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طرق الدواجن و  مراضالعوامل المهيئة أل  

  انتشار األمراض
  

  

  الدآتـورة هبة اهللا عبد الحليم محمد 

 

  الدواجن  مراضالعوامل المهيئة أل  

عالوة على المسببات المباشرة للمرض فان عوامل أخرى عديدة غير مباشرة تزيد من استعداديه الطيور وتمهد      
 Predisposingإلصابتهم باألمراض أو تؤثر على سير المرض ونتائجه وتسمى هذه العوامل بالعوامل المهيئة 

Factors لبيا أو إيجابا على التكوين العام للطائر مما ومعرفة هذه العوامل المختلفة ضرورية حيث أنها تنعكس س
 يؤثر على بنائه الجسماني وقابليته للعدوى وقدرته على تحمل المرض

فإذا آان الطائر خاليا من العيوب الوراثية وتوافرت له من البداية رعاية سليمة وتغذيه ممتزنه وبيئة صالحة نشأ سليم  
حظ في آثير من األحيان أن ضعف إنتاجيه الطيور البالغة يرجع لبعض التكوين واآثر قدرة على المقاومة ولذا يال

   المشكالت التي تعرضت لها أثناء فترة التربية ومن هذه العوامل 

   العوامل الوراثية   .1

فان العوامل الوراثية ) األمراض الوراثية ( فهي عالوة على آونها من المسببات المباشرة لبعض األمراض 
مباشر في تهيئه الطائر للمرض بمعنى انه يكتسب صفات وراثية تزيد من استعداديته أو مقاومته تلعب دورا غير 

  لألمراض 

  النوع   .2

يعتبر نوع الطائر من العوامل المهيئة فالطيور البرية مثال تحمل في أجسامها أحيانا ميكروبات شديدة 
واع الطيور الداجنة نفسها سواء في قابليتها للعدوى أو األمراض للدواجن دون أن تتأثر بها وهناك تباين آبير بين أن

في تأثرها باألمراض المختلفة فمرض الرأس األسود مثال يسبب أعراضا بالغة الحدة في الرومي الصغير وأعراضا 
  طفيفة في الدجاج 

النزلة (ي باإلضافة لذلك فان لكل نوع من الدواجن أمراضه الخاصة به فمثال فيروس االلتهاب الشعبي المعد
ال يصيب سوى الدجاج آما نجد في الكوآسيديا أن لكل نوع من أنواع الدواجن أوليات الكوآسيديا الخاصة ) الصدرية

  به 

  الجنس   .3
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يؤثر الجنس أحيانا على قابلية الطيور لبعض األمراض فمثال إناث الطيور هي وحدها التي تتعرض لإلجهاد 
  ى زيادة نسبة التفوق الناتج عن إنتاج البيض مما يؤدى إل

  العمر   .4

الطيور الصغيرة عموما اآثر قابلية للعدوى بالكائنات الممرضة واشد تأثرا بها بالمقارنة مع الطيور الكبيرة 
وهناك أمراض عدة تسبب أعراضا حادة وفتاآة في الطيور الصغيرة أما الطيور الكبيرة فال تتأثر بها أو ربما تكون 

  سهال األبيض والرجفان المعدي في الدجاج حاملة لها دون أن تظهر فيها أعراض المرض ومثال ذلك اإل

ويعزى ضعف المقاومة في الطيور الصغيرة أما لعدم اآتمال نمو أجهزتها المناعية أو لعدم خبرتها السابقة 
بالمرض آما أن أمراض سوء التغذية اآثر تفشيا في الطيور الصغيرة لقلة احتياطها الغذائي وسرعة نموها أيضا 

أيضا بعض األمراض تحدث  عف أجهزة التنظيم الحراري لديهار بدرجة اآبر في الصيصان لضاإلجهاد الحراري يؤث
غالبا في األعمار الكبيرة ويعزى ذلك أحيانا لطول فترة حضانة المرض أوال الن التعرض لمسببه بجرعات آافية 

