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 الفيروسيةاالمراض 
 مرض الجدري 

POX 
بشكل خبيث  واألغناممن امراض الجلد المعدية التي تصيب االبقار والجاموس بشكل حميد        

خاصة في الحمالن ،كما يصيب الجمال والخيول واإلنسان ويمتاز بظهور افات الجدري النموذجية في 
 .المناطق الخالية من الشعر والصوف كالضرع وتحت اللية 

منها فايروس الجدري في االغنام والماعز واالبقار   :فايروس الجدري وهو عدة انواع   :المسبب  
 .والجمال والخيول فلكل منها فايروس خاصة بها كذلك لالنسان 

 :الوبائية 
يحدث الجدري بالتماس مع الحيوان وقد يحدث االنتشار باالستنشاق او عن طريق أيادي  .1

سط واغلب أقطار العالم الحالبين او أواني الحلب، وينتشر جدري االغنام في أقطار الشرق االو 
من اصابات الحمالن ويكون جدري  ٪ 50ويعد االخطر بين انواع الجدري ويسبب هالك 
الخيول فيحدث بشكل و اما جدري االبقار  .الماعز في االغنام اكثر شدة من جدري االغنام

 .وفي الجمال يتخذ  المرض مسارا حميدا ،فردي وان حدوثه أصبح نادرا 
الماعز حماية صلبة في االغنام ضد كل من جدري االغنام والماعز لكن  توفر فايروس جدري  .2

لقاح جدري االغنام ال يوفر حماية للماعز ضد جدري الماعز وفي االبقار يكون االنتشار من 
 .بقره الى اخرى 

فايروس جدري الخيول يمكن ان تصيب االبقار وتسبب افات نموذجية والمناعة بعد االصابة  .3
 .وجدري الخيول صلبة بجدري االبقار 

 :االمراضية 
 :تتميز االمراضية في الجدري بخمسة مراحل متتالية 

 ( erythema )مرحلة ألحمامي  .1
وهي افات مرتفعة صلدة  فاتحة اللون مع طوق من فرط الدم حول   (Papule)مرحلة الحطاطة .2

 .القاعدة 
 .فيها نقطة صفراء  ( Vesiculation )مرحلة الحويصالت  .3
 .  Pustuleالبثور  .4
 .  Scabsالقشور .5

 :العالمات السريرية 
 يوم   (2 – 14 )فترة الحضانة  .1
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وتحدث الحمى العالية والدمع واإلفراز  الشكل الخبيث اكثر شيوعا في االغنام خاصة الحمالن  .2
ألمنخري ، وهالك الحمل المتأثر قبل تطور افات الجدري النموذجية وتظهر افات الجلد في 
المناطق الخالية من الصوف او الشعر وتظهر االفات على غشاء الفم والقناة التنفسية والجهاز 

اما الشكل الحميد فيكون  ، % 05 الهضمي والبولي التناسلي وقد يصل معدل الهالك الى
  .% 0 شائعا في الحيوانات البالغة ،وتظهر افات الجلد فقط وخاصة تحت اآللية ومعدل الهالك

في االبقار تالحظ اآلفات في أي مرحلة لكن القشور نادرة وتحل محلها تقرحات عميقة وفي  .3
الحاالت الشديدة قد تنتشر اآلفات الى داخل الفخذ والعجان والفرج والفم وتظهر اآلفات حول 

 .الفم في العجول التي ترضع وفي الثيران تظهر اآلفة على الصفن 
وحويصالت ، وبثور ، وقشور خلف   (nodules)عقيداتفي الخيول الشكل ألقدمي يظهر  .4

والشكل ألفمي يظهر اآلفات السابقة على الشفاه ثم تنتشر على  .المربط وتسبب االلم والعرج 
الى الحنجرة والبلعوم والمنخر، والملتفايروس والفرج وبعض االحيان  وأحياناغشاء الفم المخاطي 

 .أسابيع(  4 – 2) ب الفم المؤلم وتشفى أغلبها خالل وتسبب افات الفم التها .على كل الجسم 

 
تنتشر افات الجدري في الشكل الخبيث في الفم والبلعوم والحنجرة والمهبل ، وتظهر  :ألصفة التشريحية 

