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 أمراض الدواجن الفيروسية
Viral diseases 

 
 مرض النيوكاسل

Newcastel Disease 
 

 :  Definitionتعريف

هو مرض فيروسي يصيب معظم أنواع الطيور ، ويتصف المرض بأعراض التسمم الدموي وأعرراض 

ة ، تنفسية وهضمية وعصبية ، وانخفاض في إنتاج البيض وتدني المردود اإلنتاجي ونسبة نفوق مرتفعر

ويؤدي ذلك إلى خسائر اقتصادية كبيرة ، وتتوقف شدة اإلصابة على عدة عوامر  منارا ضرراوة العامر  

 المسبب والحالة المناعية للطير وظروف التربية والتغذية 

 : Etiologyالمسبب 

مررر عائلررة الفيروسرراة نظيرررة   RNAعبررارة عررر فيررروة ر حمررة راشررحة ر ينتمرري إلررى مجموعررة

وجررررررررنة الفيروسرررررررراة نظيرررررررررة المخاطيررررررررة  Paramyxoviridae Familyالمخاطيررررررررة  

Paramyxovirus Genus  . 

التركيب األنتجيني واحد ، وال يوجد تغيير في بنية الفيروة ، لكر مر ناحيرة قروة الضرراوة فانراك 

 اختالف كبير وقد تم عز  العديد مر العتراة الفيروسية ، وتم تصنيفاا على الشك  التالي :

 :  Velogenic Strainsشديدة الضراوة عترات  –أوالً 

 : Mesogenic Strainsعترات متوسطة الضراوة  –ثانياً 

تسبب هذه العتراة للطيور الفتية بالعمر إصابة معتدلة تتصف بأعراض تنفسية وعصبية وهضمية 

.وتستخدم هذه العتراة كلقاحاة مر أج  التحصير ضد مررض النيوكاسر  ، وهنراك عردد مرر العترراة 

 , Strain Roakin Strain , Hertfordshier Strainي تم عزلاا مر األوبئة الطبيعية مناا :الت
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Mukteswar   وهنالك بعض العتراة المتوسطة الضراوة والتي تم إضعافاا مخبرياً السرتخداماا فري

 .  Kamarov Strainالتحصير ضد هذا المرض  مث  عترة كاماروف  

 : Lentogenic Strainsعترات ضعيفة الضراوة  –ثالثاً 

تسرربب اإلصررابة ب حرردا هررذه العتررراة وبخاصررة عنررد الصيصررار ذاة المناعررة األميررة المنخفضررة 

أعراضرراً تنفسررية خفيفررة ، و البرراً مررا تسررتخدم معظررم هررذه العتررراة وهرري معزولررة مررر الطبيعررة كلقاحرراة 

ة الضررراوة يوجرد برير العتررراة ضرعيفوكاسر  وخاصرة فرري األعمرار الصررغيرة للتحصرير ضرد مرررض ني

 . LaSota , Hitchner B1 , F , Ulster , V4اختالف بسيط ونسبي في قوة الضراوة وهي : 

 : and Transmission Mode of Infectionطرق انتقال العدوى 

 العدوى األفقية :

وهي الطريقة الشائعة التي ينتق  باا المرض ، وتتم إما بشك  مباشرر أو  يرر مباشرر، ووجرد برأر أكثرر 

رق التي ينتشر باا المرض تكور عر طريق مسالخ الردواجر ومخلفراة الرذبا واألدواة المسرتخدمة الط

في ذلك ويتم انتقا  العدوا عر طريق طرح الطيور المريضة للفيروة سواء خرال  فتررة الحضرانة أو 

أو أثناء ظاور األعرراض ، كمرا وجرد برأر الطيرور الحاملرة للمسربب و يرر القابلرة لمصرابة برالمرض ، 

الطيور الحاملرة للمسربب وذاة المناعرة العاليرة ، تلعرب دوراً خطيرراً فري نشرر العردوا ، ويلعرب الغبرار 

ضمر الحظيرة  دوراً هاماً في نق  العدوا ، كما ينق  الاواء العام  المسبب إلى مسافاة بعيدة إلى حرد 

و التوضريب ف نارا تلعرب أيضراً ما ويساعد في نشر العدوا ، أما األدواة المستخدمة في التربية والنقر  

دوراً فرري نقرر  العرردوا ، إضررافة إلررى ذلررك فرر ر الطيررور البريررة واإلنسررار والحشررراة تقرروم بنقرر  العامرر  

 المسبب .

