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تقديم
تويل الوزارة إهتاممًا خاصًا بتطوير كفاءة العاملني يف جمال صحة وتفتيش اللحوم وذلك لدورهم الفعال يف 
درء وتفادي نقل األمراض التي تنقل بواسطة اللحوم ومنتجاهتا للمستهلكني إذ أن املسالخ هي الدرع األول 
يف مواجهة مكافحة األمراض املشرتكة بني اإلنسان واحليوان، ومواكبًة ملا يستجد يف جمال تفتيش اللحوم قامت 
الوزارة بإعداد دراسة شاملة عن املسالخ وأوضاعها باململكة وذلك لوضع اخلطط والدراسات من أجل حتسني 

وتطوير أداء املسالخ ومن ضمنها دليل الكشف البيطري عىل اللحوم.

لقد راعت وكالة وزارة الشئون البلدية والقروية للشئون البلدية عند إعداد هذا الدليل تغطية مجيع األمراض 
املحتمل أن يكتشفها الطبيب البيطري أو مساعد الطبيب البيطري يف املسالخ وتضمن البند اخلاص بكل مرض 
رشحًا مفصاًل للمظاهر املرضية مع تدعيم ذلك بالصور كام يتناول الدليل األمراض املختلفة ومسبباهتا وسامهتا 
وُرعي يف  عليها  املتشاهبة واحلكم  األمراض  بني  التفريقي  والتشخيص  إنتشارها وتشخيصها  الوبائية وطرق 
ذلك سهولة إيصال املعلومة بلغة بسيطة حتى ال يكون هنالك لبس أو عدم فهم ملحتواة ولتعم الفائدة مجيع 
من  اخلصوص  وجه  وعىل  اجلميع  قبل  من  معها  التفاعل  إىل  تتطلع  والوكالة  املجال  هبذا  واملهتمني  العاملني 
املهتمني واملختصني من خالل إبداء املالحظات وطرح املقرتحات عن طريق رابط الوكالة بموقع الوزارة عىل 

 . .www.momra.gov الشبكة العنكبوتية

                                                               واهلل املوفق 

والسالم عليكم  ورمحة اهلل وبركاته، ،

                                                                                                              وكالة الوزارة للشئون البلدية 

     

هـ





ز

مقدمة

بطريقة  اللحوم، سواء  اإلنسان عن طريق  إىل  تنتقل  أن  يمكن  التي  املعدية  األمراض  الكثري من  هنالك 
نتيجة  العاملني يف املسالخ يتعّرضون - بحكم عملهم - إىل بعض األمراض  مبارشة أو غري مبارشة، كام أن 
خمالطتهم للحيوانات املريضة أو مالمستهم أنسجتها وسوائلها البدنية وإفرازاهتا، ومن ذلك مثاًل مرض احلمى 
املجهولة )محى املسالخ( ومحى وادي الصدع والقراع اجللدي وخالفه. وجيوز كذلك أن تتلوث اللحوم ببعض 
اللحوم أحيانًا عىل مواد سامة كالعقاقري  أثناء جتهيزها لالستهالك اآلدمي، كام أن احتواء  الكائنات املمرضة 

والسموم الكيميائية األخرى أو تلوثها هبا، يمثل خطرًا آخر عىل صحة اإلنسان.
لذلك فإن فحص احليوانات قبل الذبح، والتحقق من سالمة حلومها ُيعّد من أهم الوظائف التي تضطلع 
هبا املسالخ حلامية الصحة العامة وتقليل فرص انتشار األمراض بواسطة اللحوم وكذلك التقليل من احتامالت 
اللحوم  اللحوم. ومن أهداف فحص  – يف  – إن وجدت  الكيميائية وامليكروبية  للملوثات  املستهلك  تعرض 
اجلودة. كام  متدنية  واللحوم  املشوهة  أو  اهلزيلة  الذبائح  اللحوم ونظافتها، واستبعاد  التحقق من جودة  أيضًا 
يشمل الفحص أيضًا الكشف عيل خملفات احليوان املستخدمة يف الصناعة لضامن جودهتا وسالمتها. ومن هنا 
فإن فحص اللحوم يساهم يف تقليل اخلسائر االقتصادية الناجتة عن انخفاض جودة املنتج التي قد تتعرض هلا 

املؤسسات العاملة يف جمال تصنيع اللحوم أو خملفات املسالخ.
وللمسالخ دور مهم يف محاية الثروة احليوانية من األمراض الوبائية التي يتم اكتشافها يف حيوانات الذبح، 

مما حيتم عىل املسؤولني يف املسالخ اختاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة للحيلولة دون انتشارها.
وخملفاهتا،  وحلومها،  للذبح،  املعدة  احليوانات  فحص  حتتم  املسالخ  أنظمة  فإن  وغريها،  األسباب  لتلك 
بطريقة منهجية منظمة تتضمن الفحص قبل الذبح وبعد� واحلرص عىل جتهيز اللحوم الطازجة بأقل قدر ممكن 
من التلوث وبدون أي خطورة عىل صحة اإلنسان. ومن هذا املنطلق فقد تم إعداد هذا الدليل بعناية من قبل 
خرباء معهد امللك عبداهلل للبحوث والدراسات اإلستشارية )أ.د. منصور فارس حسني، د. إبراهيم عبدالرمحن 
الشدي، أ.د. حسن عبداهلل القحطاين، د. عبداهلل نارص العويمر( وزود بالعديد من الصور اإلضاحية امللونة 
من  التحقق  هلم  يتسنى  حتى  ومساعدهيم  البيطرين  األطباء  بمهمة  يتعلق  ما  لكل  شاماًل  مرجعًا  يكون  لكي 

سالمة اللحوم ومطابقتها للرشوط الصحية وإصدار األحكام الصحيحة بشأهنا. 
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الفصل األول

الفحص قبل الذبح وبعده: أسس عامة

)Ante-mortem Inspection( :الفح�ص قبل الذبح

إن اهلدف األسايس من فحص احليوانات قبل ذبحها هو التأكد من خلوها من املظاهر املرضية والتشوهات و 
أية عيوب أخرى جتعلها غري صاحلة لالستهالك اآلدمي، وفصل احليوانات غري السليمة والتعامل معها حسب 
أن  املهم  ومن  جدًا،  هام  ذبحها  قبل  احليوانات  مجيع  عىل  البيطري  الفحص  إجراء  فإن  لذا  األمر.  يقتيض  ما 
تفحص احليوانات فحصًا مبدئيًا عند استالمها للتعرف عيل احليوانات التي توجد هبا أعراض مرضية واضحة 
وعزهلا بمفردها إيل أن يتم الكشف عليها بدقة. أما بقية احليوانات فيجب فحصها بعد إعطاءها قسطًا كافيًا من 
الراحة للتقليل من تأثري اإلجهاد الناتج عن ترحيلها. والبد أن يتم أثناء الفحص مجع معلومات كافية عن حالة 

احليوان مما يساعد يف تشخيص حالته املرضية – إن وجدت – وبالتايل احلكم عليه.
ومن األسس الثابتة رضورة التعامل مع حيوانات الذبيح بطريقة إنسانية، توفر هلا احتياجاهتا األساسية، 
وتقلل من إمكانية تعرضها للجروح والرضوض والكسور والكدمات واالختناقات، وتضمن يف الوقت ذاته، 
املسالخ  بالتعامل مع احليوانات يف  املتعلقة  التجهيزات كافة  أن تكون  لذا جيب  للعاملني.  السالمة  مزيدًا من 
أن  جيب  عامة  وبصفة  والصيانة.  والتشغيل  والتصميم  املوقع  ذلك  يف  بام  النواحي،  كافة  من  مناسبة  احلديثة 
تتناسب تلك التجهيزات مع املتطلبات البيئية واخلواص السلوكية للحيوانات حسب أنواعها. وجيب كذلك 
أن تكون منطقة تنزيل احليوانات واستالمها مالئمة وواقية للحيوانات من احلوادث أثناء التنزيل، وقد تكون 
هنالك حاجة لوجود مستويات خمتلفة من مناطق التنزيل، وذلك حسب ارتفاع املركبات املستخدمة يف النقل. 
أما حظائر االنتظار فيجب أن تكون عيل درجة مقبولة من النظافة، وأن يتم – بشكل منتظم - تنظيفها وتطهريها، 

واملتبع عادة هو تنظيف احلظائر وتطهريها بمجرد االنتهاء من ذبح كل احليوانات املوجودة باحلظرية. 
وجيب ختصيص حظائر لكل نوع من أنواع حيوانات الذبيح، وأن تكون مظللة جزئيًا، واإلضاءة جّيدة، 
واألرضيات مستوية وغري منفذة أو لزجة، وأن يتم سد الشقوق الكبرية يف األرضيات أواًل بأول. كام جيب توفري 

�
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مياه الرشب النظيفة يف مجيع احلظائر، وتزويد احليوانات التي تبقي يف احلظائر ألكثر من �2 ساعة بالغذاء. ومن 
املهم أيضا محاية احليوانات من احلرارة العالية و الربودة الشديدة واالزدحام وكافة عوامل اإلجهاد األخري. 
أما الطريق املؤدية من حظائر االنتظار إيل صالة الذبح فيجب أن تكون متسعة بام يكفي لعبور احليوانات. وال 
جيوز استخدام الرضب لقيادة احليوانات، ولكن يمكن استخدام مهامز كهريب ذي جهد منخفض لقيادة البقر، 
رشيطة أن يتم استخدامه فقط عند الرضورة، وبالقدر املطلوب، و أن ال يسمح مطلقًا باستخدامه يف منطقة 

احليا أو وجه احليوان. جيب أيضًا ختصيص حظائر مناسبة لعزل احليوانات املشتبه يف إصابتها باملرض.

أهداف الفحص قبل الذبح ورشوطه:
أنظمة  فإن  هنا  ومن  ذبحها،  قبل  احلية  احليوانات  عيل  الكشف  بدون  كافيًا  الذبائح  فحص  يعترب  ال 
املسالخ تشرتط فحص احليوانات جيدًا قبل الذبح، باعتباره أمرًا مهاًم للغاية، ليس فقط لضامن سالمة اللحوم 
بام يف ذلك  الالحقة،  القرارات  لتأثريه عيل  أيضا  احليوانية، وإنام  العامة والصحة  الصحة  وصالحيتها ومحاية 
القرارات واألحكام املتعلقة بالفحص بعد الذبح. وبالتايل، فإن الفحص قبل الذبح ال يقل أمهية - إن مل يكن 

أكثر أمهية - من الفحص بعد الذبح.

ويمكن تلخيص أهداف الفحص قبل الذبح يف التايل: 
1-  تقليل فرص التلوث يف صالة الذبح وذلك بفصل احليوانات القذرة وتنظيفها قبل السامح بدخوهلا إىل 

الصالة.
2-  الذبح االضطراري للحيوانات التي تعاين من الكسور واآلالم وغري ذلك من العوامل التي توجب 

ذبحها اضطراريًا.
�-  التأكد من معاملة احليوانات املعدة للذبح معاملة إنسانية سليمة.

�-  التعرف عىل احليوانات امُلصابة بأمراض جتعلها غري صاحلة لالستهالك اآلدمي. 
5-  التعرف عيل احليوانات امُلعاجلة بمواد قد تؤثر عىل الصحة العامة كاملضادات احليوية والعقاقري الكيميائية 

واملبيدات احلرشية وخالفه, واختاذ ما يلزم من إجراءات حياهلا.
6-  التعرف عيل احليوانات املصابة بأمراض ال يتم اكتشافها إال بالفحص قبل الذبح لكوهنا ال تسبب آفات 
ترشحيية واضحة للعيان، مثال ذلك السعار )داء الكلب( الذي قد يؤدي إيل ظهور أعراض مُميزة يف 
احليوان احلي ولكنه ال يسبب آفات مرضية يمكن التعرف عليها عند فحص اللحم واألحشاء. وينطبق 

األمر نفسه عيل مرض الكزاز (Tetanus) وعدة أمراض األخري، خصوصًا يف مراحلها املبكرة.
(Ringworm). 7-  اكتشاف احليوانات املصابة بأمراض قد تنتقل إيل العاملني باملسلخ، كالقراع اجللدي

8-  اكتشاف األمراض السارية واألمراض الوافدة والتبليغ عنها لدي اجلهات املسؤولة.
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ومن الرشوط املهمة لفحص احليوانات قبل الذبح:
1-  إجراء الفحص يف احلظائر أو الساحات املخصصة له فقط. 

2-  فحص احليوانات منفردة وجمتمعة.
�-  فحص احليوانات من اجلانبني أثناء الوقوف وأثناء امليش.

 2� من  ألكثر  الذبح  تأخر  إذا  الفحص  وإعادة  احليوان  تسلم  من  ساعة   �2 خالل  الفحص  إجراء    -�
ساعة.

5-  فصل احليوانات التي توجد هبا أعراض عيادية، أو املشتبه يف إصابتها بمرض معد، وحجزها ريثام يتم 
توقيع الكشف البيطري الدقيق ومن ثم احلكم عليها.

6-  الذبح االضطراري للحيوانات التي تعاين من كدمات وكسور متعددة.
7-  جيب أن يتضمن الفحص قبل الذبح مراقبة السلوك العام للحيوانات وتقييم حالته اجلسامنية والغذائية 

ونظافته ومالحظة أي عالمات غري عادية عليه.
 

املظاهر التي جيب مالحظتها قبل الذبح ما ييل:
من املظاهر التي جيب مالحظتها قبل الذبح ما ييل:

أ( االضطرابات التنفسية.
ب( األعراض العصبية وأي سلوك غري طبيعي للحيوان.

ج( وجود خلل يف وقفة احليوان وطريقة مشيه.
د ( نزول إفرازات غري طبيعية من فتحات اجلسم.

هـ( وجود بروزات من فتحات اجلسم.
و( وجود مظاهر غري طبيعية عيل جسم احليوان، كاألورام واخلراجات.

ز( تغرّي لون األغشية املخاطية.
ح( اجللد والشعر، بام يف ذلك التصّبغات اجللدية.

ط( صدور روائح غري طبيعية من احليوان.
ى( طبيعة الروث ومظهره.

1-  اال�سطرابات التنف�سية:

يمكن رصد االضطرابات التنفسية يف احليوانات بسهولة وإذا لوحظت أعراض واضحة كصعوبة التنفس 
أو اللهاث، جيب فصل احليوان املشتبه به وإعطاءه قسطًا كافيًا من الراحة حتى يزول أثر اإلجهاد – إن وجد 

التنفسية. األمراض  من  احليوان  خلو  من  التحقق  يتم  – أو 
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2-التغريات ال�سلوكية:

من التغريات السلوكية يف احليوانات التي جيب االنتباه هلا:
 Cenurus الصلبة )كام حيدث مثاًل عند وجود حويصالت  أو األجسام  الرأس عىل اجلدران  1/2  ضغط 

cerebralis يف أدمغة الغنم(.

2/2  االكتئاب. 
2/�  مظاهر التوتر وسهولة اإلثارة أو السلوك العدواين للحيوان وهلذه املظاهر السلوكية أسباب عديدة.

أو  العصبي  اجلهاز  أمراض  بعض  وجود  عىل  الدالة  العالمات  من  أيضًا  )وهو  اهلواء  يف  القفز    �  /2
حويصالت C. cerebralis يف الدماغ(.

3- طريقة امل�سي:

هناك أسباب عديدة للخلل يف طريقة مشية احليوان، ومن أمهها أمراض اجلهاز العصبي وآالم الرجلني أو 
الصدر أو البطن.

ومن مظاهر اخللل يف مشية احليوان:
�/1  الرتنح )كام يف مرض الثور املخمور ورجفان الغنم وجنون البقر ونقص عنرص النحاس )اهلزع املتوطن 
Enzootic Ataxia(كام خيتل امليش عند متزق أربطة احلوض وعضالته أو كنتيجة لبعض االضطرابات 

العصبية والرضبات يف الرأس.
�/2  التخنع (Jerks): ومعناه إصدار حركة رسيعة ومفاجئة من أحد األرجل.

�/�  عدم تناسق حركة األرجل.
�/�  العرج.

�/5  العجز التام عن الوقوف أو السقوط أثناء حماولة الوقوف.
)Listeriosis  6  امليش يف دوائر )كام حيدث مثاًل يف داء اللسرتية/�

:Posture  4-وقفة احليوان

هنالك عدد من املظاهر التي يمكن مالحظتها يف وقفة احليوان ومنها:
�/1  تقويس الظهر: وهو من العالمات الدالة عىل األمل، كام أنه من عالمات التحزق الناتج عن صعوبة 

التربز أو التبول )الشكل رقم 1(.
�/2  جذب البطن إىل األعىل.
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�/�  متديد الرأس والرقبة ومباعدة الرجلني األماميتني )مما يدل غالبًا عىل صعوبة التنفس(.
�/�  التواء الرقبة )وهو أيضًا من مظاهر األمل حيث يلوي احليوان رقبته باجتاه منظر األمل(.

الشكل رقم) 1(. صعوبة التبول  يف بقرة؛ يتخذ احليوان وضع التبول وُيقوس مع قيامه بمحاوالت فاشلة للتبول )جيب تفرقة هذه  

                   احلاالت من السعار والتحّزق عند الوالدة(

5- نزول اإفرازات غري طبيعية من فتحات اجل�سم: 

ومن ذلك:
1/5 نزول إفرازات خماطية أو صديدية أو ُمدمّمة من األنف أو العينني أو املهبل.

2/5 نزول إفرازات طبيعية ولكن بغزارة شديدة، مثل كثرة اإلدماع عند حدوث التهابات بالعينني وكذلك 
يف املراحل األولية للطاعون البقري، أو نزول اللعاب بغزارة كام يف حاالت احلمى القالعية ومرض 

اللسان األزرق وبعض األمراض العصبية أو بسبب وجود خدوش ميكانيكية أو مواد مهيجة بالفم.

خرى: 6- العالمات املر�سية الظاهرية االأ

وتشمل العديد من اآلفات املرضية الظاهرة مثل:
1/6  األورام )الشكل رقم 2(.

2/6  اخلراجات.
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6/�  االنتفاخات والقروح والدمامل اجللدية.
6 /� النخز اجللدي.
5/6 توّرم املفاصل.

6/6  التهاب واحلبل الرّسي وتورمه.
6 /7 الفتق.

(Actinomycosis). 8/6  تأم الفك
6 /9  جحوظ العينني وتورمهام.

6 /10 النفاخ.
11/6  التهاب الرضع )الشكل رقم �(.

12/6 الصفار )الريقان( ويشاهد يف ملتحمة العني واألغشية املخاطية الظاهرة األخرى.

            
   

الشكل رقم)2(. رسطانة اخللية القاعدية (Basal Cell Carcinoma) يف الشفة السفيل يف ثور
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              الشكل رقم)3( التهاب رضع حاد يف معز؛ الحظ تضخم الرضع واحتقانه

6 /�1  التهاب الرحم.
6 /�1  انقالب املهبل )الشكل رقم �(.

الشكل رقم) 4(. انقالب املهبل

15/6  انقالب الرحم )الشكل رقم5(.
16/6  انقالب املستقيم. 
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17/6 انقالب املثانة )الشكل رقم 6(.
18/6 أي آفات مرضية ظاهرية أخرى.

       

  

   الشكل رقم)5( انقالب الرحم وعنق الرحم                                الشكل رقم)6( انقالب املثانة البولية يف بقرة

7- �سدور  روائح غري طبيعية:

من ذلك الروائح الصادرة عن استخدام بعض أنواع األدوية لعالج احليوان, وكذلك الروائح النتنة الناجتة 
األسيتون  رائحة  )تصدر   Ketosis اخلالل  كام يف حاالت  األسيتون  ورائحة  غنغرينة  أو  عن وجود خراجات 
النفاذة أيضًا يف البقر املصابة بالطاعون البقري( وغري ذلك. عىل أن اكتشاف الروائح غري الطبيعية ليس سهاًل 

أثناء إجراء الكشف الروتيني قبل الذبح.
الطبيب  يالحظها  أن  يمكن  التي  الطبيعية  غري  والتصّبغات  اخللقية  التشوهات  من  العديد  أيضًا  هنالك 

البيطري عند إجراء الكشف البيطري قبل الذبح.

ملحوظة: يف كثري من الدول النامية ال تتوفر باملسلخ إمكانيات حلجز احليوانات والكشف عليها بدقة 
وبالتايل يكتفي الطبيب البيطري بالكشف عىل احليوانات فور استالمها يف املسلخ.
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الفحص بعد الذبح
(Post-mortem Inspection)

يمثل الفحص بعد الذبح الوسيلة التي يتم عىل أساسها التقويم العلمي لآلفات الترشحيية التي تؤثر عىل 
والفنية  املهنية  الكفاءة  لديه  شخص  به  يقوم  أن  جيب  والتايل  جودته،  ومستوي  لالستهالك  اللحم  صالحية 

الكافية التي متكنه من:
•  تقويم احلالة العامة للذبيحة.

•  التعرف عىل طبيعة اآلفات الترشحيية ودالالهتا.
•  تصنيف احلاالت املرضية إىل حادة و مزمنة.

•  تصنيفها إىل موضعية وعامة، ويف احلالة األخرية تقويم التغريات احلادثة يف األعضاء واألجهزة املختلفة 
بسبب احلالة.

• حتديد أمهية اآلفة الترشحيية ومدى ارتباطها باألعضاء الرئيسة مثل الكبد والقلب والكىل والطحال والعقد 
الليمفاوية.

عىل  واحلكم  النهائي  التشخيص  إىل  التوصل  ثم  ومن  وبعده  الذبح  قبل  الفحص  نتائج  بني  الربط   •
الذبيحة.

• مجع العينات املناسبة وحفظها وإرساهلا إىل املخترب )ينطبق ذلك عىل املسالخ التي تتوفر هبا إمكانيات حلجز 
الذبائح وتربيدها(.

تصنيف الحاالت المرضية
أ( تصنيف احلاالت إىل موضعية وعامة:

يف احلاالت املوضعية تنحرص اآلفات املرضية يف جزء أو عضو معني من الذبيحة، علاًم بأن بعض اآلفات 
القنوات  يف  االنسداد  أو  الكبد  يف  املوضعي  االلتهاب  يؤدي  فقد  عامة،  بدنية  تغريات  تصحبها  قد  املوضعية 
 (Toxemia) املرارية مثاًل إىل الريقان )الصفار؛ الريقان( وقد يؤدي االلتهاب الصديدي بالرحم إىل ذيفان الدم

وهكذا.
أما احلاالت العامة، فلها مظاهر عديدة منها:
•    وجود التهاب عام يف العقد الليمفية باجلسم.

•  التهاب املفاصل املتعددة.
•  مشاهدة آفات ترشحيية يف أعضاء عدة.

•  وجود خراجات متعددة يف أجزاء الذبيحة املختلفة.

ب( تصنيف احلاالت إىل حادة ومزمنة:
تتميز احلاالت املرضية احلادة باملظاهر التالية:
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•  وجود التهاب حاد، واحتقان، وأحيانًا نخر يف األعضاء واألنسجة.
•  تضخم العقد الليمفية عمومًا وتدممها أحيانًا.

•  مشاهدة أنزفة حربية (petechial hemorrahges) يف األغشية املخاطية واألغشية املصلية واألعضاء احلشوية 
(visceral organs) مثل الكبد والقلب والكىل.

والتصاقات  تلّيف  وجود  مظاهرها  أهم  من  فإن  ولذا  طويلة،  فرتة  مدى  عىل  فتنشأ  املزمنة  احلاالت  أما 
)adhesions( يف األعضاء املتأثرة.

ملحوظة: احلاالت حتت احلادة هي احلاالت املتوسطة يف درجة حدهتا.

اإلرشادات العامة للفحص بعد الذبح
جيب إجراء الفحص بأرسع وقت ممكن بعد الذبح، وأن يتم حتت إرشاف طبيب بيطري أو مساعد بيطري 
تكون اإلضاءة جيدة واألدوات  أن  احليوان، وجيب  بداية سلخ  مع  الذبيحة  يبدأ فحص  أن  مؤهل، ويفضل 
املستخدمة )كالسكاكني( نظيفة وحادة. وال بد أيضًا من وجود نظام مناسب للتعرف عىل الذبائح وأحشاءها, 
وعيل الفاحصني التنسيق فيام بينهم إذا أرشف عىل فحص أجزاء الذبيحة أكثر من شخص. جيب كذلك توفري 
وسيلة مناسبة للتعرف عىل تلك الذبائح وأحشاءها وخملفاهتا متى ما برزت احلاجة إلجراء مزيد من الفحص 
واالختبارات. كام جيب وسم األجزاء والذبائح املقرر إعدامها بوضوح ونقلها برسعة إىل غرفة إعدام اللحوم 

ومن ثم حرقها.  
وقد أورد ميتشل )ترمجة املرشدي وهارون، 1997م( الرشوط التالية للفحص بعد الذبح:

1-  عدم تقطيع الذبيحة إىل األجزاء الرئيسة قبل االنتهاء من الفحص.
2-  عدم إزالة إي غشاء مصىل قبل إجراء الفحص.
�-  جتويف الذبيحة خالل ساعة واحدة بعد إدمائها
�-   فحص األحشاء عند فصلها عن بقية الذبيحة.

5-   اختاذ كافة االحتياطات الالزمة للحيلولة دون تلوث األجزاء السليمة من الذبيحة.
عن  املسئول  الشخص  من  بإذن  إال  الفحص  انتهاء  قبل  الذبيحة  من  جزء  أي  بخروج  السامح  عدم   -6

الفحص.

1- التقومي العام للذبيحة:

تفحص الذبيحة ككل بالعني املجردة ملالحظة ما ييل:
•  احلالة الغذائية واجلسامنية العامة للذبيحة.

•  كفاءة اإلدماء.
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•    تغري اللون أو الرائحة.
•   وجود كدمات أو أوساخ.

•   تضخم املفاصل أو العقد الليمفية.
•   وجود أوديمة )خزب(.

•  حالة األغشية املصلية )غشاء اجلنبة والصفاق(.
•   مالحظة أية تغريات يف العضالت واألنسجة الضامة واألوتار والعظام والدهن.

ل للذبيحة: 2. الفح�ص املُف�سّ

1/2 فحص الرأس: يتم بعد سلخ الرأس ويشمل:
•  الفحص اخلارجي للرأس.

•  فحص العقد الليمفية التالية بالعني والقطع:
(Submaxillary L.Ns.) العقد الليمفية حتت الفك العلوي  -

(Parotid L.Ns.) العقد الليمفية النكفية  -
 (Retropharyngeal L.Ns.) العقد الليمفية خلف البلعوم  -

     ويبنّي الرسم التايل مواضع تلك العقد:
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2/2  اللسان: يفحص بالعني املجردة واجلس وعمل شقوق طولية لفحص حمتواه الداخيل والتأكد من عدم 
وجود حويصالت الديدان الرشيطية )الكييسات امُلذّنبة(، خاصة يف البقر.

2/� فحص اللثة واحلنك.
2/� املرىء: فيام عدا احليوانات الصغرية، جيب فصل املرىء عن القصبة اهلوائية وفحصه بالعني املجردة.

البقر بعمل شق طويل واحد أو أكثر بموازاة  عضالت املضغ: جيب أن تفحص هذه العضالت يف    5/2
. (Cysticercus bovis)الفك األسفل وذلك لتشخيص الكييسات املذّنبة البقرية

الكتف  وعضالت  العاين  االرتفاق  بمحاذاة  املبعدة  والعضلة  احلاجز  احلجاب  يف  قطوعات  عمل   6/2
لتشخيص الكييسات املذّنبة البقرية.

ح�ساء:  3. االأ

�/1 الرئتان وباقي أجزاء اجلهاز التنفيس:
•  فحص الرئتني بالعني واجلس يف البقر؛ فتح احلنجرة والقصبة اهلوائية والشعب اهلوائية االبتدائية وعمل 

قطع عريض للفصوص احلجابية لفحص الشعب اهلوائية داخل الرئة.
•  فحص العقد الليمفيـة الشعبية (.Bronchial L.Ns) واملنصفية (.Mediastinal L.Ns) املبينة يف الرسم التايل 

وقطعها:

أو عمل عّدة شقوق  بالقطع  التامور وتفحص عضلته  القلب من  خُيرج  ثم  التامور  القلب:يفحص   2/�
طولية عيل النحو املبني أدناه:
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فحص القلب:يتم الفحص بعمل أربعة شقوق طولية أو اكثر يف عضلة القلب من قاعدة القلب ايل قمته.

3/3 الكبد:
•  تفحص الكبد بالعني املجردة واجلس من اجلانبني أواًل ثم تعمل قطوعات عرضية للفحص الداخيل هلذا 

العضو.
•  تفحص احلوصلة املرارية وُتفتح األقنية املرارية الكبرية لفحصها للديدان الكبدية.

•  تفحص العقد الليمفية البابية (.Portal L.Ns) بالعني وثم تشق وتفحص من الداخل )أنظر الرسم أدناه(.
4/3  الطحال:

يفحص بالعني املجّردة واجلس.
5/3 القناة اهلضمية:

•  تفحص املساريقا وعقدها الليمفية (.Mesenteric L.Ns) كام تفحص الكرش والشبكية والورقية واألنفحة 
والثرب واألمعاء وذلك يتضح من الشكلني التاليني:



دليل الكشف البيطري عىل اللحوم16

يتم فحص العقد الليمفية باملسارقية باملشاهدة ويبني الشكل كيفية القطع إلظهار سلسلة العقد الليمفية باملساريقا.

يتم فحص املعدة املركبة يف احليوانات املجرتة عيانيًا بعد فتحها ويف حالة وجود آفات يتم فحصها بالتفصيل حسب احلالة ملعرفة نوع  
احلالة.
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6/3  الكيل: 
(.Renal L.Ns) كام تفحص  الكلوية  الليمفية  العقد  اللزوم كام تفحص  الكليتان ويتم شقها عند  تفحص 

الغدد فوق الكلوية )الغدد الكظرية(. 
7/3  العقد الليمفية:

 (Iliac L.Ns.) إضافة إىل العقد الليمفية الذكورة آنفا، جيب أيضًا فحص العقد التالية: العقد الليمفية احلرقفية
الداخلية واخلارجية، العقد الليفية املأبضية (.Popliteal L.Ns)، وقبل الساقية  (.Precrural L.Ns)وأمام الكتفية 
 femoral L.Ns.)،-Pre( الفخذيـة  وأمـام   ،(Pre-pectoral L.Ns.) الصدريـة  وأمام   ،(Prescapular L.Ns.)

واألربية السطحية (.Inguinal L.Ns) يف الذكور، أو فوق الثديية (.Supramammary L.Ns) يف اإلناث.
ويبني الشكل التايل مواضع العقد الليمفية السطحية يف البقر:

خلف   )3(  submaxillary/mandibular السفيل  الفكية   )2(  parotid النكفية   )1( التالية:  الليمفية  العقد  الرسم  يبني  املفتاح: 

حتت   )5(  superficial cervical (prescapular) العلوية  الكتفية(  )أمام  العنقية   )4(   lateral retropharyngeal اجلانبية  البلعومية 

احلرقفية )قبل الفخذية subiliac (prefemoral(  )6( األلوّية gluteal )7( السنمّية tuberal )8( املأبضية popliteal )9( األربية )فوق 

  .paralumbar 10( عقدة نظرية القطنية( inguinal (supramammary) superficial السطحية )الثديية
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أما الشكل التايل فيبني أهم العقد الليمفية الداخلية:

 8/3  األنسجة األخرى: 
تفحص العضالت، والدهون، واألنسجة الضامة بام يف ذلك املفاصل واألوتار واألربطة والعظام بالعني 

و اجلس وبالقطع إذا لزم. 

تفصييل  فحص  أو  أويل  فحص  إجراء  ويمكن  عامة  إرشادات  أعاله  املذكورة  اإلرشادات  ملحوظة: 
حسب الرضورة.

مصادر تلّوث الذبيحة واالحتياطات العامة لتقليل التلوث:
يمكن أن تتعرض الذبائح أثناء التجهيز للتلوث من املصادر التالية:

1- بيئة املسلخ: بام يف ذلك األدوات املستخدمة وأيادي العاملني.
2- اجللود: نسبة التلوث بالبكرتيا والفطريات يف جلود احليوانات عالية جدًا )تصل ألكثر من � × 610 

بكرتيا / سم�(.
�-  حمتويات القناة اهلضمية وروث احليوانات، ومتثل هي أهم مصادر للتلوث حيث يبلغ العد البكتريي يف 

الروث لغاية 9 ×710 بكرتيا / جم.
لذا جيب اختاذ عدة احتياطات للتقليل من احتامالت التلوث، منها:

1-  إلزام مجيع العاملني بارتداء معاطف واقية نظيفة وغطاء للرأس وأحذية واقية, وال جيوز هلم التعامل مع 
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الذبائح أثناء إصابتهم بمرض.
2- تطهري األدوات وصالة الذبح والتجهيز ومكان فحص اللحوم بانتظام.

�- إلزام العاملني بغسل أيادهيم وأذرعتهم، كام أن عليهم تغطية أية جروح أو كدمات أو دمامل يف أيادهيم 
بضامد نظيف وغري منفذ للامء.

�- منع التدخني ومضغ التبغ والعلكة يف صالة الذبح وأماكن إعداد اللحوم وجتهيزها.
5- عدم السامح للسطح اخلارجي جللد احليوان بمالمسة اللحم أثناء سلخ احليوان.

6- اختاذ االحتياطات الالزمة لتفادي قطع القناة اهلضمية وتلويث اللحم بمحتوياهتا أثناء التجهيز.
7- إذا تعرضت الذبيحة أو أي جزء منها للتلوث بالروث أو حمتويات القناة اهلضمية، جيب األجزاء امللوثة 

من الذبيحة وأبعاد مصدر التلوث بأرسع وقت ممكن.
8- جيب أن تكون مجيع املعدات املستخدمة يف جتهيز الذبائح مصنوعة من مواد سهلة التنظيف، وأن يتم 

تنظيفها وتطهريها يف كل مرة بعد االنتهاء من استخدامها.
9-  عدم تعريض أواين اللحوم للغبار أو احلرشات والقوارض.

10- استخدام مركبات نظيفة لنقل اللحوم.





2

التغريات الطبيعية بعد املوت )بعد الذبح(





الفصل الثاني

التغيرات الطبيعية بعد الموت )بعد الذبح(

)Rigor mortis 1-التيّب�س الرّمي )ال�صمل الرمي
االبتدائي«،  العضيل  »الرتهل  املوت مبارشة يسمى  بعد  ارختاء عضيل شامل  العادية، حيدث  يف األحوال 
يليه تيبس عام للعضالت يسمى » التيّبس )الصمل( الرّمي. وبعد فرتة متفاوتة من الزمن، يزول التيبس الرمي 

تلقائيًا وحيل ارختاء عضيل ثان حمله، يسمى »الرتهل العضيل الثانوي«.
غالبًا، ال تتكاثر األلياف العضلية أثناء مرحلة التيبس الرّمي إال إذا تعرضت للتوتر، وعند اكتامل التيبس 

تصبح املفاصل ثابتة عيل وضع معني من االنثناء أو التمدد، حسب وضع اجلذع واألطراف يف حلظة املوت.
حيدث التيّبس الرّمي يف العضالت اإلرادية والالإرادية عيل السواء، بام يف ذلك عضلة القلب ولذا جيب 
التفريق بني تيّبس عضلة القلب وتضخمها، وكذلك بني تأثري الرتهل العضيل الثانوي بعد املوت وترهل عضلة 
القلب الناتج عن خلل وظيفي بالقلب. وجيب التنبه أيضًا إيل أن تيبس عضالت القزحية يؤدي إيل عدم استواء 
حجم البؤبؤ يف العينني، بينام يؤدي انقباض بعض العضالت حتت اجللد أثناء التيبس أحيانًا إيل تغري مظهر اجللد 

.)cutis anserina( ليصبح شبيهُا بجلد األوزة
حيدث التيّبس الرّمي نتيجة تغريات فيزيائية وكيميائية يف الربوتينات العضلية ورغم أن طبيعته ما زالت 
غري معروفة بالتفصيل إال أن انعدام األكسجني يف العضالت بعد املوت وبالتايل توقف التفاعالت املعتمدة عيل 
 )glycolysis( وجود األكسجني مثل دورة كربس والنقل اإللكرتوين يؤدي إيل قيام اخلاليا العضلية بحّل السكر
إيل  يؤدي  مما   )adenosine triphosphate( ادينوسني  فوسفات  ثالثي  معدل  عيل  املحافظة  أجل  من  هوائيًا  ال 
العضالت من  نفاذ خمزون  اللبن والبريوفيك، ويستمر ذلك حتى  حدوث زيادة مضطرة يف معدالت محض 
اجلاليكوحني، وحينام ينخفض األس اهليدروجني ومعدل ثالثي فوسفات ادينوسني إيل حد معني، يبدأ التيّبس 
انخفاض  العضلية بسبب  اللييفات االنقباضية )آكتني وميوسني( يف اخلاليا  نتيجة لتكوين روابط بني  الرّمي 

كمية ثالثي فوسفات ادينوسني )الذي يمنع وجوده نشوء تلك الروابط(.
الكبرية،  الكتل  إيل  ثم متتد  الصغرية  العضلية  بالكتل  تبدأ  بطريقة تسلسلية  التقليدي  الرّمي  التيّبس  ينشأ 

23
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فيظهر التيبس أواًل يف العضالت الصغرية حول العينني وعضالت الفك السفيل والرقبة ثم ينتقل إيل األطراف 
بادئًا بمنطقة املفاصل الصغرية يف أسفل األقدام، فاملفاصل الكرب يف املرفق والركبة واألكتاف واحلوض ومن ثم 

ينترش يف بقية عضالت اجلسم. ويزول التيّبس الرّمي بنفس الرتتيب. 
األحوال,  ومتناسقًا يف مجيع  منتظاًم  أو  ثابتًا  أمرًا  ليس  الرمي  التسلسل  أن هذا  إيل  اإلشارة  لكن البد من 
فالعضالت التي كانت نشطة أو جمهدة قبل املوت تتيّبس أواًل, وهنالك أيضًا اختالفات كبرية يف رسعة حدوث 

التيّبس ودرجته وتوزيعه واستمراره.

العوامل املؤثرة عىل التيبس:
بصفة عامة, كلام حدث التيبس رسيًعا كلام انتهى برسعة أيضًا، وهذا ما يالحظ يف املناطق املدارية. أن أهم 
عاملني يؤثران عيل رسعة حدوث التيّبس ومدته هو درجة حرارة البيئة ومقدار النشاط العضيل قبل الذبح. كام 

يتأثر التيّبس باحلالة الصحية والغذائية للحيوان وعمره.
أ( درجة حرارة البيئة:

يف املناطق املدارية حيث ترتفع درجة حرارة اجلو حيدث التيّبس برسعة ويستمر لفرتة قصرية وعكس ذلك 
البيئة عن 10درجات  التيّبس ال ينشأ إال نادرًا إذا انخفضت درجة حرارة  الباردة ويعتقد أن  يف املناطق 

مئوية.
ب( درجة النشاط العضيل قبل الذبح:

يظهر التيبس برسعة كام ينخفض التيّبس برسعة وربام يكون غري واضح أصاًل يف احليوانات املجهدة أو التي 
قامت بنشاط عضيل كبري قبل ذبحها ويعزي ذلك إيل انخفاض خمزون اجلاليكوجني يف تلك العضالت.

ج(  احلالة الصحية للحيوان:
كام حيدث التيبس برسعة وينخفض برسعة –وربام ال يالحظ- يف احليوانات املحمومة أو اهلزيلة أو املصابة 

بإنتان دموي أو مرض مزمن أو تشنجات.
د( احلالة الغذائية:

باملثل، فإن التيّبس الرّمي يف احليوانات اجلائعة ينشأ رسيعًا بعد الذبح ويدوم لفرتة قصرية وقد ال يكون 
واضحًا وذلك بسبب انخفاض املخزون من اجلاليكوجني العضيل لدى تلك احليوانات.

هـ.( عمر احليوان:
من املعروف أن التيبس يكون أرسع يف ظهوره وزواله يف احليوانات الصغرية أو املعمرة مقارنة باحليوانات 

الشابة.

:)Instantaneous Rigor(ين 2- التيب�س الآ
يسمى أيضًا تشنج اجُلثة )Cadaverous spasm( ، وهو نوع من التصلب العضيل الذي يبدأ أحيانًا يف حلظة 
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املوت ويستمر أثناء التيّبس الرّمي وال يعرف سببه بالضبط ولكن حيدث عند تعرض احليوان إيل عنف شديد 
قبل الذبح. يشاهد التيبس اآلين أساسًا يف عضالت األرجل ولكنه قد حيدث يف أي عضالت أخرى يف اجلسم. 

ونادرًا ما يكون عامًا

:)Livor Mortis( 3- الزرقة الرمية
الدموية واألوردة يف األجزاء  الشعريات  الدم يف  تعني تغري لون اجللد إيل أرجواين داكن بسبب ترسب 

السفىل من اجلسم وذلك بفعل اجلاذبية بعد توقف دوران الدم يف احليوان املذبوح.
بعد مرور  إال  الدموية، ولكنها ال تصبح واضحة  الدورة  الذبح وتوقف  بعد  مبارشة  الرمية  الزرقة  تبدأ 
بعض الوقت )20-30 دقيقة بعد الذبح( حيث تبدأ أواًل يف صورة بقع محراء تصبح داكنة مع الوقت وتندمج 
مع بعضها البعض يف الساعات التالية مكونة مناطق كبرية أرجوانية اللون، ثم تصبح باهتة بعد عدة ساعات 
أخرى ولكنها ال ختتفي متامًا. يف حاالت الزرقة الرمية الشديدة قد يؤدي تراكم الدم إيل متزق بعض الشعريات 

الدموية وظهور بقع صغرية من النزف وقد تكون أكثر شدة يف احليوانات التي متوت ببطء. 
حتدث الزرقة الرّمية ألن الدم يظل سائاًل لبعض الوقت بعد املوت وهذا طبيعي إال يف احليوانات املصابة 
الدموية  األوعية  تقوم  املوت  بعد  دقيقة   60-30 غصون  ففي  املزمن,  الدم  فقر  أو  الشديد  اهلزال  أو  باحلمى 
)fibrinolysins( تقوم بحل  – وكذلك األغشية املصلية بإفراز أنزيامت حملله للجلطة  – كالشعريات  الصغرية 

مجيع اجللطات الدموية ما عدا الكبرية منها.
جيب تفرقة الزرقة الرمية عن الزرقة املرضية)cyanosis( ، فالزرقة املرضية الناجتة – مثاًل - عن االختناق، 
أما يف حاالت  – باإلضافة إيل اجللد - حتى قبل ذبح احليوان.  عادة ما تكون واضحة يف األغشية املخاطية 
عن  الناتج  التسمم  يؤدي  بينام  اللون،  بني  يصبح  الدم  فإن  واألنلني  الفوسفات  وكلورات  بالنرتات  التسمم 
أول أكسيد الكربون إيل اكتساء جسم احليوان عمومًا بلون كرزي حممر. وجيب كذلك تفرقة الزرقة الرّمية عن 

الزرقة الناجتة عن الكدمات أو بسبب تربيد الذبيحة بعد الذبح مبارشة.

:)Algor Mortis( 4- الربودة الرمية
البيئة  حرارة  درجة  مع  تتساوى  حتى  املوت  بعد  تدرجييًا  اجلسم  حرارة  درجة  انخفاض  بذلك  يقصد 
املحيطة. وتعترب الربودة الرمّية من أويل عالمات املوت )وهلا أمهية يف الطب الرشعي(، يعقبها التيّبس الرّمي 
ثم التفسخ الرمي)decomposition( وعند حدوث األخري متيل درجة حرارة اجلسم الداخلية للجثة إيل االرتفاع 

مرة أخرى.

 : )Intravascular Clotting( 5- جتلط الدم الرّمي
أي جتلط الدم داخل األوعية الدموية بعد املوت؛ هذا وختتلف اجللطات الرمّية عن اجللطات احلقيقية التي 
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حتدث أثناء احلياة فاألخرية جافة، خشنة املظهر، باهته اللون نسبيًا أو رمادية، وملتصقة بجدار الوعاء الدموي، 
وهي تتخذ شكل الوعاء، كام أن مقطعها العريض يشبه قطاع البصلة الحتوائها عيل خطوط دائرية من الفربين 
تسمى خطوط زان )lines of Zhan(. أما اجللطات الرمّية الناجتة بعد املوت فهي هالمية القوام، ملساء، ذات 
لون أمحر ارجواين المع وغري ملتصقة بجدار الوعاء الدموي وبالتايل يكمن إزالتها بسهولة، كام أهنا ال تتخذ 
شكل الوعاء الدموي وال توجد هبا خطوط زان. ومعظم اجللطات الرمية تتحلل بعد فرتة وجيزة نسبيًا بفعل 
اإلنزيامت احلاّلة للجلطات )fibrionlysins( كام ارشنا سابقًا, يستثنى من ذلك اجللطات الكبرية التي ال تستطيع 
بعد  الكربى  الدموية  واألوعية  القلب  تتكون يف  التي  الرمّية  كاجللطات  وتسييلها،  املذكورة حلها  اإلنزيامت 

املوت. 

:)Autolysis( 6- التحلل الذاتي
التحلل الذايت هو اهلضم الذايت لألنسجة الطرية بعد املوت ويتم بفعل األنزيامت الداخلية للجثة، فبعد 
تدمر  كام  وتدمره  الغشاء  عرب  تترسب  التي  اهلضمية  لإلنزيامت  منفذًا  لألمعاء  املخاطي  الغشاء  يصبح  املوت 
املحيطة باألجسام  األغشية األخرى كاملساريقا والثرب باإلضافة إيل األعضاء احلشوية، كام تصبح األغشية 
احلالة داخل اخلاليا بدورها منّفذة لإلنزيامت التي ُتدّمر بروتوبالزم اخلاليا. ونتيجة لكل ذلك تصبح األنسجة 

املتحللة رخوة أو شبه سائلة مما يمهد لتفسخها وتعفنها.

      :) Putrefaction 7- التف�صخ )التدّع�س؛ التعفن
بتفكيك  تقوم  حيث  واألعضاء  األنسجة  إيل  اهلضمية  القناة  من  تعرب  التي  البكرتيا  بواسطة  التفسخ  يتم 
األنسجة الطرية وحتويلها إيل أنسجة متعفنة، خُمرضة اللون، إسفنجية أو سائلة القوام ومليئة بالفقاعات الغازية 

)مع مرور الزمن تتحول تلك األنسجة إيل غازات وسوائل وأمالح وال يبقى سوى العظام(. 
يشرتك الكثري من أنواع البكرتيا املؤاكلة املوجودة أصاًل يف اجلهاز اهلضمي )وبدرجة أقل من اجلهاز التنفيس( 
يف إحداث التفسخ، حيث تقوم تلك البكرتيا مبارشة بعد موت احليوان بعبور الغشاء املخاطي لألمعاء لتغزو 
األنسجة امليتة. ويف مقدمة تلك البكرتيا املطثيات )عصيات ال هوائية مكونة لألبواغ و الغازات( وخصوصًا 
 )diphtheroids( واخلناقينات )coliforms( كام تشمل عددًا من القولونيات )Clostridium welchii( مطثية ولش
الكبري يف األس  أن االرتفاع  الصغرية )micrococci( ويعتقد  الكرويات  واملتقلبات )Proteus spp.(  وبعض 
اهليدروجيني وانقطاع األكسجني عن األنسجة بعد املوت يوفران البيئة الصاحلة لتكاثر البكرتيا الالهوائية التي 

جييء معظمها من األمعاء.
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الع�امل امل�ؤثرة على التف�صخ:           

تتأثر رسعة التفسخ وشّدته بعوامل كثرية منها: 
أ( حرارة البيئة املحيطة: تؤثر درجة حرارة البيئة بشدة عيل رسعة التفسخ وبالتايل فإن اجلثة تتفسخ رسيعًا 

بعد  الرسيع  التربيد  أن  كام  الباردة،  املناطق  يف  ملحوظة  بصورة  تفسخها  يتأخر  بينام  احلارة  املناطق  يف 

الذبح يؤخر كثريًا من تفسخها وتعفنها. وعمومًا فان احلرارة املثيل للتفسخ ترتاوح ما بني 5100-70 

ف )21-38 5م ( أما إذا انخفضت احلرارة ألقل من50 5 ف )510م( أو ارتفعت ألكثر من 5100 ف )38 5م ( 

فان التفسخ يتأخر.

ب( الرطوبة: تؤدي الرطوبة البيئية العالية إيل رسعة تفسخ الذبيحة وتعفنها.

ج( حالة اجلسم: تتفسخ احليوانات البدينة بشكل أرسع باملقارنة مع احليوانات النحيفة. 

 د( احلالة الصحية للحيوانات: تؤدي إصابة احليوان بمرض بكتريي- وخصوصًا مرض انتاين- قبل املوت 

غيل رسعة التفسخ بعده.

هـ( اإلدماء: يؤدي خروج الدم بشكل جيد بعد الذبح إيل تأخر التفسخ بينام يؤدي سوء اإلدماء إيل التفسخ 

 putrefactive( التفسخية  البكترييا  النتشار  جيدة  ووسيلة  مناسبة  بيئة  من  الدم  يوفره  ملا  وذلك  الرسيع 

bacteria( داخل اجلثة. 

و( األوديمة: كام تتفسخ األنسجة برسعة يف حالة وجود خزب عام )أوديمة عامة(. 

ز( عمر احليوان: عمومًا حيدث التفسخ بشكل أرسع يف احليوانات الصغرية باملقارنة مع احليوانات البالغة، 

البكرتيا  من  أمعائها  خللو  وذلك  بعد  تتغذى  مل  التي  الوالدة  حديثة  احليوانات  يف  ببطء  حيدث  أنه  بيد 

املؤاكلة. 

الصوف والشعر  فان احليوانات ذات  باحتجاز احلرارة وبالتايل  الصوف والشعر  يقوم  ح( غطاء اجلسم: 

الكثيف تتفسخ برسعة. 

الرّمية من الرتبة مما يساعد عيل رسعة  البكرتيا  ُتوّفر اجلروح اجللدية منفذًا لدخول  ط( اجلروح اجللدية: 

التفسخ بعد املوت. 

ي( تلوث الذبيحة بالروث: يؤدي أيضًا إيل رسعة التفسخ. 

الذبيحة وخصوصًا  نظافة  الذبح واملحافظة عيل  بعد  إزالة األمعاء بأرسع وقت ممكن  أن  يتّضح مما سبق 

تفادي تلويثها من الروث أو حمتويات الكرش واألمعاء وكذلك تربيد الذبيحة وعدم تعريضها لإلهناك 

قبل الذبح مجيعها عوامل تساعد عيل إبطاء تفسخ الذبيحة.
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مظاهر التفسخ:
إن أول مظاهر التفسخ الواضحة بالعني املجردة اخرضار لون اجللد الذي يبدأ يف منطقة احلفرة احلرقفية 
وُيعزي  اليرسى.  احلرقفية  احلفرة  أو  الرسي  احلبل  منطقة  أحيانًا يف  ُيشاهد  األعور، ولكنه  لقرهبا من  اليمنى 
ينترش تدرجييًا ليشمل  sulph-haemoglobin والذي  الكربيتي  اللون إيل تكوين مركب اهليموجلوبني  اخرضار 
جدار البطن واخلارصة والصدر واألطراف والوجه ويعطي الذبيحة رائحة تسمى” األثر العظمي”. يف الوقت 
نفسه، يالحظ ظهور شبكة من األوردة السطحية عيل شكل خطوط أرجوانية – بنية متفرعة خاصة يف منطقة 
الكتف والصدر والبطن واملنطقة األربية. وإذا تركت الذبيحة لفرتة طويلة فإن األلوان تتحول تدرجييًا يف بعض 
املناطق إيل األصفر أو األسود. كام تشاهد فقاعات مملوءة بسائل مدمم وغازات يف اجللد، وال تلبث الفقاعات 
أن تنفجر مصدرة رائحة كرهية، كام متتلئ الكرش واألمعاء بمختلف الغازات. وقد خترج سوائل مدممة كرهية 
الغازات بكمية كبرية يف األنسجة واألعضاء إيل تورم عام يف  تراكم  الرائحة من فتحات اجلسم. وقد يؤدي 

اجلسم، خصوصًا الرقبة واجلذع واألطراف، كام ُتشاهد انسالخات جلدية متعددة. 
القناة اهلضمية وبطانة القلب واألوعية الدموية،  بالنسبة لألعضاء الداخلية، ُيالحظ أواًل امحرار خماطية 
ومن ثم اخرضارها، كام يالحظ امتالء الرئتني بسائل ُمدّمم وغازات. ويشاهد تغري مماثل يف لون الكبد والكىل 
وغريها، بينام يؤدي انتشار األصباغ الصفراوية من احلوصلة املرارية إيل تغيري لون األعضاء املجاورة مثل الكبد 
واإلثنى عرش ورسعان ما تتحول األعضاء احلشوية مثل الكبد والكىل والطحال إيل ما يشبه األكياس اململوءة. 

بسائل سميك ومعكر. وقد حتدث ثقوب يف بعض أجزاء القناة اهلضمية.  

:)Adipocere; Saponification 8- املْ�م )الت�صّب
أحد أشكال التفسخ ويتميز بتحول األنسجة الدهنية بفعل البكرتيا إىل مادة شحمية صفراء اللون تشبه 

الشمع وتصدر عنها رائحة تزنخ قوية )يف البداية تكون الرائحة كرائحة النشادر(.
حيدث املْوم نتيجة التحلل املائي للدهون وتفكيكها إىل محوض دهنية وتؤدي األخرية - بسبب محوضتها 
الدهنية  األنسجة  يشمل  ثم  اجللد  حتت  الدهني  النسيج  يف  للعفونة.ويبدأ  املسببة  البكرتيا  عمل  توقف  إىل   -

األخرى ويستغرق حدوثه بضعة أسابيع وأحيانًا عدة شهور حسب درجة حرارة البيئة ورطوبتها.

 :)Mummification( ط 9- التحنُّ
حيدث التحّنط أحيانًا بعد نفوق احليوان يف بيئة حارة وجافة جدًا كالبيئة الصحراوية وهو نوع من أنواع 
التفسخ جتف فيه األنسجة متامًا بعد املوت وينكمش اجلسم ويتحول إىل كتلة سميكة من اجللد واألوتار املحيطة 

بالعظام بينام تتحلل األعضاء الداخلية )الشكل رقم7(.
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الشكل رقم)7(. حتنط اجلنني يف البقر

 :)Maceration( 10- التعّطن
حيدث أحيانًا يف األجنة التي متوت داخل الرحم وال يتم خروجها فتبقى يف الرحم حماطة بالكيس األمينوين. 
وال تقوم البكرتيا التفسخية بأي دور يف بيئة الرحم املعقمة إال أن أنسجة اجلنني تتحلل مع الوقت خملفه كومه 

من العظام اجلنينية داخل الرحم )الشكل رقم 8(.

 :)Bloat( 11- النفاخ
توجد أنواع عديدة من البكرتيا يف الكرش واألمعاء الغليظة للحيوانات املجرتة، وهذه البكرتيا مهمة يف 
بإنتاج كمية كبرية من  نفسه  الوقت  تقوم يف  النباتية. وهى  تتكون منه جدران اخلاليا  الذي  السليولوز  هضم 
الغازات التي يتخلص منها احليوان احلي، أما بعد موت احليوان فإن الغازات التي تنتجها بكرتيا الكرش ال 
تتمكن من اخلروج فترتاكم مسببة انتفاخ اجلثة. يف الوقت نفسه، تقوم البكرتيا املسببة للتدّعص )التفسخ( بإنتاج 
مزيد من الغازات يف الكرش - مثل كربيتيد اهلدروجني وامليثان والنشادر وثاين أكسيد الكربون واهليدروجني 

- مما يزيد من انتفاخ اجلثة وقد تنفجر حتت ضغط الغازات املرتاكمة بداخلها.
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الشكل رقم)8(.جنني متعّطن يف رحم بقرة مصابة باملشّعرات ومل يتبق سوى كومة من عظام اجلنني
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احلاالت العامة غري الطبيعية واملرضية





الفصل الثالث

الحاالت العامة غير الطبيعية والمرضية

 )Fever( 1- احلمى
ارتفاع  إيل  غالبًا  والفطريات  واألواىل  والفريوسات  كالبكرتيا  املمرضة  بالكائنات  احليوان  إصابة  تؤدي 
كام حتدث احلمي   )septic fever( حرارة اجلسم، تصحبه اضطرابات أيضية، ويسمي ذلك »احلمى االنتانية.« 
)aseptic fever( ومن  إنتانية«  احلالة »محى ال  تلك  بالعدوي، وتسمي يف  ألسباب أخري عديدة ال عالقة هلا 
بمواد  احلقن  عن  الناتج  العضلية  األنسجة  ونخر   )anaphylaxis( والتأق  اجلراحة  الالإنتانية:  احلمى  أسباب 
كياموية أو عقاقري مسّببة للنخر، وكذلك حتلل األنسجة الناتج عن وجود أورام خبيثة رسيعة النمو. كام ترتفع 

حرارة اجلسم أحيانًا نتيجة قيام احليوان بمجهود عضيل مفرط، خصوصًا إذا كانت الرطوبة اجلوية عالية. 
احليوان  تعرض  بسبب  حيدث  الذي   )hyperthermia( احلراري  الفرط  عن  بنوعيها  احلمي  تفرقة  جيب 

لالرتفاع الشديد يف حرارة اجلو مما يؤدي إيل فشله يف ضبط حرارة جسمه.  
        

املشاهدات قبل الذبح: 
تشاهد األعراض التالية يف احليوان املحموم:

•  ارتفاع حرارة اجلسم.
•  رعشة وتعّرق.

•  زيادة النبض ومعدالت التنفس.
•  فقد الشهية.

•  اإلنكاز.
•  االكتئاب. 

وقد تشاهد أعراض إضافية خمتلفة يف حالة احلمي إنتانية، بحسب طبيعة املرض. 

33
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املشاهدات بعد الذبح:
•  التيبس الرمي. 

•  التفسخ الرسيع. 
•  احتقان األوعية الدموية للذبيحة، خصوصًا األوعية اجللدية والسطحية.

•  تضخم العقد الليمفية.
•  احتقان األغشية املصلية.

•  وجود ورم غيمى يف األعضاء احلشوية مثل الكبد والقلب والكليتني. 
•  سوء اإلدماء.

احلكم:
عند وجود عالمات واضحة للحمى يتم إعدام الذبيحة إعدامًا كليًا. أما يف احلاالت الطفيفة واملشكوك فيها، 

فيتم حجز الذبيحة حتت التربيد ملدة 24 ساعة ثم يعاد فحصها للتأكد من خلوها من مظاهر احلمي. 
 

 :)Emaciation( 2- الهزال
يعترب اهلزال من احلاالت الشائعة يف حيوانات اللحم وله أسباب عديدة تشمل فقد الشهية واجلوع وسوء 
التغذية واألمراض املزمنة كالسل ونظري السل والسل الكاذب وطفيليات اجلهاز اهلضمي والديدان الكبدية 

واألمراض اخلبيثة الخ. 

املشاهدات قبل الذبح:      
تتميز احليوانات اهلزيلة عند فحصها قبل الذبح بالتايل: 

•  انخفاض الوزن 
•  ضمور العضالت 

•  بروز العظام 
•  شحوب األغشية املخاطية 

•  خشونة اجللد وجفافه وغور العينني.
•  أحيانًا أوديمة

املشاهدات بعد الذبح: 
عند فحص احليوانات اهلزيلة بعد الذبح، يالحظ:

•  ضمور العضالت وترهلها وشحوهبا.
•  قلة الدهون يف اجلسم، وحتّول ما تبقي منها حتت اجللد وحول التامور والكليتني ونقرة العني إيل مادة 
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.)serous atrophy of fat هالمية سائلة أو شبه سائلة تشبه املصل )يسمي ذلك ضمور مصيل للدهن
•  خزب وانسكاب مائي يف جتاويف اجلسم.

•  شحوب عام وفقر دم. 

احلكــم: 
جيب فحص احليوانات اهلزيلة فحصًا جيدًا للتحقق من عدم إصابتها بأمراض معدية مزمنة كالسل ونظري 
كليًا. من  إعدامًا  الذبيحة واألحشاء  إعدام  تلك األمراض جيب  بأحد  السل وخالفه ويف حالة إصابتها 
للدهن  مصيل  ضمور  أحيانًا  ُيشاهد  حيث   )leanness( و«النحافة«  اهلزال  بني  التفريق  جيب  ثانية،  ناحية 
املحيط بالكلية وتامور القلب يف حيوانات جيدة التغذية وخالية من األمراض بينام تكون الدهون األخري 
يف اجلسم طبيعية. كام أن نقل احليوانات ملسافات بعيدة قد يسبب ضمور مصيل شديد للدهن ولكن بدون 
تغريات ُتذكر يف العضالت أو األعضاء الداخلية. بناء عيل ذلك، جيب حفظ الذبائح املشكوك ملدة 24 
ساعة حتت التربيد ثم إعادة فحصها، وإذا تبنّي متاسك الدهن وجفاف جتاويف اجلسم وعدم وجود خزب 
أو ليونة يف العضالت بعد التربيد، يسمح باستهالك الذبيحة، أما إذا ظل الدهن هالمي القوام أوسائاًل، 

فيتم إعدام الذبيحة.     
إذا كان اهلزال مصحوبًا باخلزب يمكن إجراء اختبار تقديري للحالة وذلك بوضع قطعة صغرية من نخاع 
العظم بحجم حبة البازالء تقريبا )تؤخذ من أحد العظام الطويلة( يف حملول 47% إيثانول/ميثانول )%47 

ethanol/methanol solution( فإذا غطست يف املحلول يعترب ذلك دلياًل عيل اخلزب ويتم إعدام الذبيحة. 

ملحوظة: »النحافة« )Leanness( حالة فزيولوجية طبيعية ُتشاهد أحيانًا يف احليوانات املرباة يف مراعي 
املغذاة عيل عالئق ال حتوي عيل كمية  املسّنة والبقر عالية اإلدرار والعجول  فقرية وكذلك يف احليوانات 
كافية من الطاقة والربوتني. تكون كمية الدهن يف هذه احليوانات قليلة والعضالت صغرية احلجم وداكنة 
نوعًا ما ولكن احليوان يف حد ذاته سليم وعضالته عادية القوام كام أن الدهن املوجود يف الذبيحة – عيل 
قّلته – بحالة طبيعية. وبالتايل فإن حلوم احليوانات النحيفة صاحلة لالستهالك طاملا مل تكن هبا أمراض أو 

عيوب أخري ال جتيز استهالكها.

 :)Edema ودمية )اخلزب؛ 3- الأ
اخلزب أو األوديمة هي تراكم السوائل بكمية مفرطة يف األنسجة بني اخللوية وجتاويف اجلسم. وتنقسم 
األوديمة إيل: )1( أوديمة التهابية تتميز برتاكم سائل التهايب )نضح؛ exudate( رائق أو معتم، أصفر أو رمادي 
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التهابية وتتميز بوجود كمية زائدة من سائل مائي رائق  اللون أو خمرض يف مكان االلتهاب و )2( أوديمة ال 
)رشح؛ transudate( حتت اجللد )الشكل رقم 9( واألغشية املخاطية وجتاويف اجلسم والرئتني والدماغ. كام 

تنقسم األوديمة إيل موضعية أو عامة:
أ( األوديمة املوضعية )Localized edema(: تقترص عيل مكان معني نتيجة لوجود عائق )كالتخثرات الدموية 
واألورام والتلّيفات الخ( حيول دون ترصيف الدم الوريدي )كتورم الرجل بعد فرتة طويلة من الرقاد( أو 
يعرقل الدورة اللييمفية للعضو املتأثر، كام حتدث األوديمة املوضعية يف التفاعالت االلتهابية وبعض أنواع 

 .)allergic reactions احلساسية )التفاعالت األرجية؛

الشكل رقم) 9(. أوديمة أسفل البطن

القلب  قصور  )مثل  عامة  دورية  اضطرابات  نتيجة  حتدث   :)Generalized edema( العامة  األوديمة  ب( 
االحتقاين؛ Congestive heart failure( أو نقص الشديد للربوتني يف الدم )hypoproteinemia( مما يؤدي إيل 
خمتلفة  أسباب  وهناك  اجلسم.  وجتاويف  البينية  األنسجة  يف  وتراكمها  الدم  بالزما  من  السوائل  ارتشاح 
لنقص الربوتني يف الدم منها: النقص الغذائي احلاد؛ أمراض الكبد املزمنة؛ طفيليات اجلهاز اهلضمي؛ تلف 
الشديد  النشواين  التنكس  وأحيانا  واالنساممية  املمرضة  الكائنات  ببعض  العدوى  بسبب  األوعية  بطانة 

)severe amyloidosisِِِِِِ( بالكلية. وتتمثل مظاهر األوديمة العامة يف التايل:
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املشاهدات قبل الذبح: 
• تورم الفك )bottle jaw( واللبب واألرجل )خصوصًا األجزاء السفيل( والكتف وأسفل الصدر والبطن 

•  االكتئاب وقلة احليوية
•  يالحظ أن املناطق التي توجد فيها أوديمة باردة وعجينية القوام   

املشاهدات بعد الذبح: 
•  ليونة العضالت وميوعتها وتعجنها

•  وجود سوائل رائقة أو بلون القصب حتت اجللد ويف جتاويف الصدر والبطن 

احلكــم:
أثناء الفحص قبل الذبح، تستبعد احليوانات التي توجد هبا أوديمة عامة، أما حاالت األوديمة املوضعية، 
بعد  املفحوصة  للحيوانات  بالنسبة  أما  ذبحها.  قبل  معد  مرض  وجود  عدم  من  للتأكد  جيدًا  فتفحص 
الذبح، فيتم إعدام الذبيحة إذا كانت األوديمة عامة)1(، بينام يتوقف احلكم يف حالة األوديمة املوضعية عيل 
شّدهتا ومسببها. فإن مل تكن مرتبطة بمرض معد حيتم إعدام الذبيحة، تزال فقط املنطقة املصابة ويسمح 
املرتبط  الصدر  ببعض األمراض اجلهازية )كموه  املوضعية مرتبطة  إذا األوديمة  أما  الذبيحة.  باستهالك 

يالتهاب التامور الوخزي مثاًل( فقد يكون إعدام الذبيحة بالكامل رضوريًا.    
أحيانا يكون خلزب املساريقا صلة بوجود عائق ملرور الدم يف الوريد الكهفي الذييل كوجود وجود خراج 
أو تليف بالكبد. ويف تلك احلالة، حتفظ الذبيحة حتت التربيد ملّدة 24 ساعة ويسمح باستهالكها إذا ُوجد 

وطبيعية. جافة  والبطن  الصدر  جتاويف  وأن  عادية  بحالة  – أهنا  الفحص  إعادة  – عند 

ملحوظة: تطلق عيل األوديمة أحيانًا أسامء خمتلفة حسب موضعها، مثل: احلبن )ascites( أو موه البطن 
)hydroperitonium(؛ موه الصدر )hydrothorax(؛ موه التامور )hydropericardium(؛ موه الكلية )hydronephrosis(؛ 

موه الرأس )hydrocephalus(؛ موه احلبل املنوي )hydrocele(؛ االستسقاء العام )anasarca( الخ.

)1( يف حالة األوديمة العامة الناجتة عن النقص الغذائي يمكن االستفادة من حلم الذبيحة ألغراض أخري غري االستهالك اآلدمي، أما إذا كانت األوديمة متوسطة 
أو طفيفة فيمكن السامح باالستهالك اآلدمي كلحوم من الدرجة الثانية
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:)Jaundice; Icterus 4. الريقان )ال�صفار

 )biliverdin بليفردين؛  bilirubinأو  )بلريوبني؛  الصفراء  خضاب  برتاكم  يتميز  مريض  عرض  الريقان 
بكمية مفرطة يف الدم، مما يؤدي إيل اكتساء السوائل البدنية واألنسجة باللون األصفر، خصوصًا صلبة العني 
)sclera( واألغشية املخاطية واجللد، باإلضافة إيل األربطة والغضاريف والدهون وسطوح املفاصل والرشايني 

واألعضاء الداخلية )الِشكل رقم 10(. وقد يكون ذلك دلياًل عيل وجود خلل ما أو انسداد يف قناة الصفراء أو 
مرض كبدي، ولكنه حيدث كذلك يف بعض األمراض التي ال تؤثر مبارشة عىل الكبد، كاألمراض التي ُتسّبب 

حل كرات الدم احلمر.  

ينقسم الريقان إيل ثالثة أنواع رئيسة:
• يرقان انحاليل )hemolytic jaundice( أو قبل الكبدي )prehepatic jaundice( وحيدث نتيجة حل كرات 
الدم احلمر بشكل مفرط، مما يرتتب عليه فشل الكبد يف متثيل الكمية الزائدة من صبغات الدم فترتاكم يف 
الدم كام خترج يف البول. أسباب هذا النوع من الريقان عديدة، منها عدوى طفيليات الدم املنقولة بواسطة 
القراد مثل البابزيا )محي القراد( واألنابالزما )مرض احلوصلة املرارية( وبعض أنواع البكرتيا مثل الربيامت 

.)Leptospira( النحيفة
• يرقان انساممى )toxic jaundice( أو كبدي )hepatic jaundice( وله أسباب عديدة تشمل السموم البكتريية 
والكيميائية )مثل النحاس والزرنيخ( والنباتات السامة باإلضافة إيل عدد من األمراض الفريوسية التي 
تدمر الكبد. يف هذه احلاالت يالحظ أيضًا استحالة ونخر أو تليف يف نسيج الكبد، باإلضافة إيل أي آفات 

أخرى يف الذبيحة، حسب مسبب املرض.
احلصوات  أسبابه:  ومن   )hepatic jaundice( الكبدي  بعد  أو   )obstructive jaundice( انسدادي  يرقان   •

املرارية واألورام والديدان الكبدية وااللتهابات املختلفة التي تسبب انسداد القنوات املرارية. 

احلكــم: أثناء الفحص األويل قبل الذبح، ُتعامل احليوانات املشتبه يف إصابتها بالريقان معاملة احليوانات 
»املشتبه هبا« عمومًاُ وبالتايل جيب إعادة فحصها للتأكد من حالتها قبل اختاذ القرار النهائي. أما عند الفحص 
بعد الذبح، فإن وجود حالة يرقان حادة وواضحة - مهام كان نوع الريقان - حيتم إعدام الذبيحة إعدامًا 
كليًا، بينام يتم حفظ احلاالت الطفيفة حتت التربيد ملّدة 24 ساعة ثم يعاد فحصها ومن ثم حيكم عليها بناء 

عيل وجود خضاب الصفراء من عدمه. وجيب أن يتم الفحص حتت إضاءة جيدة. 
يمكن أيضًا إجراء اختبار فوشتس )Fauchets Test( للتحقق من وجود الريقان ويتم ذلك بمزج نقطتني 
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من مصل دم )serum( احليوان مع نقطتني من حملول فوشتس)2( عيل سطح أبيض و تعترب احلالة إجيابية إذا 
شوهد راسب أزرق خمرض. 

الشكل رقم) 10(. يرقان )صفار( عام يف ذبيحة بقر

التشخيص التفريقي: 
متيل شحوم ذبائح البقر إيل األصفرار يف البقر املسّنة وتلك املغذاة عيل الشعري، وكذلك عند وجود كدمات 
ذات   ،)Guernsey( )Jersey( وجرينيس  البقر، كساللتي جرييس  بعض سالالت  أن شحوم  كام  شديدة. 
لون أصفر طبيعي. من ناحية ثانية يالحظ أحيانًا اصطباغ حلوم الذبائح )البقر والغنم( وشحومها باللون 

األصفر بسبب وجود صبغات الكاروتني والزانثوفيل يف األعالف اخلرضاء )انظر الحقًا(. 
العني  البقر، جيب فحص صلبة  بعض سالالت  للشحوم يف  الطبيعي  األصفر  اللون  من  الريقان  لتفرقة 
وبطانة األوعية الدموية وغضاريف العظام واألنسجة الضامة واحلوض الكلوي، ويتم استبعاد الريقان 
إذا مل يشاهد صفار يف تلك األنسجة. كام يمكن إجراء االختبار املرحيل الرسيع )Rapid Phase Test( للتفرقة 
اختبار  أنبوب  يف  به  املشتبه  احليوان  دهن  من  جم   5 بوضع  ذلك  ويتم  الطبيعية  والصبغات  الريقان  بني 
ويضاف إليه 5 مل من حملول هيدروكسيد الصوديوم )5%( ويغيل ملدة دقيقتني مع الرج املتواصل ويرّبد.

)2( يتم جتهيز املحلول بتذويب 25 جم من Trichloroacetic acid و10 مل من ثالثي كلوريد احلديد )10%( يف 100 مل ماء مقطر. 
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إذا  للريقان  بعد 15 دقيقة. وتعترب احلالة إجيابية  النتيجة  )ether(  وتقرأ  أثري  إليه 5 مل  بعد ذلك ُيضاف 
شوهدت طبقة صفراء خمرضة يف اجلزء األسفل من األنبوب، أما إذا شوهد اصفرار يف الطبقة العليا فيعزي 

ذلك لوجود صبغات أخري مثل الكاروتني والزانثوفيل.

خرى: 5- الت�صّبغات الأ
عن  ناجتة  الصبغات  تلك  كانت  سواء  اجلسم،  خاليا  بعض  يف  )صبغات(  ُملّونة  مواد  تراكم  هبا  يقصد 
واألمراض  األورام  بعض  ذلك  يف  بام  مرضية،  أو  طبيعية  غري  عوامل  بسبب  أو  طبيعية  فزيولوجية  عمليات 
الوراثية وخالفه. وختتلف الصبغات يف مصادرها وتركيبها الكيميائي وتأثريها. وعمومًا يمكن تقسيمها إيل: 

صبغات خارجية، أي جتيء من خارج اجلسم و صبغات داخلية، أي يتم تشييدها داخل اجلسم. 

 :)Exogenous Pigments( الصبغات خارجية املنشأ )أ
 وأمهها صبغات الكاروتني والُفحام.   

1- الصبغات الكاروتينية )Carontenoid Pigments(: وتشمل كاروتني-أ )Carotene A( وكاروتني-ب 
األعالف  يف  تكثر  خمرض  أصفر  لون  ذات  نباتية  صبغات  وهي   )Xanthophil( وزانثوفيل   )Carotene B(

اخلرضاء وهلا أمهية يف فحص اللحوم حيث أهنا تسبب اصفرار اللحم والشحوم خصوصًا يف ذبائح بقر 
اجلريسى واجلرينيس، مما يتطلب تفرقتها عن الريقان. هذا وجتدر اإلشارة أن ترسيب الصبغات الكاروتينية 
ال يؤثر عادة عيل صالحية اللحوم لالستهالك اآلدمي، إال أن هذه الصبغات تسبب أحيانًا اصفرار الكبد 

وتضخمها )الكبد الكاروتيني liver carotenosis( مما يتطلب  إعدامًا جزئيًا لذلك العضو.
2- الفحام )Anthracosis(: حيدث الفحام نتيجة لرتاكم جزيئات الكربون سوداء اللون يف بعض األنسجة 
وخصوصًا الرئتني والعقد الليمفية املرتبطة هبا. تشاهد هذه احلاالت أحيانًاً يف احليوانات املرباة يف املناطق 

احلرضية والصناعية. يتم إعدام الرئات املصابة بالفحام ويسمح باستهالك بقية الذبيحة.  

 :)Endogenous Pigmentation(  الصبغات داخلية املنشأ )ب
 وتشمل صبغات املالنني )melanin( والفكسني الدهني )lipofuscin( وبرفرين )porphyrin(، باإلضافة إيل 

صبغات الصفراء واهليموجلوبني املسببة للريقان كام ذكر آنفًا.
1- امُلالن )Melanosis(: يتسبب عن تراكم صبغة امليالنني يف األعضاء الداخلية مثل الكبد والكلية )الشكل 
رقم 11( والرئتني )الشكل رقم 12( وقد ُيشاهد أحيانًا يف سحايا املخ والنخاع الشوكي وسمحاق العظام 
واألنسجة الضامة والعقد الليمقية. كام ترتاكم صبغة امليالنني يف املرئ والغدد الكظرية يف الغنم الكبرية 
وقد تسبب احلالة املسامة »التبقع املالين« )melanosis maculosa( يف العجول الصغرية وجيب تفرقتها امُلالن 

  .)melanoma( من الورم املالين
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احلكــم:
 إذا كان املالن منترشًا تعدم الذبيحة بكاملها، أما يف املالن املوضعي فيتم إعدام األجزاء املصابة فقط.

 

)melanosis in bovine kidney( تصّبغ مالين يف كلية بقرة .)الشكل رقم)11

الشكل رقم)12(. تصّبغ مالين )melanosis( يف الرئة
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2- الت�صّبغ الهيمو�صيدريني:
بكمّية مفرطة يف  التي حتمل احلديد(  الدم احلمر  تراكم صبغة هيموسدرين )إحدى صبغات كرات  هو 
األنسجة، خصوصًا الطحال والعقد الليمفية وله أسباب خمتلفة بعضها وراثي. كام حيدث هذا التصّبغ نتيجة 
النحالل كرات الدم احلمر يف بعض األمراض املعدية والطفيلية وبعض أنواع التسمم ويالحظ تورم العضو 

املصاب وتغري لوهنا إيل بني داكن بسبب تراكم الصبغة بداخله )الشكل رقم 13(.

الشكل رقم)13( تصبغ كلية البقر بصبغة هيموسدرين.

 :)Brown atrophy of the heart; Myocardial lipofuscinoisis; Xanthosis( 3- ال�صمور البني لع�صلة القلب
عضلة  يف  الداكن  البني  اللون  ذات   )lipofuscin( الدهني  الفكسني  صبغة  تراكم  عن  احلالة  هذه  تتسبب 
القلب وأحيانًا العضالت اهليكلية )كعضالت اللسان واحلجاب احلاجز والعضالت املاضغة( يف البقر املعّمرة 
 )Ayrshire( أو املصابة بأمراض مزمنة مسببة للهزال وهي شائعة عيل وجه اخلصوص يف البقر من ساللة ايرشاير

بغض النظر عن أعامرها. 

احلكم: يسمح باستهالك الذبيحة، ويمكن إزالة األجزاء املتأثرة إذا كان تصّبغها شديدًا. 

:)Congenital Porphyria; Xanthosis( 4- الربفرية الولدية
األمحر  والسن   )Osteohemochromatosis( الدموي  العظام  صباغ  أيضًا  وتسمي   - الربفرية  احلمى 
برفرين  صبغات  تراكم  عن  وينجم  الصغرية  واحلمالن  العجول  يف  يشاهد  وراثي  – مرض   )pink tooth(

بني  بلون  الداخلية  األعضاء  وأحيانًا  واألسنان  كالعظام  األنسجة  تلّون  إيل  يؤدي  ما  احليوان  دم  يف  نباتية 
الضوئي  بالتحسيس   - الصغرية  العجول  خصوصًا   – احليوانات  إصابة  إيل  الربفرية  تؤدي  كام  حممر. 
تعرضها  عند   )photodynamic dermatitis( اجللدية  لاللتهابات  عرضة  جيعلها  مما   )photosensitization(
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الشديد.  الشمس  لضوء 

احلكــم:
 تعدم الذبيحة إعدامًا كليًا إذا كانت احلالة منترشة بشّدًة، أما إذا كانت اإلصابة موضعية فيكتفي بإزالة 

األجزاء املتأثرة فقط )كإعدام الرأس وتشفية اللحم من العظام املتأثرة(.
 

 :)Hemorrhage( 6- النزف
الذبيحة وذلك ألسباب عديدة كاحلوادث، والرضوض، والكسور،  يمكن أن حيدث نزف يف أي جزء 
الذبح  قبل  احليوان  تعرض  كذلك  أسبابه  ومن   ،)septicemia( الدموي  واإلنتان  احلادة،  املعدية  واألمراض 
إذا  النزع األخري، خصوصًا  أثناء  الدموية  العالية ومتّزق الشعربات  البيئية  لإلجهاد الشديد واإلثارة واحلرارة 
عومل احليوان بقسوة أثناء ذبحه، واالرتفاع الشديد املفاجئ يف ضغط الدم، ونقص فيتامني ج وعوامل التجلط 
بقع  عن  عبارة  وهي   )petechial hemorrhages( احلربية  األنزفة  تشمل:  خمتلفة  أشكاًل  وللنزف  ذلك.  وغري 
صغرية من النزف بحجم رأس الدّبوس  )1-2 مم( وتشاهد بوضوح يف األغشية املصلية واملخاطية كام تشمل 
 linear hemorrhages;( واألنزفة اخلطية )( أو األورام الدموية األكرب حجاًم )2-3 سمecchymosis( الكدمات
رقم  )الشكل   )hematoma( الدموي  والورم   )paint-brush hemorrhages( والفرشائية   )hemorrhagic streaks

14( وغري ذلك.  

احلكــم:
األجزاء  إزالة  بعد  الذبيحة  باستهالك  يسمح  ميكانيكية  أسباب  الناجم عن  الطفيف  النزف   يف حاالت 

املتأثرة. أما إذا كان النزف شديدًا ومنرشًا أو مصحوبًا بإنتان دموي فيتم إعدام كيل للذبيحة. 

الشكل رقم)14(. ورم دموي )hematoma( يف طحال بقرة
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:)Bruises( 7- الكدمات
 حتدث الكدمات غالبًا أثناء نقل احليوانات إيل املسلخ نتيجة للرضب واحلوادث أو املعاملة اخلشنة لدي 

تقييد احليوانات )الشكل رقم15(.

