الودجاج 
والحوش و يور الظيد ب وياظل ووأراض الاسمط الدمو  إضاسة إل  أأراض هضمية راجموة أون الاهوان األمعواء 

 ية مفاجئة ورفوع سريع .وياميز المرض وودا
 Etiologyالمسبب : 

كان قديما  أن المرض ومسووااخ ب وكان يعاقد وون هراإ أك ر من مسون لمرض الاهان األمعواء الاقرحو  ب إال 
 Clostridiumأن الدراساة أكودة ووون أسووان هولا المورض جورا يط ال هوائيوة ماوولرة ب وهو  الم  يوة القولوريوة 
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Colinum هوائيوة وماوولرة وإيجاويوة ارموو ألو  مراووة الاريواووز الظولوة أو السوائلة وه  جورا يط الTryptose-
phosphate Agar  مظل دط الفظيلة الخيلية  %1خالظة الخميرة و  %0ر5جلوكوز و  %0ر1مضال إليها

 درجة مئوية.  53س  درجة حرارة 
ساأة  41 – 14أل  هله المراوة خالل احااج هله الجرا يط لرموها إل  وس  ال هوائ  ب وا هر المساعمراة 

درجة مئوية ب واكون المساعمراة محدوة الشوكل ورظول شوفاسة ب ويمكون زري وأوزل هوله  37أل  درجة حرارة 
 الجرا يط س  أجرة الويوض حيث ياط حقرها س  ظفار الويض .

 : Epidemiologyوبائية المرض 

 : Susceptibilityالقابلية لإلصابة 

أك ر ال يور قاولية لإلظاوة والمرض ب وازداد شدة ااظاوة وحداها أرد ظغار  يوور السومن  اعد  يور السمن
 . كما أن  يور الدجاج و يور الروم  ب ووعض أرواي ال يور الورية قاولة لإلظاوة وهلا المرض .

لروم  حا  أمر أسووأا  و يور ا 21اشير الدراساة إل  أن  يور السمن و يور الدجاج قاولة لإلظاوة حا  أمر 
 أساويع . 1

 : and Transmission Mode of Infection طرق انتقال العدوى

ب حيوث وجود ووروخ وعود  ورح  Sporesااط العدو  أن  ريع اراول العلل أو الماء الملوث والجرا يط الماوولرة 
دائوط للفرشوة وعود حودوث الجرا يط مع مخلفاة ال ير إل  الوس  الخارج  ااولر هوله الجورا يط مموا يودد  إلو  الووث 

 المرض .
 : Symptomsاألعراض 

وجد أرد إجراء العدو  الاجريوية أل  ظغار  يور السمن ب وون الظورة المرضية ا هر خالل  ال ة أياط مون 
ودء العدو  واوخل الشكل الحاد وارفع ال يوور وال يالحو  أليهوا أأوراض مميوزة ب أموا إلا كاروة الظوورة المرضوية 

أسوووأين مون  1-2لحاد ب سإن المرض يسوامر حووال   ال وة أسواويع ب واكوون قموة رفووع ال يوور وعود والشكل احة ا
ب وااوراوح رسووة الرفووع  %200العدو  ب كما وجد وون رسوة الرفوع أرد ظغار السن سو  الشوكل الحواد اظول إلو  

او  يسوامر سيهوا المورض ب ب أما األأوراض الاو  رشواهدها سو  الحواالة ال %20-5أرد  يور الدجاج والروم  وين 
ب كموا رالحو  سوقو   Humped upسه  أوارة أن أأراض أامة ااظل وفقدان حيوية ال يور ب واقوة ال هور 

 الريش س  مر قة الرأة ب ويفقد الريش لمعارخ ويظوح موع را  .
زاال  اكون أضالة الظدر جيدة س  وداية المرض ب ولكن مع اقودط الحالوة رالحو  ضومور هوله العضوالة ب وهو

شديدا  واضحا  أل  هله ال يور كما يراسع للإ إسهال مائ  لورخ أويض ب ومع اقدط الحالة يظوح الوراز موائ  القوواط 
 ولورخ وريا  .

 : Gross Lesionsالصفة التشريحية 

ان س  لد  إجراء الظفة الاشريحية أل  ال يور المريضة والراسقة ب رالح  س  الشكل الحاد رزيفا  دمويا  مع الاه
األمعاء ب والسيما اال ر  أشر ب ومع اقدط المرض رجد اغيراة الاهاوية واقرحواة ألو  شوكل وودر اقرحيوة موزأوة 
أل  جدار األمعاء ب ااظل هله الودر سيما وعد لاكون مساحاة اقرحية ووشكل خا  س  األمعاء الغلي ة واألأورين 

ب ومع مرور الوقوة يحوي  وهوا وقوع اركرزيوة ويكوون للوإ  ب واكون هله الاقرحاة لاة أحجاط ماغيرة وحوال رازسة
ودايووة للاوضووع الفيوريروو  ب واشووير الدراسوواة إلوو  أن إزالووة هووله الاقرحوواة اوودد  للووإ إلوو   قوون سوو  األمعوواء وسووون 

 امادادها العميع س  جدار األمعاء ووالاال  حدوث الاهان ورياور  وحظول الاظاقاة س  األمعاء .
د ب ووجود رق  اركرزية ألو  سو ح الكوود ب وحجوط رأة الودووة ب ظوفراء اللوون ب وقود كما رالح  اضخط الكو

 اظوح هله الرق  الاركرزية أك ر اراشارا  مع اضخط ال حال يراسع للإ احاقان ورزل واضح أل  ال حال .
 : Diagnosisتشخيص المرض 
ظووفة الاشوريحية مووع األخول وعووين يعاموود الاشوخي  الحقلوو  ألو  األأووراض وسوير المورض وال التشدخيص الحقلدي :

االأاوار القاولية لإلظاوة والمرض والعمر ب إال أن للوإ ال يودد  إلو  اشوخي  اوكيود  ب لوللإ يجون االأامواد ألو  
 الاشخي  المخور  من خالل إجراء العزل للمسون المرض  واحديد هوياخ .
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 التشخيص المخبري :
رزة من الكود أو جدار األمعاء ووضعها وين شريحاين زجاجياين  ط ياط من خالل أخل أيرة من ودرة ماقرحة أو مارك

ياط ا وياها والحرارة ب واظوغ وظوغة غراط وافح  احة المجهر ب سرشاهد أظياة كويرة إيجاوية الغراط ب يحاوو  
 وعضها أل  أوواا أرد رهاياها أو وشكل مسواقل ب كموا أن أوزل العامول المسوون ضورور  ب ويواط للوإ سو  وسو  ال

 هوائ  وأل  األوسا  الخاظة وخ .
 االخاواراة المخورية الا  يمكن إجرادها وافيد س  الاشخي  المخور  سه  :

اخاوووووار االراشووووار المروووواأ  ألوووو  
 اآلجار

Agar Gel Precipition Test 

 Immuno-Flouorescent  اخاوار األجساط الومضارية
Antibody Test 

 : Different Diagnosisالتشخيص التفريقي 

يوجد العديد من األمراض الا  اسون الاهاوا  لألمعاء ورزسا  دمويا  م ول مورض كوكسويديا ال يوور ب وسو  الغالون 
يكون هلا المرض مراسقا  اللاهان األمعاء الاقرح  ب وياط الافريع ويرهما من خالل سير المرض والظفة الاشوريحية 

 سحظها مجهريا  .ب وأيضا  مخوريا  ووخل مسحة من جدار األمعاء و
أما الاهان األمعواء الاركورز  سمون الظوعن جودا  الافريوع ويروخ وووين الاهوان األمعواء الاقرحو  حقليوا  لوللإ يجون 
اللجوء إلو  العمول المخوور  مون أوزل واظوريل وظووال  للاشوخي  الودقيع وأموا مورض كووليرا ال يوور وااظواوة 

الاشخي  الحقل  ب لكن دائموا  العمول المخوور  يودد  إلو  راوائج  والعظياة القولورية وأظياة السالموريال سإرخ يفيد
 أك ر دقة .

 : Treatment and Prophylaxisطرق الوقاية و المعالجة 
ااط ااجراءاة الوقائية وااخال ااجراءاة االحايا يوة والظوارمة مون حيوث العمول ألو  اجرون أوامول إضوعال 

 ة األمراض األخر  ووخاظة األمراض ال فيلية .مقاومة ال ير ب واقديط أليقة ماوازرة ومكاسح
كما أن ااخال ااجراءاة الشديدة والظارمة س  مجال إزالة الفرشة والاعقيط والا هير مهمة جدا  س  هولا المجوال 

 ألن الجرا يط المسووة للمرض ااولر س  الوس  الخارج  .
 : Treatmentالمعالجة 

ية مع ماء الشرن أو العلل ب ومن المضاداة الحيوية والفعالة س  ااط المعالجة أن  ريع إأ اء مضاداة حيو
ليار ماء  2ا لكل  2ب ويع   س  األياط األول  ومعدل   Streptomycinالمعالجة وقائيا  وأالجيا  السارواومايسين 

كل مون  ليار ماء واع   راائج مماازة ب كما أن 5ا لكل 2أياط يع   ومعدل  5-4ا لكل  ن ألل ب ووعد  200و 
ب ويمكن اساخدامهما س  المعالجة واع   ورسوة  Chloramphincolوالكلورامفيركول Bacitracin الواساراسين 

 غراط لكل  ن ألل واع   راائج جيدة  200
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 التهاب األمعاء التنكرزي الطيري

Avian Necrotiؤ Enteritis 

Avian Enterotoxaemia 

 

 يور   يوور الودجاج والرومو  وياظول وووأراض أاموة ب واركورز يظين مرض الاهان األمعاء الاركورز  ال
 ال وقة المو رة لجدار األمعاء مما يدد  إل   هور وراز مدمط والضعل العاط أل  ال يور المظاوة .

