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Ecobiol®
Stabilizing the gut lora –  
with probiotics

Stress, varying feed quality, oppor-
tunistic bacteria: maintaining  
intestinal balance in livestock  
isn’t always easy, especially when 
undigested nutrients in the gut  
result in overgrowth of pathogens. 
Ecobiol® takes out the guesswork  
by con sistently supporting a healthy 
gut microbiome for enhanced well-
being and animal performance –  
top priorities in poultry production.

animal-nutrition@evonik.com 
www.evonik.com/animal-nutrition
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ــذه الـــمـــجـــلـــة تـــعـــبـــر عــــن رأي كــاتــبــيــهــا ــ ــاالت الـــــــــــواردة فــــي هــ ــقــ ــمــ الــ

إفتتاحية العدد
ظـــل  فـــي 
الكبيـــرة  المنافســـة 
شـــركات  بيـــن 
المحليـــة  الدواجـــن 
والعالميـــة للحفـــاظ 
حصتهـــا  علـــى 
والعمـــل  الســـوقية 

على التوســـع فـــي إنشـــاء أســـواق جيدة 
فأنـــه  جـــدد،  مســـتهلكين  واســـتقطاب 
توجـــد عوامـــل كثيـــرة تؤثر علـــى النجاح 
في تحقيـــق ذلك، وفـــي مقدمتها الجودة 
)جـــودة المنتـــج( فهـــي تعـــد مـــن أهـــم 
عوامـــل النجـــاح والبقـــاء في المنافســـة 
المحليـــة  المســـتويات  جميـــع  علـــى 
واإلقليميـــة والدوليـــة، وذلـــك كونهـــا من 
بشـــأن  المســـتهلكين  متطلبـــات  أهـــم 
الســـلع التي يشـــترونها والتي تضمن لهم 
إنتـــاج ووصـــول تلـــك الســـلع إليهـــم وفق 
المعتمـــدة. القياســـية  المواصفـــات 

أنجـــح  فـــإن  المنطلـــق  هـــذا  ومـــن 
االســـتراتيجيات التـــي يجـــب أن تتبانهـــا 
شـــركات الدواجـــن للبقـــاء فـــي الســـوق 
زمـــام  أخـــذ  هـــو  اآلخريـــن  ومنافســـة 
المبـــادرة بتبني اســـتراتيجية الجودة من 
خالل اســـتخدام تقنيات وأدوات لتحقيق 
ذلك تناســـب المشـــروع والعامليـــن فيه.
مســـتمرة  بصفـــة  والســـعي  ويجـــب 
إلـــى  تهـــدف  مناســـبة  بيئـــة  إليجـــاد 
التعـــرف  مـــن خـــالل  الجـــودة  تحســـين 
علـــى احتياجـــات المجتمـــع والعمل على 
إشـــباعها ورفـــع كفـــاءة األداء للعامليـــن 
بهـــا وتدريبهم على تحقيـــق مبدأ الجودة 
فـــي جميـــع مراحـــل اإلنتاج بحيـــث يكون 
مفهـــوم الجودة ثقافة عمـــل وإنتاج داخل 

المشـــروع.
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تهدد  الدواجن  أوبئة  الكثير من   
حاليا وبشكل خطر االنتاج االقتصادي 
المثال ال  ومنها علي سبيل  للدواجن 
الحصر مرض انفلوانزا الطيور شديد 
 Highly pathogenic avian الضراوة
المخيف  الــوحــش  ــك  ذل  influenza
كل عام  الدواجن  مــزراع  يهدد  الــذي 
فادحة  اقتصاديه  بخسائر  متوعدا 
من  كبيرة  أعداد  من  التخلص  نتيجة 
او  االصابة  نتيجة  الدواجن  قطعان 
االصابة  انتقال  من  التخوف  نتيجة 
التي  القاتلة  التهديدات  علي  فضال 

وحياة  صحة  علي  خطورتها  تنصب 
االنسان الذي يكون قابال للعدوي من 
التي  للمرض  القاتلة  العترات  بعض 
الجائحة  فبعد  االنــســان  تصيب  قد 
الهائلة للمرض في الواليات المتحدة 
االمريكيه ابان عام ٢٠١٥ تاتي العديد 
من التفشيات بهذا المرض في اواخر 
عام ٢٠١٦ واوائل عام ٢٠١٧ لتضرب 
قطعان الدواجن في العديد من دول 
اوربا واسيا باالضافة إلى الدول التي 
من  للعديد  تتعرض  زالــت  وما  كانت 
تفشيات هذا المرض في افريقيا منذ 

عدة سنوات مضت مثل مصر.
ان ضربنا للمثال بمرض انفلوانزا 
 Highly الـــضـــراوة  شــديــد  الــطــيــور 
ال   pathogenic avian influenza
خطورة  أو  قيمة  مــن  تقليال  يعتبر 
ــة الـــدواجـــن مــثــل مــرض  ــئ بــاقــي أوب
 Infectious االلتهاب الشعبي المعدي
bronchitis )IB( او مرض النيوكاسل 
لخطورة  وإنما   Newcastle disease
وتعدد  ضراوته  وشــدة  المرض  هــذا 
علي  فضال  وانتقالة  انتشارة  طــرق 
يفرضها  الــتــي  الكبيرة  الــتــهــديــدات 

أحدث الوسائل للسيطرة 
على تفشي أوبئة الدواجن

الدواجن  في صناعة  البيض  وإنتاج  الالحم  الدواجن  إنتاجية  في  كبيرة  زيــادات  الماضي حدثت  القرن  نصف  في 
العالمية حيث قد أدي التآزر بين مجموعه من األنشطة الرئيسية في مجال تربية الدواجن بشكل تجاري مثل انشطة 
التربية والتشخيص والسيطرة  الوراثة وكذلك تحسين برامج  الدواجن والسكن والتغذية وتطبيق علم  ادارة قطعان 
على األمراض إلى احراز تقدم كبير في انتاجية قطعان الدواجن التجارية، ولكن من بين كل هذه العناصر األساسية، 
تظل الصحة واالمراض المختلفة للدواجن وخاصة الوبائية منها هي األقل قابلية للتنبؤ حيث أن اوبئة الدواجن هي 
تلك االمراض المعديه التي تتميز بسرعة انتشارها وما تحدثه من اضرار صحيه واقتصاديه جسمية )غالبا ما تكون 
سريعة وفجائية( وان من أهم طرق السيطرة علي هذه االمراض هو محاولة منع انتقالها قدر االمكان سواء داخل 
المزرعة بين العنابر المختلفة أو ما بين المزارع المتجاورة وذلك امال في الحد من االضرار الصحية واالقتصادية 

التي قد تتسبب فيها تلك االمراض.

د/ هاني محمد شتا 
دكتوراه - أخصائي الوبائيات، وزارة البيئة والمياه والزراعة، المملكه العربية السعوديه
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ــدول مــهــمــا كــانــت  ــ عــلــي مــســتــوي الـ
عن  مــزارعــهــا  فــي  السيطرة  ــة  درجـ
 Biosecurity الحيوي  االمــن  طريق 
انتشار  من  الحد  طــرق  من  وخالفة 
المنظمات  علي  فــرض  مــا  الــعــدوي 
الصحيه العالميه مثل منظمة الصحة 
الحيوانية OIE وغيرها من المنظمات 
اطالق اشارات التحذير لجميع الدول 
لكي تقوم برفع درجة اليقظة الوبائية 
ــمــرض وهــو  والــتــرصــد ضــد هـــذا ال
العلماء  مــن  الكثير  حــدي  مــا  ايضا 
خاصة في مجال منع انتشار العدوي 
Infection control او السيطر على 
إلى   Epidemics control االوبــئــة 
البحث عن كل ما هو جديد في هذه 
المجاالت في محاولة جاده للحد من 
انتشار مثل هذه التفشيات المرضيه 

والسيطرة عليها.
الطرق  إلى أحدث  التطرق  وقبل 
الدواجن  أوبئة  انتشار  مكافحة  في 
الضؤ  نلقي  ان  الواجب  من  انه  اري 
علي مــصــادر انــتــقــال هــذه الــعــدوي 
الدواجن  بئية مزارع  المحتمله داخل 

واهم هذه المصادر هي:

الزائرين  االنسان: سواء كان من   .١
ــال في  ــم ــع ال مـــن  او  ــمــزرعــه  ــل ل
الـــمـــزارع الـــمـــجـــاورة لــلــمــزرعــه 
حــيــث يــعــتــبــر هــــؤالء او كــذلــك 
لبيئة  الــمــخــالــطــيــن  الــبــشــر  كــل 
انتقال  أهم مصادر  المرزعه من 
العدوي المرضيه سواء بانفسهم 
والمعدات  االدوات  خــالل  اومــن 
في  المستخدمة   equipment

المزرعه.
جلبها  يتم  قد  والتي  الــدواجــن:   .٢
إلى المزرعه سواء كانت صيصان 
الطيور  طريق  عــن  او  يــوم  عمر 
العديد  تنقل  قد  التي  المهاجرة 
ــل مـــزراع  ــراض إلـــى داخـ ــ مــن ام
اختالطها  حــالــة  فــي  الـــدواجـــن 
داخل  تربيتها  يتم  التي  بالطيور 

المزرعه.
ضــعــف الــمــســتــوي الــصــحــي في   .٣
فان   :poor sanitation المزرعه 
عدم التقيد باجراءات منع العدوي 
 biosecurity الــحــيــوي  ــن  واالمـ
المسببات  إلــى دخــول  يــؤدي  قد 
داخــل  إلــى  المختلفه  المرضيه 

او خــروج هذه  الــدواجــن  مزرعة 
جائحة  حــدوث  حــال  المسببات 
متسببة  المزرعه  داخــل  مرضيه 
في احداث تفشي بهذا الوباء إلى 
المزارع المجاورة بهذه المزرعه.

الــعــدوي  مــصــادر  فــي  وبالتمعن 
والمخالطين  الزائرين  ان  نجد  هذه 
لبيئة مزرعة الدواجن من البشر لهم 
األهــم مصادر  يكن  لم  وان  أهــم  من 
السيطره  يمكن  العدوي حيث  انتقال 
اتباع  المصادر عن طريق  باقي  على 
ــروج الكل  ــول الــكــل وخــ ــوب دخـ اســل
بالنسبة   all in system- all out
صارمة  اجــراءات  وفرض  للصيصان 
 Biosecurity لالمن الحيوي الوقائي
بالمزارع بينما يصعب فرض إجراءات 
والعمال  الزائرين  على  العدوي  نقل 
الدواجن  مزرعة  لبيئة  المخالطين 
وابتكار  الكتشاف  العلماء  حــدي  ما 
وسائل اكثر فاعليه للحد من انتشار 
عدوي اوبئة الدواجن عن طريق هذا 

المصدر.
تــكــنــولــوجــيــا الــتــتــبــع... ثــــورة يف 
اوبئة  تفشي  يف  التحكم  مــجــال 

Be Seen, Be Safe الدواجن
علوم  فــي  العلميه  الحقائق  ان 
وبائية االمراض تقضي بأنه لتحقيق 
هدف االحتواء الفعال لتفشي جائحه 
الدواجن  مــزارع  احــدي  في  مرضيه 
السريع  الصحي  الحجر  يجب فرض 
وهو  الــعــدوي  علي مصدر  والــصــارم 
انتشار  ومنع  المصابة  المزرعه  هذه 
ــزراع  ــم ال بــاقــي  إلـــى  الـــعـــدوي منها 
هــذا  يــكــون  ان  عــلــي  بــهــا  المحيطه 
وفاعليه  ســرعــه  بــاقــصــي  االحـــتـــواء 
التحكم  عليه  يطلق  ما  وهــو  ممكنه 
 traffic control المرور  حركة  في 
التقليديه  الــوســائــل  إلـــى  وبــالــنــظــر 
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أو  الهاتف  باستخدام  حاليا  المتاحه 
رسائل البريد اإللكتروني للقيام بذلك 
نجد ان لها حدودها، وخصوصا في 
التحديد السريع لألفراد أو المركبات 
التي قد تنشر المرض حيث تالحظ 
الــمــزرعــة  اســتــخــدام ســجــالت  ان 
الحركة  لتتبع  الزوار  المتعلقة بسجل 
منها  طائل  ال  كونها  حد  إلــى  بطيئة 
ما  هذا  الطوارئ  حــاالت  في  تقريبا 
تيم  الكنديين  بالمخترعين  حــدي 
نيلسون وجويل سوتومايور إلى ابتكار 
انظمة جديدة لالمان الحيوي والتتبع 
عليها  اطلقوا  الــدواجــن  مـــزراع  فــي 
ومعناها   Be Seen, Be Safe اسم 
عبارة  وهي  امــان  في  تكن  مرئيا  كن 
الحيوي  لالمان  نظامين جديدن  عن 
حصلوا لها على براءة اختراع جديدة 
ولتحسين  ــراض  ــ األم تفشي  لــوقــف 
حماية صحة القطيع وقاموا بالتقدم 
االنجليزيه  البيطريه  للسلطات  بها 
بعد تجربتها بنجاح علي مدار فصل 

اونــاتــريــو  مقاطعة  فــي  كــامــل  شــتــاء 
بموطنهم كندا.

قبل الشروع في البدأ في تطبيق 
هذا النظام )كن مرئيا تكن امنا( يجب 
مزرعة  احداثيات  مسح  يتم  أن  اوال 
المحيطه  المزارع  وجميع  الدواجن 
التربية  ــراض  اغــ اخــتــالف  مــع  بــهــا 
ــمــزارع وذلـــك بستخدام  ال فــي هــذه 
االقمار  عبر  الموقع  تحديد  أجهزة 
هذه  وباستخدام   )GPS( الصناعيه 
يتم  يتم رســم خــارطــه  االحــداثــيــات 
ويطلق  الــمــزراع  مواقع  فيها  تحديد 
 )Geo-fencing( العمليه  هذه  علي 
الوقت  نفس  وفي  الجغرافي  السياج 
تكن  مرئيا  كــن  تطبيق  تحميل  يتم 
 encrypted BSBS( المشفر  امنا 
Be Seen Be Safe( علي الجواالت 
له  مــن  لكل   smart phone الذكيه 
بزيارتها  ويــقــوم  بــالــمــزرعــه  عــالقــة 
بشكل منتظم مثل االطباء البيطريين 
تــوزيــع  ــي  ــدوب ــن م  veterinarians

 feed delivery persons االعــالف 
وما   salespersons البيع  مندوبي 
إلى ذلك من المترددين علي المزرعه 
وبــهــذا تــكــون كــل أجــهــزة الــجــواالت 
االجهزيه  او   smart phone الذكية 
زائر  بكل  المتصله   tablet اللوحيه 
التي  الشاحنات  في  او  المزرعه  في 
للعمل  جاهزه  المزرعه  علي  تتردد 
النظام وفور دخولها إلى السياج  في 
للمزرعه   ’geo-fencing‘ الجغرافي 
يتم تقفي اثرها الكترونيا ويتم تحية 
يتم  كما  الكترونيه  برساله  الــزائــر 
المسئول  أو  المزرعه  صاحب  اخبار 
يتم  أن  )عــلــي  ــر  ــزائ ال بــقــدوم  عنها 
إلى  والزائرين  الزيارات  كل  تسجيل 
ليتم  النظام  علي  الكترونيا  المزرعه 
المسئول  دخول  بمجرد  استرجاعها 
عن المزرعه إلى النظام( حيث تقود 
الخاصه  المشفره  البيانات  قاعدة 
بنظام “كن مرئيا تكن آمنا” بتسجيل 
كل بيانات الزائرين لمدة عام بما في 
 visitor( للزائر  تعريفي  رقــم  ذلــك 
 )farm ID( ورقم كودي للمزرعه )ID
وعدد الزيارات علي مدار العام وكذلك 
مستوي خطورة الزائر علي المزرعه 
ووقت   )a risk assessment level(
دخول الزائر ووقت خروجه كما اوضح 
مخترعوا النظام انه يحق للمسئولين 
والتحقق من  الــدخــول  الــمــزارع  عــن 
وذلك  الزائرين  وهويات  شخصيات 
حال حدوث اي طوارئ في المزرعه 
وذلــك  وبــائــيــة  مرضيه  جائحة  مثل 
حركته  علي  والسيطرة  تتبعه  بهدف 
حــدوث  حالة  فــي  ــه  ان كما  وانتقاله 
الجائحة المرضيه يقوم النظام بعمل 
اختالف  علي  للزائرين  فوري  تحليل 
لبيانات  انواعهم مستخدما تحليالت 
وسرعة  الــريــاح  سرعة  منها  دقيقة 
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السيارات والحركه واالماكن المتوقع 
ــحــرارة  الــوصــول الــيــهــا ودرجــــات ال
خارطه  رسم  بهدف  وذلك  والرطوبة 
متوقعه النتقال المرض من المزرعة 
المختلفة االخــري كما  الــمــزارع  إلــى 
المزارع  عن  المسئولين  اعــالم  يتم 
للتحكم  تحذيرية  برسائل  والزائرين 
في حركتهم وتشديد اجراءات االمن 
الحيوي الخاصة بهم وفرض الحجر 
اقتضي  مزارعهم حال  على  الصحي 

األمر ذلك.
مرئيا،  »كــن  نظام  تعميم  تم  قد 
خالل  بكندا  أونتاريو  في  آمناً  تكون 
أكثر  بمشاركة  وذلــك  الشتاء،  فصل 
من ٨٠٠ مزرعة داخل سياج جغرافي 
وأكثر من ١٢٠٠ شخص والمركبات. 
حيث اصبح كل منتج للدواجن سواء 
الــبــيــاض او الــالحــم بــاالضــافــة إلى 
المنطقة  في  الــدواجــن  مربي  اتحاد 
بتمويل  ــك  ــ وذل ــظــام  ــن ال مـــن  ــزاء  جــ
واتــحــاد  كــنــدا  حكومة  مــن  مشترك 
هذا  انجاح  هدف  لتحقيق  المنتجين 
ناجحة  الية  إلــى  والــوصــول  النظام 
لالنذار المبكر والتحكم في االمراض 
 Farm عليها  والــســيــطــرة  الــوبــائــيــة 
 Health Monitor - early warning

system for outbreaks

ــوادر طيبة  ــ ب  وبــالــفــعــل ظــهــرت 
النظام  هــذا  اســتــخــدام  فــي  للنجاح 
قطاعات  باقي  علي  تطبيقة  وجــاري 
تطويره  بــهــدف  الــحــيــوانــي  االنــتــاج 
والــوصــول بــه إلــى حــد مــن الكمال 
تظهر  وقــد  ــه  اهــداف تحقيق  يسهل 
اصدارات حديثة لهذا التطبيق اكثرر 
تطورا ونجاحا من االصدار االول كما 
نوعيات  اهم  مع  متوافق  التطبيق  ان 
 BlackBerry, مثل  الذكيه  للهواتف 

.Android and IOS

الــتــخــلــص اآلمــــن مـــن الـــدواجـــن 
)Mass killing(

في  مرضيه  جائحة  حدوث  عند 
احــدي مــزارع الــدواجــن وخاصة اذا 
االمراض  احد  نتجية  االصابة  كانت 
الوبائية سريعة االنتشار تظهر مشكلة 
عن  المسئولين  ــام  ام وملحه  كبيرة 
الثروة  عن  المسئولين  او  المزرعة 
وهي  اال  المنطقة  هذه  في  الداجنة 
من  واالمــن  السريع  التخلص  كيفية 
الطيور النافقه او الطيور التي يشتبه 
الوبائي  المرض  بهذا  اصابتها  في 
واتخذ بحقها بالتخلص االمن قرار او 
ما يطلق عليه باالعدام او القتل لكل 
 Mass بالمزرعه  الموجوده  الدواجن 
 Mass depopulation or killing
وعلي مر االزمنه كانت هناك العديد 
الطيور  االمن من  التخلص  من طرق 
ولكن بعض هذه الطرق القت الكثير 
من االنتقاضات سواء لتكلفتها العاليه 
االمكانيات  العديد من  او الحتياجها 
لعدم  او  الــبــشــريــه  او  الــلــوجــســتــيــه 

الرفق  حقوق  الشتراطات  موائمتها 
بالحيوان ما حدي بالعلماء إلى ابتكار 
طريقة القتل باستخدام الرغوة لخنق 
 suffocated with FOAM الطيور 
الطريقة  هـــذه  عــلــى  االعــتــمــاد  وتـــم 
بنجاح في التخلص االمن من ماليين 
الطيور  بانفلوانزا  المصابه  الطيور 
الجائحة  ابان  المتحده  الواليات  في 
هذه  القت  حيث   ٢٠١٥ عام  الكبيرة 
المسئولين  اســتــحــســان  الــطــريــقــة 
بالواليات  البيطرية  الــخــدمــات  فــي 
المتحده والذين وجدوا هذه الطريقة 
هــي االكــثــر رفــقــا بــالــطــيــور وكــذلــك 
القطعان  مــن  التخلص  فــي  االســـرع 
مناسبتها  وكـــذلـــك  ــعـــدد  الـ ــيــرة  كــب
لطبيعة المرض الخطرة وكونه قابال 
 zoonotic disease للعدوي لالنسان
اعدام  في  الطريقه  هذه  مكنة  حيث 
بالطريقة  تربي  التي  الطيور  ماليين 
كانت  سواء   floor rearing االرضيه 
من الدجاج او الرومي كما اثبتت هذه 
التخلص  في  كبيرا  نجاحا  الطريقه 
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من الطيور التي تم تسكينها في عنابر 
غير مناسبة من حيث االنشائات.

