
1 األمراض الفريوسيه

األمراض الفيروسيه
مــرض »الجمبـــورو«:

م��رض »الجمبورو« مرض فيروس��ي يصي��ب الدواجن في 
عمر من 3 - 6 أسبوع حتى عمر 8 أسابيع و يؤدي إلى تثبيط 
الجه��از المناعي ويجع��ل هذه الطيور ش��ديده القابليه لإلصابة 
باالم��راض االخ��رى نتيجة نق��ص مناعتها ونق��ص مقاومتها 

لالمراض.
وبائية المرض:

ق��د تصل مع��دالت االصاب��ه إل��ى 100% و غالباً 
م��ا يبدأ النف��وق في اليوم الثالث م��ن ظهور المرض 
وي��زداد معدل النفوق في خ��الل من 5 - 7 أيام حتى 
يصل إلى 20-30 % ف��ي أغلب األحيان، وأعراض 
»الجمبورو« تظهر بص��وره وبائية في معظم أفراد 
القطيع، وي��زداد النفوق ثم يتناق��ص تدريجيا ويتبعه 
سرعه تحسن القطيع والبيض، والفيروس يظل معدياً 
لفتره من 50 - 120 يوم من حدوث الوباء حتى بعد 
إزاله القطع��ان من العنابر كذلك يظل بصوره معديه 
في المي��اه والعالئق المختلفه م��ن القطعان المصابه 

لفتره تصل إلى 52 يوماً.
فترة الحضانة:

 فت��رة حضانة هذا الم��رض قصيرة جداً و تبدأ األعراض في 
الظه��ور بعد من 2 - 3 يوم م��ن العدوى ومن األعراض تميل 
الطيور للنقر فى فتحة المجمع والتصاق الزرق بالريش في هذه 

المنطقة مع ظهور إسهال أبيض مائي.
األعراض:

فقدان الش��هية وهبوط عام على الطي��ور المصابة مع إنتفاش 
الريش في الجسم وظهور إهتزازات وإعياء شديد على الطيور 
المصاب��ة، و ينته��ي بنف��وق الطي��ور المصابة ويظه��ر عليها 
الجفاف ف��ي المراحل المتأخرة من الم��رض، وكذلك الدواجن 
النافق��ة يظه��ر عليها الجف��اف واحتقان ودكان��ة لون عضالت 
الصدر وكذلك أنزفة في عضالت الفخذ والعضالت الصدرية.

التشريح المرضي:
 يالح��ظ زيادة في اإلف��رازات المخاطية باألمعاء مع تغيرات 
في الكلي والحالب وخاصة في المراحل المتقدمة من المرض.
حوصل��ة »فابريش��يس« تعتبر أول��ى المناط��ق التي تصاب 
بالفي��روس ونالحظ زياد في حجمها نتيجة احتقانها وعند فتحها 
تجده��ا تحتوي علي إف��رازات جيالتينية صف��راء في جدارها 
الداخلي واختفاء اللون األبيض الطبيعى وظهور لون واإللتهاب 

ف��ي اليوم الخامس يتقلص حجمه��ا وتضمر تدريجيا حتى اليوم 
الثامن )يصل الى ثلث الحجم الطبيعي(.

ويالحظ وجود بقع إلتهابيه على س��طحها الداخلي وفي بعض 
األحي��ان أنزف��ة ش��ديدة ونالحظ بع��ض األنزفة على الس��طح 

الداخلي في منطقه اإلتصال بين المعدة والمعدة الغذيه.

المناعة ضد الجمبورو:
المناعة المستمدة من األمهات:

األجس��ام المناعية التي تنتقل من األم إلى الكتاكيت 
في األعم��ار األولى عن طريق صف��ار البيض هي 
الخ��ط األول للحمايه المبكره للكتاكيت ضد المرض 
إذا م��ا حدثت العدوى بهذا الفي��روس، وفترة نصف 
العمر لألجسام المناعية من األم تتراوح بين من 3 - 
5 أيام وبمعرفة مس��توى األجسام المناعية للكتاكيت 
ف��ي هذه الفترة يمكن تحديد ف��ي أي فترة تكون قابلة 
لإلصاب��ة به��ذا الفيروس، ف��إذا ما قل مس��توى هذه 
األجس��ام المناعية عن من 1 - 100 فإن هذا يش��ير 
أن القابلي��ة لإلصابة به��ذا المرض عاليه أما إذا كان 
مس��توى األجسام المناعية يتراوح من 1- 100 إلي 
من 1 - 600  فإن هذا يدل على قدرتها على الحماية، 

