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مقدمةمقدمة

 فروج دجاج تربية من المرجوة االھداف المربي تحقيق دون حائال تقف التي العقبات اھم من واحدة اليوم التنفسية االمراض اصبحت
 الى الجديدة العروق من عدد دخول مع متوازي وبشكل الظاھرة بلدناھذه في االخيرة السنوات فترة في وتفاقمت برزت وقد , الالحم
.2003 عام بعد واالقليمي العربي محيطه على العراق في الدواجن تربية قطاع شهده الذي واالنفتاح العراقية السوق

 مقدمتهم وفي الجميع من يتوجب كان بمرونة تقبلها المختص الفني وال المربي ال يستطع لم التي المتغيرات ھذه مثل ظل وفي
 2003 عام منذ يحدث فلم , اليوم نعيشه الذي الجديد الواقع مع تتالئم جديدة بعقلية التعامل البالد في الزراعي القطاع عن المسؤولين

 الخارطة دراسة اعادة وخصوصا شاملة تقييم اعادة الى يحتاج الذي القطاع ھذا يعيشها التي للمشاكل تقييم اعادة اي االن حد والى
  عام بعد االقليمي الجوار دول و العراق شهدھا التي المماثلة المرضية الجائحات االعتبار بنظر اخذين المنطقة في االقليمية الوبائية
. الجوار دول تعانيه ما عن منعزلة حالة انه على العراق حالة الى النظر يتم ان دون 2003
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اساسیات الحمایة من االصابات التنفسیةاساسیات الحمایة من االصابات التنفسیة

الحيوي االمن شروط تطبيق �

المناسبة اللقاحات استخدام �

المدروسة التلقيح مواعيد �

الصحيحة االعطاء طريقة �

التنفسي للجهاز والمجهدة للمناعة المثبطة العوامل من الحماية �



!!!!؟؟اللقاحات ال تحمي من المرض اللقاحات ال تحمي من المرض 



قواعد ذھبیة لنجاح عملیة  التلقیح ضد االمراض التنفسیةقواعد ذھبیة لنجاح عملیة  التلقیح ضد االمراض التنفسیة

  . باالمراض االصابة من الطير يقي ال وحده التلقيح ان حيث القاعات وخارج داخل الحيوي االمن شروط تطبيق ضرورة �

 الصد حائط تشكل النها )االھم وھي( الموضعية الخلوية المناعة وخصوصا متكامل بشكل الطير في المناعة خطوط جميع تحفيز �
 للجزء المبطنة المخاطية الطبقة خاليا تستخدم IB و النيوكاسل مثل التنفسية الفايروسات ان نعلم فكما االصابة حدوث تمنع التي االول

 ويتم تحديدا الجزء ھذا في الخلوية المناعة تحفيز يوجب االصابات ھذه من الطير حماية فان لذلك للتكاثر الجهازالتنفسي من االعلى
 من االول اليوم في يكون ان جداويفضل مبكر وبعمر الخلوية للمناعة المحفزة بالعين والتقطير الخشن الرش برامج تطبيق عبر ذلك
. السالبة االمية المناعة مع تداخل اي يسبب ال صحيح بشكل البرامج ھذه مثل تطبيق ان علما الطير عمر

. التلقيح منطقة في الموجودة الحقلية العتر طيف تغطي التي المناسب جيني االنتي التركيب ذات المناسبة العتر استخدام �

 تقل ال الغالب في ( ومعقولة منطقية زمنية وبفواصل جيد بشكل الخلوية المناعة تحفيز على يعتمد مدروس لقاحات برنامج استخدام �
 دون االصابة من لوحده اليحمي كونه المتاخرة االعمار في الزيتي اللقاح على االعتماد وعدم ) يوما 17 عن تزيد وال يوما 13 عن

 لتحفيز مبكر وبوقت للمناعة الداعمة الزيتية اللقاحات اعطاء ضرورة من بالرغم , التنفسي الجهاز خاليا في موضعية مناعة وجود
. كامل بشكل عليها االعتماد عدم ضرورة له االنتباه يجب ما ولكن ممكن وقت باسرع الدموية المناعة