جهاز  علي  الطريقه  هذه  تعتمد 
يستخدم كموتور لتكوين الرغوه والتي 
مركز  هي  اولهما  نوعين  منها  يوجد 
هو  والثاني  الحرائق  مكافحة  رغــوة 
مواد  من  المياة  علي  معتمده  رغــوة 
توليدها  يتم  المياه  في  للذوان  قابلة 
 foam عن طريق هذا المولد للرغوة
طريق  عن  توزعيها  ويتم   generator
لتكون   foam nozzles الرغوة  فوهة 
لتغطي   blanket بالبطانيه  يشبه  ما 
الــطــيــور مــانــعــة عــنــهــا األكــســوجــيــن 
ومتسببة في اختناقها وموتها السريع 

والهادئ في ذات الوقت.
التطهير باستخدام تقنيات 
 Nanosilveral النانوسيلفر

Disinfection

مع  للتعامل  طريقيتن  عن  تكلمنا 
الجائحة المرضيه في مزارع الدواجن 
اولها تهدف إلى سرعة التنبؤ السريع 
احتوائها  ومحاولة  المرضيه  بالبؤرة 
السريع  التخلص  تتناول  واالخـــري 
الصحي اآلمن من الطيور في البؤره 
الطرق في  إلــى إحــدي أحــدث  نأتي 
البؤرة  في  الــوبــاء  آثــار  من  التخلص 
اهم  واحــدة من  المرضيه عن طريق 
عالم  في  وتعقيدا  اهمية  العمليات 
التطهير  وهــي  اال  ــدواجــن  ال تربية 

.disinfection

المرضيه  الجائحة  حــدوث  بعد 
 disinfection التطهير  دور  يــاتــي 
من  التخلص  في  الــدواجــن  لمزرعة 
ومسبباته  ــي  ــائ ــوب ال الــمــرض  ــار  ــ اث
حماية  بــهــدف  ــك  وذلـ  pathogens
العدوي  تكرار  من  نفسها  المزرعه 
ــدورات الــقــادمــة وكــذلــك منع  ــ فــي ال

 pathogens المرضي  المسبب  هذا 
من االنتقال إلى مزارع اخري وتكون 
عملية التطهير الجيد بمعني التخلص 
الــمــســبــبــات  مـــن   %١٠٠ نــســبــة  مـــن 
نجاح  في  السر  كلمة  هي  المرضيه 
انتقال  ومنع  الجديدة  التربية  دورات 

المسببات المرضيه.
توجد هناك ثالثة عوامل رئيسية 
المناسب  المطهر  اختيار  في  تتحكم 
الستخدامه داخل مزارع الدواجن في 
واسع  كونه  وهي  اال  التطهير  عملية 
Wide-spectrum أي يمكنه  الطيف 
المسببات  أنـــواع  كــل  مــن  التخلص 
المرضيه قدر اإلمكان على اختالف 
الخ(  وفيروسيه...  )بكتيريه  أنواعها 
للبيئة  صديقا  يــكــون  أن  يجب  كما 
المستطاع  ــدر  قـ لــهــا  مــلــوثــا  ــر  وغــي
 Environmentally friendly
بدرجة عاليه  يتمتع  ان  وأخيرا يجب 
له  للمستخدمين  بالنسبة  االمان  من 
القائمين  المختصين  او  العمال  من 
 Harmless to التطهير  عملية  علي 

.the user

 Nanosilveral تقنيه النانوسيلفر
في  المستخدمه  الــمــواد  احــدث  من 
لها  ان  وجــد  حيث  التطهير  مــجــال 
حيث  من  الطيف  واسعة  خصائص 
القادرة  المرضيه  المسببات  مختلف 
انها صديقة  كما  منها  التخلص  علي 
مسرطنه  اثار  لها  )ليس  للبيئة  جدا 
لالجنة  ماسخه  او   carcinogenic
teratogenic او مسببة الي حساسية 
للجهاز  ســـواء   allergic effects
التنفسي او الجلد( وعالوة على ذلك 
الحقل  في  للغاية  فعال  مطهر  يعتبر 
المضادة  خصائصه  بسبب  وذلـــك 
 anti-corrosive properties للتآكل 
مسببات  ــة  ــاوم ــق م ــر  تــطــوي وعــــدم 

 ،pathogens resistance األمــراض 
قــاعــدة معدنية  ــود  وجــ عــن  فــضــال 
mineral and non- كيميائية وغير 

علي  ومــحــافــظــا   chemical base
درجــات  من  كبير  مــدي  في  فاعليته 
 wide pH range الحموضه المختلفه
ومقاومة جيدة للرطوبة والحرارة، ما 
يؤكد ان المطهرات بتقنية النانوسيلفر 
NANOSILVERAL يمكن أن تكون 
الكيماوية  للصناعات  مناسبا  بديال 

للمطهرات.
اجريت  الــتــي  العلميه  االبــحــاث 
سيلفر  النانو  بتقنية  المطهرات  علي 
اثبتت كفائتها   NANOSILVERAL
من  التخلص  في  العاليه  وفاعليتها 
وفي  المرضيه  والمسببات  الجراثيم 
الملوثات  من  عاليه  كثافة  وجود  ظل 
 organic gaseous الــعــضــويــه 
contaminants حيث تم استخدامها 
طريق  عن  الدواجن  انتاج  مجال  في 
ــمــفــرخــات  ــعــض ال ــي ب تــجــربــتــهــا فـ
الــمــعــروف  مـــن  والـــتـــي   Hatchers
من  عــالــي  مستوي  ــى  إل تحتاج  انــهــا 
التطهير كما تلقت المطهرات بتقنية 
 NANOSILVERAL النانوسيلفر 
على العديد من شهادات االستحقاق 
من عدة مؤسسات طبية في عدة بلدان 
ليتم استخدامها  العالم  علي مستوي 
كمطهر فعال للغاية في جميع األماكن 
علي  والسيطرة  العدوى  منع  بهدف 
وبناء  المرضيه  والمسببات  الجراثيم 
علي العديد من االبحاث واراء العلماء 
والممارسيين فانه ينتظر هذه التقنية 
مستقبل واعد كأحد اهم المطهرات 
الــبــيــطــري حاليا  الــطــب  ــم  فــي عــال

ومستقبال.
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في  بما  المباشر،  غير  لالنتقال  طــرق  عــدة  وتوجد 
ذلك االنتشار المنقول بالرياح، واألغذية والمياه الملوثة، 

وحركة األشخاص ومتعلقاتهم الملوثة بالفيروسات.
غير  مــن  الحديثة  التجارية  الــدواجــن  مشاريع  فــي 
تم وضع  وقد  البرية،  بالطيور  الوثيق  االتصال  المحتمل 
طرق  معظم  مــن  للحد  الحيوي  لألمن  صــارمــة  تدابير 
االنتقال الغير المباشر. لذلك كان من الالفت أن فاشيات 
المشاريع  في  تحدث   H5N8 الطيور  انفلونزا  فيروس 
الحديثة ذات مساكن الدواجن المغلقة. هذا يشير إلى أن 
العوامل الوسيطة قد تكون متورطة في انتقال AIV من 
النواقل  تكون  قد  التجارية.  الدواجن  إلى  البرية  الطيور 

المحتملة التي تساهم في إدخال AIV حيوانات مرتبطة 
إيكولوجًيا بالبشر في المناطق المحيطة بمزارع الدواجن، 
مثل القوارض، وقد تكون الحشرات، مثل الذباب، نواقل 

محتملة في انتقال فيروس انفلونزا الطيور إلى الدجاج.
ومن أجل قابلية انتقال الفيروس بين العوائل بشكل 
ويتم  المضيف،  مع  متأقلم  فيروس  وجود  يلزم  مستمر، 
تحديد كفاءة االنتقال من خالل معدل إفراز الفيروس في 
البيئة واالستقرار البيئي للفيروس والجرعة المعدية من 

الفيروس.
سيتم تناول هذه المفاهيم فيما يتعلق بالدور المحتمل 
للفئران في انتقال فيروس أنفلونزا الطيور إلى الدواجن.

القوارض
وأنفلونزا الطيور

البشر، ومجموعة  البحرية والبرية، بما في ذلك  الثدييات  العديد من    تم عزل فيروسات اإلنفلونزا )AIVs( من 
فصيلة  من  والطيور  والبجع،  واإلوز  كالبط   Anseriformes فصيلة  من  البرية  الطيور  وتعتبر  الطيور،  من  واسعة 

.)LPAI( كالنوارس، الخزان الطبيعي لفيروسات إنفلونزا الطيور منخفضة اإلمراض Charadriiformes

ويمكن أن تصبح فيروسات )LPAI( من النوع الفرعي H5 أو H7 فيروسات أنفلونزا شديدة اإلمراض )HPAI( بعد 
إدخالها في الدواجن المنزلية، مما يتسبب في مرض شديد ومعدل وفيات مرتفع. وبالتالي، يمكن أن تنتقل فيروسات 
)HPAIVs( من الدواجن المنزلية إلى أنواع أخرى من الطيور والثدييات، بما في ذلك البشر. لذلك، تعتبر فيروسات 
إنفلونزا الطيور مصدر قلق كبير للصحة العامة. وهناك قلق من أن فيروس HPAIV مثل H5N1 قد يتكيف أيًضا 
مع البشر، مما قد يجعل حدوث جائحة بشرية أكثر احتمالية. ويمكن إدخال AIV في الدواجن المنزلية من خالل 

االتصال المباشر أو غير المباشر مع الطيور المصابة. 

أ. د. صالح شعبان عبدالرحمن
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فيروس  بتفشي  الــفــئــران  عــالقــة 
أنفلونزا الطيور:

ــحــاث  ــعــديــد مــن األب اجــريــت ال
الفئران وتفشي  بين  العالقة  لدراسة 
الطيور في مشاريع  أنفلونزا  فيروس 
الدواجن في العديد من دول العالم، 
ترتبط  الفئران  أن  من  الرغم  وعلى 
أنــفــلــونــزا  ــروس  ــي ف بتفشي  ــا  ــاًن أحــي
في  الدقيق  ــا  دورهـ أن  إال  الــطــيــور، 
التوضيح،  من  مزيد  إلى  يحتاج  ذلك 
وخاصة المتطلبات األساسية الهامة 
إلى  الفئران  مــن  الفيروس  النتقال 
على  التعرف  خــالل  مــن  الــدواجــن، 
درجــــة تــعــرض الـــفـــئـــران لــفــيــروس 
البرية،  الطيور  من  الطيور  أنفلونزا 
ومصير فيروس أنفلونزا الطيور على 
الفئران  ــود  ووجـ وداخــلــهــا،  الــفــئــران 
داخل وحول المزارع ودرجة االتصال 

المباشر بين الفئران والدواجن.
ــــرض الـــــــقـــــــوارض لـــفـــيـــروس  ــعـ ــ تـ

أنفلونزا الطيور
الطيور  أنفلونزا  فيروس  يتكاثر 
البرية  للطيور  الهضمية  القناة  في 
عالية،  بتركيزات  البراز  في  ويخرج 
الطيور  أنفلونزا  فيروس  أن  ووجــد 
البيئات  فــي  طويلة  لفترة  مستقر 
لضوء  التعرض  إن  والــبــراز.  المائية 
تأثير  لــه  البنفسجية  ــوق  ف األشــعــة 
ولــكــن درجـــات  بــقــائــه،  ضئيل عــلــى 
الفيروس  تمكن  المنخفضة  الحرارة 
عزل  يمكن  ثباًتا.  أكثر  يكون  أن  من 
وهو  والطين،  األرض  من  الفيروس 
ما قد يفسر كيف تتكرر العدوى في 
نفس الموقع بعد فترة ٢-٤ سنوات. 
ينخفض   استقرار الفيروس في الماء 
والملوحة  الحرارة  درجــة  ع  ا ارتف مع 
بين  كبيًرا  اختالًفا  يظهر  ن  أ ويمكن 

ــروس. وقـــد أظــهــرت  ــي ــف ســـالالت ال
أنه  التجريبية  الدراسات  العديد من 
التي  الفيروسات  عن  ف  ش الك يمكن 
يتم إفرازها بواسطة البط في المياه 
الحياة  قيد  على  البقاء  و السطحية 
لشهور في درجات حرارة منخفضة. 
ألن الطيور المائية تفرز الفيروس من 
تكون  فقد  الماء،  في  زها  ا بر خــالل 
المياه السطحية وسيلة انتقال مهمة.

ــع مـــصـــادر  ــ ــال الــــفــــئــــران مـ ــ ــــصـ اتـ
فيروس انفلونزا الطيور

لــكــي تــعــمــل الـــقـــوارض كــخــازن 
فإنها  الــطــيــور،  انــفــلــونــزا  لـفيروس 
ستحتاج إلى االتصال المباشر أو غير 
برازها  أو  البرية  بالطيور  المباشر 
انفلونزا  بـفيروس  الملوثة  البيئة  أو 

الطيور.
تعيش معظم أنواع القوارض في 
وثيق  وصـــول  مــع  محمية  تضاريس 
فئران  تكييف  يتم  الــغــذاء.  لمصدر 
الــمــاء،  مــن  القليل  لتتطلب  المنزل 
خاصة إذا كان مصدر الطعام رطًبا. 
البنية  الجرذان  تعيش  المقابل،  في 

المصارف  من  بالقرب  الجحور  في 
والمجاري المائية وتسبح فيها بشكل 

جيد. 
يمكن للفئران البنية أن تسبح من 
عدة دقائق إلى عدة ساعات، ويمكنها 
البقاء حتى يومين في الماء، اعتماًدا 
على درجة الحرارة. وقد تم تسجيل 
البحر حتى  في  الجزر  بين  السباحة 
أكثر من ١٠٠٠ متر من أقرب مصدر. 
جيًدا،  أيًضا  السوداء  الفئران  تسبح 
كــرًهــا  أكــثــر  عــمــوًمــا  تعتبر  ولكنها 
ونتيجة  البنية.  الفئران  من  للسباحة 
والطيور  الــفــئــران  تــتــشــارك  لــذلــك، 

المائية موطنها المائي. 
للجرذان  الفضالت  نبش  عادات 
للطيور  مالمستها  إلــى  تــؤدي  البنية 
وبرازها  وريشها  وأعشاشها  البرية 
حتى عندما ال تكون الطيور موجودة. 
تزيد القوارض بشكل عام من نشاطها 
عندما  وحولها  الدواجن  حظائر  في 

يصبح الطعام أكثر ندرة
ــرودة في  ــ ــر ب ــث ــر األك فــي األشــه
ــواع  أن وصـــول  مــع  بالتزامن  السنة، 
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الطيور المائية المهاجرة إلى مناطق 
فيروس  ألن  نظًرا  الرطبة.  األراضي 
على  البقاء  يمكنه  الطيور  انفلونزا 
قيد الحياة لشهور عند درجة حرارة 
٤ درجات مئوية في البيئات المائية، 
فإن الفئران التي تسبح في البحيرات 
في  الــفــيــروس  تلتقط  قــد  واألنــهــار 
الطيور  مــغــادرة  بعد  حتى  فــروهــا، 
البرية التي تفرز الفيروس في الهجرة 

الموسمية.
مصدر آخر للتلوث البيئي ينطوي 
على جثث الطيور المصابة. قد تقوم 
البرية  الطيور  بالبحث عن  القوارض 
النافقة، لكن ال توجد تقارير منشورة 
تصاب  أن  يمكن  القوارض  أن  تثبت 
أن  بعد  الــطــيــور  أنفلونزا  بــفــيــروس 

تتغذى على جثث مصابة بالفيروس.
بــقــاء فــيــروس انــفــلــونــزا الــطــيــور 

على القوارض
ــكــون فـــراء  مـــن الــمــحــتــمــل أن ي
بفيروس  ملوثة  الــقــوارض  أقــدام  أو 
أو  السباحة  أثــنــاء  الطيور  انفلونزا 
بالفيروس. ال  بيئة ملوثة  المشي في 
توجد بيانات منشورة حول مدة بقاء 
ذلك،  ومع  القوارض.  على  الفيروس 
البط  أن H٥N١ في ريش  ثبت  فقد 
يوًما،   ١٥-١٦٠ بعد  معدًيا  يــزال  ال 
و  مئوية  درجة  تخزينه عند ٢٠  عند 

٤ درجات مئوية على التوالي.
يعيش  الفيروس  يــبــدو،  مــا  على 
بسهولة في ريش الطيور، مما يشير 
إلى أنه قد يعيش أيًضا لبعض الوقت 

في فراء الثدييات.
على الرغم من أنه يمكن افتراض 
أن الــعــديــد مــن الــثــديــيــات الــبــريــة، 
ــوارض، قــد تحمل  ــق بما فــي ذلــك ال
انتقالها  إمكانية  مع  مؤقًتا  الفيروس 

إلى الدواجن كناقالت، إال أن حيوان 
 ،)Ochotona curzoniae( بيكا 
تعمل  وقـــد  طبيعًيا  مضيًفا  تعتبر 
أن  المعروف  من  للفيروس.  كخازن 
بفيروس  لــإصــابــة  عــرضــة   Pikas
 LPAIV H9N2 و   HPAIV H5N1
و  H1N1 اإلنسان  فيروسات  وأيًضا 

بيكا  تمتلك  الخنازير،  ومثل   .H3N2
مستقبالت الطيور والثدييات ويمكن 
أن تكون بمثابة »أوعية خلط« لتوليد 

فيروسات جديدة من األنفلونزا.
ــعــــدوى الــتــجــريــبــيــة بــفــيــروس  الــ

انفلونزا الطيور يف القوارض
لعدوى  المحتملة  اآلثــار  لتقييم 
الطيور  انفلونزا  بفيروس  القوارض 
الطيور،  أنفلونزا  مرض  وبائية  على 
وفقد تم إجراء العديد من الدراسات 
اإلصابة،  احتمالية  على  التجريبية 
ــراز  ــدة إفـ ــ واألعــــــراض، ووجــــود وم
الحيوانات  إلــى  وانتقاله  الفيروس 

والطيور األخرى.
باستخدام  ــدوى  ــع ال دراســـة  تــم   .١
اصطيادها  ــم  ت منزلية  ــران  فــئ
ــم حــقــن الــفــئــران  ــبــريــة، ت مــن ال
 LPAIV H٣N٨ بـــــفــيــروســات 
 H٤N٨ و   H٤N٦ و   H٣N٦ و 
فعااًل  تكثر  وأظــهــرت   H٦N٢ و 
ــمــدة من  ــمــســت ــروســات ال ــي ــف ــل ل
الطيور البرية تكاثر أكثر اعتدااًل 
الدجاج.  من  المشتقة  للعزالت 
بشكل  الفيروسات  معظم  تتكاثر 
الرئتين عنها في  كفاءة في  أكثر 
عينات  كانت  األنفية.  الجيوب 
لجميع  إيجابية  األنفي  الغسول 
المسحات  ولــكــن  الــفــيــروســات 
لـ  فقط  إيجابية  كانت  الفموية 
قليل  H4N6 في عدد  و   H3N8

عينات  بقيت  الــحــيــوانــات.  مــن 
هذه  ألن  نــظــًرا  سلبية.  ــراز  ــب ال
عالية  بكفاءة  تتكاثر  الفيروسات 
اإلناث عن  ذلك عند  )وأكثر من 
إلى  يـــؤدي  تكيف  دون  ــور(  ــذك ال
فمن  الــفــيــروس،  عيارية  ارتــفــاع 
المحتمل أن تلعب فئران المنازل 
الفيروس  نشر  في  دوًرا  البرية 
طريق  عن  ميكانيكية،  كناقالت 
والحيوانات  المياه  مصادر  تلوث 

األخرى نتيجة االفتراس.
ــعــدوى فــئــران  ــة ل ــت دراســ أجــري  .٢
تسبب   ،)Myodes glareolus(
 HPAIV ــروس  ــيـ ــفـ بـ الـــحـــقـــن 
أصــل  ــن  مـ  H7N1 و   H5N1
بالعدوى،  اإلصــابــة  فــي  الطيور 
مما أدى إلى إفراز كميات عالية 
إلى  وانتقالها  الــفــيــروســات  مــن 
عزل  تم  المالمسة.  الحيوانات 
ــقــابــل لــلــحــيــاة من  ــروس ال ــي ــف ال
كل  في  األنفي  والغسول  الرئتين 
من الفئران المحقونه والمالمسة 
لها. على الرغم من أنه ال يمكن 
الفموي،  البراز  انتقال  استبعاد 
فإن  سلبية،  كــانــت  األمــعــاء  ألن 
مسار الجهاز التنفسي كان يعتبر 
تؤكد  لالنتقال.  األبــرز  الطريق 
االخــتــالفــات  على  النتائج  هــذه 
بين الحيوانات البرية والمختبرية 
حيث أدت نفس الفيروسات إلى 
ارتفاع معدل الوفيات في الفئران 

.BALB / c
عبر  االنتقال  لتقييم  دراســة  في   .٣
أنواع الطيور والفئران في تجربة 
تم  حيث  اصطناعية،  ساحة  في 
إيواء طيور البط البري المحقونة 
أو   LPAIV H٥N٢ بـفيروسات 
من  صغيرة  ــداد  أعـ مــع   H٧N٣
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الــحــمــام،  المختبرية،  الــفــئــران 
ــدجــاج في  ــســوداء وال الــطــيــور ال
على حوض  تحتوي  مغلقة  غرفة 
على  العثور  تم  للسباحة.  صغير 
في  الفيروسية  عالية  عــيــارات 
ــاحــة. تـــم انــتــقــال  ــســب حـــوض ال
الــبــط  ــى  ــ إلـ  H٥N٢ ــروس  ــ ــي ــ ف
ليس  ولكن  األخرى،  والدجاجات 
حين  في  والجرذان،  الطيور  إلى 
انتشر فيروس H٧N٣ إلى جميع 
األنواع، بما في ذلك الفئران. ومع 
المصلية  الفئران  لم تظهر  ذلك، 
وال  الفناء،  سفوح  في  المتحولة 
المباشر،  التلقيح  تــجــربــة  فــي 
فــي مسحات  فــيــروســًيــا  ــراز  ــ اف

البلعوم الفموي.
القوارض ومشاريع الدواجن 

من  أنـــواع  ثالثة  على  العثور  تــم 
مشاريع  مــن  العديد  فــي  ــقــوارض  ال

الدواجن حول العالم وهي:
 )Mus musculus( الفأر المنزلي
 )Rattus norvegicus( البني  والفأر 
 .)Rattus rattus( ــود  األسـ والــفــأر 
من  والبني  ــود  األسـ الــفــئــران  ويــأتــي 
التوالي، ولكنهما  الصين والهند على 
موجودان اآلن في معظم أنحاء العالم 

المتقدم. 
 Myodes( قد توجد أيًضا فئران
الــخــشــب  ــران  ــ ــئ ــ وف  )glareolus
بالقرب   )Apodemus sylvaticus(

من المشاريع. 
1. الــعــوامــل الــمــؤثــرة عــلــى تــواجــد 
مشاريع  فــي  الــقــوارض  وكثافة 

الدواجن
ينتمي الجرذ البني إلى الحيوانات 
الطبيعية في العديد من البلدان ويعيش 
في ثقوب وأنفاق تحت األرض، بينما 

في  يعيش  أن  األســود  الجرذ  يفضل 
والجسور  كاألسطح  العالية  االماكن 
على  ــقــوارض  ال تتغذى  والــصــوامــع. 
بما  األطعمة  مــن  متنوعة  مجموعة 
في ذلك الحبوب والبذور والمكسرات 
والفواكه والتوت والقواقع والرخويات، 
الحشرات والبيض والطيور النافقة. 

