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 امراض طيور داجنة               المرحمة الرابعة                         المحاظرة الخامسة

 

 (Vaccine and vaccinationالمقاح والتمقيح )
 

( عبارة عن مادة تحتوي عمى نفس المسبب المرضي ولكن بشكل ضعيف Vaccineالمقاح )
او مضعف او ميت . تقوم ىذه المادة عند تقديميا لمطيور عن طريق ماء الشرب او الرش او 
الحقن )حسب نوع المقاح( بتنشيط وتحفيز الجياز المناعي لمطيور عمى انتاج اجسام مضادة 

ي القيام باستجابة مناعية ناجحة تجعل الجسم قادرًا عمى مناعية او احداث مناعة خموية وبالتال
 حماية نفسو عند اصابتو بنفس المسبب المرضي الضاري عند العدوى الطبيعية . 

( تعني ببساطة ادخال المسبب المرضي لداخل الجسم Vaccinationاذن عممية التمقيح )
ىذا المسبب المرضي . فعندما لكي يتعمم الجياز المناعي لمحيوان كيف يبني مناعة قوية ضد 

نمقح بمقاح النيوكاسل عن طريق ماء الشرب مثاًل فان الفايروس المقاحي الضعيف سوف يدخل 
الى داخل الجسم ليحفز مناعة الجسم وسيقوم الجياز المناعي بانتاج اجسام مضادة 

(Antibody ) يط ىي عبارة عن بروتينات مناعة وكذلك يقوم الجياز المناعي بتنشالتي
مناعتو الخموية ضد ىذا المسبب المرضي ، وىي عبارة عن بروتينات باالضافو الى الخاليا 
المناعية المنشطة سوف تبقى في دم الطيور لتكون كسالح يقييا عند تعرضيا لالصابة الطبيعية 

 بنفس فايروس النيوكاسل الضاري .
كان الطير غير ممقح  اذن الجسم سيمتمك السالح الوافي ضد ىذا المرض الخطير ، اذا

ايام   11-7وتعرض لالصابة الطبيعية بالفايروس المرضي الضاري فان الجسم سيحتاج الى  
الحداث مناعة ضد الفايروس وخالل ىذه الفترة سيقوم الفايروس الضاري باحداث المرض 

 وتعريض الطيور المصابة لميالك المؤكد خالل ىذه الفترة .
 

 المقاحات الحيةخطوات عممية انتاج 
 

تقوم شركات بيطرية خاصو بعممية تصنيع المقاحات البيطرية الفايروسية وذلك وفق الخطوات 
 التالية :
( وذلك باستيرادىا من جامعة Master seedخطوة الحصول عمى البذرة المقاحية ) .1

( Wisconsin(  في المممكة المتحدة او جامعة وسكانسن )Why bridgeوايبرج )
يات المتحدة االمريكية ، ىاتين الجامعتين تمتمكان اكبر بنوك لمفايروسات المقاحية في الوال

( مجفدة يتم تخفيفيا بنسبة واحد Vialsبالعالم ، البذرة المقاحية تأتي عمى شكل فياالت )
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( ، اي المممتر الواحد يخفف مع  Salineلكل مئة الف باستخدام الممح الفسيولوجي )
 لممح الفسيولوجي .لتر من محمول ا  111

خطوة تكثير الفايروسات في اجنة البيض ، يتم وضع بيض تفقيسات كبيرة وبعد مرور   .2
مممتر من المحمول الفايروسي ،   1.1يوم يتم حقن بيض التفقيس بمقدار    9-11

اليدف من العممية ألجل تكثير الفايروسات والتي التنمو اال داخل الخاليا الحيوانية وتعتبر 
البيض افضل موطن لنموىا ، يتم حقن البيض بعد اجراء عمميو فحص ضوئي اجنة 

(Candling( وتحدد موقع الحقن بالقرب من الغرفة اليوائية )Air cell وبواسطة )
حقنة اوتوماتيكية )ابرة( رفيعة جدًا ثم تغطى منطقة الحقن بالشمع او الشريط الشفاف ويعاد 

 البيض لممفقسة.