 : Etiologyالمسبب 
 Clost. Perfringens Type Cيسون هلا المرض الم  ية الحا مة روي ر ج ر

ا الم  يوة الحا موة مسودولة أون اامراضوية ب وهو  أيضوا  جورا يط الهوائيوة الا  افرزه Toxinsواعد السموط 
إيجاوية الغوراط لوية لهوا أووواا ب وارموو ألو  مراووة اآلجوار المودمط واسوون احلوال  كوامال  للودط سو  المر قوة المحي وة 

 والمساعمرة الجر ومية .

 : Epidemiology وبائية المرض

اظواوة والرفووع ااظواوة وواألمراض ال فيليوة ب والسويما الكوكسويديا يساأد أل  حدوث المرض وزيادة رسوة ا
وارافاي رسوة األليال سو  األأوالل والاغيور المفواجب سو  العليقوة والعوامول الاو  اودد  إلو  إضوعال مقاوموة ال يور 

 ا يط .وااجهاد وال رول الظحية السيئة س  مجال الاروية جميعها اخلع وس ا  مالئما  لرمو واكا ر هله الجر

 : Susceptibility القابلية لإلصابة

اعود  يوور الوودجاج الرومو  األك ور قاوليووة لإلظواوة وهولا الموورض وسو  األأموار كاسووة ب إال أن خ وورة الموورض 
 وشداخ اكون أكور أرد ال يور الظغيرة والعمر ب وازداد هله الخ ورة أرد ادخل العوامل األخر  المرهكة لل ير.

  : and Transmission Mode of Infection طرق انتقال العدوى :

يوجوود العاموول المسووون وشووكل  ويعوو  سوو  األمعوواء الغلي ووة واألأووورين ب وأروود وجووود العواموول المهيئووة احوودث 
 ااظاوة والمرض ب كما ااط العدو  أن  ريع اراول ألل أو ماء ملوث والعامل المسون للمرض .

 Symptomsاألعراض : 
وة وسو  ودايووة الموورض أأووراض أاموخ ااميووز سوو  ارخفوواض سو  شووهية ال يوور وسقوودان ا هور ألوو  ال يووور المظووا

الحيوية والخمول ب ووعد للإ رالح   هور إسهاالة مدممة ب ويسامر المرض لوضعة أياط ومن  ط الرفوع وااوراوح 
 . %50-5رسوة الرفوع وين 

 : Gross Lesionsالصفة التشريحية 

يور المريضة والراسقة رالحو  ووان الاغيوراة المرضوية اكوون سو  األمعواء لد  إجراء الظفة الاشريحية أل  ال 
الدقيقة وروما اظل ال  األأورين ويكون الغشاء الغشاء المخا   المو ن لألمعاء مغ   و وقة يسهل رزأها يراسوع 

ء يكوون لورهوا للإ وجود رزل دمو  وأحيارا  وقع دموية مخالفة الحجط أل  جدار األمعاء ب كما أن محاويواة األمعوا
 وريا  ال  أحمر ورغوية واكون القراة الهضمية سارغة .

كما رالح  وعض الاغيراة أل  الكود ب وه  أوارة أن اضخط واحاقان ب إضاسة إل  وجود رق  دموية ووشوكل 
 غزير احة الجلد ب وأل  الرسيج الضاط ب وس  الحاالة الماقدمة رجود اساسوقاء سو  العضوالة والرسويج الضواط احوة
الجلوود ب وأيضووا  سوو  الاجويوول الو روو  ب ويالحوو  ألوو  ال يووور المريضووة الهووزال الشووديد ووهاووان لووون العضووالة سوو  

 الحاالة المزمرة .

 : Diagnosis تشخيص المرض

ياط اشخي  المرض حقليا  من خالل سير المرض واألأراض والظوفة الاشوريحية ويفضول إجوراء االخاوواراة 
ل المسون أل  المراوة الروأية واحديد هوياخ أن  ريع إجراء االخاواراة المظلية المخورية من زري وأزل للعام

كما ورد س  مرض الاهان األمعاء الاقرح  ب أما الاشخي  الافريق  سيمكن القول وورخ ياط كما ورد لكوره سواوقا  سو  
 مرض الاهان األمعاء الاقرح  .
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 : Treatment and Prophylaxis طرق الوقاية و المعالجة

يجوون ااخووال ااجووراءاة الوقائيووة الاوو  اوودد  إلوو  رسووع مقاومووة ال يوور واجروون العواموول المرهكووة مووع اسوواخداط 
المضوواداة الحيويووة وجرأوواة وقائيووة مووع العلوول أو الموواء وحسوون الحاجووة لووللإ ب واوواط المعالجووة أوون  ريووع إأ وواء 

الاووووايلوزين  -Tetracyclinلين مركووووواة الااراسوووويك– Lincomycinالمضوووواداة الحيويووووة م وووول الليركومايسووووين 
Tylosin -  ااري رومايسينErthromycin   مع العلل أو الماء . % 2ورسوة 

 
 التهاب الجلد الغانغريني

Gangrenous Dermatitis 

 
مرض الاهان الجلد الغرغرير  مرض معد يظين الدواجن و يور الرومو  وياميوز واغيوراة الاهاويوة سو  الجلود 

 الجلد واألرسجة العميقة ويسون خسائر اقاظادية .ااظل واركرز خاليا 
 Etiologyالمسبب : 

 يسون مرض الاهان الجلد الغرغرير  وعض أرواي العظياة الم  ية مشاركة أو مرفردة مرها:
 Clostridium.Septicum  الم  ية ااراارية -
 Clostridium.Perfringens Type الم  ية الحا مة روي /س و جي / -

A,C 
اشارإ س  العدو  ويدد  للإ إل  اشكل ودر قيحية   Staph aureusجد وون المكوراة العرقودية اللهويةوو

 س  مكان ااظاوة ووالاال  خلع وس  ال هوائ  مراسن لرمو الم  ياة .

 : Epidemiologyوبائية المرض  

 : Susceptibilityالقابلية لإلصابة 

ظواوة ووالمرض كموا اووين  الدراسواة ووون مع وط ااظواواة ومورض اعد  يور الدجاج و يور الروم  قاولخ لإل
الاهان الجلد الغرغريرو  احودث أرود ال يوور الفايوة ووالعمر واكوون شودة ااظواوة ووالمرض أقول أرود ال يوور الكويورة 

 والعمر .

  :and Transmission Mode of Infection طرق انتقال العدوى :

دوش والجروح والمسون المرضو  سوواء كاروة هوله الخودوش والجوروح ياط اراقال العدو  أن  ريع الوث الخ
 راجمة أن أوامل ميكاريكية أو أوامل مرضية م ل االساراة والرقر ومرض الجدر  أو العراإ وين الديوإ .

 : Symptomsاألعراض 
ن سو  ا هر أل  ال يور المريضة الضعل العاط والوهن وسقدان الحيوية وارخفاض سو  شوهية ال يور واضو را

حركة ال ير ب إضاسة ال  اآلساة الا  رشاهدها أل  الجلد والا  ه  أوارة أن موة واركرز لخاليا الجلد السو حية 
والعميقة س  أماكن مخالفة من جسط ال ير يراسع للإ راح دمو  أحمر اللون واعفون موع رائحوة كريهوخ رايجوة وجوود 

 الجيون الغازية .

 : Gross Lesionsالصفة التشريحية 

لد  إجوراء الظوفة الاشوريحية رالحو  اآلسواة ووضووح ألو  الجلود ب وهو  وقوع أو مروا ع احاوو  ألو  جيوون 
غازية خالية من الريش وس  مرا ع مخالفة من جسط ال ير ومخضوة والدط ب يراسع للإ الاهوان أضول  ويمكون سو  

 كرزية أل  س ح الجلد .وعض الحاالة أن رالح  وجود سوائل مظلية احة الجلد إضاسة إل  وجود ودر ار

 : Diagnosisتشخيص المرض 

 التشخيص الحقلي :
يعامد الاشخي  الحقل  أل  المشاهداة الحقلية من خالل سير المرض واألأراض والظفة الاشريحية الا  اوط 

 لكرها ساوقا .
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 التشخيص المخبري :
لغرغرير  واظريل المسون ويفضل ياط الاشخي  المخور  وإجراء العزل للعامل المسون لمرض الاهان الجلد ا

 القياط ومحاولة أزل المكوراة العرقودية اللهوية .
 : Treatment and Prophylaxisطرق الوقاية والمعالجة 

ااخل ااجراءاة الوقائية لمرع حدوث مرض الاهان الجلد الغرغرير  وإزالة األسووان الاو  قود اودد  إلو  حودوث 
جراء الا هير والاعقيط وشكل ظارط وااخال كل ااجراءاة الكفيلوة ومروع حودوث الجروح والخدوش أل  الجلد ب مع إ

 إظاواة مرضية م ل جدر  ال يور ....
 : Treatmentالمعالجة 

ااط معالجة مرض الاهان الجلد الغرغرير  وإأ اء المضاداة الحيوية واسعة ال يل م ول مركوواة الااراسويكلين 
Tetracyclin  واالري رومايسينErthromycin .  

