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اأمرا�ض اجلمال

واأماكن تواجدها  لبيئتها  اأنواع بحيث تكون مالئمة  اإىل ثالثة  تنق�سم  العامل  والإبل فى 

وهى كالتاىل:

 الإبل العربية وهى ذات ال�سنام الواحد وتنت�رش فى جزيرة العرب واملناطق املمتدة 

اإىل الهند �رشقا واإىل البالد املتاخمة لل�سحراء الكربى فى اأفريقيا غربا ومتتاز ب�سكلها اجلميل 

اجلذاب وهيكلها ال�سخم الكبري.

ول  وال�سخامة  الهيكل  متو�سطة  وهى  اآ�سيا  اأوا�سط  وت�ستوطن  ال�سنامني  ذات  الإبل 

وجود لها فى جزيرة العرب.

حيوان الالما وينت�رش فى الأمريكتني وهو ذات هيكل �سغري نوعا ما ول يحمل �سنام فى 

اأعلى الظهر ولكنه �سبيه اإىل حد كبري بالإبل العربية من حيث �سكل الراأ�س والرقبة واليدين 

والرجلني والذيل ول وجود له  فى جزيرة العرب.

واجلمال ب�سفة عامة من احليوانات املقاومة لالأمرا�س وهذه الن�رشة �سوف تلقى ال�سوء 

على بع�س الأمرا�س التى ت�سيب اجلمال وكذلك الأمرا�س التى تلعب اجلمال دور فى نقلها 

اإىل احليوانات الأخرى.
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اأهم الأمرا�ض املعدية فى اجلمال
الأمرا�ض الطفيلية

)Protozoal diseases( )1 - )الطفيليات الأولية/ الربوتوزوا
• الرتيبانو�سوميا�زس )Trypanosomiasis( )الدباب(	

• 	 )Toxoplasmosis(:التك�سوبالزما

• 	)Coccidiosis(الكوك�سيديا

)Helminthes infestation( 2 - الإ�سابة بالديدان
• 	)Dipetalonematosis( )Filariasis(  الفيالريا

• 	Onchocerciasis 

• 	Haemonchus infestation 

• 	)Verminous pneumonia( الديدان الرئوية

)Skin parasites( 3 - الطفيليات اجللدية
• 	)Scabies( )Mange( مر�س اجلرب

• 	)ticks and lices( العدوى بالقراد اأو القمل

الأمرا�ض الفطرية
)Ring worm( مر�س القراع

الأمرا�ض البكتريية
• 	Brucellosis )مر�س الإجها�س املعدى )الربو�سيال

• 	Tuberculosis الدرن

• 	)Camel Plaque( مر�س طاعون اجلمال

• 	)Antherax( احلمى الفحمية

• 	Contagious skin necrosis تنكرز اجللد املعدى 

• 	Caseous lymphadenitis التهاب الغدد الليمفاوية التجبنى
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• 	pasteurellosis مر�س البا�ستوريال 

•  اأمرا�س الكل�سرتيدمي: اأ - الكزاز      ب- اجلمرة العر�سية        ج - الإنتريوتوك�سيميا	

• 	Leptospirosis مر�س الليبتو�سبريا 

الأمرا�ض الفريو�سية
)Camel pox( 1- جدرى اجلمال

)Rabies( 2 - داء الكلب اأو ال�سعار
)RVF( 3- حمى الوادى املت�سدع

.)Contagious pustular dermatitis( 4- التهاب الفم النفطى لالإبل

الأمرا�ض الطفيلية
)Debab( 1 - مر�ض الدباب

)Trypanosomiasis( الرتيبانو�سوميا�سز

التعريف باملر�ض: هو مر�س طفيلى من اأكرث الأمرا�س وا�سعة النت�سار فى اجلمال وي�سطلح 

الزريجى،  الت�سميات  هذه  ومن  البادية  لهجات  وباختالف  املناطق  بح�سب  ت�سميات  عدة  عليه 

الإ�سابة  هملت 
ُ
اأ ما  واإذا  الهند  فى   »surra« وال�رشا  وال�سودان  اأفريقيا  �سمال  فى  كما  الدباب 

بدون معاجلة بال �سك تكون مهلكة وهو مر�س له اأهمية كبرية.

طرق انتقال املر�ض:

 Tabanus and( ح�رشة  وخا�سة  للدماء  املا�سة  احل�رشات  طريق  عن  املر�س  ينتقل 

اأو  اجلروح  تلوث  خالل  من  الإ�سابة  حتدث  وقد  الرطبة  املناطق  فى  تنت�رش  التى   )stomoxys
ا�ستخدام الأدوات امللوثة بدماء احليوانات امل�سابة كالإبر وال�رشجنات.

مار�س  �سهر  من  بداية  الناقلة  احل�رشات  تكاثر  ومو�سم  املمطرة  الف�سول  فى  املر�س  وينت�رش 

وخ�سو�سا فى الأماكن املع�سبة والأماكن القريبة من املاء.

ي�سمى  املثقبيات  عائلة  اإىل  ينتمى  اخللية  وحيد  مهدب  دموى  طفيل   : املر�سى  امل�سبب 

الرتبيانو�سوما اأفان�ساى )Trypanosoma Evansi( والتى تعي�س فى دم احليوان امل�ساب.
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فÎة احل†سانة: من 7 ـ 15 يوم

الأعرا�ض:

- ال�سورة احلادة: ي�ساب احليوان بحمى وغالبا ما يوؤدى اإىل نفوق احليوان فى فرتة

 ترتاوح بني اأ�سبوعني و3 �سهور مع حدوث اإجها�س للع�سار.

- ال�سورة املõمنة: وت�ستمر لعدة �سنوات )3 - 4 �سنوات( فى اجلمال امل�سابة وي�ساب

ـ  ال�سهية  فقد  ـ  احلمى  اأثناء  الدم  فى  متواجد  الطفيل  ويكون  متقطعة  بحمى  احليوان   

اأنيميا  ـ  امل�سابة  الأمهات  من   Íالل اإدرار  نق�س  ـ  ملعانة  وفقد  الوبر  خ�سونة  ـ  �سديد  هزال 

مع منه  ال�سحم  واختفاء  ال�سنام  تقل�س  ـ  والرقبة  البطن  مبنطقة  �سديدة  اأودميا  ـ  �سديدة 

 عتامة فى العني ـ �سعف املناعة مما ي�ساعد اجلراثيم الثانوية على مهاجمة احليوان.

الت�سخي�ض:

1- الأعرا�ض
2 - فح�س �رشيحة دموية حيث يوجد الطفيل بكميات كبرية فى الدم اأثناء فرتة احلمى وذلك 

عن طريق.

• �سبغ �رشيحة دموية ب�سبغة Giemsa stain  والك�سف عن الطفيل.	

• فرد نقطة دم مبا�رشة على �رشيحة زجاجية حيث يظهر الطفيل يتحرك ب�سكل لولبى بني 	

كريات الدم احلمراء.

  3- الختبارات املعملية ال�سريولوجية.

 4- الفح�س با�ستخدام كلوريد الزئبق وتعتمد على التغريات البيوكميائية )تغريات الربوتني( 

فى الدم.

 5- حقن حيوانات التجارب )mice and ginea pigs( بدماء م�ستبة فى اإ�سابتها حيث 
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يحدث تكاثر للطفيل داخل حيوانات التجارب ويتم فح�س عينة دم من هذه احليوانات بعد 3 - 11 

يوم للتاأكد من وجود الطفيل.

العالج:

)Naganol;surramin( مثل ال�سريامني Naphthalene compounds -1
10 مليجرام/ كجم فى الوريد برتكيز %10.

 Quinapyramine Methyl Sulphate -2  مليجرام /كجم  حتت اجللد

 7Diminazine compounds -3% فى الع�سل

)التك�سوبالزما(  Toxoplasmosis
مر�س طفيلى ي�سيب اجلمال ومت عزل التك�سوبالزما من جمال تعانى من اأعرا�س تنف�سية وقد 

يت�سبب املر�س فى اإجها�س النوق الع�سار.