 جميع لحماية كافي بشكل متجانسة وغير المستوى مجهولة كونها لوحدھا الطير حماية على قادرة غير الطبيعية االمية المناعة �
 في وخصوصا واحد يوم بعمر المضعفة الحية اللقاحات باعطاء التبكير يجب لذلك المبكرة االعمار في حتى الواحد القطيع في الطيور
 لحجز الحقلي المرضي للفايروس  الفرصة اعطاء يعني مبكر بعمر الحي اللقاح باعطاء التبكير عدم ان حيث الشديدة الوبائية مناطق
 زمنية فترة بعد االصابة حدوث الى يؤدي مما بالتكاثر والبدء التنفسي الجهاز من االعلى الجزء لخاليا المبطنة الطبقة خاليا في مكانه

. الطبيعية القطيع لمقاومة وفقا تقصر او تطول قد



NDNDالنیوكاسل النیوكاسل 

Paramyxo عائلة من فايروس Viridi  فايروسات 9 تحتها تندرج التي AMPV AMPV النيوكاسل فايروس بينها ومن 1-9 1 
.الطيور من اخرى انواعا الباقية المجموعة تصيب بينما الدجاج يصيب الذي الوحيد

 مدينة في الدجاج قطعان في حصل شديد وباء بعد اكتشافه تم ثم 1926 عام اندونيسيا في االولى للمرة النيوكاسل فايروس اكتشف
 الشديدة االوبئة يحدث وراح العالم بقاع اغلب في انتشر الذي المرض اسم اشتق المدينة اسم ومن 1927 عام االنكليزية نيوكاسل
.الدجاج تصيب التي االخرى االمراض جميع بين من النفوق معدالت اعلى ويسبب

نيوكاسل لمرض مسبب فايروس يعتبر 0,7 من اكثر ICPI امراضية معامل له  AMPV1 فايروس اي

 يوم بعمر االفراخ من معين عدد مخيخ  حقن عبر قياسه ويتم درجة 2 الى الصفر من ويبدا النيوكاسل فايروس ضراوة مقياس وھو (
) اسبوع ولمدة حقنها من ساعة 24 بعد النفوق ونسبة السريرية االعراض حدوث نسبة ومالحظة النيوكاسل فايروس بمستخلص واحد

معروفة اشكال 3 للمرض

1-Velogenic الى باالضافة شديدة وعصبية تنفسية جداواعراض عالية ھالكات وتسبب االمراضية شديدة النوع ھذا فايروسات 
. اقل او حقنه من 60 خالل الدجاج بيض جنين تقتل ان بامكانها الهضمية القناة في الشديدة النزفية االفات

2- Mesogenic في خفيفة وعصبية الغالب في واضحة تنفسية واعراض  متوسطة ھالكات تسبب الضراوة متوسطة فايروسات 
بها حقنه من ساعة90- 60 بين فترة خالل الدجاج بيض جنين وتقتل االحيان بعض

3- Lentogenic واطئة ھالكات وتسبب الدجاج بيض جنين لقتل ساعة 90 عن تزيد فترة الى وتحتاج االمراضية واطئة وتعتبر 
. ھضمية احيانا و بسيطة تنفسية واعراض



 وال والخمول العلف استهالك  انخفاض خاللها يحصل  اسبوع على تزيد وال ايام 3 عن التقل حضانة بفترة نيوكاسل مرض يمتاز
. فقط البسيطة التنفسية االعراض بعض احيانا يالحظ وقد العصبية وخصوصا اعراض اي الفترة ھذه خالل يالحظ

 النسيجية الطبقة في ويتكاثر للطير التنفسي الجهاز من االعلى للجزء المخاطية باالغشية الفايروس التصاق عبر االصابة تحصل
 التكاثر في الفايروس يبدا حيث االصابة تستفحل ذلك عند Viremia حالة تحصل حيث الدم مجرى الى منها ينتشر ثم ومن الطالئية