 

 الخمج بالمكورات العنقودية

Staphylococcosis  

Staphylococal Infection 

 

 :  Definitionتعريف

الخمج وجرا يط المكوراة العرقودية شائعة س  الدواجن وغالووا  موا اامركوز ااظواوة سو  الع واط وأغمودة األواوار 
قراة والعين والكود والرئاين ب واكون العدو  حادة أو والمفاظل وكية المح والسرة والدط والجلد ووسادة القدط والف

مزمرة ا هر وشكل جماأ  أو إسراد  وقد اظاحن وجرا يط أخر  محد ة إظاواة موضعية سو  أمواكن محوددة م ول 
 العظياة القولورية س  الاهان السرة ب والم  ياة س  الاهان الجلد الغرغرير 

 : Etiologyالمسبب 

روأا  وهلا الجرة هو األهط س  أائلوة المكووراة  10ة العرقودية الل  يضط أك ر من جرا يط من جرة المكورا
Micrococcaceae  وسوومية وووالمكوراة وسووون ظووفااها المورسولوجيووة ب أوالشووكلية حيووث ااجمووع احووة المجهوور

 وشكل أراقيد .
 .Sراة الووائيووة والمكووو S. . Aureusأهووط األرووواي الاوو  اظووين الوودجاج هوو  المكوووراة العرقوديووة اللهويووة 

Epidermidis  وروي سخر أزل مدخرا  هو المكوراة الدجاجيةS . Gallinarum  
 . Enterotoxinوليفان معو   Oxofloliativeوافرز ليفان خارج  

 : Epidemiology الوبائية

يوة اواجد وحدوث المرض : ااواجود جورا يط المكووراة العرقوديوة وشوكل  ويعو  ألو  الجلود واألغشوية المخا 
وح وائر ارويوة الودواجن ومعامول الافوريخ ومعامول احضووير اللحووط ومع مهوا يعاوور مون الفلوورا ال ويعيوة ولوعضووها 

 القدرة أل  الاحول إل  شكل مرض  رايجة لعوامل ااجهاد واارهاإ محد ة أمراضا  مخالفة .
 سجل المرض س  مع ط ولدان العالط وكللإ س  الق ر العرو  السور  .

 : Hosts خمجقابلية ال

يمكن حدوث ااظاوة س  جميع أرواي ال يور ويعاور الحوش أك ر حساسية مون الودجاج وقود اظول رسووة الرفووع إلو  
 س  ااظاواة الشديدة . % 10-30

 :Transmission انتقال الخمج 

  الجهواز وما أن الجرا يط اكون ماواجدة وشكل  ويع  أل  الجلد واألغشوية المخا يوة سوإن أ  هووو  أو سشول سو
المراأ  للعائل قد يسوهل أمليوة الخموج وحودوث المورض ومون هوله العوامول المهيئوة : الجوروح والرضووض واوول  
األغشووية المخا يووة رايجووة الخاووراع هووله الجوورا يط وااوضووع سوو  األأضوواء الداخليووة م وول سوومحاع الع ووط أو محف ووة 

 المفاظل وأغمدة األواار .
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الاهان السرة والاهان كية  السرة المفاوحة مكارا  لدخول الجرا يط ووالاال  إحداثس  الظيظان الفاقسة حدي ا  اعاور 
 يرقل الويض الملوث العدو  للظيظان وعد الفقة مواشرة .والمح 

 :Clinical Signs األعراض 

 س  ال ور الحاد : يالح  ارافاش الريش ي قلة الحركة والعرج ي حم  ي ياوع للإ هوو  أاط  ط رفوع .
الرفوع واالظاوة مرخفضة إال إلا كارة العدو  شديدة خاظة العدو  س  معامل الافريخ أو أ راء الاحظين  رسوة

أو ق  المرقار وقد اراقل العدو  إل  أماكن أخر  من جسط ال وائر مسوووة أأراضوا  موضوعية اوخول الشوكل الموزمن 
 وااوضع س  أدة أماكن م ل :

 خمج التهاب المفاصل وأغشيتها :
المفاظل واألغشية الزاللية واألواار والعضالة حيث يالح  ارافاي درجة حرارة المفظل وارافاخوخ خاظوة اظان 

 مفظل العرقون واضخط أغلفة األواار وهلا ما يسون قلة الحركة والعرج .
اسوووأا   14 - 10اسوووأا  ويسوامر حاو   1 - 3اراشر هله اآلسوة سو  دجواج اللحوط وأمواة اللحوط حيوث ا هور وعمور 
سو   % 20وقد اظل إل  أك ر مون  %3 -0.5ويردر حدو خ وعد هله الفارة وس  هله المرحلة قد اظل رسوة الرفوع 

  رول اادارة السيئة 

 خمج القدم :

قد اظان وسادة القدط والجرا يط المرضية حيث يالح  خوراج سو  الوسوادة يودد  إلو  العورج وظوعووة الحركوة 
 وارافاي حرارة موضع  .

 : Yolk Sacalitis and Omphalitisمح والسرة خمج كيس ال
االح  س  األياط األول  وعد الفقة سقد يكون مظدر الخمج من معامل وأجهزة الافريخ أو وعد الفقة حيث اشكل 
السرة المفاوحة مدخال  للخمج س  األياط ال ال ة األول  وعود الفقوة حيوث يالحو  احمورار واووزط ساحوة السورة ووجوود 

ح الاهاو  حولها ووقائها مفاوحة لعدة أياط وقد اشوارإ جورا يط العظوياة القولوريوة سو  الخموج وزيوادة اسرازاة أورش
 شدة اامراضية . 

 : Spondylitisالتهاب الفقرات 

 اسون اقوة ال هر وأرج وأحيارا  الشلل .

 : Dermatitisالتهاب الجلد 

الم  يواة  هله األماكن مع جرا يط أخور  موناسون الاهان الجلد س  أماكن الجروح والخدوش حيث أزلة من 
 أحيارا  ياط أزل جرا يط المكوراة العرقودية من الظيظان الفاقسة واألجرة غير الفاقسة خاظة الم  ية الحا مة و

 : Osteomyelitisالتهاب العظم والنقي 

ومعودل رسووة  % 5 - 1احدث ااظاوة س  مخالل أأمار الدجاج ووخاظة دجاج اللحط ويكوون معودل ااظواوة 
 وياوخر الرمو . % 2الرفوع الياعد  

 : Postmortem Lesionsالصفة التشريحية 

أرد الاهان سمحاع الع ط يالح  ودر ظفراء من اراشاحاة ماجورة س  المرا ع المظاوة وهلا ما يجعل الع اط 
واركورز رأة أ وط الفخول  سهلة الكسر خاظة رهاية أ ط الفخل وأ ط المش  ب ارفظال رأة أ ط الفخل مون العروع

ووجووود مووواد ماجورووة سوو  رقوو  الع وواط سوو  الحوواالة الماقدمووة ب الاهووان واووولط أو اراووواج المفاظوول واألغشووية حووول 
 المفاظل ومحف ة المفظل .

سوو  حووال الاسوومط الوودمو  رجوود احاقووان األأضوواء الداخليووة خاظووة الكووود وال حووال والكلياووين والوورئاين مووع وجووود وقووع 
  اركرزية أليها

 مساحاة سوداء ر وة احة الجلد خاظة أرد الاهان الجلد الغرغرير  .
 س  الظيظان الفاقسة حدي ا  : الاهان واضخط كية المح وياغير لون محاواه .

 خراجاة س  أخم  القدط وأل  الظدر .
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 : Diagnosisالتشخيص 

 : األأراض المرضية والظفة الاشريحية اقود إل  اشخي  أول  . حقلياً 
 : أزل واظريل العامل المسون وادخل العيراة من أماكن ااظاوة م ل : رياً مخب

 14-21) كية المح ي الرشح الاهاو  ي سوائل المفظول ( واوزري ألو  اآلجوار المودمط حيوث رجود المسواعمراة وعود 
وراة العرقوديوة ملط وااميوز جورا يط المكووراة العرقوديوة اللهويوة ومر قوة احليول دط وياوا ويرموا المكو 3-2ساأة وق ر 

 األخر  ال احلل الدط .

 : Treatmentالعالج 

اسواخداط الظوواداة الحيويوة الواسووعة ال يول والاوو  اود ر ألوو  الجورا يط ايجاويووة الغوراط ويفضوول اسواخدامها وعوود 
 إجراء اخاوار الاحسة للجرا يط المعزولة ومن الظاداة الا  اخفل من شدة ااظاوة :

ملوووووغ موووووادة سعالوووووة /كوووووغ وزن حووووو . والكلورامفيركوووووول  10-20وجرأوووووة  Erythromycinاالير رومايسوووووين 
Chloramphenicol  والروسوويوسينNovobiocin . والاارامايسين والسارواومايسين 

ملغ/كووغ وزن حوو ( حقرووا  أو أوون  ريووع موواء الشوورن ب ويمكوون اضوواسة  25-20احوود  مركووواة الفلوكساسووين )
 ا/  ن ألل( . 100مركن الزرإ واساراسين )

 : Prevention and Control الوقاية والتحكم

احسين شرو  الاروية واألدواة وااخال االجراءاة الالزمة للاقليل من حوادث الجروح والخودوش سو  الجلود  -2
 والمفاظل والرأة .

 الاقليل من أوامل االجهاد واألمراض األخر  خاظة االظاواة المرضية المعوية . -1
 المظاوين والمكوراة العرقودية من الدخول للح ائر أو معاملة ال يور . مرع األشخا  أو العمال -3
 سح  ومعاملة الويض س  معامل الافريخ و ريقة ظحية لمرع اراشار العدو  . -4
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 مراض الطفيليةاال

Parasitical diseases 
 داء األكريات في الدجاج

 coccidiosis in chickens 

 
ر األمراض حدو ا  واراشارا  والل  يمكن أن يدد  إل  خسائر اقاظادية خ يرة داء األكرياة س  الدجاج أحد أك 

 وللإ وسون الرفوع وارخفاض معامل الاحويل الغلائ  رايجة للاخرين الل  ي رأ أل  األمعاء .
 العامل المسبب :

 اا فل أل   هارة القراة المعوية للدجاج اسعة أرواي من األيميريا وه  :
اا فل أل  اال رو  أشورية والجوزء الول  يليوخ ولكرهوا قود اماود لاشومل  : E.Acervulinaفولينا األيميريا أسير-1

 24.3×  21.3مع ط األمعاء الدقيقة ) لكن اآلساة أقل شدة ( الكيساة الويضية ويضوية الشكل يولغ ماوس  أوعادها 
 ميكرورا  .

