
مرض الجراب الخمجيالجمبورومرض 

Infectious Bursal Disease Gumboro Disease

تعريف 

تصف مرض فيروسي حاد شديد السراية للدجاج غير البالغ ي

راب بتعطيل الجهاز المناعي وخاصة الخاليا اللمفاوية في ج

وق فابريشص إضافة إلى تأخر النمو مع حدوث نسبة نف

.معتدلة 

اذا يصانيؤثر المرض بشكل كبير على المناعة الخلطية للص

أقل من ثالث أسابيع كانت العدوى بعمر 



Etiology:المسبب

 النمط األول -فيروس  بيرنا الطيريةAvian birna virus type1

birna viridae familyفيروسات البيرنا الطيريةو جنس

 1984عام حتى  صنف المسبب سابقاً ضمن عائلة فيروسات البيكورنا.

سلسلة مضاعفة من  الرناRNA (A +B ) (  غير مغلف ) وهو فيروس عاري

يمكن أن ولكثير من المطهرات مثل اإليثر والكلوروفورممقاوم للعوامل البيئية

.أشهر 5-4لمدة الدواجنيبقى حياً في حظائر

 ال يتأثر بدرجة -يقاوم الوسط الحامضيPH=2 ويتعطل في درجةPH=12

 مْ 70ساعات ولكنه ال يتحمل درجة  5ْم لمدة 56يتحمل درجة حرارة

.لمدة نصف ساعة 

 يتأثر الفيروس بالفورمالين ومشتقات الفينول ومركبات األيودين.

 نانومتر 65حتى 55يتراوح قطر الفيروس من  .



تصيب األسماك والرخويات 

 تتكون عائلةBirnaviridae

:أجناسأربعة من 
 Avibirnavirus يصيب الطيور

 Blosnavirus }

 Aquabirnavirus}

 Entomobirnavirus     تصيب الحشرات



Etiology 2 المسبب

نمطان مصليانSerotypes :تفرق باختبار التعادل المصلي

الدجاجهو المسؤول عن إحداث اإلمراضية في :النمط المصلي األول
:ويسبب تثبيط مناعي للطائر ويضم هذا النمط كالً من

Classic IBDVالذراري الممرضة الكالسيكية1.

 VVIBDVالذراري شديدة الضراوة2.

Variant Strainsالمتغايرة      الذراري3.

 Vicinal Strainsاللقاحيةالذراري4.

غيرتالفات تختلف ذراري النمط المصلي األول فيما بينها بصفات مولد الضد لكن االخ
%  30حيث أن العالقة التصالبية بين هذه الذراري قد تصل حتى كاملة 

  سبب بدون أن يالحبش والبط والدجاجعزل من : النمط المصلي الثاني
.أعراضاً مرضية لديها 

ختالفات مولد الضد وجدت في النمط المصلي الثاني ا.

 يالنمط المصلي األول والثانذراريالتوجد حماية تصالبية بين



Variant IBDV strains الذراري المتغايرة

Viral Protein Structureالتركيب البروتيني للفيروس

الذي يعتبر محدد VP2اجزاء بروتينية اهمها الجزء 6–5يتألف من يتركب الفيروس 
.(لةويحفز انتاج األجسام المضادة المعاد)المتاعية مستضدي وله الدور الرئيس في االستجابة 

 عزلت من بغض البلدان

 سيكيالنمط الكالذراريو المتغايرةالتوجد مستضدات تعادلية مشتركة بين  ذراري

األموية وجد أن الذراري المتغايرة تستطيع اختراق مستويات مرتفعة من المناعة
شص بشكل أقوى من الذراري الكالسيكية مع احداث ضمور شديد في غدة فابري

.مسببة تثبيط مناعي

%5أقل من المتغايرة تسبب نفوق في الذراري 



Etiology 3

 ًمعادلة ومرسبةيشكل الفيروس أضدادا

 النوع مختلفة بصفات مولد الضد عن صفاتمغايرةتم كشف ذراري
.  المصلي األول 

هذه الذراري تسبب تثبيطاً مناعياً لدى الطيور المصابة

 وفي بعض األحيان عزلت الذراري المغايرة من دجاج كان يملك
.أضداداً معادلة للنمط المصلي األول 

