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:summaryالخالصھ

 -----------------------------------------------------------------------------------------

المفاقسیصیبالذيالتلوثنتیجھالدواجنفيیحدث)(Aspergillosisالرشاشیاتداءمرض
.الفطریاتلھذهالحاضنھوالبیئھالغیرجیداوالعلفالملوثھاوالفرشھ

.حدوثھعندعلیھللسیطرهطویلوقتویأخذالعالجمكلفوھومرض

الوقایھعلىاالولىبالدرجھیعتمدو.المرضحدوثعندالقطیعتبدیلالىالمربینبعضویلجأ
.وتعقیمھانظیفھجافھفرشھواستخدامالمستمرهالتعقیماتخاللمنالمرضمن

.والعلفللفرشھیحصلالذيوالتعفنالرطوبھعنواالبتعادجیدوخزنجیدمنشأذاعلفوكذلك

معظممعماحدثوھذاالعمرالصغیرهاالفراخفيخاصھعالیھھالكاتالىالمرضیؤدي
%90-50فیھاالھالكاتنسبھوصلتوالتيالعراقاودیالىفيالمرضبھذاالمصابھالقاعات

العالماتمنالمرضتشخیصویتم.الحقوللھذهاالنتاجیھالعملیھارباكالىادىممااحیانا
لمالحظھالمختبریھوالفحوصاتوالرئتینالھوائیھاالكیاسعلىوالتشریحیھالواضحھالسریریھ

.للمرضالفطرالمسبب
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Introductionالمقدمة :
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

)الرشاشیاتداء Aspergillosis)والحیواناتالدواجنتصیبالتيالمھمھاالمراضمن
واالنسانالكبیره

لحمجعلالىویؤديالصغیرهباالعماروخاصھعالیھھالكاتالىاالصابھتؤديالدواجنفي
تصلعالیھھالكاتالىویؤديعالیھاقتصادیھوخسائرالبشريلالستھالكصالحغیرالذبیحھ

)1(.اخرىامراضمعاشتراكھوعندالخطرهالحاالتفي%70الى

الىیضظراحیانامماجیدهنتائجوبدونعالیھتكلفھذاالمرضلھذاالعالجاالخرىالناحیھمن
حدوثلمنعالجدیدهللوجباتزمھالالالوقائیھاتءاالجرااتخاذبعدالمصابھاالفراخقطیعتبدیل

.المرض

غسلمنوقائیھعملیاتفیھاتجرىلموالتيالملوثھالمفاقسطریقعنتحدثدائمااالصابھ
نتیجھالطیوراواالفراخفیھاتربىالتيالقاعاتبداخلاالصابھتحدثاوصحیحبشكلوتعقیم
.الفطریاتبھذهالملوثاوالماءالعلففرشھ (2)

منوذلكاللحممنالبلدحاجھتغطيكبیرهباعدادتكونانیفترضوالتياللحمفروجحقول
.والعلمياالقتصاديالبلدتطورحسبسنویاالفرداستھالكخالل
)منتمتدقصیرهلفترهتكونالفروجھذاتربیھانعلما 6 علىتؤثراصابھايولذلكاسبوع(4-
البشريلالستھالكاللحموصالحیھوالوزنالعدد

-2010االخیرهالثالثالسنواتفيولكنالمرضھذاحدوثتمنعالجیدهالوقائیھاتءاالجرا
دیالىھظمحافوخاصھالعراقفياللحمفروجفيعالیھوھالكاتشدیدهاصاباتحدثت 2013

).(3اللحمفروجبتربیھتشتھرالتي

والھالكاتالرشاشیاتبداءالمصابھالحقولبعضلمعرفھالدراسھبھذهقمنااالساسھذاوعلى
فيالمرضانتشاراسبابمعرفھثمومنالناجمھاالقتصادیھوالخسائرالمرضھذاسببھاالتي
.دیالىھظمحاففيالفترهھذه
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السموم الفطریھ وانتاج الدواجن
 -----------------------------------------------------------------------------------------

