
                     DISEASEالمرض  

 الوطني  االقتصاد  موارد   وزيادة الحيوانية  بالثروة  الحيوان أمراض  عالقة

  الالزم الغذاء تأمينولغرض   والنباتي   الحيواني  بشقيه  الغذاء علىالعالمي   الطلب  لزيادة نتيجة 

  لذلك زاد االهتمام  بالمنتجات الحيوانية    مايتعلق خاصة  العالم سكان  من المتزايدة لإلعداد 

  توفير  خالل من  للحيوانات  اإلنتاجية الكفاءة رفع خالل  من  بكل أنواعها   الحيوانية الثروة تحسين ب

وطرق      الحيوانات  تربية   في الحديثة الطرق  واعتماد   المناسبة  والنوعيات  بالكميات  العلف

ريعتمد على ما تملكه من ثروة حيوانية  . وال يخفى علينا أن أقتصاد بعض الدول صاتكاثرها 

 ومنتجاتها ولذلك تسعى دائما الى تطويربرامجها للمحافظة على هذه الثروة وتنميتها. 

  األمراض   مختلف من الحيوانية الثروة  حماية المالئمة ل الصحية  الظروف توفير   إلى  باإلضافة

التي تعطى بأوقاتها المحددة لمنع حدوث  من خالل برامج اللقاحات   العلمية الحديثة الطرق  بأتباع

ض أصال لذلك صارالطب الحديث هو طب وقائي ال طب عالجي بسبب الكلفة العالية  امراال

 .  لالدوية والن هناك أمراضا غير قابلة للشفاء 

   :  الحيوان على  األمراض  تأثير

 شاكل: المتسبب االمراض بمشاكل عديدة تسبب خسائركبيرة في االقتصاد ومن اهم تلك 

 الحلوبة.  الحيوانات  في  الحليب  أنتاج  توقف أو  انخفاض  .1

او رداءة في   اليافعة الحيوانات  في  النمو  أعاقة  أو البالغة الحيوانات  في  الوزن فقدان .2

 .   اللحم والحليب 

 .   الجلدية األمراض  في كما  الصوف  سقوط  في وتسببها  الجلد  تخريب  .3

  في الحيوانات  من كبيرة  إلعداد   اإلصابات  أو الهالكات  من موجات  حدوث  تسبب  وقد  .4

 .   الخبيثة الجمرة بمرض  اإلصابة  في  كما .  واحد   آن

  مرض   في كما  الحوامل خسائر في االجنة في االناث  إلى األمراض  بعض   تسبب  قد   .5

 .  الساري اإلجهاض 

  التي .   Zoonotic Diseases المشتركة  األمراض  دور الجميع على   اليخفى كذلك .6

وحمى    Tuberculosis السل مرض  مثل  اإلنسان  إلى بأنتقالها   العامة الصحة  على   تؤثر

 .  وغيرها (  الكلب  داء) السعار ومرض   مالطا وانفلونزا الطيور

 

 :  العراق  في الحيوانية  الثروة  تنمية عملية   تعيق  التي المهمة األمراض 

  وديدان  واألمعاء المعدة وديدان  الكبد  كديدان  الداخلية  الطفليات  عن  المتسببة األمراض .1

 .   والنغف  والقمل  كالقراد   الخارجية  والطفيليات   الرئة

  األبقار في  والبابيزيا  واالنابالزما   الثايليريا  مرض  مثل  االوالي  عن   المتسببة  األمراض . 2

 .  والماعز واألغنام 

 



  في   Black Leg األسود  والساق   األغنام في  Enterotoxemia المعوي التسمم  مرض . 3

 Foot  الظلف وتعفن  الحيوانات  جميع  في وسيال  والبر  األغنام  في  الخبيثة  والجمرة   األبقار 

Rot   واألغنام.   األبقار  في 

 .  البقري والطاعون  FMD  القالعية الحمى مثل الفايروسية األمراض . 4

 

   المرض

  اعضاء او  انسجة تركيب   او  وظيفة  في  مؤقت أو دائميتغير  أي على  يطلق   مصطلح بأنه  يعرف  

 :  يلي  ما  ألي سبب كان ومن الممكن أن نجمل أالسباب الى  المختلفة  الجسم

 االورام , الرضوض ,  الجروح ,   الكسور تتظمن والتي :  ميكانكية  اسباب  -1

  في غريبة اجسام  وجود و  ,  التهوية وردائة  واالجهاد  التعب  وتشمل :   فيزيائية  اسباب  -2

 قد تؤدي الى التسمم الغذائي.  الطعام

   .لالدوية  الخاطئة االستعماالت , السامة  النباتات  الى التعرض :   يائيةكيم اسباب  -3

 . المايكوبالزما ,   الفطريات ,   الفايروسات , بالبكتريا  االصابة :  جرثومية  اسباب  -4

 واالوليات , الرئة بديدان االصابة  مثل بالطفيليات  االصابة  تشمل   والتي:    طفيلية اسباب  -5

   بالحلم  االصابة  مثل الخارجية وطفيليات 

 الهظم  عملية  في اضطراب ,  والفيتامينات   والمعادن االمالح نقص :    غذائية   اسباب  -6

 . الجنينية التشوهات  تشمل   والتي:    وراثية  اسباب  -7

 :  األمراض  منشأ

  أو  الفايروسات  أو   Bacteria الجراثيم  عن  المتسببة األمراض :  خارجي  منشأ ذات . 1

  السموم  أو  البرودة  أو  الحرارة أو Trauma  كالكدم حية   غير  عوامل أو  البروتوزوا 

 .    الغذائي  النقص  أو  الكيميائية 

   Tumors الخبيثة  األورام أو Endocrine الصماء الغدد  اختالل مثل :  داخلي  منشأ ذات . 2

 .  العمر  تقدم نتيجة   التنكسية أو

 :    إلى األمراض  تصنف 

  وجود  بسبب   تحدث  التي  األمراض  وهي :  Infectious diseases  الخمجية  األمراض. 1

 .  المرض  يحدث   والذي  الجسم  على   أو الجسم داخل إما غريب   حي كائن 

  بسبب  تحدث  التي  األمراض  :  Non Infectious diseases  الخمجية  غير  األمراض. 2

 .  حية  غير عوامل 

 :    الخمجية األمراض مسببات 



  الحيوانات  في  المرضية البكتريا  تسببها  عديدة  أمراض  وهناك. Bacteria  : 1   الجراثيم  .أوال

     Metritis الرحم  وإلتهاب , Pneumonia الرئة  ذات  و  , Mastitis  الضرع إلتهاب : مثل

   Anthraxالخبيثة والجمرة,  Listeriosis الثول  ومرض ,  Arthritis المفاصل  إلتهاب  و    

, مرض السل الذي يصيب  Enterotoxemia  المعوي التسمم , Tetanusالكزاز ومرض ,  

 Hemorrhagic Septicemia, عفونة الدم النزفية Tuberculosis العديد من الحيوانات  

 الذي ينتقل لالنسان مسببا حمى مالطا.  Brucellosisمرض االجهاض الساري 

منها أمراض و سريعة العدوى  : تسبب عدة أمراض  Viruses ( الفيروسات) الحمات   .ثانيا

 Foot  القالعية  الحمى ومنها مرض وتسبب خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية  خطيرة,  

and Mouth Disease الجدري , مرض   :Pox داء الكلب , Rabies الطاعون , ومرض  

   .Cattle Plague البقري 

التهاب الرحم في االبقار  : وتسبب أمراضا منها :  Mycoplasma   المايكوبالزما  .ثالثا

                وكذلك التهاب الضرع والتهاب الرئة والتهاب المفاصل وغيرها.             

                            Ring Worm الحلقي القوباء داء:  Fungi  الفطريات .رابعا

( الصفراء الحمى) الثايليريا  :  : وتسبب االمراض التالية   Protozoa  االوالي  .خامسا

Theileriosis  البابيزيا ,Babesiosis مرض االنابالزما  , Anaplasmosis  ,   

                                                            Coccidiosis الكوكسيديامرض 

, الديدان الشريطية  Liver Flock الكبد  ديدان  مرض :   Parasites الطفيليات سادسا.

Tape Worm ديدان الرئة ,Lang Worm ,  الجربMane  النغف ,Bot Fly . 

 

 :  كيفية تشخيص أالمراض 

 :    على باالعتماد  عام  بشكل  الخمجية  األمراض  تشخيص   يتم

   Case History   المرضي  الحالة تاريخ .1

  أولي  تشخيص تساعدنا في    واضحة  صورة اعطاء  في المرضية  الحالة تاريخ   من يستفاد 

  من حالة مرضية   الحيوان يعانيه مايتم توجيه االسئلة الى المربي لمعرفة    يتم  حيث  مرض لل

  واالدرار التغوط  وطبيعة والماء للعلف الحيوان  ة شهي حول االستفسار االسئلة  وتشمل 

 :  شملت  تيوال به   خاص  حالة تاريخ  مرض  لكلو  , والتنفس

 .   القطيع  من  المصابة للحيوانات  المئوية النسبة وهي   Morbidity Rate:    اإلصابة نسبة 



  المصابة  الحيوانات  من  الهالكة  للحيوانات  المئوية  النسبة  Mortality Rate:   الهالك نسبة 

  المعدية األمراض  جميع  عامة  وبصورة  هالك حاالت فردية او هالك جماعي. :  أما  وهي.  

 . معدية هي   الخمجية األمراض  كل ليس  ولكن   خمجية  هي

 

  الحيوان  على  تظهر  التي  العالمات  وهي     :Clinical Signs السريرية العالمات. 2

 والتي تعطي فكرة واضحة عن توقعنا للمرض  المصاب 

 

 :   Laboratory Diagnosis المختبرية  الفحوصات. 3

 Nasal Swab:  منخريه  مسحات . Blood Smear  2:  الدم  من مسحات . 1

 .  الظاهرة  اآلفات  ومن  النضحية أو القيحية اإلفرازات  من مسحات . 3

    الحليب  من نماذج. Placenta       5: المشيمة  من  نماذج.  4

 .   الدماغ أو األمعاء من  جزء مثل  الداخلية األعضاء من جزء  أخذ . 6

 البراز  من  نماذج   أخذ . 8       البول من  نماذج   أخذ . 7

   Skin Scraping: الجلد  من  قشطات  فحص . Tissue Culture   10:  النسيجي  الزرع . 9

 .  للعالج  االستجابة. post mortem .  12 المرضي  التشريح . 11

 

 : الجزء العملي

 :   للحيوان المميزة العالمات 



  الحيوانات  من  معينة  انواع تصيب  التي االمراض  من  العديد  هنال :  species  الحيوان نوع

  اكثر  الخيول  تكون  كما ,  الخيل  خناق,    البقري الطاعون  مثل,  اخرى  انواع  الى  تنتقل وال 

  اكثر واالغنام الماشية  تكون   كما الماشية عن المعدة وتمزق  االمعاء بالتواء  لالصابة عرضة 

 .  الخيلية الفصيلة عن   الخبيثة  الجمرة بمرض   لالصابة تقبال 

  المرضية  الحاالت  من كثير تشخيص   في  الحيوان ساللة من  يستفاد :   Breed الساللة

  milk fever  الحليب  حمى  بمرض   الحلوبة الحيوانات  تصاب   فمثال وتحديدها   وعالجها

  تحمل  اكثر العراقية السالالت   كذلك, اللحم وانتاج   التسمين   حيوانات  في  وجودها  ويندر

 . المستوردة السالالت  من للمرض 

  االناث  اصابة حالة  في كما  الواحد  الجنس  تصيب   االمراض  بعض  هناك :  Sex:    الجنس

 .  والفتق  الحالب  بحمى لالصابة تقبال  اكثر  الذكر يكون   حين  في الضرع  بالتهاب 

  رئيسي  بشكل   تصيب  امراض  هناك  حيث  جدا مهم  الحيوان  عمر  معرفة ان :   Age العمر

  االصابة,  االبيض  باالسهال  واالصابة  الخيل  خناق  مرض  مثل الوالدة الحديثة الحيوانات 

