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أهم ُمصطلحات صحة وأمراض الدواجن
انجليزي- عربي

A
 Abscessesخراريج أو قرح شديدة

Acheألم أو وجع

 Acromegalyتضخم األطراف

Active immunityمناعة نشطة

هي المناعة التي يكتســـبها العائل نتيجة للتعرض لعامل 
ُممرض، أو نتيجة لعملية تحصين. 

Acuteحاد

أحد أشـــكال اإلصابة، حيث يكون المرض شديد التأثير 
وقصير المدة.  
Aerobe (microbe)أحياء دقيقة هوائية

هي الميكروبات التي ال تحيا إال في وجود األوكسجين
Air born diseaseانتقال المرض عن طريق الهواء

Allergyحساسية

هو رد فعل حاد يحدث في األفراد نتيجة لدخول جسم أو 
عامل غريب إلى الجسم

Analgesicُمسكن أو ُمخفف لأللم

Anemiaفقر دم 

أنيميا وهي حالة تحدث نتيجة لنقص كمية أو نوعية الدم 
)نقص المحتوى مـــن الهيموجلوبين أو نقص عدد خاليا 
الـــدم الحمراء(، ُيصاحب تلك الحالة شـــحوب في الجلد 

واألغشية الُمخاطية، وانخفاض في طاقة الجسم. 
Anorexiaفقدان شهية

Antagonism of antibioticsتعارض بين الُمضادات الحيوي

تحـــدث عند خلط أكثر من نوع مـــن الُمضادات الحيوية 
معًا، فمثاًل عند خلط أنواع موقفة لنمو البكتريا مع أنواع 

قاتلة للبكتريا، وهذا ُيقلل من فاعلية كل منهما. 
Anthelmintic (vermifuge)ُمضاد ديدان

ُمنتج دوائي ُيستخدم لطرد الديدان من الجسم.
Antibioticُمضاد حيوي

مادة كيماوية ُتنتج بواســـطة الفطريات أو البكتريا، ولها 
القدرة على تثبيط وقتل كائنات دقيقة أخرى. 
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Antibodyجسم ُمضاد

مادة يفرزها الجسم لمقاومة فعل مادة أو كائن دقيق داخل 
الجسم.

Antigenأنتيجين

مولد الُمضاد، وهو مادة غريبة عند دخولها الجســـم ُتنبه 
تكوين األجسام الُمضادة بالجسم. 

Antisepticمانع الجراثيم )ُمطهر(

ُمركب يعمـــل على تثبيط نمو الميكروبات، وُيســـتعمل 
غالبًا في تطهير الجلد. 

Antiserumُمضاد السيرم

هو ســـيرم يحتوي على أجسام ُمضادة ُمعينة ُتستخدم في 
عالج أمراض ُمعينة ُتصيب الطيور أو الحيوان.

Antitoxinُمضاد سموم

 هي أجسام ُمضادة ُمعينة تعمل على ُمعادلة تأثير السموم.

Appetiteشهيه أو قابلية للغذاء

 Ascitisاستسقاء

فقاقيع مائية أو هوائية في األحشاء أو تحت الجلد.
Atrophyضمور

فقدان في حجم العضو.
Autopsyتشريح وفحص الجثة لمعرفة سبب النفوق.

عملية تفاعل بين الجسم الُمضاد والمادة التي لها القدرة على 
إفراز الجسم الُمضاد.

Avidity

B
Bacteriaبكتريا

ميكروبات ذات خلية واحدة.
Bactericideقاتل البكتريا

ُمنتج قاتل للبكتريا.
Bacterinباسترين

ُمعلق من البكتريا الميتة ُيستخدم كعامل للمناعة.
Bacteriologyعلم البكتريا

 Bacteriolysisتحلل بكتيري

 Bacteriophageبكتريوفاج )فيروسات بكتيرية(
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Bacteriostatموقف لنمو البكتريا

ُمنتج يعمل على إيقاف نمو البكتريا.
 Barrierمانع- حاجز

 Bradyphagiaُبطء البلع

 Bradypneaُبطء التنفس

 Bradysphygmiaُبطء النبض

Breathing rateُمعدل التنفس

عدد مرات التنفس في الدقيقة وتتراوح في الدواجن بين 
15 إلى 36 مرة في الدقيقة. 

Broad-spectrum antibioticُمضاد حيوي واسع المدى

هو الُمضاد الحيوي القادر على مهاجمة البكتريا موجبة 
وســـالبة صبغة جرام، كما أن له نشـــاط ُمضاد لبعض 

العوامل الُممرضة األخرى.
C

Carrierحامل

هو طائر حامـــل لمرض ما وهو يبـــدو مظهريًا طائرًا 
سليمًا، ولكنه له القدرة على نقل عدوى هذا المرض إلى 

الطيور الحساسة لإلصابة.   
Catarrhalالتهاب األغشية الُمخاطية مع إفرازات كثيرة للُمخاط.

Chronicُمزمن

أحد أشكال اإلصابة وهي الفترة الطويلة للمرض.
 Cloacaفتحة المجمع

Coccidiostatُمضاد كوكسيديا

دواء يتـــم إضافته في العلف بكميات قليلة وبشـــكل دائم 
بغرض الوقاية من اإلصابة بالكوكسيديا. 

 Condemnationإعدام

Congenial immunityمناعة طبيعية عن طريق األم

 Congenital diseaseمرض َخلقي

Congestionاحتقان

تدفق دموي زائد لجزء ما بالجسم
Contagiousُمعدي أو وبائي

مرض ُمعدي ينتقل سريعًا من فرد إلى أخر.
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 Cremateحرق الجثث النافقة

 Crematoryَمحرقة الطيور النافقة

Cultureمزرعة

بيئة خاصة ُتستخدم لتنمية وإكثار الكائنات الدقيقة عليها.
Cyanosisلون أزرق في الجسم.

تلون الجلد وخصوصًا الُعرف والداليات باللون األزرق.
 Cytotoxicسام للخاليا

 Cytotoxinُسم الخاليا

D
  Debilitatingضعف

 Deformationتشوه

 Dejectionُخمول

Detergent and sanitizerُمنظف وُمطهر

 Detoxicationُمعادلة السموم

 Diarrheaإسهال

 Diathesisسرعة القابلية للعدوى

 Dipsaعطش )كلمة يونانية(

 Dipsesisعطش ًممرض 

Diseaseمرض 

مغادرة الطائر لحالته الصحية الطبيعية.
مـــرض ينتقل رأســـيًا عن طريـــق البيضة مـــن األم إلى 

الجنين.
Disease vertically 
transmitted via egg

Disinfectantُمبيد الجراثيم

ُمنتج كيماوي ُيســـتخدم بتركيـــزات ُمعينة لقتل الجراثيم 
والميكروبات.

 Disorderاضطراب

 Dissectionتشريح

 Dissectorالقائم بعملية التشريح

 Dosageتقدير الجرعة

Dose of drugجرعة الدواء

 Dosimetryقياس الجرعات
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 Drastic actionشديد المفعول

 Drinking waterمياه الُشرب

 Droppingsزرق الطيور

 Dropsyتورم أو استسقاء

 Drug plasma half lifeفترة نصف العمر لألدوية العالجية في البالزما.

Drug resistanceمقاومة الدواء

مدى مقاومـــة الجراثيم الُممرضة للُمضـــادات الحيوية 
واألدوية األخرى. 

 Drugsعقاقير أو أدوية

Dustingتعفير

أحد طرق عالج الطيور من الطفيليات الخارجية.
 Dysfunctionاختالل وظيفي

 Dysgenesisشذوذ في التكوين الخلقي

 Dyspepsiaسوء هضم

 Dysphagiaُعسر بلع

 Dyspneaصعوبة تنفس

E
 Ectomyاستئصال جراحي 

Ectoparasiteُطفيل خارجي 

 ُطفيل يتطفل خارجيًا على الطائر مثل القراد والفاش.

Edemaتورم

انتفاخ نسيج نتيجة لوجود هواء أو سائل ُمحتجز.
Emaciatedهزيل

انخفاض حاد في الوزن.
 Emaciationُهزال

Emesisتقيأ 

استرجاع لمحتويات المعدة.
Endemic diseaseمرض ُمستوطن

مرض واســـع االنتشـــار أو الوجود في منطقة ما بصفة 
ُمستمرة.

 Enteromegalyتضخم األمعاء

الُمصطلحات – المالحق – المراجع 
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Enzooticمرض وبائي للحيوان في منطقة معينة.

