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 الجرثومية روميأمراض ال
Bacterial Diseases 

 ) المفطورات ( االمايكوبالزمخمج 

Mycoplasmosis 

 مقدمة :
 ز  احلمددات تسددبي ننددد ا اإلالددبو      يوجددد ثر ددر شددن نوددرين لونددان شرددييان شددن جددرابيا اجاجددويار تردديي الدددجا    يددوي الر شدد 

 ثشراضان خمتياة  ثخجر  ذه األلواع:
 Mycoplasma Gallisepticum نتانية الدجاجيةإلالمفطورة ا

  M.Meleagridis المفطورة الحبشية

  Mycoplasma Synoviae المفطورة الزاللية

 نتانيةإلخمج المفطورة الدجاجية ا
Mycoplasma Gallisepticum Infection 

  التنفسي المزمنالمرض 
Chronic Resipratory Disease 

 

 : Definition تعريف
 غالبدان  ، لتدا   تدرخر النمدوإلا ض يفلتالية شن ثشراض الدجا  اخلجرية  يتميز بردعوبار تناسدية  اااداإليعترب اخلمج باجيكوبالزشا ا

شزشندددان يرددديي الددددجا   الر شددد  شسدددببان التلدددات اقيدددوت ،  حبييدددان تتعبدددد اإلجدددابة  سدددببار شرضدددية ثخدددر  ش ددد  جدددرابيا  اجدددرض شدددايكو 
 . Air sac Disease شرض األرياس اهلوائية،  يسمى ثيضان شراضية إلالعريار البولولية شؤدية إىل زيادة شدة ا

 : Etiology المسبب
لدي     د  جدرابيا بديبية المدرات ، شن جدن  اجاجدويار M.gallisepticum ( M G )لتالية الدجاجية إلجرابيا تدنى اجيكوبالزشا ا

 غري شتحررة هلا جداي 

 : Epidemiologyالوبائية 
سدبي  ي  دذا اليدوت يف ر دري شدن البيددا  اجتبدشدة ىت  ناك تبدايير تودري إىل  جدوده حد ، التور يف شعظا بالد العامل د المرض :و وج

  بعض البيدا  األخر  .خسائر اقترادية ربرية يف جنانة الد اجن يف البجر العريب السويي 
 : Hostsقابلية الخمج 

 الاري  احلمات  التدي   الجا  س .    جد اجرض يف  يوي ثخر  ش   الازا  ، يريي بوك  يئيس  الدجا   احلبش 
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 : Transmissionانتقال العدوى 
 قندداة البدديض   دد  شددن ث ددا شرددادي العددد   يف  نددن  ريددس رددي  اجدد  ان شددن األشددار اجرددابة خددال  البدديضتنتبدد  العددد   نموديدد

 بعدد الابد  تنتبد  العدد   ثًبيدان  % 5يبددث تيدوا البديض بعدد شدلرين شدن العدد    نتتعدد  لسدبة البديض اجيدوا  . األنمداي الردمرية
 بالتماس اجباشر  غري اجباشر .

نن  ريس السائ  اجنوي ليديوك  ينتب  ثًبيان شن  ائر إىل آخر نن  ريس اهلدوا   اجدا   الجعدات  بدراز الجيدوي  قدد  اجسبي ميكن ث  ينتب 
إضددداًة لدددذلا ًدددل  انلتبدددا  اجيكددداليك  ميكدددن ث   ددددا ندددن  ريدددس ،  بدددالعك  ) الر شددد    ينتبددد  شدددن الددددجا  اجردددات إىل احلدددبش 

  ميكن ليجيوي الربية  البوايض ث  تيعي د يان يف لب  اجرض  ري ا .األد ار اجيوبة  ثرياس العيف  األحذية  غ
 : Incubation Periodفترة الحضانة 

دة زشدن بدايدة اخلمدج  رعي حتديد ًرتة احلضالةي تظلدر األندراض نندد اخلمدج الت دري  بعدد   نند اخلمج الجبيع  بسبي جعوبة شعًر
غالبدان شدا تظلدر األندراض ،   ثيدات  11-6 يوي الر شد  اجمموجدة يريبيدان التلدات اقيدوت بعدد تظلر نيى ببوع إىل بالبة ثبابيع لذلا ث

 لتا  البيض  ي ا يد   ذا نيى التبا  اجسبي نن  ريس البيض هلذه الجيوي ثبنا  ًبسلا .إنيى قجعا  الدجا   الر ش  نند بد  
 : Clinical signsاألعراض 

لتدا  البديض  اااداض لسدبة إاخلاياة غري اجعبدة برشراض ثخر  لكدن ميكدن شالحظدة اااداض  اخلمج حانريف  اثنراض لالحظن 
 الاب  .

لتبدا  اقيدوت األلايدة  حتدج احل اجيدة  ميكدن ث  يالحدظ اًراز نيد  يغدوي ي يظلدر تدو ت   إيالحظ يف  يوي الر ش  بيال  ثلا    
تببددى الوددلية  بيعيددة  اجددا ث  الجددائر يسددتجيع يعيددة شكددا  الجعددات ، شددع تبدددت ًددرازار األلايددة ، إلنيددى ثجنحددة الجيددوي اجرددابة آبدداي شددن ا

اجدددرض تردددات الجيدددوي أدددزا   تبددددث اجرددداني التناسدددية ش ددد  اخلراخدددر  السدددعا   جدددعوبة التدددنا  خاجدددة إ ا حددددا التلدددات البردددبار 
ثحيالدددر يالحدددظ اخدددتالز يف التدددواز  ،   جندددة لتدددا  البددديض  شدددور األإيف قجعدددا  الر شددد  البياضدددة اااددداض  يالحدددظ،    األريددداس اهلوائيدددة 

     زا  شديد . Purulent Discharges،  يف اإلجابار اجزشنة يالحظ إًرازار ثلاية قيحية ) احلرر  لتي ة إلجابة الدشاغ 
 عبدة يف احلانر اج % 31 قد ترتاع إىل ثر ر شن  % 3-2يوشان  تكو  لسبة الناوق قييية حوايل  21-15يستمر اجرض بني 

 : Gross Lesionsالتشريحية اآلفات 
األلدددف  اجمدددرار األلايدددة  الرغددداشى يف لتلدددات يشدددح  لدددزيل يف اجسدددالا التناسدددية نبددداية ندددن اًدددار يف الجدددوي احلددداد ليمدددرض آلث دددا ا

 ًرازار بيو  ثجار شبيض .إلترب  جدياهنا مسيكة  تكو  ا حيث  البربار  األرياس اهلوائية
 Caseaus لتلات اقيوت  مسارة يف جديا  األرياس اهلوائية  قد حتتدوي نيدى شدواد قيحيدة ث  شت بندةا ث ا جاة يف احلبش تكو  

Exudate   لتلات يئوي بسيو .ا 
و  لتلدات الكبدد  ظاظتدت  تتودك   ببدة ًربينيدة حدالتلات الاربيد  يف األريداس اهلوائيدة شدديدان شدع ان يف احلانر الوديدة يكو  

لتلددات قندداة ا ميكددن ث  يالحددظ ، لتلددات شددديد يف التدداشوي   دددا  ددذا نندد تعبددد احلالددة بالعردديار البولوليددة االكبدد  حددو  البيددي شددع 
 ًرازار شت بنة ًيلا .إالبيض يف ر  شن الدجا   احلبش شع  جود 
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، لتلدات األ تداي  ثغمدد ا ارديية  تدو ت   لتلات اجااج  يالحظ زيادة السوائ  يف شار  العرقوت  تآر  المضداييف اجاايف حا  
بعاد  رنتي ة لت مع اجواد الاربينية يف األرياس اهلوائية  حو  الكبد  التداشوي  الترداقا ا باألنضدا  اردا ية حتددا خسدائر ربدرية نندد ابدت

 . الد اجن  ذه األجزا  اجرابة يف شعاش  حتضري حلوت
 : Immunityالمناعة 

األجسات اجضادة تؤشن هلا ديجة شن احلماية لكنلدا تسدتمر بنودر اخلمدج ندن  شن شستو لديلا كو  يتالجيوي الواًية شن األنراض 
 يعتمددد توددك  اجنانددة ضددد اجاجددويار بعددد العددد   ث  التحرددني نيددى راددا ة جددرات ًابريودد   ندددت ،  ريددس البدديض  التمدداس اجباشددر 
 . تعرضت أل ية يف األنماي اجبكرة

 : Vaccinationالتحصين 
 : Inactivated MG Bacterinلقاح المفطورات الدجاجية المقتول  -1

نضددالر  يف  ثشدد  حتددج جيددد الرقبددة  1.5لبددام شعجدد  ظضددر بوددك  شعيددس زيددً  يعجددى حبنددان لكدد  شددن الدددجا   احلددبش   رنددة 
ع مل يبابدث 8-6تدرتا م شدنلتدا  بادرتة إلث  قبد  ا ان بدبونث 16ثبدابيع  ال اليدة بعمدر  8-6الردي  نادة يعجى جدرنتني شندت األ ىل بعمدر 

يف يددوت لتددا  البدديض يف الدددجا   التلددات اقإجددابة لكنلددا خاضددج شددن حددانر ااادداض إلجيابيددة  مل عنددع اإ ددذه اليباحددار لتددائج  تعددو  
 راض  ن عنع العد   هنائيان نالدجا   احلبش  بوك  نات ًل   ذه اليباحار ختاض شن شدة األ

 ثيات . 11ث  اجنلكة ،  قد يسبي شكا  احلبن خترش األلس ة  لكنلا ختتا  خال   ةجيي ندت حترني الجيوي اجريض
   :Live MG Vaccine اللقاح الحي -2

 يعجددى بددالتبجري بددالعني ث  الددر ا    ددو لبددام  R  ييددة   Fضددعاج اليباحددار بابددتنبا ا نيددى اجددزايع اخليويددة شددن  يايي خمتياددة ش دد   ييددة
بداندر  دذه اليباحدار  لبدد  ، TS-11) إز   بيبام ثر ر انتددانن يددنى  F، يف بعض البيدا  ابتبد  لبام الذيية حساس ليحراية 

ن ينرد  بلنجدا    ندن  ريدس البديض ظدتمالن بديجدة ربدرية  اجسدبي نموديدان  التبدا  العاشد  نيى التمايف شن األنراض  لكدن يببدى خجدر
  ذا اليبام ليحبش .
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 : Prevention and Controlطرق الوقاية والتحكم 
إ  احلادداع نيددى قجعددا  شددن الدددجا   احلددبش خاليددة شددن اخلمددج لددي  ثشددران بددلالن  ن يددتا إن باحلرددو  جررراتات االداريررة : إلا -1

ة برهنا خالية شن اخلمج باجاجويار   لا نن    اجراقبة الد يية . اجريية  ريس انختبايارنيى قجعا  جديدة شعرً 
ًددالبجيع ن يعتددرب خاليددان ، جددابة إلببدا  قجعددا  ثشددار الدددجا   احلددبش خاليددة شددن اإل ندداك جددعوبة بددالتحكا برررامج الررتحكم :  -2
نيددى ًددرتار  ثشدلر شددع تكددراي الاحوجددار ًيمدا بعددد 4عمددر شددن نددد البجيددع ب % 11نيددى جددرا  الاحوجددار اجرديية الد ييددة إان بعدد 

 لتابي  .التا  بيض إلجيابية ن جيي ابتمداشلا إلثشلر  البجعا  ا 3-2شتباندة ر  
 نيى شوكية التبا  اجاجويار نن  ريس البيض . التحرني لتائج جيدة يف التحكا حيث مل يبض   مل يعو  التحصين :  -3
احليويدة ليحدد شدن التبدا  اجاجدويار ندن  ريدس البديض ش د  ابتمدت ر ري شن العباقري رالرادار استخدام العقاقير للوقاية :  -4

: السرتبتوشايسدني داي  يدي برتبتوشايسدني  ث رسد  ترتابديكيني ، ريويترتابدكيني ، ايربر شايسدني  التداييوزين ،  دذه العبداقري بددا ج يف 
 نييت بوك  هنائ  . خاض لسبة انلتبا  العمودي لكنلا مل تبض  

 تسلا يف احلد شن انلتبا  نن  ريس البيض : ناك براشج  قائية ثخر  
 : Egg Dipping تغطيس البيض

 4.5-2ديجددة شيويددة يف ظيددو  بددايد شددن الرددادار احليويددة ديجددة حرايتددت  5..3تمجددي  بدديض التاددريد   ددو دا   بديجددة حددراية 
ية  نددادة يسددتمدت نبدداي التدداييوزين ث  دقيبددة حيددث يناددذ احمليددو  لددداخ  البيضددة بسددبي التاددا ر يف ديجددار احلددرا 21ديجددة شيويددة جدددة 

قبد   ضدع  Pressure Differenceرق الضدمو ًدرق احلراية بجريبة ًليرت ،  ميكن ابتبدا   ريبة  1 / شيغ 1111-51يربر شايسني إلا
نيدى قودرة  البيض يف ظيو  الراد احليوي  جيدي الترردد شدن تنظيادت  تجلدريه شدن اخلداي  ليبضدا  نيدى شسدببار األشدراض الدً قدد توجدد

 البيضة .
 : Egg  Inoculation حقن البيض -

 ثيات . 9-.ميكن حبن اليينكوشايسني  السبيكتينوشايسني يف ح رة اهلوا  ليبيض بعد حتضني 
 ببوع .ث 21-16   11ثبابيع  بعد  4ع شرات ًوي  جوهلا  تعاد اجعاقة بعد يشعاقة الريرا  الااقسة شن قج

 : Treatmentالعالج 
 إضداًةن إىل :  Fluoroquinoloneالتداييوزين  شرربدار الايوي ريولولدو وية الدجاجية انلتالية حسابة لدبعض الردادار احليويدة ش د  اجاج

 Tiamotineتياشوتني 
 Oxytetracyclineأل رس  ترتابكيني  - Streptomycinالسرتبتوشايسني 

 Erythromycineايربر شايسني  - Chlortetracyclineريوي ترتابكيني 
 Tylosineتاييوزين  - Spiramycineببرياشايسن  - Magnamycineشاغناشايسني 
يورسابني  -  ببيكتوشايسني Lincomycineلينكوشايسني   Enrofloxacineالرً 