رة أن تستطيع اللقاحات المعطلة والحية المحضرة من الذراري المغاي
ات تحمي من العدوى بالذراري الكالسيكية والمغايرة ولكن اللقاح
عرضة المحضرة من الذراري الكالسيكية لم تستطع حماية الطيور الم

.ي المغايرة رللعدوى بالذرا



Epidemiology:وبائية المرض

Prevalence:انتشار المرض

واسع االنتشار

ن سنة ينتشر المرض في سوريا وقد حدثت عدة أوبئة خالل العشري

دواجنالماضية أدت إلى حدوث خسائر اقتصادية كبيرة في صناعة ال

Hosts:قابلية العدوى

 من العمر ، 6-3يصيب الدجاج الصغير واليافع خاصة بين األسبوع

أسابيع بالعدوى لكن دون أن 3ويمكن أن تصاب الطيور األصغر من 

.تظهر عليها أعراٌض سريرية 

البط تم عزل النوع المصلي األول من خالل أوبئة حقلية من الحبش و

يها جل أعراٌض واضحة عليتسيدون ، لكن والحمام وصغار النعام

.؟



Transmissionانتقال العدوى

 بنتقل السرايةيعد مرض الجمبورو من األمراض الشديدة:

 مكن ويالبراز، فالطيور المخموجة تطرح الفيروس مع جهاز الهضمطريق عن

أن يلوث الماء والعلف ومعدات الحظائر األخرى 

.أشهر  4-2يتواجد الفيروس  في بيئة حظائر الدواجن وقد يبقى حياً لمدة 

 يوماً 50يبقى معد في الماء والعلف والبراز الملوثه لمدة.

 يتم االنتقال بشكل مباشر وكذلك بالطرق الميكانيكية

 يلعب الذباب والديدان األخرى إضافة للقوارض  دوراً في نقل العدوى

  ال يوجد إثبات على اانتقال المرض عمودياً عن طريق البيض

 الطيور الشافية ال تحمل الفيروس خاصة مع تقدمها بالعمر



 Pathogenesis:اإلمراضية

 الخاليا ويتواجد الفيروس بعد العدوى بعدة ساعات في الخاليا البالعة
كبد ويدخل اللمفاوية لألعورين والعفج والصائم ثم يصل الفيروس إلى ال

.لى األنسجة واألعضاء األخرى وجراب فابريشصإمجرى الدم ليصل 

 ئية يهاجم هذا الفيروس الخاليا اللمفية الباأيام 3أو 2بعد حضانة تدوم

ى مثل غير الناضجة  في جراب فابريشيص وفي أعضاء ليمفاوية أخر

.  الغدة الزعترية، الطحال، و لوزات األعورين

لوباء يتلو خمج الجراب تفريم دموي ثاني شديد ، عادة يكون الخمج أو ا
ظيرة يكون القطيع شديداً جداً بينما الخمج الثاني في نفس الحاألول في

أقل إمراضية

بر الدم الخاليا اللمفاوية التي تصل للجراب عفهدف الفيروس اصابة  
الخاليا اللمفاوية نوع ب تدعى .ناضجةوتتطور عادة إلى خاليا لمفاوية

B-cells lymphocytes خاليا ومعظمB  تكون من نوع المستهدفةIgM

+ 





التثبيط المناعي والعمر عند العدوى

 ةمناعة أمية جيدلصيصان ال تمتلك(  أسابيع 3قبل ) العدوى في األيام األولى

بدون ظهور أعراض سريرية subclinicalأو تحت سريرية تكون صامتة

ـبيصبح القطيع أكثر عرضة للعدوى أي ثبيطا ً مناعياً دائماوتسبب

–فقر الدم المعدي –التهاب القصبات المعدي –النيوكاسل –مرض مارك 
التهاب الجلد المواتي وغيرها 

تمتلك جيد لتنتج أجياالً من هنا تأتي أهمية تحصين قطعان األمهات بشكل •

األيامالعدوى في تحميها من(مناعة أمية) جيداً من أضداد المرضمستوى

.المبكرة من عمرها 



في األعمار الكبيرةلخمج ا

 تثبيطاً مناعياً عابراً الخمج  بعد األسبوع الثالث.

