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 الملخص
وج ظي المحاظ ة  301 جمع عينة من طيور مشتتتتبإ ببصتتتااتها بااليشتتتريوية النولونية من مزارل مرتلجة للجرم

ح وخضعت للتشري النولونية،لكشف وجود اإلصابة بااليشريوية  (2017-2018-2019)أعوام ثالثة خالل 
ن نسبة أظهرت النتائج أ وتسجيل األعراض المرضية وإجراء االختبارات الجرثومية عليها إلثبات اإلصابة.

لعينات  (%53.1) اواقعالمجحوصتتتتة إلجمالي العينات  (%52.82) اإلصتتتتابة بااليشتتتتريوية النولونية ال ت
 ,ةكحل مشتتتترظة ,اإلصتتتتابة للمداجن الموجود  ظي )عمريتبل ت نستتتتبة و  الكبد،لعينات  (%57.8و ) النلب
 ,70.5% ,52.2% ,25%)) ايت الرطيب( عل  التوالي ,مشتتتتتتتتتت  الحلو ,الحايك رويستتتتتتتتتة ,الحجردير 

جديتي وبيت مناطق: المزارل الموجود  ظي ظي ظي حين لم تستتتتتتجل أة  صتتتتتتابة ، %90 ,%86.2 ,%84
، ظي حين لم (%64.63) ة خالل ظصتتتتل الشتتتتتاءبل ت نستتتتبة اإلصتتتتابو جحا وشتتتتباي وبيت الشتتتتي  يون ، 

 ذ كانت النستتبة خالل  األعمار،مرتلف عند اإلصتتابة  تجلستت  و  .تستتجل أة  صتتابة خالل ظصتتل الصتتي 
 ستتتتتتتتتتتتتتبول األول وال تتانيواأل (%50.2)أستتتتتتتتتتتتتتاايع  4وبعمر أك ر من  (%(59.2ستتتتتتتتتتتتتتبول ال تتالتت  والرابع األ
وجدت ظروق معنوية ظي القياستتتتتتتتتتتتتتات المرتلجة للذبائح المرخوذ  من الطيور المشتتتتتتتتتتتتتتتبهة  وقتد (.49.7%)

للمزرعتين الواقعتين ظي عمريتت وجتديتي،  ذ تجوقتت مزرعتة جتديتي عل  مزرعتة عمريتت ظي كل من و ن 
و ن الجرذ وذلك اداللة  حصتتتتتتتتتتتتتائية عالية جدا  و  و ن الصتتتتتتتتتتتتتدرو  محيط الجرذو  محيط الصتتتتتتتتتتتتتدرو الذايحة 

(0.001 >(P . توصتتتتتي لذه الدراستتتتتة بضتتتتترور  تضتتتتتاظر كاظة عمليات الرعاية الصتتتتتحية وال ذائية وتجنب
عوامل الرطر واالجهاد وتطبيق الشتتتتتروي الصتتتتتحية وإجراءات األمن الحيوة لرجا نستتتتتبة اإلصتتتتتابة  ل  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  أدن  حد ممون.
وج -االيشريوية النولونية لمات المفتاحية: الك  ذبائح . -مزارل الجرم
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 :المقدمة

يسالم   ذ، ل ذائيا ألم الصناعات الوطنية التي تحنق وظرا  اقتصاديا  متميزا  وتسهم ظي استنرار األمنعد صناعة الدواجن ظي سورية من ت  
لذا النطال ظي ترمين احتياج المستهلكين من اللحوم التي تشهد  قباال كبيرا  بسبب ارتجال قيمتها ال ذائية،  ضاظة لرخص ثمنها وسهولة 

 ا الموعل  الرغم من تطور قطال الدواجن  ال أنإ . Saranraj et al.,(2016لمستهلكين )تحضيرلا، وطعمها واستساغتها من قبل ا
المشاكل الصحية الجرثومية، حي  تتعرض قطعان الدواجن لإلصابة بالك ير من الجراثيم الممرضة من ألمها  منيعاني مجموعة 

ظي  ظادحةادية واقتصادية ئر معل  صحة الطيور وتسبب خسا والتي تشول خطرا  كبيرا  (,  Coli Esherichia ) االيشريوية النولونية
نل تتنو كما  ،وذلك لما تحدثإ من نجوق للطيور وانرجاض كجاء  التحويل وننص الو ن أو ترخر النمو وجرعاية الجرم والسيما  ,الدواجنمزارل 

ي  تمتلك لالستهالك, حخالل الذبائح الملوثة أثناء عمليات ذبحها وإعداد لحومها من نسان والدواجن الك ير من األمراض المشتركة اين اإل
سببة التسمم ال ذائي مبعا األنماي المصلية الممرضة التي تنتنل  ل  اإلنسان من خالل استهالك اللحوم الملوثة اها النولونية االيشريوية 

(;Addis and Sisay, 2015 ,2019 ; Albarri et al.,2017 Wasinski).   
               ول  تابعة لجن  اإليشريوية( Enterobacteriaceae) تتبع جراثيم اإليشريوية النولونية عائلة الجراثيم المعوية

(Esherichia) ( نول اإليشريوية النولونيةBarco et al.,2014ول ،)ال رام لصب ة عصيات سالبة ي(Gram)   اللوائية مرير   قادر
 تضد الجسميولي عل  المسأوالذة يرتكز بشول  ,لجدول طوره كوظمان ل  سالالت مصلية مرتلجة وظنا   صنف عل  استردام الالكتو  وت  

(O ,) مر  مصلية والمستضد السوطي 17 االيشريوية النولونية ال  أك ر من والذة يجرق  (H ,)مر  لكل   ( 56ة ) حي  األنماي المصلي
بشول طبيعي ظي الننا  الهضمية لإلنسان والحيوان،  ال أن بعا أنماطها  يةجراثيم النولونال تتواجد .(Khatib et al.,2015مصلية )

سهال الدموة خاصة لدى وإحداث حاالت ك ير  من اإل المصلية تكون مهدد  للصحة العامة وممرضة لإلنسان مسببة التسمم ال ذائي
 ل   ةضا  معويامر أسمت الذرارة الممرضة والتي تسبب وق   ,et al.,(2015) Kabiru الرامسة من العمر وكبار السناألطجال دون سن 