 Enzootic diseaseوباء متوطن

 Epidemic diseaseمرض وبائي

 Epidemiologyعلم الوبائيات

 Epizootic diseaseوباء حيواني

 Eradication of diseaseاستئصال أو إبادة المرض

Etiologyعلم ُمسببات األمراض

Excretaزرق أو فضالت الدواجن

 Exhaustionإعياء

Exudateرشح التهابي

 Exudationارتشاح أو نضوح

F
Facultative parasiteُطفيلي ُمخير

طفيل له القـــدرة على العيش تحت الظـــروف الهوائية 
والالهوائية.
 Feedغذاء الحيوان

Fibrosisتليف

عملية تكوين نســـيج ضام من األليـــاف الغليظة في أي 
عضو بكمية تفوق القدر الطبيعي لها.

 

 Fibrositisالتهاب تليفي

Filterable virusفيروس ُمرشح

هو الفيروس الذي يمر من خالل الُمرشـــحات البكتيرية، 
حيث تحتجز تلك الُمرشحات البكتريا فقط.

 Fomiteعائل غير حيواني

 Food born infectionعدوى منقولة بالغذاء

Fungiفطريات

هي كائنات خضرية ُمعينة مثل العفن وعش الغراب 
 Fungicidalُمبيد فطريات

 Fungicideقاتل للفطريات

G
Gram-negative bacteriaبكتريا سالبة صبغة جرام
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بكتريا تلتقط الصبغ البنفســـجي عنـــد معالجتها بطريقة 
جرام.

Gram-positive bacteriaبكتريا موجبة صبغة جرام

بكتريا ال ُتصبغ بالصبغ البنفسجي عند معالجتها بطريقة 
جرام.

 Gram stainصبغة جرام

Grossتغير في النسيج ُيمكن رؤيته بالعين الُمجردة.

 Growth retardationتدهور نمو

H
 Healing of woundsالتئام الجروح

Hemagglutinationتالزن

تجمع والتصاق خاليا الدم الحمراء.
Hematocritهيماتوكريت

تركيز خاليا الدم الحمراء في حجم معين من الدم.
 Hematomaورم دموي

Hemolysisتحلل الدم

 تكسير خاليا الدم مع خروج الهيموجلوبين من الخاليا.

Hemorrhageنزيف

خروج الدم من األوعية الدموية.
 Hepatomegalyتضخم الكبد والطحال

 Hydropericardiumاستسقاء حول القلب

 Hyperimmune serumسيرم عالي المناعة

Hypersensitivityفرط الحساسية

حالة يزداد فيها حساسية الجسم للمواد الغريبة بقدر أكبر 
من الطبيعي.  

نقص أكسجين الدم
انخفاض مقدرة الخاليا على االنتفاع باألكسجين

Hypoxemia

 Hypoxiaنقص وصول األكسجين ألنسجة الجسم

I
صندوق ثلج معزول

ُيســـتخدم لحفظ عبوات التحصيـــن أو أي عبوات أخرى 
ُيمكن أن تتلف إذا تعرضت لحرارة الجو المرتفعة.

Ice box
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مناعة
Immuneالمقاومة لألمراض

المناعة
تلك اآلليات الفسيولوجية التي تسمح للجسم بالتعرف على 
األجسام الغريبة ومحاولة التغلب عليها والتخلص منها.

Immunity

 Immunizationتحصين أو تمنيع

أمرض ُمثبطة للمناعة
تلك األمراض التي تـــؤدي إلى تأثر تكوين المناعة ضد 
أمـــراض أخرى مثل مـــرض الجمبـــورو والليكوزيس 

والماريك والنيوكاسل.

Immunosuppressive 
diseases

Inactivated vaccineلقاح ميت

ُلقاح ُمَحضر يتميز بإعطاء مناعة دموية عالية وُمتجانسة 
بالقطيع ولفترة طويلة.

 Inappetenceفقدان شهية

فترة حضانة المرض
هـــي الفترة مـــن بداية حـــدوث اإلصابـــة حتى ظهور 

األعراض.

Incubation period of 
disease

عدوى
غزو الميكروبات الُممرضة ألنســـجة الجسم ُمسببًا حالة 

مرضية.

Infection

ُمعدي
حالة مرضية ناتجة من ميكروبات ُممرضة ُمسببة حالة 

ُمعدية بين الطيور.

Infectious

 Infectious diseasesأمراض ُمعدية

 Infertilityُعقم أو فقدان خصوبة

التهاب
االستجابة الموضوعية ألي جرح والتي تظهر في صورة 

ورم أو ألم أو ارتفاع درجة الحرارة مع احتقان. 

Inflammation

Ingestionابتالع

 Injectionَحقن

 Injuryإصابة

 Inoculumُلقاح أو ُطعم

 Internal parasiteُطفيليات داخلية مثل الديدان

Intradermalداخل أو بين طبقات الجلد
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Intramuscularداخل العضالت

 Intranasallyداخل األنف

 Intraocularlyداخل العين

Intraperitonealداخل التجويف البريتوني

Intrauterineداخل الرحم

 Intravascularداخل األوعية الدموية

Intravenousداخل الوريد

In vitroتجربة تحدث داخل أنبوب اختبار

In vivoتجربة تحدث داخل الجسم الحي

 itis-مقطع عندما تنتهي به الكلمة تدل على التهاب.

K
ُلقاحات ميتة

ُلقاحات ُمحضرة من ُمســـببات األمـــراض الُمختلفة بعد 
قتلهـــا بالفورماليـــن أو البيتابروبيوالكتون، وهي ُتعطي 

مناعة ُمتجانسة في القطيع ولفترة طويلة.

Killed or in activated 
vaccine

 Kyteَمِعدة أو بطن

L
 Laboratoryُمختبر أو معمل

 Lack of appetiteفقدان شهية

 Lamenessَعرج

 Lapinized vaccineُلقاح ُمضَعف

ضرر أو أذى أو آفة
تغير مرئي في الحجم والشكل واللون وأحيانًا في تركيب 

العضو.
Lesion

 Limbs deformitiesتشوهات األطراف

Listlessكسول أو خامل

جرعة قاتلة %50
Lethal dose %50جرعة ُسم قاتلة لنصف حيوانات التجربة.

Localized infectionعدوى موضعية

 Lymphomaورم ليمفاوي

M
 Maladyمرض أو داء

الُمصطلحات – المالحق – المراجع 



دليل أمراض الدواجن - أطلس األمراض الملون 256

 Malnutritionسوء تغذية

 Marrowُنخاع

 Marrowboneُنخاع العظام

ُمضاد حيوي متوسط المدى
ُمضـــاد حيوي له القدرة علـــى ُمهاجمة عدد محدود من 

البكتريا الموجبة والسالبة لصبغة جرام.

Medium-spectrum 
antibiotic 

ِمسراق أو مساريقا
أغشية من النسيج الضام ُتغلف األمعاء.

Mesentery 

تمثيلي أو أيضي
يتعلق بطبيعة عملية التمثيل الغذائي بالجسم.

Metabolic 

تمثيل غذائي أو أيض غذائي
مجموعـــة من العمليـــات البنائية والهدميـــة التي حدث 
للعناصر الغذائية في خاليا أو أنســـجة الجسم لالستفادة 

منها في العمليات الحيوية المختلفة كإنتاج الطاقة.  

Metabolism

كائنات دقيقة أو مجهريه
كائنـــات ال ُيمكن رؤيتها بالعين الُمجـــردة مثل البكتريا 

والكائنات وحيدة الخلية. 

Microorganisms

ِمجهري أو ميكروسكوبي
دقيق ال ُيـــرى بالعين المجـــردة، بل ُيســـتخدم المجهر 

للتعرف عليه.

Microscopic

 Morbidَمَرضي

Morbidityنسبة اإلصابة

Mortalityنسبة النفوق أو الموت

غشاء ُمخاطي 
الطبقـــة الطالئية التي تكـــون الجدار الداخلـــي للمعدة 

واألمعاء.

Mucosa 

ُمخاط
سائل لزج ُيفرز من خاليا الغدد الُمخاطية.

Mucus 

ميسيليوم
خيوط تكون الجسم الخضري للفطر.

Mycelium 

 Mycosisمرض ُيسببه فطر

 Mycostatعامل موقف لنمو الفطريات

 Myomaورم عضلي

 Myositisالتهاب عضلي
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N
ُمضاد حيوي ضيق المدى

ُمضاد حيوي ذو نشاط محدود على بعض أنواع البكتريا 
الموجبة أو الســـالبة لصبغة جرام، مثل البنسلين الُمضاد 
للبكتريا الموجبة لجرام فقط، بينما الستربتومايسين ُمضاد 

للبكتريا سالبة جرام فقط.

Narrow-spectrum 
antibiotic

 Necropsyتشريح الجثة بعد الوفاة

نكروزيس
ُمصطلح يعني منطقة نسيجية ميتة.