  السبرياشايسني .يبر شايسني إللتالية شبا شة ليتاييوزين  السرتبتوشايسني  اإل ناك بعض  يايي اجاجوية الدجاجية ا
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 شن اجلا اإلشاية إىل ث  اجعاقة ن تبض  نيى حاشالر العد   يف البجيع اجرات  لكنلا تبي  شن لسدبة النادوق  شدن اااداض 
نجدددا  إ ايدددد يإلتدددا  البددديض  ثيضدددان شدددن لسدددبة  دددرم جدددرابيا اجايكوبالزشدددا شدددن خدددال  إًدددرازار اقلددداز التناسددد  ث  شدددن خدددال  البددديض ، 

ر  ميكدن ث  يعجد  حبدن ض ثخدا اجعبددة بدرشر الوديدة يف احلانر ،   يف شعاقة التلات األرياس اهلوائية يف الدجا   احلبش  التياشولني
حتددج اقيددد ث  العضدد  شدداا ن جيدددان لكددن  ددذه العبدداقري تعتددرب شنلكددة ليدددجا  بوددك  ربددري  قددد تناددس بعددض الجيددوي اجريضددة ث  التدداييوزين 

 ضعياة اجبا شة .
 هامة قبل البدت بالمعالجة : اعتبارات
  جدابة قيييدة ميكدن ث  يكدو  ثًضد  شدن الناحيدة انقتردادية شدن إ  تسويس البجيع اجردات إ ا ردا  بعمدر شنابدي  لسدبة إد

 البد  بالعال  اجكيف .
 اجمتياة .هناك داية  التمذية  نواش  اإلإلد قد يعود اجرض بعد إيباز العال  خاجة إ ا مل حتسن ظر ز الرتبية  ا 
  ر  الد ا  . د ندت تسويس الجيوي اجعاقة إن بعد ندة ثيات شن إيباز العال  هنائيان  شراناة ًرتة ابتناا 
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 الرومي التهاب الجيوب الخمجي في الحبش
 Infectious Sinusitis 

 الخمج بالمفطورات الحبشية
Mycoplasma Meleagridis Infection  

 

 : Definition تعريف
جربددوش  يردديي احلددبش ) الر شدد    ينتبدد  نددن  ريددس البدديض يترددف بعددد   غددري ظددا رة ألشددار احلددبش  التلددات األريدداس شددرض 

 اهلوائية  اقيوت لجيوي احلبش الرمرية .
 : Etiologyالمسبب 

، األخدددر   شردددي  فتيدددف ندددن جدددرابيا اجاجدددويار و  ددد   ددد M.Meleagridisجدددرابيا اجاجدددوية احلبودددية ) اجيكوبالزشدددا احلبودددية   
عظددا اججلددرار  ن يبددا ت الظددر ز البيييددة ر ددريان ،  ميكددن ث  حتدددا اإلجددابة باجوددايرة شددع جددرابيا اجيكوبالزشددا يتمددرت العاشدد  اجسددبي  

 ثيات . 3-2ينمو نيى األ باط الريبة اخلاجة باجاجويار حيث تظلر اجستعمرار بعد ،   األخر  حيث تزداد شدة األنراض 
 : Epidimoloy بائية اجرض 

 ينتور اجرض يف ثشارن تربية احلبش اجك اة . د المرض :و وج
 احلبش يف خمتيف األنماي  نز  العاش  اجسبي شن احلمات  الجا  س  الاري .قابلية العدوى : 

 ،ن  ينتودر نددن  ريددس البديض الندداتج شدن قجيددع شردات حيددث تنتبدد  اإلجدابة إىل جددماي احلدبش الااقسددة حدددي ا انتقرال وانتشررار العرردوى :
 .  قد تبوت بنور العد   ثًبيان نن  ريس اجسالا التناسية حيث يتمررز اجسبي جدة  ويية  ناك

 نضدددو اقمددداع  Cloacoردددوي احلدددبش يف اجدددزيق ل ويدددة  الذرريدددة د يان يف لبددد  العدددد   حيدددث تتمرردددز يف    تيعدددي البنددداة التنابددديية األ
 السددائ  اجنددوي  قددد توجددد اقددرابيا يف جددرات ًابريودد   تسددبي ت بيجددان شنانيددان ليجددائر  يرددب  شعرضددر ل جددابة بددرشراض ثخددر   يعتددرب 

 التيبي  الرنان  يف احلبش ناشالن  اشان لنب  اإلجابة إ ا را  السائ  اجنوي شيوبان .
 : Clinical Signsاألعراض 

تكدددو  األندددراض غالبدددان خايادددة ث  غدددري ظدددا رة بدددالاح  العدددادي  بدددالاح  اجتكدددري  الددددقيس ميكدددن ث  لالحدددظ نيدددى  يدددوي احلدددبش 
 ثشلر . 4تناسية خاياة  ثحيالان التلات اقيوت  نلالحظ  ذه األنراض يف األنماي الكبرية بعد نمر  ان الرمرية ثنراض

ات  ترتاددع لسددبة لاددوق األجنددة نددن اجعددد  الجبيعدد   تكددو  ًددراب احلددبش الااقسددة شددن بدديض تتددربر يف لسددبة الابدد  يف البجيددع اجردد
جوية احلبودية شدع اًدراب احلدبش نندد تدزاشن اخلمدج بداج يف لوحظ زيادة شدة األنراض التناسية،   خممو  ضعياة قييية الوز   تترخر النمو 

 ية البولولية .كيوريإلا
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تدددوا  الرقبدددة شدددع لودددو  الابدددرار الرقبيدددة ث  يودددا د ضدددعف يف األيجددد   تودددو ار يف شارددد  لإندددداد قيييدددة شدددن البجيدددع ثيظلدددر لدددد  
 العرقوت .

 : Gross Lesions اآلفات التشريحية

التلدات ثريدداس  وائيدة خمتياددة الوددة يف ًددراب احلدبش الااقسددة حدددي ان  األجندة غددري الااقسدة حيددث تكدو  األريدداس مسيكدة شددع  جددود  
خاجة إ ا مل تتعبدد احلالدة بلجدابار تناسدية  العورين ، ببوعألالرارا   غالبان شا ختتا   ذه األنراض بعد اًرازار إلرميار قييية شن ا

 ثخر  .
يف الجيددوي اجرددابة توددو ار يف الابددرار الرقبيددة  يالحددظ التلددات األريدداس اهلوائيددة الرقبيددة ) الرددديية    ديجددة شددن التلددات مسحدداق 

 .   بالاح  النسي   اجرض مالعظات تو
 ثغوية اجار  شا قب  البيوغ  بوك  ثق  يف الجيوي البالمة .ن توجد آًار يف اقلاز التنابي  نند الجيوي البالمة بينما لالحظ يف بعض األحيا  التلات األرياس اهلوائية  التلات اقيوت  التلات 

 : Prevention and Control الوقاية و التحكم
 لتالية .إللً  ررر ليماجوية الدجاجية اشواأة لجرق الوقاية  التحكا ا

 : Treatment العالج
 يف احلددانر الارديددة تعدداب اقيددوت ، يسددتمدت العددال   الرددادار احليويددة الاعالددة ش دد  التدداييوزين  الترتابددكيينار  السرتبتوشايسددني 

شد   تسدبي  دذه اجدادة  2-1خد  اقيدوت  عدد  دا % 4،  لتلابية شع احلبن  حيو  لرتار الاضدة برتريدزانًرازار إلببذ  السوائ   ا
 ال  ندة ثيات شن احلبن.خ ي ان شكا  احلبن برنا  شا يواى 

 ثيات . 3حتسني ظر ز البيية  التلوية  شعاقة األشراض األخر   إنجا  جممونة شن الايتاشينار شع شا  الورت جدة 
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 ةخمج المفطورة الزليلي
Mycoplasma Synoviae Infection  

 التهاب الغشات الزليلي الخمجي
 Infectious Synovitis 

 

 تعريف :
شدددرض جربدددوش  يرددديي احلدددبش  متيدددف األنمددداي  يتردددف بالتلدددات حددداد ث  شدددزشن ليمااجددد   األغودددية الزليييدددة اجارددديية  ثغمددددة 

 ًرازار التلابية ًيلا  يظلر بوك  مخج حتج بريري ليمسالا التناسية العييا .إاأل تاي  يمع 
 : Etiologyبب المس

   Mycoplasma Synoviaeجرابيا اجاجوية الزلييية 
 دددا انلتبددا  األًبدد  بالتمدداس اجباشددر  اهلددوا  نددن  ريددس ارددايي التناسددية  يكددو  التودداي اخلمددج ثبددرع شددن اجاجددوية  انتقررال الخمررج :

 اجار  . لتالية  قد ترب  مجيع الجيوي خمموجة بد   ظلوي ثنراض التلات ظاظةالدجاجية اإل
األ ىل بعدد مخدج  6-4لتبا  العمودي د يان ربريان يف لور اخلمج نندد احلدبش  تكدو  لسدبة انلتبدا  ربدرية خدال  األبدابيع نييعي ا

 الجيوي البياضة  بعد  لا ميكن ث  يتوقف انلتبا  العمودي  لكن يببى البجيع شستمران يف لور العد   .
 : Clinical Signsاألعراض 

  عو  اجار  ث  اجااج  اجرابة .، ايتااع حراية  شع ر  شن األنراض اجميزة دائمان ،يكو  الع
، األندراض التناسدية تكدو  ثخدف ث  غدري شوجدودة يف احلدبش ، التلدات  تدو ت يف  Sternal Bursaثحيالدان يتضدما اقدرات البرد  

لتدا  البديض ،  ترد  لسدبة إجدابة  بدادة البددت توقدف إ  بادة البدت  قد تكدو  شاتوحدة شدع خدر   الرشد  الردديدي شنلدا  قدد تسدبي
   % 11-1 الناوق شن  % 21-1جابة إلا

 : Postmortem Lesionsالصفة التشريحية 
ًددرازار التلابيددة ًربينيددة يف اجااجدد  إتضددما اجااجدد  قددد ن يكددو  شددائعان رمددا  ددو ننددد الدددجا  لكددن يالحددظ دائمددان  فرري الحرربش :

 بعد ًتحلا .
 : Prevention and control تحكمالوقاية و ال

 لتالية .إلاجذروية يف التحكا باجاجوية الدجاجية ا اإلجرا ارميكن اتباع 
 : Immunity and Vaccinationالمناعة و التحصين 

  جد ث  الجيوي اجعرضة ليممج ندن  ريدس األلدف تردب  شبا شدة ليممدج التدايل ندن  ريدس  بدادة البددت  شبا شدة ل جدابة بالتلدات
 ثشلر . 6-5  األرياس اهلوائية جدة قد تر  إىل
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 : Vaccinesاللقاحات 
ر ياييان لبام شعج   ضر بوك  زيً يعجى ليبجعا  يف اجنا س اجو   16-15 جرندة باليدة بعمدر  ان بدبونث12-11و ة بعمدر بيتًو

اليبدام ًدل  آليدة نميدت  د يه يف الدتحكا يف لتدا  شدن إرغا ،  نيدى الدندن  ريدس احلبدن يف نضدالر الرددي ث  حتدج جيدد الرقبدة  ان بدبونث
 اجرض غري شدي بة راشالن بعد .

 : Treatmentة المعالج
نجددا  جددادار حيويددة  ابددعة الجيددف إيعددد التدداييوزين ًعددانن إ ا ثنجدد  شبكددران حيددث يسدداند نيددى شدداا  األنددراض التناسددية  ميكددن 

 لتالية اجوضحة باببان إلبت شعاقة اجاجوية الدجاجية انموشان ًل  شعاقة  ذا اجرض تو،   جكاًحة اخلمج ال الوي 
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 أمراض السالمونيالت عند الطيور
Avian Salmonellosis 

 

بعدد  دذا التداييد توالدج الديابدار ،    1885الدذي ارتودف اجسدبي ندات  Salamon تعود تسدمية نرديار السداجوليال إىل العدامل
 إىل ثًدددراد نائيدددة البكترييدددا اجعويدددةنرددديار السددداجوليال  األحبددداا يف  دددذا اردددا  شدددن ندددز   تردددنيف ليعدددرتار اجرددديية ليسددداجوليال  تنتمددد  

Entrobacteriacae    قدددد ق تبسددديا تدددربري ، رمدددا عدددج ديابدددة  بائيدددة اجدددرض شدددن جوالبدددت راًدددة إضددداًة إىل اإلجدددرا ار الوقائيدددة  العالجيدددة
 إشراضية نريار الساجوليال بالنسبة ليكائنار احلية إىل ثيبع جممونار :

 .  Salmonella Typhiعن اجسبي نباية  "التياوس  "لت شرض احلمى التياية  جممونة تريي اإللسا  ًبو   تسبي أوالً :
   د  ندرتار  ، Salmonella Paratyphiنبداية ندن    اجسدبيلت شرض لظدري احلمدى التيايدة  جممونة تريي اإللسا    تسبي ثانياً :

ر   ااحليوالدد قددد ثشكددن نددز  ش دد   ددذه العددرتار اجردديية شددن دت  خمياددار بعددض  . A.B.C.D شردديية نديدددة جددناج إىل جممونددار 
اجرديية تتكددابر يف ثلسد ة  ددذه الكائندار  تارز ددا  الجيدوي   د  ن تسددبي ثيدة ثضددراي ث  إجدابة شرضددية هلدا ، رمددا  جدد بددر   دذه العددرتار

 . ليمسبي اجرض  ارزان  ش  حاشالن  ان ع   يف  لا شستودن  شع خمياا ا  بذلا تيعي د يان خجريان يف لور العد   
 جدد برهندا تسدبي   ،    د  ندرتار ر درية جددان ، تسمى محى لظري التياية  ان  تسبي هلا ثشراض ، جممونة تريي احليوالار  الجيوي ثالثاً :

نند تنا لت جنت ار  ذه احليوالار اجرابة بالساجوليال ش د  احلييدي  اليحدا  البديض ،  تتردف ثندراض التسدما  ان غذائي ان ل لسا  تسمم
المدددذائ  نندددد اإللسدددا  بايتاددداع يف ديجدددة حدددراية اقسدددا يراًدددس  لدددا تبيدددؤ  إبدددلا   جدددداع  يدددد ت  لدددا لبضدددعة ثيدددات إ ا مل تدددتا اجعاقدددة 