بعضفيتحمىالتي( fungi imperfecti )الناقصھالفطریاتتنتجھاموادھيالفطریھالسموم
اومالمسھواالستنشاقاالبتالععندغیرانھضدالطفیلیاتالنباتبذوراوبعضالنباتاتحاالت

.العظميالھیكلذاتللكائناتسامھللعفنالمنتجھالموادھذهتبقىالجلد

واالنتاجالزراعيالمجالفيخطورهاالكثرالفطریھالسمومأنتاجبالمعروفھالفطریاتانواع
واالسبرجیلوس(fusarium)الفوزاریومھيالحیواني

كبیروفقاحدالىالفطریھالسمومتختلف)(penicilliumوبینیسلیوم)(aspergillusاوالرشاشیات
التيالبیئیھالظروفانكما.الكیمیائیھالمركباتمنواحدهلفئھالتنتميانھاحیثالسميلتاثیرھا

)4(.ایضاتختلففیھاتنتج

اواثنینواحدتأثیرھوفھمالھدفانحیث,الفطریھالسموممنمعروفھبكمیھالحیواناتاعطاءیتم
تجريالتيالحیواناتفأنذلكالىباالضافھ.المتغیرهالعناصرمختلفمنالفطریھالسموممن

العناصرتأثیرمنالتقلیلاجلمنالرقابھتحتوتبقى.االمراضمنخالیھتكونالدراسھعلیھا
السموممنواسعھمجموعھالىالحیواناتتتعرضالحقلفيانھاال.النتائجفيالخارجیھ
لیسفأنھلذا.الفطریھالسموملوجودالطیورقابلیھفيكبیربشكلتساھمالعواملھذهكل,الفطریھ

السموممنمنخفضھمعدالتالعلففيكانولوحتىللسمومالدواجنتتعرضانالمفاجئمن
).(5الفطریھ

B1االفالتوكسیناثارتظھر.للمناعھقمعیھاالكثرھياالفالتوكسیناتتعتبراالجمالفي
(AFB1)والجلوبیولینااللبومینبتخفیضوذلكالمناعھعلىویؤثرحماللدجاجفي

تركیباتتثبیطفيمھمادورایلعباالفالتوكسینانیثبتالذيالمفھوممعوھومایتفق
امصالفيالمناعیھالجلوبیولیناتتركیبمنA(OTA) sاالوكراتوكسینبالنسبھاما.البروتین
المعدلھاالمصالفياكثرمنھاAباالوكراتوكسینعلفتالتيالطیورفيقلیلھانھاووجدالطیور

(6)

السموم)العصبيبالجھازصلھذاتالسمیھ:ھيالفطریھالسمومبوجودصلھذاتاخرىاثارھناك
مشاكل)(hematopoietic effecالدمخالیابأنتاجالصلھذاتالتأثیرات,(العصبیھ

واالغشیھبالریشالمتعلقھالمشاكل,الجھازالھضميتأثیر)(Neuphrotoxicityالكلى
كلفيالتأثیراتان)(teratogenic effectsالجنینیھالتشوھات),(Dermal effectsالمخاطیھ

اویتلخبطغیراعتیاديسلوكاالحیواناتتظھرعندمامالحظتھاتتمانیمكنالمختلفھاالنظمھھذه
عالمھیكونقدسویھمجموعاتضمنالطیروقوف.المزرعھفيالمعتادالروتینيالنمط

)7(االفالتوكسینمنالناتجھالعصبیھللعوارض

.
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الرشاشیاتداءمضاعفات
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

داء.العالجتكرارالىحاجةوھنالكالعالجبعدالمعاودةالىیمیلاالرجیھالرشاشیاتداء
یعتمد،المریضشفاءاحتمال.الوفاةالىیؤديللعالج،یستجیبالالذيالغازیة،الرشاشیات