أي كلما تأخر حدوث العدوى كان التثبيط المناعي أقل.

ية مع إن االنخفاض الشديد في عدد الخاليا اللمفاوية البائ
ط تهدم نسيج الجراب هو السبب المباشر لحالة التثبي

المناعي وضعف إمكانية الجسم على االستجابة بعد 
رضية التحصين وهبوط مقاومته ضد مختلف المسببات الم

.التي يتعرض لها الطائر خالل حياته اإلنتاجية 

حدث إضافة إلى التغيرات التي تحدث في الجراب فإنه ت
مفاوي تغيرات نسيجية مشابهة في باقي أعضاء الجهاز الل

التي تلعب دوراً Tمما يعطل وظيفة الخاليا اللمفاوية التائية 
في المناعة الخلوية 



SignsClinical:األعراض 

 أيام من التعرض للعدوى 3-2تالحظ األعراض ة بعد -فترة الحضانة قصيرة.

 ساعة من للعدوى 24لتغيرات النسيجية المرضية على الجراب بعد نالحظ.

األعراض :Clinical signs

ل إلى يبدأ ظهور األعراض عادة في اليوم الثالث بعد العدوى وتستمر حتى تص

يومين الثامن ثم تتراجع وتختفي نهائياً بين الفي اليوم الخامس والسادسقمتها 

.  ويعد سير المرض هذا مميزاً لإلصابة الكالسيكية والتاسع 

 بداية األعراض  نقر المخرجVent picking .

 متسخاً يبتل الريش ويلتصق حول فتحة المجمع ويبدو-إسهال مائي أو مبيض  .

ش ضعف شهية ويتأخر نموها مع ظهور عالمات الخمول والتعب ، ينتفش الري

ارة الجسم ترفع حر.



SignsClinical:األعراض 

در مع قد يرقد الطائر على األرض ورأسه متدٍل لألسفل أو منكمش نحو الص

واألرجل وفي النهاية تقل حركة الطيور ، ظهور عالمات رجفان الجسم 

.  وتغلق العينين ويحدث النفوق 

 التي تظهر األعراض المذكورة  على الطيورفي الشكل الكالسيكي للمرض

%  100إلىوتصل نسبة اإلصابة بشكل فجائيال تمتلك أضداداً نوعية 

في سالالت % 30-20بينما تتراوح نسبة النفوق من عدد قليل إلى حوالي 

(رعايةفي فترة ال) في سالالت البيض الخفيفة % 60من اللحم وإلى أكثر 

 حاالت العدوى بالذراري شديدة في% 90بينما قد ترتفع إلى أكثر من

VVIBDV.الضراوة 



IBDV



Gross lesions: اآلفات التشريحية 

 يعطل )عضالت الصدر والفخذين مع  نزف دموي  عليهااحتقان
(آلية تخثر الدم

نزف  على قاعدة القلب واألمعاء ً .أحيانا

 تجفاف عام للجثة وتحتوي األمعاء على مفرزات مخاطية زائدة

ةتتأذى الكليتان حيث تكون باهتة اللون مع وجود نقاط نزفي

شديداً مما خماامتالء الحالبين بأمالح البولة وأحياناً تتضخم الكلية تض
يفقدها وظيفتها الطبيعية

لنافقة من وتكون تغيرات األمعاء والكليتين أكثر وجوداً في الطيور ا
التي تكون في مراحل متقدمة من اإلصابة ، المرض أو تلك 