 العدوى العمودية :

لقد تم عز  الفيروة مر أجنة البيوض ، وهنا يجب اإلشارة إلى أر الجنير المصاب ينفرق خرال  األيرام 

ج مر البيضة إلى الحياة ، كما وجد بأر األجنة المصابة النافقة صغيرة الحجم األولى مر عمره وال يخر
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، وهذا دلي  على الترأخر فري النمرو ، لرذلك ال تعرد العردوا العموديرة طريقرة خطيررة فري انتقرا  العردوا 

 ونشرها 

 مدخل العدوى :

ة ، وتنتقر  العردوا يعد المدخ  الرئيسي للعدوا هو الممراة التنفسية العليا وذلك عر طريق التنف

 عر طريق ملتحمة العير ، وعر طريق الفم مر خال  تناو  العلف والماء الملوث بالمسبب المرضي .

 : Symptomsاألعراض 

إر شررك  شرردة اإلصررابة بررالمرض تتوقررف علررى عرردة عوامرر  مناررا : ضررراوة العترررة المسررببة لمرررض 

ا ، والحالررة العامررة للطيررور عنررد التعرررض النيوكاسرر  ، والحالررة المناعيررة للطيررور عنررد التعرررض للعرردو

للعدوا ، ويشم  ذلك نظام التغذيرة والتربيرة والعوامر  البيئيرة والعمرر .تترراوح فتررة الحضرانة لمررض 

أيام على األكثر . ثم تظار على الطير أعراض عامة مث  فقدار الشاية وارتفاع  5 – 3النيوكاس  بير 

يوية وشحوب في األ شية المخاطية وازرقاق في لور العرف درجة حرارة الجسم واإلرهاق وفقدار الح

 والداليتير نتيجة اضطراب في جااز الدورار .

تبدأ األعراض الاضمية باإلساا  المائي األخضر اللور ومع تقدم المرض يصبا إسااالً مدمماً ويرافق 

الطيرور التري تظارر ذلك أعراض تنفسية مث  صعوبة في الترنفة وسريالناة أنفيرة وإفررازاة دمعيرة . و

علياا هذه األعراض تنفق خال  بضعة أيام . أما الطيور التري تبقرى علرى قيرد الحيراة وفري ناايرة الوبراء 

تظار علياا األعراض العصبية مث  اضطراب في الحركة ، ثم تعثر في المشي نتيجة إصابة العضالة 

لمرضرية تصربا حركرة الررأة شرب  واألعصاب الطرفية ثم تصبا الحركة إجبارية ، ومع تقردم الحالرة ا

 ة يحدث الشل  ثم النفوق .دائرية وتتدحرج الطيور المصابة ، وفي النااي

 : Gross Lesionsالصفة التشريحية 

تختلف اآلفاة التشريحية في شدتاا وأماكر توضرعاا ودرجرة امتردادها وفقراً للصرورة المرضرية وحردة 

ر المررض سرريعاً ، وبالترالي نرادراً مرا نشراهد تغيرراة اإلصابة ، فعندما تكور اإلصابة شديدة يكور سري
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مرضررية أثنرراء إجررراء الصررفة التشررريحية باسررتثناء نررزف دمرروي نقطرري تحررة الجلررد وعلررى العضررالة 

 واأل شية المخاطية والقلب .

 أما في حالة اإلصابة األق  شدة فيالحظ :

 ي .التااب األ شية المخاطية المبطنة للتجويف الفمو : الجهاز الهضمي

 يكور الريش المحيط بفتحة المجمع  ير نظيف نتيجة اإلساا  .

تتضخم األ شية المخاطية المبطنة للمعدة الغدية لارا بشرك  كبيرر ي أي زيرادة فري السرماكة ن مرع ونرزف 

ر دموي حو  فتحاة القنواة الغدية يشب  الخاتم ومرع مررور الوقرة تمترد الرنقط النز فيرة وتلتصرق وتكرو 

 نزف دموي على أ شية الحوصلة . وبقعاً دموية 

 التااب األ شية المخاطية لألمعاء الدقيقة ويصبا لوناا رمادياً وممكر مشاهدة بقع نزفية .

 التااب وتضخم لوزتي األعورير ، ويرافق ذلك نزف دموي وأحياناً تنكرز 

 تنكرز وتقرح على األ شية المخاطية لألمعاء الغليظة ويمكر نزعاا بساولة .

 بسيط في حجم الكبد ويصبا لون  أصفر المعاً دهنياً .تتضخم 

 الجهاز التنفسي :

 سوائ  التاابية مصلية في الممراة التنفسية العليا واألنف والحنجرة .