احلكــم:
ويعاد  هبا  املشتبه  احليوانات  معاملة  الذبح  قبل  الفحص  أثناء  هبا كدمات  تشاهد  التي  احليوانات  تعامل   
فحصها للتأكد من سالمتها. من ناحية ثانية، يسمح باستهالك احليوانات التي توجد هبا كدمات موضعية 
أثناء الفحص وذلك بعد قطع األجزاء املتأثرة. أما إذا كانت الكدمات شديدة ومصحوبة بالتهاب وتلف 

كبريين يف العضالت فيتم إعدام الذبيحة إعدامًا كليًا.   

الشكل رقم)15(. كدمات ونزف شديدين يف ذبيحة بقر

:)Pathological Calcification( 8- التكّل�س املر�صي
 physiological فزيولوجي  )تكّلس  واألسنان  العظام  يف  طبيعي  بشكل  الكالسيوم  أمالح  ترتسب   
مريض  تكلس  ويسمي  طبيعي  غري  أمرًا  فيعد  اجلسم  يف  آخر  موضع  أي  يف  ترسبها  أما   ،)calcification
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نقييل  وتكّلس   )dystrophic calcification( خثيل  تكلس  إيل  األخري  وينقسم   )pathological calcification(

.)metastatic calcification(

القديمة واملواد  التنكسية بام يف ذلك اخلراجات والندوب  امليتة أو  التكلس اخلثيل: حيدث يف األنسجة  أ( 
واملقوسات   )Trichinosis( الرتخينات  وداء  الكاذب  والسل  السل  – كام يف   )caseous material( املتجبنة 
)Toxoplasmosis( والطفيليات امليتة األخرى بام ذلك بيض الطفيليات ويرقاهتا، وبعض األمراض املزمنة 

)كالداء العنقودي Botryomycosis( والرشايني املصابة بالتصلب العصيدى الخ. وال عالقة هلذا النوع من 
التكلس بأي اضطرابات يف معدل الكالسيوم بالدم وإنام يمثل وسيلة يستعني هبا اجلسم عيل حمارصة النسج 
امليتة أو األجسام الغريبة علاًم بأن الصديد واملواد املتجبنة والنسج امليتة ذات طبيعة قلوية جاذبة ألمالح 
 presternal الصدري  قبل  الضغطي  “النخر  املسامة  احلالة  أيضًا  اخلثيل  التكلس  أسباب  ومن  الكالسيوم. 
)putty brisket(  يف البقر، وأحيانًا يكون التكّلس اخلثيل ناجتًا  العجيني     الصدر  pressure necrosis” أو 

 .)inflammatory metaplasia( عن حؤول نسيجي التهايب
ويتميز املكان التكلس بالصالبة ولون الكالسيوم األبيض وصدور رصير عند القطع بالسكني.

احلكــم:
التكلس  كان  إذا  بأكمله  املتكلس  العضو  يعدم  أو  ومنفردة  صغرية  كانت  إذا  املتكلسة  املنطقة  إزالة  يتم   

شديدًا، ويسمح باستهالك بقية الذبيحة.  
ب( التكلس النقييل )Metastatic Calcification(: حيدث بسبب زيادة مفرطة يف تركيز الكالسيوم بالدم )فرط 
الكلسمية hypercalcemia( أو خلل يف متثيله مما يؤدي إيل حدوث تكلس عام يف خمتلف أجزاء اجلسم. ومن 
أسبابه فرط الدريقية )hyperparathyroidism( والفشل الكلوي ووجود التهابات وأورام بالعظام وتناول 
ورشايني  األورطي  والرشيان  القلب  بطانة  تكّلس  ذلك  )يسبب  الغذاء  يف  الكالسيوم  من  كبرية  كميات 

اجلذع العضدي الرأيس يف بقر احلليب املغذاة عيل كميات عالية من الكالسيوم مما قد يؤدي إيل وفاهتا(.

احلكــم: إعدام جزئي أو كيل للذبيحة حسب شدة احلالة ودرجة انتشارها يف اجلسم.

:)Pathological Ossification( 9- التعّظم املر�صي
املستمر  التعرض  أو  املزمنة  لاللتهابات  نتيجة  أحيانًا  وحيدث  العظمي  اهليكل  خارج  العظم  ترّسب  هو 
لبعض العوامل املهّيجة )Chronic irritation(، مثال ذلك تعظم احللقات الغرضوفية للقصبة اهلوائية. ويف هذه 

األحوال يتم إعدام اجلزء املصاب.

:)Neoplasms( ورام 10- الأ
عليه  السيطرة  من  اجلسم  يتمكن  أن  غري  ومن  مربر  بدون  بنمو  الذي  النسيج  من  كتلة  عن  عبارة  لورم 
وإيقافه، وقد يكون محيدًا أو خبيثًا. تنمو األورام احلميدة ببطء وال تنترش يف اجلسم أو تسبب رضرًا إال من 
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خالل الضغط عيل بعض األعضاء أو سد بعض قنوات اجلسم، وهي حماطة بمحفظة ليفية متنعها من االنتشار 
بالنمو الرسيع واالنتشار يف اجلسم بمختلف الطرق، مما  و مُتّكن من إزالتها هنائيا. أما األورام اخلبيثة فتتميز 
يسبب أرضارًأ بالغة للحيوان، وهي غري ممحفظة ويمكن أن ترجع مرة ثانية بعد إزالتها. وهنالك أورام وسطية 

بني احلميدة واخلبيثة. 
تسمي األورام حسب النسيج األصيل الذي نشأت منه، وبصفة عامة تسمي األورام اخلبيثة الناشئة من 
اخلاليا الطالئية »رسطانة« )carcinoma( وتنترش هذه األورام أساسًا عن طريق األوعية الليمفاوية. أما األورام 

اخلبيثة الناشئة من األنسجة الضامة فتسمي عمومًا غرن )sarcoma( وتنترش أساسًا بواسطة الدورة الدموية. 
 squamous( ومن األورام األكثر شيوعًا يف حيوانات اللحم الرسطانة الوسفية أو رسطانة اخللية احلرشفية
وورم   )phecochromocytoma( الكروم  أليفات  وورم   )lymphosarcoma( الليمفي  والغرن   )cell carcinoma

املتوسطة )mesothelioma( والورم احلليمي )papilloma( الخ. )الشكل رقم 16(.

احلكـــم:
العضو  أو  اجلزء  إعدام  بعد  وذلك  ومنحرصة  محيدة  بأورام  املصابة  احليوانات  حلوم  باستهالك  يسمح   

املصاب. أما الذبائح املصابة بأورام خبيثة منترشة أو توجد هبا أورام محيدة عديدة فيتم إعدامها كليًا.

:)Pulmonary Emphysema( 11- النفاخ الرئوي
حيدث النفاخ الرئوي يف احليوانات عادة بسبب وجود ما يعيق خروج اهلواء من الرئتني أو نتيجة للجهد 
الكبري الذي يبذله احليوان للتنفس أثناء عملية الذبح. وتبدو الرئة املصابة متضخمة وشاحبة والمعة. وهناك 
 )interstitial emphysema( وخاليل   )alveolar emphysema( حوصىل  أو  سنخي  الرئوي:  النفاخ  من  نوعان 
واألول حيدث يف خمتلف أنواع احليوانات، ويبدو يف صورة فقاعات ناجتة عن احتباس اهلواء يف احلوصالت 
الرئوية. أما النفاخ الرئوي اخلاليل فيحدث عادة يف البقر بسبب متزق احلوصالت وترسب اهلواء إيل النسيج 

اخلاليل للرئة وهو من السامت املمّيزة للمرض املسمي “محي الضباب” يف هذه احليوانات.   

احلكــم: إعدام الرئة املصابة.

:)Telagiectasis( 12- تو�ّصع ال�صعرييات
ُيشاهد توُسع الشعريات أحيانًا يف البقر والغنم واملعز الكبرية، حيث تكون الكبد داكنة اللون أو مائلة إيل 

الزرقة، غري منتظمة احلواف وهبا مناطق منضغطة، مع متدد جييبات الكبد وامتالئها بالدم. 
 

احلكــم: يسمح باستهالك الكبد يف احلاالت الطفيفة، بعد إزالة املناطق املتأثرة، أما يف احلاالت الشديدة فتعدم.
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:)Abscesses( 13- اخلراجات
 اخلراج هو كيس قيحى حتيط به حمفظة ليفية وتفصله عام حوله من أنسجة سليمة. تشاهد اخلراجات يف أي 
 pus-forming bacteria; pyogenic( مكان يف اجلسم وتنتج غالبًا عن اإلصابة بأحد أنواع البكرتيا املكّونة للقيح
 )Streptococcus species( والسبحيات )Corynebacterium pyogenes( مثل البكرتيا اخلناقية القيحية )bacteria

والعنقوديات )Staphylococcus spp( والبكرتيا املغزلية النخرية )Fusobacterium necrophorum( والباستوريال 
)Pasteruella spp(. وكثريًا ما تسبب هذه امليكروبات األربعة األويل خراجات بالكبد، بينام تسبب الباستوريال 

 Yersinia( الكاذبة  اخلناقية  )الوتدية  الكاذب  السل  بكرتيا  أما  بالرئة.  خراجات  القيحية  اخلناقية  والبكرتيا 
)الشكل  الداخلية  األعضاء  وأحيانًا  الليمفية  العقد  عادة  فتصيب   )Corynebacterium pseudotuberculosis

رقم 16(.

الشكل رقم )16(. خراج يف رئة غنم.

احلكم:
ومواضعها،  ومتليفة/متكلسة(،  ملتئمة  أو  ونامية  )نشطة  وحالتها  اخلراجات  أنواع  عيل  احلكم  يتوقف   
ومدي انتشارها، وأنواع امليكروبات املسببة هلا، وكيفية دخول العدوى يف اجلسم. فاخلراجات االبتدائية 
تتمركز عادة يف األماكن املرتبطة بأجهزة معينة كاجلهاز اهلضمي واجلهاز التنفيس والكبد والنسيج حتت 
اجللدي. أما اخلراجات الثانوية، فتوجد يف مواضع بعيدة عن تلك األجهزة تصل إليها البكرتيا عن طريق 

الدورة الدموية مما يشري إيل
الشوكي  والنخاع  الدماغ  املواضع  تلك  ومن   .)pyemia( الدم  تقيُّح  أو   )bacteremia( الدم  جترثم  احتامل 
والكلية والطحال والنخاع العظمي واملبيض. بالتايل فإن وجود خراج ثانوي كبري يف واحد أو أكثر من 
تلك املواضع البعيدة قد حيتم اإلعدام الكيل للذبيحة إذا كانت احلالة مصحوبة بتجرثم الدم. أما إذا ُوجد 
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يكتفي  فقد  بأعراض جهازية،  ابتدائي واحد غري مصحوب  أو خراج  متليف  أو  ملتئم ومتكلس  خراج 
الرئة  تعدم  بالرئة،  خراج  وجود  حالة  يف  فمثاًل،  الذبيحة.  بقية  باستهالك  والسامح  املتأثر  اجلزء  بإزالة 
الكبد ال تصحبه  إذا ُوجد خراج واحد يف  آفات أخري. كذلك  ما مل توجد  الذبيحة  باستهالك  ويسمح 
مظاهر عدوي أو آفات أخري، يمكن إزالة اخلراج والنسيج املحيط به واستهالك اجلزء السليم من الكبد، 
أما إذا كان اخلراج مرتبطًا بعدوي قيحية يف احلبل الرسي أو وجدت عّدة خراجات كبدية فيجب إعدام 

الذبيحة كليًا. 
 

:)Pyemia ح الدم )القيحمية 14- تقيُّ
يعني وجود بكرتيا قيحية )Pyogenic bacteria( يف الدم. يف هذه احلالة تنتقل البكرتيا القيحية إيل الدورة 
والطحال  الكبد  مثل  املختلفة،  اجلسم  أعضاء  يف  عدة  خراجات  مكّونة  االبتدائية  البؤر  بعض  من  الدموية 
والكليتني والعضالت واملفاصل والنخاع الشوكي، تصحبها مظاهر إنتان دموي كاحلمي والرعشة والتعّرق 
واهلزال والريقان الخ. ومن األسباب الشائعة لتقيح الدم التهاب الرحم الصديدي يف اإلناث وتقيح الشبكية 
traumatic reticulitis; traumatic reticulo-( الوخزي  والتامور  الشبكية  بالتهاب  اإلصابة  عند   )reticulum(

pericarditis; hardware disease( والتهاب الرسة الصديدى يف احليوانات الصغرية.

احلكم: إعدام كيل للذبيحة إذا ُوجدت خراجات متعددة ومظاهر تقيح الدم األخرى.

:)Septicaemia( نتان الدموي 15- الإ
تشاهد هذه احلالة عند إصابة احليوان ببعض األمراض البكتريية احلادة كاحلمي الفحمية وداء الربيامت 
احلاد وغريها، وذلك نتيجة لوجود كاًل من البكرتيا املمرضة وسمومها يف الدورة الدموية، ورغم أن تشخيصها 
األكيد يتطلب عزل امليكروب املسبب هلا من دم احليوان إال أن التشخيص يف املسالخ يتم عادة عيل أساس نتائج 

الفحص قبل الذبح وبعده.

املشاهدات قبل الذبح:
•  ارتفاع حرارة اجلسم )قد تنخفض احلرارة ألقل من املعدل الطبيعي يف املراحل األخرية(.

•  قشعريرة.
•  رسعة التنفس وضيقه.

•  احتقان أو أنزفة حربية يف ملتحمة العني واألغشية املخاطية اخلارجية األخرى. 

املشاهدات بعد الذبح:
•  تضخم العقد الليمفية واستسقاءها واحتقاهنا.
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•  ورم غيمي يف األعضاء الربنشيمية )الكبد والكيل والقلب(.
•  تضخم الطحال.

•  عدم كفاءة اإلدماء مما يؤدي إيل قتامة حلم الذبيحة واحتقانه.
•  عدم حدوث تيبس رّمي واضح.

• احتقان وأنزفة حربية أو كدمات يف الكبد والكليتني والقلب واألغشية املخاطية واملصلية وأحيانًا أيضًا 
األغشية الضامة والدهنية.

•  وجود سائل مصيل مدّمم يف جتويفي البطن والصدر.

احلكم: إعدام كيل للذبيحة وأحشائها وخملفاهتا. 

:)Toxeamia( 16- ذيفان الدم )الن�صمامية
اجلسم  خاليا  أو  املمرضة  اجلراثيم  تفرزها  التي  السموم  دخول  بسبب  االنساممية  أو  الدم  ذيفان  حيدث 
الرحم  والتهاب  الغنغريني  الرضع  التهاب  احليوانات  يف  الشائعة  أسباهبا  ومن  الدموية،  الدورة  يف  التالفة 
والتهاب الربيتون الوخزي املنترش وااللتهاب الرئوي واجلروح الكبرية املتعفنة. أما مظاهرها قبل الذبح وبعده 

فال ختتلف كثريًا عن مظاهر اإلنتان الدموي.  

احلكم: إعدام كيل للذبيحة وأحشائها وخملفاهتا.  
 

:)Degeneration( 17- التنك�س
التنكس اسم عام يطلق عيل بعض التغريات الكيميائية التي حتدث يف األعضاء واخلاليا املتعرضة لألذى، 
مما يؤدي إيل اختالل وظائفها وتغري شكلها. وهي تغريات عكوسة بحيث تعود اخلاليا إيل حالتها الطبيعية بعد 
زوال سبب التنكس. أما إذا تعرضت اخلاليا ملزيد من األذى فقد يؤدي ذلك إيل حدوث نخر. وهناك أنواع 
خمتلفة من التنكس، من أمهها الورم الغيمي )Cloudy swelling( والتنّكس الدهني )Fatty change( واالرتشاح 

  .)Fatty infiltration( الدهني
الورم الغيمى هو أبسط أنواع التنكس اخللوي، ويشاهد يف األعضاء الربنشيمية )الكبد، الكلية، عضلة 
القلب والعضالت اهليكلية( وحيدث نتيجة لتعرض اخلاليا لنقص األوكسجني أو لبعض أنواع الفريوسات 
والبكرتيا والسموم الطفيفة وقد حيدث أيضًا نتيجة الرتفاع حرارة اجلسم. يف احلاالت الطفيفة تعود األعضاء 
املتأثرة إيل حالتها الطبيعية بعد زوال السبب، أما يف احلاالت األكثر حدة فإن الورم الغيمى يتطور إيل تنّكس 
دهني. هذا وتبدو األعضاء املصابة بالورم الغيمي متورمة  وشاحبة وأكثر طراوة من املعتاد وكأهنا مغلية أو 

نصف مغلية.
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أما التنكس الدهني فيتمّيز برتاكم قطريات دهنية داخل اخلاليا املصابة وخصوصًا خاليا الكبد عند تعرض 
احليوان لعدوي حادة أو تسمم كيميائي )كالتسمم بالزرنيخ أو الفسفور( وتبدو الكبد يف تلك احلالة متورمة، 
اخلاليا  الدهني يف  التنّكس  يشاهد  كام  رقم 17(.  )الشكل  املظهر  احلواف، صفراء، هشة وشحمية  مستديرة 

الطالئية لألنابيب الكلوية وخاليا عضلة القلب. 

الشكل رقم) 17(.تنكس دهني يف كبد غنم )أسفل(؛ الحظ تضخم لكبد وشحوب لوهنا مقارنة مع كبد سليمة )أعىل(.

من ناحية ثانية فإن االرتشاح الدهني - والذي يشبه يف مظاهره التنكس الدهني - ال يمثل بالرضورة حالة 
مرضية وقد يكون ناجتًا عن اإلفراط يف تناول الدهون يف الغذاء أو بسبب زيادة حتريك الدهون إيل خاليا الكبد 
والكلية واخلاليا العضلية القلبية يف حاالت اجلوع وخصوصًا يف اإلناث أثناء مراحل احلمل األخرية. وهو تغرّي 

عكوس يزول بزوال أسبابه.  

احلكم:
 يف حالة الورم الغيمى يتم إعدام العضو املصاب، بينام تعدم إعدام الذبيحة إعدامًا كليًا يف حاالت التنكس 
الدهني ملا يرافقها من تغريات يف بقية أنسجة وأعضاء اجلسم. أما األعضاء املصابة بارتشاح دهني فيمكن 

السامح باستهالكها إال إذا كان مظهرها غري صالح للتسويق.
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    18- الروائح الغريبة:
تناول احليوان  الذبيحة وحيدث ذلك ألسباب خمتلفة منها  ُيالحظ أحيانًا روائح منفرة أو غري طبيعية يف 
ومحض  الكّتان  بذرة  وزيت  الرتبنتينا  وزيت  النشادر  مركبات  )مثل  والعقاقري  األغذية  من  معينة  ألنواع 
الدم واألسيتونيمية  وبولينا  )كالغنغرينا  املرضية  احلاالت  ببعض  إصابته  أو  الخ(  والكلوروفورم  الكربوليك 
والنفاخ( أو تعرض اللحوم لبعض املواد ذات الرائحة النفاذة مثل بعض أنواع املطّهرات، وحفظ اللحوم يف 

غرف حديثة الطالء وغري ذلك، باإلضافة إيل الرائحة اجلنسية لدي ذكور بعض احليوانات كذكور املعز.

احلكم:
ُتعدم الذبيحة إذا كانت الرائحة ناجتة عن إصابة احليوان بمرض يؤثر عيل صحة اإلنسان كام تعدم إذا كانت 
رائحتها منفرة بشكل واضح، أو كانت ناجتة عن استخدام مواد كيميائية وعقاقري للعالج العام. أما يف بقية 
احلاالت بام يف ذلك الروائح الناجتة عن العالج املوضعي والتغذية فإن احلكم يتوقف عيل شّدة الرائحة 
وأسباهبا ويمكن – يف احلاالت املشكوك فيها - إجراء اختبار الغليان لقطعة مربدة من اللحم فإذا ظلت 

الرائحة واضحة ُتعدم الذبيحة. 
 

19- الذبائح غري النا�صجة:
أسبوعني غري صاحلة لالستهالك  أعامرها عن  تقل  التي  العجول  الناضجة خصوصًا  الذبائح غري  تعترب 
اآلدمي لعدم اكتامل نموها العضيل وقلة حمتواها من الربوتني. كام أن حلومها شاحبة ومرتهلة وذات حمتوي عال 

من املاء نسبة العظام فيها كبرية.

20- حالت اأخرى متفرقة:
عنها  واحلديث  حرصها  يصعب  الذبائح  يف  عديدة  أخري  مرضية  ومظاهر  طبيعية  غري  تغريات  ّتشاهد 
بإسهاب ويتوقف احلكم عليها حسب طبيعتها وتأثريها عيل الذبيحة ككل وعيل الصحة العامة أو مدى تقبل 

املستهلك هلا )الشكلني رقام 18 و 19(. 
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الشكل رقم) 18(. التواء األمعاء الدقيقة يف عجل ويالحظ احتقاهنا الشديد وانتفاخها بالغازات مع احتقان املساريقا 

                        وحدوث غنغرينة )اجلزء األيمن من الصورة(.

الشكل رقم) 19(. امتالء الكرش بعدد كبري من احلىص يف عنم
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الفصل الرابع

أمراض البقر
األمراض الفيروسية

 Foot and Mouth Disease (FMD); Aphthous Fever :)1- �حلمى �لقالعية )�مل�سا�ص؛ �أبو ل�سان
الفم واخلطم وحلامت الرضع  يتميز بوجود فقاعات وقروح يف  العدوى  • مرض وبائي فريويس شديد 

واألقدام.
  Picornaviridae يسّببه فريوس من فصيلة بيكورنا  •

•  يصيب البقر واجلاموس والغنم واإلبل واخلنازير والعديد من مشقوقات احلافر الربية ولكنه ال يصيب 
حيوانات الفصيلة اخليلية. 

•  يظهر بني آن وآخر يف اململكة العربية السعودية - خصوصًا يف مزارع احلليب - رغم التحصني املستمر 
الشاملية  أمريكا  تعترب  بينام  اجلنوبية  أمريكا  دول  ومعظم  وآسيا  أفريقيا  يف  متوطن  وهو  عليه.  للسيطرة 

وأسرتاليا ونيوزيلندة ومعظم دول االحتاد األوريب خالية منه.  
•  ليست له أمهية كمرض مشرتك مع اإلنسان ولكن اإلنسان يقوم بدور هام يف نرشه.

البعض،  بعضها  ضد  ّصن  حتحُ ال  رئيسة  )عرت(  مصلية  أنواع  سبعة  من  القالعية  احلمى  فريوس  يتكون   •
وتنقسم هذه األنواع إيل أكثر من ستني نويع )عترية( ختتلف يف قدرهتا عيل التمنيع وال حتّصن حتصينًا كاماًل 

حتي ضد بقية النويعات التابعة للنوع نفسه، فضاًل عن ظهور طفرات جديدة للفريوس من وقت آلخر.
•  بسبب قدرة الفريوس الكبرية عيل االنتشار وتعدد أنواعه وقرص فرتة حضانته وتأثريه البالغ عيل إنتاج 
التبليغ عنها وحماولة  احلليب وجتارة املوايش، يأيت مرض احلمى القالعية يف مقّدمة األمراض التي جيب 

السيطرة عليها.  

انتقال املرض:
ينتقل فريوس احلمى القالعية باملخالطة املبارشة وغري املبارشة للحيوانات املريضة وإفرازاهتا )اللعاب؛ 
اإلفرازات األنفية؛ البول؛ الرباز؛ احلليب؛ السائل املنوي؛ العرق والدموع( وينترش رسيعًا بني احليوانات القابلة 
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لتصل النسبة املرضية (morbidity rate) أحيانًا إيل 100%. تتم العدوى غالبًا كعدوى رذاذية )باالستنشاق( أو 
فمية )أعالف أو مياه ملوثة( وتشّكل إفرازات احليوانات املريضة وحلومها وخملفاهتا وغريها من وسائط مصادر 

مهمة النتشار العدوى عن طريق املسالخ.

املشاهدات قبل الذبح:
 أول بوادر املرض – والتي يندر مالحظتها - محى واكتئاب وفقد للشهية. ييل ذلك: 

• التهاب حاد بالفم.
•  نزول لعاب غزير يف شكل خيوط )الشكل رقم 20( 

•  حركة مص ومضغ مستمرة.
•  فقاعات مملوءة بسائل رائق شفاف وقروح وهتتك يف اللسان واللثة واحلنك وداخل األصداغ )الشكل 

رقم 21(.
•  فقاعات مماثلة وقروح يف حلامت الرضع وهتتك يف جلد احللمة والتهاب رضع حاد )ينجم عنه االنخفاض 

احلاد يف إنتاج احلليب يف البقر احللوبة(. 
•  فقاعات وقروح يف اجللد بني الظلفني ويف إكليل احلافر مما يسبب األمل والعرج )حيدث ذلك غالبًا حينام 
تبدأ الفقاعات والقروح بالفم يف الشفاء، وتتعرض القروح يف القدم للتلوث واإلصابات البكتريية الثانوية 

مما يؤخر شفاءها( وقد ينفك مفصل احلافر مما يؤدي إيل صدور “قرقعة” أثناء امليش )الشكل رقم 22(. 

                 

             الشكل رقم)20(. نزول خيوط من اللعاب                            الشكل رقم)21(. قروح باللسان يف احلمى القالعية
                     يف احلمى القالعية   
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الشكل رقم)22(. قرحة بني الظلفني يف احلمى القالعية 

املشاهدات بعد الذبح:
• تقترص اإلصابة يف البقر الكبرية عيل وجود الفقاعات والقروح يف الفم والرضع والقدم وقد توجد أفات 

مماثلة يف الكرش. 
• يوجد نوع قاتل من املرض)1( يف صغار احليوانات، يسمى النوع القلبي )أو احلمى القالعية اخلبيثة( ويتميز 

هذا النوع بالتايل:  
•  استحالة وأحيانًا نخر يف عضلة القلب 

• وجود خطوط بيضاء يف عضلة القلب )تسمي هذه اآلفة قلب النمر؛ الشكل رقم 23(

)1(  يسبب النوع القلبي موت مفاجئ يف حوايل 20% من احليوانات الصغرية )بينام ال تتجاوز نسبة النفوق يف الكبار %3-2(
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الشكل رقم)23(. قلب النمر: الحظ وجود منطقة شاحبة بسبب نخر عضلة القلب.

احلمى القالعية يف الضأن واملعز:  
• أهم أعراض احلمى القالعية يف الضأن واملعز العرج الناتج عن وجود فقاعات وقروح يف القدم وأحيانًا 
قد يكون العرج هو العرض الوحيد الواضح يف الغنم ويلفت النظر رقاد احليوانات بسبب عدم متّكنها من 

النهوض أو عدم رغبتها يف ذلك )الشكل رقم 24(.
• أما نزول لعاب غزير فليس من األعراض الشائعة يف الغنم، و ال توجد كثريًا فقاعات أو قروح بالفم 

واللسان وإن وجدت فإهنا تتمركز يف اللثة ووسادة األسنان.
بالرضع وقد حيدث إجهاض ونفوق يف احلمالن  فقاعات وقروح يف احللامت والتهاب  أحيانًا  تحُشاهد   •

)بسبب النوع القلبي(. 

املسلخ وال يسمح  إيل أي مكان يف  بالدخول  القالعية  باحلمى  املشتبه يف إصابته  للحيوان  ال يسمح  احلكم: 
بذبحه إذا تم اكتشافه أثناء الفحص قبل الذبح. أما إذا تم االشتباه فيه بعد ذبحه فيجب إعدام الذبيحة واألحشاء 
بالكامل. وجيب يف مجيع األحوال التبليغ عن املرض أو االشتباه به واختاذ كافة اإلجراءات الصحية الالزمة ملنع 
هيدروكسيد   %2 )مثل  قلوية  بمطهرات  واألدوات  املكان  تطهري  ذلك  ويتضمن  املسلخ  يف  الفريوس  انتشار 
الصوديم أو كربونات الصوديوم( أو محضية وأي إجراءات أخري تقررها اجلهات الرسمية املسؤولة. وجيب 
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تغطيس  العاملني  املريضة كام جيب عيل  احليوانات  نقل  استخدمت يف  التي  واملركبات  احلظائر  تطهري  كذلك 
أحذيتهم يف املطهر عند مغادرهتم املسلخ.  

  

الشكل  رقم)24(.التهاب احلوافر وبالتايل العرج وعدم القدرة عيل الوقوف )بسبب األمل يف األرجل( من أبرز مظاهر احلمى القالعية  

                يف الغنم واملعز.

ملحوظات: جيب أخذ السامت الوبائية ملرض احلمى القالعية بعني االعتبار عند تطبيق إجراءات السيطرة 
عيل هذا املرض يف حالة ظهوره يف املسلخ ومن تلك السامت:

1- قدرة الفريوس عىل دخول جسم احليوان من مجيع املنافذ وخروجه يف مجيع إفرازات احليوان املريض 
وإخراجا ته.

2- بدء إفراز الفريوس أثناء فرتة احلضانة، أي قبل ظهور عالمات املرض، وإمكانية بفاء احليوان حاماًل له 
لفرتة من الزمن بعد الشفاء الظاهري.

3- قرص فرتة احلضانة ورسعة انتشار املرض وبلوغه حد الوباء خالل أيام معدودة.
4- تعدد األنواع املصلية للفريوس مما حيتم حتديد النوع يف كل مرة حيدث فيها املرض )ويتم ذلك من خالل 

تبليغ إدارة الثروة احليوانية.
5- قدرة الفريوس عىل البقاء لفرتة طويلة يف البيئة الرطبة واملنتجات احليوانية املختلفة بام يف ذلك اللحوم 

املربدة واملجّمدة والنخاع العظمي واألحشاء.
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6- إمكانية أن حيمل اإلنسان الفريوس يف حلقه لعّدة أيام ودور اإلنسان يف نرشه بواسطة اليدين و األحذية 
واملالبس امللوثة وغرب ذلك من الوسائط.

7- توّفر عوامل تساعد عيل بقاء الفريوس يف بيئة احليوان ومنها: برودة اجلو وارتفاع نسبة الرطوبة وهبوب 
الرياح.  

وزارة  إيل  بالثلج  حمفوظة  وترسل  الفم  وطالئية  اللعاب  من  عينات  جتمع  عينات،  طلب  حالة  يف  العينات: 
الزراعة إلرساهلا إيل املخترب املرجعي يف اململكة املتحدة لتصنيف النوع املصيل. 

التشخيص التفريقي:
 جيب تفرقة احلمى القالعية عن األمراض األخرى التي تسبب فقاعات أو قروح بالفم أو القدم مثل التهاب 

الفم احلطاطي؛ احلمى املخاطية اخلبيثة؛ اإلسهال الفريويس وبعض أنواع احلساسية وغري ذلك.

Rinderpest (RP) :)2- �لطاعون �لبقري  )�أبو دميعة
•  مرض وبائي خطري ورسيع االنتشار ويعترب أهم أمراض البقر وأشّدها فتكا يف املناطق احلارة يف أفريقيا 
والرشق األوسط وأواسط وجنوب رشق آسيا )علاًم بأنه استؤصل من كثري من املناطق يف شامل وجنوب 

أفريقيا(. يظهر بني حني وآخر باململكة.
Morbiliviridae يسّببه فريوس من فصيلة موربيىل  •

•  تصل النسبة املرضية يف احليوانات القابلة للعدوى إيل100% ونسبة النفوق يف احليوانات ذات القابلية 
العالية أحيانًا إىل 90-100% ولكنها أقل عن ذلك بكثري يف املناطق التي يتوّطن فيها املرض. 

•  يسببه فريوس ينتقل باملخالطة املبارشة وغري املبارشة بني احليوانات املريضة واحليوانات القابلة للعدوى؛ 
وغالبًا ما تنتقل العدوى إيل األخرية عن طريق االستنشاق )عدوى رذاذية( أو الفم ثم يدخل الفريوس إيل 
الدورة الدموية التي ينقله إيل كافة أجزاء اجلسم ومن ثم يتمركز يف األنسجة الليمفاوية كالطحال والعقد 

الليمفية ولطخات باير(Peyer’s patches)  يف األمعاء. 
•  يصيب البقر واجلاموس أساسًاً وهي أكثر احليوانات معاناة منه. أما املجرتات الزراعية األخرى كاإلبل 
فإصابتها نادرة وغالبا ما تكون صامتة. كام أن العديد من مشقوقات احلافر الربية حتمل الفريوس يف أجسامها 

بدون عالمات مرضية وهو ال ينتقل إيل اإلنسان.
فرتة احلضانة: 3-15 يومًا )قد تكون أطول يف مناطق توطن املرض(.
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املشاهدات قبل الذبح: 
 يف الشكل التقليدي للمرض:

البداية يصاحبها اكتئاب، عزوف عن األكل؛  بطء حركة الكرش؛ رسعة  • محى عالية )40-42°م( يف 
التنفس؛ زيادة رضبات القلب ونزول إفرازات أنفية. 

• إفرازات مائية من العينني تتحول تدرجييًا إيل إفرازات صديدية خماطية )الشكل رقم 25(.  
• قروح حادة جدًا ونزف ونخر يف خماطية الفم، مع غزارة إفراز اللعاب وعدم القدرة عيل األكل الشكل 

رقم 26(.
• احتقان شديد وقروح حادة يف اللسان )الشكل رقم 27( ويف مجيع األغشية املخاطية األخري الظاهرة 

باجلسم )أغشية واألنف والعينني واجلهاز التناسيل(. 
• إجهاض. 

 الشكل رقم)25(. من أول أعراض الطاعون البقري نزول إفرازات مائية غزيرة من العينني تتحول إىل إفرازات صديدية خماطية تسد  
                                 العينني.    
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الشكل رقم)26(. قروح حادة بالفم واللثة يف الطاعون البقري

الشكل رقم)27( قروح حاّدة باللسان يف الطاعون البقري.

• ييل مرحلة احلمى:
•  إسهال مدمم، حيتوي عيل خماط ومواد نخرية )دوسنتاريا(
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•  حتّزق ومغص حاد )ويالحظ تقّوس الظهر بسبب األمل(.
•  إنكاز )جفاف عام(

•  تنفس بطني
•  رقاد.

•  موت خالل أيام يف أغلب األحيان.
- يف احلاالت فوق احلادة – والتي تشاهد يف العجول الصغرية والبقر غري املحصنة املجلوبة من مناطق خالية 

من املرض - قد يموت احليوان قبل مالحظة األعراض، أو يبقي حيًا لبعض الوقت وعندها يالحظ:
•  إعياء بالغ )الشكل رقم 28( وغالبًا يعجز احليوان متامًا عن الوقوف ويستلقي عيل جنبه.

•  توقف تام عن األكل واالجرتار واإلدرار. 
•  ضيق شديد بالتنفس وخلل يف عمل القلب وأحيانًا أعراض عصبية )اكتئاب شديد(

•  تراكم غازات حتت اجللد (subcutaneous emphysema) أحيانًا. 
•  إجهاض اإلناث احلوامل. 

•  احتقان شديد وإفرازات من األنف والعينني وقروح نازفة يف الفم. 
•  املوت خالل فرتة وجيزًة من بداية األعراض.

يف املناطق التي يتوطن فيها املرض فإن احليوانات تكتسب مقاومة نسبية وبالتايل قد يظهر املرض يف شكل 
حتت احلاد مع نسبة نفوق منخفضة نوعًا ما. 

                

الشكل رقم)28(. من أعراض الطاعون البقري اإلعياء الشديد واألمل )تقّوس الظهر(.
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املشاهدات بعد الذبح:
•  احتقان شديد ونزف وقروح يف الغشاء املخاطي للقناة اهلضمية بأكملها من الفم إيل املستقيم. 

•  احتقان ونزف يف األغشية املخاطية للجهاز التنفيس )خصوصًا أجزاءه العليا( والرحم واملهبل واحلوصلة 
املرارية واملثانة البولية. 

•  تضخم العقد الليمفية عمومًا واحتقاهنًا.
•  نزف ونخر يف لطخات باير )نسيج ليمفاوي حتت خماطية األمعاء( والطحال.

الطولية  الطّيات  Zebra markings يف  الوحش  تسمي خطوط محار  النزف  من  متقطعة  •  خطوط عريضة 
لألمعاء الغليظة )الشكلني رقام 29، 30(. 

•  احتقان املنفحة وتدمم حمتوياهتا وأحيانًا وجود فروح عميقة يف جدارها )الشكل رقم 31(.
•  احتقان سحايا املخ.

•  جفاف اجلثة.

الشكل رقم)29(. كتل من النزف والقروح فوق لطخات باير باألمعاء.
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الشكل رقم)30(. مظهر “خطوط محار الوحش” يف األمعاء الغليظة

                                                         

الشكل رقم)31(. قروح حادة باألنفحة يف الطاعون البقري.
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احلكم: 
تم  وإذا  املسلخ  بدخول  البقري  بالطاعون  إصابته  يف  املشتبه  للحيوان  يسمح  ال  القالعية،  احلمى  كام يف 
فيجب  الذبح  بعد  اكتشف  إذا  أما  بذبحه.  يسمح  ال  الذبح  قبل  الفحص  أثناء  فيه  االشتباه  أو  اكتشافه 
إعدام الذبيحة واألحشاء إعدامًا كلبا. جيب كذلك التبليغ عن املرض واختاذ كافة اإلجراءات الالزمة ملنع 

انتشاره. 

املصابة  احليوانات  وبراز  وبول  ولعاب  دموع  يف  البقري  الطاعون  فريوس  إفراز  يبدأ  ملحوظات: 
وإفرازاهتا األنفية قبل يوم أو يومني من بداية ظهور األعراض وبالتايل يمكن أن ينترش العدوى من خالل 
دم هذه احليوانات وحلومها ومجيع أنسجتها قبل انتهاء فرتة احلضانة. من ناحية أخري ال تصبح احليوانات 
بعد شفاءها  »حاملة للفريوس.« من ناحية أخرى فإن معظم املطهرات كفيلة بالقضاء عيل الفريوس كام 
يمكن تدمريه بالغيل. وهو فريوس ضعيف املقاومة لعوامل احلرارة واجلفاف يف البيئة وال يبقي ألكثر من 
املجّمدة كاللحوم  املواد  نسبيًا يف  أنه حيتفظ بحيويته لفرتة طويلة  بيد  امليتة  24 ساعة يف جثث احليوانات 

املجمدة أو الدم أو سوائل احليوانات املصابة.     

العينات: تشمل العينات املطلوبة للمخترب: )1( دم مضاف إليه مانع جتلط أو دم متجلط أو مصل الدم )2( 
احلمى.  مرحلة  أثناء  جتمع  والعينني  األنف  إفرازات  من  مسحات   )3( والطحال  الليمفية  العقد  من  عينات 

وجيب أن تكون العينات حمفوظة يف الثلج وأن تحُرسل يف غضون 12 ساعة من مجعها.

التشخيص التفريقى:
اخلبيثة  املخاطية  واحلمى  الفريويس  اإلسهال  مثل  املشاهبة  األمراض  من  البقري  الطاعون  تفرقة  جيب   

والنزالت املعوية احلادة والتسمم بالزرنيخ أو الزئبق.

Malignant Catarrhal Fever )MCF(  )3- �حلمى �ملخاطية �خلبيثة )حمى �لر�أ�ص �خلبيثة
•  مرض فريويس حاد يتمّيز بالتهاب األنف والعينني وعتامة قرنية العني ونزول إفرازات خماطية كثيفة من 

األنف وتضخم عام بالعقد الليمفية. يوجد يف معظم أنحاء العامل بام يف ذلك اململكة.
.AHV-1 و AHV-2 تسّببه فريوسات هريبس من نوعي  •

•  تنتقل العدوى بالطرق املبارشة وغري املبارشة وترتاوح فرتة احلضانة من أسبوعني-  أكثر من 5 شهور 
)بمتوسط 1-2 شهر(. 

بينام حتدث عدوي صامتة يف بعض احليوانات  البقر واجلاموس والبيسون  العيادي يف  املرض  يحُشاهد    •
األخرى. وال ينتقل هذا املرض إيل اإلنسان.

•  اخلازن الطبيعي للفريوس يف أفريقيا هو بقر الوحش )التيتل Wildebeest(؛ أما خارج أفريقيا فاخلازن هو 
الغنم التي ينتقل منها إيل البقر باملخالطة )كاستخدام معالف أو مصادر رشب مشرتكة( كام هو احلال يف 

اململكة. 
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املشاهدات قبل الذبح:
•  التهاب شديد باألغشية املخاطية لألنف والعينني. 

•  عتامة قرنية العني )ساد أو كرتاكت( )الشكل رقم 32( مع نزول إفرازات من العينني والتهاب امللتحمة 
واحتقان األجفان وانتفاخها واخلوف من الضوء؛ وأحياناً إصابة احليوان بالعمى.      

•  نزول خماط صديدي أصفر اللون سميك وغزير من األنف جيف فوق فتحتي األنف ويسّدمها )الشكل 
رقم 33(. 

•  تضخم العقد الليمفية.
•  خدوش وقروح بالفم )الشفتني؛ اللثة؛ احلنك( )الشكل رقم 34( وزيادة إفراز اللعاب. 

•  قشور و تشققات يف اخلطم؛ احليا؛ كيس الصفن والرضع. 
•  إسهال شديد خملوط بالدم واملخاط يف احلاالت شديدة احلّدة. 

•  أعراض أخري متنوعة كاحلمى وضيق التنفس وفقد الشهية وصعوبة البلع )لوجود خدوش وقرح يف 
خماطية املريء( ونادرًا رعشة وعدم توازن أثناء احلركة.

الشكل رقم)32(. عتامة قرنية العني )الساد؛ الكرتاكت( يف احلمى املخاطية اخلبيثة يف البقر.
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الشكل رقم)33(. احلمى املخاطية اخلبيثة: نزول إفراز خماطي غزير من فتحتي األنف.

الشكل رقم)34(. قروح ونزف يف احلنك )ومثلها يف أجزاء التجويف الفّمي األخري( يف احلمى املخاطية اخلبيثة.
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املشاهدات بعد الذبح: 
•  قروح يف األنف؛ الفم؛ ملتحمة العني؛ املرىء والقناة اهلضمية وعتامة قرنية العني.

•  تضخم ثنايا األنفحة واحتقاهنا.

•  بقع نزفية واستسقاء يف األمعاء.

•  »خطوط محار الوحش« يف اجلزء األخري من القولون كام يف الطاعون البقري )الشكلني رقام 35، 36(

•  تضخم ونزف بالعقد الليمفية.

• أحيانًا بقع بيضاء يف األعضاء احلشوية مثل الكلية )الشكل رقم 37( والتهابات بالقصبة اهلوائية والرئتني 

وسحايا املخ وتامور القلب. 

•  جفاف اجلثة وهزاهلا.

الشكل رقم)35(. احلمى املخاطية اخلبيثة: »خطوط محار الوحش« يف اجلزء األخري من القولون
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الشكل رقم)36(. احلمى املخاطية اخلبيثة احتقان يف خماطية األمعاء الغليظة مع نزف ونخر يف لطخات باير

الشكل رقم)37(. احلمى املخاطية اخلبيثة: عقيدات و بقع بيضاء يف األعضاء احلشوية مثل الكلية
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احلكم:
 يف مراحل املرض املبكرة وعدم وجود محى أو هزال أو آفات بدنية عامة يفرج عن اللحوم كلحوم متدنية 
الدرجة بعد إعدام الرأس. أما يف الذبائح املحمومة أو اهلزيلة فال يسمح باالستهالك اآلدمي للذبيحة أو 

األحشاء ويمكن االستفادة منها يف التصنيع.

ملحوظات: توجد أنواع مصلية عدة وخمتلفة الرضاوة من الفريوس املسبب ملرض احلمى املخاطية 
الترشحيية  اآلفات  أو  األعراض  كل  تشاهد  ال  وقد  املصيل  النوع  باختالف  املرض  حدة  ختتلف  وبالتايل 
املذكورة أعاله وأحيانًا يقسم املرض حسب حدته وأعراضه السائدة إىل: )1( النوع فوق احلاد )2( نوع 
»الرأس والعينني« وهو النوع الشائع )3( النوع املعوي )4( النوع العصبي و )5( النوع الطفيف. وعمومًا 

يتميز املرض بأنه بطئ االنتشار وله نسبة مرضية منخفضة ومعدل عال للحاالت النافقة يف البقر.

العينات: ترسل عينات مماثلة لعينات الطاعون البقري، وباإلضافة إيل االختبارات املصلية يمكن استخدام 
خمتلف  يف  الرشايني  حول  الليمفية  اخلاليا  تراكم  يعترب  حيث  التشخيص  يف  لألنسجة  اهلستولوجي  الفحص 

أعضاء اجلسم من العالمات املمّيزة للمرض.

التشخيص التفريقى:
من  األزرق وغريها  اللسان  الفريويس؛  اإلسهال  البقري؛  الطاعون  من  اخلبيثة  الرأس  تفرقة محى   جيب 

األمراض املشاهبة. 

Bovine Virus Diarrhea )BVD(:سهال �لفريو�سي �لبقري� 4- �لإ
مرض فريويس يصيب البقر يف مجيع أنحاء العامل ويشتبه بوجوده يف اململكة حيث يتم إدخاله إيل املزارع 
غالبًا عن طريق حيوانات استبدال حاملة للفريوس )تفرزه يف الزفري والرباز وإفرازات اجلسم األخرى( وأحيانا 

بواسطة العاملني يف املزارع وذلك من خالل األحذية واملالبس امللوثة. 
•  يسبّبه فريوس من فصيلة توجا Togaviridae يوحد نوعان من الفريوس مها 1 و 2، وينقسم كل منهام إيل 

أنواع مصلية )عرت( خمتلفة. 
•  يف 70-90% من البقر الكبرية ال يسبب الفريوس أي أعراض )عدوى صامتة(، أما قي البقية فتشاه 
بالفم  قروح  تشاهد  وأحيانا  األجنة  وتشوه  املبكر  اجلنيني  النفوق  أو  اإلجهاض  أمهها  خمتلفة  أعراض 

والتهابات وقروح ونزف يف القناة اهلضمية كام يف الطاعون البقري.

املشاهدات قبل الذبح:
•  ييصعب تشخيص املرض يف املسالخ حيث يتخذ أشكااًل متباينة يف البقر والعجول ولكن يمكن تقسيمه 
 (Mucosal Disease) عمومًا إيل ثالثة أشكال مرضية: )1( اإلسهال الفريويس )2( مرض األغشية املخاطية

و )3( مرض األجنة. 
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1- اإلسهال الفريويس: 
•  وقد يكون: )أ( حتت احلاد أو صامت )ب( فوق احلاد أو )ج( نزيف. 

أ ( النوع حتت احلاد أو الصامت: 
•  يف حوايل 90% من احلاالت ال توجد أعراض وبالتايل ال يلفت النظر.

•  يف 10% من احلاالت تالحظ فقط أعراض طفيفة مثل: االكتئاب وفقد الشهية وارتفاع حرارة اجلسم 
وغالبا ما تزول هذه األعراض خالل بضعة أيام.

ب ( النوع فوق احلاد:
مرض حاد للغاية وقاتل؛ يشبه الطاعون البقري وتشمل أعراضه:

•  إسهال شديد مدّمم مع محى عالية؛ اكتئاب شديد وفقد للشهية. 
•  قروح بالفم واللسان )الشكل رقم 38(. 

•  قروح جلدية خصوصًا يف منابت الشعر يف احلافر )الشكل رقم 39( والقرون وأحيانا انتعاف احلوافر 
والقرون. 

•  أحيانا عرج. 

الشكل رقم) 38(. تقرحات اللسان يف الشكل احلاد لإلسهال الفريويس البقري )جيب تفرقته عن احلمى القالعية(
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الشكل رقم) 39(. خدوش وقروح القدم يف الشكل احلاد لإلسهال الفريويس البقري )كام يف احلمى القالعية(.

ج ( النوع النزيف:
•  أحيانًا يؤثر الفريوس عيل النخاع العظمي مسببًا انخفاض يف عدد الصفائح الدموية مما يؤدي إيل النزف 

وضعف اجلهاز املناعي ومن أهم األعراض يف تلك احلالة: نزف أنفي ونزف بالعينني وإسهال مدمم.
2- مرض األغشية املخاطية:

•  يتميز بإسهال حاد جدًا مع نزول دم وخماط يف الرباز. 
•  يتطلب حدوثه إصابة احليوان مرتني بالعرتة نفسها أو عرتة شبيهة:
•  اإلصابة األويل: عندما يكون احليوان جنينًا وبالتايل حاماًل مستديام

•  اإلصابة الثانية: حتدث يف عمر الحق
•  ينقسم إيل نوعني: حاد ومزمن:

أ(  النوع احلاد:
•  حتدث عند تعرض احليوان لإلصابة الثانية يف عمر 6-24 شهر وفرتة حضانته قصرية نسبيًا )14-10 

يوم( أما األعراض فتشمل: 
•  محى وإسهال مائي شديد، كريه الرائحة وخملوط أحيانا بالدم مع فقد للشهية وانخفاض اإلنتاج وقد 
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يموت احليوان خالل أيام من ظهور األعراض. 

•  قروح ونزف شديدين بالفم )الشكل  رقم40( واألنف.

•  فروح باألرجل وعرج.

•  نفوق خالل أيام

الشكل رقم)40(. تقرحات ونزف باحلنك يف الشكل احلاد لإلسهال الفريويس البقري )جيب تفرقة ذلك من الطاعون البقري واحلمى  

                 املخاطّية اخلبيثة(.

ب( النوع املخاطي املزمن:
أحيانا ال يموت احليوان جراء اإلصابة بالنوع احلاد من اإلسهال الفريويس ومن ثم تتحول حالته إيل مرض 

مزمن يتمّيز بالتايل:

•  إسهال متقطع. 

•  هزال. 

• خشونة اجللد وأحيانا تشوهات العظام. 

• قرح فمية وجلدية مزمنة. 
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3- املرض اجلنينى:
ختتلف صورته حسب عمر اجلنني يف وقت تعرضه لإلصابة:  •

•  إذا أصيب اجلنني أثناء املراحل املبكرة للحمل يموت أو جيهض.
•  إذا أصيب اجلنني ما بني الشهر األول والشهر الرابع من احلمل يصبح بعد والدته حامال دائاًم للفريوس 

ويفرزه بغزارة طيلة حياته. 
•  إذا حدثت اإلصابة يف مراحل أخري من احلمل ولكن قبل 160 يوما، فقد حتدث  تشوهات خلقية 
خمتلفة يف اجلنني مثل: نقص تنسج املخ  أو الرئة؛ نقص نمو الفك؛ نقص نمو العني )مع الساد أو العمى(؛ 
عدم نمو الغدة الدرقية؛ عدم نمو الشعر )الشكل رقم41(؛ تشوهات القوائم وعجز العجل عن الوقوف 

بطريقة سليمة )الشكل رقم 42(.   
بقية  يولد طبيعيًا وال يشكل خطورة عيل  العجل  فإن  يوم من احلمل  إذا أصيب اجلنني بعد 160  أما    •

احليوانات.

الشكل رقم)41(. اإلسهال الفريويس – عدم  نمو الشعر
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الشكل رقم)42(. عدم قدرة العجل أحيانًا عيل الوقوف بسبب تشّوهات القوائم عند إصابة بفريوس اإلسهال الفريويس

املشاهدات بعد الذبح:
تتوقف عيل شكل املرض للحيوان ويف احلاالت احلادة والنزفية يشاهد:

•  قروح وخدوش سطحية يف خماطية األنف ويف القناة اهلضمية بأكملها من الفم إىل املستقيم.
•  احتقان يف األغشية املخاطية ونزف يف الطبقة حتت املخاطية لألنفحة والكرش واألمعاء الدقيقة والغليظة 

وأحيانا وجود »خطوط محار الوحش« يف خماطية القولون واألعور. 
•  يف األجنة املجهضة واملواليد تشاهد مظاهر نقص تنسج (hypoplasia) أو ال تنسج (aplasia) األعضاء مثل 

نقص تنسج املخ )الشكلني رقام 43, 44( والرئة )الشكل رقم 45( والغدة الدرقية واألعضاء األخري.
•  عتمة قرنية العني يف العجول. 
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الشكل رقم)43(. من تشوهات األجنة يف مرض اإلسهال الفريويس البقري نقص نمو املخيخ.

 

الشكل رقم)44(. عدم وجود خميخ يف عجل جمهض بسبب فريوس اإلسهال البقري
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الشكل رقم)45(. عدوى اإلسهال الفريويس – نقص نمو الرئة يف جنني جمهض.

احلكم: 
إعدام كيل للذبيحة واألحشاء إذا كانت اإلصابة حادة ومصحوبة بحمى وتزف وتغريات جهازية. يف اإلصابات 
الطفيفة والتي ال يصاحبها محى أو هزال أو تغريات جهازية بسمح باستهالك اللحوم بعد التخلص من 

األجزاء املتأثرة.

العينات: يمكن إرسال عينات من الدم واألنسجة املصابة إيل املخترب للتأكد من التشخيص عند اللزوم.

التشخيص التفريقى:
اللسان األزرق واألمراض  البقري؛ احلمى املخاطية اخلبيثة؛  الطاعون  الفريويس من   جيب تفرقة اإلسهال 

األخري التي تسبب أعراض مشاهبة.
 

 Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR)  :نف و�لق�سبة �ملعدى �لبقري 5- �لتهاب �لأ
 (Bovine 1-مرض شائع يف البقر يف مجيع أنحاء العامل بام يف ذلك اململكة. يسببه فريوس هريبس البقر  •

(Herpesvirus-1 وله أشكال مرضية خمتلفة.    

•  تنتقل العدوى باملخالطة بني احليوانات السليمة واملريضة وقد حتدث عن طريق املالمسة أو االستنشاق 
التناسيل أو اجلروح اجللدية. وبالتايل ختتلف األعراض واآلفات الترشحيية  العينني أو اجلهاز  الفم أو  أو 

حسب طريقة العدوى وموضع اإلصابة. كام ختتلف حّدة اإلصابة حسب العرتة الفريوسية وعوامل البيئة الخ
فرتة احلضانة: قصرية )12-72 ساعة(.
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املشاهدات قبل الذبح:
ينقسم املرض إيل عدة أنواع تشمل: النوع التنفيس؛ النوع العيني؛ النوع التناسيل؛ النوع املعوى؛ النوع 
العصبي وعدوى العجول حديثة الوالدة. واألنواع الثالثة األخرية نادرة. كام يوجد نوع صامت من املرض 
املخربى  بالتحليل  إال  العدوى  يستدل عيل وجود  الذبح وال  قبل  الفحص  أثناء  أعراض  تشاهد  ثم ال  ومن 

)وأحيانا يبدأ املرض كعدوى صامتة ثم تظهر األعراض يف وقت الحق(.  
1- النوع التنفيس: 

تتم العدوى عن طريق األنف وتتضمن األعراض: 
•  إفراز خماطي غزير يكون يف البداية رائقًا وخفيف القوم ثم يصبح صديديًا وسميكًا مما يؤدي إيل انسداد 

املمرات التنفسية والقصبة اهلوائية وحدوث ضيق التنفس.
•  اللهاث فتحتي األنف واتساعهام. 

• نزول إفرازات من العينني
•  إحتقان ونخر ودمامل يف الغشاء املخاطي لألنف.

•  أعراض مصاحبة أخرى كاحلمى وانخفاض الشهية ونقص اإلدرار.
2-النوع العيني: 

•  حيدث بمفرده أو مع النوع التنفيس. وأحيانًا ينتج عن عدوي مشرتكة مع بكرتياMoraxella bovis  وتشمل 
األعراض: )أ( امحرار العينني والتهاهبام )ب( تورم اجلفنني )ج( نزول إفرازات من العينني رائقة يف البداية 

ثم تصبح صديدية سميكة )د( دمامل وبؤر نخرية يف ملتحمة العني.
3- النوع التناسيل:

•  تنتقل عن طريق االتصال اجلنيس. وتشمل األعراض: )1( التهاب احلشفة والفلقة يف الثور )2( التهاب 
البظر واهلبل يف البقرة مصحوبًا بتورم وامحرار الفرج ونزول إفرازات مهبلية )3( رفع الذيل وكثرة التبول 

)4( اإلجهاض.  
4- النوع العصبي: 

•  يشاهد يف العجول والثريان الشاّبة ويسبب التهاب الدماغ والسحايا مما يؤدى إيل ظهور أعراض عصبية 
وأخريًا  الشلل   )5( االكتئاب   )4( )3(اهلياج  دوائر  امليش يف   )2( امليش  أثناء  احليوان  ترنح   )1( تشمل: 
املوت. )وهو نوع قاتل وجيب تفرقته من السعار، وداء اللسرتية Listeriosis، واألمراض العصبية األخرى 

املشاهبة(. 
دّمم. 5- النوع املعوي: يشاهد يف العجول ويتميز بمغض وإسهال محُ
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6- عدوي �لعجول حديثة �لولدة:
 حيدث بسبب انتقال العدوى أثناء احلمل من بقرة مريضة إيل اجلنني عرب جدار الرحم مما يؤدي إيل إصابة 
حادة ومنترشة يف العجول حديثة الوالدة تتمّيز باألعراض التالية: )1( محى )2( ضيق شديد بالتنفس )3( 
إسهال وحتزق )4( نخر باألغشية املخاطية يف الفم؛ اللسان واملريء. ويموت العجل خالل فرتة وجيزة.

املشاهدات بعد الذبح:
•  دمامل وبؤر نخرية يف خماطية األنف. 

•  احتقان العينني وتورمهام.
•  التهاب حاد واحتقان يف األنف والقرينات األنفية واحلنجرة والقصبة اهلوائية.

•  امتالء املمرات األنفية )الشكل رقم 46( والقصية اهلوائية )الشكل رقم 47( بمواد نخرية وقيح.
األمعاء  خصوصًاً  األمعاء،  يف  شديد  والتهاب  األنفحة  يف  وقروح  بالفم  حاد  نخر  املعوي  النوع  يف   •

الدقيقة.

الشكل رقم)46(. بؤر نخرية وإفرازات بيضاء يف جتاويف األنف يف التهاب األنف والقصبة اهلوائية املعدى احلاد
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الشكل رقم)47(. نزف وبؤر نخرية بيضاء يف جتويف القصبة اهلوائية يف التهاب األنف والقصبة اهلوائية املعدى احلاد. 

•  أما يف النوع التناسيل فترتكز اآلفات النخرية والدمامل يف األعضاء التناسلية اخلارجية )الفضيب والقلفة 
يف الثور والبظر والفرج واملهبل يف البقرة(.

الشكل رقم)48(. نخر وتضّخم فلقات املشيمة يف النوع التناسيل اللتهاب األنف والقصبة اهلوائية املعدي.
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احلكم: إذا كانت الذبيحة غري حممومة وبحالة جّيدة يسمح باستهالك حلومها بعد إزالة األجزاء املتأثرة.

العينات: يمكن إرسال العينات التالية عند الرضورة:)1( عينات مصل )2( وسائد قطنية من إفرازات األنف 
أو عينات من أعضاء  العصبية  العدوى  واملهبل، ترسل جممدة يف اجللرسول )3( يمكن إرسال املخ يف حالة 
اجلنني يف حالة حدوث إجهاض وجيب أن تكون العينات جمّمدة )4( يمكن أيضا إرسال عينات حمفوظة يف 

الفورمالني لفحص األنسجة لألجسام االشتاملية للفريوس.

التشخيص التفريقى:
 جيب تفرقة هذا املرض من األمراض التي تسبب أعراض مشاهبة مثل مرض الباستوريلة واحلمى املخاطية 
اخلبيثة واإلسهال الفريويس ودفرتيا العجول. أما النوع العصبي فيجب تفرقته من السعار وداء اللسرتية 

واألمراض العصبية األخرى يف البقر.

العصبي فإن معظم احليوانات  الوالدة وإصابات اجلهاز  العجول حديثة  باستثناء املرض يف  ملحوظات: 
تشفي تلقائيا تكتسب احليوانات بعد شفائها مناعة قوية ولكن بعضها تصبح حيوانات حاملة للفريوس.

• يمكن أن تصاب املعز بالفريوس املسبب هلذا املرض.

6- �لتهاب �لفم �حلوي�سلى )�حلمى �لقالعية �لكاذبة(
Viral Vesicular Stomatitis; Pseudo- Foot and Mouth Disease 

والقردة  والقوارض  اخليلية  الفصيلة  حيوانات  إيل  باإلضافة  واخلنازير  البقر  يصيب  فريويس  مرض    •
وبعض املجرتات الربية)2(، وتعترب الغنم واملعز أكثر مقاومة له.

.Rabdovirus  يسّببه فريوس من جنس رابدو  •
•  أهم مظاهره: قالع )حويصالت( وقروح يف الفم واألقدام وحلامت الرضع يصعب متييزها عن احلمى 

القالعية. 
•  متوطن يف أمريكا اجلنوبية ويظهر أحيانًا يف بعض أجزاء الواليات املنجدة.

•  يتسبب عن نوعني مصليني متمّيزين من الفريوس مها النوع »انديانا« والنوع »نيوجريسى،« أما العدوى 
فتنتقل بواسطة العلف امللّوث بلعاب احليوانات املريضة ومن خالل اجلروح واخلدوش وماكينات احلالبة 

امللّوثة وقد تنقله مفصليات األرجل. 

املشاهدات قبل الذبح:
•  محى عالية.

)2(  قد يسبب هذا الفريوس إصابة طفيفة تشبه األنفلونزا يف اإلنسان.
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•  لعاب غزير وحركة مضغ مستمّرة.
•   ظهور حويصالت يف اللسان واحلنك واجللد وحلامت الرضع واألقدام )الشكل 49 أ و ب( وقد ال 

تدوم تلك اآلفات طوياًل وقد يشاهد حطاطات بداًل عنها خصوصًا يف البقر.
•  هزال شديد وانخفاض كبري يف اإلدرار ورفض األكل مع االستمرار يف رشب املاء.

•  عرج يف حوايل 50% من البقر.

املشاهدات بعد الذبح:
•  حويصالت يف اجللد واألغشية املخاطية للفم مشاهبة للحمى القالعية.

•  التهاب الرضع.

     

الشكل رقم) 49،أ(.                                                                      الشكل رقم) 49،ب(.

احلمى القالعية الكاذبةيبني الشكل )أ( خدوش وتقرحات يف اخلطم ويبنّي الشكل )ب( قروح ضحلة يف تاج احلافر.

احلكم:
 يسمح باستهالك الذبيحة إذا كانت بحالة جيدة وغري حممومة عيل أن تتم إزالة األجزاء املصابة. أما يف 
احلاالت احلادة املصحوبة بحمى وتغريات جهازية فيتم إعدام الذبيحة. إذا مل يمكن التأكد من تشخيص 

املرض خمربيًا تعامل الذبيحة معاملة احلمى القالعية.
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العينات: كام يف احلمى القالعية.

التشخيص التفريقى:
 جيب تفرقة هذا املرض عن احلمى القالعية والتهاب الفم احلطاطى واحلمى املخاطية اخلبيثة واألمراض 

املشاهبة األخرى. 

(Bovine Papular Stomatitis): 7- �لتهاب �لفم �حلطاطي �لبقرى
وبسببه  بعمر 1-24 شهر  الصغرية  والبقر  العجول  واجلاموس خصوصًا  البقر  يصيب  • مرض طفيف 
فريوس من جنس Parapox )من فصيلة Poxviridae( يشبه جدرى البقر وجدرى البقر الكاذب ويعتقد أن 

العدوى تتم من خالل اخلدوش اجللدية
 

املشاهدات قبل الذبح: 
واللثة  رقم50(  )الشكل  اخلطم  يف  وقروح    (papules)ّطاطات وححُ  (erythematous macules) محراء  بقع   •

)الشكل رقم 51( والشفتني والغشاء املخاطي للفم تتحول الحقًا إيل قشور جافة بنية اللون أو صفراء.
إذا  أخري  مرة  يظهر  ربام  املرض  مل حتدث مضاعفات ولكن  ما  احليوان خالل شهر  يشفي  الغالب  • يف 

تعرض احليوان لإلجهاد.
• من اجلائز أن يسبب الفريوس إصابة طفيفة يف اليد يف اإلنسان لدى مالمسة العجول املصابة.

                                                                 

الشكل رقم)50(. التهاب الفم احلطاطي: بقع محراء عيل خطم بقرة.



85 أمراض البقر

         الشكل رقم)51(. التهاب الفم احلطاطي: بقع محراء (erythematous macules) يف اللثة العليا لبقرة.
    

املشاهدات بعد الذبح:
•  عادة ال توجد آفات ترشحيية يف الذبيحة باستثناء اآلفات املشار إليها أعاله.

•  يف حاالت نادرة تنترش الدمامل والقروح إيل املريء واألنقحة يف العجول الصغرية املتعرضة لإلجهاد 
أو املصابة بأمراض أخرى.

احلكم: يسمح باستهالك الذبيحة بعد إزالة مكان اإلصابة.

التشخيص التفريقى: 
البقر  الفم احلويصيل وجدرى  الفم احلطاطى والتهاب  جيب تفرقة املرض عن احلمى القالعية والتهاب 

وجدرى البقر الكاذب وغري ذلك من األمراض التي قد تسبب أعراض مشاهبة.

8- �لتاأم �جللدى )طفح �جللد �لعقدى؛ �ل�سرى �لكاذب(
Lumpy Skin Disease (LSD); Exanthema Nodularis Bovis; Pseudourticaria

•  مرض حاد يصيب البقر واجلاموس ويتميز بعقيدات وقشور جلدية وورم يف األرجل والعقد الليمفية 
السطحية. وهو متوّطن يف أفريقيا كام سجل يف الكويت ومرص وفلسطني. 

•  يسّببه قريوس نثلنج الوثيق الصلة بفريوس جدرى الغنم.
•  تنتقل العدوى باملخالطة وبواسطة احلرشات. 
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املشاهدات قبل الذبح:
•  أول بوادر املرض محى متذبذبة وإسهال وإفراز أنفي وزيادة إفراز اللعاب وييل ذلك:

•  ظهور عقيدات جلدية وندب تبدأ غالبًا يف منطقة احليا ثم تنترش لتعم اجلسم كله )الشكل رقم 52(. 
•  تضخم العقد الليمفية السطحية وتورم رجل واحدة أو أكثر مما يؤدى إيل العرج.

•  إجهاض وانخفاض اخلصوبة.
•  أحيانا التهاب املفاصل والوترات.

الشكل رقم)52(. التأم اجللدي يف البقر ويتمّيز بعقيدات جلدية منترشة عيل جسم احليوان.

املشاهدات بعد الذبح:
•  قرح يف خماطية اجلهازين التنفيس واهلضمي. 

•  احتقان والتهاب وخزب يف الرئة. 
• جلطات دموية يف األوعية الدموية باجللد مما يسبب احتشاء (infarction) اجللد وتسلخه.

احلكم:
اللحوم إفراجًا مقّيدًا  بقية  الطفيفة غري املحمومة تعدم مواضع اآلفات املرضية ويفرج عن   يف احلاالت 

برشط املعاجلة احلرارية. أما يف احلاالت احلادة املصحوبة بحمى فيتم إعدام كيل للذبيحة.  

التشخيص التفريقى: جيب تفرقة هذا املرض عن احلمى القالعية والتهاب الفم احلطاطى واألمراض املشاهبة األخرى.
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9- �لتهاب �جللد �لهللي �لبقرى؛ هرب�ص �جللد؛ �لتاأم �جللدى �لكاذب: 

(Pseudo-Lumpy Skin Disease; ; Bovine Herpes Dermatophatic Disease

•  يتوّطن يف أفريقيا وينجم عن اإلصابة بفريوس هريبس البقر-2. 

والرضع  والرقبة  كالوجه  الشعر  من  اخلالية  األجزاء  يف  جلدية  عقيدات  وظهور  طفيفة  بحمى  يتمّيز   •

 . (Bovine Viral Mammillitis)الشكل رقم 53( ومنطقة احليا كام يسبب التهاب احللامت الفريويس البقرى(

الشكل رقم)53(. التهاب احللامت الفريويس )التهاب اجللد اهلليل( يف البقر.

•    تنتقل العدوى إيل البقر بواسطة احلرشات وماكينات احلالبة.

•   كام تنتقل إيل العجول عند الرضاعة من أم مصابة مما يؤدى إيل تقّرحات يف فم العجل وخطمه. 

احلكم: بسمح باستهالك اللحوم إذا كانت احلالة العامة للذبيحة جّيدة.

(Cowpox) :10- جدرى �لبقر
.(Bovine poxvirus) مرض طفيف يسّببه فريوس جدري البقر  •
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•  ينتقل باملخالطة وأيادي احلالبني وال تعدو فرتة حضانته 2-3 أيام يليها ظهور بقع محراء وفقاعات يف 
الرضع واحللامت تتحول تدرجييا إيل دمامل وقروح وقشور ثم تشفي خالل شهر واحد. وال يشاهد هذا 

املرض يف الوقت احلارض إال نادرًا 

احلكم: يفرج عن اللحوم ما مل تكن حممومة، مع إعدام مواضع اآلفات املرضية.

 (Pseudocowpox) :11- جدري �لبقر �لكاذب
•  مرض فريويس منترش يف كثري من أنحاء العامل ويشبه جدري البقر احلقيقي إىل حد كبري. 

.(Poxviridae) التابع لفصيلة فريوسات اجلدري  Parapox يسّببه فريوس من جنس  •
•  تتمركز اإلصابة عفي حلامت الرضع خصوصًا يف البكارى.

•  تبدأ اآلفة املرضية فس شكل وذمة موضعية ثم تظهر بقعة محراء تتحول خالل 48 ساعة إيل حّطاطة ثم 
إيل قرشة محراء داكنة تشبه حدوة احلصان. 

التهابًا  الرضاعة مسببة  أثناء  العجول  إيل  أحيانًا  تنتقل  باملخالطة وأيادي احلالبني وقد  العدوى  تنتقل    •
بالفم واخلطم. 

– مسببة إصابة طفيفة يف اليد أو اإلصبع يف  – خاصة احلالبني  •  تنتقل العدوى باملالمسة إيل اإلنسان 
شكل عقيدة زرقاء اللون تسمى »عقيدة احلالبني« تشفي تلقائيًا.

احلكم: يفرج عن اللحوم بعد إزالة مواضع اآلفات.

التشخيص التفريقى:
 جيب تفرقة جدري البقر و جدرى البقر الكاذب عن األمراض التي تسبب أعراض مشاهبة مثل التهاب 

احللامت الفريويس البقرى.
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الشكل رقم)54(. آفة جدرى البقر الكاذب يف حلمة الرضع.

12- �لغرن �لليمفي )�سرطان �لدم( �لبقري �ملتوطن: )�بي�سا�ص �لدم؛ لوكوزز �لبقر؛ لوكيميا �لبقر(
Enzootic Bovine Leukosis (EBL) 

•  مرض خبيث يسببه فريوس غرن البقر (BLV) من فصيلة فريوسات رترو Retro-viruses ويوجد يف مجيع 
أنحاء العامل يصيب اجلهاز الشبكي البطانى للبقر ويتميز بانتشار أورام غرنية ليمفاوية يف اجلسم يف نسبة 
صغرية من البقر املصابة. وهو موجود يف كثري من أنحاء العامل ويظهر أحيانًا بشكل فرادى (sporadic) بني 

البقر. 
•  ال تعني إصابة البقرة هبذا القريوس بالرضورة إصابتها باملرض فهنالك نسبة كبرية من البقر املصابة ال 
تظهر هبا أية أعراض مرضية بينام تؤدى اإلصابة يف حوايل 10% من احلاالت إيل املوت املفاجئ للحيوان.

•  تنتقل العدوى عن طريق الدم كاستخدام إبر ملوثة للحقن يف الوريد أو آلة ملوثة لقص القرون ويف 
حوايل 3-20% تنتقل العدوى رأسيًا من األم إيل اجلنني ويف نسبة ضئيلة من احلاالت قد تنتقل العدوى إيل 

العجول الرضيعة عن طريق الرسسوب. 

املشاهدات قبل الذبح:
يف احليوانات املريضة تشاهد األعراض التالية:

•  اهلزال وفقد الشهية وانخفاض إدرار احلليب.
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•  تضخم شديد العقد الليمفية الظاهرة )الشكل رقم 55( خصوصًا أمام الكتف والفخذ )ويمكن اكتشاف 
تضخم العقد الليمفية الداخلية باجلس عن طريق املستقيم(.

•  جحوظ العينني وصعوبة التنفس.
•  شحوب األغشية املخاطية.

•  إسهال أو إمساك. 
•  أحيانًا محى.

املشاهدات بعد الذبح:
•  اهلزال.

•  تضخم العقد الليمفية عمومًا واكتساهبا قوامًا طينيًا.
•  تضخم الطحال.

•  وجود أورام يف أي عضو من أعضاء اجلسم وخصوصًا يف القلب والرحم واألنفحة والعقد الليمفية 
اخلارجية )الشكل رقم 56(.

الشكل رقم)55(. تضخم العقد الليمفية اخلارجية يف بقرة مصابة بالغرن الليمفي املتوطن )لوكوزز البقر؛ ابيضاض الدم البقرى(.
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الشكل رقم)56(. غرن ليمفي يف قلب بقرة.

احلكم: 
إعدام كيل للذبيحة إذا كانت اإلصابة عامة أما إذا كانت موضعية فيتم إزالة األجزاء املصابة واإلفراج عن 

املتبقي من الذبيحة.

التشخيص التفريقى:
 جيب تفرقة الغرن الليمفي عن التهاب العقد الليمفية وفرط تنسجها (hyperplasia) وعن األمراض املسببة 

لتضخم الطحال.

 (Infectious Warts) :13- �ل�سنط �ملعدى 
•  ورم جلدي محيدي شائع جدًا يف البقر وخصوصًا البقر الصغرية وبدرجة أقل يف الغنم واملعز.

•  يسببه فريوس بابوفا البقري (Bovine Papovavirus) وتوجد منه تسعة أنواع مصلية.  
•  تنتقل العدوي عادة من خالل اخلدوش اجللدية وقد تنتقل مبارشة باملالمسة بني حيوان مصاب وآخر 

غري مصاب. 
املناطق اخلالية من  اللون خصوصًا يف  داكنة  أو مكتنزة  أورام جافة مفلطحة  السنط يف صورة  يحُشاهد    •
الشعر مثل الوجه واألجفان والرضع وكذلك يف جلد الرقبة والكتفني )الشكل رقم 57(. وأحيانا يشاهد 

يف األجزاء األمامية للقناة اهلضمية كالفم واملرئ والكرش.  
•  اإلصابة غالبًا حمدودة وقد تكون منترشة أحيانًا. 
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الشكل رقم)57(. السنط املعدى يف البقر.

احلكم:
الذبيحة ما مل تكن اإلصابة منترشًة يف  اللحوم ويسمح باستهالك  ال تؤثر اإلصابة املوضعية عيل صحة   

اجلسم ومصحوبة باهلزال.

14- حمى و�دى �ل�سدع: :(Rift Valley Fever) أنظر ص 207.

Three Days Sickness (Bovine Ephemeral Fever; BEF) :)15- حمى �لثالثة �أيام )حمى �لبقر �لعابرة 
للدم؛  املاصة  األخرى  واحلرشات  البعوض  بواسطة  وينتقل  واجلاموس  البقر  يصيب  فريويس  مرض   •

موجود يف اململكة.
.Rhabdoviruses  يسببه فريوس من فصيلة رابدو   •

•   يظهر بشكل وبائي مرة كل عّدة سنوات وال يعرف له خازن يف الطبيعة؛ ونسبته أعىل يف البقر الكبرية 
عالية اإلنتاج والتي عادة ما تشفي تلقائيًا خالل 3 أيام وتكتسب بعد شفاءها مناعة قوية.

املشاهدات قبل الذبح:
•  محى مفاجئة عالية تدوم لفرتة قصرية )2-3 أيام( 

•  انخفاض مفاجئ وشديد يف إنتاج احلليب 
•  آالم بالعضالت وعرج أو رقاد 

•   صعوبة يف البلع 
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• قشعريرة وعدم رغبة يف األكل أو الرشب أو احلركة 
•  أحيانا إجهاض ومضاعفات أخري مثل تورم املفاصل وانخفاض اخلصوبة املؤقت يف الثريان.

املشاهدات بعد الذبح:
•  ال توجد تغريات تذكر يف األعضاء الداخلية سوي بعض االلتهاب والرشح يف املفاصل.

احلكم: 
يرتك احليوان التي تم تشخيصه حتى يشفي ثم يذبح، أما إذا تم الذبح فإن احلكم يتوقف عيل احلالة العامة 

الذبيحة فإذا كانت جّيدة وغري حممومة يسمح باستهالكها أما إذا كانت حممومة أو هزيلة فيتم إعدامها. 
 

)Bovine Spongiform Encephalopathy: BSE)سفنجي �لبقري� 16- جنون �لبقر )�إعتالل �لدماغ �لأ
•  مرض تنكيس متطور وقاتل وغري قابل للعالج يصيب اجلهاز العصبي املركزي للبقر. 

جل ألول مرة يف العامل يف بريطانيا عام 1986م بعد تغذية البقر عيل مركزات حتتوي عيل عظام وأحشاء  •  سحُ
غنم ملوثة بالعامل املسبب للمرض. وأدي إيل نفوق عدد كبري من احليوانات كام ترتب عليه إعدام مئات 
األلوف من البقر يف بريطانيا لوقف الوباء وسبب هلعًا شديدًا بعد أن اتضح أنه ينتقل إيل اإلنسان. وقد 

سجلت بعض حاالت املرض يف عدد من الدول األوربية وتمً استئصاهلا. 
•  ينتمي مرض إيل جمموعة أمراض تسمي »اعتالالت الدماغ األسفنجية املعدية« ومن أشهرها رجفان 
الغنم (scrapie) ومرض كروزفلد-جاكوب يف اإلنسان وتتمّيز هذه األمراض بكوهنا معدية ووراثية يف آن 

معًا.
واملطهرات  للحرارة  املقاومة  شديد  معدي  بروتني  •  يسمي العامل املسبب للمرض »بريون Prion” وهو 

والتشعيع وكافة الوسائل األخرى املستخدمة للقضاء عيل الفريوسات والبكرتيا.
ملرض  اجلديد  املغاير  )النوع  وسّمي  اإلنسان  إيل  البقر«  »جنون  ملرض  املسّبب  العامل  انتقال  سّجل    •

    .)CJD  كروزفلد جاكوب
فرتة احلضانة: 2-8 سنوات وبالتايل يشاهد املرض عادة يف حيوانات كبرية.

املشاهدات قبل الذبح:
•  العصبية والتوتر والسلوك العدواين.

•  اصطكاك األسنان.
)الشكل  النهوض  عيل  قدرته  وعدم  امليش  أثناء  سقوطه  أو  وترنحه  غريبة  بطريقة  احليوان  وقوف     •

رقم 58(.  
•   تتطور هذه األعراض ببطء وتسوء حالة احليوان تدرجييًا ويموت يف غضون شهرين إيل ستة شهور.
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الشكل رقم) 58(. بقرة مصابة باعتالل الدماغ األسفنجي )جنون البقر(.

املشاهدات بعد الذبح: 
• ال توجد آفات ترشحيية واضحة بالعني املجردة أثناء فحص الذبيحة.

•  يتم التشخيص عن طريق الفحص اهلستولوجي للمخ حيث امتالء اخلاليا العصبية بفجوات وثقوب مما 
تعطيها شكال اسفنجيا ممّيزًا )الشكل رقم 59( مع التعرف عيل خيوط الربيون داخل اخلاليا.

الشكل  رقم)59(. الفجوات األسفنجية يف نسيج املخ يف بقرة مصابة باعتالل الدماغ األسفنجي
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احلكم: إعدام كيل للذبيحة وأحشاءها وخملفاهتا.

التشخيص التفريقى:
الناجتة عن بعض  العصبية  الكاذب واللسرتية واالعراض  السعار والسعار  البقر من  تفرقة جنون   جيب 

اضطرابات أيضية مثل كيتونية الدم وكزاز املغنسيوم. 

 Rabies  ) 17- �ل�سعار: )د�ء �لكلب
العوائل  أن  إال  الثدي خاصة،  احلار عمومًا وذات  الدم  احليوانات ذات  قاتل يصيب  •  مرض فريويس 
السعار  الناب األخرى واخلفافيش )يسبب  الكالب والقطط وذوات  الطبيعة هي  له يف  اخلازنه  الرئيسة 

املنقول بواسطة اخلفافيش املاّصة للدم مشكلة كبرية يف البقر يف أمريكا اجلنوبية(. 
التقليدي  النوع  أن  إال  مصلية  أنواع   4 منه  ويوجد  ليسا  فريوسات  فصيلة  إيل  السعار  فريوس  ينتمي    •

للمرض يتسبب عادة عن النوع املصيل رقم 1.
•  يتكاثر الفريوس يف اجلهاز العصبي املركزي للحيوان املسعور ثم ينتقل إىل الغدد اللعابية وبقية أعضاء 

اجلسم ويحُفرز بغزارة يف اللعاب، 
•  حتدث العدوى غالبًا نتيجة العقر بواسطة حيوان مسعور وتلوث اجلرح باللعاب احلاوي عيل الفريوس 
ومن ثم ينتقل الفريوس من مكان اجلرح بواسطة العصبات الطرفية للجهاز العصبي املحيطى إىل اجلهاز 

العصبي املركزي حيث يتكاثر مسببَا األعراض. 
•  وختتلف فرتة احلضانة حسب املسافة بني مكان العقر واجلهاز العصبي املركزي. وقد يكون السعار شليل 

.(Furious rabies) أو هباجى (Paralytic rabies)

السعار يف البقر: النوع السائد من السعار يف البقر هو النوع الشليل ولكن النوع اهلياجي حيدث أحيانًا. 

املشاهدات قبل الذبح:
•  كثرة اخلوار. 

•   نزول لعاب غزير ورغوي من الفم. 
•   شفط اهلواء وعدم التمّكن من البلع.

•  العدوانية. 
•  كثرة التبول والشبق. 