االفات في الرغامي ويرافقها حدوث ذات الرئة النزلي ، واحيانا تصل االفات الى المنفحة ويرافقها التهاب 
 .االمعاء النزفي 

 .ريحيةمن خالل العالمات السريرية والفحص المختبري وألصفة التش   :التشخيص 
٪ قبل الحلب وغسول قابضة Sulfathiazol ointment   10مرهم السلفاثايوزول :العالج والسيطرة 

    بعد الحلب، والتلقيح بلقاح مقتول او مضعف (White field solution) مثل محلول الغسول االبيض
 .(من سنة واحدة  ألكثريوفر الحماية  (
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  اجراء مختلفة من جسم االبقار على  الجدري صورة تمثل اعراض مرض 

 

 
  راس االغنام على  الجدري صورة تمثل اعراض مرض 

 

 
  راس الجمال على  الجدري صورة تمثل اعراض مرض 
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 البكتيريةاالمراض 
 tuberculosis) ) (التدرن )السل 

للباسيالس تيوبر  ويمتاز مرض معد تصاب جميع الحيوانات بواحد أو اكثر من االنواع المختلفة       
  واإلنسانفي اي من االعضاء وفي اغلب الحيوانات ( tubercles)المرض بالتطور التقدمي للدرنات

 
- :االسباب
 بقار الهو المسبب الشائع للسل في ا( mycobacterium bovis)المأيكوبكتريم البقري  .1
المسبب في الحيوانات االخرى غير  هو  mycobacterium aviumالمأيكوبكتريم الطيري  .2

االبقار والذي تعزى له النسبة العالية من حاالت السل وخاصة في الخنازير التي هي بتماس 
 مع الطيور المخمجة  

وقد تسبب العديد من االصابات في الحيوانات الحقلية بالجرثومة الشبية بالمايكوبكتريم الطيري  .3
(mycobacterium avium like ) 

 mycobacterium)السل في االنسان تسببها العترة البشرية المايكوبكتريم السل حاالت  .4
tuberculosis human type) 

- :انتشار وحدوث المرض 
 .يحدث السل في جميع انحاء العالم  .1
 .يحدث في جميع انواع الحيوانات .2
  .له اهمية صحية حيث أنة من االمراض المشتركة التي تنتقل الى االنسان .3
المصدر الرئيسي الصابة االبقار هي الحيوانات المصابة اال ان العدوى المباشرة قد تحدث  .4

 ايضآ 
تطرح الجراثيم مع هواء الزفير او القشع او البراز اوالحليب أو البول او مع االفرازات الرحمية  .0

 والمهبلية وافرازات العقد اللمفاوية السطحية المفتوحة 
باالستنشاق اواالكل بالشكل الشائع حيث يكون االستنشاق هو طريق االصابة  االصابةتحدث  .6

االصابة . في االبقار داخل الزرائب وقد تحصل االصابة بنفس هذه الطريقة في المراعي ايضآ
باالكل يكون اكثر احتماآل في المراعي عندما يلوث البراز وماء الشرب العام واواني االكل 

ية قد يسبب الماء الراكد االصابة لثمانية عشر يومأ بعد اخر وتحت الظروف االعتياد
 .استعمال له من قبل الحيوان المصاب بالسل

المصاب من قبل الحيوانات اليافعة احدى الطرق الشائعة التي  يشكل شرب الحليب الملوث او .7
 ينتشر بها السل في هذه الحيوانات 



رة    محاض 
ة  ال الث  وان  ) الث  الق  احمد ف رحان         . د(                                                                 امراض  حي  دالح   ( 5)  عث 
  

 

 

التزاوج او عند استعمال المني المصاب الطرق االقل شيوعآ هي االصابة داخل الرحم عند  .8
 للتلقيح االصطناعي 

الحلمة الملوث او عن طريق (siphons) اما اصابة الضرع فقد يحدث باستعمال سايفون  .9
 . االواني الملوثة المستعملة في الحلب

 مصادر االصابة غير الطبيعية لألبقار هي القطط والماعز المصابة او الرعاة المصابين  .15
 في بعض قطعان االغنام %( 0)ينتشر لدرجة  اال أن المرض قد،نام مقاومة للسل تعد االغ  .11
في الخيول يكون حدوث المرض نادرآ بسبب التعرض المحدود للخمج ولكن يبدو ان   .12