صنة تيشريوية النولونية المسببة للنزف المعوة والمنتجة للذيجان المعوة وال ا ية لألمعاء والممرضة لألمعاء والمسببة للتكدس المعوة والملاإل
 Theodor Eherich زلت لذه الجراثيم ألول مر  من ارا  أمعاء األطجال من قبل العالمع  وقد .  Mohamed et al.,(2012)المنتشر  

زلت حاالت مرضية ك ير  بعد ع  لكن فيما وكان يعتند أنها غير ممرضة،  ,Laur et al., (2009)؛ Kenneth, (2005) 1885عامظي 
العديد من األمراض منها ظي ظهور  Roy et al.,(2006) بحسب النولونيةالعصيات تسبب ت، حي   Brussow,(2005الدواجن ) من

 والتهاب ملتحمة العين (Swollen head syndrome) ومتال مة تورم الرأس( Coli septicaemia)التسمم الدموة النولوني 
(Panophthalmitis)  المجاصلالتهاب و (Arthritis)  التامور التهاب و(pericarditis ) السر والتهاب (Omphalitis)  قناه التهاب و

الذة يشول أحد  (Air sac disease) األكياس الهوائيةالتهاب و  (Yolk sac infection) كي  المحالتهاب و  (Salpigitis) المبيا
راثيم انتها ية كون لذه الج(  Chlamyaiasis) -المتدثرات –ركائز اإلصابة بالمرض المعند المزمن بالمشاركة مع جراثيم المايووبال ما 

ومتعايشة مع جسم الطائر لكنها ال تلب  أن تتحول  ل  ممرضة ظي حال التعرض لعدوى ثانوية ناتجة عن عوامل  مراضيإ )جرثومية أو 
 Kaz, etوقد أشار ، et al., (2011) Tonu أخرى داخلية أو خارجيةأو عوامل أو عوامل اإلجهاد  ظيروسية أو طجيلية أو ظطرية(،

al., (2019)  ةالممرض أن االيشريوية النولونية (Escherichia coli) الذة يةعصيات النولونالض امر رالسبب الرئي  لإلصابة ب يل 
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جنب ا  ل  جنب مع الممارسات الصحية غير  جراثيماالستردام غير المناسب لمضادات ال, وغالبا  ما تنتج االصابة عن يصيب الدواجن
ا أولي ا أو ثانوي ا للدواجن حسب ظروف اإلصابة و  النولونية االيشريويةوت عد  .المالئمة  السالالت )األنماي( التي تحمل جيناتممرض 

زامنة مع بات المت)مورثات( الضراو , والسموم, ومناعة الطيور، ودرجة حساسيتها لدرجات الحرار , وعوامل اإلجهاد وسوء الن اظة, وااللتها
حجز عل  أو ت بااليشريوية النولونية وجود أمراض أخرى,  ذ أن كل تلك العوامل ت عد من عوامل الرطور  التي تسالم ظي حدوث اإلصابة

 جراثيم وعدم االلتزام بالجرعات المحدد  أواالستردام المتكرر للعوامل المضاد  للكما أن  .Collingwood, et al.,(2014ظهورلا )
 Zakeri and) االيشريوية النولونية وبالتالي عدم ترثيرلا عل مضادات ضد لذه المناومة تطور يؤدة  ل   تدااير المواظحة الوقائية

Kashefi,(2012); Fletcher, (2015 ,اقتصادية لامة بحسب خسائر ة  سببم (Sun et al., (2019 ؛ Burtan et al., (2019)  ،
 ,.Roseliza et al) وارتجال نسبة النجوق ( ,.2015a) Abd al Twab et al الو ن ننص  ظي والتسببمن خالل قدرتها عل  احداث 

وترخير النمو وانرجاض معدل تحويل األعالف و  Abalaka et al., (2017)  ظي الدجاج المصاب (%15.8)تصل  ل   ،  ذ2016)
وتشتد اإلصابة عاد  ظي ظصل الشتاء ويساعد عل  ذلك مرالجة الشروي الصحية  .Ewers et al., (2004)نوعية ذبائح التسويق  تدني

للتربية من  ياد  ك اظة الطيور وسوء التهوية وتعريا الصيصان للحرار  العالية أو البرود  الشديد  األمر الذة يضعف مناومة الجسم 
  (.2003,العمادة و ظاضل)للعوامل المجهد  تضعف مناومة الجسم للعوامل المجهد  

لين ظي لذا ويوظر دخول كبير  للعاموج ي ظي سوريا ببنتاجإ للحم الجرم وطنمن ألم مصادر الدخل الي عد ركيز  أساسية و وألن قطال الدواجن 
 حدى ألم الجراثيم  ت عد Escherichia. Coli ألن جراثيمو من ألم منومات النشاي الزراعي الحيواني ظي محاظ ة طرطوس لكونإ و المجال 

عل  صحة و و  الممرضة ة ل  كشف وتشريص اإلصاب لدف لذا البح   , ظندنتاج الطيور وجود  الذبائح الناتجة عنهاإتؤثر سلبا  
 ظي بعا مزارل الجروج المرتلجة ظي تلك المحاظ ة. وتحديد مدى انتشارلا االيشيريوية النولونيةب

 :وطرائقهمواد البحث 
وج ظي مناطق مرتلجة ظي محاظ ة طرطوس  10من طيور مشتبإ ببصااتها وبرعمار مرتلجة من  ةعين 301ت جمع - لي: مزارل للجرم

 ا( خاللايت جح, شباي ,الحلومشت   ,جديتي ,الشي  يون  ايت ,كحلةمشرظة  ,الحايكرويسة  ,الحجردير  ,عمريت ,الرطيب)ايت 
 .( 0019و  0012, 2017) أعوام ثالثة

المنوه لة المداجن سبوعية لحاونسبة اإلصابة ظي نهاية الجوج لكل مزرعة اناء عل  المتابعة األ النجوق ونسبة التحويل تم تحديد نسبة -
  .المعلومات المتحصل عليها من المربينسجلت كاظة البيانات و و عنها أعاله 

  .لكبدالتشريص المربرة لعينات النلب وا وتم  جراء المرضي, للتشريحكاظة العينات خضعت  -
الرتباي اإلصابة ظيهما بااليشريوية النولونية بشول  يوم 38بعمر  مدجنتي عمريت وجديتيلطيور المربا  ظي تم تحديد قياسات الذبائح ل -