 التااب ملتحمة العير واحمرارها .

 التااب رشحي مع وجود نتحاة التاابية وأحياناً وجود بقع تنكرزية في الر امى و التااب رئوي 

 : Diagnosisص المرض تشخي

 التشخيص الحقلي : –أوالً 

يعتمد التشخيص الحقلي لمرض النيوكاس  على المشاهداة الحقلية وهي األعراض وسير المررض 

ومر ثم التغيراة المرضية التري تظارر علرى األجارزة الداخليرة أثنراء إجرراء الصرفة التشرريحية للطيرور 

 المريضة والنافقة .



 د. خالد حبو               المحاضرة الثالثة             تربية الحبش                     السنة الرابعة
 

 5 

 بري :التشخيص المخ –ثانياً 

يتم أخذ العيناة إما عر طريق أخذ مسحاة مر الحنجرة والر امى أو فتحة المجمع أو مرر أنسرجة 

ك  مر الرئتير والكبرد والكلري والطحرا  ونخراع العظرام والردماع واألمعراء . وتؤخرذ عينراة الردم لعرز  

 الفيروة خال  فترة حضانة المرض أو بعد ذلك للكشف عر األجسام المضادة .

 جنة البيوض :حقن أ -

مر   1.0 – 1.1يوماً في التجويف اللقرانقي بكميرة  11 – 9بعمر  S.P.Fيتم حقر أجنة البيوض 

مر رشاحة العينة المراد اختبارها . يتم فحص أجنة البيوض بوساطة الفحرص الضروئي يوميراً مررتير ، 

نفرروق . يؤخررذ السررائ  وتسررتبعد األجنررة النافقررة بعررد إجررراء الفحررص ومشرراهدة التغيررراة لمعرفررة أسررباب ال

اللقانقي ويتم إجراء اختبار الترراص الردموي للتأكرد مرر وجرود أو عردم وجرود الفيرروة ويسرتخدم حقرر 

 أجنة البيوض في عز  الفيروة وفي تقدير ضراوت  .

 الزرع النسيجي : -

التري  C.Pيستخدم الزرع النسيجي لعز  الفيرروة وتقردير ضرراوت  مرر خرال  التغيرراة الخلويرة 

باا بوسرراطة المجاررر الضرروئي ، يررتم عررز  الفيررروة ب ضررافة رشرراحة العينررة بتمديررداة وتمريررراة يسررب

متعددة وذلك علرى المرزارع الخلويرة ذاة الطبقرة الخلويرة الوحيردة ي أحاديرة الطبقرة الخلويرة ن . ويكرور 

يا كليرة منشأ خاليا الزرع النسيجي عبارة عر خاليا ذاة منشأ دجاجي وهي خاليا أجنة البيوض أو خال

 الصيصار بعمر يوم واحد .

 االختبارات المصلية : -

 :Hemagglutination Testاختبار التراص الدموي 

فمر خواص الفيروة وجود الراصرة علرى سرطا  الفر   Antigenيستخدم للكشف عر الفيروة 

درجرة  ر فريالذي يالزر كرياة الدم الحمراء المغسولة لمعظرم الطيرور والثردياة ، ويرتم إجرراء االختبرا

 ويتم تقدير ضراوة الفيروة مر خال  قدرت  على التراص للتمديداة .م  05ْ – 01حرارة الغرفة 
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 : Hemagglutination Inhibition Testاختبار منع التراص الدموي 

 في مص  الدم .  Antibodiesيستخدم للكشف عر األجسام المضادة 

  Neutralization Test اختبار التعاد  الفيروة

 Gel Precipitation Agar Test اختبار الترسيب في اآلجار الاالمي

 Test ImmunoFlouorescent Antibody اختبار األجسام الومضانية

 :Diagnosis Differentialالتشخيص التفريقي  -ثالثاً 

األمررراض الترري يجررب تفريقاررا عررر مرررض النيوكاسرر  ، هرري مرررض كرروليرا الطيررور ، ومرررض التارراب 

الشعب الاوائية المعدي ، ومرض التااب الر امى والحنجرة المعدي ، ومرض الجرامبورو ، والعردوا 

بالسررالمونيال والتسررمماة الغذائيررة ، والتارراب الرردماع والنخرراع الشرروكي ، والمايكوبالزمررا ، وأنفلررونزا 

 الطيور.