داءظھوروسببتالمناعيالضعفالىادتالتياالولىالمرضحالةعلىاالولى،بالدرجة
.(8)الرشاشیات

حادنزف،(Bronchiectasis)القصباتانخماص:ھيالشفاءبعدتظھرالتيالمضاعفات
تعیقمخاطیةانسدادات،(الغازیة)االقتحامیةبالرشاشیاتاالصابةعندوخاصةالرئتین،في

قداالدویةحتى.التنفسيالجھازوفشلالھوائیةالمسالكفيثابتانسدادالتنفسیة،المجاري
باالمفوتریسینالعالجبعدوالقشعریرةالحمىالكلوي،الفشلمثلجانبیةاثارلھایكون

Amphotericin B)( B)()9(

االنسانفيالحدوث
 -----------------------------------------------------------------------------------------

الفطریاتوقوعمثل-وقوعھ)غیرشائع(نادروھومرض,فراديبشكلالرشاشیاتداءیحدث
الرشاشیاتداءویوطد,السرطانمنالمتقدمھالحاالتفيتكراراویحدث.االخرىاالنتھازیھ

والفطاراتوالسلوالسرطانالسكريمثل)مزمنھامراضنتیجھالمضعفینالمرضىفينفسھ
الحیویھبالمضاداتعولجواالذیناالشخاصفيوكذلك,المناعيالجھازوامراض(العمیقھ

فيیتعرضونالذیناالشخاصیقع.طویلھلفتراتالقشریھوالستیرویداتتبالالمستقومضادات
ھوعدوىالرشاشیاتوداءأعلىاختطارتحت,الفطرعبأنواملوثھلموادطویلھولفترات,مھنھم

حمىھيواالعراضحادرئويبألتھابالمرضىویصابرئیسيبشكلالجھازالتنفسي
وضیقحمىالغبیراتمنكبیرهكمیاتیشتنشقونالذینعنداالطفالویظھر,وتصلدرئوي,مرتفعھ
(10)وارتشاحالنفس .

-Etiologyالمسبب

تنتج االصابة بالمرض عن استنشاق االبواغ مع الھواء أو الغبار الملوث حیث یحدث المرض 
.بشكل أساسي في الجھاز التنفسي وبشكل خاص في الرئتین

كما أشارت بعض الدراسات إلى إمكانیة ظھور إصابات عینیة و عصبیة و اخرى مزمنة و 
.بشكل خاص في الطیور البالغة (11)
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Aspergilosisانواع

Aspergillus fumigatus - 1

االنواعوھوواحدمناخضرفاتحولونھاشفافھبسبوراتوتتمیزوالطیوراالنسانتصیب
تلعبانھاحیثالسماداكواممثلالمتحللھالعضویھوالموادالتربھفيتوجدوالتياالكثرشیوعا

.النیتروجینتدویرواعادهالكربونفياساسیادورا

المخضرالرمادياللونذاتاالنواعاالفمستعمراتھافيالدخناءالرشاشیھمستعمراتتنتج
.بالھواءماتتناثروسرعانبوغیھحواملعلىوالمحمولھ

اثباتتمحیث2008عامحتىوذلكجنسيبشكلالیتكاثرالفطرھذابأنسابقاالمعتقدمنوكان
(12)اكتشافھعلىعاما145بعدوذلكالجنسيتكاثره

Aspegillus flavus-2

وحدوثواالبقارالدواجنفيتسممحیثالسموموتنتجاصفرالىاخضرلونھاالسبوراتھذه
تكونانوكمایمكنالمخزونھالحبوبتخزینفيمشاكلتسببانویمكن.االنسانعندسرطان

(12)ناالنسافيلالمراضالمسببھAspergillusفيالعواملاحد

--

)(12البشرتصیبالتيالمراضبااحتماالللتسبباقلھووالنیجراسودلونھاالسبوراتھذه

العدوىانتقالطریقھ
------------------------------------------------------------------------------------------------