لذايحة اقياسات , حي  تم أخذ محيط الجرذ(, محيط الصدر ,و ن الجرذ ر, و ن الصد ,و ن الذايحة ): ليألم لذه القياسات رئي  و 
 كما يلي: (2013، نكنةبطرينة )
  .لكل ذايحةو لصدر ل اوذلك الجإ حو  ترميليطة شريط قياس خاص منسم  ل  أجزاء المااوس ذلكتم و محيط الصدر: أ. قياس 
 .لكل ذايحةو قياس وذلك الجإ حول الجرذ الطة شريط ااوس ذلكمحيط الجرذ: تم  ب. قياس

   النوانين المعتمد  التالية:صابة من خالل والتحويل واإل وق جتم حساب نسب الن -
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 عدد الطيور الناظنة               
                                                                                   100× --------------=   نسبة النجوق  
             عدد الطيور الكلي                  

 و ن الطيور                   
   100× ---------------نسبة التحويل=  

 كمية العلف المستهلكة              
 عدد الطيور المصابة                     

   100×  ---------------صابة = اإلنسبة  
 عدد الطيور الكلي                     

 

الببتون  رعت كل عينة عل  ماء   ها بالزرل الجرثومي, حي  عنمربريا  من خالل الكشف  ونيةاإليشريوية النولتم التركد من وجود  -
 (EMB)ليني رق المي أووسط ايو ين  (McC)رعت عل  وسط آجار ماكونكي وبعدلا     ,ساعة18 لمد  م   37وح ضنت عل  
عاد  الزرل عل  األوساي السابنة اهدف عزل إلالمشتبإ اها  النامية ثم خضعت المستعمرات ,ساعة 24 لمد  م   37وحضنت عل 

ب ت بصب ة غرام و المستعمرات أ خذت عينات من ثم ساعة،  24 م  لمد 37 الجراثيم وتركيد وجودلا وح ضنت عل   تحصظ  وص 
ثالثي السور  -دولاإلن-)الستراتالتالية: تركيد تشريص اإليشريوية النولونية أ جريت االختبارات الكيميا حيوية وبهف  ا ,مجهري

 (. Quinn et al., 2002طرينة )الكاتال ( حسب  -والحديد

وتم منارنة الجروق إلظهار الجروق المعنوية اين القياسات المرتلجة للذبائح,  Genstateباستردام ارنامج  التحليل اإلحصائي:  -
 عند الدرجات المجتوحة للبرنامج الحاسوبي. المعنوية

 النتائج والمناقشة:
وجود تباين واضتتتتح ظي نستتتتبة اإلصتتتتابة اين المداجن المدروستتتتة والذة حي  لوحظ ، ( نستتتتب النجوق والتحويل واإلصتتتتابة1الجدول )يبين 

ي عزى ال  اختالف الستتتتتتتتتالالت الممرضتتتتتتتتتة والحالة المناعية للطيور واختالف العوامل المؤ بة ل هور المرض من ستتتتتتتتتوء تهوية واكت ا  
( كرمج )عدوى( ثانوة E.coliخرى قد تكون عامل مستتتتاعد مؤلب ل هور االيشتتتتريوية النولونية )واجهاد الطيور واإلصتتتتابة بممرضتتتتات أ

( والتهاب Mycoplasmosis( والميووبال ما )Newcastle disease( والنيوكاستتتتتتتتتتتتل )Gamboro diseaseم ل أمراض الجمبورو)
ت )الطيور( المدروسة من قطعان مرتلجة وظي مناطق (,  ضاظة لكون العيناInfection Bronchitis) -البرونشيت –النصتبات المعدة 

مرتلجة ظي محاظ ة طرطوس, وكذلك احتمال تعرض الطيور لجرعات مرتلجة من المضتتادات الحيوية، حي  كانت اإلصتتابة بااليشتتريوية 
الترتيب وارتجال ( عل  %84و %90النولونية ظي مدجنتي عمريت ودير الحجر بشتتول رئي , حي  لوحظ ارتجال نستتب اإلصتتابة ظيهما )

( عل  الترتيب. اينما كانت %40.7و %40( عل  الترتيتب, متراظنا  مع انرجاض نستتتتتتتتتتتتتتب التحويل )%13و  %10.8نستتتتتتتتتتتتتتب النجوق )
اإلصتتتتتتابة بااليشتتتتتتتريوية النولونية ظي مدجنتي مشتتتتتتترظة كحلة ومشتتتتتتتت  الحلو متراظنة مع وجود أمراض أخرى م ل الجمبورو والمايووبال ما 

( عل  الترتيب. وقد لوحظ أن لناك بعا العوامل تزيد من نستتتتتب النجوق %18.97و %15تجال نستتتتتبة النجوق ظيهما )والتي أدت ال  ار 
غير االصتابة بااليشتريوية النولونية,  ذ وجد أن ارتجال درجات الحرار  كان لإ أثرا  واضتحا  عل   ياد  نسب النجوق ظي مدجنتي ايت جحا 

رغم من خلولما من اإلصتتتتتتتتتتابة بااليشتتتتتتتتتتريوية النولونية، حي  ظهرت عل   الطيور أعراض ( بال%14( وبيت الشتتتتتتتتتتي  يون  )11.8%)
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صتتتتتتتعوبة تنج  وانرجاض الشتتتتتتتهية وقلة الحركة وانرجاض النمو والو ن وعند  جراء الصتتتتتتتجة التشتتتتتتتريحية لهذه الطيور لوحظ وجود طبنات 
نكية م أنإ لم تسجل عند لذه الطيور العالمات أو األعراض اإلكليظبرينية عل  النلب والكبد واحتنان ظي مرتلف األجهز  الداخلية, مع العل

 لوالتشتتريحية المراظنة لإلصتتابة بااليشتتريوية النولونية. وقد لوحظ ارتجال نستتب النجوق نتيجة االصتتابة بااليشتتريوية النولونية ظي بعا مزار 
( عل  %13( و)%15( و)%18.97  ال ت )الجروج المدروستتتتتتتتتة والستتتتتتتتتيما ظي مداجن مشتتتتتتتتتت  الحلو ومشتتتتتتتتترظة كحلة وديرالحجر، حي

( من %15.8(, حي  ال ت النستتتتتتتبة ظي دراستتتتتتتتهم )(Roseliza et al., 2016الترتيب، ولذه النتائج تتجق مع ما أشتتتتتتتار  ليإ كل من 
 الطيور المصابة بااليشريوية النولونية. 