وهكذا كلما إرتفعت األجسام المناعية إرتفعت الحماية.
الحصول على كتاكيت م��ن قطعان محصنة جيداً وبها مناعه 
م��ن األمهات تعتب��ر أولى الخط��وات للحد من ه��ذا المرض، 
القطعان المحصنة باللقاح الزيتي يمكن أن تنقل مستوى أجسام 
مناعية لذريتها ويس��تطيع أن يعط��ى حماية لهذه الكتاكيت لمدة 
4 - 5 أس��ابيع م��ن بداية عمرها ولكن ف��ى القطعان المحصنة 
باللقاح��ات الحي��ة لهذا المرض فإنها تعط��ى كتاكيتها مناعة قد 
تصل إلى 1 -3 أس��ابيع ويفضل عند شراء كتاكيت لتربيتها أن 
تؤخذ من قطعان محصنة باللقاح الحي المضعف عند عمر يوم 
أو عند عمر 2 - 3 أس��ابيع وأن تحصن هذه القطعان عند عمر 

16 - 18 أسبوع باللقاح الزيتى أيضاً.
التحصينات:

يوجد ثالثة أنواع من اللقاحات ضد هذا المرض وهى تعتمد على 
ضراوة الفيروس ويفضل إستخدام العترات متوسطة الضراوة 
عند تحصين الكتاكيت فهى ليس لها أى تأثير مثبط على المناعة 
المس��تمدة من أمهاتها وخاص��ة إذا ما أعطى اللقاح بالحقن فهى 
تبقى فى حوصلة فابريش��يس والطحال والغذة التيموس��ية ما ال 
يقل عن أس��بوعين وبمجرد إنتهاء المناعة المنقولة من األمهات 

فإنها تحث على إحداث مناعة جيدة بعد ذلك.

األستاذ الدكتور

مصطفى فايز
أستاذ بكلية الطب البيطري

جامعة قناة السويس
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الوقاية من المرض:
يمكن الحد من حدوث مرض الجمبورو بالطرق األتية:

أوالً: التحصين وبناء المناعة
تختلف ط��رق التحصين من منطقه الى اخرى حس��ب مده و 
س��يطرة و انتش��ار المرض ) وبائية المرض(  لذا يجب إعداد 

برامج تحصين مناسبة لكل منطقة.

 ثانيـــاً: اإلجــراءات الوقائيـــة
 اإلج��راءات الوقائي��ة لألم��راض يج��ب إتباعه��ا و تطبيقها 

بصرامة لمنع إنتشارها ودخول العدوى.
األمـــان الحيـــوي:

 يجب التقليل من إنتقال العدوى بواسطة اإلنسان إلى الدواجن 
)يعتب��ر الزوار أكثر العوامل الناقل��ة للعدوى( وإذا كان دخول 
بعض الزوار إل��ى المزرعه إضطرارياً يج��ب إتباع تعليمات 
مش��ددة وصارمة نحو تغيير المالب��س و األحذية و ضروري 
غس��ل اليدين عندما ندخل المزرعه كم��ا يعطي إهتمام خاص 
له��ؤالء المترددين على الم��زارع المختلفة فال يجب أن تذهب 
من مزرعة إلى مزرعة وإال نقلنا اإلصابة،  كما يجب توظيف 
فري��ق خاص ب��إدارة مزرع��ة التربي��ه وفريق آخ��ر لمزارع 
اإلنتاج، كما يج�ب أيضاً ع��دم اإلتص�ال بين مزرعتي التربيه 

واإلنتاج إال عند الضرورة القصوى.
التدابي��ر  إتخ��اذ كاف��ة  المزرع��ة  الفنيي��ن وعم��ال  وعل��ى 
واإلحتياطات الالزمة من أجل  تالفي  نقل األمراض من قطيع 
دواجن أكبر عمراً إلى قطيع أصغر عمراً، وفي جميع األحوال  
يج��ب زيارة الدواجن األصغر س��نا أوالً ويفضل أن تكون كل 