مرض وعمر الطائر مهمة من ومعرفة العالقة بين ال  يتطلب وقتا طويال مثال ذلك سل الطيور والمرض الليمفاوي
الناحية التشخيصية ألنها تمكننا من استبعاد بعض األمراض وتوقع البعض األخر وخاصة إذا آانت أعراضهما 

  0متشابهة

  الحالة الفسيولوجيه    .5

توجد صلة بين تهيئة الطائر للمرض وبعض التغيرات الفسيولوجية بالجسم آالنضج الجنسي والبدء في إنتاج 
  ما يتبع ذلك من إجهاد أو تغيرات هرمونية أو سلوآيةالبيض و

  اإلجهاد    .6

مما يؤدى إلى  Homeostasisعلميا بأنه اختالل في عمليات النبات الذاتي الداخلي stressيعرف اإلجهاد 
فشله في التفاعل مع المؤثرات الخارجية ومسببات اإلجهاد وعوامله آثيرة وتشمل بعض العوامل الوراثية وسوء 

التغذية والجوع وخاصة نقص البروتينات والفيتامينات والمعادن واإلرهاق الجسماني آترحيل الطيور لمسافات طويلة 
بالحظائر وارتفاع حرارة الجو أو برودته والرطوبة الشديدة واالزدحام عالوة وسوء الرعاية وتدهور األحوال البيئية 

 على حالة الطائر الفسيولوجية واإلجهاد الناتج عن التحصين باللقاحات الحية وعمليات قص المنقار

يهيئها  وينعكس اإلجهاد بصورة سلبية على أداء الطيور فيؤثر على نموها وآفاءتها الغذائية وإنتاجيتها آما انه 
لإلصابة ببعض الميكروبات آالميكوبالزما والنيوآاسل والتهاب الشعب الهوائية المعدي والزآام المعدي واألمراض 
الفطرية والكوآسيديا وغيرها وفى الحاالت التي يكون فيها تأثير اإلجهاد شديدا فإن الجسم يفشل في تحمل المؤثرات 

هاك التام وعموما فإن الطيور الصغيرة تتأثر بدرجة اآبر بعوامل اإلجهاد الخارجية غير المواتية مما يؤدى إلى اإلن
  المختلفة وذلك لضعف أنظمتها الدفاعية وآذلك الطيور عالية اإلنتاجية باعتبارها تبذل جهدا إنتاجيا اآبر 

  الحالة الصحية العامة بالقطيع    .7

ت الممرضة تتلف األنسجة وتؤثر على الكفاءة األمراض عموما من عوامل اإلجهاد ذلك أن آثيرا من الكائنا
وبذلك تهيئة ) مثل مرض الجمبورو ( الغذائية للطائر أو تمال جسمه بالسموم عالوة على أنها تضعف أجهزته المناعية 

ألمراض أخرى مختلفة فمثال الكوآسيديا وامراض السالمونيال فتسبب اختالال في حرآة األمعاء مما يمهد لإلصابة 
  Necrotic enteritisتريديم وااللتهاب المعوي التنكرزى بالكلوس

بينما تمهد األمراض التنفسية عموما آمرض النيوآاسل والتهاب الشعب الهوائية المعدي وغيرهما لإلصابة  
، أيضا نجد أن بعض األمراض لها اآثر من مسبب  Chronic respiratory diseaseبالمرض التنفسي المزمن 

أن أحد الميكروبات أو الجراثيم يسبب إصابة أولية تمهد الطريق لجرثومة أخرى ثانوية تزيد من ضراوة  واحد بمعنى
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المرض ومضاعفاته مثال ذلك المرض التنفسي المزمن المرآب بالدجاج الذي تسببه إصابة مزدوجة بالميكوبالزما 
  ) اإلصابة الثانوية(والميكروب القولوني ) اإلصابة األولية(

  العوامل الغذائية  .8

أن التغذية السليمة ضرورية لبناء الجسم والمحافظة علية آما أنها مهمة للنمو واإلنتاج وللعمليات الفسيولوجية 
الحيوية األخرى عالوة على أن التغذية تساعد على مقاومة األمراض وأعادة بناء وترميم األنسجة التالفة أما نقص 