  موون األمعوواء الدقيقووة ولكرهووا قوود اماوود حاوو  اا فوول أووادة ألوو  الرظوول األمووام : E.Mivatiاأليميريددا ميفدداتي  -2
 ميكرورا  . 23.4×  25.3األأورين والمجمع ب الكيساة الويضية ويضوية الشكل ويولغ ماوس  أوعادها 

اا فوول ألوو  ال لووث األمووام  موون األمعوواء الدقيقووة ولكرهووا قوود اماوود حاوو   : E.Praecoxاأليميريددا بريكددوكس  -3
 ميكرورا  . 27.2×  12.3ية الشكل يولغ ماوس  أوعادها مراظفها ب الكيساة الويضية ويضو

اا فل أل  اال ر  أشر  ب الكيساة الويضية ويضوية شوخ كروية الشكل يولغ :  E.Haganiاأليميريا هاجاني  -4
 ميكرورا  . 27.3×  29.2ماوس  أوعادها 

الدقيقووة واألأووورين ب واكووون اا فوول ألوو  الجووزء األوسوو  موون األمعوواء  : E.Necatrixاأليميريددا نيكدداتركس  -5
 ميكرورا  . 27.1×  10.4الكيساة الويضية ويضوية الشكل ب ويولغ ماوس  أوعادهيا

اا فل س  مراظل األمعاء الدقيقة ولكرها قود اماود إلو  األمواط لاشومل اال رو   : E.Maximaاأليميريا ماكسيما  -6
ور ب الكيساة الويضية ويضوية الشكل وكويرة الحجوط أشر  ) لكن اآلساة أقل شدة ( و إل  الخلل حا  لوزا  األأ

 ميكرورا  . 10.7×  30.5ب يولغ ماوس  أوعادها 
اا فل أل  رهاية األمعاء الدقيقة من الردن المح  حا  وداية األأورين . الكيساة  : E.Mitisاأليميريا ميتس  -7

 رورا  .ميك24.1×25.3الويضية غالوا  كروية الشكل ب يولغ ماوس  أوعادهيا 
اا فوول ألوو  رهايووة األمعوواء الدقيقووة موون الووردن المحوو  إلوو  مر قووة ااظووال  : E.Brunettiاأليميريددا برونيتددي  -8

األأورين ب وقد اماود مون اال رو  أشور  إلو  المجموع وحاو  األأوورين . الكيسواة الويضوية ويضووية الشوكل ب يولوغ 
 ميكرورا  . 21.1×14.3ماوس  أوعادها 

اا فل ألو  األأوورين والرسوج المعويوة المجواورة . الكيسواة الويضوية ويضووية  : E.Tenella األيميريا تينيال -9
 ميكرورا  . 29×11الشكل ب يولغ ماوس  أوعادها 

 : Clinical Signsاألعراض السريرية وسير المرض 
 Acuteيحوودث اواجوود أوودد معووين موون األأووراض السووريرية الاوو  اوودل ألوو  ااظوواوة الحووادة وووداء األكريوواة 

Coccidiosis  : ومن هله األأراض 
 الخمول وارخفاض س  حيوية ال يور . -2
قلة الشهية أو ارعدامها حيث ااراول ال يور كمياة قليلة من العلل أو ااوقل أن اراولها وااراول كمياة قليلة جدا   -1

 وة وهلا المرض .من الماء . لللإ سإن اساهالإ العلل والماء قد اكون من الدالئل الهامة أل  ااظا
 ااجمع ال يور مع وعضها وارعزل س  مجموأاة ظغيرة وياقوة  هرها واغلع أيريها وشكل جزئ  أو كامل .  -3
 يوهة لون العرل والدالياين ويركمش حجمهما . -4
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يروافش ريووش ال يووور واخافو  لمعاووخ وياووداخل الوورأة والجسوط رايجووة اقلوو  الرقوووة وااودل  أجرحاهووا كمووا يالوووث  -5
  .والزرع أو الدط Cloacaريش حول المجمع ال
سإن سقودان الظووغة الظوفراء اكوون مون العالمواة  Yellow Chicksأرد إظاوة الظيظان لاة الجلد األظفر  -3

 المميزة لإلظاوة وداء األكرياة .
ال ور : إن حدوث ااسهال المودمط والخسوارة الدمويوة الماق عوة مون مميوزاة ااظواوة وو Diarrhoeaااسهال  -7

الحاد لعدو  األيميريا ايريال ب س  حين أن ااسهال يكون أقل وضوحا  وماق عا  أرد العدو  وورواي اايميريا األخر  
. ويكون م هر الزرع  وشوريا  أو مدمما  أو ولون أظفر مسمر أو موحال  وأحيارا  يودو  ويعيا  ب يحاو  الزرع أل  

أرد إظاوة األمعاء الدقيقة ) األيميريا ريكااركة واأليميريا ماكسيما ( ويرما  الدط ويكون م هره موحال  وملمسخ لزجا  
يدل الزرع المدمط لو الملمة غير اللزج أل  إظواوة األأوورين ) األيميريوا ايرويال ( وك يورا  موا يوخول الوزرع القوواط 

اظودر ال يوور سو  وعوض األحيوان  المائ  والم هر الوحل  أرد ااظاوة واأليميريوا أسوير سوليروا واأليميريوا ميواة ب
 أظوااا  مدلمة أ راء الروواة الحادة لإلسهال .

 أحيارا  رائحة خاظة مميزة . Excretaا لع مورزاة الجسط  -1
اكون رسوة ااظاوة مرافعة ب ويرما اخالل رسوة الرفوع اوعا  لروي العامل المسون وشدة العودو  وقود اظول حاو   -9
30 % . 
 حسن شدة ااظاوة . %40-20لويض إلا أظيوة الق عان الوياضة ورسوة ااراوح وين يرخفض إرااج ا -20
اسامر ال يور الا  اشف  من ااظاوة الشديدة و ورح أأودادا  كويورة مون الكيسواة الويضوية سو  ورازهوا لفاوراة  -22

إلوو  أوزان ال يووور  يومووا  واسواعيد وزرهووا سووريعا  ولكرهووا الاظوول 25-7 ويلوة ب واسوواعيد أووادة شووهياها خووالل ساوورة 
أساويع ب اظان وعض ال يور والاقزط رايجة  4-1السليمة ب يعود إرااج الويض س  ال يور الوياضة إل   ويعاخ خالل 

 غير ممية  Peritonitisامزع األأورين الل  يمكن أن يسون الاهاوا  ظفاقيا  
 التشخيص التفريقي :

 سون رزوساة دموية م ل :يجن الافريع وين داء األكرياة واألمراض الا  ا
مرض الريوكاسل : إضاسة إلو  األأوراض المميوزة ااواجود وقوع رزسيوة سو  المعودة الغديوة والقارظوة وإلا ا وورة  -2

 ااظاوة يالح  وجود وقع اركرزية س  األمعاء واال ر  أشر .
الة وروزل وسوي  مرض الجران المعد  ياميز واضخط غدة ساوريش  كما ياراسع ورزوسواة دمويوة ألو  العضو -1

 س  المعدة الغدية مع الاهان واهدط س  الكل  .
الاهان األمعاء الاركرز  : ااواجد ااظاوة س  رهاية األمعاء ويالحو  وجوود مروا ع ماركورزة ألو  الكوود يميوزه  -3

 أن ااظاوة واأليميريا وروريا  .
  مون األمعواء ولهوا سسواة مميوزة وحجوط حووة الاهان األمعاء الاقرح  : ااوضع ااظاوة غالووا  سو  الرظول العلوو -4

 العدة قد ادد  إل  امزع جدار األمعاء وحدوث الاهان ظفاق  كما يالح  ودر ماركرزة أل  الكود .
سقر الدط المعد  : ا هر رزوساة دموية أل  المعدة الغدية واألمعاء مع رزول أو وقوع رزسيوة احوة الجلود ب ومون  -5

ديد س  رق  الع اط و هور أجساط احاوائية مشوامالة مميوزة سو  المقوا ع الرسويجية اآلساة المميزة حدوث شحون ش
 للكود .

 كوليرا ال يور : يالح  وجود رق  رزسية ظغيرة أل  القلن واال ر  أشر  وودر اركرزية س  الكود . -3
 : Treatmentالمعالجة 

لعقواقير موع العلول أو وواسو ة الحقون ب يعالج داء األكرياة س  الدواجن إموا أون  ريوع مواء الشورن أو وخلو  ا
مون أك ور العقواقير  Sulfunamidesوغالوا  ما ااط المعالجة أن  ريع ماء الشورن ب اعاوور المركوواة السولفاميدية 

 سعالية س  أالج هلا المرض ومن أهط العقاقير المساعملة :
 5أياط واولوغ ساورة السوحن  3دة لم % 0.05س  ماء الشرن واركيز  Sulfadimethoxineالسلفاديم يوكسين  -2

 أياط قول الاسويع .
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أياط معالجة يالوها سارة اوقل لمدة  3-1لمدة  % 0.2س  العلل واركيز  Sulfaquinxalineالسلفاكيروكسالين  -1
لمودة يوومين  وط ااوقول لمودة  ال وة أيواط  وط اسواورل ليوومين واولوغ ساورة  % 0.05أياط واساورل المعالجوة واركيوز  3

 أياط قول الاسويع. 20 السحن
لموودة  % 0.05لموودة يووومين أو واركيووز  % 0.2سوو  موواء الشوورن واركيووز  Sulfamethazineالسوولفامي ازين  -3

 أياط قول الاسويع . 20أروعة أياط واولغ سارة السحن 
س  مواء  Sodium Sulfachloropyrazine Monohydrateموروهيدراة سلفاكلوروويرازين الظوديوط  -4