.الملوثھالعلیقھاوالملوثھالفرشھمنالفطرجراثیمباستنشاقالمرضھذایتم

التلوثاواالصابھمصادر

الملوثالبیض1-

.والتفقیسالحضواماكنالمفاقس-2

التااحتماكثراالشجارمنوانواعالخشببنشارةالمتمثلةالفرشھ-الملوثھالتربیھقاعات3-
.(13)بالتھویھالخاصھالمفرغات-المعلف-التلوث
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االصابھوقابلیھانتشارالمرض
----------------------------------------------------------------------------------------

مكن ان یصیب مجموعة واسعة من الطیور بما فیھا مالرشاشیات في جمیع أنحاء العالم ومن الینتشر داء 
.والطیور المائیة باإلضافة إلى طیور اخرى,السمان,البط,الرومي,الدجاج 

یظھر المرض غالبا في الطیور حدیثة الفقس و یتمیز باإلصابة الرئویة و ظھور األعراض التنفسیة 
.الممیزة للمرض

مة للمرض على الرغم من قابلیتھا لإلصابة ومن الممكن ان یحدث وبینما تعتبر الطیور البالغة أكثر مقا
)14(.ض على شكل إصابات عینیة و إصابات مزمنة في الطیور البالغةرالم

:Pathogensityاالمراضیھ
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,تنفسیھالاالنسجھیخترقثم.جوآمحمولھبویغاتالطیریستنشقعندماعموماالعدوىتحدث
ومزمنحادبینمنقسمالمرضوھذا.للعدوىchronicityعلىالجروحشدهدوتعتم

fumigatusماا,الرئھفيHyphaeلعلیھاالسیطرهالیمكنالمضیفقبلمنبعداالستنشاق
,fumigatusسببھمرض,متزایدنحوعلىaspergillosisمتالزماتمن%90سببت

زرعبعداالصاباتحدثتaspergillus sppالتياخیرهدراسھفي
%تضمن)الساللیھhematopoietic(خلیھ 56)fumigatus(18.7اما )الحاالتمنflavus(%
ھذهعلىتحتوي(spores)االبواغانوجدوقد(toxin)الفطرسمومالھذااخرىناحیةمن

علىالقابلیھولھاوالفئرانواالرانبللدجاجوممیتھسامھانھاالسمومھذهصفاتومن.السموم
االخرىالجسموانسجھالعصبيوالجھازالدممكوناتفيمرضیھتغیراتاحداث

خارجamphotericinالىمقاومالحيوالكائنخصوصاسئالمنتشرالمرضتشخیصان
.(15)الجسم
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)(Clinical signs:السریریھالعالمات

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.جیدةغیرتھویھاوشروطفقیرهصحیھرعایةتحتالطیورالبریھفياالحیانأغلبفيرأت
معاالحیانأغلبيفیرىالحادالتنفسضیق.البویغاتمنساحقعدداشتنشاقبعدیحدث

في الحاالت الطبیعیة و الشائعة تتركز عادهمؤثرهغیرالمعالجھالنالموتالىالسریعالتعاقب
االصابة بداء الرشاشیات في الرئتین و األكیاس الھوائیة حیث تصل االبواغ مع الھواء و الغبار 

واحد face and nasal cavitiesآالم في الوجھ والجیوب االنفیھ.الملوثین باالبواغ الممرضة
االعین ممایدعو الطیر الى استخدام االرجل في حل المناطق المصابھ

-عصبیھحاالتالىمتتطوراسھالمعdullخمول.العینوالتھابcoughingمعاالنفمنرشح
فتحاتعلىمائيرشحمعاالسفلالجفنفيالعینفياللونمصفرهقیحیھمتجبنھموادوجود
)16(هظھرعلىالطیرمنقلباعالیھھالكاتحاالتظھورمعاالنف

االخرىاالعراضالىاالشارهتجدروكذلكالضعف.التنفسسرعھمعالتلھثوكذلكوالعطش
طبیعيغیربشكلاالجنحھووضعالفعلردودفيالنقصمثلالعصبیھالسمومعلىتدلالتي
ھذهوتنتج.والساقینالمخاطیھاالغشیھفيبالشحوبالطیورشحوبمتالزمھتمثلبسببوھذا