 . الكساح مرض ,  المعوي  التسمم بمرض 

  خاصة  االمراض  من  العديد  تشخيص  على  يساعد  قد  الحيوان  لون  تدوين  ان :  Color  اللون

 االبقار ,   الخيول في الحيوان جسم من  البيضاء   المناطق  اصابة مثل  الجلدية

  في  كما  الجسم  وزن   في والسريع الحاصل النقصان نتيجة  المرض  شدة يحدد :   Size  الحجم

  كما ,   المزمنة  باالمراض   االصابة عند   الوزن في  التدريجي  النقصان  او  الحادة االمراض 

 . العالجية  الجرعة  احتساب  في  الحجم من يستفاد 

 عالمات الصحة في الحيوان 

ورغبتها في االكل  من المهم التركيزفي الحقل على حركة الحيوانات ونشاطها وردة فعلها  

 والشرب ومرات التبول ولون البول وكذلك مرات البراز ولونه, ثم عيلنا أن نتعلم قياس: 

 Temperature  الحرارة  درجة*

  عند  معرفتها يجب  التي  االولية  الفحوصات  من تعد   الحيوان لجسم الحرارة درجة  قياس ان

  للموازنة  انعكاسات  اال هي  ما  الجسم جرارة  درجة ان  حيث  للحيوان  العام  الفحص  اجراء

 .  الجسم  خارج من والمفقودة  المكتسبة الحرارة  بين

  عمود   انزال لغرض  عدة  مرات  نفضه  بعد   الطبي المحرار باستعمال الحرارة  درجة تقاس 

  ويترك  دائرية بحركة المستقيم  في المحرار ادخال  ثم للمحرار  البصلية النهاية وتزيت   الزئبق

  للمستقيم  المبطن  المخاطي  للغشاء مالمسة للمحرار  البصلية النهاية  تكون   بحيث  دقيقتين  لمدة

   وتتم القراءة. قطن  بقطعة  وينظف  المحرار  يسحب   ذلك وبعد 

 :    الحيوان  في  النبض  فحص *



  الجهاز عمل  وكيفية   عام  بشكل  للحيوان الصحية  الحالة مدى  لمعرفة النبض  فحص  يستخدم 

  المعصمي الشريان من  والجاموس  االبقار في النبض  فحص  يتم خاص  بشك  الدموي

  الناحية  تحت   الواقع الوجهي الشريان  بواسطة  او  للذيل السفلية  الجهة  من وذلك  الوسطي

  تحت   الواقع الوسطي الشريان  ومن   الماضغة العضلة  امام االسفل  الفك  لعظم  الوحشية 

 .    االمامي للطرف االنسية  الناحية  من  الخلفية  السطحية العضلة

  لعظم االنسية  الجهة من  الخارجي الفقمي الشريان من النبض   قياس  يتم  فقد  الخيول  في اما

  من او  واالذن  العين قاعدة بين  الواقع المستعرض  الوجهي الشريان  من  وكذلك االسفل  الفك

  المشط لعظم  الوحشية  الناحية  في  الواقع  الكبير المشطي  الشريان  من او الوسطي الشريان 

  الشريان من والعجول   الماعز,   االغنام,   القطط,  الكالب  عند  النبض  يقاس  بينما   الكبير

 . الفخذي

  بواسطة اعاله  المذكورة  الشرايين من واحدة  دقيقة مدى على  النبض  قياس  يتم:    مالحظة

    . خفيف بشكل  الشريان  على متجاورين  اصبعين  بصمة  وضع 

 

 



  Signs of health and disease in animals   اتالحيوان عند والمرض الصحة عالمات

 لدى المرض وعالمات الصحة عالمات معرفة هي للحيوان الصحية الرعاية اولويات أولى إن

 .الحيوان

 :السليم الحيوان عالمات من

 .طبيعية بصورة وينتج وينمو ويتحرك ويستجر ويشرب يأكل -

 .باللحم مكتنز والجسم, ناعم أملس بشعر ومكسو ناعم جلده -

 .العيوب من وخالي سليم والفم نظيفتين األنف وفتحتي ونظيفتين والمعتين صافيتين العينين -

 .األوساخ من نظيفة الحيوان ومؤخرة طبيعي بشكل ويتبول يتبرز -

                    .الذكور لدى سليمة والخصيتين ثاالنا لدى الشكل منتظم القوام إسفنجي الضرع -

 .والجروح األورام من وخالية سليمة يجب أن تكون واألظالف القوائم -

 

 :المريض الحيوان عالمات من

 .تماما الشهية انعدام أو واالجترار والشرب لألكل الشهية قلة تالحظ قد -

 .الشفتين وعلى الفم داخل عفنة وجروح اللعاب من وكثير ومخاط وأوساخ دموع تالحظ قد -

 الظلفين بين وجروح والفخذين الذيل وتحت الحيوان جسم على منتشرة حبوب تالحظ قد -

 .وعرج

, الحيوان جسم فتحات من سوائل او وعطاس وزحار وانين وكحة سعال صوت يسمع قد -

 .حيوانات عدة في إجهاض أو متسخة التناسل وفتحة

 .اليدين وبين الفك تحت وورم والمهبل العينين اصفرار أو الحيوان هزال -

 .وسقوطه الضرع ازرقاق وأحيانا, الحليب وتغير وسخونة واحمراره الضرع ورم -

 ......الرأس أو الكرش نفخة أو الحيوان جسم على أورام -

 ومرض صحة على المؤشرات أهم من تعتبر والتي, الحيوان جسم حرارة درجة ارتفاع -

 .الحرارة درجة قياس طرق على التدريب المزارع على لذلك الحيوان

 ولكن,  مرض وجود الى تشير أن بالضرورة ليست:  posture  الطبيعية غير الوضعة  -

 .  مرض وجود الى تشير قد أخرى عالمات يرافقها عندما

 .  الظلف تعفن أو المفاصل التهاب في كما األطراف وضع



 . المعوي التسمم في كما األطراف وتباعد الرأس رفع

  Milk Fever الحليب حمى في كما الخاصرة باتجاه الرأس وتدوير الرقود

 . بالكزاز اإلصابة على تدل واألذان األطراف صالبة

 . الظلف وتعفن المفاصل التهاب في كما المتعثرة المشية: Gait:  المشية -

 .Listeriosis الثول داء في كما دائري بشكل المشية

 .  الحلقي القوباء داء في كما الوجه على حلقات شكل على أفات وجودالجلد :    -

 . الجرب في كما الجلد على أفات ووجود الصوف تساقط

 . الجلد من وبروزها اللمفاوية العقد تضخم

 سمين أو نحيف أو طبيعي) الجسم حالة هو بالظرف المقصودCondition:     الظرف -

 عالمات يرافقه الهزال,   Emaciation والهزال النحافة بين االختالف( . هزيل أو

 العملي االنجاز ويقل جاف الجلد,  فقير الجسم غطاء يكون الهزيل فالحيوان إضافية

                   وظائفه في طبيعي فيكون النحيف الحيوان أما.  للحيوان

 

 الحيوان في والمرض الصحة مؤشرات

-38,5 األبقار 5م40 -38,5 األغنام: القراءات الطبيعية هي  بالجسم الحرارة درجة - 1

 .مريض فالحيوان اصغر أو اكبر كانت إذا إما 5م 40 -37 الجمال 5م39,5

  النبض - 2

 التنفس - 3

  المخاطية األغشية - 4

 السطحية اللمفاوية الغدد - 5

 واألظافر والقرون والبشرة الجلد - 6

 

 العدوى مسببات انتقال طرق

 :  المريضة والحيوانات األفراد مع المباشر التماس. 1

 الحيوان مسح عند أو المصابةبالبروسيال للحيوانات الخارجية التناسلية لألعضاء األبقار لحس

 الحيوان من المرض ينتقل الطبيعي التلقيح عند أو الحلقي القوباء بداء مصاب بحيوان السليم

 .السليم الحيوان إلى المصاب



 لنل استعملت أن لها سبق التي والقاطرات كالناقالت الملوثة والعدد المواد مع التماس. 2

 .  مريضة حيوانات

 .  منه تعاني والتي للمرض الحامل الحيوان مع التماس. 3

 على القدرة لها التربة في تعيش التي الجراثيم أبواغ أن حيث التربة مصدره الذي الخمج. 4

 طريق عن اإلصابة وتحدث األنسجة إلى الدخول لها سنحت أذا الحيوانات في المرض أحداث

 .  الكزاز في كما الجلد جروح

 الطفيليات ببيوض المراعي تلوث مثل. واألكل الماء تلوث خالل من يحدث الذي الخمج. 5

 .الداخلية

 تربية عند ولكن بعيدة لمسافات الجراثيم الهواء الينقل.  الهواء مصدرها التي االخماج. 6

 والمسعولة المعطوسة الرذاذ قطرات تنقل ما غالبا   الحظائر داخل بعضها من بالقرب الحيوانات

 أقل الغبار ذرات وتعد.  السليم إلى المريض الحيوان من العليا التنفسية الممرات من الجراثيم

 .  المرض تحدث التي الحية الجراثيم لنقلها شيوعا  

 في الصفراء الحمى مرض مثل البعوض,  القمل,  القراد.  للدم الماصة الحشرات طريق عن. 7

 . األبقار

 والباستوريال الرئوية والمكورات السبحية المكورات في كما طبيعيا   محمولة بجراثيم اإلصابة. 8

 وتحدث ظاهريا   سليمة تبدو أنها مع للمنخر المخاطية األغشية على توجد أن يمكن والتي

 .  كان سبب وألي للجسم الدفاعية القوى تضعف عندما اإلصابة

 عالية جراثيم مع يتعاملون الذين األشخاص في ويحدث المختبر في المكتسبة اإلصابة. 9 

 . الضراوة



 : Immunityالمناعة 

 : نوعان وهي معين مرض ضد الجسم مقاومة وهي :المناعة

 Natural (non-specific) immunity( الالنوعية أو الفطرية) الطبيعية مناعة-أ

 بشكل فاعليتها وتتطور وتنمو والديه من الحيوان او الكائن الحي يرثها التي المناعة وهي

 والميكروبات الغريبة األجسام غزو مقاومة في الوالدة مند عملها ويبدأ حياةال تطور مع طبيعي

 النوعي التعرف إلى تحتاج وال محددة خلطيه أو خلـوية عوامل علي آليتها تعتمد وال الضارة

 المناعة تعريف ويمكن المناعي بدورها للقيام الغازية الغريبة األجسام أو الدقيقة األحياء علي

 المناعة من النوع هذا و وخلوية وكيميائية ميكانيكية دفاعية خطوط عن عبارة أنها على الطبيعية

 : آالتي من يتكون

 -: Mechanical barriers الميكانيكية الحواجز -1

 الدفاع خط تمثل وهي الغريبة واألجسام الضارة الدقيقة األحياء لدخول المعيقة الحواجز وهي

 الغريبة المواد أو والفيروسات الجراثيم اختراق أو التصاق بمنع تقوم حيث الجسم عن األول

 -: آالتي األغشية أو للجلد

 

 األحياء لدخول ميكانيكي عائق يعتبر الجروح أو العطب من والخالي السليم الجلد:  الجلد -ا

 خط الجلد ويعتبر للجسم واقي كغالف الجلد يعمل حيث الجسم إلى الغريبة واألجسام الدقيقة

 . اإلصابة من لوقايته العائل جسم في األول الدفاع

 

 واألغشية بالجلد الدقيقة األحياء التصاق منع علي يعمل ميكانيكي عائق أيضا يعتبر: الشعر -ب

 . المخاطية

 

 الجهاز مثل خارجي، اتصال لها التي الجسم أعضاء كل في توجد التي: المخاطية األغشية -ج

 . األعضاء تلك بخاليا والجراثيم الغريبة األجسام التصاق يمنع مخاط تفرز ، والتنفسي الهضمي

 الجهاز في تتواجد كالتي( : ciliated epithelial cells) األهداب ذات الظاهرية الخاليا -د

 حركة بواسطة المخاطية بالطبقة العالقة الصلبة والجزيئات الجراثيم وإخراج بحجز تقوم التنفسي

 الدقيقة األحياء من للعديد مضاد تأثير لها للمعدة، واألنزيمية الحمضية اإلفرازات -هـ األهداب

