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Best results with 
MetAMINO®

Don’t water down 
your efforts.

Enhance nutritional value –and reduce costs. Liquid 
methionine sources add unnecessary mass to your feed 
mix. MetAMINO® in dry crystalline form adds nothing but 
pure quality. To make the very most of MetAMINO®, you 
can take advantage of our analytical services for feed 
components.

MetAMINO®: not just better – best results.

www.metamino.com





ــــن مــــــــجــــــــلــــــــة عـــــــلـــــــمـــــــيـــــــة تـــــــقـــــــنـــــــيـــــــة تـــــــــــصـــــــــــدر عـ
ــــالن - الــســنــة الــســادســة وكــالــة دردر لــلــدعــايــة واإلعـ
فبراير ٢٠٢٠م يناير/   - والــثــالثــون  احلـــادي  الــعــدد 
الــــــريــــــاض ــة -  ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ الـــــعـــــربـــــيـــــة  ــة  ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ املـ
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الوكيل اإلعالني والتسويقي
مصر:	 

فاطمه انور أحمد محمد - جوال: 0235680540 - 
01013105731

 	Crystal labs supplies :االمارات العربيه املتحدة
جوال: 00٩71503614٩13

األردن: شركة بوابة جند الدولية للزراعة والتجارة	 
مهندس محمد الروسان - جوال: 00٩627٩5٩1٩٩8٩

السودان: د. وفاء موسى تنب	 
جوال: 0024٩٩26075271 - 0024٩128462353	 
جوال: 	   - زايــد  أوالد  فــوزي  اجلزائر:  ليبيا،  تونس، 

0021622738517
 	 - مصطفى  نصرالدين  عصام  د.  عــمــان:  سلطنة 

جوال: 00٩68٩٩345604
ــوال: 	  ــ ــ ج  - خـــلـــيـــل  ــي  ــقـ ــدحـ ــاجـ مـ د.  ــراق:  ــ ــ ــع ــ ــ ال

00٩647711444888
الكويت: عبداهلل خفاجي - جوال: 00٩652573207٩	 

ــذه الـــمـــجـــلـــة تـــعـــبـــر عــــن رأي كــاتــبــيــهــا ــ ــاالت الـــــــــــواردة فــــي هــ ــقــ ــمــ الــ

إفتتاحية العدد
ــم  ــالـ ــعـ يــــشــــوب الـ
ــظــرة تــخــوف  الـــيـــوم ن
ــا  ــورون مـــن فـــيـــروس ك
الجديد المنتشر حالياُ 
بين البشر في الصين، 
ببعيد،  ليس  واألمــس 
أنفلونزا  كــانــت  فــقــد 
أنظار  محط  الطيور 

العالم ، وكان هناك تخوف شديد من حدوث 
الطيور  أنفلونزا  فيروس  بسبب  عالمي  وباء 
الذي تم تشخيص )13( نوع من أنواعه في 

)77( دولة في مختلف أنحاء العالم. 
مع  التعامل  إجــراءات  فإن  عامة  وبصفة 
اإلطــار  واحـــدة  في  الطارئة  األزمـــات  تلك 
التقنية  االختالفات  بعض  وجــود  مع  العام 

بحسب كل نوع مسبب مرضي. 
ــات  األزمـ إدارة  فــي  للشفافية  وتــبــقــى  
الطارئة والتآزر بين جهود الجهات الحكومية 
والقطاع الخاص في مكافحة المرض الدور 
األساسية  األهداف  لتحقيق  والفعال  الكبير 
إلدارة األزمة والمتمثلة في احتواء األزمة في 
الناتجة  الخسائر  من  والحد  قياسي،  وقت 
المكتسبة  الخبرات  من  واالستفادة  عنها، 
من األزمة في اإلصالح والتطوير إلجراءات 
ــة األســبــاب  ــ ــة والــمــكــافــحــة، ودراسـ ــوقــاي ال
والعمل  حدوتها  إلــى  أدت  التي  والــعــوامــل 
تكرارها  فرص  لتقليل  الجيد  اإلعــداد  على 
والتحضير الجيد لها في حال حدوثها مرة 
للفرد  الــمــرجــوة  الــفــائــدة  يحق  مما  أخـــرى 

والمجتمع.
توصيات  إتــبــاع  ثــم  تعالى  اهلل  وبفضل   
العالمية وبتضافر جهود  الدولية  المنظمات 
الجهات الحكومية المعنية وأصحاب مشاريع 
الدواجن والعاملين فيها في مكافحة المرض 
عن طريق تعزيز إجراءات األمن الحيوي في 
اإلنتاج  مراحل  كافة  في  الدواجن  مشاريع 
مشاريع  داخــل  الــمــرض  على  السيطرة  تــم 
الطيور  أنفلونزا  الدواجن ولم يتحول مرض 

إلى وباء عالمي.
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ما هى فائدة االمان احليوى؟؟؟

اجراءات االمان الحيوى هى: 

فاعلية  ــطــرق  ال ــر  ــث وأك أرخـــص   -
لتجنب حدوث األمراض.

ــة تــمــنــع انــتــشــار  ــل افـــضـــل وســي  -
واســتــيــطــان االمــــراض وخــاصــة 
مــزارع  بين  المهلكة  الفيروسية 

الدجاج

اقصر واسرع طريع لزيادة اإلنتاج   -
وبالتالي زيادة الربحية والمردود 

المالى لمزارع الدجاج

ما هى مصادر العدوي ااملختلفة 
التى يجب احلذر منها؟؟؟؟ 

االنتاج  دورة  من  العدوى  انتقال   -

السابقة الى دورة االنتاج الجديدة

عاملين  او  زوار  مـــن  األفـــــراد   -

بالمزرعة

الحشرات والقوارض والحيوانات   -

داخــل  الــى  تتسلل  التى  الضالة 

الحظائر بحثا عن الماء والغذاء

المياه واالعالف الملوثة  -

يتم  التى  والــســيــارات  الــمــعــدات   -
السماح لها بدخول الحظائر

سبيل  على  بها  ويقصد  الفرشة   -
يتم  التى  الخشب  نشارة  المثال 

نثرها على ارضية الحظائر

الطيور البرية والطيور المهاجرة   -
وتــنــجــذب الــى الــمــزرعــة بسبب 

توفر الماء والغذاء

مــــــزارع الــــدواجــــن الــمــحــيــطــه   -
والقريبة من المزرعة وخاصة اذا 

حدث بها مرض سريع االنتشار

نظرة مبسطة على
األمن الحيوي فى مزارع اللحم

ما هو االمان احليوى؟؟؟
هو مجموعه االجراءات التي من شانها ان تمنع أو تقلل من تواجد مسببات األمراض المختلفة كما تمنع انتشارها بين 

حظائر الدجاج و كذلك بين مزارع اللحم.

Dr. Mohamed Hasan Salem
Head of animal health in Golden Chicken company
msalem@goldenchicken.com.sa   00966593025251
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تطبيق  مسئولية  تقع  مــن  على 
اجراءات األمن احليوي؟؟؟

ــرى على  ــب ــك تــقــع الــمــســولــيــة ال  -
فهم  ومساعدية  المزرعة  مدير 
اصحاب القرار فى كل مسئوليات 

المزرعة.

العاملين  جميع  على  ايضا  تقع   -
بالمزرعة )عمال - افراد صيانة 
- امن( النهم يجب عليهم حماية 
ــمــزرعــة مــن خــطــر االمـــراض  ال

الفتاكة.

الجودة  مسئولي  على  يجب  كما   -
واإلنتاج التطوير والتدريب الدائم 
طبيق  على  بالمزرعة  للعاملين 

اجراءات االمان الحيوى.

كافة  بتطبيق  االلتزام  يجب  كما   -
اجرات االمان الحيوى 365 يوما 
اليوم  فى  ساعة  و24  العام  فى 
او  الدجاج  تحوى  المزرعة  سواء 

حتى خالية من الدجاج.

ماهى أهم اإلجراءات التى متثل 
احليوى  لالمان  الفقرى  العمود 

ملزارع اللحم؟؟؟
1- إجراءات النظافة والتطهير:

والتطهير  النظافة  اجــراء  يجب   -
بصورة جيدة لمنع انتقال العدوى 
بين الدورات االنتاجية وخطوات 

النظافة والتطهير كما يلى:

النظافة الجافة.  -
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الغسيل بالماء والمنظفات.  -

التطهير والتعقيم   -

تطبيق كل مرحلة منفصلة ويجب   -
اإللتزام بهذا الترتيب.

يجب الحفاظ على الفترة البينية   -
بحيث  االنتاجية  ــدورات  ــ ال بين 
االتقل عن 7 أيام وكلما زادت عن 
ــك لضمان  وذل افضل  كــان  ذلــك 
ــوقــت الــكــافــى الجـــراء  تــوقــيــر ال
عمليات النظافة والتطهير الجيد 
دورة  من  عدوى  اى  انتقال  ومنع 

الى اخرى 

يــجــب تــقــيــيــم عــمــلــيــة الــنــظــافــة   -
ــزام  ــت االل طــريــق  عــن  والتطهير 
ــة مـــســـحـــات مــن  ــن ــســحــب عــي ب

الحظائر التى تم تطهيرها لتقييم 
كفاءة الغسيل والتطهير )مسحات 
للسالمونيال(  ومسحات  بكتيرية 
وفي حالة النتيجة غير المقبولة 
تطهير  إعــــادة  يــتــم  لــلــمــســحــات 

الحظائر مرة اخرى.

والتطهير  النظافة  اجــراء  يجب   -
بصورة جيدة لمنع انتقال العدوى 

بين الدورات االنتاجية

٢- يجب تحليل عينات من المياه 
بصورة دورية:

مياة  بجمع عينات  االلتزام  يجب   -
دورة  كل  بــدا  قبل  دوريــة  بصورة 

انتاجية 

بعد  المياه  عينات  تجميع  يجب   -

من  او  مباشرة  التحلية  محطه 
المصدر االساسى للمياه.

من  مــيــاه  عــيــنــات  تجميع  يــجــب   -
غرفة الخدمة الخاصة بالحظائر 

لتحليلها.

مــن  عــــيــــنــــات  ــل  ــيـ ــلـ ــحـ تـ يــــجــــب   -3
االعـــــــالف بــمــخــتــلــف انـــواعـــهـــا 

خالل كل دورة انتاجية:

يجب االلتزام بسحب عينات علف 
وتكون العينة الواحدة 1 كجم من كل 
بالمزرعة  استالمها  يتم  شحنة علف 

وتسجيل كافة بيانات العينة 

نوع   - المزرعة  اسم   - )التاريخ 
إلجراء  للمختبر  وإرسالها   )- العلف 
بصورة  ذلك  ويتم  الالزمة  التحاليل 
هناك  يــكــن  ــم  ل وان  حــتــى  روتــيــنــيــة 

مشكالت تتعلق باالعالف

مكافحة  برنامج  تفعيل  يجب   -4
الــــقــــوارض والـــفـــئـــران واحلـــشـــرات 

االخرى:

مكافحة  بــرنــامــج  تفعيل  يــجــب 
الـــــــقـــــــوارض حـــــــول الـــحـــظـــائـــر، 
الــمــســتــودعــات والــســكــنــات وتــكــون 
المصائد مليئة بالطعوم طوال الوقت 
مــدي  لتحديد  أســبــوعــي  وفحصها 
البرنامج  وتحديث  القوارض  نشاط 

باستمرار. 

مكافحة  بــرنــامــج  تفعيل  يــجــب 
تحديث  مع  الحظائر  حول  القوارض 
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البرنامج باستمرار

٥- يــجــب الــتــخــلــص مـــن الـــدجـــاج 
الــنــافــق والــمــخــلــفــات االخــــرى 

بطرق مثالية: 

كل  اليومي  النافق  تجميع  يجب   -
صباح في اكياس محكمه االغالق 
تبدأ من القطعان الصغيره بالعمر 

ثم القطعان الكبيره.

ــة  ــود اصــاب ــ ــي حـــالـــه وجـ ــا فـ ــ ام  -
القطيع  من  النافق  تجميع  فــان 
الحظائر  اخــر  يــكــون  الــمــصــاب 

حتي ال تنتقل االصابة.

بالمطهر  السياره  غسيل  يجب   -
بعد التخلص من النافق.

يجب اخذ الحيطه والحذر بعدم   -
جانبي  عــلــي  نــافــق  اي  اســقــاط 
المحرقة  الى  نقله  اثناء  الطريق 

للتخلص منه بالحرق.

حــول  المنطقه  تــكــون  ان  يــجــب   -
المحرقه نظيفه دائما.

ــه  ــ االدوي مــخــلــفــات  تجميع  يــتــم   -
ــيـــاس  ــات فـــي االكـ ــن ــحــصــي ــت وال
المخصصة لذلك وغلقها بطريق 
منها  للتخلص  وارسالها  محكمه 
والسليمه   الصحية  بالطريقه 
يجب التخلص من الدجاج النافق 
والمخلفات االخرى بطرق مثالية 
جميع  من  السيارة  تطهير  يجب 
المطهر  بــإســتــخــدام  الــجــوانــب 

الــمــنــاســب والــتــأكــد مــن وصــول 
المطهر لكامل أجزاء السيارة.

ــيـــارات قبل  يــجــب تــطــهــيــر الـــسـ  -6
دخولها المزرعة:

هــنــاك مضخه  يــكــون  ان  يــجــب   -
عند بوابة المزرعة لرش المطهر 

ويجب ان تكون صالحه وفعاله.

يجب دخول وخروج السيارة تحت   -
مرشات التطهير لثالث مرات.

جميع  من  السيارة  تطهير  يجب   -
المطهر  بــإســتــخــدام  الــجــوانــب 
الــمــنــاســب والــتــأكــد مــن وصــول 

المطهر لكامل أجزاء السيارة.

السائق بمطهر  كابينة  يجب رش   -
مناسب لذلك

التقل  لمدة  السيارة  تــرك  يجب   -
عن ساعة خارج سور المزرعة.

ــن اســـتـــخـــدام ربـــاعـــيـــات  ــك ــم ي  -
الخاصة  لــأحــواض  األمــونــيــوم 

على بوابة المزرعة بتركيز %1.

ــمــكــن يــجــب اســتــخــدام  كــمــا ي  -
مطهرالفورمالين بتركيز %5.

زوار  جــــمــــيــــع  الــــــــــــــزام  يـــــجـــــب   -7
المزرعة اى ما كانت مناصبهم 
باجراءات االمان الحيوى ودون 

ادنى استثناء:

يجب االلتزام بغلق جميع بوابات   -
في  محكمه  بطريقه  الــمــزرعــة 

جميع االوقات.

االمن  بــاجــراءات  االلــتــزام  يجب   -
الى  االفــراد  الحيوي قبل دخــول 
ــداء  الــمــزرعــة )اإلســتــحــمــام وارتـ
يتم  مرة  كل  الــزوار( فى  مالبس 

فيها دخول حرم المزرعة.
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بــدخــول  زائـــــر  الى  يــســمــح  ال   -
العاملين  عـــدا  فيما  الــمــزرعــة 
يسمح  ذلــك  ومــاعــدا  بالمزرعه، 
الطوارئ  ظروف  اخرين  بدخول 

فقط.

يمنع منعا باتا دخول المزرعة الى   -
مدير  بموافقة  اال  خارجي  زائــر 
لجميع  يخضع  ان  على  المذرعة 

اجراءات االمان الحيوى.

االقــدام  بتغطيس  االلتزام  يجب   -
فى احواض تغطيس االقدام امام 
على  تحتوى  والــتــى  حظيرة  كــل 
وبتركيز  مناسب  مطهر  محلول 

فعال.

االقــدام  بتغطيس  االلتزام  يجب   -
فى احواض تغطيس االقدام امام 

كل حظيرة.

يجب الزام العاملين بالمزرعة   -8
بـــتـــطـــبـــيـــق اجـــــــــــــراءات االمـــــــان 

الحيوى:

العاملين  مــالبــس  غسيل  يجب   -
بالمزرعة بصورة دورية.

المزرعة  بمالبس  االلتزام  يجب   -
خالل فترات العمل اليومية.

يــجــب غــســيــل ســكــنــات الــعــمــال   -
ــر الـــمـــزرعـــة بــالــصــابــون  ــديـ ومـ
خالل  ــة  دوري بصورة  وتطهيرها 
ــة بــاإلضــافــة  ــاجــي ــت ــدورة االن ــ ــ ال
صورة  على  بالمطهرات  للتبخير 

بخار بين الدورات.

االقــدام  بتغطيس  االلتزام  يجب   -
فى احواض تغطيس االقدام امام 
على  تحتوى  والــتــى  حظيرة  كــل 

وبتركيز  مناسب  مطهر  محلول 
فعال

شخص  الي  السماح  عــدم  يجب   -
باصطحاب او تربية ايه حيوانات 

اليفة داخل المزرعة

االمن  بــاجــراءات  االلــتــزام  يجب   -
الى  االفــراد  الحيوي قبل دخــول 
ــداء  الــمــزرعــة )اإلســتــحــمــام وارتـ
الــزوار( قبل دخول حرم  مالبس 

المزرعة

ــيــــن حـــــــــدود وســـــور  ــامــ يــــجــــب تــ  -9
المزرعة تامينا تاما:

محاطة  المزرعة  تكون  ان  يجب   -
وبارتفاع  حــدودهــا  يحمى  بسور 

مناسب لحمايتها 

للحيوانات  السماح  عــدم  يجب   -
الضالة باختراق سور المزرعه.