وجودحالھفيانھحیثاالفالتوكسیناستھالكاجراءمنغیرھاالىباالضافھالعوارض
حركھمستویاتمنویخفض,الغذائیھالعناصرامتصاصبأعاقھT-2یقوماالفالتوكسین

).(17االنسجھفيالكاروتیناتومستویاتالفیتامینات

:Post-Mortum findingsالعیانیھالمرضیھاألفات
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

حبیبيشكلعلىبالرئھوتجبنقیحیھموادمعاللونصفراءالھوائیھالشعبفيقیحیھمواد-

.الطبیعيحجمھابمضاعفھسمكھازیادهمعالھوائیھاالكیاسفيوقیحیھمتجبنھمواد-

حدوثمع-للطائرالبوليالجھاز-االمعاءمساریق-الداخلیھاالحشاءالىالتجبنموادامتداد-
)(18العلفاستھالكقلھحالھظھورمعوالكلیتیناالمعاءفيالتھاب
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:Diagnosisالتشخیص
 -----------------------------------------------------------------------------------------

التالیةالخطواتتتبعالمرضتشخیصلغرض

.والفرشةالمفقسوحالةاالفراخمصدر:History-الحالھتاریخ1-

:clinical signsالسریریھاالعراض2-

العمىاواالعینوالتھاباالفراخوضعفالتنفسوصعوبةالعالیةالھالكات

pathological changes(post mortum finding)-المرضیھاالعراض-3

)19(علیھاالفطرواثارالدرناتظھورمعالرئةاحتقانوالھوائیةاالكیاسالتھاب

:Isolation of fungusالفطربالمختبرعزل-4

االكیاسوفيالرئتانفيالتنفسیھالممراتفيللعیانواضحھالفطرمنكتلنالحظالغالبعلى
(abdominal cavity)البطنيالتجویففياوالھوائیھ

عقدالمصابھالعیناتفيمالحظتھاالفطرممكنرؤوسخاللمنللمرضالممیزهالعالمات
نموذجیابوضع.ھیدروكسیدالبوتاسیوم10%فيبعدالھضمالمفضلومن.الرئتینفيظتالح

-24فيالنمویحدثالمتثخنھSabouraudمادهٍ المتأثرعلىالنسیجمنالصغیرهالقطع
الىالمفرطالتعرضمنیمیز.الظھورفيازرق/الطحینشبھتاءخضرومستعمراتساعھ28

)20(االقدمالطیورفياجھادومناللقاحياالفعالردوداوالفورمالین

:Differential diagnosisالمقارنالتشخیص

منھالوقایھتموالذيinfectious bronchitisالمعدیھالقصباتالتھابالفیروسيلمرضا1-
.المرضیینبینالفروقاتیبینجدولوھنالك.والمیتھالحیھبالقاحات

.والعصبیھالتنفسیھاالصابھالنیوكاسل- 2

التشخیصعندللعالجیستجیبوالذيالمایكوبالزماCRDالمزمنالتنفسجھازمرض3-
.والعالج

.العینوبقعالتھابممایسببAفیتامین4-

)21(.االوجھبعضفيمشابھاعراضیسببالذيالطیورانفلونزامرض-5
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التھابومرضAspergillosisالمرضبینالمقارنھیبینجدول
(22)المعديالقصبات Infectious bronchitis-

Infectiousالتھاب القصبات المعديAspergillosisداء الرشاشیات
bronchitis

Aspergillous fumigatousالمسبب 1-
المفاقسطریقعنینتقلمعديفطرانتھازي
ویصیبالملوثھوالبیئھوالعلفوالفرشھ