 .الفم عبر تدخل قد التي

 منظف دور لهما والعرق اللعاب -و



 أن كما ، للعين تدخل قد التي الغريبة واألجسام الصلبة الجزيئات إزالة علي تعمل:  الدموع-ز

 . الميكروبات من العديد علي القضاء علي القدرة لها العين تفرزها التي األنزيمات

 . التبول عملية أثناء وغيرها الميكروبات إزالة في تساعد حيث ، البولية المسالك -س

 واألجسام الجراثيم طرد خالل من منظف دور لها كلها واإلسهال، القيء، السعال، العطس، -ك

 . الجسم خارج إلى الغريبة

 لنمو مالئم غير حامضي وسط تعتبر الحيوانات واناث النساء في المهبل إفرازات:  المهبل -ل

 الجراثيم

 

 -:The chemical barriers الكيميائية الحواجز-2

 

 الدفاعية الخطوط من وتعتبر دفاعي دور لها الكيميائية الجسم وإفرازات سوائل من العديد

 -: آالتي تشمل واإلفرازات السوائل وهذه الجسم في الطبيعية للمناعة األولية

 الجراثيم من العديد لنمو مثبط حامضي وسط الجلد سطح تعطي( : perspiration) التعرق -ا

 الليزوزيم أنزيم وكذلك العرق محتويات من هو الذي( lactic acid) اللكتيك حامض مثل ،

(Lysozyme. ) 

 الكرام الموجبة الجراثيم خصوصا للجراثيم القاتل الاليزوسوم أنزيم علي يحتوي الدمع -ب

(gram . )+ 

 قد التي الجراثيم غالبية قتل علي قدرة له المعده تفرزه الذي HCL الهيدروكلوريك حامض -ج

 . الفم عبر تدخلها

 في األنزيمات بعض وجود كذلك الجراثيم، من العديد لنمو مثبط حمضي وسط يعتبر:  البول -د

 .البولية المجاري في توجد قد التي الجراثيم من التخلص على تعمل البول

 قبل من تفرز حالة أنزيمات عن عبارة وهي -:Lysozyme( الليزوزيم) الحالة األنزيمات -هـ

 أنها كما(  المخاطية األغشية وخاليا البيضاء الدم كريات مثل) الجسم في الخاليا من الكثير

 وسوائل اللعابية الغدة وإفرازات والبول والعرق الدمع مثل الجسم إفرازات من العديد في توجد

 تعمل حيث للجراثيم مضاد تأثير لها األنزيمات وهذه ، الشوكي النخاع سائل عدا األخرى الجسم

 .وقتلها الغازية البكتريا غشاء تحليل علي

 تقضي أحماض علي الحتوائها للمرأة التناسلي الجهاز تحمي:  النساء في المهبلية اإلفرازات -و

 . الميكروبات علي



 أو تأثير) تبادلي تفاعل خالل من وظائفه يؤدي المناعي الجهاز:  Cytokines السيتوكينات -س

 من يحدث أن أما المتبادل التأثير هذا ، الخاليا مختلف بين معقد( interactions متبادل فعل

 بتوسط أو( by direct cell to cell contact) والخلية الخلية بين المباشر االتصال خالل

pharmacological agents ، السيتوكينات تسمي التي المتعددة الببتيدات الوسائط هذه واهم 

(cytokines.)اإلصابةوالجروح ضد العائل لدفاعات هام وسيط تعتبر السيتوكينات (injury )، 

 هي السيتوكينات( .acute and chronic inflammation) المزمن أو الحاد االلتهاب وضد

 و المناعية الغير الخاليا وكذلك المنشطة المناعية الخاليا من ديدالع تفرزها بروتينات عن عبارة

 أداء على تؤثر ،( intercellular messenger proteins) بروتيني خلوي كساعي تعمل

 هما نوعان ومنها. الجسم في أخرى فسيلوجية أجهزة مع وتربطة لوظائفه المناعي الجهاز

 Interferon واالنترفيرونات interleukins االنترليوكينات

 الطبيعيةللبالزما المكونات أحد وهي: )  Complement system المكمل أو  المتمم جهاز -ك

 الجسم دفاعات في وفعال أساسي دورة لها سكري بروتين أو بروتين 20 من كثر ا من وتتكون

 . الغريبة واألجسام الميكروبات غزو ضد المختلفة

 

 -( :الطبيعية الخلوية المناعة) الطبيعية المناعة في المشتركة الخلوية العوامل أو الحواجز - 3

 الحي الكائن دفاعات في الخلوية الحواجز هي تعتبر المختلفة بأنواعها البيضاء الدم كريات

 الكثير تستطيع األحيان من كثير في أنه حيث الجسم في واألساسي الثاني الدفاع خط هي وتعتبر

 الحواجز تتدخل وهنا العائل لجسم والكيميائية الميكانيكية الحواجز اختراق من الميكروبات من

 أو البلعمة بواسطة عليها القضاء خالل من الغازية الميكروبات تلك ضرر منع بأنواعها الخلوية

 .الغازية الميكروبات لتلك المضادة النوعية الكلوبيولينات إنتاج خالل من

B-الحيوان او اإلنسان يكتسبها التي المناعة وهي معينة جراثيم ضد نوعية وهي: مكتسبة مناعة 

 باحد اكتسابها ويتم المضادة األجسام تتكون حيث الوالدة وبعد الرحم في تطوره و نموه أثناء

 : إما التالية الطرق

 الصمغية المواد من مضادة أجسام يكتسب الرضيع و الجنين إلى األم من المشيمة طريق عن -1

 .الحليب في

 المضادة األمصال و اللقاحات بواسطة الحقن اوعند الميكروبية لإلصابات التعرض عند -2

 نوعية و متخصصة المكتسبة المناعة تعتبر لذلك و الفيروسات و للبكتيريا

 :إلى وتقسم الطبيعية المكتسبة المناعة: اوال

 :الفعالة الطبيعية المكتسبة المناعة - أ



 يقوم حيث سمومها أو بالميكروبات اإلصابة بعد لحمايته للجسم فعل كرد تحدث التي هي و

 المناعة هذه عادة تكون و منتجاتها و الميكروبات ضد متخصصة مضادة أجسام بإنتاج الجسم

 . األمد طويلة

 انتقال نتيجة سلبي بشكل الفرد عليها يحصل التي هي و: السالبة الطبيعية المكتسبة المناعة - ب

 بالنسبة الطبيعية الرضاعة طريق عن او الجنين الى المشيمة عبر االم من المضادة األجسام

 طريق عن الفرد الى تنتقل االم تلقيح نتيجة تتكون التي المضادة األجسام ان لوحظ قد و للرضيع

 . الفعالة المكتسبة المناعة مع مقارنة قصيرة لفترة وتبقى ايضا الرضاعة و المشيمة

 الصناعية المكتسبة المناعة:  ثانيا

 حماية الجسم تزود التي و باالمصال او اللقاحات ببعض الفرد حقن عند الناتجة المناعة هي و

 :الى تقسم و مؤقتة

 أشباه او المضعفة او الميتة بالجراثيم الجسم حقن عند وتتم: فعالة صناعية مكتسبة مناعة - أ

 . الثالثي واللقاح األطفال شلل لقاح مثل Toxiod السموم

 المضادة باألجسام تزويده بعد الجسم يكتسبها التي وهي: السالبة الصناعية المكتسبة المناعة - ب

 . الفيروسي الكبد التهاب مثل األمصال حقن او الصناعية

 



  Diseases of the digestive system  الهضمي الجهاز أمراض

 : االتية األجزاء من المجترة الحيوانات في الهضمية القناة تتكون:  الهضمية القناة

 الفك في األسنان من كبيرة مجموعة على ويحتوي الهضمي الجهاز من جزاء أول هو الفم ـ 

  األغنام في الفكين على تتوزع أو األبقار في السفلي

 التي الغدد من مجموعة يوجد كما البلعوم إلى الفم من ليمر الغذاء دفع عملية في يساعد اللسان_ 

 .الفم في تفتح اللعاب تفرز

 :  البلعوم ـ 

 ليصل الغذاء دفع عملية في تساعد التي العضالت من مجموعة به ويوجد مباشرة الفم ويلي

 تقوم العضالت من مجموعة بتكون المعدة بداية إلى البلعوم نهاية من يمتد:  المرئي ـ. للمرئي

 المعدة داخل إلى الطعام نقل على تساعد الدودية بالحركات عليها يطلق الحركة من نوع باحدث

 :  المعدة ـ. 

 Rumen الكرش وهي أجزاء(  غرف اربعة) أربعة من تتكون مركبة معدة المجترات معدة

 (.المنفحة)او واالنفحة والورقية والشبكية

 :  الهضمي الجهاز وظيفة

 .  والماء الغذاء تناول -أ

 تتمثل حيوية عمليات أربع طريق عن الهضمي الجهاز وظيفة وتتم وامتصاصه الغذاء هضم -ب

 :  التالي في

 .  Motor function الهضمي الجهاز حركية -1

 .  function Secretory اإلفرازية الوظيفة -2

 .  Digestive function الهضمية الوظيفة -3

 . Absorptive function االمتصاصية الوظيفية -4

 : الهضمي الجهاز اضطرابات أعراض

 .  الخوار -1

Inanition -2 .الالحيوية 

Dehydration &shock -3 والصدمة الجفاف . 

Abdominal pain and abdominal colic, -4 البطني المغص و البطن آالم . 



Vomiting -5  القئ  . 

Diarrhea -6 االسهال  . 

Tympany -7 النفخة  . 

Constipation Disorders -9 االمساك اضطرابات  . 

Deglutition disorders -10 اضطرابات  البلع . 

 :  Diarrhea اإلسهال

 االسهال حاالت هى الصغيره والماعز االغنام صغار او االمهار او العجول تواجه مشكله اخطر

 .الحيوانات كبار فى االنتاجيه المشاكل من فانه وكذلك. والوفاه الحيوان جفاف الى تودى النها

 غير هو ما ومنها معدى هو ما منها عديده المراض عرض ولكنه بذاته امرض ليس االسهال

 .معدى

 : االسهال يحدث كيف

 مع هى كما السوائل فتنزل االمعاء من السوائل امتصاص فى خلل يحدث عندما االسهال يحدث

 حدوث فى االسهال مسبب يتسبب عندما غالبا ذلك ويحدث االسهالى الشكل فتعطيها الفضالت

 يسبب مما المخاطى الغشاء خاليا داخل المسبب يتكاثر حيث لالمعاء المخاطى الغشاء فى خلل

 .الفضالت فى السوائل امتصاص على لقدرته فقده

 : ومسبباته االسهال اشكال

 (والماعز الغنم وصغار واالمهار العجول)  الحيوانات صغار فى االسهال: اوال

 (كلوستريديم - كوكسيديا – سالمونيال)  مدمم اسهال-

 فوق االعمار ويصيب عاليه وحراره بالدم ملطخ قاتم اصفر اسهال /السالمونيالبكتريا * 

 .اسبوعين

 فوق االعمار ويصيب التبرز عند شديد وألم بالدم ملطخ قاتم بنى اسهال /الكوكسيدياطفيلي * 

 .اسبوعين

 حتى االعمار ويصيب اقل او طبيعيه وحراره بالدم ملطخ مائى اسهال /الكلوستريديمبكتريا *

 .عمر ايام 10

 وكورونا روتافايروس  – وكميته االكل فى خطأ - كوالى اىبكتريا )  مدمم غير اسهال -

 .(سكارسديدان اال – فيروس

 وحراره الدم من خالى او الدم من قليل به مائى اخضر او ابيض اسهال /كوالى اىبكتريا * 

 .اسابيع 3 عمر حتى وتصيب الطبيعى عن تنخفض ما سرعان ثم عاليه تبدأ



 ويكون ئس اللبن او اللبن لبدائل مفاجى استخدام او عاليه بكميات لبن تناول /االكل فى خطأ* 