ا ذبحت الطيور بينما تبدو الكليتان طبيعيتين بدون تغيرات تذكر إذا م
.وهي في طور المرض الكالسيكي 



األفات التشريحية



Gross lesions األفات التشريحية

 يعتبر هدفاً حيثفابريشصتشاهد التغيرات األكثر تمييزاً في جراب

:لفيروسات الجامبورو ويحدث عليه التغييرات التالية 

الوزن يبدأ الجراب في اليوم الثالث بعد العدوى بالتضخم بالحجم و

. وزيادة االحتقان الدموي بسبب الوذمة( تضخم التهابي ) 

عين ثم في اليوم الرابع يصل الجراب إلى مثلي الوزن والحجم الطبي

الخامس بعد لحجمه الطبيعي في اليوميتراجع بعد ذلك ويعود

ويصبح ( بالضمور ) العدوى ثم يستمر بصغر الحجم 

.والوزن الطبيعي في اليوم السادسأقل من الحجم 

نها في اليوم الثامن بصاب بالضمور وتصل إلى ثلث وز•

.ويتغير لونها للرمادياألصلي تقريباً 



Lesions  التشريحية األفات

لثاني أو أما التغيرات المرضية األولى على الجراب فتالحظ بدءاً من اليوم ا

الثالث حيث يغطى سطحه المصلي نضح أصفر

.Gelatinous yellowish transudateهالمي 

 ويصبح التخطط الطولي للجراب واضحاً من السطح الخارجي

.الكريمي ويتغير لونه األبيض الطبيعي إلى اللون

الطبيعي تختفي النضحة الصفراء الجيالتينية مع عودة الجراب إلى حجمه

.بعد أن يصبح ضامراً ويصبح لون الجراب كريمي 

يرات للجراب في اإلصابات الشديدة تغ( الداخلي ) حدث على السطح المخاطي ي•
وأحياناً نزف necrotic foci( تنكرزية ) مرضية مختلفة فنشاهد بؤر نخرية 

.ecchymoticأو كدمي منتشر petechialحبري 

وسطحه المخاطي plicaeأحياناً يكون النزف شديداً معمماً في ثنيات الجراب •
وفي مثل هذه الحاالت يخرج البراز مدمماً بشكل شديد



Lesions األفات التشريحية 

عة يتضخم الطحال بشكل بسيط أحياناً مع وجود بؤر نخرية موز
بانتظام على سطحه ،

المعدة أحياناً نزف دموي في الطبقة المخاطية في المنطقة الفاصلة بين
هذا النزف قد يكون شديداً ويبدو كشريط Gizzardالحقيقية والقانصة 

.أحمر داكن أو مزرق في هذه المنطقة 

 باللونإضافة إلى احتقان الكبد وتخططه

الرمادي الفاتح واألحمر

تضخم ووزمة في الغدة: من اليسار الى اليمين

ةأيام بعد الخمج وقد تكون نازف5عودتها للحجم الطبيعي بعد 

أيام من الخمج8ضمور الغدة الى ثلث حجمها الطبيعي بعد 





.



Lesions  األفات التشريحية

 ديدة الضراوة الماضي بالذراري شفي تسعينياات القرن في األوبئة التي حدثت في
ظهرت نفس التغيرات المرضية السابقة لكن VVIBDVلفيروس الجامبورو 

ثانوي بصورة أشد إضافة إلى حدوث آفات مرضية في أعضاء الجهاز اللمفاوي ال
والطحال ونقي العظام حيث ظهر Thymusمثل لوزات األعورين والتوتة 

ابة اضافة الى ارتفاع نسبة االص.عليها عالمات االحتقان والنزف والضمور 
 ً .والنفوق كما ذكر سابقا

ريحية  شديدة المكتشفة حديثاً لم تحدث تغيرات مرضية وتشالمتغايرة الذراري معظم 
داً الجراب كان شديتميزت بأن ضمور لكن , الكالسيكية الذراري تحدث  كما 