 أياط قول الاسويع . 4لمدة  ال ة أياط واولغ سارة السحن  % 0.03اركيز الشرن و
لمدة %0.003أياط أو واركيز 5-3لمدة %0.014-0.021س  ماء الشرن واركيز  Amproliumاألموروليوط  -5

 أسووي إل  أسووأين وال اوجد سارة سحن قول الاسويع .
جوزءا   75سواأة أو وجرأوة  14جوزءا  ووالمليون لمودة  15س  ماء الشورن وجرأوة  Toltrazurilاولارازوريل  -3

 ساأاة . 1والمليون لمدة 
 : Vaccinationالتحصين 

 : Coccivac Vaccineلقاح الكوكسيفاك الضاري  -1
 أياط أن  ريع الرش أل  العلل أو س  ماء الشرن ولخ  ال ة أرواي . 3-2يساعمل لاحظين ال يور وعمر 

أسير سوليرا ب ويساعمل  -ماكسيما  -ميفاا   -الويض ألرواي األيميريا الاالية : ايريال  : يحاو  أل  كيساة  Bلقاح -
 يوما  . 45لاحظين دجاج اللحط الل  يرو  لعمر أكور من 

 –أسوير سوليروا  –هاجوار   –ريكوااركة  -: يحاو  ألو  كيسواة الوويض ألروواي األيميريوا الااليوة : ايرويال  Dلقاح  -
 ميفاا  ب يساعمل لاحظين دجاج الويض و األماة . –وريكوكة  – وروريا  –ماكسيما 

ديسويرسوا ب ويسواعمل  –مليجوريمياة  –: يحاو  أل  كيساة الويض ألرواي األيميريا الاالية : أديرويدة  Tلقاح  -
وجرأة مخففوة أون  Amproliumلاحظين  يور الحوش ب ويرظح أرد اساعمال هله اللقاحاة إأ اء األموروليوط 

 أياط من الاحظين . 20ساأة وعد  41ريع ماء الشرن لمدة  
 : Immucox Vaccineلقاح اإليموكوكس الضاري  -2

أيواط مون الاحظوين  3أياط أن  ريع ماء الشورن ويعواد الاحظوين ووخ وعود  5-3يساعمل لاحظين ال يور وعمر 
 األول ولخ أروعة أرواي :

 ايريال . 0ماكسيما ريكااركة  0يميريا الاالية : أسير سوليرا : يحاو  أل  كيساة الويض ألرواي األ  C1لقاح  -
 0ايرويال  0ريكااركة  0ماكسيما  0: يحاو  أل  كيساة الويض ألرواي األيميريا الاالية : أسير سوليرا   C2لقاح  -

 مياة و/ أو وريكوكة . 0وروريا  
 أديرويدة 0: مليجريمياة  : يحاو  أل  كيساة الويض ألرواي األيميريا الاالية  T1لقاح  -
أديرويوودة غالوووواسورة . ويرظووح  0: يحاووو  ألوو  كيسوواة الووويض ألرووواي األيميريووا: مليجووريمياة  T2لقوواح  -

 واسرعمال هله اللقاحاة لاحظين ق عان الويض واألماة .
 : Livacox Vaccineلقاح الليفاكوكس المضعف  -3

 ن  ريع ماء الشرن ولخ  ال ة ارواي :أياط أ 20-7يساعمل لاحظين ق عان الدجاج وعمر 
 أسيرسوليرا  0: يحاو  أل  كيساة الويض ألرواي األيميريا الاالية : ايريال   Dلقاح  -
 ماكسيما . 0أسيرسوليرا  0: يحاو  أل  كيساة الويض ألرواي األيميريا الاالية : ايريال  Tلقاح  -
 وروريا  . 0أسيرسوليرا  0يا الاالية : ايريال : يحاو  أل  كيساة الويض ألرواي األيمير Qلقاح  -

 يمكن اساعمال هله اللقاحاة س  احظين ق عان دجاج اللحط والويض و األماة.
 : Paracox Vaccineلقاح الباراكوكس المضعف  -4

أياط أن  ريع ماء الشورن و يحاوو  ألو  كيسواة الوويض ألروواي  9-5يساعمل لاحظين ق عان الدجاج وعمر 
ا الااليووة : أسوويرسوليرا و ورورياوو  وماكسوويما و ميوواة وريكووااركة و  وريكوووكة و ايروويال ب ويمكوون اسوواعمالخ األيميريوو

 لاحظين دجاج اللحط والويض واألماة .
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 أمراض الفطرية
Fungal diseases  

 داء الرشاشيات الطيري

Aspergillosis 

 
 : Definition تعريف

أرود الودجاج و الحووش و ااوز و الوو  يكوون حوادا  أو مزمروا  ب أوارة أن مرض س ر  ياميز ووأراض ارفسية 
وااركز ااظاوة س  المسالإ الارفسية العليا واألكياة الهوائية و ملاحمة العين و أحيارا  الجهواز العظوو  المركوز  ب 

 ( . Pneumomycosis , Mycotic Pneumoniaويسم  والاهان الرئة الف ر  ) 

 : Etiology العامل المسبب

إضاسة إل  أرواي أخر  مون الف وور  Aspergillus Fumigatusالمسون الشائع هو س ر الرشاشية الدخراء 
 A.nigerوالرشاشوووية السووووداء  Aspergillus flavusب  قووود اسوووون رفوووة المووورض م ووول الرشاشوووية الظوووفراء 

   A.glaucusوالرشاشية الزرقاء 
ووا  موا اشواهد أووواا الف ور ولوون أخضور ألو  الموواد العلفيوة اوجد هله الف ور س  الويئة والمواء واألأوالل وغال

وزوايوووا المعوووالل والمشوووارن ومسووواودأاة العلووول واألدواة األخووور  غيووور الر يفوووة واسووواأد الحووورارة والر وووووة 
 المرافعاين إضاسة إل  سوء الاهوية واالزدحاط أل  رمو الف ور س  ح ائر الدواجن وسرأة.

 : Epedimiologyالوبائية 
 : Incidenceالمرض  وجود

 يوجد المرض حيث وجدة شرو  الاروية والرأاية السيئة ويوجد س  سورية .
 :Hosts  قابلية العدوى )األثوياء(

أسواويع هو  أك ور ال يوور اسواعدادا  للاعورض لإلظواوة   3 يور الحوش )الروم ( والدجاج الظوغير أظوغر مون 
  كللإ ُيظان الو  وااوز . أوواا الف ر وال يور األكور اظان إلا اعرضة ألأداد كويرة من

 : Transmission طرق انتقال العدوى
 أن  ريع اسارشاع أوواا الرشاشياة من ويئة الح ائر الملو ة أو الهواء الخارج  .-
 معامل الافريخ خاظة أجهزة الافريخ الملو ة . -
 األأالل الملو ة والمخزرة س  شرو  سيئة .  -
 الظيظان الملو ة . ظراديع وأرواة رقل -
 

 :  Incubation Period فترة الحضانة
 1 – 2أياط وعد اسارشاع األوواا واعامد أل  جرأة العودو  وسو  الشوكل الموزمن اكوون ووين  5-3ااراوح من 

 أسووي .
 : Clinical Signsاألعراض السريرية 

اضراة الادسئوة وي هور أليهوا  يالح  أل  الظيظان الظغيرة المظاوة الخمول والضعل العاط وااجمع احة ح
أياط إلا كان مظدر العدو   3-2ضعل شهية و ظعوواة ارفسية ) ظفير و شخير ( وا هر األأراض الارفسية وعد 

 من المفرخاة. 
أ ش شديد والاهان الملاحمة مع إدماي العين واقرح القرريوة موع اجموع موواد ماجوروة خظوظوا  أرود وجوود أودو  

   إسهال وسي  س  الحاالة الشديدة. اروية أخر  ب وقد يالح
أياط موع  3-4إلا اراقلة العدو  وعد اساالط الظيظان أ راء سارة الاحضين يالح  ا ور األأراض الارفسية وعد 

سماي أظواة اشوخ الظفير ويسامر المرض أدة أياط ويراه  والرفوع ب وأحياروا  رجود أأراضوا  أظووية وسوون اوو ير 
سو   %10-1ام ل والشلل والشقلوة والسوقو  ألو  األرض ب وياوراوح معودل الرفووع ووين سموط الف ر أل  الدماا ا
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الشكل المزمن اظان ال يور الكويرة وقد اكون ااظاوة وشكل سرد  أو ا هرأل  أأداد قليلة من ال يور حيث يودو 
 أليها ظعووة ارفة ب هزال و اوخر رمو ب إسهال ويسامر المرض أدة أساويع .

 :Postmortem Lesions  ريحيةاآلفات التش
سوو  الظيظووان الظووغيرة يالحوو  أقيووداة )درروواة( ظووفراء أو رماديووة أو لويحوواة مخالفووة الحجووط سوو  الوورئاين 
واألكياة الهوائية والرغام  وأحياراَ ا هر هله اآلساة س  الاجويل الورياور  والكود وأأضاء أخر  وأحيارا  يكوون 

مط واودوخيو  الف ر مع وعض األووواا ولوون  5-2ضر . حجط العقيداة : وين مركز العقيداة أو اللويحاة ولون أخ
أخضر أل  األكياة الهوائية ب وا هر س  الدماا  ودر س رية رمادية وكوللإ سو  حجورة العوين و أحياروا سو  أمواكن 

 ين .أخر  وقد اراشر هله الودر  س  الاجويل الو ر  .  ااجمع أحياراَ إسرازاة ماجورة س  ملاحمة الع
 س  ااظاواة المعممة والشديدة اراشر الودر إل  جميع األأضاء واظل لألمعاء .