 للمقاومة الطبيعية لهذه االنواع دورآ مهمآ في ذلك 
 الخيول  لمرض غير شائع في الماعز ولكن المقاومة ليست بنفس المستوى الذي في .13
لوحظ حدوث السل في الجمال والغزالن والثور االمريكي والحيوانات البرية االخرى باألضافة   .14

  الى الطيور 

 ينتشر المرض داخل الجسم بمرحلتين: تطور المرض
 (primary complex)المعقد األولي .أ •
 ( post primary complex)بعد األولي  االنتشار ما.ب •
 المعقد االولي  -أ •

ويتكون من آفة عند نقطة الدخول والعقد اللمفاوية الموضعية في المنطقة وخاصة  .1
عن طريق االكل  االصابةاذا كانت  و.عندما تكون االصابة عن طريق االستنشاق 

 (Tonsillar)يحدث التقرح المعوي و اللوزي 
دوث ومن الشائع ح. أيام من حدوث االصابة  (8)تتطور البؤرة االولية المرئية خالل .2

التكلس بعد اسبوعين من االصابة تحاط البؤرة النخرية بنسيج حبيبي والخاليا 
 ( Tubercule)اللمفاوية مكونة الدرنة 

تنتقل الجرثومة من هذه البؤرة االولية الى العقد اللمفاوية الموضعية وتسبب تطورآ  .3
ولية في وفي العجول التي تشرب الحليب المصاب تتطور البؤرة اال. آلفة مماثلة لها

 العقد اللمفاوية الخنجرية او المساريقية مع االفات الكبدية 

 :  بعد االولي  االنتشار ما -ب
 الحاد وهي افات عقدية محددة في االعضاء المختلفة  (miliary)وقد يتخذ الشكل الدخني  .1
 المنشاءأو سل األعضاء المزمن والمسبب باعادة اآلصابة لألنسجة  الدخلية أو الخارجية  .2

 :العالقات السريرية 
 :االبقار
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 تكون بعض االبقار التي فيها آفات السل الدخني الواسعة طبيعية سريريآ  .1
الهزال التقدمي غير المرتبط بالعالمات السريرية االخرى هي من األمور التي تجلب  .2

 .االنتباة للسل 
شائعة االرتباط  (fluctuating)والحرارة المتموجة ( Acapricious)تعد الشهية النزوية  .3

 .بالمرض
 او املس   قد يكون الغطاء الشعري خشن   .4
وال يكون السعال ثقيآل او ( ذات الرئة والقصبات)يظهر الشمول الرئوي بالسعال المزمن  .0

حيث يحدث مرة واحدة او مرتين في الوقت الواحد ويكون واطئآ ورطبآ ( متكررآ)انتيابيآ 
الضغط على البلعوم او بالتمرين ويكون اكثر شيوعآ في ومعاقآ ويحفز بسهولة عند 
 .الصباح او في الجو البارد

وفي المراحل المتقدمة من االصابة الرئوية حيث يتحطم الجزء الكبير من الرئة يصبح  .6
وقد يحدث ذات الجانب السلي . عسر التنفس مع زيادة معدل وعمق التنفس واضحآ

(tuberculous pleurisiy ) يحدث النضج  عالمات والوبدون(Effusion ) يسب
وكبر العقد ،عسر التنفس بسبب تضيق الممرات الهوائية ، شمول العقد اللمفاوية القصبية

المتكرر في الكرش الذي ( bolat)اللمفاوية المنصفة شائعة االرتباط بحدوث النفاخ 
 .يتحول الى نفاخ مستمر

 .ة األسهال نادرآ ما يسبب التقرح السلي لالمعاء الدقيق .7
يحدث نتيجة للتزاوج  البقرية بأستثناء الحاالت المتقدمة وقد  سل الرحم غير شائع بالعترة .8

الرحمية الملوثة او باالمتداد من التهاب الخلب السلي ولكن في  او استعمال القساطر
يكون ،في السل الرحمي . اغلب الحاالت تكون االصابة نتيجة االنتشار الدموي العام 

