
 

 
1 

 *ض المعدٌةأهم المصطلحات العلمٌة المستعملة فً االمرا*

  :مفهوم العدوى وأشكالها ومراحلها 

هً عملٌة تأثٌر متبادل بٌن الكابن الحً المجهري والمسبب للمرض وبٌن  :تعرٌف العدوى

جسم االنسان او الحٌوان فً ظروؾ معٌنة فً الوسط الخارجً , وتحدث هنا حالة تلون 

 .  ضً أو حمل للعوامل المسببةالجسم التً تظهر بشكل مر

 أشكال ظهور العدوى:

 تقسم العدوى وفق أنواع الجراثٌم أو الفٌروسات التً  تشارك فً حدوثها الى :

وذلك عندما ٌكون المسبب فً حدوثا هو جرثوم او فٌروس من نوع واحد  عدوى رئٌسٌة :-1

 كاإلصابة بمرض الطاعون البقري .

ون ثمة نوعان أو أكثر من الكابنات الممرضة التً تسبب وذلك عندما ٌك عدوى مختلفة :-2

 المرض.

ٌوجد هنا عدوى ربٌسٌة و عدوى ثانوٌة كاإلصابة بالتهاب الفم البثري  عدوى ثانوٌة : -3

 .  ]النخر[الساري عند االؼنام الذي ٌترافق دابما" بالجراثٌم المسببة للتنكرز 

رثوم  المسبب للعدوى الربٌسٌة مرة ثانٌة تحدث بسبب دخول  نفس الج: العدوى المضعفة -4

 الى الجسم المصاب الذي لم ٌشفى بعد من هذه العدوى اإلصابة بمرض  السل .

  العدوى التجدٌدٌة : – 5

تحدث بنفس نوع الجراثٌم المسببة للعدوى األولى بعد شفاء الجسم وتحرره منها ألن الجسم لن 

 ٌكون مناعة كافٌة ضد هذه العدوى.

تحدث عندما تقارب العدوى الربٌسٌة األولى على االنتهاء ولكن  :وى األساسٌةالعد -6

الجرثوم المسبب الذي لم ٌترك الجسم المصاب بعد أن ٌكون قد أستعاد حٌوٌته مرة ثانٌة 

 وعدوى شبٌها بسابقتها.

عدوى بالتماس : نتٌجة المالمسة بٌن حٌوان مرٌض وآخر سلٌم كاإلصابة بمرض  -1

 الجدري.

عدوى بواسطة الهواء : تحدث عندما ٌنتقل العامل المسبب من الحٌوان المرٌض الى  -2

 السلٌم عن طرٌق الهواء كاإلصابة بمرض السل .
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 عدوى بواسطة الجروح : كاإلصابة بمرض الكزاز . -3

 عدوى بواسطة الحشرات : كاإلصابة بمرض طاعون الخٌول . -4

ًالعابل المضٌؾ الى:     وتقسم العدوى من حٌث تطورها وحجمها ف 

عدوى موضعٌة :تحدث عندما تكون العدوى محددة فً جزء معٌن من الجسم وهذا النوع  أ

 ٌشاهد عند حدوث األمراض الجلدٌة .

 عدوى عامة :تحدث عندما تكون المسبب منتشرا" فً جمٌع أعضاء الجسم و أنسجته .  ة

 مراحل العدوى:

راثٌم ممرضة ذوات ضراوة معٌنة أو جراثٌم ؼٌر ممرضة انتقال العدوى : ٌحدث بدخول ج -1

 الى جسم الكابن الحً .

فترة الحضانة :هً الفترة التً تبدأ  من وقت دخول الجراثٌم الممرضة الجسم الى وقت ظهور  -2

 األعراض المرضٌة على الجسم من حمى أو سعال أو اسهال .

موضعً ضد العامل الممرض الداخل التفاعل الموضعً : عبارة عن صور دفاع الجسم ال -3

 وبالتالً ٌمنع الجسم بهذا التفاعل السرٌع أي تأثٌر مضر للعامل الممرض .

التفاعل العام :)المرض(عبارة عن صورة األعراض السرٌرٌة الواضحة على جسم الكابن  -4

والمرض ٌمكن أن ٌنتهً بموت جسم الكابن الحً أو بشفابه مع اكتساب مناعة ضد المرض 

و عدم اكتسابه واعتمادا" على طول الفترة الزمنٌة لهذه المرحلة وشدتها نمٌز عدة أشكال أ

أو مزمن(و خالل سٌر المرض تظهر على الحٌوانات  -تحت الحاد -حاد -للمرض :)فوق الحاد

 المرٌضة أعراض سرٌرٌة تقسم الى مجموعتٌن :

م األمراض مثل ارتفاع درجة المجموعة األولى: وتسمى باألعراض العامة , وهً ترافق معظ

 الحرارة ,قلة شهٌة , تعب واجهاد .

 المجموعة الثانٌة :هً عبارة عن أعراض خاصة نمٌز كل مرض 

مرحلة النقاهة :هً الفترة التً ٌحتاجها الجسم لٌعوض خاللها ما فقد من مواد حٌوٌة)مواد  -5

 نشوٌة, سكرٌة, دهنٌة, بروتٌنٌه, فٌتامٌنات(.

ء :هً المرحلة التً تختفً بها األعراض و اآلفات الموضعٌة واما أن ٌنعدم مرحلة الشفا -6

 وجود العوامل المسببة للمرض فً الجسم لتطرح فً الوسط الخارجً. 
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 المناعة: عبارة عن نوع من مقاومة الجسم أو أن تكون مناعة مكتسبة  -7

 ى ولكنه ال ٌشكل نهاٌتها.الموت: ٌمكن أن ٌحدث فً مختلؾ مراحل العدوى فٌقطع سٌر العدو -8

 األمراض الضراوة: 

 األمراض: عبارة عن مقدرة الجراثٌم على احراك المرض ولو دخلت 

أما الضراوة فهً عبارة عن شدة اإلصابة التً تسببها العوامل المرضٌة وترتبط ضراوتها 

 بعدة عوامل :

 طٌة أو ؼٌرهامقدرتها على ؼزو أنسجة الجسم باحتراق الجلد أو األؼشٌة المخا -1

 مقدرتها على افراز السموم -2

 .مقدرتها فً التؽلب على وسابل الجسم الدفاعٌة للعابل  -3

 . مقدرتها على النمو والتكاثر فً أنسجة الجسم -4

 مقدرتها على احداث الضرر واألذى فً جسم العابل المضٌؾ . -5

 مصادر العدوى:

 مسببة للمرض لحفظ نوعه وتأمٌن بقابه.هو المكان الذي ٌوجد فٌه وتتكاثر العوامل ال

 وتصنؾ مصادر العدوى وفق توضع العامل المسبب الى:

 مصادر عدوى أولٌة:

 الحٌوانات المرٌضة أو الحاملة للمرض.-

 .االنسان المرٌض أو الحامل للمرض-

 . المنتجات الحٌوانٌة -3

 جثث الحٌوانات النافقة بسبب امراض المعدٌة.-4

 . حةالحٌوانات الملق-5

 الحٌوانات الطلٌقة, والبرٌة والشاردة . القوارض والحشرات والدٌدان.-6
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 )التربة, المٌاه, الهواء الطعام, المكان, األدوات, وسابل النقل

 طرٌق انتقال العدوى:

 الحشرات( -التربة -الهواء -الماء -الطعام -المشٌمة -)التالمس المباشر

 ذي من خالله ٌخترق الجرثوم الجسم :*مدخل العدوى: هو المكان أو النسٌج ال

الؽشاء المخاطً للجهاز التنفسً والؽشاء المخاطً للجهاز الهضمً والؽشاء المخاطً  -1

 للجهاز التناسلً .

 الملتحمة, الجلد, المشٌمة . -2

 المرض المعدي:

هو المرض الذي ٌسببه مٌكروب له القدرة على االنتقال من الحٌوان المرٌض الى الحٌوان 

 لسلٌم بشتى الطرق المباشرة أو ؼٌر مباشرة تحت الظروؾ الطبٌعٌة .ا

 *العدوى ؼٌر الظاهرة)الكامنة(

فً هذه الحالة تكون صورة العدوى خفٌة وال ٌمكن اكتشافها اال بالفحوص المخبرٌة وفً هذه 

 الحالة ال ٌظهر على المصاب أٌة أعراض.

 المرض الوبابً:

وان أو الشخص المرٌض الى الحٌوان أو الشخص السلٌم هو المرض القابل لالنتقال من حٌ

بشتى الطرق وٌكون سرٌع االنتشار وٌصٌب عددا" كبٌرا" خالل فترة زمنٌة قصٌرة  فً 

 منطقة ما وٌوجد ثالثة عوامل هامة ٌجب أخذها بعٌن االعتبار فً هذا الشأن:

 المكان -عدد اإلصابات ج-الفترة الزمنٌة ب-أ

 المرض المستوطن:

 المرض الذي ٌكون موجودا" بصفة مستمرة فً منطقة معٌنة من العالم .هو -

 القابل للعدوى:

هو الشخص أو الحٌوان الذي ال ٌتمتع بمناعة أو مقاومة ضد مسبب مرض معٌن, لذلك ٌكون -
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 من السهل اصابته بهذا المرض اذا تعرض العامل المسبب.

 حامل العدوى:

ً جسمه مسببات المرض دون أن تظهر علٌه األعراض هو االنسان أو الحٌوان الذي ٌحمل ف-

 السرٌرٌة أو عالمات المرض.

السالمونٌال -4الكزاز  -3الدوران  -2التهاب الضرع  -1األمراض المشتركة مع االنسان : 

 . السل -6الزكام -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البـــــــــــاب األول

 األمـــراض المعدٌـــــة                

 ولالفــــصل األ

 األمراض الجرثومٌة                 
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 التهاب الضرع:

هو التهاب فً أنسجة الضرع ٌتمٌز فً معظم الحاالت بتضخم وسخونة والم وقساوة و 

احمرار أو ازرقاق فً ربع أو أكثر و كذلك بتؽٌٌرات فً قوام ولون وكمٌة الحلٌب و بزٌادة 

واعا" فً التهاب الضرع ال تظهر بالعٌن ملحوظة فً عدد الكرٌات البٌضاء . ؼٌر أن هناك أن

وال ٌمكن الكشؾ عنها سرٌرٌا" وانما تكشؾ باالختبارات المخبرٌة وتسمى التهاب الضرع 

 تحت السرٌري.

 العامل المسبب:

ان المكروبات هً التً تسبب المرض بشكل عام وهً اما مسببات جرثومٌة مثل أنواع 

إلشرٌكٌة القولونٌة وعصٌات السل, كذلك ٌوجد العنقودٌات و السبحٌات والسالمونٌالت وا

بعض أنواع من الفٌروسات والفطور وبعض أنواع من الخمابر تسبب المرض و لذلك 

التهاب ضرع مصلً -اعتمدوا فً تصنٌؾ االلتهابات الضرع على نوعٌة االلتهاب الى:

ض التهاب ضرع فٌبرٌنً والتهاب ضرع قٌحً والتهاب ضرع نوعً)مثل اإلصابة بمر–

 السل أو االجهاض المعدي(,

الٌة المرض: تصل العدوى الى الضرع من خالل قنوات الضرع أو عن طرٌق الدم أو البلؽم 

 فتسبب االلتهاب.أو الجروح أو الخدوش وتتكاثر العوامل المسببة وتهاجم انسجة الضرع 

 وبائٌة المرض:

العدوى بشكل ربٌسً من المرض منتشر فً جمٌع أنحاء العالم وموجود فً سورٌا و تنتقل 

خالل قناة الحلمة و بشكل اقل عن طرٌق الدم و البلؽم وجمٌع الحٌوانات اللبؤة لها قابلٌة 

باإلصابة ولكن أبقار الحلٌب أشدها قابلٌة ومن العوامل الممهدة للمرض وجود الجروح أو 

البة الرضوض على الضرع و الحلمات وبعض األمراض المعدٌة وكذلك طرق التربٌة والح

 الخاطبٌن لهما دور فً حدوث المرض.