واالنسانالكبیرهوالحیواناتالطیور والدواجن

معديوھو مرضcorona virusفایروسمرض-1
باالتاجشبیھة.بالدرجھ االولىالدجاجیصیب

الجیدةوالمفاقسبالتعقیممنھالوقایھیتم--2
IBH52والمعقمھ والتلقیح بلقاح

وكذلكالنظیفةوالفرشةباالجراءاتالوقایھتتم2
.جدیدةعترةاىاوIBH120بلقاحالتلقیح

للبكتریاالعالجولكنللمرضالیوجدعالج3-جدوىوبدونمكلفالعالج3-
.االخرىاالختالطاتاو

المناعةجھازعلىةمباشرؤثرتال4-واضحبشكلجھازالمناعھعلىؤثرت-4

االصابھحسبعالیھالھالكاتنسبھ5-
%30-5الھالكاتنسبة-5االصاباتبھذةحدثكماااكثراو% 70تصل

.تقزمالیحدث6-بالطیورتقزمیحدث-6

الھوائیھالقصبھتحتقن7-بالبدایھالھوائیھالقصبھالتحتقن-7

دائماالثالثبعداالسبوعتحدث8-غالبااالولىباالیامتحدثاالصابھ-8

.ومیتھحیھبلقاحاتاالمھاتتلقح-9لالمھاتلقاحالیوجد-9

-ومختبریاخارجیاالتشخیصسھل-10
اجنةبحقنوذلكمختبریاالتشخیصسھل10

االجنةوھالكتقزمومالحظةالدجاج
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:Treatmentالعالج

 -----------------------------------------------------------------------------------------

Nystatine and Mydostatineمع معقم الیود في الماء یساعد على تخفیف الحالھ

لعدمالحالھمنیخففCفیتامینمعExpectornatوالمقشعاتAntidiureticالمدرراتاستخدام
ھذه الحالھفيالحیاتیھالمضاداتاستخدامفائده

المرضانتشارمنیقللالرطوبھوازالھ-والنظافھ-االعدادوقلھ-الجیدهالتھویھ

Amphotericinالتحديتخفیفعلىیساعدقدالفعالالفطريمعاداهبالمطھررشتئھالبی
BالغذاءفيیستعملوكذلكThaibendazole.)23(

:Preventionالوقایھ

 -----------------------------------------------------------------------------------------

-التلوثمنوالخاليالنظیفالبیض-الجیدهالمفاقس-والمعقمھالنظیفھالفرشھ-النظافھعلىتعتمد
للعلفالجیدالخزن

الوقایھالطرقواتباعواعدامھاالمصابھالطیوراستبعادیجبالمرضھذامنللوقایھوكذلك
انتشارهمنوالحدحدوثھلتالشيالعامھالوقائیھاالجراءاتكافھواتخاذالمرضھذامنللتخلص

.المرضعلىللسیطرهالمطلوبھالوسائلانسبوھي

وید سالالت زمشھود لھا بتوردو البد من التأكد من اختیار الطیور الفاقسة حدیثا من شركات ت
(24)خالیة من األمراض
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)Classifications ofMycotoxins:)25الفطریةالسموموتصنیفتقسیم

 -----------------------------------------------------------------------------------------

:مایليالىضررمنماتسببھاساسعلىالفطریةالسموماوتصنیفتقسیمفينتعتمدسوف

لھاوتسببوتتلفھالكبدعلىتؤثرالتيالسموموھيhepatotoxinثیرأالتكبدیةسموم-1
وغیرھاواالوكروتوكسیناالفالتوكسینسموممثلالسرطان

الكلیةسرطانوتسببالكلیةعلىتؤثرالتيالسموموھيnephrotoxinكلویةسموم-2
وغیرھاوالجلیوتركسینالسیتریتینسموممثلالكلويوالفشل

وحامضاكزانثواسكینسموممثلالقلبتصیبسموموھيcardiotoxinقلبیةسموم-3
وغیرھاالكارولیك

gastrointestinaltoxinمعویةمعدیةسموم-4

والجلیوتوكسینكالتریكوثیسیناتسموممثل

ت البسورالیناومنھاdermatotoxinجلدیةسموم-5

اتوكسینوربوB1افالتوكسینسموممثلneurotoxinعصبیةسموم-6

میانولایبومنھاpulmonarytoxinرئویةسموم-7
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:Materials and Methodsالعملوطرقالمواد