 .الرضاعه فتره فى العجل ويصيب. طبيعيه حراره مع مخاطى مبيض اخضر او اصفر

 .اسابيع تالت من اقل ويصيب عاليه حراره مع مخاطى اصفر اسهال/فيروس وكورونا روتا* 

 انسداد بسبب امساك الى ينقلب ما سرعان مبيض اخضر او اصفر اسهال /اسكارسديدان * 

 .الحاله بتاريخ االكل فى خطا عن الناتج االسهال عن يفرق ان والبد طبيعيه وحراره االمعاء

 .الفطام من الحليب بعدو الحيوانات كبار فى االسهال:  ثانيا

 :المرض اعراض باقى من ولكن شكله من ليس هنا االسهال وتشخيص

 .(الشعر على قشور +عتمة وم تدمع العيون + ناشف الجلد)  أ فيتامين نقص -1

 يلعق الحجر والجدران ويأكل التراب. الحيوانيالحظ و العليقه في  االمالح نقص -2

 ال يزيد وزنه. الحيوان(  الوزن فى زياده بدون مفتوحه وشهيه طبيعي اكل)  المعويه الديدان -3

 فى االصفرار ثم البهتان ثم االحتقان+  الفكين بين ورم( الصفار او) الفاشيوالطفيلي  -4

 .للجسم المخاطيه االغشيه

 . للعالج يستجيب ال الكبد على خراج -5

 . عاليه حرارهنالحظ   bovine viral diarrhea   مرض االسهال البقري الفايروسي   -6

 (التبرز عند شديد المو مدمم اسهال) الكوكسيديا -7

 (عاليه وحراره مدمم قاتم اصفر اسهال) السالمونيالبكتريا  -8

  .شيوعا االكثر ولكنها كلها وليست الحيوانات فى االسهال اسباب اهم هى وهذه

 : العالج

  الحقيقى السبب معالجه -1

 عالج افضل هى السلفا المضادات الحيوية المفضلة مثل مركبات ) الفيروس او البكتيريا -

 من عضل حقنه نعطى وممكن جوانيدين السلفا على يحتوى الذى النيودياكلين منتج وخاصه

 (تتراسيكلين االوكسى

 (.الجلد تحت حقن االيفرمكتين يعطى ) بانوعها الديدانلمكافحة  -

 (.الحيوان لتعويض الوريديه المحاليل باستخدام الجفاف)  االعراض معالجه -2

 : Constipation اإلمساك



 تنقص عندما يحدث و أحيانا بألم مصحوبا متباعدة فترات على و جاف روث إخراج وهو

 محتويات تفريغ تأخر الى يؤدى والذي الغذاء في األلياف نسبة تقل أو لألمعاء الدودية الحركة

 .  األمعاء و أمعدة

 :  أسبابه

 .  الشديدة التخمة -1

 .  الطعام نقص -2

 .  الجفاف -3

 .  األمعاء التواء أو قفل -4

 .  الشرج آالم حاالت -5

 .  اللفائفي شلل -6

 الضارة المواد بعض امتصاص إعادة الى يؤدى واإلمساك باألبقار بالزنك المزمن التسمم -7

 الذاتي التسمم إلى تؤدى التي و شابه وما كاألميدات

 : العالج

 الدافئ بالماء شرجية حقنة حيوانال يعطى ، فقط المستقيم في اإلمساك موقع كان إذا -1

 . مرات عدة الشرجية الحقنة تكرار ويمكن ، والزيت والصابون

 اليد بواسطة المستقيم من الروث إخراج فيجب القولون أو األعور في اإلمساك موقع كان إذا -2

 وسحب المستقيم في إدخاله ويتم ، حلقة مقدمته في سلك إدخال بواسطة أو ، المستطاع وقدر

 الفم طريق عن الملحية المسهالت بعدها ونعطي والحلقة السلك دوران مع بهدوء الروث كرات

 اعراض المغص وعالجه  Colic المغص مرض

 بالمغص حيواناتال وتصاب.  وشدته األلم طبيعة نوع حسب مختلفة عصبية أعراض عن عبارة

 سبب معرفة السهل من ليس ولكن المجردة بالعين الحركات تلك وتشاهد.  بحركات عنه وتعبر

 . البيطري الطب مهنة في واسعة خبرة إلى يحتاج ذلك فإن.  المغص

 : األسباب

 : غذائية أسباب -1

 أعالف أو.  الهضم صعبة وهي الزمن من طويلة لفترة كالتبن جافة أو جدا   خشنة أعالف تقديم

 أو ملوثة أعالفا   تناول أو قديم وهو كبيرة بكميات يعطى عندما الخبز وخاصة متعفنة متخمرة

 . للهضم قابلة غير



 : مرضية أسباب -2

 وأمراض الخبيثة الجمرة مرض.  مثل للحيوانات المغص تسبب التي األمراض من العديد يوجد

 الخ....  الرحم وأمراض أحيانا   الكبد وأمراض الكلى

 : مثل مختلفة أخرى أسباب -3

 أثناء الرحم تقلصات أو النفاخ أو األمعاء التهاب أو الوخزي المعدة التهاب أو األمعاء التفاف

 ( .الوالدة مغص) الوالدة

 : األعراض

 : وهي أنواع ثالثة يوجد حيث المغص نوع حسب األعراض تختلف

 . الخفيف المغص -أ

 . الشدة المتوسط المغص -ب

 . الشديد المغص -ج

 : التشخيص

 : يلي ما على يعتمد عليه والتعرف المغص نوع تحديد إن

 . التبول وعملية الماء وشرب.  للطعام الشهية ناحية من حيوانال ظروف على التعرف -1

 . نبضه وقياس حيوانال حرارة درجة وفحص  العين ملتحمة فحص -2

 حيوانال تعرض أو.  فجأة العليقة وتبديل الغذاء نوعية على حيوانال صاحب من التعرف -3

 . األعراض هي وما متى ، ما بمرض حيوانال أصيب وهل الشديد التعب أو ، للبرد

 مخاطي أو مدمم أو طبيعي هو هل طري أم جاف هو هل.  وقوامه البراز حالة على التعرف -4

 . الخ....  طفيليات فيه أو

 وكيفية( PH) الحموضة ودرجة والكمية اللون ناحية من وخاصة.  البول حالة على التعرف -5

 . الخ.....  خروجه

 . بينها الزمنية والفواصل المدة و الشدة ناحية من ، المغص نوبات طبيعة على التعرف -6

 الوقوع للجانبين الخلفية القوائم ومد معينة وضعية أخذ مثل.  المغص أعراض على التعرف -7

 نوع تشخيص يمكن كله ذلك من.  والحركات العصبية األعراض كل ومالحظة األرض على

 . المغص

 : المعالجة



 أو بالوريد( 3سم20) بمعدل النوفالجين:  مثل والتشنج المغص مضادات بإعطاء اإلسراع -1

  المغص نوع حسب العضل

( ملغ30-20) وبمعدل( %1) عيار سلفيت األتروبين مثل الباسكوبان أو المسكنات إعطاء -2

 . المغص نوع حسب العضل في أو الجلد تحت

 2+  غرام15-10)بمعدل الفم طريق عن الكلورال هيدرات مثل مخدرة مادة إعطاء يمكن -3

 ( .ماء لتر

 ويبدأ( دافئ ماء لتر 2+  غرام 30-20 كلورال هدرات محلول) شرجية حقنة إعطاء يمكن -4

 على التعرف تم إذا وناجحة جيدة المعالجة وتعتبر هذا.  دقائق عشر حوالي بعد المخدر أثر

  ثانية المغص يتكرر ال حتى وإزالتها.  المغص أسباب

 :  Bloat النفاخ  .

 وتنتج.  وانتفاخه كبير بشكل توسعه إلى تؤدي الكرش في غازات تجمع عن عبارة النفاخ

 وهذه المعدة، في الموجودة للمواد التخمر عملية نتيجة مستمر بشكل عادة الكرش في الغازات

 طريق عن طبيعي بشكل تخرج الهضمي الجهاز وحركة المستمرة الهضم لعملية نتيجة الغازات

 في تتشكل التي الغازات إن. التجشؤ عملية بواسطة الفم طريق عن أو ، الشرج ثم األمعاء

 الكربون أكسيد ثاني غاز هو وأهمها ، كثيرة األخرى والحيوانات المجترات في كما الكرش

(CO2 )الميتان وغاز (CH4 )الحال هو كما خطير غير اإلبل في النفاخ يعتبر وعادة وغيرها 

 . الموت إلى النادرة الحاالت بعض يؤدي قد ولكن  األخرى المجترات عند

 : النفاخ أنواع

 عرف: البسيط النفاخ -أ

 الحبوب من كبيرة كميات تناول نتيجة ويحدث ، الحيوانات في خطير غير النفاخ من النوع هذا

 . كبيرة بكميات متعفنة أعالف تناول نتيجة أو ، والقمح كالشعير

 : المعقد النفاخ -ب

 من غيرها أو النايلون قطع أو البطاطا مثل صلبة بأجسام المرئ انسداد عن ناتج نفاخ وهو

 التجشؤ بواسطة الفم طريق عن الغازات خروج عملية تتعطل حيث ، والكتلية الخشنة األعالف

 الشرج طريق عن الغازات خروج عملية تتعطل وبالتالي ، األمعاء التفاف أو انسداد نتيجة أو ،

. 

 : النفاخ أعراض

 . واضح بشكل اليسرى الخاصرة وانتفاخ ، الكرش حجم زيادة -1

 . االجترار وعملية ، التجشؤ عملية توقف -2



 . محتقن أزرق بلون والعينين للفم المخاطية األغشية تلون -3

 . األنف من بدال   الفم من التنفس ويصبح ، أحيانا   لألمام الرأس وامتداد التنفس صعوبة -4

 : والعالج الوقاية

 األعالف تقديم وعدم ، الشعير وخاصة الحبوب من كبيرة كميات إعطاء بعدم الوقاية تتم

 دائما   كالتبن جافة أعالف وإعطاء ، الندى قطرات وعليها( العمر صغيرة) الغضة الخضراء

 . خضراء أعالف على الرعي أو تقديم وعند

 : العالج أما

 : يلي كما وذلك الكرش من الغازات إخراج سرعة على بالعمل فيتم

 المبذل طريق عن الغازات خروج ومراعاة( المعدني الكرش بازل) بالمبذل الكرش بزل -

 . بالتدريج

 أدوية وهي ، واألنتبانيكو أو السلفيوج أو بلوت األنتي:  مثل للنفاخ المضادة األدوية إعطاء -

 . 3سم( 200) بمعدل مباشرة الفم طريق عن وتعطى السيليكون مادة تحوي

 الكرش فتح عملية إجراء يجب النفاخ بأدوية والمعالجة البذل عملية جدوى عدم حال في -

 . جراحيا  

 حيث  مشيال أو الخفيف بالركض الحيوانات في البسيطة النفاخ حاالت معالجة في ويفيد هذا -

 والحليب الزيت من مزيج إعطاء يفيد كما ، الشرج أو الفم من الغازات إخراج على ذلك يساعد

 .الفم طريق عن للكرش بإدخاله المعدي األنبوب استخدام ويفضل لتر( 2-1) بمعدل

 :  Impaction) التلبك المعدي (   التخمة مرض

 كليا   توقفها أو ، الكرش جدار عضالت تقلصات ضعف نتيجة حيواناتال به تصاب مرض وهو

. 