(  . حيث يتم اخراج Chorio-allantoic fluidقانيقي )خطوة جمع السائل الن .3
البيض باليوم الخامس بعد الحقن ، وتزال قشرة البيضة واغشيتيا من موقع الغرفة اليوائية ، 

 ثم يتم شفط السائل النقانيقي من البيض ليتجمع داخل وعاء كبير .

ت الموجود في كل ( السائل النقانيقي لمعرفة عدد الفايروساTitrationخطوة معايرة ) .4
جسم فايروسي لكل  1111مممتر من السائل ، فعندما تخرج نتيجة المعايرة بان ىنالك  

( لمقاح النيوكاسل والكافية لتمقيح طير Doseمممتر من السائل ، وبما ان الجرعة المقاحية )
من ىنا سنعمم ان المممتر من السائل النقانيقي سيكون كافي لتمقيح   117واحد تبمغ  

 طير .  1111

خطوة تعبئة السائل النقانيقي في الفياالت وىي عبارة عن عبوات زجاجية صغيرة ،  .5
جرعة يوضع في كل عبوه مممتر واحد   1111فعندما يراد تسويق عبوات تحوي كل منيا  

مممتر من السائل   2جرعة يوضع في كل عمبة    2111من السائل ، اذا المطموب  
 "النقانيقي وىكذا .

( وىو حميب خالي من الدىن يعتبر كمادة Skim milkة اضافة الحميب الفرز )خطو  .6
 حاممة لمفايروسات المقاحية .

( ، حيث يتم تجميد العبوات أواًل ثم تعرض Freeze dryingخطوات تجفيد المقاح ) .7
لجياز التجفيد حيث يتم تعريض المقاح لخمخمة ضغط تضمن تحويل السائل المجمد من 

 الى الحاة الغازية دون المرور بالحالة السائمة . الحالة الصمبة

خطوة غمق الفياالت ووضع العالمات الخاصة بالمقاح واسم الشركة وعدد الجرع  .8
جرعة حسب   5111ولغاية    1111الموجودة في كل عمبة ، فتوجد عمب تحوي  

 رغبة الشركة المسوقة.
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 خطوات انتاج المقاحات الزيتية )المقاح الميت(
 

( عبارة عن لقاحات ميتة ، اي تم قتل الفايروسات Oil vaccinesالمقاحات الزيتية )
( حيث يتم مسك Injectionالموجودة فييا وليذا تقدم ىذه المقاحات لمطيور بواسطة الحقن )

مممتر لكل دجاجة ، يتم  الحقن في  1.5كل دجاجة بصورة فردية ويتم حقنيا بابرة وبمقدار  
 الرقبة او في عضمة الفخذ او الصدر .منطقة تحت جمد 

خطوات انتاج ىذه المقاحات الميتة ىي نفس الخطوات السابقة في انتاج المقاحات الحية  
ولكن عند خطوة جمع السائل النقانيقي يتم قتل الفايروسات ، عممية القتل لمفايروسات تتم اما عن 

مممتر( ، او  1111لتر سائل تقانيقي ) طريق اضافة الفورمالين بنسبة مممتر واحد فورمالين لكل
 1111لتر سائل نقانيقي ) 2مممتر لكل   1بنسبو  Beta propiolactonباضافة مادة 

 مممتر(.
ىذه الطرق الحديثة لقتل الفايروسات تضمن بقاء شكل الفايروس الخارجي دون تاثير بعكس 

لشكل الخارجي لمفايروس المقاحي طريقة استخدام الحرارة وىي الطريقة القديمة والتي تؤثر عمى ا
ساعة ، ولمتأكد   18مئوي ولمدة    37، بعد ذلك يتم حضن المحتويات بالحاضنة عمى درجة  

يوم  11-9من إتمام عممية قتل الفايروسات يتم إمرار عينة من السائل في اجنة بيض بعمر  
يوم والتأكد من  3لمدة  ومالحظة تأثيرىا عمى االجنو ، بعد إعادة البيض لمحاضنات ومراقبتو

 عدم تأثر األجنة فان ىذا يعني ان الفايروسات ميتة.
بعد ذلك يضاف الزيت وىو اما زيت نباتي مثل زيت فستق الحقل او زيوت معدنية وتضاف 