---------------------------------------------------------------------
منجذنمااخذوتمدیالىبمحافظةكنعانمنطقةفىاللحملفروجقاعاتعدةمنعیناتجمعتم

الثالثةالسنواتخاللالمصابةالقاعاتمنالمتشابھةالحاالتلكثرةالمصابةالقاعاتھذه
.االخیرة

.المرضھذانتیجةاالصاباتعلىكیدأالتثمومنعلیھاالتركیزتماخرىامراضھنالك

مصادروكذلكالمرضحدوثفىودورھاالمفاقسوحالةاالفراخمصادرعنمعلوماتجمعت
وكیفیة.المرضلحدوثكسببتشخیصھاتمالتىالعواملاكثربصفتھاونوعیتھاوالفرشةالعلف

وتعقیمھاالنشارةمصدرعلىالسیطرةخاللمنالمرضعلىطرةیالستم
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:Resultsالنتائج

داوللجباموضحةوكماالمصابھالقاعاتبعضمنالمرضعنالمعلوماتجمعخاللمن
.التالیھ

Aspergillosisاالسبوعیھ لمرض)یبین عدداالفراخ المستلمھ  مع الھالكات 1جدول(

المئویھ%النسبھ الھالكاتالعددالعمرباالسابیع

%24000400016.6االسبوع االول
%20000800033.3االسبوع الثاني
%12000300012.5االسبوع الثالث
%900020008.3االسبوع الرابع

%700010004.1االسبوع الخامس
%18000600074.8الكلي

Aspergillosisالھالكات االسبوعیھ لمرض)یبین عدد االفراخ المستلمھ مع 2جدول(

النسبھ المئویھ%الھالكاتالعددالعمرباالسابیع

%8000200025االسبوع االول
%6000300037.5االسبوع الثاني
%3000100012.5االسبوع الثالث
%20005006.2االسبوع الرابع

%15004005االسبوع الخامس
%20.500690086.2الكلي

Aspergillosis)یبین عدداالفراخ المستلمھ مع الھالكات االسبوعیھ لمرض3جدول(

النسبھ المئویھ%الھالكاتالعددالعمرباالسابیع

%16.500800048.4االسبوع االول
%8.500200012.1االسبوع الثاني
12.1%6.5002000االسبوع الثالث
%4.5006003.6االسبوع الرابع

%39004002.4االسبوع الخامس
%3.9361300078.6الكلي
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Aspergillosis)یبین عدداالفراخ المستلمھ مع الھالكات االسبوعیھ لمرض4جدول(

المئویھ%النسبھ الھالكاتالعددالعمرباالسابیع

%3000120040االسبوع االول
%1800100033.3االسبوع الثاني
%80030010االسبوع الثالث
%5001003.3االسبوع الرابع

%400702.3االسبوع الخامس
%6500267088.9الكلي

Aspergillosisاالسبوعیھ لمرض)یبین عدداالفراخ المستلمھ مع الھالكات 5جدول(

النسبھ المئویھ%الھالكاتالعددالعمرباالسابیع

%6000150025االسبوع االول
%4500250041.6االسبوع الثاني
%200080013.3االسبوع الثالث
%12005008.3االسبوع الرابع

%7002203.6االسبوع الخامس
%14400552091.8الكلي

Aspergillosis)یبین عدداالفراخ المستلمھ مع الھالكات االسبوعیھ لمرض6جدول(

النسبھ المئویھ%الھالكاتالعددالعمرباالسابیع

%6000255.4االسبوع االول
%59754507.5االسبوع الثاني
%552565010.8االسبوع الثالث
%4875140023.3االسبوع الرابع