الذي  المنزلي،  الفأر  على عكس 
أيام دون شرب  يمكن أن يعيش عدة 
يأكله على  ما  يحتوي  أن  ماء بشرط 
ما يكفي من الرطوبة، تعتمد الجرذان 
الماء.  وجــود  على  والــســوداء  البنية 
بيئة  في  والــجــرذان  الفئران  تتواجد 

المزارع على مدار السنة.
بيئة  ــدواجــن  ال مشاريع  وتعتبر 
جذابة للقوارض ألنها توفر الظروف 
الطعام  المتضمنة  المثلى  المعيشية 
والماء والمأوى وأماكن التعشيش. في 
مثل هذه الظروف الجيدة، يمكن أن 
في  كبيرة.  بسرعة  القوارض  تتكاثر 
عمر ٢-٣ أشهر تكون الفئران ناضجة 
 ٦٠-٧٠ إنتاج  لإناث  ويمكن  جنسياً 
ذرية كل عام. زيادة احتياجات الطاقة 
الــقــوارض  يشجع  الشتاء  فصل  فــي 
األعــالف  مــصــادر  عــن  البحث  على 
القريبة. أيضا، في المواسم الباردة، 
وتوفر  قليلة  المحيطة  النباتات  تكون 
في  وبالتالي،  للقوارض.  أقــل  مــأوى 
فترات الطقس البارد والرطب، غالًبا 
ما تبحث القوارض عن مأوى في أو 

حول مباني المشروع.
كما يتأثر عدد القوارض الموجودة 
في مشاريع الدواجن وحولها بمستوى 
عدد  ويكون  المشروع.  مباني  صيانة 
القوارض أعلى في المشاريع التي لها 
متهتكة،  وأسقف  محكم،  غير  سقف 
وشبكة أسالك متقطعة، وأبواب غير 
قد  ذلك.  إلى  وما  التركيب،  محكمة 

يؤثر حجم قطيع الدواجن أيًضا على 
عدد القوارض الموجودة. في إحدى 
التي  المشاريع  أن  تبين  الــدراســات، 
تحتوي على كثافة عالية من الدجاج 
في حظائرها من المحتمل أن تحتوي 
بشكل  القوارض.  من  أقل  عدد  على 
المشاريع بشكل  إدارة هذه  تتم  عام، 
أفضل، ولديها أنظمة آلية أكثر، وأقل 
أيًضا  ولديها  المباني،  حول  نباتات 

تحكم أفضل في القوارض.
بالقوارض  اإلصــابــة  منع  يفضل 
وإدارة  النظافة  تدابير  طــريــق  عــن 
البيئة )أي إزالة الغطاء النباتي وأماكن 
إلى  الحاجة  عند  ــرى(  األخـ ــواء  اإليـ
بالنسبة  القوراض.  كثافة  تقليل عدد 
قدرت  المزرعة،  في  البنية  للفئران 
في   %٩٠-٩٥ بنسبة  الوفاة  احتمالية 
السنة. يقال أن عدد الفئران يتناسب 
المتاحة.  الطعام  كمية  مــع  طــرديــا 
لذلك، يمكن أن يكون لتدابير النظافة 
توافر مصادر  من  الحد  مثل  الفعالة 
تأثير  للبيئة  الجيدة  واإلدارة  الغذاء 

كبير نسبًيا على مشكلة القوارض..
إمكانية االتصال بين القوارض   .٢

والدواجن
وثيًقا  ارتباًطا  القوارض  ارتبطت 
بإدخال و / أو إستدامة بعض مسببات 
األمراض في الماضي. لعبت الفئران 
السالمونيال  دوًرا محورًيا في أصول 
المعوية في الدواجن وقد تم تصنيف 
عدم كفاية التحكم في القوارض كعامل 
بالمكورات  لإصابة  الخطورة  عالي 
البياض  الدجاج  قطعان  في  المعوية 
التسمين.  قطعان  في  والكامبيلوباتر 
من  متقطع  بــإفــراز  الــقــوارض  تقوم 
القوارض  تورطت  وقد  السالمونيال. 
ــبــاســتــوريــال  ــي انــتــقــال ال ــا فـ ــًضـ أيـ
 Erysipelas و   multocida
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 Leptospirosis و   Bordetella و
المعروف  من   ..Fowlpox وفيروس 
المكورات  على  تحتوي  الفئران  أن 
ــمــقــاومــة  ــة ال ــي ــب ــذه ــة ال ــودي ــق ــن ــع ال
اإلشريكية  وســـالالت  للميثيسيلين 
الــقــولــونــيــة الــمــقــاومــة لــلــمــضــادات 
نظًرا  بيئتها.  من  المكتسبة  الحيوية، 
مسببات  ســـالالت  مــن  الــعــديــد  ألن 
األمراض يمكن أن تحدث في الفئران 
إلى  في وقت واحد، فقد يؤدي ذلك 
الدقيقة  الكائنات  من  المزيد  تطوير 
تــبــادل  بسبب  لــألمــراض  المسببة 
العناصر الوراثية المتنقلة التي تمنح 
ــراض أو مــقــاومــة الــمــضــادات  ــ اإلمـ
العثور  يتم  لــم  ــك،  ذل ومــع  الحيوية. 
على أدلة مباشرة على عمل القوارض 
كمتجه ميكانيكي للفيروس. ومع ذلك، 
يوصى باألمن البيولوجي الجيد لمنع 
الفئران  مثل  الطيري  غير  »الجسر« 
والجرذان من إدخال AIV للدواجن.

المحتملة  الــطــرق  أحــد  ويعتبر 
المزارع  بين  العدوى  النتقال  الهامة 
عــدم االلــتــزام بــبــروتــوكــوالت األمــن 
الحيوي أثناء تفشي فيروس إنفلونزا 
أو  ــمــزارع  ال عمال  قبل  مــن  الطيور 
األطباء البيطريين. يمكن افتراض أن 
أي شيء يمكن أن يدخل أو ينقل إلى 
مزرعة قد يكون بمثابة ناقل ميكانيكي 
في  بما  الطيور،  أنفلونزا  لفيروس 
ذلك الثدييات الصغيرة. الجرذان من 
ينجذبون  وقد  المفترسة  الحيوانات 
الطيور  جثث  أو  والمأوى  العلف  إلى 
سرقة  على  قــادرة  الفئران  والبيض. 
وتناول بيض الدجاج. على الرغم من 
أن الفئران السوداء تواجه صعوبة في 
مناورة بيض الدجاج الكامل، إال أنها 
مثل  أصــغــر،  بيًضا  تسرق  أن  يمكن 

بيض السمان.
الـــتـــي دخـــلـــت بيت  ــوارض  ــ ــق ــ ال
قد  لـلفيروس  وتــعــرضــت  ــدواجــن  ال

يوجد  ال  الفيروس.  تفرز  أو  تحمل 
ــإفــراز  ــران ب ــئ ــف ــام ال ــي ــل عــلــى ق ــي دل
ولكن  البول،  أو  البراز  مع  الفيروس 
ــرازات  إف في  ألفيروس  اكتشاف  تم 
التنفسي  األنف واللعاب وفي الجهاز 
قد  وبالتالي،  األعضاء.  من  وغيرها 
والقمامة،  والمياه،  األعــالف،  تلوث 
الثدييات  بواسطة  البيئي  والتلوث 
انتقال  إلى  يؤدي  أن  يمكن  المصابة 

الفيروس إلى الطيور المائية.
من المحتمل أن يؤدي تناول بقايا 
جثث القوارض من قبل الدواجن إلى 
وذلــك  بالفيروس،  الــدواجــن  إصــابــة 
في  الــفــيــروس  كمية  ــفــاع  ارت بسبب 
إذا ماتت  لذلك،  المصابة،  القوارض 
ــدواجــن، فقد  ال ــقــوارض فــي بيت  ال
الجثث..  تناول  عند  الدجاج  يصاب 
سوى  تــوجــد  ال  لــلــدواجــن،  بالنسبة 
ــتــي أظــهــرت أن  دراســـة مــتــاحــة، وال
 P. أصيبت  الرومي  والديك  الدجاج 
multocida بعد عضها بواسطة فأر 
لتقدير  أدلة أخرى  مصاب. ال توجد 
المحتمل  الــطــريــق  هــذا  صلة  مــدى 
ــدواجــن  انــتــقــالــه بــيــن الـــقـــوارض وال
مثل  ــرى  األخــ األمــــراض  لمسببات 

االنفلونزا.
تقوم  ان  الـــقـــوارض  عـــادت  مــن 
بتنظيف جسمها عن طريق الحك مع 
الجدران واألسطح على طول الطرق 
وبالتالي  متكرر،  بشكل  المستخدمة 
الطيور  أنفلونزا  فيروس  نقل  تم  إذا 
على جلد الفار بعد التالمس مع المياه 
السطحية الملوثة، فمن المحتمل أن 
تكون هذه آلية يمكن من خاللها نقل 
من  الداخلية  المناطق  إلى  الفيروس 

بيوت الدواجن.
الـــــــدور الــمــحــتــمــل لـــلـــقـــوارض   .3
ــزارع  ــ ــمـ ــ ــن الـ ــيـ ــــي االنــــتــــقــــال بـ فـ

والمواقع.
األهــمــيــة  ذات  الــعــوامــل   أحـــد 
النتشار فيروس االنفلونزا بين قطعان 
الدواجن هو قدرة الفئران على التنقل 
بين المزارع المجاورة على مسافة من 
بانتظام  تغطي  وهي  البعض.  بعضها 
فوق  متر   ٥٠٠ إلــى  تصل  مسافات 
الغذاء،  لمصادر  المفتوحة  األرض 
خالل  مسجلة  مسافة  أكبر  وكــانــت 
الحياة المعروفة للجرذان في دراسة 
إطالق سراح أكثر من عامين أقل من 
البنية  الجرذان  تقوم  واحد.  كيلومتر 
مرة  المنزلية  مواقعها  بنقل  أيــًضــا 
مما  يوًما،   ٧-١٤ كل  تقريًبا  واحــدة 
على  تدريجًيا  االنتشار  للفئران  يتيح 
مسافة أكبر. وعلى النقيض من هذه 
مجموعات  مــن  الــمــأخــوذة  البيانات 
التحليل  أظــهــر  الــريــفــيــة،  الــفــئــران 
منطقة  فــي  البنية  للفئران  الجيني 
قد  الفئران  بعض  أن  المدينة  داخــل 
من  كم   ١٢ إلى  قطعت مسافة تصل 
مكانها األصلي. باإلضافة إلى السفر 
تنتقل  أن  المرجح  من  األرض،  فــوق 
بالمياه  المزارع  بين  البنية  الجرذان 
إلى  تغطي مسافات تصل  أن  ويمكن 

أكثر من ١٠٠٠ متر.
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وتجهيزة  الــلــقــاح  حــل  ــاء  ــن اث خــطــأ   -
لــالســتــخــدام قــد يـــؤدي الــي تلف 

اللقاح.
ــاح الشــعــة الــشــمــس  ــق ــل - تــعــرض ال
ــه وتــجــهــيــزه  ــاشــرة بــعــد حــل ــمــب ال

لالستخدام.
فى  حله  بعد  اللقاح  استخدام  عدم   -
ال  مــدة  خــالل  في  مباشره  مذيبه 

تزيد عن ساعة او ساعتين.
-استخدام اللقاح منتهى الصالحية.

- عدم حفظ اللقاح في درجة الحرارة 
الــمــنــاســبــة لــه)لــكــل لــقــاح حسب 
من  عليها  يــســتــدل  ــي  ــت وال نــوعــه 
باللقاح  الخاص  االستيكر  خــالل 
اللقاح من  وما مدون على زجاجة 
للحفاظ  المناسبة  الحرارة  درجة 
عليه سواء في التبريد )٤-٨ درجه 
درجه  )صفر  التجميد  أو  مئوية( 

مئوية أو اقل(.
عدم مراعاة المدد الزمنيه الالزمه   -

لتكرار اللقاحات بشكل دوري. 
كل صاحب  بننصح  كده  علشان  و 
علي  المشرف  للطبيب  يرجع  مزرعة 
التحصين  له  يختار  علشان  مزرعته 

المناسب لمزرعته

٢- اسباب تتعلق بالطائر:
فى  التحصين  اعــطــاء  العمر:عدم   -
ــك  وذل للطائر  الــمــنــاســب  الــعــمــر 
بسبب المناعة األمية لدي الطائر 
للجهاز  الــكــافــي  النضج  عــدم  او 

المناعي لدي الطائر. 
- درجة االستجابة المناعية للتحصين 
القطيع،  أفــراد  بين  متساوية  غير 
فبالرغم من أن النسبة األكبر من 
مناعة  تــكــون  المحصن  القطيع 
أن  إال  الــمــرض  مــن  تقيها  جــيــدة 
ــراد يكون  ــ ــددا قــلــيــال مــن األفـ عــ
مناعة ضعيفة تجعله أكثر عرضة 
ــمــرض مـــن غــيــره،  ــال ــة ب ــإصــاب ل
وبالتالي فإن بعض التحصينات قد 
ال تحقق حماية بالنسبة المطلوبة 

للقطيع بأكمله.

أسباب فشل عملية 
التحصين في الطيور

بنسمع كتير ان مزارع اتصابت بمرض معين او عدة امراض بالرغم ان الطيور كانت محصنة وعلشان كده الزم نعرف 
ايه هي االسباب اللي بتودي للمشكلة دي...... يال بينا مع اول مجموعة من األسباب:

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

جامعة القاهرة - باحث مبعهد بحوث األمصال واللقاحات البيطرية
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للقطيع  المناعية  االستجابة  تثبيط   -
نتيجة تعرض القطيع لعوامل الشدة 

واإلجهاد، ومن هذه العوامل:
الكمية  حيث  من  التغذية  ســوء   *

والنوعية والسموم الفطرية.
بالطفيليات  الشديدة  اإلصابة   *
الـــــداخـــــلـــــيـــــة كـــــالـــــديـــــدان 
ــحــشــرات  ــا، وال ــدي ــكــوكــســي وال

الخارجية.
من  القاسية  الجوية  األحـــوال   *

حرارة أو برودة.
العمليات  ببعض  القطيع  إجهاد   *
أو  بعد  العالجية  أو  ــة  ــ اإلداري
قصير  بــوقــت  التحصين  قــبــل 
طويلة،  لمسافات  القطيع  )نقل 
حيث  من  المسكن  كفاية  عــدم 

المساحة والتهوية(.
اإلصابة بعدوي فيروسية مثبطة   *

للمناعة. 
للطائر  المناعي  الجهاز  فلذلك 
االجسام  تكوين  على  قــادر  غير  يكون 
المناعيه الالزمة للوقاية من االمراض 

بعد اجراء عملية التحصين.
3- اسباب تتعلق ببيئة الطائر 

المرضي  المسبب  ــود  وجـ كثافة   -
)التلوث الدائم المستنزف للمناعة 
من  اكتر  ليه  بيكون  وده  المتولدة( 
الجيد  التطهير  عدم  اهمها  سبب 
اإلصــابــات  بعد  وخــاصــة  للعنابر 
االلــتــزام  عــدم  وكــمــان  الفيروسية 
بالبعد الوقائي بين المزارع وتعدد 
االعمار داخل نفس المزرعة او في 

محيطها.
درجة الحرارة لمحيط الطائر اثناء   -
التحصين وخاصة في الشتاء بسبب 

اغالق الدفايات اثناء التحصين.

تكدس الطيور اثناء التحصين وده   -
الطائر  علي  ضغط  عامل  بيكون 
الجهاز  اداء  علي  بياثر  وبالتالي 

المناعي. 
ــواجــد  ــمــكــان ت ــوي ل ــحــي االمــــن ال  -

الطائر.
 - البروتين  )نسبة  التغذية  طبيعة   -

السموم(. 
طبيعة ومصدر مياه الشرب )ملحية   -
-قاعدية - حامضية - مستقطبة 
ملوثة   - بالكلور  ملوثة   - ايونية 

باليود - مشعة(.
4- اسباب تتعلق بخطوات اجراء 

التحصين
استخدام مياه غير صالحة لعملية   -
درجــة   - عــســر  ــاء  ــ )م التحصين 
كلور....(  متزنة-  غير  الحموضة 
عن  التحصين  حــالــة  ــي  ف وذلـــك 
استخدام  او  الــشــرب  مياه  طريق 
لتحصينه  اللقاح  اذابــة  في  المياه 

بالتقطير او الرش.
المناسب  المذيب  استخدام  عدم   -
التحصين  حالة  في  اللقاح  الذابــة 

بالتقطير او الرش.
ــة الــتــي  ــ ــ اســتــخــدام بــعــض االدوي  -
استخدام  مثل  اللقاح  علي  تــؤثــر 
او  قــبــل  الــهــوائــيــة  للشعب  مــوســع 
الحية  باللقاحات  التحصين  بعد 

التنفسية. 
- عدم حصول الطائر على اللقاح حيث 
المهارة  أو  الخبرة  عدم  يــؤدي  قد 
الى  التحصين  بعملية  يقوم  لمن 
باللقاح  الطيور  بعض  حقن  عــدم 
الــمــســتــخــدم وخـــاصـــة فـــي حــالــة 
االعداد الكبيرة من الطيور أوعدم 

بالشكل  وتنظيمها  عليها  السيطرة 
عملية  ــراء  ــ اجـ اثـــنـــاء  الــمــنــاســب 

التحصين.
- حــصــول الــطــائــر عــلــى جــرعــة غير 
تم  اذا  وخاصة  اللقاح  من  مناسبة 
حقن الطائر بجرعة من اللقاح أقل 
الحصول  له  المقرر  الجرعه  من 

عليها.
بالطريقة  التحصين  اعــطــاء  عــدم   -
 route of ــه  ل لــقــاح  )كـــل  المثلى 
اعتقاد  وهناك   )administration
المربين  مــن  الكثير  لــدي  خاطئ 
بان التقطير افضل طرق التحصين 

لكل اللقاحات الحية. 
إعـــطـــاء الــتــحــصــيــن بــعــد إصــابــة   -
ــمــرض ســــواء كــانــت  ــال الــقــطــيــع ب
القطيع  عــلــى  ظــاهــرة  األعــــراض 
للمرض  الحضانة  فترة  خــالل  أو 
)الفترة ما بين التعرض للميكروب 
ــور األعــــــراض  ــ ــه ــرض وظــ ــمـ ــمـ الـ
في  التحصين  أن  المرضية( حيث 
في  يتسبب  قــد  الحالتين  هاتين 
فى  اال  بالمرض  اإلصــابــة  تفاقم 
الى  تحتاج  التى  ــراض  االمـ بعض 
والتي   Emergency vaccination
يجب اخذ قرار التحصين فيها من 
المشرف  البيطري  الطبيب  قبل 

على المزرعة.
المربيين  جميع  ننصح  ــك  ــذل ول
االهتمام جيدا بعملية التحصين وعدم 
االستهانة او االستسهال واالعتماد علي 
الــرجــوع  يجب  وكــذلــك  فقط  العمالة 
المزرعة  على  المشرف  الطبيب  الــي 
المناسب  التحصين  برنامج  وضع  في 

لمزرعتك.
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ولتلبية متطلبات الميثيونين للحيوانات والطيور، يتم 
استكمال النظم الغذائية بمصدر اصطناعي للميثيونين، 
لتغذية  متاحة  للميثيونين  مــصــادر  ثالثة  حالًيا  يوجد 

الحيوانات والطيور:
L- methionine )L-Met( 
DL-methionine )DL-Met( 
DL-OH-Methionine )DL-OH-Met(
فقط   L- Met والطيوراستخدام  للحيوانات  يمكن 
تحتاج  األخــرى  المصادر  أما  مباشرة،  البروتين  لتخليق 
 ،L- Met إلى  والطيور  الحيوانات  إلى تحويلها من قبل 
ليس  العلف  تركيبة  في  الميثيونين  مصادر  تقييم  يتم 

)الميثيونين  الكبريتية  األمينية  األحماض  لتزويد  فقط 
والسيستين(، ولكن أيًضا إلمدادات الطاقة ومع ذلك يجب 
توضيح قيم الطاقة لمصادر الميثيونين االصطناعية وهذا 
المقال يهدف إلى تحديد قيم الطاقة لمصادر الميثيونين 
االصطناعية بناًء على مسارات التمثيل الغذائي الخاصة 
بها وأيًضا تكلفة الطاقة لخطوات التحويل المختلفة التي 

.DL-OH-Metو D-Met من L-Met تؤدي إلى

مثل   L-Met الــبــلــوري  للميثيونين  الــطــاقــة  قيمة 
المفترض  من  األخرى،  االصطناعية  األمينية  األحماض 
قيمة  فإن  وبالتالي   %١٠٠ بنسبة  للهضم  قاباًل  يكون  أن 
الطاقة القابلة للهضم Digestible energy (DE) تساوي 

لزيادة  األساسية  األمينية  األحماض  بعض  من  مكمالت  تتطلب  الحيوانية  األعــالف  أن  على  التغذية  خبراء  يتفق 
كفاءة االستخدام واالستفادة من البروتين وتقليل إفراز النيتروجين، الميثيونين هو حمض أميني أساسي وضروري 
للنمو، وقد أظهرت العديد من التجارب أن توفير مستويات كافية من الميثيونين مطلوب لزيادة أداء الدواجن إلى 
الحد األقصى، باإلضافة إلى ذلك يلعب الميثيونين أدواًر بيولوجية تتجاوز تخليق البروتين، من خالل التحويل إلى 
مستقلبات أخرى تحتوي على الكبريت مثل الجلوتاثيون والتورين، وهما مضادات أكسدة خلوية غير إنزيمية رئيسية، 
ومانح لمجموعات الميثيل، لذلك فإن التقليل من أهمية الميثيونين في التغذية أحادية المعدة له تأثير اقتصادي يجب 

اإلنتباه إليه.