 األعراض المرضٌة :

تتضمن أعراض التهاب الضرع تؽٌرات فً حجم وملمس وحرارة الضرع وتفاعل عام 

 أحٌانا" كذلك تؽٌرات فً إفرازات الضرع فً )إفرازات الحلٌب( .

 وتقسم التهابات الضرع حسب شدة اإلصابة إلى :

شاهد انتفاخ وألم وسخونة وقساوة على الضرع وٌتحدد االلتهاب ٌ التهاب الضرع فوق الحاد : -1
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بربع او أكثر وٌكون الحلٌب مابً القوام مصلً وقد ٌحتوي على خثرات وٌالحظ على 

 الحٌوان اضطراب وارتفاع فً درجة الحرارة وقلة الشهٌة وزٌادة نبض الحٌوان .

الضرع فوق الحاد ولكن تفاعل الجسم تكون التؽٌرات مشابهة اللتهاب  التهاب الضرع الحاد : -2

 ( .1بسٌط . الشكل )

األعراض المشابهة اللتهاب الضرع الحاد ولكن  ال ٌوجد أي  التهاب الضرع تحت الحاد: -3

تفاعل عام فً جسم الحٌوان والتؽٌٌرات تكون محصورة بالضرع والحلٌب ولكن أقل شدة مما 

 هً علٌه من النوع السابق.

ال ٌوجد هناك أعراض سرٌرٌة وال ٌمكن الكشؾ عنه اال  ت السرٌري:التهاب الضرع تح -4

 باالختبارات المخبرٌة.

ٌتمٌز بزوال االلتهاب وعودته ٌظهر ذلك بانتفاخ الضرع بصورة  التهاب الضرع المزمن: -5

 متكررة خالل فترة زمنٌة متباعدة وٌؤدي الى ثخانة فً جلد الضرع .

ٌتمٌز هذا أنوع بأن الجزء المصاب       بارد الملمس ٌنً(: التهاب الضرع الموات )الؽن ؼر -6

وٌتحول لونه لإلزرقاق مع وجود خط واضح ٌفصل الجزء المصاب عن الجزء السلٌم وقد 

 ٌؤدي باألخٌر الى سقوط الحلمة.

 التشخٌص:*

(التشخٌص الحقلً: ٌعتمد على األعراض التً تطرأ على الضرع و التؽٌٌرات التً تحدث 1

ٌب أما فً الحاالت تحت السرٌرٌة فنستخدم االختبارات الحقلٌة مثل اختبار كالٌفورنٌا فً الحل

. 

(التشخٌص المخبري: ٌعتمد أساسا على أخذ عٌنة من الحلٌب واجراء الزرع الجرثومً 2

لتعٌٌن العامل المسبب ثم اجراء اختبار الحساسٌة لمعرفة األدوٌة الفعالة فً عالج الحالة 

 المرضٌة.

بع استعماله لتشخٌص التهاب الضرع هو اختبار كالٌفورنٌا الحقلً الكاتاالز المخبري والشا

واخٌرا" عزل الجرثوم المسبب ثم اجراء اختبار الحساسٌة لمعرفة االدوٌة الفعالة ضد هذا 

 المرض.

 الج:ــــــــــــالع

بة المشتبهة لمعالجة التهاب الضرع عالجا" صحٌحا" ٌجب أخذ عٌنة حلٌب من االرباع المصا
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واجراء الزرع الجرثومً ثم اختبار الحساسٌة النتقاء افضل عالج ولكن بما ان العملٌة 

ستستؽرق وقتا" ال ٌقل عن ٌومٌن فان االصابة ستزداد وربما ٌحدث تؽٌرات فً الضرع ال 

ٌجدي بعدها العالج لذلك ٌجب السٌر بالخطٌن معا" ... اجراء الزرع الجرثومً والبدء 

 وثم اجراء اختبار الحساسٌة وتؽٌٌر تبعا" للنتابج.بالعالج 

وقبل البدء فً العالج ٌجب ؼسل الٌدٌن بالماء والصابون وتطهٌرهما ثم ٌنظؾ الضرع بالماء 

والصابون وٌنشؾ ونعقم الحلمات بالمطهرات وٌحلب من كل ربع عدة شحطات وتوضع 

معقمة وترسل الى المخبر مع بوعاء حتى ال تكون مصدرا" للعدوى وتوضع العٌنات بأنابٌب 

نشرة مفصلة عن الحالة وٌفرغ الضرع بعدها تفرٌؽا" كامال" ثم ٌتم زرع االدوٌة والمضادات 

الحٌوٌة داخل الضرع على ان ٌتم تفرٌػ الضرع السلٌم ظاهرٌا" ثم المصاب واذا كانت 

وبعد  االصابة فوق الحادة ٌعطً الحٌوان مضادات حٌوٌة واسعة الطٌؾ عن طرٌق العضل

ساعة من زرع االدوٌة داخل الضرع ٌفرغ الضرع مرة ثانٌة وٌكون العالج من  24

(اٌام حسب نوع الجرثوم المسبب وشدة اإلصابة وٌجب إتالؾ الحلٌب الناتج عن 4-7)

 الحٌوان طوال فترة المعالجة والحلٌب الناتج بعد آخر جرعة عالجٌة بعد اربعة أٌام .

 

 

 ة :ـــــــــــالوقاٌ

المحافظة على نظافة الضرع فً أثناء الحالبة سواء كانت الحالبة آلٌة أم ٌدوٌة فٌجب ؼسل  -1

 الضرع بمحلول مطهر واالهتمام بالحلمات قبل عملٌة الحالبة .

 المحافظة على ادوات الحالبة النظٌفة والمعقمة والسلٌمة . -2

 حلمة فور توقؾ نزول الحلٌب .مراقبة عملٌة الحالبة بحٌث ٌتم ازالة فنجان الحالبة عن ال -3

المحافظة على نظافة الحظٌرة بشل عام الن االبقار عند جلوسها ٌالمس ضرعها االرض من  -4

 ما ٌساعد على دخول الجراثٌم الى داخل الضرع وال سٌما اذا كانت االرض ؼٌر نظٌفة.

 تؽٌٌر فرشة الحٌوان بشكل دوري . -5

 ة الكاملة وعزلها ومعالجتها .اجراء اختبارات دورٌة لكشؾ االصاب -6

ازالة االجسام والبروزات التً تؤدي لحدوث رضوض وجروح للحٌوان  وللضرع بشكل  -7

 خاص .
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عدم اعطاء الحلٌب  الناجم عن الحٌوانات المصابة للعجول وعدم السماح للعجول برضاعة  -8

 امهاتها المصابة .

 

 

 عالقـــــــة الـمرض باإلنــــسان

 

 تهـــــاب الــضــرع** الـ     

ٌنتقل المرض من الحٌوان الى االنسان عند تناول الحلٌب بدون ؼلً او بسترة او تعقٌم  -

 وتسبب لإلنسان مرض التهاب الحلق .

  scarlet fever  و    الحمى القرمزٌة       septic sore throatاالنتانً  -

ن الى الحٌوان والفطابر والقشدة وؼٌرها والمكورات العنقودٌة الذهبٌة تنتقل اٌضا" من االنسا

 ٌمكن ان تؤدي الى تزٌفن معوي دموي ناجم عمن المكورات العنقودٌة .

كذلك فان بعض الجراثٌم االخرة ٌمكن ان تصٌب االنسان والضرع بعض االمراض المعدٌة 

 تخرج مسبباتها مع الحلٌب وبالتالً تنتقل الى االنسان كالسل والبرومٌات وؼٌرها .

اذا تناول حلٌب من ضرع مصاب بخمٌرة المكورات الخفٌفة  cryptococcosisأخٌرا" و

 ٌمكن ان ٌصاب بداء المكورات الخفً .

 

 عالقة المرض بصحة االنسان :

_ بعض انواع الجراثٌم التً تسبب التهاب الضرع من الحٌوانات ٌمكن ان تنتقل الى االنسان 

 حٌوان الى االنسان .فالمكورات السبحٌة القٌحٌة تنتقل من ال

 

 ٌن :التحص
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_ لٌس هناك مجال لتحصٌن نظرا" لكثرة العوامل المسببة و وجودها بشكل طبٌعً وبكثرة فً 

 الطبٌعة .

 

........................................................................... 

 :UDDER OEDEMA*وذمــــــة الـــــــضرع 

 

فً الضرع الناجم عن ارتشاح ملحوظ بالنسٌج تحت الجلد وفً النسٌج  هً انتفاخ منتشر

 الضام الخاللً للضرع وتحدث هذه الحالة فً جمٌع الثدٌات .

( ٌوما" وتدعى هذه الوذمة بوذمة 12-8عندما ٌقترب موعد الوالدة وبعدها بفترة تتراوح بٌن )

دث بؽٌر موعد الوالدة وهذا الضرع الفٌسٌولوجً , وهناك وذمة الضرع المرضٌة التً تح

 الفارق هام للتمٌٌز بٌنهما .

 وذمة الضرع الفسٌولوجٌة ::   أوال"

_ تحدث فً االبقار ذوات االدرار العالً ؼالبا" فً االسابٌع او االٌام القلٌلة التً تسبق الوالدة 

وزما" من ( ٌوما"  بعد الوالدة , وٌكون الربعان الخلفٌان اكثر ت12-8وٌجب ان تزول خالل )

 الربعٌٌن االمامٌٌن .

وقد تمتد الوذمة حتى قاعدة الحلمات فٌصبح الوضع مؤلما", وقد تمتد الوذمة الى النسٌج تحت  -

 الجلدي فً البطن وقد تصل حتى القص.

و لكن عموما" ال ٌالحظ اضطراب وظٌفً فً اعضاء واجهزة الجــسم حتى فً التوزم الشدٌد  -

. 

 

 

 المرضٌة : ثانٌا" : وذمة الضرع
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PATHOLOGICSL.UDDER OEDEMA 

تحدث فً ؼٌر موعد الوالدة و ٌكون التوزم كبٌرا" فً الحجم , االمر الذي ٌجعل الحٌوان  -

واقفا" وارجله الخلفٌة متباعدة , وتتأثر مشٌة الحٌوان و كذلك ٌجد صعوبة فً الجلوس 

 لونه .والوقوؾ وٌصبح جلد الضرع المعا" حساسا" ومؤلما" , وقد ٌحمر 

ان زٌادة ثقل الضرع الناجم عن الوذمة ٌؤدي الى تمدد فً الجهاز الحامل للضرع وقد ٌؤدي  -

 الى تمزق احد االوعٌة الدموٌة الكبٌرة وحدوث نزؾ شدٌد .

 وتقسم وذمة الضرع المرضٌة الى : 

 وذمة الضرع الباردة )غٌر التهابٌة (: -1

 وتحدث عن احد االسباب االتٌة :

 ً القلب واالوعٌة الدموٌة .اضراب ف -1

 والنفاخ خاصة فً االبقار ذوات الحمل الثقٌل . -2

 انسدادات الضرع المختلفة . -3

 الرقاد الطوٌل على االرض . -4

 اضراب فً استقالب الماء نتٌجة الضطراب الكمٌة التً تحصل علٌها الحٌوان من الماء . -5

 البة .عدم المعرفة الكاملة فً استعمال آالت الح -6

 وذمة الضرع االلتهابٌة :-2

نتٌجة اللتهاب سطحً ناجم عن اصابة الضرع بجروح او خدوش وفً هذه الحالة تقل كمٌة  أ

 الحلٌب وال تتؽٌر طبٌعته .