ــدود  ــاظ عـــلـــي حــ ــفـ ــحـ يـــجـــب الـ  -
المزرعه نظيفه ومحكمة االغالق 

ومراقبة بالكاميرات. 

ــدود  ــاظ عـــلـــي حــ ــفـ ــحـ يـــجـــب الـ  -
المزرعه نظيفه ومحكمة االغالق 

ومراقبة بالكاميرات.

املراجع:

الــصــادرة عن  الــدوريــة  النشرات   -1
شركة افياجن.

خبرات خاصة بكاتب المقال.  -2
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فيما يخص انتشار المرض عبر الدول فإن من أهم 
وسائل انتشار فيروس أنفلونزا الطيور بين الدول والذي تم 
تسليط الضوء عليه بشكل كبير الطيور المهاجرة والبرية 
أنفلونزا  لفيروسات  كخزانات  الطيور  تلك  تعمل  حيث   ،
الفيروسية  الهجرة  بين  ارتباط  يوجد  أنه  كما  الطيور، 
وطرق هجرة الطيور المائية في نشر المرض بين الدول 

وبين قارات العالم.
يوجد العديد من أنواع الطيور البرية والمهاجرة تحمل 
الفيروس وتساعد في نشر المرض من دولة إلى أخرى 
باستثناء  العالم  بقاع  من  كثير  في  الطيور  هذه  وتنتشر 

المناطق القاحلة.
ترجع خطورة الطيور البرية والمهاجرة إلى اآلتي:

يوجد منها فصائل عديدة.  .1
معدل اإلصابات بها عالية.  .2

ال يمكن تحديد أين ومتى حدثت اإلصابات بها.  .3

والبرية  المهاجرة  الطيور  من  كثير  على  تظهر  ال   .4
عالمات مرضية.

تعتبر الطيور البرية والمهاجرة مستودع جيني للعديد   .5
من الفيروسات.

وألهمية هذا الموضوع ولتسهيل إجراءات المكافحة 
ضد المرض نستعرض في الببليوجرافيا التالية األبحاث 
العلمية التي تسرد أنواع الطيور البرية والمهاجرة باإلضافة 
إلى أنواع الحيوانات والحشرات والثديات األخرى التي تم 
تشخيص فيروسات أنفلونزا الطيور بها في مختلف أنحاء 
العالم ، وقد تضمنت تلك القائمة حوالي )162( نوع من 
أنواع الطيور والحيوانات موزعة على )17( فصيلة أو رتبة 

حيوانية.

أنفلونزا الطيور  
)ببليوجرافيا تعدادية(

منذ ظهور فيروسات أنفلونزا الطيور عالية الضراوة بأنواعها المختلفة )H5Nx(، يتسأل الكثير من المهتمين بصناعة 
الدواجن ومكافحة أمراضها عن العوامل التي تساعد في انتشار هذا الفيروس بهذه الصورة السريعة بين الدول، حيث 

أن التعرف على وسائل انتشار المرض هي من أهم أساسيات نجاح التعامل معه والسيطرة عليه.
ويمكن تقسيم مراحل انتشار المرض إلى مرحلتين، المرحلة األولى تشمل االنتشار عبر مسافات كبيرة والتي من 
خاللها ينتقل المرض من دولة إلى أخرى، والمرحلة الثانية هي المرحلة التي من خالها ينتشر المرض داخل الدولة 

وخاصة بين مشاريع الدواجن التجارية.

د. صالح شعبان عبد الرحمن

TARAED
Falcon Feed

شركة طرائد :

شركة متخصصة في توفير الغذاء الصحي لطيور وحيوانات آكالت اللحوم بالمنطقة

Taraed Company : 

Specializes in Providing Healthy Food for Falcons & Predators

Head Office - Jeddah - Tel.: +966 2 6393333 - 6918398 - 6838520 
Emergence Mobile : +966 555674444 - Fax : +966 6 6919130 
Email : sales@ommat.com - P. O. Box 13094 Jeddah 21493 - K.S.A.

The Breeders Choice



TARAED
Falcon Feed

شركة طرائد :

شركة متخصصة في توفير الغذاء الصحي لطيور وحيوانات آكالت اللحوم بالمنطقة

Taraed Company : 

Specializes in Providing Healthy Food for Falcons & Predators

Head Office - Jeddah - Tel.: +966 2 6393333 - 6918398 - 6838520 
Emergence Mobile : +966 555674444 - Fax : +966 6 6919130 
Email : sales@ommat.com - P. O. Box 13094 Jeddah 21493 - K.S.A.

The Breeders Choice



14
العدد الحادي والثالثون

)Class: Insecta( :1. فصيلة احلشرات

االسم االسم العملي
نوع الحيوان وشدة اإلصابة والعدوى بالمرض

المراجع بري
Wild

أسير
Captive

مستأنس
Domestic

عدوى تجريبية
Experimental

نافق
Mortality

Aldrichina 
grahamiBlow fly+--Sawabe et al., 2006. Am J Trop 

Med Hyg 75:327.
Culex 
tritawniorhynchusMosquito+Barbazan et al., 2008. Vector-borne 

Zoo Dis 8:105.

)Class: Mammalia( :٢. فصيلة الثدييات

االسم العملياالسم
نوع الحيوان وشدة اإلصابة والعدوى بالمرض

المراجع بري
Wild

أسير
Captive

مستأنس
Domestic

عدوى تجريبية
Experimental

نافق
Mortality

Bos taurusCow   +--Kalthoff et al., 2008. Emerg Inf 
Dis 14:1132.

Canis lupus 
familiarisDog+   +Songserm et al., 2006. Emerg Inf 

Dis 12:1744.
Catopuma 
temminckii

Asiatic 
golden cat +  --Desvaux et al., 2009. Emerg Inf 

Dis 15:475-478.
Chrotogale 
owstoni

Owston's 
Palm Civet +  +Roberton et al, 2006. Proc R Soc 

273B:1729-1732

Equs a. asinusdonkey  + --
Abdel-Moneim AS et al 2010.J 
Biomed Sci.  Apr 14;17:25. doi: 
10.1186/1423-0127-17-25.

Felis catusDomestic 
cat/feral cat+  ++Kuiken et.al. 2004. Science 

306:241.
Macaca 
fascicularis

Cynomolgus 
macques + +--Rimmelzwaan et al., 2001. J Virol 

75:6687-6691.

Mus musculusHouse 
mouse   ++Gubareva et al., 1998. J Inf Dis 

178:1592.
Mustela putoris 
furoFerret   ++Govorkova et.al., 2004. J Virol 

79:2191-2198.

Mustela visionMink +   Zohari et al., 2008. Virus Genes 
36:117.

Neofelis 
nebulosa

Clouded 
leopard +  +Desvaux et al., 2009. Emerg Inf 

Dis 15:475-478.
Ochotona 
curzoniae

Black-
lipped pika+    Zhou et al., 2009. J Virol 83:8957-

8964.
Oryctolagus 
cuniculus

N Z white 
rabbit   +--Perkins and Swayne, 2003. Vet 

Pathol 40:14-24,
Panthera 
pardusLeopard +  +Keawcharoen et.al., 2004. EID 

10:2189-2191, 

Panthera tigrisTiger +  +Keawcharoen et.al., 2004. EID 
10:2189-2191, 

Rattus 
norvegicusRat   +--Perkins and Swayne, 2003. Vet 

Pathol 40:14-24.
Sus domesticusPig  ++--Choi et al. 2005. J Virol 79:10821.

Vulpes vulpesRed fox   + Reperant et al., 2008. EID. DOI: 
10.3201/eid1412.080470.
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)Order:: Anseriformes( :3. رتبة الوزيات
المراجعنوع الحيوان وشدة اإلصابة والعدوى بالمرضاالسم االسم العملي

بري
Wild

أسير
Captive

مستأنس
Domestic

عدوى تجريبية
Experimental

نافق
Mortality

Aix galericulataMandarin 
duck+   +

Choi, CY. Pers comm (1/4/11) 
& http://www.oie.int/wahis/
public.php?page=single_
report&pop=1&reportid=10121

Aix sponsaWood duck + + Ellis et al. 2004, Avian Pathol 
33:492-505.

Amazonetta 
brasiliensis

Brazillian 
teal   + Ellis et al. 2004, Avian Pathol 

33:492-505.

Anas acutaNorthern 
pintail++  +

OIE Disease Information Vol 19. 
No. 14.Brown et al., 2006. EID 
12:1663-1670.

Anas 
bahamensis

Bahama 
pintail    + Ellis et al. 2004, Avian Pathol 

33:492-505.

Anas castaneaChestnut-
breasted teal   + Ellis et al. 2004, Avian Pathol 

33:492-505.

Anas creccaBlue-
winged teal++  +Kuo et al., 2009. PLoS 4:e6926

Anas formosaBaikal teal+   +

Choi, CY. Pers comm (1/4/11) 
& http://www.oie.int/wahis/
public.php?page=single_
report&pop=1&reportid=10121

Anas penelopeEurasian 
wigeon++  +

Yu et al., 2007. EID 13:772-775, 
Keawcharoen et al., 2008. EID 
14:600.

Anas plataleaArgentine 
shoveller   + Ellis et al. 2004, Avian Pathol 

33:492-505.

Anas 
platyrhynchos

Domestic 
duck/
Mallard

+++ +Guan et.al. 2002. Virology 292:16-
23.

Anas sibilatrixChiloe 
wigeon   + Ellis et al. 2004, Avian Pathol 

33:492-505.

Anas streperaGadwall++  +
OIE Mission to Russia, 2005, 
Keawcharoen et al., 2008. EID 
14:600.

Anas versicolorPuna teal   + Ellis et al. 2004, Avian Pathol 
33:492-505.

Anser albifrons

Greater 
white-
fronted 
goose

+   +ProMED 20051130.3460 (HPAI 
H5); Dan Hulea, per. Comm.

Anser anserGreylag 
goose+   +

ProMed 20060510.1341 AVIAN 
INFLUENZA - WORLDWIDE 
(108): DENMARK, GERMANY

Anser anser 
domesticus

Domestic 
goose ++  Guan et.al. 2002. Virology 292:16-

23.
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Anser 
erythropus

Lesser 
white-
fronted 
goose

+   +OIE Romania Follow-up report No. 
6, ProMED 20051130.3460.

Anser indicusBar-headed 
goose++  +Ellis et al. 2004, Avian Pathol 

33:492-505.
Aythya 
americanaRedhead +   Brown et al., 2006. EID 12:1663-

1670.

Aythya ferinaCommon 
pochard++  +

OIE Mission to Russia, 2005, 
Keawcharoen et al., 2008. EID 
14:600.

Aythya fuligulaTufted duck++  +
ProMED 20060219.0541, 
Keawcharoen et al., 2008. EID 
14:600.

Aythya marilaGreater 
scaup+   +OIE Disease Information V.19 

No.12.

Branta berniclaBrent goose+   +OIE Disease Information V.19 
No.11.

Branta 
canadensis

Canada 
goose+  ++

Ellis et al. 2004, Avian Pathol 
33:492-505, Kiss et al., 2008. 
Virology J 5:113.

Branta 
hutchinsii

Cackling 
goose +   Brown et al.2008.EID 14:136-142.

Branta 
leucopsis

Barnacle 
goose+   +OIE Disease Information V.19 

No.11.
Bucephala 
clangula

Common 
goldeneye+   +Rinder et al., 2007. J Vet Diagn 

Invest 19:279-282.
Cairina 
moschata

Muscovy 
duck  +  Komar and Olsen, 2008. Emerg Inf 

Dis 14;1177.
Callonetta 
leucophrysRinged teal   + Ellis et al. 2004, Avian Pathol 

33:492-505.
Chenonetta 
jubata

Manned 
wood-duck   + Ellis et al. 2004, Avian Pathol 

33:492-505.
Coscoroba 
coscoroba

Coscoroba 
swan   + Ellis et al. 2004, Avian Pathol 

33:492-505.

Cygnus atratusBlack swan + + Ellis et al. 2004, Avian Pathol 
33:492-505.

Cygnus 
buccinator

Trumpeter 
swan +   Brown et al.2008.EID 14:136-142.

Cygnus 
columbianus

Tundra 
swan+   +

21/12/2010: Highly pathogenic 
avian influenza, Japan, (Follow-up 
report No. 3)

Cygnus cygnusWhooper 
Swan+   +Promed 20050826.2527

Cygnus 
melanocoryphus

Black-
necked 
swan

   + Ellis et al. 2004, Avian Pathol 
33:492-505.

Cygnus olorMute swan++  +
FAOAIDE News Update on Avian 
Influenza #35; Brown et al.2008.
EID 14:136-142.
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Dendrocygna 
viduata

White-faced 
whistling-
duck

   + Ellis et al. 2004, Avian Pathol 
33:492-505.

Mergellus 
albellusSmew+   +ProMED 20060222.0569

Mergus 
merganser

Goosander/
Common 
merganser

+   +Manin & Irza, ARRIAH, 2007. 
Pers. Comm.

Nesochen 
sandvicensis

Hawaiian 
goose   + Ellis et al. 2004, Avian Pathol 

33:492-505.

Netta peposaca
Rosybill 
pochard 
duck

   + Ellis et al. 2004, Avian Pathol 
33:492-505.

Netta rufinaRed-crested 
pochard+  ++Ellis et al. 2004, Avian Pathol 

33:492-505.
Oxyura 
jamaicensisRuddy duck   + Ellis et al. 2004, Avian Pathol 

33:492-505.
Tadorna 
ferruginea

Ruddy 
shelduck+   +OIE 2005. Disease Information 

Vol.18-no.21

)Order: Charadriformes( :4. رتبة اإلفجيجيات أو الزقزاقيات
المراجعنوع الحيوان وشدة اإلصابة والعدوى بالمرضاالسم االسم العملي

بري
Wild

أسير
Captive

مستأنس
Domestic

عدوى تجريبية
Experimental

نافق
Mortality

Larus 
argentatus

Herring 
gull+ ++Komar and Olsen, 2008. Emerg Inf 

Dis 14:1177.

Larus atricillaLaughing 
gull  ++Perkins and Swayne, 2003. Vet 

Pathol 40:14-24.

Larus 
brunnicephalus

Brown-
headed gull++ +

Chen et al., 2005. Nature 436:191-
192, Liu et al., 2005.Science 
309:1206.

Larus canusCommon 
gull+  ?

Anonymous. 2010. Zh Mikrobiol 
Epidemiol Immunobiol. Jan-Feb; 
(1):29-32.

Larus 
ichthyaetus

Great 
black-
headed gull

++ +
Chen et al., 2005. Nature 436:191-
192, Liu et al., 2005.Science 
309:1206.

Larus 
ridibundus

Black-
headed gull+  +Ellis et al. 2004, Avian Pathol 

33:492-505.
Larus 
schistisagus

Slaty-
backed gull+   Kuo et al., 2009. PLoS One 

4:e6926.
Numenius 
arquata

Eurasian 
curlew+   Kuo et al., 2009. PLoS One 

4:e6926.
Tringa 
ochropus

Green 
sandpiper+  --OIE Mission to Russia 2005
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)Order: Charadriformes( :٥. رتبة اللقلقيات
المراجعنوع الحيوان وشدة اإلصابة والعدوى بالمرضاالسم االسم العملي

بري
Wild

أسير
Captive

مستأنس
Domestic

عدوى تجريبية
Experimental

نافق
Mortality

Anastomus 
oscitans

Asian open-
billed stork+ +ProMED 20041214.3303, 

Keawcharoen et al., 2005.

Ardea albaGreat egret+ +Great Egret tests positive for H5N1 
virus

Ardea cinereaGrey heron+++Migratory bird tested positive for 
H5N1 virus

Ardea herodias 
(?)

Great blue 
heron+ +ProMED 20051130.3460, 

20051201.3463 (HPAI H5)

Ardeola 
bacchus

Chinese 
pond heron+ -

OIE 2005 Disease Information Vol. 
18-no2, Siengsanan-Lamont et al., 
2010. Vet Micro. In Press.

Ardeola ibisCattle egret+ +Feare, 2007. Avian Dis 51:440-
447.

Ardeola 
speciosa

Javan pond 
heron ++Desvaux et al., 2009. Emerg Inf 

Dis 15:475-478.

Ciconia ciconiaWhite stork+ +
ProMed 20060510.1341 AVIAN 
INFLUENZA - WORLDWIDE 
(108): DENMARK, GERMANY

Egretta garzettaLittle egret+++Ellis et al. 2004, Avian Pathol 
33:492-505.

Nycticorax 
nycticorax

Black-
crowned 
night heron

+ +Dead bird H5N1-positive

)Order: Columbiformes( :6. رتبة احلماميات
المراجعنوع الحيوان وشدة اإلصابة والعدوى بالمرضاالسم االسم العملي

بري
Wild

أسير
Captive

مستأنس
Domestic

عدوى تجريبية
Experimental

نافق
Mortality

Columba liviaFeral 
pigeon+++Ellis et al. 2004, Avian Pathol 

33:492-505.

Streptopelia 
chinensis

Spotted 
dove/
Spotted 
Turtle Dove

+ -Siengsanan-Lamont et al., 2010. 
Vet Micro. In Press.