 . الوك  الرحي   السريعب
 جممونة تريي احليوالار  الجيوي  تسبي هلا شرض احلمى التياية . رابعاً :

 ا  يد جند بر  نريار الساجوليال تسبي ثشراضان ليجيوي     : مم
 .   شرض اإلبلا  األبيض نند الريرا ثتياوئيد الجيوي ث  احلمى التياية نند الجيوي  -1
 نند الجيوي ث  لظري احلمى التياية نند الجيوي . شرض لظري التياوئيد -2
 ند   األييز لا . -3
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 مرض تيفوئيد الطيور
Fowl Typhoid 

 

 و شرض شعد  خجري يريي بعض ثلواع الجيوي  يسبي هلا خسائر اقترادية ربرية يت يدى  لدا يف اااداض لسدبة التحويد   اجدرد د يف 
  ضعف يف اإلخرات إضاًة إىل لسبة الناوق الناجا نن اإلجابة أذا اجرض . اليحا  إلتا  البيض  ااااض يف لسبة الاب 

 : Etiologyالمسبب 
   S . gallinarum  pallorum.باببان ث يس نيى اجسبي جرض تياوئيد الجيوي ابا باجوليال جالينريت بييويت 

 : and Transmission Mode of Infectionطرق انتقال العدوى 
 األفقية :العدوى 

ث  العيددف  اجددا  اجيددوا بعردديار السدداجوليال  جددد تددتا نددن  ريددس انترددا  اجباشددر بددني الجيددوي اجريضددة   الجيددوي السددييمة ، رمددا 
الجيدددوي  احلودددرار  الدددذبات  البدددوايض تيعدددي د يان خجدددريان يف التبدددا  العدددد    رمدددا ث     اهلدددوا  ثيضدددان ييعدددي د يان يف لبددد  العدددد   ،  ث

احليوالددار األخددر    بددائو النبدد   األد ار اجسددتمدشة يف الرتبيددة  التمذيددة تيعددي د يان يف لبدد  العددد    توددري الديابددار بددر  اإللسددا    
ارنسدني د يان يف لبد  العدد   ثبندا  نمييدة ،  ييعدي خاي  جسا الجري  ار شبدية نيى العد   لعدة ثبدابيع تببى نريار الساجوليال 

تدتا العدد   ، نن  ريس اجارخار ،   ن  ريس خمياار احلاضنار  نن  ريس اجعايض  ثبواق بيع احليوالار الت ني  ،  تتا العد   ن
بدددوا  شدددن البيدددوض اجعدددداة إىل الريردددا  النايدددة ندددن بيدددوض غدددري شعدددداة ث  ندددن  ريدددس تيدددوا اجارخدددار  نددددت البيدددات بدددالتعبيا  التجلدددري 

، توري الديابدار بدر  العيدف عيا اجبدية نيى اخرتاق قورة البيض بعد التبويض بالوك  السييا ،  قد  جد بر  نريار الساجوليال 
 اجررزاحلا ي يف ترريبت نيى شواد  ار شردي حيواين شيوا بعريار الساجوليال ييعي د يان يف لب  العد   .

 العدوى العمودية :
ار اجرددابة ندددن  ريددس البيددوض إىل الريردددا  العددد   العموديددة شدددن ثخجددر شرددادي العدددد   حيددث تنتبدد  العددد   شدددن األشلدد دتعدد

 توك  ابتمرايية لوجود العاش  اجسبي  حد ا اجرض   ابتيجالت  التوايه ، حيث  جدد بدر  لسدبة ربدرية شدن األشلدار اجردابة تببدى 
مان شددن البيددوض قسددحاشيددة ليمسددبي اجرضدد   تاددرزه شددع خمياا ددا  يسددتبر اجسددبي اجرضدد  يف اجبدديض  ياددرز شددع البدديض ، رمددا  جددد بددر  

إىل احليدداة  قسددمان شنلددا فددر  جيرددالت  ،  قسددمان شنلددا ن يتكددو  ًيلددا اقنددني، اجعددداة يناددس ًيلددا اقنددني  ن يسددتجيع اخلددر   إىل احليدداة 
شدن البيدوض النايدة ندن ثشلدار شردابة حتتدوي نيدى  %51ليمسدبي ، رمدا  جدد بدر  ثر در شدن   حاشالن    زيالن  ان  يكو  الروص ضعيا
 بكرتيا الساجوليال .
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 : Symptomsاألعراض 
 في الصيصان : -أوالً 

ناشة ش   ايتااع حراية جسدا الجدري ، ًبددا  الودلية ،  ان تكو  األنراض نباية نن ثنراض التسما الدشوي  غالبان شا لالحظ ثنراض
الو ن   الضعف العات ، يمع الجيوي إىل جالي بعضلا البعض ، إبلا  ثبيض اليو  إىل ثخضر شسمر يرتارا حدو  ًتحدة ارمدع  شدن 

بدري شدن الجيدوي اجريضدة ، ثشدا ثيدات  يف  دذه األبندا  ينادس قسدا ر 3 – 2 نا  يدر التسمية  رض اإلبلا  األبيض ،  تستمر األندراض 
يظلدددر نييدددت تمدددريار شرضدددية خمتيادددة ش ددد  اإلبدددلا  ،  اهلدددزا  ،  التدددرخر يف النمدددو ، جدددعوبة ًالبسدددا اآلخدددر الدددذي يببدددى نيدددى قيدددد احليددداة 

 بالتنا   ثنراض نربية  نر  .
جيدي األخدذ بعدني اننتبداي برلدت ننددشا ثًبيدة رمدا  ثتنموديدة : نند الريرا  جيي  نيى الد ات التاريس بدني شرددي العدد    مالحظة :

تظلددر األنددراض التناسددية نيددى  ددذه الجيددوي يف المالددي تكددو  اإلجددابة لايددة نددن نددد   اجارخددار ،  نندددشا تظلددر ثنددراض العددر  نيددى 
،  يكدو  ظديو الجيوي اجردابة  النايدة ندن التلدات شااجد  األيجد  يف المالدي تكدو  اإلجدابة بالعدد   األًبيدة باحلظدائر  بعمدر ثبدابيع 

 إ  يؤدي إىل العر  ،  لتي ة ل بلا  لوا د نيى ظيو ًتحدة ارمدع توضدع  ببدة بيضدا  ريسدية البدوات   ، ليجري  ان  شؤج ان اجار  شتويش
 السوائ  شن اقسا يؤدي إىل اهلزا   الضعف العات .رمية ربرية شن ًبدا   
 في الطيور الفتية و الكبيرة بالعمر : -ثانياً 

 إ  حددددا  لددا ًددل   جددرض الوددك  حتددج احلدداد ث  الوددك  اجددزشن يف الجيددوي الاتيددة  الكبددرية بددالعمر  لدداديان حددد ا ث بيددة ،يرخددذ ا
 .بانة شن بداية ظلوي األنراض  48الناوق يدكو  خال  
د احليداة بعدد التمابد   الببدا  نيدى قيد يف المالي يكو  لتي ة نبتمرايية اإلجدابة بعدد   السداجوليال بالودك  احلداد الشكل المزمن
 الجيوي نالئا العر  ،  التااب اجااج   ندت التواز  ثبنا  حررة الجري  التااش الريش . نيىليواا  ،  لالحظ 

  ددذا يددؤدي إىل زيددادة ، ثنددراض التسددما الدددشوي  أل   شددرة ننددد  ددذه الجيددوي ، لالحددظننددد حرددو  نددد   بعردديار السدداجوليال 
، الضدددري يف الكبدددد   الجحدددا   اجبددديض حيدددث تتلودددا  دددذه األجلدددزة الداخييدددة ي  رددد  لزيدددف داخيددد  يدددؤدي  لدددا إىل لادددوق شاددداج  

جدة ثببوع  تكو  نباية ندن اجداراي يف األغودية اجما يدة اجرض ثبابيع  يستمر  3 – 1 خال  العد  حد ا تظلر األنراض بعد   
بددا  يف حيويدة الجدري شدع إبدلا  ثجدار اليدو  شدائ     مخو   ضعف نات يائحدة رريلدة ،  تدرتا م لسدبة األشدراض  ي ضدعف بالودلية ً 

 تدددنماض  % 21 – 11،  تددرتا م لسددبة اااددداض إلتددا  البدديض بددني  % 31 لسددبة الناددوق ثحيالددان ترددد  حددىت  % 51 – 31 شددن
بالتايل تتربر لسبة الاب  ، ثشا الجيدوي الدً تببدى نيدى قيدد احليداة رما ث  شك  البيض يكو  غري  بيع      % 21 إىللسبة اإلخرات 

جدرم اجسدبي شدع البيدوض  تردب   دذه الجيدوي شردديان خجدريان تيف اجبيض  تسبي التلابان شزشنان ليمبيض    تستبر نريار الساجوليالًل  
 ليعد   .

 : Gross Lesions الصفة التشريحية
نيددى  لددا توقددف  يلجيددوي الناًبددة  اجريضددة لالحددظ بددر  التمددريار اجرضددية يف المالددي غددري بابتددة ا يددىلددد  إجددرا  الردداة التوددر ية ن

العمر  شدة العد   ، ًل ا رالدج اإلجدابة حدادة ًدل  الريردا  تنادس خدال  ثيدات  ن يظلدر تمدريار شرضدية مميدزة   دذا شدا  ددا ننددشا 
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األجلدزة الداخييدة شدع  جدود لدزز بعدض  لالحظ  جود احتبالدار نيدى كن ث ، لكن ميتكو  العد   لامجة نن األشلار ث  اجارخار 
 دشوي   بوك  خاص نيى الكبد  الجحا    الرئة ، رما لالحظ ندت اشتراص ري  اج  .

 يف اشترداص ردي  اجد   تكدو  ظتوياتدت ررمييدة اليدو  ، خمضدبة بالددت ، ان شدديد ييدان ثشا يف حا  اإلجابة حتج احلادة ًللندا لالحدظ بج
، رمددا لالحددظ دقيبددة الشعددا   األنددويين  األبالرددة  الرئددة  الاًددس  لددا  جددود ببددع تنكرزيددة نيددى بعددض األنضددا  الداخييددة ش دد  الكبددد  ير 

إضداًة إىل التلدات ، د رتية شت بنة يف األنويين تدنى اليدي و ج    ميتي  احلالبا  باألشالم البولية ،   ،  ىتضما الجحا   احتبا  الكي
جيالتيد  البدوات برتبدايل اليدو  رمدا لالحدظ  ان التلابيد ان لتحد ظتويدةيف احلانر اجزشندة لالحدظ التلدات اجااجد   تضدمملا ،   غوا  التاشوي 

 . جود بؤي تنكرزية يف نضية البيي  الكبد 
يبار تكددو  شتعيبددة بدداجبيض بسددو    ،تابددد البيددوض ابددتداي ا  ترددب  شعنبددة  شوددو ة حيددث يف اجبددايض رمددا  جددد بددر  اآلًددة ترترددز 

يعة   ويية ،  تكو  ظتويار البيوض قابية جدارا  اليدو  شت بندة  خمضدبة بالددت  قدد تتحوجد  ،  ثحيالدان تسدبو يف الت ويدف البجد   ًي
ترارا البيض يف قناة البيض رما لالحظ ضموي اخلر  نند الدذروي شدع  جدود  ، إضاًة إىلبعض البيوض  تسبي التلات الربيتو  احمل  

 ى.اخلر خراييج جمرية يف
تضددما يالتلددات التدداشوي شددع تودوه نضددية البيددي   جددود ببدع يشاديددة بيضددا  تنكرزيددة ،    لالحددظًللندا يف الجيددوي الياًعددة  الكبددرية ثشدا 

 شار ،  ابتحانر نيى اجبايض . احتبا  يئوي شع تو يراًس  لا الكبد  يرب   وان  نييت بؤي تنكرزية ، 
 : Treatment and Prophylaxisطرق الوقاية والمعالجة 

 اإلجراتات الوقائية :
 ر دري شدن الدد   بددثر  دويان جديددان  جدديان بالعمد  ، إ  البضا  نيى شرض الساجوليال ثجب  شن األشوي اهلاشة   اقدية يف حياتنا 

راشج يف الرقابددة إضدداًة إىل  ضدع بددالسدديجرة نييدت نيدى انبتيرددا  الكاشد  هلددذا اجدرض حيددث ثجددير بعددض البددوالني ليوقايدة شددن اجدرض   
حبالدة  ا  إداية اجزايع  اجارخار ،  نندشا تتضاًر اقلود ليسيجرة  البضا  نيى السداجوليال ًدل  جدنانة الدد اجن  جدحة اإللسدا  تكولد

 ر ا اإلجرا ار الوقائية الً جيي اختا  ا :بنبد شن التنويت   ليوجو  إىل حتبيس  ذا اهلدز، جيدة 
تددالز البجيددع  إجددرا  التجلددري  التعبدديا بوددك  ًعددا   قددوي ليحظددائر  األد ار  ردد  شددا يتعيددس إوليال جيددي ننددد حرددو   بددا  السدداج -1

 بالرتبية .
 تربية الد اجن بعيدان نن غري ا شن احليوالار  الجيوي األخر  . -2
ًللددت جيدي نيينددا ثخددذ احلددذي  الدتمي  الرددح  شددن الجيددوي ، حددبج اإلجددابة يف حددا  الرتبيدة شددن ثجدد  اليحددا  تعدذي اإلتددالز إ ا  -3

  اختا  اإلجرا ار الرايشة شن التجلري  التعبيا  العز  ،  ياض  إجرا  اجعاقة .، الناًبة  اجريضة 
بددايار جيددي إجددرا  انختبدداجرض ، اجددة يف حددا  انشددتباه خبإجددرا  انختبددايار احلبييددة السددريعة ننددد الدددجا  البيدداض   األشلددار    -4

 يتا  لا بوك  د يي ،  يف حا  التررد شن  جود الساجوليال جيدي إتدالز البجيدع  نددت تابدي  ، الترريدية ي نز  العاش  اجسبي 
 البيض الناتج ننلا شع اختا  اإلجرا ار الالزشة  الرايشة شن تعبيا  تجلري .
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ورار  الذبات  الكالت  البجو  الجيدوي الربيدة ريلدا نواشد  تيعدي العما   الز اي  األد ار   بائو النب   النواية  البوايض  احل -5
 د يان يف لب   لور العد   ،  جيي انلتباه إىل  لا .