 تصاحب حاالت التهاب الضرع وؼالبا" االلتهابات الجرثومٌة الحادة . ة

 CHRONIC UDDER OEDEMAثالثا" وزمة الضرع المزمنة :

( شهور التً تسبق الوالدة وتصل الى اعلى درجاتها ثم تبدأ باالختفاء 3-2ث خالل )تحد

تدرٌجٌا" وتتكرر فً الحمل التالً ... وهكذا تالحظ هذه الحالة فً االبقار ذات االنتاج العالً 

, ونظرا" لتضخم الضرع فإنه ٌكون الضرع مشدودا" أو ٌكون باردا" عجٌنً الملمس ولكن 
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صبح الجلد ثخٌنا" , وتحصل زٌادة فً ثخانة النسٌج الضام واذا ما امتدت هذه بمرور الوقت ٌ

الثخانة الى ما تحت الحلمات ٌؤدي الى تضٌٌق فً قنوات الحلٌب وتصبح الحلمة اقصر و 

 أثخن وعملٌة الحالبة اكثر صعوبة .

 

 معالجة وذمة الضرع :

التفرٌػ المتكرر للضرع وتدلٌك ٌجب معالجة السبب فً الوذمات المرضٌة وبشكل عام تعالج ب

الضرع بالمراهم ذوات خاصٌة االمتصاص , واستخدام منشطات الدورة الدموٌة والملٌنات 

 وكذلك عن طرٌق استعمال المدرات البولٌة لتخفٌؾ نسبة السوابل .

 فً الوذمة المزمنة ٌصبح الشفاء صعبا" اذا اصبح النسٌج الضام ثخٌنا" وقاسٌا" .

 

 

 

 لٌـــــــد الحـــدٌثـــــــــةأمراض الموا

DISEASES OF NEWBORN ANIMALS 

هً مجموعة من االمراض تسبب خسابر اقتصادٌة كبٌرة وتتمٌز بنسبة اصابات *

 عالٌة ونسب نفوق مرتفعة تحدث عند الوالدة او فً االٌام االولى من حٌاة الموالٌد .

ا كافة دول العالم حتى من ارقى وهذه االمراض من المشكالت االقتصادٌة التً تعانً منه

 الدول .

وقد تكون االصابة فوق الحادة ونادرا" حادة والتً تصٌب الحمالن ثم العجول ثم االمهار 

وتسببها انواع مختلفة من المطثٌات الحاطمة وبعض من االنواع المصلبة من العصٌات 

ونوع الحٌوان وقد  القولونٌة وبعض من عثرات السالمونٌال وبعض الفٌروسات وذلك المرض

صنؾ الكثٌر من الباحثٌن هذه االمراض حسب نوع العامل المسبب ولكن وجد ان الوبابٌة 

 تتمٌز بثالث مٌزات :

 الطبٌعة االستٌطانٌة ألمراض الموالٌد الحدٌثة : -"1
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اي ان االمراض مستوطنة بالمكان او الحظٌرة التً توجد بها الحٌوانات , اي ان المرض 

معٌن من العوامل المسببة التً ذكرت وموجودة بشكل طبٌعً, وهً ال تحدث  مرتبط بمكان

المرض اال اذا توافرت الظروؾ السٌبة فمثال تتعرض عجول فً حظٌرة لتٌار هوابً بارد أو 

 تؽذٌة سٌبة .

وهذه العوامل تدخل للحٌوان الحدٌث الوالدة وتحدث اإلصابة لدٌه ,واذا كان الحٌوان متوافرا" 

 معٌنة فإن الجراثٌم ستتكاثر فٌه و تحدث ضراوة شدٌدة وتستوطن بالمكان. فٌه شروط

 إصابة الموالٌد فً االٌام او االسبوع االولى من حٌاتها:-"2

(ٌوما لمقاومته ضعٌفة وال ٌوجد خمابر تقاوم 2-1إن الولٌد بعد الوالدة ٌمر بمرحلة حرجة )

تؤثر على المولود وبالتالً تؤدي الى النفوق الجراثٌم فً االمعاء, لذلك فالجراثٌم تصل للدم و 

فً المرحلة الحرجة. لذلك ٌجب اعطاء السرسوب خالل هذه الفترة مباشرة ألنه ٌحتوي على 

االجسام المناعٌة حٌث تمر االجسام المناعٌة الموجودة فً السرسوب من االمعاء الى الدم 

 مباشرة.

 عدم إصابة كافة الموالٌد: -"3

ٌجب توفر العامل المسبب والعوامل المتهٌبة فإذا لم ٌتوفر أحدهما فال حتى ٌحدث المرض 

 ٌحدث المرض.

فإذا اعطً السرسوب الحد الموالٌد بعد الوالدة بنصؾ ساعة وآخر لم ٌعط السرسوب وانما 

اعطً حلٌبا فعلٌا" عادٌا اي لٌس فٌه اجسام مناعٌة فإن الولٌد الثانً مؤهل لإلصابة اكثر من 

 ل. الولٌد االو

 

 

 LAMP DESENTERYدٌسنترٌا  الحمالن  

 

مرض معد حاد أو تحت الحاد شدٌد الفتك بالحمالن الولٌدة وٌتمٌز بتزٌفن دموي معوي 

 واسهال شدٌد, وٌنتهً عادة بالنفوق .

 العامل المسبب:
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وهً عصٌات قصٌرة اٌجابٌة الؽرام, متبذرة متمحفظة, ؼٌر  Bالمطثٌة الحاطمة نوع ب.

 وابٌة مجبرة, وتملك القدرة على التحلٌل الدم وانتاج الؽازات.متحركة, ال ه

 اإلمراضٌة:

بعد حدوث العدوى ووصول العامل المسبب الى القناة الهضمٌة للحمل وحدٌث الوالدة ونتٌجة 

توفر العوامل المهٌبة )بر, سوء تؽذٌة..(فإن العامل المسبب ٌتكاثر بشدة وٌفرز ذٌفانات 

ة نفوذٌة الؽشاء المخاطً الذي ٌبطن أمعاء الحمالن حدٌثة الوالدة ونتٌجة ضعؾ االمعاء وشد

فً أٌامها االولى بعد الوالدة, ٌحدث امتصاص الذٌفان وٌؤدي الى حدوث تسمم الجسم وأما 

 العصٌات فهً تبقى باألمعاء.

 *وبابٌة المرض:

ب ٌصٌب هذا المرض الحمالن حتى عمر اسبوعٌن , وٌظهر المرض فجأة فً القطٌع ٌسب

انتشار العامل المسبب بكثرة فً البٌبة المحٌطة بالحٌوانات والسٌما التربة, وبعد ظهور 

المرض تصبح الحٌوانات المرٌضة أخطر مصدر للعدوى حٌث تطرح العامل المسبب مع 

االسهال بكمٌات كبٌرة وتنتقل العدوى من الحٌوان المرٌض الى الحٌوان السلٌم عن طرٌق 

 الفم.

 ة :االعراض المرضٌ

(ساعات /,وٌكون سٌر المرض حادا" أو تحت الحاد, 11-8تكون فترة الحضانة قصٌرة جدا")

ففً الشكل الحاد للمرض وهو الشكل الؽالب ٌنفق كثٌر من الحٌوانات قبل ان تظهر علٌها 

اعراض االسهال , وؼالبا" ما ٌالحظ الضعؾ العام على الحٌوان وقلة الشهٌة , ثم ٌظهر بعد 

وٌكون البراز سابل القوام ولونه اصفر فاتحا" ثم ٌتحول لونه بعد ذلك الى البنً   ذلك االسهال

او االحمر بنتٌجة اختالطه بالدم , وٌشتد ضعؾ الحٌوان وٌتوقؾ الحمل عن الرضاعة وٌرقد 

 و بعد فترة من الوقت ٌصاب الحٌوان بؽٌبوبة ثم ٌنفق .

 

    الصفـــــــــــة التشرٌحٌـــــــــة :

ع اآلفات فً االمعاء وال سٌما الدقٌقة التً تكون منتفخة بسبب الؽازات التً تتجمع فٌها تتواض

, حٌث ٌشاهد التهاب معوي نزفً مع وجود مناطق كثٌرة متقرحة فً جدار االمعاء الدقٌقة 

والؽلٌظة وتكون هذه المناطق محاطة بنزؾ دموي , كما نشاهد بقع نزفٌة على االعضاء 

 البارانشٌمٌة .
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 التشــخــــــــــــــــٌـــص :

 الحقلً : ٌعتمد على مشاهدة االعراض السرٌرٌة واالفات التشرٌحٌة وعمر الحٌوان .

المخبري : ٌعتمد على فحص محتوٌات االمعاء لعزل العامل المسبب والتحري عن الذٌفانات 

 الخاصة .

 حلٌل محتوٌاتها .كذلك ٌجب ارسال من االمعاء بعد ربطها من الطرفٌن الى المخبر لت

 

 العــــــــــالج :

 مــــــــل فً الوقت المناسب وٌعطى مسهل . 11-21ٌعطى المصل المناعً تحت الجلد 

 الــــــــــوقاٌة :

 اتخاد االجراءات الصحٌة والعناٌة التامة باألمهات والموالٌد عند الوالدة . -1

ة الكامل المعامل بالفور مالٌن والذي ٌحتوي تخصٌن النعاج الحوامل قبل الوالدة بلقاح المزرع -2

على الزي فانات والجراثٌم , أو بلقاح الزٌفان االسمً المرسب بالشبه حٌث تعطً النعاج 

اسابٌع وتكون الجرعة الثانٌة قبل الوالدة بأسبوعٌن فتعطً اجسام  5- 4جرعتٌن بفاصل 

ماٌة الولٌد فً االسابٌع الثالثة مناعٌة تتجمع فً السرسوب الذي ٌعطً مناعة سلبٌة كافٌة لح

 االولى فً حٌاته وٌمكن اعطاء الحمالن المصل المضاد بعد الوالدة مباشرة .

ساعات من الوالدة  6إعطاء الحمالن مركبات السلفا أو المضادات الحٌوٌة واسعة الطٌؾ بعد 

. 

 

 : STRUCHمرض السترك )مرض الحوالً(  -

بٌن سنة وسنتٌن و ٌتمٌز بأعراض  تً تتراوح أعمارهاٌصٌب األؼنام ال السترك مرض حاد -

 تزٌفن دموي معوي
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 C).المطثٌة الحاطمة نوع ج):العامل المسبب -

المرض المنتشر فً بعض الدول األوربٌة و بعض الدول االخرى وٌعتقد  وبابٌة المرض: -

األؼنام بوجوده فً القطر العربً السوري. وتنتقل العدوى أساسا" عن طرٌق الفم, وتصاب 

 بالدرجة االساسٌة بعمر سنة الى سنتٌن , وٌحدث المرض بشكل أكبر فً فصل الشتاء .

قد ٌموت الحٌوان بدون مالحظة اٌة اعراض, واذا ما شوهدت  األعراض المرضٌة: -

االعراض نالحظ توقفا" عن الطعام وألما" وارتفاعا" فً درجة الحرارة ثم ؼٌبوبة وتشنجات 

 ثم النفوق السرٌع.