 : Treatment and Prophylaxisطرق الوقاية و المعالجة 

واجر الخاليرة مرر مررض النيوكاسر  يكرور الاردف الرئيسري هرو منرع حردوث ي محطاة تربيرة الرد

 المرض ووصو  الفيروة إلى مكار التربية ، ويتم ذلك بما يلي :

اتبرراع التعليمرراة الصررحية واتخرراذ اإلجررراءاة الضرررورية :مررر حيررث التطايررر والتعقرريم واتبرراع  -1

ار ووسائط النق  والعلف والمراء والطيرور الطرق الشديدة والصارمة الصحية حو  نظام العاملير والزو

 البرية والحشراة .

 تجنب العوام  المساعدة على اإلنااك : -0

مث  البرودة وارتفاع الحررارة فروق المعرد  الطبيعري فري الحظيررة . وارتفراع نسربة األمونيرا و راز 

كذلك حدوث عردوا الكربور في الحظيرة . وسوء التغذية وفقدار بعض العناصر األساسية في العليقة و

 ثانوية .
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 : Vaccinationالتحصين  -3

 أنواع اللقاحات :

 لقاحات تحتوي على فيروس النيوكاسل الميت :

وهي عبارة عر فيروساة شديدة الضراوة تمة معاملتاا بعد حقناا بأجنة بيوض الدجاج ومعاملرة  

  % Aluminum Hydroxide Gel 1.5 الجنرير النرافق بمحالير  كيميائيرة لقتر  الفيرروة منارا :

 . % 1.5وبعد ذلك يعام  المحلو  بمادة الفورمالير بتركيز 

 لقاحات تحتوي على فيروسات النيوكاسل الحية :

 لقاحات ضعيفة الضراوة : –أوالً 

عبررارة عررر فيروسرراة معزولررة مررر حرراالة طبيعيررة ، ومررر الطبيعررة ، وضررعيفة الضررراوة وهرري 

إضعافاا عر طريق حقر الفيروة في حيواناة أخررا مثر  فيروساة متوسطة الضراوة أو ضارية تم 

أجنررة بيرروض الرربط و الجرررذار ، وبعررد تمريررراة عديرردة تصرربا ضررعيفة الضررراوة . أو عنررد زرع هررذه 

الفيروسرراة فرري مررزارع نسرريجية ذاة منشررأ ثررديي وبعررد تمريررراة عديرردة تصرربا الفيروسرراة ضررعيفة 

 الضراوة . 

تعطرى هرذه اللقاحراة للطيرور بأعمرار  LaSota, B1, F: مرر هرذه الفيروسراة المسرتخدمة كلقاحراة 

صغيرة  عر طريق األ شية المخاطية المبطنة للمجراري التنفسرية العليرا مثر  التنقريط والررش ومرع مراء 

 الشرب . 

 لقاحاتت متوسطة الضراوة: -0

 يعطى في االعمار الكبيرة مث  لقاح كوماروف
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 مرض أنفلونزا الطيور

Avian Influenza 
 :  Definitionيفتعر

مرض أنفلونزا الطيور عبارة عر مرض فيروسي يصريب معظرم أنرواع الطيرور ويتميرز برأعراض 

التسمم الدموي وبأعراض تنفسية وانخفاضاً في نسبة التحوي  وإنتاج البريض ويسربب خسرائر اقتصرادية 

 كبيرة نتيجة نسبة النفوق المرتفعة ، كما أر سير المرض سريع االنتشار .

ا المرض في بداية القرر العشرير بعدة تسمياة مناا مرض الطاعور الطيري األوربي أو سمي هذ

 النموذجي 

 : Etiologyالمسبب 

 إلرررى عائ ررر لة الفيروسررر اة المخررر اطيةن  ( Influenza Viruses تنتررر مي فيروسررر اة األنفلرررونزا

 ن  Orthomyxoviridae  Familyي

 : Epidemiology وبائية المرض

 : Incidence and Distrribution تشار المرضتواجد و ان

يوجد المرض في معظم دو  العالم وفي القطر العربي السروري ال يوجرد مرا يرد  علرى وجروده أو عردم 

 وجوده ألر ذلك  ير مثبة علمياً .

 

 : Susceptibility القابلية لإلصابة

بعرض الطيرور البريرة ،  هي طيور الرومري ، الطيرور المائيرة والسريما الربط ، الردجاج المرزركش ،

الفررزار ، الفررري ، الببغرراء وبعررض أنررواع طيررور الزينررة ، أمررا الرردجاج فاررو أقرر  الطيررور قابليررة لمصررابة 

بمرض األنفلونزا ، ووجد بأر الخسائر الناجمة عر اإلصابة بمررض األنفلرونزا تكرور أكبرر كلمرا كانرة 
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كاً حيررث يلعررب اإلنسررار والحيرروار الطيررور صررغيرة بررالعمر ، ويعتبررر مرررض األنفلررونزا مرضرراً مشررتر

 والطيور دوراً في نق  ونشر العدوا فيما بينام .