Necrosis

ورم سرطاني
نمو غير طبيعي للخاليا مثل األورام.

Neoplasm

 Neuritisالتهاب العصاب

 Nidusبؤرة َمَرضية

 Nosologyعلم تصنيف األمراض

 Nutritional disordersاضطرابات غذائية

O
 Oncologyعلم األورام

Oralفمي أو إعطاء عن طريق الفم

 Osteomaورم عظمي

 Otitisالتهاب األذن

P
 Paleشاحب

 Pantingلهث

ُطفيل
شـــكل حيواني يعيش على أو داخل الطائر وُيســـبب له 

األضرار.

Parasite

 Parasiticideُمبيد للُطفيليات

 Parasitism or parasitosisتطُفل 

 Parasitologyعلم الُطفيليات

مواد أو أدوية ُتعطى عن طريق الحقن تحت الجلد أو داخل 
العضالت.

Parenteral

 Pathogenُممرض )جرثومة(

Pathogenicُممرض
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 Pathogencityخط سير المرض

 Pathogenesisنشوء المرض

Pathologicalَمَرضي

 Pesticideُمبيد حشرات

 Petechialَنزيف ُنقطي

 Poisonُسم

 Posologyعلم مقادير األدوية

فحص بعد النفوق أو الموت
لمعرفة ســـبب النفوق أو طبيعة التغيـــرات التي أحدثها 

المرض.

Postmortem

Praddle legsقروح األرجل

Predisposeُمَعرض للمرض

 Preventive measuresإجراءات وقائية

 Preventive treatmentُمعاملة وقائية

 Preventive vaccinationتحصين وقائي

 Prognosisتشخيص المرض

Prophylaxisمعاملة وقائية ضد المرض

 Prostrationعدم مقدرة الحيوان على الوقوف

بروتوزوا
كائنات وحيدة الخلية تشمل العديد من األشكال الُطفيلية.

Protozoa

ُمعدل النبض
يتراوح الُمعـــدل الطبيعي في الدواجن بين 200 إلى 400 

نبضة كل دقيقة.

Pulse rate

 Purgationتطهير أو تنظيف

 Pyrexiaُحمى أو ارتفاع درجة الحرارة

Q
 Quarantineكوارنتينا  أو َحجر صحي

 Quarantine measuresإجراءات الَحجر الصحي

 Quarantine musurexَحجر أو عزل صحي

ُمعامالت الَحجر الصحي
حجز الُمنتجات أو عدم السماح لها بدخول البلد إلى أن يثبت 

خلوها من مرض أو آفة معينة.
Quarantine treatments 
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R
 Ralesصوت ُيسمع بالسماعة في الحاالت المرضية.

اختبار التالزن السريع للدم
ُيستخدم لتشخيص مرض اإلسهال األبيض.

Rapid Whole Blood 
Agglutination Test

ُمعدل التنفس
عـــدد مرات التنفس في الدقيقة وتتراوح في الدواجن من 

15 إلى 36 مرة في الدقيقة.

Respiration rate

مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة ُتمثل حلقة وســـط بين 
البكتريا والفيروســـات وبعضها ُيسبب األمراض لإلنسان 

والحيوان.

Rickettsial

تيبس ُرمي
حالة تيبس الجسم بعد الموت

Rigor mortis

Rodعصوي أو اسطواني

 Rodenticideُمبيد للقوارض

 Rodentsقوارض

rrhagia-الحقة معناها نزف 

S
 Sanitaryصحي أو نظيف

طمر صحي
التخلص من النفايات بطمرها تحت ظروف ُمحددة.

Sanitary landfill

 Sanitationعملية التطهير

 Sapremiaتسمم الدم

 Saprogenicَتعفني أو ُمسبب للعفن

 Saprophyteميكروبات ُرمية

 Scalpelسكين التشريح

عوامل ُممرضة ثانوية
عوامل ُممرضة تقوم بمهاجمـــة الطائر أو الحيوان بعد 

وجود عدوى أصلية لمرض أخر.

Secondary invaders

 Sepsisَتعفن الدم

تسمم دموي
نتيجة لتكاثر الميكروب بالدم

Septicemia 

 Septic woundsعدوى الجروح

َمسح سيرولوجي
فحص عدد من العينات للتأكد من اإلصابة.

Serological monitoring 
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اختبار سيرولوجي
اختبار ُيجرى على الســـيرم للكشف عن وجود األجسام 

الُمضادة لمرض ُمعين.

Serological test

 Serologyعلم األمصال أو علم الُمصول

سيرم الدم
السائل الرائق الناتج بعد تجلط الدم ويختلف عن البالزما 

في عدم احتوائه على الفبرينوجين.

Serum, blood

عالمة أو َعَرض
العالمة أو الَعَرض الذي يدل على مرض ما، وقد تكون 

َعَرض مظهري أو تشريحي أو سلوكي. 

Sign

 Signs deficiencyعالمات النقص

 Spasmتشنج

Specific serumسيرم ُمتخصص لمرض ُمعين

مـــرض يأتي في صورة فردية في أماكن مختلفة، ولكنه ال 
ينتشر بشكل كبير.

Sporadic

بوغ أو حويصلة
خلية تناســـلية يمكنها أن تنمو بـــدون إخصاب وتنتج في 
الغالـــب عن طريق االنقســـام الُمَنصف، وفـــي البكتريا 
تتكون األبـــواغ بإحاطة الخلية المفردة نفســـها بجدار، 

ويتميز البوغ بمقاومته للظروف البيئية السيئة. 

Spore

 Sterilizationَتعقيم

 Stimulantsُمنبهات أو ُمنشطات

 Stimulationتنشيط أو تنبيه

ُمنبه
أحد العوامل البيئية )خارجي أو داخلي( ُيســـبب رد فعل أو 

تغيرًا في الكائن الحي ككل أو في جزء منه. 

Stimulus 

إجهاد
العوامل التي تؤدي إلى ضعف مقاومة الطائر لألمراض 
مثل التعرض للحرارة الشـــديدة أو البرودة الشـــديدة أو 

النقل أو االزدحام...الخ.

Stress

 Stuntingتقزم أو إعاقة نمو

 Sub-clinical diseaseَمرض أعراضه غير ظاهرة

Subcutaneousتحت الجلد

 Suffocateيختنق

أدوية مركبات السلفا
أدوية عضوية ُمخّلقة لهـــا القدرة على تثبيط نمو أو قتل 

الميكروبات الدقيقة.

Sulfa drug (sulfonamide)
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دواء أو معاملة ُمدعمة
عـــالج لَعَرض مرضي ُمعين، عندما يكون التشـــخيص 
الَمَرضـــي غير واضح أو يتـــم إعطاءه حتى يتم وصف 

العالج السليم للمرض. 

Supportive treatment

Symptomsأعراض أو عالمات المرض

T
 Tachycardiaزيادة خفقان القلب

 Tachypneaُسرعة التنفس

درجة حرارة
درجـــة الحـــرارة الطبيعية في الدواجـــن تبلغ 106°ف 

بمتوسط يتراوح بين 105° و 107°ف.

Temperature

Therapyعالج المرض

 Thrombusجلطة أو َخثرة

عيار
ُيســـتخدم لقياس عدد وحدات األجسام الُمضادة في حجم 

ُمعين من الَمصل.

Titer 

قوة عيارية اللقاح
ُتمثل عدد الفيروســـات الحية أو الميتة في كل ملليلتر من 

اللقاح. 

Titer of vaccine 

تسمم دموي
حالة تنشأ نتيجة لوجود الُسم في الدم.

Toxemia

Toxinُسم ناتج عن كائنات دقيقة

 Traumaجروح أو رضوض

 Trembleيرتجف أو يرتعش

 Tumorsأورام

U
ُقرحة

تآكل أو تلف في الطبقة الطالئية الُمبطنة للمعدة أو األمعاء.
Ulcer 

V
ُلقاح أو تحصين أو ُطعم

ُمعلق من كائنات حية دقيقة )بكتريا أو فيروس( أو كائنات 
دقيقة تـــم التخلص من خصائصهـــا المرضية مع وجود 
خصائصها األنتيجينة الُمحفزة لتكوين األجسام المناعية.

Vaccine

 Vagotoniaصعوبة في التنفس وعمل غير ُمنتظم للقلب
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وريد
وعاء دموي ذو جدار رقيق يحمل الدم غير المؤكسد من 

األنسجة إلى القلب فيما عدا األوردة الرئوية األربعة.

Vein 

 Vermicideقاتل للديدان

Virulenceفيروسي فتاك للجهاز المناعي بالجسم

 Vermifugeدواء طارد للديدان

عدوى رأسية أو انتقال مبيضي
انتقـــال المرض من األم إلى الكتكـــوت الناتج منها عن 

طريق البيضة.