باالشتتريوية  وانرجاض التحويل بستتبب ارتجال نستتب اإلصتتابةوتبين النتائج التي تم الحصتتول عليها والستتيما  ياد  نستتب النجوق ظي الطيور 
 Ewers et al., 2004  ;  Sun et al., 2019 Burtan etالنولونية حدوث خستتتتتائر اقتصتتتتتادية كبير  تتجق مع ما ذكره كل من )

al., 2019 ; Roseliza et al., 2016 ;  Abd al Twab et al ., 2015a .) 
 (. E.coli) نسبة النفوق ونسبة التحويل ونسبة اإلصابة بااليشركية القولونية .(1)جدول 

 نسبة اإلصابة من الطيور المشتبهة % نسبة التحويل% نسبة النفوق% الموقع رقم المدجنة

 25 54.1 2.5 بيت الخطيب 1

 84 40.7 13 دير الحجر 2

 70.5 48 3.73 رويسة الحايك 3

 86.2 45 15 مشرفة كحلة 4

 0 41.1 14 بيت الشيخ يونس 5

 0 50.8 5 جديتي 6

 52.2 42.80 18.97 مشتى الحلو 7

 0 54.05 2.32 شباط 8

 0 45.6 11.8 بيت جحا 9

 90 40 10.8 عمريت 10

وج المدروسة انسبةE.coli )( عملية عزل2يوضح الجدول)  (%52.82) ال ت (  وتركيد تشريصها وإصابة الطيور اها ظي مزارل الجرم
( %100) , حي  ال تDadheech et al.,(2016)لذه النسبة أقل من النسبة التي حصل عليها ت عد . و المجحوصة من  جمالي العينات

 ذ كانت  ,et al Halfaoui. (2017),وية ظي مزارل الجروج, كما كانت أخجا أيضا  من نتائجيعند الدجاج الذة أادى أعراض  كلين
( لدجاج %85.3)  صابة الذة توصل  ل  نسبة Abd Elatif, (2004) المريضة، وكذلك أقل مما وجده( من الطيور %86.61) انسبة

 مريضة,( للعينات ال%100صابة انسبة )الذين الح وا اإل Khoshkhoo et al .,(2019) مريا, وأخجا من نتائج دراسة
وأقل (, %78ونسبة ) elatiff et al., (2019) Abd من نتائج  كما كانت أقل ، 70%),  ذ ال ت ) Shawki et al., (2017)كذلكو 

 ( E.coli )           أك ر من نسبة عزل , اينما كانت نتائج لذه الدراسة(53.4%,  ذ ال ت )Ibrahim et al.,(2019)من نتائج 
( وتمون من عزلها من طيور مشتبإ ببصااتها وعزلها من أعضاء %26.9والتي ال ت )  Ramadan et al., (2016)التي كشف عنها

 Abd El Tawab elمرتلجة كالكبد والنلب ظي مزارل دواجن مرتلجة، وكذلك كانت النسبة ظي لذه الدراسة أعل  مما توصل اليإ 

al.,(2014)من   75.7%)بنسبة )ريا و ( من الدجاج الم%24.7, وعزلها انسبة )من مزارل الجروج (38%) , حي  تم عزلها انسبة
 ومن نتائج, (%50.7)  ذ كانت ,Khelfa and Morsy, (2015) الدجاج الناظق. وكانت النسبة المتحصل عليها أك ر من نتائج 

Mohamed et al., (2013) حي  عزلت ( E.coli ) التي ذكرلا   (21.6%)النسبةمن مزارل الجروج وأك ر من  (%41.66) انسبة
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Adam et al., (2018)وكانت أعل  نسبة من  صابة النلب  57.8%)أن نسبة اإلصابة ظي الكبد ال ت ) (2) . كما يبين الجدول
 ,. et al, مما يشير  ل  طبيعة لذه اإلصابة والتي قد تكون  صابة من الشول الحاد, ولذا يتواظق مع ما كشف عنإ كل من %53.1))

(2013) Kumar  ( والذين تمونوا من عزلE.coli )  ( من العينات المرخوذ  من كبد دجاج شملت الت يرات المرضية %86.6انسبة )
 Rashid( حسب%35.1ع زلت من الكبد انسبة ) اإلجمالية لإ احتنان مرتلف األجهز  مع وجود طبنات ظبرينية عل  النلب والكبد, كما

et al., 2017)  حسب %(7.8( ومن النلب %10)(, اينما كانت نسبة العزل من الكبد ) Roshdy et al., (2012), أما Abd El 
Tawab et al .,(2015a)  من النلب (27%) ( من الكبد و%(39.04ظند أشاروا  ل  نسبة عزل ال ت. 

 (.E.coliاالشريكية القولونية )نسبة اإلصابة إلجمالي العينات ونسبة إصابة القلب والكبد ب .(2) جدول
العدد الكلي للطيور 

 المشتبهة

العينات  عدد

 الموجبة

العدد الكلي للطيور  النسبة%

 المشتبهة

عدد العينات 

 الموجبة

 النسبة%

 

301 

 

159 

 

52.82 

 كبد قلب كبد قلب كبد قلب

301 301 160 174 53.1 57.8 

(, %64.63) ال ت( نتائج عزل االيشتريوية النولونية ظي لذه الدراستة, حي  و جد أن نسبة العزل خالل ظصل الشتاء 3يوضتح الجدول )
ظي حين لم تعزل ظي أة عينة من العينات المرخوذ  خالل ظصتتتتتتل الصتتتتتتي . وربما يعزى ذلك لنلة عدد العينات  المشتتتتتتتبهة المجحوصتتتتتتة 
خالل ظصتتتتل الصتتتتي  وكذلك ال روف البيئية المحيطة بالطيور خالل لذا الجصتتتتل. ولذه النتائج تتواظق من حي   صتتتتابة الطيور خالل 

 Abul (, وكذلك تتجق مع  أشتتار  ليإ كل من2003انستتبة أكبر من ظصتتل الصتتي  مع ما أشتتار  ليإ العمادة و ظاضتتل )ظصتتل الشتتتاء 
Hashem et al.,(2017)  ,جميع العينات وبنستتتتبة أعل  ظي ظصتتتتل الشتتتتتاء  ظي( %54.55) حي  تمون الباح ون من عزلها انستتتتبة