س  ال يور األكور سرا  اوجد الدرراة س  الرئاين واألكياة الهوائية واكون وشكل أكور واوخل  قواما  ظلوا  ولوون 
  رية .أظفر واألكياة الهوائية قد اكون مغ اة داخليا  و وقة من األوواا والخيو  الف

 : Prevention and Controlالوقاية والتحكم 
 االخ  ومرع رمو الف ور س  أماكن الاروية ومرع وظولها لجو الح يرة .

 يجن اساخداط سرشة خالية من الر ووة . -
اخزين جيد للعلل والاهوية الجيدة لمساودأاة وظوامع الحوون والاخل  الظح  من ال يور المظاوة والفرشوة  -

 ل الملو ة .واألأال
قوول   2/1000ا هير الح ائر والم هراة الجيدة والمضادة لرموو الف وور ومون  وط رش كورياواة الرحواة ورسووة  -

 وضع الفرشة .
مع ماء الشرن ولكرخ ساط إلا أأ و  لمودة  ويلوة أو واركيوز أألو  لوللإ  2/1000إضاسة كوريااة الرحاة ورسوة  -

 ساويع . أ 3 – 1أياط ويكرر كل  3يساخدط لمدة 
 ا هير الحاضراة والمفرخاة وشكل جيد واساخداط مركواة اليود أو الفورمالين .  -
إضاسة موارع الف ور للعلل م ل  ياوردازول ب ريسااسين وورويورواة الظووديوط وغيرهوا مون مواروع الرموو الف ور   -

mold inhibitors  لموجودة مسوقا  . واعاور هله المركواة وقائية ولية لها او ير أل  الف ور ا 
 : Treatmentالعالج 

 غالوا  الاجد  المعالجة ويوق  ااخال ااجراءاة الوقائية واحسين ال رول الويئية لح ائر الدواجن الحل األم ل .
س  ال يور الفردية و ال يور ال ميرة يمكن اساخداط مضاداة الف ور المعروسة م ل ريسواااين و أمفوايراسوين ن 

Amphoteracin-B  ملغ / ليار ماء شرن أو الاريكومايسين   100ومعدلTrichomycin    وحودة  40ومعودل
 أياط . 3-4دولية / مل ماء شرن واسامر المعالجة لمدة 

 

 Thrushالسالق 
 

 : Definitionتعريف 
السالع ) القالي ( هو أوارة أون مورض س ور  يسوون سسواة سو  الجوزء العلوو  مون القرواة الهضومية لل يوور ) 

دجاج ب الحموواط ب الروموو  وأرووواي أخوور  موون ال يووور ( ب ياميووز واشووكل سسوواة الاهاويووة سوو  مخا يووة الفووط والموور  الوو
والحوظووولة موووع خوووروج إسووورازاة لاة رائحوووة كريهوووة مووون الفوووط ب وللمووورض أووودة اسووومياة مرهوووا : داء الف ريووواة 

 . Sourcropالحوظلة الحامضية  Candidiasisداء المويضاة  Moniliasisال وقية
 :  Etiologyالمسبب

وهو  أووارة أون مجموأوة س وور اشووخ   Candida albicansيسون المرض س ر يودأ  المويَضوة الويضواء
واوجد وشكل  ويع  س  القسط العلو  للقراة الهضمية لد  وعض ال يور وال وديياة   Yeast Live Fungiالخمائر

اظووح ممرضوة  Debilitant diseaseمضوعفة ب ووعد اعورض ال وائر لألموراض المخالفوة أو أوامول االرهواإ ال
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واغزو الغشاء المخا   للقراة الهضمية ب ويساأد س  حدوث ااظاوة إأ واء األدويوة والظواداة الحيويوة ومركوواة 
ب واحاوواء العليقوة رسووة أليوال أاليوة أو  (  Aالسلفا لفاراة مديدة إضاسة إل  سوء الاغليوة خاظوة رقو  سياوامين أ )

 اسون أل  لمخا ية الفط والولعوط الا  اظوح معرضة وشكل مواشر لغزو الف ور .  مواد خشرة قاسية
أادة ياشارإ أك ر من روي من الف ور س  إحداث ااظواوة ب سقود أوزل مون وعوض الحواالة س وور أخور  م ول 

 وغيرها .   Mucorوس ر العفن   Moniliaالرشاشياة والموريليا ) الف ور ال وقية(
 – 14ويرواج وعود الاحضوين لمودة   Sabouroud dextrose Agareأغاردكساروزساووروديرمو الف ر أل   -

 ط ب مساعمراة مرافعة محدوة مويضة أو كريمية اللون .  37ْساأة س  الدرجة  41
كاشوول  %2مووادة مخموورة و  % 2الحوواو  ألوو    Dunham's peptone waterسوو  مروووة موواء الوواووون -

 لف ر حمضا  وغازا  حيث أرخ يخمر سكر الديكساروز والمالاوز والماروز . يراج ا  Andrade indicateأردراد
 :  Epidemiologyوبائية المرض
 :  Incidenceوجود المرض

من مرة س  الق ر يراشر المرض س  مع ط ولدان العالط س  أماكن اروية الدواجن المك فة وشخ  المرض أك ر 
 العرو  السور  

ج ب الروم  ) الحوش ( ب األوز ب الو  ب الحماط ب الفر  ب ال اووة إضاسة إل   يور الدجا:  Hostقابلية اإلصابة
 أخر  ب واعاور ال يور الظغيرة أك ر حساسية للخمج من ال يور 

 : Transmissionانتقال الخمج ) العدوى ( 
ين ب واهوواجط اراقوول العوودو  الرئيسووية أوون  ريووع جهوواز الهضووط حيووث اوودخل الف ووور مووع العلوول أو الموواء الملووو 

األغشية المخا ية للجهاز الهضم  ووجود العوامل المساأدة الملكورة ساوقا  ب ويخورج الف ور موع لرع ال يوور إلو  
الفرشة الا  اظوح مظودرا  سخور للعودو  ب وقود اراقول ااظواوة أون  ريوع الووث قشورة الويضوة ووالف ر مموا يسوون 

 حدوث العدو  س  األياط األول  وعد الفقة . 
 : Signs Clinicalراض األكلينكية األع

االح  أل  الق يع المظان أأراض أامة غير مميزة للمرض وه  أوارة أن ضعل أاط واوخر الرموو ب قلوة 
الحركة ب ارافاش الريش ب ضعل ااقوال أل  ال عاط ) ضعل أو قلة الشهية ( ب اخرج إسرازاة من الفط لاة رائحة 

 كريهة . 
 :  Postmortem Lesionsاآلفات التشريحية

الاوو   cropرالحوو  سووماكة سوو  ال وقووة المخا يووة للجهوواز الهضووم  خاظووة الفووط والولعوووط والموور ء والحوظوولة 
يالح  أليها سساة ) ودر ( دائرية مرافعة وماقرحة وقد ااحد هله اآلساة لاشكل سسة مراشرة ولون أويض إل  رمواد  

 قد اماد حا  المعدة الحقيقية أحيارا  .  هله اآلساة  pseudo membraneادأ  والغشاء الكالن
إلا رزي هلا الغشاء يالح  أسفلخ أرسجة اشوخ م هر اللحط المسلوع أليها رق  رزسيوة أو أغشوية رخريوة ب واكوون 

قد اوخول أغشوية   corrugated membraneالحوظلة سارغة مع سماكة غشائها المخا   والون واللون األويض
خ قموواش المرشووفة . إلا أظوويوة المعوودة الغديووة ) الحقيقيووة ( ااضووخط قلوويال  ويووودو سوو حها الحوظوولة شووكال  ماحوودا  يشووو

  Necrotic exudateالمظل  المعا  مع وجود رزل أل  الغشاء المخا   الل  يمكن أن يغ   ورضوحة رخريوة 
 أو غشاء دساير  كالن ووعض األحيان يماد الغشاء حا  األمعاء الدقيقة .

 : Prevention and controlالوقاية والعالج 
مايل  للوقاية مون  وما أن حدوث المرض مراو  ووجود العوامل الممرضة والمرهكة س  الح يرة سإرخ من المهط ااواي

 حدوث االظاوة: 
 احسين  رول الاروية وشرو  اايواء  -
 مراأاة أدط االزدحاط واومين الاهوية الجيدة  -
 وية أل  جميع العراظر الغلائية والفيااميراة واألمالح المعدرية .اقديط أأالل جيدة سهلة الهضط محا -
افيد هله ااجراءاة وشوكل خوا  سو  األيواط األولو  مون أمليوة احضوين ال يوور حيوث اقلول سور  اراشوار الف ور  -

 ومهاجماخ لألغشية المخا ية السليمة . 
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لإ ا هير واعقيط معداة الح ائر وشكل كامول ا ويع ورامج الار يل والا هير الجيد داخل الح يرة وخارجها وكل -
 وعد وقول كل دورة ب ويفيد اساخداط إحد  الم هراة الاالية :

  Iodine preparationsمشاقاة اليود -
 وا ويقخ لمدة ساأة واحدة .  %1الفورط ألدهيد واركيز  -
 وا ويقخ لمدة ساأة واحدة .  % 2ماءاة الظوديوط واركيز  -
سو  حموض كلوور المواء وا ويقوخ لمودة   Iodine mono chlorideمون أحواد  كلوور اليوود % 5محلوول ورسووة  -

  الث ساأاة ويع   مفعوال  م هرا  وشكل جيد . 
 اغ ية الويض الملوث س  محلول األيودين قول وضعها س  الحاضراة . -

 : Treatmentالمعالجة 
أخور  قود اشوف  موع الاقودط ووالعمر القائيوا  ب  إن ال يور الظغيرة المظاوة ودون وجوود أوامول مرضوية ومرهكوة

لياور مواء واع و  ال يوور 20ا لكول  5مع مواء الشورن حيوث يضوال   Cu So4ويمكن اساخداط كوريااة الرحاة
 الماء المعالج لمدة يوط واحد  ط وعدها رع   ماء  ويعيا  لمدة يوط أيضا  وهكلا لمدة أسووي كامل .

