
                 م. محمد علي شاحوذ      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

أقتصاد بعض الدول صاريعتمد على ما تملكه من ثروة حيوانية  . وال يخفى علينا أن  تكاثرها 

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

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

مج اللقاحات التي تعطى بأوقاتها المحددة لمنع حدوث  من خالل برا 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

 المشاكل: تسبب 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 :   كيميائية 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 

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

 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 
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