 : and Transmission Mode of Infection طرق انتقال العدوى

 العدوى األفقية :

ر الطيرور المخالطرة أي المريضرة والسرليمة ضرمر تتم العدوا بسرعة كبيرة ، وينتشرر المررض بري

الحظيرة الواحدة ، و تلعب المياه دوراً خطيرراً فري نقر  العردوا ونشررها برير الطيرور والسريما الطيرور 

المائية مناا ، وتنتق  العدوا باألدواة الم ستخدمة في التربية والتغذية ووسائ  النق  واألعالف والمراء 

ير وزوار ، كما تلعب القروارض والحشرراة والحيوانراة األخررا دوراً فري الم لوث واإلنسار مر عامل

 نق  ونشر العدوا .

  ير ممكنة الحدوث .العدوى العمودية :

 : Symptomsاألعراض 

 أيام . 3أيام ، واالصطناعية ال تتجاوز  7 – 3تتراوح فترة الحضانة الطبيعية لمرض األنفلونزا بير 

 الشكل التسممي :

المرض سريع االنتشار ، ويأخذ الشك  فروق الحراد واإلصرابة شرديدة ونسربة النفروق مرتفعرة  وهنا يكور

 جداً وخال  زمر قصير بحيث ال نالحظ أعراض ،مميزة للمرض.

 األعراض التنفسية " الشكل الحاد " :

تبرردأ اإلصررابة بظاررور أعررراض عامررة مثرر  ارتفرراع حرررارة جسررم الحيرروار ، يرافررق ذلررك الخمررو  

الواضررا علررى الطيررر المصرراب وفقرردار الشرراية ، نالحررظ بعررد ذلررك األعررراض التنفسررية مثرر  واإلرهرراق 

صعوبة التنفة ، وإفرازاة دمعية يعقباا التااب فري ملتحمرة العرير وسريالناة أنفيرة وسرعا  ، ونالحرظ 

التااباً في الجيوب األنفية وتحة الحجاجيرة حيرث نالحرظ التضرخم واضرحاً وعنرد إجرراء اللمرة نالحرظ 

د سوائ  ، مع استسقاء مائي في العرف والداليتير ثرم ازرقراق لرور العررف والرداليتير ، وأعرراض وجو
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هضمية ممكر أر نالحظاا عند بعض أنواع الطيور وتتميز ب سراا  مرائي شرديد ، وأعرراض عصربية : 

بريض رجفار ، وشل  جزئي ، نالحظاا عند البط بشك  خاص ، كما نالحظ انخفاضاً مفاجئاً في إنتاج ال

وانخفاضاً في نسبة الفقة وخاصة إذا حدثة العدوا في قمة إنتاج البيض ، وتصبا البيوض بنية اللور 

باهتة ، و تتوقف نسبة األمراض على الظروف والعوام  األخرا التي تم ذكرها وهي متغيرة وتتراوح 

دما تسرروء وترتفررع هررذه النسرربة عنرر % 51 – 31، أمررا نسرربة النفرروق فتصرر  بررير  % 111 – 51بررير 

 الظروف العامة أو عند حدوث   عدوا ثانوية .

 : Gross Lesions الصفة التشريحية

لدا إجراء الصفة التشريحية على الطيور النافقة والطيور المريضة ، نالحرظ احتقانراً فري األ شرية 

ة التااباة المخاطية المبطنة للممراة التنفسية العليا مع وجود نزف دموي ، ونالحظ في القصبة الاوائي

نتحية وفي بعض األجزاء خاصة السرفلية منارا وجرود بعرض القطرع الفبرينيرة ، والتاراب الررئتير بشرك  

منتشر ، واألكياة الاوائية تزداد جدراناا سماكًة وقد نجد أحياناً بعض القطع الفبرينية علياا ، وتتضخم 

وأحيانراً متجبنرة ، ونالحرظ التاابراً  الجيوب األنفية وتحة الحجاجيرة ووجرود سروائ  التاابيرة بارا مصرلية

فبرينياً على  شاء القلب وأحياناً على  شاء الكبد ، والتااباً معوياً خفيفاً يرافق  نرزف دمروي نراعم علرى 

 شاء المعدة الغدية ، والتااب األعضاء التناسلية في المبيض وقناة البيض مع نزف دموي وخاصة عند 

 الدجاج المزركش .