 العيف اجررز  شرديه  خيوه شن نريار الساجوليال . عانلتباه إىل ترني -6
 اجارخار  نميية الت ني  يف لب   لور العد   .د ي انلتباه إىل  -.
 . ث  اجعداة  إجرا  التعبيا بوك  جايت، ستو ن أا اجرض الً يثشارن الرتبية إغالق  -8
 ندت السمام بتابي  البيوض الناية نن ثشلار شرابة . -9

 اجنورة . التمي  السييا شن الارشة اجستعمية  لبيلا إىل ثشارن بعيدة  ندت ختزينلا يف -11
 ر  نريار الساجوليال تستجيع انحتااع ببدي ا نيى العد   لارتة  ويية . جد بالتمي  الرح  شن الجيوي الناًبة حيث  -11
 اختا  اإلجرا ار الرايشة يف جما  مجع  ختزين  تعبيا  لب  بيض التاريد . -12

 : Treatment  المعالجة
يددوي الدً تودداى شدن اجددرض تببددى ثجدبحج  ددرق اجعاقدة حاليددان ممكندة  هلددا لتدائج جيدددة  لكدن جيددي ث  لرخددذ بعدني اننتبدداي بدر  الج

حاشيدددة ليمسدددبي اجرضددد   تجرحدددت شدددع خمياا دددا ليوبدددو اخلدددايج   تردددب  شردددديان خجدددريان ليعدددد   ،  يف ش ددد   دددذه احلدددانر ن يسدددم  
 بتابي  البيوض الناية نن  ذه الجيوي .

 :  شن األد ية اجستعمية يف اجعاقة
الودددرت ث  شدددا  رتارسدددني ،  تعجدددى شدددع تاجضدددادار احليويدددة  ابدددعة الجيدددف   ددد  ر دددرية ش ددد  جنتاشايسدددني ، ببيكتوشايسدددني ، ريدددوي  .1

 العيف .
شددع األخددذ بعددني اننتبدداي ندددت اإل الددة ...بدديااشيتازين شعظددا شرربددار السددياا ش دد  بدديااغواليدين ، بدديااديازين ، بددياا دمييدددين ، .2

سداد التدذ ق     بيعدةتمدريار يف شدا حتدبدت شدن بعض األجلزة الداخيية    يفا األخر  بالعال  أا بسبي تربريا  ضدجرابار انالجدري ً 
 .نند الجيوي ضمية اهل

يدويا    تعجدى يف المالدي رعدال   قدائ  شدع العيدف بنسدبة  .3 ،   خاجدة يف األبدبونني األ ليدني شدن نمدر الجدري  % 2شرربار النيرتً 
نلددا الايوياز ليدددين ، الايويالتدداد     جيددي األخددذ بعددني اننتبدداي برهنددا قددد تعيددس توددك  األجسددات  يددؤدي  لددا إىل لتددائج جيدددة ، ش

 اجضادة ليساجوليال .
شندع ثد  إىل الكيوياشاينيكو   يعجى شع اجا  ث  العيف   يعج  لتدائج جيددة إن ث  ببدا  ثبدره يف اقسدا لادرتة  وييدة بعدد العدال    .4

 ببوع نيى األق  قميع األد ية الً قد تستمدت يف اجعاقة .رالعال  قب  الذب  بلذلا جيي إيباز ، ابتعمالت 
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 ريزونادوى األع
Arisonosis – Avian arizonosis 

 

، رمددا ث   ي الناددوق، نرددبية  إجددابة بددالعني  اقلدداز اهلضددم   ان ناشددة  ثنراضدد ان يسددبي ننددد الر شدد   بعمددر ثجددمر شددن شددلر ثنراضدد
 .%51اخلساية النامجة نن ند   األييز لا نند جماي  يوي الر ش  ربرية جدان  تر  لسبة الناوق إىل ثر ر شن 

 : Etiologyالمسبب 
   S. arizonaeنباية نن نريار الساجوليال األييز لا و 

 : and Transmission Mode of Infectionطرق انتقال العدوى 
، حيددث تنتبدد  بالجريبددة العموديددة  الجريبددة د   إىل حددد ربددري شددع نردديار السدداجوليال الددً ق  رر ددا بدداببان تتودابت  ددرق التبددا  العدد

 .األًبية  رذلا تيعي الجيوي الكبرية بالعمر د يان  اشان يف لور العد   
 : Symptomsاألعراض 

بدددا  احليويددة وي اجرددابة ، حيدث لالحددظ نيددى الجيداألندراض يف  ددذا اجدرض تتوددابت شددع ثندراض لظددري التاوئيددد  اإلبددلا   اخلمدو  ً 
التدوا  الدرثس العدد    تكدو  نيدى شدك  األبدبوع ال داين شدن ابتددا ن شدن  يف بداية اإلجابة ، ي تظلر نييلا األنراض العردبيةنند الجيوي 

يودبت حبدة  ان يردب  لوهندا الرشدادي شبيضد حيدثاإلجدابة يالحدظ إجدابة العدني .  نندد تبددت إجباييدة  الرجاا  ي ترب  حررة الجري  الرقبة 
 البازن   تت ت حنو ًبدا  البرر .

 : Gross Lesions الصفة التشريحية
لدزز دشدوي نيدى الددشاغ ،  التلابار  ببع ارية يف الجحا   الكبدد   اقلاز الوبك  البجاين التلابار  ثشارن تنكرزية  تظلر نيى

  يالحظ شواد شت بنة يف اقاو  يف الجيوي اجرابة بالعمى.جارا  اليو    ثحيالان نيى الدشاغ الرمري  حولت توضعار
 العالج:

 تستمدت اجضادار احليوية ريويترتابكيني  ا رس  ترتابكيني  اقنتاشايسني  لينكوشايسني  اشبيسيني
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 العصيات القولونية عند الطيور أمراض

Avian coliform Infection 
 

اإلجددابار اجرضددية برهنددا ترخددذ ثشددكانن  جددويان شرضددية خمتياددة ،   تتميددزالعردديار البولوليددة إجددابار شرضددية ننددد الجيددوي ،  تسددبي
، ث  ترخدذ الودك  اجدزشن  العيدو ثحيالان شعممدة ش د  التسدما الددشوي ، ث  شوضدعية ش د  التلدات السدرة ث  التلدات  العد  حيث تكو  

 خسائر اقترادية ربرية تت يى يف : إىلبالعريار البولولية  ش   شرض  ي رز ،  تؤدي اإلجابة
 نند جماي الريرا  . البولوليةالناوق الً تسببلا اإلجابة بالعريار  لسبة   .1
 يف لسبة التحوي   تدين لونيتت . ااااض   .2
 يف لسبة الاب  ليبيوض اجمربة . ااااض   .3

 : Etiology المسبب

 شتحررة ، غري شتبذية  المرات بيبية  Enterobactriaedaeالمعويةالبولولية إىل نائية اقرابيا  العريار تنتم 
 : and Transmission Mode of Infection انتقال العدوى طرق

 خداي   داخد   بيعد تيعدي د يان ربدريان يف لبد  العدد   ًمدن اجعدر ز ث  العرديار البولوليدة توجدد بودك   ن : األفقية العدوى
 جسا الكائن احل  .

إىل داخد   يعدرباحلد ا حيدث ينتبد  العاشد  اجرضد  إىل البيضدة يف قنداة البديض ،  العاشد  اجرضد  قدد  ممكنة : العمودية العدوى
احلظدددائر د يان خجدددريان يف اإلجدددابة بدددرشراض  ث  اجارخدددارالبيضدددة ندددن  ريدددس قودددرة البددديض اجيدددوا بالعرددديار البولوليدددة ،  تيعدددي ندددد   

الجييبددة  األد ار اجسددتمدشة تيعددي   الجيددويالبولوليددة  تسددبي شوددار  جددحية ربددرية ، رمددا ث  البددوايض  الددذبات  احلوددرار  العردديار
 د يان يف لب  العد   

 بالعصيات القولونية  التسمم
coli septicaemia 

 

باألنمدداي الرددمرية  الاتيددة ،  يسددبي التلددات تدداشوي البيددي  اجائيددةالدددجا  الر شدد  ،  لدداديان شددا يردديي الجيددوي  يردديي حدداد شددرض
 تددددين لسدددبة   اااددداضيف جدددديا  األ نيدددة الدشويدددة ، يندددتج ندددن  لدددا خسدددائر اقتردددادية تت يدددى يف النادددوق   ثضدددرايان  الكبدددد  الجحدددا  

 التحوي .
 : Symptoms األعراض

  اضدحة ليمدرض ،رمدا لالحدظ ثنراضدان ناشدة ش د  ايتاداع حدراية جسددا  مميدزةبدري اجدرض بدريعان  ن توجدد ثندراض  يكدو  المالدي يف
 ممكددن ث   ،شددلية الجددري اجرددات ،  يمددع الجيددوي اجرددابة  الددي بعضددلا الددبعض ،  ضددعف يف حيويتلددا  يفالجددري اجرددات ،  ضددعف 
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 ضددمية ش دد  اإلبددلا  ،رمددا ث   لالحددظ اضددجرابار ث لالحددظ ثنراضددان تناسددية ثحيالددان ش دد  السددعا   جددعوبة تددنا   ثحيالددان ،  ممكددن 
بالعردديار البولوليددة ًبددو ،  تددزداد  ددذه النسددبة يف حددا  تدددخ  نواشدد  ثخددر  بددوا   العددد  لسددبة الناددوق تكددو  قيييددة يف حددا  رالددج 

 ثت ثشراضان ثخر  ، الجيوي الً تواى شن اجرض قد لالحظ نييلا إجابار شوضعية . شنلكةثرالج 
 : Gross lesionsالتشريحية  الصفة

 الراة التور ية لعدد ربري شن الجيوي اجريضة  الناًبة ًللنا لالحظ : إجرا  لد 
 إىل باإلضدداًة دشددوي ، لددززاألغوددية اجردديية بوددك  حدداد شددع  جددود لددزز دشددوي ،  التلددات غوددا  التدداشوي شددع  جددود  شعظددا التلددات

احلالدددة ممكدددن ث  لالحدددظ التلدددات  تبددددتًيدددة ،  شدددع التلدددات الكبدددد  الجحدددا  ،  يكدددو  لوهندددا شددداحبان شدددع تضدددما بسددديو   جدددود لبدددو لز 
 . اجرييةاألرياس اهلوائية شع ازدياد يف مسارة األغوية 

 : Treatment and Prophylaxisالوقاية والمعالجة  طرق
شنددع التبددا  العاشدد  اجسددبي نددن  ريددس ثجنددة البيددوض ث  نددن   ريددسببجددع بيسددية العددد   ،   لددا نددن  الوقائيددة اإلجددرا ار تكددو 

 إندداد ا  حتضدري ا  احلظدائرث  نن  ريس اجارخدار ، رمدا يدتا باختدا  اإلجدرا ار الردحية شدن تجلدري  تعبديا  اجيوبة ريس قورة البيوض 
ع شبا شة   وازلة  خيس ظر ز تربية جيدة .شن خال  تبدمي العييبة اجت الجريبوك  جيد نبتببا  الريرا  ،  بالعم  نيى ًي

 : Treatment المعالجة
، يف المالدددي ميكدددن اجعاقدددة  اجنابدددياجعاقدددة البيدددات بدددزيع العاشددد  اجسدددبي  إجدددرا  اختبددداي احلسابدددية ليمضددداد احليدددوي  نندددد ياضددد 

 السديااشيديةترتابديكيني ،  بعدض اجدواد ، األشبسيني ، اليينكوشايسني ، شرربدار ال الكيوياشاينيكو باجضادار احليوية ش   الترياشيسني ، 
شددع شددا  الوددرت ث  العيددف جدددة ثبددبوع ، يف حددا   جددود  األد يددة،رمددا  جددد بددر  شرربددار الايويالتدداد    الايوياز ليددد   ًعالددة ،  تعجددى 

 إىل  لا  اجعاقة حبسي احلالة . انلتباهنواش  ثخر  شرضية جيي 

 السرة التهاب
Omphalitis 

 

اجارخدار بالعرديار  ندد  السرة يريي الريرا  حدي ة الابد  يف المالدي  يكدو  لتي دة تيدوا قودرة البديض ث   التلات شرض
األ   شددن العمددر لتي ددة التلددات السددرة ، تيتدديا السددرة يف الوضددع  األبددبوعالبولوليددة ، تناددس الريرددا  اجرددابة بالعردديار البولوليددة خددال  

 بانة . 2.-24ني خال  ًرتة ترتا م ب الريرا الجبيع  نند 
 : Symptoms األعراض

إىل التلددات السددرة  ندددت  باإلضدداًةنددن ضددعف نددات  شيدد  الجيددوي إىل الت مددع حددو  شرددادي التدًيددة  التادداب الددبجن ،  نبدداية تكددو 
 السددرة يددؤدي  لددا إىل حددد ا تسددما دشددوي  شددن ي الناددوق ،   تبيددغ لسددبة شنجبددةالتياشلددا يراًددس  لددا  جددود يائحددة رريلددة ختددر  شددن 

 إ ا رالج الظر ز بيية . % 51 قد تر  حىت  % 31 ثحيالان اإلجابة 
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 : Treatment and Prophylaxisالوقاية والمعالجة  طرق
 ن يدي لاعان يف المالي  ياض  اختا  اإلجرا ار الوقائية يف  ذا اقالي شنلا :  نا اجعاقة

 شن شرادي شوبوقة  خالية شن اإلجابة بالعريار البولولية . الريرا  شرا  -
  تعبيا البيوض اجعدة لياب  ضمن شر ط جحية .  غسي تنظيف  جيي -
 حاددظ البدديض لظياددة   لبدد جددناديس مجددع البدديض   بددائو النبدد   انشددارن  اند ار اجسددتمدشة يف نمييددة مجددع  تكددو ث   جيددي -

  خالية شن التيوا .
  تعبيا اجارخار بوك  جيد .   غسي تنظيف  جيي -
 ثشارن ابتببا  الريرا  خالية شن التيوا بالعريار . تكو ث   جيي -

 كيس المح   عدوى
Yolk Sac Infection 

 

 شددن ي دخددو  اجسددبي إىل جددااي البدديض الددذي يتمددذ  نييددت  البولوليدةاجدد  نددن تيددوا قوددرة البدديض بالعردديار  رددي  نددد   تندتج
 العيدددفبعدددد الابددد  ،رمدددا ث   جدددو  العرددديار البولوليدددة ممكدددن احلدددد ا ندددن  ريدددس التدددنا  ث   بدددانة 2. – 48الردددوص خدددال  

ردي  اجد  شت بندان  يرددي نندت يائحدة     يردب ليروص بعمر يوت ،  األنراض تظلر نيى شك  ضعف ندات  يمدع الريردا   مخوهلدا ، 
 ، ينتج نن  لا لاوق الريرا  اجرابة يف األيات ال البة األ ىل . اشتراجترريلة  يكو  لولت ررمييان شع ترخر يف 

  :Treatment المعالجة
 اختا  اإلجرا ار الوقائية الً ببس  رر ا .  ريسث  تتا نن  جييهلذه الظا رة   اجعاقة إ 

 قناة البيض  التهاب
Salpingitis 

 

البددديض ،  التمدددريار اهلرشوليدددة تيعدددي د يان يف  لدددا ، رمدددا حتددددا  إلتدددا بالعرددديار البولوليدددة غالبدددان شدددع بدايدددة  اإلجدددابة  دددذه حتددددا
،   ددذه التمددريار يف جددداي  ثحيالددان ، ش دد  اتسدداع قندداة البدديض  يقددة جددداي ا شددع  جددود شددواد التلابيددة تكددو  شت بنددة  البدديضتمددريار يف قندداة 

يدؤدي اىل ااادداض  رمدا peritonitisدا التلدات بريتددوين الت ويدف البجدد  ي  د يفقنداة البديض  التلاأددا تدؤدي ثحيالدان إىل  ضددع البديض 
 يف التا  البيض .