 : األسباب

 . متعفنة أو ، فاسدة ، رديئة أغذية تناول -أ

 . والقمح الشعير خاصة الحبوب من كبيرة كميات تناول -ب

 : األعراض

 خاصة الحبوب من كبيرة كميات تناول من ساعات عدة مضي بعد التخمة أعراض تظهر -

 . ذلك بعد الماء من كبيرة كمية وشرب القمح أو الشعير

 . لوحده حيوانال وينعزل ، الخمول عالمات وظهور الشهية قلة -



 . المغص أعراض بعض تظهر وقد ، االجترار توقف -

 ، قليلة الكمية كانت إذا الحبوب تناول من يومين خالل الشفاء يتم الخفيفة الحاالت في وعموما  

 وخاصة الشديدة الحاالت في أما ، معالجة دون وذلك ، متوسطة الكمية كانت إذا أسبوع بعد أو

 النهوض عن عاجز ويصبح قواه وتخور التعبحيوان ال على فيالحظ ، إسهال يحدث لم إذا

 . الحاد النفاخ أو الذاتي التسمم نتيجة الحيوان موت إلى وتؤول

 : العالج

 باألدوية إما ذلك ويتم طريقة بأية منها والتخفيف الكرش محتويات توزيع على بالعمل نقوم -

 طعام دون حيوانال ترك المعالجة في ويفيد ، تقلصاته قوة من وتزيد الكرش عضالت تنبه التي

 الحيوان ويجبر تقريبا   ساعة ربع ولمدة بقوة اليسرى الخاصرة تدليك وكذلك ، أيام ثالثة لمدة

 10/  حوالي إعطاء وكذلك ، البرافين زيت يعطى الوقت وبنفس ، قصيرة لمسافة السير على

 مع الكرش في الحموضة نسبة لزيادة وذلك ، ماء/  لتر2/  في الماء كلور حمض من/  غرام

 . المنشطات إعطاء

 400-250) المغنزيوم سلفات مثل الملحية المسهالت فنعطي للتخمة الشديدة الحاالت في أما -

 ( .ماء لتر+  غرام

 ، الجلد تحت الكافئين يعطى كما ، األريكولين أو البيلوكاربين:  مثل المنبهات بعض حقن أو

 تحسن عدم   وعند ، النوفالجين:  نعطي المغص وجود لوحظ وإن ، بالوريد الجلوكوز ومحلول

 . الكرش محتويات من للتخفيف الكرش فتح عملية نجري ، الحالة

 

 



 Malnutrition diseases   التغذية سوء مراضأ

 ابقار على للحصول االبقار انتاج تطوير االنسان استطاع االنتخاب برامج استخدام خالل من

 من العالى االنتاج بسبب الحادث االجهاد فان ولذلك اللبن من كبيرة كميات انتاج على قدرة ذات

 التى االمراض من عدد هناك ان وجد وقد. معينة تمثيلية اضطرابات الى االبقار يعرض اللبن

 ومن. االمراض بهذه عالقة له معدي سبب يوجد وال بالتغذية ترتبط الحالبة االبقار على تؤثر

  Ketosis الجسم فى الكيتونية االجسام زيادة االمراض هذه

 

 : (ketosis, Acitonemia) الكيتونية االجسام مرض 

 بعد االولى اسابيع ستة الى ايام عشرة خالل االدرار عالية االبقار في المرض هذا يحدث

 المرض هذا واسباب. الحرجة الفترة هى الوالدة بعد االولى اسابيع الثالث فترة وتعتبر. الوالدة

 لوكوزكال من عالية كميات الى تحتاج االدرار عالية فاالبقار الدم في السكر تركيز انخفاض هو

 دهن تسحب البقرة فان لوكوزكال من كافية كميات غياب حالة وفي اللبن في الالكتوز لتصنيع

 وتتجمع الدهون تمثيل ايضا يتاثر الكربوهيدرات تمثيل اضطراب وعند اللبن لتصنيع الجسم

 تشكل وهذه Actone, β hydroxy butyric acid, Aceto acetic acid هي مكونات ثالث

 الوالدة عند الجسم وزن زيادة فان ذلك وعلى. ketosis للـ المسببة الرئيسية الكيتونية االجسام

 . المرض هذا حدوث اسباب من الوالدة بعد الطاقة من الكافي غير والتناول

  ومن اعراض هذا المرض : 

 . ظهرها وتقوس الحيوانات نشاط قلة

 . الشهية فقدان

 . الروث وجفاف الهضم عسر

 . الكلوروفورم او الثوم رائحة تقارب الحيوان لزفير مميزة رائحة ظهور

 – 2 من تتكرر ساعتين او ساعة لمدة تستمر نوبات هيئة على عصبيا شكال االعراض تاخذ قد

 . اليوم فى مرات 3

 : العالج



 وفي للمرض خفيفة حالة من تعاني التى لالبقار%  40 لوكوزكال بمحول الوريدي الحقن

 .  الوريدية لوكوزالك حقن مع او وحدها اما كورتيكويد لوكوك حقن تستخدم شدة االكثر الحاالت

 : Milk fever حليبال حمى

 وعادة اللبن من يالعال االدرار ذات الحيوانات في عامة وبصور الوالدة بعد المرض هذا يحدث

.. مرة الول تلد التي العجالت في يحدث ما ونادرا الوالدة بعد ساعة 72 خالل يحدث انه

 الدم في الكالسيوم نقص تعويض ويتم. الدم في الكالسيوم امالح انخفاض من اللبن حمى وتتسبب

 اعراض ومن. العظام من المسحوب والكالسيوم الهضمية القناة من الممتص الكالسيوم من

 : المرض

 

  

 . العضالت في تقلصات •

 . الترنح •

 . العيون بهتان •

 . الجسم حرارة درجة انخفاض •

 : العالج

 تجرى ان ويجب 3سم 500 – 250 بمقدار%  20 الكالسيوم لوكوناتك بمحول الوريدي الحقن

, وقد تتاخر العالج من ساعة خالل سريعا يكون والشفاء البقرة موت لتجنب بسرعة المعالجة

        االستجابة للعالج فتتحول الحالة الى مرض الرقود البقري.

 

 :Displaced abomasums المنفحة إنزياح مرض 

 او اليمين نحو تندفع ثم كليهما او الغاز او بالسوائل المنفحة تمتلئ المرض بهذا االصابة عند

 85 وحوالي اليسار نحو التزحزح يكون الحاالت من%  85 وفي البطني التجويف في اليسار

 . الوالدة بعد يوم 20 خالل تحدث الحاالت من% 

 : المرض حدوث سبب



 عالية بنسبة مركز علف على تحتوي عالئق على الحيوانات تغذية – العليقة في المفاجئ التغيير

 . الخشن العلف من المحتوى ومنخفضة

 : المرض اعراض

 . الشهية انخفاض •

 . اللبن انتاج في شديد انخفاض •

 . القوام وعجينى سميك ويكون الروث قلة •

 : العالج

 شخص بواسطة ذلك يتم ان ويجب مرات عدة نفسه حول" rolling" الحيوان تدوير يفيد قد •

 . خبير

 . الصحيح لمكانها المنفحة العادة البيطري الطبيب بها يقوم جراحية عملية اجراء يجب •

 

      Hypomagnesemia  Tetany  (Grass tetany )العضالت تشنج مرض

 في المجترات االخضر العلف في الماغنسيوم تركيز انخفاض

 . الدم في الماغنسيوم تركيز انخفاض االخضر العلف في الماغنسيوم تركيز انخفاض يتبع

 : المرض اعراض

 . الخلفية ارجلها في قليلة مرونة مع متصلبا مشيها يكون المصابة الحيوانات •

 عضلية بارتعاشات وعةمتب ومتوحشة المزاج عصبية المصابة الحيوانات تصبح المرض بتقدم •

 . التبول وتكررا التنفس وسرعة

 . بتشنجات وتصاب الحيوانات تسقط النهاية وفي اسهال •

 : العالج

 . المرض اعراض بداية عن ساعات 4 خالل الوريد في والماغنسيوم بالكالسيوم الحقن •

 . بالماغنسيوم االخضر العلف تسميد •

 . العالئق في ماغنيسيوم على تحتوي غذائية اضافات اضافة •

 

 :  ( Foreign Bodyالغريبة )  االجسام مرض



 مع تبتلع التي االخرى والخردوات والمسامير واالسالك االظافر مثل الثقيلة الغريبة المواد

 . الشبكية لتصل االمام الى تتحرك او مباشرة تسقط بالصدفة االغذية

 : المرض اعراض

 . الهضم عسر •

 . الشهية ضعف •

 . اللبن انتاج انخفاض •

 . للبقرة الصدرية المنطقة فى االم •

 . مفاجئ موت يسبب القلب الغريب الجسم اخترق اذا •

 : العالج

 .  Rumenatomyبعملية  الكرش عبر جراحيا المعدنية االجسام ازالة يمكن •

 .االبقار تناولها ان قبل االغذية من المعادن ازالة هى المؤكدة الوقاية •



 ( zoonotic diseases)  والحيوان االنسان بين المشتركة االمراض

 بدرجات إصابات له وتسبب اإلنسان الي الحيوان من تنتقل التي األمراض من العديد هنالك

 ، والخنازير الطيور وأنفلونزا ، والسارس ، النزفية الحمى مثل المميتة اإلصابة منها متفاوتة

 باالحتكاك مباشرة بطريقة ينتقل الذي منها و ، األبقار سل مثل المزمنة اإلصابات ومنها والسعار

 ينتقل ما ومنها ، القراد مثل الخارجية الطفيليات طرق عن ينتقل ما ومنها ، القوباء مثل المباشر

 .المتصدع الودي حمى مرض ينتقل الذي البعوض مثل الحشرات طريق عن

 من.  الشريطية الديدان مثل اللحوم تناول طرق عن ينتقل ما المشتركة األمراض هذه ومن

 بينهما العالقة نتيجة ذلك و واضح وبشكل مرتبطان الحيوان وصحة اإلنسان صحة أن المعروف

 وهي لإلنسان الحيوان من تنتقل امرضا هنالك فان العالقة لهذه ونتيجة رفقة أو تربية عالقة سواء

 . المشتركة باالمراض تعرف ما

 الدفاع خط في مالنه ونالمباشر ونالمسؤول هم ويعتبر البيطريون ومسؤولو الصحة الحيوانية 

هم الذي عمل خالل من• وذلك المشتركة االمراض بمكافحة االنسان صحة علي للمحافظة االول

  يتطلب االحتكاك مع مختلف الحيوانات.

 االمراض مراقبة - مسوحات - بيطري حجر - تدقيق) البيطرية المحاجر عمل خالل منوكذلك •

 .( الدولة داخل االرساليات متابعة - تحصين - تطهير او دخول منع - للحدود العابرة

 .المسالخ في اللحوم تفتيش عمل خالل من•

 . الدولي الحيوان صحة لمكتب الوبائية الحالة متابعة خالل من•

 , والحيوان اإلنسان بين امشترك امرض ٨٧٠ منها: اإلنسان في معدي مرض ١٤١٧ يوجد

, و الغذاء بواسطة منقولة منها كبيرة نسبة , األليفة والحيوانات اإلنسان بين مشتركة معظمها

 .اإلنسان في المعدية األمراض أخطر تشّكل

  -:المشتركة االمراض لبعض امثلة

 :  (  Congo hemorrhagic fever) النزفية الحمى مرض

 االعراض عليها تظهر ال والتي الخراف من غالبا القراد طريق عن يتنقل خطير فيروسي مرض

 Bunyaviridae . المسبب هو  الفايرس.  للفيروس خازن تكون بل

 %.40 إلى النزفية الكونغو-القرم حمى عن الناجمة الوفيات معدل ويصل

 إنسان من ينتقل بينما الماشية، وحيوانات القراد حشرات من اإلنسان إلى أساسا   الفيروس وينتقل

 جسمه سوائل أو أعضائه أو إفرازاته أو المصاب الشخص بدم المباشر االتصال نتيجة آخر إلى

 العمال مثل الماشية، تربية صناعة في العاملين صفوف بين الحاالت معظم ظهرت وقد .األخرى

% 10 بين هاعن الناجمة الوفيات معدل ويبلغ .البيطريين واألطباء المجازر وعمال الزراعيين

 ويتم المرض من خالية دولة من راديواالست.  المنافذ علي الرقابة باحكام الوقاية تكونو., %40و



 ال الفيروس ضد لقاححاليا  يوجد وال.  oie الدولي الحيوان صحة مكتب مراجعة طريق عن ذلك

 .الحيوان وال لإلنسان

   

 

 : RABIES:  الكـلب داء

 : المرض تعريف

 عصبية باضطرابات ويتميز اإلنسان فيها بما كلها الثدييات يصيب خطير مشترك خطير مرض

 . بالموت ينتهي بالنهاية شلل حدوث مع بالمزاج وتغير

 : المسـبب العامـل

 العادي بالمجهر مرئي غير فيروس يسببها الراشحة وهي(   lyssavirus)  الراشحة الكلب حمى

 في بغزارة توجد العصبية بالمراكز والعقد الهرمية للخاليا لتصل األعصاب متتبعة بالجسم تنتشر