 : Treatment and Prophylaxis المعالجةطرق الوقاية و 

 التحصين :

تعطررى اللقاحرراة الحاويررة علررى فيروسرراة حيررة ضررعيفة الضررراوة وذلررك بحسررب نرروع الطيررر وواقررع 

المرض في المنطقة ، ففي حا  المرض مستوطر يجب عز  العام  المرضي وتحديد هويت  ، ومر ثرم 

على الفيروة المية عرر طريرق الحقرر تحرة جلرد يصنع اللقاح المناسب وتعطى هذه اللقاحاة الحاوية 

 الجناح بير الفخذ والصدر وينجم عناا مناعة تستمر لمدة نصف عام .
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 مرض جدري الطيور

Fowl pox 

 :  Definitionتعريف

مرض جردري الطيرور عبرارة عرر مررض فيروسري معردب ، يصريب بعرض أنرواع الطيرور ويتصرف 

ة علرى الجلرد واأل شرية المخاطيرة تظارر بشرك  طفرا جلردي بأعراض التسمم الردموي وبتغيرراة التاابير

وبثور جلدية وتوضرعاة فيبرينيرة . كرار لمررض الجردري الفضر  األو  فري بدايرة معرفرة علرم المناعرة 

 والتحصير ضد األمراض .

 : Etiologyالمسبب 

 Poxالرذي ينتمري إلرى مجموعرة فيروسراة الجردري   Pox Virusعبرارة عرر فيرروة الجردري

Viridae  التي تنتمي إلى مجموعةDNA  . وهو ثنائي السلسلة ويحيط ب   الف ، 

عتراة مر فيروة  4كما أر فيروة الجدري هو أكبر أنواع الفيروساة حجماً ، عرف حتى اآلر 

 جدري الطيور وهي :

 Fowl Pox Virus فيروس جدري الدجاج

 Turkey Pox Virus فيروس جدري الرومي

 Pigeon Pox Virus فيروس جدري الحمام

 Canary Pox Virus فيروس جدري الكناري

 : Epidemiologyوبائية المرض 

 : Susceptibilityالقابلية لإلصابة 

يصرريب مرررض الجرردري بعررض أنررواع الطيررور مناررا الرردجاج والرومرري والكنرراري والحمررام والفررري 

الطيرور الصرغيرة برالعمر أقر  والببغاء والعصافير ، كما وجد بأر هناك عالقة مع العمر حيث وجد بأر 
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قابليررة لمصررابة بمرررض الجرردري ، ويعررود ذلررك لوجررود المناعررة األميررة، وتكررور اإلصررابة عنررد الرردجاج 

 والرومي أكثر شدة في فصلي الخريف والشتاء .

واإلصرررابة بررراألمراض التنفسرررية مثررر   Aكمرررا وجرررد أر انخفررراض مقاومرررة الطيرررر ونقرررص فيترررامير 

 مر شدة اإلصابة . المايكوبالزما عوام  تزيد 

 : and Transmission Mode of Infectionطرق انتقال العدوى 

 العدوى األفقية :

تتم العدوا األفقية في مرض الجدري بشك  مباشر مر خال  االحتكاك واالتصرا  والمخالطرة برير 

 الطيررور المريضررة والسررليمة ، وبشررك   يررر مباشررر عررر طريررق العلررف والمرراء الملرروث بررالفيروة وعررر

طريق العما  والزوار واألدواة المستخدمة في التربية وعر طريق الطيور البريرة الطليقرة والحشرراة 

 والجرذار . 

 العدوى العمودية :

 تشير الدراساة واألبحاث بأر العدوا العمودية ال تلعب أي دور مام في نق  العدوا .

 : Symptomsاألعراض 

يوماً ، وتتوقف شدة اإلصابة وسررعة انتشرار  14 – 4تتراوح فترة الحضانة لمرض الجدري بير 

المرض على ضراوة الفيرروة والحالرة العامرة للطيرر والعوامر  التري تتعلرق بظرروف التربيرة والتغذيرة 

 والمناخ ، وتظار األعراض في مرض جدري الطيور بصور متعددة وهي :

 جاج والرومي .نشاهد هذا النوع في أ لب األحيار عند الد النوع الجلدي : أوالً :

نشاهد هذا النوع في أ لب األحيار عند الدجاج والرومي وفي األعمار الفتية ،  النوع الدفتيري : ثانياً :

 أما الطيور األخرا فتكور اإلصابة عندها معتدلة ونادراً ما تصاب طيور الحمام .