 كالشلل الحادة العصبية االعراض يسبب مما المركزي العصبي الجهاز الى االخيرة المرحلة في يصل ثم الهضمية والقناة الطحال في
. المرض من والمتقدمة الشديدة الحاالت في الطيور تنتاب التي الرقبة والتواء



برامج التلقیحبرامج التلقیح

الحیة اللقاحات

•Hitchner B1

 وال المبكرة االعمار في المناعة ھذه اختراق في يفشل انه حيث العالية االمية المناعة ذات االفراخ في  خصوصا كافية حماية يوفر ال
. جدا قصيرة لفترة سوى تاثيره يستمر

الالسوتا •

 مما العاليه ضراوته بسبب جيني االنتي تركيبه خواص من االستفادة معها يصعب سلبية له ولكن B1 عترة من وتاثير كفاءة اكثر لقاح
 الفراخ خصوصا ممكنه غير النيوكاسل ضد الكاملة الحماية لتوفير جدا الضرورية بالعين التقطير او بالرش اعطاؤه عملية يجعل
  . اللحم فروج

المعوية العتر •

 اضعف فعل ردات تسبب فهي لذلك الهضمي الجهاز ھو الطبيعي تكاثرھا مكان , التلقيح بعد الفعل ردات لمنع اللقاحات ھذه طورت
 يؤدي قد مما والكبد االمعاء او البنكرياس في مالحظتها يمكن ولكنها فعل ردات تعطي ال انها يعني ال ھذا ولكن بالرش اعطائها عند
.  احيانا محدود جيني انتي تركيب ذات بالمقابل انها كما  الهضمية القناة تضخم بسبب النمو تاخير الى

ICPI عشرين من اكثر ومنذ االوسط الشرق منطقة في المنتشر التنفسي الفايروس المقابل وفي. 0,1 الى 0,0 بين المعوية للعتر 
 الضعيفة العتر ھذه مثل تستطيع لن شديد تحدي ھكذا مثل ضل وفي1,89 الى االحيان بعض في تصل شديدة بضراوة يمتاز عاما

االصابة لمقاومة الطير اليها يحتاج التي الكافية الحماية توفير



3030الكلون الكلون 

 30 كلون لقاح یعطي , Cloning  اواالنتقاء العزل عملیة بواسطة التقلیدیة الالسوتا عترة من مطور لقاح ھو 30 الكلون لقاح
 , الالسوتا یوفرھا التي تلك من اكثر ومتجانسة عالیة وحمایة الضعیفة ھتشنر عترة تسببها التي تلك من اقل التلقیح بعد فعل ردة
 لقاح استطاع بینما ضراوته درجة مع طردیا تتناسب اللقاح یوفرھا التي الحمایة بان صحیح غیر اعتقاد الماضي في ھناك كان

الخاطيء االعتقاد ھذا دقة عدم اثبات 30 كلون



CloningCloningالعزل او االنتقاء العزل او االنتقاء 

 امراضيتها درجة و البايولوجية صفاتها في المختلفة المستعمرات من عدد من تتكون  non-cloned منقاة غير لقاح عترة اي
 مستعمرات منتجة المرات لماليين انتاجها اعادة ويتم واحدة فايروس اختيارجزيئة Cloning واالنتقاء العزل بعملية ويتم, وتاثيرھا
 لقاحات انتاج ميدان في طفرة انترفت احدثت , ومتجانس كفوء لقاح النتاج انتقائها تم التي الجزيئة صفات نفس لها كبيرة فايروسية
 بحيث تماما امينة انها لدرجة التقليدية الالسوتا عترة من اقل بضراوة تمتاز التي المنتقاة العزلة 30 الكلون عترة بانتاجها النيوكاسل

 الالسوتا توفرھا التي الحماية في العالية والكفاءة جيني االنتي التركيب بنفس و الطير عمر من االول اليوم منذ بالرش اعطاؤھا يمكن
التقليدية

.