الطاقة المحسوبة
في مصادر الميثيونين

مهندس/ أشرف عبدالرحمن خليل
ماجستير التغذية- جامعة طنطا - اململكة السعودية - شركة دواجن املتحدة - استشاري التغذية ومدير 
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تم  إذا   Gross energy (GE) اإلجمالية  الطاقة  قيمة 
فإن  الجسم،  بروتين  لترسب  الغذائي   L-Met استخدام 
 (ME) Metabolizable الغذائي  للتمثيل  القابلة  قيمته 
energy تساوي قيمة DE وGE ومع ذلك إذا تم إتالف 
جزء من L-Met، فسيتم فقد جزء من طاقة L-Met في 
صورة اليوريا أو حمض البوليك يمكن بعد ذلك استخدام 
الطاقة المحتفظ بها في سلسلة الكربون ألغراض أخرى 

.)INRA) 2004 في جداول
 مثال يُفترض أن الخنازير تحتفظ بـ ٥٠% من البروتين 
تفرز  األخــرى   %٥٠ الـ  وأن  الجسم  بروتين  في  الغذائي 
في البول ومن المحتمل أن تكون قيمة االحتفاظ بنسبة 
٥٠% تقديًرا متحفًظا لـ L-Met )كحمض أميني حر( ألنه 
مدرج لتقليل محتوى البروتين الخام في النظام الغذائي 
وزيادة كفاءة استخدام النيتروجين، ويحتوي L-Met على 
قيمة GE تبلغ ٣٥٢٢ كيلوجول / مول )٢٣.٦ كيلوجول/ 
جم( )٥.٦كيلو كالوري(، في حين أن قيمة الطاقة لليوريا 
)ذرتين نيتروجين( وحمض البوليك )٤ ذرات نيتروجين( 
هي على التوالي ٦٣٥ )٤.٢٥ كيلوجول / جم( )١.٠٢كيلو 
كالوري( و١٩٢٦ كيلوجول / مول )١٢.٩ كيلوجول / جم( 
)٣.٠٨كيلو كالوري( وبالتالي يمكن حساب قيمة ME للـ 

L-Met كالتالي:

Mammals: ME = p · 5.6 + (1-p) · (5.6 – 1.02/2) Kcal
Birds: ME = p · 3522 + (1-p) · (5.6 – 3.08/4) Kcal

حيث p هو جزء L-Met المحتفظ به كميثيونين في 
في   L-Met لـ   ME قيمة  تكون   ،p 0= 0.5 مع  الجسم 
الطيور (3281kJ/mol) )٢١.٥٦ كيلو كالوري(، وهي أقل 

بجميع  االحتفاظ  يتم  عندما  بالقيمة  مقارنة   %٧ بنسبة 
L-Met الغذائية كميثيونين في الجسم.

حساب قيمة صافي الطاقة )NE( من L-Met أكثر 
تعقيًدا إذا تم االحتفاظ بـ L-Met على هيئة ميثيونين في 
بروتين الجسم، فيمكن أن نعتقد أن كل طاقة الميثيونين 
محتفظ بها أيًضا على الرغم من أن هذا صحيح، إال أنه 
يتطلب طاقة لالحتفاظ بالميثيونين في بروتين الجسم، 
األقــل  على   4 ATP يتطلب  الببتيد  رابــطــة  تخليق  ألن 
وإعادة  الببتيد  روابط  تحلل  يتم  البروتين  دوران  وبسبب 
لرابطة  المائي  التحلل  يتطلب  لذا  متكرر  بشكل  تركيبها 
الببتيد أيًضا ATP 1 على األقل يوضح الجدول ١ تكلفة 

الطاقة لالحتفاظ مول واحد من الميثيونين.
بين  كبيًرا  اختالًفا  الجسم  بروتين  دوران  يختلف 
في  يومًيا   %٤ من  يتراوح  المثال،  سبيل  )على  األنسجة 
العضالت إلى أكثر من ١٠٠% يومًيا في أنسجة األمعاء(، 
لدوران  الطاقة  لتكلفة  نظري  تقدير  تقديم  الصعب  من 
في   L-Met ترسيب  يتم  عندما  األمينية  األحــمــاض 
أنه  المحتمل  الحياة، فمن  العضالت في وقت مبكر من 
خضع لـ ٦ دورات دوران في وقت ذبح الحيوان بعد ١٥٠ 
يوًما )٠.٠٤ × ١٥٠ يوًما( وهو مشابه تماًما في الدواجن 
حيث يكون دوران العضالت أسرع )٢٠% في اليوم( ولكن 
 =  ٣٥  ×  ٠.٢٠ إلــى  يــؤدي  مما  يوًما(   ٣٥( أقصر  لمدة 
٧ دورات. من ناحية أخرى، قد يتطلب الحمض األميني 
 ATP المعطى قبل أيام قليلة من الذبح االحتفاظ بتكلفة

لتوليف الببتيد في بروتين العضالت.
لحساب  التجريبية   NE تقديرات  استخدام  يمكن 
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نسبة NE إلى ME من L-Met على سبيل المثال، غالًبا 
الغذائي  للبروتين   NE-to-ME نسبة  أن  يُفترض  ما 
األمينية  األحماض  تكوين  إلى  استناًدا   %٦٠ حوالي  تبلغ 
لبروتين الجسم كله، فإن هذا يتوافق مع متوسط   ثالث 
دورات دوران )أي من الفطام إلى الذبح وعبر األنسجة( 
وهذا يعني أن نسبة NE إلى ME ستكون ٦٧% )الجدول 
 L-Met ١(، هذه القيمة أكبر من بروتين الجسم كله ألن
ن  يمك نزعها  وبمجرد  نسبًيا،  كبير  أميني  حمض  هــو 
ة،  ف مختل ألغراض  للميثيونين  الكربون  سلسلة  استخدام 
مثل تركيب األحماض األمينية غير األساسية أو الدهون 
 NE وفي بعض التجارب أشارت إلى أن نسبة ،ATP أو
ين  ت برو لمصدر  ملحوظ  بشكل  متشابهة  كانت   ME إلى 
متوازن جيًدا مثل الكازين يتم االحتفاظ بمعظمه كبروتين 
للجسم، مقارنة بمصدر بروتين غير متوازن سيتم تدمير 

معظمه وتستخدم ألغراض أخرى.
 على الرغم من أن هذه النتيجة كانت مصادفة، إال أنها 
تسمح لنا بافتراض أن نسبة NE إلى ME من البروتين 
للبروتين  النهائي  بالمصير  تتأثر  ال  األمينية  واألحماض 
واألحماض األمينية، قيم الطاقة لـ L-Met بافتراض أن 
٧٥% من L-Met محتفظ بها كميثيونين الجسم معروضة 

في الجدول ٢.
حساب قيم الطاقة ملصادر امليثيونني االصطناعية
 D-Met من   %٥٠ على   DL-Methionine يحتوي 
 D %على ٥٠ OH-Met بينما يحتوي L-Met و٥٠% من
OH-Met و٥٠% L- OH-Met. الخطوة األولى من نظائر 
keto-4- هي التحويل إلى حمض L-Met الميثيونين إلى

على  التحويل  ينطوي   ،methylthio-butanoic (KMB)

وعوامل   ،)oxidases and dehydrogenases( إنزيمات 
مساعدة ومركبات إطالق.

بنسبة  ممتصة  البلورية  األمينية  األحــمــاض  تعتبر 
ترتبط   ،GE = DEو البراز  طاقة  تفقد  ال  حتى   %١٠٠
قيمة ME بخسائر الطاقة في البول والغاز من المفترض 
أن خسائر الطاقة هذه مرتبطة فقط بإفراز النيتروجين 
األمينية  األحــمــاض  مــن   )-NH2( األمينية  للمجموعة 
)الشكل ١ أ(. وفًقا لذلك، فإن نسبة ME إلى GE محددة 
المرتبطة  الطاقة  تكلفة  على  وتعتمد  المعنية  لألنواع 
والطيور  الثدييات  في  اليوريك  أو حمض  اليوريا  بإفراز 

على التوالي.
المرتبطة  الطاقة  ME خسائر  إلى   NE نسبة  تمثل 
حساب  فإن  لذلك  للتحويل،  الغذائي  التمثيل  بتكاليف 
NE يعتبر الطاقة المفقودة أو المتناثرة في تحويل  قيم 
 (D-Met; وهي   L-Met نظائر  من  لكل   enantiomers
 ATP على  الحساب  هذا  يعتمد   D and L-OH-Met)
المستخدم أو الناتج من التفاعالت المباشرة أو الجانبية 
لترجمة هذا إلى قيمة طاقة، اعتبرنا أن جزيء واحد من 
الجلوكوز )٢،٨٢٠ كيلوجول / مول( ينتج ATP 31 لذلك 
وبناًء   1 ATP لتجميع  الجلوكوز  من  كيلوجول   ٩١ يلزم 
على ذلك يعتمد حساب خسائر الطاقة على معادلة ٩١ 

.ATP كيلوجول لكل
للتبسيط:

الطاقة الناتجة عن إفراز النيتروجين مثل اليوريا أو   -
من   ME بين  الفرق  بحساب  تسمح  اليوريك  حمض 

.GE
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تحويل  أثــنــاء  الــنــاتــج  أو  المستخدم   ATP يسمح   -
الشرق  مــن   NE بحساب   L-Met ــى  إل الــســالئــف 
تطبيق  يتم  ثم   L-Met إلــى  السالئف  من  األوســط 

L-Met المستخدمة في ME إلى NE نسبة
قــيــم الــطــاقــة الــتــي ميــكــن اســتــقــالبــهــا مــن نظائر 

L-Methionine

KMB (keto-4- إلـــى   D-Met تــحــويــل  يــطــلــق 
(methylthio-butanoic مجموعة أمينية، يتم استردادها 
تأثير  لها  ليس  وبالتالي   ،L-Met إلى   KMB نقل  بعد 
 ME على توازن النيتروجين )الشكل ١ أ(. لذلك، فإن قيم

الخاصة بـ D-Met وL-Met هي نفسها.
أمينية  مجموعة  على   L-OH-Metو  -D تحتوي  ال 
وهم بحاجة إلى هذه المجموعة األمينية من حمض أميني 
لتحويل  البروتين(  ترسب  عن  زائــد  بشكل  )يُعطى  آخر 
OH- الشكل ١ ب(. هذا يعني أن( L-Met إلى KMB
النيتروجين يفرز  النيتروجين، ألن  Met له تأثير تجنيب 
يستخدم  اليوريك  حمض  أو  اليوريا  مثل  أخرى  بطريقة 
النيتروجين  توفير  تأثير  يرتبط   ،L-Met لتوليف  اآلن 
ME- بتأثير توفير الطاقة المقابل وبالتالي يمكن حساب
مقسوًما   )L-Met في  )الطاقة  الناتج  أنه  على   to-GE
 L-OH-Metو  -D في  )الطاقة  الطاقة  مدخالت  على 
باإلضافة إلى الطاقة التي ال تفرز مثل اليوريا أو حمض 
و١١٤%  للثديات   %١٠٩ ME-to-GE هي  قيم  اليوريك(. 

 .L- Met لـ ME للطيور، نسبة إلى قيمة
L-Methionine قيم الطاقة الصافية لنظائر

لحساب قيم NE، نشير إلى األشكال ١ أ و١ ب التي 
تصف خطوات التحويل من السالئف الميثيونين وتكلفة 
 D-Met أو كسب المسارات الجانبية األيضية، يتم تحويل
وينتج  أوكسيديز  بواسطة   KMB إلــى   L-OH-Metو
»منتج  كـ   )H2O2( الهيدروجين  بيروكسيد  من  جــزيًءا 
ثانوي«. يحتاج هذا الجزيء إلى تقويض من خالل أكسدة 
الجلوتاثيون المخفض )GSH( إلى الجلوتاثيون المؤكسد 
ما  وهــو   ،1 NADPH التفاعل  هــذا  يتطلب   .)GSSG(
 D-Met ATP 2.5. عالوة على ذلك، فإن تحويل  يعادل 
يمكن  أمينية  مجموعة  إطـــالق  عنه  ينتج   KMB ــى  إل

استخدام الجلوتامات كمستقبل لهذه المجموعة األمينية، 
ولكنه يتطلب ATP إضافًيا واحًدا لتجميع الجلوتامين من 
من  إصدارها  تم  التي  األمينية  والمجموعة  الجلوتامات 
من   KMB إلى   D-OH-Met تحويل  يتم  أخرى،  ناحية 
 NADH مما يؤدي إلى تكوين ١ ،dehydrogenase خالل
ومن   2.5 ATP / mol إلنتاج  الميتوكوندريا  في  مؤكسد 
لتحويل  النظرية  الطاقة  تكاليف  تم حساب  النتائج  هذه 
 L-Met إلــى   L-OH-Metو  D-OH-Metو  D-Met
 L-Met 1.75 ATP (-3.5 إلــى   DL-Met تحويل  كلف 
ATP لـ D-Met وATP 0 لـ L-Met( بينما ال توجد تكلفة 
صافية لتحويل DL-OH-Met إلى L-Met )2.5 ATP لـ 

.)D-OH-Met 2.5+ لـ ATPو L-OH-Met

امللخص
 NE-ME-MEو  ME-GE-NE نسب  تلخيص  تم 
إلى  نسبًيا   ،DL-OH-Metو  DL-Met بـــ  الخاصة 

L-Met في الجدول ٣

بشكل عام، من خالل الجمع بين مصدري المعلومات 
)الجدول ٢ و٣(، يمكننا تقدير قيم ME وNE للمصادر 
التي يمكن استخدامها في صياغة  للميثيونين  المختلفة 
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األعالف )الجدول ٤(.
تستند قيمة الطاقة لألحماض األمينية على افتراض 
المعطاة  األمينية  األحماض  من  بها  المحتفظ  النسبة 
كبروتين  لدمجها  النشطة  والتكاليف   ME لحساب 
وعدد دورات التوليف / تحلل البروتين للحمض األميني 
أخذ  يجب   ،L-methionine نظائر  حالة  في  المحدد. 
أيًضا  لالهتمام  المثير  من  االعتبار  في  التحويل  تكلفة 
أن نالحظ أن نسبة NE-to-ME للحمض األميني تبدو 
مستقلة عن مصيرها األيضي لسلسلة الكربون عندما يتم 

إلغاؤها.
أظهرت هذه الحسابات أنه على الرغم من أن هناك 
إلى   OH-Met لـ  األيضية  التحويالت  من  لمزيد  حاجة 

L-Met، إال أنها ال تؤدي إلى تكلفة طاقة إضافية مقارنة 
التمثيل  مسارات  على  بناًء  األخرى  الميثيونين  بمصادر 
تجنيب  تأثير  بسبب  ــك  ذل مــن  العكس  على  الــغــذائــي 
النيتروجين من OH-Met، فإن قيمته للطاقة أعلى حتى 
عنها  التعبير  يتم  عندما  األخرى  الميثيونين  مصادر  من 
الميثيونين  يساهم  ال  عملية  نظر  وجهة  من   ME باسم 
المكمل إال قلياًل في قيمة الطاقة في النظام الغذائي ولن 
يكون لالختالفات بين مصادر الميثيونين تأثير كبير على 
الغذائي  الدمج  معدالت  إلى  وبالنظر  األعــالف  صياغة 
/ طن(  كجم   ٣ )حوالي  االصطناعية  األرصــاد  لمصادر 
)في  الجزيئات  لهذه  األيضية  الطاقة  قيم  إلى  وبالنظر 
المتوسط   ٥٣٥٦ كيلو كالوري / كغ(، فإن مساهمتها تقدر 

بـ ١٦.١ كيلو كالوري / طن من األعالف.
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يهدف برنامج اإلضاءة إلى التحكم في الزيادة الوزنية 
في الفترة من ١٤-٢١ يوم ألن هذه الزيادة قد يكون لها 

أثر سلبي على األداء اإلنتاجي ونسبة النفوق.
اإلنتاجي  األداء  تأثير اإلضاءة علي  ويمكن مالحظة 

لدجاج الالحم من خالل النقاط التالية:

 Light Intensity أوال: كثافة اإلضاءة
ــات إلـــي أن كــثــافــة الــضــوء  ــدراســ ــ تــشــيــر بــعــض ال
 Lux حــدود)٥  في   Low light intensity المنخفضة 
بعض  تشير  بينما  الجسم  وزن  زيــادة  علي  تعمل  لوكس( 
ــادة شدة  زي الجسم عند  ــادة وزن  زي أن  إلــي  الــدراســات 
اإلضاءة عن ٥ لوكس )٠.٥ شمعة / قدم(. وقد لوحظ أن 

معظم برامج اإلضاءة الحديثة تبدأ بكثافة ضوئية عالية 
لوكس.   ٥ إلي  الضوء  كثافة  تخفيض  يتم  ثم  لوكس   ٢٠
تفضل كثافة الضوء العالية في الفترة األولي عند تسكين 
 Feeders الطيور لمساعدتها علي التعرف علي المعالف
أيام شدة  الفترة األولى حتى ٧   . Drinkers والسقايات 
اإلضاءة يجب إال تقل من ٢٠ لوكس وهى مطلوبة لتحفيز 
الطيور في هذا العمر وجعلها تتأقلم مع البيئة التي تعيش 
فيها ولزيادة استهالك العلف. ومعظم األبحاث تشير إلى 
أن ٦٠ لوكس/متر هي المناسبة في العمر حتى ٧ أيام ٠ 
ثم يتم تقليل شدة اإلضاءة إلى ٥- ١٠ لوكس أو ٠.٥ - ١ 
إلى ١٠-٢٠  الذبح  قبل  ذلك  بعد  تــزداد  ثم  /متر  شمعة 

لوكس، ١- ٢ شمعة / متر. 

برامج اإلضاءة
في مزارع الدجاج الالحم

مقدمة:
تلعب اإلدارة الجيدة دورا هاما في تربية الدواجن خاصة كل من التغذية و التهوية و اآلمن الحيوي و غيرها من العوامل 
االخري و تلعب  اإلضاءة دورا هاما في خاصة في أمهات الالحم و الدجاج البياض و يوجد اتجاه حديث لتطبيق برامج 
اإلضاءة في مزارع الدجاج الالحم. و تؤثر اإلضاءة علي األداء اإلنتاجي من عدة اتجاهات )شدة الضوء، و طول فترة 
اإلضاءة و طول الموجة. و تؤثر اإلضاءة ايجابيا علي األداء اإلنتاجي( تحسين وزن الجسم، تقليل مشاكل األرجل، تقليل 
حركة الطيور Reduce physical activity  مما يقلل من استهالك الطاقة energy expenditure.  يختلف تصميم 

برنامج اإلضاءة باختالف عمر التسويق والوزن النهائي المطلوب الحصول عليه. 

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

khaled.okasha@dupont.com :موبيل: ٠٠٤٩١٧٧١٣٥٢٦٢٣، بريد الكتروني
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:Photoperiod ثانيا: فترة اإلضاءة
األداء  فــي  هــامــا  دورا  ــاءة  اإلضــ فــتــرة  طـــول  تلعب 
النافق،  نسبة  التحويل،  معامل  الجسم،  )وزن  اإلنتاجي 
نسبة اإلصابات condemnations . وقد وجد أن اإلجهاد 
الذي يتعرض له دجاج الالحم عند تعرضه لفترة إضاءة 
وذلك  اقل  يكون   intermittent photoperiods متقطعة 
الدراسات  بعض  وتشير   Plasma Corticoids بقياس 
immune response المناعية  االستجابة  تحسن  إلــي 

 Restricted لبرامج إضاءة محددة  تتعرض  التي  للطيور 
المناعية  التحسن في االستجابة  ويعزي   photoperiods
إلي فترة الراحة أثناء فترة اإلظالم في برنامج اإلضاءة 
 Melatonin Hormones الميالتونين  إنتاج  وذلك نتيجة 
حيث   ،pineal gland الصنوبريه  الغدة  من  ينتج  والذي 
إلنتاج  تثبيط  فيحدث  للضوء،  حساسة  الغدة  هــذه  أن 
التحسن نتيجة لدور  أثناء فترة اإلضاءة. وهذا  الهرمون 
هرمون الميالتونين الذي يؤثر علي معظم وظائف وأجهزة 
الجسم. كما وجد أيضا أن فترة اإلظالم تحفز مستوي 
مناعة  يحسن  مما  الــدم  في  والهرمونات   D3 فيتامين 

الطيور.
 :Wavelength ثالثا: طول املوجة

األلـــوان  رؤيـــة  فــي  اإلنــســان  عــن  الطيور  تختلف  ال 
عن  جيد  بشكل  الــرؤيــة  تستطيع  ال  أنها  إال  المختلفة 
 short wavelength القصير  الموجي  للطول  تعرضها 
عند  الميزة  هــذه  تستخدم  )و  واألخــضــر  األزرق  اللون 
األزرق(.  اللون  باستخدام  المجزر  إلي  الطيور  تمسيك 
وتشير بعض الدراسات إلي أن استجابة الطيور في الفترة 
األولي من حياتها للضوء ذو الموجة القصيرة يحفز النمو 
الموجة  ذو  الضوء  فان  الجنسي  النضج  عمر  في  بينما 
النضج  يحفز  انه  وجد  البرتقالي(  أو  )األحمر  الطويلة 

.sexual maturity الجنسي
يؤثر طول الموجة علي األداء اإلنتاجي ومن الصعوبة 
تحديد اثر الطول الموجي علي األداء اإلنتاجي حيث انه 
قد يتداخل مع بعض العوامل االخري، فمثال عند تعرض 
الطيور للضوء األزرق أو األخضر فقد لوحظ أن الطيور 
تكون أكثر هدوءا ولكن لم يعرف إذا كان ذلك نتيجة تأثير 
 Light اإلضــاءة  شــدة  انخفاض  تأثير  أو  الموجة  طــول 

 intensity

 )Benefits of lighting program( :أهمية برامج اإلضاءة
فوائد برامج اإلضاءة بالنسبة لدجاج الالحم عديدة 

نذكر منها األتي:
 ascites( تقليل نسبة النافق الناجمة عن االستسقاء  )١
تزيد من ظهور  توجد عدة عوامل   )water - belly
ودرجــة  الــوراثــيــة  العوامل  منها  االستسقاء  حــاالت 
يزيد  عامل  أي  أن  القول  ويمكن  والتهوية  الــحــرارة 
العكس  على  أو  األنسجة  في  األكسجين  احتياج  من 
الدوري يمكن أن يسبب  الجهاز  يقلل األكسجين في 
الجزء  فشل  ويسبب   )Pulmonary hypertension(

األيمن من القلب. 
النافق  نسبة  خــفــض  عــلــي  ــاءة  اإلضــ بــرامــج  تعمل   )٢
 Sudden death( الناجمة من ظاهرة الموت المفاجئ

 .)syndrome
 Valgus,( تقليل النافق الناجم من مشاكل األرجل مثل )ج
 Varul ,deformities, spondylolisthesis,

)rotated tibia, kinky back
تشير العديد من األبحاث الحديثة أن برامج اإلضاءة 

تقلل من مشاكل األرجل في دجاج الالحم
في بعض األبحاث إشارات أن برامج اإلظالم لم تؤدى 
قللت  أيضا  بل  األرجــل  مشاكل  خفض  إلى  فقط 
من chronic fear in birds كذلك حاالت التقزم 

..stunting
اإلظالم  برامج  أن  وجد  حيث  المناعة:  تحسين  د( 
تعمل على زيادة إنتاج الميالتونين melatonin مما 

يحسن من المناعة.
 FCR Feed Conversion( تحسين معامل التحويل )هـ
 Average( وكذلك تحسين الزيادة الوزنية )Rate

)Daily gain
ارتفاع مستوي  اإلضــاءة  برامج  تطبيق  عند  وجد  و( 
إنزيم الفوسفاتيز وهو مفيد لنمو الهيكل العظمي.