( ، فمن المعروف ان السائل النقانيقي مائي القوام وىو ال يمتزج Emulsifierمادة مستحمبة )
ادة المستحمبة لضمان أتمام امتزاج المادتين الن ىذه المادة ليا طرفين مع الزيت لذلك تضاف الم

( ، ليذا فان ىذه Hydrophilic( وآخر محب لمماء )Hydrophobicاحدىما كاره لمماء )
المادة سوف تحيط بقطرات الماء بحيث يكون طرفيا الكاره لمماء متجو لمخارج حيث الوسط زيتي 

حيث الوسط المائي ، اذن في ىذا المستحمب سيكون ىنالك وسط ، وطرفيا المحب لمماء لمداخل 
( Dispersed phase( وىو الزيت ووسط منتشر )Continuous phaseمستمر )

وىو قطرات الماء التي سيتواجد داخميا فايروسات المقاح ، عادة تعمب المقاحات الزيتية في قناني 
دجاجة ، وبما ان   1111تكفي الى  جرعة اي   1111بالستيكية تتسع الواحدة منيا الى  

مممتر لتمقيح الدجاجة الواحدة لذلك فان حجم السائل المقاحي الزيتي الموجود   1.5كمية الجرعة  
 مممتر( . 511في كل قنينة ىو نصف لتر )
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 الفروقات بين المقاحات الحية والميتة
 

الرش او قطرة بالعين  المقاحات الحية يجب ان يتم التمقيح فييا عن طريق ماء الشرب او .1
اما المقاحات الميتة فيجب ان تمقح عن طريق الحقن تحت الجمد او بالعضمة ، السبب 
يرجع الى ان المقاحات االولى حية تستطيع فايروساتيا ان تخترق الخاليا سواء كانت 
بالجياز اليضمي او التنفسي او في العين وتدخل الى داخل الجسم لتحفز الجياز المناعي 

اما اذا كانت ىذه الفايروسات ميتة وقدمت بيذه الطرق فال تستطيع فايروساتيا النفوذ ، 
لداخل الجسم لذلك يجب عدم تقديم المقاحات الميتة عن طريق الحقن إلدخاليا عنوة الى 

 داخل الجسم .

فايروس  117الجرعة المقاحية الحية تقدر بعشرة ماليين فايروس لقاحي لكل طير ) .2
مرة بقدر جرعة المقاح الحي  111جرعة المقاح الميت فيجب ان تحتوي عمى  بالجرعة( اما

فايروس بالجرعة( السبب في  119اي يجب ان يحتوي عمى مميار جسم فايروسي ميت )
ذلك يرجع الى ان المقاحات الحية يجب ان تتكاثر داخل الجسم وتضاعف اعدادىا حتى 

الستجابة المناعية ، اما المقاحات الميتة فال تستطيع محادثة الجياز المناعي وتحفيزه عمى ا
تتكاثر وتقوم مباشرة بالمحادثة مع الجياز المناعي وتحفيزه عمى االستجابة المناعية وكما 

 ىو مالحظ بالشكل التالي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لقاح حي
Live 

VACCIN 

 

 لقاح ميت
Dead 

VACCIN 

 
تكاثر الفايروسات 

 المقاحية
(Replication) 

 
 
الجهاز محادثة 

 المناعي
 
 

ظهور األستجابة 
 المناعية

 

 

 
محادثة الجهاز 

 المناعي
 
 

ظهور األستجابة 
 المناعية
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م  او مجمدة 4-2المقاحات الحية يجب ان تخزن بظروف مبرده تحت درجة حرارة   .3
م  بشرط ضمان عدم تعرضيا لالذابة والتجميد المتكرر بل تذاب 18-عمى درجة حرارة 

مرة واحدة عند وصوليا لمحقل الن ىذه العممية تقمل من فعالية المقاح ، ويجب ان تنقل 
 لمفيروساتالفوق البنفسجية القاتمة  ألشعةااوية عمى بحذر دون تعرضيا الشعة الشمس الح

، لذلك يجب ان تنقل بواسطة ثالجات او سيارات مبردة او داخل فمينات ممموءة بالثمج او 
ترمز مع وجود الثمج او تغمق بالسمفان عند نقميا لمسافات قصيره ، ان اي خمل اثناء 