 العظام مخ في وموجود والكليتين والخصيتين والحليب الضرع وفي المصابة الحيوانات لعاب

 . الدماغ من أخرى مختلفة وأجزاء

 : العـدوى انتقـال

 : الممـهـدة العـوامـل –(  أ

  الشاردة الكالب -1

  الكلب داء ضد دوريا   والقطط الكالب تلقح عدم -2

  المرض انتشار على يساعد المفترسة الحيوانات وجود -3

  والحيوانات الحدود ومراقبة والوقائية الصحية شروطلبا العناية عدم -4

 المهربة



 : االنتقـال طـرق –( ب

 . سليم إلنسان مصاب حيوان بعض وذلك العض بواسطة -1

 .  الصغيرة الحيوانات أظافر تقليم طريق عن ينتقل -2

 . العينين طريق عن-3

 . الجلدية الخدوش طريق عن -4

 الضارية الحيوانات قبل من عضت   أن والخيل بقارواال األغنام مثل األليفة للحيوانات يمكن -5

 .  مثلها وعاضة ضارية عندئذ فتصبح

 : المـرض أعـراض

 :  األعـراض من نوعـين نمـيز

 .  الهادئ -1

 . التهيجي -2

 حيث المتهيج للشكل تتحول ثم اإلصابة مكان وهرش وحك بالكسل اإلصابة تبدأ الهادئ بالشكل

 جزئي وشلل عضلية وتقلصات شديدة وآالم عالية بأصوات والصياح الحساسية فرط نالحظ

 . والموت شلل حدوث نالحظ ثم الحدقتين وتوسع العينين وجحوظ

 : والمعالـجة الوقـاية

 والحيوانات األشخاص معالجة أنه إال األعراض ظهور بعد الكلب لداء عالج يوجد ال

(  الكلب)  السعار ضد بالتلقيح وذلك العض حدوث فور مصابة حيوانات قبل من المعضوضة

 .مختلفة بلقاحات

 : يلي ما إلى تستند فهي الصحية الوقاية أما

 .بالمصل الكلب داء ضد دوريا   والقطط الكالب تلقيح -1

 . المشتبهة أو المصاب الكلب عن فورا   الصحية الجهات إعالم

 . المصابة الكالب وحرق إتالف -2

 . الشاردة الكالب من التخلص -3

 



 

 

   :Anthrax  الحيوانات في الخبيثة الجمرة مرض

 االمراض من وهو.  والخيول ، االبل ، االبقار ، الضأن ، الماعز يصيب معدي بكتيري مرض 

 مدة بقصر ويمتاز. الدول من كثير في كبيرة خسارة ويسبب والحيوان االنسان بين المشتركة

 أسود دم بخروج ويتميز,  المصابة للحيوانات المفاجئ والموت اإلكلينيكية األعراض ظهور

 الحمى مرض منها عديدة محلية أسماء وللمرض.  الموت بعد والشرج واألنف الفم من قطراني

 بعد تزداد بالمرض اإلصابة نسبة أن ويالحظ الخ,.... التغطية مرض, الطحال مرض,  الفحمية

 .الحرارة وزيادة الطقس تقلبات

 : المرض سبب

 وغير.  جرام لصبغة إيجابي مكروب وهو Bacillus Anthrasis يسمى مكروب المرض يسبب

 ويتعرض الجسم خارج المكروب يخرج وعندما.  الدم في قصيرة سالسل بشكل ويوجد.  متحرك

 على القدرة لها(  السبورات)  والبذيرات( Spore)سبور يسمى ما أو بذيرة إلى يتحول للهواء

.  المرض إحداث على بقدرتها محتفظة سنوات لعدة كاآلبار الراكدة المياه في أو التربة في البقاء

 أن حيث.  الخبيثة الجمرة بمرض اإلشتباه كان إذا الميت الحيوان جثة فتح بعدم ينصح ولهذا

 . المكروب بقتل كفيل التعفن وهذا.  تتعفن تفتح لم التي الجثة

 



 : انتقال المرض

.  بالبذيرات أو المرض بمكروب ملوث ماء أو طعام تناول طريق عن للحيوانات المرض ينتقل

 Tabanus spp)) العاض الذباب مثل. الجروح تلوث عند الحشرات طريق عن ينتقل قد كما

 (Cephalopina titillator) اإلبل نغف ديدان وكذلك

 : المرض أعراض

 الفم من ويخرج ومفاجئا.  سريعا النفوق ويكون.  عراضاأل تظهر لم:  الحاد فوق الشكل -1

 . المصابة للجثة الرمي التصلب حدوث وتأخر ضعف مع. رغوي أسود دم والشرج

 أسفل إرتشاحات مع والحلق الحنجرة منطقة في تورم ويحصل.  الرأس ينتفخ:  الحاد الشكل -2

 إسهال ويحدث.  الجسم حرارة درجة وترتفع لحيوانا جسم من أخرى وأجزاء.  والصفن.  الرقبة

 . المرض فترة طالت إذا الموت قبل ونفاخ ومغص.  السطحية اللمفاوية الغدد تورم مع مدمم

 :الوقاية

 اتخاذ يجب ولهذا.  واإلنسان الحيوان بين المشتركة األمراض من الخبيثة الجمرة مرض إن

 : يلي بما وذلك المرض حدوث عند مشددة وقائية إجراءات

 الدفن أو الكامل الحرق بواسطة إما وذلك.  صحي بشكل النافقة الحيوانات جثث من التخلص -1

 . األرض في العميق

 أيضا الملوثة الجوفية اآلبار مياه تطهير وكذلك.  المرض بمكروب الملوثة األماكن تطهير -2

 تالمسها نتيجة جدا عالية حرارة عنها وينتج البئر في ترمى حيث الحي الجير أحجار باستخدام

 .بالحرارة(  سبورات)  البذيرات فتقتل.  الماء مع

 الذي. الخبيثة الجمرة بلقاح الدوري التحصين طريق عن فتكون لحيواناتل بالنسبة الوقاية أما

 .الجلد تحت مل 1 وبجرعة سنويا المضعفة السبورات على يحتوي

 :العالج

 من كغ/ دولية وحدة 20000 بجرعة البنسلين وبخاصة الحيوية المضادات باستخدام العالج يتم

 . أيام خمسة لمدة الحيوان وزن

 



  

 

 (  BRUCELLOSIS)  الساري اإلجهاض

 : المـرض تعريـف

(. 1931-1855) بروس ديفد ل نسبة االسم بهذا سميت غرام سالبة البكتيريا من جنس البروسيال

 إلى البروسيال بكتيريا وتنتقل.  المنشأ حيواني يعد الذي و, البروسيالت داء سبب هي البروسيال

 عن تحصل نادرة وحاالت المبسترة غير األلبان ومنتجات الخام الحليب طريق عن اإلنسان

 والتي الغذاء غير عديدة أخرى طرق إلى باإلضافة جيدا المطبوخة غير اللحوم تناول طريق

 من المختلفة األنواع.. والدم وإفرازاتها المجهضة واألجنة السليم غير والجلد الملتحمة تشمل

 مختلف نوعي مضيف لها منها واحدة كل أن من الرغم على,  وراثيا   كثيرا   متشابهة البروسيال

 من الحيوانات مربي يصيب أن يمكن حيث مهنيا مرضا يعد البروسيال مرض أن.  البقية عن

 والمسافرين، الصيادين المختبرات، في العاملين اللحوم ومفتشي والقصابين البيطريين األطباء

 .األجبان وخاصة المبسترة غير األلبان منتجات مستهلكي يصيب كما

 :  تتضمن أسماء عدة البروسيالت داء يسمى أن يمكن

 ( الحيوانات تصيب التي لمجهضةا) المتموجة والحمى(  بانغ مرض) المالطية الحمى

 : المسـبب العامـل

 البروسيال أنواع من نوع أي يكون وقد اإلصابة حاالت أغلب تشكل البقري النموذج من بروسيال

 .الخمسة

 : العـدوى انتقـال

 أو مصابة حيوانات لحوم استهالك أو ملوث حليب بتناول وذلك الهضمي الجهاز طريق عن-1

 . المسبب بالعامل ملوثة خضراوات تناول

 أثر وذلك والمربين البيطريين لألطباء بالنسبة األخطر الشكل وهو: الجلد طريق عن -2

 والبول والمشانم المجهضة كاألجنة الملوثة موادها تداول أو المصابة الحيوانات مع االحتكاك



 لغبار نساناإل تعرض عند التنفسي والجهاز العين ألنسجة الجراثيم اختراق نتيجة أو والروث

 .  البروسيال بعصيات الملوثة المزارع غبار تنفس أو المسبب بالعامل الملوثة اإلسطبالت

 :الحيوانات في

 الشهر بين اإلناث لبعض إجهاض يحدث الحيوانات من قطيع في مرة ألول المرض ظهور عند

 موعد في تبكير يحدث ولكن إجهاض، يحدث ال وأحيانا   الحمل شهور من والثامن الخامس

 مالحظة، دون تمر حمى أو الحرارة درجة في ارتفاع يحدث قد بالمرض اإلصابة وعند الوالدة،

 على تزيد لمدة تستمر الرحم من إفرازات نزول فيعقبه إجهاض حدوث وعند أنه إلى وأشاروا

 وتظهر صديدي، رحمي التهاب غالبا يعقبه للمشيمة احتباس يحدث قد وكذلك أسبوعين،

 كلتا في التهاب فيحدث الذكور حالة في ما دائما أو مؤقت عقم إلى تؤدي تناسلية اضطرابات

 لمدة ويستمر اللمس، بمجرد والتألم والسخونة التضخم من ذلك ويتضح إحداهما، أو الخصيتين

 الخارجي شكلها انتظام عدم مع المصابة الخصية وتضمر الورم بعدها يقل ثم أسبوعين أو أسبوع

 المصابة الطالئق خصوبة وتقل

 : الوقاية إجراءات

 الحاالت وتعزل الحجر تحت المزرعة توضع أن فيجب المزرعة في فردية حاالت ظهرت إذا

 جميع إعدام ويتم للتعليمات طبقا بالذبح وذلك يمكن ما بأسرع منها التخلص لحين اإليجابية

 الالزمة التطهيرات إجراء ثم حرقا  ( والمشيمة الميتة األجنة) مثل اإلجهاض أو الوالدة متخلفات

 إصابته تثبت من وعالج بالمزرعة والمخالطين العاملين الختبار الصحة أجهزة وتخطر. بدقة

 الجهة بمعرفة تأخير دون المزرعة حيوانات لجميع السيرولوجية االختبارات إجراء ويتم

 .المختصة البيطرية

 المرض من خالية قطعان من ورودها من التأكد بعد إال القطيع إلى جديدة حيوانات ضم يتم وال

 .القطيع إلى إضافتها يمكن سلبيتها ثبوت وبعد يوما ، 21 كل مرتين وتختبر تعزل، أن على

 المرض صورة وتأخذ المالطية، أو المتموجة بالحمى فتسمى اإلنسان في بالبروسيال اإلصابة أما

 ذلك ويتبع أسبوعين، إلى أسبوع من تتراوح لمدة الحرارة ارتفاع ويستمر متقطعة، حمى

 بالصداع للحمى الحاد الدور هذا ويتميز ثالثة، أو أسبوعين لمدة الحرارة درجة في انخفاض

 ويتم المريض يعالج لم وإذا شديد وتعب الظهر أسفل خاصة روماتيزمية آالم مع وعرق والرعشة

 .طويلة لسنوات يستمر والذي المزمن الدور إلى المرض يتحول تماما شفاؤه

 : TUBERCULOSIS السل أو التدرن

 : المـرض تعريـف

 في درنات شكل على خاص نوعي التهاب يسبب والحيوان اإلنسان بين مشترك مزمن مرض

 . تنفسية بأعراض ويتصف تجبن التهاب إلى تتغير الجسم أنسجة

 : المسـبب العامـل



 غالفها بسبب لألحماض المقاومة شديدة أنها يميزها وما متحركة غير الغرام موجبة عصيات هي