حي  كانت انستتتتتتبة  Abd El Tawab et  al.,(2015b)ق مع كما تتج ,(%38.71( وبنستتتتتتبة أقل ظي ظصتتتتتتل الصتتتتتتي  )67.54%)
( %25.4انسبة ) Timothy et al.,(2008)وتتجق أيضا  مع  .خالل ظصل الصي  (17.5%)خالل ظصل الشتاء وبنسبة  (%37.1)
 الذين كشتجوا عن وجود اإلصتابة بالشتاء انسبة أكبر) et al.,(2008) Mushi، وكذلك تتجق مع ظي الصتي  13.3%)) و ظي الشتتاء

( خالل ظصل %37.1ال ت نسبة ) ( E.coli ل  أن اإلصابة ات )  Islam et al.,(2012), كما توصلت الدراسة التي قام اها %74)
ظي الشتتتتتاء ( %25.4وجد أن النستتتتبة ال ت ) Islam et al.,(2009)خالل ظصتتتتل الصتتتتي ، وظي دراستتتتة  (% (25.8الشتتتتتاء ونستتتتبة

خالل ظصل الشتاء  ل  اإلدار  الصحية السيئة للمزارل  ( E.coli( خالل ظصل الصي . وقد ي عزى ارتجال نسبة عزل      ) %13.3)و
الستتتتالمة حة و الصتتتتالمدروستتتتة وارتجال نستتتتبة األمونيا بالمزرعة وستتتتوء التهوية ظيها, مما يتطلب االلتمام ببدار  لذه المزارل وتطبيق قواعد 

من الحيوة ظي مزارل الجروج بغية الحصتتتتتتول عل  انتاج خالي من اإلصتتتتتتابة التي ت عد من االصتتتتتتابات المرضتتتتتتية المشتتتتتتتركة الرطير  واأل
 .Laur et al ., 2009; Barco et al.,2014  et al .,2015 (Kabiru;لإلنسان والسيما األطجال )

 .الشتاء والصيف(. نسبة اإلصابة باالشريكية القولونية خالل فصل 3جدول )

 
( خالل األستتتتبول األول %40.7( ظهور اإلصتتتتابة بااليشتتتتريوية النولونية بمرتلف الجئات العمرية للطيور حي  ال ت )4يوضتتتتح الجدول)

( للطيور التي تجاو  عمرلا % (50.2ال ال  والرابع, وبل ت النستتتتتتتتتتبة( للطيور خالل األستتتتتتتتتتبول 59.2%وال اني, اينما كانت النستتتتتتتتتتبة )

 النسبة% الموجب العدد الكلي الفصل

 64.63 159 246 شتاء

 - - 55 صيف
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( %67.36انستتبة ) حي  تم عزلها Abul Hashem et al., (2017)األستتبول الرابع. ولذه النتائج أقل من النستتب التي حصتتل عليها 
 4)صتتتابة ظي عمر أك ر من )( أستتتاايع, ظي حين لم تستتتجل اإل4 – 0( من طيور بعمر)%52.76( أستتتبول و )0 – 0من طيور بعمر)

( من الطيور التي تبدة أعراض مرضتتتتية بعمر %(43.1حي  النستتتتب  Roshdy et al., (2012)أستتتتاايع ، كما أنها أقل من دراستتتتة 
 ,. Uddin et al  وكانت نتائج لذه الدراستتة أك ر من دراستتة بعمر أك ر من أستتبول. الدجاج المريا ( من%15.5)يوم واحد وبنستتبة 

(, %1.52( واألسبوعين ال ال  والرابع )%2.84واألستبول ال اني ) 1.34%)ال ت نستبة اإلصتابة خالل األستبول األول ) حي (2010)
ولم تستتتتتجل أة  صتتتتتتابة برعمار الطيور أك ر من األستتتتتبول الرابع، وتتجق نتائج الدراستتتتتتة الحالية من حي  ظهور المرض بمرتلف الجئات 

(, وكذلك %76.47أستتتاايع وكانت النستتتتبة ) (7-1)من طيور بعمر  E.coliحي  ع زلت  , Sharada et al., (2008) العمرية مع 
 ,.et al( أستتتتتتتتتتتتاايع, وكذلك تتجق مع نتائج 7-4) ( أستتتتتتتتتتتتاايع ومن عمر4-0, حي  عزلت بعمر )Sahoo et al.,(2012)تتجق مع
(2019) elatiff  Abd وبل ت نسبة عزل E.coli 78)%( من الدجاج بعمر )أساايع, ومع 4-6 )Rahman et al.,(2004)  حي ,

(، وي عزى اإلختالف ظي معدل انتشتتار %(36.73أكد الباح ون عل  ظهور االصتتابة برعمار مرتلجة وبنستتبة عالية ظي األعمار المتندمة 
نة,  ضاظة ناخية لكل منطلذه االصابة  ل  اإلختالف ظي ضراو  السالالت وشد  الحاالت والوضع المناعي للطيور وال روف البيئية والم

وه نل روف الرعاية والت ذية واتبال البرامج الصحية المرتلجة وإصابة الطيور باألمراض المرتلجة, ولذا ما أكدتإ مع م المراجع العلمية الم
  عنها آنجا .

 (. نسب إصابة الطيور بااليشريكية القولونية حسب أعمارها.4جدول )
 النسبة% عدد العينات المصابة الطيور)العينات( المشتبهةعدد  العمر/ إسبوع

1-2 54 22 40.7 

3-4 135 80 59.2 

4> 112 57 50.2 

حي  أظهرت النتائج وجود ظروق معنوية ظي  القيم الوستتتتتط  ألو ان وقياستتتتتات الذبائح اين مدجنتي جديتي وعمريت (5يوضتتتتتح الجدول )
 ماألو ان والقياستتات المرتلجة للذبائح اين المدجنتين, و تجوقت القيم الوستتط  للو ن الحي وو ن الذبائح وأو ان الصتتدر والجرذ وكذلك القي

ية يت اداللة  حصتتتائية عالالوستتتط  لقياستتتات محيط الصتتتدر والجرذ ظي مدجنة جديتي عل  القيم الوستتتط  لذات األو ان ظي مدجنة عمر 
وي عزى عدم ظهور اإلصتتتتتابة ظي مدجنة جديتي  ل  التزامها ببتبال الشتتتتتروي الصتتتتتحية أثناء تربية ورعاية الطيور, ظي  .p)<0.001جدا  )