% 5والنفوق كان أقل من 



Histopathology: اآلفات النسيجية المرضية 

تحدث التغيرات النسيجية في األعضاء اللمفاوية

ندرة ففي الجراب يحدث نزف شديد ووذمة مع زيادة الخاليا االلتهابية مع

. الخاليا اللمفاوية في الجريبات 

 يالحظ في مقطع الجراب الضامر تكيس الجريبات اللمفاويةLymphoid 

follicles وقلة عددهاLymphoid depletion

 يحدث فرط تنسج ليفيFibroplasia للنسج الضامة بين

.الجريبات ، تتأثر الجريبات الموجودة في قمة الثنيات قبل غيرها

Histopathology section of atrophied bursa             Histopathology of healthy bursa
الجراب السليم                                                       الجراب الضامر 



Diagnosisالتشخيص

:التشخيص الحقلي

إن تاريخ الحالة واألعراض واآلفات التشريحية المميزة للمرض
ه مؤكد إضافة إلى عمر الطائر المصاب تقود غالباً إلى تشخيص شب

:ويساعد على ذلك أيضاً بعض العالمات األخرى مثل 

 نشوء المرض السريع.

 نسبة اإلصابة المرتفعة ونسبة النفوق المعتدلة.

 أيام 7-5الشفاء السريع من األعراض خالل.

 منحني النفوق المميز للمرض.

لصيصان بينما من الصعب التشخيص الحقلي للخمج تحت السريري ل
ه الحالة الصغيرة أو الطيور التي تمتلك أضداداً نوعية ويمكن في هذ

فحص مقاطع من الجراب مجهرياً ومشاهدة عالمات الضمور وقلة 
.عدد الخاليا اللمفاوية 



التشخيص المخبري

 عن األضداد أو العامل المسببللكشف.

1– ارات االختبويستخدم  إحدالمرض في الطيور المحصنةالكشف عن أضداد
:التالية 

- اختبارAGP:Agar gel immuno diffusion ويستخدم للكشف عن أضداد
رة تطور مرض الجامبورو باستخدام المستضد النوعي وتؤخذ عينات الدم خالل فت

أسابيع 3بعد األختبار ويعاد . المرض ويفحص المصل لكشف وجود األضداد 
.لتقييم الحالةأخرى 

ي ويمكن استخدام االختبار لكشف مسبب المرض وذلك بأخذ الجراب من حوال
وضع عشرة طيور مريضة بالطور الحاد ، تقطع وتحضر منها معلقة متجانسة وت

ر مسبقاً كمية قليلة من المعلقة في حفر اآلغار ويستخدم مصل مضاد نوعي محض
.ضد فيروس الجامبورو في الحفر المقابلة 

 احل يفضل أخذ عينات الجراب في المر( الكشف عن المسبب ) في هذه الحالة
ق االختبار المبكرة للمرض قبل تطور مستويات مرتفعة من األضداد والتي قد تعي

.



Lab. Diagnosis المخبريالتشخيص 

اختبار التعادل الفيروسيVNVirus neutralization

يجري االختبار على المزارع الخلويةcell culture 

 أكثر حساسيةsensitiveمن اختبار في الكشف عن األضدادAGP لذلك ،

.ين صلمعايرة وتقييم االستجابة المناعية بعد التحلغالباً ما يستخدم 

لخالفات ولكشف اللتفريق بين فيروسات النوع المصلي األول والثاني يستخدم
المستضدية بين ذراري النمط األول باستخدام أمصال ضدية نوعية

( اإلليزا)ختبار المقايسة المناعية المرتبطة باألنزيم اELISA:

لوضع يستخدم لمعايرة األضداد في قطيع األمات أو  أنجالها وهذا يساعد في معرفة ا
المناعي للقطيع

يعد هذا االختبار ذا حساسية مرتفعة ولكن ال يعد عالي النوعيةSpecific .

المناسبين يساعد في معرفة الوضع المناعي للقطيع وبالتالي وضع برنامج التحص.

