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MYCOTOXICOSIS  ھذا .)الفطریات( العفن تنتجھا التي السموم آثار عن الناجمة مراضاال إلى یشیر 
 في المرض حدثی .ھتشخیص الصعب من یكون و SUBCLINICAL خفي بشكل یكون ما غالبا المرض
  عند ،عالیة والرطوبة ارةالحر فیھا أجواء ذات تكون التي البالدان في وخاصة ، العالم أنحاء جمیع

   .البلدان بعض في كبیر اقتصادي تأثیر المرض ولھذا .عالیة رطوبة تحوي التي الحبوب حصادال
 تنتجھا AFLATOXINS : ) الفطریات ( العفن من انواع تنتجھا التي السموم من مختلف داعدا وھناك 

ASPERGILLUS FLAVUS ؛ T2 FUSARIOTOXINS النیابة قبل من FUSARIUM. )الفم آفات تسبب حیث 
 في القصور على یعمل( ASPERGILLUS OCHRACEUS بھا OCHRATOXINS ؛ )البیض قشرة ترقق

 PENICILLIUM RUBRUM بھا RUBRATOXIN ؛ )PROVENTRICULUS أحشاءو ، الكلى من كل وظائف
 ل اخرى اعانو ھنالك المؤكد ومن ).نقصھ اعراض یسبب لياوبالت الثیامین ایض عدم في یتسبب(

MYCOTOXINS.   
 من التالیة األنواع . الحرارة درجات و للطیور العام الصحة على اعتمادا متغیرة تكون الھالكات نسبة 

 طریق .والدجاج ، والدراج ، واإلوز الرومي والدیك البط :"تأثرا االقل من وتبداء تتأثر التي الطیور
 الحبوب على تنمو التي ،الھواء في توجد والتي ، وسمومھا اتالفطری ابتالع طریق عن یتم العدوى

   .عالیة ورطوبة حرارة درجات وجود مع سیئة ظروف في مخزونة تكون والتي الحشرات من المتضررة
 وتسبب اثارھا تجنب الصعب من بایولوجیة انتكاسات تحدث االولى المرة في السم الى الطیر تعرض عند 

 أن البعض ویعتقد . الملوث العلف ازالة بعد من یوم ١٥- ٧ بعد ھاطبیعت تعودالى الطیور.مناعیة انتكاس
MYCOTOXICOSIS الدھني الكبد متالزمة في ھام عامل.   

 نقص اعراض وتشاھد.الكبد داخل الدھون ونقل تكوین تثبیط تسبب AFLATOXINS أن المعروف ومن 
 تسبب القوارض فيو . توكسینااللفا حاالت بعض في  (A, D, E, & K)الدھون في الذائبة فایتامینات

   .المشاكل لھذه فعالة حل ایجاد یجب العامة بالصحة المتعلقة المسائل في ولذلك لسرطانا
   : عالمات

 .ھاتعرض ومدة المتناولة جرعة كمیةو  ، المصاب الطائر نوع حسب تختلف عالماتال

 .اإلسھال

 .INCOORDINATION أو الشلل

 . الشھیة انخفاض

 .الفقس نسبة انخفاض/ البیض إنتاج و الوزن انخفاض

  .العظام نخاع ، والعرف الدالیتین شحوب
  

   :االفات 

http://www.duhokvet.org
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MYCOTOXINS المخاطي الغشاء في اضرار تسبب  MUCOSAE. 

 .األنسجة مختلف في كبیر فوالنز بقع إلى یؤدي مما ، الدم تخثر امتصاصسرعة على تؤثر أن یمكن كما

 الكبد اصفرار یسبب مما الصفراء المادة احتباس فیھا ونالدھن شحوتر الكبد توسع – والكلى الكبد آفات
 .الكبد التورم نتیجة

 .بدرجات یالحظ االمعاء التھاب

 .HYDROPERICARDIUM القلب موه

 .العظم نخاع شحوب

 .لبورصةا انتكاس

  .صلةیالحو في تقرحات
 

   التشخیص
  :إلى تستند أن یمكن التشخیص الشدیدة الحاالت في

  . لةالحا تاریخ

  . النسیجیة اآلفات

 باستخدام المختبر في عالفاأل أو العلف بقایا من عینات في السامة المواد وحجم نوع تحدید یمكن كما
 .االلیزا جھاز

   .المعدیة واألمراض ، األنسجةب لحقت التي المادیة واألضرار ، اإلدارة وسوء ، التغذیة سوء 
 

   
   العالج

 .فعالیة اكثر ھو السموم مصدر إزالة

 .للفطریات المضادة الحافظة المواد إضافة

 . وفیات من یقلل قد الطعام في البروتین مستوى زیادة

 في ١KG/TON في النحاس كبریتات جانب إلى ، )الملیون في جزء ٠.٢( والسیلنیوم الفیتامیناتاضافة
   .أیام ٧ لمدة علفال
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   الوقایة

MYCOTOXICOSES منھا الوقایة یمكن: 

 ذوو الرطوبة من منخفضة كمیات على تحتوي التي الخام والمواد ألعالفل الدقیق الفحص طریق عن
  .الصحي تخزین

  .منھا السامة المواد مع التعامل یجوز ال ولكن ھااستخدام أیضا ویمكن المضافة التسمم المضادة

 تخزینھ عدم ویجب بالفطریات التلوث عرضة اكثر تكون FISHMEALS السمكي البروتین استخدام عند
  .اسابیع ٣ من اكثر

 . نفسھا السموم على الیؤثر ولكن الفطریات من تقلل PELLETISING شكل على علف

 .الفطریات سموم اثار من یقلل العلف الى المعادن اضافة

 . االصابة ظھور تقلیل في تسھم العلف لمخازن الجید دارةاالو الخزن

  