الشركو المنتجو ولغايو وصول نتاج المقاح با( منذ لحظو Handingميو التداول )مع
المقاح لمطيور وسيؤدي الى فشل عمميو التمقيح . السبب يرجع الى ان ىذه المقاحات يجب 
ان تدخل جسم الطير وىي عمى قيد الحياة لتستطيع ان تتكاثر وتحدث استجابة مناعية ، 

يع حتمًا ان اما اذا ماتت فال تستطيع اصاًل ان تدخل الجسم وال تستطيع التكاثر وال تستط
تحدث اي استجابة مناعية ، المقاحات الزيتية عادة تكون سيمة التداول ، وينصح ان 

م  ويجب عدم تعريضيا لمتجميد ، حيث ان  4-2تحفظو دائمًا بالثالجة عمى درجة  
التجميد قد يتمف المقاح الزيتي النو سيؤدي الى كسر المستحمب ، اي ان الزيت سوف 

 ئي لمقاح وبذلك يفشل التمقيح .ينفصل عن الجزء الما

 
المقاح الزيتي يجب ان يسبق بمقاح حي اي ال يمكن االعتماد عمى المقاح الزيتي فقط ،  .4

اذن يجب ان تمقح بمقاح حي عن طريق ماء الشرب او الرش او قطرة بالعين كمقاح اولي 
(Primer vaccine( ثم بعد ذلك يأتي التمقيح الزيتي كمقاح معزز )Boosting 

vaccine وال مانع من جمع كال المقاحين في نفس الوقت ، ففي برامج التمقيح الحديثة ، )
يتم رش االفراخ بالمقاح الحي بعمر يوم واحد وتحقن بمقاح زيتي ضد النيوكاسل مثال بجرعة 

 مممتر لمفرخ في نفس الوقت .  1.1مقدارىا  

 

لجياز اليضمي والتنفسي وىما المقاحات الحية تجيز جسم الفرخ بمناعة موضعية داخل ا .5
المنفذان الوحيدان لدخول االصابة الفايروسية ، وبذلك يتم غمق ىذين المنفذين واتالف 

 Secretary  IgAالفايروسات الغازية عن طريق الكموبيولينات المناعية االفرازية مثل  
ال تعطي ىذه  التي ستياجم الفايروس المرضي وتقتمو قبل نفوذه لمجسم ، المقاحات الزيتية

 المناعة بل ستقوم بتقوية المناعة داخل الدورة الدموية .
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المقاح الزيتي سوف يتجمع بمنطقة الحقن وينساب من ىذه المنطقة بالتدريج ولذلك  .6
سيبقى يحفز الجياز المناعي لفترة زمنية طويمة ويعطي الجسم مناعة عاليو جدًا وتستمر 

 لفترة اطول من المقاح الحي . 

 
قيح بالمقاح الحي عادة يكون جماعي عن طريق ماء الشرب او الرش ، اما اذا نفذ التم .7

التمقيح الزيتي فيو يحتاج الى تمقيح فردي أي نحتاج لمسك كل طير وحقنو بالمقاح ، اذن 
بالمقاحات الحية التمقيح جماعي وسيل التنفيذ وسريع اما التمقيح بالمقاح الميت فيحتاج الى 

التمقيح باشراف الطبيب البيطري او الميندس الزراعي ، طريقتين من  فذنمجيود اكبر وي
طرق التمقيح بالمقاحات الحية ايضا تحتاجان الى تمقيح فردي ومسك لكل طير وىاتان 

 الطريقتان ىما طريقة التمقيح بقطرة بالعين وطرقة تغطيس  المنقار .

 المقاحات الحية ارخص ثمنا من المقاحات الزيتية. .8

ات الزيتية يمكن دمج لقاحين او ثالثة او اربع انواع من المقاحات ، مثل لقاح بالمقاح .9
( IB( والتياب الشعب اليوائية المعدي )EDSالنيوكاسل والكمبورو وىبوط انتاج البيض )

،  فالمقاح الزيتي  Swollen Head Syndrome( SHSاو متالزمة تورم الرأس)
احات الحية عادة مفردة  ، بعض الشركات اآلن قد يكون ثالثي او رباعي او مفرد ، المق

 IBبدأت بإنتاج لقاحات حية مزدوجة مثل لقاح نيوكاسل مع لقاح الشعب اليوائية المعدي 
،  وجربنا بالواقع العممي مزج لقاح النيوكاسل والكمبورو بنفس الوقت واعطى نتائج جيدة 

 جدا ، اي يخمط المقاحين معًا في نفس الماء المقاحي .