Antigen capture enzyme-linked immunosorbent assay (AC-ELISA)اختبار االليزا الالقط 

لضراوة باستخدام األجسام المضادة وحيدة النسيلة في هذا االحتبار أمكن تفريق  الذراري شديدة ا

(vvIBDV) عن الذاري الكالسيكية األقل ضراوة



المناعي ( التألق الومضائي ) اختبار األجسام الومضائية -

immunofluorescent antibody test 

يمكن الكشف عن الفيروس في األعضاء المصابة باستخدام أضداد نوعية 

موسومة بالفلورسين وفحصها بالمجهر الومضائي الخاص 

ويجرى االختبار بطريقة مباشرة أو غير المباشرة

RT/PCR-RFLPاختبار سلسلة البوليميراز 

وس للبوليميراز استحدمت االختبارات الجزئية في تشخيص المرض بتفنية تفاعل سلسلة النسخ العك

(RT-PCR )  حيث يضخم الجينVP2 IBDV VP2 gene) . ) بهذه التقنية يمكن الكشف عن

وبشكل محدود عن تحت األنماظ المصليةserotypesاألنماط المصلية للفيروس 



.

One-step strip testختبار الشريط بخطوة واحدة ا

 جسام األتم تطوير اختبارات الشريط ذات الخطوة الواحدة باستخدام

 .IBDVالمضادة أحادية النسيلة للكشف عن مستضد 

 اً  وسريع لتشخيص العدوى حقلي، وجد أن االختبار حساس ونوعي

ص بعد ويمكن بهذا االختبار كشف وجود الفيروس في أنسجة جراب فابريش

.ساعة من العدوى 36-48



:Isolation of the causative agentعزل العامل المسبب–2

روس يعد كل من الطحال وجراب فابريشص من األعضاء المفضلة لعزل الفي

:ويمكن عزل الفيروس على األوساط المخبرية التالية 

 حقن أجنة بيض دجاج ناتجة من قطيع غير مخموج أو محصن عن طريق

في أيام 7-5يوماً أو بعمر 11-9الغشاء المشيمي اللقانقي وذلك ألجنة بعمر 

كيس المح ، ويحدث فيروس الجامبورو الممرض بعض التغيرات على

ً أيام من الحقن ويكون الجنين5-3األجنة المحقونة وتنفق األجنة بعد  ة إضافمتقزما

.عليهنزف حبري ووجوداحتقان الجلدالمنطقة البطنية للجنين مع توذم إلى 

 ً وربما المخ نزف على مفاصل األصابع :قد يحدث أحيانا

.عليهخريةنقاط نمع يتوذم الكبد ويبدو مخططاً بسبب االحتقان والنزف المنتشر-

.عليهماوالكليتين ونزف منتشرالطحالواحتفان توذم -

.نخرية عليه الطحال شاحباً مع نقاطاألعشية الجنينية وفي مرحلة يصبح تحتقن -

وق األجنة غايرة حيث يكون نفتن آفات الكبد والطحال تحدث لدى حقن الفيروسات الما

.منخفضاً 



.

Cell Culture Isolation in: المزارع الخلوية 

 ينمو الفيروس على مزارع محضرة من خاليا جراب فابريشص وأمكن

ريره تطويعه لينمو على مزارع خلوية محضرة من كلية جنين الدجاج بعد تم

زارع على منابت خلوية محضرة  من خاليا غدة فابريشص وكذلك ينمو على م

.Chicken Embryo Fibroblastاألرومة الليفية لجنين الدجاج  

 العزل في الدجاجIsolation of Virus in Chickens 

سالمة في حال عدم االختبارات السابقة يمكن اجراء االختبار الحيوي األتي تحت شروط ال

:المخبرية العروفة

 أخرى محصنة ضد  ( 5) أسابيع عن طريق العين و7-3طيور حساسة بعمر 5تحقن

-72مل لكل طائر ثم تذبح الطيور بعد ( 0.05)المرض برشاحة األعضاء المصابة بجرعة 

.ساعة وتفحص آفات الجراب 80

صفر مع في الحاالت اإليجابية يتضخم الجراب ويتوذم سطحه الخارجي مع تلونه باللون األ

يور حدوث نزف وأحياناً تواجد مواد متجبنة داخله بينما ال تالحظ هذه التغيرات على الط

.المحصنة 



Prevention and controlالوقاية والتحكم

طيع اتخاذ جميع تدابير األمن الحيوي لمنع انتقال أو دخول العدوى من وإلى الق.