ما يجب مراعاته عند تطبيق برامج اإلضاءة: 
اختيار البرنامج المالئم للساللة ولعمر تسويق القطيع   .١

المناسب للوزن المستهدف ولنوع حظائر التربية.
يجب توفير ٢٤ ساعة إضــاءة في أول يوم من عمر   .٢

الكتاكيت.
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يفضل أن تكون ساعات اإلظالم ليال إال انه في بعض   .٣
الحاالت لتقليل اإلجهاد الحراري يتم تطبيق ساعات 

اإلظالم في وقت الظهيرة.
مراعاة  يجب  المختلفة  اإلضــاءة  برامج  تطبيق  عند   .٤
زيادة فترة اإلضاءة قبل جمع الدجاج Catching حتى 
أن  لوحظ  حيث  لإجهاد.  الدجاج  تعرض  من  نقلل 
حتى  منخفضة  أضــاءه  لفترة  يتعرض  الــذي  الدجاج 
نهاية فترة التربية يكون كثير الحركة أثناء التمسيك 
 Carcass الذبيحة  جودة  من  ويقلل   More flighty
downgrades في المجزر نتيجة زيادة حاالت العظم 
 Bruising وكذلك الكدمات broken bones المكسور
scratching وكذلك زيادة نافق الوصول  و الخدوش 

)Dead on arrival )DOA في المجزر
وهناك قاعدة تشير إلى أن بداية تقليل شدة اإلضاءة   .٥
تكون عن وزن ١٩٠جم وبمعني أدق عند الوصول للوزن 
القياسي لعمر ٧ أيام كقاعدة عامة فإن الصوص وزنه 
٤ أي ٤-٥   x يوم  وزنه عمر  يكون  عند عمر أسبوع 
أضعاف وزن عمر يوم. إذا كان الوزن أقل من ١٦٠جم 
يومين حتى  أو  يوم  تأخيره  يتم  برنامج اإلضاءة  فإن 

الوصول إلى هذا الوزن.
أنواع برامج اإلضاءة املختلفة:

 Restricted lighting المحددة  ــاءة  اإلضـ برنامج   .١
program وهو عبارة عن فترة إضاءة مستمرة يتبعها 
فترة إظالم مستمرة مثل ١٦ ساعة إضاءة و٨ ساعات 

إظالم.
 Intermittent Lighting المتقطعة  اإلضاءة  برنامج   .٢
يتبعها ساعات  إضاءة  عبارة عن ساعات   Program

إظالم وهكذا.
 Ahemeral Lighting Program االضــاءة  برنامج   .٣
الالحم  دجــاج  مــزارع  في  يستخدم  ال  النظام  وهــذا 

ولكن يستخدم في األمهات أو الدجاج البياض.
لوحظ أن برنامج اإلضاءة المتقطعة يزيد من نسبة 
لحم الصدر Breast meat yield كما وجد أنها تقلل من 

.skeletal disorder

بعض األمثلة لبرامج اإلضاءة املختلفة:

 lighting( أوال: برنامج اإلضاءة يف العنابر املفتوحة 
)programs for open sided broiler housing

)أ( عند الزيادة اليومية يف الوزن ٥٥ جم

جدول )1(

وزن العمر
الكتكوت

ساعات 
اإلضاءة

ساعات 
اإلظالم

شدة اإلضاءة

٢٠-٦٠ لوكسصفر٤٠٢٤صفر
٢٠-٦٠ ١٤٨٢٣١

إضاءة ٦١٦٠-٧
طبيعية 
+٢ساعة

-٥-١٠

عدد األيام 
قبل الذبح

إضاءة ٢٠-١٥
طبيعية +٤

٥-١٠

إضاءة ١٥-١٢
طبيعية+٦

٥-١٠

٥-١٠٢٣١١٠-٦
١٠-٢٣١٢٠إلى الذبح

جدول )٢( برنامج اإلضاءة عند زيادة وزينة يومية ٥٠جم 

عدد الوزنالعمر
ساعات 
اإلضاءة

عدد 
ساعات 
اإلظالم

شدة 
اإلضاءة

٢٠-٦٠صفر٤٠٢٤صفر
٢٠-١٤٨٢٣١٦٠
طبيعية + ٨١٦٠

٦ ساعات
-٥-١٠

قبل الذبح بـ
طبيعية + طبيعية١٢-١٥يوم

٨ساعات
٥-١٠

٥-٦٢٣١٠-١٠ يوم
٥-٢٣١٠الى الذبح
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لو عدد ساعات اإلضاءة الطبيعية + ٨ ساعات تساوى 
أو أكثر من ٢٤ ساعة فإنه يجب أن تكون عدد ساعات 

اإلضاءة ٢٣ أى توجد ساعة إظالم. 
ثانيا: برامج اإلضاءة للعنابر املغلقة:
جدول )3( زيادة وزنية يومية ٥٥ جم:

الوزن العمر باليوم
)جم(

ساعات 
إضاءة

شدة إظالم
إضاءة

٢٠-٦٠صفر٤٠٢٤صفر
٢٠-١٤٨٢٣١٦٠

٥-٦١٦٠١٨٦١٠-٧
٥-١٠٣٠٠١٥٩١٠-١١
٥-٣١٤٥٠١٢١٢١٠-١٥

قبل الذبح بـ
٥-١٥١٥٩١٠
٥-٢١١٨٦١٠
٥-٩٢١٣١٠
٥-٦٢٣١١٠

 ٢٠ ٢٣١الى التسويق
لوكس

جدول )4( عند ٥٠جم زيادة يومية:
شدة إظالمإضاءةالوزنالعمر

إضاءة
٢٠-٦٠ صفر٤٠٢٤صفر

لوكس
٢٠-١٤٨٢٣١٦٠

٥-٧١٦٠١٨٦١٠-٨
٥-١١٣٠٠١٥٩١٠-١٢

قبل الذبح
٥-١٢١٨٦١٠-١٥

٥-١٢٢٠٤١٠
٥-٩٢١٣١٠
٥-٦٢٣١١٠

٥-٢٣١١٠الذبح

جدول )٥( عند 4٥جم زيادة يومية:

شدة إظالمإضاءةالوزنالعمر
إضاءة

٢٠-٦٠ صفر٤٠٢٤صفر
لوكس

٢٠-١٤٨٢٣١٦٠
٥-٧١٦٠١٨٦١٠-٨

٥-١١٣٠٠١٥٩١٠-١٢
قبل الذبح

٥-١٢٢٠٤١٠-٩
٥-٩٢١٣١٠
٥-٦٢٣١١٠

٥-٢٣١١٠الذبح

جدول )6( برنامج اإلضاءة بخفض شدة اإلضاءة:

العمر 
باليوم

ساعات 
اإلضاءة

ساعات 
اإلظالم

شدة اإلضاءة

٦٠ لوكس-٢٤صفر
٢٠لوكس - ٦٠ لوكس١٢٣١ -٦ 

٢٠ - ١٠ أقل تدريجيا٧٢٣١ - ٢١
٢٢ حتى 

الذبح
٢٣١١٠

جدول )6( برنامج إضاءة بسيط:

ساعات العمر باليوم
اإلضاءة

ساعات 
اإلظالم

شدة اإلضاءة 
باللوكس

٢٠-٢٤صفر
٤١٨٦٢٠
٨١٤١٠٥
١٥١٦٨٥
٢٢١٨٦٥
٢٩٢٢٢٥
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مالحظات:
١. برنامج اإلضاءة يتم تطبيقه حسب ظروف كل مزرعة.

٢. يتم تطبيق شدة اإلضاءة من ٦٠ لوكس حتى خفضها 
من  جزء  في  الطيور  تحضين  تم  إذا  ولكن  تدريجيا 
يتم فتح باقي  يتم تطبيق اإلضــاءة حتى  الحظيرة ال 

الحظيرة.

٤. يفضل أن تكون فترة اإلظالم في الليل.

٥. يتم زيادة فترات اإلظالم تدريجيا.

٦. في حالة شدة الحرارة يسمح للطيور بشرب الماء أثناء 
فترة اإلظالم بقطع فترة اإلظالم بفترة إضاءة تسمح 

للطيور بالشرب. 

جتربة حقلية:
دجــاج الحم  علي حظيرتين  التجربة  هذه  إجــراء  تم 
ساللة  الحــم  صــوص   ١٨٥٠٠ علي  تحتوي  حظيرة  كــل 
روص ٣٠٨ حيث تم تطبيق برنامج إضاءة في الحظيرة ١ 
والحظيرة ٢ كانت اإلضاءة ٢٤ ساعة )من بداية استالم 

الصوص حتى عمر الذبح(.

وفيما يلي برنامج اإلضاءة الذي تم تطبيقه والنتائج 
المتحصل عليها.

جدول )7( برنامج اإلضاءة املستخدم يف التجربة:
الوزن العمر

)جم(
ساعات 
اإلضاءة

ساعات 
اإلظالم

شدة االضاءة لوكس

٢٠-٠٤٠٢٤٠٦٠
٢٠-١٤٨٢٣١٦٠
٥-٨١٩٠١٨٦١٠
٥-٢٠٢٠٤١٠
٥-٢٣٢١٣١٠
٢٦٢٣١١٠

حتى 
الذبح

١٠-٢٠ ٢٣١

جدول )8( النتائج املتحصلة من التجربة:

متوسط الحظيرة
النافق

متوسط 
الوزن

معامل 
التحويل

عمر 
الذبح

١٦٧٢ ٤،٨%١)برنامج إضاءة(
جم

١.٥٠٢٩

١٦٢٥ ٤،٨٢%٢)إضاءة مستمرة(
جم

١،٤٨٢٩

تعليق:
في  النافق  نسبة  فــي  معنوي  اخــتــالف  يالحظ  لــم   .١
مشاكل  في  انخفاض  هناك  كــان  وإن  المعاملتين، 
األرجل في الحظيرة التي تم تطبيق برنامج اإلضاءة 
تؤكد  محددة  ببيانات  تسجيل  يتم  لم  كان  وإن  فيها 

ذلك.
كانتا  عليهما  التجربة  إجــراء  تم  التي  الحظيرتين   .٢
أسبوع   ٣٢ األمهات  وعمر  واحد  أمهات  مصدر  من 

ومتوسط وزن الصوص عمر يوم ٣٩ جم.
لوحظ تحسن في متوسط الوزن ومعامل التحويل في   .٣

العنبر الذي تم تطبيق برنامج اإلضاءة فيه.
لها  الالحم  عنابر  في  المستمرة  االضاءة  الملخص: 

تاثير سلبي علي االداء االنتاجي وجودة الذبيحة.
ــاءة حساب  االضــ بــرامــج  احــد  اســتــخــدام  يفضل  و 

توصيات الشركة المنتجة للكتاكيت.
مبكر  الدجاج في عمر  تسويق  يتم  التي  البلدان  في 
واوزان منخفضة نسبية ٣٠-٣٣ يوم يراعي اال تقل فترة 

االضاءة عن ٢٠ ساعة يوميا.
التسويق  عمر  علي  االضـــاءة  برنامج  نجاح  يتوقف 

والوزن عند التسويق، نوعية العلف، نوع الساللة

املراجع:
دليل تربية قطعان التسمين )كوب(.  .١

دليل تربية قطعان التسمين )روص(.  .٢
خبرات حقلية للكاتب.  .٣
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 طاعون الدجاج 
 H9N2

انفلونزا 

م. أحمدعلي السكوت - مصر
استشاري تربية ورعاية وانتاج الدواجن 

مدير التسويق والدعم الفني الحدي 
شركات الجدود.

ويسعدنا اإلجابة على كل استفساراتكم 
وتقديم كل الخدمات والمشورات الفنية 

لعمالئنا الكرام:
ahmad_elsakout84@hotmail.com 

الهدف من كتابة مقاالتي هو تسليط الضوء 
علي صناعة الدواجن بخطه طويله المدى تصل 
خطواتها  تبدأ  استراتيجيه  واعــداد  ل١٠سنوات 
االولى مع تغيير سلوك ووعى االفراد واشراكهم ف 
وضع القوانين حتى يقوموا هم بحمايه تطبيقها للحد 
واالستيراد  الضخمة  والخسائر  االمــراض  انتشار  من 

بالمليارات في كل االوقات. 
فهي ليست صناعة تهدف إلى الربح والخسارة بل هي سلعة 
امامها  العقبات من  ويذلل  يرعاها  إلى من  تحتاج  استراتيجية 
الغني  مائدة  علي  موجودة  فالدواجن  لها  التقدم  خطي  ويمهد 
فهي  العليا  اليد  صاحب  هو  الخاص  القطاع  واصبح  والفقير 
تعاني احيانا وتزدهر احيانا اخري ولكن التحدي االكبر هو وجود 
اختلفت  مهما  خطاها  تحقيق  في  مستمرة  استراتيجية  خطة 
الحكومات ومتخذي القرارات وتبدلت القوانين فصناعتنا ليست 
لقيطة بل لكل ساللة اصول فكيف تكون ادارة تلك الصناعة بال 

اصول.

ونظرا ألن عائلة فيروسات االنفلونزا بكل اعضائها حديث 
العالم فلنلقي الضوء علي انفلونزا الطيور شديد الضراوة تسمي 
تابع  هو  للفيروس  األساسي  والمسبب  الطاعون  مرض  قديما 

لعائلة أرثومكسوفيريدي 
النوع شديد  الطيور  انفلونزا  الشائع قديما عن  كان االسم 
للفيروس هو  الضراوة هو مرض الطاعون والمسبب األساسي 

تابع لعائلة أرثومكسوفيريدي 
- تقسم فيروسات اإلنفلونزا طبقا للضراوة إلي 
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١- H7-H5 الفيروسات شديدة الضراوة 
٢-  H9N2 الفيروسات ذات ضراوة منخفضة

تقسيم العالم طبقا النفلونزا الطيور من يناير ٢٠١٧ 
العربية  الدول  تعاني معظم  واصبحت  يناير ٢٠١٨  حتي 
من المحيط إلى الخليج من هذا النوع من االنفلونزا لذلك 
سمحت بالتحصين ضده لذلك فاالتحاد مطلوب مجلس 
الدارة ازمة انفلونزا الطيور لما تكبده للدول العربية من 

خسائر اقتصادية ضخمة 
H9N2 انفلونزا 

اذا أراد المربين معرفة قوة انفلونزا منخفضة الضراوة 
النها من اكثر العوامل تدميرا للجهاز المناعي في الدجاج 
معرفة  فعليهم  الالحم  او  التسمين  وخصوصا في قطاع 

كيفية عملها مع باقي اخواتها
 يجب عدم بيع الطيور احلية او تدوالها 

ماذا يحدث في االسواق عند توافد الطيور من هنا 
وهناك من انفلونزا النوع ٥ و٩ والبد من معرفة الفروق 
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التقريبية بينهما 
وما ال نعلمه فيحدث ما ال يحمد عقباة وكمثال من 

شرق جمهورية الصين 
اخذنا تجربة الجمهورية الصينة حول مخاطر سوق 
انحاء  كل  من  الطيور  تجمع  ان  فوجدنا  الحية  الطيور 
البالد اصبح تجمع جذاب لتحور االمراض وتركز االوبئة 
وانطالق شرها هنا وهناك من السوق إلى البيوت فيكون 
ويا  المنزلية...  التربية  البشرية من  الوفاة  اغلب حاالت 
مرحبا لو المزارع متقاربة تكون الطامة الكبري الخسائر 

بالماليين علي رؤس المربين 
ما هو تحديدا فترة حضانة االصابة باالنفلونزا من 
ايام لذلك قد تحدث االصابة االصابة في فترة   ٤ - ٦
مبكرة من االسبوع االول من العمر طبقا لما تم اجراءه 

من تجارب.
األعراض الظاهرية

ظهور أعراض التنفسية واضحة علي القطيع.  -١
وجود التهابات بالعين مما أدي إلي غلقها كليا  -٢

وجود تورم الوجه والجيوب االنفية بصورة شديدة  -٣
ارتفاع نسبة النفوق عن الطبيعي وقد تصل إلى ١٠%.  -٤
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إنخفاض نسبة اإلنتاج قد تصل إلى ٤٥ %، مع تغير   -٥
-٢٠١٤ فــي  تشوهات  وحـــدوث  البيض  قشرة  لــون 

 Vertical Transmission of H9N2 Avian ،٢٠١٥
 Influenza Virus in Goose Guanliu Yu, Aihua
Wang, Yi Tang ,Youxiang Diao في تجربة على 
من  النوع  هــذا  انتقال  حــول  الصين  شــرق  في  أوزة 
االنفلونزا لوحظ انخفاض في انتاج البيض وانخفاض 
معدل الخصوبة والفقس وفشل قدرة األجنة علي نقر 

البيضة والخروج منها عند الفقس 
تاثير التثبيط المناعي علي الكتاكيت   -٦

الصفات التشريحية
١- التهاب رئوي حاد

٢- وجود مواد صديدية لونها أصفر علي األكياس الهوائية
٣- وجود السدة البيضاء في تفريعة القصبة الهوائية مع 
الرئتين )سابقا كان سابقا مميزا لاللتهاب القصبات 

)اي بي( 
٤- التهاب واحتقان المبيض )تغير لونه عن الطبيعي
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مختلفة مثل اإلي كوالي والمايكوبالزما. 
العالج: 

يتم استخدام األموكسي سيللين أو الفوسفوميسين. . ١
يتم إعطاء مضاد حيوي تنفسي قوي مثل التليموكوزين . ٢
يتم إعطاء مذيب مخاط مساعدة الجهاز التنفسي مع . ٣

العلم ان المذيبات تقلل من استهالك المياه ) انتبه 
الي تغيير في استهالك الماء(.

يتم إعطاء منشط مناعي قوي.. ٤
الوقاية:

اإلهتمام باألمن الحيوي واإللتزام بتطبيقاته.  -١
استخدام مطهرات حول العنابر بصفة مستمرة.  -٢

٣- التهوية الجيدة والحرارة المناسبة بداية من عمر يوم.
برنامج التحصين.  -٤
يف قطعات االمهات

لقطعان  المناعة  لتوصيل  وذلك  مرات   ٣ التحصين 
التسمين او الالحم يحقن في العضل أو تحت الجلد كل 
تترات  المنطقة ويجب قياس  ٦-٨ أسابيع حسب وبائية 
انه في حالة حدوث اصابة في  المناعة وما يجب ذكره 
العشرون(  )الــيــوم  الثالث  االســبــوع  بعد  تكون  االمــهــات 

برنامج االمن الحيوي هام جدااااا 
االولي من ١٢ - ١٥ يوم 

وفــي حــاالت أخــري وجــد مــواد فبرينية علي القلب   -٥
والكبد.

٦- وجود بيض كامل التكوين في قناة البيض
التشخيص :

- البدمن عمل اختبار بي سي أر ومن جمع المعلومات 
من مواقع علمية مختلفة اثبت بالدليل القاطع ان االنفلونزا 
بصورة  االمــراض  لكل  الطريق  تفتح  الضراوة  منخفضة 

عنيفة ومنها علي سبيل المثال ال الحصر
وبكتيريا  بي  واالي  الرغامي  وااللتهاب  النيوكاسل 
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الثانية من ٦ - ١٠ اسابيع 
الثالثة عند ١٨ اسبوع

التسمني والالحم
العلمية  للمعلومات  طبقا  التسمين  في  التحصين 
المتوفرة غير مجدي او مفيد بسبب ان االصابة تحدث 
في وقت مبكر قبل التحصين بسبب ضعف االمن الحيوي 
التطهير وعدم وجود اي اجراءات وقائية  وتدني برنامج 
متبعة للحفاظ علي المزرعة لذلك من االهمية هو اتباع 
االمن الحيوي اما الجانب االيجابي عند تحصين الالحم 
فهو ان اللقاح يستخدم )Shedding لتقليل خروج فيروس 
االنفلونزا بصورة مكثفة مع سلخ )زرق( الطيورعند حدوث 
درجة  رفع  وكذلك   )Protection threshold( االصابة 
حدوث  عند  الشيدنج  عملية  لتقليل  او  االصابة  تحمل 
االصابة التي قد تحدث في الثلث االخير من عمر طائر 
الالحم وربما يعزي ظهورها بسبب النيوكاسل واالي بي 

واالمونيا وبالفعل غالبا تظهر تلك المشاكل.

الرجاء مراجعة تلك االصابة التي تمت خالل التجارب 
كل  تقديم  فــي  ونتعاون  نتشارك  ان  ارجــو  وختاما 
مايتوفر لدينا من نصائح ومعلومات وخبرات وارشادات 

حتي نستطيع فهم كل شيئ عن االمراض الفيروسية.
وليعلم الجميع انه مع غياب االمن الحيوي واالجراءات 
الداجنة  وثروتنا  اموالنا  علي  للحفاظ  المتبعة  الوقائية 
وتغلق  الخسائر  وتزداد  االمراض  وتتحور  االوبئة  فتظهر 
ونتجه  االنتاجية  وتتدني  والعنابر  الــمــزارع  من  الكثير 
المجزءات  استيراد  نحو  معاقة  بأرجل  ثابتة  بخطوات 
مهما طال او قصر الزمن النه كيف ستوفر الدولة بروتين 
بسبب  االغلي  هو  بلدنا  في  اال  العالم  كل  في  رخيص 
العرب  النافق وختاما نمد يدنا لفض الشراكة بين  كثرة 

واالنفلونزا نعم القضاء علي عرب انزا.

املصادر
نشرات علمية مختلفة
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إن الذي اجتذب أنظار العالم نحو 
انفلونزا الطيور الشديد الضراوة هو 
الخوف على صحة اإلنسان، وخاصة 
مما  عالمية  جائحة  بحدوث  التهديد 
أعمال  لــدعــم  مانحة  أطــرافــاً  دفــع 
جهوزية  اجـــراءات  وتبني  المكافحة 
محتملة  عالمية  لجائحة  تتصدى 
الكثيرون  ويعتقد  الطيور.  النفلونزا 
أن الــعــنــصــر األهــــم فـــي الــتــصــدي 
للمرض  العالمية  الجائحـة  لمخـاطر 
هو مكافحته في الدواجن أوالً بهدف 
اإلنسان  تعـرض  مخـاطر  من  الحد 
لــلــفــيــروس وامــكــانــيــات تــطــوره عبر 
طفرة تأقلميـة أو إعـادة تنظـيم بنيتـه 
قاباًل  فــيــروســاً  ليصبح  البيولوجية 
إلى  اإلنــســان  مــن  بسهولة  لالنتقال 

اإلنسان.
دور مــنــظــمــة االغـــذيـــة والـــزراعـــة 

:FAO العاملية
األغــذيــة  منظمة  أوالً  قــامــت   .
والزراعة بنشر دراسة في العام ٢٠٠٤ 
الوقاية  أجــل  مــن  »توصيات  بعنوان 
شـديد  الطيـور  انفلـونزا  مـرض  من 
في  واستئصاله  ومكافحته  الضراوة 
FAO/ المنظمتان  وبـــادرت  آســيــا. 
مج  برنا  وضع  إلى  أثرها  على   OIE
مشترك يدعى »الخطة االستراتيجية 
أجل  مــن   FAO/OIE للـ  العالمية 
المكافحة التدريجية لمرض انفلونزا 
الطيور شديد الضراوة HPAI، وذلك 
في شهر نوفمبر /تشرين ثاني ٢٠٠٥.