 
 الطيور الداجنةطرائق التمقيح في حقول 

 توجد عدة طرائق لمتمقيح في حقول فروج المحم :
 (Drinking water.التمقيح عن طريق ماء الشرب )1
 (Spray.التمقيح عن طريق الرش )2
 .التمقيح عن طريق الحقن تحت الجمد او في العضل 3
 .التمقيح عن طريق العين )قطرة في العين(4
 طريق تغطيس المنقار. .التمقيح عن5

 

 طريقة التمقيح عن طريق ماء الشرب.-اوالً 
 

تعد من اكثر الطرائق شيوعًا في حقول فروج المحم بسبب سيولتيا وبساطتيا ويمكن 
 االسترشاد بالتعميمات التالية عند اجرائيا:
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 ساعات قبل التمقيح. 4-2.عطش االفراخ لمدة 1
 ساعة من ىذا الموعد. 24موعد التمقيح وبعد ساعة من  48.ال يستعمل أي دواء قبل 2
.حضر كمية كافية من الماء المخصص لمتمقيح ويمكن حساب ىذه الكمية بتطبيق المعادلة 3

 التالية:
 

 القاعة عدد االفراخ في×كمية الماء المستعممة بالتمقيح )مممتر(=عمر االفراخ بااليام
فان كمية الماء الالزمة لتمقيح قطيع يحوي  ايام 7وعمى ىذا االساس فعند تمقيح االفراخ بعمر 

لتر ماء وعند التمقيح بعمر  71مممتر أي ما يعادل  71 111فرخ حوالي  11 111عمى 
 لتر. 141يوم سنحتاج الى  14

 

.الماء المستعمل بالتمقيح يجب ان يكون خالي من الكمور الذي يضاف عادة لتعقيم مياه الشرب 4
الكمور يفضل غمي الماء قبل يوم من موعد التمقيح ليبرد لميوم الثاني  )مياه الحنفية( والجل ازالة

او يوضع الماء باوعية عريضة معرضة الشعة الشمس قبل يوم من موعد التمقيح الن وجود 
الكمور يؤدي الى موت الفايروسات المقاحية. والمانع من استعمال مياه االنيار مباشرة النيا 

 خالية من الكمور.
 

لمناىل المعدة لتوزيع المقاح بالماء فقط دون استعمال أي مادة معقمة الن بقاياىا تؤثر .اغسل ا5
 عمى فعالية المقاح.

 

.يفضل اضافة حميب الفرز أي مسحوق الحميب الخالي من الدىن الى ماء التمقيح بمعدل 6
ماء ، الحميب الفرز المجفف يقوم بحماية الفايروسات  لتر 111غرام لكل  411الى  211

المقاحية حيث ان يستقطب بقايا الكمور ومواد التعقيم والمواد الضارة التي قد تؤثقر في فعالية 
 الفايروسات المقاحية وان ىذه الفايروسات ستبقى عمى قيد الحياة لفترة زمنية اطول.

 

من الماء المخصص لمتمقيح في اناء ويمزج جيدًا مع المقاح ويفضل ايضًا  لتر 2.يفضل اخذ 7
نزع غطاء االمبولة المقاحية تحت الماء بعدىا تمزج الجرعة المقاحية جيدًا بيذه الكمية من الماء 
وتضاف الى الكمية االجمالية لماء المقاح وتخمط ايضًا مرة اخرى لضمان تجانس انتشار مادة 

 المقاح.
الماء المقاحي عمى اكبر عدد ممكن من المناىل وتوزع بسرعة داخل قاعة التربية لتقوم  .يوزع8

االفراخ بشرب الماء الحاوي عمى المقاح الذي يجب ان تكون كميتو كافية لمشرب خالل فترة ال 
 تزيد عن ساعتين.