 : هم نماذج أربعة وهي السيللوزي الدهني السمني

 .  البشري النموذج -1

 . البقري النموذج-2

 .  الطيري النموذج-3

 ( .  بالمراجع الذكر قليل)  البارد الدم نموذج -4

 : المسـبب العـامل انتقال

 حليب يعتبر كما الطيري السل يليه ثم اإلنسان لها يتعرض التي األنواع أخطر البقري السل يعتبر

 : طريق عن وذلك العدوى مصادر أهم من األبقار ولحوم ومشتقاته األبقار

 األبقار بمفرزات الملوث الهواء طريق عن المسبب العامل باستنشاق وذلك:  التنفسي الجهاز -1

  الحيوانات زفير هواء استنشاق أو المصابة

 المصابة الحيوانات لحوم تناول أو المصابة األبقار حليب بتناول وذلك:  الهضمي الجهاز -2

 . األطفال عند االنتشار كثير وهذا

 المواشى ومربى البيطريين األطباء عند لإلصابة شيوعا   األكثر الشكل وهو الجلد طريق عن -3

 . المسبب بالعامل والخدوش الجروح تتلوث عندما

 : اإلنسان عند المرض أعراض

 : الرئـوي السـل

 قيحية اإلفرازات تصبح ثم وقشع سعال شكل على البلعوم في البلغمية العقد في اإلصابة تبدأ

 المساء من متأخرة أوقات في إال ترتفع ال الحرارة ودرجة دمويا   البصاق يصبح وقد غزيرة

 شديدة صدرية آالم السعال ويصحب الحادة الحاالت في الليل أثنا غزير تعرق ذلك ويصاحب

 فترة بعد ويموت الوزن في ونقص هزال من ويعاني اإلنسان صحة تتراجع الجنبة التهاب وعند

 . الزمن من

 : الرئوي غير السل

 تظهر وقد للعنق اللمفاوية العقد في تضخم مع واللوزتين بالفم الحالة هذه في اإلصابة وتظهر

 أما األمعاء جدار في اإلصابة تتركز حيث الهضمي الجهاز سل أو العظام سل هيئة على اإلصابة

 فيفقد والبريتون المساريق عقد عندئذ فتلتهب اطيةخالم واألغشية األمعاء عصياتال اخترقت إذا

 .  اآلالم من ويعاني بالوزن وينقص بالوهن ويصاب ويهزل للطعام شهيته اإلنسان

 



 

 : الجلدي السل

 وقد مصفر بني بلون وتكون السل جرئومة دخول مكان في جلدية تقرحات هيئة على ويالحظ

 . موضعية آالم مسببة فتتورم المصابة للمنطقة البلغمية العقد إلى اإلصابة تمتد

 

 : المعالـــجة

 استعملوها أدوات من الشرب أو لهم السليمين مخالطة وعدم خاصة بمصحات المصابين عزل-1

 .المصابة الحيوانات عزل- 2

 ( B.C.D) لقاح خاصة المعدة السل لقاحات استخدام -2

  الحليب شرب نتيجة إصابتهم لتفادي األطفال تحصين -3

 والستربتومايسين االيزوينازيد كمركبات.  المصابين لدى المساعدة المعالجات استخدام-4

 . البارامينوسالستليك وحمض

 

 : SALMONELLOSIS  السالمونيال داء

 : المـرض تعريـف

 ويصيب الجنس لهذا تنتمي التي السالمونيال أنواع من أكثر أو واحد نوع يسببه خامج مرض

 األمراض من وهو الصيف في لذروته يصل وقد واإلنسان والزواحف والطيور الحيوانات جميع

 التسمم تسب التي الجراثيم أهم من المرض هذا مسببات تعتبر لذلك االبتالع طريق عن تنتقل التي

 . الغذائي

 سلمون دانييل األمريكي العالم إلى عام مئة حوالي قبل اكتشافها في الفضل يعود: المسـبب العامـل

  2300 حوالي منها يوجد أنه علما   ، البيطرية بالباثولوجيا أمريكي اختصاصي وهو

 بمرض لإلصابة المسببة وهي م،ويفيمورياالت وبكتيريا إنتريتدس، بكتيريا: أشهرها ومن نوع،

 من بالعديد اإلنسان إصابة إلى يؤدي مما الملوثة، البيئات في بكثرة موجودة وهي التيفوئيد،

 الغذائي التسمم أو التيفوئيد،: مثل الخطيرة، األمراض

 : اإلنسان إلى المرض انتقال طريقة

 الملوثة المياه شرب أو النباتي أو الحيواني المصدر ذات الملوثة الغذائية المواد ابتالع طريق عن

  المصابة الحيوانات مع المباشر التماس أو



 ( : للمرض السريرية الصور: )  اإلنسان لدى اإلصابة أشكال

 : المؤقت الحامل شكل -1

 تظهر أن دون السلمونية جراثيم المصاب اإلنسان يفرز وفيه اإلنسان في غالبا   السائد الشكل وهو

 فترة عادة وتكون المعالج الطبيب انتباه تجلب ال خفيفة أعراض تظهر وقد أعراض أية عليه

 الغذائي التصنيع ومعامل المسالخ في والعاملين األغذية حمل في العاملين لدى طويلة الحمل

 . أسرهم أفراد من لهم خطرا   ويشكلون

 : المعوية الحمى شكل -2

 القناة خالل من تهجر ثم اللمفاوية األوعية إلى خاللها من ثم الدقيقة األمعاء إلى السالمونية تصل

 في تتكاثر حيث األمعاء ومنها األعضاء من كثير في تنتشر ثم الدموية الدورة إلى الصدرية

  جرثومة ألف( 100) حوالي الخامجة الجرعة وتكون البراز في تطرح ثم فيها اللمفاوي النسيج

 : الغذائي التسمم شكل -3

 والغثيان والتوعك الشديد والمغص والصداع الخفيفة الحمى من مفاجئ بشكل المريض يشكو

 رائحة وذا مائيا   يكون الذي االسهال ومن(  البطن من العلوي الجزء في) بطنية وآالم والقئ

 التوعك أما يوم(  4-2)  خالل عافيته المريض ويستعيد حميدا   المرض سير ويكون كريهة

 الجفاف بسبب المرض ظهور من أيام عدة بعد يحصل قد ولكنه سائد غير فهو السرير في والتمدد

 الع في المتقدمين من أكثر األطفال في المرض انتشار يكون الداخلية السلمونية الجراثيم وتأثير

 : المعـالجــة

 مواد بانتاج وذلك اإلنسان عند السلمونية بداء والتحكم الوقاية وطرق أساليب تطبيق أوال   يجب

 الجرثومي التلوث عن بعيدا   األغذية وحفظ المصابة الحيوانات واستبعاد اإلصابة من خالية غذائية

 , األطعمة من(  واألهلية القوارض) الحيوانات اقتراب ومنع

 غذائي تسمم إلى تؤدي التي بالسالمونية اإلصابة ضد الحيوية اداتضمال باستخدام ينصح وال

 فيعطي الشديدة والحاالت المضاعفات حال في أما,  مضاعفات بدون تكون والتي

 مع المرض ومدة المريض وعمر الوزن مع متناسبة جرعة في تريميثوبريم أو السبيرفلوكساسين

 . للجفاف منعا   واألمالح السوائل إعطاء

  TOXOPLASMOSIS داء القططيات 

 من واحد وهو العالم أنحاء جميع في اإلنتشار الواسعة األمراض من التوكسوبالزما مرض يعتبر

 خاصة اآلدميين إلى خطيرة آثارا   له أن ثبت حيث والحيوان اإلنسان بين المشتركة األمراض أهم

 الوالدات أو اإلجهاض من كثيرة حاالت يسبب حيث الوالدة وحديثي واألطفال الحوامل السيدات

 كالتخلف خطيرة أعراض عليه تظهر فإنه الحمل شهور تمام بعد الطفل ولد إذا وحتى الميتة

 . بالسوائل الجمجمة وتضخيم والمخ العين شبكية وتأثير والصرع العقلي



 وتعتبر(  Toxoplasma gondii)  يسمى الخلية وحيد يطفيل سببه التوكسوبالزما مرض إن

 يالطفيل يعيش.  للتوكسوالزما الوحيد النهائي المضيف هي والبرية المستأنسة بأنواعها القطط

 اللمفاوي والسائل واللعاب كالدم المختلفة الجسم سوائل في يشاهد كما ، الخاليا داخل جبريا

 المراعي ملوثة  تخرج البيوض أو الحويصالت مع براز القطط ، والبراز والبول والدموع

 التربة تلوث أنها كما ، العشب وآكالت للمجترات العدوى فتنتقل الخضراء واألعالف واألعشاب

 . انلإلنس العدوى وتسبب األطفال خاصة اآلدميين أليدي ومنها

 فتصل الى الدورة  ، الملوث الطعام تناول عند الحويصالت هذه الحيوان أو اإلنسان ابتلع ما وإذا

 الحالة هذه في وتسمى خالياها في متحوصلة وتستقر المفضلة أماكنها إلى لتصل الدموية

 والعين المخ في والعضلية العصبية الخاليا داخل حية تظل أن يمكن التي الخلوية الحويصالت

 . المستعملة بالعقاقير تتأثر وال طويلة سنوات لعدة والرحم الحاجز والحجاب والقلب

 : العدوى طرق

 واألغذية التربة تلوث التي ، المعدية الحويصالت بماليين للتلوث مصدرا   القطط براز يعتبر

 .  المناسبة والحرارة الرطوبة ظروف تحت طويلة شهورا   فيها وتعيش ، والمياه

 ، القطط براز من بالحويصالت الملوثة األعشاب بتناولها وذلك األعشاب آكلة الحيوانات تصاب

 ويصاب ، النسيجية بالحويصالت المصاب الني غير المطبوخ اللحوم آكلة الحيوانات وتصاب

 ، والخنازير األغنام لحوم وخاصة جيدا   المطبوخة غير أو المطبوخة غير اللحوم بتناول اإلنسان

 انتقال ويمكن الماعز حليب وخاصة المصاب الحليب تناول طريق عن اإلصابة تحدث كذلك

 على الحاوي القطط ببراز الملوثة والخضروات الطعام تناول طريق عن أيضا   العدوى

 بالطور مصاب شخص من الدم نقل طريق عن العدوى انتقال يمكن وأخيرا   المعدية الحويصالت

 . للتوكسوبالزما الحاد

 وإعداد فحص عند األول مهمين مصدرين خالل من وذلك للعدوى الرجال من أكثر والنساء

 . المنزلية القطط براز من والثاني ، للطهي اللحوم

 :  اإلنسان في المرض

 وإذا ، الرجال من للعدوى عرضة أكثر والسيدات الوالدة بعد أو خلقيا   ضبالمر اإلنسان يصاب

 على خطيرة اإلصابة تكون الحمل من األول النصف في وهي الحامل للسيدة العدوى حدثت

 مرور يسهل حيث األم رحم في للجنين العدوى انتقال لسهولة وذلك الرحم في الجنين

 األجنة في خطورة أقل اإلصابة وتكون اإلجهاض يحدث وغالبا   المشيمة عبر التوكسوبالزما

 بعد إال األعراض تظهر ال وقد ، لحمل من الثاني النصف في التوكسوبالزما بعدوى األم أصيبت

 .  العين شبكية بتلف أو بالصرع المولود يصاب حيث الوالدة من شهور أو أسابيع

 ينتج العين شبكية إصابة ، جلدي طفح ، الحمى أعراضها أهم فإن للمرض الشديدة الحاالت أما

 حالة في أما الوالدة حديثي األطفال في بالمرض العينين كلتا وتصاب الرؤية في عتامة عنه

 . العينين إحدى فتصاب الوالدة بعد المرض



 :  الحيوان في المرض

 على تظهر المميزة الحادة واألعراض ، األعراض واضحة غير كامنة تكون اإلصابات معظم

 ارتفاع عليها يظهر حيث ، الصغير والماعز والخنازير والكالب القطط مثل الصغيرة الحيوانات

 . الليمفاوية الغدد التهاب مع تنفس وصعوبة وإسهال شهية فقد مع ، الحرارة درجة

 فيحدث للمرض المزمنة الصورة عليها فتظهر والماشية والماعز كاألغنام الكبيرة الحيوانات أما