ظائر ويعتبر الفورم الدهيد  ومركبات الفينول واأليودين فعالة لتطهير الح
واألدوات الملوثة

مخلفاتقبل استخدام المطهرات يجب تنظيف الحظائر بشكل جيد وإزالة جميع ال

 إضافة لإلجراءات السابقة يجب مراعاة ما يلي  :

 عدم تربية قطعان بأعمار مختلفة في نفس المزرعة

حيةعزل الطيور النافقة بالسرعة الممكنة ودفنها أو حرقها باتباع الطرق الص.

ير يفضل ترك الحظائر فارغة لفترة زمنية معينة بعد التنظيف والتطه.

 منع العدوى الميكانيكية باستخدام أدوات نظيفة.

 منع دخول الطيور البرية ومكافحة القوارض التي قد تنقل العدوى

رها منع دخول الزوار وعمال الحظائر األخرى وآليات نقل الطيور إال بعد تطهي



Vaccines: اللقاحات

المضعفةلقاحات حية -1

.( الزيتية ) لقاحات معطلة -2

Live vaccinesحية اللقاحات ا
 مضعفة على المزارع الخلوية أو أجنة -لقاحات محضرة من ذراري حقلية

أو التقطير في أو الرذاذ عن طريق ماء الشرب تعطى بيض الدجاج ،  
.وتقسم إلى ثالثة أنواع حسب شدة ضراوتها . العين 

1- الضراوةمعتدلةحية لقاحات :Mild live vaccine

 وهي لقاحاتr ( مطوعة ) موهنةAttenuated إلى حد كبير بحيث تصبح
غير ممرضة للدجاج وال تؤدي إلى أية تغيرات عيانية أو مجهرية على 

:جراب فابريشص ومن أهم صفات هذه اللقاحات 

-ر المحصنة ال تؤدي إلى أية إمراضية وال تسبب تثبيطاً مناعياً عند الطيو.

-يمكن إعطاؤها في األيام األولى من العمر.

- تشكل رد فعل مناعي ضعيف.

- ال تستطيع اختراق المناعة األمية المرتفعة.



.1

2- متوسطة الضراوةة يحلقاحات :Intermediate vaccine

سبب وهي أكثر اللقاحات استخداماً وتكون مضعفة بصورة أقل من السابقة وت
اً معزولة إمراضية ضعيفة وأحياناً تحضر من ذراري ذات إمراضية ضعيفة طبيعي

ة جداً من عدوى حقلية وتختلف لقاحات هذه المجموعة في إمراضيتها من الضعيف
.إلى المتوسطة وأحياناً الضارية بشكل معتدل ومن صفات هذه اللقاحات 

 تستطيع اختراق المناعة األمية المنخفضة حتى المتوسطة.

فة تحفز الجهاز المناعي على إنتاج األضداد بوقت أبكر من اللقاحات الضعي.

توى من تسبب تغيرات على الجراب وتسبب تثبيط مناعي في حال عدم وجود مس
.المناعة األمية 

 فشلت أحياناً في الحماية من الخمج بالذراري شديدة الضراوة.

 تسبب أعراضاً معتدلة وتؤدي إلى تغيرات في الجراب.



.

Hot Vaccine( Intermediate plus): لقاحات ضارية-3

 ًوهي لقاحات محضرة من ذراري حية ممرضة غير مضعفة أو مضعفة قليال

:تعطى عن طريق ماء الشرب ومن صفاتها 

 تسبب تثبيط مناعي في حال غياب األضداد األمية.