 

 طريقة التمقيح بالرش.-ثانياً 
 

يا عدة مميزات تجعميا مفضمة عمى طريقة تعد طريقة التمقيح بالرش طريقة كفوءة وعممية ول
 التمقيح بماء الشرب اىميا ما يمي:
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.اعطاء مناعة متجانسة لمطيور مع توليد مستوى من المناعة الخمطية اعمى من طريقة التمقيح 1
( لالجسام المضادة في مصل دم Titerبماء الشرب فقد ثبت ان مستوى المعيار الحجمي )

امثال المعيار الحجمي لالجسام المضادة عند  4يح بالرش بمقدار الطيور سيرتفع عند التمق
 استعمال طريقة التمقيح بماء الشرب.

 

.توليد مناعة موضعية في منطقة دخول الفايروس الضاري عند االصابة الطبيعية ، حيث تتولد 2
المرضية  مناعة عالية في المجاري التنفسية العميا التي تعتبر الممر الطبيعي لمعظم المسببات

الفايروسية وبذلك سيغمق الباب الطبيعي لدخمو االصابة المرضية بسبب تولد اجسام مضادة 
 عمى البطانة الداخمية لمجياز التنفسي.

 

.ان االستجابة المناعية لطريقة التمقيح بالرش ال تتأثر بالمناعة االمومية لالفراخ عممًا بان مثل 3
م الى البيضة ثم الى الفرخ الفاقس منيا قد تؤيد الى فشل ىذه المناعة المنتقمة من الدجاجة اال

 االستجابة المناعية عند التمقيح االول بواسطة ماء الشرب.
 

فتنحصر في تسببيا الحتماالت االصابة بالتياب االكياس  اما اىم مساوئ ىذه الطريقة
 (.CRD( والتياب الجياز التنفسي المزمن )Airsaculitisاليوائية )

نوعان من الرش حسب حجم القطرات المقاحية المنبعثة من المرشة بق كان ىناك في السا
اما اآلن  (Fine Sprayالرش الناعم )و   (Coarse Sprayالرش الخشن ) وىما

حجم قطرة ماء المقاح بين  فييا يتراوحالتي  فالمستخدم طريقة واحدة من الرش ىي الرش الخشن
وذلك لما يسببو التمقيح الناعم من اضرار في صحة الطير واصابتو  مايكرون 111الى  28

ويجري التمقيح بالرش باستعمال مرشة يدوية تشبو مرشة المكواة المستعممة في كوي  IBبمرض 
المالبس ويجري التمقيح بالرش الخشن عمى االفراخ الصغيرة التي يتراوح عمرىا من عمر يوم الى 

نقل االفراخ في المفقس او في لحظة وصوليا لقاعات التربية يوم وىي في صناديق  21عمر 
سم من  51وقبل تفريغيا وانتشارىا داخل القاعة ويكفي توجيو رشتين فوق كل قفص وعمى بعد 

 كوناما بالنسبو لمرش الناعم فمسطح القفص لينتشر الرذاذ عمى جميع االفراخ بصورة متساوية.
وف تنزل مع اليواء الى القصبة اليوائية ثم الى القصيبات صغيرة جدًا فانيا س القطرة المقاحية

اليوائية وقد تدخل الرئتين واالكياس اليوائية من جية اخرى ، وليذا السبب الينصح باستعمال 
 ىعم التمقيح بالرش الناعم لالفراخ الصغيرة العمر بل ينصح بالرش الخشن الن قطراتو تستقر

 اعالي الجياز التنفسي فقط.
 

يومًا وخالل الفترة الممتدة من  21ان معظم االمراض واالصابات تظير بعد عمر  يالحظ
 يوم عمى االكثر واسباب ذلك تعود الى ما يمي: 35يوم ولغاية عمر  21عمر 
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.انخفاض المناعة االمية الى الحدود الدنيا خالل ىذه الفترة بحيث تصبح مناعة جسم الفرخ 1
 دون مستوى الحماية.

قيحات االولية لمكمبورو والنيوكاسل في مواعيد غير مناسبة مع وجود خطأ في .اجراء التم2
 طريقة التمقيح.

.ان أي خطأ في ادارة االفراخ مثل انخفاض درجة حرارة الحضن وسوء التيوية والتغذية خالل 3
 االعمار االولى سوف يتراكم تأثيره ليظير واضحًا عمى صحة االفراخ بعد ىذا العمر.