•  رضب األرجل باألرض 

•  عدم تناسق احلركة والرتنح والسقوط أثناء امليش )الشكل رقم 59(. 
•  زحري )شلل فتحة الرشج(.

•  أخريًا شلل عام وموت احليوان. 
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احلكم:
 يمكن اإلفراج عن الذبيحة إذا تم الذبح خالل ما ال يقل عن 48 ساعة وال يزيد عن 8 أيام من العقر, مع 

إزالة منطقة العقر وما حوهلا بحذر. واإلعدام الكيل للذبيحة يف احلاالت األخرى.

التشخيص التفريقي:
ولتأكيد  األخرى.  العصبي  اجلهاز  وأمراض  اللسرتية  وداء  الكاذب  السعار  من  السعار  تفرقة  جيب   

التشخيص يرسل رأس احليوان إيل املخترب إلخراج املخ وإجراء االختبارات الالزمة.   

الشكل رقم)59(. بقرة مصابة بالسعار وقد أصبحت عاجزة عن الوقوف نتيجة النتشار الشلل تدرجييًا يف جسمها

 (Pseudorabies; Aujeskey’s Disease) :18- �ل�سعار �لكاذب؛ مر�ص �أوج�سكي
•  مرض فريويس واسع االنتشار بشاهد أساسًا يف اخلنازير ولكنه يظهر بشكل فرادى (sporadic) يف البقر 
والغنم والكثري من احليوانات األخرى. وينتقل باملخالطة مع اخلنازير كام يعتقد أن للحيوانات القارضة 

دورًا مهام يف نرشه.
•  يسببه فريوس من نوع هريبس Herpesvirus وتيلغ فرتة حضانة املرض بضعة أيام ومن ثم يتمركز الفريوس 

يف اجلهاز العصبي املركزي مسببًا أعراضًا مشاهبة ألعراض السعار.

السعار الكاذب يف البقر:

املشاهدات قبل الذبح:
•  تقلصات يف عضالت الكتف والرقبة.

•  هرش شديد للغاية مما يسبب خدوشًا وجروحا شديدة باجللد.
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•  توتر وعصبية وسلوك عدوانى.
•  محى عالية وصعوبة التنفس وزيادة إفراز اللعاب.

•  شلل يعقبه موت احليوان. 

املشاهدات بعد الذبح:
•  ال توجد آفات ترشحيية واضحة بالعني املجردة باستثناء اخلدوش واجلروح اجللدية واحتقان سحايا املخ 

)ولكن الفحص اهلستولوجي يبني التهاب املخ(. 

احلكم: إعدام كىل للذبيحة.

التشخيص التفريقي: جيب تفرقة السعار الكاذب من السعار وداء اللسرتية وأمراض جلهاز العصبي األخرى.

 (Ibaraki  Disease) :19- مر�ص �أيبار�كي
تايوان  ّجل يف  القرن املايض كام سحُ اليابانية منذ أواسط  البقر  الوبائي يف  الفريويس  •  وصف هذا املرض 
ويف جزيرة بايل يف أندونيسيا حيث حيدث بشكل موسمي يف املناطق املنخفضة مما يشري إيل انتقاله بواسطة 

مفصليات األرجل.
•  يسببه فريوس أيباراكي (Ibaraki) ويشبه مرض اللسان األزرق إيل حّد كبري ويتمّيز بإصابة الفم واألجزاء 

العليا من اجلهازين التنفيس واهلضمي باإلضافة إيل اجللد والعضالت واألوعية الدموّية. 

املشاهدات قبل الذبح:
•  محى. 

•  توّرم ونزف وأحيانا فقاعات وقروح يف الفم، والشفتني، ومنابت الشعر فوق احلافر.
•  صعوبة يف البلع مما يؤدي إيل اإلحجام عن األكل وإصابة احليوان باهلزال واإلنكاز.

•  ضيق بالتنفس وسعال.
•  آالم بالعضالت وعرج. 

املشاهدات بعد الذبح:
•  التهابات حادة وتوّرم وأنزفة وقروح بالفم واللسان واحلنجرة واحللقوم واملرئ.

•  ورم بقع نزفية يف الغشاء املخاطي لألنفحة. 
•  استحالة وتلف يف العضالت اهليكلية والعضالت املخّططة للمرئ واللسان واحللق. 

•  التهاب وقروح يف منطقة تاج احلافر. 



دليل الكشف البيطري عىل اللحوم98

•  هزال.
(aspiration pneumonia). أحيانًا التهاب رئوي استنشاقي •

احلكم:يف حالة اإلصابة احلادة يتم إعدام كيّل للذبيحة. 
 

(Akabani Disease) :20- مر�ص �أكباين
•  مرض فريويس يصيب البقر والغنم واملعز وغريها مسببًا اإلجهاض وتشّوه األجنة وقد وصف للمرة 

األوىل يف اليابان ثم وجد يف العديد من الدول األخري بام يف ذلك اململكة العربية السعودّية. 
•  يصنف الفريوس املسبب هلذا املرض حتت املجموعة املصلية سيمبو Simbu التابعة لفصيلة فريوسات 

Bunyaviridae. بونيا
•  تنتقل العدوى بواسطة البعوض من جنس Culex وجنس Anopheles؛ ويظهر بشكل موسمي كحاالت 

فردية أو وبائية بني احليوانات.
ال يسبب املرض أعراضًا يف األبقار أو األغنام سوى اإلجهاض، ولكنه ينتقل إيل األجنة مسببًا تشوهها 
وتصلب  والدماغ  الفقارية  السلسلة  وتشوه  العضالت  وشحوب  وضمور  تشوه  ذلك  مثال  ونقصها، 

املفاصل، مما يؤدي إىل والدات مشوهة كام يسبب عرس الوالدة مما يتطلب أحيانًا تقطيع اجلنني.
عند االشتباه يف هذا املرض جيب إرسال عينات إىل املخترب إلجراء التشخيص وتشمل عينات طحال ودم 
ومخ األجنة املجهضة، وعينات من السائل املخي الشوكي لألجنة ومصل األمهات واملواليد احلية )قبل 

تناول الرسسوب(، حيث يتم التشخيص بعزل الفريوس أو إجراء بعض االختبارات املصلية.

األمراض البكتيرية
 Tuberculosis :1- �ل�سل

من  السل  عصيات  تسببه  والطيور.  واحليوان  اإلنسان  يصيب  معد،  بكتريي  مرض  )الدرن(  السل    •
جنس املتفّطرة (Mycobacterium) وهي عصيات رقيقة غري مكونة لألبواغ ولكنها شديدة املقاومة للجفاف 

واملطهرات الكياموية، عالوة عىل مقاومتها النسبية للغيل، ويمكن القضاء عليها بالبسرتة.

•  يوجد ثالثة أنواع رئيسة من عصيات السل يف احليوانات ذات الدم احلار:
1- النوع البرشي( Human type ): وهو السائد يف اإلنسان والذي تنتقل منه العدوى أحيانًا إىل احليوانات 

.Mycobacterium tuberculosis  وخاصة الوثيقة الصلة باإلنسان كالكالب. تسببه عصية
البقر بصفة رئيسة وأحيانا  Mycobacterium bovis ويصيب  (Bovine type): تسببه عصية  البقري  النوع   -2
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احليوانات األخرى، عالوة عيل اإلنسان؛ وهو شديد اإلمراضية يف اإلنسان.
3- سل الطيور)Avian Type(: تسببه عصّية Mycobacterium avium ويصيب أساسا الطيور أما العدوى يف 

اإلنسان واحليوانات الثديية فهي نادرة وال تسبب أعراض مرضية.

 السل البقري:
•  مرض معدي ساري؛ تسببه عصيات السل البقرى من نوع (Mycobacterium bovis) وتعترب البقر العائل 
واخلازن الطبيعي له ولكنه ينتقل أحيانا إيل خمتلف احليوانات األخرى من ذوات الثدي ومنها اجلاموس 
الربية.  وهو من األمراض  احليوانات  الفصيلة اجلملية واخلنازير وكثري من  والغزالن واملها وحيوانات 

املهمة املشرتكة مع اإلنسان.
•  مصدر العدوي الرئيس هو احليوان املريض الذي يفرز امليكروب يف زفريه ويف إفرازاته املختلفة. تتم 
معظم  الفم )حتدت  وأحيانًا عن طريق  رذاذية(  االستنشاق )عدوى  أساسًا عن طريق  البقر  العدوى يف 
اإلصابات يف العجول بسبب التهام حليب ملوث(؛ ويف حالة سل الرضع قد تنتقل العدوى عن طريق قناة 
حلمة الرضع أو الدم. ونادرًا ما تنتقل العدوى بطرق أخري كاجللد و األغشية املخاطية وجدار الرحم.  

•  والسل البقري يف العادة مرض مزمن، يتطور ببطء، ولذا يشاهد غالبًا يف احليوانات البالغة. ويتميز بنشوء 
عقيدات تسمي درنات (tubercles) يف أي مكان يف اجلسم خصوصًا يف الرئتني والعقد الليمفية الصدرية. 
تبدأ هذه الدرنات كتجمعات جمهرية من اخلاليا االلتهابية ثم تكرب مع الوقت لتصبح حبيبات ودرنات 
ورسعته  املرض  تطور  عيل  خمتلفة  عوامل  وتؤثر  متكلسة.  أو  متجبنة  تصبح  كام  املجّردة  بالعني  واضحة 
الغذائية  وحالته  احليوان  مناعة  ومستوي  احليوان  هلا  يتعرض  التي  املحُعدية  اجلرعة  حجم  ومنها  وتأثريه 

واإلجهاد و بعض العوامل الوراثية. 
الرئة  يف   (primary focus) األولية  البؤرة  تسمي  أولية  درنة  بنشوء  السل  بمرض  اإلصابة  تبدأ  ما  غالبا    •
وال تلبث أن تنترش إيل العقدة الليمفية املوضعية مكّونة ما يسمي باملركب األويل (primary complex) وقد 
 incomplete primary( حيدث التدّرن األوىل أحيانًا يف العقدة الليمفية نفسها ويسمي ذلك مركب أويل ناقص
 (chronic العضو املصاب ويسمي ذلك سل عضوي مزمن  ليعم  ينترش املرض ببطء  .(complex بعد ذلك 

organ tuberculosis( أو يتغلب امليكروب عيل مقاومة احليوان وينترش رسيعا يف اجلسم عن طريق الدم ويف 

تلك احلالة تشاهد درنات صغرية ومتامثلة احلجم بحجم حبات الدخن منترشة يف اجلسم ويعرف ذلك 
بالسل الدخنى (military tuberculosis) وقد يتم ذلك االنتشار يف مراحل مبكرة (early generalization) أو يف 

مراحل الحقة (late generalization) من املرض.  

املشاهدات قبل الذبح: 
تتوقف األعراض عيل موضع اإلصابة وتشمل:
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•  هزال وضعف عام وفقد للشهية.
•  فقر دم. 

•  سعال جاف مزمن وضيق بالتنفس
•  محى طفيفة متقطعة.

•  تضخم العقد الليمفية السطحية. 
العقد  املصابة مع تضخم  األرباع  أو  الربع  الرضع يالحظ تضخم شديد وتصلب يف  إصابة  •  يف حالة 

الليمفية فوق الرضع.

املشاهدات بعد الذبح:
•  هزال. 

)الشكل  واملنصفية(  الشعبية  )العقد  الصدر  يف  الليمفية  والعقد  الرئتني  يف  السل  درنات  وجود    •
رقم61(. 

الشكل رقم)61(. درنات السل مصحوبة بتليف شديد وتضخم يف عقدة ليمفية منصفية يف ثور.

• أحيانًا ّيشاهد سل دخني منترش يف الرئة )الشكل رقم 62(.
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الشكل رقم)62(. سل رئوي بقري منترش.

• غالبًا  ما تكون الدرنات متجبنة (caseated)، أي مملوءة بامدة سميكة صفراء تشبه اجلبن الشدر )الشكل 
رقم 63( ومتكلسة جزئيًا كأهنا حىص. وأحيانا يوجد تليف وجتبن منترش. ويف الدرنات النشطة قد يالحظ 

  .(Bronchopneumonia) احتقان حول الدرنة. كام يوجد التهاب قصبي رئوي

   

الشكل رقم)63(. إصابة بالسل يف العقد الليمفية بالصدر ويالحظ تضخم العقدة الليمفية وامتالءها بمواد متجّبنة
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•  كام تشاهد أحيانًا درنات يف الكبد )الشكل رقم 64( والطحال والكىل والعقد الليمفية املرتبطة باألمعاء 
الدرنات  تكون  ما  وغالبًا   (peritonium) والصفاق   (pleura) اجلنبة  وغشاء  املساريفية(  الليمفية  )كالعقد 
 alveolarسنخي درن  ذلك  )يسمي  العنب  عناقيد  تشبه  كبرية  عقيدات  صورة  يف  املذكورة  األغشية  يف 

 .tuberculosis)

الشكل رقم)64( إصابة بالسل يف كبد عجل.

•  يف سل الرضع، يكون العضو متضخاًم وصلبًا كام أرشنا وعند شقه يالحظ وجود تليف شديد تتخلله 
.)chronic organ tuberculosisدرنات وجتبنات )سل عضوي مزمن

احلكم: إعدام كيل للذبيحة يف احلاالت التالية:
1- وجود إصابة عامة ومنترشة بواسطة الدم ويعترب السل عاما يف احلاالت التالية.

 أ( إذا وجدت – باإلضافة إيل البؤرة األولية الكاملة أو الناقصة يف الرئتني أو اجلهاز   اهلضمي - إصابة يف 
عضوين أو أكثر من األعضاء اآلتية: الطحال؛ الكيل؛  الرحم؛ الرضع؛ املبيض؛ اخلصية؛ الغدة الكظرية.

 ب( إذا وجدت درنات متامثلة احلجم ومنترشة بانتظام يف الرئة )سل دخني(.
2- وجود تدّرن يف العضالت أو يف العظام أو يف املفاصل, أو يف عدد كبري من العقد الليمفية للذبيحة. 

3- وجود إصابة عنقودية منترشة يف أحد التجويفني الصدري أو البطنى أو كليهام )سل عنقودي(. 
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4- وجود إصابات متعددة ونشطة ومتطّورة؛ ويتم التعرف عيل اإلصابة املتطورة بمشاهدة التهاب حول 
موضع التدّرن أو وجود درنات صغرية وحديثة.

5- إذا كانت اإلصابات متعددة وحادة ويف تقدم مستمر. وعالمات التقدم هي التهاب ما حول اإلصابة 
أو وجود درنات صغرية حديثة ومتامثلة احلجم )سل دخني(.

6- السل الوالدى.
7- وجود هزال شديد حتى لو كانت اإلصابة بالسل طفيفة.

8- كام يتم إعدام الذبيحة كليًا أيضًا إذا كانت درجة حرارة احليوان مرتفعة قبل الذبح.

احلكم: أما يف حالة اإلصابة املوضعية غري املصحوبة بحمى أو هزال فيتم إعدام العضو أو اجلزء املصاب من الذبيحة.

التشخيص التفريقي:
 (lymphomatosis) جيب تفرقة السل عن اخلراجات الرئوية والتهاب اجلنبة والسل الكاذب والورم الليمفي 
العصيات  وداء  والطفيلية  الفطرية  األمراض  كبعض   (granulomatous diseases) احلبيبومية  واألمراض 
الشعاعية (Actinobacillosis) وغريها. وعند اللزوم يمكن تأكيد التشخيص بفحص مسحات من اآلفات 

بعد صبغها بصبغة زيل نلسون التي تضفي لونًاً أمحرًا ساطعًا عىل عصيات السل. 
 

 Johne’s Disease (Paratuberculosis): )2- نظري �ل�سل )مر�ص يون
•  مرض بكتريي مزمن شديد العدوى يصيب احليوانات املجرتة خاصة البقر وبدرجة أقل الغنم واملعز 

واإلبل والالما والبيسون وبعض املجرتات غري األليفة)1(وقد يسبب عدوى يف الطيور. 
•  يتميز املرض بإسهال بكتريي مزمن غري قابل للعالج وهزال مضطرد وإنكاز (dehydration)يؤدى يف هناية 

األمر إيل نفوق احليوان.
 Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis أو Johne2s bacillus تعرف البكرتيا املسببة له بعصيات يون •
وكام هو واضح من التسمية األخرية فإن هذه البكرتيا من نويعات بكرتيا سل الطيور. وهي تتميز بمقاومتها 

للعوامل البيئية إذ يمكنها البقاء حية يف الرباز والرتبة واملياه الراكدة ألكثر من عام.

طريقة العدوى واالنتشار:
•  املصدر الرئيس للمرض هو احليوانات املريضة أو احلاملة للمرض والتي تفرز كميات كبرية جدا من 

امليكروب يف برازها مما يؤدي إىل انتشار العدوى.
•  تتم العدوى أساسًا بسبب تناول علف أو ماء ملّوث برباز احليوانات املريضة. وجيوز أن تتم العدوى 

)1(  وجدت عصيات مرض يون مؤخرًا يف اآلفات الناجتة عن مرض كرون يف اإلنسان.
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عن طريق األنف واالتصال اجلنيس، كام تنتقل أحيانًا من األم إىل اجلنني عرب املسيمة أو جدار الرحم ومن 
األم إيل رضيعها عن طريق الرسسوب أو احلليب.  

•  حتدث العدوى عادة يف عمر مبكر ولكن ظهور األعراض يستغرق 2-6 سنوات وبالتايل فإن املرض 
تحُشاهد عادة يف احليوانات الكبرية.

املشاهدات قبل الذبح:
•  إسهال مائي شديد يكون متقطعًا يف بداية املرض ثم يصبح شبه مستمر فيغطي قوائم احليوانات وذيله 

وال يستجيب للعالج. 
•  ال يفقد احليوان املريض شهيته لألكل وال يصاب باحلمى إال أنه يصاب هبزال مضطرد مما يؤدي إىل:

•   ضمور عضالت الكفل وبروز العظام ونشوء ورم )وذمة( بني فكي احليوان؛ 
•  شحوب األغشية املخاطية وعالمات فقر الدم األخرى؛
•  خشونة الشعر وتساقطه وجفاف اجللد وشحوب لونه؛ 

•  انخفاض إدرار احلليب يف احليوانات احللوبة وأحيانًا إجهاض. 
•  جفاف.

املشاهدات بعد الذبح:
األوعية  عىل  عالوة  األعوري  اللفائفي  الصامم  ومنطقة  اللفائفي  خاصًة  األمعاء  يف  امليكروب  يتمركز   •
الليمفية املساريقية مما يؤدي إيل التهاب املناطق املصابة وتضخمها. كام يوجد امليكروب أحيانًا يف الرضع 

واجلهاز التناسيل بالذكور واإلناث. 
•  يف البقر يالحظ:

املخ  بتالفيف  شبيهة  تصبح  بحيث  سمكها  وزيادة  الدقيقة  لألمعاء  املخاطي  بالغشاء  شديد  تضخم    •
)الشكل رقم 65(. 

•  تضخم األوعية والعقد الليمفية املساريقية ويعزى ذلك لوجود امليكروب بكثرة وتراكم اخلاليا االلتهابية 
خاصة اخلاليا شبه الطالئية (epithelioid cells) يف األجزاء املصابة )الشكل رقم66(. 

•  عالمات اهلزال الشديد. 
•  أحيانًا تشاهد آفات مرضية يف الكبد والطحال والرئتني والكيل واملشيمة.
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الشكل رقم)65(. مرض نظري السل )مرض يون( يف البقر: الحظ تضخم خماطية  األمعاء الدقيقة )اللفائفي(حتى تصبح شبيهة  

                                بتالفيف املخ

             

الشكل رقم)66(. الشكل اهلستولوجي ملرض نظري السل: ارتشاح أعداد كبرية من خاليا شبه طالئية مملوءة بامليكروب )اللون األمحر  

                 – صبغة زيل نلسون( يف الغشاء املخاطي للفائفي – غنم.
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 نظري السل يف الغنم واملعز: 
•  ال يوجد عادة تضخم واضح بغشاء األمعاء وإنام قروح سطحية والتهابات يف ذلك الغشاء.

•  يالحظ أحيانا التهاب باألعور )الشكل رقم 66(.

احلكم: 
•   اإلفراج عن الذبيحة إذا كانت بحالة عامة جيدة، عيل أن يتم إعدام األمعاء واملساريقا والعقد الليمفية 

املساريقية. 
•    توضع الذبائح املصابة باهلزال واخلزب العام وليونة اللحم يف غرفة التربيد ملدة 24-48 ساعة وإذا مل 

تتحسن حالتها بعد التربيد تعدم إعدامًا كلّيًا.

                         

الشكل رقم)67(. التهاب األعور واحتقانه يف مرض نظري السل – غنم.

التشخيص التفريقي:
باهلزال،  ومصحوب  للعالج  يستجيب  ال  مزمن  مائي  إسهال  وجود  عند  يون  مرض  يف  االشتباه  جيب 
املسببة  واألمراض  التغذية  سوء  أمراض  عن  تفرقته  وجيب  الكبرية.  واملعز  والضأن  البقر  يف  خصوصًا 
التسمم  أنواع  وبعض  الكوكسيديا  وداء  الطفيلية  واألمراض  املزمن  الساملونيلة  كداء  واهلزال  لإلسهال 
والنوع املزمن ملرض اإلسهال الفريويس البقرى والتهاب الكيل وتامور القلب. ويمكن تأكيد التشخيص 
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وجود  من  للتأكد  نلسون  زيل  بصبغة  صبغتها  بعد  املستقيم  من  أو  الرباز  من  مبارشة  مسحات  بفحص 
عصيات يون اإلجيابية لتلك الصبغة وقد يتطلب ذلك إعادة الفحص أكثر من مرة. أما يف املخترب فيمكن 
إجراء زرع بكتريي للرباز علامحُ بأن التشخيص بتزريع البكرتيا حمدود الفائدة حيث يستغرق عزهلا يف املنابت 
 (Johnin Test) فرتة طويلة من الزمن. كام يمكن إجراء اختبارات جلدية أو يف ملتحمة العني كاختبار جونني
أو اختبارات مصلية وتوجد منها أنواع عديدة ولكنها مجيعا ال ختلو من عيوب وال يمكن هلا تشخيص أكثر 
من 30% من احلاالت. يمكن أيضًا إجراء فحص هستولوجي للعقد الليمفية املساريقية أو األمعاء الدقيقة 

بعد صبغتها بصبغة زيل نلسون.

 (Pasteurellosis) :3. �أمر��ص �لبا�ستوريلة
تسبب البكرتيا من جنس باستوريلة (Pasteurella) أمراضًا عّدة يف احليوانات تشمل:

•  التسمم الدموي النزيف يف البقر واجلاموس واإلبل. 
 Shipping Fever )محى الشحن البحري )محى السفر  •

•  أمراض باستوريلة الغنم وتشمل: 
*  التسمم الدموي )اإلنتان الدموي؛ داء الباستوريلة اجلهازى(

*  االلتهاب الرئوي
*  التهاب الرضع

*  التهاب املفاصل 
*  التهاب املخ

*  تلوث اجلروح
. Snuffles) داء الباستوريلة يف األرانب )اإلنتان الدموي والزكام  *

(Hemorrhagic Septicemia; HS) :التسمم الدموي النزيف
•  مرض إنتانى جهازي حاد تسببه بكرتيا من نوع Pasteurella multocida )النوع 6 أو B(؛ يصيب أساسًا 

البقر واجلاموس كام يصيب اإلبل واخلنازير وبعض املجرتات الربية. 
•  وهو داء واسع االنتشار خصوصًا يف املناطق احلارة بام يف ذلك مجيع الدول العربية، وقد يظهر كحاالت 
فردية أو بشكل وبائي وتظهر األوبئة خصوصًا يف موسم األمطار كام يكثر انتشاره قرب األهنار واألودية 

رغم أنه يوجد أيضا يف املناطق اجلافة
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التنفيس  للجهاز  العليا  واألجزاء  احللق  يف  طبيعي  بشكل  البكرتيا  هلذه  املصلية  األنواع  بعض  توجد    •
اإلجهاد  خصوصًا:  اإلجهاد  لعوامل  تعرضه  نتيجة  احليوان  مقاومة  انخفاض  وعند  السليمة،  للحيوانات 
اجلسامنى )كالعمل أو السري ملسافات طويلة( والتعرض لنزالت الربد، فإن البكرتيا تتمكن من الدخول يف الدم 
فرز بكمية كبرية يف اللعاب مما يؤدى إيل تلويث الغذاء ومياه الرشب وانتقال  حيث تتكاثر وتنترش يف اجلسم وتحُ

العدوى إيل احليوانات املحُخالطة عن طريق الفم.

املشاهدات قبل الذبح:
•  ارتفاع مفاجئ يف حرارة اجلسم واكتئاب شديد وامتناع عن األكل.

•  نزول لعاب بغزارة وصعوبة يف البلع.
(petechial hemorrhages بحجم رأس الدبوس حتت األغشية املخاطية الظاهرة  •  بقع نزفية )أنزفة حربية 

مثل ملتحمة العني.
• أوديمة بالرأس والرقبة )الشكل رقم 68( وأحيانا اللبب والصدر واحليا. 

•  ورم مؤمل باحللق.
•  ضيق بالتنفس وسعال وأحيانا انسداد القصبة اهلوائية والتهاب رئوي.

•  رقاد.
•  صدمة وانخفاض يف ضغط الدم مما يؤدي إيل املوت خالل 24 ساعة )أحد أسباب النفوق املفاجئ( و 

تصل نسبة النفوق إيل %100.

املشاهدات بعد الذبح:
•  أنزفة حربية دقيقة يف عموم اجلسم، خصوصًا حتت األغشية املصلية.

•  أورام وسوائل )أوديمة( مرتاكمة حتت اجللد خصوصًا يف منطقة الرأس والرقبة وحول املزمار والقصبة 
اهلوائية.

•  أوديمة يف الرئة ومتدد الفواصل بني الفصيصات الرئوية والتهاب رئوي حاد )الشكل رقم 69(.
•  تضخم ونزف يف العقد الليمفية.

•  أنزفة يف األغشية املصلية )الشكل رقم 70( وحتت تامور القلب )الشكل رقم 70( ويف األعضاء الداخلية 
وسحايا املخ )شكل 71(.

•  احتقان متباين يف القناة اهلضمية.
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•  عيل العكس من احلمى الفحمية ال يالحظ تضخم الطحال.

احلكم: 
ال يسمح بذبح احليوان إذا تم تشخيص هذا املرض أثناء الفحص قبل الذبح. يف حالة حدوث الذبح، يتم 

إعدام الكىل للذبيحة وخملفاهتا.

التشخيص التفريقي: 
الترشحيية مع  بناء عيل األعراض والصفة  التشخيص األويل  يتم  املرض  فيها هذا  يتوطن  التي  يف مناطق 
رضورة تفرقة املرض عن األمراض األخرى املسببة لإلنتان الدموي والنفوق املفاجئ مثل احلمى الفحمية 
بالزرنيخ  والتسمم  احلاد  النحيفة  )اللولبيات(  الربيامت  وداء  األسود  الساق  ومرض  البقري  والطاعون 
النباتات الساّمة. ويتأكد التشخيص بمشاهدة البكرتيا ذات القطبني يف مسحات الدم املصبوغة  وبعض 
بصبغة جيمسا أو ليشامن أو أزرق مثلني وكذلك عزل البكرتيا من الدم والسوائل االلتهابية واألعضاء 

املصابة؛ كام توجد اختبارات أخري خمتلفة لتشخيص املرض.

الشكل رقم)68(. أوديمة بالرأس والرقبة يف بقرة مصابة بالتسمم الدموي النزيف.
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الشكل  رقم)69(. التسمم الدموي النزيف؛ التهاب حاد واحتقان بالرئتني.

الشكل رقم)70(. التسمم الدموي النزيف؛ انتشار بقع نزفية عيل األغشية املصلية.
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الشكل رقم)71(. التسمم الدموي النزيف وجود بقع نزفية وكدمات عيل سطح القلب.

الشكل رقم)72(. التسمم الدموي النزيف؛ نزف عيل سحايا املخ.
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 )Shipping Fever 4- حمى �ل�سحن �لبحري: )محى النقل
•  مرض تنفيس يف البقر يتسبب فيه أكثر من عامل مريض واحد وأهم تلك العوامل الباستوريلة النزفية 
(Pasteruella hemolytica) من النوع احليوي A/النوع املصيل 1 (Biotype A; Serotype 1) كام تشمل العوامل 

املسببة له الباستوريلة من نوع  Pasteurella multocida  و البكرتيا من جنس Hemophilus. وكثريًا ما تسبق 
فربيني  رئوي  بالتهاب  املرض  ويتميز   .(Coronavirus) كورونا  فريوسات  بأحد  عدوى  هلا  ومتهد  احلالة 

(fibrinous pneumonia) شديد الشبه بذات الرئة الساري البقرى.

اللوز  التنفيس وخاصة يف  للجهاز  العليا  النزفية بشكل طبيعي يف احللق واألجزاء  الباستوريلة  •  توجد 
وعند نعرض احليوان لإلجهاد )كاإلجهاد الناتج عن نقل احليوانات أو تعرضها لظروف بيئية قاسية( أو 
إصابته بعدوي فريوسية وبالتايل ضعف جهازه املناعي تبدأ الباستوريلة يف التكاثر بشّدة وتنتقل إيل الرئتني 

حيث تفرز بعض السموم التي تسبب تلف النسيج الرئوي والتهابه.

املشاهدات قبل الذبح:
•  تبدأ احلالة عادة بأعراض تنفسية طفيفة ناجتة عن عدوى فريوسية يف اجلهاز التنفيس ثم تتطور األعراض 

يف أعقاب اإلصابة البكتريية لتشمل:
•  محى عالية واكتئاب. 

• نزول إفرازات أنفية تكون يف البداية مصلية ورائقة ثم تتحول إيل إفرازات خماطية صديدية سميكة. 
•  تنفس ضحل ومتسارع، تصحبه كركرة وأزيز رئوي )عند الكشف بالسامعة( خصوصًا يف اجلزء األمامي 

األسفل من الرئة. 
•  يف احلاالت احلادة يصاب احليوان أيضًا بالتهاب غشاء اجلنبة (pleurisy) مما يؤدى إيل عدم انتظام التنفس 

واألنني أثناء الزفري.    
• يصاب احليوان تدرجييًا باهلزال ويتحول املرض إيل حالة مزمنة مصحوبة بنشوء خراجات يف الرئة )معظم 

 .)Actinomyces pyogenes( اخلراجات الرئوية التي قد توجد يف هذا املرض تسببها بكرتيا

املشاهدات بعد الذبح:
•  التهاب رئوي فربيبي حاد وشديد ناتج عن اإلصابة بالباستوريلة النزفية ويتميز بتصلب الرئة وتعدد 
ألواهنا وامتالء املساحات بني الفصية للرئة بنضح هالمي مما يؤدي إيل متّددها وبالتايل يعطي الرئة شكاًل 

رخاميًا يصعب تفرقته عن مرض ذات الرئة الساري )الشكل رقم 72(.
•  جلطات دموية منترشة ونخر يف الرئة مع وجود التهاب شعبي حمدود نسبيًا. 

•  خراجات رئوية يف احلاالت املزمنة.
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ملحوظة: يف احلاالت الناجتة عن العدوى بالنوع  Pasteurella multocida، يكون املرض أقل حّدة نسبيًا 
وال يصحبه نضح فربيني شديد.

احلكم: إعدام كيل للذبيحة املحمومة. يف احلاالت األخرى يتوقف احلكم عيل حالة الذبيحة.

التشخيص التفريقي: جيب تفرقة محي الشحن البحري عن مرض ذات الرئة الساري البقرى.

الشكل رقم)73(. محى الشحن البحري؛ التهاب الرئة واحتقاهنا وخصوصًا متدد املساحات البينية بالسوائل مما يعطى الرئة مظهرًا  

                رخامّيًا يشبه مرض ذات الرئة الساري

) Anthrax; Splenic Fever5- �حلمى �لفحمية: )محى الطحال؛
•  مرض إنتاين حاد، موجود يف مجيع أنحاء العامل، ويصيب تقريبًا مجيع احليوانات ذات الدم احلار بام يف 
– يف معظم األحيان  ذلك اإلنسان وأهم عوائله املجرتات وأكثر ما يميزه يف تلك احليوانات أنه يسبب 

الطبيعية.   اجلسم  فتحات  من  متجلط  غري  أسود  دم  بخروج  مصحوبًا  مفاجئًا  – نفوقًا 
•  تسببه بكرتيا تسّمي العصيات اجلمرية (Bacillus anthracis) وهي يكرتيا قادرة عيل تكوين أبواغ )يذيرات 
الرتبة  يف  خصوصًا  السنني،  لعرشات  حية  البقاء  من  يمكنها  مما  البيئة  للعوامل  املقاومة  شديدة   )spores

التحول إيل الطور اخلرضي والتكاثر  املناسبني أمكنها  القلوية، وكلام توفرت درجات احلرارة والرطوبة 
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واالنتقال إيل احليوانات. ويظهر املرض بشكل فرادى يف كثري من املناطق كام يظهر بشكل وبائي شديد يف 
بعض املناطق، خصوصًا يف أعقاب نزول األمطار الغزيرة والفيضانات والسيول.

•  تنتقل العدوى إيل احليوانات غالبًا عن طريق الفم وأحيانا عن طريق االستنشاق أو بواسطة الذباب أو 
من خالل اجلروح اجللدية. 

فرتة احلضانة: 1-14 يوم بمتوسط 3-7 أيام.

املشاهدات قبل الذبح:
•  يف احلاالت فوق احلادة يف البقر والغنم واإلبل، ينفق احليوان بشكل مفاجئ خالل 1-2 ساعة من بداية 
املرض وقبل مشاهدة أعراض مرضية واضحة )شكل 74(. وعادة يصحب موت احليوان نزول دم أسود 

غري متجلط من فتحات اجلسم الطبيعية كالفم واألنف والرشج.
•  يف احلاالت احلادة تشمل األعراض:

*  محى واكتئاب وإعياء شديد.
*  صعوبة التنفس.

*   تشنجات.
*  توقف تام عن األكل واالجرتار وإجهاض يف اإلناث احلوامل. 

*   موت احليوان خالل يومني أو 3 أيام بسبب االختناق أو االنساممية.
*  يف احلاالت حتت احلادة يشاهد ورم يف منطقة احللق والرأس. 

الشكل رقم)74(. صورة عجل نفق فجأة بسبب إصابة باحلمى الفحمية.
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املشاهدات بعد الذبح:
ال جيوز فتح جثة حيوان مشتبه يف إصابته باحلمى الفحمية ولكن إذا حدث ذلك فإن الصفات الترشحيية 

تشمل:  

•  خروج دم شديد السواد من فتحات اجلسم الطبيعية )الشكل رقم 75(.

•  عدم تيبس اجلثة.

•  انتفاخ اجلثة بشّدة وحتللها برسعة.

•  وجود أنزفة شديدة حتت اجللد واألغشية املصلية واملخاطية.

•  تضخم ونزف بالعقد الليمفية عامة.

•  تضخم الطحال بشدة.

•  التهاب ونزف شديدين يف األمعاء.

الشكل رقم)75(. من مظاهر احلمى الفحمية نزول دم أسود كالقطران من فتحات اجلسم.

احلكم: 
الذبيحة  من  التخلص  جيب  ذبحه  حالة  ويف  الفحمية  باحلمى  إصابته  يف  املشتبه  احليوان  بذبح  يسمح  ال 
ومجيع خملفاهتا وتوابعها باحلرق أو الدفن يف حفرة ال يقل عمقها عن 6 أقدام مغطاة باجلري مع اختاذ كافة 

اإلجراءات الصحية الالزمة للحد من انتشار التلّوث ومحاية العاملني.
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التشخيص التفريقي: 
والنزف  املفاجئ  النفوق  تسبب  والتي  احلادة  فوق  األخرى  األمراض  عن  الفحمية  احلمى  تفرقة  جيب 
وتضخم الطحال يف احليوانات ومنها: مرض الساق األسود؛ التسمم الدموي النزيف ومرض البابزيا احلاد 

وغري ذلك. ولتأكيد التشخيص جيب فحص مسحات من الدم واألنسجة والسوائل اجلسامنية.   

املرض يف اإلنسان: 
املرض أشكااًل خمتلفة حسب  املهمة والقاتلة يف اإلنسان ويتخذ  املشرتكة  الفحمية من األمراض  احلمى 
طريقة العدوى، حيث يؤدى انتقال العدوى إيل اإلنسان عن طريق االستنشاق إيل حدوث التهاب رئوي حاد 
وقاتل بسمي »اجلمرة الرئوية« أو »مرض فرازى الصوف Wool sorter’s pneumonia.”  أما العدوى من خالل 
اجلروح اجللدية فتسبب “اجلمرة اجللدية” أو “اجلمرة اخلبيثة  “ حيث تبدأ اآلفة عيل شكل منطقة جلدية متورمة 
وشديدة االلتهاب ال تلبث أن تكرب ثم تتقرح ويتحول لوهنا إيل أسود داكن، خاصة يف وسطها، مع وجود محى 
وإعياء والتهاب شديد بالعقد الليمفية املوضعية. أما العدوى عن طريق الفم فتسبب نزلة معوية قاتلة تسمي 

املعوية.”  “اجلمرة 

يمكن عالج اإلصابة يف اإلنسان – خصوصًا اإلصابة اجللدية – باملضادات احليوية رشيطة أن يتم ذلك 
بأرسع ما يمكن ويف أويل مراحل املرض، أما إذا تأخر العالج فإن السموم التي يفرزها امليكروب ال تستجيب 

للمضاّدات احليوية مما يؤدي إيل املوت خالل فرتة قصرية من بداية املرض.

(Calf Diphtheria) :6. دفرتيا �لعجول
 (Fusobacterium النخرية  املغزلية  البكترييا  تسّمي  بكرتيا  تسببه  العدوى  وشديد  حاد  إنتاين  مرض    •
(necrophorum املصحوبة أحيانًا بعدوى فريوسية. يحُشاهد املرض أساسًا يف العجول التي تقل أعامرها عن 

3 أشهر كام يسبب خراجات الكبد وتعفن الظلف يف البقر.

طريقة العدوى واالنتشار:
•  توجد البكرتيا املغزلية النخرية بشكل طبيعي يف أمعاء البقر ويف بيئتها وقد تنتقل عدواها إيل العجول عن 
طريق العلف واملشارب امللوثة خصوصًا عند وجود خدوش بالفم. وتزداد نسبة اإلصابة يف حاالت سوء 

التغذية واالزدحام وسوء األحوال الصحية ووجود أمراض أخرى بني العجول.

فرتة احلضانة: حوايل 5 أيام. 
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املشاهدات قبل الذبح:
•  محى عالية.

•  التهاب نخري حاد يف الفم واحلنجرة يتميز بوجود بؤر صفراء أو خرضاء اللون، كرهية الرائحة وقروح 
يف الغشاء املخاطي للفم واللثة واللسان واحلنجرة، مع وجود غشاء فرييني يف احللق والفم.   

•  توّرم احللق.
وأحيانًا  األكل  يف  الرغبة  وعدم  والبلع  املضغ  وصعوبة  اللسان  ومتديد  اللعاب  إفراز  وزيادة  إعياء    •

إسهال. 
اهلوائية  الشعب  إىل  أحيانًا  ينتقل  كام  اهلوائية  والقصبة  األنف  يف  نخرية  بؤرًا  امليكروب  يسبب  أحيانًا    •

والرئتني مما يؤدي إيل حدوث ضيق بالتنفس وسعال والتهاب رئوي. 
اإلنساممية  األعراض  بداية  من  واحد  أسبوع  خالل  احليوان  يموت  ما  وغالبًا  عالية  النفوق  نسبة    •

واملضاعفات األخرى خاصًة االلتهاب الرئوي.

املشاهدات بعد الذبح:
•  التهاب وقروح وبؤر نخرية مملوءة بامدة صفراء خمرضة يف الفم واللسان واحللق واحلنجرة كام ذكر آنًفًا.

•   التهاب حاد ونخر ونزف يف القصبة اهلوائية وامتالءها بمواد التهابية ونخرية )الشكل رقم 76(. 
•   بؤر نخرية مماثلة أحيانا يف األعضاء الداخلية خاصة الكبد.   

.(aspiration pneumonia) التهاب رئوي استنشاقي  •

احلكم: 
-  إعدام كيل للذبيحة يف حالة اإلصابة العامة املصحوبة بإنتان الدم وااللتهاب الرئوي وكذلك يف حالة 

اهلزال. 
-  يف اإلصابات املوضعية يتم اإلفراج عن الذبيحة بعد إعدام األجزاء املتأثرة.

التشخيص التفريقي: 
تشخيص دفرتيا العجول عمومًا سهل ويتم غالبًا عىل أساس األعراض واآلفات املميزة للمرض، ويمكن 
عمل مسحات من األجزاء املصابة وصبغتها ملشاهدة امليكروب كام يتم تأكيد التشخيص بالطرق املعملية 

عند اللزوم. وقد يكون رضوريًا أحينا تفرقة املرض عن اخلراجات واألمراض املسببة لتقرحات الفم.
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الشكل رقم)76(. التهاب ونخر ونزف يف القصبة اهلوائية يف دفرتيا العجول.

7- �لتهاب �لُكلية وحو�ص �لكلية �ملعدي يف �لبقر:
Infectious Bovine Pyelonephritis (Infectious Cystitis; Pyelonephritis)

بالتهاب  ويتميز  العامل  أنحاء  من  كثري  يف  الكبرية  البقر  يف  فردية  كحاالت  املزمن  املرض  هذا  يحُشاهد     •
صديدي ونخر ونزف يف اجلهاز البويل بام يف ذلك الكلية واحلوض الكلوي واإلحليل واحلالب واملثانة.

لصبغة  إجيابية  الكلوية(Corynebacterium renale)  وهي عصيات صغرية  الوتدّية  تسمي  بكترييا  تسببه    •
جرام، متعددة األشكال، غري متبوغة وغري قادرة عىل احلركة وليست هبا كبسولة. تنجذب هذه البكترييا 
بشكل رئيس للجهاز البويل رغم أهنا أحيانًا تصيب بعض أجزاء اجلسم األخرى. يف حاالت نادرة تصيب 

هذه البكترييا أيضًا اخليل والكالب واخلنازير كام تسبب التهابًا يف اجلهاز التناسيل يف الكباش.

طريقة العدوى واالنتشار:
ِزَل امليكروب املسبب هلذا املرض من األعضاء التناسلية يف حيوانات سليمة )البظر واملهبل يف البقر  •  عحُ
- خاصة العجالت - والقضيب يف الثريان( وتشكل هذه احليوانات احلاملة باإلضافة إىل البقر املريضة 

املصدر األساس النتشار العدوى حيث أهنا تفرز امليكروب بكثرة يف بوهلا. 
•  يكثر حدوث املرض يف البقر الكبرية بينام يندر حدوثه يف الثريان، ويعزى ذلك لقرص اإلحليل واتساعه 
يف البقرة وسهولة خدشه، وكثريًا ما حيدث املرض عقب الوالدة. ويبدو أن العدوى تنتقل نتيجة لتلوث 
الفرشة ببول احليوانات املريضة أو احلاملة للميكروب؛ وأيضًا نتيجة الستخدام أدوات ملوثة كالقساطر 
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وأدوات التوليد والتطمري وقد تنتقل العدوى أيضًا باالتصال اجلنيس إذا كان الثور حاماًل للميكروب كام 
أن اإلجهاد واحلمل املتقدم وسوء األحوال اجلوية يزيد من قابلية البقر للمرض بينام يؤثر الدفع الغذائي 
لية مما يقلل من مقاومتها  وإعطاء البقر أعالفًا حاوية عىل نسبة عالية من الربوتني أحيانًا عىل وظائف الكحُ

للميكروب.

املشاهدات قبل الذبح:
يتطور املرض ببطء وتشمل أعراضه: 

•  ارتفاع حرارة اجلسم.
•  التوتر وحتريك الذيل بعصبية. 

•  عالمات أمل ومغص شديدين )تقوس الظهر ورفس البطن( وأحيانًا حتزق وإسهال. 
•  كثرة التبول ومالحظة عالمات األمل أثناء التبول.

•  تدمم البول واحتواءه عيل كتل متجلطة)2(. 
•  يبني اجلس املستقيمي تضخم الكلية )أو الكليتني( واحلالب واملثانة كام يالحظ تأمل احليوان عند جس 

تلك األعضاء.

املشاهدات بعد الذبح:
•  تتمركز اإلصابة غالبًا يف كلية واحدة ويالحظ تضخم الكلية املصابة بشّدة وشحوهبا واحتواءها عيل 
قوية  نشادر  رائحة  صدور  عىل  عالوًة  الرمل  تشبه  متكلسة  رواسب  أو  حىص  وأحيانًا  دموية،  جلطات 
اجات وقروح وبؤر نزفية عديدة يف لب الكلية واحلوض الكلوي )الشكل رقم 77(.  منها. كام تشاهد خرَّ

وحسب طور املرض قد يشاهد أيضًا نخر شديد أو تليف أو ضمور يف حشوة الكلية.
احتقان وتضخم ونزف يف جدار  تالفة مع وجود  املثانة واحتواءها عىل صديد ودم وأنسجة  التهاب    •

املثانة. 
•  التهاب اإلحليل وتوّرمه ووجود بقع نزفية يف غشاءه املخاطي. 

•  تضخم احلالب واستسقاءه وامتالء جتويفه بإفرازات صديدية ودم وبقايا نسيج أنسجة تالفة.
•  تضخم العقد الليمفية الكلوية.

)2( إذا تم حتليل البول فسوف يالحظ احتواءه عيل كرات دم محر وزالل الدم وأجسام كيتونية وخاليا التهابية.
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الشكل رقم)77(. التهاب الكلية واحلوض املعدي البقري؛ امتالء احلوض والكؤوس الكلوية بصديد ورواسب ومواد نخرية.

احلكم:
- إعدام كيل للذبيحة إذا كانت احلالة حادة ومصحوبة بتغريات مرضية عامة أو تلف يف األعضاء والعقد 

الليمفية أو محى أو إذا أدت اإلصابة ارتفاع تركيز البولينا يف الدم وبالتايل تغرّي رائحة الذبيحة. 
- يف احلاالت الطفيفة غري املصحوبة بتغريات جهازية أو ارتفاع يف تركيز البولينا بالدم يتم اإلفراج عن 

الذبيحة بعد التخلص من الكيل املصابة واحلالبني.

التشخيص التفريقي: 
الشبكية  والتهاب  الصفاق  التهاب  من  املرض  تفرقة  رضورة  مع  األعراض،  من  مبدئيًا  التشخيص  يتم 
والتامور الوخزي (traumatic reticuloperitonitis) والتهاب الرحم واملثانة وداء الربيامت النحيفة وبول الدم 
املتوطن (enzootic hematuria) وموه الكلية واالضطرابات اهلضمية، كام يمكن تشخيصه عىل أساس الصفة 
وفحصها  ميثلني  أزرق  أو  جرام  بصبغة  وصبغتها  البول  من  مسحات  جتهيز  أيضًا،  ويمكن  الترشحيية، 
لوجود البكترييا املسببة للمرض. ويف احلاالت املشكوك فيها، يمكن عزل امليكروب واستنباته بالوسائل 

املخربية.

Clostridial Diseases   :أمراض املطثيات
البيئة -  املطثيات(Clostridia)  عصّيات ال هوائية مكّونة لألبواغ والغازات والسموم اخلارجية؛ توجد يف 

خصوصًا الرتبة والروث – ويف اجلهاز اهلضمي للحيوانات، وتفرز أنواعًا خمتلفة من السموم اخلارجية القوية. 
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أمراض  ومن  واإلنسان،  والطيور  احليوانات  يف  والقاتلة  املختلفة  األمراض  من  عددًا  املطثيات  تسبب 
املطيات املعروفة يف احليوانات الزراعية: الساق األسود؛ املرض األسود؛ الوذمة اخلبيثة: الكزاز )التتانوس(: 
املطثيات  البقر، خصوصًا الصغرية. كام تسبب  املعوي يف  التسمم  الوشيقي وأنواع أخري خمتلفة من  التسمم 
التسمم املعوي يف احلمالن )دوسنتاريا احلمالن؛ تعجن الكلية؛ مغص احلليب(؛ مرض براكيس؛ وغري ذلك. 

تتميز املطثيات بقدرهتا عيل تكوين أبواغ (spores) داخلية شديدة املقاومة للحرارة واجلفاف والتجّمد وأشعة 
الشمس والعديد من املطهرات الكيميائية. وعندما تدخل جسم احليوان وتتوفر هلا الظروف املؤاتية تتحول إيل 
الطور اخلرضي وتفرز كمية كبرية من السموم مما يؤدى إيل املوت الرسيع أحيانًا قبل ظهور األعراض. ولذلك 

فإن الوقاية من هذه األمراض أجدي من حماولة عالجها.  
 

 (Blackleg) :سود� 8. �ل�ساق �لأ
•  مرض حاد وقاتل، منترش يف مجيع أنحاء العامل؛ يصيب البقر – خصوصًا الصغرية – كام يصيب الغنم 

واملجرتات األخرى. ويميل للحدوث أكثر يف مواسم األمطار والفيضانات.
شويف  مطثية  تسمي  والغازات  اخلارجية  والسموم  لألبواغ  مكّونة  هوائية  ال  مطثية  تسببه    •

 .(Clostridium chauvoei)

طريقة العدوى واالنتشار: 
•  تعيش مطثية شويف يف الرتبة لسنوات طويلة ويمكن للحيوانات أن تبتلعها يف املرعي أو الغذاء ومن ثم 
الغشاء املخاطي لألمعاء إيل العضالت، كام تدخل عن طريق اجلروح واخلدوش اجللدية  متر من خالل 
وحقنها  وحتميلها  احليوانات  نقل  أثناء  اخلشنة  املعاملة  عن  النامجة  أو  األشواك،  عن  النامجة  كاخلدوش 
الخ. وإذا توّفرت هلا بيئة ال هوائية أو منخفضة األوكسجني )كام هو احلال داخل اجلروح واخلدوش يف 
النسيج العضيل( حتولت إيل الطور اخلرضى وتكاثرت وأفرزت السموم. وال ينتقل املرض بني احليوانات 

باملخالطة. 
النمو والبالغ عمرها ما بني 6 أشهر و 3  التغذية ورسيعة  البقر عالية  قابلية لإلصابة  أكثر احليوانات    •

سنوات )وإن كانت بعض احلاالت قد وجدت يف عجول ال يتجاوز عمرها شهرين(.  
 

املشاهدات قبل الذبح:
•  أول عالمات املرض العرج وعدم رغبة احليوان يف امليش أو امليش بصعوبة؛ أو الرقاد مع متديد الرجل 

املصابة؛ كام يالحظ:
*  محى عالية واكتئاب. 
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*  فقد الشهية 

*  رسعة التنفس

•  ييل ذلك ورم يف الفخذ أو الورك أو الكتف أو الصدر أو الرقبة )أو أي مكان آخر(؛ يكون يف البداية 

ساخنًا ومؤملا ثم يصبح باردًا وغري مؤمل ومملوءًا بالغازات والسوائل املدممة )نتيجة حلدوث غنغرينة( وعند 

شق الورم بالسكني يسمع فحيح الغازات املنطلقة كام يالحظ امتالء مكان الورم بسائل مدّمم أو أسود 

متزنخ الرائحة وملئ بفقاعات الغاز)3(.

•   كام يالحظ شحوب اجللد وتشققه. 

•   غالبًا يموت احليوان خالل 12-48 ساعة ويف معظم األحيان يوجد احليوان ميتًا قبل مالحظة أعراض 

املرض.   

املشاهدات بعد الذبح:
•   ورم وسواد شديدين وتزنخ وغازات يف العضالت املصابة )الشكلني رقام 78، 79(.

•   انتفاخ اجلثة وخروج إفرازات رغوية من األنف والرشج.

•   وجود مواد هالمية مصفرة وغازات حتت اجللد.

•   وجود سوائل مدمّمة يف جتاويف اجلسم.  

احلكم: 
- ال يسمح بذبح احليوان إذا تم تشخيص املرض أثناء الفحص قبل الذبح، أما إذا حدث الذبح فتعدم 

الذبيحة وخملفاهتا بالكامل.

التشخيص التفريقى:
 جيب تفرقة مرض الساق األسود عن األمراض التي تسبب أعراضًا مشاهبة كأمراض املطثيات األخرى 

 (bacillary العصوية  الدموية  والبيلة  احلاد  الرصاص  وتسمم  الفحمية  واحلمى  اخلبيثة(  األوديمة  )مثل 

(hemoglobinuria وكزاز اإلدرار (lactation tetany) وغري ذلك.  

)3(  يف الغنم من النادر مالحظة وجود غازات قي منطقة الورم قبل موت احليوان.
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الشكل رقم)78(. الساق األسود يف عجل؛ الحظ االحتقان الشديد يف العضالت.

الشكل رقم)79(. الساق األسود يف عجل؛ احتقان شديد وسواد يف العضالت املصابة.
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 (Malignant Edema) :ودمية( �خلبيثة 9- �لوذمة )�لأ
•  مرض قاتل يصيب البقر من مجيع األعامر كام يصيب العديد من احليوانات األخريا، بام فيها الضأن واملعز 

واإلبل؛ تسببه املطثية املحُنتنة (Clostridium septicum) وأحيانًا أنواع أخرى من املطثيات.
ومياه  املراعي  فتلوث  برازها  يف  وتفرز  احليوانات  مجيع  أمعاء  يف  طبيعي  بشكل  السمّية  املطثية  توجد    •

الرشب.
•  حتدث اإلصابة بالوذمة اخلبيثة عند تلوث جرح عميق مفتوح بامليكروب. وبام أن بيئة اجلروح خالية أو 

شبه خالية من األوكسجني فإن امليكروب يتكاثر بسهولة يف اجلرح ويفرز السموم املسببة للمرض.

املشاهدات قبل الذبح:
•  محى عالية وانساممية.

•  اكتئاب وضعف عام وعدم رغبة يف األكل.
•  تورم مكان اجلرح وامتالئه بالسوائل.

•  ارتعاش عضيل وعرج.
•  موت احليوان خالل يوم أو يومني من بداية األعراض.

 
املشاهدات بعد الذبح:

رائحة كرهية من موضع اإلصابة  الغازات مع صدور  للسوائل وأحيانًا  •  ورم واسوداد شديد وتراكم 
يف  كام  عضلية  آفات  توجد  ال  ولكن  أحيانًا  داكنة  العضالت  تكون  وقد   .)80 رقم  )الشكل  )غنغرينة( 

مرض الساق األسود.
•  سوائل هالمية صفراء حتت اجللد وبني العضالت ويف منطقة احللق.

•  نزف حتت األغشية املصلية.
•  سوائل مصلية مدمّمة فس جتاويف اجلسم.

احلكم: 
-  إعدام كيل للذبيحة وخملفاهتا.

التشخيص التفريقى: 
جيب تفرقة هذا املرض عن مرض الساق األسود.
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الشكل رقم)80(. الوذمة اخلبيثة؛ الحظ االلتهاب الشديد والسواد يف موضع اإلصابة.

  (Red Water):حمر 10- �ملاء �لأ
البقر والضأن  (Bacillary hemoglobinurea)؛ يصيب  العصوي  الدم  بول  باسم  أيضًا  املرض  يعرف هذا    •

.(Clostridium hemolyticum) واملعز وتسببه مطثية تسّمي املطثية حاّلة الدم
•  متر أبواغ هذه البكرتيا عرب جدار األمعاء لتصل إيل الكبد حيث تبقي كامنة حتي تتهيأ الظروف املناسبة 
لتكاثرها وتتمثل تلك الظروف يف تلف نسيج الكبد عند إصابتها بالديدان الكبدية حيث تقوم األطوار غري 
الناضجة لتلك الديدان باخرتاق نسيج الكبد وتدمريه ويوّفر النسيج املدّمر بيئة ال هوائية متّكن املطثيات 

من التكاثر. 
•  وبمجرد أن تبدأ يف التكاثر، تفرز املطثّيات سمومها يف الدم مما ينتج عنه تدمري كرات الدم احلمر مما يؤدى 

إيل تدّمم البول ومن هنا سّمي املرض بمرض الكبد األسود. 
•  يوجد املرض يف املناطق التي توجد فيها القواقع التي تنتقل منها الديدان الكبدية إيل احليوانات.  

    
املشاهدات قبل الذبح:

•  أحيانًا يوجد احليوان ميتًا قبل مالحظة األعراض. أما احليوانات التي تعيش لبعض الوقت فتشاهد فيها 
األعراض التالية:

•  خروج بول أمحر مدّمم.
•  محى وإنكاز )جفاف(.
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•  صعوبة التنفس.
•  شحوب األغشية املخاطية واصفرارها بسبب فقر الدم والريقان. 

املشاهدات بعد الذبح:
•  شحوب اجلثة )بسبب فقر الدم( أو اصفرارها وجفافها ورسعة حدوث التيبس الرّمى.

•  سوائل خملوطة بالدم يف جتاويف البطن )الصفاق( والصدر )اجلنبة( والتامور. 
•  امتالء جتويف القصبة اهلوائيةً بسائل رغوي مدّمم ونزف عىل غشاءها املخاطي.

•  سوائل مدمّمة يف األمعاء الدقيقة وأحيانا الغليظة ونزف عيل أغشيتها املخاطية.
•  امتالء املثانة البولية بسائل أمحر.

•  سواد لون الكلية ولني قوامها ووجود أنزفة حربية عديدة عيل سطحها وداخل حشوهتا.
 (anemic املرض عيل أساسها هي وجود منطقة إحتشاء شاحب  التي يمكن تشخيص  الواصمة  •  اآلفة 

(infarct مرتفعة قلياًل عن سطح الكبد وحوهلا منطقة داكنة من االحتقان. 

•  يظل حجم الطحال وقوامه عاديًا مما يفرق املرض عن احلمى الفحمية.

احلكم: إعدام كيل للذبيحة.

التشخيص التفريقي: 
النحيلة  الربيامت  وداء  الفحمية  واحلمى  األخرى  احلاّدة  املطثيات  أمراض  عن  املرض  هذا  تفرقة  جيب 

وتسمم الرصاص احلاد وأية أمراض أخري تسبب أعراضًا وآفات مماثلة.

: (Black Disease) سود� 11- �ملر�ص �لأ
•   يعرف هذا املرض أيضًا باسم التهاب الكبد النخري املعدى (Infectious necrotic hepatitis)؛ تسببه مطثية 
تسّمي املطثية اجلديدة – النوع ب  (Clostridium novyi type B)ويشاهد يف احليوانات املغذاة عيل كمّية كبرية 

من احلبوب. 
• وكام هو احلال يف مرض »املاء األمحر« فإن أبواغ املطثية اجلديدة املسّببة للمرض األسود تنتقل بعد ابتالعها 
من األمعاء إيل الكبد ولدي حدوث تلف يف ذلك العضو تتحول إيل الطور اخلرضي وتتكاثر وبالتايل تفرز 

سمومها بكمية كبرية مسببة املرض. 
•  يكمن الفرق األساس بني بول الدم واملرض األسود يف نوع السم، فالسم الذي تفرزه املطثية اجلديدة 
يسبب دمارًا شديدًا يف نسيج الكبد بداًل عن تدمري كرات الدم احلمر. كام أن الديدان الكبدية – وإن كانت 

من العوامل املساعدة يف املرض األسود – إال أهنا ليست بذات األمهية مقارنة بمرض بول الدم. 
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املشاهدات قبل الذبح:
يف البقر والغنم واملجرتات األخري:

•  محى.
•  ضيق التنفس ورسعته.

•  الرتنح أثناء امليش. 
• يف بعض األحيان، يموت احليوان برسعة قبل مشاهدة األعراض. 

املشاهدات بعد الذبح:
•  اسوداد حتت اجللد بسبب احتقان األوعية الدموية ومتّددها.

•  اسوداد وتلف شديد ونخر بالكبد. 
•  صدور روائح كرهية من األجزاء املصابة من الكبد. 

•  وجود سوائل مصلية يف جتاويف اجلسم. 

احلكم: إعدام كيل للذبيحة واألحشاء.

التشخيص التفريقى: 
الفحمية؛  واحلمى  اخلبيثة؛  والوذمة  الدم؛  وبول  األسود؛  الساق  مرض  عن  املرض  هذا  تفرقة  جيب 

واألمراض احلاّدة األخري.

:(Botulism) 12- �لت�سمم �لو�سيقي
التهامها  عند  واإلنسان  والطيور  احليوانات  يف  ويحُشاهد  الغذائي  التسمم  من  نوعًا  املرض  هذا  يمثل    •
للسموم التي تفرزها املطثية الوشيقية (Clostridium botulinum) يف األغذية أو األعالف واملياه امللوثة، ويف 

الرتبة وجثث احليوانات النافقة وعظامها.  
انحراف  يكثر  حيث  الرتبة،  يف  الفسفور  بنقص  املعروفة  اجلغرافية  املناطق  بعض  يف  اإلصابات  تكثر    •

الشهية (pica) لدي احليوانات والتهامها للعظام أو الرتبة يف حماولة لتعويض نقص الفسفور.  
املشاهدات قبل الذبح:

يف البقر:
•  تشاهد أعراض التسمم الوشيقي خالل يوم واحد إيل 7 أيام من التهام السم وختتلف كثريًا من حيوان 

إيل آخر.
•  تشمل األعراض األولية: العرج، االكتئاب، اإلعياء، عدم تناسق احلركة، وخواء البرص، ونزول اللعاب 
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بغزارة. ويالحظ كذلك عدم قدرة احليوان عيل اإلمساك بالغذاء بواسطة الفم واألسنان وأحيانًا يالحظ 
متدد اللسان وبروزه من الفم.   

•  من األعراض املبكرة أيضًا حدوث شلل عضيل يبدأ من األرجل اخللفية ويمتد باجتاه الرأس؛ ويفقد 
السيطرة عيل رجليه اخللفيتني وقد حيركهام حركة شبه دائرية، وقد يرقد عيل صدره كام يف محى  احليوان 
اللبن. ويف تلك احلالة قد يتمكن احليوان من الوقوف إذا سعر باالنزعاج ومن ثم بميش لبضع عرشات 

من األمتار ثم يسقط عيل األرض. 
•  تتوقف أيضًا حركة األمعاء وحركة الكرش واالجرتار كام يالحظ النفاخ وجفاف الرباز. 

•  مع تطور احلالة يصاب احليوان بشبه الغيبوبة ويرقد عيل جانبه ويعجزعن الوقوف. بينام يمتد التسمم 
والشلل إيل النخاع العصبي والرئتني مسببًا االختناق واملوت.

•  يف التسمم فوق احلاد يموت احليوان قبل مشاهدة األعراض املذكورة وكثريًا ما يوجد نافقًا عيل بعد 
حوايل كيلومرت عن مصدر املاء، ويف التسمم احلاد قد يموت خالل يوم واحد من بداية األعراض. أما يف 

احلاالت الطفيفة، فقد تدوم احلالة لعّدة أسابيع. 
يف الغنم:

•  إفراز مصيل من األنف وزيادة يف إفراز اللعاب. 
•  تنفس بطني.

•  صعوبة امليش وعدم تناسق احلركة.
•  حتريك الذيل جانبيًا.
•  شلل عضيل وموت.

املشاهدات بعد الذبح:
•  ال توجد آفات ترشحيية مميزة يف التسمم الوشيقي. 

•  قد توجد أجسام غريبة كالعظام يف الكرش.

احلكم:إعدام كيّل للذبيحة. 

التشخيص التفريقى: 
هنالك شبه بني أعراض التسمم الوشيقي وأعراض محى الثالثة أيام مما يتطلب التفريق بينهام. كام جيب 
يتأكد  وال  للشلل.  املسببة  واألمراض  السامة  للنباتات  والتعرض  والسعار  اللبن  محى  عن  األول  تفرقة 

تشخيص التسمم الوشيقي إال بالتعرف عيل السم يف الدم وحمتويات األمعاء )وليس بعزل امليكروب(.

 (Tetanus) :13- �لكز�ز
•  يوجد الكزاز يف مجيع أنحاء العامل وتسّببه املطثّية الكزازية (Clostridium tetani) التي تعيش أبواغها يف الرتبة 
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ويف أمعاء احليوانات. ورغم أن املرض غري شائع يف البقر والغنم إال أنه حيدث أحيانًا يف هذه احليوانات 
)الشكل رقم 81(.

•  تنتقل العدوى عادة نتيجة لتلوث اجلروح بأبواغ التتانوس؛ ومنها اجلروح اجللدية العميقة واجلروح 
الناجتة عن اخليص أو قطع القرون.  

•  ترتاوح فرتة احلضانة ما بني 10 أيام إيل 3 أسابيع.

املشاهدات قبل الذبح:
•  إتساع فتحتي األنف.

•  متّدد اجلفن الثالث.
•  تصلب الذيل.

.) Locked Jaw صعوبة فتح الفّكني ومضغ الغذاء )ولذا يسمي املرض أحيانا مرض الفك املغلق  •
•  رعاش عضيل شديد، وتقلصات عضلية قوية، يمكن إثارهتا باللمس أو الضجيج العايل واملفاجئ.

 
املشاهدات بعد الذبح:

•  ال توجد آفات ترشحيية تحُذكر. 

احلكم: إعدام كيل للذبيحة.

التشخيص التفريقي: جيب تفرقة الكزاز عن التهاب السحايا واملخيخ والسغل (dystrophy) العضيل احلاد.

الشكل رقم)81(. مرض الكزاز )التتانوس( يف الغنم.
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(Brucellosis: Bang’s Disease) :)14- د�ء �لربو�سيلة )مر�ص باجن
•  تسبب الربوسيلة اإلجهاض يف البقر والغنم واملعز واإلبل وغريها من احليوانات كام تنتقل إيل اإلنسان 
مسببة داء الربوسيلة البرشي والذي يعرف بأسامء خمتلفة »كاحلمى املتموجة« و»احلمى املالطية« الخ. وأهم 
وانخفاض  اإلجهاض  تسبب  التي   (Brucella abortus) املجهضة  الربوسيلة  البقر هي  الربوسيلة يف  أنواع 

اخلصوبة.   
مع  املشرتكة  األمراض  أهم  من  وتعد  خمتلفة  أنواع  منها  وتوجد  البلدان  من  كثري  يف  الربوسيلة  تنرش    •
لألطباء  بالنسبة  املهمة  املهنية  األمراض  من  أنه  كام  النامية  بالدول  الريفية  املناطق  يف  خصوصًا  اإلنسان 

البيطريني ومفتيش اللحوم.
•  يظهر داء الربوسيلة يف البقر عيل شكل موجة من اإلجهاضات بني البكاري خاصة بني الشهر اخلامس 
ويؤدي  ضعيفة؛  أجّنة  والدة  أو  وإمالص  للمشيمة  احتباس  أيضًا  حيدث  وقد  احلمل.  من  والثامن 
حيدث  )الذي  اإلجهاض  بعد  القطيع.  خصوبة  يف  كبري  انخفاض  إيل  األخرى  واملضاعفات  اإلجهاض 
تتم  العدوي إيل اإلنسان ما مل  ينقل  فرز يف احلليب مما  غالبًا ملرة واحدة( تتمركز الربوسيلة يف الرضع وتحُ
بسرتة احلليب.  وتسبب الربوسيلة أحبانا تورم املفاصل وخراجات الكبد والطحال والتهاب الرضع وقد 
 (B. ovis) تسبب التهاب اخلصية والرببخ وبعض املضاعفات األخرى يف الثريان. وهناك نوع من الربوسيلة

يسبب التهاب الرببخ يف الكباش.

طريقة العدوى:  تنتقل العدوى إيل احليوانات غالبًا عن طريق الفم )العلف واملاء امللّوث( ويف حاالت 
قليلة تنتقل عن طريق االتصال اجلنيس إن وجدت إصابة يف اخلصية أو الرببخ يف الطلوقة. 

 
املشاهدات قبل الذبح وبعده: 

1- البقر:

املشاهدات قبل الذبح:
•  إجهاض غالبًا خالل الثلث األخري من احلمل

•  أحيانًا تورم يف مفصل الركبة )الشكل رقم 82( أو العرقوب أو زاوية الكفل أو يف املنطقة الواقعة بني 
الرباط الففري والفقرات الصدرية األمامية. 

أحيانًا  وصديد  احتقان  ويالحظ   )83 رقم  )الشكل  الصفن  وتورم  والرببخ  اخلصية  التهاب  أحيانا    •
باخلصية )الشكل رقم 84(.

•  احتباس املشيمة يف بعض احلاالت.

املشاهدات بعد الذبح: 
•  تورم املشيمة واجلنني ومشاهدة أوديمة واحتقان ونخر يف فلقات املشيمة )الشكل رقم 85(. 
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الشكل رقم)82( ورم مفصل الركبة يف ثور مصاب بالربوسيلة.

الشكل رقم)83(. التهاب اخلصية يف ثور مصاب بالربوسيلة.
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الشكل رقم)84(. قطاع خصية ثور مصاب بالربوسيلة؛ يبني التهاب اخلصية واحتقاهنا وامتالءها بالصديد.

الشكل رقم)85(. مرض بانج )داء بروسيلة يف البقر(؛ أوديمة وتضخم ونخر فلقات املشيمة.
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2- الغنم:
املشاهدات قبل الذبح:

•  محى يصاحبها اكتئاب وهلاث.
•  إجهاض يف النعاج.

احلاالت  يف  وتصلبهام  والصفن  الرببخ  وتضخم  اخلصية  ضمور  مع  الكباش  يف  وتوّرمه  الصفن  موه    •
املزمنة. 

املشاهدات بعد الذبح:
•  تورم اجلنني وموه املشيمة والتهاهبا مع نخر فلقات املشيمة؛ باإلضافة إيل التغريات املذكورة أعاله يف 

اخلصية والرببخ والصفن.

احلكم:
 ال تعيش ميكروبات الربوسيلة طوياًل يف اللحوم ولذا يمكن اإلفراج عن اللحوم غري املحمومة وجيدة 
اإلدماء بعد حجزها بغرفة التربيد ملدة 24 ساعة مع إزالة األعضاء التناسلية والكبد واألمعاء واألعضاء 
الذبح  أثناء  السليمة  الصحية  واإلجراءات  القواعد  ومراعاة  احلذر  توخي  العاملني  وعيل  الليمفاوية. 

والتجهيز. أما يف احلاالت احلادة املجهضة حديثًا فيتم إعدام كيل للذبيحة.

التشخيص التفريقي: 
جيب تفرقة داء الربوسيلة عن مسببات اإلجهاض األخرى املعدية وغري املعدية ومنها داء الربيامت النحيلة 
وداء الواويات والتهاب األنف والقصبة اهلوائية البقري املعدي واملفطورات وسوء التغذية وبعض أنواع 

التسمم.

(Leptospirosis) :15- د�ء �لرّبميات �لنحيفة
•  مرض بكتريي معد يصيب العديد من أنواع احليوانات بام يف ذلك مجيع حيوانات اللحم وتقوم القوارض 
وذوات الناب - مثل الكالب - بدور اخلازن الطبيعي له حيث توجد البكرتيا عادة يف كلية هذه احليوانات 

وتفرز يف بوهلا. 
•  تسببه بكرتيا لولبية الشكل من جنس الربيامت(Leptospira) ، منترشة يف مجيع أنحاء العامل وتوجد منها 

أنواع مصلية عديدة جدًا منها ما هو ممرض وما هو غري ممرض.  
احلمى؛  ومنها:  متنوعة  ترشحيية  وآفات  أعراض  عنه  تنجم  حيث  املركبة  بطبيعته  الربيامت  داء  يتمّيز    •
التهابات الكىل والكبد والعقد الليمفية؛ فقر الدم؛ بول الدم؛ الريقان؛ التهاب الرضع؛ اإلجهاض الخ. 

ويمكن أيضًا أن تكون العدوى »صامتة« بحيث يصبح احليوان جمرد حامل للميكروب.  
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•  وهو من األمراض املشرتكة مع اإلنسان )حيث يحُعرف بأسامء عديدة مثل مرض ويل ومحى الطني ومحى 
القنوات ومحى األرز وخالفه( ويمثل خطورة مهنية بالنسبة لألطباء البيطريني واملزارعني واجلزارين.

اجللد  اخرتاق  القنوات ويمكنها  الطني ومياه  لفرتة طويلة يف  النحيفة  الربيامت  تعيش  العدوى:  طريقة 
السليم ولكن طريقة العدوى الرئيسة هي تطاير بول احليوانات احلاملة أو اخلازنة للمرض ووصوله إيل 

العني. وجيوز أن تنتقل العدوى نتيجة تناول ماء أو غذاء ملّوث ببول احليوانات املصابة. 

املشاهدات قبل الذبح:  
•  ختتلف حدة املرض من مرض طفيف أو بال أعراض إىل مرض حاد. 

•  يف معظم األحيان يكون العرض الوحيد يف البقر هو اإلجهاض، وحيدث عادة خالل 2-5 أسابيع من 
تعرض البقرة للعدوى.

•  أحيانًا حتدث إصابة حادة مصحوبة بأعراض جهازية عامة خصوصًا يف احليوانات الصغرية وتشمل 
األعراض يف النوع احلاد للمرض:

•  محى عابرة.
•  اكتئاب وانخفاض الشهية لألكل.

املهمة يف حاالت اإلصابة  املخاطية من األعراض  البول واصفرار األغشية  البول )يعترب تدمم  تدّمم    •
احلادة يف العجول(.

•  فقر دم.
•  يرقان )صفار( والتهاب رئوي خصوصًا يف احلاالت احلادة.

أو  به كتل صفراء  اللبن مدمّما و  التهاب حاد بالرضع ويكون  الربيامت أحيانا  البقر احللوبة تسبب  •  يف 
جتلطات دموية وغالبًا ما يتوقف اإلدرار متامًا.

العضالت(  بعض  وتصلب  اللعاب  إفراز  وكثرة  امليش  أثناء  )كالرتنح  عصبية  أعراض  تحُشاهد  أحيانا    •
بسبب النهاب سحايا املخ خصوصًا يف العجول الصغرية.

املشاهدات بعد الذبح:
•  فقر دم ويرقان.

•  بقع نزفية حتت األغشية املصلية واملخاطية.
•  التهاب بيني بالكلية.

•  قروح وأنزفة يف خماطية املنفحة.

•  إنتان دموي يف احلاالت احلادة.
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احليوانات  هذه  يف  شائعًا  ليس  ولكنه  النحيفة  اللولبيات  بداء  أحيانًا  واملعز  الغنم  تصاب  ملحوظة: 

بعكس البقر. وهو يسبب يف هذه احليوانات أعراضًا مشاهبة لألعراض يف البقر(.

احلكم:
-  إعدام كيل للذبيحة يف حالة اإلصابة احلادة.

-  يف اإلصابات املوضعية واملزمنة يمكن اإلفراج عن الذبيحة بعد إزالة األجزاء املصابة. 

التشخيص التفريقي: 
املمكن تشخيصه مبدئيًا عيل  املخربية ولكن من  بالطرق  الربيامت إال  داء  التأّكد من تشخيص  ال يمكن 
أساس األعراض والتاريخ املرىض مع رضورة تفرقته من األمراض التي تسبب أعراضًا مشاهبة مثل داء 

  (post-paturientللوالدة الالحقة  الدم  وبيلة   (Anaplasmosis) املرارية  احلوصلة  وداء   (Babesiosis) البابزيا 
 (hematuriaوفقر الدم االنحاليل احلاد (acute hemolytic anemia) يف العجول وبعض أنواع التسمم. ويعترب 

تدمم احلليب من األعراض املمّيزة لداء الربيامت النحيلة يف البقر.
   

(Vibriosis) :)16- د�ء �لو�ويات )داء الضّمة
•  مرض جنيس معد يف البقر تسببه بكرتيا واوية )من نوع Campylobacter fetus( تصيب اجلهاز التناسيل 
انخفاض  أسباب  أهم  الداء  ويعترب  املتأخر(.  )وأحيانًا  املبّكر  واإلجهاض  اخلصوبة  انخفاض  وتسبب 

اخلصوبة يف قطعان البقر. 
•  تنتقل العدوى إيل البقرة عن طريق االتصال اجلنيس من الثور الذي حيمل هذه الواويات يف جلد القضيب 

دون أن تظهر عليه أية أعراض مرضية. وتتفيش العدوي رسيعا يف القطيع غري املحّصن.

املشاهدات قبل الذبح: 
البقر: 

الواقع هي تكرر الشياع يف أبقار يفرتض أهنا حوامل، وطول الفرتة بني الوالدتني  •  أهم األعراض يف 
وتعزي تلك األعراض للموت املبكر للجنني ومن ثم امتصاصه أو إسقاطه. لكن من غري املحتمل التعرف 

عيل هذه األعراض عند إجراء الفحص قبل الذبح يف املسلخ. 
•  أحيانًا حيدث اإلجهاض بعد عدة شهور من احلمل )5-6 شهور( ويف تلك احلالة جتهض البقرة جنينًا 
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كبريا ولكن السائد هو اإلجهاض يف أوائل احلمل. وترتاوح نسبة اإلجهاض بني القطعان من 5% إيل أكثر 
من %30.

•  من األعراض الشائعة أيضًا احتباس املشيمة.
•  ويالحظ أحيانا – وليس دائاًم - نزول إفرازات مهبلية ناجتة عن حدوث التهابات بالرحم واملهبل.

الثور:ال تشاهد أعراض يف الثور املصاب وهو جمرد »حامل« للميكروب.. 
   

املشاهدات بعد الذبح: 
عادة ال توجد آفات ترشحيية حمددة يف هذا املرض إال يف أحيان قليلة مصحوبة بالتهاب اجلهاز التناسيل للبقرة. 

والواقع أن أغلب احليوانات تشفي تلقائيًا من أعراض املرض رغم أهنا تظل أحيانا حاملة للميكروب. 

احلكم: ينحرص املرض يف اجلهاز التناسيل وال يسبب تغريات جهازية عامة حتول دون استهالك حلوم الذبائح.   

التشخيص التفريقي:
 جيب تفرقة داء الواوّيات عن مسّببات اإلجهاض املعدى والتهابات الرحم واملهبل األخري يف البقر.

:(Salmonellosis) :17- عدوى �ل�ساملونيلة
حتتوي البكرتيا من جنس ساملونيلة)Salmonella( عيل عدد كبري من األنواع التي تسبب العدوى يف اإلنسان 
واحليوان ومن بينها أنواع عديدة تصيب احليوانات الزراعية. وهي ميكروبات متفشية يف مجيع أنحاء العامل وقد 

تفاقمت مع تكثيف اإلنتاج احليواين واستخدام املخلفات احليوانية يف تغذية املوايش والطيور. 
مصدر العدوى الرئيس براز احليوانات “احلاملة” للميكروب والذي يلوث العلف وماء الرشب ومنتجات 
احليوان واملرعى )عند استخدام الروث واملخلفات احليوانية يف تسميد األرض( حيث تبقي الساملونيلة حية يف 

بيئة احليوان لعدة أشهر، خاصًة يف املناطق احلارة الرطبة. 
ومن مصادر العدوى املهمة أيضًا احليوانات القارضة والطيور التي كثريًا ما حتمل الساملونيلة يف أمعائها 
العاملني ومالبسهم.  امللوثة وأيدي  بواسطة األدوات  العدوى  تنتقل  احليوانات. كام  املاء وعلف  وتلوث هبا 
حدوث  عىل  الخ  والوالدات  اجلفاف  وظروف  التغذية  وسوء  كالرتحيل  املختلفة  اإلجهاد  عوامل  وتحُساعد 

املرض يف البقر واحليوانات الزراعية األخرى.
امليكروب يف األمعاء مسببًا  يتكاثر  الفم حيث  العدوى غالبًا عن طريق  تنتقل  العدوى:   انتقال  طريقة 
االلتهاب املعوي، وينتقل أحيانًا من األمعاء إيل الدورة الدموية ومن ثم ينترش يف اجلسم مسببًا اإلنتاًن الدموي، 
أو ينتقل إىل أماكن معينة يف اجلسم فيستقر مثاًل يف الدمـاغ أو السحايا أو الرحم )أثناء احلمل( أو العقد الليمفية 
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أو الكبد أو حتى يف أطراف اجلسم. وتتوقف األعراض بطبيعة احلال عىل مكان اإلصابة والعضو املريض. إال 
أن أهم أمراض الساملونيلة اإلنتان الدموي يف احليوانات الصغرية والتهاب األمعاء احلاد أو املزمن يف احليوانات 

الكبرية.
Septicaemic form أ( اإلنتان الدموي

من  األوىل  األسابيع  واإلبل( خالل  املعز  )العجول واحلمالن وصغار  الصغرية  احليوانات  يحُشاهد يف    •
العمر، خصوصًا إذا مل حتصل عىل كفايتها من الرسسوب. 

•  تتوقف حّدته عىل مستوى املناعة عند تلك احليوانات، وعىل نوع امليكروب، ورضاوته. ونادرًا ما يحُشاهد 
يف احليوانات الكبرية.

نزلة معوية حادة،  امليكروب يف اجلهاز اهلضمي ويسبب  يتكاثر  الفم حيث  العدوى عن طريق  تنتقل    •
ز بكمية كبرية يف الرباز والبول مما يلوث املساكن  ثم ينتقل بواسطة الدم إىل أعضاء اجلسم املختلفة ويفرِّ

واحلظائر واملرعى. 
•  تؤدي اإلصابة فوق احلادة أحيانا إىل نفوق احليوان رسيعًا قبل ظهور األعراض أو خالل 48 ساعة من 

ظهورها ولكن يف معظم األحيان يدوم املرض لبضعة أيام قبل موت احليوان. 

املشاهدات قبل الذبح:
1- النوع اإلنتاين شديد احلّدة:

•  محى يصاحبها اكتئاب وفقد للشهية.
•  إسهال أصفر ومدّمم أحيانًا وجفاف. 