حاو   2/1000ء الشورن موع كورياواة الرحواة أو مركوواة األيوودين واركيوز ويمكن إأ واء ال يوور المظواوة موا -
 حظول الشفاء . 

أزل ال يور المظاوة وشوكل إسوراد  لمروع رقول العودو  أون  ريوع الووراز ومعالجاهوا وودهن مر قوة الفوط والولعووط  -
 أو م هراة أخر  لهلا الغرض .  2/5ومحلول اليود والجليسرين ورسوة 

( ا / ليار ماء لمدة  0.1 – 0.2ملغ /كغ ألل أو ورسوة )  110( وجرأة   nystatinيساااين )اساخداط مركن ر -
 ( أياط .  7 – 5) 
 ملغ / كغ ألل لمدة أروعة أساويع . 250ويمكن إأ اء الريساااين واركيز  -

ط لياوور موواء مووع سوولفاة ووريووإ الظوووديو 2ملووغ ريسوواااين / 100 – 200اعووالج إظوواواة الحوظوولة وإضوواسة 
(Sodium Lauryl Sulfate   ورسوة )أياط مااالية . 5ملغ / ليار ويع   المحلول لمدة  15 – 1 

 

 
 الفطري داء التذيفن

Mycotoxicosis 
 
 :  Definitionتعريف 

حالة مرضية اظين مع ط أروواي الحيوارواة وال يوور الاو    Mycotoxicosisيعاور الاسمط وليفاراة الف ور
 ة والليفاراة الف رية ب ومظ لح الليفاراة الف رية يعور أن جميوع أروواي الوليفاراة الرااجوة ااغل  أل  أأالل ملو
( الاو  الووث األأوالل احوة وعوض ال ورول غيور ال ويعيوة ب واكاسون الوليفاراة  Fungiأن إسورازاة الف وور ) 

ئر اقاظوادية والغوة أرود الف رية أهمية خاظة س  ظراأة الدواجن ر را  لما اسووخ من حاالة مرضية خ يرة وخسوا
 اراولها أأالل احاو  أل  الليفاراة .

وليفووان  Ochratoxinوليفووان األوكوورا  Aflatoxinهروواإ أرووواي ك يوورة موون هووله الووليفاراة م وول ليفووان األسووال 
وغيرها ولعل أخ رها هو ليفان األسال حيث اسون هله الليفاراة أأراضا  مخالفة أرد  Zearalenoneزيراليرون 

 جن م ل : اوخر الرمو ي ا وي  مراأ  ي حون ) اساسقاءاة ( مخالفة واضخط الكود .الدوا
 والمواد العلفية ب وس  وعض األحيان اط كشل هله الليفاراة س  سرشة ح ائر الدواجن
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 أسباب داء التذيفن باألفالتوكسين في الدواجن :
األسوال هوو ارواول أأوالل احاوو  ألو  هولا الوليفان إن السون الرئيس  لإلظاوة والاليفن الف ر  وما سيها ليفوان 

المفرز من الف ور الرامية أل  األأالل ويفرز الليفان خارج الجسط واحديدا  س  الموواد العلفيوة أرود اوواسر الشورو  
 المالئمة لللإ .

وهوا وشكل أاط األسالاوكسين مظ لح ي لع أل  مجموأوة مون المركوواة الليفاريوة القريووة مون وعضوها سو  اركي
.  M1وهرواإ أروواي أخور  م ول  B1,B2,G1,G2الورائ  أو الكيميوائ  . وهوله الوليفاراة اقسوط إلو  أروواي اودأ  

وااظل هله الليفاراة وكورهوا مركوواة  اواوة ومقاوموة الااخورن وسوهولة سو  األ عموة والموواد العلفيوة واحاواج إلو  
 درجاة أالية من الحموضة أو القلوية لاخريوها .

أخ ر هله الليفاراة وأادة ما يدد  إل  إظاواة مرضية س  جميع أرواي الحيواراة وال يور   B1فانيعاور اللي
 وعد اراول األأالل الملو ة وخ .

م وول س وور   Aspergillus Genusهووله الووليفاراة افوورز موون وعوويض الف ووور الاوو  ااوووع لجوورة الرشاشووياة 
وس وور  Fumegatus Aspergillusالوودخراء وس وور الرشاشووية  Aspergillus Flavusالرشاشووية الظووفراء 

. وس ر الرشاشية  Penicillium Puberulum وس ر الورسلليروط  Aspergillus Parasiticusواراسيايكوة
 .B1ليفارا  أخ رها  24الا  اراج أك ر من  Aspergillus Flavusالظفراء 

راء وكسوة الق ن وحاو  ألو  الفرشوة هلا الف ر يرمو أل  األأالل وخاظة أل  الفول السودار  واللرة الظف
أرد اواسر الر ووة والحرارة المالئماوين لوللإ . وهرالوإ أاوراة ك يورة مون هولا الف ور وعضوها يفورز األسالاوكسوين 
ووعضها اليفرز هلا الليفان .س  ك ير من األحيان ياط اخزين الحوون والمواد العلفية وظورة غير جيودة وسو  أمواكن 

  الظحية المراسوة من اهوية وحرارة ورسوة ر ووة مما يدد  للإ إل  اكوين وس  مالئط لرمو الااواسر سيها الشرو
درجة مئوية والر ووة الرسووية أون  15الف ور أل  هله األأالل . سالليفان يفرز كلما ارافعة درجة الحرارة أن 

موول المسوواأدة هوو  ا فوول الديوودان ووالاووال  اقوووط هووله الف ووور وووإسراز ليفارااهووا الخ يوورة ب أيضووا  موون العوا % 90
والحشراة أل  األأالل خاظة األأالل المجروشة أو المكسرة والاخزين ال ويل للعلل وشرو  غيور ظوحية موع 

 . % 24ارافاي ر ووة الحوون أن 
 Aspergillus Ochracensيفرز من الرشاشية أكراسين Ochratoxinالليفاراة األخر  : ليفان األوكرا 

و  Trichothecenes T-2والارايكوايسووين  Zearalenoneليفووان زيراليرووون  B ,Aرووواي وموون أهمهووا األ 
Vomitoxin  ب واراج من س ر سيوزاريوطFusarium   والل  يوجد س  أرواي ماعوددة ارموو ألو  الولرة الظوفراء

 واللرة الويضاء و الشعير والولار الزياية .
 :Clinical Signs األعراض السريرية 

الح  األأراض س  الظيظان الظغيرة وا هر وعد خمسة أشر يوما  من اراول العلل المحاو  أل  غالوا  ما ا
الليفان ب ويالح  س  الوداية ارافاش الريش واهدل األجرحة وضوعل الشوهية واراجوع سو  الرموو وهرواإ أحياروا  وعوض 

ضعل س  األرجل وأرج قد يا ور االراجاساة خاظة س  الحوش والو  وأحيارا  يالح  إسهال . ويودو أل  ال ائر 
إل  شلل ياراسع أحيارا  ووأراض سقور الودط واكوون رسووة ااظواوة والرفووع مرافعوة وللوإ يعامود ألو  جرأوة الوليفان 
وحالة الق يع الظحية وااجهاداة األخر  واألموراض األخور  المظواحوة سو  الق يوع . ي هور سو  ق عوان األمواة 

وارافع رسووة رفووع األجروة سو  األيواط السواة األولو  مون الاحضوين . والوديوإ ارخفاض رسوة الفقة وخظووة الويض 
اظان وضعل الخظووة . ويحدث س  الق عان الوياضة ارخفاض إرااج الويض وظغر حجمخ وزيادة الاوقوع الودمو  

اج الوويض ا / كغ ( اكون كاسية الرخفاض رسووة إراو 0.3ب وأموما  أردما اظل رسوة األسالاوكسين س  العلل إل  ) 
 وارخفاض رسوة الفقة .

وس  وعض الحاالة اودو ااظواوة كامروة ) احوة سوريرية ( حاو  رهايوة ساورة الارويوة ولكرهوا اودد  إلو  خسوائر 
 وسون اراجع الرمو وارخفاض س  اارااج .

أو مورض   Kيالحو  كودماة زرقواء سو  أضوالة الفخول و الظودر واحوة الجلود اشووخ أأوراض رقو  سياوامين
 أو الاسمط ومركواة السلفا . الجاموورو
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اكرار حدوث ااظاوة يسون ا وي ا  مراأيا  وزيادة قاولية ال يور لإلظاوة واألمراض المخالفة ب وس  حال ليفوان 
T2   يالح  إضاسة لألأراض الساوقة خروج سوائل مهضومة من المعدة وشكل يشوخ الاقيد ب وارع قشرة الويضة س

 لرأة وازرقاع س  الجلد والعرل والدالياين ب واخاالجاة .الدجاج الوياض ويالح  اوزط ا
 : Postmortem Lesionsاآلفات التشريحية 

قد ال ا هر أل  األأضاء الداخلية أية اغيراة مرضية سو  اغيراة  فيفة أردما اكون رسوة الليفان مرخفضوة 
ولمة معممة س  األأضاء الداخلية واحة س  العليقة . وي هر أرد ازدياد هله الرسوة أأراض اليرقان أل  األأضاء 

الجلد . ويكون الكود هو العضو المميز وااظاوة سيودو الكود ماوزما  ساقدا  للورخ ال ويعو  وغالووا  شواحوا  وا هور أليوخ 
 أقيووداة رخريووة ظووغيرة ويضوواء واسووعة االراشووار ويووزداد ارسوون الشووحوط سيووخ وي هوور أردئوول مووورقش الم هوور )

Mottled Liver ا ويالح  اساسقاء س  الاامور .( كم 
اساسقاء أاط سو  الجسوط واالساسوقاء قود يماود إلو  األجووال الداخليوة حيوث يالحو  سووائل مظولية سو  الاجويول 
الورياور  واحة الجلد كما ويوجد هراإ الاهان واوزط س  الكلياين .وس  وعض الحاالة وسون إظاوة الكلياين يكوون 

ة واظان األمعواء والاهوان رشوح  وسوي  كموا لووح  أحياروا  اضوخط وسوي  سو  كول مون الحالوان ممالئين وومالح الوول
 ال حال والوركرياة والجران وهلا األخير قد يظان والضمور مع غدة الايموة.