العنابر الموجودة داخل المزرعة في عمر واحد فقط.
ويراعى أيضاً عدم تش��جيع الزائري��ن لدخول مزارع التربيه 
وخاصة خالل فترة 8 أس��ابيع األول��ى من العمر حيث يراعى 
األخ��ذ في االعتبار أن القطيع في حالة عزل وفي وضع مماثل 
للحجر الصحي ويجب عل��ى الموظفين والعمال عدم االحتفاظ 
بدواج��ن أو طيور أخرى بمنازلهم، وع��دم التعامل مع دواجن 
أو طي��ور بمزارع أخرى، كما يراعى أن جميع وس��ائل النقل 
والمع��دات المتحرك��ة المنقول��ه م��ن مزرعة إل��ى أخرى من 
الممكن أن تكون وس��يلة لنقل األمراض وعليه فيجب االحتياط 
نحو تطهيرها وتعقيمها بعنايه ش��ديده قبل السماح بدخولها إلى 

المزرعة.

و يج��ب اخ��ذ كافة االحتياطات لمنع دخ��ول الطيور البريه و 
الجارحة الى العنابر كما يجب ابعاد الكالب والقطط عن محيط 
المزرعة مع االهتمام بمقاومته القوارض والحشرات باعتبارها 
مص��در لنقل االمراض و العدوى وهو م��ا يجب متابعته على 
أس��س و فت��رات منتظم��ة و يجب وض��ع نظ��ام للتخلص من 
الطي��ور النافقة طبقا لالش��تراطات الصحية في مكان يبعد عن 

عنابر الدجاج مع ضرورة تطهيره بانتظام.
الطريقة المثلى لرعايه الدواجن تكون على أس��اس المزرعه 
ذات العمر الواحد بإستخدام برنامج دخول الكل وخروج الكل. 
وإذا كان ذل��ك النظ��ام صع��ب التحق��ق يج��ب محاولة فصل 
مجموع��ات العم��ر المختلفة عن بعضها كلم��ا امكن ذلك وبما 

يتناسب لتقليل فرص انتقال العدوى من عمر الى آخر.
 وفي حال��ة الرغبة في االحتفاظ ببع��ض الذكور في مزرعة 
االنتاج الستخدامها في اإلحالل، فيتم وضعهم في حاجز منفصل 
لمدة 3 اسابيع على االقل مع إجراء الفحوصات الالزمة للتأكد 
م��ن عدم إصابته ب��أي حاالت مرضية وذلك قب��ل خلطيهم مع 

االناث.

*****
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 الهدف من التنظيف والتطهير هوالقضاء على مسببات األمراض التي تصيب الطيور.
مواعيد التطهير:

التطهير الكامل للمزرعة يكون فى الفترة بعد إنتهاء تربية قطيع وقبل إس��تقبال القطيع الجديد 
حيث تكون الحظيرة خالية ، بمجرد تس��ويق القطيع يجب إزالة الزرق والفرش��ة وبقايا العلف 
م��ن العنبر، مع ض��رورة غمر المعدات الغير ثابتة فى المياه، ثم تنظيفها جيداً باس��تخدام كمية 
كبيرة من الماء ويفضل إس��تخدام المياه المضغوطة والس��اخنة والرش بموتور قوى مع إضافة 

المنظفات المناسبة.
ومن الجدير باألهمية أيضاً ترتيب العمل والدقة الكاملة فيبدأ التنظيف أوالً بالس��قف  ثم ألسفل 
حت��ى الوصول ألرضي��ة العنبر مع االهتمام بنظافة مداخل الهواء وم��راوح التهويه والمعالف 
والمس��اقي ومكان صرف المياه واألماكن الموجودة بخارج العنبر وفى هذه الحالة يمكن عمل 

الصيانة واإلصالحات المطلوبة ويمكن تركيب أجزاء المعدات.