 

ان االمراض التي تسببيا البكتريا مثل التياب السرة وكيس المح واالسيال االبيض والتياب 
االمعاء التنخري ليس ليا لقاحات عمى المستوى التجاري لحد االن، وكذلك الحال مع االمراض 
التي تسببيا الفطريات مثل داء الرشاشيات او سموميا )السموم الفطرية( ، اما االمراض التي 

يا الفايروسات مثل النيوكاسل والكمبورو والتياب الشعب اليوائية المعدي ومرض انكارا فميا تسبب
لقاحات وتمقح ضدىا جميع الحقول وفق برامج او جداول زمنية تتباين تبعًا لتباين ضراوة 

من االصابة المرضية  الدجاج الفايروس المرضي في المنطقة ، ولغرض المحافظة عمى قطعان 
تمقيحيا ضد مختمف االمراض وحسب البرامج المقاحية المقترحة من قبل الييأة العامة نتجو الى 

 .الحقل  يالمبيطرة في المنطقة الواقع في
 

 -مالحظات حول استخدام االدوية في حقول الدجاج البياض:
 -بشكل عام الى ثالثة اقسام رئيسية وىي:Drugs)يمكن تقسيم االدوية)   -1

وىي عبارة عن مواد تفرزىا كائنات حية Antibiotics)المضادات الحياتية)-أ   
)بكتريا،فطريات(وليو تاثير قاتل او موقف لنمو وتكاثر البكتريا المرضية.مثل دواء 

.تقوم المضادات Tylan)والتايالن)Neomycin)والنيومايسين)Ampicillin)االمبسمين)
ل اتالف الجدار الخموي لمبكتريا او من خالل ايقاف عممية الحياتية بفعميا عمى البكتريا من خال

 تصنيع البروتين داخل البكتريا او من خالل الثاثير عمى المادة الوراثية لمبكتريا.
( وىي عبارة عن مواد كيمياوية ليا خاصية ايقاف Sulfanomidesمركبات السمفا) -ب  

تاثيرىا عمى انزيم معين مسؤول عن توليد نمو وتكاثر البكتريا المرضية داخل الجسم من خالل 
حامض الفوليك الميم في تكاثر البكتريا، من اىم انواع ىذه االدوية 

( Sulphadiazine( والسمفاديازين )Sulphathiazoleالسمفاثيازول)
( والدوائين االخيرين يستخدمان ايضا" لعالج Sulphaquinoxalineوالسمفاكينوكزالين)

 تسببو كائنات دقيقة وحيد الخمية )بروتوزوا(. مرض الكوكسيديا الذي
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(وىي مركبات قاتمة او مثبطة لنمو البكتريا Nitrofuransمركبات النيتروفيورانز)-ج  
والبروتوزوا والفطريات وذلك من خالل عمميا عمى تثبيط وايقاف عممية تمثيل الكربوىيدرات في 

ىذه المجموعة داخل جسم الكائنات الحية الدقيقة.ومن اىم االدوية 
 (.Furaltidon( والفيورالتدون)furazolidonالفيورازلدون)

  
 -يمكن تقسيم االدوية من حيث تاثيرىا عمى االمراض الجسمية الى ثالثة اقسام:    -2
ادوية تؤثر عمى امراض الجياز التنفسي مثل  -أ  

النروسول)(واGalmycin(والكممايسين)Lincospectin(والمنكوسبكتين)Tylanالتايالن)
Anrosol(والكوزمكس )Cosmix ومعظم ىذه االدوية سريعة االمتصاص من االمعاء .)

 الدقيقة لتدخل لمدورة الدموية ولينتقل الدواء الى موقع المرض .
ادوية تؤثر عمى امراض الجياز اليضمي)االمراض المعوية(مثل  -ب  

( Neomycinالنيومايسين)
( Furazolidonالفيورازلدون)(و Chloramphinicolوالكمورامفنيول)

( . معظم ىذه االدوية بطيئة االمتصاص من قبل االمعاء الدقيقة Bacitracinوالبيسيترين)
 الجل ان تبقى داخل الجياز اليضمي لتؤثر بشكل موضعي في منطقة المرض.