 :الصفة التشرٌحٌة -

 واالمعاء الدقٌقة. المنفخاحتقان فً مخاطٌة  -1

 تقرحات فً مخاطٌة االمعاء الدقٌقة.  -2

 التهاب برٌتونً حاد وبقع نزفٌة تحت التامور الشؽاؾ. -3

 الـــــــــتــــشـــــــخـــــٌـــــص:

 شرٌحٌة.ٌعتمد على عمر الحٌوان وتارٌخ الحالة المرضٌة والصفة الت الحقلً:

 عن طرٌق عزل العامل المسبب و تحدٌد نوع الزٌفان المسبب فً رشاحة األمعاء. المخبري:

 التحصٌن:

 تلقٌح الحٌوانات قبل بلوؼها العام بلقاح المزرعة الكامل المعامل بالفور مالٌن. -

 

 

 

 

 الكلوة الرخوة )مرض تلبب الكلى(



 

 
17 

PUGPY KIDNEY OVEREATING 

 

 باألؼنام وخاصة الحمالن وٌتمٌز بأعراض تدنفً ودموي معوي ومرض حاد شدٌد الفتك  -

 أعراض عصبٌة مفاجا ٌتبعه النفوق.

 (.Dالمطثٌة الحاطمة نوع د ) العامل المسبب:

ٌنتشر العامل المسبب فً جمٌع أنحاء العالم وفً التربة و القناة الهضمٌة  :وبائٌة المرض

رٌق الفم أساسا" وتعتبر الحمالن من عمر كذلك فهو موجود فً سورٌة و تنتقل العدوى عن ط

 عدة أٌام حتى اثنى عشر اسبوعا" أكثر قابلٌة للعدوى.

 ومن العوامل الممهدة لحدوث هذا المرض:

 رعً األمهات فً مراعً جٌدة أو تؽذٌتها على الحبوب.-1

 تقدٌم األؼذٌة المركزة للحمالن بكثرة بؽٌة تسرٌع النمو. -2

ٌٌر العلٌقة فً األؼنام الى علٌقة مركزة أو زٌادة تناول الطعام فً أثناء عند القٌام بعملٌة تؽ -3

 الفصول الحارة

 األعراض المرضٌة:

كثٌرا" ما ٌوجد الحٌوان مٌتا" فً الصباح دون مالحظة أٌة أعراض وفً الحاالت التً ٌمكن 

تال العنق مشاهدتها ٌبدو على الحٌوان ارهاق شدٌد وتهٌج ورجفان وسٌالن لعابً وؼزٌر وانف

ودوران الحٌوان وٌسند جسمه على أي شًء ثابت كالحٌطان وبعض الحٌوانات تقفز فً 

الهواء عدة قفزات حتى تسقط  على األرض وتموت و جسمها ٌرتعش , ٌمكن مشاهدة اسهال 

فً أٌة مرحلة من مراحل المرض قد ترتفع درجة الحرارة وخاصة فً الحاالت التً تبدو 

 .علٌها أعراض عصبٌة 

 الصفة التشرٌحٌة:

نشاهد احٌانا" نزفا" نقطٌا" على البرٌتون والشؽاؾ و التامور ومصلٌة األمعاء وعضالت 

ساعات تصبح رخوة وهشة  4-3البطن ,  وتحتقن الكلوة وتنتفخ وتصبح حمراء اللون وخالل 

 فلذلك تسمى الكلٌة الرخوة.
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وأحٌانا" ٌصبح علٌها بقع سمراء  وٌصبح الكبد هشا" ومحتقنا" بعد موت الحٌوان بعدة ساعات

 وتكون األمعاء فارؼة من المواد الصلبة أو السابلة بٌنما تكون المعدة ممتلبة بالطعام .

 الـــــتـــشــــــخـــــٌــــــــص:

 ٌعتمد على تارٌخ الحالة المرضٌة واألعراض والصفة التشرٌحٌة.الحقلً: 

توٌات األمعاء والتأكد من وجود المطثٌة عن طرٌق عزل العامل المسبب من مح المخبري:

 (.Dالحاطمة نوع )

 

 الـــوقــــــاٌــــــــــة:

تجنب التؽٌٌر المفاجا فً التؽذٌة كما" ونوعا" وٌجب أن ٌتم ذلك تدرٌجٌا" تعطى الحٌوانات  -1

 التبن لفترة أسبوع         قبل نقلها الى المرعى. 

عند ظهور أٌة إصابة بالقطٌع ثم ترفع بعد ذلك ٌجب تخفٌض كمٌة الحبوب فً العلٌقة  -2

 تدرٌجٌا" عندما ٌبدأ المرض باالختفاء.

 وجد أن تنخفض كمٌة الؽذاء للنعاج ٌقلل نسبة حدوث المرض فً الحمالن . -3

 الـــتـــــحــــصــــٌـن:

ح ٌوجد هناك نوعان من اللقاحات النوعٌة لقاح المزرعة الكامل المعامل بالفور مالٌن ولقا

 الزفٌانات المنزوعة السمٌة.

ٌجب اعطاء الحٌوان لقاحا" متعدد االنواع ٌحمً الحٌوانات من مرض دٌس نترٌا الحمالن  

 والسترك ومرض تلبب الكلى أي ٌحمً الحٌوانات من أمراض التن زٌفن الدموي المعوي.

 

 

 

 

 نً(الــــــســــــــل الــــــــكــــــاذب )التهاب العقد البلغمٌة التج
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PSEUDOTUBERCULOSIS . CASEOUS 

LYMPHADENITIS 

 

السل الكاذب عدوى مزمنة تصٌب األؼنام  و أحٌانا" الماعز والؽزالن البرٌة وٌتمٌز بتشكل  -

 خوارٌج متجبنة فً العقد البلؽمٌة وتنتشر العدوى فً بعض الحاالت فتؤدي الى زٌقان دموي .

 

 العامل المسبب:

الكاذبة ,وهً جراثٌم اٌجابٌة الؽرام متعددة األشكال ؼٌر متحركة  العصٌات الوتدٌة السلٌة-

وال متم حفظة ذٌقا نات عامة لألؼنام وهً مقاومة للحموضة ألنهار تنتج حبٌبات مقاومة 

 للحموضة عند الزرع.

 وبائٌة المرض:

ٌنتشر المرض فً البالد ذات المناخ الجاؾ , وقد شوهدت حاالت عدٌدة فً القطر العربً -

 لسوري وحالت كثٌرة فً األؼنام المستوردة وتنتقل العدوى:ا

من خالل الجلد حٌث ٌعتبر الجلد المدخل الربٌسً للعدوى وذلك من خالل وأثناء الجروح -1

 العادٌة وفً  أثناء جز الصوؾ .

عن طرٌق القناة الهضمٌة فً حاالت نادرة جدا" من ابتالعا العامل المسبب وتعتبر األؼنام -2

 بلٌة للعدوى ثم الماعز والؽزالن البرٌة.أشد قا

 ومن العوامل الممهدة للمرض:

 ٌحدث المرض فً األؼنام الكبٌرة نظرا" ألن المرض ٌتطور  ببطء .العمر:  أ

 وجود أدوات تؤدي الى امكانٌة جرح الحٌوان. االٌواء: ة

 المناخ الجاؾ مالبم لحدوث المرض. المناخ: د

 ألــٌـة الـمـرض:
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العقد البلؽمٌة فً منطقة اإلصابة جراثٌم المرض عن طرٌق البلؽم حٌث تتكاثر تستقبل 

تتجبن فٌما بعد وتكون صفراء  خوارٌجالجراثٌم وتتفاعل مع األنسجة المحٌطة وتؤدي لتشكل 

 اللون .

 األعراض المرضٌة:

للوحٌة تتركز اإلصابة فً بداٌة ظهور المرض فً العقد البلؽمٌة السطحٌة وخاصة العقد أمام ا

والعقد أمام الفخذٌة وقد ٌمتد المرض بعد ذلك الى العقد البلؽمٌة الكلوٌة فتتضخم ولكن بدون أ, 

ترتفع درجة الحرارة الحٌوان أو تؤلمه وقد تنتشر العدوى فً جسم الحٌوان مما ٌؤدي الى 

حدوث تفتح دموي وٌصاب الحٌوان بالتهاب ربوي أو دماؼً أو كلوي ٌمكن أن ٌحصل 

مفاصل و خاصة فً الحمالن وٌبدو على الحٌوان ضعؾ عام وفقدان الشهٌة وٌنفق  التهاب

 نتٌجة لإلنتان الدموي والتقٌح الدموي .

 الصفات التشرٌحٌة:

تكون العقد البلؽمٌة المصابة عبارة عن خراج ذي محفظة ٌحتوي على مادة خضراء مصفرة 

بحة تبدو عند قطع العقدة ع شكل طبقات وقد تتكلس هذه المادة , و المادة المتجنبة عدٌمة الرا

مستدٌرة تشبه مقطع البصلة التً تنتشر بها اإلصابة ٌمكن مشاهدة أعراض فً الربة أو 

 الكلى.

 ٌمكن تشخٌص المرض فً اآلفات التشرٌحٌة .التشخٌص: الحقلً: 

 فً خوارٌجأٌام مع تشكل  11-4ٌحقن خنزٌر ؼنٌا" بالعامل المسبب فٌموت خالل المخبري: 

 الربة.

ال ٌجدي وذلك لطبٌعة اآلفة المحاطة بمحفظة والتً تمنع وصول المضادات الحٌوٌة العالج: 

 الى الجراثٌم المسببة, ٌمكن اجراء العالج الجراحً فً العقد البلؽمٌة السطحٌة.

 الوقاٌة:

 حماٌة الحٌوانات من التعرٌض لمسببات الجروح . -1

الصوؾ وقطع الذٌل وخصً الحٌوانات بالتنظٌؾ  أخذ الحٌطة الصحٌة الالزمة عند جز -2

 والتطهٌر المستمر للحظابر.

فً حالة ظهور المرض ٌلجأ الى ذبح الحٌوانات المرٌضة وعزل المشتبهة بإصابتها وتؽٌر  -3

 المرعى ومصادر المٌاه طوال فترة زمنٌة محددة.
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 الباب الثالث

 األمراض المشتركة

 مقدمة االمراض المشتركة:

INTRODCTION TO ZOONOSE 

تلعب الحٌوانات دور مهم فً حٌاة اإلنسان فهً تعتبر من اهم المصادر الؽذابٌة ,اضافة الى 

استعمالها فً اؼراض كثٌرة اخرى كالحرث و الجر والركوب والسباق اضافة الى ذلك فإن  

والقطط وعصافٌر  الكثٌر من الناس لدٌهم هواٌة تربٌة الحٌوانات األلٌفة فً المنازل كالكالب

 الزٌنة والطٌور بأنواعها المختلفة.

وهذا التماس مع هذه الحٌوانات سوؾ ٌؤدي انتقال بعض امراضها الى اإلنسان وتعرؾ هذه 

االمراض باألمراض المشتركة )أمراض حٌوانٌة المصدر(وٌتعرض لهذه االمراض بشكل 

تاج الحٌوانً كاألطباء البٌطرٌٌن أكبر أصحاب المهن الذٌن لدٌهم عالقة بصحة الحٌوان و االن

 وعمال المسالخ والجزارٌن ومربوا الحٌوانات .

 تعرٌف االمراض المشتركة:

( بأنها ZOONOSES(األمراض المشتركة )1996عرفت منظمة الصحة العالمٌة فً عام )

أمراض والعدوى )األخماج( التً تنتقل بشكل طبٌعً بٌن الحٌوانات الفقارٌة و االنسان وٌجب 

أن ٌشمل هذا التعرٌؾ األمراض التً تنشأ عن عوامل ؼٌر معدٌة كالزفٌانات والسموم 

 واألمراض المعدٌة التً ٌكسبها الحٌوان من االنسان ثم ٌنقلها الى انسان آخر .