ر وفي او قد يحدث االجهاض المتكر  (conception)تداخل مع االخصاب هناك 
دة عجول حية تهلك في الغالب بسرعة نتيجة ألصابتها بالسل المراحل الحمل األخيرة او و 

 (placenta) وتحدث آفات مماثلة للسل في السخد.العام 

 :االغنام والماعز 
 .بالسعال والضيق التنفسي ويظهر ،ذات الرئة والقصبات هي الشكل الشائع -1 •
 .يحدث في بعض الماعز تقرح معوي مع االسهال  وكبر العقد اللمفاوية للقناة الهضمية -2 •
 .المرض بطىء التقدم في الماعز واآلغنام -3 •
 .في الذكور ويسبب الهالك المبكر ويكون أسرع تقدمآ-4 •

 :التشخيص 
 .العالمات السريرية -1 •
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 القشع وزرعه على اوساط زراعية  البول أو ماذج من الحليب أوالفحوصات المختبرية بأخذ ن-2 •
 (tuberculine test)اختبار التيوبر كلين  -3 •
 .الفحوصات المصلية مثل اختبار المثبت المتمم -4 •
 .الفحص الشعاعي-0 •

 
 صورة تمثل اعراض مرض السل على الرئتين

 

 
 صورة تمثل اعراض مرض السل  ونتقاله في الرئتين 

 
 تمثل اعراض مرض السل على االبقار صورة
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 البكتيريةاالمراض 

 Anthraxالجمرة الخبيثه 
 wool sorter's diseaseومرض الصوافين   pulmonary anthraxوتسمى بالجمره الرئويه      

ويتميز باالنتانميه والهالك الفجائي مع نضوح دموي (   peracute)الجمره الخبيثه مرض فوق الحاد 
واالنسان ومن  واألغناماالبقار  خاصةو  الحيواناتمن فتحات الجسم الطبيعيه ويصيب ( قطراني)داكن 

وتضخم (  Rigormortis)صفات التشريحيه المهمه للمرض عدم تخثر الدم وانعدام التيبس الرمي 
 ( splenomegaly)الطحال 

 
 : االسباب

وتتميز بتكون االبوغ عند  Bacillus anthracisالسبب الخاص للمرض هو عصيه الجمره      
 لمعظمجدا حيث تكون االبواغ مقاومه  طويلةتعرضها لهواء والتي تودي الى تلوث البيئه لفترات 
ات الجراثيم القياسيه  وقد ثبت بقاء الجو ومبيد الثاثيرات الخارجيه ضمنها عمليه تمليح الجلود وحراره

عام  وكانت بين المشاهد  65بسداد مطاطي لمده  مسدودة قنينةحيويه العصيه في التربه خزنت داخل 
عند توفر المواد  وخاصة المكشوفةالحقليه مالحظه استطاعه بقاء العصيه لفتره مقاربه في التربه 

تقلل من  الحامضةه وفي الجو الساخن  اال ان التربه غير المصرف القاعديةالعضويه وكذلك في التربه 
 قتره بقائها 

 انشار المرض 
بعد تغير الطقس كتساقط االمطار  خاصة،التربه  منشئوهاث حاالت التفشي التي يكون دتح .1

  من الجفاف  طويلةالغزيره بعد فترات 
الوبائيه المميزه للمرض في االقطار المتقدمه هي الحدوث المفاجئ ال صابات متعدده المراكز  .2

 مع الهالك المفاجئ للعديد من الحاالت وبدون ظهور العالمات السريريه 
يودي الى تفسخ الجثه الى تحطم الجرثومه شرط ان التفتح الجثه حيث ان فتحت الجثه  .3

 تسبب ثلوث التربه 
القليله في اوقات الجفاف والتي  الخشنة االطعمةالمهيئه الرقي القريب على من االسباب  .4

 الفم وكذلك الرعي في المناطق حول مصادر المياه  مخاطيةتودي الى حدوث سحبات في 
واقل شيوعا في الماعز  واألغناميحدث المرض لجميع الفقريات ولكنه اكثر شيوعا في االبقار  .0