 H5N1 ومنذ ذاك الحـين والفيـروس

انتشار مستمر  للمرض في  المـسبب 
مما أدى إلى ظهور دعم عالمي واسع 
المكافحة  أعمال  في  كبيرة  وزيـــادة 
التي تأمن لها التمويل الكافي بفضل 
الــكــرم الــذي أظــهــره عــدد كبيـر من 
بعض  فيها  بما  الــواهــبــة  ــراف  األطــ
ومصارف  األعضاء  الــدول  حكومات 
التنميـة الدولية ووكاالت التنمية وفي 

مقدمتها منظمة الفاو.
نــشــرتــهــا  ــي  ــتـ الـ الــــدراســــة  إن 
)منظمة   OIE/FAO المنظمتان 
الحيوانية( الصحة  ومنظمة  الــفــاو 

الـسليمة  اإلدارة  »تأمين  وعنوانها 
الظاهرة  األمراض  ألخطار  للتصدي 
أجل  مــن  للظهور  والــعــائــدة  حــديــثــاً 
 Ensuring Good« السلطات  دعــم 

أهمية الشراكة العالمية في 
مكافحة مرض أنفلونزا الطيور

شهد عالمنا في السنوات األخيرة جائحة على مستوى الكوكب لمـرض انفلـونزا الطيور شديد الضراوة HPAI سببه 
تفٍش للعترة الفيروسية H5N1 نتج عنه مرض عابر للحدود في نهاية عام ٢٠٠٣ لينتشر من القا رة األسيوية إلى 
أوروبا ثم إلـى شمال وغرب أفريقيا عام ٢٠٠٥ و٢٠٠٦.وقد نفق بسببه أعداد هائلة من الدواجن باإلضافة إلى اتالف 
المربين للماليين منها، وقد تضرر أصحاب المزارع والتجار وخسروا مداخيلهم بسبب انهيار األسواق نتيجة ألعمال 
المكافحة للمرض والصدمة التي أصابت المستهلكين واالمتناع عن تناول لحوم الدواجن بسبب األخطار الصحية 

على حياة اإلنسان.
ونظراً الن مهمة منظمة األغذية والزراعة )FAO(  ومنظمة الصحة الحيوانية العالمية )OIE( وغيرها من الشركاء 
هي الحفاظ على معيشة شعوب البلدان النامية، فقد دفعتهم هذه الظـروف لتنظيم حملة واسعة لوقف انتشار المرض 

واحتوائه ضـمن المنـاطق الموبـوءة والعمل تدريجياً على التخلص منه

د. وفاء موسي تنب موسي
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 Governance to Address
 Emerging and Re-Emerging
الــدول  في  البيطرية   ٣  »Diseases
العالمية  بالمعايير  لاللتزام  النامية 
الصحة  الصادرة عن منظمة  للجودة 
الحيوانية OIE( تم تحديثها آخرمرة 
عــام ٢٠٠٦، )وتــقــدم هــذه الــدراســة 
انتشار  من  للحد  توجيهية  خطوطاً 
مرض  فيها  بما  الحيوانية  األوبــئــة 
الــضــراوة شـديد  الطيـور  انفلونزا 
تدعيم  قضية  شكلت  وقــد   HPAI
المحـور  البيطريـة  الـسلطات  قدرات 
األســاســي لــوضــع االســتــراتــيــجــيــات 
ــة لــلــمــكــافــحــة الــتــدريــجــيــة  ــ ــــالزم ال
النفلونزا الطيور فـي البلدان الموبوءة 
غير  أخــرى  بلدان  إلــى  انتقاله  ومنع 

موبوءة.
العام ٢٠٠٥ تم اإلعــالن عن  في 
 Global الــدولــيــة  الــشــراكــة  تشكيل 
الطيور  إنفلونزا  حول   Partnership
واألنفلونزا الوبائية لتحقيق االهداف 

التالية:
أنفلونزا  أهــمــيــة  رفـــع  أجـــل  مــن 

الطيور وتنسيق الجهود لمكافحتها.
من  والــتــرصــد  اإلبـــالغ  تحسين 
أجل اإلستجابة بشكل أفضل لألوبئة 

في المستقبل.
ــد ظــهــرت شــبــكــات جــديــدة  ــ وق
الطيور  انفلونزا  علي  والــرد  للكشف 

مثل:
للصحة  ــات  ــ األزمـ ادارة  مــركــز 

الحيوانية.
العالمية  الطيور  أنفلونزا  شبكة 

للمراقبة.
المبكر  لإنذار  العالمي  النظام 

لألمراض الحيوانية الرئيسية.
:WHO دور منظمة الصحة العاملية

دورها  إطــار  في  المنظمة  تعمل 

الصحة  بمسائل  المتصل  القيادي 
ــد فــيــروســات  ــى رصــ الــعــالــمــيــة عــل
أنفلونزا الطيور وغيرها من فيروسات 
األنفلونزا الحيوانية المنشأ عن كثب 
لترصد  العالمية  شبكتها  خــالل  من 
األنفلونزا والتصدي لها. وبالتحديد، 
العالمية  والمنظمة  المنظمة  تتعاون 
األغــذيــة  ومنظمة  الــحــيــوان  لصحة 
أجل  مــن   FAO العالمية  ــزراعــة  وال
تتبع المخاطر الناجمة عن فيروسات 
أنفلونزا الطيور وغيرها من فيروسات 
األنفلونزا الحيوانية المنشأ التي تثير 
العمومية  الصحة  مــجــال  فــي  قلقاً 

وتقديرها. 
ــائــج تــقــديــر  ــت ــى ن ــ ــاداً إل ــنـ ــتـ واسـ
المخاطر، ترسي المنظمة التدخالت 
المالئمة وتكّيفها بالتعاون مع الجهات 
الــوكــاالت  بــمــا فيها  لــهــا،  الــشــريــكــة 
والسلطات  الحيوان  بصحة  المعنية 
عن  الــمــســؤولــة  الوطنية  البيطرية 
مكافحة أمراض الحيوان التي تشمل 

األنفلونزا والوقاية منها. 
ــدول األعــضــاء في  ويتم ابــالغ ال
الوقت المناسب بأحدث نتائج تقدير 
المتصلة  ــات  ــوصــي ــت وال الــمــخــاطــر 
التأهب  تعزيز  بــهــدف  بــالــتــدخــالت 

واالستجابة.
 ،٢٠٠٣ عام  المرض  انــدالع  بعد 
العالمية  الصحة  منظمة  اعترفت 
أكثر  تقاسم  ــي  إل بالحاجة   WHO
ــن الــلــقــاحــات  شــفــافــيــة وإنــصــافــآ م
والفوائد االخري من هذه الشبكات. 
التي  التعاونية  التدابير  خدمت  وقد 
الطيور  ألنفلونزا  استجابة  أنشئت 
المتعلقة  للبرامج  كــأســاس   HPA1
ــة واألمـــــراض  ــمــعــدي ــراض ال ــ ــاألم ــ ب

الناشئة. 
نبذة عن املرض:

أنفلونزا الطيور هو مرض يسببه 

نوع من أنواع فيروس األنفلونزا ينتمي 
إلي عائلة Orthomyxoviridae تطور 
يصيب  الطيور،  أجسام  في  وتكيف 
بشكل  والــطــيــور  عموما  الحيوانات 
والديك  والبط  الدجاج  مثل:  خاص 
الرومي واالوز، ويمكن أن ينتشر بين 

الطيور البرية والطيور الداجنة.
يعيش الفيروس في دماء الطيور 
برازها  مع  فتخرج  وإمعائها  ولعابها 
غبار  ذرات  إلي  ليتحول  يجف  الذي 
متطايرة يستنشقها الدجاج واإلنسان.

انواع الفيروس:
إلي  االنفلونزا  فــيــروس  ينقسم 
 A ويعتبر A، B، C ثالثة مجموعات
هو األكثر أنتشارآ، ويتواجد في أكثر 
الثديات  أو  باالنسان  من عائل سواء 
الفيروس  وهــذا  الطيور،  أو  األخــري 
بيطرية  أهمية  له  الــذي  الوحيد  هو 
ودائمآ مايرتبط باألمراض التنفسية 
في العديد من الثديات والطيور، أما 
فيروس األنفلونزا C وb فهما يصيبان 
 A األنسان. ينقسم فيروس األنفلونزا
إلي مجموعات حسب وجود البروتين 
والبروتين   ،)H( Haemagglutinin
أن  حــيــث   )N(Neuraminidase
فيروس األنفلونزا يحتوي علي ١ من 
١٦ )H( وعلي ١ من ٩ )N( مختلف، 
والمرضية  االنتيجينية  والــصــفــات 
هذين  أرتباط  علي  تعتمد  للفيروس 
فيروس  تسمية  وعند  األنتيجينين، 
أن  فينبغي  تعريفه  او عند  األنفلونزا 
بنوعه  الخاصة  المعلومات  يتضمن 
والمنطقة  به  أصيب  الــذي  والعائل 
الجغرافية التي ظهر بها ورقم العترة 
أو الساللة والعام الذي تم فيه عزله 

.H،N ثم توصيف
فترة احلضانة: 

تــتــراوح من عــدة ساعات إلــي ٣ 
إلي  تصل  وقد  للطائر  بالنسبة  أيــام 
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٥ أيام في بعض الحاالت، وتمتد إلي 
وتعتمد  للقطيع،  بالنسبة  يومآ   ١٤
الفيروس  جرعة  علي  الحضانة  مدة 
الــطــائــر، طريقة  ونـــوع  ــه،  ــراوتـ وضـ
الطائر  مقاومة  قــدرة  وعلي  العدوي 

للمرض. 
حيث  من  الطيور  أنفلونزا  تقسم 
أساسيين  قسمين  إلــي  االمــراضــيــة 
اإلمراضHPAI((وضعيفة  شــديــدة 

.)LPAI( اإلمراض
خـــصـــائـــص الــــفــــيــــروس املــســبــب 

ألنفلونزا الطيور:
ــواء  ــروس فــي االجــ ــي ــف يــعــيــش ال
الباردة ويستطيع اإلستمرار في الجو 
لمدة  منخفضة  حـــرارة  درجــة  تحت 
فيعيش  الــمــاء  فــي  أمــا  أشهر  ثالثة 
حرارة  درجة  تأثير  تحت  أيام  الربعة 
الــحــرارة  كــانــت  اذا  امــا  ٢٢ درجـــة، 
الفيروس  فيستطيع  جــدا  منخفضة 

العيش ألكثر من ٣٠ يومآ.
تأثير  تــحــت  الــفــيــروس  ــمــوت  ي
أثبتت  وقـــد  عــالــيــة  ــرارة  ــ درجــــة حـ
من  واحد  غرام  أن  الدراسات  بعض 
مليون  إلصابة  كاف  الملوث  السماد 
طائر فهناك أكثر من ١٦ نوعآ لهذا 
وجــدوا  منهم  خمسة  لكن  الفيروس 
في الفم والبراز مما يسهل اكثر في 

اإلنتشار.
فيروس اإلنفلونزا يستطيع البقاء 
الدواجن  بيوت  مثل  االســطــح،  علي 
القابلية  هــذه  وبسبب  أسابيع  لعدة 
للبقاء فإن طرق حفظ الغذاء العادية 
تخفض  لــن  والتبريد  التجميد  مثل 
الملوثة.  اللحوم  الفيروس في  نشاط 
امــا درجـــات الــحــرارة فــي حــدود او 
نشاط  ايــقــاف  علي  تعمل   ٧٠ ــوق  ف
نستنتج  أن  يمكن  فلذلك  الفيروس، 
آمنة،  جيدآ  المطبوخة  اللحوم  بــأن 
لكن المشكلة تكمن في أن التعامل مع 
اللحم المجمد أو المذاب قبل طبخه 

يشكل خطورة 

طرق اإلنتقال:
االتصال بالطيور املصابة.

عــن طــريــق الــطــيــور الــمــهــاجــرة   -
البط،  السابحة،  الــمــاء  )طــيــور 
الطيور  إلـــي  الــشــواطــئ(  طــيــور 
والــرومــي  كالدجاج  المستأنسة 
المباشر  اإلحــتــكــاك  خــالل  مــن 

باإلفرازات الخارجة منها.
عن طريق الفضالت أو االحتكاك   -
غير المباشر مثل المياه المحيطة 
بهذه الطيور أو وجود هذه الطيور 
في حظائر الدجاج، لذلك يعتبر 
الدجاج  تربية  المغلق في  النظام 
هذه  لتفادي  الطرق  أفضل  من 

المشاكل.
ــروس مـــن خــالل  ــيـ ــفـ يــنــتــقــل الـ  -
استنشاق الرذاذ الخارج كإفرازات 

األنف والجهاز التنفسي. 
تنتشر أنفلونزا الطيور غالبا عن   -
الطيور  مابين  االتــصــال  طــريــق 
ومع  السليمة  والطيور  المصابة 
ينتشر  أن  للفيروس  يمكن  ذلــك 
بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر بــواســطــة 

المعدات الملوثة. 
العمال  عن طريق  العدوي  تنتقل   -
الـــذيـــن يــتــعــامــلــون مـــع الــطــيــور 
المصابة حيث ان الفيروس يكون 

عالقآ بمالبسهم وأحذيتهم.
يمكن للخنازير أن تنقل الفيروس   -
إلــي الــرومــي أو الــدجــاج التركي 
الـــفـــيـــروس  أن  وجــــــد  حـــيـــث 
الــخــاص بــالــخــنــازيــر يــمــكــن أن 
الدجاج  أو  الــرومــي  في  يتواجد 
ــتــركــي، كــمــا انــهــا تــكــون أكثر  ال
الطيور  بفايروس  للعدوي  قابلية 
فيكون  معآ  ــســان  االن ــروس  ــي وف
أختلطت  عــائــل  الخنزير  بــذلــك 
لفيروس  الــوراثــيــة  الصفات  بــه 

وينتج  الطيور  وفيروس  االنسان 
عنه عترة شديدة الضراوة.

أنفلونزا  ســـالالت  بعض  هــنــاك   -
الطيور متواجدة في أمعاء اعداد 
كبيرة من طيور الشاطئ والطيور 
المائية ولكن نادرآ ماتسبب هذه 
ساهمت  وقد  العدوي  السالالت 
صنع  من  البيئية  االنظمة  بعض 
االنسان في تشكيل بيئة أنفلونزا 
تربية  ــي:  الــحــديــثــة وهـ الــطــيــور 
الطيور التجارية في أماكن مغلقة 
الــجــمــاعــات التي  ــي،  كــل بــشــكــل 
أسواق  التجارية،  الدواجن  تربي 
الدواجن  تربية  الحية،  الدواجن 
جمع  وهواية  المنازل  افنية  في 
اسراب الطيور. ولقد كان لتربية 
داخلي  بشكل  التجارية  الدواجن 
انفلونزا  أنتشار  في  األكبر  االثر 
الطيور وأزدادت أنفلونزا الطيور 
بشكل واسع نتيجة لزيادة األنتاج 

التجاري منذ التسعينات.
أسلوب  فأن  سبق  لما  باإلضافة 
تــســويــق الــطــيــور الــحــيــة يـــؤدي إلــي 
التعرض بشكل أكبر لألجزاء الملوثة 

من الطيور. 
البيض:

يمكن لفيروس اإلنفلونزا التواجد 
الخارجية  الــقــشــرة  عــلــي  أو  ــل  داخـ

للبيضة.
األعراض:

ــدي  ــي إحــ ــ ــة ف ــ ــابـ ــ تـــكـــون اإلصـ
الصورتين:

الصورة البسيطة وتكون بإنتفاش 
الريش، قلة إنتاج البيض، رقة قشرته، 
إستهالك  في  نقص  الشهية،  فقدان 
مثل  تنفسية  أعراض  وهناك  العلف، 
وأعــراض  التنفس  وســرعــة  السعال 

معوية مثل األسهال. 
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الحادة  وهي  الثانية  الصورة  أما 
والتي تنتهي بموت الطائر خالل ٤٨ 
ساعة. وتكون األعراض بانتفاخ حول 
العين،احتقان الملتحمة، تورم العرف، 
تورم بالرأس أحتقان وزرقة باألرجل، 
وفـــي بــعــض االحـــيـــان حـــدوث نــزف 
دمـــوي وعـــدم الــقــدرة علي الــوقــوف 
الريش،  أنتفاش  أســهــال،  والحركة، 
صعوبة التنفس، نقص حاد في إنتاج 

البيض والنفوق المفاجئ. 
من العالمات المميزة في الطيور 
النافقة: وجود بقع نزفية علي السطح 
الداخلي لعظمة القص، ووجود نزيف 

بالعضالت وبقع نزفية علي البطن.
لتجنب  إتباعها  الواجب  اخلطوات 

إنتشار العدوي إلى االنسان:
ــوم غــيــر  ــحـ ــلـ ــــالط الـ ــت مـــنـــع إخــ  -
الجاهزة  اللحوم  مع  المطبوخة 

لالكل لتفادي التلوث 
ثم  النية  األطعمة  مالمسة  عدم   -

المطبوخة بدون غسل اليدين
االبتعاد عن تناول البيض النئ أو   -
المسلوق بدرجة حرارة منخفضة 
غسل اليدين واألسطح واألدوات   -
باللحم  أتصال  علي  كانت  التي 
بعد التعامل مع اللحم المجمد او 

البيض النئ 
الطبخ الجيد للبيض واللحم وفي   -

درجات حرارة تصل ٧٠ م
التخلص من الطيور المصابة او   -

المتعرضة لإصابة.
إبعاد االطفال عن الطيور.  -

وقفاز  مريلة  واقــي،  حــذاء  لبس   -
عند التعامل المباشر مع الطيور

الحد من أنتقال الطيور الداجنة   -
بين البلدان 

ــع الــكــمــامــات لــلــوقــايــة في  وضـ  -
االماكن التي ينتشر بها المرض 

الحاالت  علي  المبكر  التعرف   -
الطيور  ووضع  اصابتها  المشتبه 
بالستيكية  اكــيــاس  فــي  النافقة 

محكمة وابالغ السلطات عنها.
النافقة  الــطــيــور  مــن  التخلص   -

بشكل مالئم.

تطهير وتعقيم المزارع المصابة.  -
ذبح الطيور:

الجماعي  لــلــذبــح  ــا  ــم دائ يــلــجــأ 
المرض  مخاطر  من  للتقليل  للطيور 
المصابة  الــطــيــور  قــتــل  طــريــق  عــن 
تصاب  أن  المحتمل  مــن  الــتــي  أو 

بالفيروس.
والزراعة  الغذاء  منظمة  كتيب 
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علي  بالسيطرة  الــخــاص  العالمية 
شديدة  الطيور  أنفلونزا  فيروسات 
األمراض ينصح بإستراتيجية تقسيم 
مصابة  منطقة  عن  بالكشف  تبدأ 
)Infected Area( حيث أدي فحص 
الطيور المصابة إلي نتيجة إيجابية. 

ــع الــــدواجــــن فـــي هــذه  جــمــي
جميع  بينما  ذبحها  يتم  المنطقة 
ــي ٥  ــ ــاطــق فـــي حــــدود ١ إل ــمــن ال
المصابة  المنطقة  مــن  كيلومتر 
تعتبر منطقة محظورة، حيث توضع 
مشددة  رقابة  تحت  المنطقة  هذه 

من  كيلومتر   ١٠ إلي   ٢ حــدود  في 
المنطقة المحظورة.

ال ينصح بالذبح في أي منطقة 
غير المنطقة المصابة إال في حال 

وجود دليل علي اإلنتشار.

اإلجراءات املوصي بها للوقاية ومكافحة أنفلونزا الطيور يف البلدان ذات الوضع الوبائي املتباين:
االجراءات المساعدة نوع اإلجراءات الموصي بها األهداف الوضع الوبائي للبلد

ــيـــطـــري وتــوعــيــة  ــبـ االرشـــــــــاد الـ  -
المواطنين والحمالت االعالمية.

نظم  وتصنيف  الــدواجــن  احــصــاء   -
التربية والتوزيع الجغرافي.

االجتماعية  ــجــوانــب  ال مــنــاقــشــة   -
بمكافحة  المتصلة  واالقتصادية 
المصالح  اصــحــاب  مــع  ــمــرض  ال
مــزارع  تأهيل  ــادة  وإعـ )التعويض 

الدواجن(.
الخاص  والقطاع  الحكومة  ألتزام   -
لقطاع  الــالزمــة  المقاييس  بوضع 

الدواجن.
تفاصيل  لمعرفة  وبائية  تحريات   -
تطورات المرض وفعالية اجراءات 

المكافحة.
رصد الفيروس لتتبع مراحل تحوله   

البنيوي.
الـــتـــواصـــل الــمــســتــمــر بــســلــطــات   -

الصحة العامة.
البيطرية  السلطات  قدرات  تعزيز   

وسد الثغرات الهامة بشكل كامل.
الخاص  القطاع  مسؤوليات  زيــادة   -

وقدرته علي الوقاية والمكافحة.