( األمراض المشتركة بأنها العدوى واإلصابة 1966وقد عرؾ العالم بالمعاصر )شوابً عام 

 صابة بها طبٌعٌا" كل من اإلنسان والحٌوان.بالطفٌلٌات التً ٌتشارك باإل
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 تصنٌف األمراض المشتركة:

 لألمراض المشتركة عدة تصنٌفات أهمها:

 التصنٌؾ الخاص بالثوي أو مخزن المرض: وٌشتمل على التالً -أ

وهً األمراض التً تنتقل من أنواع كثٌرة من الحٌوانات أمراض مشتركة حٌوانٌة بشرٌة:  -1

 السل البقري و البروسٌال  الى االنسان مثل

وهً االمراض التً تصٌب الحٌوانات فً بعض األحٌاء أمراض مشتركة انسانٌة حٌوانٌة:  -2

 مثل السل البشري والدفتٌرٌا.

وهً االمراض المشتركة التً تكون موجودة فً كل من أمراض مشتركة ذات الوجهتٌن:  -3

 هٌن مثل المكورات العنقودٌة والذهبٌة .االنسان والحٌوان وٌمكن ان تنتقل فً كال االتجا

 التصنٌؾ المتعلق بدورة حٌاة مسبب للمرض:-ب

 أمراض مشتركة مباشرة:-1

وهً االمراض التً تنتقل من الحٌوان الفقاري الى االنسان مباشرة بالمالمسة مباشرة أو ؼٌر 

الحالة ال  مباشرة )عن طرٌق ناقالت العدوى(أو بواسطة ناقل ألً )ذباب مثال"( وفً هذه

ٌحصل أي تطور أو تؽٌٌر جوهري فً شكل أو تركٌب مسبب المرض خالل االنتقال مثل داء 

 .الكلب و البروسٌال

 امراض مشتركة دورٌة:  -2

وهً االمراض التً تحتاج الى أكثر من حٌوان فقاري إلتمام دورة حٌاتها ولكنها ال تحتاج 

ذلك  اإلصابة بالشرٌطٌة والمسلحة وداء الى ثوي ؼٌر فقري إلتمام دورة حٌاتها مثال ع 

 الكٌسات المابٌة.

 امراض مشتركة موالٌة :-3

وهً االمراض المشتركة التً تنتقل حٌوٌا" )بٌولوجٌا"( بواسطة عابل ال فقاري . وفً هذا 

الثوي الالفقاري قد ٌتكاثر مسبب المرض)ٌزٌد عدده(أو ٌتطور )ٌتؽٌر شكله(أو ٌتكاثر 

 ت مثال الطاعون البشري ومرض النوم االفرٌقً ودواء اللٌشمانٌات.وٌتطور فً نفس الوق

 امراض مشتركة رمٌة:-4



 

 
23 

وهً المراض المشتركة لها ثوي فقاري لها أٌضا" مستودع أو مخزن ؼٌر حٌوانً تنمو 

 وتتكاثر فٌه مثل داء الٌرقة الحشوي الهاجرة وبعض االمراض الفطرٌة والتسمم الوشٌقً.

 شتركة وفق طبٌعة الحٌوانات الناقلة ألمراض:تصنٌف االمراض الم-ج

 النوع األول:-1

امراض مشتركة بٌن االنسان والحٌوانات المستأنسة المنتجة مثل االبقار واالؼنام والماعز 

 والجمال والدواجن وؼٌرها....

 

                                                                                                                                                                                         النوع الثانً:-2

ب وطٌور امراض مشتركة بٌن االنسان والحٌوانات المستأنسة ؼٌر المنتجة كالقطط والكال

 الزٌنة والقرود وؼٌرها.... 

 النوع الثالث:-3

امراض مشتركة بٌن االنسان والحٌوانات ؼٌر مستأنسة أو ؼٌر الداجنة والتً تعٌش فً البٌبة 

 التً تعٌش فٌها كالفبران والجرذان.

 النوع الرابع:-4

كالؽابات  االمراض المشتركة بٌن االنسان والحٌوانات التً تعٌش فً المناطق ؼٌر مأهولة

 والصحاري.

 تصنٌؾ االمراض بحسب نوع العامل المسبب للمرض:

 أمراض مشتركة فٌروسٌة مثل داء الكلب )ومرض الطاعون البشري(.-1

 أمراض الكٌسٌان المشتركة مثل الحمى المجهولة.-2

االمراض المشتركة الجرثومٌة مثل مرض السل البقري والجمرة الخبٌثة وداء البرٌمات -3

 بروسٌالت.وداء ال

 االمراض الفطرٌة المشتركة مثل داء السعؾ وداء النوسجات وداء الرشاشات .-4

 االمراض الطفٌلٌة المشتركة وهً مقسمة على الشكل التالً:-5
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 األولٌات )األوالً(:-أ

 مثل داء المقوسات ومرض النوم االفرٌقً وداء اللشمانٌا.

 الشرٌطٌات )التقلٌدٌات(:-ب

 طٌات العزالء والمسلحة وداء الكٌسات المابٌة.مثل اإلصابة بالشرٌ

 المثقوبات:-ج

 كاإلصابة بالمتورقة الكبدٌة واإلصابة بالخٌفانة الخٌفاء.

 الممسوات )الحبلٌات(:-د

 مثل داء الشعرنٌات وداء هجرة الٌرقات

 طرق انتقال االمراض المشتركة الى االنسان:

 المالمسة:-1

المالمسة مباشرة أم ؼٌر مباشرة مع الحٌوانات المرٌضة  تعد من اهم طرق انتقال سواء أكانت

أو منتجاتها أو إفرازاتها مثل مرض الجمرة الخبٌثة والرعام و اللبسنرٌا و البروسٌال وداء 

 البرٌمات,

 االستنشاق:-2

وتكون القطٌرات متوسطة الحجم وتسمى العدوى بهذه الحالة العدوى الرذاذٌة , وقد تحصل 

لؽبار الملوث فتسمى العدوى الؽبارٌة من ضمن االمراض التً تنتقل عن العدوى عن طرٌق ا

طرٌق االستنشاق مرض السل و مرض الدعام واالنفلونزا و الحمى المجهولة و حمى الببؽاء 

 الطٌرٌة )داء المتدثرات(و الشكل الربوي للطاعون البشري . 

 االبتالع:-3 

وث أؼذٌة االنسان ببراز الحٌوانات تنتقل الكثٌر من االمراض المشتركة عن طرٌق تل

المرٌضة كما ٌنتقل بعض االمراض المشتركة عن طرٌق استهالك لحوم وأنسجة الحٌوانات 

المصابة, أو حلٌب األبقار واألؼنام والماعز المصابة بالسل أو البروسٌال أو التً تحوي 
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والمسلحة عند تنتقل بعض األمراض مثل الشرٌطٌة العزالء  الضرع, وقدمسببات التهاب 

استهالك لحوم األبقار و الخنازٌر التً تحتوي على ٌرقات الدٌدان الشرٌطٌة العزالء 

 والمسلحة سواء نٌبة أو ؼٌر مطبوخة  بشكل جٌد.

 العدوى عن طرٌق الحشرات الناقلة:-4

قد تنتقل العدوى عن طرٌق  عض الحشرات أو القراد , وقد ٌتكاثر العامل المسبب للمرض  

ان ,  وقد تنقل الحشرات د اللعابٌة للحشرة أو فً قناتها الهضمٌة ثم تنقلها الى االنسفً الؽد

لٌا" بواسطة ممصها أو أرجلها الملوثة , و مثال على ذلك االنتقال الحٌوي لداء االمراض آ

اللٌشمانٌا بواسطة ذبابة الرمل ومرض النوم بواسطة ذبابة التسً التسً, أما االنتقال فقد ٌكون 

سطة الذباب والصراصٌر . كما أن أؼلب أمراض الرٌكتٌسٌات ٌنتقل عن طرٌق القراد بوا

 الحامل للعدوى

 العدوى عن طرٌق تلوث الجروح:-5

 فً هذه الحالة تدخل العوامل المسببة لألمراض الى أنسجة االنسان بالطرق التالٌة:

 عن طرٌق العض: مثل داء الكلب وحمى عضة الجرذ. -أ

 لوث الجروح باألتربة الملوثة : مثل داء الكزاز.عن طرٌق ت -ة

 عن طرٌق التماس مع الحٌوانات واألنسجة المصابة : -د

حٌث تدخل مسببات االمراض عن طرٌق الجلد المجروح أو المخدوش مثل اإلصابة بداء 

 التوالرٌمٌا, اإلصابة بشبٌه حمرة روز نباخ والسل الجلدي.
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 السقاوة)خناق الخٌل(

STRANCLES.EQUINE DISTEMER 

 

مرض ساري حموي حاد ٌصٌب الفصٌلة وٌتمٌز بالتهاب المجاري التنفسٌة العلٌا والبلعوم مع 

تقٌح العقد البلؽمٌة الفكٌة و إفرزات قٌحٌة من فتحتً االنؾ , فً بعض الحاالت التوذمات 

ً بعض تتحول لخراجات تنضج , وٌشفى الحٌوان من المرض وٌسمى الشكل النموذجً وف

 االحٌان تتعقد اإلصابة وتوجد الخراجات بكافة أنحاء الجسم وٌسمى الشكل ؼٌر نموذجً.

 العامل المسبب:

المكورات السبحٌة الخٌلٌة وهً مكورات اٌجابٌة الؽرام تنمو على االوساط العادٌة ولها القدرة 

صدٌد الموجود على تحلٌل الدم وٌوجد الجرثوم باألنؾ وإفرازاته االلتهابٌة وكذلك فً ال

وٌتحمل الجفاؾ فً االفرازات الدموٌة والصدٌد لمدة  9-6بالخراجات وٌعٌش فً الماء مدة 

 م والمطهرات ٌمكن أن تقضً علٌه.111اسابٌع ولكن 

 الوبائٌة وانتقال العدوى:

المرض موجود فً جمٌع انحاء العالم كذلك فهو منتشر بالقطر العربً السوري, وتنتقل 

 العدوى:

رٌق القناة الهضمٌة من تناول الطعام أو ماء ملوثٌن باإلفرازات األنفٌة أو القٌح الناتج عن ط-1

 من الحٌوانات المرٌضة

 عن طرٌق استنشاق اذا كان الهواء ملوثا" بمسببات المرض,-2

عن طرٌق المعالؾ وأوعٌة الشرب والفرشة و أٌدي العالؾ اذا كانت ملوثة بمسببات -3

 المرض

 وح الجلدٌة .من خالل الجر-4

 من خالل حلمات الضرع-5

 عن طرٌق المهبل أثناء الجماع.-6
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 تصاب الخٌول بالدرجة الربٌسٌة ثم الحمٌر والبؽال وحٌوانات التجارب لها قابلٌة لإلصابة.

 العوامل الممهدة:

 إن مرض القساوة ٌحتاج حدوثه الى عوامل ممهدة لحدوث العدوى .

 بلٌة لإلصابة.العمر: األعمار الصؽٌرة أشد قا-1

الحالة العامة للحٌوان: فالضعؾ العام واالرهاق وسوء التهوٌة وعدم النظافة تمهد إلصابات -2

تكون شدٌدة ؼالبا".                                                                                             

دم النظافة وتعرض الحٌوانات للتٌارات االٌواء: فاالزدحام و سوء تهوٌة االسطبل , وع-3

 الهوابٌة والبرد كلها من العوامل الممهدة لإلصابة.