•  تشاهد مضاعفات أخري إذا ظل احليوان حّيًا لبعض الوقت، وتشمل:
•  ورم مؤمل باملفاصل. 

•  التهاب رئوي وضيق بالتنفس. 
•  أحيانًا التهاب باملخ والسحايا مصحوبًا بأعراض عصبية. 

•  قد يموت احليوان خالل أسبوع من بداية هذه األعراض، أما احليوانات التي تشفى ظاهريًا فقد تصبح 
حاملة للميكروب مما جيعلها مصدرًا مستدياًم للعدوى يف القطيع.

ب( التهاب األمعاء احلاد )النزلة املعوية(:
    يحُشاهد يف احليوانات الكبرية - خاصة يف أواخر احلمل أو بعد الوالدة – كام حيدث أحيانًا يف العجول. 

وتشمل األعراض:
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•   محى عالية يصاحبها اكتئاب وفقد للشهية.

•  إسهال مائي مدّمم أو خملوط باملخاط، كريه الرائحة، يصاحبه أحيانًا حتزق وأمل يف البطن. 
•  جفاف وغور العينني.

•  انخفاض عدد كرات الدم البيض مما يمهد لإلصابة ببعض امليكروبات األخري.
•  ينفق احليوان رسيعًا يف احلاالت شديدة احلدة.

بالشهية، وهزال، وأحيًانا  فتتميز بإسهال متوسط، ومحى طفيفة، وانخفاض  أما احلاالت األقل حّدة    •
يسبب اإلجهاض يف البقر احلاملة.

ج( التهاب األمعاء املزمن: 
•  يشاهد يف البقر الكبرية وغالبًا ما يعقب املرحلة احلادة ويسّبب:.

•  إسهال مزمن وهزال وجفاف.
•  محى متقطعة. 

•  أحيانًا يوجد دم أو خماط قليـل يف البـراز.

املشاهدات بعد الذبح:
•  يف احلاالت اإلنتانية تحُشاهد بقع نزفية حتت األغشية املصلية واألغشية املخاطية كام يحُشاهد أحيانا ورم 

غيمي أو استحالة دهنية يف األعضاء احلشوية.
•  يف االلتهاب املعوى احلاد يشاهد:

 Salmonella  التهاب خماطي أو نزيف حاد وقد حيدث التهاب نخرى يف حالة اإلصابة بساملونيلة التيفوئيد  •
typhimurium).

•  تضخم بالعقد الليمفية ومتّيعها واحتواءها عيل بقع من النزف. 
•  تضخم الكبد واحلوصلة املرارية والتهاهبا وأحيانًا استحالة دهنية بالكبد.

•  بقع نزفية يف التامور وشغاف القلب وحتت األغشية املصلية األخرى. 
.(Salmonella dublin) التهاب األنفحة يف حالة اإلصابة بساملونيلة دبلن  •

•  يف التهاب األمعاء املزمن ّبشاهد: 
•  التهاب خماطي مزمن يف األمعاء مع وجود مناطق نخرية يف األمعاء الغليظة.

•  تضخم بالعقد الليمفية والطحال.
•  هزال الذبيحة وجفافها.

احلكم:إعدام كيل للذبيحة.
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التشخيص التفريقي:
جيب تفرقة عدوي الساملونيلة عن األمراض التي تحُسّبب أعراضًا مشاهبة كاإلسهال احلاد واإلنتان الدموي 
رضورة  مع  وتصنيفه،  املسبب  امليكروب  بعزل  املخترب  يف  الساملونيلة  عدوي  تأكيد  ويتم  عديدة.  وهي 
حتليل العلف وماء الرشب. يف حاالت اإلنتان الدموي يمكن عزل البكرتيا من الدم، واألمعاء، والكبد، 
واحلوصلة املرارية، والعقد الليمفية. أما يف حالة االلتهاب املعوي املزمن فيتم عزل امليكروب من اآلفات 

املرضية يف األمعاء. 

 (Actinobacillosis; Wooden tongue) :18- د�ء �لل�سان �ملتخ�ّسب
•  مرض بكتريي يصيب – بصفة رئيسة - البقر من مجيع األعامر ويشاهد عادة كحاالت فردية. كام يصيب 

الغنم واحليوانات األخرى ولكن بدرجة أقل وينتقل أحيانًا إيل اإلنسان. 
 Sulfur granules) يميز يالتهاب مزمن وبؤر صديدية حتتوي عيل حبيبات صفر )تسّمي احلبيبات الكربيتية  •
للجهازين  املخاطية  األغشية  وأحيانًا يف  بالرأس،  الليمفية  والعقد  اللسان  الطرّية خصوصًا  األنسجة  يف 
اهلضمي والتنفيس، ونادرًا يف األعضاء احلشوية مثل الكلية والكبد. وهذه احلبيبات الصفر هي كتل من 

املستعمرات البكتريية.
خالل  من  الطرية  األنسجة  وتغزو  الفم  داخل  تعيش   Actinobacillus lignieresii تسّمي  بكرتيا  تسببه    •

اخلدوش يف الفم واللثة واللسان.
•  تنتقل العدوي أساسًا عن طريق اخلدوش يف الفم الناجتة عن تناول أعالف أو حبوب خشنة، أو أشواك 
فرز امليكروب بكثرة يف الصديد ويلّوث الرتبة، إال أنه ال يعيش طوياًل  يحُ أو أجسام حاّدة يف املرعي. كام 

خارج اجلسم.  
  

 املشاهدات قبل الذبح وبعده:
1- البقر: 

•  تتمركز اإلصابة يف اللسان مسببة احلالة املساّمة »اللسان املتخشب« حيث يكون اللسان متوّرمًا وصلبا 
املصابة األخرى(  اللسان )واألعضاء  املزمن والتلّيف، مع وجود خراجات متعّددة يف  بسبب االلتهاب 

رض حيتوى عيل حبيبات صفراء )احلبيبات الكربيتية(. ويالحظ أحيانا:  مملوءة بصديد خمحُ
وخلف  النكفية  )خصوصًا  واحللق  الرأس  يف  الليمفية  العقد  يف  وأمل  وتضخم  مماثلة  إصابة  وجود    •

البلعومية(. 
•  قروح يف اللسان والفم وبالتايل زيادة إفراز اللعاب. 

•  عدم القدرة عيل األكل واالبتالع وبالتايل اهلزال.
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•  عند فحص الذبيحة، تشاهد اآلفات املذكورة أعاله وأبرزها:
•  تضخم اللسان وتليفه بشّدة مع وجود تقرحات و عقيدات مملوءة بالصديد واحلبيبات الصفر )الشكل 

رقم 86(.
•  تليف وآفات حبيبومية(granulomatous lesions)  وخراجات يف العقد الليمفية املصابة.

•  تضخم اجلزء األسفل من املرئ. 
واملرئ،  التنفيس،  اجلهاز  العليا من  املصلية، واألجزاء  احلنجرة، واألغشية  أحيانًا عقيدات وقروح يف   •

والكرش، والشبكية، وقد  متتد إيل  الكبد والكيل. 

     

الشكل رقم)86(. لسان بقرة مصابة باللسان اخلشبي. الحظ توّرم اللسان واحتواءه عيل كتل مصفرة وحبيبات.

2- الغنم: 
•  باإلضافة إيل اللسان والعقد الليمفية، تشاهد آفات املرض )التهابات صديدية وتليف( أحيانًا يف اجللد، 

والرئتني، والرضع واألنسجة الطرية األخري.
•  كام يشاهد أحيانًا التهاب الرببخ يف الكباش. 

احلكم:
•  يف اإلصابة النشطة واملصحوبة بالتهاب متطّور يف العقد الليمفية ونسيج الرئة تحُعدم الذبيحة بأكملها. 

بقية  عن  ويفرج  املصابة  العقد  إزالة  يتم  فقط،  الليمفية  العقد  عىل  وقارصة  طفيفة  اإلصابة  كانت  إذا    •
الذبيحة بام يف ذلك الرأس واللسان بدون رشوط. 
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•  إذا كانت اإلصابة حمصورة يف اللسان وال توجد إصابة يف العقد الليمفية أو أي عضو آخر، يفرج عن 
بقية الذبيحة والرأس بدون رشوط بعد إعدام اللسان.  

التشخيص التفريقي: 
تفرقته  وجيب  الترشحيية  واآلفات  األعراض  أساس  عيل  عادة  املتخشب«  »اللسان  مرض  تشخيص  يتم 
عن: السل؛ األورام؛ احلبيبومات الناجتة عن اإلصابات الفطرية؛ خراجات العقد الليمفية؛ بعض أنواع 
الطفيليات. لتأكيد التشخيص جيمع الصديد املحتوي عيل احلبيبات الصفر ويسحق بني رشحيتني زجاجيتني 

ويصبغ بصبغة جرام وفحصه حتت املجهر.

  (Actinomycosis):19. �لتام �لفكي
البقر  – وخصوصًا  البقر من مجيع األعامر  •  مرض بكتريي حبيبومي مزمن يشاهد كحاالت فردية يف 

الصغرية - وإن كان أقل حدوثًا من »اللسان املتخشب.« ويشاهد نادرًا يف الغنم واخليل واإلنسان. 
•  يتميز بنشوء ورم صلب وغري متحرك تتخلله خراجات ونواسري يف عظام الفك السفيل أو العلوي.   

ببطء  يتطور   (Osteomyeilitis) العظام  ونقيء  الفّكني  مزمن يف عظام  صديدي  التهاب  الورم عن  ينتج    •
مستغرقًا عّدة شهوًر ليصل إيل حجم كبري نسبيا. ومتتد اإلصابة أحيانًا إيل العظام األنفية ونادرًا إيل األنسجة 

الطرية كالقناة اهلضمية
Actinomyces bovis وهي تعيش مثلها مثل بكرتيا اللسان املتخشب  •  تسببه بكرتيا تسّمي الشعّية البقرية 
وخصوصًا  القاسية  األنسجة  إيل  حتي تصل  األنسجة  وتغزو  الفم  – داخل   Actinobacillus lignieresii  -
عظام الفكني من خالل اخلدوش الناجتة عن استخدام أعالف أو حبوب خشنة أو التهام أشواك وحشائش 
مشوكة أو أجسام حاّدة يف املرعي، كام تدخل إيل عظام الفك من خالل اخلدوش يف اللثة الناجتة عن خروج 

األسنان يف احليوانات الصغرية.     
 .Actinobacillus lignieresiiو Actinomyces bovis  يف حاالت نادرة حتدث إصابة مشرتكة بنوعي  •

املشاهدات قبل الذبح:
•  ورم صلب ومؤمل يف الفك السفيل(mandible)  )الشكلني رقام 87، 88( أو العلوي (maxilla) ونادرًا يف 

عظام األرجل.
•  يف احلاالت املتقّدمة، توجد جيوب صديدية ونواسري قي الفك خترج من خالهلا كمّيات قليلة من صديد 

أصفر لزج وخشن حيتوي عيل حبيبات صفر )حبيبات الكربيت(.
•  تقّرحات يف اللثة والفم وزيادة يف إفراز اللعاب. 
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•  عيل العكس من »اللسان املتخّشب« ال تصاب العقد الليمفية املوضعية.
األعراض  أول  التنفس  ضيق  يكون  )أحيانا  األنفية  العظام  إيل  اإلصابة  امتّدت  إذا  التنفس  صعوبة    •

الظاهرية للمرض(. 
•  عند إصابة القناة اهلضمية بعاين احليوان من سوء اهلضم والنفاخ واإلسهال.

•  يف احلاالت املتطّورة، يعاين احليوان من صعوبة يف املضغ ويصاب باهلزال.     

الشكل رقم)87(. تأم الفك يف بقرة؛ الحظ تضخم الفك املصاب.

 املشاهدات بعد الذبح:
بيبني  •  تضخم الفك واحتواءه عيل كتل من العظام الرقيقة، تشبه أقراص العسل وبداخلها صديد أصفر ححُ

ومن حوهلا طبقة سميكة من األلياف.
•  يف حالة إصابة القناة اهلضمية، تشاهد آفات حبيبومية متلّيفة خصوصًا يف اجلزء األسفل من املرئ واجلزء 

األمامي من الشبكية. وقد يشاهد أيضًا التهاب طفيف يف األنفحة واألمعاء. 
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الشكل رقم)88(. تأم الفك يف بقرة؛ تضخم عظم الفك ووجود فجوات يف مواضع النواسري والنخر يف العظم.

احلكم:
•  يف اإلصابات املوضعية، يفرج عن الذبيحة بعد التخلص من الرأس. 

•  إذا شوهدت آفات التهابية نشطة ومتطّورة يف أكثر من عضو من أعضاء اجلسم الداخلية - باإلضافة إيل 
الفك - أو كانت الذبيحة هزيلة فيتم إعدام الذبيحة كلّيًا. 

  
التشخيص التفريقي: 

جيب تفرقة تأم الفك األورام؛ والتهابات األسنان؛ والتهابات العظم والتقيء الناجتة عن أسباب أخري 
غري بكرتيا تأم الفك. ولتأكيد التشخيص بمكن سحق الصديد املحتوي عىل احلبيبات الصفر بني رشحيتني 

وصبغته بصبغة جرام وفحصه للبكرتيا حتت املجهر. 
 

(Bovine Farcy; Bovine Nocardiosis) :)20- نوكارديا �لبقر )�جُلّقيل
•  مرض حبيبومي مزمن يسّبب اهلزال يف البقر. 

•  تسببه بكرتيا Nocardia farcinica )تصيب كذلك اإلنسان(.
•  تنتقل العدوي إيل البقر غالبًا عن طريق اجلروح واخلدوش اجللدية كاجلروح الناجتة عن األشواك والقراد 

وغريه. 
ووجود  الشديد  تضخمهام  إيل  يؤدي  مما  اجللد  حتت  الليمفاوية  والعقد  األوعية  بإصابة  املرض  يتمّيز    •
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ملشاهدة  الصديد  من  مسحات  بفحص  إال  السل  درنات  عن  متييزها  يستحيل  فيهام  متجبنة  خراجات 
والعقد  والطحال  والكبد  الرئتني  مثل  الداخلية  األعضاء  يف  مماثلة  خراجات  تشاهد  وأحيانًا  البكرتيا. 

الليمفاوية املرتبطة هبذه األعضاء.

احلكم: كام يف السل.

التشخيص التفريقي: جيب تفرقة جّقيل البقر عن السل البقري.

(Mastitis) :21- �لتهاب �ل�سرع
•  تسببه يف أغلب األحيان البكرتيا، خصوصًا بعض أنواع البكرتيا العنقودية والسبحية املوجودة بشكل 
طبيعي يف الرضع، إضافة إيل أنواع أخري خمتلفة من البكرتيا وبعض أنواع الفطريات واخلامئر )اإلجهاض 

الفطري( واملفطورات والفريوسات والركتسية.
•  قد يكون حادًا أو حتت احلاد أو مزمنًا حسب رضاوة العامل املسبب ودرجة املقاومة لدى البقرة.

املشاهدات قبل الذبح:
- يف احلاالت احلادة:

•  يكون الربع املصاب متوّرمًا، وساخنًا، ومؤملا، وحممّرًا أو أزرق اللون )الشكل رقم 89( وأحيانًا مملوء 
بالصديد )الشكل رقم 90( وقد يصاب أكثر من ربع.

•  أحيانًا يكون التهاب الرضع احلاد مصحوبًا بحمى واكتئاب وفقد للشهية.
•  يالحظ تغري شكل احلليب ولونه وطعمه وأحيانًا وجود جتلطات ودم يف احلليب.

•  كام يالحظ تضخم العقد الليمفية فوق الرضع.    
املشاهدات بعد الذبح:

•  عالمات االلتهاب احلاد وتورم حشوة الرضع واصفرارها. 
•  تضخم العقد الليمفية فوق الرضع وكذلك العقد الليمفية احلرقفية والقطنية.

ملحوظة: يف احلاالت حتت احلادة ال تشاهد أعراض مرضية أو عالمات واضحة يف الرضع وال يمكن 
الربع  تليف  فيالحظ  املزمنة  احلاالت  يف  أما  الرضع.  التهاب  اختبارات  بواسطة  إال  احلالة  عن  الكشف 

املصاب وتصلبه. 
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الشكل رقم)89(. التهاب رضع حاد مصحوب بزرقة يف جلد الرضع يف بقرة.

الشكل رقم)90(. التهاب صديدى حاد وخراج يف رضع بقرة.
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احلكم: 
امليكروب يف اجلسم وكذلك يف حالة  بإنتان دموي وانتشار  التهاب الرضع احلاد املصحوب  •  يف حالة 

التهاب الرضع الغنغريني يتم إعدام الذبيحة واألحشاء بالكامل.
•   يف االلتهاب املوضعي غري املصحوب بمضاعفات أخرى يفرج عن الذبيحة )حيث أن الرضع تتم إزالته 

يف مجيع األحوال عند جتهيز الذبائح(. 

 (Metritis):22- �لتهاب �لرحم
التهاب بكتريي شائع يف البقر ويرتبط حدوثه يف معظم األحيان ببعض املشكالت املتعلقة بالوالدة مثل 
احتباس املشيمة، تعرس الوالدة، وحدوث جروح يف عنق الرحم واملهبل أثناء الوالدات املتعرسة مثل والدة 

التوائم. 
   

املشاهدات قبل الذبح:
•  محى عالية واكتئاب وإعياء عام.

•  ضعف العضالت.
•  تزول إفرازات مدمّمة كرهية الرائحة من املهبل.

•  احتباس الشيمة يف معظم األحيان.

املشاهدات بعد الذبح:
•  التهاب الرحم، وترّهله، وتضخم بطانته، وانتشار بقع نزفية عيل غشاءه اخلارجي. 

 .) Pyometr احتواء الرحم عيل نضح بني كريه الرائحة، وأحيانًا امتالءه بصديد أصفر )قيح الرحم  •
•  التهاب صفاقى )بريتوين( وتضخم بالعقد الليمفية يف منطقة احلوض.

•  ورم غيمي أو استحالة دهنية يف األعضاء احلشوية مثل الكبد والكيل وعضلة القلب، وكذلك احتقان 
العضالت وأحيانًا نخر دهني يف منطقة البطن.

احلكم: 
•  إعدام كيّل للذبيحة يف حالة التهاب الرحم احلاد املصحوب بإنتان أو انسامم دموي.

•  إفراج عن الذبيحة يف حالة االلتهاب املزمن غري املصحوب باالنساممية.   

23- �لتهاب �ل�سبكية و�لتامور �لوخزي:
 (Traumatic reticulo-pericarditis; Hardware Disease; Traumatic Reticulo-peritonitis):

املواد  تبتلع خمتلف  تبتلعه مع غذاءها وبالتايل فإهنا  بام  البقر والغنم واملجرتات األخرى كثريًا  ال تكرتث 
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مع الغذاء ثم جترت الغذاء لتقوم بمضغه. وكثريًا ما تلتهم بعض املواد الغريبة كاألخشاب واحلجارة والعظام 
والورق واألقمشة وقد تبتلع أيضًا بعض األجسام املعدنية احلادة كاملسامري واإلبر وقطع األسالك وغري ذلك. 
تظل هنالك  الشبكية وقد  أو  القلنسوة  مبارشة يف  فإهنا تسقط  الكرش  إيل  احلادة  تلك األجسام  فإذا وصلت 
بدون أن تؤثر عيل احليوان، ولكنها أحيانا تشتبك مع الثنيات املوجودة يف بطانة الشبكية مسببة وخزًا موضعيًا 
والتهابًا بسيطًا يف جدار الشبكية أو تتحرك نتيجة حلركة الشبكية لتخرتق جدار الشبكية حتى تصل إيل التجويف 
الصفاقي جالبة معها حمتويات الشبكية وامليكروبات ومسببة التهابًا موضعيًا أو منترشًا يف الصفاق. كام أن اجلزء 
األمامي البطني جلدار الشبكية قريب جّدًا من احلجاب احلاجز والقلب وإذا متكن جسم حاد  )مسامر أو إبرة 
مثاًل( من التثبت يف ذلك اجلزء من جدار الشبكية فمن املمكن أن تدفعه حركة الشبكية أو سقوط احليوان أو 
متّدد الرحم يف مراحل احلمل املتقّدمة إيل اخرتاق جدار الشبكية واحلجاب احلاجز والوصول إيل جتويف الصدر 
جالبًا معه امليكروبات ومسببًا التهاب اجلنبة وأحيانًا خراجات يف الرئة أو البلعوم. ويمكن للجسم احلاد أن 

يصل أحيانًا إيل القلب مسببًا التهابًا وخزيا شديدًا يف تامور القلب وغري ذلك من مضاعفات.  
أما إذا عرب اجلسم احلاد اجلزء اخللفي من الشبكية فقد يصل إيل الطحال أو الكبد مسببًا فيها خراجات 

والتهابات.  

املشاهدات قبل الذبح:
•   مظاهر األمل وتشمل: األنني؛ اصطكاك األسنان؛ تقويس الظهر و«شفط« البطن.

•  متديد الرأس والرقبة والوقوف بحيث تكون األرجل األمامية متباعدة مع عدم الرغبة يف احلركة.
•  محى وزيادة معدالت التنفس ورضبات القلب.

•  فقد الشهية.
•  ضعف عام وانخفاض يف إنتاج احلليب )إذا كانت البقرة حلوبة(. 

•  عرس هضم، وضعف االجرتار، وأحيانًا نفاخ طفيف، وترّبز متقّطع وغالبًا ما يكون الرباز جافًا وفيه 
خماط. 

•  موت مفاجئ.

املشاهدات بعد الذبح:
•  التصاقات وخراجات يف الكرش والشبكية والتهابات بالصفاق وأحيانًا خراجات يف الطحال أو الكبد 

أو الرئة أو القص.
•  التهاب فربيني وخزي يف تامور القلب ويتميز بتضخم التامور، وتغري لونه، وامتالء الكيس التاموري 
بكمية كبرية من الصديد مع وجود غشاء فربيني )ليفيني( عيل التامور )الشكل رقم 91( والتصاقات بينه 

وبني الرئة أو احلجاب احلاجز.
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•  وجود أجسام معدنية حادة مثل املسامري واإلبر وقطع األسالك الخ يف الشبكية أو يف التامور )الشكل 
رقم 92( أو الرئتني الخ. 

•  أحيانا خراجات يف الرئتني والتهاب صديدي يف غشاء اجلنبة وسوائل يف جتويف الصدر. 

الشكل رقم)91(. التهاب التامور الوخزي؛ ويالحظ تضخم التامور ووجود غشاء ليفيني عىل سطحه.

الشكل رقم)92(. التهاب الشبكية والتامور الوخزى؛ الحظ وجود عّدة مسامري صدئة يف التامور مصحوبة بالتهاب فربيني شديدة.
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احلكم:
• إعدام كيّل للذبيحة واألحشاء يف احلاالت التالية:

•  التهاب صفاقي منترش ومصحوب باالنساممية.
التهاب تامورى وخزي حاد مصحوب بحمى، مع وجود كمية كبرية من الصديد والنضح يف كيس    •
الكبد  مثل  احلشوية  ألعضاء  استحالة  أو  لألعضاء  السلبي  كاالحتقان  دورانية  اضطرابات  أو  التامور، 

والكيل، أو صدور رائحة كرهية.
•  التهاب وخزي مزمن يف الشبكية والصفاق مع وجود خراجات يف الرئة، أو التهاب صديدى يف التامور 

. (Hydrothorax)وغشاء اجلنبة والتصاقات بني األعضاء املتجاورة، وموه الصدر
•  يف الذبيحة املصابة بالتهاب تاموري حتت احلاد يتم إفراج مرشوط باملعاجلة احلرارية عن الذبيحة بعد 

إعدام القلب والتأّكد من عدم وجود بكرتيا ممرضة أو بقايا مضادات حيوية.
إعدام األجزاء  يتم  بأعراض جهازية،  املصحوب  املزمن غري  والتاموري  الصفاقي  االلتهاب  •  يف حالة 

املصابة ويفرج عن بقية الذبيحة بدون رشط.   
  

التشخيص التفريقي: 
يتم تشخيص املبدئي عيل أساس األعراض واآلفات الترشحيية والتاريخ املريض وقد يتعني أحيانا تفرقه 
املرض عن األمراض األخرى املسببة ألعراض أو آفات مرضية مشاهبة. ولكن تشخيص احلالة سهل ومن 
األساليب املستخدمة يف التشخيص توقيف احليوان حيث تكون رجله األمامية يف مكان أعيل من األرجل 
اخللفية مما يؤدى إيل ختفيف أعراض األمل وإحساس احليوان باالرتياح. ويتأكد التشخيص باستخدام جهاز 

. (Metal detector)الكشف عن املعادن

(Endocarditis) :24- �لتهاب �ل�سغاف
يتمركز التهاب الشغاف )بطانة القلب( عادة يف الصاّممات ويحُشّكل يف كثري من األحيان أحد مضاعفات 
إيل صاّممات  املوضع  تلك  من  أحيانًا  البكرتيا  تنتقل  الرضع وغريمها حيث  أو  الرحم  البكتريي يف  االلتهاب 
  (Corynebacteriumومن أهم مسبباته يف البقر البكرتيا الوتدية القيحية .(Bacteremia) القلب عن طريق جترثم الدم
(pyogenes والبكرتيا السبحية (Streptococci) وبعض األنواع املصلية لإلرشيكا القولوتية  (Escherichia coli)التي 

– حيث  الرئتني  إيل  ومنه  القلب  من  األيمن  اجلانب  إيل  لتصل   (emboli) ضاّمت      شكل  يف  الدم  إيل  تنتقل 
تسبب أحيانًا خراجات وجلطات رئوية – ومن ثم إيل اجلانب األيرس من القلب. وهبذه الطريقة تسبب البكرتيا 

التهاب وخراجات يف صاّممات القلب كام تنتقل إيل أعضاء أخري مثل الطحال والكيل.
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املشاهدات قبل الذبح:
•  محى متوسطة وضعف عام.

•  أنني أثناء التنفس.
•  شحوب باألغشية املخاطية.

•  موت مفاجئ.
املشاهدات بعد الذبح:

•  آفات تنبتية قرنبيطية الشكل أو تشبه الثآليل يف صاّممات القلب.
والكليتني  والكبد  الرئتني  وخصوصًا  األخرى  األعضاء  خمتلف  واحتشاءات  (Infarcts)يف  صاّمت    •

والطحال. 

احلكم:
•  تعدم الذبيحة إذا كان التهاب الشغاف مصحوبًا بخراجات واحتشاءات يف األعضاء األخري مثل الكبد 

والرئة والكليتني.
معاجلتها  برشط  الذبيحة  بقية  عن  ويفرج  القلب  يحُعدم  جهازية  بآقات  املصحوبة  غري  احلاالت  يف    •

حراريًا. 
•  يف حالة تلّيف الثآليل يف الصاممات يعدم القلب وبفرج عن بقية الذبيحة بدون رشوط. 

أمراض المتدّثرات )الكالميديا(
(Chlamydial Diseases)

يمثل جنس املتدّثرات (Chlamydia) جمموعة فريدة من الكائنات الدقيقة التي ال تتكاثر إال داخل اخلاليا 
احلية. وتسبب هذه امليكروبات عّدة أمراض يف اإلنسان واحليوانات والطيور ومنها بعض األمراض املشرتكة 
اخلطرية مثل محى الطيور )محى الببغاء(. أما أهم األمراض التي تسببها املتدّثرات يف احليوانات الزراعية فهي: 

•  اإلجهاض الوبائي يف البقر.
•  اإلجهاض املتوطن يف الغنم واملعز.

 BUSS Sporadic Bovine Encephalomyeilitis (SBE). التهاب املخ والنخاع الشوكي باألبقار أو مرض  •
•  التهاب املفاصل املتعددة يف املجرتات )بقر؛ غنم؛ معز الخ(. 

•  التهاب القرنية واألجفان املعدي يف الغنم  )التهاب امللتحمة اجلريبى؛ أو التهاب القرنية املعدي(. 



151 أمراض البقر

•  أمراض أخرى خمتلفة مثل التهاب الرضع أحيانًا يف الغنم وااللتهاب الرئوي والتهابات العينني واألمعاء 
يف البقر.

جها�ص �لوبائي يف �لبقر: 1- �لإ
•  تسببه متدّثرات )كالميديا(  من نوع Chlamydia psittaci وهو من األمراض املتفشية يف عّدة دول بام فيها 

اململكة العربية السعودّية.
•  تنتقل العدوى إيل احليوانات غالبًا عن طريق الفم وأحيانًا باالستنشاق أو عن طريق االتصال اجلنيس. 

كام أن العديد من أنواع الطيور حتمل هذه امليكروبات يف أمعاءها وتفرزها يف الرباز مما يؤدي إىل التلوث.

املشاهدات قبل الذبح: 
•  إجهاض خاصة بني العجالت البكاري. 

•  حيدث اإلجهاض عادة يف الشهرين األخريين للحمل ولكن من اجلائز أن حيدث يف أي وقت بعد الشهر 
الثالث من احلمل، وقد يولد اجلنني نافقًا يف هناية احلمل أو ينفق بعد الوالدة بقليل، ولكن ذلك ال يؤثر 

كثريًا عىل خصوبة األبقار يف املستقبل.
•  قد تشاهد أيضًا أعراضًا أخرى كالتهاب ملتحمة العني والتهاب املفاصل املتعّددة.

 
املشاهدات بعد الذبح: 

•  يف معظم األحيان ال توجد تغرّيات مميزة حيث ترتكز اآلفات الترشحيية يف املشيمة واجلنني املجهض.
  

احلكم:
عند االشتباه يف هذا املرض جيب حجز الذبيحة وإرسال عينات )من مصل الدم وإفرازات اجلهاز التناسيل 
الذبيحة بحذر  التعامل مع  الذبيحة. وجيب  تأكيده تعدم  املخترب ويف حال  الزلييل( إيل  األنثوي والسائل 

حيث أن املتدّثرات تنتقل بسهولة إيل اإلنسان. 
        

التشخيص التفريقي:جيب تفرقة املرض عن مسببات اإلجهاض والتهابات العينني واملفاصل األخرى.

 Sporadic Bovine Encephalomyeilitis  :2- �لتهاب �ملخ و�لنخاع �ل�سوكي يف �لبقر

املتحدة  الواليات  ذلك  يف  بام  العامل  أنحاء  من  كثري  يف  ويوجد   Buss مرض  باسم  املرض  هذا  يعرف    •
األمريكية واسرتاليا واليابان وبعض الدول األفريقية وبلدان رشق أوربا.

•  تسببه أحد عرتات Chlamydia psittaci حيث عزلت من املخ والنخاع الشوكي والعقد الليمفية واألعضاء 
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الداخلية للبقر املريضة. كام عزلت من البول والرباز. 
•  يصيب البقر من األعامر املختلفة ويشاهد عادة كحاالت فردية.

•  فرتة احلضانة: ترتاوح من 6 أيام إىل شهر.
املشاهدات قبل الذبح: 

•  مخول واكتئاب وفقد الشهية يف املراحل األولية من املرض. 
•  محى تدوم حتى ينفق احليوان أو يشفى.  

•  ضيق بالتنفس، ونزول لعاب غزير من الفم. 
•  أحيانًا إسهال طفيف. 

•  أبرز عالمات املرض هي األعراض العصبية، وتشمل: 
•  اختالل امليش. 

•  امليش يف دوائر. 
•  الرتنح أو السقوط. 

•  هزال تدرجيي وأخريًا إعياء مفرط وشلل.
•  يدوم املرض 10-14 يومًا يف املتوسط وأحيانًا يدوم حوايل شهر وتبلـغ نسبة النفوق %50.

املشاهدات بعد الذبح:  
أثناء الطور احلاد: 

•  احتقان واستسقاء باملخ. 
•  رشح يف جتاويف البطن والصدر والتهاب يف غشاء اجلنبة وشغاف القلب. 

•  أحيانًا التهاب رئوي. 

ملحوظة: ال يتضح التهاب املخ والنخاع الشوكي إال بالفحص النسيجي يف املخترب وهو التهاب ال 
صديدي يصحبه ارتشاح للخاليا الليمفية حول األوعية الدموية. 

احلكم:إعدام كيّل للذبيحة يف حاالت اإلصابة احلاّدة واملحمومة.

التشخيص التفريقي: 
والسعار  كالسعار  البقر  يف  عصبية  أعراضًا  تسبب  التي  األخرى  األمراض  من   Buss مرض  تفرقة  جيب 
الكاذب وجنون البقر واملاء القلبي وال يتأكد التشخيص إال بالطرق املخربية كعزل امليكروب من املخ أو 

إجراء فحص نسيجي للجهاز العصبي املركزي، أو بعض االختبارات املصلية.
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أمراض المفطورات )الميكوبالزما(
(Mycoplasmal Diseases)

1- ذ�ت �لرئة و�جلنبة �ل�ساري �لبقرى )�للتهاب �لرئوي �لبللوري �ل�ساري �لبقرى(:  
Contagious Bovine Pleuropneumonia (CBPP)

•  مرض تنفيس شديد العدوى تسببه مفطورة تسمي   Mycoplasma mycoides mycoides. يصيب البقر واجلاموس 
ويعترب من أهم أمراض املفطورات ما يف هذه احليوانات )بينام تعترب الغنم واملعز واإلبل مقاومة له(.

•  متوطن يف أفريقيا وآسيا بام يف ذلك عّدة دول عربية.
فرتة احلضانة: عادًة بضعة أسابيع ولكنها متباينة وقد ترتاوح من عّدة أيام إيل عّدة شهور.

طريقة انتقال العدوي: خيرج امليكروب بكمية كبرية يف اإلفرازات األنفية للحيوانات املريضة أو احلاملة 
للعدوى ويف زفريها وينتقل إىل احليوانات املخالطة عند استنشاقها للرذاذ املتطاير امللوث بامليكروب. كام يفرز 
امليكروب يف اللعاب والبول واحلليب. وتساعد الرطوبة العالية وبرودة اجلو وازدحام احليوانات عيل انتشار 
املرض بينها. ومن أكرب املشاكل أن حوايل 20% من البقر تظل حاملة للميكروب بعد شفاءها ظاهريًا. وتعترب 

تلك احليوانات املصدر األسايس النتشار املرض.

املشاهدات قبل الذبح: 
قد يكون املرض حادًا ولكنه عادة حتت احلاد أو مزمن ويتطّور ببطء، وأهم أعراضه:

•  محى. 
•  ضيق التنفس وبالتايل يصبح التنفس رسيعًا وضحاًل ومصحوبًا بتمديد الرأس والرقبة واتساع فتحتي 

األنف وتباعد الرجلني األماميتني للحيوان.
•  سعال لنّي متقطع ومؤمل تزداد حّدته مع مرور الوقت وتقّدم املرض. 

•  أعراض أمل مثل تقّوس الظهر واصطكاك األسنان و تنكيس الرأس واألنني عند الضغط عيل الصدر. 
•  عند فحص احليوان بالسامعة، تسمع »خرخرة« رطبة يف الصدر بينام يدّل الطرق عيل الصدر عيل وجود 

مناطق صمّية (consolidated) يف منطقة الرئتني.
•  اكتئاب وفقد للشهية واهلزال وعدم رغبة يف احلركة. 

•  يف العجول الصغرية حتدث أحيانًا مضاعفات أخري ومنها التهاب املفاصل وتورمها مما يسبب العرج 
كام حيدث نادرًا التهاب يف صاّممات القلب.

•  تبلغ نسبة النفوق يف املتوسط 30 – 40% )وقد تصل إيل %70(.
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املشاهدات بعد الذبح:
احلشوي  بقسميه  اجلنبة  غشاء  إيل  ويمتد  واحدة  رئة  عادة  يصيب  )بللورى(  جنبي  رئوي  التهاب    •

واجلداري.
•  يالحظ ما ييل يف الرئة املصابة )الشكل رقم 93(.

•  تكّبد الرئة وتصّلبها.
•  تعدد ألوان الرئة

•  اتساع الفسحات الفاصلة بني فصوص الرئة مما يعطيها شكاّل رخاميًا ممّيزًا.
•  وجود شقف رئوية )مناطق هبا نخر وحماطة بألياف(

•  وجود مادة فربينية سميكة عيل سطح الرئة وفوق غشاء اجلنبة.
•  التهاب غشاء اجلنبة )الغشاء البللوري( وزيادة سمكه واحتقانه أو تغرّي لونه

•  التصاقات بني أغشية اجلنبة والرئة واحلجاب احلاجز وتامور القلب.
•  إفرازات التهابية يف جتويف الصدر.   

الشكل رقم)93(. ذات الرئة الساري يف البقر؛ يبني اشكل تعدد األلوان واملظهر الرخامي للرئة ووجود مناطق نخر وشقف.

احلكم: 
•  إعدام كيل يف حالة الذبيحة املحمومة؛ أو عدم كفاية اإلدماء؛ أو وجود ارتشاحات مصلية يف الصدر 
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واهلزال.
•  اإلفراج عن ذبائح احليوانات يف حالة الشفاء وعدم وجود عالمات مرضية جهازية مع إعدام الرئتني 

واألعضاء املتأثرة.

التشخيص التفريقي:
الرئة  ذات  متييزها عن  الرئة يصعب  تغريات يف  يسبب  )الذي  الشحن  املرض عن محى  تفرقة هذا  جيب 
الساري مثل الشكل الرخامي للرئة وتكّبدها ووتعدد ألواهنا )ملحوظة: ال توجد شقف رئوية يف مرض 

الباستوريلة(. ويتأكد التشخيص باالختبارات املصلية و عزل امليكروب.

أمراض الركتسية
(Rickettsial Diseases)

  (Q-Fever):1- �حلمى �ملجهولة
يحُعرف مرض احلّمى املجهولة بأسامء عديدة أخرى منها: محى املسالخ ومحى األميال التسعة واحلّمى    •

األسرتالية ومحى كوينزالند واحلّمى األمريكية.
•  تسّببه ركتسية )كوكسيلة برينت( Rickettsia (Coxiella) burnetti  ويعترب من أهم األمراض املشرتكة بني 

اإلنسان واحليوان )الشكل رقم94(. 

       

الشكل رقم)94(. ريكتسية احلمى املجهولة (Coxiella burnetti) داخل خلية بلعمية.
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•  تدور ركتسية برينت يف الطبيعة بني القراد وبعض ذوات الثدي الربية الصغرية كاألرانب الربية والبندقوط 
كام ينقلها القراد بني احليوانات الزراعية. 

املرض  هذا  أن  إال  الناقل  القراد  برباز  امللّوثة  البقر  جلود  بواسطة  اإلنسان  إيل  أحيانًا  العدوي  تنتقل    •
الركتسية األخرى - ينتقل إيل اإلنسان أساسًا بالعدوى املبارشة، أي بدون حاجة إيل  أمراض  – بخالف 

ناقل من املفصليات وذلك عن طريق االستنشاق والبلع. 
أنه متعدد املصادر وواسع االنتشار يف  •  يكتسب داء احلمى املجهولة أمهية خاصة ألسباب عّدة منها: 
العامل؛ وأن تأثرياته يف اإلنسان متعدّدة ترتاوح من مرض طفيف حمدود األعراض - كالصداع مثاًل - إيل 
تلف الرئتني والكبد والطحال والقلب الخ ويفىض إيل املوت أحيانًا؛ وأن أكثر من مائة نوع  مرض جهازي يحُ
من احليوانات األليفة والربية – بام فيها مجيع احليوانات الزراعية وحيوانات الفصيلة اخليلية واحليوانات 
– حتمل امليكروب املسّبب له. وقد ازدادت أمهّيته يف اإلنسان بشكل كبري يف العقدين األخريين  املنزلية 
بسبب تفيش وباء اإليدز والزيادة املضطردة يف عمليات زراعة األعضاء وغري ذلك من عوامل تؤثر سلبًا 
عيل الكفاءة املناعية لدى بعض الناس. ومن أهم األمور يف وبائياته أن العدوى يف احليوانات عادة غري 
بائنة (silent infection) أي ال تسبب أعراضًا مرضية )باستثناء حاالت نادرة من احلمى الطفيفة واإلجهاض 
أو الرمح والتهاب الرضع(، وبالتايل تظل احليوانات “حاملة” للميكروب وتفرزه يف البيئة لسنوات طويلة 
احليوانات  أنسجة  أثرًا واضحًا يف  يرتك  املجهولة ال  احلمى  ميكروب  فإن  النظر. وأخريًا  تلفت  أن  دون 
استخدام  حيتم  مما  صعب  واملنتجات  األنسجة  تلك  من  وزراعته  عزله  أن  كام  ولبنها  وحلومها  املصابة 

اختبارات مصلية خاصة للكشف عنه. 
بحمى غريبة جمهولة  ومتّيز  أسرتاليا  املجازر يف  عامًا يف عامل  منذ 80  املجهولة  احلّمى  صف مرض  وحُ   •

السبب ولذا سمي باحلمى املجهولة وظل ذلك االسم مستخدمًا بعد اكتشاف املسّبب. 
املقاومة  عالية  مقاومة  يحُكسبها  مما  داخلية  أبواغ  تكوين  بقدرهتا عيل  برينت  تتمّيز ركتسية )كوكسيلة(    •
للعوامل البيئية كاجلفاف وحرارة اجلو، والعديد من املطهرات الكياموية الشائعة، ويحُمّكنها البقاء حية يف 

البيئة وحظائر احليوانات لعّدة شهور أو سنوات وملدة عام تقريبًا يف جسم القراد وبرازه وبيضه.
•  تشكل احليوانات الزراعية املصدر الرئيس النتقال ركتسية احلمى املجهولة إيل اإلنسان نتيجة لوجود 
ذلك امليكروب بكثرة يف رضوعها وأجهزهتا التناسلية وحلومها وإفرازاهتا املختلفة دون أن يحُسبب أعراضًا 
ويعتقد احليوانات املصابة تظل حاملة للميكروب طيلة حياهتا وتفرزه يف حليبها وإفرازاهتا املهببلية وبوهلا 

أثناء الوالدة الطبيعية أو اإلجهاض. 
•  كام توجد الركتسية بكثرة يف مشيمة احليوانات، وحتدث معظم إصابات اإلنسان بني العاملني يف املزارع 
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البيطريني والقاطنني بجوار املزارع نتيجة الستنشاق امليكروب بعد إفرازه وجفافه وتطايره يف  واألطباء 
اهلواء. كام حتدث العدوي نتيجة لتلوث األيدي أثناء العمل باملسالخ أو بسبب رشب حليب غري مغيل من 

حيوانات حاملة للميكروب وقد تنتقل العدوى مبارشة من إنسان إىل آخر.

املشاهدات قبل الذبح:
اللحم  وحيوانات  البقر  يف  املجهولة  احلمى  بركتسية  الطبيعية  العدوى  يف  أعرض  مشاهد  النادر  من    •
األخري ولكن تبني أن العدوي التجريبية بجرعات عالية عن طريق حلمة الرضع يف البقر تسّبب األعراض 

التالية:
•  التهاب حاد بالرضع.
•  اكتئاب وفقد الشهّية.

•  نزول سوائل رائقة من األنف والعينني.
•  ضيق التنفس.

•  إجهاض. 

املشاهدات بعد الذبح:
ال تحُعرف آفات ترشحيية ناجتة عن هذا املرض يف البقر.

احلكم:
ال تؤثر عدوي الركتسية تأثريًا ظاهرًا عيل صحة الذبيحة أو مظهرها وال يتم اكتشافها يف احليوانات إال 
إذا أجريت اختبارات مصلية معينة ولذا فإن حلومها متر بشكل عادى إيل املستهلك. لكن ذلك ال يمنع 
العاملني يف املسالخ من االلتزام بالقواعد الصحية والنظافة والتطهري وارتداء األلبسة الواقية لتقليل فرصة 

انتقال العدوى من أي حيوان حامل.  

املرض يف اإلنسان: 
•  قد تحُسّبب العدوي يف اإلنسان مرضًا طفيفًا أو حتت احلاد أو مرضًا جهازيًا حادًا تصحبه محى ورعشة 
العدوى  تسبب  وأحيانا  احلادة.  باألنفلونزا  تشبه  أعراض  من  ذلك  وغري  باملفاصل  وأوجاع  وصداع 
التهابات بالرئة والكبد والطحال وشغاف القلب واملخ والسحايا وغريها ذلك من مضاعفات قد تكون 

قاتلة إذا أمهلت. 
جد املرض بشكله الطفيف يف اإلنسان واحليوانات يف اململكة العربية السعودية ودول اخلليج العربية  •  وحُ

األخري. 
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Heartwater )2- �ملاء �لقلبي: )�خلدر

 :)”Black Dung Disease“ األسود  الروث  مرض  )مرض الثور املخمور “Drunken Bull Disease”؛ 
والظباء  األيائل  اإلبل وعدد كبري من  واملعز وربام  والضأن  البقر  •  مرض معد حاد غري ساري يصيب 
واسع  وهو  الطبيعة  يف  باختزانه  األخرية  احليوانات  من  خمتلفة  أنواع  وتقوم  األخرى  الربية  واملجرتات 
االنتشار يف أفريقيا ويعّد من أهم األمراض احليوانية يف بعض الدول العربية األفريقية كالسودان كام يوجد 

يف جزر البحر الكاريبي.
•  تسّببه ركتسية تسمي ركتسية املجرتات  Cowderia ruminatum التي تنتقل بني احليوانات بواسطة القراد 
من جنس “كليلة العينني” Amblyomma وبالتايل فإن توزيع املرض يتبع التوزيع اجلغرايف لذلك اجلنس من 

القراد. وهنالك حوايل 12 نوع من القراد التابع هلذا اجلنس والذي ينقل املرض )الشكل رقم 95(.

الشكل رقم)95(. ذكر قراد من نوع Amblyomma variagatum الناقل ملرض اخلدر

•  تبلغ فرتة احلضانة يف املتوسط 2-3 أسابيع وقد تكون أقرص من ذلك يف الضأن واملعز.  
•  وعيل عكس ركتسية احلمى املجهولة فإن ركتسية املجرتات حساسة وسهلة التدمري وال يمكنها البقاء 

خارج العائل سوي بضع ساعات

املشاهدات قبل الذبح:
•  تتكاثر ركتسية املجرتات يف اخلاليا البطانية لألوعية الدموية )الشكل رقم 96( واخلاليا الشبكية للعقد 
النوع  أو صامتًا ولكن  أو مزمنًا  احلاد  احلاد وأحيانًا حتت  أو فوق  وتحُسّبب اإلصابة مرضًا حادًا  الليمفية 
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السائد هو احلاد والذي يمكن تلخيص أعراضه يف التايل:

•  محى مفاجئة عالية.
•  نزول رغوة غزيرة من الفم.

•  أعراض عصبية تشمل:
•  امليش يف دوائر؛ الرتنح أثناء امليش أو امليش بخطوات عالية؛ 

•  متديد اللسان؛ 
•  تشنج ورعشة؛ ورعاش العينني؛ 
•  الرضب باألرجل عيل األرض؛ 

•  رضب الفكوك واإلتيان بحركة مضغ مستمرة 
•  التبديل باألرجل أثناء الرقاد.

 Drunken Bull املخمور  الثور  “مرض  باسم  البقر  يف  املرض  تسمية  إيل  األعراض  تلك  أدت  )وقد 
.)”Disease

•  رسعة التنفس واالكتئاب وفقد الشهية والنشاط.
•  اضطرابات معوية وإسهال.
•  موت احليوان خالل أسبوع 

ملحوظة: يف املناطق التي يتوّطن فيها املرض تكون احليوانات الصغرية التي تقل أعامرها عن 3 أسابيع 
مقاومة للمرض بسبب املناعة األمية.

النوع فوق احلاد: 
•  نادر ويحُشاهد عادة يف احليوانات املجلوبة من مناطق خالية إيل مناطق يتوّطن فيها املرض. 

•  يؤدي إيل موت مفاجئ للحيوان فجأة قبل ظهور األعراض أو بعد ظهورها بفرتة وجيزة ومن أعراض 
األساسية:

•  محى عالية؛ 
•  عدم القدرة عيل التنفس؛ 

•  إسهال حاد يعقبه تشنج وموت يف غضون ساعات.
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الشكل رقم)96(. مسحة من الدماغ تظهر فيها مستعمرات ركتسية املجرتات )يف شكل حبيبات زرقاء دقيقة يف سيتوبالزم اخلاليا  

              البطانية ألحد الشعريات الدموية بالدماغ(.

املشاهدات بعد الذبح:
•  امتالء كيس التامور وجتويف الصدر والبطن بسائل مصيل رائق )شكل 97(.

•  انسكابات مصلية يف األنسجة وجتويفي البطن والصدر.
•  تضخم العقد الليمفية والطحال.

•  بقع نزف حربية يف األغشية املصلية وحتت تامور القلب.
•  احتقان الرئتني وسحايا املخ.    
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الشكل رقم)97(. امتالء كبس التامور بكمية كبرية من سائل مصيل يف مرض القلب املائي يف البقر.

احلكم:
•  إعدام كيل للذبيحة يف احلاالت احلادة.

•  إفراج عن الذبيحة يف احلاالت حتت احلادة واملزمنة رشيطة أن يكون اإلدماء جّيدًا ولون اللحم وقوامه 
طبيعيبن.

التشخيص التفريقي: 
يف املناطق التي يتوطن فيها مرض »املاء القلبي« يتم تشخيصه املبدئي بواسطة األعراض والصفة الترشحيية 
عالوة عيل وجود القراد الناقل عيل جسم احليوان ويمكن فحص مسحات من بطانة األوعية الدموية الكبرية 
للركتسية. وجيب تفرقة الشكل فوق احلاد هلذا املرض عن احلمى الفحمية والساق األسود والباستوريلة 
احلادة وتفرقة األعراض العصبية يف الشكل احلاد عن السعار والكزاز والتهابات الدماغ والسحايا الناجتة 
عن اإلصابات البكتريية وبوغيات الدم وداء املثقبيات الدماغي (cerebral trypanosomiasis) وكييسة الدوار 

(Cenurus cerebralis cyst) والتسمم بالزرنيخ ومبيدات الفسفور العضوي واهليدروكربون املكلور الخ. 

الليمفية  والعقد  واملخ  الدم  من  عينات  إرسال  يتطلب  مما  املخربية  بالطرق  التشخيص  تأكيد  ويمكن 
والطحال إيل املخترب.
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: Bovine Anaplasmosis (Gall Sickness) )3- �نابالزما �لبقـر )مر�ص �حلو�سلة �ملر�رية
الربّية  الزراعية من بقر وضأن ومعز وإبل عالوة عىل عدد كبري من املجرتات  •  تحُصاب مجيع املجرتات 

بالركتسيات من جنس أنابالزم(Anaplasma) ا.
•  يعرف املرض يف البقر »بمرض احلوصلة املرارية«؛ وتسّببه ركتسية تسمى Anaplasma marginale تصيب 

البقر واجلاموس وبقر الوحش. 
املناطق احلارة وشبه احلارة يف أفريقيا وآسيا والرشق  العامل خاصة يف  •  ينترش املرض يف كثري من أنحاء 

األوسط وأمريكا الالتينية والواليات املتحدة األمريكية.
 Ixodes و Hyalomma و Dermacentor و Repicephalus و Boophilus ينتقل أساسًا بواسطة القراد من أجناس  •
و Argas. كام ينتقل بواسطة احلرشات األخرى املاصة للدم كذباب اخليل وذباب اإلسطبالت والبعوض. 

وقد ينتقل كذلك أثناء التحصني وقص القرون واخلىص والرتقيم. 
•  يف البداية يتمركز امليكروب يف الطحال ثم ينتقل إىل الدورة الدموية ليتكاثر يف كرات الدم احلمر فيدّمرها 

مسببًا فقر الدم والريقان. 
والصحية  الغذائية  وحالته  مقاومته  ودرجة  احليوان  عمر  منها  عّدة  لعوامل  تبعًا  املرض  حدة  ختتلف    •
يف  سنة  عن  أعامرها  تقل  التي  العجول  وتتمتع  املخنلفة.  اإلجهاد  بعوامل  املرض  سري  يتأثر  كام  العامة، 
املناطق التي يتوطن فيها املرض بمقاومة جيدة، بينام تشاهد أغلب اإلصابات احلادة يف البقر يف عمر 3-2 

سنوات. 
•  تتطفل الركتسية يف حوايل 50-60% من كرات الدم احلمر يف احليوان املصاب وتوجد يف طرف الكريه؛ 
ويف بعض البلدان األفريقية حتث إصابة مزدوجة مع نوع ثان غري ممرض يسمى Anaplasma centrale يتواجد 
يف وسط الكريه. كام حتدث أحيانًا إصابة خمتلطة مع أمراض أخرى منقولة بالقراد كعدوى بوغيات الدم 
املرض وجتعل تشخيصه  تؤثر عىل سري  يؤدي إيل مضاعفات  املثقبيات مما  (Babesia) وداء  بابزيا  نوع  من 
ظهور  قبل  احليوان  نفوق  إىل  أحيانًا  يؤدي  مما  احلدة  بالغة  اإلصابة  تكون  قد  احلاالت  تلك  ويف  صعبًا. 

األعراض.

املشاهدات قبل الذبح:
تتميز اإلصابة احلادة باألعراض التالية:

•  يف بداية املرض: 
•  محى واكتئاب وفقد للشهية وانخفاض كبري يف إنتاج احلليب. 
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•  مع تطور املرض:
•  مظاهر فقر الدم ومنها شحوب األغشية املخاطية واهلزال واالستسقاء حتت اجللد ورسعة التنفس وزيادة 

رضبات القلب. 
•  اضطرابات هضمية وإسهال يؤدي إىل االنكاز 

•  كثرة التبّول.
•  تضخم العقد الليمفية، 

•  يرقان )يف احلاالت املتقدمة(.
•  يف اإلصابات شديدة احلدة تبلغ نسبة النفوق 20-50%، وفيام عدا ذلك تشفى أغلب احليوانات املريضة 

وتصبح حاملة للركتسية.

املشاهدات بعد الذبح: 
•  تضخم الطحال ولينه ورخاوته. 

•  تضخم العقد الليمفية. 
•  عالمات فقر الدم )شحوب األعضاء واألغشية املخاطية(، كام يكون الدم خفيفا.ً

•  تضخم الكبد واصفرار الذبيحة. 
•  تضخم احلوصلة املرارية وامتالئها بإفراز أخرض داكن. 

•  أحيانًا التهاب خماطي باألمعاء وبقع نزفية يف تامور القلب.

احلكم:
زال ويرقان. •  إعدام كيّل للذبيحة واألحشاء يف احلاالت احلاّدة املصحوبة بحمى وهحُ

إزالة  مع  هزال  أو  يرقان  أو  بحمى  املصحوبة  غري  الطفيفة  اإلصابات  يف  اللحوم  باستهالك  السامح    •
جدت.    األعضاء املتأّثرة إن وحُ

التشخيص التفريقي:
داء  ومنها:  والريقان  الدم  فقر  تسبب  التي  األخري  األمراض  عن  املرارية  احلوصلة  مرض  تفرقة  جيب 
املزمن. وجيب  النحاس  الدم( وتسّمم  )بول  الدموية  البيلة  النحيفة؛  الربيامت  داء  القراد(؛  البابزيا )محى 
فوق  احلاالت  أما  الطفيلية.  بالديدان  الشديدة  كاإلصابات  للهزال  املسّببة  األمراض  عن  تفرقته  كذلك 

احلادة فيجب تفرقتها عن احلمى الفحمية. 
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: Ondiri Disease (Bovine Petechial Fever)4– مر�ص �ونديري )�حلمى �حلربية( يف �لبقر

•  يصيب البقر يف كينيا وربام بعض البلدان األفريقية األخرى. 
•  تسببه ركتسية تسمىEhrlichia ondiri (Cyotoecetes ondiri)  تتكاثر أواًل يف طحال البقرة ثم تنترش يف بقية 
أنحاء اجلسم ويمكن العثور عليها يف مسحات الطحال املصبوغة بصبغة جيمسا ويف الدم حيث توجد 

داخل كرات الدم البيض.
• ال تعرف حاليًا طريقة انتقال العدوى ويعتقد أهنا تنتقل بواسطة احلرشات املاصة للدم ويظهر املرض 
إىل  انتقااًل مبارشًا بني احليوانات، كام ختتلف أعراضه من طفيفة )أو صامتة(  ينتقل  كحاالت فردية وال 
شديدة احلدة وقاتلة حسب قابلية احليوان. ويف احلاالت احلادة يمكن أن تصل نسبة النفوق إيل أكثر من 
عالج احليوان. أما احليوانات التي تشفي من املرض فتكتسب بعد شفاءها مناعة قوية تستمر  50% إذا مل يحُ

عدة سنوات.
فرتة احلضانة: تبلغ فرتة احلضانة 4 – 14 يومًا.

املشاهدات قبل الذبح:
     تشاهد األعراض احلادة يف احليوانات املستوردة وتتميز بالتايل:

•  محى واكتئاب. 
•  بقع نزفية حربية وكدمات منترشة يف األغشية املخاطية واملصلية خاصة حتت اللسان والغشاء املخاطي 

للمهبل، يزداد حجمها تدرجييًا ثم تنحرس ثم تظهر مرة ثانية، 
•  من أبرز األعراض تورم شديد ونزف يف اجلفنني.

املشاهدات بعد الذبح:
•  نزف حربي (petechial hemorrhages) منترش واستسقاء يف خمتلف أجزاء اجلسم. 

•  تضخم الطحال والعقد الليمفية. 

احلكم:
•  إعدام كيل يف احلاالت احلادة املصحوبة باحلمى وانتشار البقع النزفية يف أعضاء الذبيحة وأنسجتها.

•  اإلفراج عن الذبيحة يف احلاالت الطفيفة. 
 

التشخيص التفريقي:جيب تفرقة احلمى احلربية احلادة عن األمراض اإلنتانية كالتسّمم الدموي.
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5 - �لتهاب �لعيون �ملعدي )�لتهاب �مللتحمة وقرنية �لعني �ملعدى(:

Infectious Opthalmitis; Infectious Kerato-conjunctivitis «Pink eye»

 Moraxella بكرتيا  ذلك  يف  بام  خمتلفة  مسّببات  يبدو  فيام  وله  واملعز  والضأن  األبقار  املرض  هذا  يصيب 
bovis (Haemophilus) وبعض أنواع املفطورات(Mycoplasma)  واملتدّثرات (Chlamydia) عالوة عيل الركتسية من 

نوع Rickettsia conjunctivae وهي ركتسية منترشة يف كثري من أنحاء العامل خاصًة يف املناطق احلارة حيث تكثر 
اإلصابات يف األبقار املستوردة.

يتميز املرض بإفراز مائي رقيق من العينني، والتهاب اجلفن وتعتم قرينة العني واحلساسية الشديدة للضوء 
وبروز الغشاء الثالث وقد يؤدي أحيانًا إىل العمى ولكن أغلب احلاالت تشفى تلقائيًا. 

أمراض الفطريات
(Mycotic Diseases)

1- �لقر�ع �جللدي )�لقوباء �حللقية؛ �لتهاب �جللد �لفطري؛ �لفطار �جللدي(:
  Ringworm; Dermatophytosis

  (Trichophyton verrucosum)الربوقة الشعرويات  تحُسّمى  فطريات  تسببه  العدوي  شديد  جلدي  مرض   •
وهي فطريات مكّونة لألبواغ وبالتايل يمكنها البقاء حية يف البيئة لسنوات عديدة. 

إيل  ينتقل  كام  الصغرية  واإلبل  البقر  وخاصة  الزراعية  احليوانات  مجيع  فيها  بام  الثدي  ذوات  يصيب   •
اإلنسان. 

• تنتقل العدوى باملالمسة بني حيوان مصاب وآخر سليم كام تنتقل بالوسائط املختلفة كأدوات التطمري 
بني  العدوى  تفيش  عيل  واحلرارة  والرطوبة  التهوية  وسوء  االزدحام  ويساعد  الخ  واألربطة  والرسوج 

احليوانات.
 العالمات املرضية: 

أسابيع من  بعد 4-1  للجلد وتظهر األعراض  السطحية  الشعر والطبقات  الفطريات قصبات  • هتاجم 
التعرض للعدوى:

ويؤدى  املصابة.  املواضع  من  جلدية  إفرازات  وخروج  اجللد  والتهاب  الشعر  بتساقط  اآلفات  تبدأ   •
خمّلفة  تسقط  أن  تلبث  ال  قشور  تكوين  إىل  واألوساخ  التالف  اجللد  فتات  مع  اإلفرازات  تلك  اختالط 

مناطق مستديرة خالية من الشعر تتسع تدرجييا وتنترش يف اجللد. 
•  تكثر اإلصابة يف منطقة الرأس – خصوصًا حول العينني واألذنني واخلطم – وكذلك يف رقبة احليوان 

وذيله وقد تعم اجلسم بأكمله مع مرور الوقت.
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• يف اإلصابات املنترشة املزمنة ّيصاب احليوان باهلزال.        

الشكل رقم)98(. القراع اجللدى )القوباء احللقية( يف البقر.

احلكم: 
يسمح باستهالك حلوم الذبيحة ما مل تكن هزيلة. وجيب عيل العاملني توخي احلذر تالفيًا النتقال العدوى 

إليهم. 

التشخيص التفريقى:
جيب تفرقة القراع اجللدى عن األمراض األخري املسّببة لاللتهاب اجللدي وسقوط الشعر كاجلرب.

(Moniliasis; Candidiasis; Thrush) :2- �لقالع
•  تسّببه فطريات القالع من نوع  Candida (Monilia) albicans وهي فطريات انتهازية توجد بشكل طبيعي 

يف الفم واجلهازين اهلضمي والتناسيل يف اإلنسان واحليوان. 
•  حيدث املرض يف معظم األحيان كعدوى ذاتية ناجتة عن انخفاض املقاومة لدى احليوان خصوصًا يف 
احليوانات الصغرية أو املتعرضة لإلجهاد وسوء التغذية كام يظهر عند االستخدام املفرط املضادات احليوية 

لفرتة طويلة. 
واملهبل  واملرئ  الفم  يف  خاصة  املخاطية  األغشية  عيل  اللون  بيضاء  نخرية  وبقع  قروح  بظهور  يتمّيز    •

وأحيانًا اجللد. 

القراع الجلدي
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احلكم: 
يتوقف عيل مدى انتشار تلك اآلفات يف اجلسم ويمكن السامح باستهالك حلم الذبيحة بعد إزالة األجزاء 

املصابة إذا كانت اإلصابة موضعية. 

  (Coccidiomycosis):3- حمى �ل�سحر�ء
تسبب فطريات Coccidiomycosis immitis إصابة موضعية يف شكل عقيدات وأدران تشبه إيل حّد كبري أدران 
السل يف العقد الليمفية الشعبية واملنصفية بالصدر ونادرًا يف نسيج الرئة والعقد الليمفية املساريقية مما يتطلب 
التفرقة بني املرضني. وقد ترافق اإلصابة هبذه الفطريات أحيانًا تغرّيات جهازية حتتم اإلعدام الكيل للذبيحة 
إال أهنا يف معظم األحيان حمصورة وال تؤثر بشكل كبري عيل صالحية اللحوم لالستهالك بعد إزالة األجزاء 

املصابة.  

 (Sporotrichosis) :4- عدوى �لبوغّيات �ل�سعرية
تنتقل العدوى بالفطريات من نوع Sporothrix schenkii إيل احليوانات املختلفة )واإلنسان( أساسًا عن طريق 
اجلروح اجللدية واخلدوش النامجة عن األشواك وأحيانًا عن طريق االستنشاق. تسّبب اإلصابة عقيدات جلدية 
محراء وقروح مصحوبة بتقّرن اجللد وسقوط الشعر أو الصوف وقد تنتقل بواسطة األوعية الليمفاوية إيل العقد 

الليمفية القريبة من موضع اإلصابة كام تنتقل أحيانًا إيل الرئتني واملفاصل وسحايا املخ. 
يتوقف احلكم عيل مدى انتشار اإلصابة وشّدهتا.          

خرى: 5- �لفطرّيات �لأ
الفطريات. ومنها  أخري عديدة من  بأنواع  للعدوى  قابلة  واملعز  والضأن  البقر  فإن  تقّدم  ما  عالوة عيل 
 Aspergillus و   Aspergillus nodulans )وأحيانًا    Aspergillus fumigatus Aspergillus خاصة   الفطريات من جنس 
niger و (Aspergillus flavus وهي فطريات قادرة عيل الوصول إيل أي موضع يف اجلسم بام يف ذلك الرضع والرجم 

وبالتايل فإهنا تسّبب أحيانًا التهاب الرضع الفطري واإلجهاض الفطري يف البقر. 
فطريات  ومجيعها   Absidiaو  Rhizopusو  Mucor ألجناس  التابعة  بالفطريات  كذلك  والغنم  البقر  تصاب 
منترشة يف البيئات الدافئة الرطبة وغالبًا ما تنتقل إيل احليوانات نتيجة الستنشاق البذور الفطرية  (conidia)ومن 
ثم تتمركز يف العقد الليمفية للصدر مسببة فيها درنات متجبنة وقروحًا وأورام وقد تنترش إيل الرئتني وأعضاء 
اجلسم األخري. كام تنتقل عدواها أحيانًا عن طريق الفم مسّببة التهابات حاّدة وقروحًا يف الكرش )شكل 98( 

واألنفحة واألمعاء كام أهنا تسبب اإلجهاض أحيانًا يف البقر. 
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Mucor. الشكل رقم)99(. التهاب فطري حاد يف كرش البقر ناتج عن فطريات من جنس

احليوانات  إيل  أحيانًا  املتعفنة  والنباتات  الرتبة  يف  واملنترشة   Histoplasma capsulatum فطريات  تنتقل  كام 
الفطريات من  أما  التنفيس واهلضمي.  الداخلية خاصة اجلهازين  الليمفية أو األعضاء  العقد  سّببة إصابة يف  محُ
فطريات  تسبب  بينام  الرضع  التهاب  فتسّبب  احلامم  زرق  يف  بكثرة  املوجودة   Cryptococcus neoformans نوع 

Rhinosporidium seeberi أحيانًا درنات وأورام رخوة داخل األنف يف احليوانات. 

أمراض األوليات

فريقي )مر�ص نقانا( يف �لبقر: 1 - د�ء �ملثقبيات �لأ
  Bovine African Trypanosomiasis (Nagana)

البدنية أو يف األنسجة  الدم والسوائل  (Trypanosoma) يف بالزما  املثقبيات  •  تتطفل األوليات من جنس 
)مثقبيات نسيجية( يف اإلنسان واحليوان.

•  يعترب داء املثقبيات )مرض نقانا( يف البقر األفريقية أحد أهم األمراض وأخطرها يف هذه احليوانات.
•  تسببه مثقبيات Trypanosoma congolense و T. vivax )أما T. brucei فتسبب غالبًا إصابة صامتة(. )الشكل 

رقم 100(.
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الشكل رقم)100(. املثقبيات الكنغولية (Trypanosoma congolense) يف دم بقرة.

•  تنتقل العدوى إىل البقر عادة أثناء تواجدها يف املناطق املوبوءة بذباب تيس تيس Tse Tse وقد يظهر املرض 
عىل مدار العام أو بطريقة موسمية وذلك تبعًا لتحركات احليوانات داخل منطقة الذباب وخارجها للرعي 
أو الرشب. كام تنتقل العدوي ميكانيكيًا بواسطة احلرشت املاصة للدم مثل ذباب التبانا  (Tabanids)وذباب 

  .(Stomoxys) االسطبالت
•  يتخذ املرض أحيانًا شكاًلً حادًا أو فوق احلاد مزمنًا ولكنه يف العادة مزمن.

املشاهدات قبل الذبح:
•  نوبات متقّطعة من احلمى. 

•  هزال وفقر دم شديدين )شكل 101(.
•  ورم )أوديمة( بالوجه واألرجل.

•  خشونة اجللد.
•  ضعف عام ومخول. 

•  شحوب األغشية املخاطية ورسعة التنفس ورضبات القلب.
•  زيادة إفراز اللعاب والدموع.

تضخم العقد الليمفية حتت اجللد.  •

عتامة القرنية والتهاهبا.  •
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انخفاض اخلصوبة واإلنتاج والقدرة عيل مقاومة األمراض.  •

 املشاهدات بعد الذبح:
•  عالمات اهلزال والضعف وشحوب الذبيحة وليونة حلمها. 

•  استسقاء حتت اجللد(anasarca)  ويف جتاويف اجلسم. 
•  تضخم الكبد والطحال والعقد الليمفية. 

•  يرقان طفيف.
•  أحيانًا التهاب طفيف يف األمعاء والرئتني. 

•  يف احلاالت احلادة فيشاهد أحيانًا نزف شديد يف األغشية املخاطية واملصلية.

التشخيص:
خمتلفة  مصلية  اختبارات  توجد  كام  احلمى  أثناء  احليوان  من  دم  مسحات  بفحص  عادة  التشخيص  يتم   

للتشخيص. 

الشكل رقم)101(. هزال شديد يف بقرة نفقت نتيجة لإلصابة بداء املثقبيات.

احلكم:
•  إعدام كيل للذبيحة واألحشاء إذا كانت اإلصابة حادة ومصحوبة بحمى وأعراض جهازية..

•  اإلفراج عن الذبيحة إذا تبني شفاءها وخلّوها من مظاهر اهلزال واآلفات اجلهازية العامة وإعدام األجزاء 
املتأثرة.
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• يف حاالت اهلزال الطفيف أو األوديمة الطفيفة حتجز الذبيحة حتت التربيد امدة 24 ساعة ثم بعاد فحصها 
ويفرج عنها إذا حتسنت حالة اللحم مع إعدام األجزاء املتأثرة.

التشخيص التفريقي:
جيب تفرقة داء املثقبيات عن سوء التغذية واإلصابات الشديدة بالديدان املعوية واألمراض املزمنة عمومًا 

وطفيليات الدم.
  

(Family: Babesiidae) :2- د�ء �لبابزية
حتتوي فصيلة البابزية (Family: Babesiidae) عىل بوغيات تتطفل داخل كرات الدم احلمر يف احليوانات ذات 
احلافر وذات الناب. وتشبه يف شكلها تقريبًا ثمرة الكمثري كام توجد منها أشكال أخرى كاملستدير واألميبي. 
بوجد جنس واحد فقط يف هذه الفصيلة هو جنس البابزية (Genus: Babesia) الذي حيتوي بدوره عىل أكثر من 

سبعني نوعًا تتطفل عىل خمتلف احليوانـات األليفة أو الربية. 

دورة احلياة:  تنتقل أوليات البابزية انتقااًل حيويًا بواسطة أنواع خمتلفة من القراد اجلامد )العائل الالفقاري( 
ومن ثم تغزو بويغياهتا (sporozoites) كرات الدم احلمر للبقر وغريها من احليوانات )العائل الفقاري( وتتكاثر 
بداخلها تكاثرًا ال جنسيا بواسطة االنقسام الثنائي واملركب وكذلك بواسطة التربعم بينام تقوم األطوار األكولة 
أو الناشطة (Trophozoites) التي تنتج عن ذلك التكاثر بتحطيم الكرات احلمر وإعادة دورة التكاثر الالجنسية 

للطفييل يف كرات أخرى وهكذا.
اخلصائص االمراضية العامة: ال تغادر طفيليات البابزيا جمرى الدم يف العائل الفقاري وال تتكاثر إال يف 
كرات الدم احلمر، ولذا فإن املرض الذي تسببه ناتج عن تدمريها للكرات ويكون ذلك شديدًا يف بداية اإلصابة 
كبرية  بكمية  الدموية  الدورة  متتلئ  كام  الدموية  باألوعية  واحتقان  اجلسم  حرارة  يف  كبري  بارتفاع  ومصحوبًا 
الكلوية  الكليتني حيث يرتسب يف األنابيب  املتحللة والذي يصل إىل  الكرات  من اهليموجلوبني اخلارج من 
ويتلفها، كام خيرج برتكيز عاٍل يف البول، ولذا سمي املرض بحمى بول الدم (red-water fever) كام سمي أيضًا 
مرض احلوصلة املرارية (gall sickness) أو الريقـان املعـدي ملا يسببه من اصفرار )يرقان( يف جثة احليوان. عالوًة 
الدموية خاصًة يف  األوعية  مرورها يف  يعرقل  مما  املرض  أثناء  لزوجة  تزداد  احلمر  الدم  فإن كرات  ذلك  عىل 
الشعريات الدقيقة وبالتايل ترتسب يف جدران الشعريات مما يتسبب يف انسدادها أو تضييقها. ويؤدي ذلك إىل 
احتقان األعضاء الداخلية وانخفاض كمية الدم الوارد هلا وتدمري خالياها احلشوية كام حيدث مثاًل يف الكبد 
والكىل. وتتسبب هذه التغريات يف الدورة الدموية أيضًا يف احتشاء (infarction) الكليتني وقد تؤثر عىل اجلهاز 
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البابزيا  الكرات احلمر إىل احلالة املسامة بمرض  الدم وتالزن  املركزي حيث يؤدي انخفاض رسيان  العصبي 
املخي (cerebral babesiosis) الذي يشاهد أحيانًا يف البقر مصحوبًا بأعراض عصبية. حتدث كل هذه التغريات 
أثناء الطور احلاد للمرض وقد تسبب نفوق احليوان خالل بضعة أسابيع من بداية األعراض. أما املرض حتت 
احلاد أو املزمن فيتميز بفقر دم مضطرد ويرقان وفقد للشهية ونقص كبري يف إنتاجية احليوان وقد ينفق احليوان 
املريض يف غضون عدة أشهر من اإلصابة. وتتميز أمراض البابزيا عن أغلب األمراض األخرى بكوهنا أشّد 
رضاوة يف احليوانات الكبرية باملقارنة مع احليوانات الصغرية كام أهنا عمومًا أكثر حدة يف احليوانات املستوردة 
باملقارنة مع احليوانات املحلية، وكذلك يف املناطق التي يظهر فيها املرض للمرة األوىل. وتشمل أمراض البابزية 

يف حيوانات اللحم ما ييل:

  Tick Fever (Texas Fever; Red Water):أ( حمى �لقر�د )حمى تك�سا�ص، بول �لدم( يف �لبقر�

تتطفل عدة أنواع من أوليات البابزية يف األبقار أمهها:
 .Haemaphysalis و Boophilus وينتقل هذا النوع بواسطة القراد من أجناس Babesia bigemina -1

Babesia bovis  -2 )ويسمى أيضًا Babesia argentina أو Babesia herbera(وينتقل بواسطة القراد من أجناس 
 .Ixodes و Boophilus

وينترش هذان النوعان يف أفريقيا وأسرتاليا وجنوب الواليات املتحدة.
.Haemaphysalis و Ixodes ويوجد يف شامل أوربا وينقله القراد من أجناس Babesia divergens  -3

 Boophilus ويوجد يف أفريقيا وأمريكا اجلنوبية وأواسط أوربا وينقله القراد من أجناس Babesia major -4
 .Haemaphysalis و

تتكون كل هذه األوليات من عرت خمتلفة اإلمراضية وبعضها معد للجاموس.

املشاهدات قبل الذبح:
ترتاوح فرتة احلضانة ما بني 2- 3 أسابيع، أما األعراض قد تكون حادة أو حتت احلادة وتشمل: 

•  ارتفاع شديد يف حرارة اجلسم. 
•  فقد الشهية واكتئاب وضعف وعدم االجرتار وانخفاض إنتاج احلليب. 

•  فقر دم مع زيادة رضبات القلب وشحوب اجلفنني واألغشية املخاطية األخرى. 
•  اصفرار األغشية املخاطية وتدمم البول يف أطوار املرض النهائية. 

•  إجهاض يف البقر احلبيل.
•  تشاهد أحيانًا أعراض عصبية كارتعاش العضالت والرتنح أثناء امليش والسلوك العدواين واإلغامء وهي 

أعراض ناجتة عن اختالل الدورة الدموية يف شعريات املخ.
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املشاهدات بعد الذبح:
•  مظاهر اهلزال وفقر الدم والريقان )يتضح خاصة يف األنسجة الضامة(. 

•  شحوب وأحيانا اصفرار طفيف يف العضالت. 
•  أوديمة واحتقان يف الرئة.

•  تضخم الطحال والكبد والكىل. 
•  تضخم العقد الليمفية وليونتها.

•  امتالء املثانة ببول أمحر داكن. 
•  وجود بقع نزفية يف أغشية القلب وامتالء التامور أحيانًا بسوائل مدمّمة. 

•  جتلط شديد باألوعية الدموية يف احلاالت فوق احلاّدة.
يتأكد التشخيص بفحص مسحات من الدم مصبوغة بصبغة جيمسا أثناء احلمى أما يف احلاالت املزمنة 

فيصعب العثور عيل الطفييل يف مسحات الدم مما يتطلب إجراء اختبارات مصلية لتأكيد التشخيص.

احلكم:
•  إعدام كيل للذبيحة واألحشاء يف احلاالت احلاّدة املصحوبة بالريقان. 

•  إعدام كيل للذبيحة واألحشاء للذبائح املصابة باهلزال والريقان. 
• اإلفراج عن احلاالت الطفيفة غري اهلزيلة واخلالية من اآلفات اجلهازية عامة ويف حالة وجود لون برتقايل 
مصفر خفيف عيل الذبيحة حتجز حتت التربيد امدة 24 ساعة ثم بعاد فحصها ويفرج عنها إذا حتسنت حالة 

اللحم، مع إعدام األجزاء املتأثرة.

التشخيص التفريقي:
وداء  والثالريا  املرارية  مثل مرض احلوصلة  والريقان األخري  الدم  فقر  البابزية عن مسّببات  داء  تفرقة  جيب 

املثقبيات والربيامت النحيفة وبول الدم وتسّمم النحاس املزمن

Ovine Babesiosis (piroplasmosis) :)ب( محى القراد يف الغنم )بابزّية الغنم 
تسببه بابزية من نوعي Babesia ovis و Babesia motasi. يكثر النوع األول يف شامل أفريقيا ورشقها ويف عدة 
دول آسيوية ورشق أوسطية ويف جنوب أوربا ورشقها واهلند الصينية. أما النوع الثاين وهو األكثر رضاوة فيوجد 
 Repicephalus يف معظم بلدان الرشق األوسط وغريها من املناطق وينترش بني الغنم بواسطة القراد من أنواع 

 .Haemaphysalis punctataو Dermacentor silvarum و bursa
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وكام هو احلال يف “محى القراد” )البابزية( يف البقر فإن حّدة األعراض تتوقف عىل درجة مقاومة احليوان 
وشدة العدوى وتشاهد اإلصابات احلادة يف الضأن والعز املستوردة للمناطق املوبوءة. 

املشاهدات قبل الذبح: 
•   يف احلاالت احلادة يحُالحظ ما ييل:

•  محى وفقد الشهية. 
•  فقر الدم واصفرار األغشية املخاطية.

•  تدمم البول أحيانًا. 
•  شلل القوائم اخللفية. 

•  تبلغ نسبة النفوق حوايل %60. 
•   يف احلاالت حتت احلاّدة واملزمنة

•  فقر دم وضعف عام. 
•  نوبات محى متقطعة. 
•  استسقاء حتت اجللًد. 

املشاهدات بعد الذبح: 
•  يف احلاالت احلادة يشاهد:

•  هزال واصفرار اجلثة. 
•  اخرضار الكبد. 

•  احتواء املثانة البولية عيل بول مدّمم.
•  تضخم الطحال والعقد الليمفية. 

احلكم والتشخيص التفريقي: كام جاء يف محى القراد بالبقر.

 (Theileriosis) :3- �أمر��ص �لثالريا
تتطفل البوغيات التابعة لفصيلة ثالريا (Family: Theileriidae) يف كرات الدم احلمر للبقر والغنم بينام توجد 
بعض أطوارها يف اخلاليا الليمفية بالعقد الليمفية والطحال والكبد وغريها من األعضاء الداخلية، وهي أصغر 

كثريًا من البابزيا. 
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ورغم احتواء هذه الفصيلة عىل جنس واحد فقط )جنس ثايلرياGenus: Theileria(  إال أنه يمكن تقسيمها 
 Theileria إىل جمموعتني حسب خصائص أطوارها املتطفلة يف كرات الدم احلمر. تشمل املجموعة األوىل نوعـي
Theileria lawrencei، وهنا ال تتكاثر األطوار املوجودة يف كرات الدم احلمر للعائل الفقاري بل متثل  parva و 

أمشاجًا مهيأًة للتكاثر اجلنيس يف القراد، بينام تتكاثر األطوار املتطفلة يف اخلاليا الليمفية للعائل الفقـاري، ولذا 
فإن األمراض التي تسببها هذه املجموعة غري مرتبطة بفقر الدم وإنام بتدمري اخلاليا الليمفية رغم وجود بعض 
 Theileria و Theieria annulata التشوهات يف كريات الدم احلمر. أما املجموعة الثانية والتي تشمل األنواع املسامة
mutans يف البقر و Theileria ovis و Theileria hirci يف الضأن واملعز فيبدأ تكاثرها أواًل يف األطوار املوجودة داخل 

اخلاليا الليمفية ولكنه يستمر يف األطوار املتطفلة يف الكرات احلمر. ولذا فإن املرض الذي تسببه هذه املجموعة 
يقرتن بفقر الدم وتدمم البول والريقان. 

توجد الثالريا من املجموعتني يف احليوانات املجرتة خاصًة البقر والغنم حيث ينقلها القراد اجلامد وتسبب 
أمراضًا هامة هبذه احليوانات خاصًة يف أفريقيا ومنطقة الرشق األوسط وبعض املناطق احلارة األخرى.

