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 الخطر … الخطر  

 من )آي بي( الدجاج و )سارس( البشر  

 د/ تركي سراقبي 
2003 

 
 تقديم: 

( 70برغم ما تعانيه صناعة الدواجن من التهاب القصبات المعدي )اآلي بي( منذ ماا زيداد ع ا  )
 سنة من خسائر فادحة في إنتاج البيض وال حم الضروردان لتغذية البشر. 

 ا كث اار ماان دوع العااالم وخصلصااا  ع ماا ودراسااات الع مااا  فااي ومااا ذخااذا اااذا المااري ماان ت   اار 
 الدواجن وبيطردلاا.. 

ب البشر المسته   ن ل دواجن ومنتجاتها بل ربما لم يسمعلا عنه ولم يعاانلا مناه كماا عإال ذنه لم زر 
وذطباا ا البيطردالن كماا فعال ماري )السااري( الاذي يصا ب  هيعاني مربل الدجاج وشاركات إنتاجا 

 م. 2002ب العالم منذ اكتشافه في الص ن ذواخر العام الماضي البشر وذرع
 

 فما هو )السارس( ؟
 وما هو )اآلي بي( ؟ 
 وما العالقة بينهما ؟ 

 وما أخطارهما على البشر والدجاج ؟ 
 

 SARSأوالً: السارس 
 Severe Acute Respiratory Syndrome  أو المتالزمة التنفسية الحادة الشديدة 

 
بق ا  شادزد ذخباار )السااري( فاي كال مان الصا ن فاي ذ صا  الشارأ وكنادا فاي ذ صا   تابع العاالم

الغرب وتل ف كث ار مان النااي عان السا ر مان بالداام إال ل ضارور  القصالا وجارا  يااي لدرجاة 
حرار  اللاص  ن إل  ذي مطار في العالم لمعرفة ما إذا كان اللاصل حامال  ل ساري واحتجاي كث ار 

ذياااام ل ت كاااد مااان  10ْم( فاااي المحااااجر الصاااحية لماااد  40-39هم مرت عاااة )مااان الاااذزن كانااا  حااارارت
 خ لام من اذا المري القاتل… 

وتابعنا نشرات األخباار الت  يدلنياة ال لمياة بااتماام و  ا  وخالم ع ا  مساتقبل البشاردة والاذي فااأ 
 )االزدز(.  ةكث را  ما سببه مري نقص المناعة المكتسب
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وحااااوع الجمياااع  كثااارشاااتيات ف اااان امهاااا ذكبااار وعم هاااا ذبااارات والمستذماااا الع ماااا  واألطباااا  والم ت
السااباأ والجااري ب ساارم مااا يمكاان ل  شااف عاان مساابب المااري وتحدزااد الدتااه وخصائصااه وطاارأ 

 انتشارا وكيتية الل اية منه وذيضا  طرأ مكافحته وعالجه. 
 والخالصة …

 ال  روسااات التاجيااة  ساااد االعتقاااد باا ن مساابب اااذا المااري )الساااري( ااال ف ااروي ماان مجملعااة
[ اعتمااادا  ع اا  معرفااة وتحدزااد الترك ااب الاالرا ي )الج نااي( (Coronoviruses)]ال لرونااا ف ااروي 

ل معيوالت ال ندياة مان ال  اروي كاان األوع  (RNA)لمعيوالت ال  روي )الحمض النلوي الردبي 
 م(. 2003الذي تم است الصه وتحدزد تس س ه في شهر آذار ماري من اذا العام 

ول ان ذصال ومنشا  ااذا ال  اروي ماازاع لغايا  غامضاا . ودبادو ذن سابب السااري اال ف اروي تااجي 
جدزااد لاام يشااااد سااابقا  فااي البشاار ذو الح لانااات. وتاام الت ماا ن باا ن ف ااروي الساااري  ااد نشاا  ماان 
ح لاناااات الميرعاااة )الااادجاجر ال ناااازدرر األبقاااار … واكاااذا(ر ذو ذناااه  اااد يكااالن مرتبطاااا  ب صاااابات 

ا الط االر الحدزثااة فااي ذوروبااا كل وع اا  كاال حاااعر لاام ي هاار ذي دل اال زاادعم اااذا الن رداااتر ان  االني 
ح ااان ذن ان  ااالنيا الط ااالر فاااي الحييقاااة يساااببه ف اااروي مااان عائ اااة م ت  اااة ااااي عائ اااة ال  روساااات 

 . (Orthomyxoviridae)الم اطية القلدمة 
يستطيع العيش ذطلع في ع ما  ب ن ف روي الساري يم ك جميع خصائص ال  روي التاجير فهل 

