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 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 واالنسان الحيوان بين المشتركة االمراض لبعض المخبرية التشخيص طرق عن لمحة

Human shared -laboratory diagnosis of some Animal An overview about the

 diseases 

 تقديم       

 الحامد رملة. د      

 عنها سنتحدث التً االمراض

 

 ( البروسٌال)  المالطٌة الحمى -

 الطٌور انفلونزا -

 ( السعار)  الكلب داء -

 التكسوبالسموز -

 ( البروسيال)  المالطية الحمى

 الوسط لتغٌرات الكبٌر بتحملها تتمٌز التً ، البروسٌال جرثومة مسببه الحٌوان من االنسان الى ٌنتقل جرثومً مرض

 اٌضا المطهرة بالمحالٌل وتتاثر فورا بالغلٌان تموت لكنها ، الخارجً

 وتنتقل ، ولحومها دمها فً الجرثوم ٌوجد كما ، والحلٌب والبراز البول فً الجرثوم المرٌضة الحٌوانات تطرح : العدوى

 مغلً غٌر جبن او حلٌب)  الملوثة منتجاته بتناول وكذلك ، معه والتعامل المصاب الحٌوان افرازات مالمسة عند العدوى

 اٌضا الحٌوان بمفرزات الملوث بالماء ٌنتقل وقد(  جٌدا مطبوخة غٌر لحوم او

 

 ثم ومفصلٌة عضلٌة االم-شدٌد تعب:  االولٌة االعراض تظهر شهرٌن الى اسبوعٌن بٌن تتراوح حضانة بعد : األعراض

 (  مقبولة تبقى العامة الحالة) لٌال خاصة شدٌد تعرق-شدٌدة قشعرٌرة-حمى:  الحادة االعراض تبدا

 المرض ازمان عند.  االعصاب وفً( الكبٌرة وخاصة) المفاصل بعض فً شدٌدة واالم تعب من ٌشكو المرٌض ٌبدا ثم

 واالعصاب التناسلً الجهاز فً اختالطات وتحدث المفاصل االم تستمر

 

 : المالطٌة للحمى المخبري التشخٌص

 اللمفاوٌات نسبة ارتفاع مع البٌض الكرٌات تعداد انخفاض-

 (اسابٌع4-3ٌستغرق)للمفاصل الزاللً السائل او الدم زراعة-

 عن الفٌروسً النووي الحمض من عدٌدة نسخ صنع على مبدؤه ٌقوم الذي) البولٌمٌراز سلسلة تفاعل PCR اختبار-

 روتٌنٌا لدٌنا مستعمل وغٌر مكلف لكنه اختبارنوعً(  وكشفه الفٌروس تكثٌر بهدف بولٌمٌراز DNA انزٌم طرٌق

 سرٌرٌة تظاهرات وجود مع 1/161 ٌساوي او اكثر IgM و  IgGللمرض النوعٌة المناعٌة الغلوبٌولٌنات معدل ارتفاع-

 ارتفاع)  للتشخٌص االسرع وهو ، حداثتها ومدى اصابة وجود على ٌدل ، االرتفاع هذا ،واستمرار بالمرض مرتبطة

IgG ارتفاع( ) ما ٌوم فً وقعت االصابة ان على ٌدل IgM حالٌة اصابة على ٌدل) 
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 : الوقاٌة

 المبسترة غٌر االلبان منتجات تناول عدم-

 مناسبة واقٌة مالبس المزارع عاملً ارتداء-

 المواشً تطعٌم-

 : المعرضة الفئات

 المزارع عمال-

 المخابر عمال-

 الثقافة منخفضة البٌئات-

 ( السعار)  الكلب داء

 تحصل قد كما ، حصرا الكلب ولٌس( لعابه) المصاب الحٌوان عضة طرٌق عن لالنسان ٌنتقل فٌروسً مرض : العدوى

 الفٌروس على المحتوي الرذاذ استنشاق طرٌق عن العدوى

 بالم المصحوبة الحمى:  االولٌة االعراض ،وتشمل سنة الى اسبوع من الفٌروس دخول بعد الحضانة تتراوح:  االعراض

)  الشوكً والحبل الدماغ فً ممٌت التهاب الى مؤدٌا العصبً الجهاز الى ٌصل الفٌروس انتشار وبعد.  الجرح مكان فً

 (شللً او تشنجً شكلٌن باحد

 

 : الكلب لداء المخبري التشخٌص

 (الهواء رهاب -الماء رهاب)  السرٌرٌة االعراض ظهور قبل التشخٌص ٌصعب

 المرجعٌة الطرٌقة وهو PCR   اختبار طرٌق عن وٌشخص-

 الدقة بالغة لٌست لكنها النخاعً والسائل والبول اللعاب من عٌنات فحص-

 الدماغ من عٌنات زرع او ، الدماغ فً نغري اجسام طرٌق عن الوفاة وبعد-

 

