الملخص العربى

الممخص العربى
تم فى ىذه الدراسو القيام بعمل مسح لعدوى السالمونيال في مزارع دجاج التسمين في محافظة دمياط ،
وقد تم تصنيف سيرولوجى لسالمونيال المعزولة باستتدام اتتبار التمزن  ،وقد تم تحضير وتقييم دور لقاح

ذاتى لمسالمونيال انترتيدس أعدت محميا لموقاية من السالمونيال انترتيدس في دجاج التسمين وتقييم دور
بروبيوتيك التجاري في التحكم في العدوى من السالمونيال انترتيدس فى الدجاج التسمين.
ويمكن تمخيص النتائج في النقاط التالية :

 .1نسبو تواجد السالمونيال  ٪2,2فى العينات  414التي جمعت من دجاج سميمة ظاىريا من 4
أس ارب.

 .2نسبو تواجد السالمونيل ٪9,6فى العينات 157التي جمعت من دجاج مريض فى  4أسراب.
 .3نسبو تواجد السالمونيال  ٪3,4فى العينات  502التي جمعت من دجاج ميت من  4أس ارب.

 .4معدل عزل السالمونيال من مجموع العينات من كل قطيع .وكانت 5,32 ، ٪ 3,75 ، ٪ 2,76
 ٪و ( ٪ 4,12أسراب  3 ، 2 ، 1و  4عمى التوالي).

 .5تم عزل السالمونيال وتصنيف السالمونيال المعزولو ،حيث وجد عدد من  13السالمونيال
انترتيدس ( )٪ 31,7؛ ووجد عدد  8من السالمونيال انفنتس ( )٪ 19,5؛ ووجد عدد  6من

السالمونيال كنتاكي (  )٪ 14,6؛ ووجد عدد  3من السالمونيال شرديسى (  )٪ 7,3؛ ووجد

عدد  7من السالمونيال التيفيميوريم ( )٪ 17,1و ووجد عدد  4من السالمونيال تيسفاى

(.)٪ 9,8

 .6تم عزل السالمونيال انترتيدس من ثالثة أسراب  ،في معدل

 ٪ 1,4 ، ٪ 2,2و ٪ 1,1

السالمونيال انفنتس ( )٪ 1,02 ( 3من قطيع  2و  )٪ 1,9 ( 5من قطيع  ، )4السالمونيال
كنتاكي (  )٪1,02 ( 3من قطيع  2و  )٪0,53 ( 1من قطيعة  3و  )٪0,75 ( 2من قطيع ،4

السالمونيال شرديسى ( )٪ 0,31(1من قطيع االول و  )٪0,75 ( 2من قطيع  ,)4السالمونيال

التيفيميوريم ( )٪ 0,31(1من قطيع االول و )٪2,1( 4من قطيع  3و )٪0,75( 2من قطيع

 ،)4السالمونيال تيسفاى ( )٪ 0,34(1من قطيع  2و )٪1,6( 3من قطيع )3

 .7المقاح الذى تم تحضيره محميا أظيرت الحماية ضد العدوه بميكروب السالمونيال انترتيدس
فى دجاج التسمين.

 .8المقاح الذى تم تحضيرىا محميا قد تفض نسبو ومده افراز الميكروب في زرق الدجاج المحصن.
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 .9وأدى استتدام بروبيوتيك الى انتفاض نسبو ومده افراز المكيروب عن المجموعة الضابطة
إيجابية.

 .10وأظير المقاح حماية ممحوظة ضد وجود السالمونيال انترتيدس في األعضاء الداتمية  ،كان
أفضل من المجموعة الضابطة إيجابية ومجموعو المستعممو البروبيوتك.

 .11تفض بروبيوتيك نسبو تواجد السالمونيال انترتيدس فى جميع األعضاء الداتمية.

 .12اظيرت المجموعة التى اتذت المقاح والمجموعة التي عولجت بروبيوتيك تحسين وزن الجسم ،
التراكمي تحويل األعالف  ،وكانت أفضل من المجموعة الضابطة إيجابية.

 .13ردود المصمية في اتتبار كانت أعمى في المجموعة التي تم تمقيحيا (

السالمونيال انترتيدس)

زيادة تصل إلى  ٪ 80في  1:1280قبل اإلصابة  ،وتصبح  ٪ 60 ، ٪ 60 ، ٪ 70في
االسبوع  3 ، 2 1،عمى التوالي بعد العدوى.

 . .14الردود المصميو فى المجموعو المعالجو بالبروبيوك زيادة تصل إلى  ٪ 70في  1:320قبل
اإلصابة  ،وتصبح  ٪ 40 ، ٪ 50 ، ٪ 70في االسبوع  3 ، 2 ، 1عمى التوالي بعد العدوى.

 .15اتتبار االلي از اظير ارتفاع االجسام لمضادة فى المجموعو التى استتدمت الل

قاح الذى تم

تحضيره محميا و عن المجموعو المعاجو بالبروبيوتك والمجموعو االيجابيو وكانت ( - 0,234

 )2,486 - 2,340 - 2,281 - 2,543 - 1,614عند االوقات االتيو عمى التوالى

قبل

جرعة منشطة بعد جرعة منشطة ( 10يوما)  ،قبل أن العدوى التجريبية ( 20يوما)  27 ،و 34
و  41يوما من العمر أفضل بكثير من المجموعة الضابطة إيجابية.

 .16ونسبو االجسام المضاده فى المجموعو المعاجو بالبروبيوتك كانت اعمى من المجموعو االيجابيو
وكانت (  )1,779 - 1,845 - 1,574 - 0,953 - 0,561 - 0,234عند االوقات اآلتيو

عمى التوالى قبل جرعة منشطة بعد جرعة منشطة (  10يوما)  ،قبل أن العدوى التجريبية ( 20

يوما)  27 ،و  34و  41يوما من العمر أفضل بكثير من المجموعة الضابطة إيجابية.
عموما يمكننا أن نستنتج أن المقاح المعد محميا من السالمونيال انترتيدس تمنح حماية جيدة ضد وجود

الميكروب فى العضاء الداتميو واف ارزه فى زرق الدجاج

التي من شأنيا أن تؤدي إلى الحد من تموث

البيئة من الدواجن المصابة بالسالمونيال انترتيدس والحد من حاالت العدوى البشرية.

تتفيض ولكن ليس القضاء عمى وجود السالمونيال من تالل المقاح ويسمط الضوء عمى أىمية المقاحات

مع وجود أمان حيوى وليس بديال لبرامج األمن الحيوي حيث أنيا جزءا ال يتج أز من مراقبة السالمونيال في

الدواجن.
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