Vertical infection or 
transovarian 

 Veterinary medicineطب بيطري

 Veterinary quarantineَحجر صحي بيطري

 Viableقابل للحياة

 Viral diseaseمرض فيروسي

فيريميا
 Viremiaحالة تكاثر الفيروس بالدم

 Viremic animalsوجود الفيروس في دم الحيوان

 Viricideُمبيد فيروسي

 Virologyعلم الفيروسات

Virus                                                                                       فيروس
أصغر الكائنات الحية الدقيقة، حيث ال ُيرى بالميكروســـكوب العادي، وهو عبارة 
عن حامض نووي له غطاء بروتيني يفتقد إلى آلية العمل اإلنزيمي النطالق الطاقة 
وأيضًا ال يمتلك الريبوسومات لتصنيع البروتينات لذا ال يقدر على الحياة إال داخل 

خاليا أخرى وُيصيب كل من اإلنسان والحيوان والنبات ببعض األمراض.  
W

 Warfarinُسم القوارض

تسُمم مائي 
تسُمم عن طريق الماء.

Water intoxication 

 Water-withdrawalتعطيش )سحب الماء(

Weight lossفقدان الوزن

 Weight uniformityتجانس الوزن

 Wormsديدان

Z
أمراض حيوانية المصدر

أمراض ُمشـــتركة بيـــن الحيوانـــات أو بيـــن الحيوان 
واإلنسان.

Zoonoses 
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أهم ُمصطلحات صحة وأمراض الدواجن
عربي- انجليزي

أ
Ingestionابتالع

 Quarantine measuresإجراءات الَحجر الصحي

 Preventive measuresإجراءات وقائية

إجهاد
العوامل التي تؤدي إلى ضعف مقاومة الطائر لألمراض 
مثل التعرض للحرارة الشـــديدة أو البرودة الشـــديدة أو 

النقل أو االزدحام...الخ.

Stress

احتقان
تدفق دموي زائد لجزء ما بالجسم

Congestion

أحياء دقيقة هوائية
هي الميكروبات التي ال تحيا إال في وجود األوكسجين

Aerobe (microbe)

اختبار التالزن السريع للدم
ُيستخدم لتشخيص مرض اإلسهال األبيض.

Rapid Whole Blood 
Agglutination Test

اختبار سيرولوجي
اختبار ُيجرى على الســـيرم للكشف عن وجود األجسام 

الُمضادة لمرض ُمعين.

Serological test

 Dysfunctionاختالل وظيفي

أدوية مركبات السلفا
أدوية عضوية ُمخّلقة لهـــا القدرة على تثبيط نمو أو قتل 

الميكروبات الدقيقة.

Sulfa drug (sulfonamide)

 Exudationارتشاح أو نضوح

 Eradication of diseaseاستئصال أو إبادة المرض

 Ectomyاستئصال جراحي 

استسقاء
فقاقيع مائية أو هوائية في األحشاء أو تحت الجلد.

Ascitis 

 Hydropericardiumاستسقاء حول القلب

 Diarrheaإسهال

 Injuryإصابة

 Disorderاضطراب

 Nutritional disordersاضطرابات غذائية

 Condemnationإعدام

Symptomsأعراض أو عالمات المرض
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 Exhaustionإعياء

 Healing of woundsالتئام الجروح

التهاب
االستجابة الموضوعية ألي جرح والتي تظهر في صورة 

ورم أو ألم أو ارتفاع درجة الحرارة مع احتقان. 

Inflammation

 Otitisالتهاب األذن

Catarrhalالتهاب األغشية الُمخاطية مع إفرازات كثيرة للُمخاط.

 Neuritisالتهاب العصاب

 Fibrositisالتهاب تليفي

 Myositisالتهاب عضلي

 Dissectorالقائم بعملية التشريح

Acheألم أو وجع

المناعة
تلك اآلليات الفسيولوجية التي تسمح للجسم بالتعرف على 
األجسام الغريبة ومحاولة التغلب عليها والتخلص منها.

Immunity

أمراض حيوانية المصدر
أمراض ُمشـــتركة بيـــن الحيوانـــات أو بيـــن الحيوان 

واإلنسان.

Zoonoses 

 Infectious diseasesأمراض ُمعدية

أمرض ُمثبطة للمناعة
تلك األمراض التي تـــؤدي إلى تأثر تكوين المناعة ضد 
أمـــراض أخرى مثل مـــرض الجمبـــورو والليكوزيس 

والماريك والنيوكاسل.

Immunosuppressive 
diseases 

 Air born diseaseانتقال المرض عن طريق الهواء

أنتيجين
مولد الُمضاد، وهو مادة غريبة عند دخولها الجســـم ُتنبه 

تكوين األجسام الُمضادة بالجسم. 

Antigen

 Tumorsأورام

ب
 Nidusبؤرة َمَرضية

باسترين
ُمعلق من البكتريا الميتة ُيستخدم كعامل للمناعة.

Bacterin

بروتوزوا
كائنات وحيدة الخلية تشمل العديد من األشكال الُطفيلية.

Protozoa
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 Bradyphagiaُبطء البلع

 Bradypneaُبطء التنفس

 Bradysphygmiaُبطء النبض

بكتريا
Bacteriaميكروبات ذات خلية واحدة.

Gram-negative bacteriaبكتريا سالبة صبغة جرام

بكتريا تلتقط الصبغ البنفسجي عند معالجتها بطريقة جرام.
بكتريا موجبة صبغة جرام

بكتريا ال ُتصبغ بالصبغ البنفسجي عند معالجتها بطريقة 
جرام.

Gram-positive bacteria

 Bacteriophageبكتريوفاج )فيروسات بكتيرية(

بوغ أو حويصلة
خلية تناســـلية يمكنها أن تنمو بـــدون إخصاب وتنتج في 
الغالـــب عن طريق االنقســـام الُمَنصف، وفـــي البكتريا 
تتكون األبـــواغ بإحاطة الخلية المفردة نفســـها بجدار، 

ويتميز البوغ بمقاومته للظروف البيئية السيئة. 

Spore

ت
 Weight uniformityتجانس الوزن

In vivoتجربة تحدث داخل الجسم الحي

In vitroتجربة تحدث داخل أنبوب اختبار

Subcutaneousتحت الجلد

 Immunizationتحصين أو تمنيع

 Preventive vaccinationتحصين وقائي

تحلل الدم
تكسير خاليا الدم مع خروج الهيموجلوبين من الخاليا.

Hemolysis 

 Bacteriolysisتحلل بكتيري

 Growth retardationتدهور نمو

 Sapremiaتسمم الدم

تسمم دموي
نتيجة لتكاثر الميكروب بالدم

Septicemia 

تسمم دموي
حالة تنشأ نتيجة لوجود الُسم في الدم.

Toxemia

تسُمم مائي 
تسُمم عن طريق الماء.

Water intoxication 
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 Prognosisتشخيص المرض

 Dissectionتشريح

 Necropsyتشريح الجثة بعد الوفاة

Autopsyتشريح وفحص الجثة لمعرفة سبب النفوق.

 Spasmتشنج

 Deformationتشوه

 Limbs deformitiesتشوهات األطراف

 Acromegalyتضخم األطراف

 Enteromegalyتضخم األمعاء

 Hepatomegalyتضخم الكبد والطحال

 Parasitism or parasitosisتطُفل 

 Purgationتطهير أو تنظيف

تعارض بين الُمضادات الحيوي
تحـــدث عند خلط أكثر من نوع مـــن الُمضادات الحيوية 
معًا، فمثاًل عند خلط أنواع موقفة لنمو البكتريا مع أنواع 

قاتلة للبكتريا، وهذا ُيقلل من فاعلية كل منهما. 

Antagonism of antibiotics

 Water-withdrawalتعطيش )سحب الماء(

 Sepsisَتعفن الدم

 Saprogenicَتعفني أو ُمسبب للعفن

تعفير
أحد طرق عالج الطيور من الطفيليات الخارجية.

Dusting 

 Sterilizationَتعقيم

Grossتغير في النسيج ُيمكن رؤيته بالعين الُمجردة.

 Dosageتقدير الجرعة

 Stuntingتقزم أو إعاقة نمو

تقيأ 
استرجاع لمحتويات المعدة.

Emesis 

تالزن
تجمع والتصاق خاليا الدم الحمراء.

Hemagglutination 

تليف
عملية تكوين نســـيج ضام من األليـــاف الغليظة في أي 

عضو بكمية تفوق القدر الطبيعي لها.