دورة احلياة: تنتقل أوليات ثالريا بواسطة القراد اجلامد خاصًة القراد ثالثي العوائل وبعد دخوهلا يف جسم 
العائل الفقاري هتاجم أواًل اخلاليا الليمفية بالعقد الليمفية القريبة من املنطقة التي يتغذى عليها القراد حيث 
تتكاثر داخل تلك اخلاليا مكونًة مفلوقات كبرية (macroschizonts) حتتوي عىل أنوية كبرية احلجم، قليلة العدد 
تسّمي “أجسام كوخ الزرقاء” (Koch s blue bodies)، )الشكل رقم 102( ويؤدي تكاثر املصورات الناجتة عن 
التكاثر  املصابة وبعد بضعة أجيال من  الليمفية  العقدة  الليمفية إيل تضخم  املفلوقات يف اخلاليا  انقسام تلك 
تنقسم املصورات إىل مفلوقات صغرية (microschizonts) حتتوي عىل أنوية صغرية عديدة، تنشأ منها مصورات 
اجليل التايل التي هتاجم كرات الدم احلمر، وهنا خيتلف األمر حسب نوع الثايلريا؛ ففي حالة Theileria parva و 
Theileria lawrencei نجد أن األطوار املوجودة داخل الكرات احلمر ال تتكاثر رغم استمرار تكاثر أجسام كوخ 

الزرقاء )املفلوقات الكبرية( يف العقد الليمفية والطحال والكبد، أما يف حالة Theileria annulata فإن األطوار 
املوجودة يف كرات الدم احلمر، تتكاثر باالنقسام الثنائي بينام يستمر تكاثر أجسام كوخ الزرقاء. يف حالة النوع 
يتوقف  ثم  فقط  لفرتة قصرية  الليمفية  الزرقاء يف اخلاليا  تكاثر أجسام كوخ  يستمر   Theileria mutans املسّمى 
بعد تكوين املفلوقات الصغرية ومن ثم املصورات التي هتاجم الكرات احلمر، وبالتايل تصبح عملية التكاثر 

الوحيدة التي تتم يف جسم احليوان هي التي حتدث داخل كرات الدم احلمر.
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الشكل رقم)102(. »أجسام كوخ الزرقاء« )املفلوقات الكبرية( ألوليات Theileria parva قي اخلاليا الليمفية لثور مصاب بحمى  

                 الساحل الرشقي

أ( أمراض الثالريا يف البقر:
East Coast Fever :أ( محى الساحل الرشقي

•  تسبب هذا املرض أوليات الثالريا من نوع Theileria parva وهو مرض هام يفتك سنويًا بأعداد كبرية من 
البقر يف دول رشق أفريقيا ووسطها. 

 Repicephalus وخاصًة النوع Repicephalus ينتقل املرض بواسطة العذراء والطور البالغ للقراد من جنس •
appendiclatus

املشاهدات قبل الذبح: 
هتا ولكنها  تبلغ فرتة احلضانة 10 – 15 يومًا وقد تزيد عن ذلك أحيانًا وتتفاوت أعراض املرض يف حدِّ

عمومًا حادة وتتميز بالتايل:
•  محى يف البداية تدوم لعدة أيام يصحبها ضيق يف التنفس. 

•  تضخم العقد الليمفية. 
•  إسهال مدمم. 

•  إفرازات من األنف والعينني وسعال طفيف.
•  زيادة إفراز اللعاب وجفاف املخطم وسعـال طفيف.
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•  انخفاض الشهية وإنتاج احلليب. 
•  يستمر املرض غالبًا حوايل 2-3 أسابيع ويعقبه نفوق احليوان. 

•  تحُشاهد أحيانًا أعراض عصبية كالرعشة ودوران احليوان عيل جانب واحد حول نفسه. ً 
•  تصل نسبة النفوق يف احلاالت احلادة إيل 100% أحيانًا وخاصًة يف احليوانات املستوردة بينام تكتسب 
احليوانات املحلّية يف مناطق توّطن املرض مقاومة نسبية وّتصاب أحيانًا بأعراض حتت احلادة أو طفيفة وقد 

تشفى متامًا بدون أن يصبح حاملة هلذه األوليات.

املشاهدات بعد الذبح: 
•  نزف واستسقاء حتت اجللد واألغشية املصلية. 

•  تضخم العقد الليمفية واحتقاهنا وليونتها يف كافة أنحاء اجلسم )الشكل رقم 103(. 
•  امتالء جتاويف البطن والصدر والتامور بسوائل مصلية. 

•  وجود بقع نزفية يف الغشاء الربيتوين واحتقان وقروح عديدة نازفة يف الغشاء املخاطي لألنفحة تشبه 
الطاعون البقري )الشكل رقم 104( كام تشاهد بقع بيضاء اللون تكوهنا اخلاليا الليمفية املرتاكمة يف الكبد 
والكىل والطحال )الشكل رقم 105( وغريمها، عالوًة عىل وجود استسقاء يف الرئتني ورغوة يف القصبة 

اهلوائية وجتاويف األنف.

 

الشكل رقم)103(. تضخم واحتقان وأوديمة بالعقد الليمفية يف ثور مصاب بحمى الساحل الرشق
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احلكم: 
•  إعدام كيل للذبيحة واألحشاء إذا كانت حممومة وهبا آفات مرضية وجهازية عامة.

•  اإلفراج عن الذبيحة إذا كانت اإلصابة حتت احلادة أو مزمنة وغري مصحوبة بحمى وآفات مرضية عاّمة.

الشكل رقم)104(. قروح باألنفحة يف إصابة حاّدة بحمى الساحل الرشقي يف البقر.

الشكل رقم)105(. عقيدات بيضاء ناجتة عن تراكم اخلاليا الليمفية يف نسيج كلية البقر يف محى الساحل الرشقي.
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التشخيص التفريقي:
يشرتك مرض »محى الساحل الرشقي« يف أعراضه وآفاته الترشحيية مع عّدة أمراض أخري يف البقر وجيب 
القلبي. جيب  واملاء  النزيف  الدموى  التسمم  احلادة من  البقر واحلاالت  وأنابالزما  القراد  تفرقته عن محى 
أيضًا تفرقة البقع والعقيدات البيضاء يف محى الساحل الرشقي عن احلمى املخاطية اخلبيثة ولوكوزز البقر. 
ولذا جيب فحص مسحات من العقد الليمفية للتأكد من وجود أجسام كوخ الزرقاء وكذلك مسحات من 

الدم ملشاهدة جسيامت الثايلريا يف الكرات احلمر يف الدم أثناء احلمى.

 ب( أمراض الثالريا األخرى يف البقر:
تنترش الثالريا من نوع Theileria annulata (dispar) بني البقر يف الرشق األوسط وآسيا و شامل أفريقيا وبعض 
املناطق الساحلية للبحر األبيض املتوسط ودول االحتاد السوفيتي السابقة. تنتقل العدوى بواسطة القراد 
من جنس Hyalomma. ويف املناطق التي يتوطن فيها ذلك النوع من الثالريا تحُصاب البقر إصابة طفيفة أو 
تكون حاملة للطفييل بدون أن تظهر عليهـا أعراض سوى تضخم طفيف يف العقـد الليمفية الظاهرية، أما 

يف احليوانات املستوردة فقد يسبب الطفييل إصابة حادة وقاتلة شبيهة بمرض محى الساحل الرشقي.
هناك نوع آخر يسمى Theileria lawrencei يسبب مرض املمرات Corridor Disease يف البقر يف رشق أفريقيا 
 .Repicephalus appendiculatus وجنوهبا. وتنتقل العدوى بذلك النوع من الثالريا بواسطة القراد من نوع
لذلك  الرئييس  اخلازن  باعتباره  الربي  اجلاموس  فيها  يعيش  التي  املستنقعات  مناطق  يف  املرض  يكثر 
الطفييل, أما يف البقر فلن أغلب اإلصابات من النوع حتت احلاد وتتميز بتضخم العقد الليمفية وضيق يف 
التنفس وزيادة إفراز الدموع والتهاب قرنية العني وإسهال شديد وقد تنفق احليوانات أو تشفى حسب 
شدة اإلصابة. وعند ترشيح احليوانات النافقة يالحظ التهاب مزمن يف العقد الليمفية وبعض اإلفرازات 

الرغوية يف القصبة اهلوائية.
كام يوجد يف البقر األفريقية نوع ثالث من الثالريا يسمى Theileria mutans وهو نوع غري ممرض إال نادرًا، 

كام توجد أنواع مماثلة غري ممرضة بني األبقار يف أوربا وأمريكا واسرتاليا وآسيا.
ومن أخطر أنواع الثالريا النوع Theileria hirci والذي يسّبب داء الثالريا اخلبيثة يف الضأن واملعز يف شامل 
يف  وحّدة  شيوعًا  أكثر  وهو  اآلسيوية.  الدول  من  وكثري  األوسط  والرشق  أوربا  رشق  وجنوب  أفريقيا 
احليوانات الكبرية خاصة املستوردة والتي ترتاوح نسبة النفوق فيها بني 40 – 100%. يشبه هذا املرض 
من حيث أعراضه وآفاته الترشحيية مرض محى الساحل الرشقي يف البفر كام يتم تشخيصه واحلكم عيل 

ذبائح الغنم املصابة به عىل نفس األسس املذكورة يف األبقار.
يوجد كذلك نوع آخر من الثالريا يف الضأن واملعز هو نوع Theileria ovis وينترش يف أفريقيا وآسيا وأوربا 
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والرشق األوسط ولكنه غري ممرض أو طفيف اإلمراضية وغالبًا ما يتم اكتشافه بالصدفة.

 (Elephant Skin Disease; Besnoitiosis)  4- د�ء »جلد �لفيل«: )عدوى بزنويت
بأعراض وآفات مرضية خمتلفة. تسببه  البقر؛ ويتمّيز  اهلزال وزيادة سمك اجللد يف  يحُسبب  مرض مزمن 
ص258(  )أنظر  باملقّوسات  الصلة  قريبه  النسيجية  الكوكسيديا  أنواع  من  وهي   Besnoitia besnoiti أوليات 

 .(Tabanids) ويعتقد أن العدوى تنتقل ميكانيكيًا بواسطة ذباب التبانا

املشاهدات قبل الذبح:
•  ارتفاع حرارة اجلسم.

•  زيادة معدل التنفس ونزول إفرازات رائقة من األنف والعينني.
•  مشاهدة حوصالت صغرية تشبه حبيبات الرمل يف اجللد والطبقة حتت اجللدّية مصحوبة بسقوط الشعر 

وتشّقق اجللد.
•  تضخم العقد الليمفية القريبة من موضع اإلصابة.

•  أحيانًا أوديمة عاّمة يف منطقة الرأس والرقبة وأسفل البطن واألرجل.
•  التهاب اخلصية.

•  إسهال 

املشاهدات بعد الذبح:
•  التهاب اجللد.

•  احتقان احللق واحلنجرة والقصبة اهلوائية.
•  وجود حبيبات )حويصالت( رملية الشكل يف اجللد واألنف وحتت بطانة األوعية الدموية الكبرية. 

 
احلكم:

آفات  أو  بأعراض  وغري مصحوبة  اجللد  وحمصورة يف  حمدودة  اإلصابة  كانت  إذا  الذبيحة  إفراج عن    •
جهازية.

•  إعدام كيّل للذبيحة إذا كانت اإلصابة منترشة يف اجلسم ومصحوبة باهلزال.

التشخيص التفريقي:
الطفيليات  عن  الناجتة  واآلفات  اجللدية  الفطرية  واإلصابات  اجللدي  التأم  عن  املرض  هذا  تفرقة  جيب 

اخلارجية كالقراد واحللم.
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 Toxoplasmosis  :5- عدوى �ملقّو�سات
أنظر ص 261.

  Sarcocystosis:6- بوغيات �للحم
حتتوي يوغيات اللحم عيل العديد من األوليات التابعة جلنس Sarcocystis وتعّد من أكثر الطفيليات انتشارًا 
يف حيوانات اللحم يف العامل. حتتاج هذه الطفيليات لعائلني: هنائي ووسطي يتم فيهام التكاثر اجلنيس والالجنيس 
تستخدم  كام  هنائية  كعوائل  اللحوم  وآكالت  وسطية  كعوائل  املعشبة  احليوانات  تستخدم  وهي  التوايل.  عيل 
القوارت – بام يف ذلك اإلنسان - كعوائل وسطية أو هنائية. ويف مجيع حيوانات اللحم يوجد الطور الوسطي 
يف حويصالت داخل العضالت وبطانة األوعية الدموية وبعض األنسجة الطرية بينام يتطفل الطور النهائي يف 

أمعاء آكالت اللحوم والقوارت. وتتميز بوغيات اللحم بنوعية عالية لعوائلها الوسطية. 
يتم التكاثر اجلنيس يف اخلاليا الطالئية يف أمعاء العامل النهائي وخترج األكياس البوغية يف برازه لتصيب 
التكاثر  من  أجيال  عّدة  وبعد  امللوث.  املاء  أو  الغذاء  األكياس عن طريق  لتلك  التهامه  عند  الوسطي  العائل 
الالجنيس يف العائل الوسطي يتحوصل الطور الوسطي املعدى يف اللحم ليلتهمه العائل النهائي وهبذه الطريقة 

تتكرر دورة احلياة.   
توجد نسبة عالية من اإلصابة ببوغيات اللحم يف البقر يف مجيع أنحاء العامل وهنالك ثالثة أنواع تستخدم 

البقر كعوائل وسطية هي:
Sarcocystis cruzi  -1: وهي بوغيات جمهرية منترشة يف مجيع أنحاء العامل. تشمل عوائلها النهائية الكالب 
والثعالب احلمراء والذئاب والراكون (racoon) والقيوط. وهي أهم بوغيات اللحم وأكثرها إمراضّية يف 

البقر. 
Sarcocystis hirsuta  -2: وهي بوغيات كبرية )يقارب طوهلا 1سم( مغزلية الشكل؛ واسعة االنتشار وذات 

إمراضية طفيفة يف البقر. وهي تستخدم القط كعائل هنائي. 
Sarcocystis hominis -3: وهي بوغيات جمهرية طفيفة اإلمراضية يف البقر. توجد بشكل أساس يف أوروبا 

وتنبع أمهيتها من كوهنا تستخدم اإلنسان كعائل هنائي وبالتايل فهي من األمراض املشرتكة. 
كام بوجد نوعان من بوغيات اللحم يستخدمان اجلاموس كعائل وسطي ومها:

Sarcocystis levini  -1: وهي بوغيات جمهرية تستخدم الكلب كعائل هنائي.  
Sarcocystis fusiformis  -2: وهي بوغيات مغزلية أو كروية الشكل كبرية احلجم ويصل طوهلا ألكثر من 
3 سم وهي منترشة يف اجلاموس يف كثري من أنحاء العامل حيث يمكن مشاهدهتا بسهولة بالعني املجّردة يف 

ذبائح اجلاموس وخصوصًا يف جدار املرئ والعضالت اهليكلية. أما عائلها النهائي فهو القط. 
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املشاهدات قبل الذبح:
تبلغ فرتة حضانة بوغيات اللحم يف البقر 5-11 أسبوع وال تسبب اإلصابة ببوغيات اللحم من نوعي 
بالنوع  البقر ولكن اإلصابة  Sarcocystis hominis أعراضًا أو آفات ترشحيية تذكر يف  Sarcocystis hirsuta و 

األول تري بالعني املجردة لكرب حجم ذلك النوع. 
أما اإلصابة الشديدة ببوغيات اللحم من نوعSarcocystis cruzi  يف البقر فتسبب:

•  محى. 
•  فقر دم. 

•  فقد الشهية.
•  زيادة إفراز اللعاب.

•  إجهاض. 
•  سقوط الشعر خاصة يف طرف الذيل.

•  موت احليوان أحيانًا. 

املشاهدات بعد الذبح:
•  ال تري بوغيات اللحم من نوع Sarcocystis cruzi بالعني املجّردة أثناء فحص اللحوم وغالبًا ال تسبب 
فحص  عند  مصادفة  يتم  األحيان  معظم  يف  اكتشافها  فإن  ولذا  وجودها  عيل  به  يحُستدّل  التهابيًا  تفاعاًل 

قطاعات نسيجية من عضلة القلب أو العضالت اهليكلية حتت املجهر.
•  أحيانًا تسبب البوغيات بعد موهتا التهابًا موضعيًا شديد يف نسيج العضالت نتيجة لرتاكم أعداد كبرية 

من اخلاليا احلمضية (eosinophils)حوهلا.  
   

احلكم:
 ال يمكن احلكم إال يف حالة اإلصابة باألنواع املرئية بالعني املجردة من بوغيات اللحم يف البقر واجلاموس 
البوغيات جيب إعدام  S. fusiformis. ففي اإلصابة الشديدة واملنترشة بتلك  S. hirsuta و  التوايل  ومها عيل 

الذبيحة بينام يسمح باستهالكها يف احلاالت املوضعية املحدودة بعد إزالة األجزاء املصابة.  
 

التشخيص التفريقي:
العضيل وكييسات  االلتهاب  (S. hirsuta) عن  املجردة  بالعني  املرئية  اللحم  ببوغيات  تفرقة اإلصابة  جيب 

الديدان الرشيطية وداء املقّوسات والورم الليفي العصبي.      
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الطفيليات الداخلية 

1- ديد�ن �لقناة �له�سمية:
تتطّفل أنواع عديدة من الديدان - معظمها ديدان أسطوانية وبعضها رشيطية أو ورقية - يف اجلهاز اهلضمي 
وإمراضيته  الطفييل  بنوع  تتعلق  عديدة  عوامل  عيل  أمهيتها  وتتوقف  األخرى.  الزراعية  واحليوانات  للبقر 
وأعداده وحيويته وعمر احليوان وطريقة تربيته وحالته الغذائية والصحية العامة ومستوى مقاومته. وبالتايل 

فإن األمراض الطفيلية تتخذ أشكااًل خمتلفة احلّدة. 
وتسّبب هذه األمراض عمومًا انخفاض الوزن وتأخر النمو وفقر الدم والضعف واخلمول واالضطرابات 
اهلزال؛  احليوان:  عيل  التالية  العامة  األعراض  تالحظ  البائنة  اإلصابات  ويف  املقاومة.  وانخفاض  اهلضمية 
أو  اإلسهال  واخلصوبة؛  اإلنتاج  انخفاض  األوديمة؛  وتساقطه؛  الشعر  خشونة  املخاطية؛  األغشية  شحوب 
اإلمساك. وعند فحص اللحوم بعد الذبح يالحظ وجود التهابات واحتقان وقروح يف القناة اهلضمية )الشكل  
رقم105(، ومظاهر اهلزال وشحوب األعضاء، وندرة الدهون، وليونة اللحم، ووجود رشح مصيل يف جتاويف 

اجلسم.

الشكل رقم)106(. التهاب األوديمة يف األنفحة بسبب اإلصابة بديدان Ostertagia  يف البقر.
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ويتوقف احلكم عيل حالة الذبيحة وبسمح عادة باستهالك اللحوم بعد إزالة األجزاء املصابة بالطفييل إال 
يف اإلصابات احلادة املصحوبة هبزال وفقر دم شديدين حيث يتم إعدام كيّل للذبيحة.  

(Sheep Nodular Worm; Pimply Gut): الدودة العقدية  -
الدقيقة واألعور والقولون  Oesophagostomum columbianum يف األمعاء  نوع  العقدية من  الديدان  تتطفل 
عبور  عن  ناجتة  األمعاء  جدران  يف  األحجام  خمتلفة  عقيدات  بوجود  اإلصابة  وتتمّيز  واملعز  والضأن  للبقر 

الريقات واخرتاقها لتلك اجلدران.
دورة احلياة: تعيش الديدان البالغة يف أمعاء احليوانات وخيرج بيضها يف الرباز لتكمل الريقات نموها إيل 
الطور املعدي عيل األرض أو يف املرعي. وعندما تلتهم البقر أو الغنم يرقات الطور املعدى تدخل الريقات يف 
الغشاء املخاطي لألمعاء حيث تتحوصل وتواصل نموها إيل الطور البالغ غري أن الريقات التي تدخل عميقًا يف 
جدار األمعاء متوت مثرية تفاعاًل التهابيًا شديدًا من حوهلا، مما يؤدي إيل تكوين العقيدات املمّبزة هلذه الطفيليات 

)شكل 107(.     

الشكل رقم)107(. عدوى الديدان العقدية يف األمعاء الدقيقة.
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وكريه  مستمّرًا  حادًا  إسهااًل  للعدوى  مرة  ألول  املتعرضة  أو  الصغرية  احليوانات  يف  اإلصابة  تسبب  كام 
اكتسبت  التي  احليوانات  يف  أما  وخشونته.  اجللد  وجفاف  الوزن  ونقص  عام  وضعف  هزال  يرافقه  الرائحة 

مقاومة نتيجة تعرضها املتكرر فإن نسبة كبرية من الديدان متوت بسبب مقاومة العائل.       

2- �لديد�ن �لرئوية:

الباردة واألرايض  املناطق  العامل خاصة يف  أنحاء  الزراعية يف مجيع  احليوانات  بني  الرئوية  الديدان  تنترش 
املرتفعة من املناطق املدارية وشبه املدارية. وأهم تلك الديدان يف البقر النوع Dictyocaulus viviparus الذي يتطفل 

يف جتويف الشعب اهلوائية )الشكل رقم 108(.  

الشكل رقم)108(. قطاع شعبة هوائية مملوءة بالديدان الرئوية البالغة.

هلذه الديدان دورة حياة مبارشة حيث تضع األنثى بيضها يف الشعب اهلوائية ثم خيرج البيض أثناء السعال 
مع اإلفرازات املخاطية التي تنزل إيل احللق فيبتلعها احليوان. يفقس البيض يف أمعاء احليوان وخترج منه يرقات 
إيل  لتصل  األرض  عيل  نموها  الريقات  تحُكمل  املناسبتني  والرطوبة  الدفء  وجود  ويف  الرباز.  يف  إفرازها  يتم 
الطور املعدي يف غضون 3-7 أيام. وعند ابتالع البقر لذلك الطور أثناء الرعي تعرب الريقات جدار األمعاء 
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لتصل إيل العقد الليمفية املساريقية ثم تنتقل بواسطة األوعية الليمفاوية فالدورة الدموية إيل الرئتني وعندئذ 
خترج الريقات من شعريات الدم الرئوية لتهاجر خالل النسيج الرئوي حتى تصل إيل الشعيبات اهلوائية ومن 

ثم تسلك طريقها إيل الشعب اهلوائية فتستقر وتكمل نموها إيل الطور البالغ وتبدأ يف إنتاج البيض.
تأثريها  ويتوقف  العجول  خاصة  البقر  يف   (verminous pneumonia) دودي  رئوي  التهاب  الديدان  تحُسّبب 
املريض عيل عدد الريقات التي يبتلعها احليوان ومستوي مقاومته وحالته الغذائية. ويف الغالب تكتسب البقر 

مناعة عالية بمرور الوقت وتتخلص من الديدان 7 أسابيع من العدوى.

املشاهدات قبل الذبح: 
•  ارتفاع حرارة اجلسم خاصة إذا حدثت عدوى بكتريية ثانوية.

•  إفرازات أنفية.
•  سعال.

•  تنفس رسيع وضحل يتحول مع الوقت إيل ضيق شديد بالتنفس.
•  أنني. 

•  زراق ورقاد يف احلاالت الشديدة واملتقدمة.
   

املشاهدات بعد الذبح: 
•  امتالء الشعب اهلوائية بمخاط رغوي ممزوج بدم وبداخله الديدان، يرافقه وهط يف احلويصالت الرئوية 

(alveolar collapse) املرتبطة بالشعب املصابة. 

•  التهاب نزيف يف األغشية املخاطية للشعب اهلوائية.
.(emphysema) أوديمة وانتفاخات رئوية  •

•  تكّبد  (hepatization)يف حشوة الرئة.
•  تضّخم العقد الليمفية الشعبية واملنصفية.

احلكم:
•  إعدام الرئة املصابة واإلفراج عن بقية الذبيحة يف احلاالت الطفيفة.

•  إعدام كيّل للذبيحة يف اإلصابات الشديدة املصحوبة باهلزال وفقر الدم  
      

التشخيص التفريقي:
واألمراض  الرئة  وخراجات  البكتريية  الرئوية  االلتهابات  عن  الدودي  الرئوي  االلتهاب  تفرقة  جيب 

الصدرية األخري. 
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3- �لديد�ن �لكبدية:
العمالقة  واملتوّرقة   (Fasciola hepatica) الكبدية  – املتوّرقة  املختلفة  بأنواعها  الكبدية  الديدان  تتطفل 
(Dicrocelium dendriticum) يف  املغّصنة  املعي  (Fasciolopsis magna) ومتفّرعة  الكبرية  (F. gigantica(واملتوّرقة 

القنوات املرارية واحلوصلة املرارية للحيوانات املعشبة. ودورة حياهتا غري مبارشة حيث تستخدم احليوانات 
املعّشبة كعوائل هنائية وبعض قواقع املياه العذبة كعائل وسطي كعائل وسطي أو أحد العوائل الوسطية إذا كان 

هلا أكثر من عائل وسطي كام هو احلال بالنسبة ومتفّرعة املعي املغّصنة. 
(Fasciola): أ( الديدان الكبدية من جنس املتوّرقة

تتطفل األطوار البالغة من املتورقة الكبدية (Fasciola hepatica) واملتورقة العمالقة  (Fasciola gigantica)يف 
القنوات املرارية واحلوصلة املرارية )الشكل رقم 109(. أما بيضها فيخرج مع 

الشكل رقم)109(. قطاع من كبد يبني املتوّرقة الكبدية داخل إحدى القنوات املرارية.

مالمسته  عند  البيض  يفقس  احليوان.  براز  يف  ثم  ومن  عرش  اإلثنى  يف  تصب  التي  الصفراوية  العصارة 
الوسطي وهو قوقع من جنس  العائل  املاء بحثًا عن  miradia( تسبح يف  للامء لتخرج منه أجّنة )مهّدبات 
ليمنيا (Lymia). وعند دخول املهدبات يف جسم القوقع تتحول إيل أكياس بوغية )(sporocysts ثم إيل ريدية  
(redia) وبعد ذلك إيل مذّنبات (cercariae) وينتج عن كل مهّدب واحد حوايل 4000 من املذنبات بواسطة 
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االنقسامات الالجنسية داخل القوقع. ثم نخرج املذّنبات - وهي الطور الريقي املعدى للحيوانات املعشبة 
- من جسم القوقع وتتحول إيل مذّنبات بعدية (metacercariae) تلتصق باحلشائش واألعشاب النامية عيل 
يف  احلوصالت  تذوب  احليوانات  تلتهمها  وعندما  فيها.  وتتحوصل  والقنوات  واجلداول  الربك  حواف 
أمعاء احليوان وخترج منها دودة يافعة خترتق جدار األمعاء لتصل إيل التجويف الصفاقي حيث تتجول 
حتى تصل إيل سطح الكبد فتخرتق نسيجه وتواصل جتواهلا حتي تصل إيل القنوات املرارية حيث تستقر 

وتكرب إيل الطور البالغ وتبدأ يف إنتاج البيض. وتستغرق دورة احلياة بأكملها 2-3 أشهر. 
الغنم واملعز  الكبد خاصة يف  أثناء جتواهلا يف نسيج  تلفًا شديدًا  الكبدية  للمتوّرقة  اليافعة  تسبب أألطوار 
)الشكل رقم 110( أما أطوارها البالغة فتسبب التهابا مزمنا وتلّيفًا يف القنوات املرارية والكبد )الشكل 
اإلنتاج  وضعف  اخلصوبة  وانخفاض  الدم  وفقر  اهلزال  مثل  أخري  مضاعفات  عّدة  ترافقه   )111 رقم 

  (ectopic”منتبذة “عدوى  أحيانًا  حتدث  كام  والريقان.  الكبد  وظائف  واختالل  اهلضمية  واالضطرابات 
(infection وبقصد بذلك حدوث اإلصابة يف مواضع غري املوضع الذي تتطفل فيه هذه الديدان، فرغم أن 

الديدان الكبدية تتطفل يف الكبد إال أهنا توجد أحيانًا الرئة والبنكرياس وجتاويف اجلسم يف البقر والغنم.

الشكل رقم)110(. إصابة حادة بديدان املتوّرقة الكبدية يف غنم؛ يالحظ تورم بالكبد ومناطق متعّددة مصفرة أو داكنة نامجة عن تلف  

                   نسيج الكبد وتنخره مع وجود رواسب سوداء من خملفات الديدان
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الشكل رقم)111(. تليف شديد للقنوات املرارية يف كبد بقرة نسبب إصابة مزمنة باملتوّرفة الكبدية.

املشاهدات قبل الذبح:
     قد يكون املرض حادًا أو حتت احلاد ومزمنًا وكثريًا ما تتداخل أشكاله. أما أعراضه فتشمل: 

•  هزال. 
•  فقر دم وشحوب األغشية املخاطية الظاهرة )كاللثة وملتحمة العني وغشاء املهبل(.

•  نقص بروتينات البالزما. 
•  ورم )أوديمة( بني الفّكني السفليني.

•  مغص.
•  إسهال مزمن. 

 
املشاهدات بعد الذبح:

•  يف احلاالت املزمنة:
•  هزال الذبيحة وشحوهبا وليونة حلمها.

الكبدية  الديدان  داكنة ووجود  بإفرازات  وامتالئها  تكّلسها  وتلّيفها وأحيانًا  املرارية  القنوات  •  تضخم 
بداخلها.

•   يرقان ناجم عن انسداد القنوات املرارية.
•  يف احلاالت احلاّدة: 

•   تلف نسيج الكبد وتوّرمها والتهاهبا ونخرها.



دليل الكشف البيطري عىل اللحوم190

حالة  يف  هبام  املرتبطة  الليمفية  والعقد  والرئتني  الكبد  يف  الديدان  خملفات  من  سوداء  رواسب  وجود    •
اإلصابة احلادة.

•  وجود عدد كبري من الديدان اليافعة يف حشوة الكبد.

احلكم:
 يتوقف عيل شّدة اإلصابة وطورها واحلالة العامة للذبيحة:

وبني  اجلسم  جتاويف  يف  مصيل  ورشح  هبزال  املصحوبة  الشديدة  اإلصابة  يف  للذبيحة  كيّل  إعدام  يتم    •
العضالت أو خزب عام أو يرقان. 

•  يسمح باستهالك حلوم الذبيحة بعد إعدام الكبد إذا كانت اإلصابة طفيفة واآلفات الكبدّية حمصورة.   

التشخيص التفريقي:
جيب تفرقة عدوى الديدان الكبدية عن مسببات اهلزال وفقر الدم والريقان األخري وعن املالن واإلصابة 

بمتفّرعة املعي املغّصنة. 

ملحوظة: عند التهام اإلنسان لكبد نيئة من بقر أو غنم مصابة بالديدان الكبدية فإن األخرية تلتصق 
وأوديمة  وأمل  التهاب هتّيجي  عنه  ينتج  مما  اإلنسان  للحلقوم يف  املخاطي  بالغشاء  ممّصاهتا  بواسطة  أحيانًا 
وضيق شديد يف احللقوم. وتسمي تلك احلالة »احللزون.« وقد وصفت حالة مماثلة تسّمي »متالزمة املرارة« 
التهام  نتيجة  (Linguatula serrata) بحلق اإلنسان  الدودة األلسونية  التصاق  ناجتة عن   (Marara Syndrome)

أكباد الغنم النيئة املصابة بتلك الديدان.  

(Dicrocoelium dendriticum): ب( الديدان الكبدية من نوع متفرعة املعي املغّصنة
– )الشكل   Lancet Worm وتسمي أيضًا الدودة الرحمية –  D. dendriticum تستخدم متفرعة املعي املغّصنة
رقم 112( عائلني وسطيني األول قوقع أريض والثاين النمل. خيرج البيض يف براز الغنم والبقر املصابة 
القوقع  Cionella lubrica. وبعد سلسلة من االنقسامات يف جسم  النوع  القواقع األرضية وأمهها  وتبتلعه 
يصل الطفييل إيل طور املذّنبات التي يحُفرزها القوقع داخل كرات لزجة (slime balls) من املخاط عيل أوراق 
النبات. ثم يبتلعها النمل )العائل الوسطي الثاين( وبعد مزيد من النمو تتحّول املذّنبات إيل مذّنبات بعدية 
(metacercariae) وذلك هو النوع املعدي للغنم والبقر. وتأثري هذه الديدان عيل حشوة الكبد حمدود ولكنها 

تسّبب تليفًاً متوسطًا أو شديدًا يف القنوات املرارية واحلوصلة املرارية يف الغنم والبقر.   
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الشكل رقم)112(. متفرعة املعي املغصنة.

احلكم والتشخيص التفريقي: كام يف حالة املتوّرقة الكبدية. 

  (Oncocerciasis) :وُكاّلبيات الذنب (Filariasis) :4- ديد�ن �لفالريا

    :)Parafilaria bovicola أ( مرض »الكدمات الكاذبة« )عدوى ديدان
تتطّفل هذه الديدان حتت اجللد مسّببة نزفًا جلديًا موضعيًا وآفات نزفية حتت جلدية يف البقر تشبه الكدمات. 

وهي موجودة يف كثري من أنحاء العامل بام يف ذلك عّدة دول أوروبية وأفريقية. 
تنتقل الديدان بواسطة الذباب من جنس Musca الذي يبتلع بيض الديدان من جلود البقر ثم تتطور الريقات 
يف جسم الذبابة إيل الطور املعدى الذي خيرج يف لعاب الذبابة فتنقله األخرية أثناء اغتذاءها إيل البقر. بعد 
ذلك هتاجر الريقات إيل النسيج حتت اجللدي لتكمل نمّوها إيل الطور البالغ ومن ثم تقوم إناث الديدان 

بعمل ثقب يف اجللد تضع بيضها حول فتحته. تستغرق دورة احلياة 7-10 شهور.

       

املشاهدات قبل الذبح وبعده:
كدمات مائلة لالخرضار ونزف من درجات خمتلفة احلّدة حتت اجللد.

احلكم:
 يتوقف احلكم عيل شّدة احلالة، ففي احلاالت الطفيفة يكتفي بإزالة املناطق املتأثرة ويفرج عن اللحم أما 

احلاالت املصحوبة بكدمات شديدة وواسعة االنتشار عيل الذبيحة فتحتم اإلعدام الكيّل للذبيحة.         
 :(Oncocerciasis) ب- عدوى ُكاّلبيات الذنب

 O. و   Onchocerca gibsoni البقر ومنها  (Onchocerca) عيل  الذنب  أنواع خمتلفة من جنس كالبيات  تتطفل 
O. gibsoni الذي يسبب عقيدات حتت اجللد تعيش  O. gutturosa. أهم تلك األنواع هو نوع  armillata و 

الديدان بداخلها.
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اهلوام  هلا  ناقل  وأهم  العاّضة  األرجل  مفصليات  بواسطة  الديدان  هذه  تنتقل   :O. gibsoni حياة  دورة 
)اهلاموش( من جنس Culicoides. تعيش الديدان البالغة داخل عقيدات مملوءة بمواد متجبنة حتت جلد البقر 
وتقوم إناثها – وهي ديدان ولودة - بوضع يرقاهتا (microfilariae) يف الفسحات النسيجية الليمفية حتت اجللد 
حيث يلتهمها الناقل. ثم تنمو الريقات يف جسم الناقل إيل الطور املعدى الذي ينتقل إيل البقر عندما تتغذي 

اهلوام عيل تلك احليوانات. 
      

املشاهدات قبل الذبح:
يتضح وجود العقيدات حتت اجللدية عن طريق جس احليوان يف منطقة القص واملنطقة األلوية واألفخاذ 

للبقر. 

املشاهدات بعد الذبح:
•  عقيدات قوية ومتليفة يرتاوح قطرها من 0.5 – 5 سم حتت اجللد يف منطقة القص واملنطقة األلوية 

واألفخاذ. وقد توجد العقيدات بشكل منفرد أو جمموعات.
•  وجود الديدان يف شكل »خيوط« مربومة داخل العقيدات وقد تكون حّية أو ميتة ومتكلسة.

احلكم:
•  يتم اإلفراج عن الذبيحة بعد إزالة مجيع العقيدات.

•  يف اإلصابات الشديدة جيب إزالة مجيع املناطق املصابة بام يف ذلك نزع اللفافة (fascia) املحيطة بمنطقتي 
القص والعرقوب قبل اإلفراج عن الذبيحة.

التشخيص التفريقي:
 (neurofibromatosis) جيب تفرقة اإلصابة هبذه الطفيليات عن اخلراجات حتت اجللدية واألورام الليفية العصبية

  .(cysticercosis) وكييسات الدودة الرشيطية العزالء

ملحوظة: تتطفل كاّلبيات الذنب من نوع O. armillata يف جدار الرشيان األورطي من الداخل واخلارج 
وخاصة يف منطقة القوس األورطي حيث تعيش داخل عقيدات متجبنة خمتلفة األحجام وأحيانًا متكلسة 
وبداخلها ديدان مّيتة كام تشاهد الديدان يف شكل خيوط متعرجة حتت الطبقة البطانية للرشيان األورطي. 
 .(ligamentum nuchae) فتوجد يف آفات مماثلة عىل الرباط القفوي O. gutturosa أما كاّلبيات الذنب من نوع
وكالمها يصعب اكتشافه قبل الذبح وال يؤثر عيل صالحية اللحوم لالستهالك وبالتايل يكتفي بإزالة موضع 

اإلصابة. 



193 أمراض البقر

طو�ر �لو�سطية للديد�ن �ل�سريطية:  5- �لأ
حلم  حصبة  البقر؛  لرشيطية  املثانية  الدودة  العزالء؛  الرشيطية  )كييسة  البقرية  املحُذّنبة  الكييسة   - أ 

:Beef Measles )Cysticercus bovis(:البقر
التي   (Taenia saginata) العزالء  الرشيطية  للدودة  الوسطي  الطور  أو  املثانية  الدودة  الكييسات  هذه  متثل 
يعيش طورها البالغ يف األمعاء الدقيقة لإلنسان )العائل النهائي(. وهي رشيطية كبرية يرتاوح طوهلا من 

3-7 أقدام. 
دورة احلياة: خترج القطع الناضجة (proglottids) للدودة البالعة يف براز اإلنسان وتتحلل يف الرتبة ليخرج 
(oncosphere). تنتج الدودة الواحدة لغاية مليون بيضة يوميا وتصاب  منها البيض املحتوي عيل جنني الدودة 
البقر بالطور الوسطي عند ابتالع البيض يف املراعي أو األعالف و املياه امللوثة برباز اإلنسان. يتحرر اجلنني من 
البيضة يف األمعاء الدقيقة للبقرة وخيرتق جدار األمعاء لينتقل عرب األوعية الليمفاوية ومن ثم الدورة الدموية 
إيل العضالت اهليكلية فيتحوصل فيها مكونًا دودة مثانية )كييسة مذّنبة cysticercus(. تنتقل العدوي إيل اإلنسان 
الكييسة  تنفتح  أمعاء اإلنسان،  لبقر مصابة ويف  نيئة أو غري مطهوة جيدا  التهامه حلومًا  النهائي( عند  )العائل 
لتخرج الدودة اليافعة وتلتصق برأسها املحُشّوك بجدار األمعاء حتي تكرب إيل الطور البالغ وتبدأ يف إنتاج البيض 

وبذا تتكرر دورة حياهتا.  
 

املشاهدات قبل الذبح:
• ال توجد عالمات مرضية ظاهرة يف احليوان احلي وقد يالحظ قساوة يف العضالت ونادرًا محى.

املشاهدات بعد الذبح:
x  10 مم( يف العضالت وخاصة العضالت  •  كييسات بيضاء صغرية مملوءة بسائل شفاف )حوايل 5 

املاضغة(masseter muscles)  واللسان وعضلة القلب واحلجاب احلاجز.
•  يالحظ أحيانًا عتمة السائل بداخل احلويصالت وتنكس وجتبن وتكلس يف احلويصالت القديمة.

  
احلكم:

أواًل: إعدام كيل يف احلاالت التالية:
جدت أكثر من عرش كييسات حية و/أو ميتة أو متكلسة.  إذا وحُ  -1

جدت 2-3 كييسات يف كل من: عضالت املضغ؛ اللسان؛ احلجاب احلاجز؛ القلب؛ عضالت  2- إذا وحُ
الكتف أو العضالت املكشوفة يف الذبيحة.  

ثانيًا: إفراج مقيد برشوط يف احلاالت التالية:
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برشط  الذبيحة  عن  اإلفراج  يمكن  متكلسة  أو  ميتة  و/أو  حية  فأقل  كييسات  عرش  وجود  حالة  يف   -1
أو ملدة ثالثة أسابيع يف  الصفر,  أيام يف درجة حرارة 10 درجات مئوية حتت  وضعها يف ثالجة ملدة 10 
درجات حرارة 7 درجة مئوية حتت الصفر. يمكن كذلك تسخني الذبيحة يف درجة 56 مئوية. أما يف حالة 

عدم توفر إمكانيات ملعاجلة الذبائح بالتربيد أو التسخني، تعدم الذبيحة يف احلال. 
ثالثًا: إفراج غري مقيد برشوط يف حالة وجود عرش كييسات فأقل ميتة بالنسبة للبقر التي يزيد عمرها عىل 

السنتني أو التي استبدلت عىل األقل القواطع الوسطى

ب( داء األكياس الُعدارية :(Hydatidosis) أنظر ص 269.

الطفيليات الخارجية

 (Warble fly;Hypoderma bovis  Infection)  :1- �لنتفاخ �لتربي
يتمّيز هذا املرض بظهور انتفاخات حتت اجللد عيل ظهر البقر ناجتة عن وجود يرقات لنوعني من الذباب 

التربي مها: Hypoderma bovis و H. lineatum ويشاهد املرض عادة خالل الصيف. 
دورة احلياة: تضع إناث هذا الذباب بيضها عيل الشعر يف أرجل البقر أو جسمها وخالل أسبوع تفقس 
ّكنها من التغلغل يف اجلسم. من ثم تتجّول الريقات لعدة شهور يف  الريقات لتغزو جلد البقرة وحتفر فيه أنفاقًا متحُ
جسم البقرة حتي تصل إيل التجويفني الصدري والبطني ومن هناك تنتقل يرقات H. bovis إيل القناة الشوكية 
ومتر عربها لتستقر حتت اجللد يف ظهر احليوان. أما يرقات H. lineatum فتهاجر باجتاه املرئ ومن هنالك إيل ظهر 
البقرة حيث تفتح لنفسها ثقوبًا تنفسية وتبقي حتت اجللد وتكرب تدرجييا. وبعد حوايل شهر تسقط عيل األرض 

للتحول إيل خادرة تتطور الذبابة بداخلها ثم خترج من اخلادرة وتطري. 
       

املشاهدات قبل الذبح:

•  انتفاخات وتقرحات عيل ظهر البقر.
•  بروز أطراف الريقات من خالل جلد الظهر.

•  هياج ورفص البطن باألرجل اخللفية.
•  شلل باألرجل اخللفية عند إصابة النخاع الشوكي.

املشاهدات بعد الذبح:
•  مشاهدة مناطق ملتهبة حممّرة أو خرضاء أو صفراء حول مواضع الريقات عيل ظهر احليوان.

•  وجود يرقات الذبابة حتت جلد الظهر.
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احلكم:يسمح باستهالك الذبيحة بعد إزالة اآلفات.

التشخيص التفريقي:
جيب تفرقة اإلصابة بريقات الذباب التربي عن كييسات الدودة الرشيطية العزالء يف التي توجد أحيانًا يف 

املرئ. 

  (Screw Worm Myiasis):2- نغف �لديد�ن �حللزونية
 Cochliomyia hominivoras Cochliomyia (Callitroga) مثل  التابعة جلنس  الذباب  أنواع  يرقات بعض  تسّببه 
و C. macellaria ونوع واحد يف جنس Chrysomyia هو Chrysomyia bezziani الذي يسبب النغف يف مجيع أنواع 
احليوانات وأحيانًا يف اإلنسان. يوجد جنس Cochlomyia يف العامل اجلديد )األمريكتني الشاملية واجلنوبية(، كام 
اخلليج  دول  من  وعدد  والعراق  الليبية  العربية  اجلامهريية  يف  سنوات  بضعة  قبل   C. hominivorax النوع  وجد 
العربية. أما الذباب من نوع C. bezziani فهو املسبب لنغف الدودة احللزونية يف قاريت أفريقيا وآسيا أي يف العامل 
القديم. ويتميز ذلك الذباب بلون أخرض مزرق وخطوط طولية عىل الناحية الظهرية من منطقة الصدر ولديه 

عيون برتقالية-بنية. 

املشاهدات قبل الذبح وبعده:
•  يضع الذباب بيضه يف كتل حتتوي كل منها عيل بضع مئات من البيض عىل اجلروح، وتتغذى يرقاته يف 
جمموعات )مستعمرات( مما يؤدي إيل نشوء قروح كبرية وعميقة يف جسم احليوان تصدر منها روائح كرهية 

للغايًة. 
•  توجد اآلفات حتت اجللد وحول فتحات الرشج واملهبل واألنف 

احلكم:
اإلفراج عن الذبيحة برشط إزالة اآلفات واجلروح املتعفنة وحرقها واإلفراج. أما إذا وجدت اضطرابات 

جهازية فيجب إعدام الذبيحة بأكملها.   

3- الطفيليات اخلارجية األخرى: أنظر ص 276.





5

أمراض الضأن واملاعز
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الفصل اخلامس

أمراض الضأن والماعز

األمراض الفيروسية
Blue Tongue (BT); Sore Muzzle Disease :)زرق )قرحة اخلطم 1-الل�سان الأ

 .)Culicoides spp • مرض فريويس تنقله مفصليات األرجل املاّصة للدم )خصوصًا اهلوام أو اهلاموش 
فرتة  وتبلغ   (Orbivirus) أوريب  جنس  من  البيئية  للعوامل  املقاومة  شديد  و  العرت  متعدد  فريوس  يسّببه 

حضانته 4-7 أيام.  
• ُيصيب الضأن بصفة رئيسة ويسّبب فيها أعراضًا خمتلفة احلّدة )أحيانًا حادة جدًا( بينام تكون العدوي يف 
املعز والبقر واإلبل ومشقوقات احلافر الربية غالبًا غري مصحوبة بأعراض )صامتة( وتعترب تلك احليوانات 

للفريوس.   خازنة   - البقر  – خاصة 

• يتمّيز املرض يف صورته التقليدية قي الغنم بثالثة مظاهر: )1( التهاب بالغشاء املخاطي باألجزاء العليا من 
اجلهازين اهلضمي والتنفيس )2( تورم اللسان واحتقانه وأحيانًا زرقته و)3( التهاب احلوافر والعضالت 

اهليكلية مما يسّبب العرج. 
• يوجد يف أفريقيا وآسيا والرشق األوسط وأمريكا الشاملية وأسرتاليا وهو متوطن يف اململكة مسببًا يف 

الغالب عدوي طفيفة غري بائنة. 
ترتاوح نسبة النفوق عادة ما بني 5 – 20% وتصل أحيانًا إيل 70% عند تعّرض احليوانات ذات القابلية   •

(susceptible animals) لبعض العرت القوية. 

املشاهدات قبل الذبح:  
محى خالل األسبوع األول لظهور املرض.   •

إفرازات أنفية )رائقة أو خماطية ومدمّمة(.  •
احتقان الغشاء املخاطي للفم واألنف )الشكل رقم 113( وبقع نزف باللثة.  •
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زيادة إفراز اللعاب وأحيانا نزول لعاب رغوي غزير)الشكل رقم 114(.  •
   ييل ذلك: 

°  تورم الشفتني واللسان والوجه واألذنني وأحيانا املنطقة بني الفكني.
°   زيادة االحتقان ومشاهدة نزف حربي يف الغشاء املخاطي للفم واألنف.
°   أحيانا زرقة اللسان )ليس من األعراض الشائعة( )الشكل رقم 115(.

°   بعد حوايل أسبوع ُيشاهد:
°   قروح ونخر يف اللسان واللثة والغشاء املخاطي للفم )تشفي ببطء(. 

°   أحيانا صعوبة التنفس وقشور باخلطم.
°   دوسنتاريا )براز به دم(.

°   مع انتهاء احلمى وبدء التئام قروح الفم، يشاهد:
°   التهاب حاد باحلافر (pododermatitis) يسبب العرج )الشكل رقم 116(.

°   التواء الرقبة.                                            
°   توّرم واحتقان وبقع نزف بالفم واللثة.

°   إجهاض أو ُمالص أو والدة أجنة ضعيفة و/أو مشوهة.
°   هزال تدرجيي.

الشكل رقم)113(. احتقان بالغشاء املخاطي للفم وبقع نزف حربي يف اللثة يف مرض اللسان األزرق يف محل.
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الشكل رقم)114(. اللسان األزرق: إفراز لعاب رغوي غزير أحيانًا.

الشكل رقم)115(. اللسان األزرق: احتقان وأنزفة حربية يف خماطية الفم وزرقة شديدة باللسان )ملحوظة: زرقة اللسان ليست من  

                األعراض الشائعة(.
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                                الشكل رقم)116(. التهاب األقدام وتوّرمها يف مرض اللسان األزرق.

املشاهدات بعد الذبح:  
قروح بالفم واألنف والشفتني.   •

التهاب حاد بالقدم.  •
تورم الشفتني والوجه واللسان.  •

وعضلة  اهليكلية  العضالت  يف  نزف  وأحيانا  اهليكلية  العضالت  بني  القصب  بلون  سوائل  وجود   •
القلب. 

أحيانا التهاب رئوي والتهابات بالكبد والكيل والطحال  •

احلكم:
إعدام كيّل للذبيحة يف اإلصابات احلادة املصحوبة بحمى وتغرّيات جهازية. أما إذا كانت اإلصابة حتت 
من  التخّلص  بعد  الذبيحة  عن  اإلفراج  فيمكن  جهازية  تغريات  أو  محى  تصحبها  وال  طفيفة  أو  احلادة 

األجزاء املصابة.   

التشخيص التفريقي: 
املجرتات  طاعون  الغنم؛  جدري  (Orf)؛  الساري  القوباء  مرض  عن  األزرق  اللسان  مرض  تفرقة  جيب 

الصغرية؛ احلمى القالعية؛ والتهاب املفاصل املتعّددة الخ. 
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ملحوظات: من االعتبارات الوبائية املهمة يف هذا املرض: )1( تعدد األنواع املصلية )العرت( للفريوس 
حيث يوجد منه 23 عرتة )نوع مصيل( عيل األقل )2( مقاومة الفريوس للعوامل البيئية ومتّكنه من البقاء 
لسنوات عديدة يف نفس املكان )3( انتقال الفريوس بواسطة اهلوام وبالتايل ظهور املرض بشكل موسمي 
وأحيانا برفقة أمراض أخرى تنقلها املفصليات )4( تأثر انتشار املرض بالعوامل املؤثرة عىل الناقل مثل: 
 )5( وكثافته  املنطقة  يف  الناقل  توزيع  التكاثر،  موسم  األمطار،  سقوط  الرطوبة،  درجة  احلرارة،  درجة 
 (amplification تفضيل اهلوام للتغذية عيل البقر ولذا تعترب األخرية خازنًا رئيسًا وعامل تضخيم للمرض
(factor أثناء األوبئة )أ( عند وجود الغنم سويًا مع البقر، يندر إصابة الغنم )ب( يف غياب البقر، تصبح 

الغنم املضيف البديل املفضل عند اهلوام ويكثر فيها املرض )6( تتغذى اهلوام يف املساء وفجرًا قبل رشوق 
الشمس إذا كانت الرياح خفيفة )7( قيام الرياح القوية بنقل اهلوام احلاملة للفريوس ألكثر من 700 كلم 

)رغم أن اهلوام يف حد ذاهتا ال تقدر عيل الطريان ألكثر من بضعة كيلومرتات(.
 

  Peste des Petits Ruminants (PPR):)2- طاعون املجرتات ال�سغرية )طاعون املعز
مرض فريويس حاد يصيب الضأن واملعز واملجرتات الربية الصغرية كالغزالن.   •

يشبه الطاعون البقري كثريًا ويسببه فريوس من فصيلة موربييل (Morbiliviridae) وثيق الصلة بفريوس   •
الطاعون البقري. 

متوطن يف أفريقيا جنوب الصحراء والرشق األوسط وجنوب آسيا. كام سّجل عّدة مرات يف اململكة   •
العربية السعودية ودول اخلليج األخري وتركيا والعراق وإيران واهلند وبنغالديش ونيبال. 

للتمركز يف  ميله  أنحاء اجلسم مع  كافة  إيل  وانتقاله  انتشاره  للمرض برسعة  املسّبب  الفريوس  يتميز   •
األنسجة الليمفاوية. 

ال يبقي الفريوس طوياًل يف جثث احليوانات امليتة ولكنه حيتفظ بحيويته لفرتة طويلة يف املواد املجّمدة   •
)كاللحوم املجمدة للحيوانات مصابة(. 

يمكن تدمريه بواسطة الغيل ومعظم املطهرات.   •
تنتقل العدوى باملخالطة املبارشة وغري املبارشة بني احليوانات املريضة واحليوانات القابلة وتتم غالبا   •
عن طريق األنف نتيجة الستنشاق الرذاذ املتطاير أثناء سعال احليوانات املريضة أو عطسها، وعن طريق 
الفم نتيجة لتلوث املاء والغذاء بإفرازات احليوانات املريضة )إفرازات األنف والعينني واللعاب والبول 
والرباز(. جيوز أيضًا أن تنتقل العدوى عن طريق الوسائط امللوثة كالفرشة واملعالف وأحواض الرشب 

الخ. 
ترتاوح فرتة احلضانة من 2 – 10 وتتوقف حّدة املرض عيل درجة مقاومة احليوان ويّتخذ املرض ثالثة    •

أشكال: فوق احلاد؛ حاد )النوع السائد(؛ حتت احلاد/مزمن.  
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املشاهدات قبل الذبح: 
الشكل فوق احلاد:  

•  ينفق احليوان رسيعًا قبل مشاهدة األعراض
الشكل احلاد:

•   محى عالية ومفاجئة تدوم لبضعة أيام. 
•  إفراز أنفي مصيل رائق يف البداية، يتحول إيل خماطي صديدى وسميك ثم جيف ويسد فتحتي األنف.

•  احتقان حاد يف ملتحمة العني ونزول إفراز صديدى جيف ويسد العني أحيانًا.)الشكل رقم117(
•  التهاب رئوي وصعوبة بالتنفس وسعال وعطاس.

•  زيادة إفراز اللعاب.
•  إسهال غري مدّمم ناجم عن التهاب القناة اهلضمية. 

•  إنكاز )جفاف( شديد وهزال. 
•  إجهاض يف اإلناث احلوامل.

•  يموت احليوان خالل 5-10 أيام ويمكن أن تصل كاًل من النسبة املرضية نسبة النفوق إىل 100% عند 
حدوث مضاعفات. 

الشكل رقم)117(. طاعون املجرتات الصغرية يف معز ويالحظ إفراز خماطي من األنف.يصاحبه إفراز غزير من العينني

الشكل حتت احلاد/املزمن:
•  التهاب رئوي شعبي ينشأ يف غضون 10-15 يومًا مسببًا أعراضًا تنفسية.  
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•  أعراض أخري متباينة. 

املشاهدات بعد الذبح:      
1- اجلهاز اهلضمي: 

قروح ونزف ونخر يف القناة اهلضمية.   •
التهاب وقروح يف الفم واحللق والبلعوم واجلزء األمامي من املرئء يف احلاالت احلادة.    •

قروح ونزف يف األنفحة )ونادرًا يف الكرش(.   •
التهاب ونخر وقروح يف لطخات باير باألمعاء  •

القولون  من  األخري  املستقيم واجلزء  الوحش« يف  الغليظة ومشاهدة »خطوط محار  باألمعاء  احتقان   •
)الشكل رقم 118(.

              
 الشكل رقم)118(. طاعون املجرتات الصغرية يف معز: خطوط من النزف يف األمعاء الغليظة.

2- اجلهاز التنفيس: 
قروح صغرية ونزف حربي يف خماطية األنف واحلنجرة والقصبة اهلوائية.   •

 (pluersy). التهاب اجلنبة  •
احتقان ونزف وأوديمة والتهاب شديد بالرئتني مع وجود سوائل بالتجويف الصدري )الشكلني رقام   •

 .)120,119
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الشكل رقم)119(. نزف يف الرئة يف طاعون املجرتات الصغرية بامعز

الشكل رقم)120(. طاعون املجرّتات الصغرية باملعز: احتقان الرئة والتهاهبا.
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3- األجهزة األخرى: 
تضخم وأوديمة واحتقان يف كافة العقد الليمفية باجلسم.    •

احتقان وتضخم طفيف بالطحال.    •
التهاب باجلهاز التناسيل األنثوي.     •

                                        
احلكم:إعدام كيل للذبيحة.

التشخيص التفريقي: 
جيب تفرقة طاعون املجرتات عن األمراض األخرى املشاهبة باملنطقة، خصوصًا: التسمم الدموي النزيف؛ 
والطفيليات  الكوكسيديا  السارى؛  القوباء  داء  املائي؛  القلب  املعزي(؛  الساري  الرئة  )ذات  الرمح  أبو 
متامًا  البقرى  الطاعون  يف  كام  املطلوبة  والعينات  املخترب  بواسطة  التشخيص  تأكيد  ويمكن  الداخلية(. 

)ص60(. 

ملحوظات: )1( احليوان املريض هو املصدر األساس للعدوى األساس )2( تبدأ احليوانات املريضة 
يف إفراز الفريوس يف إفرازات األنف والعينني واللعاب والبول والرباز قبل 1-2 يوم من بدء اإلعراض، 
)أي أثناء فرتة احلضانة( ولذا يصبح دم احليوان املريض ومجيع أنسجته قادة عيل نقل العدوى قبل ظهور 
أثناء فرتة احلضانة  للفريوس  تعترب »حاملة«  احليوانات  أن  أثناء فرتة احلضانة( )3( رغم  )أي  األعراض 
لكوهنا تفرزه قبل ظهور األعراض فهي ال تصبح »حاملة« له بعد شفاءها من املرض كام أن الفريوس يفقد 
حيويته رسيعًا بعد موت احليوان )4( تزداد فرصة حدوث أوبئة هبذا املرض يف موسم األمطار ويف اجلو 
البارد اجلاف )5( إذا مل تتحسن حالة احليوان يف غضون 2-3 أيام يصبح احتامل شفاءه ضعيفا )6( تزداد 
حّدة املرض يف احليوانات الصغرية )بعمر 4-8 شهور( وتؤدى عوامل اإلجهاد، وسوء التغذية ووجود 

أمراض طفيلية أو بكتريية مرافقة إيل زيادة حدة املرض.

اإلجراءات األخرى التي جيب إتباعها:
التبليغ الفوري عن املرض.  •

احلجر وعزل احليوانات املريضة أو ذبحها وحظر خروج حيوانات مريضة أو خمالطة من املسلخ.   •
العميق  الدفن  أو  كاحلرق  سليمة  بطريقة  امللوثة  والوسائط  النافقة  احليوانات  جثث  من  التخلص   •

والتطهري.

Rift Valley Fever (RVF) :3- حمى وادي ال�سدع

بواسطة  ينتقل  Bunyaviridae؛   بونيا  فريوسات  فصيلة  من  فريوس  يسّببه  خطري  وبائي  مرض   •
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يف  انتشاره  زاد  وقد  املشرتكة.  األمراض  أخطر  من  ويعد  واإلنسان  احليوانات  ويصيب  البعوض)1(، 
منذ  ظل  وقد   (Emerging Diseases). املتجددة  األمراض  قائمة  إيل  أضيف  وبالتايل  األخرية  السنوات 
عندما  القاّرة  تلك  خارج  مرة  ألول  تسجيله  تم  حتي  أفريقيا  يف  حمصورا  تقريبًا  عام  مائة  قبل  اكتشافه 
حدث وباء يف اليمن ومنطقة جازان باململكة العربية السعودية سنة 2001م. وهو من األمراض التي 

جيب التبليغ عنها.

يتميز وباء محى وادى الصدع بأربعة مظاهر جيب أن ال ُتطئها العني: )1( نسبة عالية جدًا من النفوق   •
يف احلمالن حديثة الوالدة )خاصة األسبوع األول من عمر( )2( نسبة إجهاض عالية يف النعاج احلوامل 
)3( ظهور أعراض تشبه أعراض األنفلونزا احلادة يف عدد كبري من األشخاص، مع نسبة صغرية )2%( من 
حاالت احلمى النزيفية والتهاب الدماغ وشبكية العني وكلها حاالت قاتلة )4( انتشار البعوض يف منطقة 

الوباء.

تساعد بعض العوامل مثل هطول األمطار غزيرة والفيضانات وبناء السدود الخ عيل تكاثر البعوض   •
يف مناطق املرض مما يؤدي إيل ظهوره بشكل وبائي، وغالبا ما تصحبه أو تعقبه أمراض حيوانية أخري 

منقولة بواسطة مفصليات األرجل مثل: مرض اللسان الزرق ومحى الثالثة أيام.   

نوع  حسب  حّدهتا  تتلف  التي  األعراض  ظهور  يليها  ساعة(   36 –  12( جدًا  قصرية  احلضانة:  فرتة 
احليوان وعمره والنوع املصيل للفريوس؛ وُتشاهد أكثر األعراض حّدة يف احليوانات حديثة الوالدة من 

الغنم واملعز والعجول واجلاموس.

املشاهدات قبل الذبح: 
أ( احلمالن والعجول حديثة الوالدة )األسبوع األول من العمر(:

محى عالية وهلاث.   •
توقف تام عن احلركة واألكل.   •

موت خالل ساعات وقد تصل نسبة النفوق إىل %100   •
ب( احلمالن والعجول واملعز األكرب عمرًا:

يف احلاالت فوق احلادة بنفق احليوان قبل ظهور األعراض.   •
يف احلاالت احلادة ُتشاهد األعراض التالية:  •

)1( كثريا ما ينتقل إيل اإلنسان بالعدوى املبارشة خصوصا يف حاالت العدوى املهنية وذلك أثناء تعّرض الشخص بحكم عمله إىل أنسجة احليوانات املريضة 
وسوائلها اجلسمية 
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محى عالية يف األيام الثالثة األوىل من املرض.   °
توقف عن األكل أو الرضاعة وإعياء شديد وقئ.   °

أعراض أمل )أنني واصطكاك األسنان(.  °
إفرازات خماطية حاوية عيل صديد ودم من فتحتي األنف و قشور يف اخلطم.  °

براز مدّمم كريه الرائحة.   °
صفار )يرقان(  °

التهابات يف خماطية الفم.  °
خوف من الضوء وأحيانًا حول بالعينني.    °

تشاهد أعراض مماثلة ولكن بنسبة أقل يف البقر واملعز واجلاموس وبعض املجرتات الربية.   °
تتجاوز نسبة النفوق 50% يف احلمالن واملعز الصغرية و20% يف العجول.  °

املشاهدات بعد الذبح: 
األنسجة  خمتلف  فيتلف  اجلسم  أنحاء  كافة  يف  الدم  ينقله  احليوان  جسم  يف  الفريوس  دخول  بعد   •
واألعضاء, خصوصًا الكبد )وإن كانت بعض العرت مّيالة إيل للتمركز يف اجلهاز العصبي( كام يسبب - أثناء 

احلمى - انخفاضا حادا يف كرات الدم البيض. 

للنظر، وتربقعها، واحتوائها  بالنزف بشكل الفت  قوامها، وامتالئها  الكبًد، والتهاهبا، ولني  تضخم   •
عيل العديد من املناطق النخرية )الشكل رقم 121(. 

       الشكل رقم)121(. نزف شديد ونخر وتربقع يف الكبد يف محى وادي الصدع يف الضأن.
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تضخم ونزف باحلوصلة املرارية.     •
اصفرار اجلثة )الريقان( الناتج عن التهاب الكبد وتدمري نسيجها.  •

احتقان وُزراق وبقع من النزف يف األغشية املصلية.   •
التهاب ونزف حاد أحيانًا يف األغشية املخاطية لألنفحة واألمعاء )الشكل رقم 122(..   •

تضخم العقد الليمفية ومشاهدة بقع من النزف عىل سطحها وىف داخلها.   •

الشكل رقم)122(. نزف حربي شديد للغاية يف األنفحة يف محى وادي الصدع بالضأن.

ومن أبرز األعراض يف النعاج والبقر احلاملة اإلجهاض )الشكل رقم 123(؛ ويالحظ األجنة املجهضة 
متورمة وهبا نزف عام وتلف شديد يف الكبد. 
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الشكل رقم)123(. أجنة غنم جمهضة ويعد اإلجهاض من أبرز مظاهر محى وادي الصدع يف النعاج.

املرض يف اإلبل واجلاموس:
األعراض يف هذه احليوانات أقل حّده من الغنم وغالبًا ما تكون العدوى يف اإلبل صامتة.  •

حيدث إجهاض أحيانا يف هذه احليوانات.  •
ال تتجاوز نسبة النفوق 5% عيل األكثر.  •

احلكم: إعدام كيل للذبيحة بام يف ذلك أحشائها وخملفاهتا واتاذ كافة اإلجراءات الصحية والوقائية ومنها:
التبليغ الفوري عن املرض.  •

إغالق املسلح وحظر خروج مجيع احليوانات من املسلخ أو الدخول إليه.  •
لتلويث  منعًا  بالرصاص  أو رميها  بحقنة سامة )ال جيوز ذبحها  املريضة واملخالطة  احليوانات  إعدام   •

املكان بدمائها(
العميق  الدفن  أو  كاحلرق  سليمة  بطريقة  امللوثة  والوسائط  النافقة  احليوانات  جثث  من  التخلص   •

والتطهري ومكافحة احلرشات يف املسلخ.
عيل العاملني توخي احلذر الشديد خلطورة هذا املرض عيل اإلنسان..  •

التشخيص التفريقي: 
ويسلسريون  مرض  ومنها  مماثلة  أعراض  تسبب  التي  األمراض  عن  الصدع  وادي  محى  تفرقة  جيب 
الرشقي  الساحل  ومحى  القلبي  واملاء  املعوي  والتسمم  الصغرية  املجرتات  وطاعون  البقري  والطاعون 

والتسمم الكيميائي احلاد.
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حتدث  قليلة.  أيام  غضون  يف  مئات  عّدة  يصيب  وقد  برسعة  وينترش  فجأة  يظهر  اإلنسان:  يف  املرض   
معظم اإلصابات يف األشخاص املتعرضني بحكم املهنة مثل الرعاة؛ املزارعني؛ اجلزارين؛ األطباء البيطريني 
أو  املريضة  احليوانات  ألنسجة  يتعرضون  أشخاص  وأي  املختربات  فنيي  الزراعيني؛  املهندسني  والبرشيني؛ 
دمائها أو سوائلها، أو لألجنة املجهضة. كام تنتقل العدوى ألي شخص آخر عند تعرضه للدغات البعوض 
من  قليلة  نسبة  ولكن  تلقائيا  وتشفي  باألنفلونزا  أشبه  احلاالت  تكون  األحيان  معظم  يف  للفريوس.  احلامل 
احلاالت تتخذ أشكااًل حادة وقاتلة تشمل:احلمى النزفية؛ حيث تنترش األنزفة يف اجلسم والنوع الدماغي حيث 
حيدث التهاب الدماغ والنوع العيني الذي يتمّيز بالتهاب شبكية العني ويسبب أحيانًا عمى مؤقت. وال تزيد 

نسبة الوفيات يف اإلنسان عادة عن 1ـ%2 .

:Wesselsbron Disease  4- مر�ض و�سل�سربون

•  مرض فريويس حاد يصيب الغنم واملعز والبقر)2(، وينتقل إيل اإلنسان. وقد ظهر للمرة األويل يف مدينة 
Flavirus وهو  ويسلسربون يف جنوب أفريقيا )ومنها جاء اسمه(. ينتمي الفريوس املسبب له إيل جنس 

متوّطن حاليًا يف عدة دول األفريقية جنوب الصحراء. كام ُسّجل مرة واحدة يف تايالند.

يشاهد الشكل احلاد للمرض يف احلمالن التي يسبب فيها أعراضًا ُتشبه أعراض محى الوادي املتصدع   •
بام يف ذلك نسبة نفوق عالية يف احلمالن حديثة الوالدة، وإجهاض يف النعاج وتوّرم وتشوهات دماغية يف 

األجنة؛ أما يف اإلنسان فأعراضه مشبه األنفلونزا احلاّدة.  
يف الغنم الكبرية غالبًا ما يّتخذ املرض شكاًل طفيفًا أو حتت احلاد.     •

تبلغ فرتة احلضانة 1-3 أيام.  •

املشاهدات قبل الذبح:
يف احلمالن:

محى وضعف عام وفقد للشهية.  •
صعوبة يف التنفس.  •

شحوب األغشية املخاطّية.  •
أعراض عصبية.   •
يف احليوانات البالغة: 

أعراض طفيفة وإجهاض.   •
)2( عزل فريوس وسلسربون مرة من اإلبل.
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املشاهدات بعد الذبح:
تتضمن يف احلمالن الصغرية ما ييل: 

يرقان.   •
ويف  سطحتها  عيل  النخر  من  باهتة  مناطق  لوجود  نتيجة  تربقعها  وأحيانًا  واصفرارها  الكبد  تضخم   •

داخلها.
وجود حمتويات األنفحة بنية داكنة يف األنفحة مع مالحظة بقع خمتلفة األحجام من النزف يف غشاءها   •

املخاطي.
تضّخم العقد الليمفية.  •

أحيانا أنزفة حربية يف األغشية املصلية.  •

احلكم:إعدام كيل للذبيحة وأحشاءها. 

التشخيص التفريقي: 
املائي  والقلب  نريويب،  ومرض  األزرق،  واللسان  الصدع،  وادى  محى  عن  وسلسربون  مرض  تفرقة  جيب 

والتسمم املعوي ومرض أكاباين والتسمم الكيميائي احلاد.

Sheep and Goat Pox (SGP) :5-جدري الغنم واملعز
 (Poxviridae ) اجلدري  فريوسات  تسببها  التي  العدوى  شديدة  األمراض  من  جمموعة  اجلدري  يشكل 
وهي فريوسات ذات تصصية كبرية بالنسبة لعوائلها )مثل جدري البقر، جدري الغنم واملعز، جدري اخليل، 
مثل جدرى  أنواعًا حادة  الخ....( وتضم  األرانب  القرود، جدري  الدجاج، جدري  اإلبل، جدري  جدري 
الضأن واملعز وأنواعًا طفيفة مثل جدري البقر وأنواعًا متباينة احلدة مثل جدرى اإلبل. ورغم تلك االختالفات 

فإن فريوسات اجلدري تشرتك يف بعض السامت التي يمكن تلخبصها يف اآليت:
•   مجيعها ميالة لألنسجة الطالئية )كاجللد واألغشية املخاطية(. 

•  مجيعها ُتكون أجسامًا اشتاملية سيتوبالزمية (cytoplasmic inclusion bodies) )تسمي أجسام بولنقر أو 
أجسام جوارنريي(. 

بثرات اجلدري يف شكل بقع جلدية محراء  تبدأ  املنوال حيث  آفتها األساسية عيل نفس  تتطور  •  مجيعها 
شفاف  بسائل  مملوءة  حويصالت  إيل  ثم   (Papular stage) حّطاطات  إيل  رسيعًا  تتحول   ،(Rosial stage)

 (Crusts) ثم تنفجر وجتف مكّونة  قشورًا (Postular stage) ثم إيل دمامل مملوءة بصديد ،(Vesicular stage)

 .(Scars) ثم تسقط القشور عيل األرض خملفة ندبًا
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•  ذات مقاومة جّيدة للعوامل البيئية.

وبعّد جدري الضأن واملعز واحدًا من أهم األمراض الفريوسية يف تلك احليوانات حيث يسبب فيها   •
أحيانًا أعراضًا حادة ونسبة نفوق عاليًة: علاًم بأن احليوانات يف املناطق التي يتوّطن فيها املرض تكتسب 

قدرًا من املقاومة ولذا فقد تكون األعراض املرضية فيها طفيفة أحيانًا أو شبه حاّدة. 

•  وهو من األمراض املنترشة بني الغنم يف كثري من املناطق يف أفريقيا، وآسيا، والرشق األوسط وبعض 
الدول األوربية ومن األمراض املتوّطنة يف اململكة. 

تنتقل العدوى باملالمسة أو عن طريق األنف أو الفم، كام ينتقل إيل األجنة عرب جدار الرحم.   •

يتمّيز الفريوس بمقاومته للجفاف ويمكنه البقاء يف القشور املتساقطة عيل األرض لعّدة سنوات كام   •
يبقي يف صوف احليوانات أو شعرها لفرتة طويلة.

 
املشاهدات قبل الذبح: 

     ترتاوح فرتة احلضانة ما بني 3 – 14 يومًا وتبلغ أسبوعًا يف املتوسط، يليها ظهور األعراض التالية:
يف اليوم األول للمرض:  •

°  محى عالية ورشح من األنف والعينني مع تورم األجفان وزيادة إفراز اللعاب.
يف اليوم التايل:   •

كاخلطم  الصوف  من  اخلالية  األجزاء  خصوصًا  اجللد  يف  املختلفة  بأطوارها  اجلدري  بثرات  تشاهد     °
)الشكل رقم  الصفن وباطن األفخاذ  البطن، الرضع،  الذيل، أسفل  )الشكل رقم 124( واملنطقة حتت 

125(. ويصحب ذلك هرش شديد.                                                          

الوفيات يف  – 60% حسب درجة مقاومة احليوانات وحتدث معظم  النفوق: ترتاوح ما بني 5  نسبة   •
احليوانات الصغرية.

يف احلاالت شديدة احلدة، يموت احليوان خالل بضعة أيام كام جتهض النعاج. أما يف احلاالت حتت   •
احلادة فإن احليوان يشفي خالل 1 – 3 شهور ويف احلاالت الطفيفة تقترص األعراض عيل ارتفاع طفيف 

يف حرارة اجلسم مع وجود بعض البثرات يف الذيل أو الوجه. 
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الشكل رقم)124(. عقيدات اجلدرى يف اخلطم.

املشاهدات بعد الذبح:
تشاهد بثرات اجلدري بمراحلها املختلفة )بقع محراء، فقاعات، دمامل، قشور الخ( يف اجللد واألغشية   •

املخاطية.
وقد تشاهد أيضًا بثرات مماثلة يف األعضاء الداخلية كالرئتني )الشكل رقم 126( والكبد والكرش يف   •

احلاالت شديدة احلّدة.
كام أحيانًا التهابات حادة يف األغشية املخاطية لألمعاء واجلهاز التنفيس.  •

الشكل رقم)125(. نثرات جدري الغنم عيل اجللد.
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الشكل رقم)126(. إصابة الرئة يف جدرى الغنم احلاد
احلكم:

•  إعدام كيل إذا كانت الذبيحة حممومة أو غري جيدة اإلدماء أو شوهدت فيها عالمات مرضية حادة أو 
مضاعفات ثانوية أو كانت يف الطور الدّميل للمرض أو وجدت بثرات اجلدري يف األحشاء الداخلية.

إعدام جزئي ملواضع اآلفات إذا كانت اللحوم غري حممومة وخالية من املضاعفات.  •

التشخيص التفريقي: 
يف األماكن التي يتوطن فيها املرض يتم التشخيص عادة عيل أساس األعراض، وجيب تفرقة املرض عن 
األمراض املشاهبة كمرض القوباء املعدي، اللسان األزرق، اجلرب الخ ويمكن عند اللزوم يمكن تأكيد 

التشخيص بالطرق املخربية حيث جُتمع البثرات والقشور وترسل إيل املخترب.

Contagious Ecthyma (Sore Mouth; ORF) :6- داء القوباء ال�ساري
فقاعات  بظهور  ويتميز  أسبوع  حضانته  فرتة  الصغرية؛  واملعز  الغنم  يصيب  حاد،  فريويس  مرض   •
احللامت  يف  وأحيانًا  واألجفان  والوجه   )127 رقم  )الشكل  الفم  جانبي  عيل  قشور  و  وقروح  ودمامل 

والرضع واجللد بني األظالف.
يسببه فريوس ينتمي إيل جمموعة فريوسات اجلدري (poxviridae) ذات املقاومة العالية للظروف البيئية   •
من  املتساقطة  القشور  يف  طويلة  لفرتة  يبقي  الفريوس  فإن  وبالتايل  الخ.  واجلفاف  كاحلرارة  املؤاتية  غري 
احليوان املصاب مما يؤدى إيل تلوث احلظائر والفرشة وجيعلها مصدرًا للعدوى لفرتة طويلة من الزمن.     

تنتقل العدوى باملالمسة، كام تنتقل إيل احليوانات الصغرية عن طريق الرضاعة إذا وجدت إصابة يف   •
رضع األم. 
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•  وهو مرض واسع االنتشار وقد سّجل يف كثري من الدول بام فيها اململكة العربية السعودية. 
ينتقل الفريوس لإلنسان وقد يسبب قرحة مؤملة أو أكثر يف موضع اإلصابة )الشكل رقم 127(.   •

فرتة احلضانة: 2-3 أيام.

املشاهدات قبل الذبح:
•  عقيدات وفقاعات ودمامل وقشور حول الفم والشفتني )الشكل رقم 128( وفتحتي األنف واألجفان 

وأحيانًا منابت الشعر فوق احلافر.
• محى.

• هزال ناتج عن انخفاض استهالك الغذاء أو اإلحجام عن الرضاعة بسبب صعوبة البلع األمل املرتّتب 
عيل إصابة الفم.   

•  تبقي القشور ملدة أسبوع إيل أسبوعني ثم تسقط. 

•  اإلصابة يف احليوانات الكبرية غالبًا موضعية وطفيفة وتوجد أحيانا يف احللامت والرضع مما ُيسبب األمل 
للحيوان وتؤدى إيل التخيّل عن املولود وعدم السامح له بالرضاعة.

 

الشكل رقم)127(. داء القوباء املعدي وتشري األسهم إيل عقيدات حول الفم.
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الشكل رفم)128(. ينتقل فريوس القوباء املعدى أحيانا إيل اإلنسان مسببًا قرحة مؤملة يف موضع اإلصابة كام يف اإلصبع املبني يف الصورة أعاله.

املشاهدات بعد الذبح:
توّرم ونزف وفقاعات وقروح يف الوجه والرأس وأحيانًا األرجل وحلامت الرضع وأجزاء أخرى من    •

اجلسم.
• أحيانًا التهاب باجلهاز اهلضمي وبؤر من النخر يف الكبد والرئتني.

احلكم: يف اإلصابات املوضعية الطفيفة بتم اإلفراج عن الذبيحة بعد إعدام األجزاء امُلصابة.

التشخيص التفريقي: 
جيب تفرقة هذا املرض عن األمراض التي تسبب أعراض مشاهبة له مثل اجلدري والتهاب اجللد التقرحي 
وااللتهاب اجللدي الذي تسّببه املكّورات العنقودية. التشخيص عادة بناء عيل األعراض ويمكن تأكيده 

خمربيًا.
7- احلمى القالعية: أنظر ص  55.

 
 Nairobi Sheep Disease :8- مر�ض نريوبي يف الغنم

بالتهاب نزيف يف أجزاء املعدة  الغنم واملعز يف رشق أفريقيا ووسطها، ويتمّيز  مرض فريويس ُيصيب   •
واألمعاء واجلهاز التنّفيس.

البّني  القراد  خصوصًا  القراد،  بواسطة  ينتقل   (Bunyaviridae) بونيا  فصيلة  من  فريوس  يسببه   •
(Repicephalus appendicularis) وبعض األنواع األخرى من القراد، حيث يمكن للفريوس البقاء داخل 
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القراد ألكثر من سنتني.
احليوانات  بول هذه  بكثرة يف  ُيفرز  كام  احلمى  أثناء  املريضة  احليوانات  دم  بكثرة يف  الفريوس  يوجد   •

وبرازها.
تبلغ نسبة النفوق يف الغنم 30-90% أما املعز فتشفي غالبًا من هذا املرض.  •

يف حاالت نادرة تنتقل العدوى إىل اإلنسان.  •

فرتة احلضانة: 4-15 يومًا.

املشاهدات قبل الذبح:
أيام ثم  (biphasic fever) حيث يدوم الطور األول من 3-1  ثنائية األطوار  أول بادرة للمرض محى   •

تنخفض حرارة احليوان إيل معّدهلا الطبيعي لتظهر احلمى مرة ثانية بعد بضعة أيام.
اكتئاب وانخفاض الشهية.  •

نزول إفراز صديدي مدّمم من األنف مصحوبًا بضيق تنفس وهلاث وأمل.  •
إسهال مدّمم كريه الرائحة مصحوبًا بتحّزق وأمل. ويالحظ اخرضار الرباز وملعانه.  •

إجهاض النعاج واملعز احُلبىل ومشاهدة نزف جلدي باجلنني املجهض.  •
 

املشاهدات بعد الذبح:
تضخم يف األنسجة واألعضاء الليمفاوية، خاّصة الطحال، مع تضّخم العقد الليمفية وليونتها  •

التهاب ونزف حاد يف كل أجزاء القناة اهلضمية، خاصة األعور والقولون.  •
التهاب ونزف يف الرئة والقلب والكليتني.   •

تضّخم احلوصلة املرارية ومتّددها وامتالءها بعصارة سميكة.  •
تضخم العقد الليمفية وليونتها.  •

التهاب األعضاء التناسلية اخلارجية لإلناث.   •

احلكم:
- إعدام كيل للذبيحة يف احلاالت النشطة املصحوبة بحمى أو التهاب حاد يف اجلهاز اهلضمي.

- اإلفراج عن اللحوم يف احلاالت غري احلادة وغرب املصحوبة بحمى أو آفات جهازية. 
 