على العتر االخرىعلى العتر االخرى  3030تجارب تبین افضلیة لقاح كلون تجارب تبین افضلیة لقاح كلون 





IBIBالتھاب القصبات المعدي التھاب القصبات المعدي 

 والشكل الحجم ناحية من والبارامسكو المكسو لمجموعة كبير حد الى مشابهة صفات له فايروس الكورونا مجموعة من فايروس
.الكورونا مجموعة ضمن يصنف جعله الكاسية البروزات من لعدد امتالكه ان اال والتاثير

 مواجهة كيفية في حائرا يقف سواء حد على والمربي المختص يجعل مما به يمتاز الذي الهائل جيني االنتي التنوع IB مرض مشكلة
 العتر على ونتعرف جيدا الحالة ندرس ان االصابات من النوع ھذا ضد وقاية برنامج نضع عندما دائما نفكر ان فعلينا , الفايروس ھذا

... متغيرة مشكلة ضد واسعة حماية نوفر ان يجب اننا دائما االعتبار بنظر اخذين المجاورة والمناطق المنطقة في الموجودة

 لمواجهة اليوم تستعمله ان مناسبا يكون ال قد سنوات 10 قبل تستعمله كنت ما وان غدا يصح ال قد اليوم يصح ما ان يعني مما
.معينة منطقة في الموجودة الفايروسات في حصلت التي الجديدة التغيرات

 والبدء الهالكات ظهور قبل ساعة 24- 12 الحاالت من كثير في تتعدى ال قد التي القصيرة الحضانة بفترة IB فايروس يمتاز
 بتطبيق يتمثل قوي دفاعي صد حائط ھناك يكن لم اذا خاصة ساعة 72 الغالب في تتجاوز ال فانها حال اي وعلى  السريع بالتصاعد

 من االول اليوم في تكون ان ويفضل مبكرة وباعمار الموضعية الخلوية للمناعة المحفزة بالعين التقطير او الخشن بالرش التلقيح برامج
 الممرضة الحقلية الفايروسات من قريب جيني انتي تركيب لها عتر وباستخدام الوبائية شديدة المناطق في خصوصا الطيور عمر

.معين بلد او معينة منطقة في المتواجدة



IBIBالتھاب القصبات المعدي التھاب القصبات المعدي 

.العلف استهالك في ھبوط بسبب رديئة غذائي تحويل نسب •

 االصابة عند خصوصا اصال المرھقة الطير  كلى ترھق والتي الثمن المرتفعة والفيتامينات الحيوية المضادات استعمال ازدياد •
.الكلوية بالعتر المعروفة العتر انواع ببعض

 الطبيعية الفترة من يطيل قد الذي CRD المزمن التنفسي المرض او الهوائية االكياس التهاب مثل الثانوية او المرافقة االصابات •
.والخسائر الهالكات نسب ويضاعف للمرض

 ولكن المصابة القطعان من %40-25 من تتراوح الشدة المختلفة IB فايروسات من باي االصابة بها يتسبب التي الهالكات نسبة •
.%100-90 الى النفوق بنسبة ترفع قد نفسه IB اصابة من وطأة اشد احيانا تكون قد والتي المرافقة االصابات

 التلقيح برنامج في ادخالها وجب المغايرة بالعتر االصابات وجدت فحيثما المنطقة تلك في الموجودة العتر على يعتمد التلقيح برنامج •
.العتر ھذه بمثل للتلقيح فالداعي وبعكسه



IB IB 44//9191العتر المغایرةالعتر المغایرة

IB لقاح يستعمل والتي المشتركة جينية االنتي الصفات من عدد في تشترك IB فايروسات من معروفة مجموعة ھناك كانت السابق في
H120 او Ma5التقليدية العتر او ماشاسوتس مجموعة عليها ويطلق منها للوقاية