 بحالة األغنام في العدوى وتتميز مشوهة أو ميتة والدة أو الحمل من األخير الشهر في اإلجهاض

 .  اقتصادية خسائر إلى ذلك يؤدي حيث العضالت في تيبس مع عصبية

 : والوقاية المكافحة

 .  النشادر أو اليود أو الفورمالين مثل القوية بالمطهرات أو بالحرق القطط براز معاملة يجب -1

 .  الضالة القطط مكافحة -2

 .  ميكانيكا العدوى تنقل ألنها بالمبيدات والصراصير الذباب مكافحة -3

 بتلويث والماشية لألغنام اإلصابة تنتقل ال حتى ، والمراعي المزارع يف القطط من التخلص -4

 .  والمراعي العالئق

 الخلوية بالحويصالت مصابة أحيانا   الماشية لحوم كذلك واألغنام الخنازير لحوم معظم تكون -5

 غسل يجب لذا ، جيدا   مطهية غير أو نيئة باألكل أو تداولها أثناء باللمس العدوى تنتقل ولذلك

 غير طبخا   مطبوخة أو نيئة لحوم أكل عدم يجب كما النيئة اللحم بقطع اإلمساك بعد جيدا   األيدي

 مئوية درجة 60 عن تقل ال طهي حرارة لدرجة الداخل من اللحم قطع تتعرض أن يجب بل كامل

 .  حويصالت من فيها ما قتل لضمان لونها يتغير بحيث

 المرض بهذا اإلصابة لمنع اتباعها يجب والتي الحوامل للنساء بالنسبة الخاصة اإلرشادات -6

 :  وتشمل

 بهذا اإلصابة لمنع اتباعها يجب والتي الحوامل للنساء بالنسبة الخاصة القطط مع التعامل عدم -

 :  وتشمل المرض

 .  الحمل أثناء إطالقا   القطط مع التعامل عدم -

 .  جيدة بصورة اللحوم طبخ -

 قفاز ارتداء واألفضل القطط براز أو النيىء اللحم مالمسة بعد والصابون بالماء األيدي غسل -

 .  نايلون

 مع الجيد الغلي بعد إال الماعز خصوصا   المريضة الحيوانات من الخام الحليب شرب عدم -

 .  التقليب

 .  فرشها إتالف أو وحرق المنزلية القطط بيوت تنظيف -



 . الطعام إلى القطط براز من الطفيل نقل من الحشرات لمنع الحشرية المبيدات استعمال -

 

 

 

 



 Pox Disease:  الجدريمرض 

 ويسبب اإلنسان، وكذلك والطيور الحيوانات يصيب العدوى شديد فيروسي مرض الجدري

 الجلود نوعية وتدني وتلف اإلنتاج وانخفاض الحيوانات موت نتيجة للمربين اقتصادية خسائر

 الموبوءة المنطقة على سيفرض الذي للحظر نتيجة والتصدير االستيراد عمليات وإيقاف

 :الحيوان نوع حسب ويقسم الجدري، حمات لعائلة يتبع فيروس هو والمسبب.  بالمرض

 .الطيور وجدري االبل وجدري االبقار وجدري الماعز وجدري األغنام جدري

 لجدري المسبب الفيروس أما لإلنسان، ينتقل ال والماعز األغنام عند للجدري المسبب الفيروس

 الحيوان مع التماس نتيجة اليد جلد في الموجودة الجروح طريق عن اإلنسان إلى  فينتقل األبقار

 .واألصابع اليد في بثرا   له مسببا   المصاب،

 :المرض انتقال طرق

 .والسليمة المريضة الحيوانات بين المباشر االتصال

 :طريق عن المباشر غير االتصال

 .المزرعة في المستخدمة والمعدات األدوات

 .المزرعة وزوار العمال أيدي

 .الملوثة األعالف

 .الجافة والقشور واللعاب األنف إفرازات

 .المريضة للحيوانات المرضية البثور بقشيرات الملوث الهواء رذاذ استنشاق

 .مثال   كالبعوض للدماء الماصة الحشرات لدغ

 :األعراض

 الجلدية، اآلفات تكون مراحل في اختالفات مع الحيوانات عند المرضية األعراض تقريبا   تتشابه

 :عام بشكل اآلفات تشكل مراحل وتكون

 .  قشور الى متحولة تجف ثم بالصديد تمتآل قد والحويصالت وبثور جلدية حويصالت تظهر

  :األغنام جدري

 وتورم والحمى الشهية وانعدام خمول من تعاني المصابة االغنام. يوما   14-2 من الحضانة فترة

 على بالظهور الجلدية اآلفات تبدأ أيام عدة بعد و, اللمفاوية الغدد وتورم واحمرارها االجفان

 كيس – الضرع – األنف – األذن – الشفاه – العينين حول) الصوف من الخالية األجزاء

 المغطى الجلد أجزاء ليشمل يمتد ذلك بعد(. للفخذ الداخلي السطح – اإللية تحت – الصفن

 . بالصوف



 بشكل المرض يبدأ. الشتاء فصل في أطول لمدة يستمر وقد أسابيع 4-3 من عادة المرض يستمر

 البالغة وعند% 80 حتى تصل الحمالن من النفوق معدالت .القطيع باقي في ينتشر ثم إفرادي

 %.50 حتى تصل

 – وهضمية تنفسية التهابات) المرض سير في تعقيدات إلى يؤدي الثانوية العدوى حالة في

 (.…الحوامل إجهاض – مفاصل التهاب

 :والوقاية العالج

 آثار من للتقليل اإلجراءات من مجموعة وتتخذ الجدري، لمرض فعال عالج يوجد ال

 :المرض ومضاعفات

  كون به االشتباه أو المرض اكتشاف فور المختصة البيطرية للجهات المرض عن التبليغ -1

 .والقوانين األنظمة حسب عنها اإلبالغ الواجب األمراض من المرض

 .اإلصابة به ظهرت الذي القطيع إلى جديدة حيوانات أي دخول منع -2

 .فورا   السليمة الحيوانات تحصين -3

 .السليمة عن بعيدا   المريضة الحيوانات عزل -4

 مثل المتقرح للجلد ملطفات باستخدام موضعيا   األعراض عالج على الجدري عالج يعتمد -5

 المضاعفات لمنع حيوي مضاد يستخدم ،وقد%10-5 بتركيز يود صبغة واستخدام الزنك مرهم

 .الثانوية والعدوى

 .الجلد ولصحة المناعة لرفع( هـ- د -أ) فيتامينات الحيوان إعطاء -6

 .بالمطهرات يوميا   المرضية الحيوانات مكان رش -7

 .المريضة األمهات من الرضيعة الحيوانات عزل -8

 وردم لألمراض، الناقلة والحشرات والبعوض بالذباب الخاصة بالمبيدات المزرعة رش -9

 .المزرعة وداخل حول والمستنقعات المياه برك وتجفيف

 .السليمة الصحية بالطرق النافقة الحيوانات من التخلص -10

 



 

  Mastitis الماشيةي ف الضرع التهاب

 يؤدى أنه حيث الماشية مزارع فى واالقتصادية المرضية المشاكل أهم من الضرع التهاب عدي

 : اآلتية لألسباب وذلك فادحة اقتصادية خسائر إلى

 ( . الحادة فوق)  اإللتهاب شديدة الحاالت فى األبقار نفوق إلى يؤدى األحيان بعض فى

 . للمزرعة خسارة فتكون القطيع من المصابة األبقار إستبعاد

 عالجى نظام تحت تكون التى األبقار فى وخاصة واإلنتاج الحليب إدرار إنخفاض

 األلبان أسعار وإنخفاض الحليب إدرار يتوقف وبذلك ، مزمنة حاالت إلى األلتهاب وتحول

 . بالحليب كبيرة بأعداد البيضاء الدموية الكرات لوجود نتيجة المنتجة

 :  األسباب

 :  Streptococcus aglactia السبحية المكورات. 1

   Staphylococcus aureus:  العنقودية المكورات. 2

3 .E. Coli  . البراز فى الميكروب يتواجد:  واإلنتيروباكتير الكليبسيال اضافة الى 

 اإلكتينوميسيز من أنواعكذلك  . مباشرة الوالدة بعد اإللتهاب ويحدث ، والمربط والفرشة

(Actinomyces spp   : )المخاطية واألغشية الجلد فى تتواجد. 

 

 

 :    المرض حدوث

 ضرع من بإفرازات والفرشة األرضية تلوث الحيوانات بسبب في المرض يحدث. 1

 .  أخر مصاب

 يمكن الذي الكبير العجل أو الحمل قبل من الشديدة الرضاعة بسبب المرض يحدث. 2

 .  الضرع بالتهاب لإلصابة سببا   يكون أن

 بالمايكوبالزما الملوث الشرب وماء األكل طريق عن أيضا المرض يحدث أن يمكن. 3

 .    فالضرع الدم ثم ومن األمعاء طريق عن

 . الضرع في للجروح نتيجة المرض يحدث أن يمكن. 4

 :  يلي كما السريرية العالمات تصنيف يمكن: السريرية العالمات



 الواضح الجسدي التفاعل مع للضرع الشديد التهاب وهو:  Per acute الحاد فوق. 1

 الضرع واحمرار تورم وأحيانا,  الشهية فقدان,  القلب ضربات تسارع,  الحرارة درجة ارتفاع)

 . ) 

 .  الحليب في تغيرات وجود مع جسدي تفاعل بدون شديد التهاب  Acute:  الحاد. 2

 في بسيطة تغيرات وجود مع الضرع في معتدل التهاب  Sub acute:  الحاد تحت. 3

 .  الحليب

 في بسيط تغير مع الضرع اللتهاب متكررة إصابات تكون  Chronic:  المزمن. 4

 .  الحليب

PH  :(  6.8 – 6.4)  الطبيعي الحليب 

 الالكتوز سكر قلة ذلك وسبب القاعدي إلى يتحول فانه الضرع التهاب حالة في   

 .  وبيكاربوناته الصوديوم كلوريد وزيادة يناوالكاز

 الحليب إلى الدم مصل نضوح إلى ذلك ويعزى الحليب في الكلورايد نسبة يزداد. 2

 .  ألاللتهاب نتيجة

 تزيد ال الحليب من كمية تؤخذ,  كاليفورنيا كاشف اختبار أجراء الفحص الحقلي : .3

 وتقرأ ثواني 10 لمدة معا   يمزجان ثم الكاشف من كمية إليها يضاف ثم جيدا   رجها بعد مل 3 عن

 .   Clots ةالخثر ظهور أو راسب تكون أساس على النتيجة

 : المختبرية لفحوصات

 وبعدد الحليب في البيضاء الدم كريات وجود إن:  البيضاء الدم كريات عدد حساب. 1

 .  التهاب وجود على يدل بيضاء خلية 500,000 إلى يصل قد

 شريحة على الحليب من قطرات 5 توضع:  المطور سايد وايت اختبار أجراء. 2

 ثانية 30 وبعد% 4 بتركيز الصوديوم هيدروكسيد محلول من قطرتان على حاوية زجاجية

 .  التخثر أو الترسبات ظهور اساس على النتائج تسجل

 . الحليب لفحص الحليب كوب استعمال. 3

 . الجرثومي الزرع. 4

 : العالج

 المحلول بضخ العالج يتم ، الحيوية المضادات اختبارات وإجراء ، المسبب تحديد بعد

 الضرع حلمات داخل الى ، المناسب بالتركيز الحيوى المضاد على المحتوى المستحضر أو

 . خاصة بطرق



 : مثل الضرع التهابات تقليل أو لتفادى خاصة برامج استخدام يمكن كما

 . دوريا وفحصها بيالحل بماكينات االهتمام

 . المحلب وكذلك الحظائر فى للقطيع الجيدة الصحية الرعاية

 . تينيارو الحلمات تغطيس أسلوب إتباع

 . األفراد ومتابعةحليب لل الشهرى الفحص

 . االكلينيكية للحاالت السليم والعالج ، اإلصابة لبداية المبكر اإلكتشاف

 . القطيع من للعالج يستجيب ال التى المزمنة الحاالت إستبعاد

   

  


