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  عند الدواجن األمعاءجراثيم انتهازية سبب اللتهاب : االشريشيا آواليجراثيم 
 
 
 
  

  موقع الدواجن

 

 نتيجةعن جراثيم االشريشيا آولي بالدواجن يتسبب بخسائر آبيره في حقل الدواجن وذلك  الناتج األمعاءالتهاب  إن
.ارتفاع نسبه النفوق بالقطيع وانخفاض نسبه التحويل العلفي  

المرض عندما تتوفر لها الظروف  إحداثعلى  القدرةذلك المتالآها ، يم االشريشيا آوالي هي جراثيم انتهازيهجراث
 معويةفلورا (الطائر  بأمعاءهذه الجراثيم تعتبر من الجراثيم التي تتواجد بشكل طبيعي  أنحيث ، لذلك المالئمة
المكونات  بأحدلخلل  نتيجةالجرثومي المعوي  و هي تتحول للشكل المرضي عندما يحدث خلل بالنبيت) طبيعيه

 وإحداثتكاثر الجراثيم بشكل غير مضبوط وبشكل آبير  إلىيؤدي  أنأي خلل يمكن  أنحيث ، لألمعاء الجرثومية
.لذلك نتيجةالعدوى   

 

يور لكن تعتبر الط، )مرض االشريشيا آولي(لالصابه بالكولي باسيلوزيس  حساسة األعماروتعتبر الطيور بجميع 
،وقابليه لالصابه حساسية أآثرالفتيه   

 

الناتج عن االشريشيا آولي األمعاءالتهاب  أعراض  

االصابه بها تعتبر  أعراض إنلذلك ، الداخلية األعضاءهذه الجراثيم انتهازيه ويمكنها مهاجمه عدد آبير من  أنبما 
.متغيره بشكل آبير جدا  

حاله من الشعور بان الطيور بحاله غير جيده وغير  إلىللطائر الموت المفاجئ تتراوح من  أنيمكن  األعراض
.مستقره   

وبشكل عام تبدو ، للقطيع الصحية والحالة المصابةعلى عمر الطيور  أيضاالمرض تعتمد بشكل آبير  أعراض أنآما 
).آنعشه(وذات ريش غير طبيعي وغير منتظم  وخاملةغير نشطه الطيور   
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 أنلالصابه يشاهد  الحادةبالمراحل . للطعام الشهيةوتفقد  والحرآةر طبيعيه المظهر تبدوا الطيور غي أنآما يمكن 
.ذو لون غير طبيعي يكون سائل واصفر اللون ويالحظ تلوث منطقه البطن بالبراز الرطب المصابةبراز الطيور   

 

 سبب االصابه

 أنفي الطيور آفلورا طبيعيه ولكن يمكن توجد بشكل طبيعي  لكن هذه الجراثيم: االشريشيا آولي السبب هو جراثيم
منها أسبابلعده  نتيجةالشكل المرضي  إلىتتحول   

تزيد من  األمراضهذه  أنحيث . آما في حال االصابه باجمبورو و مرض مارك فقر الدم: الطيور بمناعةخلل 
 القوية األسبابومن ، صابهالطيور باللقاحات يعتبر سبب قوي لال إجهاد أنآما . الطيور لالصابه بالجراثيم حساسية

.للطيور مناسبةتترك تهويه  إنالنوافذ خوفا من البرد دون  إغالقوخصوصا ليال عندما يتم  الجيدة التهويةهو نقص   

المياه آما  أوالعدوى مثال حرمان الطيور من  الطعام  بإطالقتلعب دور  أنيمكن  أخرى آثيرةهناك عوامل  أنآما 
.لالصابه المساعدةمن العوامل  دةالزائ الفرشة رطوبة إن  

(آل آل عامل يسبب ضغط الطيور ، بشكل عام stress ( .يسهم باصابه الطيور   

عدد من  أصابه أنوهذا يعني . االصابه باالشريشيا آولي تعتمد على نظريه تغذيه الذات  جائحة أنومن المهم االنتباه 
االشريشيا  نتيجة باإلسهالعدد من الطيور  أصيب إذاعلى سبيل المثال . بأآملهالقطيع  ألصابهالقطيع يعتبر شراره 

التي ستشكل وسط مناسب لنقل  بالفرشةونشر عدد آبير من الجراثيم  الفرشة رطوبة بزيادةفان ذلك يسهم ، آولي
.االصابه لباقي القطيع وهكذا  

طيع من خالل تجنب العوامل المساعد على من بدء االصابه بالق الوقايةعالج لالصابه هو  أفضل إنمن اجل ذلك 
.حدوث االصابه  

.يحدث االصابه أنلذلك من اجل تجنب االصابه البد من التحكم بكل ما يمكن   

هناك ثالث عوامل تحدد  إنيمكن القول  أفضلوبشكل لالصابه  أساسيبالطائر تعتبر عامل  المحيطة البيئة أنحيث 
 االصابه هي على الشكل التالي

  الخ...  الحرارةدرجه ، الفرشة رطوبة، الجيدة التهويةمقدار : بالطائر المحيطة البيئة -
 الخ...التوزع الكافي للمشارب والمعالف، نوعيه الغذاء خلوه من الفطور: التغذية وآل ما له عالقة بها -
 المجهدةللطائر ومدى تعرضه للقاحات  العامة الصحية والحالة األخرىالجراثيم  -

 

 أنحيث وجد ، الشديدةبشكل جيد وآافي مع تجنب تيارات الهواء  المزرعةتهويه  إليهاي يجب االنتباه الت األمورمن 
لالصابه باتجاهين المحددةالعوامل  أهممن  الجيدة التهوية  

 العواملفي فرشه الطائر والتي تسهم بتشكيل وسط مالئم النتشار الجراثيم وغيرها من  العالية الرطوبةتجنب : األول
آالكوآسيديا األخرى ممرضةال  

هذه  تبدأالممهد الن  األساسيشديد للطائر مما يشكل العامل  إجهاد إلىنقص االآسجه يؤدي بشكل مباشر  إن: ثانيا
.بالتكاثر واالنتشار السريع بالجسم المتعب) االشريشيا آولي( االنتهازيةالجراثيم   
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