
1 االلتهاب الشعبيى املعدي

يوجد ثالثة أنواع لإلصابة بفيروس���ات االلتهاب الشعبى 
)IB( حس���ب األماكن التى تحبها عترة الفيروس، النوع 
الكلوي والتنفس���ي وهما يظهران ف���ى األعمار الصغيرة 
وخاص���ة فى عمر 3-6 أس���ابيع إلى 8 أس���ابيع، النوع 
التناس���لى قد يظهر فى األعمار األكب���ر، وفى هذا العمر 
تعتب���ر اإلصابة خطرة حيث تؤدى إلى تش���وهات فى قناة 

البيض وتالزم الطائر طوال حياته اإلنتاجية.
األعراض الكالس���يكية المعروف���ة للمرض لم تعد تظهر 

بوضوح لألسباب اآلتيه:
1- اإلصاب��ة بالعترات المتحورة ال تعطى صورة واضحة 

ومحددة للمرض.
2- مدة الحضانة قصيرة وتتراوح من 18-36 ساعة ومدة 

المرض قصيرة من 2-6 أيام.
3- األع��راض التنفس��ية تكون أكثر وضوح��ا فى الطيور 
الت��ى يقل عمرها عن 3 ش��هور وقد يص��ل النفوق الى 
60% أما الطيور البالغة فقد ال تظهر أى أعراض مميزة 

على الطيور ولكن إنتاج البيض ينخفض.
4- الطي��ور المصابة تبقى حاملة للفيروس وتفرزه لمدة 5 
أسابيع بعد العدوى عن طريق الزرق وافرازات األنف، 
والعدوى س��ريعة في القطيع المص��اب وتحدث العدوى 
بالتج��اور، والفيروس ينتقل ويدخل الجس��م عن طريق 

الجهاز التنفسى.
5- الطي��ور الت��ى أصيبت وش��فيت تحم��ل المناعة طوال 
حياته��ا، وه��ى تنق��ل المناعة ع��ن طري��ق البيض إلى 

الكتاكيت التى تحمل المناعة لمدة 3 أسابيع.
6- كم��ا توجد أجس��ام مناعية فى الدم��وع وملتحمة العين 

ويمكن الكشف عنها باستخدام اختبار االليزا.
7- قد يتعرض القطيع لعترات ضعيفة تتس��بب فى إحداث 

مناعة جزئية للقطيع.

8- ق��د يكون قد س��بق تحصي��ن الدواجن لعت��رات مقاربة 
لألن��واع االنتيجيني��ة الخاص��ة بالع��دوى الحديثة، ألن 
هناك درجة من درج��ات المناعة التبادلية ضد العترات 

المختلفة من الفيروسات.

التحصين باللقاحات:
* كل م��ن اللقاح الح��ي أو الميت يتم اس��تخدامها إلحداث 

مناعة ضد فيروس المرض.
* اللقاح الحى يستخدم فى دجاج اللحم وكذلك فى التحصين 

األولى ألمهات التسمين والبياض.
* اللقاح الميت الزيتى يستخدم فى الدجاج عند بداية وضع 

البيض.

أهم عترات اللقاحات:
1- عترة الماسيويشتى، وهذا اللقاح الشائع االستخدام.

2- يستحسن استخدام )اللقاحات من الفيروس المعزول من 
المنطقة نفسها أو البلد.

3- )ه� 120( من أكثر اللقاحات المستخدمة فى العالم ألن 
اإلصابة بهذا الفيروس كثيرة.
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