التنظيف والتطهيرالتنظيف والتطهير
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مــرض النيــوكـاســل:

مرض فيروســـى له ثالث درجات مرضية تؤدى إلى أشكال 
أكلينيكيـــة مختلفة من المرض وتســـببها ثالثـــة عترات هى 

عترات الفيروسات األتيه:
1- الفيروس اإلحشـــائى الضارى: وهى تؤدى إلى بداية حادة 

من المرض وارتفاع معدل النفوق.

2- الفيروس المتوســـط الضراوة: وهويس��بب نفوق متوس��ط 
وهو أيضاً يأتى فى صورة حادة.

3- الفيـــروس الضعيف: ويكون فى صورة العدوى التنفس��ية 
المعتدله.

حدوث العدوى وانتقالها:
في��روس النيوكاس��ل ش��ديد الوبائي��ة وتحدث الع��دوى به إما 
بإستنش��اق الفيروس من الهواء أو عن طريق العلف أو فرشة، 

ويمكن أن ينتشر المرض بالهواء لمسافة تصل إلى )5 كــم(.
كما تنتقل العدوى عن طريق اإلتصال المباشر وغير المباشر، 

كما أن طيور المنازل تعمل كمخازن للفيروس.

األعراض:

1- اإلصاب��ة بالفيروس الضاري تظهر الش��كل الحاد للمرض 
م��ع نفوق يص��ل إلى 100% ويبدأ النف��وق بمعدل 20% فى 
خ��الل يومين ثم يرتفع إلى 80% في خالل 5 أيام مع ظهور 
أعراض تنفسية وعصبيه و يتوقف إنتاج البيض في الدجاج 
البي��اض و بالتش��ريح للم��رض يالحظ نزي��ف واضح على 
طول القناة الهضمية وخاصه في الغش��اء المخاطي للمعدة و 
النس��يج اللمفاوي في األمعاء كما يالحظ التهاب في القصبة 

الهوائية وإحتقان في الرئة.

2- اإلصابة بالفيروس المتوس��ط الضراوة يكون نس��بة النفوق 
فيه متوس��طة ويتميز باألعراض العصبية والنفسية ويحدث 

هبوط حاد في إنتاج البيض.

3-  اإلصاب��ة بالفيروس الضعيف تب��دأ فيه األعراض بحدوث 
نفوق متوس��ط إلى مرتفع ويالحظ وجود عالمات تنفسيه أو 
بدونها وفي بعض األحيان يحدث انخفاض في إنتاج البيض 
في الدجاج البياض واألعراض التش��ريحية المرضية عبارة 

عن التهاب في العين والتهاب في القصبة الهوائية.

الوقاية والسيطرة على المرض:

1- تطبيق إجراءات األمان الحيوي بصرامة.

2-  التحصين:
ف��ي المناط��ق الت��ي يس��توطن بها مرض النيوكاس��ل ش��ديد 
الض��راوة يحتاج إلى برنامج صارم يتضمن إعطاء لقاح زيتي 
حقنا تحت الجلد في اليوم األول من العمر مع لقاح حي ضعيف 
بالتقطير في العين. ثم إعطاء لقاح هتش���نر )ب1(  أو الس��وتا 

عن طريق الرش كل عشرة أيام.

األستاذ الدكتور

مصطفى فايز
أستاذ الطب البيطري
جامعة قناة السويس
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مرض التهاب الحنجره والقصبه الهوائية المعدي:

 ه��ذا الفيروس م��ن مجموعة »الهربس« يصي��ب الدجاج و 
يمك��ن أن ينتقل ميكانيكيا بواس��طة الحش��رات والطيور البرية 
التي تحمل المرض وال يظهر عليها أعراض. والفيروس يمكن 
أن يحمل��ه الهواء من مزرعة مصابة إلى مزرعة س��ليمة عن 
طريق الهواء الذي ينقله الى المس��الك التنفس��ية العليا والغشاء 

المخاطي للعين.

وال تحدث عدوى رأس��يه فى هذا المرض وال يمكن أن تظهر 
الع��دوى ف��ي الكتاكيت الفاقس��ة حت��ى عمر 4 أس��ابيع. وأكثر 
األعمار في تأثراً بالمرض إبتداء من عمر 8 اس��ابيع إلى عمر 

10 شهور.