تــقــيــيــم إمــكــانــيــة دخـــول   -
ــمــرض عــبــر الــمــســارات  ال

المحتملة.
تقييم  علي  المبني  الرصد   -
للكشف  بالنسبة  المخاطر 
ــبـــكـــر والــتــشــخــيــص  الـــمـ

واإلبالغ الوبائي.
ــاج  ــت ــاع ان مـــراجـــعـــة أوضــــ  -
الدواجن واألسواق لتحديد 
للمخاطر  المولدة  العوامل 
انفلونزا  بانتشار  المتصلة 

الطيور والتصدي له
الــدواجــن  استيراد  تنظيم   -
العبور  مــراكــز  مراقبة  مــع 

الحدودية.
ــة  ــي ــط عــمــل ــطــ وضـــــــع خــ  -
للحاالت الطارئة وتجربتها 
الحالية  ــقــدرات  ــل ل وفــقــآ 

للسلطات البيطرية.
سد النقص في االحتياجات   -

الهامة للسلطات البيطرية

منع دخول المرض ١. خالي من المرض

رصد وبائي منظم ومرتكز   -
يلتزم  المخاطر  تقييم  علي 
لل التوجيهية  بالخطوط 
OIE لبرهان خلو الدواجن 

H5N1 من فيروس

تأكيـــد الخلـــو مـــن المـــرض 
بعد االســـتئصال
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تنفيذ اإلجراءات أعاله مع:
األعـــدام الرحيـــم للطيـــور الموبـــوءة والطيـــور المخالطـــة والخطـــرة   -

وبائيـــآ
التخلص من الطيور النافقة والتطهير.  -
وضع األماكن المصابة تحت الحجر.  -

اعمال الرصد في المناطق المحيطة بالتفشيات.  -
تنظيم نقل الدواجن ومنتجاتها  -

تنظيم أوضاع أسواق الدواجن الحية.  -
ــتنتاج  ــي حاالسـ ــي فـ ــن الوقائـ ــر للتحصيـ ــوء المبكـ ــة اللجـ أمكانيـ  -
تعـــدد التفشـــيات القليلـــة المتباعـــدة الدالـــة علـــي أنتشـــار غيـــر 

معـــروف للفيروســـات.
ابالغ سلطات الصحة العامة بالوضع الوبائي  -

األحـــوال  خطـــط  تنشـــيط 
ئـــة ر لطا ا

تنفيـــذ اجـــراءات الـــرد الســـريع   -
ــؤر  ــر البـ ــة الحصـ ــي محاولـ فـ
األنتشـــار  قبـــل  المرضيـــة 

لإصابـــات الواســـع 

٢- تفشيات متفرقة

إتخاذ اإلجراءات العامة اعاله باإلضافة إلي التالي:
إمكانية التقليل من إعدام األفواج الموبوءة.  -

توســـيع دائـــرة التحصيـــن اإلســـتراتيجي الشـــامل فـــي المناطـــق   -
الموبـــوءة المحـــددة أو المعرضـــة لإصابـــة ومـــزارع الدواجـــن.
التـــزام قطـــاع الصحـــة العامـــة الرســـمي بتوجيـــه النـــداءات للحـــد   -

مـــن التعـــرض لإصابـــة واتخـــاذ اإلجـــراءات الوقائيـــة

زيـــادة اجـــراءات المكافحـــة فـــي 
وخاصـــة  الموبـــوءة  المناطـــق 

التفشـــيات حـــدود  حـــول 

٣- تفشيات واسعة األنتشار

نقس األجراءات أعاله باألضافة للتالي:
وضع الخطط اإلستراتيجية الطويلة األمد.  -

توسيع حمالت التحصين الوقائي.  -
ــل  ــل نظـــام أفضـ ــية الحساســـة مـــن أجـ ــاط المعيشـ تحديـــث األنمـ

لتربيـــة الدواجـــن وتســـويقها واالمـــن البيلوجـــي.

للمـــرض  المكافحـــة  إجـــراءات 
لمســـتوطن ا

اســـتيطان  حـــال  فـــي   -٤
ض لمـــر ا

املراجع: 
1_Avian influenza strains are those well adapted to birds” ENROPEAN CENTRE PREVENTION AND CONTROL.

2_Avian and pandemic influenza: The” Global Response”. Avian Influenza Action Group، United states Department of 
state.Oct 2008. 

3_ Brown،I. H.(2009).: Alexander،D.J ”History of high pathogenic avian influenza”. Rev.Sci. Tech. 28 (1):19 – 38.

4-The Global strategy for prevention and control of H5N1Highly pathogenic avian influenza.
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لنقل   FTA بــطــاقــة  تــســتــخــدم 
التشخيص،  أجــل  من   PCR عينات 
معالجة  فلتر  ورقــة  عن  عبارة  وهــي 
العينات  لجمع  مصممة  كيميائيا 

.RNA و DNA البيولوجية لتحليل
FTA من مزايا بطاقة

   FTA ان ارسال العينات بواسطة
سهل، سريع، اضافة الى ان مخاطر 
نشر العدوى معدوم، كما أنها تحافظ 

على ثبات الحامض األميني  

العينات  اخــذ  استراتيجية  ان 
ما  ماهية  على  تعتمد   PCR لفحص 
لذلك نجد سيناريوهات  تبحث عنه، 
المراد  المرض  على  تعتمد  متعددة 
في  المثال  فعلى سبيل  عنه   البحث 
الــجــمــبــورو يجب أخذ  مــرض  حــالــة 
ظهور  وقــت  فــي   Bursa مــن  العينة 
لتشخيص  اما  السريرية   االعــراض 
التهاب القصبات الهوائية فان العينة 
الهوائية،  القصبات  مــن  امــا  تؤخذ 

خالل   cecal tonsils الكلى،الرئتان، 
ــام الــى أســبــوع مــن االصــابــة،  عــدة اي
باالنفلونزا  االصــابــة  حــالــة  فــي  امــا 
يتم أخذ العينة من الرئة أو القصبة 
األعراض  فترة ظهور  الهوائية خالل 
أخذ  قبل  ينصح  وبالتالي  السريرية 
المراد  المختبر  مع  بالتنسيق  العينة 
ارسال العينة له لتقديم االرشاد، كما 
يجب مراعاة النقاط التالية عند اخذ 

العينات:

نظراً الهمية الموضوع  والتأثير على النتائج وتوفر فحوصات PCR في الوقت الحالي بعدة مختبرات ارتأينا اعادة 
نشر الموضوع.

على الرغم من برامج المكافحة في جميع أنحاء العالم المكثفة ضد األمراض المعدية، اال أن األمراض الفيروسية 
المختلفة وغيرها ال تزال لديها تأثير سلبي عالي للغاية على صحة الحيوان ورعايته. باإلضافة إلى ذلك فان فتح 
الحدود بين العديد من البلدان يسهم إلى حد كبير في تواجد وضع شديد الخطورة، حيث أن العوامل المعدية قد 
 تنتقل آالف األميال بسهولة وقد تظهر فجأة في مناطق غير متوقعة وغير معروفة، كما هو الحال في فيروس كورونا. 
اضافة الى ذلك، فان الظهور المفاجئ وغير المتوقع لمرض معد في منطقة جديدة، قد يؤدي إلى تأخر التشخيص 
أو تشخيص غير دقيق، باإلضافة إلى ذلك فان بعض األمراض هي في حاجة إلى تشخيص سريع، وتحديد وضعها 
على المستوى الحمض األميني، لذلك االختبارات المصلية مثل HI، ELISA قد تكون أحيانا غير كافية لتحديد 
المرض بشكل سريع وذلك الن االجسام المناعية تحتاج الى فترة ١٢-١٤ يوم لتتواجد بالمصل نتيجة لالصابة، لذلك 
فان استخدام تقنيات محددة وسريعة تعتمد على تحديد الحمض األميني مثل PCR قد تساعد بالتشخيص السريع 

وخاصة في فترة ظهور االعراض السريرية. 

PCR طريقة أخذ عينات
Husam Bakri

Technical Manager – MENA Area, Vaxxinova International
Husam.bakri@vaxxinova.com, www.jo.vaxxinova.com, Mobile: 00962795553703
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الخذ  المناسب  الــوقــت  اختيار   -
العينة

اختيار العضو المناسب للمرض  -
ــذ الــعــيــنــة مــن قــطــعــان حية  أخـ  -

مصابة و ليست ميتة 

عدم عمل عملية جمعPool للعينة   -
من أعضاء مختلفة

على   FTA ببطاقات  االحتفاظ   -
 C 8-( أو بالثالجة C 20- درجة

(2 لحين إرسالها إلى المختبر.

ــرة  ــدائـ ــل الـ ــ ــع الــعــيــنــة داخـ وضــ  -
الموجودة كما مبين بالشكل رقم 

١ ادناه

على  واضــحــة  المعلومات  كتابة   -
البطاقة كما في الشكل رقم ٢

FTA الشكل رقم ١: شكل توضيحي لمكان وضع العينة على بطاقة

FTA الشكل رقم ٢: شكل توضيحي لكتابة المعلومات على بطاقة

الشكل رقم ٣ يوضح FTA cards تم اخذها بشكل خاطئ قد يؤدي الى  رفضها من قبل المختبر



أراسكو للصناعات الكيماوية )أركيم(
إنشاءها  تم  التي  أراسكو  شركة  أنشطة  أحد  وهي 
األعالف  صناعة  في  الرئيسي  لنشاطها  تكاملي  كداعم 
الصناعات  في  التوسع  إلى  النشاط  ذلك  من  وانطالقاً 
األخرى المحتوية على عنصر الفوسفات، التي تدخل مادة 

الفوسفات مكوناً رئيساً فيها.
رسالة أركيم

أهم  كأحد  قيادياً  دوراً  تلعب  أن  على  أركيم  تعمل 
في  الفوسفاتية  بالمنتجات  المتخصصة  الــمــصــانــع 
إضــافــات  مــن  محسنة  نوعية  بــإنــتــاج  وذلـــك  المنطقة 
األعالف والمنتجات الكيمياوية األخرى التي تساهم في 
الصناعية  والقطاعات  والحيواني  الزراعي  القطاع  دعم 

األخرى.
نبذة تاريخية

أركــيــم نشاطها  بـــدأت  ـــ/ ٢٠٠٢م  ــ عــام ١٤٢٣ه فــي 
فوسفات  ثنائي  مــادة  بإنتاج  الكيمياوية  الصناعات  في 
 )٣٠٠٠٠( ألف  بثالثين  تقدر  إنتاجية  بطاقة  الكالسيوم 
الصناعية  بالمدينة  الكائن  بمصنعها  وذلك  السنة  طن/ 
العربية  المملكة  من  الشرقية  بالمنطقة  بالدمام  الثانية 

السعودية.
حالياً  )وتعرف  البلجيكية  هايدرو  شركة  قامت  وقد 

بيارا العالمية( بمراجعة التصميم األولي للمجمع والذي 
أهله  مما  البيئية  العوامل  وإنشائه  تخطيطه  في  روعي 
لنيل شهادة التوافق البيئي من الرئاسة العامة لألرصاد 
من  ترخيص  على  المصنع  حصل  كما  البيئة.  وحماية 
أسس  بمراعاة  الشركة  التزام  يؤكد  مما  المدني  الدفاع 

ومعايير السالمة.
ثنائي فوسفات الكالسيوم

الضرورية  المعادن  أهم  من  واحــداً  الفسفور  يعتبر 
للهيكل العظمي للحيوانات والطيور، كما يلعب دوراً مهماً 
تكوين  في  المساعدة  العناصر  كأحد  الجسم  طاقة  في 

خاليا المناعة الموجودة بالدم لدى الحيوانات.
والحيوانات  النباتية  المحاصيل  من  لكل  أن  وحيث 
هذه  نقص  فــإن  الفسفور،  لــمــادة  أساسية  احتياجات 
إلــى األضـــرار بصحته مما  يــؤدي  الحيوان  لــدى  الــمــادة 
يترتب عليه نتائج وخيمة على منتجي الماشية والدواجن، 
ولتلبية حاجة الحيوانات لهذا العنصر المهم، فال بد من 
الغير  المواد  مثل  الفسفور  بعنصر  غنية  بمواد  تغذيتها 
التركيز  عالي  الفسفور  ــادة  م على  المحتوية  عضوية 
وسهل االمتصاص، ومن أهم هذه المواد: ثنائي فوسفات 
 ،MCP الكالسيوم  فوسفات  وأحــادي   .DCP الكالسيوم 
وثنائي أحادي فوسفات الكالسيوم MDCP، ومن المعلوم 
المذكورة  الثالثة  بالمركبات  الحيوي  العنصر  وجود  أن 

أراسكو للصناعات 
الكيمياوية )أركيم(

رائدة في مجالها، وفي مقدمة منتجي اإلضافات  أركيم  السعودية، أصبحت  العربية  المملكة  المتميز في  بموقعها 
العلفية الفوسفاتية عالية الجودة في المنطقة.

ثنائي فوسفات الكالسيوم، ١٨% فسفور )كحد أدنى(، ٢٢% كالسيوم )كحد أدنى(.
عناصر حيوية غير عضوية - حسب المعايير األوروبية. مصنوعة من حامض الفسفوريك المنقى من الفلوريد باإلضافة 
إلى كربونات الكالسيوم، منتج عالي الجودة من إضافات الفوسفات العلفية، يتميز بسهولة الهضم واالمتصاص ويعمل 
على بناء وتقوية الهيكل العظمي والجسمي للحيوانات ويساعد في عمليات التكاثر واإلنتاجية األمثل. نعمل آلفاق 

جديدة في الصناعات الفوسفاتية



أعلى تركيزاً من المركبات الغذائية األخرى المحتوية على 
نفس المادة.

كيفية التصنيع
يمكن الحصول على مادة ثنائي فوسفات الكالسيوم 
إما من صخور الفوسات/ حامض الفسفور أو من عظام 
مأمون  غير  الحيوانات  عظام  من  إنتاجه  لكن  الحيوان، 
نظراً الحتمال احتواء العظام على البكتريا والفيروسات.

وفي أركيم يتم إنتاج مادة ثنائي فوسفات الكالسيوم 
من تفاعل حامض الفسور النقي )الخالي من الفلور( مع 

بودرة الحجر الجيري النقي.

ألنتاج  الحديثة  النقية  الطرق  أركيم  يستخدم مصنع 
ثنائي فوسفات الكالسيوم معطياً األولوية الكبرى لجودة 
السالمة  وأســس  البيئة  متطلبات  مــراعــاة  مــع  المنتج، 
جهات  من  الفسفور  حامض  أركيم  وتستورد  المعتمدة، 
لفصل  التنقية  وحــدة  فــي  معالجته  تتم  حيث  متعددة 
الشوائب المحتوية على الفلور والرواسب العالقة األخرى. 
كربونات  مع  الحامض  خلط  يتم  التامة،  التنقية  وبعد 
الكالسيوم النقية في مفاعل خاص وتحت ظروف محددة 
يتم التحكم بها آلياً إلنتاج مادة ثنائي فوسفات الكالسيوم 
حيث يتم تجفيفها بالهواء الحار في وحدة خاصة. ليتم 

نقلها بعد ذلك آلياً لتخزينها في الصوامع المخصصة.

املواصفات الفنية للمنتج
NO COMPONENT DCP
1 PHOSPHOROUS 18 +- 0.1%
2 CALCIUM 23% MIN.
3 MOISTURE 1 to 2% max, normally 1%
4 FLOURINE 0.18% MAX.
5 Cadmium Less than 10 ppm
6 Arsenic Less than 10 ppm
7 Lead Less than 10 ppm
8 Mercury 0.1mg/kg Max or nil
9 Particle size 90% below 250 micron
10 Packing 1-1.2 MT jumbo bag/bulk 

truck

التعبئة
أو  طن   ١ سعة  كبيرة  أكياس  في  المنتج  تعبئة  يتم 

تعبئته في شاحنات نقل سائب.
ضبط اجلودة

تمتلك أركيم مختبراً يحتوي على أحدث األجهزة، يتم 
فيه عمل التحاليل الروتينية للمواد الخام ومراقبة مرحلة 
الجودة،  متطلبات  من  للتأكد  النهائي  والمنتج  اإلنتاج 
الفسفور،  عناصر  الدقيقة  المراقبة  عملية  وتشمل 
ودرجــة  الستريك.  حامض  في  والذائبية  والكالسيوم، 
الحموضة باإلضافة لنسبة المعادن الثقيلة كما يتم التأكد 
من أن المنتج النهائي يلبي الخصائص الفيزيائية المطلوبة 
مثل اللون وحجم الحبيبات، وخصائص االنسياب المهمة 

لعملية الخلط وسهولة المناولة.
في  المختبرات  أحـــدث  مــن  أركــيــم  مختبر  ويعتبر 
الضرورية  األجــهــزة  بجميع  تجهيزه  تم  حيث  المنطقة 
لمصانع  المسلوبة  االختبارات  عمل  على  تساعد  التي 
لدى  أن  كما  األخــرى  المشابهة  والكيماويات  الفوسفات 
مياه  لمصانع  المعملية  االختبارات  عمل  إمكانية  أركيم 
من  وغيرها  المياه  معالجة  ومحطات  المعبأة  الشرب 

االختبارات الكمياوية األخرى.
املشاريع املستقبلية

تقوم إدارة مصنع أركيم في الوقت الحالي باستكشاف 
المتعلقة  المجاالت  المختلفة في  التوسع  وتطوير خطط 
من  مزيد  إلنتاج  تعمل  أنها  حيث  الفوسفات  بمنتجات 
المغذيات الفوسفاتية مستهدفة بذلك األسواق الخارجية.
مع  التكامل  فــي  المتمثلة  التنافسية  ميزاتنا  أن 
األعالف  مجال  في  أراسكو  لشركة  الضخمة  األنشطة 
٢٠١٤م،  العام  في  طن  ماليين  خمسة  ستتجاوز  والتي 
باإلضافة للميزة المقارنة للمملكة العربية السعودية في 
أركيم  لدى  المكتسبة  والخبرات  الفوسفات  إنتاج  مجال 

كقطاع متخصص في مجال الصناعة الفوسفاتية.
أخــرى من  أركــيــم تخطط إلنــتــاج إضــافــات  أن  كما 
الفوسفات إلى جانب إضافات األعالف مستهدفة بذلك 

مصانع األغذية والمكمالت الصناعية.
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 Evonik recent publication about the role of Bacillus amyloliquefaciens
CECT 5940 (Ecobiol®) in reduced protein diets to amend the negative im-

pact of enteric pathogen challenge
Introduction

Necrotic enteritis (NE) disease is estimated to cause a $6 billion annual loss for the global poultry industry (Wade and 
Keyburn, 2015) and, therefore, several studies have been conducted in order to develop an alternative treatment follow-
ing the ban of antibiotic growth promoters. Experimental induction of intestinal damage to cause NE in broilers has been 
accomplished by infection with Eimeria prior to inoculation with C. perfringens (Wu et al., 2010). In addition, consump-
tion of diets containing high protein not only leads to increased nitrogen content of the digesta and excreta but also to an 
enhanced substrate for C. perfringens growth (Lan et al., 2005; Timbermont et al., 2011). Thus, reducing dietary crude 
protein (CP) may contribute to reduced levels of C. perfringens while benefiting bacteria that use carbohydrates, e.g. starch 
escaping digestion, as a substrate for fermentation (M’Sadeq et al., 2015). Since B. amyloliquefaciens CECT 5940 pro-
duces amylase for starch degradation, its supplementation may favor the proliferation of lactic acid bacteria (Diaz, 2007). In 
addition, this bacterium may cross-feed other families of bacteria that are capable of using lactate to produce butyrate such 
as Ruminococcaceae and Lachnospiraceae (Onrust et al., 2015). Butyrate is known to have a positive effect on energy 
metabolism and gut health (Topping and Clifton, 2001). Therefore, the reduction of CP in combination with the use of B. 
amyloliquefaciens CECT 5940 may have a synergic effect in the control of C. perfringens, avoiding major issues with NE. 
Following our previous study (Fact & Figures Poultry n°15179), we aimed to investigate the effect of B. amyloliquefaciens 
CECT 5940 (Ecobiol®) in reduced CP diets to amend the negative impact of challenge. This trial was conducted by Dr. 
Shubiao Wu at New England University in Australia. 

Materials and Methods 

Four hundred and eighty Ross 308 day-old as-hatched chicks 
with an average initial weight of 42.0 ± 0.1 g were randomly as-
signed to one of the four dietary treatments with eight replicates 
of 15 birds each. Two basal diets were formulated. The basal diet 
with “normal” CP content (NCP) was composed mainly of wheat, 
sorghum, and soybean-meal and formulated to meet Evonik’s 
amino acids recommendations (AMINOChick® 2.0) for starter (day 

1-10), grower (day 11-24), and finisher (day 25-35) phases, which 

provided 23.00 % CP, 21.49 % CP, and 19.50 % CP, respectively. 

The basal diet with “reduced” CP content (RCP) had 2 % less CP 

compared to the NCP diet in each phase, which was achieved by 

supplementation of DL-methionine, L-Lysine HCl, L-threonine, L-

valine, L-isoleucine and L-arginine. The treatments consisted of: 1) 

NCP diet without probiotic; 2) NCP diet with 0.5g/kg Ecobiol 500® 

(1 x 106 CFU/g of B. amyloliquefaciens CECT 5940); 3) RCP diet 

Ahmed Khater 
Technical manager GCC

Fadi Al-Sharawi 
 Business Manager GCC
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without probiotic; and 4) RCP diet with 0.5g/kg Ecobiol 500®. All 
birds received the same challenge, which consisted of inocula-
tion of 1mL Eimeria (5,000 sporulated oocysts each of E. maxima 
and E. acervulina and 2,500 of E. brunetti) at day 9 and 1ml of C. 
perfringens (108 CFU) at days 14 and 15 (Fact & Figures Poultry 
n°15179). Feed and water were provided ad libitum during the ex-
perimental period. The diets were provided in pellet form.

Body weight and feed intake (FI) were recorded on day 35 for calcu-
lation of body weight gain (BWG) and feed conversion ratio (FCR). 
Cause, date and weight of dead birds were recorded daily. On day 
16, four birds per pen were randomly selected and weighed. These 
birds were electrically stunned, and blood samples were collected, 
and serum was separated for uric acid analysis. Samples of 1mL 
of pooled cecal contents were used for DNA extraction according 
to Kheravii et al. (2017). The remaining cecal sample was used 
for volatile fatty acid (VFA) determination following the method de-
scribed by Jensen et al. (1995). Ileal digesta samples collected on 
day 35 were freeze-dried at -50°C and finely ground. The diet and 
freeze-dried digesta samples were analyzed for total amino acid 
(AA) content at Evonik’s AMINOLab in Singapore. The ileal appar-
ent digestibility (AID) of the AA was calculated with the following 
formula: AID = (100 – (100 × Id × AAdc/Idc × AAd))/100; where: 
Id = content of the indicator (TiO2) in dry matter (DM) of diet, AAdc 
= amino acid content in DM of digesta, Idc = TiO2 content in DM 
of digesta, AAd = amino acid content of DM of diet. On d 35, ap-
proximately 1 kg of litter from each pen was randomly collected to 
evaluate the litter moisture by drying the samples in the oven at 
105°C for 24 h. On day 35, four birds per pen were randomly se-
lected and euthanized. Then cut was done on breast, thigh and fat 
pad. The footpad was evaluated by scores from 0 to 4 according to 
the degree of severity (Welfare Quality, 2009). Data were analyzed 
by SPSS statistics package version 22. Mean values of the treat-
ments were compared by the Tukey test. Statistical significance 
was declared at P < 0.05.