Fibrosis 

تمثيل غذائي أو أيض غذائي
مجموعة من العمليات البنائية والهدمية التي حدث

Metabolism
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للعناصر الغذائية في خاليا أو أنســـجة الجسم لالستفادة 
منها في العمليات الحيوية المختلفة كإنتاج الطاقة.  

تمثيلي أو أيضي
يتعلق بطبيعة عملية التمثيل الغذائي بالجسم.

Metabolic 

 Stimulationتنشيط أو تنبيه

تورم
انتفاخ نسيج نتيجة لوجود هواء أو سائل ُمحتجز.

Edema

 Dropsyتورم أو استسقاء

تيبس ُرمي
حالة تيبس الجسم بعد الموت

Rigor mortis

ج
Dose of drugجرعة الدواء

جرعة قاتلة %50
Lethal dose %50جرعة ُسم قاتلة لنصف حيوانات التجربة.

 Traumaجروح أو رضوض

جسم ُمضاد
مادة يفرزها الجسم لمقاومة فعل مادة أو كائن دقيق داخل 

الجسم.

Antibody

 Thrombusجلطة أو َخثرة

ح
حاد

أحد أشـــكال اإلصابة، حيث يكون المرض شديد التأثير 
وقصير المدة.  

Acute

حامل
هو طائر حامـــل لمرض ما وهو يبـــدو مظهريًا طائرًا 
سليمًا، ولكنه له القدرة على نقل عدوى هذا المرض إلى 

الطيور الحساسة لإلصابة.   

Carrier

 Quarantine musurexَحجر أو عزل صحي

 Veterinary quarantineَحجر صحي بيطري

 Cremateحرق الجثث النافقة

حساسية
هو رد فعل حاد يحدث في األفراد نتيجة لدخول جسم أو 

عامل غريب إلى الجسم

Allergy

 Injectionَحقن

 Pyrexiaُحمى أو ارتفاع درجة الحرارة
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خ
 Abscessesخراريج أو قرح شديدة

 Pathogencityخط سير المرض

 Dejectionُخمول

د
 Intranasallyداخل األنف

 Intravascularداخل األوعية الدموية

Intraperitonealداخل التجويف البريتوني

Intrauterineداخل الرحم

Intramuscularداخل العضالت

 Intraocularlyداخل العين

Intravenousداخل الوريد

Intradermalداخل أو بين طبقات الجلد

درجة حرارة
درجـــة الحـــرارة الطبيعية في الدواجـــن تبلغ 106°ف 

بمتوسط يتراوح بين 105° و 107°ف.

Temperature

دواء أو معاملة ُمدعمة
عـــالج لَعَرض مرضي ُمعين، عندما يكون التشـــخيص 
الَمَرضـــي غير واضح أو يتـــم إعطاءه حتى يتم وصف 

العالج السليم للمرض. 

Supportive treatment

 Vermifugeدواء طارد للديدان

 Wormsديدان

ر
Exudateرشح التهابي

ز
 Droppingsزرق الطيور

Excretaزرق أو فضالت الدواجن

 Tachycardiaزيادة خفقان القلب

س
 Cytotoxicسام للخاليا

 Tachypneaُسرعة التنفس

 Diathesisسرعة القابلية للعدوى

 Scalpelسكين التشريح
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 Poisonُسم

 Cytotoxinُسم الخاليا

 Warfarinُسم القوارض

Toxinُسم ناتج عن كائنات دقيقة

 Malnutritionسوء تغذية

 Dyspepsiaسوء هضم

سيرم الدم
السائل الرائق الناتج بعد تجلط الدم ويختلف عن البالزما 

في عدم احتوائه على الفبرينوجين.

Serum, blood

 Hyperimmune serumسيرم عالي المناعة

Specific serumسيرم ُمتخصص لمرض ُمعين

ش
 Paleشاحب

 Drastic actionشديد المفعول

 Dysgenesisشذوذ في التكوين الخلقي

 Appetiteشهيه أو قابلية للغذاء

ص
 Gram stainصبغة جرام

 Sanitaryصحي أو نظيف

 Dyspneaصعوبة تنفس

 Vagotoniaصعوبة في التنفس وعمل غير ُمنتظم للقلب

صندوق ثلج معزول
ُيســـتخدم لحفظ عبوات التحصيـــن أو أي عبوات أخرى 

ُيمكن أن تتلف إذا تعرضت لحرارة الجو المرتفعة.

Ice box 

 Ralesصوت ُيسمع بالسماعة في الحاالت المرضية.

ض
ضرر أو أذى أو آفة

تغير مرئي في الحجم والشكل واللون وأحيانًا في تركيب 
العضو.

Lesion

  Debilitatingضعف

ضمور
Atrophyفقدان في حجم العضو.
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ط
 Veterinary medicineطب بيطري

ُطفيل
شـــكل حيواني يعيش على أو داخل الطائر وُيســـبب له 

األضرار.

Parasite

ُطفيل خارجي 
 Ectoparasiteُطفيل يتطفل خارجيًا على الطائر مثل القراد والفاش.

ُطفيلي ُمخير
طفيـــل له القـــدرة على العيـــش تحت الظـــروف الهوائية 

والالهوائية.
Facultative parasite 

 Internal parasiteُطفيليات داخلية مثل الديدان

طمر صحي
التخلص من النفايات بطمرها تحت ظروف ُمحددة.

Sanitary landfill

ع
 Fomiteعائل غير حيواني

 Mycostatعامل موقف لنمو الفطريات

 Prostrationعدم مقدرة الحيوان على الوقوف

عدوى
غزو الميكروبات الُممرضة ألنســـجة الجسم ُمسببًا حالة 

مرضية.

Infection

 Septic woundsعدوى الجروح

عدوى رأسية أو انتقال مبيضي
انتقـــال المرض من األم إلى الكتكـــوت الناتج منها عن 

طريق البيضة.

Vertical infection or 
transovarian 

 Food born infectionعدوى منقولة بالغذاء

Localized infectionعدوى موضعية

 Lamenessَعرج

 Dysphagiaُعسر بلع

Rodعصوي أو اسطواني

 Dipsaعطش )كلمة يونانية(

 Dipsesisعطش ًممرض 

 Drugsعقاقير أو أدوية

 Infertilityُعقم أو فقدان خصوبة
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Therapyعالج المرض

 Signs deficiencyعالمات النقص

عالمة أو َعَرض
العالمة أو الَعَرض الذي يدل على مرض ما، وقد تكون 

َعَرض مظهري أو تشريحي أو سلوكي. 

Sign

 Serologyعلم األمصال أو علم الُمصول

 Oncologyعلم األورام

Bacteriologyعلم البكتريا

 Parasitologyعلم الُطفيليات

 Virologyعلم الفيروسات

 Epidemiologyعلم الوبائيات

 Nosologyعلم تصنيف األمراض

Etiologyعلم ُمسببات األمراض

 Posologyعلم مقادير األدوية

عملية التطهير
عملية تفاعل بين الجســـم الُمضاد والمادة التي لها القدرة 

على إفراز الجسم الُمضاد.

Sanitation 
Avidity

عوامل ُممرضة ثانوية
عوامل ُممرضة تقوم بمهاجمـــة الطائر أو الحيوان بعد 

وجود عدوى أصلية لمرض أخر.

Secondary invaders

عيار
ُيســـتخدم لقياس عدد وحدات األجسام الُمضادة في حجم 

ُمعين من الَمصل.

Titer 

غ
 Feedغذاء الحيوان

غشاء ُمخاطي 
الطبقـــة الطالئية التي تكـــون الجدار الداخلـــي للمعدة 

واألمعاء.

Mucosa 

ف
 Cloacaفتحة المجمع

فترة حضانة المرض
هـــي الفترة مـــن بداية حـــدوث اإلصابـــة حتى ظهور 

األعراض.

Incubation period of 
disease 

 Drug plasma half lifeفترة نصف العمر لألدوية العالجية في البالزما.
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فحص بعد النفوق أو الموت
لمعرفة ســـبب النفوق أو طبيعة التغيـــرات التي أحدثها 

المرض.

Postmortem

فرط الحساسية
حالة يزداد فيها حساسية الجسم للمواد الغريبة بقدر أكبر 

من الطبيعي.  

Hypersensitivity

فطريات
هي كائنات خضرية ُمعينة مثل العفن وعش الغراب 

Fungi

Weight lossفقدان الوزن

 Anorexiaفقدان شهية

 Inappetenceفقدان شهية

 Lack of appetiteفقدان شهية

فقر دم 
أنيميا وهي حالة تحدث نتيجة لنقص كمية أو نوعية الدم 
)نقص المحتوى مـــن الهيموجلوبين أو نقص عدد خاليا 
الـــدم الحمراء(، ُيصاحب تلك الحالة شـــحوب في الجلد 

واألغشية الُمخاطية، وانخفاض في طاقة الجسم. 