 ة تقريباً .ونجده عند طيور الرومي والدجاج في األعمار كاف النوع المختلط : ثالثاً :
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 النوع الجلدي : –أوالً 

تظار التغيراة المرضية في هذا النوع على األماكر الخالية مر الريش والسيما في منطقة الررأة 

ر العرف ، الداليتير ، األذر ، الوجر  ، جفرور العيرور ، زوايرا الفرم ، فتحراة األنرف ر ومنطقرة األرجر  

هذه التغيراة المرضية يمكر أر تظارر فري األمراكر  وأطراف األجنحة وحو  فتحة المجمع ، ووجد أر

 المغطاة بالريش أيضاً وإر تطور التغيراة المرضية تظار على النحو التالي :

تبدأ بشك  طفا أو بثراة صغيرة جداً لوناا أبيض رمادي أو رمادي محمر وسطحاا أملة ، وهنا 

د حجرم البثرراة وتكرور أحاديرة التكروير نشاهد بأر بشرة الجلد تزداد سماكت  ، ومرع تقردم المررض يرزدا

ويكور ملمساا طرياً ، ويصبا لور قمة البثرة أصفر ، وعند فتا البثرة نجد بداخلاا مواد صفراء اللور 

، ومع تقدم الحالة يزداد حجم البثراة أيضاً ويص  حجماا إلى حجم حبة العدة وأحياناً إلى حجرم حبرة 

ط ، وتعد هذه التغيراة المرضية مميزة للنوع الجلدي ولكر مع الجوزة وشكلاا يشب  رأة زهرة القرنبي

 استمرار تقدم المرض ف ر التسمية ال تتوافق مع الظواهر والتغيراة وهنا نجد :

إما أر يأخذ المرض سيره نحو الشفاء ، وهنا نالحظ تشك  عقيداة تنتج عر تجفراف البثرراة ومرع 

تسقط هذه القشور وتترك مكاناا بشررة جديردة عليارا ندبرة تقدم المرض تصبا هذه العقيداة قشوراً ، ثم 

ومرع مرررور الرزمر تختفرري هرذه الندبررة ، ويطلرق علررى هرذه الصررورة المرضرية تسررمية مررض حميررد فرري 

 صورت  وشكل  .

أما إذا حدثة عدوا ثانوية جرثومية وهي في الغالب نتيجة الحك والارش للعقيرداة المتشركلة فر ر 

شد خطورة ، حيث يظار التااب تقيحري فري أمراكر العقيرداة وفري مثر  هرذه المرض يأخذ شكالً آخر وأ

الحالة تزداد نسبة النفروق ، والطيرور التري تشرفى تكرور إصرابتاا الجلديرة عميقرة وتظر  الندبرة المتشركلة 

 بشك  دائم رندبة دائمة ر، ويطلق على المرض في هذه الحالة بأن  مرض خطير في شكل  وصورت  .
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 الدفتيري : النوع –ثانياً 

تظار التغيراة المرضية فري هرذا النروع علرى األ شرية المخاطيرة المبطنرة لكر  مرر ملتحمرة العرير 

واألنف والفم والحنجرة والبلعروم والر رامى ، ويالحرظ فري بدايرة المررض ظارور أعرراض عامرة علرى 

و  وفقدار الطير المصاب مث  انخفاض في شاية الطير المصاب وارتفاع في درجة حرارة الجسم وخم

 للحيوية .

أمررا عررر سررير المرررض والتغيررراة المرضررية فرري ملتحمررة العررير واألنررف فررنالحظ سرريالناة أنفيررة 

وإفرازاة دمعية تكور في بدايتاا مصلية ومع تقدم الحالة المرضية تصبا قيحية ، وتمترد اإلصرابة إلرى 

ر حيرث تترورم الجفرور وتلتصرق الجيوب األنفية وهنرا نالحرظ التاابراً فري الجيروب األنفيرة وملتحمرة العري

ببعضرراا الرربعض ، ويكررور سررير المرررض والتغيررراة المرضررية علررى األ شررية المخاطيررة المبطنررة للفررم 

 والبلعوم والحنجرة والر امى على النحو التالي :

تبدأ التغيراة المرضية على هذه األ شية المخاطية بظاور طفا وردي اللور ، حجماا صغير جداً 

، ومررع تقرردم المرررض يررزداد فرري النمررو واالرتفرراع وفرري الناايررة يصرربا علررى شررك   بحجررم رأة الرردبوة

عقيداة صغيرة الحجم قاسية القوام وبشرك  منفررد ثرم يرزداد حجمارا وتتصر  ببعضراا الربعض وتصربا 

 على شك  قطع ديفتيرية .