( سااعةر وفاي 24درجات الحرار  األبرد ودبق  حيا  ع   األساط  بدرجاة حارار  الغرفاة ألكثار مان )
ذيامر ودنتقل بالقط رات الهلائية ال ب ر . واناك اشتباا وشك بطردقة انتقااع ذخارا لاه  4البراز حت  

 خصلصا  عبر البراز وال م. 
ية لهاااذا المااااري ذو ال  ااااروي تشااامل ت اعاااال الس ساااا ة ااااذا و ااااد طاااالرت بعاااض الطاااارأ التش يصاااا 

 ر ول ن درجة حساس ته ونلع ته مازال  تح  البحن والتد   . (RT-PCR)المتجازئ 
وح ان لاام زلجااد لقاااس ضااد الساااري بعااد فا ن الل ايااة تعتمااد ع اا  تجنااب انتشااار ال  ااروي والمااري 

ط وغ راا مان اججارا ات الصاحية باتبام ذشد ذنلام الب لسيك لردتي من ن افة وتطه ر وعدم اختال
 المعروفة في منع انتشار األمراي المعدية واللبائية. 

 
 Chicken Infectious Bronchitis ثانياً: التهاب القصبات المعدي في الدجاج )آي بي(

إن التهاب القصابات المعادي ل ادجاج يمكان ذن زادمر ذي مشاروم دجااج. فهال يصا ب الادجاج فاي 
 ات والبالغااااات والمساااانات( واألناااالام )دجاااااج ال حاااام ذو البياااااي جاااا  اااا  وال رو ككاااال األعمااااار )ال تا

عاام  ن فاي الادواجن ذو األمات( والسالالت )ال تي ة والثق  ة والمتلساطة(. وال ذنان ذن ذحادا  مان ال
 .هته وخسائرا في دجاجاللم زتعري لمشك
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ذو انحرافات واجمات  (1931والية داكلتا الشمالية في ذمردكا عام  ف فيوال مري  ديم )اكتش
معاه ماع اجشاار   تستدعي البحن والمراجعة والتحدزن في فهمه والتعامال وزالزع واكتشافات جدزد 

 إل  ذن اناك ال ث ر من الجلانب فيه الزال  غ ر م هلمة وال مكتش ه.
ال  روساات التاجياة )ال لروناا( المعروفاة بكثار   اذا الماري فهال ف اروي مان مجملعاة ذما مسبب 

ت اارار تط راااا ممااا ذدا إلاا  وجاالد كث اار ماان األناالام الساا روللجية واليم اارات ماان ف ااروي التهاااب و 
القصاابات المعاادي فااي مع اام دوع العااالم زادت ع اا  العشااردنر مأكاادزن ذن نهاالر ذو وصاالع ذو 

 ( مازاع يشكل مشك ة مستمر  لصناعة الدواجن. IB Variantsاكتشام عترات مغازر  جدزد  )
الدراسات ذن العترات الم ت  اة ت هار كث ارا  ول ان يمكان ذن ت ت اي بان ة السارعة و د ب ن  بعض 

( والتاي  اد Recombination( ذو إعااد  االتحااد )Simple mutationوذلاك باالتط ر البساي  )
تنش  من عترات حق ية ذو لقاحية )من ال قاحات( ذو من كالاما بح ن تشاارك ف هاا المااد  اللرا ياة 

 ول ن ب اصية ذنتج نية جدزد  ت ت ف عن كل منهما.من كال األبلدن 
وانااااك تصاااني ات كث ااار  لعتااارات ف اااروي التهااااب القصااابات المعااادي منهاااا السااا روللجي والماااري 

 الحمائي.
زدخل ف روي المري إلا  الجسام غالباا  عان طردا  االستنشااأ ذو م تحماة العا ن. ودعتبار التهااب 

متلساطة ذو ختي اة  والسراية ودتم ي ب عراي تن ساية القصبات المعدي مرضا  تن سيا  شدزد العدوا 
) صالر   )دمالم( واألنالم ع الن إفرازات مائية من الوالشهاأ والسعاع مع  لعطاي والحشرجةمثل ا
. ودم ال ( 2) صالر  ر ام  . ونجد في القنا  التن سية م اط ختيف واضا  ومنااط  م تهباة( 1ر م 

والقصاابات التااي يسااداا ذحيانااا  كسااداد  ذو حشاال     تجمااع فااي الجااي  الساا  ي ماان الرغااامالم اااط ل
بيضا  ذو رمادية. طبيعيا ر زنتشر ال  اروي بسارعة مصا با  جمياع الط الر فاي الح  ار  ذو العنبار. 
 .وفااي كث اار ماان األحيااان دون إحاادال عالمااات إك  نيكيااة واضااحة ل مااري باسااتثنا  سااعاع )كحااة(