املر�س  اإيجابية  العربية  م�رش  جمهورية  م�ستوى  على  ال�سريولوجية  امل�سوح  نتائج  واأظهرت 

كالتى: 24.4% فى �أ�سيوط 67.4 فى ال�سوي�س و 63% بالوجه البحرى.

)الكوك�سيديا(  Coccidiosis
مر�س طفيلى ي�سيب اجلمال يتميز بوجود اإ�سهالت مع �سعف احلالة العامة للجمال و�سجل 

املر�س فى اجلمال فى دول عديدة منها الهند ـ رو�سيا ـ م�رش ـ ال�سودان.

Eimeria cameli and E. dromedari :امل�سبب املر�سى

)Dipetalonematosis( )Filariasis( الفيالريا
مر�س طفيلى معدى ويتميز باأعرا�س تنف�سية وهو مر�س ي�سيب اجلمال فى معظم الدول التى 

يتواجد بها اجلمال حيث �سجل املر�س فى دول عديدة مثل م�رش ـ رو�سيا ـ ال�سودان.

)Filarial Nematode(امل�سبب املر�سى: نيماتودا الفيالريا

Dipetalonema evansi وت�سمى

)Aides mosquitoes( الناقل : النامو�س من نوع

مكان  على  الأعرا�س  وتعتمد  الدقيقة  الدموية  ال�سعريات  فى  الطفيل  يعي�س  الأعرا�ض: 

تواجد الطفيل وكذلك على عدد الطفيل فى املنطقة امل�سابة.

- اإذا تواجد الطفيل فى الأوعية الدموية الرئوية ي�سبب اأعرا�س تنف�سية.



7

الإر�شاد البيطرى 2012

- اإذا تواجد الطفيل فى الأوعية الدموية للخ�سية يوؤدى اإىل ت�سلب الأوردة م�سحوبة بان�سداد 

فى الأوعية املنوية التنا�سلية مما يوؤدى اإىل التهاب وتورم فى اخل�سية.

Adult nematodes in the testis of an Adult camel 

- الت�سخي�ض: فح�س �رشيحة دموية للتعرف على الطفيل.

طرق العالج والوقاية:

 �سم/ كجم وزن حى كجرعة وقائية فى ف�سل ال�سيف
1
2 Fouadin

 )Ivermectin( الأيفرميكتني -

- الق�ساء وال�سيطرة على احل�رشات الناقلة للمر�س.

Onchocerciasis
مر�س طفيلى �سائع فى اجلمال يتميز بوجود عقد حتت جلد الرقبة والراأ�س وهى حتتوى على 

الطفيل احلى.

Onchocera Fasciata :امل�سبب املر�سى

الناقل: تلعب احل�رشات )culicoides spp( دور فى نقل املر�س اإىل اجلمال

الت�سخي�ض: بذل عينة من اجللد ويك�سف عن وجود الطفيل احلى )microfilariae( بها.

Haemonchus infestation
مر�س من الأمرا�س الطفيلية التى ت�سيب اجلمال ويتواجد املر�س فى كافة الدول التى يتواجد 

بها اجلمال.

 abomasal( وهى نوع من اأنواع النيماتودا Hemonchus Iongistipes :امل�سبب املر�سى

)blood sucker nematode
الأعرا�ض: اأنيميا ـ نق�س الوزن ـ ا�ست�سقاء بال�سفة ال�سفلى للجمل امل�ساب.

الت�سخي�ض: فح�س عينة براز للك�سف عن البي�س لهذه الديدان.
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العالج:

Thiabendazole  80 مليجرام/ كجم وزن حى
Phenothiazine  200 مليجرام / كجم وزن حى

الرئوية( )الديدان   Verminous pneumonia
التعريف: هو مر�س طفيلى ي�سيب اجلمال ويتميز بوجود حمى ـ كحة وحتدث العدوى عن 

 )3rd IarvaI stage( طريق تناول الأع�ساب امللوثة بالطور املعدى للدودة

Dictyocaulus viviparous and Dictyocaulus filarial :امل�سبب املر�سى

 )Dictyocaulus viviparous( رئة م�سابة بالديدان الرئوية

الأعرا�ض: حمى ـ كحة اإفرازات اأنفية ـ �سعف عام وينتهى بالوفاة.

الت�سخي�ض: فح�س عينة براز اأو عينة من الإفرازات الأنفية حتت امليكرو�سكوب للك�سف عن البي�س 

)lung worm eggs which containing larvae(املحتوى على الطور املعدى

مثل  احليوية  امل�سادات  بع�س  مع  نتائج جيدة  يعطى   )Ivermectin(الأيفرميكتني العالج: 

)anti - inflammatory(مع بع�س م�سادات الإلتهاب streptomycin or penicillin

)Scabies( )Mange( مر�ض اجلرب
من  بنوع  ال�سابة  وينتج عن  النت�سار  �رشيع  معدى  مر�س طفيلى  باملر�ض: هو  التعريف 

الطفيل )burrowing mite( ي�سمى sarcoptic scabei var cameli وهو من اأكرث واأخطر 

الأمرا�س التى ت�سيب الإبل فى جميع الأعمار.
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انتقال املر�ض:

- الحتكاك املبا�رش بني احليوانات امل�سابة وال�سليمة

- مالم�سة الأدوات امللوثة بالطفيل مثل الأغطية والفر�سة

• وتلعب �÷ما∫ �مل�سابة دور� فى ن�رش �ملر�س عند �لختÓط بالقطعان �ل�سليمة خÓ∫ عملية 
ال�رشب من م�سدر مائى واحد. وتكون ن�سبة الإ�سابة عالية فى الأعمار ال�سغرية والكبرية وتكون 

اأقل فى الأعمار املتو�سطة ومن العوامل التى تهيئ لظهور املر�س �سوء التغذية والإ�سابة بالديدان 

الداخلية وتعر�س احليوان لالجهاد.

الأعرا�ض:

داخلها  يعي�س  اأنفاق  حمدثا  بعمق  احليوان  جلد   »burrowing mite« الطفيل  يخرتق   -

التهابات  اإثارة  نتيجة  الليف وخاليا الأن�سجة حتت اجللد م�سببا حكة �سديدة موؤملة  ويتغذى على 

ع�سبية وتزداد كلما قام الطفيل باحلفر داخل اجللد.

- مع ت�ساقط الوبر والتهاب اجللد يحدث ارت�ساحات م�سلية من اجللد امل�ساب والتى جتف 

مكونة ق�سورا على �سطح اجللد.

وحيويته  مطاطيته  ويفقد  جمعدا  احليوان  جلد  ي�سبح  اأ�سابيع  ثالث  اإىل  اأ�سبوعني  خالل   -

وذلك اإذا ترك احليوان بدون عالج.

- ميتنع احليوان عن الطعام وي�سبح �سعيفا هزيال وتقل قدرته على العمل مع قلة اإنتاج احلليب 

ورمبا اإىل اإنقطاعه وقد ت�سل اإىل النفوق لمتناع احليوان عن الطعام.

- تعترب الرقبة والوجه والراأ�س واملنطقة الإرابية والقوائم اخللفية والإبط وال�سدر والذيل اأكرث 

الأماكن عر�سة لالإ�سابة ويندر الإ�سابة مبنطقة ال�سنام.

نف�سه  اإ�سابة  اإىل  يوؤدى  مما  نف�سه  ع�س  اأو  بحك  ويقوم  امل�ساب  اجلمل  مزاج  حدة  تزداد   -

بتقرحات و�سحجات.

قد ينتقل املر�ض لالن�سان
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الت�سخي�ض:

- الأعرا�س الإكلينكية

- الت�سخي�س املعملى: عمل كحت للجلد )skin scraping( من حواف املنطقة امل�سابة

�ختبار  �أنبوبة  فى  �لكحت  نو�جت  تو�سع  ثم  �لدم  خروج  حتى  حاد  غري  م�رشط  با�ستخد�م 

اإليها بع�س قطرات من حملول هيدروك�سيد ال�سوديوم 10% وت�سخن قليال ثم تو�سع  وي�ساف 

فى جهاز الطرد املركزى لب�سع دقائق ويوؤخذ الرا�سب و يفح�س حتت امليكرو�سكوب للبحث عن 

الطفيل.