 التؽذٌة: نقص أو سوء التؽذٌة ٌمهد اإلصابة اٌضا" -4

 االمراضٌة:

ٌؤدي تأثٌر العوامل المتهٌبة الى اضعاؾ مقاومة جسم الحٌوان مما ٌهٌا الظروؾ لتكاثر 

 االؼشٌة المخاطٌة لألنؾ والبلعوم فٌحدث التهابا" فً  العامل المتعاٌش بشكل طبٌعً على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبدأ االعراض بظهور تقلصات وتشنجات تبدأ من الرأس باتجاه كامل الجزع وفً العادة  -1

 أول ما ٌظهر التشنج فً عضلة المضػ .
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ٌقؾ الحٌوان مشدودا" متصلب االرجل ورأسه الى االمام وٌصعب على الحٌوان السٌر  -2

 ٌقع عند محاولة رفع اي قابمة من قوابمه لعدم قدرته على حفظ توازنه. وقد

 تباطؤ فً عملٌة المضػ بسبب تشنج عضالت الفك وكذلك عملٌة عملٌة البلع بطٌبة. -3

فرط الحساسٌة واالنتباه , انتصاب االذنٌن وبروز الجفن الثالث , اتساع فتحتً االنؾ  -4

تنتصب قاعدة الذٌل وٌكون مرفوعا" مع عدم القدرة على وعدم القدرة على تحرٌك العٌون , و

 تحرٌكه.

ٌؽلق الحٌوان فمه مع تقلص شدٌد فٌه وتزداد عضالت البلعوم تشنجا" فٌجتمع الطعام فً  -5

 الفم مع اللعاب وٌحدث تعفن ٌجعل رابحة نفس الحٌوان كرٌهة .

 على النهوض  تؤدي تشنجات عضالت البطن النخماصه مما ٌؤدي الى عدم القدرة -6

 انحباس فً البول وتصبح عملٌة التنفس مصحوبة بألم مما ٌؤدي الى التهاب ربوي.

درجة الحرارة طبٌعٌة او ترتفع ارتفاعا" بسٌطا" وٌدل ارتفاع درجة الحرارة السرٌع على  -7

 سوء الحالة العامة للحٌوان واقتراب النفوق .

 التشخٌص :

 اضحة لهذا المرض .الحقلً :  من االعراض الممٌزة والو

 العالج :

 ٌعتمد العالج على عدة نقاط اساسٌة ٌجب انجازها فور تشخٌص الحالة .

 أوال" : التخلص من الجراثٌم المسببة للمرض :

ٌجب البحث عن الجرح وٌعالج موضعٌا" وبعد ؼسله وتنظٌفه ٌنشؾ وٌدهن بصبؽة الٌود -1

 وٌوضع علٌه البنسلٌن او السلفا .

 جرعات كبٌرة من البنسلٌن او المضادات الحٌوٌة االخرى .ٌجب اعطاء  -2

 ثانٌا" معادلة الذٌفانات :

اعطاء الترٌاق او المصل المضاد للكزاز وتقسم الجرعة الى ثالث اجزاء متساوٌة ٌعطى  -1

 ساعة ولعدة اٌام . 24جزء بالورٌد والثانً بالعضل وثالث تحت الجلد وٌكرر العالج كل 

مٌن لٌزٌد من درجة النفاذٌة لجدران االوعٌة الدموٌة للمخ مما ٌسهل دخول اعطاء الهٌكسا -2
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االجسام المضادة الى الجهاز العصبً لتعادل السموم الموجودة هناك وٌعطى قبل اعطاء 

 المصل بنصؾ ساعة تحت الجلد .

 ثالثا : معالجة تشنج وتصلب اعضالت : 

 نا" بالورٌد .اعطاء الكورال هٌدرات وسلفات المنؽنٌزٌوم حق -1

 اعطاء االدوٌة المهدبة والمرخٌة لالعصاب . -2

القٌام بعملٌة التخدٌر بالكلورفورم واالٌتر باجزاء متساوٌة مما ٌسبب ارتخاء العضالت 

 الماضؽة ,االمر الذي ٌساعد على تناول الطعام.

 المعالجة المساعدة : 

 اعطاء العذاء عن طرٌق اللً المعدي . -1

 فً مكان هادئ ومظلم. وضع الحٌوان -2

 أجراء عملٌة قسطرة للحٌوان الخراج البول واعطاؤه حقنا" شرجٌة. -3

 الوقاٌة :

تطهٌر الجروح واماكن اجراء العملٌات الجراحٌة وتعقٌم ادوات الجراحة وجلد الحٌوان 

 واعطاء المصل المضاد للكزاز بعد انتهاء من العملٌة الجراحٌة .

جروح وٌفضل اعطاء المصل  اصابة الحٌوان باي عندكزازاعطاء المصل المضاد لل -2

 المضاد بعد الوالدات وال سٌما العسٌرة منها .

تجنب وصول المسامٌر الى االجزاء الحٌة من الحافر فً اثناء القٌام بعملٌة التنعٌل  -3

للحٌوان وفً حال حدوث ذلك نقوم باعطاء الحٌوان المصل المضاد للكزاز ومعالجة مكان 

 ابة .االص

 التحصٌن :

* فً المناطق التً ٌستوطن فٌها المرض تحصن جمٌع الحٌوانات بلقاح الذٌفان الالسمً 

ٌوما" وتستمر لمدة سنة وٌمكن اعادة الحقن بعد سنة فتكتسب  15-11فتتكون مناعة فً مدة 

 الحٌوانات مناعة صلبة .

من حٌاتها وذلك بتحصٌن االم * ٌمكن اعطاء االمهار مناعة سلبٌة فً اثناء االسابٌع االولى 
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باللقاح االٌجابً فً اثناء االسابٌع االخٌرة من الحمل ثم تحصن االمهار للذٌفان الالسمً فً 

 ( اسابٌع من العمر .6-5سن )

 

 

 

 

 *كزازــــــال*

 : باإلنسان المرض عالقة

 هاب ٌصاب التً الطرق بنفس االنسان وٌصاب بالمرض لإلصابة القابلٌة شدٌد االنسان

 الحروب اثناء سٌما وال االنسان عدوى من خطٌر دور لها النارٌة الجروح ولكن,  الحٌوان

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفحمٌة الحمـــى
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 الطحال مرض أو الخبٌثة الجمرة

ANTHRAX 

 ٚاالٔغبْ اٌؾ١ٛأبد أٛاع وبفخ ٠ق١ت اٌؾبد فٛق أٚ ؽبد ِؼذ ؽّٛٞ ِشك اٌخج١ضخ اٌغّشح

 االٔغغخ فٟ ٚٔض٠ف اٌطؾبي فٟ ؽذ٠ذ ٚرنخُ عش٠غ فٛقٚٔ عشصِٟٛ دِٛٞ ثزغُّ ٠ٚز١ّض

" لطشا١ٔب اعٛد اٌذَ ٌْٛ ٠ٚىْٛ اٌطج١ؼ١خ اٌفزؾبد ِٓ دَ ٚخشٚط اٌّق١ٍخ اٌغٍذ٠خ رؾذ

 .اٌزخضش ػذ٠ُ أٚ" ثط١ئب

 :الوسبب العاهل

 ٚرزغّغ ِؾفظخ رؾى١ً ػٍٝ اٌمذسح ٌٚٙب ِزؾشوخ غ١ش ٘ٛائ١خ ٟٚ٘ اٌخج١ضخ اٌغّشح ػق١بد

  ٌٍؾشاسح" عذا ِمبِٚخ ٚثز٠شارٙب ِزجزسح اٌغشاَ؟ ا٠غبث١خ فٟٙ وزٌه ق١شحل عالعً ؽىً ػٍٝ

 أٙب ار,  ه٠ٍٛخ ِذح اٌزشثخ فٟ اٌؼ١ؼ رغزطغ اٌجز٠شاد ٚاْ, اٌّطٙشاد ٚأغٍت ٚاٌجشٚدح

 .اٌؾشاسح ٚدسعخ اٌشهٛثخ ِٓ ِؼ١ٕخ ظشٚف رٛفشد ارا ٚرزىبصش ف١ٙب ٠ّٕٛ اْ ٠ّىٓ

 :العذوي واًتقال الىبائُت

 اٌمطش فٟ اٌّغزٛهٕخ االِشاك ِٓ اٌّشك ٚ٘زا اٌؼبٌُ دٚي ع١ّغ فٟ شِٕزؾ اٌّشك

 .اٌغٛسٞ اٌؼشثٟ

 اٌمٕبح ٚرؾىً اٌؼذٜٚ ِقذس رؾىً ألٔٙب إٌبفمخ اٌؾ١ٛأبد عضش هش٠ك ػٓ اٌؼذٜٚ ٚرٕزمً

 اْ وّب اٌغّشح ثجز٠شاد ٍِٛص١ٓ ِبء اٚ هؼبَ رٕبٚي ػٕذ اٌشئ١غ١خ اٌؼذٜٚ هش٠ك اٌٙن١ّخ

 .اٌؾؾشاد ٚػل ٚاٌغشٚػ االعزٕؾبق ثجٛاعطٗ رزُ اٌؼذٜٚ

 بٌنما االخرى الحٌوانات من للعدوى قابلٌة أشد واالبقاروالخٌول والماعز االؼنام تعتبر

 . ملوث طعام او نافقة حٌوانات لحوم تناول عند والخنازٌر الكالب تصاب

 .لالصابة قابلٌة لها لٌس الطٌور اما

 : المرض لحدوث الممهدة العوامل ومن

  اٌّشك ثّغججبد ٚا١ٌّبٖ ٚاٌّشاػٟ شثخاٌز رٍٛس

  اٌالؽّخ ٚاٌؾ١ٛأبد ٚاٌط١ٛس اٌؼبمخ اٌؾؾشاد  

 ٌالفبثخ لبث١ٍخ اوضش اٌقغ١شح اٌؾ١ٛأبد

 .ٚاٌؾؾشاد اٌزثبة الٔزؾبس" ٔظشا ثبٌغّشح االفبثخ رضداد اٌق١ف فقً فٟ
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 : اإلهزاضـــــــــــــُت
 ػٍٝ اٌغغُ فؼً سد ٠ٚزغٍٝ اٌغغُ اٌٝ دخٌٛٙب ِىبْ فٟ ٚثز٠شارٙب اٌغّشح ػق١بد رزىبصش

 ؽذٚس ثؼذ اٌّشم١خ اٌظٛا٘ش أٛاع ٚرزٛلف,  ِٛمؼٟ دِٛٞ ِقٍٟ اٌزٙبة ثقٛسح رٌه

 اٌذَ هش٠ك ػٓ اٌؼذٚح ِذخً ِٓ" غبٌجب اٌؼذٜٚ ٚرٕزؾش اٌغغُ ِٚمبِٚخ اٌغشاص١ُ اٌؼذٜٚ

 رزىبس شؽ١ اٌغغُ ِٓ ِخزٍفخ اِبوٓ فٟ ٚرزٛمغ" د٠ِٛب" رغّّب ٚرؾذس اٌغغُ فٟ ٚاٌٍّف

 اٌزٞ ٌالٔغذاد ٔز١غخ اٌؾ١ٛاْ ٔفٛق عشػخ ٚرفغش دِٛٞ ِقٍٟ اٌزٙبة ؽذٚس اٌٝ ٚرؤدٞ

 ِٓ رأرٟ اٌزٟ اٌغشاص١ُ ِٓ اٌىج١شح اٌّغزؼّشاد ثفؼً اٌغغُ فٟ ِّٙخ د٠ِٛخ اٚػ١خ فٟ ٠زؾىً

 . اٌذَ ِغشح هش٠ك ػٓ ٌالٌزٙبة ٚاٌضب٠ٛٔخ اال١ٌٚخ االِبوٓ

 : الـــوزضُت األعـــــــــــزاض*

 ؽ١ش األغٕبَ فٟ" غبٌجب ٚرؾذس عبػخ( 2-1) ث١ٓ رىْٛ اٌؾنبٔخ فزشح:  اٌؾبدح فٛق اٌؾبالد

 ِب إرا ٚ اٌطج١ؼ١خ اٌفزؾبد ِٓ داوٓ سغٛٞ لطشأٟ أعٛد دَ خشٚط ِغ ١ِذ اٌؾ١ٛاْ ٠ٛعذ

 : فٟٙ االػشاك ٌٛؽظذ

 ٕفٛقثبٌ اٌّشك أزٙبء ٚ اٌزٕفظ فؼٛثخ ٚ إٌجل ص٠بدح ٚ االعٕبْ فش٠ش ٚ اٌغغُ اسرؼبػ

. 