Streptopelia 
chinensis

Spotted 
dove/
Spotted 
turtle dove

+ ?Siengsanan-Lamont et al., 2010. 
Vet Micro. In Press.

Streptopelia 
tranquebarica

Red-
collared 
dove

+ ?ProMED 20041214.3303
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)Order: Coraciiformes( : 7. رتبة الشقراقيات أو الضؤضئيات
المراجعنوع الحيوان وشدة اإلصابة والعدوى بالمرضاالسم االسم العملي

بري
Wild

أسير
Captive

مستأنس
Domestic

عدوى تجريبية
Experimental

نافق
Mortality

Merops 
philippinus

Blue tailed 
bee-eater+-Siengsanan-Lamont et al., 2010. 

Vet Micro. In Press.
Merops 
philippinus

Blue-tailed 
bee-eater+-Siengsanan-Lamont et al., 2010. 

Vet Micro. In Press.

)Order: Faloniformes( :8. رتبة الصقريات
المراجعنوع الحيوان وشدة اإلصابة والعدوى بالمرضاالسم االسم العملي

بري
Wild

أسير
Captive

مستأنس
Domestic

عدوى تجريبية
Experimental

نافق
Mortality

Accipiter 
gentilis

Northern 
goshawk+ +OIE 2006. Disease Information 

vol19 no.8.

Buteo buteoBuzzard+ +OIE 2006. Disease Information 
vol19 no.8.

Buteo lagopus
Rough-
legged 
buzzard

+ +
ProMed 20060510.1341 AVIAN 
INFLUENZA - WORLDWIDE 
(108): DENMARK, GERMANY

Falco cherrugSaker 
falcon ++ProMed 20060130.0299

Falco 
peregrinus

Peregrine 
falcon+++

OIE 2004 Disease Infromation 
Vol.17-no.5; Hong Kong Final 
Report 7/30/03

Falco 
sparverius

American 
kestrel  ++Hall et al., 2009. PLoS One 

4:e7555.

Ichthyophaga 
ichthyaetus

Grey-
headed 
fish-eagle

 ++FAO AIDE report #16

Milvus sp.Kite+ -Manin & Irza, ARRIAH, 2007. 
Pers. Comm.

Necrosyrtes 
monachus

Hooded 
vulture+ +Ducatez et al., 2007. EID 13:611-

613.
Spilornis 
cheela

Serpent 
eagle ++FAO AIDE report #16

Spizaetus 
cirrhatus

Changeabe 
hawk eagle ++Desvaux et al., 2009. Emerg Inf 

Dis 15:475-478.
Spizaetus 
nipalensis

Crested 
hawk-eagle+ --van Borm et al., 2005, EID 11:702-

705.

)Order: Galliformes( :9. رتبة الدجاجيات
المراجعنوع الحيوان وشدة اإلصابة والعدوى بالمرضاالسم االسم العملي

بري
Wild

أسير
Captive

مستأنس
Domestic

عدوى تجريبية
Experimental

نافق
Mortality
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Alectoris 
chukar

Chukar 
partridge   ++Perkin and Swayne, 2001. 

Vet Pathol 38:149-164.
Colinus 
virginianus

Bobwhite 
quail   ++Perkins and Swayne, 2003. 

Vet Pathol 40:14-24.
Coturnix 
coturnixQuail  +++Perkins and Swayne, 2003. 

Vet Pathol 40:14-24.
Gallus 
domesticus

Domestic 
chicken  +++Subbarao et.al. 1998. Science 

279:393-396.
Lophura 
leucomelanos

Kalij 
pheasant+   +Keawcharoen et al., 2005. A. 

Virol 49:277-280.
Meleagris 
gallopavoTurkey  +++Perkin and Swayne, 2001. 

Vet Pathol 38:149-164.
Numida 
meleagris

Pearl 
guineafowl  +++Perkins and Swayne, 2003

Pavo 
cristatus 
albus

White 
Indian 
peafowl

+   +Keawcharoen et al., 2005, 
Pers. Comm.

Phasianus 
colchicus

Ring-
necked 
pheasant

   ++Perkin and Swayne, 2001. 
Vet Pathol 38:149-164.

)Order: Gruiformes( :1٠. رتبة الكركياويات أو الواقاويات الشمسية

المراجعنوع الحيوان وشدة اإلصابة والعدوى بالمرضاالسم االسم العملي
بري

Wild
أسير

Captive
مستأنس

Domestic
عدوى تجريبية

Experimental
نافق

Mortality
Chlamydotis 
undulata

Houbara 
bustard+ +Moone et al., 2008. J Gen Virol 

89:2691-2697.
Fulica atraCoot+ -OIE Mission to Russia 2005
Gallicrex 
cineraWatercock + Amonsin et al., 2008. Emerg Infect 

Dis 14:1739.

Gallinula 
chloropus

Common 
moorhen+++

ProMED 20051130.3460, Amonsin 
et al., 2008. Emerg Infect Dis 
14:1739.

Grus monachaHooded 
crane+ +

22/12/2010: Highly pathogenic 
avian influenza, Japan, (Follow-up 
report No. 1)

Porphyrio 
porphyrio

Sultan 
(Purple 
swamphen)

+ +OIE 2006. Disease Information 
vol19 no.8.

Rallina fasciata

Brown 
(red-
legged) 
crake

+ +Xinhua News 1/11/06
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)Order: Passeriformes( 11. رتبة العصفوريات أو اجلواثم
المراجعنوع الحيوان وشدة اإلصابة والعدوى بالمرضاالسم االسم العملي

بري
Wild

أسير
Captive

مستأنس
Domestic

عدوى تجريبية
Experimental

نافق
Mortality

Acridotheres 
grandis

Great myna/
white vented 
myna

+  --Siengsanan-Lamont et al., 2010. 
Vet Micro. In Press.

Alauda 
arvensis

Eurasian 
skylark+  ?Kuo et al., 2009. PLoS One 

4:e6926.

Alcippe 
morrisonia

Grey-
cheeked 
fulvetta

+  ?Kuo et al., 2009. PLoS One 
4:e6926.

Carpodacus 
mexicanusHouse finch  ++Perkins and Swayne, 2003. Vet 

Pathol 40:14-24.

Corvus cornixHooded 
crow+  +Manin & Irza, ARRIAH, 2007. 

Pers. Comm.

Corvus coroneCarrion 
crow+  ?Rappole and Hubalek, 2006. 

Emerg Inf Dis 12:1486-1492.

Corvus 
macrorhynchos

Jungle or 
Large billed 
crow

++ +
Mase et.al., 2005, Report of the 
Highly Pathogenic Avian Influenza 
Infection Route Elucidation Team, 
June 30, 2004.

Corvus 
monedulaJackdaw+  +Manin & Irza, ARRIAH, 2007. 

Pers. Comm.
Corvus 
splendensHouse crow+  +Keawcharoen et al., 2005. A Virol 

49:277-280.
Dicrurus 
macrocercus

Black 
drongo+  ?ProMED 20041214.3303

Gracula 
religiosaHill mynah + +ProMED 20051021.3075; 

20051022.3085.

Gracupica 
contra

Asian pied 
starling/
Pied myna

+  --Siengsanan-Lamont et al., 2010. 
Vet Micro. In Press.

Gracupica 
contra

Asian pied 
starling/
Pied myna

+  --Siengsanan-Lamont et al., 2010. 
Vet Micro. In Press.

Hypsipetes 
leucocephalus

Madagascar 
bulbul+  ?Kuo et al., 2009. PLoS One 

4:e6926.

Leiothrix luteaRed-billed 
leiothrix + +ProMED 20051021.3075; 

20051022.3085.

Leucosticte 
nemoricola

Plain 
mountain 
finch

+  ?Kuo et al., 2009. PLoS One 
4:e6926.

Lonchura 
punctulata

Scaly-
breasted 
munia

+  ?ProMED 20041213.3303
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Oriolus 
chinensis 
chinensis

Black-
naped 
oriole

 + +ProMED 20051021.3075; 
20051022.3085.

Parus daumaGreen-
backed tit+  ?Kuo et al., 2009. PLoS One 

4:e6926.
Passer 
domesticus

House 
sparrow ++-Perkins and Swayne, 2003. Vet 

Pathol 40:14-24.

Passer 
montanus

Eurasian 
tree-
sparrow

+  --Ellis et al. 2004, Avian Pathol 
33:492-505.

Petronia 
petronia

Rock 
petronia+  ?Kuo et al., 2009. PLoS One 

4:e6926.
Pica pica 
sericea

Common 
magpie+  +Kwon et al., 2005. J Wildl Dis 

41:618-623.

Sturnus 
vulgaris

European 
starling+ +--

Perkins and Swayne, 2003. Vet 
Pathol 40:14-24, Manin & Irza, 
ARRIAH, 2007. Pers. Comm.

Taeniopygia 
guttataZebra finch  ++Perkins and Swayne, 2003. Vet 

Pathol 40:14-24.

Turdus merulaBlackbird+  ?
Highly Pathogenic Avian 
Influenza-H5N1. Recent 
developments in the EU

Yuhina 
diademata

White-
collared 
yuhina

+  ?Kuo et al., 2009. PLoS One 
4:e6926.

Zoothera 
dauma

Scaly 
thrush+  ?Kuo et al., 2009. PLoS One 

4:e6926.

)Order: Pelecaniformes( :1٢. رتبة البجعيات
المراجعنوع الحيوان وشدة اإلصابة والعدوى بالمرضاالسم االسم العملي

بري
Wild

أسير
Captive

مستأنس
Domestic

عدوى تجريبية
Experimental

نافق
Mortality

Pelicanus sp.Pelican++ Manin & Irza, ARRIAH, 2007.
Pers. Comm.

 Phalacrocorax
carbo

 Great
cormorant++ OIE 2005, Disease Information

Vol.18-no.21
 Phalacrocorax

niger
 Little

cormorant+?ProMED 20041214.3303

 Platalea
leucorodia

 Eurasian
spoonbill??

 06/28/2010: Highly pathogenic
avian influenza, Russia, (Follow-

up report No. 1)

)Order: Phoenicopteriformes( :13. رتبة النحاميات
المراجعنوع الحيوان وشدة اإلصابة والعدوى بالمرضاالسم االسم العملي

بري
Wild

أسير
Captive

مستأنس
Domestic

عدوى تجريبية
Experimental

نافق
Mortality

Phoenicopterus 
ruber

Greater 
flamingo+++Ellis et al. 2004, Avian Pathol 

33:492-505.
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)Order: Podicipdiformes( :14. رتبة الغطاسيات
المراجعنوع الحيوان وشدة اإلصابة والعدوى بالمرضاالسم االسم العملي

بري
Wild

أسير
Captive

مستأنس
Domestic

عدوى تجريبية
Experimental

نافق
Mortality

Podiceps 
cristatus

Great 
crested 
grebe

++Lvov et al., 2006. Vopr Virusol 
51:11-14.

)Order: Psittaciformes( :1٥. رتبة البباغاوات
المراجعنوع الحيوان وشدة اإلصابة والعدوى بالمرضاالسم االسم العملي

بري
Wild

أسير
Captive

مستأنس
Domestic

عدوى تجريبية
Experimental

نافق
Mortality

Melopsittacus 
undulatusBudgerigar++Perkins and Swayne, 2003. Vet 

Pathol 40:14-24.

)Order:Strigiformes( :16. رتبة البوميات
المراجعنوع الحيوان وشدة اإلصابة والعدوى بالمرضاالسم االسم العملي

بري
Wild

أسير
Captive

مستأنس
Domestic

عدوى تجريبية
Experimental

نافق
Mortality

Bubo buboEurasian 
eagle owl+ +Rinder et al., 2007. J Vet Diagn 

Invest 19:279-282.
Bubo 
nipalensis

Spot-bellied 
eagle-owl++FAO AIDE report #16

Ketupa ketupuBuffy fish 
owl++Desvaux et al., 2009. Emerg Inf 

Dis 15:475-478.
Ketupa 
zeylonensis

Brown fish 
owl++Desvaux et al., 2009. Emerg Inf 

Dis 15:475-478.

Strix seloputoSpotted 
wood owl++Desvaux et al., 2009. Emerg Inf 

Dis 15:475-478.

Tyto albaBarn owl++Desvaux et al., 2009. Emerg Inf 
Dis 15:475-478.

)Order: Struthioniformes( :17. رتبة النعاميات
المراجعنوع الحيوان وشدة اإلصابة والعدوى بالمرضاالسم االسم العملي

بري
Wild

أسير
Captive

مستأنس
Domestic

عدوى تجريبية
Experimental

نافق
Mortality

Dromaius 
novaehollandiaeEmu++Perkins and Swayne, 2003. Vet 

Pathol 40:14-24.

Struthio 
camelusOstrich+++

Influenza A virus (A/ostrich/
HeNan/14/2002(H5N1)) 
nucleoprotein (NP) gene, partial 
cds.

املراجع:
List of Species affected by (Avian Influenza). National Wildlife Health Center:
Http:/www.nwhc.usgs.gov/disease_information_influenza_species_chart.jsp
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املسبب:
الهيربز  مجموعة  مــن  فــيــروس 

.)Herpes virus(
فترة احلضانة: 6-1٢ يومًا

ــّدة الــمــرض بــالــقــطــيــع: عــّدة  ــ م
أسابيع لعّدة شهور

نسبة النفوق: متباينة؛ من %70-5 
حسب حّدة العدوى.

طرق العدوى:
تحدث العدوى عن طريق الجهاز 
للعين  المخاطي  والغشاء  التنفسي 

المرض  فــيــروس  انــتــقــال  يتم  حيث 
بالهواء من مزرعة إلى أخرى.

حاملة  شفائها  بعد  الطيور  تظل 
للفيروس مدى الحياة.

طرق انتشار العدوى:
األفقي  بالطريق  العدوى  تنتشر   -
أو  المصاب  الطائر  يفرز  حيث 
الطائر الذي سبق إصابته وشفى 
ــرازات األنــف  ــ الــفــيــروس فــي إفـ
والعين حيث يتم استنشاق الرزاز 

والهواء الملوث.

بالطريق  الـــعـــدوى  تنتشر  كــمــا   -
الفئران  بــواســطــة  الميكانيكية 
تحمل  أنها  البرية حيث  والطيور 
ــدون ظهور  ــ ب الــمــرض  فــيــروس 

أعراض إكلينيكية.

األعراض الرئيسة:
نزول سائل مائي من العينين مع 

تورم العينين )أول األعراض(.

صعوبة التنفس.
)لطرد  الــرأس  هز  يعقبه  عطس 
المخاط الذى يسّد القصبة الهوائية(.

مرض التهاب الحنجرة
والقصبة الهوائية المعدي

مرض فيروسي شديد الوبائية يصيب الدجاجوكان عادة يصيب الطيور الكبيرة فوق عمر 50 يوم ولذا كان يعد من 
أمراض البياض واألمهات فقط ولكنه كان في بعض األحيان يصيب الفراخ الساسو وذلك ألنها تربي العمار فوق 
ال 50 يومولكن كان عادة يصيب المزارع القريبة من مزارع البياض واألمهات ثم مؤخرا نتيجة اتجاه عدد من مربي 
التسمين االبيض الي اطالة مدة التربية لما بعد ال 40 يوم لعدة اسباب منها تدني اسعار اللحم بدأ ظهور اصابات 
في مزارع التسمين االبيض بداية من عمر 38 يوم وتظهر على الطيور المصابة أعراض تنفسية في شكل صعوبة في 

التنفس مع وجود مخاط مدمم من الفم والمرض موجود في جميع أنحاء العالم.

د. حازم إبراهيم 
استشاري الدواجن، دكتوراه امليكروبيولوجي واملناعة يف الدواجن

جامعة القاهرة - باحث مبعهد بحوث األمصال واللقاحات البيطرية
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للتنفس  الــطــائــر  مــحــاولــة  أثــنــاء 
بصعوبة يتم فتح فمه إلى آخره ويمد 

رقبته إلى األمام لتسهيل التنفس. 
من  وقرقرة  أزيز  أصوات  صدور 

الطيور )أثناء الشهيق(.
نزول إفرازات مدّممة من األنف 

قد يوجد على حوائط العنبر.
بسبب  عـــديـــدة  ــيـــور  طـ تـــمـــوت 
القصبة  انسداد  عن  الناتج  االختناق 

الهوائية بالمخاط واإلفرازات.
تظهر أعراض المرض فجأة على 
األعـــراض  لتشمل  وتنتشر  القطيع 
النفوق  ويكون  القطيع  أفــراد  معظم 
 %60-50 حوالي  إلــى  ويصل  مرتفع 
إنتاجه  ينخفض  الــبــيــاض  ــدجــاج  ال
ربع  أو  ثلث  إلى  وبصورة حادة  فجأة 
هذا  ويستمر  الــعــادي.  المعدل  عــن 
تــتــراوح بين 3-1  لــمــدة  االنــخــفــاض 
العادي  معدله  إلــى  يعود  ثم  أسابيع 
في  تباين  فهناك  التسمين  فــي  امــا 
لنظام  تبعا  النفوق  ونسب  االعــراض 
التربية المستخدم حيث تالحظ شدة 
في  النفوق  نسب  وارتفاع  األعــراض 
التربيةوخاصة  من  العالية  الكثافات 

مع انخفاض مستوي التهوية.
األعراض التشريحية:

الحنجرة  فــي  شــديــدة  الــتــهــابــات   -
والقصبة الهوائية وتكون القصبة 
البلعوم  وفتحة  والــفــم  الهوائية 
يكون  قد  الــذي  بمخاط  ممتلئة 
مختلطا بالدم في بعض األحيان 
أو  متجبنة  مــواد  توجد  قــد  كما 
العلوي  الثلث  في  دفتيري  غشاء 
الحنجرة  بعد  الهوائية  للقصبة 

تحت  اإلصابة  حالة  في  مباشرة 
الحادة للمرض.