Anemia

Oralفمي أو إعطاء عن طريق الفم

فيروس
أصغـــر الكائنـــات الحيـــة الدقيقـــة، حيـــث ال ُيـــرى 
بالميكروسكوب العادي، وهو عبارة عن حامض نووي 
له غطاء بروتيني يفتقد إلى آلية العمل اإلنزيمي النطالق 
الطاقة وأيضًا ال يمتلك الريبوسومات لتصنيع البروتينات 
لذا ال يقدر على الحياة إال داخل خاليا أخرى وُيصيب كل 

من اإلنسان والحيوان والنبات ببعض األمراض.  

Virus 

فيروس ُمرشح
هو الفيروس الذي يمر من خالل الُمرشـــحات البكتيرية، 

حيث تحتجز تلك الُمرشحات البكتريا فقط.

Filterable virus

Virulenceفيروسي فتاك للجهاز المناعي بالجسم

فيريميا
حالة تكاثر الفيروس بالدم

Viremia 

ق
 Viableقابل للحياة

قاتل البكتريا
ُمنتج قاتل للبكتريا.

Bactericide

 Vermicideقاتل للديدان
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 Fungicideقاتل للفطريات

ُقرحة
تـــآكل أو تلف في الطبقـــة الطالئية الُمبطنـــة للمعدة أو 

األمعاء.

Ulcer 

Praddle legsقروح األرجل

 Rodentsقوارض

قوة عيارية اللقاح
ُتمثل عدد الفيروســـات الحية أو الميتة في كل ملليلتر من 

اللقاح. 

Titer of vaccine 

 Dosimetryقياس الجرعات

ك
كائنات دقيقة أو مجهريه

كائنـــات ال ُيمكن رؤيتهـــا بالعين الُمجردة مثـــل البكتريا 
والكائنات وحيدة الخلية. 

Microorganisms

Listlessكسول أو خامل

 Quarantineكوارنتينا  أو َحجر صحي

ل
ُلقاح أو تحصين أو ُطعم

ُمعلق من كائنات حية دقيقة )بكتريا أو فيروس( أو كائنات 
دقيقـــة تم التخلص من خصائصهـــا المرضية مع وجود 
خصائصها األنتيجينة الُمحفزة لتكوين األجسام المناعية.

Vaccine

 Inoculumُلقاح أو ُطعم

 Lapinized vaccineُلقاح ُمضَعف

لقاح ميت
ُلقاح ُمَحضر يتميز بإعطاء مناعة دموية عالية وُمتجانســـة 

بالقطيع ولفترة طويلة.
Inactivated vaccine 

ُلقاحات ميتة
ُلقاحات ُمحضرة من ُمســـببات األمـــراض الُمختلفة بعد 
قتلهـــا بالفورماليـــن أو البيتابروبيوالكتون، وهي ُتعطي 

مناعة ُمتجانسة في القطيع ولفترة طويلة.

Killed or in activated 
vaccine

 Pantingلهث

لون أزرق في الجسم.
تلـــون الجلد وخصوصـــًا الُعـــرف والداليـــات باللون 

األزرق.

Cyanosis
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م
مانع الجراثيم )ُمطهر(

ُمركب يعمـــل على تثبيط نمو الميكروبات، وُيســـتعمل 
غالبًا في تطهير الجلد. 

Antiseptic

 Barrierمانع- حاجز

ُمبيد الجراثيم
ُمنتج كيماوي ُيســـتخدم بتركيـــزات ُمعينة لقتل الجراثيم 

والميكروبات.

Disinfectant

 Pesticideُمبيد حشرات

 Fungicidalُمبيد فطريات

 Viricideُمبيد فيروسي

 Parasiticideُمبيد للُطفيليات

ُمبيد للقوارض
مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة ُتمثل حلقة وسط بين 
البكتريا والفيروسات وبعضها ُيسبب األمراض لإلنسان 

والحيوان.

Rodenticide 
Rickettsial

ِمجهري أو ميكروسكوبي
دقيق ال ُيـــرى بالعين المجـــردة، بل ُيســـتخدم المجهر 

للتعرف عليه.

Microscopic

 Crematoryَمحرقة الطيور النافقة

ُمخاط
سائل لزج ُيفرز من خاليا الغدد الُمخاطية.

Mucus 

 Laboratoryُمختبر أو معمل

مرض 
مغادرة الطائر لحالته الصحية الطبيعية.

Disease

 Sub-clinical diseaseَمرض أعراضه غير ظاهرة

 Maladyمرض أو داء

 Congenital diseaseمرض َخلقي

 Viral diseaseمرض فيروسي

مرض ُمستوطن
مرض واســـع االنتشـــار أو الوجود في منطقـــة ما بصفة 

ُمستمرة.

Endemic disease 

 Epidemic diseaseمرض وبائي

Enzooticمرض وبائي للحيوان في منطقة معينة.
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مـــرض يأتي في صورة فردية في أماكن مختلفة، ولكنه ال 
ينتشر بشكل كبير.

Sporadic

 Mycosisمرض ُيسببه فطر

مـــرض ينتقل رأســـيًا عن طريـــق البيضة مـــن األم إلى 
الجنين.

Disease vertically 
transmitted via egg

 Morbidَمَرضي

Pathologicalَمَرضي

مزرعة
بيئة خاصة ُتســـتخدم لتنميـــة وإكثار الكائنـــات الدقيقة 

عليها.

Culture

ُمزمن
أحد أشكال اإلصابة وهي الفترة الطويلة للمرض.

Chronic

َمسح سيرولوجي
فحص عدد من العينات للتأكد من اإلصابة.

Serological monitoring 

ِمسراق أو مساريقا
أغشية من النسيج الضام ُتغلف األمعاء.

Mesentery 

 Analgesicُمسكن أو ُمخفف لأللم

ُمضاد السيرم
هو ســـيرم يحتوي على أجسام ُمضادة ُمعينة ُتستخدم في 

عالج أمراض ُمعينة ُتصيب الطيور أو الحيوان.

Antiserum

ُمضاد حيوي
مادة كيماوية ُتنتج بواســـطة الفطريات أو البكتريا، ولها 

القدرة على تثبيط وقتل كائنات دقيقة أخرى. 

Antibiotic

ُمضاد حيوي ضيق المدى
ُمضاد حيوي ذو نشاط محدود على بعض أنواع البكتريا 
الموجبة أو الســـالبة لصبغة جرام، مثل البنسلين الُمضاد 
للبكتريا الموجبة لجرام فقط، بينما الستربتومايسين ُمضاد 

للبكتريا سالبة جرام فقط.

Narrow-spectrum 
antibiotic

ُمضاد حيوي متوسط المدى
ُمضـــاد حيوي له القدرة علـــى ُمهاجمة عدد محدود من 

البكتريا الموجبة والسالبة لصبغة جرام.

Medium-spectrum 
antibiotic 

ُمضاد حيوي واسع المدى
هو الُمضاد الحيوي القادر على مهاجمة البكتريا موجبة 
وســـالبة صبغة جرام، كما أن له نشـــاط ُمضاد لبعض 

العوامل الُممرضة األخرى.

Broad-spectrum antibiotic

Anthelmintic (vermifuge)ُمضاد ديدان

ُمنتج دوائي ُيستخدم لطرد الديدان من الجسم.
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Antitoxinُمضاد سموم

هي أجســـام ُمضـــادة ُمعينـــة تعمل علـــى ُمعادلة تأثير 
السموم.

Coccidiostatُمضاد كوكسيديا

دواء يتـــم إضافته في العلف بكميات قليلة وبشـــكل دائم 
بغرض الوقاية من اإلصابة بالكوكسيديا. 

 Detoxicationُمعادلة السموم

 Quarantine treatmentsُمعامالت الَحجر الصحي

حجز الُمنتجات أو عدم الســـماح لها بدخول البلد إلى أن 
يثبت خلوها من مرض أو آفة معينة.

 Preventive treatmentُمعاملة وقائية

Prophylaxisمعاملة وقائية ضد المرض

 Kyteَمِعدة أو بطن

Breathing rateُمعدل التنفس

عدد مرات التنفس في الدقيقة وتتراوح في الدواجن بين 
15 إلى 36 مرة في الدقيقة. 

Respiration rateُمعدل التنفس

عـــدد مرات التنفس في الدقيقة وتتراوح في الدواجن من 
15 إلى 36 مرة في الدقيقة.

Pulse rateُمعدل النبض

يتراوح الُمعدل الطبيعي في الدواجن بين 200 إلى 400 
نبضة كل دقيقة.

Infectiousُمعدي

حالة مرضية ناتجة من ميكروبات ُممرضة ُمسببة حالة 
ُمعدية بين الطيور.