 دسعخ فٟ" ؽذ٠ذا" اسرفبػب ٔالؽع ؽ١ش" ٠ِٛب( 2-1) اٌّشك ٠غزّش:  اٌؾبدح اٌؾبالد

 ٔجل ٚعشػخ ػن١ٍخ ٚاسرؼبؽبد ٚاالر١ٔٓ اٌشأط ٚرٙذي" ٍِؾٛظب" ٚأؾطبهب اٌؾشاسح

 . اٌؾٛاًِ االٔبس ٚرغٙل ِضِٕخ اعٙبالد" ٚا٠نب اٌؾ١ٍت أزبط ٚرٛلف,  ٚرٕفظ

 : ـــــــتالتشزَحُـــــ الصفـــــــــــت
 : فٟٙ ٌٛؽظذ ارا ا٢فبد أِب.  اٌخج١ضخ اٌغّشح ثٛعٛد اؽزجٕٙب ارا" اهاللب اٌغضخ رفزؼ ال

 .ٚاٌقذس اٌشلجخ ِٕطمخ فٟ ١ِّضح ٚصِخ-1

 .اٌطؾبي فٟ ؽذ٠ذ رنخُ-2

 . ٌٍزخضش اٌمبث١ٍخ ػذ٠ُ لطشأٟ اعٛد اٌذَ ٌْٛ ٠ىْٛ-3

 . اٌجبسأؾ١ّ١خ االػنبء فٟ ٚرغ١شاد ؽبالد ٔالؽع-4

 : تشخُـــــــــــصال
 اٌزؾش٠ؾ١خ ٚا٢فبد اٌّشك ٚٚثبئ١خ اٌّالؽظخ اٌّشم١خ األػشاك ػٍٝ ٠ؼزّذ:  حقلــــــــــٍ

 . اٌّالؽظخ

 " .ِغٙش٠ب ٚرفؾـ ٚرقجغ ِجبؽشح د٠ِٛخ ِغؾخ رؤخز -1 :هخبــــــــزٌ

 . اٌغشاص١ُ ثزؾًٍ اٌجذء لجً ٌٚىٓ اٌغشصِٟٛ ٚاٌؼضي ثبٌضسع ٔمَٛ-2

 . اٌزغشثخ أبدؽ١ٛ ؽمٓ هش٠ك ػٓ-3

 : والىقاَـــــــــــــــــت العــــــــــــــــالد
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 الوضاداث هي عالُت جزعت الحضاًت دور فٍ تخشً والتٍ الوخالطت الحُىاًاث تعطً-1

 . الوضاد الوصل َعطً اى َجب كوا الوؤحزة الحُىَت

 . الٌافقت الحُىاًاث جخج هي الفٌٍ التخلص-2

 . الولىحت الوزاعٍ ُادارت هي الحُىاًاث هٌع َجب-3

 . الفٌٍ اللقاح سجاجاث هي الفٌٍ التخلص-4

 . الولىحت األهاكي تطهُز-5

 : التحصُـــــــــــي
 ِٓ  أٔـــٛاع ػذح ٠ٚٛعـــذ اٌّشك ؽـــذٚس مــذ فؼبٌخ ِٕبػــخ اٌزؾق١ٓ ٠ؼطــــــــــٟ*

 : اٌٍمبؽبد

 .اٌجز٠شٞ اٌٍمبػ

 .وبسثٛصٚ ٌمبػ

 .ؽز١شْ ٌمبػ

 ( 2) ثبعزٛس ٌمبػ( 1)ثبعزٛس ٌمبػ

.......................................................................................................... 

                        ............................................................. 

                                    ................................... 

                                               ............. 
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 ٠ٚز١ّض اٌّبػض" ٚأؽ١بٔب ٚاالغٕبَ االثمبس ١ت٠ق ٚثبئٟ غ١ش فشدٞ ؽبد ؽّٛٞ ِشك اٌؼشم١خ اٌغّشح

 . اٌضخ١ٕخ اٌؼن١ٍخ إٌّبهك فٟ ٚلشلؼخ ػنٍٟ ٚاٌزٙبة ِذِٝ ِقٍٟ ثبٔزفبؿ

 : الوسبب العاهل

 ال رّٕٛ ٟٚ٘ ِزجزسح اٌغشاَ ا٠غبث١خ ِزؾشوخ ػق١بد ػٓ ػجبسح ٟٚ٘ ؽٛفبٞ ِطض١خ*

 "٘ٛائ١ب

 . اٌفٛسِب١ٌٓ ثٛاعطخ ػ١ٍٙب اٌمنبء ٠ّٚىٓ اٌّمبِٚخ ؽذ٠ذح اٌجز٠شاد ٚرىْٛ

 : العذوي واًتقال الىبائُت** 
 . اٌغٛسٞ اٌؼشثٟ اٌمطش فٟ ِٛعٛد ٚ٘ٛ اٌؼبٌُ دٚي وبفخ فٟ ِٕزؾش اٌّشك^ 

  اٌؼذٜٚ ٚرٕزمً االٌٚٝ اٌؼذٜٚ ِقذس رؾىً ألٔٙب اٌّش٠نخ اٌؾ١ٛأبد ثٛاعطخ اٌؼذٜٚ رٕزمً

 ثّغججبد ٍِٛص١ٓ اٌؾشاة اٚ اٌطؼبَ رٕبٚي ثٛاعطخ اٌٙن١ّخ اٌمٕبح هش٠ك ػٓ ٌٍؾ١ٛأبد

 ٠ؾذس ثبألغٕبَ,  اٌؼذٜٚ ٔمً فٟ" دٚسا ٌٍذَ اٌّبفخ اٌؾ١ٛأبد رٍؼت اْ ٠ّٚىٓ اٌّشك

 اٌّشك ٠ؾذس ثبألغٕبَ,    اٌؼذٜٚ رٕزمً اٌغض ػٓ إٌبعُ اٌغشٚػ رٍٛس ثؼذ ػبدح اٌّشك

 ثّغججبد اٌخقٟ ٚػ١ٍّبد اٌز٠ً ٚلطغ اٌقٛف عض ػٓ إٌبعُ اٌغشٚػ رٍٛس ثؼذ ػبدح

 .كاٌّش

 اٌّبػض رقبة" ٚأؽ١بٔب اٌؼشم١خ ثبٌغّشح ٌإلفبثخ لبث١ٍخ أؽذ ٚاألغٕبَ األثمبس رؼزجش

 .ألً ثذسعخ  ٌٚىٓ ٚاٌخ١ٛي ٚاٌغضالْ

 :للوزض الووهذة العىاهل وهي

 ".ؽٙشا( 24-6)ثؼّش وج١ش ثؾىً األثمبس رقبة: العوز-1

 .الولىحت الوزاعٍ فٍ التغذَت-2

 وفٍ الزطب الطقس فٍ تحذث الحاالث هعظن ىأ حُج" دورا َلعباى والطقس الفصل-3

 . والخزَف الزبُع فصلٍ

 :اإلهزاضُت
 ٚرزٛمغ اٌذَ ِغشٜ اٌٝ رقً ِٕٚٙب اٌٙن١ّخ اٌمٕبح هش٠ك ػٓ اٌغغُ اٌٝ رذخً اٌجز٠شاد

 ِضً سمٛك اٌٝ اٌؼنالد ٘زٖ رزؼشك ػٕذِب فمو ثبٌزىبصش ٚرجذأ اٌضخ١ٕخ اٌؼنالد فٟ

 اٌض٠فبْ ٚرفشص اٌغشاص١ُ ٚرٕؾو اٌؼنٍخ عٛ ف١زغ١ش شْٚاٌم ثٛعبهخ ٌجؼنٙب اٌؾ١ٛأبد ٔطؼ

 فٟ اٌزٟ إٌؾ٠ٛخ اٌّٛاد رخش٠ت ٠ٚزُ اٌؼنٍٟ إٌغ١ظ ٚرخشة رٕىشص اٌٝ فزؤدٞ اٌؼنٍخ فٟ

 عٛائً رخشط اٌؼنٍخ ِٓ ِمطغ ٚفٟ,  االٔزفبؿ اٌٝ رؤدٞ ٚغبصاد ؽّٛمخ فززؾىً اٌؼنٍخ

 اٌذَ هش٠ك ػٓ اٌغشاص١ُ ٚرٕزؾش اٌٍْٛ عٛداء اٌّزفغخخ اٌضثذح سائؾخ رؾجٗ وش٠ٙخ سائؾخ راد

 . اٌؾ١ٛاْ ٔفٛق صُ ِٚٓ" ػبِب" عشص١ِٛب" د٠ِٛب" رغّّب ٚرغجت اٌغغُ أؾبء وبفخ اٌٝ

 : االبقار فٍ: الوزضُت األعزاض**
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 اٌؾ١ٛاْ خّٛي ٔالؽع ؽ١ش فغأح اٌّشك ٠ٚجذأ ا٠بَ( 5-1) ِٓ اٌؾنبٔخ فزشح رزشاٚػ

 ٠ظٙش رٌه ٚثؼذ ٚػشط اٌؾشاسح دسعخ فٟ عٚاسرفب اٌىشػ ؽشوخ ٚرٛلف اٌؾ١ٙخ ٚفمذاْ

 ٚاٌشلجخ ٚاٌىزف اٌىفً وؼنالد اٌضخ١ٕخ اٌؼن١ٍخ إٌّبهك فٟ اٌزٛصَ ٚ٘ٛ اٌشئ١غٟ اٌؼشك

 ِؤٌُ ٚغ١ش" ثبسدا ٠قجؼ ٌٚىٕٗ" ِٚؤٌّب" عبخٕب اٌجذا٠خ فٟ اٌزٛسَ ٘زا ٠ىْٛ,  ٚاٌقذس

 اٌزٕفظ ٠ٚقجؼ االفبثخ ِىبْ فؾـ ػٕذ لشلؼخ فٛد ٚرغّغ: لبرّب ٠ٚقجؼ اٌغٍذ ٠ٚغف

 ظٙٛس ثذا٠خ ِٓ ا٠بَ( 3-1) خالي إٌفٛق ٠ؾقً رٌه ٚثؼذ اٌؾشاسح دسعخ ٚرٕخفل" فؼجب

 . االػشاك

 : االغٌام فٍ

 ِٕطمخ ِٓ رٛصَ ٔالؽع ؽ١ش اٌّشك ثّغججبد ٍِٛس ٌغشػ ٔز١غخ اٌّشك ٠ىْٛ ِب" غبٌجب

 لشلؼخ فٛد ٠ٚغّغ اٌمٛائُ اؽذٜ فٟ اإلفبثخ وبٔذ ارا  ثؼشط اٌؾ١ٛاْ ٠قبة,  االفبثخ

 ٠ٚقجؼ ؽذ٠ذ ثنؼف اٌؾ١ٛاْ ٠ٚقبة اٌؾشاسح دسعخ ٚرشرفغ اٌّزٛرِخ إٌّطمخ فؾـ ٌذٜ

 . ثبٌٕفٛق اٌّشك ٠ٕٚزٟٙ اٌٛلٛف ػٍٝ لبدس غ١ش

 