وامتالءها  الهوائية  بالقصية  نزف   -
بإفرازات صفراء متجّبنة.

التشخيص:
ال يكفي االعتماد على األعراض 

والصفة التشريحية.
معملي  تشخيص  ــراء  إجــ يــجــب 
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الــفــيــروس؛  ــزل  )عـ ــة  اإلصــاب لتأكيد 
إجراء اختبارات مصلية؛ فحص نسيج 
القصبة لأجسام االشتمالية الخاصة 

.)PCR بالفيروس واختبار ال
الوقاية والعالج:

ال يوجد عالج نوعي ولكن تعطى 

لإلصابات  منعاً  حيوية  مــضــادات 
البكتيرية الثانوية مع إعطاء فيتامين 
»ك« كما يعطى مركبات األيودفور في 
مياه الشرب بمعدل جرام لكل عشرة 
لتر وتعتمد الوقاية من المرض على:

الصحية  اإلجــراءات  تطبيق   -1

الــبــيــطــريــة لــمــنــع عــــدوى الــطــيــور 
أن  يجب  والــتــي  للعدوى  المعرضة 
الطيور  وذبــح  عــزل  شكل  في  تكون 
مـــع عــمــل غسيل  ــوراً  ــ الــمــصــابــة فـ
المستخدمة  لــأدوات  جيد  وتطهير 

في المزارع.
٢- التحصني :

ال يحقق التحصين نجاحاً بنفس 
األمراض  ضد  التحصينات  مستوى 
ــرى لــكــنــه ضـــرورى  ــ ــيــة األخـ ــائ ــوب ال
لوقاية الطيور أثناء حدوث وباء في 

المزرعة.
عن طريق  بالتحصين  يوصي  ال 
القطعان  في  الشرب  مــاء  أو  الــرش 
الــتــجــاريــةوالــطــيــور الـــمـــربـــاة في 
األقفاص ويفضل تحصينها بالتقطير 

في العين. 
ــات يفضل  ــه فــي الــبــيــاض واألم
بالعترة  احدهما  مرتين  التحصين 
يفضل  التسمين  فــي  امــا  الشديدة 
المستضعفة  اللقاحات  اســتــخــدام 
ــك  ــســجــةوذل ــي االن ــمــحــضــرة عــل ال
بالتقطير في العين في عمر 30-25 

يوم. 
كــمــا يــمــكــن تــحــصــيــن الــطــيــور 
العين اضطرارياوذلك  في  بالتقطير 
طبقا لتقييم الطبيب المشرف لحالة 
في  اإلصابة  انتشار  ومــدي  القطيع 

القطيع.
الــمــرفــقــة.. مــن اشتباه  الــصــور 
 42 عمر  تسمين  مزرعة  في  اصابة 
عمر  من  كانت  اإلصابة  وبداية  يوم 

38 يوم وجاري تأكيدها معملياً.
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تناولنا يف اجلزء األول:
تتكون  التي  المعقدة  المركبات   ×
من اتحاد  الفيتات مع العديد من 
ذلك  في  بما  الغذائية  العناصر 

)الكالسيوم  والمعادن  البروتين 
تقلل من  ــزنـــك(،   والـ والــحــديــد 
بالتالي   و  الغذائية  المواد  اتاحة 
انخفاض األداء االنتاجي للطيور.

البروتينات  كيف يمكن أن تشكل   ×
في  الــفــيــتــات  مــع  معقد  مــركــب 
المنخفضة  الــحــمــوضــة  ــة  درجــ
الــهــضــمــي  الــجــهــاز  ــي  فـ  )<4(

التأثيرات السلبية للفيتات 
والكالسيوم وتفاعلهما على هضم 

المواد الغذائية الرئيسية

في االعوام القليلة الماضية تم نشر العديد من البحوث عن الفيتيك اسد )الفيتات( و عالقتها المتشابكة بكل من 
الكالسيوم و البروتين و العناصر المعدنيه األخرى و سنحاول في هذا المقال و ما يتبعه من مقاالت اخري تناول هذا 

الموضوع الهام بشيء من التبسيط.
يتكون الفيتات من ست ذرات كربون مع ست مجموعات فوسفات. عند الرقم الهيدروجيني من 1-6 )في معدة الخنازير 
، وفي الحوصلة و القونصة في الدواجن( ،فان الفيتات موجوده كأيون مع ثالث إلى ست شحنات سالبة.  و ينتج عن 
الشحنة السالبة للفيتات تفاعالت ايونية  للفيتات مع البروتين والنشا والمعادن ، مما يؤدي إلى تكوين  مركب معقد. 
يمكن للفيتات تشكيل مركب معقد مع الكاتيونات مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك والبوتاسيوم و / أو البروتين. 
يمكن أن يحدث هذا في واحدة أو أكثر من مجموعات الفوسفات الموجودة في الفيتات. نتيجة لهذا التكوين المعقد 
يقل توافر او اتاحة  المواد الغذائية للحيوان ويؤدي إلى انخفاض في األداء مثل زيادة وزن الجسم ومعدل تحويل 
األعالف. يؤدي تحلل او تكسير الفيتات عند اضافة انزيم الفيتاز إلى زيادة توافر الفسفور ، بسبب تحرير جزيئات 

الفوسفات والبروتينات والمعادن األخرى مع تقليل تأثير الفيتات المضاد للتغذية.

د. خالد عكاشه
مدير فني اقليمي ملنطقة الشرق االوسط و شمال افريقيا، دانيسكو لتغذية احليوان، شركة ديبونت، 

khaled.okasha@dupont.com :موبيل: 004٩1771352623، بريد الكتروني

)اجلزء الثاني(
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ــك ،  ــى ذل الــعــلــوي. بــاإلضــافــة إل
بين  االتــحــاد  يــحــدث  أن  يمكن 
عند  أيــًضــا  والفيتات  البروتين 
 )> 4( األعلى  الحموضة  درجــة 
كجسر  الكالسيوم  يعمل  حيث 

كاتيوني.

الفعال  التكسير  او  للتحلل  يمكن   ×
ــم  ــزي لــلــفــيــتــات )بـــاســـتـــخـــدام ان
الفايتيز( في الوقت المناسب أن 
البروتين  مع  االتحاد  دون  يحول 

أو المعادن

من  الثاني  الــجــزء  فــي  سنتناول 
للفيتات  المختلفة  التأثيرات  المقال 
ــن الــكــالــســيــوم، الــزنــك،  ــل م عــلــي ك
ــد وكــذلــك جــودة  ــحــدي الــنــحــاس وال
الجيري(  )الحجر  الكالسيوم  مصادر 
ــكــالــســيــوم  عــلــي مــعــامــل هــضــم ال
وعــدم  وجــود  فــي  ــك  وذل والفوسفور 

وجود انزيم الفايتيز.

مصدر  حبيبات  حجم  تأثير   .1
الكالسيوم والذوبان: 

وحجم  الكالسيوم  مصدر  يؤثر 
فيتات:  ارتباط  على  أيًضا  الحبيبات 
بالكالسيوم. عند مقارنة تأثير أحجام 
الحبيبات المختلفة من نفس المصدر، 
فأنه كلما كان حجم الحبيبات أصغر 
كلما   .)6 )الشكل  ذوبانها  زاد  كلما 
زاد  كلما  الجيري،  الحجر  ذوبان  زاد 

الكالسيوم المتاح للربط مع فيتات.

الفسفور  قابلية هضم  تقليل  يتم 
حجر  علي  اللحم  دجــاج  تغذية  عند 
حجما  أصغر  حبيبات  بحجم  جيري 

 %  ٩٩.1( ــان  ــذوب ــل ل قــابــلــيــة  ــر  ــث وأك
دقــائــق عند  بعد 10  لــلــذوبــان  قــابــل 
بحجم  مقارنة   )7 الحموضة  درجــة 
الجسيمات األكبر حجما من الحجر 
للذوبان بعد  الجيري )8٩.4 % قابل 
 )7 الحموضة  درجــة  عند  دقائق   10
وذلك نتيجة توافر كالسيوم اكثر يكون 
 .)7 )الشكل  الفيتات  للربط  متاح 
الحبيبات  حجم  ذو  الجيري  الحجر 
ــروره،  ــ ــد مــن مــعــدل م ــزي األصــغــر ي
في  بالفيتات  األرجــح  على  ويرتبط 

 Zhang( ويترسب  الدقيقة  األمعاء 
.)and Coon، 1997

األحماض  وهضم  البيبسين   .٥
األمينية:

الفيتيك،  تركيز حمض  زيادة  مع 
يقلل نشاط البيبسين النسبي )الشكل 
البيبسين  يــرتــبــط  ان  يــمــكــن   .)8
النشاط  يقلل  مما  بالفيتات،  نفسه 
األنزيمي. باإلضافة إلى ذلك، عندما 
يصبح  بالفيتات،  البروتين  يرتبط 
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المركب أقل اتاحة للتحلل بالبيبسين، 
البروتين.  هضم  من  يقلل  وبالتالي 
نشاط  انخفاض  تفسير  أيًضا  يمكن 
الفيتات  أرتباط  البيبسين عن طريق 
مع البيبسينوجين الذي ينشط تحويل 
 Selle( البيبسين  إلى  البيبسينوجين 
الفيتات  تركيز  عند   .)et al.، 2009
في وأعالف الدواجن حوالي 0.2 %، 
مما سيؤدي إلى تثبيط 70-80 % من 
نشاط البيبسين إذا كان كل الفيتات 
قابل للذوبان. عندما يرتبط البروتين 
البيبسين  إفـــراز  يـــزداد  بالفيتات، 
الحموضة  لتخفيف  وهيدروكلوريد. 
مما  الميوسين  إفراز  يزداد  الزائدة، 
يزيد من إفراز الصوديوم في تجويف 
أنظمة  يعوق  هــذا  الدقيقة.  األمعاء 

امتصاص  ويــعــيــق  ــوم  ــصــودي ال نــقــل 
هضم  لتقليل  األمــيــنــيــة  األحــمــاض 
 Humer et al.،( البروتين في النهاية
2014(. يمكن أن يؤثر االنخفاض في 
على  سلًبا  الغذائية  العناصر  توفر 

النمو وتحويل األعالف.

6. الزنك والحديد
أيًضا  الفيتات  يرتبط  أن  يمكن 
ــادن مــثــل الـــزنـــك والــحــديــد  ــمــع ــال ب
تقليل  يتم  للحيوان.  توفره  من  ويقلل 
إضافة  زيــادة  مع  الحديد  امتصاص 
مخلّب  تكوين  أيــًضــا  يـــزداد  فيتات، 
الفيتات المعدني غير القابل للذوبان 
المختبر.  في  الكالسيوم  وجــود  في 
امتصاص  ينخفض  الــخــنــازيــر،  فــي 

نسبة  زيــادة  مع  االمعاء،  في  الحديد 
علف  في  الحديد  نسبة  الكالسيوم: 

خالي من الفيتات )الشكل ٩(.

ــد يـــؤثـــر الـــكـــالـــســـيـــوم عــلــى  ــ ق
امتصاص الحديد من خالل التفاعل 
أو  األخـــرى  الغذائية  المكونات  مــع 
المستقبالت  على  الكالسيوم  تأثير 
في  الحديد  امتصاص  تتوسط  التي 
من  كل  يؤثر  أن  يمكن  معوية.  خاليا 
امتصاص  على  والكالسيوم  الفيتات 

الحديد.

ــة أكــبــر  ــ ــه كــتــلــة ذري ــدي الـــزنـــك ل
مــن الــحــديــد، وبــالــتــالــي قـــدرة أكبر 
ارتفعت  وكلما  بالفيتات.  لالرتباط 
انخفضت  المعادن  الفايتات:  نسبة 
فيها  يحدث  التي  الحموضة  درجــة 
نسبة  ــات:  ــت ــي ف زيـــــادة  ــب.  ــرســي ــت ال
تم  الــفــئــران.  أداء  مــن  يقلل  الــزنــك 
الفئران  في  الزنك  امتصاص  تقليل 
وتقلص  الفيتات،  إضافة  طريق  عن 
إضافة  لكن  الكالسيوم،  إضافة  مع 
أي  لها  يكن  لــم  وحــدهــا  الكالسيوم 
يكون  قد  الــزنــك.  توافر  على  تأثير 
مع  المرتبطة  للفيتات  نتيجة  هــذا 
ــر علي  ــب الــكــالــســيــوم لــهــا قــــدرة اك
 Oberleas et al.،( بالزنك  االرتباط 

Kumar et al.، 2010 ؛1996(.

مــــــخــــــلــــــبــــــيــــــات الــــــفــــــيــــــتــــــات   .7
ــيـــوم تـــتـــرســـب عــلــي  ــالـــسـ والـــكـ

درجة الحموضة أكثر من ٥
تعتمد  للذوبان  المخلبيات  قابلية 
على الرقم الهيدروجيني، وعند الرقم 

FIGURE 7: FINE PARTICLE SIZE LIMESTONE HAS A GREATER DETRIMENTAL IMPACT ON P DIGESTIBILITY
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الهيدروجيني أكثر من 5 فان الفيتيات 
وفي  تترسب.  بالكالسيوم  المرتبطة 
األمعاء الدقيقة للدواجن، سيكون من 
بواسطة  إليها  الوصول  الممكن  غير 

أنزيم الفيتاز.

يحسن  الفيتاز  أنزيم  إضافة   .8
من توافر العناصر الغذائية:

الــتــأثــيــرات  ــن  م التقليل  يمكن 
الــبــروتــيــن  عــلــى  للفيتات  المثبطة 
والــمــعــادن مــن خــالل إضــافــة انزيم 
ــات أن  ــدراســ ــ ــاز. أظـــهـــرت ال ــت ــفــي ال
الفيتات، أو IP6، لديها درجة تقارب 
استرات  مــن  للبروتين  بكثير  أعلى 
 IP5، IP4،( الترتيب  منخفضة   IP
نزع  الفيتاز  انزيم  ويعمل  إلخ(.   ،IP3
 IP6 ويتحلل  الفوسفات  مجموعات 
قدرة  لها  والتي  منخفضة  السترات 
اقل لالرتباط بالبروتين، وبالتالي يقل 
التأثير السلبي لها. وبالمثل يتم تقليل 
الفيتات  بواسطة  الكالسيوم  ارتباط 
عندما يتم نزع مجموعات الفوسفات 

.)IP6-IP3( من الفيتات

مجموعة  ــة  ــ إزال تـــؤدي  أخـــيـــًرا، 
 )IP6  IP5 من  واحــدة  فوسفات 
وتقليل  البيبسين  نشاط  زيــادة  إلــى 
والفيتات عند  البروتين  بين  التقارب 

درجة الحموضة 2.5 )الشكل 10(.

في أعالف التسمين التي تحتوي 
الكالسيوم،  من  و٩5.%0   %0.8 على 
من  وحــدة  و1000   500 إضافة  فــإن 
يحسن  علف  كجم  لكل  الفيتاز  انزيم 
بشكل كبير من هضم البروتين الخام 

)الميثيونين،  األمينية  واألحــمــاض 
فالين، ثريونين، والليسين( ومع نسبة 
 ،% و٩5.0   %  0.8 فــي  الكالسيوم 
FTU / kg 1000 من الفيتاز تحسنت 
بشكل كبير هضم األحماض األمينية، 

مقارنة مع الكنترول )الشكل 11(.

لجرعات  حاجة  هناك  تكون  قد 
التأثير  على  للتغلب  فيتاز  من  أعلى 
السلبي للكالسيوم شديد الذوبان على 
 ،.Walk et al( هضم المواد الغذائية
الكالسيوم  نسبة  ــادة  زي مع   .)2012
تنخفض  العلف،  في  الذوبان  شديد 
هضم الفسفور في المجموعات غير 
معاملة. مع زيادة ترسيبات مخلبياتت 
تحتوي  التي  االعــالف  في  الفيتات 
الكالسيوم  من  أعلى  مستويات  على 
تأثير  تقليل  يــتــم  ــان،  الـــذوبـ شــديــد 

هناك  فأن  وبالتالي،  الفيتاز.  انزيم 
حاجة لجرعات أعلى من فيتاز عند 
الذوبان  شديد  الكالسيوم  استخدام 
هضم  مــن  عالي  معدل  علي  للبقاء 
وبالطبع   .)12 )الشكل  الفوسفور. 
فان انخفاض الهضم يمكن أن يؤدي 

إلى انخفاض األداء االنتاجي.