ا متوسطا بين المجموعتين ومجموعه الخنازير والكالب  والقطط نسان موقعوالخيول ويحتل اال
 تكون مقاومه للمرض  التي
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 الحيوانوالتنفس من خالل الجلد ويعتقد ان اصابه  االطعمةعن طريق تناول  االصابةتحث  .6
لحدوث  الهضميةهو تناول المواد الغذائيه الملوثه ويهئ تخديش الغشاء المخاطي للقناه 

  االصابة
التقاط المرض  في االنسان عن طريق اشتنشاق االبواغ الجمره الخبيثه  من قبل ويمكن  .7

 العاملين بصناعه اشعر والصوف 
ويمكن انينتقل المرض ميكانيكيا عن طريق الذباب االسع والحشرات والتيارات المائيه عن  .8

 المصابه  الحيواناتطريق بيراز 
 المنتجاتغير المصابه من خالل يتم ادخال المرض عن طريق االدخال الى المناطق  .9

 الخ   ....ام والجلود والشعر والصوف او االعالف المركزه ظالحيوانيه الملوثه كمسوق الع

 االمراضيه 
 في الغشاء المخاطي  ومن خالل الخدوش  يمكن حدوث  المرض تناول االبواغ .1
 البلعمات المتحركه  بواسطةتنتقل الجرثومه بعد دخولها الى العقد اللمفاويه الموضعيه  .2
ويعد تكاثرها في العقد اللمفاويه  تعبر العصبه عن طريق االوعيه اللمفاويه الى مجرى  .3

 الدم ويتبعها حصول االنتمائيه وغزو انسجه الجسم 
 قاتال الذي الخزب وتلف انسجه الجسم ( toxin)تفرز العصيه  ذيفانا  .4
 يحث الموت نتيجه الصدمه والقصور الكلوي الحاد  .0

 العالمات السريريه 
اسبوع  يتميز المرض في  2-1ليس من السهل تحديد فتره الحضانه لكن اال انها تقارب من      

ويكون الشكل الحاد وهو االكثر شيوعا . االبقار واالغنام بشكلين الشكل فوق الحاد والشكل الحاد 
 عند بدء تفشي المرض 

( 2-1)الهالكه وقبل ان نالحظ العالمات السرسريه حيث تهلك خالل  الحيواناتوعاده توجد      
وبعد  مخاطيةساعه فقط ولكن يمكن ان نالحظ الحمى واالرتجاف العضلي والبهر واحتقانات 

نالحظ النضوح الدموي من المنخرين والفم والمخرج والفرج وبشكل شائع اما مسار الشكل  االت الح
حظ خالل الكائبه وعدم الراحه تسبقها فتره قصيره من االهتياج وتكون ساعه وتال 48 ـالحاد فيقدر ب

 م ويكون التنفس سريعا وعميقا  42درجه حراره الجسم مرتفعه وقد تصل 
هر عليها النزف ويزاد معدل ضربات القلب كثيرا ويصحبها فقدان الشهيه مع ظوي مخاطيةوتحتقن ال

ون الحليب اما كويقل االنتاج ابقار الحلوبه ويركود الكرش ويمكن ان تطرح االبقار الحوامل 
ر االسهال  والزحار ويمكن حدوث النزف الموضعي  في ظهمصبوغا بالدم او اصفر غامق وي

 اللسان وافات خزبيه في البلعوم والقص والعجام والجنب 
 الخيول 
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فعند  صابةااليكون شكل المرض في الخيول حادا ولكن يختلف بعالمته السرسريه مع طريقه      
الجهاز الهضمي تحث االنتقاليه والتهاب االمعاء والمغص اما في حال كون االنتقال عن طريق  االصابة

الحشرات فتظهر تورمات ساخنه تحت الجلد وتكون مؤلمه وخزبيه قرب البلعوم واسفل الرقبه والصدر 
ر نتيجه التورم من منطقه والبطن والقلفه والضرع مع ظهور حمى عاليه وكابه شديده وقد يظهر البه

 ساعه  96_ 48البلعوم والمغص الناشئ من تهيج االمعاء ويكون مسار هذا المرض 
 

 االمراض السريريه 
نات الحيه يمكن كشف الكائن الحي في شريحه من الدم المحيطي المصبوغه ويجب افي الحيو  .1