 تسبب آفات وتغيرات على الجراب.

 ال تعطى في األعمار الصغيرة.

 تتداخل مع المناعة األمية.

 ختلفة اإلجهاد المواقع تحت ظروفالتسبب بعض األعراض المرضية في القطيع.

 اللقاحات المعطلة الزيتية: النوع الثاني:Inactivated Vaccines

تتميز تحضر من ذراري معطلة  وتعطى حقناً قبل إنتاج البيض لقطعان األمات و

.دموية طويلة األمد بأن امتصاصها بطيء وتعطي مناعة



ProgramImmunization: برامج التحصين 

-دجاج اللحم :Broilers

 نقلة الزيتي فاألجسام المضادة المت( الخامل)باللقاح المعطل تحصين األمات
دوث منع حللصيصان تؤمن لها وقاية ضد العدوى الحقلية المبكرة وبالتالي 

.وتخريب الجهاز المناعيالتثبيط المناعي

Passive Immunity: تحصين قطيع يمتلك المناعة األمية**

 يوماً واللقاح الثاني بعد 14-12يعطى اللقاح األول حسب معيار األضداد بين
.اوة اللقاح األول وكال اللقاحين من النوع المتوسط الضريوماً من14–12

 يمكن استخدام اللقاح القوي(HOT ) لمرة واحدةيوماً 14في عمر.



برامج التحصين

:تحصين قطيع يملك مستوى منخفض من المناعة األمية** 

 يوماً 12أيام ويعاد بعد 10إلى 7يعطى لقاح متوسط بين عمر.

:(منفعلة)تحصين قطيع في حال عدم وجود مناعة أمية **

 رب لقاح حي ضعيف بالرش الخشن أو التقطير أو ماء الش: اليوم األول.

 لقاح ثان متوسط بالرش أو بماء الشرب: اليوم الرابع عشر.



تحصين قطعان األمات
Vaccination of Breeders stocks

1- ا: إحدى البرامج المذكورة في تحصين دجاج اللحم إضافة إلىيطبق

لقاح معطل زيتي في األسبوع الثامن عشر بالحقن تحت الجلد أو العضل-2

صبات ويمكن إعطاؤه مشتركاً مع لقاحات أخرى مثل لقاح مرض النيوكاسل والتهاب الق

.وهبوط إنتاج البيض 

 (  تثبيط مناعي) وفي حال العدوى الشديد وخاصة حدوث العدوى في األيام األولى

كمثال يجب وضع برامج تحصين أخرى تبعاً لشدة اإلصابة ومستوى المناعة األمية و
:هذه البرامج على 

يوماً 85ثم بعمر. يوماً 35-30يوماً والثاني بعمر15-12التحصين األول بعمر

.أسبوعاً 19-18وجميعها لقاحات حية متوسطة ً ويعطى اللقاح الزيتي المعطل بين 

ويفضل مراقبة معيار مستوى تطور األضداد للتأكد من نجاح عملية التحصين

 باللقاح المعطل إذا كان مستوى 42-38األسبوع إعادة التحصين بين من الممكن

.األضداد منخفضاً 



Vaccination of Layersتحصين الدجاج البّياض

.مرها أن تتم حماية صيصان الدجاج البياض خالل األشهر الثالثة األولى من عيجب 

إذا كانت الصيصان ناتجة من أمات محصنة باللقاح الحي أو غير محصنة

.يوماً 21-14فيعطى اللقاح بين 

 عطى ي( المعطل) إذا كانت الصيصان ناتجة من أمات محصنة باللقاح الزيتي

.يوماً 28-21بعمر الحي المتوسطاللقاح

ة جميع برامج اللقاحات المذكورة سابقاً هي برامج عامة استرشادي: مالحظة

.يع وعمره تبعاً للمنطقة وحالة القطاألخصائيين قبل تعديلها من ويمكن 