 بالعترة يعرف ما او D247 عترة مثل اوروبا من مختلفة مناطق في IB بمرض اصابات تظهر بدات الماضي القرن سبعينيات ومنذ
.91-4 المغايرة العترة اسم اشتق ومنها 1991 عام من نيسان في ھولندا في حصل الذي الوباء او االيطالية

 عتر وظهرت بل االوسط والشرق اسيا شرق جنوب مثل العالم من اخرى مناطق تغزو العتر ھذه بدات الجديدة االلفية بداية ومنذ
 تتميز التي QX الصينية العترة وثم اوسطية الشرق العترة عليه اطلق ما ومنها اوربا في الموجودة تلك عن تختلف مغايرة جديدة

 Ma5 المغايرة العتر مع جزئيا يشترك الذي  جيني االنتي وتركيبها احيانا مبكرة وباعمار الالحم فروج واصابات الشديدة بوبائيتها
. اخر جزء في المغايرة 91-4 عترة ومع

 التي االوبئة من المختبري التثبت بعد المختصة الجهات بتسجيله وقامت رسمي بشكل اللقاح ھذا ادخلت تقريبا المنطقة دول جميع
 االردنية المملكة و وايران وتركيا والكويت العربيةالسعودية المملكة للعراق المجاورة البلدان تلك ابرز ومن البلدان تلك في حصلت

 البدء في 2008 عام االخضر الضوء اعطت التي السورية العربية الجمهورية كانت القائمة ھذه الى انضم بلد واخر الهاشمية
 باسعار للمربين وتوزيعه سنويا اللقاح ھذا استيراد على الدوالرات ماليين بصرف حكوماتها تقوم الدول ھذه بعض ان علما ,باستخدامه

.ايران الجارة الدول تلك بين ومن االخرى االنواع ببقية مقارنة نسبيا ثمنه الرتفاع نظرا مدعومة



9191--44ضد عترة ضد عترة   HH120120الحمایة التي یوفرھا لقاح الحمایة التي یوفرھا لقاح 



IB لقاح H12O لقاح لذلك التقليدية العتر ضد حتى كافيه حماية يوفر ال التقليدي Ma5 العتر وجدت حيثما , االفضل يعتبرالبديل 
91-4 عترة بادخال التلقيح برنامج توسيع وجب ذلك من التاكد وتم لها االصابات وظهرت المغايرة



بحث منشور في مجلة امراض الدواجن العالمیة یبین تاثیر بحث منشور في مجلة امراض الدواجن العالمیة یبین تاثیر 
اللقاحات المختلفة ضد عتر مختلفة لفایروس التھاب القصبات اللقاحات المختلفة ضد عتر مختلفة لفایروس التھاب القصبات 

IBIB

 من بي االي فايروس تاثير مدى يقاس
 في يسببها التي التحطيم درجة خالل

 الرغامي سطح على الموجودة الهديبات
 ضراوة لتصنيف مقياس وجد لذلك

 ھذه على يعتمد بي االي فايروسات
 وفعال كفوء بلقاح التلقيح فعند الجزئية

 الهدبية الخاليا في تحطيم اي يحدث لن
 المنشور البحث , للرغامي المبطنة

 91-4 لقاحي استخدام كفاءة مدى يبين
 انواع من الحماية في سوية Ma5 و

 المرضية بي االي عتر من مختلفة
 مناعة يعطي معا النوعين فاستعمال
 ضد الحماية من تزيد مشتركة تصالبية

 من المعروفة العتر انواع اغلب
 واحد نوع على االقتصار اما المرض

 من تحمي  متكاملة حماية يوفر فلن
.الطويل المدى على بالمرض االصابة









عدد العینات التي تم فحصھا في مختبرات انترفت الشرق االوسط عدد العینات التي تم فحصھا في مختبرات انترفت الشرق االوسط 
    QXQXالصینیة الصینیة 9191--44واعطت نتائج ایجابیة من ناحیة وجود عترة واعطت نتائج ایجابیة من ناحیة وجود عترة 