في بداري التس��مين ممكن أن يظهر في عمر 4 - 15 أسابيع 
في المناطق شديدة الوباء.

وبائيــــة المرض:

1-  ظهرت العدوى في مصر ألول مرة في خريف عام 1982 
وابتدأت برامج التحصين منذ ذلك التاريخ.

2-  أكث��ر وقت يظهر فيه المرض هو أش��هر الش��تاء الباردة.  
وكذلك شهور الخريف ويقل ظهوره في شهور الصيف.

 الطيور النافقة التى مرت بعدوى المرض ولم تنفق تكتسب 
مناع��ة بقي��ة عمره��ا ولكنها تصب��ح حامالً للم��رض لمدة 
ش��هور طويلة ق��د تمتد إلى أكثر من عام كام��ل. ولذلك فإنه 
م��ن الخطورة إدخ��ال طيور من مناطق موب��وءة ما لم تكن 

القطعان الموجودة في المزرعة قد سبق تحصينها.

3- الطيور المصابة تفرز الفيروس مع اإلفرازات التي تنطلق 
عند الكح��ة والعطس.. وفي الجو العادي يبقى الفيروس حياً  
لم��دة حوالي أس��بوعين وتصبح العدوى ممكن��ة، الغبار في 
العنبر ولذا يجب أن ال يحدث إثاره للدولجن أو تطاير للغبار 

الذي يحمل معه الفيروس.

4-  فترة حضانة المرض من 5 إلى 12 يوم ومده بقاء المرض 
في القطيع من 1- 3 أسابيع.

5-  الم��رض يظهر في أح��د المناطق لمدة مح��دودة.. ونظراً 
ألن برنام��ج المكافحة يقضي على إنتش��ار الفيروس و يقلل 
م��ن ظهور المرض فقد يختفي المرض لبضع س��نين إال أنه 
ق��د يظهر فجأة مرة أخرى حينما يطمئ��ن المربون إلى عدم 
تواج��د المرض لم��دد طويلة ويوقف��ون برنامج التحصين و 

المقاومة.

6-  ف��ي المناطق الموبوءة و التي س��بق ظه��ور المرض فيها 
مرات عديدة تصبح العتاقى أقل قابلية للعدوى.

7- يظ��ل الفي��روس حياً في الحظائر التي ل��م يتم تطهيرها بعد 
العدوى بالمرض لمدة 3 ش��هور ف��ي الجو العادي كما يظل  
لنفس المدة بالفرشه المتجمعه في مكان ظليل، أما إذا تعرض 

الفيروس ألشعة الشمس فإنه يموت في ظرف دقائق.

8- في��روس المرض ضعيف خارج جس��م الطائر ويمكن ألي 
مطهر القضاء عليه في ظرف دقائق قليله، وهذه المطهرات 
مثل محلول الفنيك 2 % و الكيرول 3%  واأليودوفور %0.5  

والفورمالين 2 %.

9- إذا حفظ��ت الدجاج��ه النافقة بالفي��روس بالثالجه في درجة 
ح��رارة 4 - 8 درج��ة مئوية يظل الفي��روس حياً بها لمدة 7 

شهور.

األعـــــــراض:

 تظهر األعراض فجأة على القطيع و تنتشر لتشمل األعراض 
معظم أفراد القطيع وتنتش��ر في ظرف من 1 - 3  أيام ويكون 
النفوق مرتفع وقد يصل إلى 50 - 60 % من العدوى الضارية، 
ولك��ن ف��ي الع��دوى الضعيفة تصل نس��بة النف��وق إلى2-1 %  
)ويستمر رغم وجود المرض لمدة أسابيع أو شهور( ولكن في 
اإلصابة الضارية يس��تمر المرض لمدة من 1 - 3 أس��ابيع وقد 
تنف��ق الطيور بعد إصابتها و بع��د ظهور األعراض في ظرف  

3  أيام فقط.