العالج:

- يتم عزل الإبل امل�سابة وجتهيزها للعالج عن طريق غ�سل الأماكن امل�سابة باملاء وال�سابون مع 

ا�ستخدام فر�سة قوية لزالة الق�سور وق�س ال�سعر.

- ر�س اأو تغطي�س احليوان امل�ساب با�ستخدام مبيد ح�رشى منا�سب مثل 

• Acaricidal preparation مثل
• الديازينون )diazenon( 1مل: 1000 فى املاء
• اجلاماتوك�س )Gamatox( 1مل: 150 فى املاء

• تيتموزول )tetmozol 25% 7:1( فى املاء
• حيث اأن دورة حياة الطفيل )mite( متر باأربع مراحل تاأخذ حواىل 10 - 14 يوم واأن العالج  
ل يوؤثر على طور البي�س لذلك يعاد العالج ال�سابق بعد 10 - 14 يوم للتاأكد من الق�ساء على كل 

الطور البالغ.

- حقن الأيفرمكتني )Ivermectin( حتت اجللد مبعدل 1�سم /50 كم وزن حى

الإ�سابة بالقمل والقراد
القمل: قد ت�ساب �لإبل بالقمل وت�سبب لها حكة مما يوؤدى �إىل �سقوط �لوبر من على 

ج�سمها، لذا تقاوم هذه احل�رشات بوا�سطة الر�س باملبيد احل�رشى املنا�سب.

القراد: طفيل ُي�سبب �سعفاً عاماً للج�سم وي�سيب اأغلب احليوانات، ويوجد نوع مثل 

الهيلوما الذى يعي�س فى الأماكن العميقة من اجل�سم مثل قاع الأذن وحتت الأرجل اخللفية 

وحتت الذيل.
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اأهم الأمرا�ض الفطرية
)Ring worm( ´مر�ض القرا

التعريف: هو مر�س فطرى ي�سيب اجلمال ال�سغرية اأقل من 3 �سنوات وت�سل ن�سبة الإ�سابة 

اإىل ذروتها فى اجلمال من عمر ) 3 ـ 13 �سهر( ويتميز املر�س بوجود بقع دائرية خالية من ال�سعر 

على ج�سم احليوان مغطاة بق�سور رمادية متيل اإىل البيا�س ومر�س القراع فى اجلمال يقلل من قيمة 

اجلمل عند البيع ولكن ل يقلل من كفاءته وينتقل القراع اإىل الإن�سان باملالم�سة.

Trichophyton and Microsporum امل�سبب املر�سى: فطر الرتيكوفيتون امليكرو�سبورم

طرق انتقال املر�ض:

- املالم�سة  املبا�رشة من حيوان مري�س اإىل اآخر �سليم

- املالم�سة غري املبا�رشة لالأدوات امللوثة بجرثوم الفطر )spores( حيث تعي�س اجلراثيم لعدة 

�سهور فى الأب�سطة والأغطية و�رشوج اجلمال امل�سابة.

الأعرا�ض:

اإىل  رمادية متيل  �سميكة  بق�سور  احليوان مغطاة  ال�سعر على ج�سم  دائرية جافة خالية من  بقع 

البقع �سغرية ثم  الراأ�س والرقبة والأكتاف والأرجل وتبداأ هذه  البقع على  البيا�س وتنت�رش هذه 

اأكرب خالية من ال�سعر ول ي�ساب احليوان باحلكة، ومبرور الوقت  اأماكن  تكرب وقد تلتحم مكونة 

ي�سفى احليوان بدون عالج.

A young camel calf affected by dermatophytosis )ringworm(
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الت�سخي�ض:

- الأعرا�س

- الفح�س املجهرى:

• اأخذ كحتات بها �سعر من اأطراف البقع ولي�س من الو�سط ثم اإ�سافة هيدروك�سيد ال�سوديوم 
عن  للبحث  امليكرو�سكوب  حتت  وفح�سها   )keratolytic solution( البوتا�سيوم  اأو 

 )fungal spores( الطور اجلرثومى الفطرى

الوقاية والعالج:

1- عزل احليوانات امل�سابة عن ال�سليمة.
2- اإزالة الق�سور من الأماكن امل�سابة وت�سميدها وم�سها بالبيتادين اأو مبحلول جل�رشين اليود 

)Tincture iodine glycerine mixture( بن�سبة1:1  كل يومني حتى اختفاء البقع.

3- اإميافرول )Imaverol( ر�س كل ثالث اأيام.
4- عمل تركيبة من 100 جرام ملح الطعام / لرت زيت طعام نباتى ويدهن الأماكن امل�سابة 

با�ستخدام فر�ساة ناعمة يوميا حتى اختفاء الأعرا�س.

5 - للوقاية من الإ�سابة يتم حت�سني اجلمال عن عمر30 يوم باللقاح البقرى ثم تعطى جرعة 
من�سطة بعد  2-3  اأ�سابيع.

الأمرا�ض البكتريية
  Brucellosis )مر�ض الإجها�ض املعدى )الربو�سيال

الربو�سيال من الأمرا�س املعدية اخلطرية التى ت�سبب خ�سائر كبرية فى الرثوة احليوانية فاملر�س 

ي�سيب الأبقار ـ اجلامو�س ـ الأغنام ـ املاعز ـ اجلمال ـ اخلنازير ـ اخليول ـ الكالب وكذلك احليوانات 

 Deer- Bison- Elk  :الربية مثل

اإىل  املر�س  ينتقل  العامة حيث  ال�سحة  فى  كبرية  اأهمية  لها  التى  اخلطرية  الأمرا�س  من  وهو 

الإن�سان م�سببا احلمى املتموجة اأو احلمى املالطية.

وقد �سجلت حالت الإ�سابة مبر�س الربو�سيال فى اجلمال فى دول عديدة منها ) رو�سيا ـ ت�ساد 

ـ ال�سومال  ـ ليبيا  ـ ايران  ـ العراق  ـ  عمان  ـ الكويت  ـ ال�سعودية  ـ الهند  ـ ال�سودان  ـ كينيا  ـ م�رش 

وكذلك فى �سباق اجلمال فى دولة الإمارات(.
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امل�سبب املر�سى:

  Br. Abortus and Br. Melitensis بكرتيا �سالبة اجلرام من نوع الربو�سيال وت�ساب اجلمال بـ

وميوت امليكروب بالغليان ـ الب�سرتة ـ احلمو�سة ـ الأمالح القوية ول يتاأثر بالتجميد.

الأعرا�ض املر�سية:

العر�س  يكون  حيث  الأخرى  املجرتات  فى  منها  اأقل  تكون  اجلمال  فى  الربو�سيال  اأعرا�س 

الوحيد هو الإجها�س واحتبا�س امل�سيمة. ويفرز امليكروب فى اللÍ والإفرازات الرحمية والأغ�سية 

اجلنينية والأجنة املجه�سة وال�سائل املنوى.

طرق انتقال املر�ض:

تعد الأغ�سية اجلنينية والأجنة املجه�سة واللÍ من اأكرب م�سادر العدوى وتنتقل العدوى بطرق 

من  العدوى  مب�سادر  املبا�رش  الحتكاك  ـ  ال�ستن�ساق  ـ  بالبكرتيا  ملوثة  اأطعمة  تناول  منها:  عديدة 

الأجنة خالل  اإىل  ـ النتقال  للعني  املخاطية  الأغ�سية  اأو تالم�س  اأو املجروح  ال�سليم  خالل اجللد 

امل�سيمة ـ الت�سال اجلن�سى - الر�ساعة من الأمهات امل�سابة.