 بعنايه لتجنب تلوث البيئه  ةعمل شريح
 يمكن عمل الشريحه من الخزب الموضعي اذا كان واضحا  .2
 زرع الدم او حقنه بخنزير غينيا  .3

 الصفه التشريحيه 
 غياب التيبس الرمي بصوره نهائيه  .1
 خروج ناضح دموي من الفتحات الطبيعيه  للجسم ويكون قطرانيا غير متخثر  .2
االشتباه بالجمره الخبيثه   حدوث النفاخ والتعفن وبسرعه اليسمح  بفتح الجثه اطالقا في حاله .3

 منعا للتلوث البيئه 
 في حاله فتح الجثه خطأ يجب مالحظه  .4

 عدم تخثر الدم  _ أ
 وجود النزف الكدمي على انسجه الجسم  _ب
 وجود السوائل المصليه المصبوغه بالدم في تجاويف الجسم   _ج
 التهاب االمعاء الشديد   _د

 كبر حجم الطحال وليونته وهي العالمات الموكده للمرض  _ه
مواد جالتينه مع كبر العقد  لىنالحظ تورمات تحت الجلد في الخيول والخنازير والتي تحتوي ع _و

 للمفويه 
 التشخيص 

 من االعراض والعالمات السريريه  .1
 الصفه التشريحيه  .2

 فريق عنها هي اما االمراض التي تشابه الجمره الخبيثه والتي يجب الت
 ضربه الصواعق وموقع االفه  .1
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 اليافعه وظهور التورمات  الحيواناتالساق االسود فوق الحاد الذي يكون محصورا بشكل كبير ب .2
داء البريمات الحاد يحث بشكل فردي فقط ويتميز بالبيله الهيمو كلوبنيه  ووجود االحتشاء  .3

 المميز في الكبد 

 
 العالج  

 الحيواناتتشمل العالج المضادات الحيويه والمصل ضد الجمره الخبيثه ومن غير المتوقع شفاء      
 المتاثره  الشديده ويمكن حدوث شفاء قبل ظهور االعراض السريريه 

وحده لكل كيلو غرام من وزن الجسم مرتين باليوم ولكن استعمال  15555يستعمل البنسلين بجرعه 
 يوميا  وبجرعتين داخل العضل غم  15_ 8الستربتومايسين 

 
 السيطره على المرض والوقايه 

عند تفشي المرض في المزرعه ماتوضع تحت  الحجر البيطري ويجب التخلص من االفرازات   .1
 والجثث والهالكات 

قيد الحياه وتودي االجراءات  بصوره غير مباشره الى تعرض  لىالتي تبقى ع الحيواناتتلقيح  .2
 االنسان للمرض 

 منع نقل الحليب وللحم من المزرعه خالل فتره الحجر  .3
 الى سلطه طعام االنسان (الجرثومه )العمل على منع دخول المرض  .4
 باللقاح الحي الذي اليشكل خطرا على االنسان  الحيواناتتلقيح  .0
اتباع الطرق الصحيه العامه لمنع انشار المرض والتخلص المتاني من المواد الملوثه والتي يعد  .6

االمور المهمه  حيث التفتح الجثه المصابه  وانما تحرق مع الفراش والتربه المحيط به  من
 متر  2ويجب دفن الجثث عن عمق 

المشتبه بها والمالمسه لمنع انقالها وتحريكها لحين التاكد من سالله  الحيواناتعزل جميع  .7
 المنطقه ولمده اسبوعين ووضع الحقل المصاب تحت الحجز 

فرط التمنيع للحيونات المالمسه ويمكن ان يمنع الخسائر االضافيه خالل فتره اعطاء مصل م .8
 الحجر 

قبل تكوين  خاصةتعقيم المواد كالجلود ومسحوق العظام واالسمده والصوف والشعر بعنايه  .9
مالين القوي وهيدوكسيد الصديوم  وحامض الخليك ر االبواغ وتلوث المعقمات االعتياديه والفو 

 القوي 
 مالمسه االنسان للمواد الملوثه واذا حدث مثل هذا التالمس فيجب تعقيم الجلد يجب منع .15
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