ُمعدي أو وبائي
Contagiousمرض ُمعدي ينتقل سريعًا من فرد إلى أخر.

Predisposeُمَعرض للمرض

 Drug resistanceمقاومة الدواء

مدى مقاومـــة الجراثيم الُممرضة للُمضـــادات الحيوية 
واألدوية األخرى. 

 itis-مقطع عندما تنتهي به الكلمة تدل على التهاب.

Pathogenicُممرض
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 Pathogenُممرض )جرثومة(

Immuneمناعة

المقاومة لألمراض
Congenial immunityمناعة طبيعية عن طريق األم

مناعة نشطة
هي المناعة التي يكتســـبها العائل نتيجة للتعرض لعامل 

ُممرض، أو نتيجة لعملية تحصين. 
Active immunity

 Stimulusُمنبه

أحد العوامل البيئية )خارجي أو داخلي( ُيســـبب رد فعل 
أو تغيرًا في الكائن الحي ككل أو في جزء منه. 

 Stimulantsُمنبهات أو ُمنشطات

Detergent and sanitizerُمنظف وُمطهر

مـــواد أو أدوية ُتعطى عن طريـــق الحقن تحت الجلد أو 
داخل العضالت.

Parenteral

Bacteriostatموقف لنمو البكتريا

ُمنتج يعمل على إيقاف نمو البكتريا.
 Drinking waterمياه الُشرب

 Myceliumميسيليوم

خيوط تكون الجسم الخضري للفطر.
 Saprophyteميكروبات ُرمية

ن
 Marrowُنخاع

 Marrowboneُنخاع العظام

Hemorrhageنزيف

خروج الدم من األوعية الدموية.
 Petechialَنزيف ُنقطي

Morbidityنسبة اإلصابة

Mortalityنسبة النفوق أو الموت

 Pathogenesisنشوء المرض

 Hypoxemiaنقص أكسجين الدم

انخفاض مقدرة الخاليا على االنتفاع باألكسجين
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 Hypoxiaنقص وصول األكسجين ألنسجة الجسم

نكروزيس
Necrosisُمصطلح يعني منطقة نسيجية ميتة.

هـ
 Emaciationُهزال

Emaciatedهزيل

انخفاض حاد في الوزن.
Hematocritهيماتوكريت

تركيز خاليا الدم الحمراء في حجم معين من الدم.
و

 Epizootic diseaseوباء حيواني

 Enzootic diseaseوباء متوطن

 Viremic animalsوجود الفيروس في دم الحيوان

 Hematomaورم دموي

Neoplasmورم سرطاني

نمو غير طبيعي للخاليا مثل األورام.
 Myomaورم عضلي

 Osteomaورم عظمي

 Lymphomaورم ليمفاوي

وريد
وعاء دموي ذو جدار رقيق يحمل الدم غير المؤكسد من 

األنسجة إلى القلب فيما عدا األوردة الرئوية األربعة.

Vein 

ال
rrhagia-الحقة معناها نزف 

ى
 Suffocateيختنق

 Trembleيرتجف أو يرتعش
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المالحـــق

1- تأثير ارتفاع حرارة الجو على صحة الطيور:
1- حدوث اللهث

2- زيادة ُمعدل التنفس
3- القلوية التنفسية

4- تهور االستجابة المناعية الدموية
5- تدهور االستجابة المناعية الخلوية

6- تدهور ُمعدالت النمو واإلنتاج

2- األمراض التي ُيمكن أن تنقلها الفئران لقطعان الدواجن:
1- كوليرا الطيور.

2- الباراتيفويد والسالمونيال المعوية.
3- فيروسات األنفلونزا.

4- مرض الجمبورو.

3- الخطوات الُمتبعة في حالة تفشي عدوى مرضية
1- ُمالحظة الُمعدالت الطبيعية للغذاء الُمتبقي، والماء الُمستهلك، والنفوق، والسلوك.

2- البحث عن الحاالت غير الُمعدية.
3- وضع القطيع تحت إجراءات الحجر الصحي.

4- أخذ عينات للفحص البيطري.
5- التشخيص السليم.

6- وضع احتياطات خاصة.
7- التخلص من القطيع، والتطهير الكامل.

4- العوامل الداخلية والخارجية التي ُتشجع على حدوث العدوى المرضية:
عوامل خارجيةعوامل داخلية

1- الُمناخ، الهواء، التربة1- الجنس
2- جودة الغذاء2- األصناف

3- جودة الماء3- األنواع
4- العالج، التحصين4- حالة الجسم

5- كثافة التربية، الضوء، التهوية5- العمر
6- بيئة الطائر6- القدرة الوراثية

7- المسكن
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5- األعمار األكثر حساسية لإلصابة ببعض األمراض:
الُعمر الشائع عند اإلصابةالمرض

0- 6 أسبوعالجمبورو
- أصغر من 10 أسابيع )النوع الكلوي(التهاب الُشعب الُمعدي

- كل األعمار )النوع التنفسي(
3- 9 أشهرالتهاب الحنجرة والقصبة الهوائية الُمعدي

12- 24 أسبوعالماريك
أكثر من 14 أسبوعالليكوزيس الليمفاوي

أكثر من 17 أسبوعَعَرض انخفاض البيض
4- 8 أسبوععدوى فيروسات الريو
0- 8 أسبوععدوى فيروسات الروتا

أصغر من 3 أسابيعأنيميا الدجاج الُمعدي
4- 9 أسبوعالتهاب الكبد ذو األجسام االحتوائية

3- 5 أسبوعَعَرض استسقاء القلب )حول التامور(
0- 4 أسبوعَعَرض التقزم الُمعدي
أصغر من 8 أسابيعالتسمم ببكتريا القولون

أكثر من 8 أسابيعُزكام الطيور الُمعدي )الكوريزا(
4- 20 أسبوعالتهاب الجلد الغرغريني

6- أعراض النقص الغذائي التي يتم التعرف عليها بمجرد النظر:
السبب الُمحتملاألعراض

1- نقص النياسين/الريبوفالفين/البيوتين1- اإلسهال في الكتاكيت
الالكتوز/الملح/الموالس/بروتين  زيـــادة   -2

ُمعرض للحرارة الزائدة
نقص فيتامين )د(2- هشاشة العظم وسهولة الكسر

نقص النياسين أو الزنك3- ورم العرقوب وتقوس األرجل
المنجنيز/الكولين/البيوتيـــن/4- انزالق الوتر ونخر العظام نقــــــــــص 

البيرودوكسين//الزنك 
نقص الريبوفالفين5- شلل األصابع الملتوية
نقص فيتامين )د3(6- وقوف مثل البطريق

نقص الفوالسين/الحديد/النحاس7- أنيميا
نقص فيتامين )هـ( أو السيلينيوم8- ارتشاح

نقص النحاس9- تضخم القلب في الكتاكيت
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10- تقلص وارتعـــاش الرأس والتوائها فوق 
الظهر مع التهاب لألعصاب 

نقص الثيامين

11- الرخاوة الُمخيـــة أو الكتكوت المجنون، 
وخلل في االتزان، وتشنج 

نقص فيتامين )هـ(

نقص المنجنيز12- خلل في الحركة، ووقوف يقظ
13- التهـــاب الجلد، وقشـــور حـــول العين 

والمنقار وفتحة المجمع
نقص حمض البانتوثينيك

نقص البيوتين14- التهاب جلد وسادة القدم وتقرحها 
نقص النياسين15- طبقة حرشفية على القدم

نقص الليوسين/الفينيل أالنين16- تشوه اللسان
الكالسيوم/النياســـين/حمض 17- الريش الُمجعد الخشن نقــــــــــــــــص 

البانتوثينيك

7- برنامج تحصين ُمقترح لقطعان اللحم:
الطريقةُلقاح المرضالعمر 

حقنالماريكيوم
مياه ُشربنيوكاسل )هتشنر B1(5- 7 يوم

رش أو مياه الُشربالتهاب الُشعب الُمعدي )IB(يوم أو 14- 21 يوم
مياه الُشربجمبورو14- 21 يوم
مياه ُشربنيوكاسل )السوتا(18- 22 يوم

8- برنامج تحصين ُمقترح لقطعان البيض:
الطريقةُلقاح المرضالعمر 

حقنالماريكيوم
14- 21 يوم

5 أسابيع
مياه الُشربالتهاب الُشعب الُمعدي )IB(12- 14 أسبوع
16- 18 أسبوع
وخز بالجناحُجدري الدجاج10- 12 أسبوع
التهاب الحنجـــرة والقصبة الهوائية 10- 12 أسبوع

الُمعدي ILT )في المناطق الموبؤة(
تقطير بالعين

حقنمرض الجهاز التنفسي الُمزمن 10CRD- 14 أسبوع
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 9- المسافة الُمخصصة لكل طائر على المعلفة:

المسافة الالزمة )سم/طائر(العمر
تسمينبياض

-2.5يوم- 7 يوم
73.754.5 يوم- 4 أسبوع

45.57.5- 8 أسبوع
87.59.0- 12 أسبوع

-1211.0- 18 أسبوع
-14.5بالغ

10- المتوسط الطبيعي للعليقة والمياه المستهلكة يوميا في الدجاج:
المســـتهلكة العمر العليقة 

يوميا بالجرام
المياه المستهلكة يوميا 

في الشتاء سم3
بياضتسمين

201015يوم- 1 أسبوع
1501525- 2 أسبوع
2752550- 4 أسبوع
41004080- 6 أسبوع
615050100- 8 أسبوع 
60120-8- 10 أسبوع

70150-10- 15 أسبوع
90200-15- 20 أسبوع

100250- 130-أكثر من 20 أســـبوع
يرتفع استهالك مياه الشرب صيفًا بُمعدل 150- 200 %.