 تن سايا  خط ارا  طلدال األماد إذا وجادت فاي وع   كلر ف ن اذا ال  روي  د يحدل ذو ي جار مرضاا  
(.  M.synoviae)  ( ذو اليل  ياةMycoplasma gallisepticumالقطيع الم طلر  الدجاجية )

 (.E.coli infectionالقلللنية ) و د زتعقد المري اكثر بعدوا العصيات 
 اااا  ودط اااا  ع اااا  بعااااض عتاااارات اااااذا ال  ااااروي ذنهااااا ف روسااااات التهاااااب القصاااابات الممرضااااة ل  

(Nephropathogenic IB viruses  ألنهااا تعادي ال  اا  وتساابب لهااا ضااررا  دائمااا . ودطاارس )
الااادجاج المصااااب ساااالحا  )بااارازا ( مائياااا  زاااأدي إلااا  رطلباااة ال رشاااة )إساااهاع( ووجااالد ذماااالس البللاااة 
)ال لرات( به شائع ودمكن مشاادتها بساهللة فاي الباراز وذيضاا  فاي ال  ا  والحاالب ن عناد التشارد . 

)  ( ذضعام حجمها الطبيعاي3-2وت لن ال    في الط لر المصابة شاحبةر منقطة ومتض مة )
. وحت  لل كان الن لأ في إصابات التهاب القصبات المعدي غ ر المضاع ة    ل ( 3صلر  ر م 

نسابيا  إال ذناه ماع العتارات ال  لداة يكالن مرت عاا . و اد رذزناا فاي إصاابات ااذا الماري بعتارات غ ار 
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انة )تن سية( مترافقة بعطش الدجاج ذو فرط ارت ام درجات الحرار  وخصلصا  في فتر  الحض ك لدة
 ال  ااارويال  لدااة ر وربماااا ي ساار ذلاااك بااان وصااالع  فااي العتااارات  صااالفةوجاالد األفاااات ال  لدااة المل 

حبها وت ا را ف ها مترافقا  مع علامل مه ئة ومساعد  ضار  ي( إل  خاليا ال  ية التي ي)حت  التن س
باألنسااجة ال  لدااة مثاال العطااش وفاارط ارت ااام الحاارار  وفاارط المعااادن وال االرات يحاادل معااا  اآلفااات 

 ال  لدة المشااد .
البيااي التجااري  اد ت الن مادمر  ل قطياع  الادجاج طعاان ذماات الادجاج وذيضاا   وناذكر باان إصاابة 
 ه اجنتااااجي حساااب العتااار  المهاجماااة والحالاااة العاماااة والصاااحية والغذائياااة ل قطياااع ومحطماااة لمساااتقب

فاا ذا كانااا  المناعااة )معااادع األضااداد( فااي الااادجاجات من  ضااة يكااالن نقااص اجنتااااج  . المصاااب 
شاار  ومحتلدااات البيضااة دون تاا   ر ع اا  قرت عااة تااأ ر اجصااابة ع اا  نل يااة الشاادزدا . واذا كاناا  م

ول ان ماع ان  ااي اجنتااج الباد مان تا  ر نل ياة البايض الاذي  اد زادوم  (. 4) صلر  ر م  اجنتاج
وذاام تا   رات ال  اروي ع ا  البايض تانعكة ع ا  شاكل نهالر  ر عد  ذسابيع ذو شهر بعاد الشا ا 

بيض مشلا و شر  ر يقة ذو متمعجة خشنة وفقادان ال الن فاي البايض الم الن )يصاب  البناي ذبيضاا  
ذما اجصابات المبكر   جرام. 50-40ووزنه  الحجم )ك نه بكلر(ذو مبر شا ( ونهلر بيض صغ ر 

صاااب والااذي  ااد نجااد بااه  نااا  فتاار  الرعايااة( فقااد تتاارك ضاارارا  دائمااا  فااي الاادجاج المفااي  ل مااري )
 ر بيضة ممي ة من جر ر تبلدض داخ ي ذو بطنير وت ية  نا  البيض اليمن  د و ة مسد ئ تبيض مم

مص ي غالبا  ما زنات  عان عادوا مبكار  ب  اروي التهااب   ؤاا بما)غ ر النشطة ذو األ ردة( وامتال
 القصبات المعدي.