أدى  احين أن مدجنة عمريت لم تكن ظيها الشتتتتروي الصتتتتحية مناستتتتبة للتربية والستتتتيما من ناحية ستتتتوء التهوية واكت ا  أعداد الطيور, مم
, األمر الذة أدى  ل  ترثير لذه اإلصابة ظي مرتلف ((2003 ل  ظهور وارتجال اإلصابة, ولذا يتجق مع ما أشار  ليإ العمادة وظاضل 

ر و األو ان والقياستتات المرخوذ  وانعواستتها ستتلبا  عل  النواحي االنتاجية, حي  انرجضتتت كاظة األو ان والقياستتات المنوه عنها آنجا  ظي الطي
مربا  ظي مدجنة عمريت بالمنارنة مع األو ان والقياستتتات ظي طيور مدجنة جديتي. وتتجق نتائج لذه الدراستتتة مع ما كشتتتف عنإ كل من ال

Ewers et al ., (2004)  وءستتتوانرجاض معدل تحويل األعالف و الطيور المصتتتابة بااليشتتتريوية النولونية ترخر نمو , حي  أشتتتاروا  ل 
, مما يؤثر ستتتتلبا  عل  الناحية االقتصتتتتادية لدخل المربين وانعواس ذلك عل  االقتصتتتتاد الوطني التستتتتويقعند مرحلة ذبائح النوعية  وتدني
 العام.
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 (. القيم الوسطى ألوزان وقياسات الذبائح بين مدجنتي جديتي وعمريت.5جدول )

 االستنتاجات: 
 نستنتج من لذه الدراسة مايلي:

( من  جمالي العينات %52.82)مع م مزارل الطيور المدروسة ظي محاظ ة طرطوس كانت مصابة باإليشريوية النولونية,  ذ ال ت 1- 
وتباينت نستتب اإلصتتابة حستتب المزرعة والشتتروي الصتتحية المتبعة ظي كل منها, مما يؤثر بشتتول ستتلبي عل  صتتحة الطيور  المجحوصتتة,

 ين.وإنتاجها والحالة االقتصادية للمرب
( ظي الطيور % 53.1( عل  عينات النلب )%57.8تجوقت نستتتتبة اإلصتتتتابة باإليشتتتتريوية النولونية ظي العينات المرخوذ  من الكبد ) -2

 المصابة, األمر الذة انعو  سلبا  عل  أو ان وأقسام ونوعية الذبائح عند التسويق.
 لعمرية وبنسب مرتلجة.لوحظ أن الطيور تصاب باإليشريوية النولونية بواظة ظئاتها ا -3

(, ظي حين لم تستتتتجل أة  صتتتتابة خالل %64.63ارتجعت نستتتتبة اإلصتتتتابة بااليشتتتتريوية النولونية عند الطيور خالل ظصتتتتل الشتتتتتاء ) 4-
  ظصل الصي .

اللحم( )توصتتي لذه الدراستتة بضتترور  تضتتاظر كاظة عمليات الرعاية التربوية والصتتحية والت ذوية للطيور مع وجوب انتناء طيور التستتمين 
تطبيق كاظة الشتتتتتتروي الصتتتتتتحية والعالجية واتراذ  جراءات , و من مجاق  خالية من اإلصتتتتتتابات المرضتتتتتتية والستتتتتتيما اإليشتتتتتتريوية النولونية

 ل  الترلص الجني من الطيور المصتتتتابة والناظنة بالحرق أو الدظن مع تعقيم الح ائر  الستتتتالمة واألمن الحيوة ظي مزارل الجروج,  ضتتتتاظة
 ر األخماج عند الطيور بشول عام وااليشريوية النولونية بشول خاص.لمنع انتشا

 مراجع:ال
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changes associated with an outbreak of Colibacillosis in a commercial broiler floc.Sokoto Journal 

of Veterinary Sciences. 3:95-102. 
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محيط 
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 عمريت لمدجنة

b1536  b1094  b499.6  b174.8  b28.28  b9.923  

 القيم الوسطى

 للمدجنة جديتي

a2317  a1748  a770.8  a282.4  a33.83  a14.17  



 

Afef  et al – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(3): 81-92 June 2021 
 

 0202حزيران/يونيو 92 -81(: 3)8المجلة السورية للبحوث الزراعية  –وآخرون عفيف  89

AbdElatif, M (2004). E.coli associated with swollen head syndrome in broiler chickens. Assiut vet. Med. 

J. 101:188-189. 

Abd El Tawab, A.; A. Ammar; S.Nasef and R. Reda; (2015 a). Prevalence of E.coli in diseased chickens 

with its antibiogram pattern. Benha veterinary Medical Journal.2:224,230 

Abd El Tawab, A.; A. Maarouf; S. Abd El Al; F. El Hofy and E. El Mougy; (2014). Detection of Some 

Virulence Genes of Avian Pathogenic E. coli by Polymerase Chain Reaction Benha Veterinary 

Medical Journal. 2:159,176. 

Abd El Tawab, A.; S. Abd El Aal; E. mazied and D.EL Morsy; (2015b). Prevalence of E. coli in broiler 

chickens in winter and summer seasons by application of PCR with its antibiogram pattern. Benha 

Veterinary Medical Journal. (29) 2:119-128. 

Abul Hashem, M.; S. Islam; M. Alam; M. Kabir and M. Mahmud; (2017). Prevalence and pathological 

investigations of avian Colibacillosis in commercial broiler at Chittagong district in Bangladesh. 

Asian Australas. J. Biosci. Biotechnol. 2: 173-180. 

 Adam, A.; T. Atiyahullah; N. Ismaael ; O. Gaidan ;T. El Tigani and A. Salih (2018). An Antibiogram 

Study of Salmonella and E.coli Isolated from Broilers Farms in Al Guba Uand Shahat .Int. J. Adv. 

Res. 4: 1278-1284.  

Addis, M and D. Sisay (2015). A Review on Major Food Borne Bacterial Illnesses. J. Trop. Dis. 3(4):1-

7. 