 اختا  اإلجرا ار الوقائية يف  ذا اقالي.  وبابتمدات شضادار حيوية  ابعة الجيف  األ ا  تكو   :Treatment المعالجة
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 المفاصل التهاب
Arthritis 

 

شددا ترترددز اإلجددابة  اردد    غالبددان اجااجدد  ر ددريان ننددد الجيددوي الددً تودداى شددن التسددما الدددشوي بالعردديار البولوليددة  التلددات يالحددظ
 اإلجابة  ن بيما اخلد ش  اقر م يف شنجبة اجااج  . حد االعرقوت ، رما تيعي العواش  اجساندة د يان يف 

 : Symptoms األعراض

 لت  التلايب شتبي  .   جودنن اضجرات يف احلررة  التع ر يف اجو   العر  ، رما لالحظ تضممان يف اجار   نباية تكو 
 : Treatment المعالجة
 يوشان. 5-3اشدة  العيفالتلات اجااج  نن  ريس إنجا  اجضادار احليوية  ابعة الجيف شع اجا  ث   شعاقة تتا

 القناة التنفسية عدوى
Respiratory tract infection  

 شددرض التلددات الودددعي  النيورابدد العددد   غالبددان بعددد إجددابة اقلدداز التناسدد  برحدددد األشددراض الاري بددية ش دد  شددرض   ددذه حتدددا
الجدري بودك  ندات  اقلداز التناسد  بودك  خداص ،رمدا  جدد ث  ايتاداع  شبا شدةاهلوائية  اجايكوبالزشدا حيدث ث   دذه األشدراض تضدعف 

ليبنداة التناسدية ،  يتبدع  لدا  اخلالياالظا ريدةاحلظرية يساند يف حد ا  دذه اإلجدابة جدا يسدببت  لدا شدن إزالدة ث ددات  يفلسبة األشوليا 
 ايتاداع يف  التحويد  يف  ذه احلالة تزداد اخلسدائر انقتردادية الدً تت يدى يف اااداض لسدبة  التنا دخو  العريار البولولية نن  ريس 

 .  Pericarditisالتامور  التلات Synovitisالتلابان يف اجااج   البولوليةشن اجمكن ا  تسبي العريار  لسبة الناوق ،رما  جد برلت

 العيون  التهاب
Panophthalmitis 

 

يف ندني  احددة  يسدبي  لدا  غالبدان تكو  نرضان شن ثنراض شرض التسما الدشوي بالعرديار البولوليدة ،  تكدو  اإلجدابة  شا غالبان 
 لاوق شعظا الجيوي اجرابة. إىل ة التمريي يف شبكية العني  يؤدي  لا نمى ليجري لتي
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 األمعات  التهاب
Enteritis 

 
لألشعدا   يندتج  لدا بعددد  اجددبجنبالعرديار البولوليدة ممكددن احلدد ا ًبدو ننددشا تددنماض حيويدة المودا  اجمدا    األشعدا  التلدات

اجوجدودة يف البنداة اهلضدمية بدر  تيعدي د يان يف إحدداا الضدري  اإلشراضدية  البولوليةاإلجابار باألشراض الجاييية ًلذا يساند العريار 
. 

 هيجرز مرضالعصيات القولونية الحبيبي "  ورم
Hjarres Disease , Coli Granuloma 

 

لدات لدون   يتميدز بالت  الر شد  و شرض شزشن تسدببت إحدد  العدرتار اجرديية ليعرديار البولوليدة ، يرديي الددجا    ي رز شرض
 بددائ  ،  يردديي الجيددوي الكبددرية بددالعمر ،ثشددا  ددرق العددد    بوددك  تكددابر لسددي   حبيدد  ،   دددا  ددذا اجددرض بوددك  ًددردي  لددي  

ةالجبيعية ًل  غري   عاشان حىت اآل  لكن ممكن إحداا العد   انججنانية نن  ريس الاا  اجري . شعرً 
 : Symptoms األعراض

الجيددوي اجرددابة ًبدددا  بالوددلية ،  اخلمددو  ،  نيددىالجيددوي اجرددابة غددري لونيددة ث  مميددزة ليمددرض بوددك  نددات ، يظلددر  ننددد األنددراض
 األحيا  شن د   ظلوي ثية ثنراض . ثغيي اإلبلا  ،  تناس الجيوي اجرابة يف 

 : Gross Lesionsالتشريحية  الصفة
 األشعددا نيددى احل ددات احلدداجز  نيددى اشتددداد  حبيبيددان  لسددي يان الردداة التوددر ية ليجيددوي الناًبددة  اجريضددة لالحددظ : تكددابران  إجددرا  لددد 

نيددى  حبيبيددةشددا لالحددظ تمددريار  يشيددة   لدداديان اقددوز ،   حبددةالدقيبددة  المييظددة  اجسدداييبا ،   ددذه األ يات يددرتا م ح ملددا بددني حبددة العدددس 
 الكبد  الجحا  .
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 : Treatment and Prophylaxisالوقاية و المعالجة  قطر 

اجعاقدة غدري جمديدة ث  شضدمولة لدذلا ياضد  اختدا  اإلجدرا ار  ًدل شزشن   ددا بودك  ًدردي يف ثغيدي األحيدا   اجرض أل  لظران 
الضدر يية يف جمدا  الرتبيدة  اإلجدرا ارالعاش  اجسبي  ندت  جولت إىل البجيع شدن خدال  التعبديا  التجلدري  اختدا   نيىالوقائية يف البضا  

ع شبا شة الجري ، يف بعض األحيا    الجيوي اجرابة شضادار حيوية  ابعة الجيف شع العيف جدة ثببونني . تعجى التمذية  ًي

 كوليرا الطيور
Fowl Cholera 

 

رض بسدددرنة التودددايه بردددوية ً ائيدددة رددولريا الجيدددوي شدددرض جربدددوش  يرددديي شعظددا ثلدددواع الجيدددوي الداجندددة  الجيدددوي الربيدددة  يترددف اجددد
 الناوق شرتاعة   اإلجابةكو  لسبة ت  

  يظلر اجرض بوكيني : 
 :  Acute Formالشكل الحاد -1

 جابة  الناوق  يتميز بسرنة بري اجرض  ايتااع لسبة اإل
 : Chronic Form الشكل المزمن -2

رددولريا ،  جددرض   اجارددي   الوددك  العردد   الوددك  الربيتددوين  يتميددز برلددت يظلددر بعدددة ثشددكا  شرضددية شنلددا الوددك  الدددايل  الوددك 
 شرادًة     : ثمسا الجيوي 

 باستوريال الطيور
  Avian Pasteurellosis 

 Avian Hemrohagic Septicemia التسما الدشوي النزيف يف الجيوي 

 : Etiologyالمسبب 
  توك  بذيرار ،     بكرتيا بيبية المرات غري شتحررة  P-Multocida نن نريار البابتوييال شتعددة السمية نباية

 شوضعية  إجابارشرضية نند األيالي  الايرا   ميكن ث  تسبي ل لسا   جابار
 : and Transmission Mode of Infectionطرق انتقال العدوى 

جدددد يف  ددذه األشددارن بودددك  تو ث  نردديار البابددتوييال  ،   دددااجددددخ  الرئيسدد  ليعددد   العييدددا ننددد الجيددوي ارددايي التناسددية  دتعدد
 نواشدد  اإلجلدداد  اإلجددابة بدداألشراض   انزدحدداتيف اجندداب  ديجددار احلددراية  اجادداج شتجادد  ًددل  ظددر ز الرتبيددة السدديية رالر وبددة  التمددري 

األجلددزة  إىلنددن  ريددس الدددت  ،  تنتبدد ريلددا نواشدد  تسدداند نيددى ث  ترددب   ددذه العردديار ممرضددة  A  خاجددة الجايييددة  لبدد  ًيتدداشني
رمددا  جددد بددر  الايددرا   الجيددوي الربيددة  احلوددرار تيعددي د يان ربددريان يف لبدد  العددد    ييعددي اإللسددا   حيوالددار اجزينددة  اجددواد ،  الداخييددة 

 .اجستمدشة يف الرتبية  العيف  اجا  د يان  اشان يف لب  العد   
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د ي ربدري يف حتديدد ضدرا ة العرديار  يسداند  اهلد لدًا Endotoxins لسدموت الداخييدةا إلتدا نريار البابدتوييال قددية نيدى عتيا 
 بعدد نمييدة تكدابر العرديار  اخدرتاق ، ندن شدواد بدكرية حتتدوي نيدى النرت جدني  نبدايةالعريار نيى اخرتاق األلس ة ،   ذه السموت 

 .األجلزة الداخيية  إىل ويلتياي الدشااأللس ة ينبيلا 
 : Symptomsاألعراض 

 بانة  48-24ثيات  يف العد   الت ريبية بني  9-4ترتا م ًرتة احلضالة الجبيعية شن 
لاوقان شااجيان ليجيدوي شدن د   ثيدة نالشدار شرضدية تودري إىل حدد ا اجدرض ،  يف بعدض األحيدا  تظلدر بعدض األندراض الشكل الحاد 

بدا  الولية  إًدرازار خما يدة اجرضية قب  الناوق بوقج قرري ، ًنالحظ ثنراضان ناشة ،       نباية نن ايتااع يف ديجة حراية اقسا ً 
شدن األلددف  الاددا  جددعوبة بددالتنا   ثحيالددان إبددلانر شائيددة  ميكددن شالحظدة ازيقدداق العددرز  الددداليتني خباجددة قبدد  الناددوق باددرتة  جيددزة ، 

  تكو  لسبة اإلجابة  الناوق شرتاعة  بري اجرض بريعان جدان .
يتميز  ذا الوك  بر  اآلًة اجرضية ترترز يف نضو شعني يف جسدا الجدري  يظلدر  دذا الندوع نندد ببدا  شدرض ردولريا  لمزمنالشكل ا

 الجيوي يف البجيع جدة  ويية ث  نندشا يكو  اجرض شستو نان يف شكا  شا .
ضددعف العددات  أتددا  العددرز  الددداليتني يظلددر اجددرض يف بدايتددت بوددك  شوجددار شددن العددد   اجتكددرية  لالحددظ نيددى الجيددوي اجرددابة ال

  إبلانن شائيان شديدان   زانن  بعد  لا تظلر اإلجابار اجوضعية  بعدة ثشكا  شنلا :
يك ر  ذا النوع شن اإلجابة يف ثلواع الجيوي الدً تتردف بكدرب الدداليتني ،  يرديي الدذروي بديجدة ثردرب شدن اإللداا ،  الشكل الدالي :

ك  التلات  ابتسدبا  يف الدداليتني  يتضدما اقدز  اجردات  لظلدر نييدت نالشدار انلتلدات  انحتبدا   انلتاداب  تبدث التمريار نيى ش
 الوديد .

ثلاية  ار يائحة رريلة  قدد عتدد إىل اقيدوت األلايدة  إًرازارتتوضع اإلجابة يف اجمرار التناسية العييا ، يراًس  لا الشكل التنفسي :
،   دا التلات يف شيتحمة العني شع إًرازار دشعية ،  احلانر الدً توداى شدن اإلجدابة بالودك  احلداد تردات مما يؤدي إىل التباجلا 

 برنراض تناسية لذلا فتيو نيينا األشر شع ثشراض اقلاز التناس  األخر  .

  التلات األ تاي  حد ا نر  . ترترز اإلجابة يف اجااج   يتميز  ذا النوع بتويت اجااج   الوبادة البدشية الشكل المفصلي :

ترترددز اإلجدابة يف األ   الوبدجى  حتدددا تمدريار شرضدية يف اجددد ، يدؤدي  لدا إىل التددوا  الرقبدة  اضدجرات يف حررددة  الشركل العصربي :
بدر دت ... تكدو  لسدبة النادوق شنماضدة  بدري اجد رض الجري  يراًس مجيع  ذه األشكا  تد وي يف حالة الجري شدن ضدعف ندات  مخدو  ً 

 بجييان .