لها  للكالسيوم  مستويات  زيــادة 
اليومية في  الزيادة  تاثير سلبي علي 
اضافة  يـــؤدي   .)13 الــوزن)الــشــكــل 
وحدة   1000 بمعدل   Axtra® PHY
تحسين  إلــى  العلف  مــن  كجم  لكل 
الــوزن  في  اليومية  الــزيــادة  متوسط 
مع  ذلـــك،  ــع  وم بالكنترول.  مــقــارنــة 
 ،Axtra® PHY اضافة االكسترا فاي
تستمر زيادة مستويات الكالسيوم في 
أقل  بدرجة  كــان  وإن  األداء،  خفض 
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بكثير من استخدام اكستر افاي..

تكون  قد  أنه  األداء  نتائج  تُظهر 
هــنــاك حــاجــة لــجــرعــات أعــلــى من 
يتم  عندما  األداء  الســتــعــادة  فيتاز 
يوًما(   21 إلى   1 )من  الطيور  تغذية 
الحجر  على  تحتوي  التي  باالعالف 
باالعالف  مقارنة  الناعم،  الجيري 
الجيري  الحجر  على  تحتوي  التي 
ــخــشــن. اســـتـــخـــدام اكــســتــر فــاي  ال
وحدة   500 بمعدل   Axtra® PHY
استعاد زيادة وزن الجسم إلى ما كان 
عليه الكنترول االيجابي، عندما يكون 
الحجر  على  تحتوي  التي  العلف  في 
الذوبان(.  في  )أقل  الخشن  الجيري 
الوجبات  كــانــت  عندما  ذلـــك،  ومــع 
تحتوي على حجر جيري ناعم، تمت 
 1000 بإضافة  فقط  األداء  استعادة 
 Axtra® فـــاي  اكــســتــرا  مــن  وحـــدة 

PHY )الشكل 14(.

امللخص:
والعناصر  فــيــتــات  بــيــن  ــط  ــرب ال  -
الغذائية يحدث على نطاق واسع 
من درجات الحموضة. مع الوقت 
بشكل  تمنع  الفيتات  تكسير  فأن 
فعال تأثيرها السلبي على الهضم 

وامتصاص المواد الغذائية.

الــكــالــســيــوم  يــرتــبــط  يــمــكــن أن   -
أن  يمكنه  أو  بمفرده،  بالفيتات 
يعمل كجسر، مما يمّكن الفيتات 
ــي كلتا  ــبــروتــيــن. ف ــن ربـــط ال م
دوًرا  الكالسيوم  يلعب  الحالتين 
رئيسًيا في تقليل هضم الفيتات. 

الكالسيوم  تأثير  درجــة  تعتمد 
مستوياته  على  كبير  حــد  إلــى 
فـــي الــعــلــف وقــابــلــيــة الـــذوبـــان 
يتأثر  الــذي  الكالسيوم  لمصدر 
استخدام  عند  الطحن.  بحجم 
الكالسيوم  من  أعلى  مستويات 
و/ أو المزيد من مصادر الحجر 
للذوبان، سيكون  القابل  الجيري 
جرعة  استخدام  المطلوب  من 
النتيجة  لتحقيق  أعــلــى  فــيــتــاز 

المثلى.

بالبروتين  الفيتات  ربــط  لمنع   -
والـــمـــعـــادن مــثــل الــكــالــســيــوم 
والحديد والزنك، يحتاج الفيتات 
إلي التحلل او التكسر في الجهاز 
يكون  حيث  الــعــلــوي،  الهضمي 
حمضًيا  الهيدروجيني  الــرقــم 
يعتبر   .)4-2 الحموضة  )درجــة 
هو  للفيتات  الــســريــع  الــتــحــلــل 
الضار  التأثير  لتخفيف  المفتاح 
العناصر  هضم  على  للكالسيوم 

الغذائية واالداء االنتاجي.

تتكون  التي  المعقدة  المركبات   -
من اتحاد الفيتات مع العديد من 
ذلك  في  بما  الغذائية  العناصر 
)الكالسيوم  والمعادن  البروتين 
من  تقلل  ــزنـــك(،  والـ والــحــديــد 
وبالتالي  الغذائية  المواد  اتاحة 

انخفاض األداء االنتاجي.

الــبــروتــيــنــات  تــشــكــل  يــمــكــن أن   -
في  الفيتات  مــع  معقد  مــركــب 
المنخفضة  الــحــمــوضــة  درجـــة 
الهضمي  ــاز  ــجــه ال فـــي   )<4(

الــعــلــوي. بــاإلضــافــة إلــى ذلــك، 
بين  ــحــاد  االت يــحــدث  أن  يمكن 
عند  أيًضا  والفيتات  البروتين 
 )>4( األعلى  الحموضة  درجــة 
كجسر  الكالسيوم  يعمل  حيث 

كاتيوني.

يمكن للتحلل او التكسير الفعال   -
للفايتات في الوقت المناسب أن 
البروتين  مع  االتحاد  دون  يحول 

أو المعادن.

بمصدر  الكالسيوم  ذوبــان  يتأثر   -
حبيبات  وحجم  الجيري  الحجر 
الحجر الجيري. وكلما زاد ذوبان 
الكالسيوم، زادت قدرة الكالسيوم 

علي االرتباط بالفيتات.

على  تحتوي  التي  العالئق  فــي   -
فأن  الــذوبــان  شديد  الكالسيوم 
استخدام جرعة أعلى من انزيم 
الفيتاز، يقلل من التأثير السلبي 

للكالسيوم.

السريع  التكسير  او  التحلل  أن   -
في  أساسيا  عنصرا  للفايتات 
المثبطة  تــأثــيــراتــه  مــن  الــحــد 
ــاصــر  ــن ــع وتـــحـــســـيـــن هـــضـــم ال

الغذائية واالداء.

يمكن لجرعات أعلى من الفايتيز   -
 Axtra® PHY افــاي  االكستر 
السلبي  الــتــأثــيــر  مــن  تقلل  أن 
عن  الــذوبــان  شديد  للكالسيوم 

طريق اإلزالة الكاملة للفيتات.

عند تكوين العالئق يجب مراعاة   -
عدم زيادة مستويات الكالسيوم. 
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أنواع اإلختبارات السيرولوجية:
 يوجد نوعان:

 Classical( اإلختبارات التقليدية )1(
Test( وتشمل اآلتي:

الـــتـــالزن  تــثــبــيــط  إخـــتـــبـــار   -1
يستخدم   )Test HI( الدموي 
ــراض  ــ فـــي الــكــشــف عـــن األم
لها  التي  والبكترية  الفيروسية 
الــدم  كــريــات  تجليط  خاصية 
مرض  مثل  للطيور  الــحــمــراء 

إلتهاب   ،)ND( الــنــيــوكــاســل 
ــة الــمــعــدي  ــي ــوائ ــه الــشــعــب ال
 ،)AI( الطيور  إنفلونزا   ،)IB(
ظـــاهـــرة إنـــخـــفـــاض الــبــيــض 
)EDS( ومرض المايكوبالزما 

.)MG&MS(
ــار الــتــجــلــط الــســريــع  ــب إخــت  -2
على  ــراؤه  إجــ يمكن   )RPA(
عن  للكشف  الــدم  أو  السيرم 
مثل  الــبــكــيــتــريــة  ــراض  ــ ــ األمـ
والمايكوبالزما،  السالمونيال 

خالل  النتيجة  معرفة  يمكن 
ــراء  دقــيــقــتــيــن فــقــط مـــن إجــ

اإلختبار.
 AGP( 3- إختبار ترسب األغار
اإلنتشار  إختبار  أو   )TEST
يستخدم  الــمــمــنــع:  الــهــالمــي 
ــراض  ــ فـــي الــكــشــف عـــن األم
الفيروسية والبكترية على حٍد 
الجمبورو،  مــرض  مثل  ســواء 

الماريك والسالمونيال.
 SN( المصل  تــعــادل  4-إخــتــبــار 

اإلختبارات السيرولوجية 
ألمراض الدواجن

Serological Tests Of Poultry Diseases

اإلختبارات السيرولوجية
من الوسئل المهمة جدا” في التشخيص األولي ألمراض الدواجن وتنبع أهميتها من اآلتي:

1- سرعة الحصول على النتائج
2- سهولة إجرائها بتجهيزات مختبرية بسيطة في أغلب األحيان

3- بعضها يمكن إجرآؤه أحيانا« في الحقل بعيدا« عن بيئة المختبر
Conception Of Serology ما هو مفهوم طريقة السيرولوجي

المرض،  لذلك  المسبب  أو طفيل(  فيروس  أو  )بكتريا  الغريب  الجسم  مع  ما  لمرٍض  المضادة  األجسام  تفاعل  هو 
النقاهة  فترة  في  مضادة  أجسام  أو  للمرض  الحاد  الطور  في  التكوين  حديثة  تكون  أن  يمكن  المضادة  واألجسام 

)Convalescence( بعد مرور عدة أسابيع على اإلصابة بالمرض الفيروسي أو البكتري.

بقلم: د.برهان الدين املكي عبد الرحيم
مدير اخلدمات الفنية البيطرية - شركة تأصيل الدواجن – حائل -الرياض
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test( ويستخدم في المختبرات 
والمجهزة  الكبيرة  المركزية 
اإلختبار  هــذا  جيداً،  تجهيزاً 
طوياًل للحصول  يستغرق وقتاً 
أنه  على  عــالوة  النتائج  على 
يستخدم  لذلك ال  مكلف جداً 
التشخيصية  المختبرات  في 
نوعى  إختبار  لكنه  الصغيرة 
عترة  نوعية  ويحدد  جداً  مهم 

المرض الفيروسي.
 Novel( الحديثة  اإلخــتــبــارات   )2(
Tests( وتتمثل في إختبار اإلليزا 
من  أنواع  ثالثة  وهنالك   )Elisa(

:)Elisa( اإلليزا
ــاشــرة  ــب ــم ــزا غــيــر ال ــ ــي ــ اإلل  -1

)Indirect Elisa(
اإللــــــــيــــــــزا الــــمــــبــــاشــــرة   -2
 Antigenic Capture Elisa,(

)Direct
اإلليزا المثبطة أو المنافسة   -3
 Blocking Or Competitive(

)Elisa

من  جــداً  كبيرة  مجموعة  هنالك 
األمراض الفيروسية والبكتيرية التي 
يمكن الكشف عنها بإستخدام إختبار 

اإلليزا.
ــة أنــظــمــة تــجــاريــة  ــالث هــنــالــك ث
بالمملكة  الغليزا  من  متوفرة  اجنبية 

العربية السعودية:
ــام اإللـــــيـــــزا الــــخــــاص بـــ  ــظــ ــ ن  -1
 Synbiotics Elisa System(

:)KPL

 Idexx( بـ  الخاص  اإلليزا  نظام   -2
:)Elisa System

 Biochek(نظام اإلليزا الخاص بـ  -3
Elisa System( ما هو الغرض من 
إجراء اإلختبارات السيرولوجية؟

الـــــتـــــشـــــخـــــيـــــص األولـــــــــــــي   -1
.)Serodiagnosis(

الــبــرامــج الــصــحــيــة كــشــهــادات   -2
ــقــصــي ومــتــابــعــة  ــر وت ــصــدي ــت ال
األمراض  من  الخالية  السالالت 
ــجــارب  ــت ــي ال والــمــســتــخــدمــة فـ

)SPF( الحقلية
ــة اإلســتــجــابــة  ــع ــاب ــت تــقــصــي وم  -3
 Monitoring Of للتحصينات 

)Vaccination Response

السيرولوجي  والمسح  الدراسات   -4
من  خلوها  ومعرفة  أماكن  لعدة 

بعض األمراض.
سلباً  تؤثر  التي  العوامل  ماهى 
على نتائج اإلختبارات السيرولوجية؟

يكون  أن  يجب  الــعــيــنــات:  عــدد   -1
عدد العينات كافياً وممثاًل تمثياًل 
ــعــدد الــقــطــيــع تحت  ل صــحــيــحــاً 
العينات  عدد  ويختلف  اإلختبار 

بإختالف الغرض من اإلختبارات 
الطيور )الحم،  نوعية  وبإختالف 
ــدات( وكــذلــك كثافة  أمــهــات، جـ
بعض  نجمل  أن  ويمكن  القطيع 

األمثلة في اآلتي:
عدد  التشخيص:  حــاالت  في   -

العينات من 15 60 عينة.
الصحية  الــبــرامــج  حــالــة  فــي   -

)شهادات التقدير( 60 عينة.
اإلستجابة  تقصي  حاالت  في   -
ــات )األمــــهــــات،  ــن ــتــحــصــي ــل ل

الجدات( من 15ـ30 عينة.
السيرمات.  عينات  وجودة  كفاءة   -2
الجيدة  غير  السيرمات  أن  إذ 
تعطي قرآءة مضللة غيرصحيحة 
بالطريقة  التام  اإلهتمام  )يجب 

الصحيحة ألخذ عينات الدم(
إذ أن  ــعــيــنــات:  ال ــذ  تــوقــيــت أخـ  -3
الزمن  بإختالف  تختلف  النتائج 

الذي أخذت فيه العينات مثاًل:
ــحــي بعد  بــعــد الــتــحــصــيــن ال  -
بداية  فــي  الزيتي  التحصين 
مرور  بعد  بالمرض  اإلصــابــة 
ــع مـــن اإلصــابــة  ــي ــدة أســاب عــ

الشریحتان اآلتیتان توضحان إختبار األغار وإختبارتثبیط التالزن الدموى
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بالمرض.
تأثير الميل الشخصي واإلخضاع   -4
)Subjectivity( المزايا والفوائد 
ــا االخـــتـــبـــارات  ــرهـ ــوفـ الـــتـــي تـ

السيرولوجية:
اإلختبارات  من  نــوع  هنالك   -1
أن نشخص  يمكننا من خالله 
المرض بوجه عام دون تحديد 
نوعية العترة المسببة للمرض 
 )Elisa( االلــيــزا  إختبار  مثل 
ــــــار  ــب األغـ ــرســي ــار ت ــبـ ــتـ وإخـ
اختبار  ويسمى   )AGP Test(
كمي )مجموعة( وعلى المقابل 
خالله  من  يمكننا  نوع  هنالك 
المسببة  العترة  نوعية  تحديد 
نوعي  إختبار  ويسمى  للمرض 
الــتــالزن  تثبيط  إخــتــبــار  مثل 
وإختبار   )HI Test( الدموي 

.)SN Test( تعادل السيرم
إختبار  إستخدام  طريق  عن   -2
الحمراء  الــدم  كريات  تجليط 
يمكننا   )-HA Test( للطيور 
ــنــيــوكــاســل  مـــعـــايـــرة لـــقـــاح ال
)ND( لتقييم كفاءته وفعاليته 
على  ذلــك  ينطبق  أن  ويمكن 
الهوائية  الشعب  إلتهاب  لقاح 
في  ــكـــن  ولـ  )IB( الـــمـــعـــدي 
بالنسبةة  ــداً  جـ ضــيــق  نــطــاق 
لأخير ألسباب تتعلق بطبيعة 
البروتين المسئول من التجلط 

Haemagglutinin
 )Elisa( اإلليزا  بإستخدام   -3
يمكننا معرفة مستوى المناعة 
العمر  تحديد  ثّم  ومن  األمية 
الكتاكيت  لتحصين  المناسب 

الصغيرة ضد مرض الجمبورو 
متاحة  من خالل صيغ  وذلــك 

)Elisa( في نظام اإلليزا
ــارات  ــ ــب ــ ــت ــج اإلخــ ــائـ ــتـ قــــــــراءة نـ

السيرولوجية:
عن  بإيجاز  الحديث  هنا  يمكننا 

بعض األمثلة:
 )Elisa( اإلليزا  إلختبار  بالنسبة   -1
فإن القراءة يمكن الحصول عليها 
 Micro( تلقائياً عن طريق قاريء
توصيله  يــتــم   )Plate Reader
تحليل  يــتــم  حــيــث  بالكمبيوتر 
إمكانية  مــع  تلقائياً  الـــقـــراءات 
بيانية  رســــوم  عــلــى  ــحــصــول  ال
Semi-( الفـور  على  وطباعتها 

.)automated Data

تقرأ  اإلخــتــبــارات  بعض  هنالك   -2
نتائجها بالعين المجردة بالمقارنة 
مع مصل موجب قياسي وأفضل 
مثالين هما إختبار تثبيط التالزن 
ــار  ــب وإخــت  HI Test الـــدمـــوي 
ترسيب األغار AG Test القراءة 
معرضة  تكون  المجردة  بالعين 
دائماً للخطأ البشري. كيف يمكن 
تالفي  الخطأ؟يمكن  هذا  تالفى 
باإلعتماد  البشري  الخطأ  هــذا 
الموجب  الــســيــرم  مــقــارنــة  على 
الـــســـيـــرم تحت  ــع  ــاســي مـ ــي ــق ال
وقبل  التام  الحياد  ثم  اإلختبار 
مع  للتعامل  الكافية  الخبرة  ذلك 

القرآءات بالعين المجردة.
احلقيقية  غير  املوجبة  النتائج 

:False-Positive

مثل  ــبــارات  اإلخــت بعض  هنالك 

اختبار التلجط السريع وإختبار تثبيط 
التالزن الدموي يمكن أن يعطى نتائج 
ذلــك  ــعــزى  وي حقيقية  غــيــر  مــوجــبــة 