ونشاا ر إلاا  ذن ماان ذااام تاا   رات ال  ااروي ع اا  نل يااة محتلدااات البيضااة ذلااك التاا   ر ع اا  الاايالع 
)  الاذي اال  باار  عان   اناة مصا ية ل ايالع ال ثيافو )البياي( الذي شام ذكرا )البياي الماائي( 

 ش صية ل مري.تة ما ذيضا  عالواذ  (5صلر  ر م

 ، ماذا يمكن أن نعمل مع )اآلي بي( ؟لكنو 
الحييقاااة ذن الحااارب ضااادا الباااد منهاااا… ول ااان يجاااب ذن ت ااالن حرباااا  اساااتنيافية… ح ااان ال يمكااان 
استئصاااع ف ااروي اااذا المااري ولاال حاولنااا ذلااك فهاال المنتصاار ع  نااا ألنااه ف ااروي م ااادم ومعقااد 

ام وان  ااي واجماتاه با ن كار وفار وغالباا  ماا يحد اه ذكثار مان ومتنلم ومتعدد واصاباته با ن ارت ا 
 نلم واحد من ال  روي معا .

ولكنننن يمكنننن خناننناو خسننناوره وضرنننعاو قويننن  ورنننراوي  والسننننطر  علنننى خصنننا اي  وال ننند منننن 
 انتصاراي   ما يلي:

 مرا بة ال  روي وط راته وعمل مسلحات مت رر  ل بحن عنه وتحدزد عتراته في كل  طر. -1
 ال قاحات ضدا.تطلدر  -2
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 الت يي  ضدا ب قاحات ج د  النل ية )برنام  ت يي  مالئم مضبلط(. -3
 ضب  ال  روسات ال ابتة ل مناعة )الجمبلرو واألنيميا والماردك…(. -4
 اجدار  الج د  والب لسيك لردتي الد   . -5

 وأخيرًا، ما العالقة بين هذين المررين؟
 ن من ناحية األمراي المشتركة ب ن الح لانات عال ة ب ن اذزن المرض ذي ربما يمكن ن ي وجلد 

 والط لر والبشر.
(.. فمنا Coronavirusesولكن الشبهة آينة من كون فيروسنايهما منن الريروسنال التاجننة )

 وما هي األمراض التي يسببها ؟؟  الريروسال هذه هي
 حجمهاااااا( زب ااااا  Family Coronaviridaeإن ااااااذا ال  روساااااات مااااان عائ اااااة واحاااااد  ااااااي )

 Crown – likeكرودااة الشااكل محاطااة بغااالم يشاابه التاااج ) ر ( نااانلمترر تقردبااا80-200) 

envelopeلبروت ناات ال ب ار  المنتشار  ع ا  ( والذي منحها ااذا االسام )ال  روساات التاجياة(. إن ا
يمكاان ذن تستشاا ر اسااتجابة منا يااة  ( 6 وصاالر و  1) شااكل  ط  ال  ااروي ع اا  شااكل اااروات ساا 

( كب ر نسبيا ر به شاي ر  البياناات الضاروردة RNA genomeسات ج نلم رنا )حامية ولهذا ال  رو 
ودمكان ل ج نالم ذن  . لت ا ر ال  روي الذي زتم داخال ال الياا الحياة فاي العائال فقا  ولاية خارجاه

ات ال  ااروي االباان ليساا  مطابقااة ذو مما  ااة دئاا ذ نااا  الت ااا رر لااذلك  ااد ت االن جي زتغ اار ذو زتط اار 
ا ذكرنا في ف روي التهااب القصابات المعادي. وال  روساات التاجياة ميالاة ل تغ  ارات ورا يا  ألبيه كم

الج نيااة التااي تحاادل بااالتط ر )تغ  اار طتيااف فااي الناالم الج نااي ل   ااروي( واعاااد  الت االدن )تبااادع 
وماع ان شاكل ال  اروي ال زتغ ار فاي م هارا  .ذجيا  من الج نالم با ن ف روسا ن م ت  ا ن ذو ذكثار(

ع ااا  إحااادال ت اعااال منااااعي فاااي العائااال  اااد ت ت اااف. وحتااا  التغ  ااارات الطتي اااة فاااي  إال ذن  درتاااه
ادا فاااي العائااال. كماااا ذن د البروت ناااات الساااطحية  اااد تاااأدي إلااا  تاااذكر جيئاااي ل   اااروي ووجااالد اضااا 
أدي باادوراا إلاا  حاادول تاا التغ  اارات اللرا يااة  ااد تااأدي ذيضااا  إلاا  اخااتالم ضااراو  ال  ااروي التااي 