الت�سخي�ض:

- الفحو�س ال�سريولوجية لعينات الدم

RBPT - BAPT - TAT - SAT - TAT -ME -Riv  T - ELISA -MRT
البكتريى لعينات من الأغ�سية اجلنينية والأجنة املجه�سة  البكرتولوجية والزرع  - الفحو�س 

.Íوامل�سحات املهبلية والعقد الليمفاوية والل

خطورة املر�ض فى اجلمال:

تلعب اجلمال دورا خطريا فى نقل الربو�سيال اإىل حيوانات املزرعة وكذلك انتقال املر�س اإىل 

الإن�سان واأو�سحت بع�س الدرا�سات اأن تناول اللÍ الطازج )مل يتعامل املعامالت احلرارية( قد 

يكون له دور خطري فى نقل املر�س اإىل الإن�سان حيث تتواجد الربو�سيال فى العقد الليمفاوية اللبنية 

Supramamary L.N
وقد تعزى ن�سبة الإ�سابات املرتفعة بالربو�سيال ن�سبيا فى اجلمال مب�رش ح�سب الدرا�سات التى 

اأجريت اإىل اأ�سباب متعددة منها:

والذبح  الختبار  �سيا�سة  مثل  اجلمال  فى  الربو�سيال  ملكافحة  عاملى  برنامج  وجود  عدم   •
للحيوانات الإيجابية فى املا�سية.

• غياب برنامج التح�سني فى اجلمال املحلية وكذلك اجلمال امل�ستوردة.
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الدرن
Tuberculosis

• التعريف: مر�س معدى مزمن ي�سيب جميع اأنواع الفقاريات مبا فى ذلك الإن�سان وهو 
انتقال  كيفية  مع  تتعار�س  والتى  للجمال  املفتوحة  الرتبية  طبيعة  نتيجة  اجلمال  فى  احلدوث  نادر 

املر�س.

 .Mycobacterium.bovis امل�سبب املر�سى: بكترييا من نوع •
• طرق نقل العدوى: ـ املخالطة املبا�رشة وا�ستن�ساق امليكروب.

- بلع املواد الغذائية امللوثة بامليكروب.

• اجلمال �سديدة املقاومة ملر�س الدرن خ�سو�سا التى تربى فى املراعى اإل اأنها قد تفقد هذه 
املقاومة حتت ظروف ال�سغط ال�سديدة مثل ال�سفر الطويل �سريا اأثناء عملية ال�سترياد من الدول 

فى  وخ�سو�سا  باملر�س  م�سابة  اأبقار  مع  تربى  حملية  جمال  فى  الإ�سابة  تالحظ  كما  الأفريقية، 

ظروف الرتبية اجلماعية املكثفة.

تظهر  وقد  الهزال  ـ  الرئوى  اللتهاب  نتيجة  الكحة  ـ  احلرارة  درجة  ارتفاع  الأعرا�ض:   •
ـ  ـ الطحال  الكبد  ـ  الليمفاوية  الغدد  ـ  الع�سو امل�ساب )الرئتني  اأخرى تختلف باختالف  اأعرا�س 

الكلى(.

• الوقاية:
 1- اتباع الإجراءات ال�سحية فى التخل�س من احليوانات امل�سابة ملنع اإنت�سار املر�س.

2 - تطهري الأماكن امللوثة بامليكروب با�ستخدام مركبات الفينول.

مر�ض طاعون اجلمال
Camel plaque

• التعريف : مر�س بكتريى ي�سيب اجلمال و�سببه هو »بكرتيا الري�سينيا« وهو نف�س النوع 
الذى ي�سيب الإن�سان )yersinia pestis( وظهر املر�س لأول مرة فى �سورة وباء فى رو�سيا عام 

1912م وقد اأ�سيب الإن�سان من اأكل حلوم م�سابة ثم عاد املر�س اإىل رو�سيا عام 1926م ثم حدث 
وباء فى افريقيا وليبيا عام 1971م وقد انت�رش وباء اآخر عام 1973م فى منغوليا ـ ال�سني ـ الهند ـ 

ايران ـ  العراق ـ  افريقيا ـ رو�سيا ومت عزل امليكروب من الغدد الليمفاوية لالإن�سان.
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وتعترب    Hylomma tick & fleas القراد ـ  الرباغيث  طريق  عن  املر�س:  انتقال  طرق   •
القوار�س م�ستودعا رئي�سيا للعدوى.

الأعرا�ض فى اجلمال

تنق�سم الأعرا�س اإىل 

pneumonic form )ـ �سورة تنف�سية )التهاب رئوى

درجة فى  ارتفاع  مع   septicaemic form دموى  ت�سمم  �سورة  ـ 

 احلرارة وحتدث الوفاة خالل 20 يوم.

- قد يحدث خراريج والتهاب باجللد.

• الوقاية: مكافحة القوار�س.
 اتباع الإجراءات ال�سحية فى التخل�س من احليوانات امل�سابة ملنع انت�سار املر�س.

ا◊مى الفëمية
Anthrax

اأو فوق احلادة وهو منت�رش  مر�س بكتريى معدى ي�سيب اجلمال ويظهر املر�س ب�سورة حادة 

فى جميع اأنحاء العامل وي�سيب جميع احليوانات ذات الدم احلار والإن�سان ويتميز بوجود ت�سمم 

دموى septicaemi مع نفوق مفاجئ.

امل�سبب املر�سى: Bacillus anthracis وهى بكرتيا ع�سوية ايجابية ل�سبغة اجلرام وعند 

Spores ذات مقاومة �سديدة  تعر�سها للهواء والظروف غري املنا�سبة تتحول اإىل حوي�سالت 

لدرجة احلرارة املرتفعة واملطهرات واجلفاف وت�ستطيع اأن تعي�س ل�سنوات طويلة فى الرتبة.

طرق انتقال العدوى: عن طريق الفم بتناول مواد غذائية اأو مياة ملوثة بالبكترييا املتحو�سلة 

 Tabanus spp التبان�س  نوع  مثل  ميكانيكيا  احل�رشات  بوا�سطة  املر�س  ينتقل  وقد   spores
وعادة يحدث املر�س بعد ظروف جوية قا�سية مثل الأمطار الغزيرة اأو ال�سيول اأو الزوابع.

فÎة احل†سانة: من 4 ـ 7 اأيام.

الأعرا�ض املر�سية:

ال�سورة فوق احلادة: ينفق احليوان فجاأة دون ظهور اأعرا�س وا�سحة مع ظهور اإفرازات 

رغوية دموية داكنة من الفتحات الطبيعية للحيوانات النافقة.
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ـ  ال�سورة احلادة: اإرتفاع درجة احلرارة ـ ارتعا�سات ـ �سعوبة التنف�س ـ بول ذو لون داكن 

اأورام مبنطقة الزور والرقبة فى املراحل الأخريةـ  انتفاخ ومغ�س قبل النفوقـ  تورم الغدد الليمفاوية 

ـ فى بع�س احلالت �سجلت اإ�سهالت مدممة.

خروج دم اأ�سود قطرانى من فتحة ال�سرج

الت�سخي�ض:

ـ من الظواهر الت�سخي�سية املميزة حدوث نفوق مفاجئ و�رشعة وحتلل اجلثة مع عدم حدوث 

التيب�س الرمى وعدم جتلط الدم.

 Ascoli's test ـ

توؤخذ نقطة دم من وريد الأذن على �رشيحة زجاجية وت�سبغ ب�سبغة اجلرام اأو الإثيلني وتفح�س 

حتت امليكرو�سكوب.

الحتياطات العامة لل�سيطرة على املر�ض:

ال�سحية  الإجراءات  واتباع  النافقة  اجلثة  فتح  املر�س يجب عدم  ال�ستباه فى ظهور  - عند 

العامة فى دفنها وهى مغلقة دون �سلخ اأو ت�رشيح وذلك حتى ل يتعر�س امليكروب املوجود باجلثة 

.)Spores( اإىل اأك�سجني الهواء اجلوى ويتحو�سل

البكرتيا  من  جمهز  م�ستورد  لقاح  البيطرية  للخدمات  العامة  الهيئة  مبخازن  دائما  يتوفر   -

املتحو�سلة وهو متوفر ب�سفة احتياطية كمخزون ا�سترياتيجى ي�ستخدم عند ال�رشورة.
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Jنكرز اجللد املعدى
Contagious skin necrosis

• التعريف: هو مر�س بكتريى معدى من اأ�سهر اأمرا�س اجلمال ويتميز باإ�سابة اجللد بتنكرز 
مع تكون خراريج وجيوب وتورم الغدد الليمفاوية فى مكان الإ�سابة وقد تاأخذ �سكال وبائيا و نادرا 

ما ت�سبب نفوق.