لأسباب المحتملة التالية:
التفاعل العكس لبعض األمراض   -1
 S.T & S.E الــســامــونــيــال  مــثــل 
ــار الــتــجــلــط الــســريــع  ــب فـــي اخــت
الطور  حالة  في  والمايكوبالزما 
ــرات  ــت وع  MG & MS الـــحـــاد 
المعدي  الهوائية  الشعب  إلتهاب 
IB وعترات النيوكاسل رقم 1، 3، 
تثبيط  اختبار  حالة  في  وذلك   7

.HI Test التالزن الدموي
السيرمات المجمدة عند فحصها   -2
بــإســتــخــدام إخــتــبــار الــتــجــلــط 

السريع.
التلوث البكتيري للسيرمات.  -3

ــع الــمــســتــضــد  ــامــل مـ ــع ــت ــؤ ال سـ  -4
Mishandled Antigen

قطيع  من  المأخوذة  السيرمات   -5
لقاح  بــأي  حــديــثــاً  تحصينه  تــم 
حالة  في  أسبوعين  لفترة  زيتي 
إستخدام اختبار التجلط السريع 

للكشف عن المايكوبالزما.
التجلط  ــار  ــب إخــت إجـــــراء  عــنــد   -6
الــســريــع فــي الــحــقــل مــع وجــود 
غيار أو درجــة حــرارة عالية في 
تسجيل  يمكن  فــإنــه  الــحــظــيــرة 
من  حقيقية  غير  موجبة  حــاالت 

السامونيال والمايكوبالزما.
النتائج  بين  نفرق  أن  يمكن  كيف 
الحقيقية؟  وغير  الحقيقية  الموجبة 
Genuine positive & false positive
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يمكن استخدام إختبار آخر أكثر   -1
المرض  نوعية  حسب  حساسية 

المشكوك فيه.
مع  العينات  فحص  إعــادة  يمكن   -2

عينات جديدة.
في حالة إستخدام إختبار التجلط   -3
يمكن  لــلــســالــمــونــيــال  الــســريــع 
الحقيقي  الموجب  بين  التفريق 
تخفيف  بعمل  الحقيقي  وغــيــر 
إجــراء  إعـــادة  ثــم  للسيرم  ثنائي 
االختبار حيث أن الحد القياسي 
الحقيقي  لــلــمــوجــب   cut off
للموجب الحقيقي يحدث تجلطا 

عند)1:16(.
يمكن  المايكوبالزما  حالة  فــي   -4
الحقيقي  الموجب  بين  التفريق 
وغير الحقيقي بإستخدام اآلتي:

بإجراء إختبار تثبيط التالزن   -1
هو  حيث   )HI Test( الدموي 

أكثر حساسية.
ــســيــرمــات عند  ال تــســخــيــن   -2
ثالثين  لمدة  مئوية  درجــة   56

دقيقة.
ثم  للسيرم  ثنائي  تخفيف   -3
التجلط  إختبار  إجــراء  إعــادة 
 cut القياسي  والحد  السريع 
الحقيقي يحدث  للموجب   off

تجلطا عند )1:8(.
نتائج اإلختبارات  تفسير وتحليل 
قبل   Interpretation:السيرولوجية
النتائج  وتحليل  تفسير  فــي  الــبــدء 
السيرولوجية ال ّبد من الحصول على 
مجموعة من المعلومات والتي بدونها 
يكون التفسير غير صحيـح ومعرضـاً 

 )Subjectivity( الشخصـي  للميـل 
إلى  المعلومات  هــذه  تقسيم  ويمكن 

نوعين:
يمكن  مــعــلــومــات  األول:  ــوع  ــن ال  )1
الحصول عليها من خارج المختبر 

وتشمل:
ــي أخــذت  ــت ــوع الــطــيــور ال نـ  -1
أمهات،  )الحــم،  العينات  منها 

جدات(.
ــن أجــلــه  ــذي مـ ــ ــرض الـ ــغـ الـ  -2

أخذت العينات.
لمعرفة  التحصين  برنامج   -3
اللقاح  ونوعية  التحصين  زمن 

الذي تم استخدامه.
التي  الــســريــريــة  األعــــراض   -4
وجد  إذا  القطيع  على  ظهرت 
مرض ثم تسجيل أهم اآلفات 
 Postmortem( التشريحية 

.)Lesions

يمكن  معلومات  الــثــانــي:  الــنــوع   )2
الحصول عليها من داخل المختبر 

وتشمل:
1- ما هو نوع األجسام المناعية 
التي يمكن أن يكشفها اإلختبار 

.)IgM, IgG( المستخدم
2- حساسية اإلختبار المستخدم 
.)Sensitivity of The Test(

خــاصــيــة ونــوعــيــة اإلخــتــبــار   -3
 Specificity of( المستخدم 

.)The Test
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أهم أعراض إصابة الطيور باحلشرات:
تعتمد نوع األعراض التي تظهر على الطيور املصابة 
باحلشرات بحسب نوع احلشرة، وحيث توجد العديد من 
فيمكن   )1 رقم  )جــدول  الدواجن  مشاريع  احلشرات يف 
مالحظة العديد من األعراض املرضية على الطيور والتي 

تتضمن التالي:
حركة  نتيجة  بالراحة  االحساس  وعدم  الطيور  قلق   -

احلشرات على جسم الطائر.

حكة يف اجللد، مع وجود بقع عارية يف جلد الطائر   -
املصاب.

وجود العديد من اخلدوش واجلروح على جلد الطائر   -
فقدان الوزن وإسهال.  -

أعراض عصبية تشبه الشلل يف األقدام.  -
تورم الساقني مع وجود قشور على الساقني.   -

انحناء يف الوقوف مع انتفاش الريش.  -
انخفاض انتاج البيض، وانخفاض معدل اخلصوبة.  -

اإلدارة المتكاملة لمكافحة اآلفات
 في مشاريع الدواجن

تعتبر اآلفات الحشرية مثل الذباب والخنافس، والعث والبق مصدر قلق كبير لمشاريع الدواجن التجارية لما تسببه 
من خسائر اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة لتلك المشاريع نتيجة قيام تلك الحشرات بنقل العديد من مسببات 

األمراض للطيور، كما تعتبر تلك الحشرات مصدر إزعاج للسكان القانطين بالقرب من مشاريع الدواجن. 
 وحيث تمثل مشاريع الدواجن وما تحتويه من كثافة عالية من الطيور وما ينتج عنها من مخلفات بيئة صالحة 
لتكاثر الذباب والخنافس المرتبطة بتراكمات القمامة في مشاريع الدواجن، وأنه من المستحيل القضاء التام على تلك 
اآلفات في مشاريع الدواجن، فيجب أن تقوم مشاريع الدواجن بتضمين برامج األمن الحيوي برامج مكافحة متكاملة 
لتلك اآلفات بحيث تستخدم كل الوسائل واالستراتيجيات المتاحة لتحقيق مستوى مقبول من نشاط اآلفات، ويكون 

ذلك بطريقة اقتصادية ومحافظة على البيئة.

د. أمين سامي أمني
استاذ مساعد ميكروبيولوجي، املركز القومي للبحوث، مصر
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جدول رقم )1( أهم الحشرات التي تتواجد في مشاريع الدواجن
BeetlesFlyLiceMite

Litter 
Beetles, 
(Alphitobius 
Diaperinus)

House Fly 
(Musca 
domestica)

Chicken 
Body 
Louse

Northern 
Fowl Mite

hide beetle, 
(Dermestes 
maculatus)

Little House 
Fly (Fannia 
canicularis)

Chicken 
Head 
Louse

Scaly-leg 
Mite

Black 
Garbage Fly 
(Hydrotaea 
aenescens)

Chicken 
Feather 
Louse

Chicken 
(Red) 
Mites

Small Dung Fly 
(Sphaerocerid)

Depluming 
Mite

الذباب:
يوجد العديد من أنواع الذباب يف مشاريع الدواجن، 
وعلى الرغم من أن الذباب ليس له أثر مباشر على اإلنتاج، 
إال أنه يعد مصدر قلق ملنتجي الدواجن ألنه يسبب مشاكل 
من  بالقرب  القانطني  للسكان  العامة  بالصحة  متعلقة 
مشاريع الدواجن والذي بدورهم ميكن أن يقوموا بتقدمي 
شكاوي واتخاذ إجراءات قانونية ضد مشاريع الدواجن، 

ومن أهم أنواع الذباب يف مشاريع الدواجن:
 House Fly, Musca( ــة  ــادي ــع ال املـــنـــزل  ذبـــابـــة   .1

.)domestica

 Little House Fly, Fannia( ذبابة املنزل الصغيرة  .2
)canicularis

 Black Garbage Fly,( الــســوداء  القمامة  ذبــابــة   .3

)Hydrotaea aenescens

 Small Dung Fly,( الــصــغــيــرة  الــســمــاد  ــة  ــاب ذب  .4
)Sphaerocerid

 .)House Fly, Musca domestica( ذبابة املنزل

الرئيسية  اآلفــات  أنــواع  أهــم  من  املنزل  ذبابة  تعد 
املرتبطة بسماد الدواجن، وخصوصا يف مشاريع الدجاج 
البياض التي يتم تربية الدجاج يف األقفاص نتيجة توفر 
العام  البيئية املناسبة لتكاثر الذباب على مدار  الظروف 
بسبب تراكم السماد على املدى الطويل ومناسبة درجات 

احلرارة داخل احلظائر.
من   100 مــن  أكثر  تنقل  أن  املنزلية  للذبابة  ميكن 
ذلك  يف  مبا  واحلــيــوانــات،  لإلنسان  األمــراض  مسببات 
البروتوزوا، البكتيريا والفيروسات والركيتسيا والفطريات 
للدودة  الوسيط  العائل  املنزل  تعتبر ذبابة  والديدان، كما 
الشريطية، ويحمل الذباب بيض دودة االسكارس وغيرها 
من الديدان اخليطية ميكانيكا على أقدامهم من السماد 
وقــد مت عزل  كذلك  ــاء،  واملـ واألعـــالف،  احلظائر،  إلــى 
فيروس أنفلونزا الطيور من الذباب املنزلي املتواجد حول 

مشاريع الدواجن مبسافة حوالي )3( كم.
)Darkling beetle( اخلنفساء السوداء

القمامة(  أو  الــفــرشــة  )خنفساء  بــاســم  أيــًضــا  وتــعــرف 
العلمي  وأسمها   Litter Beetles, lesser mealworm

.)Alphitobius Diaperinus(
بني  أو  أســود  لونها  يكون  البالغة  اخلنفساء  حشرة 
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حجم  ويبلغ  ســم،   )0.6( حــوالــي  طولها  ويصل  غــامــق، 
اليرقة حوالي )2( سم.

والرطبة  احلارة  البيئات  يف  القمامة  خنافس  تتكاثر 
والطيور  وأعشاش القوارض  وتسكن الكهوف،  الطبيعية 
وتستعمر بسهولة املنشآت الزراعية ذات املصادر الغذائية 
أسفل  املظلمة  األمــاكــن  ويف  الدافئة  ــواء  واألجـ الوفيرة 
أو أسفل األعالف وأكياس األعالف يف  الرطبة  الفرشة 
الرطبة  األماكن  يف  وكذلك  العلف،  تخزين  مستودعات 
بالقرب من السقايات واملعالف داخل احلظائر يف مشاريع 

الدواجن. 
على  القمامة  خنافس  تتغذي  الــدواجــن  حظائر  يف 
مجموعة واسعة من املواد مبا يف ذلك الفرشة، وفضالت 
على  تتغذي  وكذلك  النافقة،  والريش والطيور  الطيور، 

بيض ويرقات احلشرات األخرى.
من  العادة  يف  تضع  البالغة  القمامة  أنثى خنفساء 
قد  التي  حياتها  فترة  العام، خالل  بيضة يف   800–500
الفضالت،  القمامة،  يف  البيض  تضع  سنة.  الــى  تصل 
الهياكل، وتظهر اليرقات  الشقوق يف  أو  مخازن احلبوب 
لتصل  يوم   1000-400 من  وتستغرق  أسبوع  غضون  يف 
ملرحلة النضج وهذا يتوقف على الظروف اجلوية وتوفر 
العالية  الرطوبة  يف  جيدا  اليرقة  تنمو  الغذائية.  املــواد 
وتكون نشطة جدا ومتحركة وحتفر سريعا عندما تتعرض 

للخطر، وتنشط اليرقات واحلشرات البالغة ليال. 
تربية  ومنشآت  العازلة  تأكل املــواد  اليرقة  تسبب 
التشرنق املناسبة،  مــواضــع  عــن  بحثها  أثــنــاء  الــدواجــن 
األلياف  مثل  العازلة  املــواد  األخشاب،  مضغ  طريق  عن 

الزجاجية والبوليسترين.
بسبب  خاصة  للمزارعني  مكلفا  يكون  الدمار  هذا   
زيادة تكاليف الطاقة املستخدمة يف التدفئة نتيجة تأكل 

املواد العازلة.
 تستهلك اخلنفساء كميات كبيرة من العلف إذا كانت 

كمياتها كبيرة يف املشروع.
للعديد من  ميكانيكي  ناقل  السوداء  تعتبر اخلنفساء 
يف  احلشرات  من  كغيرها  للدواجن  األمــراض  مسببات 

مشريع الدواجن )جدول رقم 2(. 

Lice /القمل
نتيجة حركته على جسم الطائر يسبب فقدان الشهية 
وانخفاض وزن الطيور املصابة، وزيادة القابلية لإلصابة  
قمل الطيور صغير احلجم حيث يصل حجمه إلى )0.3( 

سم.
يحدث القمل إزعاج للطيور باألمراض، وانخفاض يف 

إنتاج البيض.
على  الرش  أو  التغطيس  بواسطة  الطيور  عالج  يتم 

جسم الطائر.
يفضل الرش يف الظالم حتى ال يحدث إزعاج للطيور.
يجب تقسيم كمية العالج على مرحلتني للحفاظ على 

أكبر كمية من العالج على جسم الطائر.
العث

يوجد أكثر من نوع من أنواع العثة )Mite( يف مشاريع 
الــدجــاج  يف  وخــاصــة  كبيرة  خسائر  وتسبب  ــدواجــن  ال
البياض، وتنقل العديد من مسببات األمراض للطيور مثل 

النيوكاسل، والساملونيال واإليكوالي، والباستيرال.
Poultry Mite (Red Mite) العث األحمر

لونها رمادية وعندما متتلئي بالدم فإنها تتحول إلى 
اللون األحمر.

يتميز بأن له ثمانية أرجل ويزحف على الدجاج ليال 
ليتغذى على دم الدجاج.

توجد يف الشقوق الصغيرة، أو يف أعشاش الطيور.
ميكن لها أن تعيش حوالي سنة كاملة دون أن تتغذى 

على الدجاج.
يف الطقس احلار ميكن ألنثى واحدة أن تضع ما يصل 

إلى 120.000 بيضة. 
مرض  حتمل  أن  الصغيرة  احلــشــرات  لــهــذه  ميكن 

النيوكاسل، كوليرا الطيور، وجدري الطيور.
يفضل مكافحتها يف أماكن تواجده وليس على الطيور.

)Scaly leg mite( عثة الساق املتقشرة
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املتواجدة  القشور  حتت  حتفر  املتقشرة  الساق  عثة 
على ساق الدجاج.

تنتشر ببطء جدا بني الطيور.
سقوط  حتــدث  خطير،  بشكل  الساقني  تأثرت  إذا   

القشور ويكون حتتها ملتهب ونزيف دموي.
املبكر إلصابة  الكشف  من خالل  يتم  العثة  مكافحة 
لعينة من  الــدوري  الفحص  ذلك عن طريق  ويتم  الطيور 
الطيور ال تقل عن )10( طيور من كل صف من صفوف 
أقفاص الطيور كل أسبوع، ويتم فحص الطيور يف منطقة 
فتحة املجمع وريش األجنحة حتت ضوء ساطع للتأكد من 

خلوها من العثة.

)Bed bug (Cimex lectularius /البق
تستطيع  ال  الشكل  بيضاوية  احلجم،  صغيرة  حشرة 
الطيران )بدون أجنحة( وهي تتغذى على الدماء، ومقاومة 
 )malathion, diazinon and( مثل  احلشرية  املبيدات 
pyrethroids مما مينحها مقاومة كبيرة وقدرة عالية يف 
معاودة االنتشار يف مشاريع الدواجن وخاصة يف منطقة 

الشرق األوسط وأفريقيا.
أمــات  مــشــاريــع  يف  الطفيليات  أخــطــر  مــن  وتعتبر 
سقوط  الشديدة  االصابة  حــاالت  يف  وتسبب  الــدواجــن 
ريش الطيور، حكة يف فتحة املجمع، تقرحات يف منطقتي 
الصدر واألرجل، انخفاض معدل الوزن وزيادة يف استهالك 

العلف.
جدول رقم )2( 

أهم مسببات األمراض التي تنقلها الحشرات في مشاريع الدواجن
الطفيلياتالبكتيرياالفيروسات

الخنفساء 
السوداء

الماريك.
الجمبورو.
النيوكاسل.

انفلونزا الطيور.
جدري الطيور

السالمونيال.
العطيفة الصائمية.

 Campylobacter
jejuni

 االشريكية قولونية.
Escherichia coli

المكورة العنقودية
 Staphylococcus

aureus

الكوكسيديا.
الديدان 

الشريطية.
الديدان 

الخيطية.