التشخيص التفريقي: 
جيب تفرقة مرض نريوبى عن محى وادي الصدع ومرض وسلسربون وغريها من األمراض التي تسبب 
أعراضًا مماثلة. ولتأكيد التشخيص ترسل عينات دم به مانع للتجلط وعينات من العقد الليمفية والطحال 

والكبد واألمعاء الغليظة إيل املخترب.
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9- الورم الغّداين الرئوي بال�ساأن )�سرطان الرئة(
Pulmonary Adenomatosis (Jaagzieket; Lung Cancer of Sheep)

وِصف هذا املرض بجنوب أفريقياسجل بعد ذلك يف عّدة دول يف أفريقيا وآسيا وأوربا ومنطقة البحر املتوسط   •
ويف الواليات املتحدة األمريكية وبعض أقطار الرشق األوسط. وقد سّجل يف اململكة العربية السعودية.

أورامًا  مسببًا  املعز(  )ونادرًا  الكبرية  الضأن  البطيئة ويصيب  الفريوسات  من  يسببه فريوس رسطاين   •
ُغّدية والتهاب الرئتني والعقد الليمفية يف الصدر. 

يبدأ املرض غالبًا بعد إضافة ضأن مريضة إىل القطيع وتنتقل العدوى عن طريق األنف )عدوى رذاذية(   •
خاصة يف احلظائر املزدمحة سيئة التهوية.

فرتة احلضانة: فرتة احلضانة عمومًا طويلة ولكنها ترتاوح من بضعة شهور إىل ثالث سنوات.

املشاهدات قبل الذبح:
ُيشاهد املرض عمومًا يف الضأن التي ال تقل أعامرها عىل ثالث سنوات أو أربع، ونسبة اإلصابة أعىل بكثري 

يف النعاج رغم وجود إصابات يف الكباش وأحيانًا احلمالن. يتطّور املرض ببطء وتشمل األعراض:
محى متقطعة يف بداية املرض )ال تظهر أحيانًا( وصعوبة يف التنفس وهلاث خاصًة إذا ُأجهد احليوان.   •

نزول إفراز مائي رائق من العينني.   •
نزول إفرازات خماطية غزيرة من األنف ويمكن عند رفع القوائم اخللفية للحيوانات املريضة وإمالة   •
اجلسم إىل األمام إنزال أكثر من 300 مل من اإلفرازات من فتحتي األنف ويعّد ذلك كافيًا لتشخيص 

املرض.
نتيجة  احلظائر  داخل  حركتها  أو  املراعي  يف  جتواهلا  أثناء  سقوطها  أو  امليش  عن  املريضة  الغنم  عجز   •

لإلجهاد والضعف الشديد. 
مع تطور املرض تتدهور حالة احليوان وُيعاين من اهلزال والسعال وضيق التنفس وخشونة الصوف.   •

املشاهدات بعد الذبح:
تضّخم الرئتني وكرب حجمهام ووزهنا بشكل واضح )قد يزيد عن ثالثة أضعاف احلجم الطبيعي(.   •

امتالء الرئتني بعقيدات ورمية غّدية الشكل ومائلة إيل الزرقة مما جيعل الرئة أشبه بنسيج الرضع )الشكل   •
رقم 129(. 

امتالء الشعب اهلوائية بإفرازات رغوية غزيرة.   •
البكتريية  اإلصابات  عن  ناجتة  رئوية  وخّراجات  البللوري  والغشاء  الرئتني  بني  التصاقات  أحيانًا   •

الثانوية. 
 .( metastatic tumors) تضخم العقد الليمفية بالصدر واحتوائها عىل أورام نقيلة أو ثانوية  •

يبني الفحص النسيجي املجهرى للرئة وجود حتول ورمي وتكاثر شديدين يف اخلاليا الطالئية املحيطة   •
باحلويصالت اهلوائية وكذلك يف اخلاليا املبطنة للشعيبات اهلوائية مما جيعل النسيج الرئوي شبيهًا بنسيج 
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الغّدة اللبنية )الشكل رقم 130(.

الشكل)129(. رئة مصابة وّيشاهد عيل سطحها عددًا من األورام الغّدية.

الشكل رقم)130(. قطاع نسيجي للرئة يبنّي األورام الغّدانية مما يعطيها شكل الغدة اللبنية.



دليل الكشف البيطري عىل اللحوم222

إذا كانت بحالة جيدة.  الذبيحة  الرئتني واإلفراج عن  إعدام  احلكم: 
وضمور  وهزال  لألورام  وانبثاث  ثانوية  بكتريية  إصابات  وجود  عند  للذبيحة  كيل  اإلعدام   -

عضيل. 
 

التفريقي:  التشخيص 
الرئوي الدودي. املتزايد وااللتهاب  الرئوي  جيب تفرقة هذا املرض عن االلتهاب 

 
بال�ساأن:  املتزايد  الرئوي  اللتهاب   -10

Ovine Progressive Pneumonia (Visna/Maedi; Laikipia Disease)

يوجد هذا املرض يف أمريكا الشاملية وعدة دول أفريقية وأوروبية وأسيوية. وُيعرف بأسامء خمتلفة   •
Visna )ومعناها اهلزال( وهكذا، ولكن يبدو أن  Maedi )ومعناها ضيق التنفس( و  حيث ُيسمى مثاًل 

ُمسّببه واحد رغم اختالف األسامء.

حضانته  فرتة  بطول  املرض  ويتميز   (lentivirus) لنتى  جنس  من  البطيئة  الفريوسات  أحد  يسّببه   •
مستمرة  بصفة  الطفرة  طريق  عن  يتحّور  له  املسبب  الفريوس  أن  ذلك  عىل  ويساعد  البطيء  وتطوره 
احليوان.  البقاء يف اجلسم طيلة حياة  للعائل ويتمكن من  املناعي  النظام  الطريقة خيادع  تقريبًا، وبتلك 

•  تنتقل العدوى يف الطبيعة عن طريق اجلهاز التنفيس )عدوى رذاذية( وأحيانًا عن طريق الفم نتيجة 
لتلوث العلف أو املاء برباز الغنم املريضة وإفرازاهتا األخرى كام ينتقل الفريوس كعدوى رأسية عن 

املريضة إىل احلمالن. النعاج  أيضًا يف الرسسوب وينتقل بواسطته من  البويضة وُيفرز  طريق 
ترتاوح فرتة احلضانة بني 2 – 6 سنوات.  •

الذبح:  قبل  املشاهدات 
يشاهد املرض عادة يف الغنم الكبرية بعمر 4 سنوات فأكثر )ونادرًا يف املعز الكبرية( ويرجع ذلك   •

فرتة احلضانة. لطول 
يتزايد تدرجييًا مما يسّبب:  يبدأ املرض كالتهاب رئوي ثم   •

بالتنفس وزيادة رسعته.  •  ضيق 
•  اتساع طاقتي األنف. 

بالفم أحيانًا.  •  تنفس 
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•  سعال متكرر. 
•  نزول إفرازات أنفية.

•  يدوم املرض لعدة أشهر وقد تصحبه مضاعفات ناجتة عن اإلصابات البكتريية الثانوية خاصًة عدوى 
الباستوريلة. 

•  يعاين احليوان املصاب من هزال تدرجيي وضعف عام يؤدي يف النهاية إىل موته. 
أحيانًا يصل الفريوس إيل اجلهاز العصبي املركزي مما يسّبب:   •

•  ضعف العضالت خاصًة القوائم اخللفية، وبالتايل صعوبة امليش وعرج. 
•  رعاش الفك األسفل والشفتني. 

.Visna أخريًا يرقد احليوان وُيصاب بالشلل ويموت وهذا هو الشكل املريض املسمى  •

الذبح:  بعد  املشاهدات 
التهاب الرئتني وتضخمهام وتصلبهام حتي تصبح حشوة الرئة شبيهه باللحم )شكل 131(.   •

التهاب العقد الليمفية املنصفية وتضّخمها.   •
التهاب سحايا املخ.  •

الشكل رقم)131(. قطاع لرئة مصابة بمرض ميدى/فشنا ويالحظ تغري لوهنا بسبب الرشح اخللوي املنترش يف نسيجها.
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احلكم:
اإلفراج عن الذبيحة - بعد إعدام الرئتني - رشيطة أن تكون اإلصابة الرئوية طفيفة أو متوسطة واحلالة 

العامة للذبيحة جيدة. وفيام عدا ذلك تعدم الذبيحة إعدامًا كليًا.

التشخيص التفريقي: 
جيب تفرقة االلتهاب الرئوي املتزايد عن الورم الغّدى الرئوي حيث أهنام يتشاهبان يف كثري من األعراض 
النعاج، ولكنهام خيتلفان يف الصفة الترشحيية ويف عدم  بام يف ذلك حدوث نسبة أكرب من اإلصابات بني 
وجود إفراز أنفي بكمية كبرية يف االلتهاب الرئوي املتزايد مقارنة مع الورم الغّدي الرئوي. كام جيب تفرقة 
االلتهاب الرئوي املتزايد عن مسببات االلتهاب الرئوي األخرى وعن مرض رجفان الغنم. ويمكن تأكيد 

تشخيصة يف املخترب بواسطة بعض االختبارات املصلية وعزل الفريوس.

Scrapie :11- رجفان الغنم

مرض تنكيس قاتل ُيصيب اجلهاز العصبي للضأن واملعز وهو من األمراض املساّمة »اعتالالت الدماغ   •
األسفنجية امُلعدية« transmissible spongiform encephalopathies; TSEs( وأول مرض تم وصفه – قبل 

أكثر من 500 عام - ضمن هذه املجموعة من األمراض العصبية التي تصيب اإلنسان واحليوان.

  PrionSC”يسمي بريون الرجفان أو “الربيون الضار (infectious protein) يسببه عامل بروتيني ممرض  •
تلفًا  فيها  مسببًا  املخ  خاليا  يف  يرتاكم  للربوتني،  اهلاضمة  لألنزيامت  ومقاوم  وضار  حمّور  بروتني  وهو 
وفجوات عديدة تشبه فجوات األسفنج ويؤدى بالتايل إيل ظهور أعراض عصبية تنتهي بموت احليوان. 

ويتمّيز ذلك النوع من الربيون بمقاومة عالية للغاية للحرارة ومجيع طرق التعقيم والتطهري العادية.

تنتقل العدوى أفقيا عن طريق اجلروح اجللدية والفم، وخصوصا التهام املشيمة ورأسيًا )أي من األم   •
إيل اجلنني( ويميل للظهور أكرب يف بعض سالالت الغنم باملقارنة مع بعضها اآلخر. 

الغنم  يف  فقط  ُيشاهد  فإنه  ولذا  سنوات(   5-2( حضانته  فرتة  بطول  الغنم  رجفان  مرض  يتمّيز   •
الكبرية. 

املشاهدات قبل الذبح:  )الشكلني رقام132, 133(
يتطور املرض ببطء ويسّبب أعراضًا متباينة أمهها: 

ذلك  وتعترب  اإلثارة  الشديد واخلوف وسهولة  واالكتئاب  الرأس  خفض  مثل:  احليوان  تغري سلوك   •
التغرّي السلوكي من أول عالمات املرض. 
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هرش شديد وحكة وعض األرجل واألقدام مما يؤدي إيل تساقط صوف احليوان أو شعرة وظهور   •
مناطق جافة وخالية من الشعر أو الصوف عيل اجللد. 
رعاش عضيل خاصة يف عضالت الرأس والرقبة.   •

عدم تناسق احلركة وخلل يف طريقة امليش مثل:  •
°   رفع األرجل األمامية؛ 

°  امليش بخطوات عالية (high stepping)؛ 
 (hopping)القفز كاألرنب ؛  °

°  الرتنح (swaying) والسقوط أثناء امليش. 
°  أحيانًا يبدو احليوان بحالة طبيعية حتي إذا متت إثارته أو إزعاجه أو تعرض لإلجهاد فيبدأ يف   

  االرتعاش والتشّنج والسري بطريقة غري طبيعية.
°  هزال مضطرد رغم عدم تأثر شهّية احليوان.

الشكل رقم)132(. نعجة مصابة بمرض الرجفان: الحظ طريقة الوقوف وخفض الرأس وتقّوس الظهر وجود مناطق خالية من  

                 الصوف بسبب احلكاك املتكرر.
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الشكل رقم)133(. منظر خلفي يبني مناطق عارية من الصوف.

الذبح:  بعد  املشاهدات 
ال توجد آفات ترشحيية ظاهرة بالعني املجّردة ولذا يعتمد التشخيص املبدئي عيل األعراض وتاريخ   •

املرض ولكن الفحص النسيجي للدماغ يبني امتالء اخلاليا العصبية بفجوات وخيوط ممّيزة.         

احلكم:إعدام كيل للذبيحة وكاّفة خملفاهتا وتوابعها عند االشتباه هبذا املرض. وتبليغ اجلهات املختصة عن املرض.
 

التشخيص التفريقي: 
واللسرتية  الكاذب  والسعار  كالسعار  مشاهبة  ألعراض  املسببة  األمراض  عن  الغنم  رجفان  تفرقة  جيب 
وتسمم  الكوبالت  ونقص  ميدى  ومرض  والقمل(  )كاجلرب  اخلارجية  والطفيليات  الدوران(  )مرض 
الثاليوم الخ. ولتأكيد التشخيص يرسل املخ أو بعض أجزاءه إيل املخترب حيث يتم التشخيص عادة بإجراء 
للجفن  الليمفاوي  النسيج  من   (biopsy) إرسال خزعة  فيتم  احلي  احليوان  أما يف  للمخ.  نسيجي  فحص 

الثالث إيل املخترب.

الغنم ال�سوكي الفريو�سي يف  املخ والنخاع  12-التهاب   
Ovine Viral Encephalitis (Louping 111)

يوجد هذا املرض يف بعض الدول األوربية وال يعرف توزيعه اجلغرايف ولكن يبدو أنه حمدود وكذلك   •
املعلومات املنشورة عنًه. 
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يسببه فريوس من فصيلة Flaviviridae منقول بواسطة القراد ويتمركز يف اجلهاز العصبي املركزي يف   •
الغنم.

Ixodes ricinus والذي ينقل أيضًا محى الركتسية يف  تنترش العدوى بني الغنم بواسطة القراد من نوع   •
الغنم وكثريًا ما حتدث عدوى خمتلطة بالفريوس والركتسية مما يزيد من حدة املرضني. 

ترتاوح فرتة احلضانة يف الغنم من أسبوع واحد إىل أسبوعني.  •
قليلة  ولكن  األخرى(  احليوانات  وبعض  واخليل  )البقر  األخري  احليوانات  يف  عدوي  حتدث  نادرًا   •
األمهية يف هذه احليوانات كام تنتقل نادرًا إيل اإلنسان مسّببة أعراضًا تشبه أعراض األنفلونزا ويعتقد أن 

العدوى تنتقل إيل اإلنسان تتم عن طريق االستنشاق )عدوى رذاذية(. 

الذبح: قبل  املشاهدات 
يف املناطق التي يظهر فيها املرض ألول مرة، ُتشاهد أعراض حادة يف الغنم من خمتلف األعامر مع ارتفاع 

نسبة النفوق. 
يف املناطق التي يتوطن فيها املرض فهو ُيشاهد غالبًا يف الغنم التي ال تتجاوز أعامرها سنة واحدة، مسببًا 
أعراضًا حتت احلادة تقترص عيل محى طفيفة ال تلبث أن تزول، أو يتخذ شكاًل حادا حيث ينتقل الفريوس 
الشوكي مما يؤدي إىل  املخ والسحايا والنخاع  التهابًا يف  املركزي مسببًا  العصبي  الدم إىل اجلهاز  بواسطة 

حدوث األعراض العصبية املميزة للمرض. تشمل األعراض:
.(biphasic fever) محى ثنائية األطوار  •

•  تشنجات ورعشة بالشفتني واألذنني والرأس. 
•  إفراز لعايب غزير من الفم. 

•  اضطراب حركة احليوان والقفز أثناء امليش أو امليش يف دوائر والرتّنح ثم الشلل )وأحيانًا يكون شلل 
القوائم اخللفية هو العرض الوحيد البارز للمرض(.

ترتاوح نسبة النفوق بني 10- 90% حسب حدة املرض ومقاومة احليوان. وحتدث أغلب اإلصابات   •
القاتلة يف احلمالن الصغرية التي تنفق أحيانًا قبل ظهور األعراض أو بعد ظهورها بفرتة وجيزة.

الذبح: بعد  املشاهدات 
ال توجد آفات ترشحيية واضحة للعيان باستثناء احتقان يف األوعية الدموية للسحايا أحيانا.ً   •

يبني الفحص النسيجي يف املخترب وجود التهاب يف املخ والنخاع الشوكي والسحايا.  •

احلكم:إعدام كيل للذبيحة يف حالة اإلصابة احلادة.
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التشخيص التفريقي: 
جيب تفرقة هذا املرض عن األمراض املشاهبة له يف األعراض مثل رجفان الغنم، وتسمم احلمل، والكزاز، 
بالوسائل  التشخيص إال  لتأكيد  باملخترب  النحاس وخالفه. وال بد من االستعانة  اللسرتية، ونقص  وداء 
املخربية ولذلك الغرض جيب إرسال عّينات حمفوظة يف الثلج من املخ أو النخاع الشوكي أو إرسال رأس 

احليوان مع توّخي احلذر حيث أن الفريوس معد لإلنسان. 

Caprine Arthritis/Encephalitis CAE:13- التهاب املفا�سل والدماغ املعزى
الرئوي  وااللتهاب  الدماغ  التهاب  وأحيانا  املفاصل  بالتهاب  يتميز  املعز  يف  منترش  فريويس  مرض   •

والتهاب الرضع. 
تشاهد أعراض يف حوايل 30% من احليوانات املصابة بينام تكون بقيتها حاملة للفريوس بدون أن تظهر   •

فيها أعراض املرض وتقوم األخرية بالدور الرئيًس يف إدخال املرض إيل القطيع. 
ينتمي الفريوس املسبب للمرض إيل جمموعة فريوسات لنتي (Lentiviruses) وهو قريب الصلة بفريوس   •

االلتهاب الرئوي املتزايد )مرض ميدى/ فشنا( ويعتقد أنه موجود يف مجيع أنحاء العامل.
تنتقل الفريوس أساسا عن طريق الرسسوب من األم إيل مولودها ويف أحيان قليلة عن طريق احلليب   •

وقد ينتقل رأسيًا وعرب املشيمة.
  

املشاهدات قبل الذبح:
التهاب املفاصل وتضّخمها، خاصة مفاصل الرسغ والكاحل.  •

عرج.  •
هزال رغم استمرار احليوان يف األكل.  •

خشونة الشعر.  •
التهاب الرضع وتصّلبه وانخفاض إنتاج احلليب.  •

عند إصابة الدماغ تشاهد أعراض عصبية مثل:  •
•  عدم اتزان احلركة والرتنح وضعف العضالت.

•   شلل األطراف اخللفية.
•  شلل كامل يف غضون 2-4 أشهر من بداية املرض يف املعز الصغرية.

املشاهدات بعد الذبح:  
.(polysynovitis) هزال والتهاب مزمن وعام يف األغشية الزليلية  للمفاصل  •

تضخم العقد الليمفية القريبة من املفاصل.  •
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   . (diffuse interstitial pneumonia)التهاب رئوي بيني منترش  •

احلكم:
يويص بعدم ذبح املعز املشتبه يف إصابتها هبذا املرض ويف حالة ذبحها يتم إعدام الذبيحة. 

التشخيص التفريقي: 
املتدّثرات  فيتامني هـ وداء  املفاصل األخري )مثل نقص  التهابات  املرض عن مسّببات  تفرقة هذا  جيب 

واحلوادث والكسور( والتهابات الدماغ )مثل رجفان الغنم، وداء اللسرتية، وداء املقّوسات(.
 

األمراض البكتيرية
(Ovine and Caprine Pasteurellosis): 1- اأمرا�ض البا�ستوريلة يف ال�ساأن واملعز

تنترش أمراض الباستوريلة بني احليوانات يف مجيع أنحاء العامل ويسبب النوع املسّمي »الباستوريلة احلاّلة   •
للدم« (Pasteurella hemolytica) عّدة أمراض يف الضأن واملاعز تشمل االلتهاب الرئوي وداء الباستوريلة 

اجلهازي )اإلنتاين( والتهابات الرضع واملفاصل والدماغ وتلوث اجلروح.
توجد الباستوريلة بشكل طبيعي يف اللوزتني واألنف واحللق وأحيانًا الرئتني واجلهاز اهلضمي للضأن   •
والعز ولدي تعرض تلك احليوانات لعوامل اإلجهاد أو إصابتها ببعض فريوسات اجلهاز التنفيس تقوم 

تلك البكرتيا بغزو اجلسم مسّببة إصابات هامة يف هذه احليوانات.

أهم أمراض الباستوريلة يف الغنم هي:   •
•  االلتهاب الرئوي وتسببه P. haemolytica من النوع احليوي A الذي يوجد منه 12 نوع مصيل )وأحيانًا 

 .)P. multocida تسببه
•  داء الباستوريلة اجلهازي Systemic Pasteurellosis وتسببه P. haemolytica من النوع احليوي T ويوجد 

منه 4 أنواع مصلية. 

أ( االلتهاب الرئوي: 
الشعبي  الرئوي  لاللتهاب  مسّبب  أهم   A احليوي  النوع  من  للدم  احلالة  الباستوريلة  تعترب   •
أما  واجلديان.  احلمالن  يف  املرض  حاالت  معظم  عن  مسؤولة  وهي  الصغرية  واملعز  الضأن  يف 
صغرية  نسبة  فتسبب   - واحللق  األنف  يف  أيضًا  توجد  والتي   -  P. multocida نوع  من  الباستوريلة 

الغنم. يف  الرئوي  االلتهاب  حاالت  من 
حتدث معظم حاالت االلتهاب الرئوي قي احلمالن واجلديان التي مل حتصل عيل كفايتها من الرسسوب   •
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يف بداية حياهتا أو بدأت مقاومتها األمية يف االنحسار. وغالبًا ما يسبق االلتهاب الرئوي تعرض احليوانات 
لعوامل اإلجهاد كالرتحيل والفطام وسوء األحوال اجلوية وسوء التهوية واالزدحام و النقص الغذائي و 
خمالطة حيوانات أخري مريضة. كام حيدث املرض يف أعقاب تعّرض احليوانات لعدوى بفريوسات اجلهاز 
 Actinomyces )مثل  )مثلMycoplasma ovipneumonia (والبكرتيا  املفطورات  أنواع  وبعض  التنفيس)3( 

pyogenes خاصة يف احليوانات األكرب سّنًا(.  

يؤدي اإلجهاد إيل إضعاف مقاومة اجلهاز التنفيس واإلخالل بوظائف اخلاليا العاثية يف رئة احليوان   •
مما يسمح للباستوريلة بمفردها أو برفقة ميكروبات أخري بغزو نسيج الرئة وإحداث االلتهاب. وتقوم 
السموم اجلدارية للباستوريلة بإتالف نسيج الرئة بينام يؤدى تراكم اخلاليا االلتهابية يف موضع اإلصابة 

ومن ثم حتللها وخروج اإلنزيامت منها إيل مزيد من التلف. 

املشاهدات قبل الذبح:
ضيق شديد بالتنفس وسعال ومحى غالية.  •

إعياء ووهن وتوقف عن األكل.  •
نزول إفرازات مصلية من األنف والعينني تتحول رسيعًا إيل خماطية صديدية.  •

تعتمد النسبة املرضية ونسبة النفوق عيل شدة الوباء وتبلغ النسبة األخرية 10% يف املتوسط ففي بعض   •
األنف  من  برشح  املصحوب  السعال  يف  أساسًا  تتمثل  نسبيًا  طفيفة  تنفسية  أعراض  ُتشاهد  احليوانات 

والعينني بينام حتدث أحيانًا حاالت فوق احلادة تسّبب نفوق رسيع ومفاجئ لبعض احليوانات.

املشاهدات بعد الذبح: 
الفصوص  خاصة  أجزاءمها  بعض  )تكّبد(  وتصلب  بالسوائل  وامتالئهام  واحتقاهنام  الرئتني  تضخم   •

الرأسية السفلية للرئة.
سوائل وأغشية فربينية يف القفص الصدري وتامور القلب وعىل سطح الرئة مما يسّبب أحيانا التصاقات   •

بني الرئتني وغشاء اجلنبة.
خراجات عديدة يف الرئتني.  •

احلكم:
إعدام كيل للذبيحة إذا كانت اإلصابة حاّدة ومصحوبة بحمى وتغريات جهازية. أما يف احلاالت الطفيفة 

غري املصحوبة بحمى وتغريات جهازية فيمكن إعدام الرئتني واإلفراج عن بقية الذبيحة.

Respiratory syncetial virus و Adenoviruses 3 و  Para-infleunza 3( مثل فريوسات(
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التشخيص التفريقي:
يمكن تفرقة املرض عند الرضورة عن االلتهابات الرئوية التي تسّببها امليكروبات األخري وذلك بفحص 
مسحات من الرئة للتأكد من وجود الباستوريلة أو إرسال عينات من الرئة والسوائل الصدرية والعقد 

الليمفية إيل املخترب.
ب( داء الباستوريلة اجلهازي: 

تسببه الباستوريلة احلالة للدم من النوع احليوي T ويشاهد يف احلمالن واجلديان يف عمر 6 أشهر فأكثر   •
أي بعد فطامها. 

حيدث يف كثري من األحيان بعد ترحيل احليوانات ملسافات طويلة أو نقلها إىل املراعي أو التغيري املفاجئ   •
ألعالفها أو تعريضها ألي شكل آخر من اإلجهاد. عندئذ تتكاثر الباستوريلة وتنتقل من اللوزتني إيل الرئة 
ومنها إيل الدورة الدموية حيث تسبب إنتان دموي حاد (actue septicemia) أو تتمركز يف أعضاء أخرى 

كاملفاصل والسحايا والرضع. 

املشاهدات قبل الذبح:
يف احلمالن واجلديان املصابة بالنوع اإلنتاين:  •

•  اكتئاب مفاجئ. 
•  احتقان شديد يف ملتحمة العني )الشكل رقم 134(. 

•  محى وضيق بالتنفس ونزول خماط من األنف.
•  إفراز رغوي من الفم.

•  عدم رغبة يف احلركة ورقاد.
•  إغامء وموت )تصل نسبة النفوق أحيانا إيل أكثر من %20(. 

ملحوظة: حقليًا أول ما يلفت النظر ملرض الباستوريلة اجلهازي نفوق عدد من احلمالن أو اجلديان 
حيدة التغذية بشكل مفاجئ وبدون بوادر مرضية أو خالل ساعات معدودة من بداية ظهور األعراض. 
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الشكل رقم)134(. االحتقان الشديد يف ملتحمة العني يف داء الباستوريلة اجلهازي يف الغنم.

املشاهدات بعد الذبح:
نزف حتت اجللد.  •

احتقان ونزف بالغشاء املخاطي لألنفحة واألمعاء.   •
إحتقان الرئتني وتربقعهام بالبقع النزفية )الشكل رقم 135( واحتوائهام عيل سوائل رغوية وخماط.  •

سوائل رغوية يف القصبة والشعب اهلوائية واحتقان يف أغشيتها املخاطّية.  •
بقع نزفية يف الغشاء الربيتوين وتامور القلب وحتت غشاء اجلنبة.   •

نخر يف طالئية اللسان واحللقوم واملرئ.  •
 .(retropharyngeal lymph nodes) تضّخم اللوزتني والعقد الليمفية خلف احللقوم  •

حتلل الكليتني.   •
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الشكل رقم)135(. احتقان الرئة وتربقعها يف داء الباستوريلة اجلهازى يف الغنم.

احلكم:إعدام كيل للذبيحة واألحشاء. 

التشخيص التفريقي:
املجرتات  الفحمية وطاعون  احلمى  مثل  احلادة  االنتانية  األمراض  اجلهازية عن  الباستوريلة  تفرقة  جيب 

الصغرية واملرض األسود وغريها.  

والرضع  كاملفاصل  األخري  اجلسم  أعضاء  يف  امليكروب  فيها  يتمركز  التي  احليوانات  يف  ملحوظة: 
والسحايا خيتلف احلكم حسب احلالة ويف حالة وجود إصابة حمدودة ال تصحبها محى أو أعراض جهازية 

يمكن إعدام األجزاء املصابة واإلفراج عن بقية الذبيحة.

2- احلمى الفحمية (Anthraxِ): أنظر ص   113  .

املطثيات: اأمرا�ض   -3
تشمل أمراض املطثيات يف الغنم واملعز كاًل من: التسمم املعوى يف احلمالن )دوسنتاريا احلمالن وتعجن 
الكلية أو مغص احلليب(؛ مرض براكيس؛ املاء األمحر؛ املرض األسود؛ الساق األسود؛ الوذمة اخلبيثة ونادرًا 

الكزاز )التتانوس( والتسمم الوشيقي.
 (Enterotoxaemia in Lambs):أ( التسمم املعوي يف احلمالن

مرض بكتريي هام يسبب التفوق الرسيع املفاجئ للحمالن نتيجة النتقال السموم البكرتية املسببة هلذا   •
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املرض من أمعاء احليوان إيل دورته الدموية. 

يوجد يف مجيع ألنحاء العامل ويعرف بأسامء خمتلفة مثل: مرض التخمة (overeating disease) وتعجن   •
الكلية (pulpy kidney disease) ومغص احلليب (milk colic). ويسبب خسائر اقتصادية كبرية ملريب الغنم.

يسّببه النوعان  Cو  D من املطثّية احلاطمة (Clostridium perfringes). تعيش هذه املطثية بصورة طبيعية   •
يف أمعاء الغنم )وذوات الثدي األخرى( ولكنها توجد بأعداد قليلة يف األمعاء األحوال العادية وبالتايل 
تفرز كمية صغرية من السموم يتم التخلص منها أواًل بأول من خالل حركة األمعاء. أما إذا توفرت هلا 
ظروف مناسبة، فقد تتكاثر بشكل مفرط، وبالتايل تفرز كمية كبرية من السموم التي يمتصها الدم مما يسبب 

األعراض وموت احليوان خالل فرتة وجيزة. 

يرتبط حدوث هذا املرض بأخطاء يف التغذية ومن أبرز العوامل التي متّهد حلدوثه تغذية احلمالن عيل   •
كمية كبرية من املركزات )أكثر من ¾ رطل مركزات يوميًا للحمل الواحد(. كام أن التهام احلمل كمية كبرية 
من احلليب دفعة واحدة يساعد يف حدوث املرض. كام يزيد من احتامالت حدوثه أيضًا بعض العوامل 
اإلدارية كالتغذية غري املنتظمة، وعدم توفر مساحة كافية للتغذية، ودفع احليوان اللتهام الغذاء وابتالعه 

برسعة، وتعرض احلمالن لعوامل اإلجهاد املختلفة.

التهام  بالنوع C للمطثية احلاطمة وترتبط إصابتها عادة باإلفراط يف  الرضيعة غالبًا  ُتصاب احلمالن   •
“مرض  احلليب”  (milk colic)أو  “مغص  فيها  املرض  يسمي  ولذا  واملركزات  احلبوب  وليس  احلليب 
الرشاهة” (over-eating disease) كام يسّمي “مرض تعحن الكلية” (pulpy kidney disease). أما التسمم 
تلك  املرض يف  للتسمني ويسّمي  وامُلعّدة  املفطومة  أكثر يف احلمالن  فيشاهد   D النوع  الناتج عن  املعوي 

احلالة “دوسنتاريا احلمالن.” 

املشاهدات قبل الذبح: 
بني  واحلركة  النهوض  احلمل  حياول  البداية  ويف  العضلية  والتشنجات  الرعاش  من  متكررة  نوبات   •

النوبات ولكن مع التطور الرسيع للحالة يعجز متامًا عن النهوض والوقوف عيل أرجله. 
متديد الرأس والرقبة واألرجل أثناء التشنجات.   •

نزول لعاب رغوي من الفم، واصطكاك األسنان واهتزاز العينني.     •
إسهال يف بعض احليوانات )ولكن ليس دائاًم(.  •

نفوق )أحيانًا يموت احليوان خالل ساعتني فقط من بداية املرض وقبل مالحظة األعراض(. .  •
املشاهدات بعد الذبح: 

يف املرض الناتج عن النوع C يشاهد احتقان عام ونزف وغازات يف األمعاء، بينام تكون الكلية طرية   •
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للغاية وتكاد أن تكون سائلة القوام )الشكل رقم 136(. أما يف النوع  Dفقد توجد بقع نزفية يف األمعاء أو 
ال توجد. ويالحظ أيضًا يف اإلصابة بنوعي املطثية: 

.(hydropericardium) موه التامور  •
•  احتقان الرئتني وامتالءمها بالسوائل. 

•  يبنّي حتليل البول احتواءه عيل نسبة عالية من اجللوكوز.
•  ترتاوح نسبة النفوق يف القطعان ما بني 5-10% وتصل أحيانًا إيل %30. 

الشكل رقم)136(. تعجن الكلية )التسمم املعوى يف احلمالن حديثة الوالدة(؛ يتميز بتضخم الكليتني وشّدة طراوهتام.

احلكم: ال ُيسمح بذبح احليوان املصاب هبذا املرض ويف حالة ذبحه جيب إعدام الذبيحة وأحشائها بالكامل. 

التشخيص التفريقي:
جيب تفرقة التسمم املعوي من األمراض احلادة األخرى التي تسبب النفوق يف احلمالن مثل مرض الساق 
األسود والنفاخ احلاد وبعض أنواع التسمم احلادة واحُلامض(Acidosis) . ويمكن تشخيص املرض مبدئيًا 
بناء عيل األعراض والصفة الترشحيية والتاريخ املرض ولكن التشخيص ال يتأكد إال بزراعة البكرتيا بكمية 

كافية والتعرف عيل نوع السم الذي تفرزه.

الغنم  ملحوظة: تسبب سموم املطثية احلاطمة من النوع C أحيانا حالًة تسّمي الرضبة “Struck” يف 
البالغة ينتج عنها موت مفاجئ وقد تظهر أعراض أمل بطني شديد ولفرتة وجيزة يف احليوان قبل موته. 

 (Black leg; Black quarters): ب( الساق األسود
تسّببه مطثية شويف كام ذكر آنفًا وال تتلف أعراضه وآفاته الترشحيية يف الغنم كثريًا عن البقر.   •
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الفم )بواسطة علف أو  امللّوثة وتنتقل العدوى للغنم عن طريق  مصدر العدوى األساس هو الرتبة   •
ماء ملّوث( أو من خالل اجلروح واخلدوش الناجتة عن جز الصوف أو قطع الذيل أو اخليص أو اجلروح 
الناجتة عن الوالدة الخ كام تنتقل نتيجة لتلوث احلبل الرّسي يف املواليد. وتزداد حاالت املرض يف الغنم 

جّيدة التغذية أو السمينة.

املشاهدات قبل الذبح:
محى واكتئاب وفقد للشهّية وعدم رغبة يف احلركة.  •

توّرم العضلة املصابة وامتالءها – قبل املوت مبارشة – بالغازات.  •
توّرم الرأس ونزول إفرازات مدمّمة من األنف.   •

املشاهدات بعد الذبح:
وذمة حتت اجللد يف منطقة الرأس.  •

اسوداد العضلة املصابة وتوّرمها وتغري لوهنا إيل بني داكن مع صدور رائحة كرهية منها  •
أحيانًا توّرم واسوداد يف اللسان وعضلة القلب واحلجاب احلاجز ونادرًا عضالت الرحم واملهبل.  •

احتواء جتاويف اجلسم عىل سوائل مصلية مدمّمة.  •

احلكم:
ال ُيسمح بذبح احليوان املصاب هبذا املرض وإذا تم ذبحه لعدم تشخيصه أثناء الفحص قبل الذبح فيجب 

إعدام الذبيحة وأحشائها بالكامل.

التشخيص التفريقي: 
وتسمم  الفحمية  احلمي  وعن  األخرى  احلاّدة  املطثيات  أمراض  عن  األسود  الساق  مرض  تفرقة  جيب 

الرصاص احلاد وأية أمراض أخري تسبب أعراضًا وآفات مماثلة للساق األسود يف الغنم.

 :(Black Disease) ج( املرض األسود
. (Infectious necrotic hepatitis)»يسّمي أيضًا »التهاب الكبد النخري املعدى  •

تسببه املطثية اجلديدة – نوع ب (Clostridium novyi type B) ويشاهد يف الضأن واملعز من عمر سنة   •
فأكثر املغذاة عيل كمّية كبرية من احلبوب وأحيانًا يف البقر واملجرتات األخرى.

توجد املطثية اجلديدة يف الرتبة وأمعاء احليوانات وأحيانًا عيل جلودها وكثريًا ما تنتقل بعد ابتالعها   •
من األمعاء إيل الكبد حيث تبقي كامنة حتي حيدث نخر موضعي يف الكبد يوفر هلا بيئة ال هوائية فتتكاثر 
وبالتايل تفرز كمية كبرية من سمومها وبسبب السم الذي تفرزه هذه املطثية دمارًا شديدًا يف نسيج الكبد 
من  كانت  – وإن  الكبدية  الديدان  أن  كام  الدم.«  »بول  مرض  يف  كام  احلمر  الدم  كرات  تدمري  عن  بداًل 
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العوامل املساعدة يف املرض األسود – إال أهنا ليست بنفس القدر من األمهية كام يف مرض »بول الدم.« 

املشاهدات قبل الذيح:
•  موت احليوان فجأة قبل مشاهدة األعراض. 

يف احليوانات التي تعيش لبعض الوقت فتشاهد األعراض التالية:   •
•   تلف احليوان املريض عن القطيع وانعزاله ورقاده عيل صدره.

•   الرتنح أثناء امليش.
•  هلاث وضيق بالتنفس وارتفاع حرارة اجلسم. 

املشاهدات بعد الذبح:
•  ال يسمح بذبح احليوان املصاب باملرض األسود ولكن إذا تم ذبحه فإن اآلفة املميزة هلذا املرض هي 
وجود بؤر نخرية صفراء متعّددة عيل الكبد تتبع خط هجرة الديدان الكبدية اليافعة يف حشوة الكبد إضافة 

إيل اسوداد شديد يف ذلك العضو )شكل 137( وصدور رائحة كرهية منها.   
اسوداد شديد حتت اجللد ناجم عن احتقان األوعية الدموية حتت اجللدية ومتّددها ومتّزقها.  •

وجود سوائل مصلية يف جتاويف اجلسم.  •

احلكم:إعدام كيل للذبيحة

الشكل رقم)137(. كبد خروف مصاب باملرض األسود؛ الحظ احتقان الكبد واسودادها الشديد.

التشخيص التفريقى: 
جيب تفرقة املرض األسود عن الساق األسود؛ وبول الدم؛ والوذمة اخلبيثة؛ واحلمى الفحمية؛ واألمراض 

احلاّدة األخرى.
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BRAXY “BRADSOT”: )4- مر�ض براك�سي )براد�سوت
يكاد أن يقترص هذا املرض عيل الغنم)4(ويشاهد أساسًا يف احلمالن بعد فطامها بقليل مسببًا نسبة نفوق   •

عالية يف بعض املناطق الباردة وخصوصًا يف أوروبا. 
تسببه سموم املطثية امُلنتنة (Clostridium septicum) التي توجد أبواغها بكثرة يف الرتبة واملراعي وروث   •

احليوانات.
املراعي  وخاصة  الطبيعية  املراعي  يف  العشب  مع  املطثية  هذه  أبواغ  التهام  عند  غالبًا  العدوى  حتدث   •
اجلبلية يف املناطق الباردة يف فصل الشتاء حيث يوفر الصقيع والربودة الشديدة للعشب عند التهامه بيئة 
مناسبة لتكاثر امليكروب بشّدة داخل اجلهاز اهلضمي احليوان وبالتايل إفراز السموم وامتصاصها مما يسّبب 

املوت الرسيع واملفاجئ للحيوان. 
 

املشاهدات قبل الذبح:
توقف احليوان عن األكل.  •

األرجل  تبديل  البطن  ورفص  األسنان  واصطكاك  أنني  مظاهره  ومن  شديدين  ومغص  باطني  أمل   •
 .(shifting the feet)

محى عالية وصعوبة بالتنفس وإسهال.  •
صدور رائحة ممّيزة من الفم )وسوائل اجلسم عند ترشيح احليوان(.  •

إغامء وانخفاض حرارة جسم احليوان إيل أقل من املعدل الطبيعي قبل املوت مبارشة.   •
مالحظة  قبل  أحيانًا  احليوان  ينفق  وبالتايل  املوت  قبل  ساعات   6-5 من  ألكثر  األعراض  تدوم  ال   •

األعراض.

املشاهدات بعد الذبح:
منطقة  ُتشاهد  مبارشة  موته  بعد  ترشحيه  تم  إذا  ولكن  املرض  هبذا  املصاب  احليوان  ذبح  عدم  جيب   •
واضحة حمتقنة جدًا وهبا نخر وتقرحات يف الغشاء املخاطي املبّطن لألنفحة، إال أن تلك املنطقة تتفي يف 

غضون ساعات قليلة بعد املوت.  
ربام تصحب اإلصابة غنغرينة غازّية يف العضالت.   •

احلكم:إعدام كيل للذبيحة      التشخيص التفريقى: كام يف حالة املض االسود

الغنم( يف  التجّبني  الليمفية  العقد  )التهاب  الكـاذب  ال�سـل   -4  
Ovine Pseudotuberculosis (Ovine Caseous Lymphadenitis)

مرض بكتريي مزمن يصيب الغنم واملعز وبعض احليوانات األخرى قي مجيع أنحاء العامل وله أمهية   •

)4( تشري بعض املراجع إيل وجود متالزمة مماثلة يف العجول.
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كبرية يف مناطق تربية الغنم حيث يسّبب انخفاض الوزن واإلنتاج والكفاءة التناسلية وأحيانًا اإلجهاض، 

كام يسبب اإلعدام اجلزئي أو الكيّل للذبائح ويتلف اجللود. 
يتميز بنشوء خراجات مملوءة بامدة متجبنة خصوصًا يف أعيل الرقبة وأمام الكتف وأحيانا يف األعضاء   •
حاالت  من  كثريًا  بأن  علاًم  »الطلع«  أو  »اخلراج«  مرض  حمليا  ويسمي  باململكة  موجود  وهو  الداخلية. 
»الطلع« التي يتم تشخيصها يف اململكة ليست ساًل كاذبًا وإنام ناجتة عن مرض آخر مشابه للسل الكاذب 
يسّمي مرض »موريل« (Morel Disease) )أنظر ص242( وهو أيضًا موجود يف اململكة ولعله أكثر انتشارًا 
“بالسل  اململكة  يف  املشخصة  احلاالت  من   %70-60 كانت  )ربام  الكاذب  السل  عن  املحلية  الغنم  يف 

الكاذب” هي حاالت ملرض موريل(. 
يتسّبب السل الكاذب عن بكرتيا عصوية تسمي يرسينيا الغنم(Yersinia ovis)  )وتعرف أيضًا بوتدية   •
التي   ) Corynebacterium ovis; Corynebacterium pseudotuberculosisالغنم وتدّية  أو  الكاذب  السل 
تعيش يف الرتبة ويف أجسام احليوانات املريضة. وتسّبب هذه البكرتيا نفسها “التهاب األوعية الليمفاوية 
التقرحي” يف اخليل والذي يتمّيز بتضخم األوعية والعقد الليمفاوية يف األرجل وأسفل البطن، واهلزال 
املضطرد. كام تنتقل أحيانًا إيل اإلنسان مسببة التهابًا يف األمعاء والعقد الليمفية املساريقية وأحينا يف اإلبط 
أو املنطقة األربية. وهي غالبًا عدوى مهنية وإن كانت ّتشاهد أحيانًا يف األطفال نتيجة رشب حليب ملّوث 

غري مبسرت. 
طريقة العدوى واالنتشار: توجد بكرتيا السل الكاذب بكثرة يف البيئة بام يف ذلك الرتبة وبراز احليوانات 
املريضة كام تفرز بكمية هائلة يف الصديد الناتج عن انفجار اخلراجات يف احليوانات املصابة )لغاية 50 مليون 
خلّية بكتريية يف اجلرام الواحد من الصديد( مما يؤدي إىل تلّوث احلظائر. وتنتقل العدوى إيل احليوانات أساسًا 
عن طريق اخلدوش واجلروح اجللدية وأحيانًا عن طريق الغشاء املخاطي للفم أو اجلهاز التنفيس ومن ثم تنتقل 
بواسطة األوعية الليمفاوية أو الدموية إيل العقد الليمفية املجاورة وأحيانا إيل أجزاء اجلسم األخري. كام تنتقل 
عند تغطيس احليوانات يف حماليل ملوثة بامليكروب حيث يساعد اجللد املبلل عيل دخول امليكروب يف اجلسم. 
بينام تبقي يف الصديد حتت الظل حوايل 5 شهور وإذا  التغطيس لعّدة ساعات  يبقي امليكروب حّيًا يف حماليل 
توفرت الرطوبة واحلرارة املناسبني يمكن أن تبقي يف الرتبة لغاية 8 شهور ويف التبن والسطوح اخلشية حوايل 

2-3 أسابيع.

املشاهدات قبل الذبح:
تضّخم الُعقد املصابة واحتواءها عيل خّراجات مملوءة بصديد لنّي أو شبه جاف.   •

متيل  عمومًا  ولكنها  اجلسم  داخل  أو  اجللد  حتت  سواء  ليمفّية  عقدة  أي  اخلراجات  مشاهدة  يمكن   •
رقام  )الشكلني  األفخاذ  بني عضالت  أو  الكتف  وأمام  والرقبة  الرأس  الليمفية يف  العقد  التمركز يف  إيل 

)139,138
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يصاب احليوان تدرجييًا باهلزال.  •

قد ُتشاهد أعراض أخرى خمتلفة كوجود إفرازات خماطية من األنف وسعال والتهاب رئوي بسبب   •
إصابة الرئتني، وإسهال يف اإلصابات املعوية.

الشكل رقم)138(. إصابة بالسل الكاذب يف العقدة الليمفية أمام لوحة الكتف يف معز.

الشكل رقم)139(. خراج يف عقدة ليمفية يف رقبة معز.



241 أمراض الضأن واملاعز

املشاهدات بعد الذبح:
تضخم العقد الليمفية السطحية )الشكل رقم 140( واحتواءها عيل خراجات ويالحظ أن اخلراجات   •
احلديثة طرّية وعجينية القوام وبداخلها صديد أنبيض )خاصة يف املعز( أما اخلراجات املزمنة فصلبة وجافة 
ومتليفة وقد يوجد بداخلها صديد قليل أو ال يوجد كام أهنا حماطة بعّدة طبقات من األلياف السميكة مما 

يعطي قطاع العقدة شكاًل شبيها بقطاع البصلة )الشكل رقم 141(.

الشعبية  الليمفية  والعقد  الرئتني  خاصة  الداخلية  األعضاء  يف  أحيانًا  مماثلة  خّراجات  توجد  أحيانًا   •
واملنصفية، والكبد وبدرجة أقل الكلية، والرضع، واخلصية، واملساريقا، والدماغ، واملفاصل وغريها مما 

يؤدي إيل أعراض خمتلفة. 
التهاب رئوي يف بعض احلاالت.  •

الشكل رقم)140(. خراجات السل الكاذب يف ذبيحة غنم.
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الشكل رقم)141(. السل الكاذب يف الغنم؛ يبدو قطاع العقدة الليمفية املصابة أشيه بقطاع البصلة.

احلكم:
- إذا كانت اإلصابة نشطة ومنترشة يف عّدة عقد ليمفية وأنسجة مما يدل عيل انتشار البكرتيا بواسطة الدم 

يتم إعدام كيل للذبيحة. 
- يف  احلاالت األخرى يسمح باستهالك اللحوم بعد إزالة األنسجة والعقد الليمفية املصابة.

التشخيص التفريقي: 
الالهوائية  العنقودية  البكرتيا  أنواع  بعض  تسببه  الذي  موريل«  »مرض  عن  الكاذب  السل  تفرقة  جيب 
جيب  كام  املسّببة.  البكرتيا  بعزل  بينهام  التفريق  يمكن  ال  بحيث  متامًا  الكاذب  السل  مرض  يشبه  والذي 

تفرقته عن مسببات اخلراج األخرى.

 (Morel Disease; Abscess Disease): 5- مر�ض موريل؛ مر�ض اخُلّراج

يشاهد يف الغنم – خاصة الصغرية - وبدرجة أقل يف املعز ويشبه السل الكاذب إيل حد بعيد ولكن عيل   •
العكس من مرض السل الكاذب الذي ينترش ببطء فإن مرض موريل يتفيش رسيعًا بني أفراد القطيع. 

وإيران، وكينيا، وأسبانيا، واملجر  فرنسا وبعد ذلك يف دول أخري عديدة كالسودان،  أواًل يف  وجد   •
والدول االسكندنافية وغريها. وهو مرض واسع االنتشار بني الغنم يف اململكة العربية السعودية.

أو   Staphylococcus aureus subsp. Anaerobius تسّمي  دقيقة  هوائية  ال  عنقودية  مكّورات  تسببه   •
مكورات موريل.
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املشاهدات قبل الذبح:
pre-( دمامل يف العقد الليمفية القريبة من سطح اجلسم، وأمّهها يف الضأن العقد الليمفية قبل الساقّية  •
النادر  ومن   .(popliteal) واملأبطية   (pre-scapular) الكتفية  وقبل   (submaxillary) الفكّية  وحتت   crural)

إصابة العقد الليمفية وبني العضلية بينام ال توجد إصابة يف العقد الليمفية الداخلية. أما يف املعز فتوجد 
الرأس  الليمفية يف منطقة  العقد  (parotid lymph node) تليها  النكفية  الليمفية  العقدة  أكثر اخلراجات يف 

والرقبة أما أجزاء اجلسم اخللفية فاإلصابة فيها قليلة.
تتمّيز اخلراجات بأهنا باردة وحماطة بغالف من األلياف وبداخلها صديد أصفر خمرض ومتجبن. ولكن   •
عيل العكس من السل الكاذب فإن اخلراجات ال تتخذ شكل قطاع البصلة وهي أكثر ليونة وتصل أحيانًا 

إيل أحجام كبرية جدًا )شكل142(.   

 

الشكل رقم)142(. خراج ضخم يف العقدة الليمفية النكفية يف مرض موريل.

املشاهدات بعد الذبح:
تتمركز اإلصابات عيل سطح اجلسم وال توجد إصابات داخلية.   •

احلكم:
الليمفية  العقد  إزالة  بعد  اللحوم  باستهالك  يسمح  لذا  داخلية  يسبب خراجات  موريل ال  أن مرض  بام 

املصابة أما إذا كانت الذبيحة مصابة باهلزال فيتم إعدامها.

التشخيص التفريقي: 
جيب تفرقة مرض موريل عن مرض السل الكاذب ومسّببات اخلراج األخرى.
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6- نظري ال�سل :(Johnes Disease) :أنظر األمراض البكتريية يف البقر.

Ovine and Caprine Brucellosis  :7- داء الربو�سيلة يف ال�ساأن واملعز

أهم نوعان من الربوسيلة يف الغنم مها الربوسيلة املالطية (Brucella meletensis) التي تسبب اإلجهاض يف 
النعاج واملعز والربوسيلة الغنمية (Brucella ovis) التي تسّبب التهاب الرببخ يف الضأن. أما العدوى بميكروب 
الربوسيلة املجهضة (Brucella abortus) فتعترب نادرة يف الغنم وقد  وصفت أعراضها وتأثرياهتا يف موضع آخر 
)أنظر ص(. وعمومًا ال خيتلف تأثري الربوسيلة املالطية عن الربوسيلة املجهضة سوي أن األويل أكثر رضاوة 

خصوصًا يف املعز.   
 :Brucella meletensis  أ( الربوسيلة املالطية

تصيب هذه الربوسيلة الغنم بشكل رئيس وتعترب من أهم أسباب اإلجهاض فيها كام تنتقل يف كثري   •
من األحيان إيل البقر واإلبل واملجرتات الربية – خاصة يف املناطق املدارية - إضافة إيل أهنا تسّبب احلمى 

املالطية يف اإلنسان. 

من  العدوى  التقاط  أو  القطيع،  إىل  للميكروب  حاملة  غنم  إضافة  العدوى  مصدر  تكون  ما  غالبًا   •
احليوانات املصابة يف املرعى.

ُتفرز النعجة أو العنزة املجهضة ميكروب الربوسيلة بكثرة يف إفرازاهتا املهبلية وبوهلا وبرازها وحليبها   •
خصوصًا خالل األيام األويل بعد حدوث اإلجهاض، كام يوجد امليكروب بكمية هائلة يف أعضاء اجلنني 
املجهض وأغشيته وسوائله. وبعد اإلجهاض يتمركز امليكروب يف الرضع والعقد الليمفية فوقه ليفرز من 
احلليب بدون أن تصحب ذلك أعراض واضحة وبذا ّيصبح احليوان حاماًل للعدوى. يف املعز يستمر إفراز 
ميكروب الربوسيلة املالطية يف السوائل املهبلية والبول 4-6 شهور ويف احلليب ألكثر من سنة. أما النعاج 
فتفرزه يف احلليب عادة ملدة 1-3 أسابيع وأحيانًا لغاية 6 أشهر. ويؤدى ذلك إيل تلوث شديد باملراعي و 

احلظائر.  

ملوث  ماء  أو  علف  تناول  بسبب  إما  وذلك  الفم  طريق  عن  األخري  احليوانات  إيل  العدوى  تنتقل   •
بامليكروبات، أو القيام بالتهام املشيمة أو حلس األجنة املجهضة واإلفرازات املهبلية. كام تنتقل عن طريق 
االستنشاق خاصة إذا ُوضعت غنم سليمة مع أخري مصابة سويًا قي حظائر مزدمحة، سيئة التهوية وملّوثة. 
وتنتقل كذلك عن طريق اجلروح اجللدية واألغشية املخاطية و حتى من خالل اجللد السليم وعن طريق 

االتصال اجلنيس عند وجود إصابة يف اخلصية لدي الكبش.  

املشاهدات قبل الذبح:  
إجهاض يف الشهر الثالث أو الرابع للحمل )أهم عرض وفد بكون هو العرض الوحيد يف النعاج(.   •
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وأحيانًا مالص. 
التهاب الرضع يف املعز.  •

احتباس املسيمة أحيانًا.   •
التهاب اخلصية والرببخ يف الذكور.  •

تتمركز  حيث  الغنم  يف  شائعة  ليست  األعراض  )تلك  وسعال  الركبة  مفصل  وتضخم  عرج  أحيانًا   •
يف  املنوية  واحلويصالت  والرببخ  واخلصية  اإلناث  يف  والرضع  الرحم  يف  أساسًا  املالطية  الربوسيلة 

الذكور.. 
يؤدى تعرض املعز جلرعات عالية من الربوسيلة املالطية أحيانًا إيل مرض حاد مصحوب بحمى وتسمم   •

الدم مما يسّبب أحيانًا موت احليوان.

املشاهدات بعد الذبج:
التهاب ونخر وأوديمة ونزف يف األغشية اجلنينية وخصوصًا فلقات املشيمة.  •

 (granulomatous آفات مرضية أخري أحيانًا يف املعز كحدوث التهاب رضع حاد أو وجود أورام حبيبية  •
(lesions يف األنسجة الليمفاوية واألعضاء التناسلية والرضع واملفاصل. وال تشاهد مثل هذه اآلفات يف 

النعاج.         
أحيانًا ال تشاهد آفات ترشحيية واضحة يف األجنة امُلجهضة وأحيانًا يالحظ تضخم الكبد والطحال يف   •

اجلنني ورشح مصيل مدّمم يف جتاويف جسمه.
التهاب ونخر وأحيانا أورام حبيبية يف اخلصية والرببخ واحلويصالت املنوية يف ذكور املعز.    •

 (Brucella ovis): ب( الربوسيلة الغنمّية
تسّبب هذه الربوسيلة التهاب الرببخ يف الكباش وهو مرض منترش يف كثري من املناطق وقد تصل نسبته   •

املرضية يف بعض القطعان ألكثر من 50% من الكباش. كام يسبب أحيانًا إجهاض بالنعاج.
•  تفرز بروسيلة الغنم بكثرة يف السائل املنوي للكبش املصاب ويف السوائل اجلنينية للنعاج املجهضة ويف 

حليبها.

املشاهدات قبل الذبح: 
محى واكتئاب وزيادة رسعة التنفس يف الكباش املصابة.  •

أوديمة وورم شديد يف كيس الصفن أثناء اإلصابة احلادة.   •
تورم الرببخ وتليفه )الشكل رقم 143( وضمور اخلصية وزيادة سمك كيس الصفن يف اإلصابات   •

املزمنة )يمكن التعّرف عيل هذه اآلفات بجس اخلصية و الرببخ(.
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املشاهدات بعد الذبح: 
التهاب وتضخم بدرجات خمتلفة من احلدة يف ذيل الرببخ،   •

تليف والتصاقات بني الرببخ واخلصية أو الغاللة البيضاء املحيطة هبام يف احلاالت املزمنة.  •
أحيانًا التهاب باخلصية والغدد اجلنسية الثانوية.  •

الشكل رقم)143(. التهاب الرببخ املزمن ويالحظ تضخم ذيل الرببخ ووجود تلّيف حوله.

احلكم: 
يطبق نفس احلكم الوارد يف مرض الربوسيلة يف البقر )ص 130( وهو اإلفراج عن اللحوم غري املحمومة 
واألمعاء  والكبد  التناسلية  األعضاء  إزالة  مع  ساعة   24 ملدة  التربيد  بغرفة  حجزها  بعد  اإلدماء  وجيدة 
اتاذ  العاملني  وعيل  املحمومة.  أو  حديثًا  املجهضة  للحاالت  الكيل  واإلعدام  الليمفاوية.  واألعضاء 

االحتياطات الوقاية وارتداء قفازات ومالبس واقية أثناء العمل. 

التشخيص التفريقي: 
وداء  النحيلة  الربيامت  داء  مثل  الغنم  يف  األخرى  اإلجهاض  مسببات  عن  الربوسيلة  داء  تفرقة  جيب 
الواويات وعدوي املتدّثرات واملقّوسات واملفطورات وسوء التغذية وبعض أنواع التسمم. ويف الكباش 
بجب تفرقة التهاب الرببخ الناتج عن الربوسيلة الغنمية عن مسبّبات التهاب الرببخ األخرى يف الغتم مثل 

عدوى العصّيات الشعّية Actinobacillosis والسل الكاذب.
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   (Leptospirosis in Sheep and Goats):8- داء الربميات النحيلة يف الغنم
تصاب الضأن واملعز أحيانًا بداء الربيامت النحيفة ولكنه ليس شائعًا فيها مقارنة مع البقر. وتعزي معظم 
الترشحيية فال  أما األعراض واآلفات   .Leptospira pomona بالنوع املصيل  للعدوى  الغنم  املرض يف  حاالت 
تتلف عن البقر وينطبق عليه نفس األحكام املتعلقة بذبائح البقر املصابة هبذا املرض )أنظر األمراض البكتريية 

يف البقر(. 

Listeriosis (Circling Disease) in Sheep and Goats:9- داء الل�سرتية )مر�ض الدوران( يف الغنم
الضأن هي أول حيوانات زراعية عزلت منها بكرتيا اللسرتية(Listeria (Listerella) monocytogenes ومن 
ثم وجدت يف مجيع احليوانات الزراعية واملنزلية وأكثر من 40 نوعًا من احليوانات الربية و20 نوعًا من الطيور 
يف خمتلف أنحاء العامل، وكذلك يف األسامك والقرشيات وغريها. كام أهنا معدية لإلنسان.يتخذ املرض أشكال 

خمتلفة ومنها النوع اإلنتاين والنوع العصبي والتهاب الرضع واإلجهاض. 

املشاهدات قبل الذبح:
النوع العصبي لداء اللسرتية هو النوع السائد يف الضأن - خاصة محالن التسمني يف عمر 4 – 6 أشهر   •

- واملعز والبقر وهو مرض قاتل غالبًا ومن أعراضه: 
•  االنعزال عن بقية القطيع. 

•  اصطكاك األسنان. 
•  نزول إفرازات خماطية من األنف. 

•  ترنح أثناء امليش و امليش يف دوائر وأحيانا الوقوف عىل رجل واحدة وحماولة االلتفاف حول اجلسم عيل 
ذلك الوضع. 

•  التواء العنق أو متديدها. 
•  رفع الرأس لألعىل أو ضغطه عىل األجسام الصلبة وأحيانًا شلل العصب الوجهى.                             

•  تقلصات عضلية.               
•  التهاب حاد يف ملتحمة العني وعتامة )ساد( بالقرنية وعمى وأحيانًا شلل باحللق مع نزول رغوة غزيرة 

من الفم وصعوبة يف البلع. 

املشاهدات بعد الذبح:
ال توجد تغرّيات مرضية واضحة بالعني املجردة يف النوع العصبي باستثناء زيادة السائل املخي الشوكي   •

وكثافته وقدً  تالحظ بؤر سنجابية اللون يف نسيج املخ واحتقان بالسحايا.
يوضح الفحص النسيجي التهاب املخ والسحايا والنخاع وتراكم خاليا وحيدة النواة حول األوعية   •

الدموية باملخ.
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احلكم:
ال يسمح بذبح احليوان إذا اكتشف مرضه أثناء الفحص قبل الذبح؛ أما إذا تم ذبحه فيصعب التعرف عيل 
املرض بالعني املجّردة إذا كان من النوع العصبي )وهو السائد( ولذا فإن الذبيحة غالبًا ما متر دون أن تلفت 

النظر. أما إذا كانت اإلصابة من النوع االنتاين فيتم إعدام كيل للذبيحة.

التشخيص التفريقي: 
عن  وكذلك  الخ  بالزرنيخ  والتسمم  كالسعار  األخري  العصبية  األمراض  من  اللسرتية  داء  تفرقه  جيب 

األمراض املسّببة لإلجهاض.

(Mastitis): 10- التهاب ال�سرع
يعّد التهاب الرضع واحدًا من أهم األمراض يف النعاج واملعز. وله يف الغنم أسباب ومظاهر عديدة عيل أن 
أهم أسبابه غزو البكرتيا لنسيج الرضع وإتالفه وقد يكون االلتهاب حمصورًا يف الرضع والعقد الليمفية املرتبطة 
به أو جزءًا من حالة مرضية جهازية أو سببًا فيها وقد يكون حادًا )الشكل رقم 144( أو حتت احلاد أو مزمنًا. 

الشكل رقم)144(. التهاب رضع حاد يف معز ويالحظ تورم الرضع واحتقانه.

ومن أهم مسّببات التهاب الرضع يف الغنم البكرتيا السبحية والعنقودية والباستوريلة وامليكروبات القولونية 
مثل األرشيكة القولونية (Escherichia coli)  واألمعائيات  (Enterobacriaceae) والكلبسيلة .(Klebsiella)كام 
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حيدث أحيانًا لعدوى فطرية إال أن التهاب الرضع الفطري يف هذه احليوانات غالبًا ما يكون طفيفًا وغري الفت 
للنظر. ويعتقد كذلك أن فريوس االلتهاب الرئوي املتزايد يف الغنم يسبب التهابًا كاماًل يف نصفي الرضع. كام 

تسببه تعض أنواع املفطورات )ميكوبالزما( خاصة يف املعز.  
ولونه  احلليب  شكل  يتغري  بينام  ملسه  عند  ومؤملًا  وساخنًا  متورمًا  الرضع  يكون  احلاد  الرضع  التهاب  يف 
وقوامه وتركيبه وقد حيتوي عيل خثرات أو دم. وإذا كانت االلتهاب شديد احلّدة فقد يؤثر عيل تدفق الدم يف 
الرضع مما يؤدي إيل تغري لونه إيل األزرق كام تصاب النعجة أو العنزة بحمى عالية وزيادة يف النبض واكتئاب 
وضعف وتوقف عن األكل، وقد ترفع أحدى رجليها اخللفيتني إيل أعيل، كأهنا تعرج، وقد ترفض إرضاع 
مولودها أو تتوقف عن إنتاج احلليب. ويسمي ذلك النوع “بالتهاب الرضع اجلهازى” أو “الكيس األزرق  

األزرق.  إيل  الرضع  لون  تغرّي  إيل  Blue bag” نسبة 

           الشكل رقم)145(. التهاب الرضع املزمن يف عنز؛ عقيدات صلبة وتضخم يف الرضع.

وكام هو احلال يف البقر فإن التهاب الرضع حتت احلاد ال ّترافقه أعراض واضحة وتبدو النعجة أو العنزة 
كتل صلبة يف  يتبني وجود  الرضع فسوف  عند جس  اللبن ولكن  إنتاج  انخفاض يف  باستثناء  سليمة ظاهريًا 
الرضع ناجتة عن تليفه، وهناك أيضًا اختبارات خاصة للكشف عنه وفد جاء ذكرها آنفًا )أنظر التهاب الرضع 

يف البقر(.                                                    
الرضع  نسيج  الرضع واحتواءه عيل كتل وعقيدات صلبة من  بتضخم  فيتميز  املزمن  الرضع  التهاب  أما 

املتلّيف )الشكل رقم 145(.                                      
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احلكم: كام يف التهاب الرضع يف البقر.

أمراض المفطورات )الميكوبالزما(
(Mycoplasmal Diseases)

1- ذات الرئة ال�ساري يف املعز )التهاب الرئة وذات اجلنبة ال�ساري يف املعز؛ اأبو نيتي؛ اأبو الرمح(
 Contagious Caprine PleuroPneumonia (C.C.P.P.)

مرض هام وشديد العدوى يف املعز. يشبه ذات الرئة الساري البقرى ويوجد يف معظم الدول العربية   •
ويف عّدة دول أفريقية وآسيوية أخري وبعض دول حوض البحر املتوسط وأمريكا الوسطي واجلنوبية. 

العرتة  تسببه  كام   Mycoplasma mycoides subtype Capri نوع  من  )ميكوبالزما(  مفطورات  تسببه   •
 .Mycoplasma F 38 املصلية املسامة

واحليوانات  للمرض  احلاملة  أو  املريضة  احليوانات  بني  رذاذية(  )عدوي  باملخالطة  العدوى  تنتقل   •
القابلة.   

فرتة احلضانة: 2 – 28 يومًا )6 – 10 أيام يف املتوسط( وتقترص التغريات املرضية غالبًا عىل الصدر يف   •
صورة التهاب رئوي بللوري بينام ال ُتشاهد صفات ترشحيية خاصة باملرض يف أعضاء اجلسم األخرى. 

تتفاوت حّدة املرض والنسبة املرضية ونسبة النفوق حسب قابلية املعز ورضاوة العرتة وشدة اإلصابة   •
وأحيانًا تشاهد حاالت فوق احلادة يعقبها نفوق رسيع ومفاجئ ولكن املرض يكون يف الغالب حادًا أو 

حتت احلاد وأحيانًا مزمنا، وتبلغ النسبة املرضية 80% أو أكثر بينام تقارب نسبة النفوق %100.

املشاهدات قبل الذبح:
محى عالية يف بداية املرض مع نزول إفراز خماطي ثم صديدي من األنف.  •

صعوبة بالتنفس وزيادة إفراز اللعاب.  •
كحة جافة متقطعة يصحبها أمل ابتداء من اليوم السادس لظهور األعراض.   •

إسهال وهزال وعطش.   •
ميل احليوان للرقاد.   •

يف مراحل املرض األخرية يئن احليوان ويبدو عليه الضيق الشديد ويتوقف عن األكل ثم ينفق خالل   •
10 – 12 يومًا من بداية ظهور األعراض.

إجهاض يف حوايل 20 – 40% من املعز احلاملة.   •
أعراض عصبية أحيانا ومضاعفات خمتلفة ناجتة عن إصابات بكتريية ثانوية.   •

املّشاهدات بعد الذبح:
باهتة حتيط هبا منطقة  آفات صفراء  أو  بؤر  البداية يف صورة  الرئتني، يكون يف  بإحدى  التهاب شديد    •
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حمتقنة، ثم تكرب تدرجييًا لتعّم الرئة املصابة التي تصبح متضخمة وصلبة )متكّبدة( وداكنة اللون باملقارنة 
مع الرئة األخرى )الشكل رقم 146( ولكن بعكس مرض ذات الرئة الساري يف البقر ال ُيشاهد »املظهر 

الرخامي« للرئة وال توجد شقف رئوية. 
•  وجود غشاء فربيني عىل سطح الرئة املصابة )الشكل رقم 147(. 

•  التهاب غشاء اجلنبة واحتقانه وزيادة سمكه وتغري لونه إيل رمادي داكن.
•  وجود التصاقات بني غشاء اجلنبة والرئة أو القلب أو كليهام. 

•  تراكم كمية كبرية من النضح االلتهايب يف جتويف الصدر.

احلكم:
- إعدام الرئتني واجلنبة والقفص الصدري واإلفراج عن باقي الذبيحة إذا كانت حالتها العامة جيدة ومل 

تشاهد فيها آفات جهازية عامة. 
- إعدام كيل للذبيحة يف حالة املرض اإلنتاين. 

 
التشخيص التفريقي: 

جيب تفرقة مرض ذات الرئة واجلنبة الساري يف املعز عن محى الشحن البحري وااللتهاب الرئوي الناتج 
عن األجسام الغربية وعدوى الديدان الرئوية وأية أمراض أخري تسبب أعراض مماثلة.

الشكل رقم)146(. ذات الرئة السارى يف املعز؛ مرة أخرى يالحظ تضخم الرئة املصابة ولوهنا الداكن مقارنة بالرئة األخرى
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الشكل رقم)147(. ذات الرئة السارى يف املعز؛ الحظ تضخم الرئة املصابة ولوهنا الداكن ووجود نضح )غشاء( فربيني عىل سطح الرئة.

(Eperythrozoonosis): 2- داء املفطورة الغنمية
حيُدث هذا املرض أساسًا يف الضأن وأحيانًا يف املعز وتسّببه مفطورة Mycoplasma ovis وكانت ّتعرف   •

 (Eperythrozoon ovis)سابقًا باسم
تنتقل العدوي هبذه املفطورات إيل الغنم عند استخدام أدوات ملّوثة بدم حيوان مصاب أثناء عمليات   •
الوسم وجز الصوف وبرت الذيل واخليص وهي ميكروبات انتهازية ال  تسبب أحيانًا أعراضًا مرضية يف 
احليوانات حتي تصاب األخرية بأمراض أخري أو تتعرض لعوامل اإلجهاد مما يضعف مقاومتها وعندها 
تتكاثر املفطورة وتغزو الدم مسّببة مرضًا حادًا يتميز بتحطم كرات الدم احلمر بشّدة وإصابة احليوان بفقر 
الدم والريقان واهلزال وأحيانًا املوت. وقد بلغت نسبة التفوق يف احلمالن يف بعض األحيان أكثر من %30. 
التي  الضأن  الكبري من ذبائح  العدد  الغنمية  املفطورة  التي تسببها  ومن أهم أسباب اخلسارة االقتصادية 

يمكن أن تعدم يف املسلخ إلصابتها بالريقان وفقر الناجم عن تلك املفطورة.
حيدث املرض يف الضأن من أي عمر بعد عمر 4 أسابيع وتزداد نسبته يف احلمالن بعد فطامها كام تزداد   •
يف حاالت سوء التغذية ووجود عدوى بالطفيليات الداخلية والتعّرض لإلجهاد بينام تكتسب احليوانات 

الكبرية مقاومة نتيجة لتعرضها السابًق للعدوًى.
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املشاهدات قبل الذبح وبعده:
فقر دم ومخول.   •

هزال )خاصة إذا كان احليوانات ُيعاين يف الوقت نفسه من نقص غذائي أو أمراض طفيلية(.    •
اصفرار األغشية املخاطية وأنسجة الذبيحة بسبب الريقان.   •

 
احلكم:

إعدام كيل للذبيحة يف حالة إصابتها بالريقان وفقر الدم واهلزال واإلصابات البكتريية الثانوية.  -
اإلفراج عن الذبيحة إذا كانت إصابتها طفيفة وحالتها العاّمة جّيدة.  -

  
التشخيص التفريقي:

جيب تفرقة داء املفطورة الغنمية عن األمراض األخري التي تسّبب فقر الدم والريقان واهلزال يف الضأن 
تأكيد  ويمكن  بالنحاس.  املزمن  والتسمم  النحيفة  والربيامت  الكبرية  األنفحة  بديدان  اإلصابة  ومنها 

التشخيص بفحص مسحات دم من احليوانات املشتبه يف إصابتها باملفطورة. 

أمراض الُمتدّثرات )الكالميديا(
(Chlamydial Diseases)

(Ovine Enzootic Abortion): جها�ض املُتوّطن يف الغنم واملعز 1- الإ

النعاج واملعز يف عدة دول بام فيها اململكة العربية السعودية، ويعترب من أكثر أنواع  مرض متفش يف   •
 Chlamydia نوع  من  متدّثرات  ُتسّببه  أمهها.  ومن  الصغرية  املجرتات  يف  انتشارًا  املعدي  اإلجهاض 

.psittaci

احليوانات  بإفرازات  ماء ملوث  أو  )تناول علف  الفم  احليوانات عادة عن طريق  إيل  العدوى  تنتقل   •
والبط  كالرومي  الطيور  أنواع  بعض  وحتمل  التناسيل؛  اجلهاز  أو  األنف  طريق  عن  وأحيانًا  املريضة(، 

والدجاج واحلامم وغريها هذه امليكروبات يف أمعاءها وتفرزها يف الرباز مما يؤدي إىل تلوث البيئة.
تتلف شّدة املرض وتأثريه حسب مقاومة احليوانات وتبلغ نسبة اإلجهاض يف املتوسط حوايل %30   •

وتصل أحيانًا إيل 90% يف بعض القطعان التي تتعرض للمرض ألول مرة  

املشاهدات قبل الذبح:
إجهاض يف الشهر األخري من احلمل )وأحيانًا يف أي وقت آخر أثناء احلمل، أو تضع بعض اإلناث   •

مواليد حية هزيلة(. 
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إفراز  أيام قبل اإلجهاض وبعده مما يؤدي إيل تلوث احلظائر؛ إضافة إيل  إفرازات مهبلية تدوم لعدة   •
اإلناث املصابة لكميات قليلة من امليكروب يف احلليب والبول والرباز بعد اإلجهاض.

التهاب اخلصية والرببخ يف الذكور.   •
أعراض أخرى خمتلفة تشمل:   •

°  التهاب القرنية وملتحمة العني. 
°  التهاب املفاصل. 

°  التهاب رئوي وسعال. 
°  التهاب األمعاء الدقيقة.

° إصابات بكتريية ثانوية حادة يف بعض األحيان. 

املشاهدات بعد الذبح: 
 leathery( ممّيزًا  جلديًا  مظهرًاً  يعطيها  مما  املشيمة  سمك  وزيادة  املشيمية  الفلقات  يف  ونزف  نخر   •

 ،)appearance

احتباس املشيمة.  •
التهابات بالرئتني والعينني واملفاصل.   •

أحيانًا التهاب باألمعاء الدقيقة.   •

احلكم:
التهابات يف عّدة أعضاء )كالرئتني واملفاصل  إعدام كيل ألي ذبيحة أجهضت حديثًا أو وجدت هبا   •

والدماغ واألمعاء( أو إصابات بكتريية ثانوية حادة. 
اإلفراج عن الذبيحة إذا كانت اإلصابة طفيفة وحمصورة قي اجلهاز التناسيل والذي جيب إعدامه مع   •

توخي احلذر حيث أن املتدّثرات تنتقل إيل اإلنسان. 
 

التشخيص التفريقي: 
جيب تفرقة املرض عن مسّببا اإلجهاض األخري كعدوى البكرتيا الواوية واملقّوسات وغريها ويتطلب 

ذلك تأكيد التشخيص بواسطة املخترب. ً

2- التهاب املفا�سل املتعّددة (Polyarthritis) يف الغنم:
ُيشاهد هذا املرض أحيانًا يف احلمالن واجلديان )والعجول( وتسّببه متدثرة Chlamydia psittaci التي   •
تعيش بشكل طبيعي يف أمعاء الغنم وترج يف برازها وتتغلب أحيانًا عيل مقاومة احليوان هلا فتتكاثر بشدة 

وتغزو الدم ثم تستقر يف املفاصل مسببة االلتهاب يف عدد منها. وترتاوح نسبة النفوق من %75-5.



255 أمراض الضأن واملاعز

املشاهدات قبل الذبح: 
يف احلمالن تشمل األعراض اآلتية: 

محى.   •
تصلب األرجل والتهاب املفاصل وعرج.   •

فقد الشهية واالكتئاب   •
وغالبا يوجد كذلك التهاب يف ملتحمة العني والقرنية.   •

املشاهدات بعد الذبح:
يف احلاالت احلادة ال ُيشاهد تضخم واضح يف املفاصل.   •

يف احلاالت املزمنة تكون عّدة مفاصل متوّرمة بشكل واضح.  •
أوديمة حول املفاصل والوترات.   •

التهاب األغشية الزليلية وامتالء املفاصل بكمية زائدة من سائل زلييل بني أو أصفر اللون وعّكر.  •

احلكم: 
إذا كانت اآلفات حمصورة باملفاصل وال تصحبها تغريات جهازية يتم إعدام املفاصل املصابة والعقد   •

الليمفية املرتبطة هبا ويفرج عن بقية الذبيحة.
إعدام كيّل للذبيحة إذا وجدت هبا محى أو تغريات جهازية.  •

التشخيص التفريقي:
جيب تفرقة املرض عن مسببات العرج والتهابات املفاصل األخرى.

أمراض الركتسية
(Rickettsial Diseases)

1- احلمى املجهولة  :(Q Fever) أنظر ص 155.
2- املاء القلبي:(Heart Water)   أنظر ص 158.

(Ovine Anaplasmosis): 3- مر�ض احلو�سلة املرارية يف الغنم
أنواع خمتلفة  القراد. وتسّببه  بواسطة  ينتقل  والبقر واملجرتات األخري  واملعز  الضأن  مرض هام يصيب 
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من الركتسية من جنس Anaplasma التي تتطفل داخل كرات الدم احلمر للحيوانات. يشبه يف أعراضه وآفاته 
الترشحيية املرض النظري له يف البقر )أنظر ص 162( وترتاوح نسبة النفوق بني %50-20. 

 
املشاهدات قبل الذبح:

محى.  •
فقر دم وهزال.  •
صفار )يرقان(  •

اضطرابات هضمية.  •
استسقاء )خزب( حتت اجللد وتورم يف العقد الليمفاوية الظاهرة.   •

املشاهدات بعد الذبح:
اصفرار الذبيحة )يرقان(  •

تضخم الطحال والعقد الليمفية عمومًا.  •
تضخم الكبد واحلوصلة املرارية.  •

مظاهر فقر الدم كشحوب األغشية املخاطية والعضالت.  •
أحيانا بقع نزفية يف التامور والتهاب خماطي باألمعاء.   •

احلكم: 
إعدام كيّل للذبيحة واألحشاء يف اإلصابة احلادة املصحوبة بحمى وُهزال ويرقان.  •

املتأثرة  األجزاء  إزالة  بعد  وذلك  للشفاء  متاثلت  التي  أو  الطفيفة  احلاالت  يف  الذبيحة  عن  اإلفراج   •
والتخلص منها.    
التشخيص التفريقي:

جيب تفرقة هذا املرض عن مسّببات فقر الدم والريقان مثل: داء البابزيا )محى القراد(؛ داء الربيامت النحيفة؛ 
البيلة الدموية )بول الدم( وتسّمم النحاس املزمن؛.وُمسّببات اهلزال كاإلصابات الطفيلية الشديدة. أما 

احلاالت فوق احلادة فيجب تفرقتها عن احلمى الفحمية

أمراض األوليات
تتطفل أنواع عديدة من األوليات عيل الضأن واملعز، منها أنواع غري ممرضة أو طفيفة اإلمراضية وأخري 

  (Intestinal Coccidiosis)ُتسّبب أمراضًا مهمة يف هذه احليوانات. ومن األوليات املمرضة كوكسيديا األمعاء
واملقوسات (Toxoplasmosis) وبوغيات اللحم (Sarcosporidiosis; Sarcocystosis) وبوغيات الدم مثل البابسية 

(Babesiosis; Piroplasmosis) واألثالريا (Theileriosis) وغريها.  
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1- بوغيات اللحم:
تقوم الضأن واملعز بدور العائل الوسطي ألربعة أنواع من بوغّيات اللحم هي:

Sarcocystis tenella  -1: وهي منترشة يف مجيع أنحاء العامل حيث يتطفل طورها النهائي يف الكالب والثعالب 
يف  املجهر  حتت  إال  تري  ال  دقيقة  حويصالت  صورة  يف  الغنم  يف  الوسطي  الطور  يوجد  بينام  والقيوط 
العضالت واجلهاز العصبي املركزى. وهي أكثر بوغيات اللحم إمراضية يف هذه احليوانات وقد تسبب 

اإلجهاض وأحيانًا املوت.           
Sarcocystis gigantica  -2: تنترش هذه البوغيات أيضًا يف مجيع أنحاء العامل حيث يتطفل طورها النهائي يف 
القطط والوشطي يف الضأن واملعز. وكام يتضح من اسمها فإن احلويصالت الوسطية هلذه البوغيات كبرية 

ويمكن مشاهدهتا بالعني املجّردة )يصل طوهلا لغاية 1 سم( إال أهنا غري ممرضة أو طفيفية اإلمراضية. 
Sarcocystis arieticas -3: يوجد هذا النوع يف أوربا واسرتاليا ونيوزيلندا والواليات املتحدة األمريكية. يتطفل 
الطور النهائي يف الكالب والوسطي يف الضان واملعز. واحلويصالت الوسطية جمهرية وأقل إمراضية عن 

Sarcocystis tenella. حويصالت
Sarcocystis medusiformis -4: يوجد هذا النوع يف اسرتاليا ونيوزيلندة حيث يتطفل الطور النهائي يف القطط 
والوسطي يف الضأن واملعز. احلويصالت الوسطية خيطية الشكل وكبرية ويمكن رؤيتها بالعني املجردة 

أما إمراضيتها فام زالت فري معروفة.  
املعز كعوائل  التي تستخدم  اللحم  أنواع أخري من بوغيات  باإلضافة هلذه األنواع األربعة توجد ثالثة 
S. moulei ولكن أمهية تلك األنواع من الناحية الصحية  S. hircicanis و  S. capracanis و  وسطية وهي 

واالقتصادية ما زالت غري معروفة.