 وإلا سحظرا مق عا  رسيجيا  من األمعاء يالح  زيادة ال وقة المخا ية .
  اكوا ر خاليوا ال وقوة الوشورية وشوكل زائود أروخ سو  األحووال وإلا أخلرا مق عا  خلويا  من القراة الظفراوية يالحو

ال ويعية اركمواش الخاليوا الكوديوة المظواوة واضوخط روو  الخاليوا موع سجوواة سو  هيوول  الخليوة واوخول شوكال  حويويوا  
مفور  سو  خاظة س  سرا  الو  وزيادة الخاليا الويضاء ماعددة الرو  و الخاليا اللمفية حوول القروواة الواويوة واكوا ر 

قراة الظفراء وعد حووال  أسوووأين مون ارواول الوليفان موع سور  ارسوج سيهوا و خاروة الكويوواة الكلويوة وسوماكة و اروة 
 األراوين الكلوية .

لقد وجد أن هلا الليفان يدد  إل  إظاوة جدران الشوعيراة الدمويوة وزيوادة ااظواوة والكودماة وهولا يشوير إلو  
ا  يدد  إل  ارخفاض ارسن ظواا العضالة وهلا كلخ يدد  إل  ارخفاض واودر  الظلة مع رق  سياامين إ و أيض

روأية لحط الفروج المراج ورسضها من قول معامل احضير اللحووط . واولكر وعوض األوحواث أن األسالاوكسوين يعاوور 
 عموة ومن هرا يوا  خ ور الاوليفن الف ور  سو  األ B1وخاظة األسالاوكسين روي  Carcinoginicمادة مسر رة 

 وس ارها الماوقية س  لحوط الدواجن المساهلكة أل  ظحة االرسان .
 : T2الصفة التشريحية عند اإلصابة بذيفان 

أقيداة ويضاء إل  ظفراء اللون س  قاأدة الفط و قرن قراة اللعان وأل  اللسان والاهان القراة المعدية المعويوة 
القارظة ي الاهان جلد األظاوع ي شحون رق  الع اط ي رقا  رزسية ي ضمور الجران والايموة ي اركرز المعدة الغدية و

 مظفرة أل  الكود ي وارسواة ويضاء اشوخ الرقرة اراشر أل  أأضاء مخالفة .
وااظواوة والارايكومورواة وليفارواة األوكورا  واألسوال ومورض   Aيجن افريع هوله الحالوة أون رقو  سياوامين 

 الجموورو والرقرة الحشو  .
 يفان األفال على المناعة :تأثير ذ

أرد حدوث ااظاواة واألسالاوكسين لوح  س  ك ير من الحاالة اعرض الق يع إل  أدة أموراض أخور  حيوث 
وجوود أن األسالاوكسووين يزيوود قاوليووة ال يووور لإلظوواوة ووواألمراض ب سفوو  الوودجاج يزيوود موون قاوليووة ال يووور لإلظوواوة 

وداء السووووالموريالة  s Disease,Marekوموووورض مووووارإ  واألكريوووواة األأورية)الكوكسوووويديا األأوريووووة (
Salmonellosis   ووجود أيضووا  أن ليفووان األسوال يسووون الكوووة المرواأImmunosuppression   حيووث لوووح

أرد اغلية الدجاج أل  أأالل محاوية أل  الليفان ضمور س  غدة ساوريشو  وغودة الايمووة ) الاواوة ( وهو  مون 
اسة إلوو  اغيووراة ماعووددة والظوويغة الدمويووة ) ارخفوواض مسوواو  ووورواين المظوول أهووط أأضوواء الجهوواز المروواأ  إضوو

 Cell Mediatedوضووعل االسوواجاوة المراأيووة الخلويووة IgMو   IgGوارخفوواض الغلوويلوووين المروواأ  روووي
Immunity   س  الدجاج والحوش 
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 تأثير ذيفان األفال على نوعية العليقة ومحتواها من المكونات الغذائية :
أن خ ر األسالاوكسين يزداد أردما اكون رسوة الدهن والورواين مرخفضة س  العليقة أن الحود ال ويعو  أو وجد 

ويد ر الليفان أيضا  أل  الفيااميراة حيوث يافاأول موع الفيااميرواة المرحلوة والودهون م ول  D3و  B2يرقظها سياامين
   الكود .مما يخفض من مخزون هلين الفيااميرين س Dوسياامين   Aسياامين

 اإلجراءات الوقائية من هذا المرض :
 ي اساعمال أأالل لاة روأية جيدة من مظادر مو وقة .

 ي حف  األأالل وشكل جيد وعيدة أن الر ووة وس  مكان جال ووارد وأدط اخزيرها لفارة  ويلة .
  الخوارج  ومراأواة ي أدط اخزين الحووون أو اعوئاهوا وهو  سواخرة وول يجون أن اكوون مووردة لدرجوة حورارة الوسو

 اخزين واكدية أكياة العلل وشكل يسمح والاهوية الجيدة 
ي أدط جرش الحوون وكمياة كويرة واحضير ما يلزط لعدة أياط سق  ألن العلل الراأط أك ر قاولية لرمو الف ريواة مون 

 هله المشكلة . الحوون الكاملة ب ويفضل حف  العلل وشكل محون والمعاملة الحرارية للعلل افيد س  اقليل
ي إضاسة مضواداة الف وور للعلول أرود الضورورة لمروع رموو الف وور أليهوا ولكون هوله المضواداة ال افيود وعود إسوراز 

 الليفان ومن هله المضاداة رلكر :
ا/كووغ .  Glycol  Propylene 0.5- 2.5ا/كووغ و غليكووول وووروويلين Thiabendazole 0.2 يوروودازول 

كغ وورفسجية الجرا يان . واعاور سلفاة الرحواة مارعوا  2ا/ Hydroxyquinoline .5 -8.هيدروكس  كيرولين 1
لرمو الف ور ضعيفا  س  أأالل الدواجن.إضاسة إل  مواد أخر  ك يرة امرع رمو الف ور وهله المضواداة اود ر ألو  

ع القوول ر درهوط الف ور ولية أل  الليفان ومع للإ يعاور اساعمال هوله المضواداة مون األموور المكلفوة وهروا ير وو
 وقاية خير من قر ار أالج ر وللإ وعدط اهيئة ال رول المراسوة لرمو الف ور أل  األأالل .

 : Antimycotoxinsمضادات سموم الفطريات 
حيووث اوودم  سووموط   Toxin Binderاسوواخدط وعووض المووواد الكيميائيووة كمووواد قووادرة ألوو  رووو  الووليفاراة

يمرع اماظاظها من األمعاء ومون الموواد الاو  لهوا القودرة ألو  االدمظوا   الف رياة أل  س ح هله المواد ووللإ
هراإ الفحط الرش  والزيولية ووراوراة الظوديوط ب وأمليا  لط اع  هله المواد راوائج جيودة ووقو  اسواخدامها محودودا  

لحيويوة ومضواداة وهرا يجن الارويخ أرخ أرود اسواعمال هوله الموواد يجون الاوكود مون أودط اعارضوها موع المضواداة ا
الكوكسيديا وااضاساة العلفية األخر  ومن جهة أخر  سإن اساخداط هله المواد اليكف  لمكاسحة الاسمط الف ر  لكن 

 يجن ااخال ااجراءاة الملكورة ساوقا  لاخفيل أو مرع إسراز الليفاراة .
 : Treatmentالعالج 

ون ولكن ال يور لاة األأراض الماقدمة الاساجين للعوالج أادة ياط شفاء ال يور وعد اغيير العلل أو إزالة الس
وس  الرهاية قد ارفع أو يرخفض إرااجها ويرما ال يور لاة األأراض الوسي ة قد اشف  وعد اغيير العلل وسرأة وهرا 

الودهون يفضل إأ اء أليقة لاة روأيوة جيودة غريوة وال اقوة و الوورواين موع االراوواه إلو  زيوادة الفيااميرواة المرحلوة و
 وااك ار من إأ اء الماء .

 :  Mold Inhibitorsبعض أنواع مضادات الفطور المستخدمة
اساخدط أادة وعض مضاداة الف وور لا ووي  رموو الف وور ووالاوال  أودط إسرازهوا للوليفاراة وسيموا يلو  أهوط هوله 

 ي مي يل الوروويوراة ( .المضاداة :) الوروويوريإ وهو أسضلها ي حمض الخل ي حامض الووريإ ي حامض اللون 
ال يفيد إضاسة مضاداة رمو الف ور وعد إسراز الليفاراة ول يجن إضاساها ووقوة موكور كوقايوة مون رموو الف وور 

 الالحع .
ا رح الليفاراة الف رية وعد اماظاظها من األمعاء ووظولها إل  الدط أون  ريوع الكوود الول  يرقو  الودط مرهوا أون 

رجاي وهلا يدد  إل  رق  معدل الحمض األمير  الم يورين المساقلن مون يورعكة سولوا   ريع أملياة األكسدة واال
مون االحايواج  % 35 – 15أل  أل  رموو الكفواءة االراواج  لل وائر ب لوللإ يرظوح وزيوادة إضواسة الم يوورين ورسووة 
 ال ويع  للاقليل من أضرار الليفاة ورق  الم يورين ووالاال  الحد من اوخير الرمو .

 