 : Gross Lesions الصفة التشريحية
 .د   ظلوي ثية ثنراض شااج  شن الحظ ثية تمريار شرضية نيى الجيوي الً تناس بوك  ل ن:النوع فوق الحاد  -آ

ية جمرية جددان نيدى بدج  األغودية اجما يدة ليدرئتني  األشعدا   ان لبا  الجيوياحلالة نند توري   ذه لالحظ يف : النوع الحاد  -ب ،  لًز
 .ي  يوبت جااي البيض اجمي  يف الت ويف البج  رب بائ  التلايب ً جود يالحظ ،    األشعا يظلر لزز  و  نيى رما 
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التلدات خمدا    نبداية ندنرض  الردوية اجميدزة هلدذا اجدنيدى بدجحت اليدو   جدارا بدؤي قيحيدة جدمرية جددان  شدع  جدودالكبد   يتضما
يدددة نييلدددا  خاجدددة يف شعددد  انبددد  نودددر تضدددما المودددا  اجمدددا    احتبالدددت  األخدددر األجدددزا  يف يالحدددظ ،   لألشعدددا  شدددع  جدددود لبددداط لًز

 ا . ظلوي رميار ربرية شن اجماط نييل
 التالية :شك  ث  ثر ر شن األشكا  اجرضية ميكن شوا دة  النوع المزمن : -ج
 تنكرز اقز  اجرات  يرب  لولت  .د لت  التلايب بائ  ث  شت نب يف الداليتني و   ج ان بسيج ان لالحظ التلاب الي :الد شكلال -1
 .حيالان يسبو اقز  اجرات ث   ان ث  شرار  ان بودث

 ي ا جند العني  يف اقيوت حتج احل اجية  شيتحمة  اجمرار التناسية العييايشحية يف  إًرازارجند  التنفسي : شكلال -2
  برلس ة الرئة ان تكبد

 .يف شااج  األ راز  ثغياة األ تاي  الوبادار البدشية  ان شت بن ث  بائالن  ان التلابي ان لوا د لتح :المفصلي  شكلال -3
ة حتج قاندة الدشاغ ث  يف البناة السمعية ث  األلس ة ارا ي  ان ث  شت بن بائالن  ان التلابي ان لوا د لتح العصبي : شكلال -4

نظات  إىللتي ة لوجو  انلتلات  ريلاوق الج  لا إىلؤدي ي قد ، السوائ  يف األ   الوبجى ثحيالان   العظات احمليجة  تظلر
 البحف .

 : Treatment and Prophylaxis طرق الوقاية والمعالجة
احليددوي ليمزيندددة  اإلداية  األشددناجددة يف جمددا  خب قائيددة جددايشة    إجددرا ارشددن الضددر يي جدددان شددن ثجدد  شنددع حددد ا اجددرض اختدددا  

التعبديا  التجلدري الردايت يف   إجدرا الجيوي الربية شن البضا  نيى احلورار  البوايض بالتمي  ب جيي اختا  راًة انحتيا ار ، اقيدة 
بددمي نييبدة شتوازلدة ع شبا شة الجيوي   لا نن  ريس خيس ظدر ز جيددة يف جمدا  الرتبيدة  تًيرما جيي العم  نيى ،  شراح  الرتبية راًة 

 .  A جرنار  قائية شن الايتاشينار  خاجة ًيتاشني إنجا  إىل إضاًة
عددا   ر ددري  Bacterin Polyvalent لبددام شتعدددد الاعاليددةرددولريا الجيددوي يسددتعم  يف جمددا  التحرددني ضدددد شددرض     ددو لبددام شيددج ً 

 .انبتعما  يف بعض الد    يعج  لتائج جيدة 
عالية جيدة يف شعاقة شرض رولريا الجيوي بوا  بريف جما  اجعاقة  جد  ردا   لدا ث  اجضادار احليوية  ابعة الجيف  ار تربري ً 

اجدا  شدن ثجد   ث  العيدفشرربدار السدياا شدع  إنجدا  ميكدن ، ثيدات  5 -3نن  ريس احلبدن  جددة شدن  تث العيف تنن  ريس شا  الورت ث
 الجيوي .رتابيكيني تعج  لتائج جيدة يف شعاقة شرض رولريا تشرربار ال   جد بر  ،الناوق   إيبازالسيجرة نيى اجرض 

 .نن  ريس ابتمدات اججلرار  اجضادار احليوية   األلايةالداليتني  اقيوت  إجابةاجوضعية ش    اإلجابار ثخريان ميكن نال  
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 دات الرشاشيات الطيري

Aspergillosis 
 

 : Definitionتعريف 
شددرض ًجددري يتميددز بددرنراض تناسددية ننددد الدددجا    احلددبش   اإل ز   الددبو يكددو  حددادان ث  شزشنددان ،  ترترددز اإلجددابة يف نبدداية نددن 

اجسدددددالا التناسدددددية العييدددددا  األريددددداس اهلوائيدددددة   شيتحمدددددة العدددددني   ثحيالدددددان اقلددددداز العرددددد  اجرردددددزي ،  يسدددددمى بالتلدددددات الرئدددددة الاجدددددري 
(Pneumomycosis , Mycotic Pneumonia   

 : Etiologyالعامل المسبب 
إضداًة إىل ثلدواع ثخدر  شدن الاجدوي ،  قدد تسدبي لاد   Aspergillus Fumigatusاجسبي الوائع  و ًجر الرشاشية الدخنا  

   A.glaucus الرشاشية الزيقا   A.niger الرشاشية السودا   Aspergillus flavusاجرض ش   الرشاشية الرارا  
لبيية  اجا   األنالز  غالبان شا توا د ثبدواغ الاجدر بيدو  ثخضدر نيدى اجدواد العيايدة  ز ايدا اجعدالف  اجودايت توجد  ذه الاجوي يف ا

 شسدددتودنار العيدددف  األد ار األخدددر  غدددري النظيادددة  تسددداند احلدددراية  الر وبدددة اجدددرتاعتني إضددداًة إىل بدددو  التلويدددة  انزدحدددات نيدددى  دددو 
  ت الاجر التمريار اقوية  يببى لعدة ثشلر يف الارشة  احلظائر غري النظياة . الاجوي يف حظائر الد اجن بسرنة.يبا

 : Transmissionطرق انتقال العدوى 
 نن  ريس ابتنواق ثبواغ الرشاشيار شن بيية احلظائر اجيوبة ث  اهلوا  اخلايج  .-
 شعاش  التاريد خاجة ثجلزة التاريد اجيوبة . -

 يف شر ط بيية .  األنالز اجيوبة  اجمزلة -
 جناديس  نربار لب  الريرا  اجيوبة . -

 :  Incubation Periodفترة الحضانة 
 ثببوع . 2 – 1ثيات بعد ابتنواق األبواغ  تعتمد نيى جرنة العد    يف الوك  اجزشن تكو  بني  5-3ترتا م شن 

 : Clinical Signsاألعراض السريرية 
بة اخلمددو   الضددعف العددات  تت مددع حتددج حاضددنار التدًيددة  يظلددر نييلددا  ضددعف شددلية   يالحددظ نيددى الريرددا  الرددمرية اجرددا

 ثيات إ ا را  شردي العد   شن اجارخار.  3-1جعوبار تناسية ) جاري   شمري    تظلر األنراض التناسية بعد 
ندد  جددود نددد   بالويدة ثخددر  ،  قددد نجدش شددديد  التلدات اجيتحمددة شددع إدشداع العددني  تبددرم البرليدة شددع يمددع شدواد شت بنددة خروجددان ن

 يالحظ إبلا  بسيو يف احلانر الوديدة.
ثيددات شدع مسدداع ثجددوار  6-4إ ا التبيدج العددد   بعدد ابددتالت الريرددا  ثبندا  ًددرتة التحضددني يالحدظ تجددوي األنددراض التناسدية بعددد 

بسبي تربري مسوت الاجر نيدى الددشاغ تتم د  بالودي   توبت الراري  يستمر اجرض ندة ثيات  ينتل  بالناوق ،  ثحيالان جند ثنراضان نربية
يف الوددك  اجددزشن ترددات الجيددوي الكبددرية  قددد تكددو  اإلجددابة  %21-2 الوددبيبة  السددبوط نيددى األيض ،  يددرتا م شعددد  الناددوق بددني 
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 يسدتمر اجدرض نددة نيى ثنداد قييية شن الجيوي حيدث يبدد  نييلدا جدعوبة تدنا  ،  دزا    تدرخر  دو ، إبدلا   بوك  ًردي ث  تظلر
 ثبابيع .

 :Postmortem Lesions اآلفات التشريحية 
يف الريردددا  الردددمرية يالحدددظ نبيددددار )ديلدددار  جدددارا  ث  يشاديدددة ث  لو دددار خمتيادددة احل دددا يف الدددرئتني  األريددداس اهلوائيدددة  الرغددداشى 

كو  شررز العبيدار ث  اليو دار بيدو  ثخضدر . ح دا  ثحيالاَ تظلر  ذه اآلًار يف الت ويف الربيتوين  الكبد  ثنضا  ثخر   ثحيالان ي
شددا  تبددد خيوط الاجددر شددع بعددض األبددواغ بيددو  ثخضددر نيددى األريدداس اهلوائيددة ،  تظلددر يف الدددشاغ  بددؤي ًجريددة  5-1العبيدددار : بددني 

ثحيالداَ إًدرازار شت بندة  يشادية  رذلا يف ح رة العدني   ثحيالدا يف ثشدارن ثخدر   قدد تنتودر  دذه البدؤي  يف الت ويدف البجد  .  تت مدع
 يف شيتحمة العني .

 يف اإلجابار اجعممة  الوديدة تنتور البؤي إىل مجيع األنضا   تر  لألشعا  .
يدة يف الجيوي األررب بنان توجد الديلار يف الرئتني  األرياس اهلوائية  تكو  بوك  ثررب  ترخدذ  قواشدان جديبان بيدو  ثجدار  األريداس اهلوائ

 داخييان بجببة شن األبواغ  اخليوط الاجرية . قد تكو  شمجاة
 :Prevention and Control الوقاية والتحكم 

 تتيم   نع  و الاجوي يف ثشارن الرتبية  شنع  جوهلا قو احلظرية .
 جيي ابتمدات ًرشة خالية شن الر وبة . -
 رح  شن الجيوي اجرابة  الارشة  األنالز اجيوبة .ختزين جيد ليعيف  التلوية اقيدة جستودنار  جواشع احلبوت  التمي  ال -
 قب   ضع الارشة .  1/2111تجلري احلظائر باججلرار اقيدة  اجضادة لنمو الاجوي  شن ي يش رربيتار النحاس بنسبة  -
 3ا يسدتمدت جددة شع شدا  الودرت  لكندت بدات إ ا ثنجد  جددة  وييدة ث  برتريدز ثنيدى لدذل 1/2111إضاًة رربيتار النحاس بنسبة  -

 ثبابيع .  3 – 2ثيات  يكري ر  
 تجلري احلاضنار  اجارخار بوك  جيد بابتمدات شرربار اليود ث  الاويشالني .  -
 moldإضدددداًة شوالددددع الاجددددوي ليعيددددف ش دددد  بيابنددددداز   ، ليستابددددني  بربيولددددار الرددددوديوت  غري ددددا شددددن شوالددددع النمددددو الاجددددري  -

inhibitors  ار  قائية  لي  هلا تربري نيى الاجوي اجوجودة شسببان .  تعترب  ذه اجررب 
 : Treatmentالعالج 

 غالبان نيدي اجعاقة  يببى اختا  اإلجرا ار الوقائية  حتسني الظر ز البييية حلظائر الد اجن احل  األش   .
دددددددددة ش ددددددددد  لي سدددددددددتاتني   ثشاوتريابددددددددددني ت يف الجيدددددددددوي الارديدددددددددة   الجيدددددددددوي ال مينددددددددددة ميكدددددددددن ابدددددددددتمدات شضدددددددددادار الاجددددددددددوي اجعرً 

Amphoteracin-B   شيدددغ / ليدددرت شددا  شدددرت ث  الرتيكوشايسدددني   211 عدددTrichomycin     حددددة د ليدددة /  41 عددد 
 ثيات . 6-4ش  شا  شرت  تستمر اجعاقة جدة 
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  Favusقراع الطيور

  White Combالعرف األبيض
 :  Definitionتعريف

 شرض ًجري شزشن يتميز بتوك  ثًار يف الوجت  العرز  الداليتني  قد عتد إىل الرقبة  األجزا  األخر  شن اقسا . 
 :  Etiologyالمسبب

 تيعددي الاجدددوي التاليددة د يان يف إحدددداا Trichophyton Megniniثحددد ثلددواع الاجدددوي تدددنى الاجدددوي الوددعرية شيمنيددد   
 اإلجابة 

  Microsporum  Gallinaeالدجاج  ًجراألبواغ الدقيبة  -
  Microsporum Gypsumًجر األبواغ الدقيبة جيبسوت  -
  Trichophytom Simiiالاجر الوعري بيم   -

 : Transmissionانتقال العدوى 
شدددة تددتا العددد   بانحتكددداك اجباشددر بدددني الجيددوي اجردددابة  السددييمة ثيضدددان بوددك  غددري شباشدددر بعددد بدددبوط قوددوي اآلًدددار نيددى الار 

  األد ار ،  تنتور اإلجابة ببو   تساند نواش  اإلهناك  بو  التمذية  انزدحات نيى حد ا اإلجابة . 
 :  Clinical signsاألعراض

تبدد  اآلًدار نيددى العدرز  الددالتني  الوجددت بودك  ببددع بيضدا  ث  يشاديدة تكددرب يف احل دا  تيددتحا شدع بعضدلا لتوددك   ببدة قوددرية 
 مج  راش  بج  العرز  قد تنتب  اآلًار إىل ثجزا  ثخر  شن اقسا . شت عدة شرقجة بالبياض ت

  دا  زا   ضعف  نالشار ًبر دت يف اإلجابار الوعرية  اجزشنة شنلا :
 :  Gross Lesionsاآلفات التشريحية

تناسدد  تربددبار نتوجددد آًددار توددر ية مميددزة  تبترددر اآلًددار ًبددو نيددى األنددراض  تالحددظ يف بعددض احلددانر اجردداحبة بلجلدداد 
 شت بنة نيى الموا  اجما   ليمسالا التناسية  ي ا احلوجية .