Albarri, O.; V. Isil; M. Meral; B.bedi; H. Behzad ; F. Koksal; (2017). Prevalence of Escherichia coli 

isolated from meat, chicken and vegetable samples in Turkey. Journal of Biotechnology Science 

Research. 3:214-222. 

  Barco, L.; S. Belluco; A. Roccato and A. Ricci; (2014). Escherichia coli and Enterobacteriaceae counts 

on poultry carcasses along the slaughter processing line, factors influencing the counts and 

relationship between visual faecal contaminations of carcasses and counts a review. EFSA 

supporting publication. 636:107. 

 Brussow, H. (2005). Phage therapy the Escherichia coli experience. Food Microbiology. 151:2133–

2140. 

Burtan, M.; V. Popa; M.Gurau; and D. Danes; (2019). Identification of the Avian Pathotype of 

Escherichia coli on Layer Flocks by Multiplex PCR. Enternational Conferennce on nnovations in 

Science and Education. 20: 905-911. 

Collingwood ,C.; K. Kemmett; N. Williams; and P. Wigley; (2014 ). Is the Concept of Avian Pathogenic 

Escherichia coli as a Single Pathotype Fundamentally Flawed. Front Vet Sci.1:1–5.  

 Dadheech, T.; R. Vyas; and V. Rastogi; (2016). Prevalence, Bacteriology, Pathogenesis and Isolation of 

E. coli in Sick Layer Chickens in Ajmer Region of Rajasthan, India. Int. J. Curr. Microbiol. App. 

Sci. 3: 129-136. 

Ewers, C.; T. Janssen; S. Kiessling; H. Philipp.; and L. Wieler; (2004). Molecular epidemiology of avian 

pathogenic Escherichia coli (APEC) isolated from colisepticemia in poultry. Veterinary 

Microbiology. 104: 91-101. 

Fletcher, S. (2015). Understanding the contribution of environmental factors in the spread of 

antimicrobial resistance. Environ Health Prev Med. 20(4): 243–252. 

Halfaoui, Z.; N. Menoueri and l. Bendali; (2017). Serogrouping and antibiotic resistance of Escherichia 

coli isolated from broiler chicken with Colibacillosis in center of Algeria. Veterinary  

World. 7: 830-835. 

Ibrahim, A.  ; T.L. Cryer ; Q.S. Lafi ; E. Abu Basha; H.Y. Good,; and L. Tarazi; (2019). Identification 

of Escherichia coli from broiler chickens in Jordan, their antimicrobial resistance, gene 

characterization and the associated risk factors. BMC Veterinary Research. 15:159. 

Islam, A.; A.Trisha; M. Das; M. Amin; (2009). Retrospective Study of Some Poultry Diseases at 

Gaibandha District in Bangladesh. Bangl. J. Vet. Med. 1: 239 – 247. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kemmett%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26664913
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Williams%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26664913
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wigley%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26664913


 

Afef  et al – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(3): 81-92 June 2021 
 

 0202حزيران/يونيو 92 -81(: 3)8المجلة السورية للبحوث الزراعية  –وآخرون عفيف  90

Islam, A.; S. Majumder; A. Rahman ; A. Trisha; and R. Amin; (2012). Retrospective study of commercial 

poultry diseases.J Vet sci. 2:116-121. 

Kabiru, M.; M. Bello; J. Kabir; L. Grande; S. Morabito; (2015). Detection of Pathogenic Escherichia coli 

in Samples Collected at an Abattoir in Zaria, Nigeria and at Different Points in theSurroundi 

Environment. Int. J. Environ. Res. Public Health. 12:679-691. 

Kaz A.I. ; T.L. Cryer; S.Q. Lafi; E. Abu Basha; L. Good; and Y.H. Tarazi1; (2019). Identification of 

Escherichia coli from broiler chickens in Jordan, their antimicrobial resistance, gene 

characterization and the associated risk factors. B.M.C Veterinary Research.15:159. 

 Kenneth, T. (2005). Comparative pathologic findings of Esherichia coli infection in birds. J. A. V. M 

.A. 173: 584-587. 

Kumar, A.; D. Bhalero; R. Gupt.;  and M. Kumari; (2013). Pathological Studies on Natural Cases of 

Avian Colibacillosis in Haryana State. Haryana Vet., 52:118-120. 

Khatib, A.; Z. Olama and G. Khawaja; (2015). Shiga Toxin Producing E. coli (STEC) Associated with 

Lebanese Fresh Produce. Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci. 2: 481-496. 

Khelfa D, G. and E. Morsy; (2015). Incidence and Distribution of some Aerobic Bacterial Agents 

Associated with High Chick Mortality in some Broiler Flocks in Egypt. Middle East Journal of 

Applied Sciences. 2: 383-394. 

Khoshkhoo, H.; H, Pourtaghi; G. Akbariazad; and S. Mokhayeri; (2019). Virulence-Associated Gene 

Profiles of Avian Pathogenic Escherichia coli Isolated From Broilers with Colibacillosis: A Pilot 

Study in Iran. Int J Enteric Pathog. 1:4-8. 

Laur, A.; A. Echeverr; and M. Brashear; (2009). Fate of Escherichia coli O157:H7 in Meat .Food 

Microbiology and Food Safety.10: 978—387. 

Mohamed, M.; A. Z. K. Mohamed; J. D. Klena; and S. F. Ahmed; (2012). Molecular Characterization of 

Diarrheagenic Escherichia coli from Libya. Am. J. Trop. Med. Hyg. 86(5): 866–871. 

Mohamed, M.N.; S.Shuaib; E.Suliman; and M. Abdalla ; (2013).  Common Pathogenic Bacteria Isolated 

from Broiler Chicken Farms in Khartoum State. Journal of Science and Technology, 2:14-18.  

Mushi, E.; R.Binta; M. Chabo; M. Mogametsi ; and E. Samakabadi; (2008).Escherichia coli infection in 

chicken broilers in sebele Gaborone bostswana. Research journal of poultry sciences. 2:29-34. 

 Roshdy, H.; S. El-Aziz; and M. Refai; (2012). Incidence of E. coli in chickens and ducks in different 

governorates in Egypt. Conf. of An. Health Res.Inst.Assoc:420- 426. 

36 - Rashid, A.; S, shah; M, Khan; A, Ali; and M. Anwar; (2017). Isolation of Escherichia coli from 

Poultry Liver and its Antibiogram Profile. Research Journal for Veterinary Practitioners. 1:12-

14. 