%34755008.3االسبوع الخامس
25.8503.02555.3الكلي
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الرشاشیاتبداءمصابةغیرلقاعةالطبیعیةالھالكاتنسبةمعالعددیبین)7جدول(

Aspergilliosis

النسبھ المئویھ%الھالكاتالعددالعمرباالسابیع

%6000180.3االسبوع االول
%5982621.0االسبوع الثاني
%59201121.8االسبوع الثالث
%5808981.7االسبوع الرابع

%5710731.2االسبوع الخامس
%294203636الكلي

.للفطرالرئةعلىالواضحةاالثاریبین:(1)رقمشكل
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Hyphaeاالذرعیبین:(2)رقمشكل

الذرةفىالفطرسموم:(3)رقمشكل
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الفطراشكالبعض:(4)رقمشكل

الفطرمناخرلنوعشكل:(5)شكل

)یبین االورام الحبیبیھ المتعدده في حمراء الرئتین الغیر الناضجھ6شكل:(
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)یبین االورام الحبیبیھ في النسیج الرئوي في الحالھ الحاده7شكل(

س الھوائي الصدريیبین مستعمره داء الرشاشیات في كی)8شكل(

كیس ھوائي الصدري الى )یبین جروح باالتصال المباشر من 9شكل(
الكبد

.
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:Discusionالمناقشة

 ---------------------------------------------------------------------------------------

على اساس Aspergillpsisحسبت في عده حقول مشكوك فیھا بالشكاوي التنفسیھ مرض
والتعریف في قطعان الدواجن التجاریھ وھذه الحاالت عثرت على اساس االشارات العزلھ 

السریریھ ونتائج تشریح الجثھ واالعراض

تین عجیرات ضیق تنفس ولھث وكذلك یوجد في الرئوالعالمات السریریھ الحظت في الطیور 
بیضاء رمادیھ 

تسود خالل Aspergillosisواوضحت النتائج ان الفضالت عاده مصدرالعدوى ونستنتج بأن 
السنھ في النوع المحلي  من فالحھ الدواجن  وكذلك یزداد المرض في الشھور الحاره والرطبھ 

والمرض عالي جدا في العمر الصغیر من (یونیو/حزیران ویولیو/تموز واغسطس/آب )للسنھ 
Aspergilosisالطیور وكذلك وجد ان نشاره الخشب لھا دورمھم في مرضِ 

الرشاشیاتداءنتیجةاعالهداولالجحسبالھالكاتفىشدیدارتفاعیالحظدواجن في ال

blood)الدماكارمثلالزرعیھاالوساطعلىوسریعھجیدهبصورهتنموالتيالفطریاتمنوھو
agar)المغذيواالكار(nutrient agar)الغرفھحرارهكدرجھمختلفھحراریھبدرجات

المستعمرات.السابوروداكارمثلالخاصھالزرعیھاالوساطعلىالفطرھذاینموكذلك.مئویھ24
الداكناللونتأخذالوقتوبمرورالمزرقاالخضرتأخذاللونالزرعیھاالوساطتظھرعلىالتي

(velvety appearance)القدیفھالمستعمراتاشكالوتشبھمسودالونھاویظھر

(26).
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Recommandationالتوصیات :

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

المعدالبیضوتبخیرالمستمروالغسلالفطریاتبمعقماتالمستمروتعقیمھابالمفاقساالھتمام-1
.خاصھبغرفللتفقیس

.التعقیماالبعدفرشھايادخالوعدماالستالمقبلوتعقیمھاتلوثھاوعدمالفرشھمنالتأكد-2

بصورهبتنظیفھاوذلكوالتلوثوالتخمرالرطوبھومنعخزنھاواماكنالعلفیھالموادمنالتأكد-3
.لذلكالمعقماتواستخداممستمره

.الفطریاتتواجدلمنعمستمرهبصورهوالقاعاتالمفرغاتتنظیف-4

.فائدةذاتكانتاذاحاتااللقاستخدام-5

.----------------------------------------------------------------------------------------
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