 : Treatmentالعالج 
يودداى الددددجا  شددن اإلجدددابار اجعتدلددة تيبائيدددان ثشددا يف احلدددانر اجزشنددة ًيكدددو  العددال  جدددعبان  غددري لددداج  .  ميكددن تجبيدددس إحدددد  

  5:  1المييسرين لسبة شادة اليود  -:اجرربار التالية لعال  األًار شوضعيان 
  Sliver nitrate ointment % 5شر ا لرتار الاضة  -
  1Sulfur – vaselin ointment:  1شر ا الكربيج شع الاازلني لسبة  -
  Bichloride mercury ointmentشر ا بنائ  ريوي الزئبس  -
  Formaldehyde ointment% 5شر ا الاويت الد يد  -

 الواا  . يكري العال  يوشيا حىت
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 Thrushالسالق 
 

 : Definitionتعريف 
السالق ) القالع ( هو عبارة عن مرض فطري يسبب آفات في الجزء  اللوزوي مزن الق زاة الة زميي لوطيزور ) الز جا    
الحمام   الرومي وأ واع أخرى من الطيور (   يتميء بتشكل آفات التةابيي في مخاطيي الفزم والمزرو والحوةزوي مزو خزرو  

 ا  المبي زات  Moniliasisإفراءات ذات رائحي كريةزي مزن الفزم   ولومزرض عز ة تسزميات م ةزا ل  ا  الفطريزات الطو يزي
Candidiasis  الحوةوي الحام ييSourcrop . 

 :  Etiologyالمسبب
ززي البي ززا  وهززي عبززارة عززن مجموعززي فطززور تشززب    Candida albicansيسززبب المززرض فطززر يزز عَ المبي ا

وتوج  بشكل طبيلي في القسم اللووي لوق اة الة ميي ل ى بلض الطيور والث ييات   وبلز    Yeast Live Fungiالخمائر
تةزب  ممر زي وتوزءو الوشزا   Debilitant diseaseتلرض الطزائر لممزراض المختوفزي أو عوامزل اك ةزاض الم زلفي 

والةزا ات الحيويزي ومركبزات السزوفا لفتزرات م يز ة  المخاطي لوق اة الة ميي   ويساع  في حز و  اصةزابي إعطزا  اي ويزي
  واحتوا  اللويقي  سبي ألياف عاليزي أو مزوا  خشز ي  اسزيي تسزبب أذى  (  Aإ افي إلَ سو  التوذيي خاةي  قص فيتامين أ )

 لمخاطيي الفم والبولوم التي تةب  ملر ي بشكل مباشر لوءو الفطور . 
إح ا  اصةابي   فق  عءل من بلض الحاكت فطور أخرى مثل الرشاشيات  عا ة يتشارض أكثر من  وع من الفطور في

 وغيرها .   Mucorوفطر اللفن   Moniliaوالمو يويا ) الفطور الطو يي(
 24 – 42وي زت  بلز  التح زين لمز ة   Sabouroud dextrose Agareي مزو الفطزر عوزَ أغار كستروءسزابورو  -

 فلي مح بي مبي ي أو كريميي الوون . م   مستلمرات مرت 73ْساعي في ال رجي 
كاشزززف  %1مزززا ة مخمزززرة و  % 1الحزززاوي عوزززَ   Dunham's peptone waterفزززي م بزززت مزززا  الببتزززون -

 ي ت  الفطر حم اً وغاءاً حي  أ   يخمر سكر ال يكستروء والمالتوء والما وء .   Andrade indicateأ  را 
 :  Epidemiologyوبائية المرض
 :  Incidenceوجود المرض

ي تشر المرض في ملظم بو ان اللالم في أماكن تربيي ال واجن المكثفي وشخص المرض أكثر من مرة في القطر اللربي 
 السوري 

ال جا    الرومي ) الحبش (   ايوء   البط   الحمام   الفري   الطاووس إ افي إلَ طيور أخرى :  Hostقابلية اإلصابة
 ر حساسيي لوخم  من الطيور   وتلتبر الطيور الةويرة أكث

 : Transmissionانتقال الخمج ) العدوى ( 
ت تقل الل وى الرئيسيي عن طريزق جةزاء الة زم حيز  تز خل الفطزور مزو اللوزف أو المزا  الموزوثين   وتةزاجم ايغشزيي 

إلزَ الفرشزي التزي المخاطيي لوجةزاء الة زمي بوجزو  اللوامزل المسزاع ة المزذكورة سزابقاً   ويخزر  الفطزر مزو ذرق الطيزور 
تةب  مة راً آخر لول وى   و   ت تقل اصةابي عن طريق توو   شرة البي ي بالفطر مما يسبب ح و  الل وى في اييزام 

 ايولَ بل  الفقس . 
 : Signs Clinicalاألعراض األكلينكية 

ال مو    وي الحركي تالحظ عوَ القطيو المةاب أعراض عامي غير مميءة لومرض وهي عبارة عن  لف عام وتأخر 
   ا تفاش الريش    لف اص بال عوَ الطلام )  لف أو  وي الشةيي (   تخر  إفراءات من الفم ذات رائحي كريةي . 

 :  Postmortem Lesionsاآلفات التشريحية
التي يالحظ عويةزا  crop الحظ سماكي في الطبقي المخاطيي لوجةاء الة مي خاةي الفم والبولوم والمري  والحوةوي 

آفات ) بؤر (  ائريزي مرتفلزي ومتقرحزي و ز  تتحز  هزذت اتفزات لتشزكل آفزي م تشزرة بوزون أبزيض إلزَ رمزا ي تز عَ بالوشزا  
 هذت اتفات    تمت  حتَ المل ة الحقيقيي أحيا اً .   pseudo membraneالكاذب

عويةززا  قززط  ءفيززي أو أغشززيي  خريززي   وتكززون  إذا  ززءع هززذا الوشززا  يالحززظ أسززفو  أ سززجي تشززب  مظةززر الوحززم المسززووق
 زز  تأخززذ أغشززيي   corrugated membraneالحوةززوي فارغززي مززو سززماكي غشززائةا المخززاطي وتوززون بززالوون ايبززيض

الحوةوي شكالً متح اً يشب   ماش الم شفي . إذا أةيبت المل ة الو يي ) الحقيقيي ( تت خم  ويالً ويب و سطحةا المةوي كملاً 
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أو غشا   فتيري كاذب   Necrotic exudate ءف عوَ الوشا  المخاطي الذي يمكن أن يوطَ ب  حي  خريي  مو وجو 
 وبلض ايحيان يمت  الوشا  حتَ ايملا  ال  يقي .

 : Prevention and controlالوقاية والعالج 
مةم اتباع مايوي لوو ايي من حز و  بما أن ح و  المرض مرتبط بوجو  اللوامل الممر ي والم ةكي في الحظيرة فإ   من ال

 اكةابيل 
 تحسين ظروف التربيي وشروط اصيوا   -
 مراعاة ع م اكء حام وتأمين التةويي الجي ة  -
 تق يم أعالف جي ة سةوي الة م محتويي عوَ جميو الل اةر الوذائيي والفيتامي ات وايمالح المل  يي . -
تفي  هذت اصجرا ات بشكل خاص في اييام ايولَ من عمويي تح ين الطيور حيز  تقوزل فزرص ا تشزار الفطزر ومةاجمتز   -

 لمغشيي المخاطيي السويمي . 
تطبيق برام  الت ظيف والتطةير الجي   اخل الحظيرة وخارجةزا وكزذلض تطةيزر وتلقزيم ملز ات الحظزائر بشزكل كامزل بلز   -

   استخ ام إح ى المطةرات التاليي لو بل كل  ورة   ويفي
  Iodine preparationsمشتقات اليو  -
 وتطبيق  لم ة ساعي واح ة .  %4الفورم أل هي  بتركيء  -
 وتطبيق  لم ة ساعي واح ة .  % 1ما ات الةو يوم بتركيء  -
طبيقز  لمز ة ثزال  فزي حمزض كوزور المزا  وت  Iodine mono chlorideمزن أحزا ي كوزور اليزو  % 5محوزول ب سزبي  -

 ساعات ويلطي مفلوكً مطةراً بشكل جي  . 
 توطيس البيض الموو  في محوول اييو ين  بل و لةا في الحا  ات . -

 : Treatmentالمعالجة 
إن الطيور الةويرة المةابي ب ون وجو  عوامزل مر زيي وم ةكزي أخزرى  ز  تشزفَ مزو التقز م بزاللمر توقائيزاً   ويمكزن 

ليتر ما  وتلطَ الطيور الما  الملال  لمز ة 11غ لكل  5مو ما  الشرب حي  ي اف   Cu So4ال حاس استخ ام كبريتات
 يوم واح  ثم بل ها  لطي ما  طبيلياً لم ة يوم أي اً وهكذا لم ة أسبوع كامل .

حةزول حتزَ  1/4111ويمكن إعطا  الطيور المةابي مزا  الشزرب مزو كبريتزات ال حزاس أو مركبزات اييزو ين بتركيزء  -
 الشفا  . 

عءل الطيور المةابي بشكل إفرا ي لم و  قل اللز وى عزن طريزق البزراء وملالجتةزا بز هن م طقزي الفزم والبولزوم بمحوزول  -
 أو مطةرات أخرى لةذا الورض .  1/5اليو  والجويسرين ب سبي 

 – 5( غ / ليتر ما  لم ة )  1.4 – 1.1موغ /كغ عوف أو ب سبي )  441( بجرعي   nystatinاستخ ام مركب  يستاتين ) -
 ( أيام .  3
 موغ / كغ عوف لم ة أربلي أسابيو . 151ويمكن إعطا  ال يستاتين بتركيء  -

 Sodiumليتر مزا  مزو سزوفات بوريزض الةزو يوم ) 1موغ  يستاتين / 411 – 111تلال  إةابات الحوةوي بإ افي 
Lauryl Sulfate   أيام متتاليي . 5موغ / ليتر ويلطَ المحوول لم ة  45 – 4( ب سبي 

 

 

 الفطري  ا  التذيفن

Mycotoxicosis 
 
 ل  Definitionتعريف 

حالي مر يي تةيب ملظزم أ زواع الحيوا زات والطيزور التزي تتوزذى   Mycotoxicosisيلتبر التسمم بذيفا ات الفطور
عوَ أعالف مووثي بالذيفا ات الفطريي   ومةطو  الذيفا ات الفطريي يلبر عن جميزو أ زواع الزذيفا ات ال اتجزي عزن إفزراءات 

أهميي خاةي في  ( التي توو  ايعالف تحت بلض الظروف غير الطبيليي   وتكتسب الذيفا ات الفطريي Fungiالفطور ) 



 د. خالد حبو تربية احلبش             احملاضرة الرابعة بعةلراالسنة ا

29 

 

ةز اعي الز واجن  ظزراً لمززا تسزبب  مزن حززاكت مر زيي خطيزرة وخسزائر ا تةززا يي بالوزي ع ز  ت اولةززا أعزالف تحتزوي عوززَ 
 الذيفا ات .

وذيفزان ءيرالي زون  Ochratoxinوذيفزان ايوكزرا  Aflatoxinه اض أ واع كثيرة من هذت الذيفا ات مثل ذيفزان ايفزال 
Zearalenone  أخطرها هو ذيفان ايفال حي  تسزبب هزذت الزذيفا ات أعرا زاً مختوفزي ع ز  الز واجن مثزل ل وغيرها وللل

 تأخر ال مو ـ تثبيط م اعي ـ حبن ) استسقا ات ( مختوفي وت خم الكب  .
 والموا  اللوفيي   وفي بلض ايحيان تم كشف هذت الذيفا ات في فرشي حظائر ال واجن

 
 
 

 في الدواجن : أسباب داء التذيفن باألفالتوكسين
إن السبب الرئيسي لإلةابي بالتذيفن الفطري بما فيةا ذيفان ايفال هو ت اول أعالف تحتوي عوَ هذا الذيفان المفرء من 

 الفطور ال اميي عوَ ايعالف ويفرء الذيفان خار  الجسم وتح ي اً في الموا  اللوفيي ع   توافر الشروط المالئمي لذلض .
ن مةطو  يطوق عوَ مجموعي من المركبات الذيفا يي القريبي من بل ةا في تركيبةزا الب زائي أو بشكل عام ايفالتوكسي

. وتتةف هذت الذيفا ات  M1وه اض أ واع أخرى مثل  B1,B2,G1,G2الكيميائي . وهذت الذيفا ات تقسم إلَ أ واع ت عَ 
فيزي وتحتزا  إلزَ  رجزات عاليزي مزن الحمو زي أو بكو ةا مركبات ثابتي ومقاومي كتتخرب بسةولي في ايطلمزي والمزوا  اللو

 القوويي لتخريبةا .
أخطر هذت الذيفا ات وعا ة ما يؤ ي إلَ إةابات مر زيي فزي جميزو أ زواع الحيوا زات والطيزور بلز    B1يلتبر الذيفان

 ت اول ايعالف المووثي ب  .
مثزل فطزر الرشاشزيي   Aspergillus Genusهذت الذيفا ات تفزرء مزن بلزـض الفطزور التزي تتبزو لجز س الرشاشزيات 

وفطززززززر  Fumegatus Aspergillusوفطززززززر الرشاشززززززيي الزززززز خ ا   Aspergillus Flavusالةززززززفرا  
. وفطززر الرشاشززيي  Penicillium Puberulum وفطززر الب سززووي وم  Aspergillus Parasiticusباراسززيتيكوس

 .B1ها ذيفا اً أخطر 12التي ت ت  أكثر من  Aspergillus Flavusالةفرا  
هذا الفطر ي مو عوَ ايعالف وخاةي عوَ الفزول السزو ا ي والزذرة الةزفرا  وكسزبي القطزن وحتزَ عوزَ الفرشزي ع ز  
توافر الرطوبي والحرارة المالئمتين لذلض . وه الض عترات كثيرة من هذا الفطر بل ةا يفرء ايفالتوكسين وبل ةا كيفرء 

ين الحبوب والموا  اللوفيي بةورة غيزر جيز ة وفزي أمزاكن كتتزوافر فيةزا الشزروط هذا الذيفان .في كثير من ايحيان يتم تخء
الةحيي الم اسبي من تةويي وحرارة و سبي رطوبي مما يؤ ي ذلض إلَ تكوين وسط مالئم ل مو الفطور عوَ هزذت ايعزالف . 