عث 
الطيور*

Eastern, 
Western, 
and 
Venezuelan 
equine 
encephalitis 
viruses, 
fowl 
poxvirus

Salmonella 
Enteritidis, 
Pasteurella 
multocida, 
Coxiella burnetii, 
and Borrelia 
anserina 

*نقل العدوى 
تجريبًيا.

بطريقة Salmonella انفلونزا الطيور.الذباب
ميكانيكية

املكافحة:
مشاريع  يف  ــات  ــ اآلف ملكافحة  وســائــل  عـــدد  تــوجــد 
املتكاملة  باإلدارة  الطرق مجتمعة  الدواجن، وتعرف هذه 

ملكافحة اآلفات:
والتي تهدف إلى حتقيق التالي:

املراقبة املستمرة لآلفات.  .1
املكافحة  املناسبة وعوامل  اإلدارة  أساليب  استخدام   .2

البيولوجية لقمع اآلفات.
الوقت  يف  احلشرية  للمبيدات  األمثل  االستخدام   .3

واملكان املناسب
جتنب االستخدام الغير ضروري للمبيدات يف مشاريع   .4

الدواجن.
 )4( على  لآلفات  املتكاملة  املكافحة  برامج  تشمل   

عناصر رئيسية وهي:
تطبيق برامج أمن وقائي جيدة )التنظيف والتطهير(.  .1

إدارة جيدة للسماد وضبط الرطوبة.  .2
احلشرية  املبيدات  باستخدام  الكيمائية  املكافحة   .3

املناسبة.
املكافحة امليكانيكية.  .4

املكافحة البيولوجية لآلفات.  .5
ويف هذه املقالة سوف يتم التركيز على إدارة السماد 
رقم  )جـــدول  مبسط  عــرض  مــع  امليكانيكية  واملكافحة 
ميكن  التي  احلشرية  املبيدات  أنـــواع  ألهــم  يحتوي   )3
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استخدامها يف مشاريع الدواجن ملكافحة اآلفات.
يف  تعتمد  ــدواجــن  ال مــشــاريــع  يف  اآلفـــات  مكافحة 
األساس على اإلدارة اجليدة للسماد مع التنظيف والتطهير 
للحظائر فاحملافظة على السماد جاف أو تقليل محتواه 
من الرطوبة إلى 50% أو أقل يساهم بشكل كبير يف تكوين 

بيئة غير مالئمة لآلفات لوضع البيض ومنو اليرقات.
وتوجد أسباب كثيرة الرتفاع نسبة الرطوبة يف السماد 
والتهوية  املياه،  خطوط  يف  تسريب  حــدوث  أهمها  ومن 
الغير جيدة للحظائر، أو حدوث تسريب للمياه من خارج 

احلظائر إلى داخل احلظائر.
وميكن التحكم يف درجة الرطوبة يف السماد من خالل 

اتباع التالي:
يمكن أن يتم ذلك على نحو فعال عن طريق المرور   -
المناطق  عــن  والبحث  يومياً،  السماد  حفرة  على 

الرطبة في السماد.
إصالح التسربات في شبكات المياه.  -

توفير التهوية المناسبة داخل الحظائر.  -
توفير مراوح إضافية لمجرى تجميع السبلة.  -

عمل السماد داخل الحظائر.  -

املكافحة امليكانيكية لآلفات يف مشاريع الدواجن تركز 
يف األساس على املصائد املختلفة للحشرات بأنواعها مثل 
باإلضافة  والتي  الصفراء  اللزق  كورقة  الذباب  مصائد 
على  مؤشر  تعطي  فإنها  بالذباب  االمــســاك  يف  لعملها 
معدل تواجد الذباب يف احلظائر، وكذلك بعض املصائد 

التي ميكن وضعها خارج احلظائر. 

نصائح عامة:
الصيانة املستمرة حلظائر ومنشآت مشاريع الدواجن.  -
يجب مراعاة عدم استخدام المطهرات مع المبيدات   -
الحشرية في ذات الوقت حتى ال يحدث تداخل بينها 

ويفقد كل منهما فاعليته.
يجب استخدام المبيدات بصورة دورية حتى ال تحدث   -

مقاومة من اآلفات للمبيدات الحشرية.

املصادر:
1. John B. Campbell (2006). A guide for managing poultry 

insects Neb Guide. University of Nebraska, G954. A guide for 
managing poultry insects

2. Phillip E. Kaufman and Donald A. Rutz (2000). Pest 
Management Recommendations for Poultry. A Cornell and 
Penn State Cooperative Extension publication.

3. Willowbranchfarm (2012) Mites & Lice! Treatment and 
Prevention. http://www.backyardchickens.com/a/mites-lice-
treatment-and-prevention

جدول رقم )3( وسائل المكافحة الكيميائية لآلفات في مشاريع الدواجن
Bird treatmentBaitManurePremisesSpace spray

 Dust boxesBird spray

Methomyl
Boric acid

Cyromazine
Tetrachlorvinphos
Dimethoate
Malathion

Permethrin
Resmethrin
Deltamethrin
Cyfluthrin
Dimethoate
Malathion

Permethrin
Synergized 
pyrethrins

Flies 

Tetrachlorvinphos 
Permethrin
Carbaryl
Pyrethrins

Permethrin
Malathion
Carbaryl
Pyrethrins

Permethrin
Malathion
Carbaryl
Pyrethrins
Tetrachlorvinphos

Permethrin
Malathion
Carbaryl
Pyrethrins
Tetrachlorvinphos

Mites and 
Lice

Carbaryl
Boric acid

Tetrachlorvinphos
Carbaryl

Cyfluthrin
Tetrachlorvinphos
Carbaryl

Darkling 
Beetles
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باب مشاكل وحلول تربية الدواجن

اضافة السيلكون 
لالحم 

م. أحمدعلي السكوت - مصر
دواجــن،  تغذية  ماجستير  عليا  دراســات 
ورعاية  تربية  استشاري  األزهــر،  جامعة 
شركة  التسويق  مدير  الــدواجــن،  وإنــتــاج 

طيبة لجدود الدواجن.
استفساراتكم  كل  على  اإلجابة  ويسعدنا 
الفنية  والمشورات  الخدمات  كل  وتقديم 

لعمالئنا الكرام:
ahmad_elsakout84@hotmail.com 

دائما اتمني ان اقدم الجديد للمربين لخدمة صناعة الدواجن 
والتطوير  فاالبحاث  معين  ينتهي عند حد  او  الغرب  واليقف 
تمالء المجالت العلمية يوميا لذلك اتمني ان نكون علي تواصل 
لتطوير صناعة الدواجن العربية التي اصبحت تعاني من مشاكل ال 

تنتهي بينما االخرين مبتكرين ونحن دائما متلقين.
واليكم بعض ما حاولت ان اقدم نبذه عن الجديد فيه واعدكم ان يكون 
لهذا المقالة جزء اخر حتي نعرف كيف نحافظ علي الهيكل العظمي 
ونتجنب مشاكله واخترت لكم موضوع السيلكون وللبحث عن عالج او 
حل لبعض المشاكل المرتبطة بالنمو السريع للسالالت الحديثة من 
دجاج اللحم نجد ان السيليكون سيكون مكوًنا أساسًيا ليس للدواجن 
نمو  في  المساعدة  ويمكنه  المزرعة،  حيوانات  لجميع  لكن  فقط 
العظام والشعر والريش، باإلضافة إلى تحسين نمو الجهاز التنفسي 

وصحة الجلد والشفاء من المرض وإن شاء اهلل ينال رضاكم.

تطورا  الصناعات  اسرع  من  الدواجن  صناعة  ان  فيه  شك  ال  مما 
بالتحسينات  العالم كما ان تطوير هذه الصناعة ال يكون اال  ونموا في 
الوراثية المستمرة لزيادة نمو الطيور وخالل الخمسين عاًما الماضية تم 
تحسين معامل التحويل وانخفاض عمر الذبح واالستعداد لتحقيق حلم 
1 : 1، ولكن هذا النمو السريع قد يتاثر باي عارض قد يظهر )مثل 
المطبات التي تعترض طرق السيارات( فقد يؤدي ذلك إلى حدوث 
والوفيات  العرج  حاالت  فتظهر  العظمي،  الهيكل  في  اضطرابات 
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في  المستبعدة  المذبوحة  او  الحية  الطيور  من  والمزيد 
المجزر او المسلخ أثناء التصنيع.

تدرج  واالصــول  الوراثة  ان شركات  الرغم من  وعلى 
قوة الساق بين الصفات التي يتم تاصيلها، إال أن ال يزال 
هناك تحدًيا كبيًرا عند تربية الطيور في احد المشاكل 
التي تعرف مجازا باسم مشاكل العرج حيث ان عدم نضج 
الهيكل العظمي يؤثر أيضا على دعم وزن عضالت الطائر 
ال  للنمو  السريع  النمو  معدل  ان  او  التربية  فترة  خالل 

يتناسب مع قوة الساقين..
 )Garner et al. 2002( ملخص تقنية تسجيل المشية 
او  المشي  او  السير  مشاكل  تقييم  يتم  كيف  انظروا 

الحركة في التسمين 

والــشــركــات  االبــحــاث  بــيــن  عالميا  لنبحث  لــذلــك 
والمنتجات لنعرف ما هو الجديد الدكتورة إميلي بيرتون، 
رئيس وحدة أبحاث الدواجن في جامعة نوتنغهام ترنت، 
»إن التحديات الهيكلية المرتبطة بسرعة النمو جعل نمو 
لهذا  طبيعًيا  تحتاج  اللحم  دجاج  من  الحديثة  السالالت 
المكمل الجديد من السيليكون لتقليل حدوث عرج، ولكن 
الصعوبات في عرض السيليكون في شكل متاح بيولوجًيا 
الفيزيائي  التركيب  اخــتــالف  نتيجة  تكون  ســام  وغير 

لمكمالت  المختلفة  للخصائص  نــظــرا  والــكــيــمــيــائــي 
السيليكون. 

الطبيعة  في  يوجد  الــذي  السيليكون  غالبية  لكن   
موجود في المعادن لذلك فهو مستقر جدا مثل السيليكا 
والسيليكات ويعد ذلك عيبا وليس ميزة الن استقرار هذه 
المعادن يجعلها شديدة المقاومة لالنحالل )الهضم( إلى 
أشكال كيميائية بسيطة تمتصها القناة الهضمية وبالتالي 
فهي غير متوفرة حيوياً ومع ذلك فان معادن التربة تنتج 
السيليكا  صور  من  وهو  من  شكاًل  منخفضة  بتركيزات 

القابلة للذوبان. )Si (OH) 4( حمض األورثوسيليك
البناء  لبنة  وهــو  أوروســيــلــيــك،  حامض  أن  ويُعتقد 
األساسية للبيوسيليكاس الذي يمتص بسهولة من األمعاء 
الدقيقة ألن حجمه الجزيئي صغير ووكذلك شحنته مما 
بالمرور بسهولة عبر الطبقة المخاطية في  له  يسمحان 
الجهاز الهضمي والبد ان نعي تماما انه لو حدث زيادة في 
على  قدرتها  من  والشحنة فستقل  الجزيئي  الحجم  هذا 
المرور عبر طبقة المخاط في الجهاز الهضمي، وبالتالي 

يقلل من التوافر البيولوجي
وقد أظهرت هذه الدراسات تقدًما محدوًدا في ذلك 
حتى اآلن، وتم اعتماد أشكال السيليكون الصناعي مثل 
المتبلورة  والمساحيق غير  األلكسي،  السيالن  الزيوليت، 
عالية  بدرجة  الحمضية   / القاعدية  والمستحضرات 

كمصدر للسيليكون.
ما هو سيليكا +؟ 

اساسية  قاعدة  لكنها  فقط  اعالف  اضافات  ليست 
في التغذية عبارة عن مسحوق معدني دقيق، نقي للغاية 

وطبيعي بنسبة 100 %،
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 يعزز التبادالت األيونية بين الماء والمادة يتكون من 
أكثر من ٩8 % من ثاني أكسيد السيليكون، ينتمي إلى عائلة 
األرض(.  قشرة  من   %  60 حوالي  )السيليكا  السيليكات 
إنه أحد أكثر المعادن وفرة في الطبيعة وهو مركب كبير 
للدياتومات  الخلوية  والــجــدران  والجرانيت  الرمل  من 
)الطحالب أحادية الخلية( عن المركبات األخرى القائمة 
على ثاني أكسيد السيليكون في نقائه الطبيعي، وخاصة 
إمكاناته في نقل الطاقة. يتم استخراج مسحوق السيليكا 
المحدد الصالح لالستخدام في الدواجن بطرق خاصة، 
 40 تبلغ  وإدخاله في جزيئات صغيرة جًدا  تنظيفه  ويتم 
بالليزر  تحكم  نظام  خــالل  من  منها  والتحقق  ميكرون 
لضمان المعايرة المناسبة. يتم بعد ذلك إبالغ السيليكا 
الكهرومغناطيسي)الصورة  الطاقة  لنقل  محددة  بعملية 

المحددة بهالة حولها. 

المصدر(  علي  التعليق  )بــدون  السيليكون  وبمتابعة 
المضاف )المكّمل( في ماء الشرب المتاح للدجاج الالحم 
العظام  وكثافة  العظام  قوة  على  كبير  تأثير  أي  له  ليس 

)االمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة( 
علفية،  كإضافة  السيليكات  معادن  إدراج  فكرة  ومع 
الطيور  على  يصعب  صــورة  في  تكون  ما  عــادًة  أنها  إال 
إلى  العلماء  لجا  لذلك  منه  االستفادة  أو  امتصاصها 
تحسين فكر كيفية االستفادة من السيليكون واستخدامه 

في الجسم، 
نوتنغهام  جامعة  في  تمت  التي  التجربة  مالحظات 
على  تتغذى  التي  الطيور  عظام  ان  إنجلترا  في  ترنت 

المكمالت كانت أقوى من أولئك الذين لم يتم تغذيتهم 
عظام قوية

ووجد الباحثون أنه ليس فقط الكمية المتداولة في 
العلف،  في  المعروضة  الكمية  مع  مباشرة  تتوافق  الدم 
ولكن عظام الطيور التي تغذت على المكمل كانت أقوى 
من المجموعة المقارنة. فالبحث المنشور في المجالت 
العلمية ان مكمل السيلكون يمكن أن يكون ذا قيمة)لرفاهية( 
جميع الدجاج، بما في ذلك الدجاج البياض. حيث انه في 
الوقت الحالي يتم تسجيل العرج في حوالي 4 % من 50 

مليار طائر يتم إنتاجها على مستوى العالم كل عام. 
)الــبــروفــيــســور  ــحــاث  أالب مجموعة  رئــيــس  ــال  وقـ  .
كارول بيري( إن النتائج كانت مثيرة للغاية: »حتى أصغر 
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التحسينات في السالمة الهيكلية لـ 50 مليار دجاجة في 
العالم يتم إنتاجها كل عام، ستحسن من رفاهية ماليين 
األكثر  اللحوم  إنتاج  كفاءة  من  وتزيد  الفردية،  الطيور 

شيوًعا في العالم. »

ساينس  مجلة  في  نتائجهم  اآلن  الفريق  نشر  »وقــد 
المونومري  الشكل  أن«  ذكـــروا  حيث  ريــبــورتــس،  ريفيو 
بشكل  متاح  هو  الباحثون  طوره  الذي  للسيليكا  الجديد 
حيوي بدرجة أكبر في المختبر بالمقارنة بالتجارب علي 
الطيور التي تستخدم فراخ الالحم ويعتقد أن هذا النوع 
من السيليكا، سيساعد على التخفيف من العرج الشائع 

في صناعة الدواجن. 

مكمالت  اضافة  عــدم  او  اضافة  ان  الحظوا  كما   .
السيليكون إلى العليقة لم يكن تاثير على النمو أو نسبة 
العام  العلف مما يشير إلى أن االستساغة واألداء  تناول 

للنظام الغذائي لم يتأثر بإضافة مكمل السيليكون

ومصنعو  الدواجن  مزارعو  سيبحث  ذلك  علي  وبناء 
إضافات األعالف عن طرق إلدخال هذا التطور الجديد 
تمثل  الدجاج  عظام  صحة  أن  إلى  بالنظر  السوق.  إلى 
مشكلة كبيرة في صناعات الدواجن واألعالف حيث انه 
مكمالت  بتغذية  محدود  اهتمام  هناك  كــان  اآلن  حتى 
الدواجن فلن يمر وقت طويل قبل أن  السيليكون لقطاع 
جزء  أنها  على  هذه  الجديدة  العلف  مضافة  إلى  يُنظر 

أساسي من النظام الغذائي للطائر 

كما اطلقت شركة ابحاث كندية قبل ثالث سنوات منتج 
جديد، حسن أداء النمو في الديوك الرومية وعزز أيًضا 
جودةالسلخ )الزرق( من خالل تقليل وجود وتلك الدراسة 
في  المجال  فتح  على  آثار مستقبلية  لها  األولية ستكون 
تلك  في  التجارب  من  لمزيد  البحث  ومراكز  الشركات 
النقطة الهامة للمشاركة في ذلك التوافر البيولوجي لما 

تم في في المختبر علي مكمل السيليكون الجديد.