11-  معيار السوائل:
المعيار المنزلي

ما يعادلهالمعيار
1 جرام1سم3 من محلول مائي

4 سم3ملعقة شاي
4 ملعقة شايملعقة شوربة
حوالي 10 ملعقة شوربةفنجال شاي

250- 300 سم3كوب ماء
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12- األوزان:
ما تعادلهالوحدة

0.001 مليجرام1 ميكروجرام
0.001 جرام1 ملليجرام
0.01 جرام1 سنتيجرام
0.1 جرام1 ديسيجرام

1000 مليجرام1 جرام
10 جرام 1 ديكاجرام

100 جرام1 هكتوجرام
1000 جرام1 كيلوجرام

1000 كيلوجرام1 طن

13- تحويل األوزان:
الضرب في المعاملالتحويل

الضرب في معامل قدره 28.35من أوقية إلى جرام
الضرب في معامل قدره 453.6من رطل إلى جرام 

الضرب في معامل قدره 0.454من رطل إلى كيلوجرام
الضرب في معامل قدره 0.9من طن إلى طن متري

الضرب في معامل قدره 0.035من جرام إلى أوقية
الضرب في معامل قدره 2.205من كيلوجرام إلى رطل
الضرب في معامل قدره 1.102من طن متري إلى طن 

الضرب في معامل قدره 0.907من جزء في المليون إلى جرام/طن
الضرب في معامل قدره 1.1من جرام/طن إلى جزء في المليون 

14- األطوال:
ما يعادله من المترالوحدة

)mIu( 0.000000001 متر1 ملليميكرون
)Iu( 0.000001 متر1 ميكرون

)mm( 0.001 متر1 ملليمتر
)cm( 0.01 متر1 سنتيمتر
)dm( 0.1 متر1 ديسيمتر

)m( 1 متر1 متر
)hm( 100 متر1 هكتومتر
)km( 1000 متر1 كيلومتر
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15- تحويل األطوال:
الضرب في المعاملالتحويل

الضرب في معامل قدره 25.4من بوصة إلى ملليمتر
الضرب في معامل قدره 2.54من بوصة إلى سنتيمتر 

الضرب في معامل قدره 30.5من قدم إلى سنتيمتر
الضرب في معامل قدره 0.305من قدم إلى متر

الضرب في معامل قدره 0.914من ياردة إلى متر
الضرب في معامل قدره 1.609من ميل إلى كيلومتر

الضرب في معامل قدره 0.04 من ملليمتر إلى بوصة
الضرب في معامل قدره 0.4من سنتيمتر إلى بوصة

الضرب في معامل قدره 0.033من سنتيمتر إلى قدم
الضرب في معامل قدره 3.3من متر إلى قدم

الضرب في معامل قدره 1.1من متر إلى ياردة
الضرب في معامل قدره 0.6من كيلومتر إلى ميل

16- المساحات:
ما يعادله من المتر المربعالوحدة

)mm
2
0.000001 متر مربع1 ملليمتر مربع )

) cm
2
0.0001 متر مربع1 سنتيمتر مربع )

)dm
2
0.01 متر مربع1 ديسيمتر مربع )
)m

2
1 متر مربع1 متر مربع )

)a( 100 متر مربع1 آر
)ha( 10,000متر مربع1 هكتار

)km
2
1,000,000 متر مربع 1 كيلومتر مربع )

) in
2
6.452 سنتيمتر مربع1 بوصة مربع )
)ft

2
0.093 متر مربع1 قدم مربع )

     ) yd
2
0.836 متر مربع1 ياردة مربع )
)acre( 4,046.87 متر مربع، 0.405 هكتار1 فدان

) mi
2
2.59 كيلومتر مربع1 ميل مربع )
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17- تحويل المساحات:
الضرب في المعاملالتحويل

الضرب في معامل قدره 6.452من بوصة مربع إلى سنتيمتر مربع
الضرب في معامل قدره 929.1من قدم مربع إلى سنتيمتر مربع

الضرب في معامل قدره 0.09من قدم مربع إلى متر مربع
الضرب في معامل قدره 0.836من ياردة مربع إلى متر مربع

الضرب في معامل قدره 2.6من ميل مربع إلى كيلومتر مربع
الضرب في معامل قدره 0.4من فدان إلى هكتار

الضرب في معامل قدره 0.155من سنتيمتر مربع إلى بوصة مربع 
الضرب في معامل قدره 0.001من سنتيمتر مربع إلى قدم مربع

الضرب في معامل قدره 10.764من متر مربع إلى قدم مربع
الضرب في معامل قدره 1.196من متر مربع إلى ياردة مربع

الضرب في معامل قدره 0.4من كيلومتر مربع إلى ميل مربع
الضرب في معامل قدره 2.5من هكتار إلى فدان 

18- األحجام:
ما يعادله الوحدة

 )ml( 0.001 لتر1 ميلليلتر
)cl( 0.01 لتر1 سنتيلتر
)dl( 0.1 لتر1 ديسيلتر

)l( 1,000 سنتيمتر مكعب1 لتر
)hl( 100 لتر1 هكتولتر
)kl( 1,000 لتر1 كيلولتر

)mm
3
0.001 سنتيمتر مكعب1 ميلليمتر مكعب )

)cc( 1,000 ميلليمتر مكعب1 سنتيمتر مكعب
)dm

3
1,000 سنتيمتر مكعب1 ديسيمتر مكعب )
)m

3
1,000 ديسيمتر مكعب1 متر مكعب )

)in
3
16.387 سنتيمتر مكعب1 بوصة مكعب )
)ft

3
0.028 متر مكعب1 قدم مكعب )

)yd
3
0.765 متر مكعب1 ياردة مكعب )
)qt( 0.95 لتر1/4 جالون
)gal( 3.79 لتر1 جالون
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19- تحويل األحجام:
الضرب في المعاملالتحويل

الضرب في معامل قدره 29.57 من أوقية )سائل( إلى سنتيمتر مكعب
الضرب في معامل قدره 0.946من ربع جالون )Quart( إلى لتر

الضرب في معامل قدره 16.387من بوصة مكعب إلى سنتيمتر مكعب
الضرب في معامل قدره 0.765من ياردة مكعب إلى متر مكعب

الضرب في معامل قدره 0.034من سنتيمتر مكعب إلى أوقية )سائل(
الضرب في معامل قدره 1.057من لتر إلى ربع جالون 

الضرب في معامل قدره 0.061من سنتيمتر مكعب إلى بوصة مكعب
الضرب في معامل قدره 1.308من متر مكعب إلى ياردة مكعب

20- أهم التحويالت
1 قدم= 0.305 متر1 متر= 3.282 قدم

1 قدم مربع= 0.093 متر مربع1 متر مربع= 10.76 قدم مربع
1 قدم مكعب= 0.028317 متر مكعب1 متر مكعب= 35.316 قدم مكعب

1 بوصة= 2.54 سم1 سم= 0.394 بوصة
1 بوصة مربع= 6.54 سم12 سم2= 0.155 بوصة مربع

1 رطل= 0.454 كجم1 كجم= 2.205 رطل
1 أوقية= 28.35 جم1 جم= 0.035 أوقية
1 جالون= 4.54 لتر1 لتر= 0.22 جالون

21- تحويالت درجات الحرارة:
وحدات دوليةمعامل التحويلالرمزوحدات غير دولية

درجات الحرارة
ف°) م°1.8 X( +C°32مئوية )م°(

م°)ف°- 32( / F°1.8فهرنهايت )ف°(
ك°م°+ K°273.15كلفن )ك°(

ك°ف°+ 459.67
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