عدد العینات التي تم فحصھا في مختبرات انترفت الشرق االوسط عدد العینات التي تم فحصھا في مختبرات انترفت الشرق االوسط 
    QXQXالصینیة الصینیة 9191--44واعطت نتائج ایجابیة من ناحیة وجود عترة واعطت نتائج ایجابیة من ناحیة وجود عترة 



التداخل بین التلقیحاتالتداخل بین التلقیحات

 الخاليا لطبقة الموضعية المناعة تحفيز ھو التنفسية الفايروية االصابات ضد تلقيح برنامج اي نجاح مفتاح ان بوضوح نعلم ان يجب
 ھذا في الخلوية المناعة لتحفيز االمثل الحل ھو التقطير او الرش برنامج تطبيق يعتبر لذلك التنفسي الجهاز من االعلى للجزء المبطنة
 ال التلقيح برامج تطبيق ان حسابنا في وضعه يجب ما ولكن المثالية التربية ظروف في يوما 25-18 من تدوم ولفترة تحديدا الجزء
  عن والتزيد يوم13 عن ظرف اي تحت تقل ال واخرى تلقيحة بين مدروسة زمنية فواصل ترك يتم ان ودون عشوائيا يكون ان يمكن
 امراض لعدة برامج استخدام عند وحتى بل الواحد المرض حالة في ليس بينها فيما تتداخل قد المتقاربة اللقاحات ان والسبب يوما 17

. متقاربة فترات في IB القصبات والتهاب كالنيوكاسل تنفسية

 لذلك يوما 14 كل وبحدود واخرى فترة بين دائم بشكل تتجدد التنفسي للجهاز االعلى والجزء الهوائية للقصبة المبطنة الطبقة خاليا
 ھو والذي الجزء ھذا في الحماية تامين الستمرار يوما 14 كل التقطير او بالرش التنفسية الفايروسية اللقاحات اعطاء نعيد ان يجب

 من النوع ھذا لتامين الشرب بماء التلقيح او الزيتية اللقاحات اعطاء عملية تنفع لن وبعكسه الفايروس فيه يتكاثر الذي االول المدخل
.الموضعية الحماية

 نحتاج بينما بالمغايرة واخرى التقليدية بالعتر مرة IB مرض ضد لمرتين الطير تلقيح عن يقل ال ما نحتاج اننا سنعلم بسيطة وبحسبة
 تربية فترة خالل رشات 6-5 سنعطي اننا اي النيوكاسل ضد )يوما 17- 14 كل( تلقيحات 3 عن االشكال من شكل باي يقل ال ما

 التي التلقيحات بين التداخل حصول احتمالية الى اضافة شديد اجهاد عامل يعتبر ما وھذا.يوما 40 من اكثر تتجاوز ال التي اللحم فروج
 االصابات من النوع بهذا العالية الوبائية مناطق في االفضل الخيار لذلك جدا قصيرة فترة وھي اسبوع من اكثر بينها الفاصل يكون لن
Ma5+Clone لقاح مثل المخلوطة اللقاحات استخدام ھو  الذي العالم في الوحيد المخلوط اللقاح يعتبر والذي المخلوط المزدوج 30
 تعمل وان خلطها امكانية لعدم الشهادة ھذه تمتلك ال االخرى المخلوطة اللقاحات كافة اما االوربي االتحاد دول في التسجيل شهادة نال

Ma5+Clone لقاح مع الحال ھو كما متساوية بكفائة سوية 30 .



اللقاح المخلوط الوحید المسجل والمسموحاللقاح المخلوط الوحید المسجل والمسموح
باستخدامھ في دول االتحاد االوروبيباستخدامھ في دول االتحاد االوروبي  



 IB IBكفاءة خلط لقاح النیوكاسل مع التھاب القصباتكفاءة خلط لقاح النیوكاسل مع التھاب القصبات



 IB IBكفاءة خلط لقاح النیوكاسل مع التھاب القصباتكفاءة خلط لقاح النیوكاسل مع التھاب القصبات



التداخلالتداخل



شكرا لحسن استماعكمشكرا لحسن استماعكم
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