)Actinomyces cameli nocardia( امل�سبب املر�سى : بكترييا ت�سمى •
اأكرث من م�سبب مر�سى فى كل اإ�سابة ومنها:

 Strept.agalactiae - Staph. aureus - Coryne.pyogenes.

ويوجد احتمال قوى باأن نق�س امللح ي�ساعد على انت�سار الإ�سابة بهذا املر�س.

• طرق انتقال العدوى: تنتقل عن طريق الحتكاك املبا�رش بني اجلمال امل�سابة و الأخرى 
ال�سليمة اأو مالم�سة اجلروح لالأدوات ملوثة بالفطر.

• الأعرا�ض: ـ تبداأ الأعرا�س بظهور ورم متما�سك موؤمل باجللد م�ساحته من 2 - 5 �سم.
 - ثم تزداد �سالبة اجللد املتورم يعقبه زيادة فى جفاف املنطقة الو�سطى من الورم.

 - ينفجر الورم فى خالل 5 ـ 10 اأيام وينف�سل اجلزء الأو�سط املتنكرز عن باقى اجللد ال�سليم 

وتخرج اإفرازات �سديدية.

- ي�سقط اجلزء املنف�سل تاركا قرحة اأو جيب يفرز �سديد لبع�س الوقت ثم يلتئم.

اجل�سم  من  منطقة  اأى  فى  احليوان  ي�ساب  وقد  الإ�سابة  مكان  فى  الليمفاوية  الغدد  تتورم   -

ولكن غالبا تظهر فى الكفل اأو اأ�سفل ال�سدر اأو فى املنطقة بني ال�سنام و الرقبة.

Contagious Skin Necrosis
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امل�س  الأكريفالفني،  اليود،  املطهرات مثل �سبغة  با�ستعمال  العالج مو�سعيا   - 1 العالج:   •
بالفينول ثم كب�س اجلرح مبلح الطعام.

2  - اإ�سافة ملح الطعام للعلف اأو اإعطاء جرعات يومية مبعدل 10 - 15جم.
• الوقاية: - عزل احليوانات امل�سابة واتخاذ اإجراءات التطهري الالزمة.

- اإ�سافة ملح الطعام للعلف اأو جتريعه يوميا يفيد فى عدم ظهور اإ�سابات جديدة.

التهاب الغدد الليمفاوية التجبنى
Caseous Lymphadenitis

التعريف:

مر�س بكتريى معدى ي�سيب الأغنام واملاعز والإبل. ويتميز بظهور خراريج متجبنة قيحية فى 

الغدد الليمفاوية ال�سطحية والداخلية. وفى بع�س الأحيان ي�سيب الأح�ساء الداخلية مثل الكبد 

والطحال والرئة وغريها.

امل�سبب:

ل�سبغة  اإيجابية  ع�سيات  وهى   )Coryne spp( كوراينى  نوع  من  بكترييا  املر�س  ي�سبب 

اجلرام وبكرتيا غري متحركة.

اأعرا�ض املر�ض:

تظهر اأعرا�س املر�س بعد مرور عدة اأ�سابيع على تلوث اجلرح بامليكروب.

اإىل حجم  ي�سل حجمها  وقد  ال�سطحية  الليمفاوية  الغدد  وتت�سخم  تتورم  املر�س  بداية  وفى 

الربتقالة اأو اأكرب وقد تنفجر الغدد الليمفاوية ال�سطحية امل�سابة ويخرج منها قيح يلوث جلد البعري 

اأول ثم اأر�س احلظرية وبالتاىل احليوانات املخالطة ويكون ذلك �سببا فى ن�رش املر�س.

العالج:

1 - اإعطاء البعري امل�ساب البن�سلني عن طريق احلقن وتقدر اجلرعة بـ )6000( وحدة دولية 
لكل كيلو جرام من وزن البعري.

2 -تتم معاجلة الغدد الليمفاوية ال�سطحية امل�سابة كما يلى:
بعد الغ�سل والتنظيف باملاء وال�سابون. يو�سع مرهم يود )5%( اأو مرهم اإكتيول )10%( مرة 

كل يومني حتى ي�سبح ملم�س �لغدة طريا ونا�سجا. وبعد �أن تنفجر بنف�سها �أو بو��سطة �مل�رشط. يتم 

غ�سل الغدة مبحلول مطهر ويتم ت�سفيتها من القيح. ثم يو�سع فوقها بودرة جروح اأو بودرة بن�سلني 

وتتكرر العملية بالغ�سل والتنظيف باملحلول املطهر يوميا حتى يتم ال�سفاء.
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الوقاية:

1 - تطهري اجلروح مبا�رشة مهما كان نوعها و�سببها.
2- النظافة ب�سكل عام والرعاية اجليدة لالإبل.

مر�ض البا�سترييال
Pasteurellosis

التعريف:

هو مر�س بكتريى. من الأمرا�س املعدية احلادة ي�سيب الإبل كما ي�سيب احليوانات الأخرى. 

ويتميز بارتفاع حرارة اجل�سم. وتورم الغدد الليمفاوية وظهور ورم حتت اجللد فى منطقة الرقبة. 

كما يتميز باإحداث ت�سمم دموى بكتريى.

امل�سبب املر�سى:

ميكروب البا�سرتيال ويعي�س ميكروب البا�سترييال ب�سكل طبيعى فى املجارى التنف�سية. واحللق. 

ولكن عندما تنخف�س مقاومة الإبل لأى �سبب من الأ�سباب مثل اجلوع ال�سديد، التعب والإجهاد 

ال�سديدين. اأو التغري املفاجئ فى حالة الطق�س....الخ( فاإن امليكروب نف�سه يتحول وينقلب من 

الطور الغري مر�سى اإىل الطور املر�سى )Pathogenic( عند ذلك ي�سبب املر�س للبعري.

تواجد املر�ض:

لقد اأثبت وجود املر�س فى الإبل فى كل من اإفريقيا والهند واإيران ورو�سيا. وال�سني وبع�س 

الدول العربية مثل العراق.

طرق نقل املر�ض:

- تلعب احل�رشات املا�سة للدم دورا رئي�سيا فى نقل املر�س.

- وينتقل املر�س عن طريق الهواء امللوث بامليكروب الناœ من الرزاز الذى يخرج عند �سعال 

احليوان امل�ساب. حيث ت�ساب الإبل ال�سليمة وكذلك الإن�سان القائم على رعاية تلك الإبل.

- عن طريق تناول الأطعمة وال�رشاب امللوث مبيكروب املر�س.

فÎة احل†سانة:

ترتاوح فرتة ح�سانة املر�س بني )1-6( اأيام. ثم تظهر الأعرا�س.
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اأعرا�ض املر�ض:

للمر�س نوعان ولكل نوع اأعرا�سة املميزة وهى كما يلى:

النوع الأول:

وي�سمى الت�سمم الدموى احلاد

1-�سيالن اللعاب ب�سكل غزير.
2 - ارتفاع حرارة اجل�سم ب�سكل مفاجئ وفقدان ال�سهية لالأكل.

3- تورم الغدد الليمفاوية مبنطقة احللق.
4- نقط نزفية فى الأغ�سية املخاطية. والأغ�سية امل�سلية ب�سكل عام.

5 - قد يالحظ الإ�سهال واأحيانا يكون الإ�سهال مدمما.
6 - يحدث الإجها�س اأحيانا.