صربا تفقد األ شية المخاطية لمعانارا فري هرذا الطرور ويصربا لونارا رماديراً ، ومرع مررور الرزمر ي

لوناا أبيض وقواماا فيبر ينيا ، وتكور القطع الفيبرينية المتشكلة ملتصقة فري أمراكر وجودهرا ، ويمكرر 

 نزعاا ولكر يحدث نزف دموي ونجد سطحاً ملتاباً مدمماً في مكار الن زع .

، ويعود سبب النفوق  % 51 – 11يأخذ هذا النوع دائماً الشك  الخطير وتتراوح نسبة النفوق بير 

لبرراً إلررى االختنرراق بسرربب وجررود النتحرراة االلتاابيررة فرري الممررراة التنفسررية ، ممررا يررؤدي إلررى انسررداد  ا

المجراري التنفسررية ويرافرق ذلررك انخفرراض فري إنترراج البريض ويحرردث هررذا النروع فرري الغالرب عنررد طيررور 
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ادراً مرا الدجاج والرومي وبعمر عدة أسابيع ، وقد نجده عند بعض الطيرور المصرابة برالنوع الجلردي ونر

 تصاب ب  طيور الحمام ، ونالحظ أعراضاً تنفسية فقط عند بعض أنواع الطيور األخرا .

 النوع المختلط : –ثالثاً 

يعد هذا النوع مر اإلصابة بمرض الجدري مر أشد األنواع خطرورة وخسرارة ، حيرث نشراهد التغيرراة 

اا سرابقاً ، وتكرور نسربة اإلصرابة المرضية لكرال النروعير الجلردي والردفتيري برحر واحرد كمرا ورد شررح

والنفوق بالنوع المختلط مرتفعة جداً ، وتعد طيور الدجاج والرومي أكثر أنواع الطيرور قابليرة لمصرابة 

 باذا النوع .

 : Gross Lesionsالصفة التشريحية 

نرة لدا إجراء الصفة التشرريحية علرى الطيرور المريضرة أو النافقرة ف ننرا نالحرظ برأر اآلفراة المتكو

نتيجة اإلصابة بمرض الجدري هي األعراض التي تم ذكرها سابقاً سواء في النوع الجلدي أو الدفتيري 

أو المختلط ، كما نالحظ على الطيور المصابة الازا  الشرديد وبشرك  واضرا ، واحتقانراً واستسرقاًء فري 

 .الرئة إضافة إلى التااب في المجاري التنفسية وأحياناً التااب في األمعاء 

 : Treatment and Prophylaxisطرق الوقاية والمعالجة 

 مع العليقة ولمدة أسبوع .  Aإعطاء فيتامير -1

 إعطاء مضاداة حيوية واسعة الطيف لمدة أسبوع . -0

 العم  على تصحيا أخطاء التربية والتغذية إر وجدة .  -3

ة الثمر ، حيث نقروم بنر زع ولتخفيف حدة األعراض يمكر أر نتبع مايلي وخاصة عند الطيور  الي

القشرور سررواء أكانرة علررى الجلرد أم علررى األ شررية المخاطيرة ثررم معاملرة مكررار نزعارا بررالمطاراة مثرر  

، ثم نقوم بغس  العير بالمطاراة والمضراداة الحيويرة الموضرعية وتكرور  % 11محلو  صبغة اليود 

االلتاابيرة ويرتم تطايرهرا بمرواد مثر   معالجة الجيوب األنفية عر طريق فتحاا جراحيراً ، فتخررج المرواد

 مركباة اليود أو نتراة الفضة . وبعد ذلك تتابع المعالجة بالمضاداة الحيوية موضعياً وبشك  عام . 
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 الوقاية من مرض الجدري :

عدم تربية الطيور باعمار مختلفة فري المكرار او عردم تربيرة انرواع مختلفرة مرر الطيرور بجانرب  -

 بعضاا.

الرومي مناعة عند التحصير بلقاح فيرروة جردري الرومري أو الردجاج فقرط  التحصير: يكتسب -

اسربوع بطريقرة الوخرذ بطيرة الجنراح  10-8لذا يستخدم لقاح جدري الدجاج في التحصير بعمر 

 ويعطي مناعة عالية ولفترة طويلة.