املشاهدات قبل الذبح:  
•  تسّبب اإلصابة ببوغيات اللحم من نوع S. tenella أعراضًا خمتلفة حسب شّدة اإلصابة وكفاءة اجلهاز 
البوغّيات عرضًا عند  اكتشاف  يتم  ُتشاهد أعراض وإنام  احليوانات ال  املناعي لدى احليوان. ويف معظم 
ترشيح احليوان. ولكن عند اإلصابة الشديدة هبذا النوع خصوصًا يف احليوانات منخفضة املناعة تشاهد 

أعراض حادة يف الغنم تشمل:
•  محى وفقر دم وفقد الشهية.

•  تأخر النمو وفقد الصوف أحيانًا. 
•  التهاب عضيل مُحايض (eosinophilic myositis) وحيدث أحيانًا بشكل وبائي.

•  إجهاض.
•  أعراض عصبية وشلل )التهاب املخ(.
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املشاهدات بعد الذبح: 
تشاهد فقط حويصالت البوغيات من نوعي  Sarcocystis giganticaو S. medusiformis بالعني املجّردة   •
حيث ُتري يف صورة حويصالت بيضوية أو خيطية بحجم طوهلا حوايل 1سم يف: املرئ، احللقوم، احلجاب 

احلاجز، العضالت اهليكلية، القلب واللسان. 

عند اإلصابة بالنوع S. tenella يشاهد التهاب وبقع من النزف يف العضالت اهليكلية والقلب واألغشية   •
املصلية لألحشاء وأحيانًا التهاب بالكبد.  

احلكم:
 يف اإلصابة الشديدة ببوغيات اللحم من نوع S. gigantica واملرئية بالعني املجّردة يتم إعدام كيل للذبيحة 

أما يف اإلصابات املتوسطة والطفيفة فيتم إزالة اآلفات ويفرج عن بقية الذبيحة.

التشخيص التفريقي:
جيب تفرقة اإلصابة ببوغيات اللحم من نوع S. gigantica عن التهاب العضالت وحويصالت الديدان 

الرشيطية. 

 :)Intestinal Coccidiosis(  :معاء 2- كوك�سيديا )اأكريات( الأ
احليوانات  بني  خصوصًا  العامل  أنحاء  مجيع  واملعز يف  الضأن  بني  املعوية  )األكريات(  الكوكسيديا  تتفيش 
الدافئة  املناطق  يف  خصوصًا  القطعان  نعض  يف  بالغة  أرضارًا  تسبب  وقد  كبرية  اقتصادية  أمهية  وهلا  الصغرية 
الرطبة ويف احلظائر املزدمحة واملبّللة. وتؤدى عدوى الكوكسيديا إي زيادة نسبة النفوق يف احلمالن واجلديان 
األحواش  يف  احليوانات  ازدحام  ويساعد  الصوف.  وإنتاج  النمو  معدالت  وانخفاض  أشهر   6-1 عمر  بني 
وسوء األحوال اجلوية والتغري املفاجئ يف العلف وغري ذلك من أسباب اإلجهاد إضافة إيل ارتفاع نسبة التلوث 

باألكياس البيضية يف مساكن احليوانات عيل حدوث إصابات شديدة بالكوكسيديا يف الغنم الصغرية. 
وذات  اإلمراضية  خمتلفة  عديدة  أنواع  منها  وتوجد   Eimeria جلنس  األمعاء  )أكريات(  كوكسيديا  تتبع 
تصصية عالية بالنسبة لعوائلها. ومن أهم أنواعها يف الضأن E. ahsata و E. ovinoidalis  و  E. ovis  أما أهم 

.E. arlongi و Eimeria ninakohliyakimoviae األنواع يف املعز فتشمل
تتطفل الكوكسيديا املعوية يف اخلاليا الطالئية ألمعاء العائل ومتر بمراحل متعّددة من التكاثر الالجنيس 
داخل تلك اخلاليا مسّببة فيها دمارًا شديدًا ثم تتكاثر جنسيًا وترج باآلالف يف براز احليوان عيل صورة أكياس 
بيضية )oocysts(. وتتطور األخرية عن طريق التبّوغ لتصل يف غضون 2-3 أيام إيل الطور املعدى الذي ينتقل 
إيل حيوان جديد قابل للعدوى وذلك عن طريق الغذاء أو املاء امللّوث. وتستغرق دورة احلياة الكاملة 3-2 

أسابيع. ويمكن أن تبقي الكوكسيديا حية يف األماكن الرطبة ملدة عامني. 
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املشاهدات قبل الذبح:
يف اإلصابات احلادة:  •

°  إسهال حاد للغاية أسود وخملوط بالدم واملخاط. 
°  فقد شديد للشهية.

°  فقر دم وشحوب األغشية املخاطية.
°  تكرّس الصوف. 

°  جفاف وأحيانًا فشل كلوى وموت احليوان. 
يف اإلصابات الطفيفة:   •

  تقترص األعراض عيل إسهال طفيف وفقد للشهية يدوم لفرتة قصرية يف اإلصابات الطفيفة

املشاهدات بعد الذبح:
التهاب حاد وتضّخم يف خماطية اللفائفي واألعور واجلزء العلوي من القولون.  •

وجود بقع بيضاء سميكة يف الغشاء املخاطي لألمعاء الدقيقة يف حاالت اإلصابة الشديدة يف الضأن   •
 .E. ovina بالنوع

أحيانًا التهاب يف الكلية.  •
هزال واستحالة مصلية وتراكم سوائل مصلية يف جتاويف اجلسم.   •

احلكم:اإلفراج عن الذبيحة إال يف حالة اإلصابة احلادة أو اهلزال الشديد حيث تعدم الذبيحة.  

التشخيص التفريقي:
جيب تفرقة داء األكريات )الكوكسيديا( هن األمراض األخري التي تسبب اإلسهال واهلزال. يف احليوانات 

مثل داء الساملونيلة واألمراض الطفيلية وبعض أنواع التسمم.  

ملحوظة: سّجلت عدوي أكرية جلروث (Eimeria gilruthi) مؤخرًا يف الغنم بمنطقة القصيم وهي 
أكريات نسيجية قريبة الصلة من أكرية بزنويت وكانت تسّمي يف املايض ضمن جنس Globidium أو جنس  
Besnoitia. تسّبب هذه األكرية التهابا واحتقانًا باألنقحة ويمكن مشاهدة مفلوقاهتا الكبرية يف شكل بقع 

بيضاء بحجم حّبات الرمل منترشة عيل الغشاء املخاطي لألنفحة )الشكل رقم 148(.  
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الشكل رقم)148(. عقيدات [Eimeria (Globidium; Besnoitia) gilruthi] يف خماطية األنفحة يف الغنم

:(Cryptosporidiosis) 3- داء البوغيات اخلفّية
واملعز  الضأن  ذلك  يف  بام  احليوانات  أنواع  من  العديد  أمعاء  يف  تعيش  طفيلية  أوليات  اخلفّية  البوغيات 
والبقر واإلبل وتسبب اإلسهال واهلزال التدرجيي واإلنكاز رغم استمرار احليوان أحيانًا يف تناول غذاءه بصورة 
طبيعية. ويظهر املرض يف احليوانات الصغرية خاصة املتعرضة لإلجهاد أو أي عوامل أخري ُتضعف مقاومتها. 
أحيانا تنتهي اإلصابة تنتهي من تلقاء نفسها(self-limiting infection)  وهناك دالئل عيل أن احليوانات البالغة 

تكتسب مناعة قوية ضد البوغيات اخلفية. 
يوجد 11 نوعًا من البوغيات اخلفّية وهي تشبه الكوكسيديا املعوية إيل حد ما يف دورة حياهتا لكن أكياسها 
البيضية ال تنمو بعد خروجها يف الرباز بل تبقي كامنة حتي يبتلعها حيوان آخر – وحيدث ذلك عادة يف غضون 
48 ساعة – فتصبح نشطة وتواصل تكاثرها ودورة حياهتا وبالتايل فإن موت األكياس البيضية خارج جسم 
احليوان ال حيد من تكاثر البوغيات املوجودة داخل أجسام احليوانات امُلصابة. ورغم أهنا تدّمر بعض اخلاليا 
الطالئية أثناء تكاثرها إال أهنا ال تقتل احليوان بل يموت األخري أحيانًا بسبب مضاعفات اإلسهال والعدوى 

البكتريية الثانوية. ويف مقدور األكياس البيضية هلذه الطفيليات البقاء يف حالة كمون يف البيئة لفرتة طويلة.

املشاهدات قبل الذبح:
إسهال أصفر أو أصفر بني مصحوب بانخفاض الوزن.   •

إنكاز ناتج عن الفقد الرسيع للسوائل واألمالح بسبب اإلسهال.  •
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نقص العنارص الغذائية نتيجة لإلسهال وسوء االمتصاص الناتج عن تدمري اخلاليا الطالئية لألمعاء،   •
مما يؤدي إلضعاف جهاز املناعة لدى احليوان ويعّرضه بالتايل لإلصابات البكتريية الثانوية مما ُيسبب احلمى 

وضيق التنفس أحيانًا.

املشاهدات بعد الذبح:
التهاب معوي ومظاهر هزال وجفاف.  •

تشاهد أحيانًا آفات ناجتة عن وجود عدوي بكتريية ثانوية )مثل االلتهاب الرئوي(.  •

احلكم:اإلفراج عن الذبيحة إذا كانت بحالة جيدة. 
 

التشخيص التفريقي:              
واالرشيكا  الطفيلية  واألمراض  والساملونيلة  )الكوكسيديا(  األكريات  داء  عن  املرض  هذا  تفرقة  جيب 

القولونية وغريها من مسّببات اإلسهال يف احليوانات الصغرية.

  :(Toxoplasmosis) 4- داء املقّو�سات
تسّببه املقّوسات القندية Toxoplasma gondii وهى أكريات نسيجية تستخدم السّنوريات – خصوصًا   •
القطط - كعوائل هنائية )يتم فيها التكاثر اجلنيس للطفييل( والعديد من احليوانات – بام فيها مجيع احليوانات 

الزراعية - إضافة إيل اإلنسان كعوائل وسطية )يتم فيها التكاثر الالجنيس(. 
إال أهنا مهّمة بشكل خاص يف الغنم وتعترب من أهم مسّببات اإلجهاض يف النعاج وربام أمّهها يف بعض   •

املناطق. وتزداد أمهيتها عند انخفاض مقاومة احليوان.  

دورة احلياة: تعيش املقوسات يف اخلاليا الطالئية ألمعاء القطط وتنتقل إيل الغنم واملعز عن طريق العلف 
واملاء امللّوث باألكياس البيضية )oocysts( للطفييل التي تفرزها القطط املريضة يف برازها ثم متر الطفيليات عرب 
جدار األمعاء لتصل بواسطة الدم إيل سائر أنحاء اجلسم. ويف الطور احلاد املبكر للعدوى – الذي يسّمي طور 
احلوينات الرسيعة Tachyzoites - تتكاثر الطفيليات بشّدة ال جنسيا داخل خاليا هذه احليوانات وينتج األخرية 
– يف املقابل - أجسامًا مضادة حتد من انتشار الطفيليات وبالتايل من رضرها. بعد ذلك تتحول الطفيليات إيل 
طور احلوينات البطيئة Bradyzoites الذي يتكاثر ببطء أو يبقي كامنة يف أنسجة احليوان حتي تلتهمها القطط 

إلكامل دورة احلياة.  

املشاهدات قبل الذبح:
أو والدة محالن  أو مالص  إجهاض  إيل  اإلصابة  من   ) الرسيعة  احلوينات  احلاد )طور  الطور  يؤدى   •
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ضعيفة وعاجزة عن احلركة، وذلك حسب مرحلة احلمل ووقت تعرض النعجة أو املعزة للعدوى.
ّتشاهد معظم حاالت اإلجهاض يف البكارى ويف معظم األحيان ال ترافقها أعراض أخرى يف األم.  •

حيدث اإلجهاض عادة يف الشهر األخري للحمل وتزداد نسبته بني احليوانات املرباة تربية كثيفة.  •
يف حاالت نادرة تسبب املقّوسات حالة مرضّية حاّدة مصحوبة بأعراض وتغريات جهازية تشمل:  •

•  محى
•   أعراض عصبية ورعاش يف كامل اجلسم. 

•  ضيق بالتنفس.  
   

املشاهدات بعد الذبح:
يف الغالب ال تشاهد أي عالمات مرضية باستثناء اإلجهاض أو املالص.   •

إذا تسني فحص املشيمة فسوف ُيالحظ وجود بؤر بيضاء صغرية احلجم ممّيزة يف فلقاهتا.   •
أحيانًا يالحظ حتّنط اجلنني.  •

يف اإلصابات احلادة ُتشاهد:  •
°  أورام حبيبومية عديدة يف الرئتني.

.(ascites) وحبن  (hydrothorax)موه صدري  °
°  احتقان وأوديمة والتهاب بالدماغ.
°  نخر يف الكبد والطحال والكليتني.

احلكم:
إعدام كيل للذبيحة إذا كانت احلالة جمهضة حديثُا أو كانت هبا إصابة حادة مصحوبة بآفات مرضية وتغريات 

جهازية. وفيام عدا ذلك يسمح باستهالك الذبيحة.

التشخيص التفريقي:
ال تسبب املقّوسات عادة أعراض أو آفات ترشحيية باستثناء اإلجهاض والذي ال يمكن التفرقة بينه وبني 
اإلجهاض الناتج عن عدوى البكرتيا الواوية والربوسيلة والربيامت النحيلة واللسرتية والساملونيلة وغريها 
من مسّببات اإلجهاض املعدى. أما اإلصابات احلادة املصحوبة بإجهاض والتهاب املخ ونخر األعضاء 
التسمم بالرصاص والزئبق ومبيدات اهليدروكربون املكلور والسعار ولني  احلشوية فيجب تفرقتها عن 

املاغ والتهابات السحايا الناجتة عن مسّببات أخري.

 :Ovine Babesiosis )5- عدوى بابزية الغنم )حمى القراد
تم وصف هذا املرض اهلام يف الغنم بالتفصيل ضمن أمراض البابزية )ارجع إيل وصف أمراض البابزية يف 

الفصل الرابع؛ أمراض البقر(.



263 أمراض الضأن واملاعز

:(Malignant Theileriosis of Sheep and Goats) 6- الثالريا اخلبيثة يف ال�ساأن واملعز
توجد ثالريا الغنم من نوع Theileria hirci يف العديد من الدول يف أإفريقيا وآسيا والرشق األوسط ورشق 
أوروبا حيث تنتقل بواسطة القراد وتسّبب أحيانًا مرضا قاتاًل بالغ احلّدة يرتتب عليه نسبة النفوق تصل أحيانًا إيل 
100% بسّمي الثالريا اخلبيثة. كام يتخذ املرض أحيانًا شكاًل حتت احلاد أو مزمن ويالحظ ذلك يف املناطق التي 
يتوطن هبا املرض كام يالحظ يف تلك املناطق أن املرض يظهر أساسًا يف الضأ واملعز الكبرية بينام تتمتع صغارها 

 .)maternal immunity( بمقومة حيدة وال يظهر فيها سوي مرض طفيف وذلك بسبب مناعتها األمّية
       

املشاهدات قبل الذبح:
يف احلاالت احلادة:

•  محى وزيادة يف رسعة التنفس ورضبات القلب واحتقان األجفان.
•  مخول وفقد الشهية.

•  أوديمة باحللق واحلنجرة وتورم العقد الليمفية السطحية.
•  فقر دم ويرقان.

•  يف احلاالت حتت احلادة:
•  محى طفيفة.

•  فقر دم طفيف وهزال.

املشاهدات بعد الذبح:
أوديمة يف الرئتني.  •

تضخم الكبد واصفرارها وهشاشتها.  •
تضخم ونزف بالعقد الليمفية والطحال.  •

بقع عديدة من النزف احلربي حتت اجللد واألغشية املخاطية واملصلية.  •
احتشاءات (infarcts) بالكلية.   •

احلكم:
ووجود  الذبيحة  واصفرار  بحمى  املصحوبة  احلادة  اإلصابة  حالة  يف  واألحشاء  للذبيحة  كيل  إعدام   •

آفات عامة يف أعضاءها وأنسجتها املختلفة.
اإلفراج عن الذبيحة يف اإلصابات حتت احلادة واملزمنة ما مل تكن مصحوبة بآفات مرضية واضحة.  •

   
التشخيص التفريقي:جيب تفرقة الشكل احلاد للمرض من محى وادي الصدع وداء البابزية احلاد.
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األمــراض الطفيليـــة

الطفيليات الداخلية
تساعد عوامل عّدة عيل تفيش الطفيليات بني الضأن واملعز مقارنة باحليوانات الزراعية األخري ومن تلك 
العوامل احلجم الصغري حلبيبات الرباز وبالتايل سهولة تفككها وحترير بيض الطفيليات وبرقاهتا من داخلهًا، 
يضاف إيل ذلك قدرة الضأن واملعز عيل الرعي قريبًا من الرتبة وميلها الغريزي للتجمع والرعي سويًا وعدم 
نفورها من الرعي يف األماكن امللوثة بكمية كبرية من الرباز. ويزيد ارتفاع أعداد بيض الطفيليات يف براز النعاج 

واملعز بعد الوالدة (post-parturient rise) من فرص تعّرض املواليد لإلصابة باألمراض الطفيلية. 
وبعضها  أسطوانية  ديدان  معظمها  واملعز  الضأن  يف  الداخلية  الطفيليات  من  جدًا  عديدة  أنواع  وهناك 

مفلطحة. ومن أمهها:
1- ديدان اجلهاز اهلضمي:

أ( ديدان األنفحة الكبرية )الديدان السلكية(:  

شديدة  ديدان  وهي   Haemonchus contortus املسّمي  النوع  إيل  الغنم  يف  الكبرية  األنفحة  ديدان  تنتمي 
الرضاوة متتص الدم برشاهة وعيل نحو يتجاوز حاجتها بكثري مما يسّبب رضرًا بالغًا للحيوان إذا وجدت 

هذه الديدان بأعداد كبرية. 

الصغرية  األنفحة  )ديدان  الشعرية  واألسطوانات   )Ostertagia spp.( البنّية  األنفحة  ديدان  ب( 
:)Trichostrongylus spp.

كثريًا ما حتدت إصابة مشرتكة هبذه الديدان مما يؤدي إيل التهاب الغشاء املخاطي وتلفه - سواء األنفحة أو 
األمعاء الدقيقة - وإيل فقر دم واضطرابات اهلضم. ويرتتب عيل ذلك هزال احليوان وتعثر نموه وانخفاض 
إنتاجيته. كام يؤدي التهام ديدان األنفحة البنية للدم إيل خروج كمية كبرية من بروتينات البالزما إيل جتويف 
األنفحة ولكن ال يعاد امتصاصها ملا تسّببه العدوى املرافقة باالسطوانات الشعرية من خلل كبري يف قدرة 

األمعاء الدقيقة عيل االمتصاص.       
ج( ديدان األمعاء الدقيقة:     

Cooperia يف األمعاء الدقيقة مسّببة اإلسهال وفقد الشهية واهلزال ولكنها ال  تتطفل الديدان من جنس 
متتص الدم. أما الديدان التابعة جلنس Bunostomum واملتطفلة أيضًا يف األمعاء الدقيقة فهي ديدان خّطافية 
جراء  أحيانًا  الصغرية  احليوانات  متوت  وقد  الشديدين  واإلسهال  الدم  فقر  ُتسبب  وبالتايل  للدم،  ماّصة 
اإلصابة احلادة هبا. كام تتطفل الديدان التابعة جلنس Nematodirus يف األمعاء الدقيقة وال تنتج سوي أعداد 
قليلة من البيض لكن بيضها شديد املقاومة للظروف البيئية ويبقي حيًا من موسم إيل آخر. وتسبب هذه 

الديدان إسهال وفقد للشهية واضطرابات هضمية خاصة أثناء نمو الريقات.  



265 أمراض الضأن واملاعز

د( ديدان األمعاء الغليظة:      

تتطفل الديدان من جنس Chabertia  وبعض األجناس األخري يف األمعاء الغليظة للضأن واملعز وتسّبب 
التهابًا ونزفًا يف القولون وإسهال ممزوج باملخاط وهزال وفقر دم و إجهاد.    

هـ( ديدان الكرش:

Cotylophorum وغريها يف الكرش  Paramphistomum و  التابعة ألجناس  الورقية  الديدان  تتطفل بعض 
واألنفحة وأحيانًا االثني عرش وتسّبب يرقاهتا أحيانًا اضطرابات معوية وإسهال وهزال. أما طورها البالغ 

فقليل اإلمراضية.

املشاهدات قبل الذبح:
فقر دم وشحوب يف األغشية املخاطية خصوصًا ملتحمة العني )الشكل رقم 149(،   •

هزال شديد واستسقاء واضح بني الفّكني السفليني وأحيانًا أسفل البطن )الشكل رقم 150(.  •
خشونة الشعر وجفافه وتساقطه.   •

اضطرابات هضمية وإسهال أو إمساك متقّطع.   •
يف اإلصابات الشديدة جدًا ينفق احليوان فجأة بسبب فقر الدم الشديد.   •

الشكل رقم)149(. شحوب شديد يف ملتحمة العني بسبب فقر الدم يف محل مصاب بديدان األنفحة الكبرية
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الشكل رقم)150(. استسقاء بني الفّكني (Bottle Jaw) وهزال شديد يف خروف مصاب بديدان األنفحة

املشاهدات بعد الذبح:
نزف وتضخم والتهاب يف الغشاء املخاطي لألنفحة واألمعاء الدقيقة.  •

هزال وتراكم للسوائل يف جتاويف اجلسم.   •
شحوب العضالت واألعضاء وليونتها.  •

ندرة الدهون واستحالتها.  •

البنّية )الشكل رقم  الغشاء املخاطي لألنفحة يف حالة اإلصابة بديدان األنفحة  وجود بقع بيضاء يف   •
.)151

الشكل رقم)151(. تتميز اإلصابة بديدان األنفحة البنية بوجود بقع بيضاء عديدة يف خماطية األنفحة.



267 أمراض الضأن واملاعز

 Cooperia جنس  من  بالديدان  اإلصابة  حالة  يف  والتهابه  الدقيقة  األمعاء  من  األمامي  اجلزء  احتقان   •
 .Bunostomum ووجود بقع من النزف وتوّرم يف أماكن التصاق الديدان عند اإلصابة بالديدان من جنس

التهاب خماطي وقروح عند اإلصابة بديدان األمعاء الغليظة.   •
وجود الديدان – حسب أنواعها - يف األنفحة أو األمعاء الدقيقة أو الغليظة.  •

احلكم:
يعتمد احلكم عيل حالة الذبيحة واللحوم ففي اإلصابات املصحوبة هبزال وفقر دم شديدين تعدم الذبيحة 
بأكملها بينام يتم اإلفراج عن الذبيحة – بعد إعدام األجزاء املصابة - إذا كانت اإلصابة حمدودة أو متوسطة 

والذبيحة عمومًا بحالة جّيدة.  

و( الدودة العقدية(Nodular Worm; Pimply Gut) : )راجع الطفيليات الداخلية يف البقر(. 
ز( الديدان الرشيطية:

تنتمي الديدان الرشيطية املتطفلة يف اجلهاز اهلضمي للضأن واملعز إيل جنس Moniezia وبعض األجناس 
األخرى وتعيش يف الثلث األوسط من األمعاء. دورة حياهتا غري مبارشة وتستخدم بعض أنواع احللم احلر 
كعائل وسيط. وهي ال تسّبب أعراضًا تذكر خاصة يف احليوانات الكبرية عدا بعض اهلزال عند اإلصابة 
  Steilezia الشديدة؛ وأحيانًا انسداد األمعاء يف احلمالن واجليان الصغرية.أما الديدان الرشيطية من جنس
فتعيش يف القنوات املرارية بالكبد وهي أيضًا غري ممرضة حتي لو وجدت بأعداد كبرية غري أن وجودها 

حيّتم إعداد الكبد. أما بقية الذبيحة فيتم اإلفراج عنها. 

2- الديدان الكبدية (Liver Flukes): راجع الديدان الكبدية يف البقر . 

 :(Lung Worms) 3- الديدان الرئوية
 Dictyocaulus وتضم النوع Dictyocaulidae تنتمي الديدان الرئوية يف الضأن واملعز إيل فصيلتني مها: فصيلة
filaria الذي يتطفل يف جتويف القصبة والشعب اهلوائية للغنم وفصيلة Protostrongylidae ويوجد منها ثالثة 

 Cystocaulus الذي يتطفل يف الشعيبات اهلوائية و Protostrongylus rufescens أنواع تتطّفل عيل الغنم هي نوع
الرئوية. تسبب هذه  Muellerius capillaries يف احلوصالت  و  االنتهائية  الشعيبات  يتطفل يف  الذي   ocreatus

يف  خاصة  واملعز  الضأن  يف   (verminous pneumonia and bronchitis) دودي  وشعبي  رئوي  التهاب  الديدان 
 Dictyocaulus( نوع  الغنم  ببن  انتشارًا  الوباء. وأمهها وأكثرها  إيل حّد  أحيانًا  فيها  املرض  التي يصل  الصغار 
والنسيج  الرئوية  احلوصالت  يف  عقيدات  داخل  يتطفل  الذي   Muellerius capillaries نوع  ويليه   )filaria

الربنشيمي للرئة وليس يف الشعب اهلوائية. ويتوقف التأثري املريض هلذه الديدان عيل موضع اإلصابة يف اجلهاز 
التنفيس وعدد الريقات التي يبتلعها احليوان ومستوي مقاومته وحالته الغذائية. 

D. filaria ربام  بديدان  فأقل حّدة مقارنة  الرئوية  الديدان  الثالثة األخري من  املريض لألنواع  التأثري  أما 
ملحدودية مواضع اإلصابة يف الرئة وتتميز العدوي بالنوع M. capillaris بحدوث تفاعل حبيبومي يؤدي إيل 
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تكوين عقيدات يمكن مشاهدهتا بسهولة حتت غشاء الرئة وداخل حشوهتا. كام تشاهد عقيدات مماثلة يف نوعي 
.C. ocreatus و P. rufescens

املشاهدات قبل الذبح: 
صعوبة التنفس.  •

ارتفاع حرارة اجلسم عند حدوث عدوى بكتريية ثانوية.   •

املشاهدات بعد الذبح: 
سعال وإفرازات أنفية.  •

امتالء الشعيبات اهلوائية بإفرازات خماطية.   •
اإلصابة  عند   (emphysema) رئوية  وانتفاخات  هبا  املرتبطة  الرئوية  احلويصالت  يف   (collapse) وهط   •

بالطور البالغ لديدان D. filaria. )الشكل رقم 151(. 
التهاب رئوي دودي وتكّبد (hepatization) يف نسيج الرئة.  •

عقيدات رمادية خمرضة أو حممرة بداخلها ديدان حّية متحوصلة أو مّيتة ومتكّلسة يف نسيج الرئة املصابة   •
بالديدان التابعة لفصيلة Protostrongylidae )الشكل رقم 152(.

تضخم بالعقد الليمفية يف الصدر.  •

 (emphysema)  وهبا مناطق عديدة باهتة مرتفعة عن سطح الرئة متثل انتفاخات رئوية D. filaria الشكل رقم)151(. رئة مصابة بديدان
                  وذلك من العالمات الواضحة يف العدوى بتلك الطفيليات



269 أمراض الضأن واملاعز

الشكل رقم)152(.عدوى يف رئة غنم ويالحظ وجود امتالء الرئة بعقيدات صغرية متعّددة األلوان.

احلكم: 
-  إعدام الرئة واإلفراج عن بقية الذبيحة إذا كانت بحالة عامة جّيدة وليست هبا إصابات بكتريية ثانوية. 
-  إعدام كيّل للذبيحة إذا كانت اإلصابة الدودية شديدة والذبيحة هزيلة ومصابة بالتهاب رئوي وفقر دم 

أو عدوي بكتريية ثانوية.

التشخيص التفريقي: 
جيب تفرقة االلتهاب الرئوي الدودي عن االلتهابات الرئوية البكتريية وخراجات الرئة واألكياس العدارية 

واألمراض التنفسية والصدرية األخري.
 

طوار الو�سطية للديدان ال�سريطية:  4- الأ
الضأن واملعز عوائل وسطية مهمة لعدد من الديدان الرشيطية التي تتطفل أطوارها البالغة يف أمعاء آكالت 
 (bladder worms) اللحوم مثل الكالب والقطط. وتسمي األطوار الوسيطة املتطفلة يف الغنم بالديدان املثانية

وتضم األنواع واألمراض التالية: 
: (Hydatidosis)أ ( داء األكياس الُعدارية

واإلنسان  واإلبل  واخليل  والبقر  واملعز  الغنم  فيها  بام  الثدي  ذوات  من  العديد  يف  الداء  هذا  ّيشاهد 
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وحيدث نتيجة لإلصابة بالطور الوسطي )الدودة املثانية( لديدان الرشيطية من نوعي “املشّوكة احُلبيبية” 
(Echinococcus granulosus) واملشّوكة عديدة املساكن (Echinococcus multilocularis) وكالمها يتطفل يف 

طوره البالغ يف أمعاء الكالب وذوات الناب األخري. وتعترب الغنم أهم العوائل الوسطية للديدان امُلشّوكة 
احلبيبية )نوع  Echinococcus granulosus()5(ويقدر أن أكثر من 90% من احلويصالت يف هذه احليوانات 

خصبة.

حلوم  يف  العدارية  )األكياس(  احلويصالت  بالتهام  )الكلب(  النهائي  العائل  يقوم  الطفييل:  حياة  دورة 
يافعة  ديدان  منها  لتخرج  الكلب  أمعاء  يف  احلويصالت  تنفجر  ثم  ومن  الوسطية  العوائل  من  وغريها  الغنم 
تلتصق بجدار األمعاء الدقيقة بواسطة شويكاهتا لتكمل نموها حتي تصل إيل مرحلة النضج اجلنيس يف غضون 
شهرين أو أكثر قلياًل وتبدأ يف إنتاج البيض الذي خيرج يف براز العائل النهائي وتلتهمه الغنم وغريها من العوائل 
الوسطية يف الغذاء أو املاء امللوث. يفقس البيض يف أمعاء الغنم ليخرج منه أجنة ترتق جدران األمعاء وتنتقل 
عرب الدورة البابية الكبدية إيل الكبد حيث يتم حجزها وتكوين أكياس حوهلا؛ أو متريرها عرب الدورة الدموية 
وتكرب  ببطء  األكياس  تنمو  وتتكّيس.  تستقر  حيث  اجلسم  يف  آخر  مكان  أي  أو  الرئتني  إيل  الكبد  من  العامة 

تدرجييًا وتصل أحيانًا حلجم كرة القدم. عند التهام هذه األكياس بواسطة العائل النهائي تتكرر دورة احلياة. 

املشاهدات قبل الذبح:
•  يتطّور املرض ببطء شديد ويف معظم األحيان ال توجد أعراض واضحة يف الغنم واملعز واإلبل ويندر 

تشخيص املرض يف تلك احليوانات أثناء احلياة.

حسب  خمتلفة  أخري  أعراض  مشاهدة  كذلك  وجيوز  باهلزال،  احليوان  يصاب  الشديدة  اإلصابات  يف   •
موضع اإلصابة وشّدهتا، وحجم احلويصالت وعددها. ومن تلك األعراض: 

°  التهاب رئوي شعبي يؤدي إيل سعال وضيق بالتنفس.
.(ascitis) اضطراب وظائف الكبد مما قد يسبب  يرقان وحبن  °

°  فشل قلبي.
°  ضعف النمو والضعف العام والعرج.

 anaphylactic( يف حاالت نادرًة تنفجر احلويصالت داخل جسم احليوان مما يؤدى أحيانًا إيل صدمة تأقية  °
shock( قاتلة. 

)5( توجد أربعة أنواع رئيسة من هذه الديدان يف ذوات الناب هي Echinococcus granulosus وmultilocularis E. و E.  oligarthrus و هي خاصة باملناطق 

الباردة و E. vogeli التي يقترص وجودها عيل أمريكا الوسطى واجلنوبية.
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املشاهدات بعد الذبح:
•  ترتكز اإلصابة عادة يف الكبد )الشكل رقم 152( والرئتني ويتم اكتشافها بعد موت احليوان وترشحيه. 
والثرب  والطحال  والقلب  والعظام  والدماغ  الكيل  مثل  أخري  أعضاء  يف  أيضًا  اإلصابة  حتدث  وقد 

(omentum) وخالفه. 

تتلف احلويصالت حجاًم وعددًا وقد تنشأ حويصالت ثانوية(daughter cysts)  من احلويصالت األم.   •
ُيسبب وجود احلويصالت يف األعضاء الطرية الضمور الضغطي(pressure atrophy)  يف مكان اإلصابة   •

مما يؤدي أحيانًا إيل اختالل وظائف العضو املصاب. 

   

الشكل رقم)152(. حويصالت هايداتيد يف كبد غنم.

احلكم:
يسمح باستهالك اللحوم إذا كانت الذبيحة بحالة جيدة وليس هبا خزب أو هزال عيل أن يتم إعدام األجزاء 

املصابة وحرقها للتقليل من انتشار املرض يف البيئة. أما الذبائح اهلزيلة فيتم إعدامها كليًا.

التشخيص التفريقي: 
 C. tenuicollis جيب تفرقة احلويصالت )األكياس( العدارية عن حوصالت الديدان الرشيطية األخرى مثل

 .)congenital cysts( والدرنات املتكلسة واحلوصالت الوالدية  C. serialis و

)Coenurus cerebralis ب( الُدوار )داء
 Gid; Cenuriasis Cerebralis

التي متثل   Coenurus cerebralis للغنم بحويصالت  الشوكي  املخ والنخاع  الداء عن إصابة  يتسبب هذا 



دليل الكشف البيطري عىل اللحوم272

الطور الوسطي )الدودة املثانية( للدودة الرشيطية الرأساء  )Taenia multiceps( التي يعيش طورها البالغ 
يف األمعاء الدقيقة للكالب والقطط وعدد من ذوات الناب الربية. 

خيرج بيض تلك الدودة يف براز الكلب وتلتهمه الغنم يف العلف أو املاء امللّوث ثم يفقس البيض داخل 
وصول  وعند  املختلفة،  اجلسم  أنحاء  إيل  الدموية  الدورة  بواسطة  تنتقل  يرقات  منه  وترج  الغنم  أمعاء 

الريقات إيل املخ والنخاع الشوكي تتحول إيل الطور الكيساين لتكمل نموها داخل الكيس.

املشاهدات قبل الذبح:
ُتسّبب يرقات الدّوار أثناء هجرهتا يف نسيج املخ والنخاع الشوكي أعراضًا عصبية خمتلفة تشمل:

عمى.  •
رعاش العضالت وعدم تناسق احلركة.  •

أحيانًا هياج واهنيار.  •
    بينام تسّبب العدوى بالريقات املتكّيسة كاملة النضج األعراض التالية:

إفراز اللعاب بغزارة.  •
القفز يف اهلواء.  •

تشنجات.  •
إمالة الرأس والدوران.  •

ضغط الرأس عيل األجسام الصلبة.  •
شلل جزئي وعدم القدرة عيل احلركة.     •

Cenurus cerebralisالشكل رقم)153(. الطور الوسطي )الدودة املثانية( للرشيطية الرأساء يف املخ بالغنم        
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 املشاهدات بعد الذبح:
وجود كيس رقيق اجلدار مملوء بسائل شّفاف يف املخ أو النخاع الشوكي )الشكل رقم 153(.  •

وجود تغريات مرضية يف اجلزء القطني وأحيانا العنقي للنخاع الشوكي.  •

احلكم:إعدام املخ واإلفراج عن باقي الذبيحة.

التشخيص التفريقي: 
يمكن االشتباه يف املرض بناء عيل األعراض ولكن التشخيص ال يتأكد إال بمشاهدة أكياس »الدّوار« يف 
املخ عند ترشيح احليوان. وجيب تفرقة الدوار عن احلاالت التي ُتسّبب أعراض مماثلة كوجود خراج أو 

نزف أو ورم يف الدماغ. وجيب كذلك تفرقته عن السعار.

ج( الكييسة املذّنبة الغنمية )دودة الغنم املثانية ؛ حصبة الغنم(:
Cysticercus ovis (Sheep measles; Sheep bladder worm

متثل هذه الكييسات الطور الوسطي لرشيطية الغنم Taenia ovis التي يتطفل طورها البالغ يف أمعاء الكالب 
وآكالت اللحوم الربية كالذئاب والثعالب والضباع وغريها. 

املمتلئة  الناضجة  الفصوص  تنفصل  النهائي  العائل  أمعاء  يف  البالغة  الديدان  وجود  أثناء  احلياة:  دورة 
الغذاء  الطفييل يف  لبيض  الغنم  ابتالع  الرشب. وعند  واملاء  والعلف  املرعي  فتلوث  الرباز  بالبيض وترج يف 
أو املاء امللوث يفقس البيض يف أمعاءها وترج منه أجنة ترتق جدار األمعاء وتنتقل بواسطة الدورة الدموية 

والسائل الليمفاوى إيل العضالت حيث تكّون الكييسات.  
       

املشاهدات قبل الذبح:
ال توجد أعراض يستدل هبا عيل وجود إصابة هبذع الكييسات يف احليوان احلي.

املشاهدات بعد الذبح:
مشاهدة كييسات الدودة الرشيطية يف العضالت خصوصًا عضلة القلب والعضالت املاضغة واحلجاب 
احلاجز والعضالت اهليكلية للغنم وهي كييسات بيضوية الشكل بيضوية الشكل )9× 5مم( يستغرق نمّوها 
حوايل شهرين وبمجرد وصوهلا إيل احلجم النهائي تبدأ يف التنكس (degeneration) وتتحول إىل عقيدات متجبنة 

)الشكل رقم 154(. 
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الشكل رقم)154(. حوصالت رشيطية الغنم يف العضالت اهليكلية )األسهم(.

احلكم:
 يف اإلصابات املتوسطة والطفيفة والتي يوجد هبا عدد قليل من الكييسات املتنّكسة أو املتكّلسة, يتم تشفية 
اللحم ثم تزال اآلفات وحتجز اللحوم ملدة 10 أيام يف غرفة التربيد قبل اإلفراج عنها. أما يف اإلصابات 
الشديدة فيتم إعدام الذبيحة بأكملها. وتعترب اإلصابة شديدة إذا وجدت الكييسات يف موضعني أو أكثر 
اهليكلية  والعضالت  املاضغة  والعضالت  املرئ  اللسان؛  احلاجز؛  احلجاب  القلب؛  التالية.  املواضع  من 

الظاهرة. كام تعترب اإلصابة شديدة إذا وجدت إصابة يف موضعني عند قطع عضالت الكتف والعجز. 

التشخيص التفريقي:
جيب تفرقة هذه الكييسات عن السل الكاذب واخلراجات والكييسات الطفيلية األخرى وبوغّيات اللحم 

واألورام الليفية العصبية.

(Multiceps serialis): د( حويصالت الرأساء املتسلسلة
يعيش الطور البالغ هلذه الديدان يف أمعاء الكالب والثعالب والذئاب والقّيوط وغريهم من آكالت اللحوم 
بينام توجد كييسات الطور الوسطي )الدودة املثانية( أساسًا يف أحشاء بعض احليوانات الربية كاألرانب 
الربية والسناجب، وأحيانًا يف املجرتات األليفة كالضأن واملعز حيث تشاهد احلويصالت بني العضالت 
 (Coenurus cerebralis) شكل 155(. وهي حويصالت متعددة الرؤوس متامًا مثل حويصالت الدوار(
وُيعتقد أهنام ينتميان إيل نوع واحد. تصل احلويصلة الواحدة إيل حجم بيضة الدجاجة وبالتايل فإن وجود 
– يسّبب ورمًا واضحا يمكن جّسه يف احليوان احلي. وقد تؤدي  – مثاًل  عدد منها بني عضالت الساق 
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أعراضًا  تسّبب  فهي ال  فيام عدًا ذلك  واملعز ولكن  الغنم  والعرج يف  احلركة  إعاقة  إيل  الشديدة  اإلصابة 
رسيرية تذكر ويتم التشخيص عند ترشيح احليوان. وال يوجد ما متنع استهالك حلوم هذه احليوانات – بعد 
إزالة العضالت املصابة - إال يف حالة اإلصابة الشديدة واملنترشة. أما الوقاية فتتم عىل نحو ما جاء بالنسبة 

لألكياس العدارية. 

الشكل رقم)155(. حويصالت الرأساء املتسلسلة يف فخذ كبش.

(Cysticercus tenuicollis): هـ( داء الكييسات امُلذّنبة قصرية الرقبة

يعيش طورها  التي    Taenia hydatigena املثانية( لرشيطية  )الدودة  الوسطي  الطور  الكييسات  متّثل هذه 
البالغ يف أمعاء الكالب والقطط وبعض آكالت اللحوم الربية. 

من  الوسطي  العائل  بواسطة  التهامه  وعند  املرعي  فيلّوث  القط  أو  الكلب  براز  يف  الديدان  بيض  خيرج 
إيل  البابية  الدموية  الدورة  بواسطة  لتنتقل  الدقيقة  األمعاء  الريقات وترتق جدار  تفقس  املعز  أو  الضأن 
 (omentum) الثرب  خصوصًا  اجلسم  أنحاء  خمتلف  إيل  فتحملها  العامة  الدموية  الدورة  إيل  ومنها  الكبد 

واملساريقا والصفاق والكبد حيث ُتكّون كييسات مملوءة بسائل شّفاف؛ وقد يموت بعضها ويتكّلس. 
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أحيانًا ال تسبب اإلصابة هبذه الكييسات أعراضًا تذكر يف الضأن واملعز، بيد أن اإلصابات الشديدة قد 
تؤدي إىل فقد الشهية والضعف العام للحيوان وعند الترشيح تشاهد كييسات خمتلفة اإلحجام حتت غشاء 
الكبد وأحيانًا يف املساريقا واحلجاب احلاجز والصفاق. كام أن اإلصابات الشديدة يف احليوانات الصغرية 
قد تسبب تلف شديد يف الكبد ونزف والتهاب صفاقي مما قد يؤدي  إيل املوت. فيام عدا ذلك ال توجد 
أعراض مرضية حمددة ويتم التشخيص عادة بمشاهدة الكييسات عند ترشيح احليوان. كام ال يوجد عالج 

وتتم الوقاية عيل نحو ما جاء بالنسبة لألكياس العدارية.

الطفيليات الخارجية

 Ovine and Caprine Myiasis :1- النغف يف ال�ساأن واملعز
:)Blow-Fly Strike  أ( الرضب )نغف الرضبة

ُيشاهد هذا النوع من النغف أساسًا يف الغنم ويوجد يف مجيع أنحاء العامل خاصة يف املناطق الدافئة واحلارة. 
يسببه الذباب التابع لفصيلة كاليفورا وحتديدًا أنواع Lucilia و Phormia وChrysomyia التي متتاز بألواهنا 

املعدنية. 

تضع إناث الذباب بيضها عىل اجلروح والصوف املتعفن ومنطقة الرشج واملهبل واحلبل الرسي وجثث 
املنبعثة منها. وإذا توّفرت الظروف  الروائح الكرهية  امليتة، منجذبة إيل تلك األماكن بواسطة  احليوانات 
املكتملة  الدودية  الريقات  الريقات وتنمو إىل طور  البيض بعد حوايل 12 ساعة وتتغذى  املناسبة يفقس 
خالل 3-10 أيام ثم تسقط عىل األرض لتصبح خادرات. يستغرق طور اخلادرة 3-7 أيام يف اجلو الدايفء 
املخصبة  األنثى  الربوتينات. تضع  تغذيتها عىل وجبة من  بعد  النضج اجلنيس  إيل مرحلة  اإلناث  وتصل 
)الشكل رقم 156( ويعيش  بيضة  منها عىل 200-100  بيضة يف جمموعات حتتوي كل  حتى 3 آالف 

الذباب البالغ حوايل شهر.

 
يمكن تقسيم الذباب املسبب للرضب (Strike) إىل جمموعتني أساسيتني: 

1- ذباب أويل (Primary Flies): وذلك الذباب قادر عيل إحداث الرضب )Strike)  يف الغنم دون حاجة 
إيل وجود جرح إذ يقوم الذباب نفسه بإحداث اجلروح ثم إصابة احليوانات من خالهلا. 

2- ذباب ثانوي (Secondary Flies): وهذا الذباب ال يسّبب الرضب تلقائيًا، بل هياجم جزًء من جسم 
الغنم مرضوب من قبل، أو به جروح سابقة، فيزيد من أماكن الرضب ويوسع اجلروح والقرح املوجودة 
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. وتفرتس يرقات بعض أنواع هذا الذباب )من جنس Chrysomyia( الريقات األخرى خاصة يرقات  أصاًلً
الذباب األوىل. 

الشكل رقم)156(. تضع بعض أنواع ذباب النغف كتلة من البيض )عّدة مئات( عىل حواف اجلروح املفتوحة أو فتحات اجلسم  

                الطبيعية.

يفقس البيض بعد وضعه عىل صوف احليوان أو شعره خالل فرتة وجيزة وترج منه يرقات ذباب النغف 
األويل التي تزحف نحو جلد احليوان وتقّطعه بأشواكها اخلطافية وتفرز انزيامت حاّلة للربوتينات واألنسجة 
الضامة يف تلك القروح لتتغذى عليها. ثم جتذب الروائح املنبعثة من أنسجة احليوان املدمرة ذباب النغف 
الثانوي ليضع بيضه عىل تلك األماكن، مما يزيد احلالة سوءًا بتعميق القروح القائمة وزيادة فرص إصابتها 
بامليكروبات الثانوية وبالتايل املزيد من تعمق القروح وتعفنها وجذب املزيد من إناث الذباب إليها )الشكل 

رقم 157( ويسّبب ذلك يف جممله دمارًا شديدا األنسجة يف مواضع اإلصابة و أذًي كبريًا للحيوان.

(Screw-worm myiasis): ب( نغف الدودة احللزونية

 Cochliomyia (عىل يرقات بعض أنواع الذباب التابعة جلنس (Screw-worm) يطلق ُمسّمى الدودة احللزونية
Callitroga( بام يف ذلك Cochliomyia hominivoras وCochliomyia macellaria إضافة إيل نوع واحد يف 

جنس Chrysomyia هو Chrysomyia bezziani، الذي يسبب النغف يف احليوانات وأحيانًا يف اإلنسان. يوجد 
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 Cochliomyia يف العامل اجلديد )األمريكتني الشاملية واجلنوبية(، كام وجد مؤخرًا النوع Cochlomyia جنس
hominivorax يف اجلامهريية العربية الليبية ثم وجد يف العراق وعدد من دول اخلليج العريب مما سّبب قلقًا 

شديدًا يف تلك املناطق. أما الذباب من نوع Chrysomyia bezziani فهو املسبب لنغف الدودة احللزونية يف 
قاريت أفريقيا وآسيا )العامل القديم(.

الشكل رقم)157(. نغف عيل الشفاه وحول الفم يف محل صغري.

يضع الذباب بيضه عىل اجلروح، وتتغذى يرقاته يف جمموعات مما يؤدي إيل نشوء قروح كبرية وعميقة يف 
جسم احليوان تنبعث منها روائح كرهية للغاية. 

املشاهدات قبل الذبح وبعده:
جسم  عىل  الرائحة  وكرهية  منّفرة  قروح  وتشمل  احللزوين  والنغف  الرضبة  نغف  آفات  مشاهدة   •

احليوان.
ليونة الصوف أو الشعر واسوداده وصدور روائح كرهية يف املناطق املرضوبة منه.   •

وجود يرقات ذباب النغف داخل اآلفات.   •
االكتئاب وفقد الشهية واهلزال.   •

Nasal Myiasis; Nasal Bots: ج( النغف األنفي

ُتسّبب هذا النوع من النغف يرقات ذبابة النغف من نوع Oestrus ovis التي تعيش يرقاهتا داخل املمرات 
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التنفسية واجليوب األنفية للغنم )الشكل رقم 158(. يوجد هذا الذباب يف أرجاء العامل وحيثام وجدت 
الغنم. 

الشكل رقم)158(. يرقات ذبابة النغف األنفي يف التجاويف األنفية بالغنم.

يرقاهتا يف سائل توجهه نحو فتحة األنف.  لتقذف عليها  الغنم  الذباب ولودة وهي هتاجم  إناث هذا     
وتقوم اإلناث - وهي طائرة يف اهلواء - بقذف ذلك السائل املحتوي عىل حوايل 25 يرقة يف كل قذفة ثم 
هتاجر يرقات الطور األول عرب املسالك اهلوائية للحيوان حتى تصل إىل اجليب األنفي األمامي وتتغذي 
يف طريقها عىل املخاط الذي حتفز حتركاهتا إفرازه بكثرة. ثم تنسلخ الريقات يف املسالك اهلوائية إىل الطور 
الريقي الثاين أثناء مرورها إىل اجليب األنفي األمامي ويتم االنسالخ األخري إىل الطور الريقي الثالث داخل 
ذلك اجليب وتكمل نموها فيه. ومن ثم هتاجر إىل فتحة األنفي وتسقط عىل األرض لتصبح خادرات ترج 
منها الذبابة الكاملة. وتنشأ عدة أجيال من ذلك الذباب يف العام، وتعيش إناثه ملدة أسبوعني تنتج خالهلام 
حوايل 500 يرقة تقذفها يف أنف الغنم. وهي هتاجم الغنم عدة مرات يف اليوم الواحد لقذف الريقات. مما 
يسبب إزعاجًا سديدًا للحيوانات علاًم بأن وجود يرقات النغف يف األنف بسبب - يف حد ذاته - أعراضًا 

طفيفة يف معظم األحيان. 

املشاهدات قبل الذبح وبعده:
أثناء مهامجة ذباب النغف األنفي للغنم تصاب األخرية بضيق شديد ويالحظ أهنا ترضب بأرجلها عيل   •
أنوفها يف أجسام احليوانات األخري وتتوقف عن  العلف بصفة متكررة وتدعك  األرض أو ألحواض 

الرعي أو األكل وبالتايل تتدهور حالتها الصحية ويصيبها اهلزال.
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بعد حدوث اإلصابة يالحظ:  •
° عطس متكرر. 

°  نزول كمية كبرية من املخاط املخلوط أحيانًا بالدم من أنوف الغنم املصابة 
°  حك األنف باستمرار عيل اجلدران واألعمدة واألجسام الثابتة األخرى. 

°  هز الرأس. 
°  تصل الريقات أحيانًا إيل الدماغ ويف تلك احلالة يالحظ أن احليوانات تسري يف دوائر وهتز رأسها وتسمى     

تلك احلالة “الدوار الكاذب” (False Gid) كام يالحظ عدم توازن احلركة. 
 °  أحيانًا متوت الريقات داخل اجليوب األنفية مما يمهد حلدوث إصابات بكتريية ثانوية. 

°   يف اإلصابات الشديدة تتدهور صحة احليوانات باضطراد.

احلكم:يتم إعدام الرأس ويسمح باستهالك بقية الذبيحة إذا كانت بحالة عامة جّيدة.
 

Psoroptic Mange of Sheep (Sheep Scab) :2- جرب الق�سرة يف الغنم
يتسّبب هذا النوع من اجلرب عن اإلصابة بحلم القرشة أو احللم غري احلافر من نوع Psoroptes ovis وهو 
حلم منترش بني الغنم يف مجيع أنحاء العامل. ورغًم أنه غري حافر إال أنه نشط جدًا يف الطبقة املتقرنة للجلد ويسبب 

دمارًا جلديًا مبارشًا بام لديه من أجزاء فم ثاقبة وقارضة. 
أيام   10 حوايل  البالغ  الطور  إيل  واحلوريات  الريقات  عرب  البيضة  طور  من  احللم  دويبات  نمو  يستغرق 
أسابيع.   6-4 بني  ما  متتد  التي  حياهتا  خالل  بيضة   90 حوايل  الغنم  قرشة  خلم  من  الواحدة  األنثى  وتضع 
ويتفاوت توزيع احللم عىل جسم احليوان حسب فصول السنة حيث يكون احللم خاماًل أثناء الربيع والصيف 
وأوائل اخلريف، وخمتبئًا يف مناطق معينة من أجسام الغنم خاصة داخل القناة السمعية )وبدرجة أقل يف املناطق 
(Groin) ونقرة العني  Infra-orbital fossa)ولكنه ينشط وينترش برسعة يف جسم احليوان  حتت اإلبط واألرب 

كافة خالل الشهور الباردة من العام عندما يصيح صوف احليوانات أكثر كثافة.

املشاهدات قبل الذبح وبعده:
عىل  حتتوي  اجللد  عيل  االلتهابات  من  منترشة  مناطق  ّتشاهد  الغنم  يف  للمرض  املبكرة  األطوار  يف   •
بقرشة  ومغطى  جافًا  وسطها  أصبح  كلام  اآلفات  تلك  اتسعت  وكلام  مصيل.  بنضح  مليئة  حويصالت 

سميكة صفراء اللون. أما حواف اآلفة والتي يتكاثر احللم حتتها فتبدو لينة ورطبة. 
نتيجة للدمار املتواصل للجلد بواسطة احللم تظهر مناطق كبرية وعديدة عارية من الصوف )الشكل   •

رقم 159( أو مغطاة بصوف خفيف للغاية عيل جسم احليوان. 
يقوم احليوان باهلرش الشديد وحك اجللد عيل األجسام الصلبة مما يقود إىل مزيد من تلف الصوف   •
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ونزعه من اجلسم. 

كام يالحظ أن احليوانات املريضة تقيض الوقت كله تقريبًا قي اهلرش وال تكرتث باألكل وقد تتوقف   •
متامًا عنه وتصبح بالتايل هزيلة جدا. 

أما جرب القرشة يف املعز فيشاهد عادة يف األذنني ولكنه ينترش برسعة يف الرأس والرقبة أو عموم اجلسم   •
مسّببًا حكة شديدة ومزمنة تؤدي إيل تلف شديد للشعر وظهور مناطق كبرية عارية من اجللد )الشكل رقم 

  .)160

الشكل رقم)159(. جرب حلم القرشة يف الغنم ويالحظ دمار الصوف ونزعه.

الشكل رقم)160(. حالة جرب متقّدمة يف معز ويالحظ سقوط الشعر من جزء كبري من اجلسم.
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احلكم:
يتوقف احلكم عيل حالة الذبيحة حيث يتم إعدام كيل بأكملها إذا كانت تعاين من هزال شديد أما إذا كانت 

بحالة معقولة فال مانع من استهالك حلومها.   



6

أمراض اإلبـل
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الفصل السادس

أمراض اإلبـل

األمراض الفيروسية
  (Camelpox):بل 1- جدري الإ

مرض فريويس شديد العدوى ينترش باملالمسة بني احليوانات ويشاهد عادة يف اإلبل الصغرية وقد حيدث 
يف اإلبل الكبرية التي مل يسبق تعرضها للعدوى يف صغرها. وهو غالبًا مرض طفيف يشفي منه احليوان متامًا يف 

غضون شهرين ويكتسب مناعة ولكنه يتخذ أحيانًا شكاًل حادًا وقد يؤدي إيل موت احليوان. 
يوجد جدري اإلبل يف كافة أنحاء اململكة ويف مجيع الدول التي تريب فيها اإلبل. وهناك تقارير غري مؤكدة 

تشري إيل إمكانية انتقال العدوي إيل اإلنسان.

فرتة احلضانة: 9 – 13 يومًا.

املشاهدات قبل الذبح:
والعينني وحتت غشاء  الفم واألنف  بالسنط وقشور جافة حول  بثور وحويصالت وعقيدات شبيهة    •

األنف املخاطي )الشكل رقم 161(.
•  يف احلاالت احلادة، يشاهد طفح جلدي منترش يف عموم اجلسم، خصوصًا يف املناطق اخلالية من الشعر 

مثل املناطق أسفل البطن وحتت الذيل وباطن الفخذ والصفن والرضع.
•  ارتفاع يف حرارة اجلسم.

•  مخول عام.
•  قلة الشهية وصعوبة األكل مما قد يسبب اهلزال.

•  إسهال
•  تضخم العقد الليمفية اخلارجية.
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الشكل رقم)161(. آفات اجلدري عيل وجه حايش.
املشاهدات بعد الذبح:

•  عقيدات وبثور جلدية.
•  إصابة داخلية أحيانًا )عقيدات وبثور يف القصبة اهلوائية والرئتني(.

•  نادرًا تضخم بالعقد الليمفية الداخلية.

احلكم:
يسمح بذبح احليوان واستهالك حلمه يف احلاالت الطفيفة أو التي شفيت من املرض احلاد؛ أما يف حاالت 

احلمى واهلزال فتعدم الذبيحة.

التشخيص التفريقي:
جيب تفرقة املرض عن التهاب اجللد البثري والثآليل واجلرب

  (Rabies):)2- ال�سعار )داء الكلب
بواسطة حيوان مسعور، وترتاوح فرتة حضانته من 3 أسابيع– 6  نتيجة عقرها  السعار إىل اإلبل  ينتقل 

أشهر أو أكثر حسب مكان العقر.

املشاهدات قبل الذبح:
  النوع السائد من السعار يف اإلبل هو النوع اهلياجي ويتميز بالتايل:

•  التوتر والعصبية واهلياج والسلوك العدواين وامليل لعقر احليوانات األخرى واإلنسان.
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•  نزول لعاب غزير أو رغوة من الفم.
•  هرش جلدي شديد وعض ألجزاء اجلسم.

•  هياج جنيس.
•   خوار متكرر.

•  ارجتاف العضالت.
•  الرقاد والرفس. 

بدايته  منذ  املرض  يتخذ  املوت. وأحيانًا  بالشلل ويعقبه  احليوان  للمرض، يصاب  النهائية  املراحل  •  يف 
الشكل الشليل للسعار.

املشاهدات بعد الذبح:
•   ال تشاهد آفات ترشحيية مميزة يف هذا املرض.

احلكم:إعدام احليوان املصاب بالسعار.

التشخيص التفريقي:
جيب تفرقة السعار عن األمراض األخرى التي تسّبب أعراضًا عصبية مثل داء اللسرتية وتسمم الرصاص 

وخراجات الدماغ.

(Infectious Warts): )ورام اجللدية احلليمية )الثاآليل؛ ال�سنط 3- الأ
الفم  حول  األحجام  خمتلفة  جلدية  ثآليل  صورة  يف  وتشاهد  فريوسات  تسببها  محيدة  جلدية  أورام  هي 
واخلطم واألجفان واألعضاء التناسلية وأحيانًا عىل األرجل. واملرض عمومًا نادر و ال تصحبه أعراض عيادية 

تذكر، وال يمنع وجوده ذبح احليوان واالستفادة منه.

(Rift Valley Fever): 4- حمى وادي ال�سدع
•   تتعرض اإلبل أحيانًا للعدوى بفريوس محى وادي الصدع عند ظهور الوباء يف املجرتات األخرى. 

•  تأثري املرض يف اإلبل متباين ففي أغلب األحيان ال تشاهد أعراض مرضية رغم وجود إصابة وأحيانًا 
توجد نسبة عالية من اإلمراضية واإلجهاض واملوت بني هذه احليوانات. 

احلكم: إعدام الذبيحة واختاذ اإلجراءات الصحية والوقائية املذكورة يف الغنم )أنظر ص  207(.  

التشخيص التفريقي:
جيب تفرقة اإلجهاض الناتج عن هذا املرض عن مسّببات اإلجهاض األخري يف اإليل كعدوى الربوسيلة. 
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ويف حالة اإلصابة فوق احلادة جيب تفرقة املرض عن األمراض األخري املسّببة للنفوق املفاجئ كاحلمي 
الفحمية والتسمم الدموي أمراض املطثيات والتسمم النبايت والكيميائي.

 
بل(  كثيمة املعدية يف الإ 5- التهاب اجللد البرثى ال�ساري )الأ

Contagious Postular Dermatitis; Contagious Ecthyma of Camels 

القوباء السارى يف  بالفريوس الذي مسبب داء  Parapoxvirus قريب الصلة  ُيسّببه فريوس من جنس    •
الغنم. 

•  يشاهد عادة يف اإلبل الصغرية وال ينتقل من اإلبل إيل احليوانات األخري. 
السعودية، ويف دول أخري كالسودان والصومال ومنغوليا  العربة  العربية  اململكة  •  ُسجل يف اإلبل يف 

وبعض دول اإلحتاد السوفيتي السابق مثل أوزبكستان وتركامنستان.
•  تبلغ فرتة حضانة املرض 4-7 أيام.

 
املشاهدات قبل الذبح: 

•  وجود حّطاطات (papules) وفقاعات حول الفم، تنفجر خمّلفة بثرات وقشور يف مكان اإلصابة ثم تتساقط 
تلك القشور عيل األرض )الشكل رقم 162(. 

•  أحيانًا يتخذ املرض شكاًل شديد احلدة، خصوصًا يف احلوايش التي تقل أعامرها عن شهر، أما يف احلوايش 
الكبرية فغالبًا ما تكون اإلصابة طفيفة أو متوسطة.

الشكل رقم)162(.آفات التهاب الفم البثرى حول الفم يف اإلبل.
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املشاهدات بعد الذبح:
•  ال تعرف آفات ترشحيية داخلية واضحة للعيان يف هذا املرض.

•  يبني لفحص املجهري لقطاعات اجللد املصاب وجود أوديمة وارتشاخ للخاليا وحبدة النواة خاصة يف 
الطبقة القاعدية لبرشة اجللد وتنكس ونخر مائي يف الطبقات العليا للبرشة. 

احلكم:
إزالة املناطق املصابة واإلفراج عن الذبيحة يف اإلصابات الطفيفة واملتوسطة أما إذا كانت اإلصابة فوق 

احلادة ومصحوبة بحّمي وتغريات جهازية يف الذبيحة فيتم إعدام كيّل هلا. 
 

التشخيص التفريقي:    
جيب تفرقة املرض عن األمراض التي تسبب أعراض مشاهبة مثل جدري اإلبل واجلرب.

خرى: مرا�ض الفريو�سية الأ 6- الأ
عديدة  أنواع  من  وهي   – (Coronviruses)كورونا وفريوسات   (Rotaviruses) روتا  فريوسات  تسبب 
-  إسهااًل حادًا يف صغار اإلبل مما يؤدي إيل نفوقها بسبب اإلنكاز وفقد األمالح واأليونات. من ناحية ثانية 
وعيل الرغم من اكتشاف أجسام مضادة يف أمصال اإلبل للعديد من األمراض الفريوسية التي تصيب املجرتات 
املخاطية  األغشية  ومرض  املعدي  اهلوائية  والقصبة  األنف  والتهاب  القالعية  واحلمى  البقري  الطاعون  مثل 
صفات  أو  أعراض  تصحبها  وال  اإلبل  يف  نادرة  عمومًا  األمراض  هذه  أن  إال  الدم،  وابيضاض  واألنفلونزا 

ترشحيية مميزة مما جيعل التعرف عىل وجودها صعبًا إال عن طريق االختبارات املصلية.
القراد  من  كدام(  وفريوس  كورانافيل  فريوس  )مثل  لإلنسان  املمرضة  الفريوسات  بعض  عزلت  وقد 

الصلب يف اإلبل، كام ُعزل فريوس محي القرم ولكن أمهية اإلبل يف وبائيات هذه األمراض ليست معروفة.

األمراض البكتيرية:
 (Anthrax):1- احلمى الفحمية

مرض  وهو  معروفة.  غري  زالت  ما  فيها  انتشاره  نسبة  ولكن  بلدان  عّدة  يف  اإلبل  يف  املرض  هذا  ُسجل 
نفوقًا مفاجئا مصحوبًا بخروج دم أسود غري  – كام يف احليوانات األخري -  إنساممي حاد، يسبب يف اإلبل 

متجلط من فتحات اجلسم )أنظر أيضًا ص  113(.
كذباب  احلرشات  بعض  تنقلها  وأحيانًا  االستنشاق  أو  الفم  طريق  عن  غالبًا  اإلبل  إيل  العدوى  تنتقل 
االسطبالت ويرقات النغف األنفي احللقومي (Cephalopina titillator) الشائعة يف اإلبل باململكة. كام يزداد 

حدوثه مع انتشار القراد يف مواسم املطر.



دليل الكشف البيطري عىل اللحوم290

املشاهدات قبل الذبح:
•  يف احلاالت فوق احلادة، يموت اجلمل فجأة قبل مشاهدة أعراض.

•  يف احلاالت احلادة – وهي األكثر حدوثًا يف اإلبل – تشمل األعراض:
°  ارتفاع حرارة اجلسم.

°  نزول بول بني اللون )من األعراض املبّكرة للمرض(.
°  أورام صلبة يف احللق والرقبة وأحيانًا الصدر وأسفل البطن والصفن والرصع.

°  ضيق التنفس ومتديد الرقبة.
°  التوقف عن االجرتار.

°  إجهاض النوق احلاملة.
°  إعياء شديد ورقاد عيل األرض. 

°  ُنفاخ ومغص )تشاهد أعراض املغص قبل موت احليوان مبارشة(.
الليمفية  بالعقد  تضخم  وأحيانًا  وإسهال  والرقبة  احللق  يف  أورام  تشاهد  احلادة،  حتت  احلاالت  يف   •

اخلارجية.

املشاهدات بعد الذبح: 
تبّوغ  دون  للحيلولة  وذلك  الفحمية  باحلمى  بإصابته  املشتبه  احليوان  جثة  ترشيح  باتًا  منعًا  ُيمنع   •

امليكروب.
•  عند االشتباه بوجود املرض، أو عند نفوق احليوان بشكل مفاجىء، جيب فحص مسحة دم لعصيات 

احلمى الفحمية.
•  إذا رشحت اجلثة عن طريق اخلطأ، يالحظ تغريات مماثلة ملا يف الغنم والبقر، أي خروج دم أسود غري 
متجلط من فتحات األنف والرشج؛ انتفاخ اجلثة وتدّعصها (putrefaction)؛ احتقان عام باجلسم؛ تراكم 

سوائل مدمّمة حتت اجللد؛ تضخم الطحال؛ احتقان الرئة وامتالءها بالسوائل.

احلكم:
إعدام احليوان وكافة أجزاء الذبيحة )إذا تم ذبح احليوان( وحرقها مع اختاذ اإلجراءات الوقائية األخرى 

الالزمة.

التشخيص التفريقي: 
النزيف،  الدموي  التسمم  مثل  اإلبل  األخرى يف  املفاجئ  النفوق  أسباب  الفحمية من  احلمى  تفرقة  جيب 

أمراض املطثّيات احلادة مثل مرض الساق األسود، ولدغات الثعابني وبعض أنواع التسمم األخرى.



291 أمراض اإلبـل

 (Haemorrhagic Septicemia):2- الت�سمم الدموي النزيف
السعودية. وهنالك  العربية  اململكة  فيها  بام  أفريقيا ويف عدة دول آسيوية  ُسجل هذا املرض يف اإلبل يف 
التنفيس  العليا من اجلهاز  له توجد بشكل طبيعي يف األجزاء  املسببة  الباستوريلة  نويعات  أن بعض  أدّلة عيل 
لإلبل وأهنا تسبب املرض عند تعرض تلك احليوانات لعوامل اإلجهاد املختلفة مثل برودة اجلو واجلوع والنقل 

ملسافات طويلة.

فرتة احلضانة: 1 – 6 أيام.

املشاهدات قبل الذبح:
•  ارتفاع حرارة اجلسم.

•  ضيق التنفس وزيادة عدد رضبات القلب.
•  أورم صلبة ومؤملة يف احللق والرقبة متتد أحيانًا حول الكتفني واألرجل األمامية.

•  تضّخم العقد الليمفية حتت الفك وأعيل الرقبة.
•   إعياء وتشنج ظهري )الشكل رقم 163(.

•  إدماع وسعال ونزول إفرازات أنفية.
•  إسهال أسود كريه الرائحة.

•  بول بّني اللون.
•  إجهاض النوق احلبيل. 

•  موت يف غضون 2-5 أيام.

الشكل رقم)163(. تشنج ظهري وإعياء الشديد يف مجل مصاب بالباستوريلة.
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املشاهدات بعد الذبح:
     يتخذ املرض يف اإلبل – حسب حّدته - أحد ثالثة أشكال: إنتاين ورئوي ودّميل. 

•  يف النوع اإلنتاين ُتشاهد أنزفة حربية يف األغشية املصلية واملخاطية واحتقان شديد بالرئتني والتهاب نزيف 
باألمعاء. 

بني  البينية  املساحات  واتساع  الرئوية  الفصوص  يف  وتكّبد  فرييني  التهاب  ُيشاهد  الرئوي  النوع  يف   •
احلجاب  أو  اجلنبة  وغشاء  الرئة  بني  التصاقات  توجد  وقد  رخاميَا.  شكاًل  الرئة  يعطي  مما  الفصيصات 

احلاجز. 
•  يف النوع “الدّميل” ُيشاهد تضخم بالعقد الليمفية ووزمة خصوصًا يف أعيل الرقبة واحيانا 

يف مناطق أخري من اجلسم.  
     
احلكم:

للذبيحة  كيل  إعدام  فيتم  الذبح  بعد  املرض  تشخيص  تم  إذا  أما  وعزله.  به،  املشتبه  احليوان  ذبح  عدم 
وملحقاهتا وحرقها أو دفنها يف حفرة عميقة مغطاة باجلري.

التشخيص التفريقي:
جيب تفرقة النوع احلاد من داء الباستوريلة عن األمراض االنتانية األخري املشاهبة له يف األعراض مثل 
احلمي الفحمية والساق األسود وتفرقة النوع الرئوي والنوع الدّميل عن األمراض األخرى التي نسّبب 

أعراضًا مشاهبة هلام.

  Brucellosis )جها�ض املعدي 3- داء الربو�سيال )الإ
والربوسيلة  املدارية  املناطق  يف  خاصة   Brucella meletensis مالطا  بروسيلة  من  كال  اإلبل  يف  ُتسّببه     •
العربية  باململكة  اإلبل  يف  موجودان  والنوعان  الباردة؛  املناطق  يف  خاصة   Brucella abortus امُلجهضة 

السعودية. 
•  تنتقل العدوى عادة عن طريق العلف واملاء امللوث ونادرا عن طريق األغشية املخاطية كملتحمة العني 
أو اجلروح اجللدية. ويعترب اختالط اإلبل مع الضأن واملعز من العوامل املهمة يف انتقال العدوي بالربوسيلة 

املالطية B. meletensis إىل اإلبل. 
•  املرض أكثر انتشارا يف اإلبل املرباة يف احلظائر واملزارع باملقارنة مع اإلبل املرباة يف البادية. 

•  يندر حدوث عدوى الربوسيلة يف اإلبل الصغرية خالل السنة األويل من عمرها. 

املشاهدات قبل الذبح:
•  غالبًا ال توجد أعراض سوى اإلجهاض أو املاّلص يف النوق خالل النصف الثاين من احلمل مع وجود 

آفات مرضية يف املشيمة واألجنة املجهضة تشبه املذكور يف الغنم. 
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•  يشاهد أحيانًا ورم بالركبة ويسّمي “أم ركيبة” يف اجلنسني والتهاب اخلصية والرببخ يف اجلامل. 
املشيمة.  الرحم واحتباس  كالتهاب  اإلبل ومضاعفات أخرى  انخفاض اخلصوبة يف  العدوى  •  تسّبب 
وتنتقل الربوسيلة بعد اإلجهاض إيل الرضع والعقد الليمفية املرتبطة به وتصبح الناقة حاملة للميكروب 

وتفرزه يف حليبها لعّدة سنوات.

املشاهدات بعد الذبح:
•  أوديمة ونخر ونزف يف فلقات املشيمة وأحيانًا التهاب بالرحم واملهبل.

•  أوديمة والتهاب زلييل يف املفاصل وتورم وصديد يف اخلصية يف حالة إصابة هذه األعضاء. 

احلكم:
•  إعدام كيل لذبائح النوق امُلجهضة حديثًا أو وجدت هبا تغريات جهازية.

إزالة  التربيد ملدة 24 ساعة مع  بغرفة  بعد حجزها  املحمومة وجيدة اإلدماء  اللحوم غري  • اإلفراج عن 
األعضاء التناسلية والكبد واألمعاء واألعضاء الليمفاوية. وعيل العاملني توخي احلذر ومراعاة القواعد 

واإلجراءات الصحية السليمة أثناء الذبح والتجهيز.  
  

التشخيص التفريقي:
•  جيب تشخيص داء الربوسيلة بالوسائل املخربية نظرًا لعدم إمكانية التفريق بينه وبني اإلجهاض الناتج 

عن امليكروبات األخري املسّببة لإلجهاض بالعني املجّردة.   

(Tuberculosis): )4- الدرن )ال�سل
تسببه عصيات السل البقري يف معظم األحيان وهو غري شائع يف اإلبل العربية بحكم تربيتها يف بيئة جافة 
ولكنه يشاهد أحيانًا يف اإلبل املرباة داخل حظائر يف املناطق الرطبة وقد تم تسجيله يف اإلبل يف عدد من البلدان 

ومنها مرص والسودان واهلند واالحتاد السوفيتي السابق.
تنتقل العدوى إىل اإلبل غالبًا عن طريق االستنشاق أو الفم.

املشاهدات قبل الذبح:
•  هزال وضعف عام.

•  سعال وضيق التنفس.
•  فقد الشهية.
•  محى خفيفة.
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املشاهدات بعد الذبح:
الليمفية املرتبطة هبا وهي ذات أحجام خمتلفة وقد  •  ُمشاهدة درنات السل يف األعضاء املصابة والعقد 

تكون متجبنة أو متكلسة وقد يصحبها تلّيف شديد يف بعض األحيان
•  ُمشاهدة سل دخني (.Military T.B) أو سنخي (.Alveolar T.B) يف بعض احلاالت. 

•  أكثر األعضاء تأثرًا الرئتني والعقد الليمفية املنصفية والشعبية، والقصبة اهلوائية وغشاء اجلنبة. ويشاهد 
تدّرن أحيانًا يف الكبد والكىل والطحال

احلكم:ُتطّبق نفس أحكام السل البقري.

التشخيص التفريقي: 
بالرئوي  الكاذب؛ وااللتهاب  الليمفية؛  والسل  والعقد  الرئة  اإلبل من خراجات  الدرن يف  تفرقة  جيب 

البللوري وبعض اآلفات الطفيلية والفطرية؛ وابيضاض الدم واألورام األخرى.

(Paratuberculosis; Johne,s Disease): )5- نظري ال�سل )مر�ض يون
يشاهد نظري السل أحيانًا يف اإلبل العربية، خصوصًا املرباة يف املزارع. وهو معروف أيضًا يف اإلبل ذات 

السنامني يف رشق أوربا. وقد سجل يف اإلبل من عمر 2-4 سنوات يف اململكة.

فرتة احلضانة: 2-3 سنوات.

املشاهدات قبل الذبح:
•  هزال شديد.
•  بروز العظام.

•  إسهال متقطع ومزمن.
•  تراكم سوائل )أوديمة( بني الفكني.

•  خشونة الشعر وجفاف اجللد.

املشاهدات بعد الذبح:
أجزاء  بقية  يف  أقل  وبدرجة  األعورى،  اللفائفي  الصامم  منطقة  يف  خصوصًا  األمعاء  خماطية  تضخم    •

اللفائف واألعور والقولون.
•   تضخم األوعية الليمفاوية والعقد الليمفاوية املساريقية.

•  جيب تأكيد التشخيص بفحص مسحات من براز احليوان لعصيات نظري السل املقاومة للحمض.
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احلكم:
• اإلفراج عن الذبيحة إذا كانت بحالة عامة جيدة، عيل أن يتم إعدام األمعاء واملساريقا والعقد الليمفية 

املساريقية. 
إذا مل تتحسن حالتها بعد وضعها يف غرفة  اللحم  العام وليونة  الذبائح املصابة باهلزال واخلزب  • إعدام 

التربيد ملدة 24-48 ساعة. 

التشخيص التفريقي:
التغذية واألمراض وداء  للهزال واإلسهال كأمراض سوء  املسببة  السل عن األمراض  تفرقة نظري  جيب 

الساملونيلة املزمن واألمراض الطفيلية وبعض أنواع التسمم وأمراض اجلهاز اهلضمي املزمنة عمومًا. 

(Leptospirosis): 6- داء الربميات النحيلة
ُسجل هذا الداء يف اإلبل يف رشق أفريقا وشامهلا ويف بعض نواحي االحتاد السوفيتي السابق. وقد عزل 
هذه  من  عديدة  أخرى  مصلية  أنواع  عزلت  كام  اململكة.  يف  اإلبل  من   Leptospira autumnalis املصىل  النوع 

احليوانات يف أفريقيا ورشق أوروبا. وهو من األمراض املشرتكة مع اإلنسان.

املشاهدات قبل الذبح:
األعراض املرضية متباينة وتشمل أحيانًا:

•  هزال وفقد الشهية.
•  تدمم البول.

•  صفار.
•  إجهاض.

املشاهدات بعد الذبح:
•  فقر دم.
•  يرقان.

•  نزف حتت األغشية املخاطية واملصلية.
•  التهاب كلوى.

•  إنساممية يف احلاالت احلادة.

احلكم:إعدام كيل للذبيحة يف احلاالت احلادة، إما يف اإلصابات املوضعية املزمنة فيتم إعدام جزئي لألعضاء املتأثرة.
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التشخيص التفريقي:
األمراض  من  كبري  عدد  مع  يشرتك  املرض  ذلك  فإن  وتباينها  النحيلة  الربيامت  داء  أعراض  لتنوع  نظرًا 

األخري يف أعراضه وآفاته الترشحيية مما يتطلب تشخيصه بالوسائل املخربية. 

Contagious Skin Necrosis: )7- نخر اجللد ال�ساري )العنبة
•  مرض بكتريي هام ومنترش يف اإلبل، يتمّيز بوجود قروح ونخر وأورام صلبة ومؤملة ودمامل يف اجللد 

ويوجد بكثرة يف مجيع مناطق تربية اإلبل بام فيها اململكة العربية السعودية حيث بعرف حمليًا بالعنبة. 
العنقودية  املكورات  إيل  نسبة   (staphylococcal dermatitis) العنقودي  اجللد  التهاب  أحيانًا  يسمي   •
الذهبية (Staphylococcus aureus) لكنه يف الواقع ينتج عن اإلصابة بأنواع خمتلفة من البكرتيا تشمل - إيل 
جانب املكورات العنقودية - الوتديات القيحية (Corynebacterium pyogenes) وبعض أنواع السبحيات 
 (Nocardia اجلملية  والنوكاردية   (Actinomyces species) الشعّية  والبكرتيا   (Streptococcus species)

(cameli. ويعتقد أن بعض أخطاء التغذية كنقص ملح الطعام يف العليقة هلا أيضًا عالقة بحدوث املرض.

•  تنترش العدوي بواسطة اهلواء واألتربة واملعدات واألدوات امللوثة وتساعد اجلروح الناجتة عن األشواك 
والرسوج واألربطة عيل انتقال العدوي إيل احليوانات.

املشاهدات قبل الذبح وبعده:
• آفات مستديرة عديدة قطرها بضع سنتمرتات عيل اجللد يف املراحل املبكرة للمرض خيرج منها سائل 
مصيل ثم تتنّخر اآلفات ويسقط اجللد املّيت عنها خملفًا قروحًا مستديرة مؤملة ينضح منها صديد وتعلوها 

أحيانًا قرشة سميكة. 
•  حك مستمر ملكان اآلفة أو عّضه بشّدة. 

•  انفتاح اآلفات بمرور الوقت مكونة جروحًا أو قروحًا متقيحة، إضافة إيل انسالخ اجللد. 
•  ظهور نواسري جلدية تربأ أحيانًا مكّونة ندبًا نجمية الشكل يف مكاهنا.     

•  تضخم العقد الليمفية املجاورة ملوضع اإلصابة.
•  ُتشاهد اآلفات يف أي مكان باجللد لكنها متيل للتمركز يف أسفل الرقبة وحتت البطن ويف املناطق األربية 

والعجانية وعىل األرجل والكتفني وأحيانًا عيل الظهر والسنام )الشكل رقم 164(.
•  تزداد نسبة اإلصابات يف اإلبل املرباة داخل حظائر مقارنة مع اإلبل يف البادية.

  
احلكم: اإلفراج عن الذبيحة إذا كانت حالتها العامة جيدة والتخلص من األجزاء املصابة من اجللد.

التشخيص التفريقي: 
(Dermatophyl) جيب تفرقة النخر اجللدي الساري عن السل الكاذب والتأم اجللدي
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الشكل رقم)164(. حالة نخر جلدي )نعيتة( يف أسفل البطن تم عالجها بالكي.

8- اأمرا�ض املطثيات:
التسمم املعوي:  

 C. difficile ومطثية  (Clostridium soldelli)ومطثية سوردييل A-F تسّببه املطثية احلاطمة من األنواع  •
•  سجلت حاالت فوق احلادة وحادة وحتت احلادة للتسمم املعوي نتجت عن املطثية احلاطمة من األنواع 
السعودية. كام سجلت  العربية  اململكة  – خصوصًا الصغار - يف عدة دول ومنها  D يف اإلبل  C و  A و 
A يف اهلجن وإبل الرتبية يف دولة  يف الالما يف أمريكا اجلنوبية. وشوهدت إصابات شديدة احلّدة بالنوع 
التهاب نزيف حاد باألمعاء. كام شوهدت حاالت تعّجن كلوى  املتحدة متّيزت بوجود  العربية  اإلمارات 

وتلف شديد يف عضلة القلب يف احلوايش.
التغذية عيل الشعري  التغذية كاإلفراط يف  التسمم املعوى أخطاء  التي متهد حلدوث  •  من أهم األسباب 
أو الرضاعة املفرطة والتغيري املفاجئ للعلف )خاصة عند الفطام( والتهام احليوان كمية كبرية من الرمل 
واالزدحام وعدم تناول احلوايش كمية كافية من الرسسوب بعد والدهتا وسوء إدارة القطيع عموما. وقد 
حدث املرض كذلك بعد إصابة احليوانات بداء املثقبيات الذي يضعف كفاءة اجلهاز املناعي يف اإلبل كام 

حدث يعد إصابتها بالساملونيلة. 