النوع الثانى:

وي�سمى البا�ستوريال الرئوية اأو الطاعون البكتريى لالإبل. وتكون فيه الأعرا�س كما يلى:

1 - توقف الجرتار وارتفاع درجة حرارة ج�سم البعري.
2- خمول مع �سعال اأو �سعوبة فى التنف�س. ويكون ال�سهيق عميقا.

- الت�سخي�ض:

- الأعرا�س الإكلينيكية.

- الت�سخي�س املعملى 

وبالفح�س  امليثيلني.  اأزرق  �سبغة  اأو  جم�سا  ب�سبغة  وت�سبغ  �رشيحة  على  دم  عينة  توؤخذ  ـ  اأ 

امليكر�سكوبى تظهر عند الإ�سابة باملر�س ع�سيات ثنائية القطبني وهى بكترييا البا�سرتيلال.

الفاأر. توؤخذ  فاأر. وبعد موت  البا�سرتيلال على )الأجار املدمم( ثم حقن  ـ عزل ميكروب  ب 

�رشيحة دم وت�سبغ وتفح�س بامليكر�سكوب.

ج ـ يوؤخذ عينة من لعاب البعري امل�ساب باملر�س. ويحقن فى فاأر ثم يفح�س الفاأر بعد ذلك 

للتاأكد من اإ�سابته وذلك بعزل بكترييا البا�سرتيلال منه.

العالج:

- حقن البن�سلني مع ال�سرتيبتوماي�سني. الترتا�سيكلني. الأوك�سى ترتا�سيكلني. 

الكلورامفينيكول بجرعة 10 جمم/ كجم من وزن احليوان ملدة ثالث اأيام.

- كذلك ميكن اإ�ستخدام مركبات ال�سلفا مثل )�سلفادمييدين ال�سوديوم مبعدل )غرام/7كغ( 

من وزن البعري.
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الوقاية:

1 -مكافحة احل�رشات املا�سة للدم. وخا�سة الرباغيث. اإذا ظهر املر�س فى املنطقة. 
2 - جتنب تعري�س الإبل للعوامل امل�ساعدة حلدوث املر�س.

Cholestredium Diseases اأمرا�ض الكل�سرتيديوم
)اأ( مر�ض الكزاز

Tetanus
التعريف:

دائم فى ع�سالت  بت�سنج  الثديية والإن�سان. ويتميز  مر�س بكتريى معدى ي�سيب احليوانات 

اجل�سم.

العامل امل�سبب:

)Clostridium tetani(.غري هوائية جمربة. وهى مقاومة للظروف البيئية.
تواجد املر�ض:

ينت�رش املر�س فى معظم بلدان العامل. ويكرث ظهوره فى املناطق ال�ستوائية وحتت ال�ستوائية.

 20 من  اأكرث  درجة حرارة  توفر  عند  وبخا�سة  امل�سبب  للعامل  الطبيعى  املخزن  الرتبة  وتعترب 

درجة مئوية ورطوبة اأكرث من 15% وحلدوث العدوى يجب توفر اجلروح ول�سيما اجلروح العميقة 

التى تتلوث بالرتاب والتى توؤدى لتوفري الو�سط املالئم لنمو ع�سيات الكزاز. ومن اأهم اجلروح 

هى الوخزية، النافذة، والناجتة عن العمليات اجلراحية. وتلوث جروح ال�رشة فى املواليد احلديثة 

واجلروح الناجتة عن الولدة الع�رشة.

اأعرا�ض املر�ض:

1 - �سعوبة احلركة. وال�سري. واللتفات. اأو الرجوع للخلف.
 2 - ت�سلب ع�سالت اجل�سم و�سعوبة البلع.

3 - ظهور اجلفن الثالث للعني وانت�ساب الذنب.
العالج:

لي�س من ال�سهل معاجلة مر�س الكزاز فى الإبل. ويجب عند املعاجلة اإعطاء م�سل م�ساد للكزاز 

بجرعة 150000 وحدة للحيوان وم�سادات حيوية مثل البن�سلني بجرعة )20000 وحدة دولية/ 

اأيام(. و�سوائل مغذية عن طريق احلقن بالوريد. مع �رشورة ال�ستمرار فى العناية   5 كجم ملدة 

اأثناء فرتة املعاجلة.
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الوقاية:

من  الكزاز  ميكروب  لأن  العميقة  اجلروح  وخا�سة  باجلروح  الإ�سابة  من  الإبل  حماية   -  1
امليكروبات الالهوائية التى ينا�سبها اجلروح الوخزية والعميقة التى ل يوجد فيها هواء.

2 - اإعطاء امل�سل امل�ساد للكزاز للوقاية من املر�س. وخا�سة بعد الإ�سابة باجلروح.

)ب( مر�ض القدم ال�سوداء
اجلمرة العر�سية
Black Leg

هو اأحد اأمرا�س الكل�سرتيديوم الغري �سائعة فى الإبل واملواليد ال�سغرية اأكرث عر�سة لالإ�سابة 

باملر�س من الإبل الكبرية.

العامل امل�سبب:

Clostridium chauvoei. وهى �سديدة املقاومة حيث تبقى فى جثث احليوانات النافقة 
اأكرث من 6 اأ�سهر وفى الرتبة لعدة �سنوات.

اأعرا�ض املر�ض:

احلمى ـ العرج ـ تورم �رشيع بالقائمة امل�سابة.. وقد يحدث املوت من املر�س خالل )3- 4( 

اأيام.

العالج: ميكن فى حالة الت�سخي�س املبكر حقن امل�سادات احليوية مثل البن�سلني وبجرعة 2500 

وحدة/ كغ من وزن احليوان ملدة 7 اأيام. وكذلك ميكن ا�ستخدام امل�سل امل�ساد فى املناطق املوبوئة.

الوقاية:

الإبل  حت�سني  ميكن  كما  باملنطقة  املر�س  ظهور  حال  فى  بها  والعناية  ال�سغرية  املواليد  حماية 

بلقاح اجلمرة العر�سية الذى ي�ستخدم لالأبقار واحليوانات الأخرى.
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)ê( مر�ض الأنتريوJك�سيميا
Enterotoximia

ت�ساب الإبل اأحيانا بهذا املر�س الذى ي�سببه ميكروب كل�سرتيديوم بريفرجنينز نوع )C( ونوع 

)D( وتكون الإ�سابة عادة حادة اأو حتت احلادة.

اأعرا�ض املر�ض:

اأ - فى ال�سكل احلاد: يظهر على الإبل امل�سابة الهياج. وعدم التزان اأثناء ال�سري مع ت�سنجات 

ع�سلية ت�سبق املوت ال�رشيع نتيجة الت�سمم املعوى املعدى.

ب ـ فى ال�سكل حتت احلاد: يحدث اإ�سهال ثم املوت خالل )20( يوماً.

العالج:- يجدى فقط عند الت�سخي�س املبكر جدا حيث يتم حقن البن�سلني.

الوقاية:

يوجد لقاحات جممعة �سد اأمرا�س الكل�سرتيديوم املختلفة ميكن ال�ستفادة منه عند ال�رشورة، 

ويتم اإعطاوؤه عند عمر 4 �سهور ثم جرعة تن�سيطية بعد 3 ـ 4 اأ�سابيع ثم يعطى كل 6 �سهور.

)äياÁمر�ض الليبتو �سبايرا )داء الرب
Leptospirosis

 التعريف:

حول  واملعلومات  والإن�سان.  الأخرى.  واحليوانات  املجرتات،  ي�سيب  بكتريى  مر�س  هو 

اإ�سابة الإبل بهذا املر�س قليلة جدا.

امل�سبب املر�سى:

ي�سبب املر�س ميكروب الليبتو�سبايرا. وقد مت عزله من م�سل دم الإبل.

وبائية املر�ض:

ينتقل املر�س عن طريق اجللد اأو تناول العلف امللوث وهذا املر�س وا�سع النت�سار. وب�سورة 

عامة يتواجد املر�س فى املناطق ال�ستوائية التى تكرث فيها الأمطار الغزيرة مع وجود الرتبة القلوية 

وامل�ستنقعات.
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الأعرا�ض الإكلينيكية وال�سفة الت�سريحية:

1. ارتفاع حرارة ج�سم البعري.
2. خمول �سديد.