وبالتزالي تقزوم هزذت الفطزور  % 91 رجي مئويي والرطوبزي ال سزبيي عزن  45فالذيفان يفرء كوما ارتفلت  رجي الحرارة عن 
بززإفراء ذيفا اتةززا الخطيززرة   أي ززاً مززن اللوامززل المسززاع ة هززي تطفززل ال يزز ان والحشززرات عوززَ ايعززالف خاةززي ايعززالف 

 . % 12المجروشي أو المكسرة والتخءين الطويل لولوف بشروط غير ةحيي مو ارتفاع رطوبي الحبوب عن 
ومزن   Aspergillus Ochracensيفرء من الرشاشيي أكراسزين Ochratoxinالذيفا ات ايخرى ل ذيفان ايوكرا 

   Vomitoxinو  Trichothecenes T-2والترايكوتيسزين  Zearalenoneذيفزان ءيرالي زون  B ,Aأهمةزا اي زواع 
والذي يوج  في أ واع متل  ة ت مو عوَ الذرة الةفرا  والذرة البي زا  و الشزلير   Fusariumوت ت  من فطر فيوءاريوم 

 والبذار الءيتيي .
 :Clinical Signs األعراض السريرية 

غالباً ما تالحظ ايعراض في الةيةان الةويرة وتظةر بل  خمسي عشر يوماً من ت اول اللوف المحتوي عوَ الذيفان 
الزريش وتةز ل ايج حزي و زلف الشزةيي وتراجزو فزي ال مزو وه زاض أحيا زاً بلزض اكرتجافزات    ويالحظ فزي الب ايزي ا تفزاش

خاةي في الحبش والبط وأحيا اً يالحظ إسةال . ويب و عوَ الطائر  لف في ايرجزل وعزر   ز  يتطزور إلزَ شزول يترافزق 
عزي الزذيفان وحالزي القطيزو الةزحيي أحيا اً بأعراض فقزر الز م وتكزون  سزبي اصةزابي وال فزوق مرتفلزي وذلزض يلتمز  عوزَ جر

واصجةا ات ايخرى وايمراض ايخرى المةاحبي في القطيو . يظةر في  طلان ايمزات ا خفزاض  سزبي الفقزس وخةزوبي 
البيض وترتفو  سبي  فوق ايج ي في اييام الستي ايولَ مزن التح زين . والز يوض تةزاب ب زلف الخةزوبي . ويحز   فزي 

ض إ تا  البيض وةور حجم  وءيا ة التبقو ال موي   وعموماً ع  ما تةزل  سزبي ايفالتوكسزين فزي القطلان البيا ي ا خفا
 غ / كغ ( تكون كافيي ك خفاض  سبي إ تا  البيض وا خفاض  سبي الفقس . 1.0اللوف إلَ ) 
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خسزائر بسزبب  وفي بلض الحاكت تبز و اصةزابي كام زي ) تحزت سزريريي ( حتزَ  ةايزي فتزرة التربيزي ولك ةزا تزؤ ي إلزَ
 تراجو ال مو وا خفاض في اص تا  .

أو مرض الجامبورو أو   Kيالحظ ك مات ءر ا  في ع الت الفخذ و الة ر وتحت الجو  تشب  أعراض  قص فيتامين
 التسمم بمركبات السوفا .

 T2فزي حزال ذيفزان تكرار ح و  اصةابي يسبب تثبيطاً م اعياً وءيا ة  ابويي الطيزور لإلةزابي بزايمراض المختوفزي   و
يالحظ إ افي لمعراض السابقي خرو  سوائل مة ومي مزن الملز ة بشزكل يشزب  التقيزؤ   وتزرق  شزرة البي زي فزي الز جا  

 البياض ويالحظ توءم الرأس واءر اق في الجو  واللرف وال اليتين   واختالجات .
 : Postmortem Lesionsاآلفات التشريحية 

اخويي أيي تويرات مر زيي سزوى تويزرات طفيفزي ع ز ما تكزون  سزبي الزذيفان م خف زي فزي    ك تظةر عوَ ايع ا  ال 
اللويقي . ويظةر ع   اء يا  هذت ال سبي أعراض الير ان عوَ ايع ا  وذمزي ملممزي فزي ايع زا  ال اخويزي وتحزت الجوز  . 

يلي وغالباً شاحباً وتظةزر عويز  عقيز ات  خريزي ويكون الكب  هو الل و المميء باصةابي فيب و الكب  متوءماً فا  اً لوو   الطب
( كمزا  Mottled Liver ةزويرة بي زا  واسزلي اك تشزار ويزء ا  ترسزب الشزحوم فيز  ويظةزر ع  ئزذ مبزر ش المظةزر )

 ويالحظ استسقا  في التامور .
تجويزف البريتزو ي استسقا  عام في الجسم واكستسقا     يمت  إلَ ايجواف ال اخويي حيز  يالحزظ سزوائل مةزويي فزي ال

وتحت الجو  كما ويوج  ه اض التةاب وتوءم في الكويتين .وفي بلض الحاكت بسبب إةابي الكويتين يكزون الحالبزان ممتوئزين 
بززأمالح البولززي وتةززاب ايملززا  بالتةززاب رشززحي بسززيط كمززا لززوحظ أحيا ززاً ت ززخم بسززيط فززي كززل مززن الطحززال والب كريززاس 

 ل مور مو غ ة التيموس.والجراب وهذا ايخير    يةاب با
 وإذا فحة ا مقطلاً  سيجياً من ايملا  يالحظ ءيا ة الطبقي المخاطيي .

وإذا أخذ ا مقطلاً خووياً من الق اة الةفراويي يالحظ تكاثر خاليا الطبقي البشريي بشزكل ءائز  ع ز  فزي ايحزوال الطبيليزي 
ات في هيولَ الخويي وتأخذ شكالً حبيبياً خاةي في فزرا  الزبط ا كماش الخاليا الكب يي المةابي وت خم  وى الخاليا مو فجو

وءيا ة الخاليزا البي زا  متلز  ة ال زوى و الخاليزا الومفيزي حزول الق زوات البابيزي وتكزاثر مفزرط فزي   زاة الةزفرا  بلز  حزوالي 
 الكوويي . أسبوعين من ت اول الذيفان مو فرط ت س  فيةا وثخا ي الكبيبات الكوويي وسماكي بطا ي اي ابيب

لق  وج  أن هذا الذيفان يؤ ي إلَ إةابي ج ران الشليرات ال مويي وءيا ة اصةابي بالك مات وهذا يشير إلَ الةوي مزو 
 قص فيتامين ض و أي اً يؤ ي إلَ ا خفاض ترسب ةباغ الل الت وهذا كو  يؤ ي إلَ ا خفاض وت  ي  وعيي لحم الفرو  

ذكر بلزززض ايبحزززا  أن ايفالتوكسزززين يلتبزززر مزززا ة مسزززرط ي الم زززت  ورف زززةا مزززن  بزززل ملامزززل تح زززير الوحزززوم . وتززز
Carcinoginic  وخاةي ايفالتوكسين  وعB1  ومن ه ا يزأتي خطزر التزذيفن الفطزري فزي ايطلمزي وآثارهزا المتبقيزي فزي

 لحوم ال واجن المستةوكي عوَ ةحي اك سان .
 : T2الصفة التشريحية عند اإلصابة بذيفان 

الوزون فزي  اعز ة الفزم و  زرب   زاة الولزاب وعوزَ الوسزان والتةزاب الق زاة المل يزي الملويزي ـ عقي ات بي ا  إلزَ ةزفرا  
 مور الجراب والتيموس ـ ت كرء المل ة الو يي والقا ةي ـ التةاب جو  ايةابو ـ شحوب  قي اللظام ـ  قاط  ءفيي مةزفرة 

 عوَ الكب  ـ وترسبات بي ا  تشب  ال قرس ت تشر عوَ أع ا  مختوفي .
واصةابي بالترايكومو اس وذيفا ات ايوكرا  وايفزال ومزرض الجمبزورو   Aيجب تفريق هذت الحالي عن  قص فيتامين 

 وال قرس الحشوي .
 تأثير ذيفان األفال على المناعة :

ع   ح و  اصةابات بايفالتوكسين لوحظ في كثير من الحاكت تلرض القطيو إلَ ع ة أمراض أخرى حي  وج  أن 
ايفالتوكسزززين يءيززز   ابويزززي الطيزززور لإلةزززابي بزززايمراض   ففزززي الززز جا  يءيززز  مزززن  ابويزززي الطيزززور لإلةزززابي بايكريزززات 

ووجزز   Salmonellosisو ا  السززالمو يالت  s Disease,Marekايعوريي)الكوكسززي يا ايعوريززي ( ومززرض مززارض 
حي  لوحظ ع   توذيي ال جا  عوَ أعالف محتويي  Immunosuppressionأي اً أن ذيفان ايفال يسبب الكبت الم اعي 

عوَ الذيفان  مور في غ ة فابريشص وغ ة التيموس ) التوتي ( وهي من أهم أع ا  الجةاء الم اعي إ افي إلزَ تويزرات 
و زلف  IgMو   IgGيوي ال مويزي ) ا خفزاض مسزتوى بزروتين المةزل وا خفزاض الوووبيوزوين الم زاعي  زوعمتل  ة بالةز

 في ال جا  والحبش   Cell Mediated Immunityاكستجابي الم اعيي الخوويي
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 تأثير ذيفان األفال على نوعية العليقة ومحتواها من المكونات الغذائية :
ع  ما تكون  سبي ال هن والبروتين م خف ي في اللويقي عن الح  الطبيلي أو ي قةةا وج  أن خطر ايفالتوكسين يء ا  

  Aويزؤثر الزذيفان أي ززاً عوزَ الفيتامي ززات حيز  يتفاعزل مززو الفيتامي زات الم حوززي بالز هون مثزل فيتززامين D3و  B2فيتزامين
 مما يخفض من مخءون هذين الفيتامي ين في الكب  . Dوفيتامين 

 ية من هذا المرض :اإلجراءات الوقائ
 ـ استلمال أعالف ذات  وعيي جي ة من مةا ر موثو ي .

 ـ حفظ ايعالف بشكل جي  بلي ة عن الرطوبي وفي مكان جاف وبار  وع م تخءي ةا لفترة طويوي .
ـ ع م تخءين الحبوب أو تلبئتةا وهزي سزاخ ي بزل يجزب أن تكزون مبزر ة ل رجزي حزرارة الوسزط الخزارجي ومراعزاة تخزءين 

 ك يس أكياس اللوف بشكل يسم  بالتةويي الجي ة وت
ـ ع م جرش الحبوب بكميات كبيرة وتح ير ما يوءم لل ة أيام فقط ين اللوف ال اعم أكثر  ابويي ل مو الفطريات من الحبوب 

 الكاموي   ويف ل حفظ اللوف بشكل محبب والملاموي الحراريي لولوف تفي  في تقويل هذت المشكوي .
 ات الفطور لولوف ع   ال رورة لم و  مو الفطور عويةا ولكن هذت الم ا ات ك تفي  بل  إفراء الزذيفان ومزن ـ إ افي م ا

 هذت الم ا ات  ذكر ل
.هي روكسي 4غ/كغ .  Glycol  Propylene 1.5- 1.5غ/كغ و غويكول بروبيوين Thiabendazole 1.1ثيب  اءول 
كغ وب فسجيي الج تطيان . وتلتبر سوفات ال حاس ما لاً ل مو الفطور  ليفاً في 1غ/ Hydroxyquinoline .5 -8كي ولين 

أعالف ال واجن.إ افي إلَ موا  أخرى كثيرة تم و  مو الفطور وهذت الم ا ات تؤثر عوَ الفطور وليس عوَ الذيفان ومزو 
رهم و ايي خير مزن   طزار عزال  " وذلزض بلز م ذلض يلتبر استلمال هذت الم ا ات من ايمور المكوفي وه ا ي طبق القول "  

 تةيئي الظروف الم اسبي ل مو الفطور عوَ ايعالف .
 : Antimycotoxinsمضادات سموم الفطريات 

حي  ت مص سزموم الفطريزات عوزَ   Toxin Binderتستخ م بلض الموا  الكيميائيي كموا   ا رة عوَ ربط الذيفا ات
ةززةا مزن ايملززا  ومززن المزوا  التززي لةزا القزز رة عوزَ اك مةززاص ه زاض الفحززم ال شززط سزط  هززذت المزوا  وبززذلض يم زو امتةا

والءيوليت وب تو ات الةو يوم   وعموياً لم تلط هذت الموا   تائ  جي ة وبقي استخ امةا مح و اً وه ا يجزب الت ويز  أ ز  ع ز  
 ات الكوكسي يا واص افات اللوفيي ايخرى استلمال هذت الموا  يجب التأك  من ع م تلار ةا مو الم ا ات الحيويي وم ا

ومن جةي أخرى فإن استخ ام هذت الموا  كيكفي لمكافحي التسمم الفطري لكن يجب اتخاذ اصجرا ات المذكورة سابقاً لتخفيف 
 أو م و إفراء الذيفا ات .

 : Treatmentالعالج 
يزور ذات ايعزراض المتق مزي كتسزتجيب لولزال  وفزي عا ة يتم شفا  الطيور بل  تويير اللوف أو إءالي السبب ولكزن الط

ال ةايي    ت فق أو يز خفض إ تاجةزا بي مزا الطيزور ذات ايعزراض البسزيطي  ز  تشزفَ بلز  توييزر اللوزف بسزرعي وه زا يف زل 
كثار من إعطا  إعطا  عويقي ذات  وعيي جي ة غ يي بالطا ي و البروتين مو اك تبات إلَ ءيا ة الفيتامي ات الم حوي بال هون واص

 الما  .
 :  Mold Inhibitorsبعض أنواع مضادات الفطور المستخدمة

تستخ م عا ة بلض م ا ات الفطور لتثبيط  مو الفطور وبالتالي ع م إفراءها لوذيفا ات وفيما يوزي أهزم هزذت الم زا ات 
 روبيو ات ( .ل) البروبيو يض وهو أف وةا ـ حمض الخل ـ حامض البوريض ـ حامض الوبن ـ ميثيل الب

 ك يفي  إ افي م ا ات  مو الفطور بل  إفراء الذيفا ات بل يجب إ افتةا بو ت مبكر كو ايي من  مو الفطور الالحق .
تطرح الذيفا ات الفطريي بل  امتةاةةا من ايملا  ووةولةا إلَ ال م عزن طريزق الكبز  الزذي ي قزي الز م م ةزا عزن طريزق 

يؤ ي إلَ  قص مل ل الحمض ايمي ي المثيو ين المستقوب من ي لكس سوباً عوَ عوزَ  مزو عمويات ايكس ة واكرجاع وهذا 
من اكحتيا  الطبيلي لوتقويل من أ رار  % 75 – 45الكفا ة اك تاجي لوطائر   لذلض ي ة  بءيا ة إ افي المثيو ين ب سبي 

 الذيفات و قص المثيو ين وبالتالي الح  من تأخير ال مو .
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