 Ramadan, H. ; A. Awad ; and A. Ateya; (2016). Detection of phenotypes, virulence genes and phylotypes 

of avian pathogenic and human diarrheagenic Escherichia coli in Egypt. Infect Dev Ctries . 6:584-

591. 

Rahman, A.; M, Samad; M, Rahman and L, Kabir; ( 2004). Bacterio-pathological studies on 

salmonellosis, colibacillosis and pasteurellosis in natural and experimental infections in chickens.     

Bangl. J. Vet. Med. 2004. 2: 1-8.  

 Roseliza, R.; S. Khairani; Z. Zunita ; M. Ramlan; E. khoo; and Y. Rosnah; (2016). Antibiotic Resistance 

Of Escherichia Coli Isolated From Chicken In Malaysia. Malaysian Journal of Veterinary 

research. 1:65-76.  

Roy, P.;V.A. Purushothaman ; A. Koteeswavan ; and A.S. Dhillon; (2006). Isolation, Characterization 

and Antimicrobial drug resistance pattern of Escherichia coli isolated from Japanese Quail and 

their environment. J. Appl. Poult. Res. 15:442-446. 

Sharada, R.; S. Ruban; and M. Thiyageeswaran; (2008). Antibiotic Resistance Pattern Of Escherichia 

Coli Isolated From Poultry In Bangalorehe. Internet Journal of Microbiology.1: 1-5. 



 

Afef  et al – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(3): 81-92 June 2021 
 

 0202حزيران/يونيو 92 -81(: 3)8المجلة السورية للبحوث الزراعية  –وآخرون عفيف  91

 Sahoo, T.; L. Sahoo; L. Sarangi; S. Panda;  and H. Panda; (2012). Prevalence, Isolation, Characterisation 

and Antibiogram Study of Pathogenic Escherichia coli from Different Poultry Farms of Odisha. 

Advanced Veterinary Research. 2 : 169-172. 

 Sun, Q.; X. Xu; and  L. Zhao; (2019). Virulence factors and antibiotic resistance of avian pathogenic 

Escherichia coli in eastern China. J Vet Res. 63: 317-320. 

Saranraj, p. ; A. Abbas; S. Alfaris; and S. Karunya; (2016). Preservation of Broiler Chicken from Food 

Borne Microorganisms: A Review. Global Veterinaria.4: 282-294. 

Shawki, M.; M. Lebdah; A. Shahin; and S. Nassif; (2017). Some Studies on Swollen Head Syndrome in 

Broiler Chickens in Egypt. Zagazig Veterinary Journal.1:132-141. 

Timothy, S.; K. Shaf; H. Leatherbarrow; T. Jordan; and P. Wigley (2008). Molecular epidemiology of a 

reproductive tract-associated colibacillosis outbreak in a layer breeder flock associated with 

atypical avian pathogenic Escherichia coli. Avian Pathology. 4: 375-378. 

 Tonu, N.; M.Sufian; S.Sarker; M. Kamal; M. Rahman; and M. Hossain; (2011). Pathological Study on 

Colibacillosis in Chickens and Detection of Escherichia coli by pcr. Bangl. J. Vet. Med. 1: 17 – 

25. 

 Quinn, P.J.;B.K. Markey; M.E. Carter; W.J. C. Donnlly; and F.C. Leonard; (2002). Veterinary 

Microbiology and microbial disease. Ist Iowa State University Press Blackwell Science.536 p. 

 Uddin, M.; S. Ahmed; M. Hassan; S. Khan; and  M. Mamun; (2010). Prevalence of Poultry Diseases at 

Narsingdi, Bangladesh. Int. J. Biores. 6: 9-13. 

Wasinski, B. (2019). Extra-intestinal pathogenic Escherichia coli – threat connected with food-borne 

infections. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 4: 532–537  

Zakeri, A. and P. Kashefi (2012). Antimicrobial susceptibilities of avian Escherichia coli isolates in 

Tabriz, Iran. Afr. J. Biotechnol .11 (19):4467–4470. 

 

Investigation of Escherichia coli Infection in Some Broiler 

Farms in Tartous Governorate 

Sheiam and  )2(Omar -,  Abd alnaser Al)1( ,  Ali Nisafi(1) * Alaa Afef
)3(Sulaeman 

(1). Postgraduate Student, Department of Animal Production, Faculty of Agriculture, 

Tishreen University, Syria. 

(2). General Commission for Scientific Agricultural Research. Agricultural Research 

Hama. 

(3). Department of Food Science, Faculty of Agriculture, Tishreen University, Syria 

(*Corrsponding author: Dr.abd alnaser –Al-omar. E-Mail: abdnaser64@gmail.com).  

Received: 07/04/0202     Accepted: 09/20/0202 

Abstract 

  301 samples of birds suspected of being infected with Escherichia coli were 

collected at various broiler farms in the Tartous Governorate during the years 

2017,2018 and 2019 to reveal the presence of Escherichia coli, underwent 

dissection, recorded pathological symptoms and performed bacteriological tests. 

The results showed that the incidence of Escherichia coli was 52.82% of total 

samples, 53.1% of heart samples and 57.8% of liver samples, and the incidence 

rate for poultry in (Amrit, Mishrifah Kahlah, Deir al-Hajar , Ruwais al-Hayek , 

Mushta al-Helu and Bait al-Khatib respectively (90%,86.2%,84%,70.5%,52.2% 
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and 25%), while the farms in Jditi, Beit Juha, Shabat and Beit Al Sheikh Younis 

were not registered any infection, as the rate of infection during winter season 

reached 64.63%, while no infection was recorded during summer season, and the 

infection  was recorded at all ages, as the rate during the third and fourth week 

was 59.2%, and at the age of 4 weeks 50.2% and the first and second week 49.7 

%. A significant differences were recorded in the different measurements of the 

carcasses taken from the suspected birds of the two farms located in Amrit and 

Jditi ,where Jditi farm outperformed the Amrit farm in each of the carcass weight 

, chest circumference - thigh circumference - chest weight - thigh weight and that 

in a very high statistical function (P< 0.001). This study necessitates the 

combination of all health and food care operations, avoiding risk and stress 

factors, applying health conditions and biosecurity measures to reduce the 

infection rate to a minimum. 

Keyword: Escherichia coli , meat chicken farm , carcasses. 
 