3. يرقان )ا�سفرار الأغ�سية املخاطية(.
4. تكل�س �سديد فى القنوات الكلوية حماطة بنزيف.

5. بول مدمم. واأحيانا يكون احلليب مدمما.
 ت�سخي�ض املر�ض:

- الأعرا�س الإكلينيكية وال�سفة الت�رشيحية

- الت�سخي�س املعملى:

يعتمد الت�سخي�س على الك�سف عن اجلراثيم فى البول اأو احلليب اأو الأن�سجة

العالج:

1. اإعطاء امل�سادات احليوية مثل البن�سلني وال�سرتبتومي�سني.
2. اإعطاء حماليل ملحية. وحماليل �سكرية عن طريق الوريد.

3. اإعطاء جرعات عالية من الفيتامينات.
الوقاية:

اإبعاد الإبل عن اأماكن الإ�سابة مثل املياه الراكدة وامل�ستنقعات.

الأمرا�ض الفريو�سية
Camel pox جدرى اجلمال

يظهر  واملر�س  م�رش  فى  اجلمال  ت�سيب  التى  الأمرا�س  اأهم  من  اجلمال  جدرى  التعريف: 

غالبا فى اجلمال ال�سغرية فى �سن من 2 ـ 3 �سنة وقد يظهر ب�سورة فردية اأو وبائية فى القطعان التى 

تتعر�س لعوامل �سغط مثل: الفطام، �سوء التغذية ، الأمطار الغزيرة ومعظم احلالت تكون فى 

اإىل الإن�سان فى ظروف  العادة خفيفة ت�سفى منها احليوانات بعالجات ب�سيطة وقد ينتقل املر�س 

اأو  بال�سفتني  قرح  �سورة  فى  ذلك  ويكون  األبانها  �رشب  اأو  امل�سابة  اجلمال  مالم�سة  عند  خا�سة 

الذراعني.

التوزيع اجلغرافى للمر�ض: يظهر املر�س فى الهند، باك�ستان، ايران، افريقيا، ال�رشق   •
الأو�سط وهو ينت�رش فى العامل حيثما توجد اجلمال.
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 Poxviridae والذى يتبع عائلة Orthopox املر�سى: فريو�س من فريو�سات الـ 	•امل�سبب 
ويتاأثر باحلرارة، اأ�سعة ال�سم�س، الأحما�س اخلفيفة، القلويات، اليود وبرمنجنات البوتا�سيوم.

املر�ض: 	•وبائية 
1 -طرق نقل العدوى: تنتقل العدوى عن طريق املالم�سة املبا�رشة مع احليوان امل�ساب اأو الغري 

مبا�رشة مع الأدوات امللوثة بالفريو�س.

2 - معدلت الإ�سابة قد ت�سل اإىل 30 % والذكور اأكرث قابلية لالإ�سابة من الإناث.
3 - فرتة احل�سانة من 4 ـ 15 يوم.

4  - اجلمال التى يتم �سفاوؤها من املر�س، تكت�سب مناعة مدى احلياة.
Uسورتان: املر�ض   òياأخ 	•الأعرا�ض: 

1 - ال�سورة اخلفيفة وتكون منح�رشة فى الراأ�س فقط.
الأع�ساء  ال�رشع،  اإىل  ت�سل  وقد  اجل�سم  اأنحاء  جميع  فى  وتكون  ال�سديدة  ال�سورة   -  2

التنا�سلية اخلارجية، الق�سبة الهوائية والرئتني.

• وتبداأ الأعرا�س بارتفاع فى درجة احلرارة ثم تظهر الإ�سابة املو�سعية بالغ�ساء املخاطى املبطن 
�سغرية  حبيبات  بظهور  تبداأ  العني  وجفون  الأنف  اإىل  ومتتد  الفم  مبنطقة  اجللد  وعلى  لل�سفتني 

 Pustules ثم اإىل حوي�سالت �سديدية Vesicles ثم تتحول اإىل بثور حتتوى �سائل macules
اأ�سابيع  scab تتحول اإىل اللون البنى وتنف�سل تدريجيا وت�سفى خالل ثالثة  تنفجر تاركة ق�رشة 
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مع �سقوط �ل�سعر فى �لأماكن �مل�سابة بالإ�سافة �إىل وجود حكة قد تتعر�س �إىل �لعدوى �لثانوية 

البكتريية مما يوؤدى اإىل تورم الغدد الليمفاوية فى مكان الإ�سابة.

• تورم الفم والراأ�س مما يوؤدى اإىل عدم القدرة على فتح العينني و�سعوبة فى تناول الطعام وتنتهى 
احلالة اإىل �سعف عام وانخفا�س املقاومة الطبيعية للحيوان.

الأعرا�ض على املنطقة اخللفية                       الأعرا�ض على الغ�ساء املبطن للفم

	•الت�سخي�ض:
1- الأعرا�س الإكلينيكية.

2- الت�سخي�س املعملى:

.embryonated  chicken eggs عزل الفريو�س من اأماكن الإ�سابة وذلك عن طريق احلقن على -

oesinophilic l/ تظهر  والتى  الإ�سابة  اأماكن  من  املاأخوذة  للعينات  الهي�ستوباثولوجى   -

.cytoplasmic inclusion bodies
يت�سابه مع جمموعة من الأمرا�س اجللدية فى  املقارن : جدرى اجلمال قد  الت�سخي�س   -  3

 mange ; ring worm; papillomatosis; contagious  : اجلمال مثل

.pustular dermatitis; Dermatophilosis; contagious skin necrosis
	•العالج:

1 -ر�س الأجزاء امل�سابة مبطهر منا�سب مثل برمنجنات البوتا�سيوم.
الع�سل  فى  مثل Avil; pheniramine maleate 10مل  للح�سا�سية  م�ساد  حقن   -  2

لل�سيطرة على احل�سا�سية واحلكة.

3 - حقن oxytetracycline طويل املفعول 1مل / 10 كجم من وزن اجل�سم فى الع�سل.
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على  لل�سيطرة   Non - steroidal anti inflammatory التهابات  م�سادات  -حقن   4
احلمى.

	•الوقاية:
1 - عزل اجلمال امل�سابة عن باقى القطيع.

امل�ست�سعف بجرعة  بلقاح جدرى اجلمال احلى  4 �سهور   -  3 2 - حت�سني اجلمال عند عمر 
مقدارها 1�سم )حتت اجللد اأو فى اأودمي اجللد( وهذا اللقاح يعطى مناعة ل تقل عن �ستة �سهور.

جمع  طريق  عن  وذلك  البدوى  اجلمال  مربى  بوا�سطة  امل�ستخدم  التقليدى  التح�سني   -  3
الق�سور من اجلمال امل�سابة وحفظها فى زجاجة داكنة فى مكان بارد ثم طحنها واإذابتها فى اللÍ ثم 

 √òg د�خل Íلوط �للfl ل�سفا√ و�لأن∞ للجما∫ �ل�سليمة وو�سع� scarification ت�رشيط 

ال�سقوق.

داء الكلÖ اأو ال�سعار
 Rabies

	•التعريف: مر�س الكلب من اأخطر الأمرا�س الفريو�سية التى ت�سيب احليوانات الثديية و 
حالت الإ�سابة به نادرة فى اجلمال التى ترعى فى ال�سحراء.

.Rabdoviridae املر�سى: فريو�س من عائلة الـ 	•امل�سبب 
	•طرق انتقال املر�ض: ينتقل املر�س من احليوان امل�ساب اإىل الإن�سان اأو احليوان ال�سليم عن 

طريق العقر اأو تلوث اجلروح بلعاب احليوان امل�ساب حيث اأن الفريو�س يفرز به.