املشاهدات قبل الذبح:
•  رعاش وتعّرق شديدين.

•  عدم توازن أثناء امليش.
•  سلوك عدواين ونوبات رصع.

•  نفوق رسيع.
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املشاهدات بعد الذبح:
•  نزف حربي يف عضالت الصدر وخماطية احللق واملخيخ وجذع املخ وحتت التامور وغشاء اجلنبة ويف 

الغشاء املخاطي لألنفحة.
•  احتقان ونزف باألمعاء.

•  موه التامور.
•  أحيانًا نضح فربيني يف كيس التامور وجتويف البطن والصدر. 

•  تعجن الكلية وليونتها واسودادها يف احلوايش.
•  استحالة ونخر يف عضلة القلب. 

احلكم:إعدام كيل للذبيحة.

التشخيص التفريقي: 
جيب تفرقة التسمم املعوى عن احلمي الفحمية والباستوريلة احلادة والتسّمامت ومسببات النفوق الرسيع 

األخري يف اإلبل.

حاالت  سّجلت  وقد  اإلبل.  يف  نادرة  املطثيات  أمراض  تعترب  املعوى  التسمم  باستثناء  ملحوظة: 
املذكورة  باألعراض  شبيهة  احلالتني  يف  األعراض  وكانت  اإلبل  يف  والكزاز  األسود  الساق  ملرض  قليلة 
قد  و  أفريقيا  رشق  يف  اإلبل  يف   - كزاز  أهنا  – يعتقد  فردية  حاالت  وصفت  كام  األخرى.  احليوانات  يف 
(stiff neck syndrome) حيث متّيزت بتقلصات عضلية شديدة خصوصًا  الرقبة«  سميت »متالزمة تيّبس 
عند إثارة احليوان، وتيبس الرقبة والذيل، وشلل عضالت احللق، وعدم القدرة عيل البلع وشلل الغشاء 
الثالث للعني وعدم التمكن من اجللوس عيل الركبتني. كام شوهدت حاالت مماثلة حتت إسم »قودانكي« 
يف اإلبل األثيوبية متّيزت بتيبس مؤمل يف الرقبة ومتديد الرأس وتصلب الفك وصعوبة اجللوس والنهوض 
وبلع الطعام. وتؤدي احلاالت احلادة من ذلك املرض للوفاة أما يف احلاالت حتت احلادة فغالبًا ما يشفي 
احليوان. وقد شوهد الكزاز أيضًا كحاالت فردية يف اهلجن يف دولة اإلمارات العربية املتحدة نتيجة لتلوث 
اجلروح واشتملت اإلعراض عيل تيبس الفك واألقدام وأمكن عالجها باحلقن يف الوريد بذيفان الكزاز 

باإلضافة إيل كشط اجلرح وتطهريه وإعطاء احليوان مضادات حيوية.
من ناحية أخري ال توجد معلومات كافية عن التسمم الوشيقي يف اإلبل باستثناء حالة تسمم واسع 
النطاق بالنوعC  يف قطيع من اإلبل يف مجهورية تشاد أدت إيل نفوق عدد كبري من اإلبل يف غضون ساعات. 
الرسيع.  واملوت  والوهط  الوقوف  عيل  احليوان  قدرة  وعدم  اخللفية  القوائم  شلل  األعراض:  وتضّمنت 

ويعتقد أن مصدر التسمم كان ماء بئر ملّوث بجثة حيوان جمهول.  
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(Abscess Disease): بل 9- اخلراجات )الطلع( يف الإ
•  ُتشاهد اخلراجات )الطلع( بكثرة يف اإلبل وُيشار إليها أحيانًا بالسل الكاذب رغم أهنا تتسّبب عن أنواع 
الكاذب  للسل  املسّببة  القيحية والبكرتيا  الوتدّيات  إيل  العنقودية والسبحيات إضافة  البكرتيا  خمتلفة من 

 .(Yersinia ovis; Yersinia pseudotuberculosis)

•  تنتقل العدوى هبذه امليكروبات عن طريق اجلروح واخلدوش اجللدية وتتمركز يف العقد الليمفية خاصة 
يف أسفل الرقبة )الشكل رقم 165( وأمام الكتف وتوجد أحيانًا داخل اجلسم )شكل 7(. 

•  ُوصف مرض شبيه بالسل الكاذب يف اإلبل األثيوبية يسّمي مرض ماال (mala) يتميز بوجود التهاب 
 (actinomycotic granulomas) ”شعّية حبيبومية  “خراجات  كذلك  ووصفت  الليمفية.  العقد  يف  جتبني 
وخراجات باردة عند قاعدة الرقبة يف اإلبل وهي تسّمي “عنب” يف اململكة العربية السعودية ولكن يعتقد 
أهنا ليست ناجتة عن البكرتيا الشعّية (Actinomyces) حيث متيل األخرية إلصابة األنسجة القاسية كالعظام 
وربام كان مسّببها الفطار الشعي (Actinobacillosis) الذي يميل إلصابة األنسجة الطرية مثل العقد الليمفية 
أو عصوية بريز-نوكارد (Preiz-Nocard Bacillus) التي تسمي أيضًا رعام اإلبل (camel farcy) أو نوكارديا 

. (Camel Nocardiosis)اإلبل
•  ال خيتلف شكل اخلراجات وطرق التشخيص والوقاية والعالج عن املذكور يف الغنم.     

الشكل رقم)165(. خراجات يف أسفل الرقبة يف اإلبل.
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:Salmonellosis  10- اأمرا�ض ال�ساملونيلة
•  ّعزلت أنواع خمتلفة من الساملونيلة من اإلبل منها Salmonella typhimurium وS. Typhi  و S. dublin و 

S. chester و S. saint paul و S. kentucky وغريها. 

•  وجدت هذه امليكروبات يف مجيع مناطق تربية اإلبل. ويساعد االزدحام وتلّوث احلظائر عيل تفشيها بني 
هذه احليوانات. 

•  تسبب العدوى احلادة بالساملونيلة نزالت معوية وإنتان دموي وإجهاض يف اإلبل بينام تسّبب العدوى 
املزمنة إسهال مزمن وضعف عام وهزال. 

املشاهدات قبل الذبح:
     يف العدوى احلادة: 

•  إسهال مائي أخرص مائل للسواد.
•  مّحي. 

•  احتقان األغشية املخاطية وتوقف عن األكل. 
•  إجهاض النوق احلبيل يف أي وقت أثناء احلمل. 
•  رقاد وموت خالل أسبوع من بداية األعراض. 

يف احلاالت املزمنة: 
•  اإلسهال مزمن وهزال تدرجيي. 

نزالت معوية حادة وإسهال  فيها  تسّبب  التي  الرضيعة  اإلبل  أمهية خاصة يف  للساملونيلة  ملحوظة: 
أحيانًا بشكل وبائي يؤدى إىل نسبة عالية من النفوق.  

الصفة الترشحيية: يف اإلبل النافقة بسبب العدوى احلاّدة بالساملونيلة بشاهد: 
•  التهاب معوي نزيف. 

•  تضخم يف لطخات باير. 
•  تضخم بالكبد والطحال. 
•  إحتقان باألغشية املصلية.

      
احلكم:إعدام كيل للذبيحة واألحشاء يف احلاالت احلادة.

التشخيص التفريقي:  
جيب تفرقة عدوي الساملونيلة عن األمراض التي تسّبب أعراض اإلسهال احلاد واإلنتان الدموي. 
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(Mastitis): 11- التهاب ال�سرع
إنتاج احلليب وتغريرُّ لونه وتركيبه.  النوق خصوصًا بعد الوالدة ويؤدى إيل انخفاض  •  مرض شائع يف 

ُتسببه عادة البكرتيا ويصيب ربعًا واحدًا أو الرضع بأكمله. وقد يكون حادًا أو حتت احلاد أو مزمنًا. 
•  تصحبه أحيانًا محي وتغريات جهازية )حسب نوع امليكروب املسّبب( كام تنتقل بعض أنواع البكرتيا 

املسبة له إيل اإلنسان. 
•  عزلت أنواع كثرية من البكرتيا من حاالت التهاب الرضع يف النوق منها: البكرتيا العنقودية والسبحية 
واالرشيكا   (Pseudomonas aerogenosa) والزوائف   (Proteus spp.) واملتقّلبات  القيحية  والوتدّيات 
احلاطمة  واملطثية  للدم  احلاّلة  والباستوريلة  واملعويات   (Micrococci) الدقيقة  واملكّورات  القولونية 
وغريها.  الرئوية  والكلبسيلة   (Fusobacterium spp.) املغزلية  والبكرتيا   (Actinmyces spp.) والشعّيات 

وأحيانا حيدث التهاب فطري بالرضع. 
•  تنتقل العدوى غالبًا بواسطة أيدي احلالبني واألدوات امللوثة املستعملة أثناء احللب وعن طريق اخلدوش 

يف احللامت – خصوصًا تلك الناجتة عن اإلصابة بالقراد - كام تنتقل بواسطة الذباب. 

املشاهدات قبل الذبح وبعده: 
أ( التهاب الرضع احلاد: 

• يكون الربع املصاب ساخنًا ومؤملًا ومتورمًا بينام يتغري لون احلليب إيل أصفر أو بني حممر وّتشاهد فيه 
خثرات أو صديد وأحبانًا دم وبالتايل ال يصلح لرضاعة احلوايش أو االستهالك اآلدمي وجيب تفريغه من 

الرضع والتخلص منه بطريقة صحّية. 
•  تشاهد أحيانًا خراجات بارزة من سطح الرضع أًو نواسري خيرج منها صديد. 

•  يالحظ كذلك تضخم الغدد الليمفية فوق الرضع. 
 )166 رقم  )الشكل  مبارشة  الوالدة  عقب  بالرضع  غنغرينة  املطثّيات  مثل  امليكروبات  بعض  تسبب    •
ويشاهد يف تلك احلالة ازرقاق الرضع وتسلخ جلده مع وجود محي وأعراض تسمم عام مما قد يؤدي إيل 

موت الناقة أو برت اجلزء املصاب من رضعها.
ب ( التهاب الرضع حتت احلاد: 

•  ال توجد أعراض وبالتايل ال يتم اكتشافه إال بواسطة اختبارات التهاب الرضع مثل اختبار كاليفورنيا 
واالختبارات األخري غري املبارشة أو بعزل البكرتيا من عينات احلليب. 

ج ( التهاب الرضع املزمن: 
•  بتليف الربع املصاب أو الرضع بأكمله وتضخمه وصالبته الشديدة الشكل رقم 167(. 

•  انسداد احللامت.
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 الشكل رقم)166(. التهاب رضع غنغرين .                               الشكل رقم)167(. التهاب رضع مزمن يف ناقة.

احلكم:
إعدام كيل للذبيحة يف حالة التهاب الرضع املصحوب بحمى ومظاهر تسمم دموي وغنغرينة شديدة.   

وإعدام الرضع فقط يف احلاالت األخري.

التشخيص التفريقي:
بعد  أو  احلمل  أواخر  يف  أحيانًا  حتدث  التي  الرضع  وأوديمة  احلاد  الرضع  التهاب  بني  اخللط  عدم  جيب 

الوالدة مبارشة بسبب الضغط الناتج عن امتالء الرضع باحلليب يف النوق ذات اإلدرار العايل. 
 

(Yersinia pestis Infection): 12- عدوى الطاعون الب�سري
الصني  يف  اإلبل  يف   (Yersinia pestis) البرشى  الطاعون  ببكرتيا  اإلصابة  من  عديدة  حاالت  سجلت 
واهلند وإبران والعراق وليبيا واململكة العربية السعودية وبعض دول اإلحتاد السوفيتي السابق مثل أزبكستان 
مما  اإلبل  يف  دموي  بإنتان  املصحوب  والرئوي  الدّبيل  بنوعيه  املرض  شوهد  وقد  وتركامنستان.  وكازاخستان 
أدي إيل موهتا خالل 20 يومًا من بداية األعراض. ويعتقد أن العدوي انتقلت من اجلرذان إيل اإلبل بواسطة 

الرباغيث. 
ال يعرف بالتفصيل مدي أمهية اإلبل كمصدر للعدوى يف اإلنسان ولكن ُسّجلت إصابات بالطاعون بني 
الفالحني يف ليبيا بعد حوايل 4 أيام من قيامهم بذبح مجل )ثبتت إصابته الحقًا بالطاعون( وسلخة وأكل حلمه. 
قيامهم  بعد  بالطاعون  آخرين  نفسه ستة فالحني  الوقت  توفوا مجيعًا وعددهم مخسة عرش. وأصيب يف  وقد 
بذبح معز - ثبت أيضًا إصابتها بالطاعون - وأكل حلمها. وهناك تقارير أخري من بعض الدول يف وسط آسيا 
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والرشق األوسط تشري إيل انتقال الطاعون لإلنسان عن طريق حلوم اإلبل. كام سجلت عدوي ببكرتيا الطاعون 
يف الالما وغزال البغل. ومن هنا يتضح أن حيوانات الفصيلة اجلملية وبعض احليوانات األخري كاملعز لدهيا 

قابلية طبيعية للعدوى بميكروب الطاعون البرشي وربام كان هلا دور أكرب مما يعتقد يف وبائيات هذا املرض. 

احلكم:إعدام كيل للذبيحة.

ملحوظة: نظرًا للدور املحتمل لإلبل يف وبائيات الطاعون البرشي جيب مكافحة الرباغيث والقوارض 
يف احلظائر واملزارع التي نوجد فيها هذه احليوانات.

)Melioidosis 13- الرعوام )�سبيه الرعام؛ مر�ض ويتمور
الراعومية  الزوائف  )وتسمي  له  املسببة  البكرتيا  وعزلت  اإلبل  يف  الرعوام  مرض  مؤخرًا  اكتشف 
Pseudomonas pseudomallei( من وبائني حدثا يف تلك احليوانات يف أسرتاليا ومتّيزا بااللتهاب الرئوي وأديا إيل 

وفاة عدد من احليوانات املصابة. وهلذا الكشف أمهية بالغة حيث أن الرعوام من األمراض التي تصيب اإلنسان 
خاصة يف جنوب رشق آسيا وأفريقيا والرشق األوسط وقد زادت أمهيته يف اإلنسان يف العقدين األخريين بني 

مريض نقص املناعة املكتسب ومدمني املخّدرات. 
   

احلكم:إعدام كيّل للذبيحة.

التشخيص التفريقي:
جيب تفرقة الرعوام يف اإلبل عن مسّببات االلتهاب الرئوي األخري مثل الباستوريلة والديدان الرئوية.

خري: مرا�ض البكتريية الأ 14- الأ
تلك  يف  اجللدى  التام  تسّبب  التي   Dermatophilus congolense نوع  من  بالبكرتيا  أحيانا  اإلبل  ُتصاب 
احليوانات خاصة يف فصل اخلريف، مما تؤدي إىل نشوء أورام بارزة ومتقّرنة وتقّيح يف اجللد خصوصًا يف الظهر 
وأسفل البطن. وجيب تفرقة ذلك املرض عن القراع اجللدي والتحسيس الضوئي.  وقد وجدت كذلك أجسام 
مناعية لبكرتيا لسرتية Listeria monocytogenes يف أمصال اإلبل ولكن مل تشاهد أعراض مرضية يف احليوانات 

اإلجيابية وال تعرف حاليًا إمراضية هذه البكرتيا يف اإلبل.
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أمراض الريكتسية والمفطورات والمتدّثرات: 
(Rickettsial, Mycoplasmal and Chlamydial Diseases)

  (Rickettsial Diseases):1- اأمرا�ض الركت�سية
بينت االختبارات املصلية وجود أنواع خمتلفة من الركتسية يف اإلبل منها ركتسية Coxiella burnetti التي 
تسبب »احلمى املجهولة« يف اإلنسان واحليوان، وركتسية Cowdria ruminatum التي تسبب مرض املاء القلبي 
)اخلدر( يف املجرتات وركتسية  Anaplasma  التي تسبب مرض احلوصلة املرارية باحليوانات وغريهم من أنواع 

الركتسية.
ال توجد حاليًا معلومات كافية عن اآلثار املرضية للعدوى بتلك امليكروبات يف اإلبل ولكن األخرية تعترب 
طريق  عن  العدوى  إليه  تنتقل  والذي  اإلنسان  يف  املسالخ(  )محى  املجهولة  احلمى  لركتسية  “حاماًل” مهام 

االستنشاق أو مالمسة أنسجة اإلبل املريضة أو عن طريق رشب حليبها غري املغيل.

أ( احلمي املجهولة )محى املسالخ( يف اإلبل:
يف  وجودها  أّكدت  اإلبل  يف  املجهولة  احلمي  ركتسية  عن  للكشف  عديدة  مصلية  اختبارات  أجريت 
أفريقيا  ووسط  وتشاد  ونيجريا  واملغرب  وتونس  وأثيوبيا  وكينيا  والسودان  مرص  من  كل  يف  احليوانات  تلك 
وكازاخستان واهلند واململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية وإيران واألردن. وقد تراوحت نسبة 
اإلصابة بني اإلبل يف تلك الدول ما بني 2% إيل أكثر من 22% وكانت يف معظم األحيان ما بني 10-15%. ويف 
دراسات أجريت عيل اإلبل املجاهيم باململكة العربية السعودية بلغت نسبة اإلصابة 5,6% )صفر – %11.5( 
يف املتوسط وكانت مجيعها يف حيوانات بالغة وبنسبة متساوية تقريبًا بني اجلنسني. وقد لوحظ أن نسبة اإلصابة 
أعيل يف اإلبل املرباة يف احلظائر باملقارنة مع اإلبل يف البادية. ومل ّتشاهد أعراض مرضية أو آفات ترشحيية يف 
اإلبل املصابة باحلمى املجهولة، مما يؤكد أهنا - كغريها من احليوانات الزراعية – تقوم بدور احلامل للمرض 
وال تظهر فيها أعراض واضحة، وإن كان البعض يري أن العدوي يف اإلبل قد تزداد يف مراحل احلمل املتقدمة، 
وأن تلك احليوانات قد تتعرض أحيانًا ملضاعفات نامجة عن العدوى كاإلجهاض)1(وااللتهاب الرئوي والتهاب 

الرضع.  كام عزلت ركتسية احلمي املجهولة من حليب اإلبل. 
وقد سّجلت حاالت عديدة من احلمي املجهولة يف اإلنسان يف اململكة العربية السعودية ومما ال شك فيه 
أن لعادة رشب حليب اإلبل غري املغيل دور مهم يف انتقال املرض إيل البرش يف مناطق تربية اإلبل، خاصة وأن 
احلليب.  يف  أثناءها  ُتفرز  سنوات  لعدة  الثدي  فوق  الليمفية  العقد  ويف  احليوان  رضع  يف  تتمركز  امليكروبات 

ولكن العدوي يمكن أيضا أن تنتقل إيل اإلنسان من ذبائح اإلبل وحيوانات اللحم األخري يف املسالخ. 
)1( يف بعض املناطق تصل نسبة اإلجهاض إيل 50% يف الغنم وحوايل 10% يف املعز.
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يتم احلكم والتشخيص التفريقي كام ذكر يف البقر والغنم )ص155و255  (.

:)Heart Water  ب ( املاء القلبي )اخلدر؛
وجد هذا الداء الذي تسببه ركتسية املجرّتات Cowdria ruminatum يف اإلبل السودانية والتي ينتقل إليها 
اإلبل  قليب« ويسبب يف  »أبو  باسم  Amblyomma lepidum. وهو مغروف حمليًا  نوع  القراد من  بواسطة 
أعراضًا وآفات ترشحيية مماثلة ملا ذكر يف البقر والغنم وتنطيق عليه نفس أحكام تنفتيش اللحوم املطبقة يف 

تلك احليوانات. 
 :Anaplasma ج( عدوي

وجدت ركتسية من جنس Anaplasma يف عينات دم من اإلبل الصومالية كام وجدت يف اإلبل يف غرب 
أفريقيا ولكن مل يتم تصنيف النوع كام مل تشاهد أعراض مرضية يف اإلبل املصابة.

  
(Mycoplasmal Diseases) 2- اأمرا�ض املفطورات

من  املفطورات   بعض  ُعزلت  وقد  للغاية  شحيحة  اإلبل  يف  املفطورات  بعدوى  املتعّلقة  املعلومات  إن 
والعقد  والرئتني  األنف  من   Mycoplasma arginini مفطورة  ومنها  مرص  يف  احليوانات  لتلك  التنفيس  اجلهاز 
الليمفية املنصفية ومفطورة Acholeplasma oculi من األنف ومفطورة Acholeplasma laidlawii من املمرات 
التنفسية وكانت مجيع تلك اإلبل سليمة ظاهريًا. كام وجدت أجسام مضادة ملفطورة ذات الرئة الساري املعزى 
(contagious caprine pleuropneumonia) من العرتة 38 يف نسبة عالية من إبل يف كينيا ومل تكن احليوانات مصابة 

 )Mycoplasma mycoides( بأية أعراض مرضّية. من ناحية أخري ال يعتقد أن اإلبل قابلة للعدوى بمفطورة
التي تسّبب ذات الرئة السارى البقري أو أن هلا دورًا يف وبائيات ذلك املرض رغم إشارة بعض املراجع إىل غري 

ذلك.   
  

(Chlamydial Diseases): 3- اأمرا�ض املتدّثرات
تبني من خالل االختبارات املصلية وجود أجسام مضادة للمتدثرات (Chlamydia psittaci) يف إبل سليمة 
ظاهريا. وبلغت نسبة احلاالت اإلجيابية يف اإلبل حوايل 11% يف مرص و 4-7.7% يف تونس وحوايل 15% قي 
اهلجن و24% يف إبل الرتبية يف اإلمارات العربية العربية املتحدة ويعتقد أن مصدر العدوى الرئيس لإلبل هو 

الغنم. 
وال تعرف حاليًا أمهية عدوى املتدثرات يف اإلبل كام أن املعلومات املشورة عنها حمدودة للغاية علاًم بأن هذه 

امليكروبات تسّبب اإلجهاض يف املجرتات األخرى.
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(Fungal Diseases)   مرا�ض الفطرية 4- الأ
أ( القراع اجللدي )القوباء احللقية؛ التهاب اجللد الفطري؛ الفطار اجللدي(:

Ringworm; Dermatophytosis

اإلبل  بني  شائع  وهو  واإلنسان.  الزراعية  احليوانات  مجيع  فيها  بام  الثدي  ذوات  يصيب  جلدي  مرض 
الصغرية حتي عمر 3 سنوات ونادرًا ما يشاهد يف اإلبل الكبرية. ويتميز بظهور مناطق دائرية خالية من الشعر 

عيل جلد احليوان.
• تسّببه باألساس فطريات الشعرويات الربوقة Trichophyton verrucosum وهي فطريات مكّونة لألبواغ 
ولذا يمكنها البقاء حية يف البيئة لسنوات عديدة. كام تسّببه أحيانًا أنواع األخرى من جنس الشعرويات 
 Microsporum  وقد وصفت حالة واحدة يف الصومال ناجتة عن اإلصابة بفطريات البويغاء Trichophyton

 .spp

•  تنتقل العدوي بني اإلبل باملالمسة وبالوسائط املختلفة كاألربطة والرسوج وأدوات التطمري الخ ويساعد 
االزدحام وسوء التهوية والرطوبة واحلرارة عيل تفيش العدوى.

•  يكثر احلاالت يف فصل الصيف وتنترش رسيعا ليصل أحيانًا إيل حد الوباء بنام ينحرس أو خيتفي متامًا يف 
فصل الشتاء. 

املشاهدات قبل الذبح:
هتاجم الفطريات قصبات الشعر والطبقات السطحية للجلد ويستغرق ظهور األعراض أسبوع إيل عرشة 

أيام تقريبًا بعد التعرض للعدوى وتشمل األعراض:
•  تساقط الشعر والتهاب اجللد وخروج إفرازات من مناطق اجللد املصابة يف املراحل املبكرة للمرض. 

التالف واألوساخ تتكّون قشور ثم تتساقط تاركة مناطق  •  نتيجة الختالط اإلفرازات مع فتات اجللد 
مستديرة خالية من الشعر تتسع تدرجييا وتنترش يف اجللد )الشكل رقم 168(. 

•  تكثر اإلصابة يف منطقة الرأس – خصوصًا حول العينني واألذنني واخلطم – وكذلك يف رقبة احليوان 
وذيله وأطرافه وكتفه قد تعم اجلسم بأكمله مع مرور الوقت.       
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الشكل رقم)168(. قراع جلدي يف حايش؛ ويالحظ باجللد مناطق مستديرة خالية من الشعر.

احلكم: يفرج عن حلوم الذبيحة ما مل تكن هزيلة. وعيل العاملني اختاذ احليطة تالفيًا النتقال العدوي إليهم. 

التشخيص التفريقى:
اإلبل  يف  الشعر  وسقوط  اجللدي  لاللتهاب  املسّببة  األخري  األمراض  عن  اجللدى  القراع  تفرقة  جيب 

كاجلرب وداء القوباء اجللدي.

(Protozoal Diseases): وليات 5- اأمرا�ض الأ
  (Trypanosomiasisأ( اهليام )داء املثقبيات؛ نقانا

وهي   (Trypanosoma evansi) ايفانز  بمثقبيات  العدوى  عن  اإلبل  يف  اهلام  الطفييل  املرض  هذا  يتسبب 
 (Tabanus) مثقبيات دّمية تنتقل ميكانيكيًا بني اإلبل بواسطة الذباب املاص للدم كذبابة اخليل أو ذبابة تبانا

 .Hematobia و Liperosia والذباب من أجناس  (Stomoxys)وذبابة اإلسطبالت
يوجد املرض يف كثري من الدول األفريقية واآلسيوية والعربية التي تريب فيها اإلبل، ويتخذ أحيانًا شكاًل 
يدوم  مزمن،  شبه  أو  مزمن  األحيان  معظم  يف  ولكنه  وجيزة  فرتة  خالل  احليوان  موت  إىل  يؤدي  حادًا 
لسنوات، مسببًا هزااًل مدقعًا وفقر دم شديد للحيوان ومؤثرًا بشدة عىل إنتاجية وكفاءته التناسلية ومنتهيًا 

به إىل املوت.
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املشاهدات قبل الذبح:
. (Cachexia)هزال شديد أو دنف  •

•  فقد الشهّية.
•  مّحي متقّطعة. 

•  مظاهر فقر الدم مثل شحوب األغشية املخاطية واخلمول.
 (Gluteal muscles) ضمور العضالت خصوصًا األلوية  •

•  اضمحالل السنام 
•  عتامة القرنية وابيضاضها.

•  كثرة اإلدماع وأحيانا وجود بقع نزفية يف ملتحمة العني.
•  سقوط الوبر وخشونة اجللد وتقرنه.

•  اهلياج اجلنيس.
•  التعثر يف امليش وصعوبة النهوض.

•  أوديمة يف أسفل األرجل والصدر والبطن والصفن ونقرة العني.
•  أعراض عصبية يف بعض اإلبل تشمل تشنجات وتنكيس الرأس وعمى.

•  إسهال واضطرابات الشهية.
•  زيادة القابلية لإلصابة باإلمراض األخري كاجلرب وااللتهاب الرئوي.

املشاهدات بعد الذبح:
•  سوائل مصلية يف جتويف البطن )الصفاق( والتامور وجتاويف اجلسم األخرى.

•  استحالة بنية (Brown atrophy) لدهون اجلسم بحيث تصبح هالمية ولزجة وصفراء أو بنية اللون.
•  ضمور العضالت.

•  تضخم الطحال والكبد والعقد الليمفية 
•  أحيانًا صفار باجلثة واحتقان وأوديمة بالرئتني.

احلكم:
•  إعدام كيل للذبائح املحمومة واملصابة إصابة حادة مصحوبة بتغريات جهازية وكذلك الذبائح املصابة 

بفقر دم وهزال شديدين. 
•  اإلفراج عن الذبيحة إذا تبني شفاءها وخلّوها من مظاهر اهلزال واآلفات اجلهازية العامة وإعدام األجزاء 

املتأثرة.
•  يف حاالت اهلزال الطفيف أو األوديمة الطفيفة حتجز الذبيحة حتت التربيد ملدة 24 ساعة ثم يعاد فحصها 

ويفرج عنها إذا حتسنت حالة اللحم مع إعدام األجزاء املتأثرة.
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التشخيص التفريقي:
جيب تفرقة داء املثقبيات عن أمراض سوء التغذية واإلصابات الشديدة بديدان اجلهاز اهلضمي واألمراض 

املزمنة عمومًا وطفيليات الدم. 
 

:Theileriosis ب( داء الثالريا
تصاب اإلبل بنوع من الثالرية يسّمي الثالرية اجلملية Theileria camelensis يتطفل يف كرات الدم احلمر 
يسّبب  وال   (Hyalomma anatolicum) األناضولية  العني  زجاجية  نوع  من  القراد  بواسطة  وينتقل  لإلبل 
مرص  يف  اإلبل  يف  الثالريا  من  النوع  ذلك  وصف  وقد  الذبيحة.  يف  حمددة  مرضية  تغريات  أو  أعراضًا 
والصومال بعض دول اإلحتاد السوفيتي السابق ولكن هناك شكوك يف دقة تصنيفه خاصة بعد أن فشلت 

حماال ت إحداث عدوي جتريبية يف اإلبل بواسطة بعض أنواع الثالرية املعروفة يف احليوانات األخرى.

  )Intestinal Coccidiosis ج( األكريات املعوية )الكوكسيديا املعوية
اهلضمي  اجلهاز  يف   )Intestinal coccidiosis األمعاء  )أكرية  املعوية  الكوكسيديا  من  عديدة  أنواع  يوجد 
 E. و  E. pellerdyi؛  E. rajasthani؛  E. cameli؛  Eimeria dromedarii؛  األنواع:  تلك  ومن  للحوايش 
bacteriani و E. infundibulum . تسبب هذه األوليات إسهال )أحيانا ُمدّمم( وهزال. وقد سّجلت األنواع 

الثالثة األويل يف اململكة.
أحيانًا إيل حوايل  السعودية تصل  العربية  باململكة  بالكوكسيديا يف اإلبل  نسبة عالية من اإلصابة  وهناك 
35% وتزداد نسبة اإلصابات وحّدهتا يف املناطق من اململكة كاملنطقة الرشقية خصوصًا مع ارتفاع درجات 

احلرارة والرطوبة )من يوليو إيل أكتوبر(.    
ويتوقف احلكم عيل حالة الذبيحة.

:(Toxoplasmosis) د( داء املقّوسات
ال تتوفر معلومات كثرية عن داء املقّوسات يف اإلبل، إال أن االختبارات املصلية أثبتت وجوده يف اإلبل يف 
مناطق يف االحتاد السوفيايت السابق ومرص واهلند وأفغاتستان ونيجريا. كام ّسجلت العدوى باملقّوسات يف 
حوايل 16% من اإلبل يف اململكة العربية السعودية، وكانت نسبتها أعيل يف اإلبل املرباة يف احلظائر حيث 
تزداد فرصة االختالط بني هذه احليوانات والقطط باملقارنة مع اإلبل املرباة يف البادية. ومل تشاهد أعراض 

مرضية أو آفات ترشحيية يف أي من احليوانات املصابة ويبدو أن العدوى الطبيعية يف اإلبل غري ممرضة.  

:Balantidium coli هـ( عدوى القربية
تتطفل هذه األوليات بشكل طبيعي يف قولون اإلبل دون أن تسبب أعراض ولكنها تغزو جدار األمعاء يف 
صغار اإلبل أحيانًا مسببة التهاب معوي خماطي وأحيانًا نزيف وبعض االضطرابات اهلضمية واإلسهال. 
الغذاء  نقص  أن  ويعتقد  ذلك  وراء  األسباب  تعرف  وال  النوق.  احدي  يف  جدًا  حادة  حالة  كام ُسجلت 
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والتغيري املفاجئ للعلف والتعرض لإلجهاد وغري ذلك من العوامل التي تضعف املقاومة العامة للحيوان 
العربية  باململكة  املزارع  يف  مرباة  حوايش  يف  احلاالت  هذه  بعض  شوهدت  وقد  اإلصابة.  حلدوث  متهد 

السعودية.

:(Sarcocystosis) و( بوغّيات اللحم
وجدت بوغيات اللحم من نوع Sarcocystis cameli واملعروفة حاليًا باسم Sarcocystis camelofelis )ألهنا 
تستخدم القط كعائل هنائي واإلبل كعائل وسطي( يف عضالت القلب واملرئ يف اإلبل منذ حوايل مائة عام 
كام ُوصفت بعد ذلك أنواع أخري من بوغيات اإلبل مثل S. camelocanis التي تستخدم الكلب كعائل 
هنائي واإلبل كعائل وسطي. وقد بلغت نسبة اإلصابة هبذه البوغيات يف اإلبل املذبوحة بمسلخ الرياض 

حوايل 98% وهي أعيل نسبة إصابة ُوجدت يف اإلبل يف أي مكان.
تنتقل العدوى إيل اإلبل نتيجة البتالع األكياس البيضية املتبوغه يف العلف أو املاء امللّوث بروث الكالب 
العضالت حيث تتحوصل  باالنقسام يف جدار األمعاء ثم هتاجر إيل  البوغيات رسيعًا  القطط. وتبدأ  أو 
حتي يلتهمها العائل النهائي. وربام يكون السبب يف ارتفاع نسبة اإلصابة ببوغيات اللحم يف اإلبل خمالطتها 
اللحوم  احتامل وجود عوائل هنائية أخري من آكالت  إيل  املزارع إضافة  البادية والقطط يف  للكالب يف 

الربّية كالضباع وابن آوي يف املناطق الصحراوية.
من ناحية ثانية فإن التأثري املريض هلذه الطفيليات يف اإلبل غري واضح وقد كان االعتقاد السائد يف املايض 
املجّردة  بالعني  ُتكّون حوصالت كبرية مرئية  األنواع  أن بعض  املعروف حاليًا  أهنا ليست ممرضة ولكن 
يف اللحوم )الشكل رقم 169( مما يؤدي إيل إعدام الذبيحة. ورغم عدم وجود أعراض يف معظم اإلبل 
املصابة فقد ّوصفت نادرًا التهابات صديدية يف عضلة القلب وهزال وضعف عام يف اإلبل نتيجة إصابتها 
يف  الشديدة  اإلصابات  يف  وإجهاض  حادة  مرضية  أعرض  كذلك  ووصفت  البوغيات.  بتلك  الشديدة 

احليوانات الزراعية األخرى.   

الشكل رقم)169(. بوغيات اللحم من النوع املرئي بالعني املجّردة يف ذبيحة إبل.
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ز( أمراض األوليات األخرى:
(Tissue coccidia(باإلضافة إيل املقّوسات وبوغّيات اللحم، هناك أنواع أخري من الكوكسيديا النسيجية

مثل أوليات Besnoitia التي تتحوصل يف اجللد ولكن ال يعرف الكثري عن تأثريها يف اإلبل.

بل  6- الطفيليات الداخلية يف الإ
تتطفل أنواع عديدة من الديدان األسطوانية والرشيطية والورقية عيل اإلبل، معظمها يف اجلهاز اهلضمي، 
وتنترش بني احليوانات غالبًا بواسطة األعشاب واألغذية واملياه امللّوثة ببيض الطفيليات أو يرقاهتا؛ كام توجد 
بعض أنواع الديدان الكبدية والرئوية يف اإلبل وتصاب اإلبل كذلك باألطوار الريقية لبعض الديدان الرشيطية 
ومن أمهها األكياس العدارية )حويصالت اهلايداتيد Hydatid cysts( التي تشاهد عادة يف الرئتني والكبد)الشكل 

رقم 170(.

الشكل رقم)170(. إصابة شديدة باألكياس العدارية يف كبد إبل.

وقد لوحظ أن نسبة اإلصابة بالطفيليات الداخلية عالية جدًا يف اإلبل إال أن ظروف معيشتها يف البيئات 
الصحراوية التي تسود فيها احلرارة العالية واجلفاف معظم أيام السنة, وانتشارها يف مساحات شاسعة، وعدم 
بقاءها يف مكان واحد لفرتة طويلة ال تساعد عيل وجود تلك الطفيليات بأعداد كبرية يف أجسامها، يستثني من 
ذلك بعض األنواع مثل ديدان األنفحة  (Haemonchus longistipes) التي تسبب أحيانًا أعراضًا بالغة احلّدة يف 

اإلبل خاصة يف اإلبل الصغرية ويف مواسم القحط )الشكل رقم 171(. 
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الشكل رقم)171(. بعري مصاب بديدان األنفحة ويبدو علية اهلزال الشديد.

تصاب اإلبل كذلك بديدان الفالريا خصوصًا النوع Onchocerca fasciata الذي يتطفل حتت اجللد والرباط 
القفوي ligamentum nuchae)( والنوع Dipetalonema evansi الذي يتطفل داخل األوعية الليمفاوية واألوعية 
الدموية للرئة واحلبل املنوي واملساريقا وكال النوعني شائع يف اإلبل. كام تصاب اإلبل أحيانا بالديدان الرئوية 
الوسطية  واألطوار   )Thelazia lessei(العيون وديدان   )D. cameli و   D. filaria و   ( Dictyocaulus vivparus

للديدان الرشيطية خصوصًا األكياس العدارية (hydatid cysts) التي توجد غالبًا يف الرئة أو الكبد و كييسات 
Coenurus cerebralis التي توجد يف الدماغ. 

البقر  يف  جاء  عاّم  املسالخ  يف  عليها  واحلكم  الترشحيية  وآفاهتا  الطفيلية  اإلصابات  عالمات  ختتلف  وال 
والغنم. 

بل: 7- الطفيليات اخلارجية يف الإ
أ( اجلرب:

واهلزال  الوبر  وتساقط  اجللد  والتهاب  الشديدة  باحلّكة  يتميز  اإلبل  يف  العدوي  شديد  جلدي  مرض    •
التدرجيي وتأخر النمو وقد يؤدي - يف اإلصابات الشديدة - إيل املوت. 



313 أمراض اإلبـل

•  يشاهد يف اإلبل من مجيع األعامر ويعترب من أهم أمراضها.
•  تسّببه دويبات احللم من نوع Sarcoptes scarbie var. cameli التي تغزو طبقات اجللد العليا من اجللد 

وحتفر فيها أنفاقًا لتبيض فيها مسببة التهابًا جلدياً، وحكة وأكالن شديدين. 
•  يتمّيز هذا النوع من احللم بأنه شديد االلتصاق بعائله وال يغادره عادة رغم أنه يستطيع البقاء خارج 

اجلسم لغاية أسبوعني إذا توفرت له احلرارة املعتدلة والرطوبة العالية.  
واألربطة  األدوات  بواسطة  أو  واملريضة  السليمة  احليوانات  بني  واملخالطة  باملالمسة  العدوي  تنتقل    •
والرسوج امللّوثة أو حك اجلسم عيل أجسام صلبة ملوثة كجذوع األشجار. ويزداد انتشار املرض يف فصل 

اخلريف وينحرس خالل شهور الصيف.

املشاهدات قبل الذبح وبعده: 
للعدوى وذلك يف صورة حكة وأكالن  التعرض  أسابيع من  بعد 3-2  املرض  ّتشاهد أويل عالمات    •
شديدين. ويالحظ قيام احليوان هبرش اجللد بواسطة أسنانه أو دعكه عيل اجلدران و األعمدة و جذوع 

األشجار.
بدءًا  تنترش يف اجلسم  انتفاخات جلدية صغرية  املبكرة للمرض تكون اآلفات عيل صورة  •  يف األطوار 

بالرقبة والوجه )الشكل رقم 172( واجلنب وباطن الفخذين. 
•  يالحظ حكة شديدة لدى احليوان.

•  مع استمرار احلكة واهلرش يتساقط الوبر وتظهر مناطق عارية منه تصدر منها إفرازات التهابية ال تلبث 
أن جتف مكونة قشورًا جلدية عديدة. 

•  يف احلاالت املزمنة يصبح اجللد سميكًا ومتغضنًا ومشّققًا وتعم اآلفة )الشكل رقم 173(.
•  يفيض احليوان جّل وقته يف اهلرش بداًل عن األكل أو اخللود إيل الراحة ويصاب تدرجييًا باهلزال والضعف 

العام وفقر الدم. 
•  يؤدي إمهال العالج أحيانًا إيل حدوث عدوي بكتريية ثانوية تضعف مقاومة احليوان وجتعله أكثر عرضة 

لإلصابة باهليام واألمراض األخري مثل االلتهابات الرئوية.
ومالزميها  اإلبل  مسالخ  يف  العاملني  إيل  انتقاله  سّجل  وقد  اإلنسان  إيل  اإلبل  جرب  حلم  ينتقل   •

وحاّلبيها.          
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الشكل رقم)172(. إصابة باجلرب عىل جلد الوجه يف اإلبل.

الشكل رقم)173(. تغّضن جلد الوجه يف حالة جرب متقّدمة يف اإلبل.

:(Myiasis) ب( النغف
يتسبب هذا الداء عن تطّفل األطوار الريقية لذباب النغف عيل أنسجة احليوانات وأعضاءها حيث تتغذي 
الريقات وتنمو ثم خترج لتكمل دورة حياهتا. وتوجد أشكال خمتلفة من النغف، تصّنف غالبًا عيل حسب 
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والنغف  البطني  والنغف  العيني  والنغف  األنفي  والنغف  اجللدي  النغف  ذلك:  ومن  اإلصابة،  موضع 
املعوي ونغف اجلهاز التناسيل البويل وهكذا. كام تصّنف حسب نوع النغف وطبيعته.

إجباريًا عيل  يرقاته  تتطفل  وبعضها  ولود  واآلخر  بّياض  بعضها  النغف،  ذباب  من  أنواع عديدة  وهناك 
األنسجة احلية فقط واآلخر تتطفل يرقاته اختياريا أي تتطفل عيل األنسجة احلية أو امليتة، وينقسم األخري 

بدوره إيل نوع ابتدائي ونوع ثانوي وهكذا.
يف اإلبل، يوجد ثالثة أنواع رئيسة من النغف: نغف ذبابة اللحم (flesh myiasis) والنغف األنفي احللقومي 

 (screw-worm myiasis). ونغف الدودة احللزونية (nasopharyngeal myiasis)

ب( 1: نغف ذبابة اللحم: 
ينترش هذا النغف بني اإلبل يف اجلزيرة العربية وآسيا وأفريقيا. وكام جاء يف وصف املرض يف الغنم فإن أنثي 
لذباب تضع بيضها أو يرقاهتا يف اجلروح اجللدية كاجلروح الناجتة عن القراد، ووخز األشواك واألجسام 
احلادة، وجز الوبر والوسم الخ وحول األنف وجتاويف األذنني والرشج، ثم تتغلغل الريقات داخل اللحم 

حيث تتغذي وتنمو مسببة تلفًا شديدا وتعفنًا يف اجلرح.      
                    

املشاهدات قبل الذبح وبعده:
•  جروح كرهية املنظر والرائحة يف موضع اإلصابة.

•  وجود يرقات الذبابة داخل اجلرح.

احلكم: يسمح باستهالك حلوم الذبيحة إذا كانت بحالة جيدة بعد إزالة موضع اإلصابة. 
      

ب( 2: النغف األنفي احللقومي: 
تسببه يرقات ذبابة تسمى Cephalopina titillator وهي ذبابة واسعة االنتشار يف اململكة العربية السعودية 
وغريها من مناطق تربية اإلبل، وقد بلغت نسبة اإلصابة بريقاهتا يف اإلبل املذبوحة يف مسلخ الرياض العام 

أكثر من 67% ويف مسلخ اهلفوف حوايل 52% وعيل مستوي اململكة ككل حوايل %47.
تنجذب الذبابة إيل املخاط وتضع يرقاهتا يف فتحات أنف اجلمل، ثم تزحف الريقات إيل داخل جتاويف 
األنف حيث تتغذي عيل املخاط وفتات األنسجة املدمرة وتكرب إيل الطور الثالث )الشكل رقم 174(، قبل 

أن خترج عندما يعطس احليوان عطسة قوّية. 
بسبب األشواك  للحيوان، وذلك  األنف ضيقًا وهرشًا شديدين  أثناء جتواهلا يف جتويف  الريقات  تسبب 
تنقل  وقد  منها،  للتخلص  حماولة  يف  بعنف  رأسه  هيز  البعري  جتد  ولذا  الريقة،  جسم  تكسو  التي  العديدة 
الريقات بعض امليكروبات املمرضة )مثل ميكروب احلمي الفحمية( أحيانًا إيل جسم احليوان. كام تزحف 

أحيانا عرب التجاويف األنفية حتي تصل إيل اجلمجمة، ُمسّببة التهابًا يف سحايا املخ.  
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الشكل رقم)174(. يرقات الطور الثالث للنغف األنفي احللقومي داخل التجويف األنفي لإلبل. الحظ األشواك التي تغطي جسم الريقة.

املشاهدات قبل الذبح:
     كثريًا ما تكون األعراض غري واضحة إال يف اإلصابات الشديدة نسبيًا والتي تسّبب األعراض التالية:

•  سيالن خماطي من األنف.
•  هز الرأس بشدة وبشكل متكرر.

•  شخري.
اإلبل  أجسام  عيل  بالرأس  الضغط  وأحيانا  متكرر  بشكل  الرأس  وهز  والعطاس  الضيق  عالمات    •

األخري. 
•  يف حالة وصول الريقات إيل املخ، قد تشاهد أعراض عصبية. 

املشاهدات بعد الذبح:
•  تقترص اإلصابة غالبًا عيل جتويف األنف حيث تسبب الريقات التهابًا مزمنا وقروح يف خماطية األنف.

• التهاب السحايا يف حالة وصول الريقات إيل جتاويف الدماغ.    

احلكم:يسمح باستهالك حلوم الذبيحة بعد التخلص من األجزاء املصابة

ب( 3: نغف الدودة احللزونية: 
Chysomya betzziana وهي منترشة بكثرة يف اململكة وتشبه تأثريها ما ذكر يف  تسببه يرقات ذبابة تسمى 

الغنم وينطبق عليها احلكم نفسه )ص276 (. 
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الفصل السابع

التعرف على ذبائح الحيوانات وخصائصها

التعرف على ذبائح الحيوانات 

يوجد عدة وسائل أو طرق فحص ظاهري قد يستعني هبا مفتش اللحوم يف حتديد نوع الذبيحة )ضأن، 
احليوانات  لذبائح  وصف  ييل  وفيام  للبيع.  املعروض  اللحم  مصدر  أو  التقريبي  وعمرها  إبل(  أو  بقر  ماعز، 

حسب النوع:
 

الضأن
حلم احلمل الصغري 

حلم ناتج من حيوان غنم )ذكر أو انثنى( يقل عمره عن 12 شهرًا وتتصف ذبيحته بالتايل:
صغرية احلجم.   •

عظامها صغرية ولينه وذات لون فاتح.   •
مفاصل قوائمها األمامية قابلة للكرس بسهولة .   •

التي  الطبقة اخلارجية  تتميز  امللمس كام  ناعمة  أبيض،  الدهن اخلارجية والداخلية ذات لون  طبقات   •
حتمي الدهن بكوهنا رقيقة وذات لون كريمي أو وردي فاتح. 

يطلق اسم حلم ) لباين ( أو حلم ) ربيعي ( عىل اللحم الناتج من حيوان عمره من 3 إىل 5 شهور ويتميز   •
بلونه الفاتح وبطراوته.

حلم الضأن احلويل 
حلم ناتج من حيوان غنم )ذكر أو أنثى ( يرتاوح  عمره ما بني 12 و 20 شهرًا، وتتميز ذبيحة احلويل عن 

ذبيحة احلمل الصغري باأليت:
عظامها أكثر صالبة.   •

األمحر  إىل  الفاتح  األمحر  من  اللحم  لون  ويتدرج  طراوة  وأقل  خشونة  وأكثر  لونًا  أغمق   حلومها   •
الغامق.
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•  طبقات الدهن اخلارجية أكثر سمكًا، أما طبقات الدهن الداخلية فهي أكثر كمية ويميل لوهنا إىل اللون 
الكريمي.

•  أبعاد الذبيحة أطول وأعرض من ذبيحة احلمل الصغري ويمكن تكسري مفاصل القوائم األمامية بسهولة 
ويتصف مكان الكرس عادة بكونه خشنًا ومساميا وإذا كان هناك صعوبة يف كرس املفصل فانه يستدل من 

ذلك عىل أن الذبيحة هي حليوان ناضج.

حلم الضان البالغ )الناضج(
حلم ناتج من حيوان غنم )ذكر أو أنثى ( يزيد عمره عىل 20 شهرَا وتتميز ذبيحة الضأن البالغ باأليت:

•  انبساط الذبيحة وصعوبة كرس مفاصل القوائم األمامية فيها نظرَا لزيادة درجة صالبتها
•  لون حلمها أمحر غامق.

البقر 
حلم العجول الصغرية 

حلم ناتج من ذكور أو إناث حيوانات البقر التي عمرها من 3 إىل 12 شهرًا وتتميز ذبائحها باأليت:
•  لون حلومها امحر يميل إىل الرمادي.

•  الدهن ذو قوام أكثر صالبة من دهن العجل أللباين.
•  عظام ضلوعها اقل امحرارا من عظام ضلوع العجل أللباين.

حلم البقر الكبرية 
حلم ناتج من إناث او ذكور البقر عمرها يزيد عىل عامني وتتميز ذبائحها باأليت:

•  لون حلومها امحر داكن.
•   لون عظام ضلوعها ابيض وذات قوام صلب.

الجمال  
تتميز ذبائح اجلامل عن ذبائح احليوانات األخرى باأليت:

•  طول األطراف والعنق.  
•  عدم بروز احلارك (Wethers) ويوجد قرص أسفل املنطقة الصدرية )يطلق عليه الوسادة الصدرية(. 

•  اجلذع قصري والبطن مستديرة. 
•  وجود السنام وتركز الدهون به. 

وتقسم ذبائح اجلامل تبعا لعمرها كاأليت: 
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حلم مجل لباين :حلم ناتج من ذكور أو إناث اجلامل التي عمرها أقل من 18 شهرا )حقي( وتتميز ذبائحها بان 
حلومها ناعمة امللمس )قطيفي( ولوهنا وردي فاتح وطرية جدا ولون عظام ضلوعها امحر غامق. 

حلم اجلامل الصغرية )حايش( :حلم ناتج من ذكور أو إناث اجلامل التي عمرها من 18 شهرا إىل 36 شهرا 
وتتميز ذبائحها بان حلومها ناعمة امللمس ولوهنا أمحر يميل إىل الرمادي وطرية ولون عظام ضلوعها أمحر. 

حلم اجلامل املتوسطة :حلم ناتج من ذكور أو إناث اجلامل التي عمرها أكثر من  36 شهرا واقل من 50 شهرا 
وتتميز ذبائحها بان حلومها اقل نعومة وعصريية وطراوة من حلوم اجلامل الصغرية ولون عظام ضلوعها يميل 

اىل البياض. 
ناتج من ذكور أو إناث اجلامل التي عمرها أكثر من 50 شهرا وتتميز ذبائحها بان  حلم اجلامل الكبرية :حلم 
وقوامها  ابيض  ضلوعها  عظام  ولون  املتوسطة  اجلامل  حلوم  من  طراوة  واقل  سميكة  وأليافها  خشنة  حلومها 

صلب.

تحديد خصائص ذبائح الحيوانات 
إن لكل نوع من ذبائح احليوانات خصائص معينة ختتلف من حيوان آلخر حسب النوع واجلنس والعمر، 
ملنع  وذلك  املختلفة  بخصائصها  اللحوم  عىل  التعرف  اللحوم   ومفتيش  واملراقبني  املرشفني  عىل  يتعني  وهلذا 

التالعب والغش. ومن اخلصائص التي يمكن أن تستخدم لتميز ذبائح احليوانات بعضها عن بعض األيت:

اأوال: العمر 
إن حتديد عمر الذبيحة  ذو أمهية بالغة ملشرتي اللحوم حيث ان جودة اللحوم تتمثل يف حلوم احليوانات 
السن  فاحليوانات صغرية  الطراوة والعصريية.   ناحية  احليوان قلت جودة حلمه من  زاد عمر  الصغرية وكلام 
حلومها ذات جودة عالية مقارنة بمثيالهتا املسنة، وذلك لقلة األنسجة الضامة والدهون هبا. ويمكن أن حيدد 
عمر الذبيحة عن طريق القرون أو األسنان )التسنني( وبالتايل وجود رأس الذبيحة مهم يف هذه احلال، وقد 

تستخدم العظام أيضا لتحديد العمر التقريبي للذبيحة. 

أ( حتديد العمر عن طريق  القرون 
العمر، وذلك عن طريق حساب عدد احللقات  باألبقار يف حتديد  القرون وخاصة  يمكن االستفادة من 
املوجودة يف القرن مع عدم اخللط بينها وبني التعرجات خاصة املوجودة عند جذر القرن )التي تشري إىل 
إن احليوان قد عاين يف فرتة معينه من سوء التغذية(. تظهر احللقة األوىل يف القرن بعد مرور سنتني، وهلذا 
عند حتديد العمر عن طريق احللقات جيب إضافة )1( إىل عدد احللقات، فمثال إذا كان عدد احللقات أربعة 

جيب إضافة )1( ليصبح العدد الكيل مخسة وهذا يعادل مخس سنوات. 
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ويمكن استخدام املعادلة التالية حلساب العمر من القرون
عمر ذبيحة احليوان = عدد احللقات املشاهدة عىل القرون +1 

أو:  عدد احللقات ماعدا احللقة األوىل +2
ب( حتديد العمر عن طريق األسنان )التسنني(

يمكن أن يقدر العمر يف حيوانات الذبح املختلفة عن طريق األسنان وخاصة القواطع. 
البقر: حيدد عمر ذبيحة البقر عن طريق خروج وتبديل القواطع التي ختتلف مدة تبديلها حسب اجلنس 

.(Corners) والساللة وكذلك طريقة التغذية. ويبدو هذا االختالف جليا يف القارضني
باللثة  اتصاهلا  عند  عنق  هبا  ويوجد  بياضا  وأكثر  احلجم  صغرية  بأهنا  )املؤقتة(  اللبنية  األسنان  وتتميز 
)جاروفية الشكل(، وأما األسنان الدائمة فتتميز بأهنا عريضة واقل بياضا )صفراء( وال يوجد هبا عنق. 
وتقسم األسنان  إىل القواطع واألنياب والرضوس. ويعتمد التسنني باألبقار بدرجة  أساسية عىل القواطع 

وهي بحسب ترتيبها كالتايل:  الثنايا، الرباعيان، السداسيان، القارضان وعددها أربعة أزواج. 

األسنان اللبنية توزع كالتايل عىل أساس      ) الفك العلوي (   :
                                                                               ) الفك السفيل(    

             القواطع                   قبل الطواحن                      الطواحن 
             0            3                                   3   =  6   املجموع = 20 سنًا

14      3                                     3                                        8             

أما األسنان  الدائمة فتوزيعها كالتايل 

                0                         6                                     6   =  12     املجموع = 32 سنًا
20        6                                     6                                        8                

وبعد تبديل القواطع مجيعًا يمكن أن يعتمد حتديد العمر عىل درجة تأكل السطح العلوي للقواطع ومدى 
بالثنايا عند عمر 6  سنوات وبالرباعيني عند 7 سنوات  الرقبة  اللثة. فرتى تلك  ظهور رقبة السن فوق 
وبالسداسيني عند 8 سنوات وبالقارضني عند 9 سنوات . وجيب ان يفرق بني تاكل القواطع نتيجة العمر 
املتقدم )10سنوات( وبني األسنان أللبنية عمر )1.5سنة(  ويمكن التفريق عن طريق رؤية جذور األسنان 
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يف احليوانات املسنة نتيجة انكامش اللثة بتقدم العمر )اجلدول رقم1-7(. 

اجلدول رقم)7-1( حتديد عمر ذبيحة احليوان عن طريق القواطع )وبعض األنياب(  

األسناننوع ذبيحة احليوان

القارحانالسداسيانالرباعيانالثنايا

3.5-4 سنة3 سنة2-2.5 سنة1.5-2 سنةبقر

3.5-4 سنة2.5-3 سنة1.5-2 سنة1-1.5غنم

األغنام:  توجد األسنان اللبنية يف األغنام عند الوالدة أو بعد وقت قليل وتظل إىل أن يصري عمر احليوان 
اقل من سنة وعند تغذية األغنام عىل اجلذور اجلافة تتكرس بعض القواطع قبل ان يصل احليوان عمر عام 
واحد. وتظهر فجوة بني الثنايا يف عمر 6 سنوات. وتستخد معادلة األسنان كام يف حالة األبقار. أما املاعز 

فتتبدل مجيع قواطعها عند عمر 4 سنوات )شكل رقم 175( . 

             

               

                                         قواطع لبنية مؤقتة                              زوج من القواطع املستديمة ) 24 شهر (

            

     

       زوجان من القواطع املستديمة ) 36شهر(                                   ثالث أزواج من القواطع املستديمة )3.5 ـ 4أعوام(
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الفم املكتمل

الشكل رقم )175(:  التسنني يف األغنام

ج( حتديد عمر الذبيحة عن طريق العظام 
دد عمر ذبيحة احليوان عن طريق العظام إذا كان رأس الذبيحة غري متاح ويعتمد تقدير العمر  يمكن أن حيحُ

يف هذه احلالة عىل األيت:
1- درجة التعظيم 

تالحظ درجة التعظيم يف بعض أجزاء اجلهاز العظمي وخاصة األجزاء الغرضوفية يف النتوء الغرضويف 
ألشواك الفقرات اخلمس الظهرية األول ويمكن التعرف عىل درجة التعظيم حسب اجلدول التايل: 
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اجلدول  رقم)2-7(: تعظم الغضاريف املوجودة يف أشواك الفقرات الظهرية اخلمس األول يف البقر
اخلصائصالعمر بالسنوات

وطرية سنة امحر  لون  وذات  العظام  عن  جيدا  وحمددة  ومتأللئة  بيضاء  غرضوفيه،  كلها  الشوكة  ترى 
امللمس .

ظهور بقع محراء من العظام )متعظمة ( يف الغرضوفسنتان

يتحول هذا الغرضوف إىل اللون الرمادي وتتزايد تلك البقع احلمراء املتعظمه ثالث سنوات

متتد األجزاء املتعظمة لتصبح تلك األجزاء أكثر من الغرضوف أربع-مخس سنوات

يتحول الغرضوف إىل عظام صلبة عىل الرغم من أن اجلزء الفاصل )احلد الفاصل( بينه وبني جسم ست سنوات
الفقرة واضحة .

2- العظم الوركي العاين
يالحظ عند التقاء عظم الورك والعانة أهنا تحُقطع بالسكني حتى عمر ثالث سنوات واكرب من ذلك العمر 

ال يمكن أن تتقطع إال باملنشار. 
3- النخاع العظمى  

العظمى األصفر تدرجييا. تتحول غضاريف  بالنخاع  بالفقرات  العظمى األمحر املوجود  النخاع  يستبدل 
عظام الفقرات الطويلة يف األبقار املسنة من القوام الطري الغرضويف ذو اللون األمحر إىل عظام ذات قوام 

صلب ولون أبيض كر يمي كام بالدائرة الصفراء يف الشكل التايل:
 

      

                                                  )أ(                                                                                                           )ب(
الشكل رقم )176(: )أ( عظام فقرات ظهرية لذبيحة حيوان كبري، )ب( لذبيحة حيوان صغري
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4- الغضاريف القصية 
القوام  من  تتحول  أي   ( التعظم  يف  تبدأ  والتي  القص  عظام  بني  املوجودة  الغضاريف  تلك  هبا  ويقصد 

الغرضويف إىل القوام العظمي( بتقدم عمر احليوان.
 (Ridges) يف حالة األغنام واحلمالن صغرية السن : يرى عند كرس مفصل الركبة أو املشط أربع حدبات
كأسنان املنشار ناعمة وقرمزية اللون أما يف األغنام املسنة مثل الكباش أو النعاج فريى سطح املفصل خشنا 

وال يوجد به أي نوع من السوائل وجاف وذو لون ابيض كريمي كام يف الشكل رقم )177( التايل: 

      

 
    

         اكرب من 24 شهر           من 2ـ14 شهر                                         قليل االمحرار، جاف، قايس لون امحر رطب

A مفصل القدم يكون يف احليوانات الصغرية مثل املشط كام يف الشكل

الشكل رقم )177(: مفصل الركبة أو املشط لذبائح األغنام

ثانيًا: اللحوم و الدهون 
 حلوم األبقار 

خيتلف لون اللحم حسب جنس احليوان املذبوح وعمره. حلوم الثريان صغرية السن يكون لوهنا امحر باهتًا أو 
طوبيًا وذا مظهر جذاب. وبتقدم عمر احليوان يصبح لون اللحم داكنًا  وتصبح احلزم العضلية كثيفة ويزيد 

التعريق )الدهن بني األنسجة العضلية(، أما حلوم ذكور األبقار املسنة فيبدو سطحها جافا وذو لون داكن.
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املسنة  ابيض كريمي وملمس صلب واألبقار  أو  ابيض  لون  ذا  السن يكون  الصغرية  األبقار  إناث  دهن 
تكون دهوهنا صفراء داكنة اللون وطرية امللمس. 

حلوم اجلامل
بالنسيج  تتميز حلوم اجلامل بلوهنا األمحر الوردي وأليافها العضلية العريضة املرتابطة مع بعضها البعض 

الضام الكثيف وذو نسبة تعريق قليلة. 
ومنطقة  السنام  الدهون يف  وتتجمع  الكريمي  امللحوظة ولونه األصفر  بنعومته  يتميز  اجلامل  ذبائح  دهن 

القص ) الدوش( واقل تواجد هلا حول الكليتني. 
حلوم الضأن 

وذو  امللمس،  وصلبة  دقيقة  الياف  وذات  الداكن  األمحر  إىل  الباهت  األمحر  باللون  الضأن  حلوم  تتميز 
نسبة تعريق ألبأس هبا ويرتكز الدهن يف الذيل )االليه(. ويف احليوانات املسمنة جيدًا يرتسب الدهن بني 

العضالت بكميات أكرب. 
يتميز دهن الضأن بلونه األبيض وقوامه الصلب ورائحته املميزة. 

حلوم املاعز 
تشابه حلوم املاعز حلوم الضأن، إال أن الدهن الكلوي كثيف عىل الرغم من أن كمية الدهن حتت اجللد قليلة 
وال يوجد دهن بني العضالت وتتميز حلوم املاعز برائحتها املميزة )رائحة بول ذكر املاعز ( والدهن حتت 

اجللد لزج القوام لوجود مادة لزجة حتت اجللد مما يودي إىل التصاق بعض الشعر عىل سطح الذبيحة.

اجلدول رقم )3-7(: التفريق بني ذبيحة الضأن واملاعز

ذبيحة املاعزذبيحة الضأنوجه املقارنة

حمدب واقل يف اللحم مستدير وممتلئ باللحم الظهر واحلارك 

مسطح عىل اجلانبني برمييل الشكلالصدر 

رفيععريض ودهنيالذيل

ضعف طول عظام املشط1.5 طول عظام املشطالكعربة

منحنية عظام اللوح علوية  شوكة  وذات  قصري 
للخلف وسميكة 

ذات رقبة واضحة والشوكة مستقيمة وضيقة 

رفيعه وحادة احلافة سميكة واسطوانيةالعجز

امحر غامق وذو ألياف عضلية سميكة ورائحته مميزة، ولزوجة امحر فاتح) وردي( ورقيق امللمساللحم 
النسيج حتت العضيل مما يودي اىل التصاق بعض الشعر به.





املصطلحـــــات

8





331

المــصـطـلـحـات

Elementaryابتدائي

Visionإبصار

Axillaإبط

 Aortaأهبر
Leukemiaابيضاض الدم

Excitement, excitationإثارة

Obligatory, obligateإجباري

Retentionاحتباس

Infarction, infarctاحتشاء

Congestion, engorgementاحتقان

Visceraأحشاء

Urethraاحليل  )قناة جمرى البول(

Cryptorchidismاختباء اخلصية

Convulsionاختالج

Conception, fertilizationإخصاب

Diuresisإدرار البول

Melanoblastosisمالين

Inguinalأريب

Infiltrationارتشاح

Wheeze, wheezingأزيز

Asbestosأسبست

Homeostasisاستتباب ذايت

أ
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Dropsy, hydropsاستسقاء؛ وذمة؛ أوديمة. 

Susceptibility, dispositionاستعداد

Recumbencyاستلقاء

Cultivationاستنبات

Abscission, eradication, excisionاستئصال

Acetoneأسيتون

Inclusionاشتامل

Escherichiaإرشيكية

Entropyاعتالج

Arthrogryposisاعوجاج املفصل

Caecum, typhlonأعور

Cecalأعوري

Prostrationإعياء

Agarأغار

Lesionآفة

Secretionإفراز

Secretoryإفرازي

Acquisitionاكتساب

Ecthymaاكثيمة

Coccidiumأكرية

Adhesionالتصاق

 Glutealألوي
Hydrationإماهة

Pathogenesisإمراض

Pathogeneticإمرايض

Pathogenicityإمراضية

Enterobacteriaceaeأمعائيات

Germinationإنبات؛ إنتاش

Sepsisإنتان

Prevalenceانتشار

Dissolution, lysisانحالل

Atelectasisانخامص
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Pigmentationانصباغ، تصّبغ

Embolismانصامم

Exhaustion, lassitudeإهناك

Involutionأوب

Babesia, Piroplasmaيابسية

Portalبايب

Prodromeبادرة

Amputationبرت

Pustularبثري

Epididymisبربخ

Knuckleبرمجة

Pulex, fleaبرغوث

Porphyriaبرفرية

Porphyrinبرفرين

Brucellacceaeبروسيالت

Brucellaبروسيلة

Leptospiraبريمية

Pasteurellaبستوريلة

Bulbar, bulbousبصيل

Endotheliumبطانة

Reticuloendotheliumبطانة شبكية

Endothelialبطاين

Clitorisبظر

Macula, macule, spot, tacheبقعة

Phagocytosisبلعمة

Phagocyteبلعمية

Bilirubinبيلريوبني

Pupilبؤبؤ

Focusبؤرة

Sporeبوغ

ب
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Endosporeبوغ داخيل

Hematuriaبيلة دموية

Mottlingتبقع، تربقع

Sporulationتبّوغ

Inhibitionتثبيط

Caseationجتبن

Bactermiaجترثم الدم

Belching, eructationجتشؤ

Photosensitizationحتسيس ضوئي

Mummificationحتنط

Vesiculationحتوصل

Dyspepsiaختمة

Tuberculosisتدرن

Hemothoraxتدّمي اجلنبة

Agglutinationتالزن، تراص

Precipitationترسيب

Spasmتشنج

Exposureتعرض

Ulcerativeتقرحي؛ مسّبب للقروح

Cornification, keratinizationتقرن

Suppuration, pyogenesisتقيح

Sacculationتكّيس

Clumpingتالزن

Immunizationمتنيع

Degenerationتنكس

Steatosisتنكس دهني

Hyalinizationتنكس زجاجي

Lacerationهتتك

ت
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Epiploon, omentum NAثرب

Wartثؤلول

Parietal; muralجداري

 Bursaجراب
 Follicle, folliculusجريب
Molecularجزيئي

Palpationجس

Clot, coagulumجلطة

Anthrax, charbonاجلمرة اخلبيثة

Pleuraجنبة )غشاء اجلنبة(

Fetus, foetusجنني

Fetal, foetalجنيني

Systematicجهازي

 Ureterحالب
Carrierحامل

Petechiaحرب

Petechial, exanthematousحربي

Ascitesحبن

Granule, pelletحبيبة

Granulomatousحبيبومي

Granularحبيبي

Dystrophy, dystrophiaحثل

Calculiحىص

Incubationحضانة

Papuleحطاطة

Papularحطاطي

ث

ج

ح
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Papulopustularحطاطي بثري

Papulovesicularحطاطي حويصيل

Pruritisحكة

Lysisحل

Oropharynxحلقوم

 Papillaحليمة
Papillary; Papilliformحليمي

اض Acidosisحمُ

اىض Acidoticحمُ

Acidophil, oxyphil, eosinophilحضة

Benign, innocentحيد

Palate, palatum, uraniscusحنك

 Pelvisحوض
Squint, strabismus, tropiaحول

Metaplasiaحؤول نسيجي

Vesicula, vesicleحويصلة

Vesicularحويصيل

-Pyelo-, pyelحوييض )سابقة(

Vitalityحيوية

 Flank, latusخارصة

Abscessخراج، خراجة

Raleخرخرة

Edemaخزب

Biopsyخزعة

Paresisخزل

Hemoglobinخضاب الدم

Afterbirthخالص

Ketosisخالل

Fibrocyteخلية ليفية

خ
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Infectionمخج

Filamentousخيطي

Filiformخيطي الشكل

Disease, maladie, sickness, malداء

Rickettsiosisداء الريكتسيات

Salmonellosisداء السمونيالت

Sporothrcosisداء الشعريات املتبوغة

Actinomycosisداء الشعّيات

Trypanosomiasis; trypanosomiasisداء املثقبيات

Trematodiasisداء املثقوبات

Trichomoniasisداء املشعرات

Toxoplasmosisداء املقوسات

Bufferدارئة

Gliosisدباق

Miliaryدخني

Goiterدراق

Brain, encephalonدماغ

Lacrimationدمعان )إدماع(

Cachexiaدنف

Helminthic, vermian, verminousدودي

Circulatoryدوراين

Pleurisy, pluritisذات اجلنب

Pleuropneumoniaذات اجلنب والرئة

Bipolarذو قطبني

Dipteraذوات اجلناحني

Anatoxine, toxoidذوفان

Toxinذيفان

د

ذ
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Nystagmusرأرأة

Multicepsرأساء

Meliodosisراعوم

Atresiaرتق

Carpusرسغ

Transudationرشح

Contusionرض

Trauma, traumatismرضخ

Tremorرعاش

Farcy, glandersرعام

Clonicرمعي

Saprophyticرمي

Rickettsiaريكتسية

Pseudomonasزائفة )بكرتيا الزوائف(

Hyaline; vitreousزجاجي

Injectionزرق

Livor mortisزرقة رمية

Arsenicزرنيخ

Exhalation, expirationزفري

 Synoviaزليل

Synovialزلييل

Rancidityزنخ

Sebaceousزمهي

Rosetteزهرية

Pseudomonadaceaeزوائف )فصيلة بكرتيا الزوائف(

Transmissibleساري

ز

س

ر
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Etiologyالسببيات )علم املسّببات(

Toruliform, beadedسبحي

Meninges, velamenta cerebriسحايا

Carcinomaرسطانة

Tinea, ringwormسعفة؛ قراع جلدي

Marasmusسغل

Pthisis, tuberculosisسل

Gram-negativeسلبي الغرام

Salmonellaسلمونيلة

Tuberculinسللني

Periosteum, periodontium NAسمحاق

Grayسنجايب

Alveolus; socketسنخ

-Alveoloسنخي

Ionشاردة

Reticuloendothelialشبكي بطاين

Lipidosisشحام

Trichophytonشعروية؛ الشعروبة

Actinomycesشعّية؛ البكرتيا الشعية

Telangiectasis; telangiectasiaشعريات متوسعة

Endocardiumشغاف

Fastصائم

Hemochromatosisصباغ دموي

Shockصدمة

Torticollis, wry neckصعر

 Peritoneumصفاق
Peritonealصفاقي

 Laminaeصفائح

ش

ص
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Autopsy, necropsy, postmortemصفة ترشحيية

 Scrotumصفن
Sclera, scleroticصلبة

Emboliصاّمت

Embolusصّمة

Atrophia, atrophy, wastingضمور

Externus, externalظاهر؛ خارجي

Phenomenonظاهرة

Tibiaظنبوب

Epitheliumظهرة؛ طالئية

Dorsal, dorsalis; tergalظهري

Ephemeral, transient, transitory, transitionalعابر

Opacityعتامة

 Perineumعجان
Perinealعجاين

Sacrumعجز

Hydatidعداري

Contagionعدوى

Multilocularعديد املساكن

Isolation, segregation, insulationعزل

Dysphagiaعرس البلع

Dysuriaعرس البول

Dyskinesiaعرس احلركة

Dystociaعرس الوالدة

Juice, sapعصارة

Bacterioidعصواين

ع

ض

ظ
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Bacillaceaeعصوائيات

Bacillusعصوية

Myometriumعضل الرحم

Duodenumعفج؛ اثني عرش

Nodulus, noduleعقيدة

Nodularعقيدي

Reversibleعكوس

Illness, affection, ailmentعلة، اعتالل

Cesareanعملية قيرصية

Cervixعنق الرحم

Staphylococciعنقوديات

Cervical, cervicalisعنقي

Deficiency diseaseعواز

Deficiencyعوز

Normalityعيارية

Nauseaغثيان

Adenoidغداين

Glandularغدي

Gram stainصبغة غرام

Sarcomaغرن

Membrana, membraneغشاء

Pseudo-membraneغشاء كاذب

Cartilage, cartilageغرضوف

Creaseغضن، تغضن

Sheathغمد 

Prepuceغمد القضيب

Comaغيبوبة

Fibrinفربين

غ

ف
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Fibrinousفربيني

Fibrinopurulentفربيني قيحي

Hernia; ruptureفتق

Macroscopic (gross) examinationفحص عياين

Thighفخذ

Femoralفخذي

sporadicفرادي

Hyperplasiaفرط تنسج

Purpuraفرفرية

 Lobe, lobusفص

Lobarفّص

Lobulus, lobuleفصيص

Lobuliفصيصات

Lobularفصيص

Familyفصيلة

Anemiaفقر دم

Vertebraeفقرات

Vertebraفقرة

Vertebralفقري

Virulenceفوعة

Supramammaryفوق الثدي

Antenatal, prenatalقبل الوالدة

Catheterقثطارة

Hyalommaالقراد الزجاجي العني

Balantidium coliالقربية القولونية

Corneaقرنية

 Irisقزحية
Anorexiaقهم؛ عدم الشهية لألكل

Pusقيح

Pyemicقيحمي

ق
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Purulentقيحي

Ankleكاحل

Immunosuppressionكبح )كبت( املناعة؛ كبت مناعي

Hepar; liverكبد

Sulfurكربيت

Glomerulusكبيبة

Omoplata, scapulus; shoulder bladeكتف

Scapularكتفي

Bruise, ecchymosisكدمة

Rumen; pauchكرش

Subcrepitation, crackingكركرة

Erythrocytesكريات حر

Globule, corpuscleكرية

Leukocyte, leucocyteكرية بيضاء

Tetanusكزاز

Curettageكشط

Kidneyكلوة، كلية

Latencyكمون

Cavernousكهفي

Coxiellaالكوكسيلة

Cysticercoidكيسانية مذنبة

Cystكيسة

Sporocystكيسة أبواغ

Cysticercusكيسة مذنّبة

شّوكة Echinococcus cystكيسة ممُ

Involuntaryال إرادي

Ornithodorusالدغ الطري )من فصائل القراد(

Lxodesقراد اللبود

ك

ل
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Listeriaلسرتية

Salivaلعاب

 Fasciaلفافة
Ileum NAلفائفي

Vaccine, vaccinum, vaccinلقاح

Lymphocyticملفاوي

Fibrousليفي

Osteomalaciaلني العظام

Aqueous, hydrousمائي

 Oophoron, ovary, ovariumمبيض

Ovarianمبييض

Chlamydiaceaeمتدثرات

Chlamydiaمتدثرة

Isochronousمتزامن

Pleomorphic, pleomorphous, polymorphicمتعددة األشكال

Polyvalentمتعدد التكافؤ

Mycobateriumمتفطرة

Intermittentمتقطع

Proteusاملتقلبة )من أجناس البكرتيا(.

Complementمتممة

 Fluctuant, undulantمتموج
Fasciola hepaticaمتورقة كبدية

Endemicمتوطن

Stiffمتيبس

Bladder, urocyst, vesicaمثانة

Trypanosomesمثقبيات

Trypanosomaمثقبية

Ruminantجمرت

Microscopicجمهري

Mucusخماط

م
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Mucopusخماط قيحي

Seromucusخماط مصيل

Mucopurulentخماطي قيحي

Mucosaخماطية

Cerebralخمي؛ دماغى

 Cerebellumخميخ
Cholecyst, gallbladderاملرارة

Cholecystic, biliaryمراري

Coenurusمرأسة

Fatal diseaseمرض قاتل

Morbidityالنسبة املرضية

Muscle relaxantمرخي عضالت

Esophagusمريء

Cultureمزرعة

 Glottisمزمار
Chronicمزمن

Mesenterium, mesenteryمساريق

Antigenمستضد

Transverse, transversesمستعرض

Colonyمستعمرة

Rectumاملستقيم

Supine; recumbentمستلقي

رسطن Cancerogenic, carcinogen, carcinogenicممُ

Analgesicمسكن

Inclusion bodiesمشتمالت )أجسام اشتاملية(

Trichomonasمشعرة

Echinococcusمشوكة

Placentaمشيمة

Anticoagulantمانع التخثر

Antimicrobial, antibacterialمضاد اجلراثيم

Antacidمضاد احلموضة

Antifungalمضاد الفطور
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Clostridiumمطثية

Gut, intestine, intestinumمعى

Coefficient; rateمعامل

Mortality; mortality rateمعدل الوفيات )نسبة النفوق(

Contagiousمعدي

-Enteroمعوي

Colicمغص

Enucleatedمفصوع

Mycoplasmaمفطورة

Resistanceمقاومة

Toxoplasmaمقوسة

Tonicمقوي

Controlمكافحة

كتسب Acquiredممُ

Curet, curetteمكشطة

Cocciمكورات

Enterococciمكورات معوية

Pneumococcusمكورات رئوية

Diplococcusمكورة مزدوجة

Enterococcusمكورة معوية

-Melanoمالين

Melanomaورم مالين

Conjunctivaملتحمة العني

Palliativeملطف

Contaminantملوث

Stillbornمليص

Encapsulatedممحفظ

Pathogen, pathogenicممرض

Lethal, mortal, fatalمميت

Culture mediaمنابت

Immunityمناعة

Immunologicمناعي
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Ectopicمنتبذ

Falciformمنجيل

Premonitoryمنذر

 Mediastinumمنصف
Mediastinalمنصفي

Vaginoscopeمنظار املهبل

Vaginaمهبل

Vaginalمهبيل

Tranquilizerمهدئ

Positiveموجب؛ إجيايب

Noxiousمؤذي

Moraxellaموركسيلة

Situs, siteموضع

Topicalموضعي

-Hydr-, hydroموه

Hydropsموه

Hydropericardiumموه التامور

Hydrothoraxموه الصدر

Predisposingمؤهب

Attenuatedموهن؛ مضعف

Fistula, syrinxناسور

Vectorناقل اجلرثوم

Stellateنجمي

-Leptoنحيف
Bleeding, hemorrhage, haemorrhagiaنزف

Hemorrhagicنزيف

Amyloidنشواين

Hemipteraنصفية اجلناح

Exudationنضح

ن
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Exudateنضحة

Tabanusنعرة؛ ذبابة التبانا

Myiasisنغف

Emphysematousنفاخي

Metastasesنقائل

Goutنقرس

Convalescenceنقه؛ نقاهة

Communicableنقول؛ منقول

Metastaticنقييل

Recrudescenceنكسة

Serotypeنمط )نوع( مصيل

Overgrowthفرط نمو 

Histoplasmaنوسجة )من أجناس الفطريات(

Specificنوعي

Nocardiaالنوكاردية

Subspeciesنويع

Indigoنييل

Marginalهاميش

Migrationهجرة

Hybridهجني

Ciliataهدبيات

Digestionهضم

Panicهلع؛ جزع

Skeletalهيكل

Notifiableواجب التبليغ

Broad spectrumواسع الطيف

Pathognomonicواصم

Epidemicوباء

و

هـ
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Epizooticوباء حيواين

Epidemicوبائي

Pandemicوباء فايش

Corynobacteriumوتدية

Tendo, tendonوتر

Monovalentوحيد التكافؤ

Solitaryوحيد

Mononuclearوحيدة النواة

Punctureوخز

Grave, severeوخيم

Jugularوداجي

Edemaوذمة؛ أوديمة

Edematousوذمي

Vena, veinوريد

Venousوريدي

Milieu, medium; meanوسط

Lethargy; somnolence, somnolentiaوسن

Mediatorوسيط

Botulismوشيقية

Functionalوظيفي

Vesselوعاء

Preventiveوقائي

Congenital, natalوالدى

Nascent, neonate, newbornوليد

Neonatalوليدي؛ والدي

Asthenia, adynamiaوهن

Adolescentيافع

Ulcerateيتقرح

Contractيتقلص

Palpateجيس

Abortجيهض

Incubateحيضن

ى
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Itchحيك؛ حكة

Manualيدوي

Infiltrateيرشح؛ راشح

Trembleيرتعش

Yersiniaيرسنية )من أجناس البكرتيا(

Larvaeيرقات

Jaundice, icterusيرقان

Larva, maggotيرقة

Larvalيرقي

Expireيزفر

Disinfectيطهر

Isolateيعزل

Secreteيفرز

Exudateينضح

Urobilinيوروبيلني

Ureaseيورياز )أنزيم حال لليوريا(

Oxidizeيؤكسد

 