التجربة
عند تركيبة العلف املستعملة

املقارنة بني بعض انواع السيلكون
 )BWG( متوسط العلف الماكول )FI( خالل 35 يوم
ومتوسط وزن الجسم )FCR( وجدول 2 معامل التحويل 

مائي  محلول  في  ساعة  و24  دقيقة  بعد30  واليكم 
مقابل مكمالت السيليكون المتاحة تجاريا، 

اما محتوى السيليكون في مصل الطيور التي تغذت 
على وجبات تحتوي على مستويات متفاوتة من مكمالت 

السيليكون الجديدة )MONO-Si( خالل التجربة(
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يف اخلتام 
العظمي  الهيكل  تشوهات  تسبب  فيه  شك  ال  مما 
وتشوهات العظام والكسور خسائر كبيرة في إنتاج الالحم 
السيليكون من  والتجهيز. وسيعتبر  التربية  كل من  أثناء 
والضامة  العظمية  األنسجة  لتخليق  األساسية  العناصر 
وتعزيز امتصاص الكالسيوم خالل المراحل المبكرة من 
تكوين العظام. ومع اضافة السيلكون لم يتأثر اداء طيور. 
السيليكون  تلقت  التي  الطيور  أظهرت  العكس  علي  بل 
والمنغنيز  والنحاس  والزنك  الفوسفور  من  كبيرة  زيادة 
محتوى  ارتــفــاع  مــن  يتضح  كما  الــعــظــام،  نمو  وتحسن 
بإضافة  اللحم  دجاج  أداء  يضعف  لم  والرماد.  المعادن 
علي  وبناء  الشرب.  مياه  إلى  المختبر  السيليكون  منتج 

يتضح ان هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد 
في  أفضل  لنمو  للوصول  للسيليكون  األمــثــل  التركيز 
العظام، وكذلك هل لديه القدرة علي التقليل من اإلجهاد 

الحراري.

ونجاح االمر علي الطيور قد يفتح افاق جديدة علي 
مستوي البشر 

في  كوسيلة  السيليكون  مــضــافــات  تصبح  قــد  اذ 
مساعدة )الرياضيين( على عظام أقوى أو في التعافي من 
اإلصابة. وقد يستفيد كبار السن أيًضا كوسيلة مساعدة 
وقائية ضد هشاشة العظام. نظًرا للعديد من الدراسات 
أن  يمكن  حاليا،  تتم  التي  الــدراســات  وفــي  المختبرية 
في  ووظيفيا  بنائيا  في  مفيًدا  يكون  السيلكون  أن  يذكر 
تكوين  بالكالسيوم في  ويرتبط  العظمية  االنسجة  نسيج 
العظام. فهناك أدلة متزايدة على أن السيليكون له تأثير 
إيجابي على توازن العظام. في الدراسات القديمة، أدى 
الحرمان من السيليكون إلى نمو غير طبيعي وعيوب في 
النمو، على سبيل المثال، في الدجاج. في اآلونة األخيرة، 
أدى  حيث  مختلفة  حيوانية  دراســـات  إلــى  هــذا  استند 
استخدام السيليكون إلى زيادة كثافة العظام في الفئران، 
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خاصًة عندما تم تغذية الحيوانات بالطعام المخفف من 
الكالسيوم.

عالقة  على  العثور  تم  أجــراهــا  حديثة  دراســة  في 
إيجابية بين تركيز السيليكون في المصل، ونوعية العظام، 
ومستويات األوستوكالسين في مصل اناث الفئران وذلك 

لفتح االفق للبشر لوحظ االتي. 

وجود  المختلفة  الدراسات  أظهرت  للبشر،  بالنسبة 
ارتباطات بين صحة العظام ومستويات السيليكون. قام 
فريق العمل بالتحقيق في العالقة بين إمداد السيليكون 
والفقرات  الفخذ  لعظام  المعدنية  والكثافة  الغذاء  من 
العظم  بقياس  تقاس  التي  ام دي(  بي  )مقياس  القطنية 
العثور على عالقات  تم  امرأة.  1251 رجاًل و15٩6  في 
إيجابية للرجال والنساء قبل انقطاع الطمث. أثناء دراسة 
تتراوح  الالئي  النساء  لوحظت  العظام،  هشاشة  فحص 
او  كل  ومع  العظام  لكثافة  عاًما  و54   45 بين  أعمارهن 
انقطاع  بعد  النساء  في  العثور  يتم  لم  المقاييس  اغلب 

الطمث ومع نقص هرمون االستروجين علي هذا 

استبدال  ــار  آث مــن  بالتحقق  الباحثون  قــام  أخــيــًرا 
السيليكا بتركيزات مختلفة مع إضافة مكمالت الكالسيوم 
وفيتامين د في 134 امراة مصابات بهشاشة العظام لمدة 
البروكوالجين  لنوع  الطرفي  البروببتيد  12 شهًرا وقاس 
تناولن  الالئي  النساء  في  أعلى  الكوالجين  توليف  كان 
6 و12 ملغ من السيليكا بعد 6 و12 شهًرا، على الرغم 
لقياسات  اخــتــالفــات  على  الحصول  يمكن  ال  أنــه  مــن 
كثافة العظام. تبين هذه الدراسات أن هناك عالقة بين 
تأثيرات السيليكون على استقالب العظام واإلستروجين 
مًعا،  أخذناها  إذا  الكوالجين.  استقالب  على  وكذلك 
يمكن اقتراح أن ترتبط مستويات السيليكون مع الكثافة 
العظمية المعدنية مما يدل أيًضا على وجود ارتباط وثيق 
بين الكوالجين والسيليكون. مع زيادة العمر، زاد محتوى 
الفسيولوجية  الناحية  من  للعظام.  الكلي  السيليكون 

يمكن أن تعزز تكوين العظام هناك حاجة إلى مزيد من 
الدراسات التحليلية من أجل شرح العالقة بين التركيب 
وقطبية مشتقات السيليكون وتأثيرها على تكوين العظم 

في  االفضل  إلى  للوصول  الدراسة  من  المزيد  والي 
مزارعنا وتربيتنا ودومتم دائما بخير. 
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continue; but this then means any 
growth or milk or egg production 
will be sacrificed. Moreover, this 
is EXACTLY what we see when 
insufficient methionine is included 
in the diet.

So…how much methionine 
does an animal need? This depends 
on;
· The species…chicken, pig, cow, 

turkey etc.
· The performance expected; rapid 

growth, high egg production or 
lower production levels.

· Management
· Environment

Taking all of these factors into 
account, we can determine the 
requirement for methionine. We 
would calculate this on a digestible 
basis, to actually measure the 
quantity of methionine actually 
utilized by the animal. Using this 
requirement we can then look at 
the feedstuffs available and find 
the best, most cost effective way 
to supply this requirement; we can 
formulate a feed on a least cost 
basis.

With methionine being so 
vital, it is essential to calculate 
requirements and potential supply 
from feed very accurately and 
precisely. Too high a requirement 
/ supply, and money is wasted. 
Too low a requirement / supply 
and the animal will not be efficient 
and, potentially, ill. This is where 
Evonik are world leaders; we are 
the world’s leading experts in 

methionine requirements and have 
the world’s most complete database 
of raw material composition.

One way to ensure 
requirements are met is to use 
pure methionine sources. There 
are three forms widely available;
· DL Methionine – for example 

MetAMINO® from Evonik
· L Methionine
· Methylhydroxy analogue MHA, 

also called HMTBA
All of these can supply the 

methionine requirement. The big 
problem is that MHA is NOT an 
amino acid and must be converted 
to methionine before it can do any 
of the jobs described above. The 
absorption and conversion process 
for MHA is not totally efficient, 
such that only 65% of each kg of 
MHA can actually perform the 
vital methionine tasks. This fact 
has been proved in numerous 
experiments over the past 30 years. 

An example of such an 
experiment is shown below (Figure 
2). Here, increasing quantities of 
DL Methionine or MHA are added 
to a feed deficient in methionine, 
and the growth of birds measured. 
As a control measure, some birds 
were also fed on a feed where the 
DL Methionine had been diluted 
to 65% by adding starch. 

Here you can clearly see that 
to achieve the same performance 
(in this case a gain of 2000 g) 
one needs approximately 0.07% 
MetAMINO® compared to 0.11% 
MHA – a ratio of approximately 
65: 100.

This then means that including 
MHA at the same inclusion level as 
MetAMINO® will result in poorer 
performance; in this case about 
10%. Alternatively, including 
MHA at the correct inclusion 
level is likely to increase feed 
cost. Either way, MetAMINO® is 
the more dependable methionine 
source.

In conclusion, we can say;

· Methionine has a unique position 
in protein synthesis in the body

· As an essential amino acid it 
must be supplied in the feed

· A deficit will likely cause 
a reduction in commercial 
performance

· Of the three sources available 
DL Methionine is the most 
effective and the most proven

· Evoniks services and knowledge 
can help all links in the meat 
production chain to improve 
efficiency and become more 
profitable

Figure 2; Report 15024 Danish Broiler Experiment

Fig1; Chemical structure of methionine.
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Methionine, as a vital element for performance. 
How to meet its requirements correctly

Methionine is an essential amino acid. This means it cannot be manufactured by livestock and 
the required amount must be supplied in the feed intake. 

However, did you know that manufacture of ALL proteins in the body rely on methionine? This 
is because the process of protein production relies on the instructions from DNA being translated 
in the ribosome by messenger RNA (mRNA) using codons; triplets of nucleotides that code for 
specific amino acids, and so the primary structure of the protein.

In addition, the first codon of every 
protein manufactured by higher animals’ 
codes for…Methionine. With insufficient 
methionine available, no protein synthesis 
can occur. It literally stops at this first step.

So what does this mean for animals? 
First we think of proteins as the main 
component of muscle, or egg white, or 
milk protein. So a deficit of methionine 
would mean less growth, less eggs, less 
milk. However, proteins are also key 
chemicals that actually keep an animal 
functioning.

Examples are;

· Enzymes – digest food, destroy 
pathogens, recycle dead cells in 
the body

· Hormones – chemical signals 
that regulate many body 
functions. For example, 
luteinizing hormone and 
follicle-stimulating hormone 
are both involved in efficient 
reproduction, whilst thyroxine 
is involved in regulation of 
metabolic rate.

· Structural protein such as 
collagen and keratin actually 
define the bodily structure of 
animals, and help to protect it 
physically.

With a deficit of methionine, 
and its key role in ALL protein 
synthesis, the production of any 
and all of these compounds is 
potentially affected.

Of course, in reality, what 
happens is that animals conserve 
methionine supply to ensure 
the essential functions of life 

Ahmed Khater 
Technical manager GCC

Fadi Al-Sharawi 
 Business Manager GCC
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4. Phytate and calcium (Part 2).

Dr. Khaled Okasha

· Binding between vitamins and nutrients occurs 
on a wide range of pH levels. Calcium can bind 
to phytate alone, or it can act as a bridge in both 
cases, Calcium plays a major role in reducing 
vitamin digestion.

· To prevent the binding of vitamins with protein 
and minerals such as calcium, iron, and zinc, the 
vitamins need to be degraded or broken down in 
the upper digestive system, where the pH is acidic 
(2-4) , Rapid degradation  of phytate is the key to 
mitigate the harmful effect of calcium on nutrient 
digestion and productive performance.

· Complex compounds that consist of a combination 
of vitamins with many nutrients, including protein 
and minerals (calcium, iron, and zinc), reduce 
the availability of nutrients and thus reduce 
production performance.

· Proteins can form a complex compound with 
vitamins in low pH (4>) in the upper digestive 
system. Effective decomposition or cracking of 
phytate can prevent the union with protein or 
minerals.

· The solubility of calcium is affected by the 
limestone source and the size of the limestone 
granules. The higher the solubility of calcium, the 
greater the ability of calcium to bind to phytate. 
In diets that contain highly soluble calcium, using 
a higher dose of the enzyme phytase reduces the 
negative effect of calcium.

· The rapid decomposition or cracking of phytate 
is an essential element in reducing its inhibitory 
effects and improving nutrient digestion and 
performance.

· Higher doses of Axtra® PHY and Aviates can 
reduce the negative effect of highly soluble 
calcium by completely removing the phytate.

· When formulation a ration, you should consider 
not increasing the calcium levels

5. Serological tests of Poultry Diseases

Dr.Borhan Eldin Elmeki. 
Serological tests are very important diagnostic tools 
for a number of avian
pathogens. these tools gained their importance due to 
following reasons:
1. Rapid results can be obtained.
2. The tests can be done in simple laboratory 

preparation.
3. Some serological tests can be run in both the field 

and lab.
Conception of serology: 
It is antigen- antibody reaction, the antigens may be 
for virus, bacterial
and parasites when penetrate the body.
Antibodies can be acute or convalescent.
Serological tests are of 2 groups classical and novel.
The article covers the serological tests in details , 
their reading
,results interpretation and the pitfalls that can be 
met in term of tests run, proper samples collection, 
samples size and sampling timing
6. Integrated pest management in poultry farms

Dr. Ayman Samy Amyeen 
Poultry farms are threatened by different pests such 
as House Fly ( Musca domestica), Darkling beetle, 
Lice, Mite and Bed bug (Cimex lectularius ). These 
pests can transport many diseases to birds as well 
as cause production losses and farm infrastructures 
destruction as well.
In this article, the author briefly mentioned the 
important points which should be considered when 
dealing with poultry pests in  poultry farms.
Management of poultry pest must be conducted 
in an integrated mechanism which include (5) key 
elements:

1. Implementing good biosecurity security programs 
(cleaning and disinfection).

2. Good manure management and moisture control.
3. Chemical control using appropriate pesticides.
4. Mechanical control of pests.
5. Biological control of pests.

Main topics - Issue No. 31
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1. A glance on Broiler Bio-security.

Dr. Mohamed Hasan Salem

In this article, the author takes a simple look at 
the most important sources of the infection to enter 
diseases for broiler chicken farms and the most 
important biosecurity measures to be followed in 
those projects which include the following:

· Hygiene and disinfection should be performed 
well to prevent cross infection.

· Water samples should be analyzed periodically

· Feed samples must be analyzed during each 
production cycle

· The rodent control program, mice and other 
insects should be activated

· The dead chickens and other waste should be 
disposed of in ideal ways

· Vehicles  must be disinfected before entering the 
farm

· All visitors to the farm, whatever their position, 
must be obligated to biosecurity procedures, 
without exception

· Workers in the farm must be obligated to apply 
biosecurity procedures

· The boundaries and fence of the farm must be 
fully secured

2.	 Avian	Influenza	host	(A	numerical	
Bibliography).

Prof. dr. Salah S. Abdel Rhaman

There are many types of wild and migratory birds 
that carry the avian influenza viruses and help in 
spreading  the disease from one country to another. 

Wild birds act as reservoirs for  avian influenza 
viruses, and there is also a link between viral 
migration and waterfowl migration in spreading the 
disease between countries and between the world’s 
continents.

The danger of wild and migratory birds is due to the 
following:

1. There are many kinds of them.

2. The infection rate between them is high.

3. It is not possible to determine where and when the 
infection occurred.

4. None of the many migratory and wild birds have 
satisfactory signs of infection.

5. Wild and migratory birds are a genetic reservoir of 
many viruses.

In view of the importance of this topic and to 
facilitate control measures against disease, the author  
reviewed in a bibliography the scientific research that 
lists the types of wild and migratory birds in addition 
to the types of animals and insects

In which avian influenza viruses were diagnosed in 
all parts of the world, and that list included about 162 
species of birds and animals distributed among 17 
animal species or orders

3. Avian Laryngeo- Tracheitis (ILT)

Dr. Hazem Ibrahim

In this article, the author briefly reviews the causes 
and symptoms of infectious laryngeo-tracheaitis 
and the most important methods of prevention and 
control of this disease. The writer explains that it is a 
highly infectious viral disease that infects chickens, 
and is present all over the world, and it usually 
affects old birds over the age of 50 days, and that is 
why it is considered a breeder and layer disease only.

But in some cases, it affected Sasso chicks, because 
they were raised for ages over 50

day, but it was usually affecting farms close to the 
breeder and layer farms, and then recently as a result 
of the trend of a number of broiler farmers to prolong 
the breeding period beyond the 40 days for several 
reasons, including low meat prices, injuries began to 
appear in broiler farms starting at the age of 38 days 
and appear on birds 

The affected birds has respiratory symptoms in the 
form of difficulty breathing with mucus running from 
the mouth with high mortality rate reach up to 70%..
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Today, the world is marred by a fear of the new 
corona virus currently circulating in humans 
in China, and not so long ago, Avian influenza 
was the focus of attention of the world, and 
there was a severe fear of a global epidemic 
due to the Avian influenza  virus, which in (77) 
countries around the world.

In general, the procedures for dealing with these emer-
gency crises are one in the general framework, with some 
technical differences according to each type of pathogen.

Transparency in emergency crisis management and syner-
gy between the efforts of government agencies and private 
sector in combating disease remains the key elements in 
achieving the primary goals of crisis management, which is 
rapid containment, reducing losses, studying  the causes 
and factors that led to its limitations and to prepare well to 
reduce the chances of its recurrence and good preparation 
for it in the event of its reoccurrence..

Following recommendations of international organiza-
tions and efforts of concerned government agencies, poul-
try project owners and workers in combating the disease 
through strengthen bio-security procedures in poultry proj-
ects at all stages of production, The disease was controlled 
within poultry projects and avian influenza did not turn into 
a global epidemic.

 By: Ahmad H.
Al-Bashairah