( Oxytetracyclin(و)Chlorotetracyclinادوية ذات تاثير شامل مثل) -ج  
( . وىي ادوية سريعة االمتصاص من قبل Ampicillin(واالمبسمين)Pencillinوالبنسمين )

 االمعاء الدقيقة وتؤثر عمى االمراض المختمفة.
غرام لكل لتر ماء  1-1.5تضاف معظم االدوية الى مياه الشرب بنسبة تتراوح بين     -3

م فقط. اما ايا 5-3وحسب تعميمات الشركة المنتجة وعمى ان تتم االضافة بصورة مستمرة لمدة 
 االدوية التي التذوب بالماء مثل 

 

كيمو غرام لكل طن  1-1.5الفيورازلدون وبعض مضادات الكوكسيديا فتضاف الى العمف بنسبة 
عمف حسب تعميمات الشركة المنتجة وىنا يجب التاكد من تجانس الخمط بالعمف الن عدم 

 العمف وقد يؤدي الى حالة تسمم.التجانس قد يؤدي الى تركيز الدواء في كمية قميمة من 
( وىذا ما قد 25يزداد  استيالك الطيور لمماء خالل ايام الصيف الحارة )جدول رقم     -4

يؤدي الى زيادة كمية الدواء الداخمة الى جسم الطير وقد تؤدي الحالة الة ظيور اعراض التسمم 
ينصح بتقميل الجرعة  ( وليذاSulfanomidesوخاصة اذا كان الدواء من مركبات السمفا)

العالجية صيفا" الى نصف الجرعة المقررة. الحظ من الجدول المذكور بان الدجاجة التي 
مممتر يوميا" بدرجة حرارة  211غرام عاف تشرب كمية من الماء تقدر حوالي  111تستيمك 

ية الى مممتر عند ارتفاع درجة الحرارة الجو  511م يزداد ىذا االستيالك الى حوالة  21جوية 
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م . لذلك بدات حديثا" شركات تصنيع االدوية بتحديد الجرعة الدوائية تبعا" لوزن الجسم  32
 الحي.

التؤثر االدوية في عالج االمراض الفايروسية _مثل النيوكاسل والكمبورو( مطمقا"الن    -5
تريا( وليذا الفايروسات تتطفل وتعيش داخل الخاليا الجسمية والتعيش في سوائل الجسم )مثل البك

 تكون بعيدة عن تاثير الدواء .
تعيش داخل القناة انواع عديدة واعداد ىائمة من البكتريا المفيدة التي تساعد عمى اليضم    -6

والتي تقوم بانتاج بعض الفيتامينات وان بقاء ىذه البكتريا المفيدة يعتبر ميم في منع البكتريا 
لبطانة الداخمية لالمعاء الدقيقة وبيذا تمعب دور المرضية من ان تحصل عمى موقع قدم عمى ا

دفاعي عن الجسم ضد االمراض المعدية . فعند استخدام الدواء بشكل مستمر ومكثف سوف 
يختل ىذا التوازن وتموت اعداد ىائمة من ىذه البكتريا المفيدة . وليذا تظير اعراض نقص بعض 

المرضية من احداث المرض مستقبال". لذلك الفيتامينات ، وكذلك يفسح المجال امام البكتريا 
ينصح باعطاء كورس فيتامينات بعد كل كورس عالجي ولمدة ثالثة ايام . كذلك ننصح باضافة 

كيموغرام لكل طن لتقوم ىذه الخميرة بالتكاثر داخل االمعاء  1.5خميرة الخبز الى العمف بمعدل 
ومنع واعاقة نمو البكتريا المرضية . ويفيد  الجل تغطية المستقبالت عمى الخاليا المبطنة لالمعاء

كغم لكل طن( او لماء الشرب )ا غرام لكل لتر( ولمدة  2ايضا" اضافة الحميب المجفف لمعمف )
خمسة ايام متتالية الجل تعجيل تكاثر البكتريا المفيدة وابطاء سرعة تكاثر البكتريا المرضية . الن 

( الذي الييضم واليمتص من قبل االمعاء وىو Lactoseالحميب يحتوي عمى سكر الالكتوز )
 يفيد البكتريا النافعة دون البكتريا المرضية .

لقد جربت بالحقول االنتاجية عدة معامالت عالجية دون استخاد االدوية واثبتت كفائة    -7
 عالية 
 