بالدواجن آما يؤثر سوء التغذية على التكوين العام للطيور ويضعف مقاومتها مما  العناصر فيسبب آثيرا من األمراض
يجعلها اآثر عرضه للعدوى ويزيد من مضاعفات المرض أيضا فإن سوء الهضم واضطرابات التمثيل الغذائي تسبب 

  .مشكالت آثيرة بالدواجن آشلل األقفاص وتشوهات القدم والترسيب الدهني في الكبد والكلى

 العوامل البيئية  .  9

األحوال البيئية غير المواتية تسبب مشكالت عديدة في مزارع الدواجن فاالزدحام مثال يعرض الطيور 
لإلجهاد ويقلل من قدرتها على ضبط حرارة الجسم مما يسبب االحتقان الحراري آما يحد من قدرة الطيور على 

ى الطعام وماء الشرب وبالتالي يتعثر نموها الحرآة واالنتشار السليم في الحظائر مما يعوقها أو يمنعها من الوصول إل
 وتقل إنتاجيتها وتضعف مقاومتها وتزداد فرصة انتشار األمراض بينها

أما سوء التهوية فيجعل هواء الحظيرة ساخنا ورطبا ومملوءا بالغبار مما يسبب اإلجهاد واالحتقان الحراري  
درتها على تحمل التقلبات الجوية ويهيئها لإلصابة ويقلل من شهية الطيور وحيويتها وإنتاجيتها آما يقلل من ق

باألمراض وخاصة أمراض الجهاز التنفسي ويؤدى عدم تجديد هواء الحظيرة بانتظام إلى تراآم الغبار ويزيد من 
إمكانية التسمم بغاز النشادر آما يؤدى إلى زيادة نسبة غاز ثاني أآسيد الكربون وبعض الغازات األخرى الضارة 

 .وآل هذه العوامل تضعف مقاومة الطائر وتجعله اآثر عرضة للمرض بالحظيرة

من ناحية أخرى فإن ارتفاع نسبة الرطوبة يقلل من قدرة الطيور على ضبط حرارة الجسم فتفشل أثناء الجو  
الحار من التخلص بكفاءة من الفائض الحراري وذلك بسبب انخفاض فعالية التبخير مما يزيد من إحساس الطيور 

لحرارة بينما يؤدى تبل الفراشة وأرضية وجدران الحظائر بالندى الرطب إلى إحساس الطيور بالبرودة أثناء الجو با
البارد ويضعف من مقاومة جهازها التنفسي مما يهيئها لإلصابة باألمراض التنفسية أيضا يساعد على تفشى األمراض 

 بالمزرعة) مثل الكوآسيديا(  الفطرية والطفيليات وأمراض األوليات

عالوة على ذلك فإن ارتفاع نسبة الرطوبة يقلل من شهية الطيور ويضعف نموها وإنتاجيتها آذلك تؤثر  
الحرارة الشديدة على الحالة الصحية للدواجن حيث تسبب اإلجهاد للطيور وتزيد معدالت التنفس وأحيانا اللهاث عالوة 

ماء وانخفاض معدالت النمو والخمول وانخفاض إنتاج البيض على التقليل من استهالك العلف واإلآثار من شرب ال
أما التعرض للتيارات الهوائية الباردة فيسبب نزالت البرد وااللتهابات الرئوية واصابات السالمونيال آما يسبب 

  انخفاض معدالت النمو وزيادة نسبة التفوق خاصة في الصيصان

  في الدواجن  طرق انتشار األمراض  

   العدوى بالكائنات الممرضة بطريقتين أساسيتينتتم 

  ) Vertical transmission(  عدوى راسية  .1

ويقصد بها انتقال الميكروبات والجراثيم من األمهات إلى الصيصان بواسطة البويضة وذلك إما لوجود إصابة 
في مبيض الدجاجة أو لتلوث البويضة أو األغشية الجنينية داخل قناة البيض قبل تكوين القشرة مثال ذلك اإلسهال 

  األبيض ، الرجفان المعدي ، والمرض التنفسي المعدي وغيرهم 

  )Horizontal transmission( عدوى أفقية   .2
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