Results and Discussion 

Performance and apparent ileal digestibility after 35 days pe-
riod

The results of performance parameters and cut yields are present-
ed in Table 1. No interactions were observed between dietary CP 
and Ecobiol® (P > 0.05) for growth performance or cut yields. Re-
duction of CP in challenging conditions resulted in lower WG and 
higher FCR (P < 0.05), but there was no difference in FI (P > 0.05). 
Reduction of CP resulted in higher abdominal fat (P < 0.05). On the 
other hand, Ecobiol® supplementation provided higher BWG and 
FI while lowering FCR (P < 0.05) regardless the dietary CP level. 
No significant changes in cut yield was observed with Ecobiol® (P > 
0.05). No significant changes were observed in mortality for either 
Ecobiol® or CP level (P < 0.05).

Table 1: Performance and carcass parameters evaluated in 
broiler chickens fed two levels of protein with or without Eco-
biol 500® supplementation under challenge conditions

Treatment

Performance parameters 0 to 35 days Cut yields at 35 days
Body 

weight 
Gain
 (g)

Feed
 Intake 

(g)

FCRadj.
(g/g)

Mortal-
ity
(%)

Breast
(%)

Thigh
(%)

Fat
(%)

Normal CP (NCP) 1543 2343 1.520 2.50 18.132 9.750 0.961

NCP + Ecobiol® 1658 2469 1.490 3.33 18.275 9.656 0.974

Reduced CP (RCP) 1480 2344 1.586 3.33 17.206 9.469 1.077

RCP + Ecobiol® 1574 2389 1.519 0.83 18.089 9.740 1.056

SEM 17 19 0.010 0.72 0.184 0.070 0.014

P-
Values

Protein 0.0102 0.2691 0.0064 0.5728 0.149 0.453 <0.0001

Ecobiol® 0.0005 0.0217 0.0054 0.5728 0.186 0.551 0.756

Protein x Ecobiol® 0.6981 0.2565 0.2538 0.2635 0.278 0.213 0.458

Main effects

Protein

Normal 1600a 2406 1.505b 2.92 18.20 9.70 0.967b

Reduced 1527b 2367 1.552a 2.08 17.68 9.60 1.068a

Ecobiol®

0 1512b 2343b 1.553a 2.92 17.70 9.61 1.015

500 g/t 1616a 2429a 1.505b 2.08 18.18 9.69 1.008

CP = crude protein. FCRadj. = feed conversion ratio adjusted for mortality. *Statistics were 

performed using the two-way ANOVA with Tukey means which was deemed significant at 

5 % of probability. SEM=standard error of the mean.

In our study, it was not possible to maintain the performance 
of the birds while reducing dietary CP under challenge conditions. 
Usually, reduced BWG is attributed to a reduced FI, but in the case 
of the health challenges, growth may be impaired due to an in-
crease in the requirements for AA, which are used in metabolic 
processes (Sandberg et al., 2007) or diverted to nourish the in-
nate immune system (Klasing, 2007). Ecobiol® supplementation 
improved growth performance which is consistent with a previous 
study conducted also under challenge condition (De Oliveira et al., 
2019). In addition, performance in RCP diet with Ecobiol® supple-
mentation provided similar results as observed in the birds receiv-
ing NCP diets without Ecobiol®. 

Excluding fat, there is no significant change in carcass parameters 
with CP level or Ecobiol® supplementation. Generally, increased 
starch:protein ratio is associated with greater fat deposition (Crys-
tal et al., 2020), because broilers fed reduced CP diets consume 
relatively more energy than protein and deposit this excess of en-
ergy as lipid (Gous et al., 1990) therefore explaining the results 
obtained herein. 

The calculated AID of the AA are presented in Table 2. No inter-
actions were observed between CP and Ecobiol® (P > 0.05) for 
AID. The supplementation of Ecobiol® significantly increased all AA 
digestibility coefficients, especially lysine, cystine, and valine (P < 
0.05) regardless of the protein level. Except for an increase in the 
AID of valine (P < 0.05), the reduction of CP did not affect other AID 
coefficients (P > 0.05). 
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Table 2: Coefficients calculated for apparent ileal digestibility 
of amino acids of birds on day 35

Treatment
Apparent ileal amino acid digestibility (%)

Lys Met Cys Thr Trp Val Ile Gly Ser All 
AAs

Normal CP (NCP) 86.09 88.18 74.32 78.37 78.28 79.05 81.99 77.16 79.12 80.97

NCP + Ecobiol® 86.63 89.09 76.31 79.27 79.27 81.05 82.81 78.58 80.67 82.78

Reduced CP (RCP) 83.91 88.05 73.19 76.72 75.62 81.61 82.73 74.61 76.57 80.90

RCP + Ecobiol® 87.44 88.13 76.95 79.64 78.27 83.37 83.44 77.18 79.15 82.30

SEM 0.445 0.296 0.589 0.515 0.572 0.467 0.428 0.542 0.581 0.376

P-value

Protein 0.4044 0.4020 0.8698 0.5427 0.1109 0.0044 0.4271 0.0792 0.0797 0.7134

Ecobiol® 0.0144 0.4515 0.0134 0.0631 0.1119 0.0240 0.3798 0.0756 0.0759 0.0372

Protein x Ecobiol® 0.0638 0.4852 0.4147 0.2999 0.3892 0.8747 1.0000 0.3771 0.5070 0.7822

Main effects

Protein

Normal 86.34 88.61 75.25 78.79 78.74 80.05b 82.37 77.82 79.85 81.87

Reduced 85.67 88.09 75.07 78.18 76.95 82.49a 83.08 75.98 77.86 81.60

Ecobiol®

0 85.00b 88.12 73.75b 77.54 76.95 80.41b 82.36 75.97 77.85 80.93b

500 g/t 87.06a 88.58 76.65a 79.47 78.74 82.29a 83.15 77.83 79.86 82.52a

CP = crude protein. *Statistics were performed using the one-way 
ANOVA with Tukey means, which was deemed significant at 5 % of 
probability. SEM=standard error of the mean.

It has been shown that the birds submitted to coccidial vac-
cine challenge have increased endogenous AA losses, which can 
partially explain the decreased AID and the SID values (Adedokun 
et al., 2016). Although these losses were not measured, there is a 
big possibility that Ecobiol® has contributed to decreased endog-
enous AA flow and, therefore, higher AID values (especially Lys, 
Cys and Val). The increase in about 2 % of digestibility, mainly for 
lysine, potentially explains the results we obtained in which Eco-
biol® supplementation in RCP diets resulted in similar performance 
as observed in broilers fed NCP diets without Ecobiol®. 

Health parameters, short chain fatty acid and microbial quan-
tifications at day 16

The results of the qPCR analysis are presented in Table 3. 
There was an interaction between CP and Ecobiol® supplementa-
tion for C. perfringens, where the lowest value observed was ob-
tained in the group fed the combination of both (P < 0.05). Regard-
less the CP level, birds fed Ecobiol® had higher cecal content of 
Bifidobacterium and Ruminococcus spp. The CP reduction alone 
did not affect cecal bacteria population (P > 0.05).

Table 3: Quantification of bacterial groups in cecum at day 16 
of broiler chickens fed two levels of protein with or without 
Ecobiol 500® supplementation under challenge conditions 

Treatment
Bacterial count (Log gene copies/g)

Bacillus 
spp.

Bacteroi-
des spp.

Bifidobacterium 
spp. 

Lactobacillus 
spp.

Clostridium 
perfringens

Ruminococ-
cus spp.

Normal CP (NCP) 7.06 10.44 5.50 9.40 10.40a 9.62

NCP + Ecobiol® 7.74 10.56 6.92 9.51 10.27a 9.88

Reduced CP 
(RCP) 7.28 10.63 5.12 9.42 10.32a 9.80

RCP + Ecobiol® 7.45 10.58 5.84 9.42 9.50b 9.95

SEM 0.13 0.04 0.24 0.04 0.12 0.04

P-Values

Protein 0.8136 0.2010 0.1595 0.6572 0.0828 0.1359

Ecobiol® 0.1272 0.7608 0.0268 0.5278 0.0466 0.0178
Protein x Ecobiol® 0.3531 0.2981 0.2641 0.5664 0.0392 0.4759

Main effects

Protein

Normal 7.43 10.50 6.09 9.46 10.32 9.76

Reduced 7.37 10.61 5.48 9.42 9.95 9.88

Ecobiol®

0 7.18 10.54 5.33b 9.41 10.35 9.71b

500 g/t 7.60 10.57 6.33a 9.47 9.92 9.91a

CP = crude protein. *Statistics were performed using the two-way ANOVA with Tukey 

means which was deemed significant at 5% of probability. SEM=standard error of the 

mean. 

The results of the VFA quantification are presented in Table 4. 

No interaction was observed between CP and Ecobiol® supplemen-

tation (P > 0.05) for the volatile fatty acids (VFA). Birds fed diets 

with Ecobiol® presented higher cecal content of acetate, lactate and 

butyrate whereas Isobutyrate and Isovalerate where reduced (P < 

0.05) regardless of CP level. The reduction in protein lead to higher 

cecal content of acetate, propionate and butyrate whereas lactate 

was reduced (P < 0.05). 

Table 4: Quantification of the volatile chain fatty acids (VFA) 
produced in cecum at day 16 of broiler chickens fed two levels 
of protein with or without Ecobiol 500® supplementation under 
challenge conditions

Treatment
Volatile fatty acid concentration (umol/g)

Formic Acetic Propionic Isobutyric Butyric Isovaleric Valeric Lactic Succinic
Normal CP (NCP) 1.02 64.52 5.45 1.04 15.29 0.56 1.49 3.68 15.31

NCP + Ecobiol® 0.83 68.30 4.66 0.79 15.04 0.45 1.21 7.81 13.64

Reduced CP (RCP) 0.79 67.86 6.93 1.44 15.56 0.75 1.82 1.56 10.97

RCP + Ecobiol® 1.42 84.42 7.04 0.90 24.58 0.40 1.61 3.50 18.78

SEM 0.13 2.37 0.40 0.08 1.33 0.04 0.10 0.62 1.37

P-Values

Protein 0.4020 0.0305 0.0170 0.0803 0.0395 0.4679 0.0542 0.0084 0.8347

Ecobiol® 0.2938 0.0206 0.7068 0.0043 0.0338 0.0039 0.1952 0.0196 0.1868

Protein x Ecobiol® 0.1398 0.1268 0.5709 0.3083 0.0795 0.1234 0.9155 0.0565 0.0879

Main effects

Protein

Normal 1.15 66.49b 5.04b 0.91 15.17b 0.50 1.34 5.56a 14.44

Reduced 0.92 76.14a 6.99a 1.16 20.39a 0.56 1.71 2.75b 15.01

Ecobiol®

0 0.89 66.33b 6.28 1.27a 15.44b 0.66a 1.67 2.72b 12.88

500 g/t 1.18 76.68a 5.98 0.85b 20.77a 0.42b 1.43 5.16a 16.50

CP = crude protein. *Statistics were performed us-
ing the one-way ANOVA with Tukey means, which 
was deemed significant at 5 % of probability. 
SEM=standard error of the mean. 

Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 has the ability to pro-

duce amylases that could enhance dietary starch digestion and fa-

vor the proliferation of lactic acid bacteria (Diaz, 2007). This could 

partially explain the higher lactic acid concentration with Ecobiol® 
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supplementation but not with protein reduction alone (Table 4). Both 

lactate and acetate produced by members of the Bifidobacterium 

spp. can cross-feed other families of bacteria such as Ruminococ-

caceae and Lachnospiraceae which are capable of using lactate to 

produce butyrate (Onrust et al., 2015; Moens et al., 2017). Since 

the supplementation with Ecobiol® increased both Bifidobacterium 

and Ruminococcacus spp. (Table 3) we can assume a cooperative 

benefit of this cross-feeding mechanism and, thus, resulting in high 

production of caecal, acetate and butyrate (Table 4). In addition, 

butyrate plays a big role in the control of C. perfringens (Timber-
mont et al., 2010) and this explains the reduction observed in our 

study with the combination of reduced CP and inclusion of Ecobiol® 

(Table 3).

Lactate can be converted to propionate through enzymatic re-

actions, which is modulated by some members of Lachnospiraceae 
(Flint et al., 2015), which we did not quantify but could potentially 

explain the higher production of propionate with the group fed re-

duced CP. Butyrate and acetate are known to have a positive effect 

on energy metabolism and gut health (Topping and Clifton, 2001) 
and both supplementation of Ecobiol® and CP reduction enhanced 

the production of these two VFA. Isovaleric and Isobutyric acids are 

products of the bacterial fermentation of leucine and valine, respec-

tively (Allison 1978). These two VFAs are increased in the pres-

ence of Eimeria and C. perfringens together (Stanley et al. 2014) 
and the reduction of these two VFA with Ecobiol® supplementation 

may indicate that B. amyloliquefaciens CECT 5940 is able to ame-

liorate the negative effects of the challenge.

The results of the serum uric acid (UA) measured at day 16 

and the footpad dermatitis (FPD) and litter humidity (LH) evalua-

tion at day 35 are presented in Table 5. There was no significant 

interaction between CP and Ecobiol® for UA at day 16 or FPD and 

LH at day 35 (P > 0.05). In addition, no significant changes were 

observed with supplementation of Ecobiol® in UA, LH or FPD (P > 

0.05). On the other hand, we observed a reduction in UA at day 16 

with the reduction of CP as well as reductions in LH and, conse-

quently, reduction of FPD (P < 0.05). 

Our previous study showed that Ecobiol® can improve scores 

for litter quality and FPD (De Oliveira et al., 2019), but it was not 

the case in our present study. On the other hand, the benefits of 

CP reduction are often mentioned in the literature. A reduced CP 

content in broiler diets can reduce water intake because there is 

a reduced need to excrete the excess of nitrogen (Bailey, 1999); 
consequently, there is reduced risk of wet litter and reduced risk 

of footpad lesions (Martland, 1985). Moreover, field experiences 

show that low CP levels in broiler diets can reduce the risk of diges-

tion problems and necrotic enteritis (van Harn et al., 2019).

Table 5: Serum uric acid concentration measured at day 16 
and the footpad dermatitis (FPD) and litter humidity (LH) eval-
uation at day 35 of broiler chickens fed two levels of protein 
with or without Ecobiol 500® supplementation under challenge 
conditions

Treatment
D16 D35

Serum uric acid
 (mg/dL)

FPD
(0-4)

LH
(%)

Normal CP (NCP) 6.822 0.164 27.573
NCP + Ecobiol® 6.429 0.208 27.844
Reduced CP (RCP) 5.736 0.100 16.985
RCP + Ecobiol® 4.842 0.083 23.463
SEM 0.220 0.015 1.558

P-values

Protein 0.0007 0.0010 0.0132
Ecobiol® 0.0683 0.7606 0.2428
Protein x Ecobiol® 0.8797 0.2049 0.2819

Main effects

Protein
Normal 6.626a 0.184a 27.709a

Reduced 5.260b 0.091b 20.224b

Ecobiol®

0 6.316 0.134 22.279
500 g/t 5.636 0.142 25.654

* Statistics were performed using the two-way ANOVA with Tukey means which was 

deemed significant at 5 % of probability. SEM=standard error of the mean. 

Both CP reduction and Ecobiol® supplementation have their 
own benefit to improve gut health and welfare, with many of them 
confirmed in the current study. The lack of interactions between 
Ecobiol® and CP reduction means that both responses are inde-
pendent, except in the case of C. perfringens reduction in cecum. 
In conclusion, the reduction of protein contributes to improve litter 
quality and decrease footpad dermatitis, but providing Ecobiol® in 
combination with reduced protein could be a safe solution to avoid 
performance losses with unexpected pathogenic infection.

Conclusions

·	 Regardless of protein level, feeding B. amyloliquefaciens 
CECT 5940 (Ecobiol®) promoted performance (FCR and 
WG), improved apparent ileal digestibility (Lys, Cys and 
Val), increased cecal population of Bifidobacterium and 
Ruminococcus spp., and increased cecal production of 
acetate, lactate and butyrate while decreasing the isobu-
tytrate and isovalerate.

·	 Regardless of Ecobiol® supplementation, the reduction in 
protein reduced plasma uric acid, litter humidity, footpad 
dermatitis, and increased cecal production of acetate, bu-
tyrate and propionate. A synergic effect of protein reduc-
tion and Ecobiol® supplementation resulted in lower C. per-
fringens in the cecum. 
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 · Causes related to vaccination procedures.

The writer mentioned the importance of taking 
into account all these factors in order for the 
vaccination  programs to be implemented properly, 
especially when they are under veterinary.

4. Calculated energy from methionine sources

Eng. Ashraf A. Khalil

In this article, the author reviews the mechanism 
of calculating energy for the amino methionine 
acid from various sources and the importance of 
this and its relationship to calculating the total 
energy in the bush, and the effect of this on the 
growth of birds and the synthesis of other safe 
acids in the body of the bird

5. Lighting programmes for broiler.

Dr. Khaled Okasha

In this article the author discussed in details 
different lighting programme used  for broiler, and 
factors affecting lighting programs which includes:

· Lighting intensity 

· Photoperiods.

· Wave length.

Types of lighting program  includes:

Restricted  lighting program.

Intermittent lighting  program.

6. Avian influenza (H9N2)

Eng. Ahmed A. El-Skout

The outlines the most important procedures to be 
followed for the prevention of influenza virus

• Pay attention to bio- security and commitment to 
its applications

• Using disinfectants around poultry houses on an 
ongoing basis.

• Live birds should not be sold

• Vaccination

Breeders: vaccination (3) times for the delivery 
of Abs to broiler flocks,  the vaccine is injected 
intravenously or subcutaneously every 8-6 weeks 
depending on the epidemiology of the area and the 
measurement of the Abs titers. 

Broilers chicken: vaccination is useless or useful 
because the infection occurs early in advance 
of vaccination because of poor bio-security and 
low program of cleansing and the absence of 
preventive measures to protect the farm.

7. The importance of global partnership in 
fighting Avian Influenza.

Dr. Wafaa M. Tibn

In this article, the author highlighting the global 
effort to control Avian Influenza, and the role of 
different organization and international bodies 
concerned with avian influenza.. Among many 
international bodied, World Health Organization 
(WHO), Food and Agriculture Organization (FAO)  
and Animal Health organization (OIE) have major 
roles in fighting avian influenza. These organization 
outlined the recommended measures for prevention 
and control of avian influenza in countries with 
different epidemiological situations such as free 
status, sporadic outbreaks, spreading outbreaks and 
endemic status. 

8. PCR sample collection methods.

Dr. Hossam Bakri

In this article, the author give practical advices 
on method used for PCR sample collection using 
FTA cards, and the advantages of using this type of 
collection material’s in terms of disease contaminant 
and easy and rapid way for collection.

Main topics - Issue No. 32
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1. Recent methods to control poultry 
outbreaks?

Dr. Hany M. Sheta

In this article the author discussed three modern 
methods for poultry epidemics control at three 
phases before, during and after the epidemic.

An early warning system named Be Seen, Be Safe 
depending on cellular phones, tablets and GPS 
systems (devices) is used to create a Geo-fencing 
around poultry farms to trace all visitors of the farm 
achieving efficient traffic control during an outbreak 
to prevent transmission of the disease.

Rapid response for outbreak need mass killing of 
large amount of birds inside poultry farm to provide 
efficient containment of the disease. It can be 
achieved using water based foam which considered 
a fast, efficient and human way for mass disposal of 
birds in an outbreak.

Using modern disinfectant such as 
NANOSILVERAL, with its wide-spectrum and 
very favorable affectivity on various pathogens as 
well as its being environmentally friendly (i.e., no 
carcinogenic, teratogenic, or allergic effects on the 
respiratory system or the skin), is considered as a 
highly effective antiseptic in the field. Moreover, 
due to its anti-corrosive properties and not develop 
pathogens resistance, effective in a wide pH 
range, and good resistance to humidity and heat, 
NANOSILVERAL can be a suitable substitute 
for chemical disinfectants during outbreak in the 
process of disinfection.

2. Rodents  and Avian Influenza.

Prof. dr. Salah S. Abdel Rhaman

Rodents can be abundant around poultry houses, 
share their habitat with waterfowl and can readily 
enter poultry houses. In this article the author 
describes current evidence of the potential role of 

rodents in AIV transmission from wild birds to 
poultry and between poultry houses.

Survival of AIV from waterfowl in poultry house 
surroundings and on the coat of rodents suggests 
that rodents are likely to act as mechanical vector. 
AIVs can replicate in rodents without adaptation, 
resulting in high viral titres in lungs and nasal 
turbinates, virus presence in nasal washes and 
saliva, and transmission to naive contact animals. 
Therefore, active AIV shedding by infected 
rodents may play a role in transmission to poultry. 
Further field and experimental studies are needed 
to provide evidence for a role of rodents in AIV 
epidemiology.

Making poultry houses rodent-proof and the 
immediate surroundings unattractive for rodents 
are recommended as preventive measures against 
possible AIV introduction.

3. Causes of vaccination failure in poultry.

Dr. Hazem Ibrahim

In this article, the author addresses very important 
instructions on how to conduct the immunization 
process in the field and the factors that affect it, 
which may lead to the failure of APB work. The 
immunization process fails completely:

The reasons that lead to the failure of the 
immunization process were divided into four 
groups as follow

· Causes related to vaccine:

Such as the type of pathogen in the vaccine, and 
the way to prepare the vaccine ... etc.

· Causes related to bird:

Such as the age, type of bird, its immune status, 
etc.

· Causes related to the environment of the bird

Such as a viral load in birds  environment and the 
density of birds .. etc
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In light of the great competition between do-
mestic and international poultry companies 
for their market share, expansion and attract-
ing new consumers in our Arab world, There 
are many factors affecting success in achiev-
ing that, foremost of which is quality (Product 
quality) as it is one of the most important suc-
cess factors for survival in competition at all 
levels, national and international, as it is one of the most 
important requirements of consumers with regard to the 
goods they buy, which guarantee them receiving products 
produced and reached to them according to the approved 
standard specifications.

From this standpoint, the most successful factor that lets 
poultry companies stay on market and compete with oth-
ers is to take the lead in adopting a quality strategy through 
the use of techniques and tools to achieve the quality that 
suits the their companies and workers.

Providing and continuously striving to find a suitable envi-
ronment to improve quality by identifying the needs of so-
ciety and working to satisfy them and raise the efficiency of 
performance for its employees and training them to achieve 
the principle of quality in all stages of production. so that, 
the Concept of quality becomes a work culture within the 
company that leads to raising efficiency and continuous 
improvement in the quality of products and services that 
increase consumer confidence in the company’s products.

 By: Ahmad H.
Al-Bashairah
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