احل†سانة: الفريو�س ي�سيب اجلهاز الع�سبى املركزى وتتوقف فرتة احل�سانة على  فÎة  •	
وهى  احل�سانة  فرتة  طالت  كلما  اأبعد  كانت  فكلما  ال�سوكى  واحلبل  املخ  عن  الإ�سابة  مكان  بعد 

تختلف من 3 اأ�سابيع اإىل 6 �سهور وجدير بالذكر اأن الفريو�س يفرز فى لعاب اجلمل امل�ساب اأثناء 

فرتة احل�سانة.

	•الأعرا�ض: اأكرثها متعلق باجلهاز الع�سبى وياأخذ املر�س �سورتان:
تقل�سات  �سديدة -  الهتزاز - حكة  وي�سمل   -:»Furious form{ الهياجى  ال�سكل   -  1
ع�سلية - رغاوى بالفم - هياج اجلمل امل�ساب وهجومه على اجلمال الأخرى والإن�سان ثم المتناع 

عن الطعام ينتهى ينفوق اجلمل امل�ساب خالل ع�رشة اأيام من ظهور الأعرا�س.

2 - ال�سكل اخلموىل »Dumb form«:- وهو نادر احلدوث فى اجلمال وفيه يكون احليوان 
فى حالة خوف، فقد لل�سهية، �سلل ثم املوت.
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جمل م�سعور

	•الت�سخي�ض:
1 - تاريخ احلالة.

2 - الأعرا�س الإكلينيكية.
املعمل  اإىل  الثلج  على  حمفوظا  كامال  الراأ�س  اإر�سال  فيه  ويف�سل  املعملى:  الت�سخي�س   -  3

وذلك لإجراء الفحو�س التالية:

- ا�ستخدام الـ FAT للك�سف عن وجود الأنتيجني فى املخ والغدد اللعابية.

.Negri bodies الفح�س الهي�ستوباثولوجى للك�سف عن الأج�سام الحتوائية فى اأن�سجة املخ -

الكلب  داء  اأعرا�س  تت�سابه  قد  املقارن:  الت�سخي�س 

مثل  ع�سبية  اأعرا�س  ت�سبب  اأخرى  اأمرا�س  مع 

فى  الذكور  على  يظهر  الذى  الهياج   ،Listeroisis
مو�سم التزاوج، �رشب اجلمال لكميات كبرية من املياه 

دفعة واحدة بعد فرتة عط�س طويلة.

فى  الكلب  لداء  عالج  يوجد  ل  العالج:-  •	
احليوانات.

بداء  اإ�سابته  فى  ي�ستبه  حيوان  اأى  عزل  يجب   -

الكلب بعيدا عن باقى احليوانات حلني نفوقه.

	•الوقاية: 1-حت�سني اجلمال فى اأى عمر بلقاح 
الكلب الن�سيجى املثبط بجرعة مقدارها 6 �سم �سنويا.

اأج�سام نيجرى فى املخ
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3 - التخل�س ال�سحى من اجلمال النافقة وذلك عن طريق احلرق والدفن.
4 - حت�سني اجلمال املخالطة للجمل امل�ساب بجرعة اأ�سبوعيا ملدة خم�سة اأ�سابيع من بعد العقر.

Mمى الوادى املتüسد´
 Rift vally fever

	•التعريف: هو مر�س فريو�سى معدى حاد ينتقل بوا�سطة ح�رشات الباعو�س وتزداد الإ�سابة 
اقت�سادية  اإىل خ�سائر  ويوؤدى  الدافئة(،  والأ�سهر  )الأمطار  الباعو�س  انت�سار  موا�سم  فى  باملر�س 

فادحة نتيجة الوفيات وحالت الإجها�س.

.Bunyaviridae من عائلة ARBO املر�سى: فريو�س 	•امل�سبب 
بالرتتيب  احليوانات  ي�سيب  وعمره، حيث  امل�ساب  احليوان  الإ�سابة ح�سب  �سدة  تتدرج   •
الآتى: الأغنام - العجول - الأبقار - اجلامو�س - املاعز واجلمال وتزداد حدة الإ�سابة فى العمر 

ال�سغري فقد ت�سل ن�سبة النفوق فى الأغنام واملاعز ال�سغرية اإىل %100.

احل†سانة: 12 - 72 �ساعة. 	•فÎة 
	•طرق نقل العدوى: 1 - الباعو�س حيث ميت�س الدم من احليوان امل�ساب فى فرتة احلمى 

)التى ت�ستمر ملدة اأ�سبوع( ثم ينقل الفريو�س حليوان اآخر بطريقة ميكانيكية اأو بيولوجية.

حيث يعي�س الفريو�س فى بي�س الباعو�س لفرتة طويلة حلني نزول الأمطار وفق�س البي�س ليعطى 

Transovarian transmission .اأجيال جديدة من الباعو�س حمملة بالفريو�س

2- املالم�سة املبا�رشة لالأجنة املجه�سة وال�سوائل اجلنينية اإىل جانب اإفرازات احليوان امل�ساب.
	•الأعرا�ض: ارتفاع درجة احلرارة - اإفرازات اأنفية - الإجها�س وهو ال�سمة املميزة لهذا 

املر�س.

العني.  �سبكية  اإ�سابة  اإىل  يوؤدى  الأنفلونزا، وقد  ت�سبه  اأعرا�س  ي�سبب  الإن�سان  املر�س فى   	
 Hemorrhagic form or Meningeal form. الكبد واأحيانا ياأخذ �سورة

	•الوقاية: 1 - ميكن الوقاية عن طريق حت�سني اجلمال بلقاح حمى الوادى املت�سدع امليت 
كل �ستة اأ�سهر بجرعة مقدار ها 2 �سم حتقن حتت اجللد.

2 -ر�س احليوانات باملبيدات احل�رشية.
1 - مقاومة الباعو�س عن طريق تطهري املجارى املائية وردم الربك وامل�ستنقعات.

2 - منع ا�سترياد اجلمال من املناطق املوبوءة باملر�س.
3- اتباع الإجراءات املحجرية بالن�سبة للجمال امل�ستوردة مع اإجراء الفحو�س ال�سريولوجية 

الالزمة.
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التهاب الفم النفطى فى الإبل
Contagious pustular dermatitis

	•التعريف: مر�س فريو�سى معدى ي�سيب ب�سكل اأ�سا�سى �سغار الإبل من عمر �سنة حتى 3 
�سنوات ونادرا ما ي�سيب اأعمار اأكرب من ذلك.

املر�سى: فريو�س Parapox وهو من الفريو�سات املقاومة للظروف البيئية حيث  	•امل�سبب 
يقاوم اجلفاف لفرتة ت�سل اإىل �سنة داخل الق�سور ويعي�س فى درجة احلرارة العادية لفرتة ت�سل اإىل 

20 �سنة.
	•طرق نقل العدوى: - الحتكاك املبا�رش مع احليوان امل�ساب اأو عن طريق الأدوات امللوثة 
بالفريو�س ويدخل الفريو�س عن طريق اجللد نتيجة حدوث جروح وخدو�س به وتلعب النباتات 

ال�سوكية والأعالف اخل�سنة دور م�ساعد فى اإحداث الإ�سابة.

	 ن�سبة الإ�سابة ت�سل فى الإبل ال�سغرية �سنا اإىل 100% فى حني تكون ن�سبة النفوق �سئيلة 
جدا، اأما فى احليوانات الكبرية تكون ن�سبة الإ�سابة ب�سيطة من 10 - 20% و تزداد ن�سبة حدوث 

املر�س فى الأ�سهر املعتدلة والدافئة ويكت�سب احليوان امل�ساب مناعة طويلة.

	•الأعرا�ض:
 1 - ارتفاع درجة احلرارة.

2 - ظهور فقاعات تتحول اإىل بثور ثم اإىل ق�سور �سميكة فى منطقة ال�سفاه، املخطم والأنف.
	•العالج: - عزل احليوانات امل�سابة.

- العالج املو�سعى با�ستخدام اجلنتيانا البنف�سجى %2.

- خاف�سات حرارة.

- الفيتامينات لرفع املناعة.

	•الوقاية: ل يتوفر حاليا لقاح �سد مر�س التهاب الفم النفطى لالإبل.
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