 : التشزَحُت الصفت
 فزؾٗ ٚػٕذ,  فؾقٗ ػٕذ لشلؼخ فٛد ٌٗ ٠غّغ اٌزٞ اإلفبثخ ِٕطمخ فٟ االٔزفبؿ ٔالؽع* -

,  ؽبِن١خ سٚائؼ ِٕٙب ٚرٕطٍك اٌغٛاد اٌٝ ر١ًّ اٌٍْٛ وٕخدا اٌؼنالد ٚرىْٛ رؼفٕبد ٔالؽع

 اٌزغب٠ٚف فٟ ِق١ٍخ عٛائً ٚعٛد ِغ ٚاٌمٍت ٚاٌطؾبي اٌىجذ ػٍٝ ٔضف١خ ثمغ ٚٔالؽع

 (.4) ؽىً. ٌٍؾ١ٛاْ اٌذاخ١ٍخ

 :التشخُص
 . اٌزؾش٠ؾ١خ اٌقفخ ٚ اٌٛثبئ١خ اٌخٛاؿ ٚ اٌّشم١خ االػشاك ػٍٝ ٠ؼزّذ: الحقلٍ-

 أزفبؿ ف١ظٙش اٌىفً اٌؼنالد فٟ ِؾزجٙخ ادثّٛ" ػ١ٕ١ب شخٕض٠ ثؾمٓ: الوخبزٌ -

 .اٌّشك ظٙٛس ِٓ عبػخ 12ثؼذ اٌؾ١ٛاْ ٠ٕفك صُ(عبػخ36 خالي)ٚلشلؼخ

 ظٙٛس ِٓ األٌٚٝ اٌغبػبد ِٓ اثزذأد ارا فؼبٌخ اٌّؼبٌغخ رىْٛ أْ ٠ّىٓ :الدـــــالع

 .اٌغشاص١ُ ػٍٝ ٌٍمنبء اٌؾ٠ٛ١خ ٚاٌّنبداد إٌّبػٟ اٌّقً ٚٔؼطٟ األػشاك

 اٌّٛثٛءح األِبوٓ فٟ اٌشػٟ رغٕت -1 :تــــالىقاَ

 .إٌبفمخ اٌؾ١ٛأبد ؽشق أٚ دفٓ ٠غت-2

 اٌّؾزجٙخ أٚ اٌّش٠نخ اٌؾ١ٛأبد ػضي-3

 اٌىبًِ اٌّضسػخ ثٍمبػ" ع٠ٕٛب اٌّٛثٛءح ِٕبهك فٟ اٌؾ١ٛأبد رؾق١ٓ ٠غت :التحصُي

 .اٌؼشم١خ اٌغّشح ِٓ اٌؾ١ٛأبد ٠خٌٛلب ثبٌٛسِب١ٌٓ اٌّؼبًِ
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 لــــــــالس
TUBERCULOSIS 

 فٟ ٠ٚز١ّض اٌط١ٛس ٚثؼل اٌضذ٠بد ٠ق١ت" غبٌجب ِضِٕخ هج١ؼخ رٚ ِؼذ ِشك ًــاٌغ*

 اٌغغُ ِٕبهك فٟ ٚخٛاسط دسٔبد ٠ٚزؾىً اٌؾبالد أغٍت فٟ رٕفغ١خ ثبػشاك اٌضذ٠بد

 . اٌؼذٜٚ ٌطشق" رجؼب ٚرٌه

 : أٔٛاع ٌٚٙب اٌغً ػق١بد : الوسبب العاهل

 HUMAN TYPE اٌجؾشٞ إٌٛع -1

 BOVINE TYPE اٌجمشٞ إٌٛع-2

 AVIAN TYPE اٌط١شٞ إٌٛع -3

 MURIUM TYPE اٌمبسك إٌٛع -4

 ِمبِٚخ , ٘ٛائ١خ ِزؾشوخ غ١ش ٟٚ٘ اٌغشاَ ا٠غبث١خ ػق١بد ػٓ ػجبسح اٌغً ٚعشاص١ُ

 ٚ٘زٖ , د١ٕ٘خ ؽّؼ١خ ثطجمخ رؾبه اٌغشاص١ُ ٘زٖ اْ اٌٝ ٠ؼٛد ٚاٌغجت ٚاٌىؾٛي ٌالؽّبك

 رّٛد ٌٚىٕٙب ه٠ٍٛخ ٌّذح ٚاٌؾشاسح اٌغفبف رمبَٚ ٟ٘ ِزّؾفظخ ٚغ١ش ِزجزسح شغ١ اٌغشاص١ُ

 دسعخ ػٍٝ دلبئك ػؾش اٌٝ خّغخ ِٓ ٌّٚذح° َ 62 دسعخ ػٍٝ(  دل١مخ 3٣) ٌّذح ثبٌجغزشح

 رزأصش ال اٌغً ٚػق١بد% 3 اٌف١ٕٛي ِؾزمبْ رغزؼًّ اٌٍّٛصخ االِبوٓ ,ٌٚزط١ٙش° 1٣٣

 ٠غ١ٓثبٌغزشثزِٛب رزأصش ٌٚىٓ ثبٌجٕغ١ٍٓ

 :اٌؼذٜٚ ٚأزمبي اٌٛثبئ١خ

 اٌؼشثٟ اٌمطش فٟ ِٛعٛد ٚ٘ٛ اٌؼبٌُ دٚي ِؼظُ فٟ ٚاالٔغبْ اٌؾ١ٛاْ فٟ ِٕزؾش اٌّشك

 . اٌغٛسٞ

 : طزق بعذة العذوي اًتقال وَتن

 دخٛي ٠ٚزُ ٚاالٔغبْ االثمبس فٟ اٌشئ١غٟ اٌؼذٜٚ هش٠ك ٚ٘ٛ اٌزٕفغٟ اٌغٙبص هش٠ك ػٓ -1

 . االعزٕؾبق خالي ِٓ اٌؼذٜٚ

 رقبة اٌشم١ؼخ ٚاٌؾ١ٛأبد , ٍِٛصخ اػالف اٚ ِبء رٕبٚي ِٓ اٌٙن١ّخ اٌمٕبح هش٠ك ػٓ -2

 . اٌنشع ؽٍّبد ِٓ اٚ ٍِٛس ؽ١ٍت رٕبٌٚٙب ػٕذ

 . اٌغّبع اصٕبء فٟ اٌزٕبع١ٍخ االػنبء هش٠ك ػٓ -3

 . ِقبثخ األَ وبٔذ ارا اٌشؽُ داخً اٌغ١ٕٓ ٠قبة لذ -4

 . اٌغشٚػ خالي ِٓ اٌغٍذ هش٠ك ػٓ -5

 . ٚاٌط١ٛس االٔغبْ ٠ق١ت ٚوزٌه'' رمش٠جب اٌؾ١ٛأبد أٛاع ع١ّغ اٌغً ٠ٚق١ت

 :العذوي لحذوث الووهذة العىاهل وهي

 . ٌٍؼذٚح لبث١ٍخ اوضش اٌقغ١شح اٌؾ١ٛأبد رؼزجش:  اٌؼّش-1

  ٌالفبثخ غ١ش٘ب ِٓ لبث١ٍخ اوضش اٌنؼ١فخ اٌؾ١ٛأبد: اٌؼبِخ اٌؾبٌخ-2
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 . ٌالفبثخ اٌّّٙذح اٌؼٛاًِ اخطش ِٓ ٚا١ٌّبٖ ائ١خاٌغز ٌٍّٛاد إٌظبفخ ػذَ ِٓ: اٌزغز٠خ-3

 رغبػذ اٌؾذائك رٕظ١ُ ػذَ ٚوزٌه اٌؼذٜٚ أزمبي ٠غًٙ اٌؾ١ٛأبد ث١ٓ االصدؽبَ: اال٠ٛاء -4

 . اٌّشك ٚعٛد ٍٝػ

 :االهزاضُت
 اٌزٙبثٟ رفبػً ؽذٚس اٌغغُ فؼً سد ٠ٚىْٛ دخٌٛٙب ِىبْ فٟ رغزمش اٌغً عشاص١ُ دخٛي ػٕذ

 اٌظب٘ش٠خ ٚاٌخال٠ب اٌغً عشاص١ُ ػٓ ػجبسح ٘ٛ اٌزٞ اٌذسْ ٠زىْٛ ؼ١ٍّخٌ ٌٙزٖ ِٛمؼٟ ٔٛػٟ

 ِغٙش٠خ فغ١شح دسئٗ فزؾىً اٌٍّفب٠ٚخ اٌخال٠ب ِٓ صخ١ٓ غالف ِغ ثٙب اٌّؾ١طخ ٚاٌؼّاللخ

 .اٌٍْٛ سِبد٠خ

 اٌزٕىشص ٠ٚزٛعٗ ثبٌّشوض ثبٌزٕىشص ٚرقبة اٌذ٠ِٛخ االٚػ١خ ِٓ خب١ٌخ رىْٛ ٘زٖ اٌذسٔبد

 . ٚرزؾغش فززىٍظ االِالػ ثؼل ثٙب ٚرزشعت ٌٍخبسط

 :  اٌّشم١خ االػشاك

 ٠ّىٓ ؽ١ش ِالؽظزٗ ٠ّىٓ ال ِضِٓ" غبٌجب ٚاٌّشك اٌؼذٜٚ ٌطشق" رجؼب االػشاك رخزٍف

 اعجبة دْٚ اٌؾ١ٛاْ ٘ضاي عٜٛ ؽٟء اٞ ٔؾب٘ذ ٚال اٌؼبَ ؽزٝ اؽٙش (6) ِٓ ٠ظً اْ

 ِقبة اٌؾ١ٛاْ ْا اٌؾه ٠ٌٛذ ِب ِٓ اٌشهجٟ اٌقجبؽٟ اٌجمشح ٚعؼبي ِزّٛعخ ٚؽشاسح

 ثبعٙبي اٌؾ١ٛاْ ٠قبة ثبالِؼبء االفبثخ رٛمغ ؽبي فٟ ٚٚالف عبف ٚاٌؾؼش ثبٌغً

 وزٌه ٚرقبة اٌزٕفغ١خ االػشاك رؾزذ ثبٌشئخ االفبثخ االؽزذاد ٚػٕذ  ثبِغبن ٚ ثزٕبٚة

 ٌخطٛسرٗ وج١شح ا١ّ٘خ رٚ اٌغً ػٓ إٌبرظ اٌنشع اٌزٙبة فبْ وزٌه , فزنخُ اٌجٍغ١ّخ اٌؼمذ

"  ٚاؽ١بٔب عؼبي ثقٛسح ٠ٚظٙش" سئ٠ٛب" اٌزٙبثب ٚٔالؽع ٚاٌّبػض االغٕبَ ػٕذ شعاٌن ػٍٝ

 . اٌٙنّٟ ٌٍغٙبص اٌجٍغ١ّخ اٌؼمذ ٚرنخُ اعٙبي ِغ ِؼ٠ٛخ رمشؽبد رؾذس

 

 

 