الوقاية والسيطرة على المرض:

 ال يوج��د ع��الج لهذا الم��رض.. كما أن خطورت��ه تكمن في 
الطي��ور الحاملة للمرض وهي التي س��بق إصابتها بعدوى ولم 
تنفق، وتكون هذه الطيور مصدرا لعدوى الطيور السليمة غير 
المحصن��ة، ولذلك فإن��ه يجب إتخاذ اإلجراءات الوقائية بش��دة 

طبقاً لما يلي:

1- تع��زل الطي��ور التي ظهر عليها األم��راض وتذبح فوراً... 
وف��ي الم��زارع الصغيرة الع��دد يفضل ذبح القطي��ع كله و 
تطهير المزرعة جيداً وتركها خاليه مدة ش��هرين قبل إدخال 

القطيع الجديد.

2- في الم��زارع الكبيرة ال يمكن إتباع برنامج الذبح الجماعي 
ولك��ن يعم��ل على تحصين الطي��ور الس��ليمة الموجودة في 
حظائر مج��اورة اوالً، واخر حظيرة تحصن هي التي ظهر 

فيها المرض حتى ال تنتشر العدوى.

3- الطيور النافقة من المرض تبقى حاملة للفيروس مدة طويلة 
ول��ذا يحذر من تربية قطعان جديدة قبل التخلص النهائي من 
القطي��ع المصاب، وتظهر هنا أهمية إتباع نظام تربية العمر 

الواحد في المزرعة الواحدة.
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4- في الدفعات التالية يلزم تحصين قطعان االستبدال في عمر 
4 - 6 أس��بوع ثم يعاد التحصين في العمر 12 - 14 أسبوع 
وتكف��ي المناعة المتكونة من حماية القطيع من المرض لمدة 
عام إنتاجى على األقل، ويلزم تحصين قطعان التس��مين في 

عمر  3 - 4 أسبوع.

 5- يجب أال يش��تري أو ينقل قطي��ع إلى مزرعه قبل تحصين 
قطعان المزرعه بأكملها ضد المرض، وبذلك ال يكون هناك 
خوف من انتقال العدوى من الطيور الواردة والتي قد تكون 

حامال للمرض.

6- إذا ظه��ر المرض ف��ي مكان قريب يج��ب وضع مزرعتنا 
تح��ت كارانتينا صارم��ة ويمنع الدخول لغي��ر العاملين كما 
يج��ب وضع مطه��رات عن��د المداخل ويخص��ص مالبس 

خاصة بالمزرعة يلبسها الزوار.

7- يج��ب أن يح��ذر من الوس��ائل الت��ي تنقل الع��دوى و تتخذ 
اإلج��راءات الصحي��ة والوقائي��ة نحوها، وأهم وس��ائل نقل 
المرض هي أجولة العلف وأقفاص الدواجن و اطباق البيض 
و تجار البيض و الدواجن و الزوار والمش��رفين الفنيين هذا 

عالوة على الفئران والطيور البرية.

التحصيــن:

يستعمل لقاح مجفف، ويتم التحصين بالتقطير في العين حيث 
تس��تعمل عترة أو س��اللة ضعيفة وغير معديه مررت في أجنة 
البي��ض حتى فقدت خاصية العدوي للطي��ور.  واللقاح يحضر 
ف��ي امب��والت مفرغة اله��واء مجففه بطريقة التبري��د العميق، 
وعند االستعمال تذاب االنبولة 1000 جرعه في 50 سم3 من 
المذيب الخاص باللقاح، ويقطر قطرة واحدة في عين الطائر،

 و برنامـــج التحصين هو إعطاء الجرع��ه األولى في العمر 
4 - 6 أس��بوع ثم إعطاء الجرعة الثانية في عمر 14 أس��بوع، 
و بالنس��بة لمزارع التس��مين التي تتواجد ف��ي مناطق موبوءة، 
فإن��ه يمكن التحصين فى عمر 3-4 أس��ابيع كما وجد أنه يمكن 
اس��تعمال هذا اللقاح فى مياه الشرب بجرعة مضاعفة، بالنسبة 
للق��اح المي��ت أو اللق��اح المتبع فيه أس��اليب الهندس��ة الوراثية 
فق��د أعطوا نتائج متباين��ة فى إحداث المناعة ولذلك لم ينتش��ر 

استعماله.

األستاذ الدكتور

مصطفى فايز
أستاذ بكلية الطب البيطري

جامعة قناة السويس
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