 مري ختيف ذو شدزد.
ل ااااذا السااامة غالباااا  فاااي تطااالدر ال قاحااااتر فال  روساااات التاااي فقااادت  ااادرتها ع ااا  إحااادال وتساااتغ

 attenuatedالمري في العائل األص ي لها  د تست دم ك قاحات حية تدع  ال قاحات الملانة )

vaccines ومثالهاااااا لقاحاااااات التهااااااب القصااااابات المعااااادي ل ااااادجاج. ونشااااا ر إلااااا  ذن ف روساااااات )
قاادر  ع اا  الت ااا ر فااي العائاال دون إحاادال المااري لااه. والتعااري لمثاال اااذا ال قاحااات الحيااة لهااا ال

 ال قاحات يطلر االستجابة المنا ية ل عائل التي تحميه الحقا  عند التعري ل عنصر المرضي.
 األمراض التي تسببها الفيروسات التاجية: -

ر زب نهاا الجادوع التاالي تسبب ال  روسات التاجية كث را  من األمراي في البشار والح لاناات والط ال 
 (.1ر م )
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 Strict hostوماااان المهاااام ذن نأكااااد ع اااا  ذن ال  روسااااات التاجيااااة شاااادزد  النل يااااة ل عائاااال )

specificity ذي ذن كاال ناالم منهااا يصاا ب عااائال  واحااادا  فقاا  وال زنتقاال ليعاادي غ اارا مسااببا  لاااه )
جاج ال يص ب إال الدجاج ذعراضا  مشابهة ذو غ ر مشابهة. ف  روي التهاب القصبات المعدي ل د 

 وال زنتقل ذو يص ب البشر ذو الح لانات ذو الط لر األخرا كالرومي واللز وال اناري وغ راا.
ونختتم  الدعاء )اللهم ال يصيبنا  ريروسال كورونا البشر وساعدنا علنى التللنع علنى فينروس 

 كورونا الدجاج(.
 ( 1دول رقم ) ج

 ية واألمراض التي تسببها الفيروسات التاجية المجموعة االنتجين
 

 المننرض العاوننل الرننيروس المجموعة 
 التهاب المعد  واألمعا  ال نازدر  ف روي التهاب المعد  واألمعا  المنتقل  األولى

 التهاب المعد  واألمعا  ال نازدر  ف روي اجسهاع اللبائي ال نازدري 
 تهاب األمعا  ال ال الب ف روي كلرونا ال الب 

 اجسهاع  القط  الصغ ر   ف روي كلرونا السنلر المعلي 
التهاااب رئااالير التهاااب الااادما ر متالزماااة  القط  ف روي التهاب البردتلان المعدي السنلري 

 الضعف.
 البرد العام  البشر 229Eف روي كلرونا البشر 

 عا التهاب المعد  واألم البقر  ف روي كلرونا البقر  الثاننة 
ف اااااروي التهااااااب الااااادما  والن اااااام الم اااااين لااااادم 

 ال نيدر 
التهاب الدما   ر ياعهالقي ر الضعف وال ال نازدر 

 والن ام.
 التهاب ال بدر التهاب األمعا   ال ئران  ف روي التهاب كبد ال  ر 
 التهاب الغدد الدمعية وال عابية  الجرذان ف روي كلرونا الجرذان 

 البرد العام  البشر OC43ر ف روي كلرونا البش
 التهاب األمعا   الرومي ف روي العرم األزرأ 

والتهاااااااب   التهاااااااب القصاااااابات والرغااااااام الدجاج ف روي التهاب القصبات المعدي  الثالثة
 ال    
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 1شكل رقم  
 رسم يورن ي افيروس ياجي هو فيروس خلتهاب الاصبال المعدي للدجاج

 
 

 1صور  رقم 
 األعراض التنرسنة إللتهاب الاصبال المعدي للدجاجالشهاق/ أحد 
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 2صور  رقم 
 مخاط خفنف و مناطق ملتهبة في الانا  التنرسنة لدجاج مصاب  التهاب الاصبال المعدي

 
 

 3صور  رقم 
كلي ملتهبة من دجاج مصاب  التهاب الاصبال المعدي يبدو شاحبة مناطة و متضخمة  

 أرعاو حجمها الطبنعي 
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 4صور  رقم 
 بنض دجاج مشّوه الاشر  نموذجي المظهر لإلصا ة  التهاب الاصبال المعدي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 5 صور  رقم
م تويال بنضتين، السرلى طبنعنة و العلنا من دجاج مصاب  التهاب الاصبال المعدي.  

 الحظ الزالل الماوي مع المح المنرصل عن الزالل الكثنف.
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 6صور  رقم 
س التهاب الاصبال المعدي للدجاجصور   المجهر اإللكتروني لريرو   

 
 

 
 
 