 : حٌوان لعضة التعرض حال فً الوقائً العالج

 للجرح الجٌد الغسل-

 الكلب لداء فاعل لقاح من جرعات سلسلة اعطاء-

  الكلب لداء المضاد المناعً الغلوبٌولٌن اعطاء-

  االلٌفة الحٌوانات تلقٌح- : الوقاٌة

 الضالة الحٌوانات مكافحة-              

 

 الطيور انفلونزا

 وخاصة عموما الحٌوانات ٌصٌب) الطٌور اجسام فً وتكٌف تطور االنفلونزا، فٌروس انواع من نوع ٌسببه مرض هو

 .اخر الى انسان من ٌنتقل قد واحٌانا االنسان الى الطٌور من ٌنتقل ،(الطٌور

 : العدوى

 المصابة الطٌور مع المباشر االحتكاك طرٌق عن-

 المصابة الطٌور براز رذاذ استنشاق-
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 العامة،الحمى الحالة فً شدٌد تدهور:  ،وهً وقت اسرع فً الطبٌب لمراجعة معرفتها الضروري من:  االعراض

 ، ومفاصل عضالت االم ، ورئة عٌن ،التهاب تنفسً قصور ،قشعرٌرة، سعال،صداع ، تعب ، درجة 33<=  المفاجئة

 .حلق التهاب ، المعدة فً اضطراب مع اسهال

  لالصابة المعرضون االشخاص

 الصحً الحقل وفً المزارع فً العاملون-

 الواحدة العائلة افراد-

 الطٌور فضالت اتالف فً العاملون-

 النفلوانزا الطٌور المخبري الكشف

 PCR ال اختبار -

  المختلطة الكٌمٌائٌة المواد وفصل لتفرٌق طرٌقة( :  اللونً المناعً االستشراب)  النوعٌة المناعٌة الكروماتوغرافٌا-

 : ELISA ال طرٌقة-

 لونً تفاعل بواسطة المصاب دم فً للفٌروس النوعٌة االضداد كشف من تمكن انزٌمٌة مناعٌة تقنٌة

 

 : الوقاٌة طرق

 المطهرات واستعمال فٌها الحرارة درجة ورفع الحظائر تشمٌس-

 االصابة لدٌها تظهر التً الدول من والبٌض الدجاج استٌراد حظر-

 بعدها جٌدا الٌدٌن ،وغسل الطٌور مع المتعاملٌن قبل من( قفازات ، ،جزمات اقنعة)  واقٌة مالبس ارتداء-

 بالحرق الدجاج ومخلفات المرٌضة الطٌور من التخلص-

 المهاجرة الطٌور مع المزرعة طٌور اختالط لمنع شباك وضع-

 الحشرات مكافحة-

 التكسوبالسموز

 . له الوحٌد النهائً العائل القطط ،وتعتبر Toxoplasma gondii جوندي تكسوبالسما ٌسمى الخلٌة وحٌد طفٌلً سببه

 االدمٌٌن اٌدي والى ، العشب واكالت المجترات الى فٌنتقل واالعشاب التربة ٌلوث الذي القطط براز طرٌق عن : العدوى

 . جٌدا المطبوخة غٌر  اللحوم بتناول العدوى تحدث قد كما.  العدوى لهم مسببا االطفال وخاصة

 الحوامل السٌدات على تكون اثاره واخطر ، طوٌلة لسنوات والعضلٌة العصبٌة الخالٌا داخل الطفٌلً ٌستوطن:  االعراض

 شبكٌة اصابة-لمفاوٌة عقد التهاب– جلدي طفح– حمى:  وخطورته موضعه حسب اعراضه فتكون ، الوالدة وحدٌثً

 مصابة ام من)  الحمل شهور تمام فً الطفل ولد اذا وحتى– االم اصابة حال فً المٌتة والوالدات االجهاض– العٌن

 بالسوائل الجمجمة تضخم- والمخ  العٌن شبكٌة تاثر- الصرع- العقلً كالتخلف: خطٌرة اعراض علٌه تظهر(

 

 : للتكسوبالسموز المخبري التشخٌص

 عالج اخذ دون)  اسابٌع 3 بٌنهما ٌفصل مصلٌٌن بفحصٌن IgG و IgM وجود ٌكشف:  المصلٌة المناعٌة الفحوص-

 ثابتة المرتفعة النتٌجة بقاء ،او النتٌجة قٌمة بارتفاع تكون فاالٌجابٌة(  الفترة هذه خالل

 حٌث ، التكسوبالسما عن الكشف فً جدا وحساس نوعً ، فٌلدمان سابٌن اختبار المستعملة المصلٌة االختبارات اهم_

 وجود ٌعنً)  االنسان مصل فً االضداد وجود حال فً المتٌلٌن ازرق بصبغة الحٌة المقوسات اصطباغ عدم على ٌعتمد

 ( الشخص هذا لدى الطفٌلً

 بمادة مربوطة معروفة مستضدات باستخدام المصل فً االضداد وجود عن ٌكشف: غٌرالمباشر المناعً التالق اختبار-
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 متالقة

 المرٌض دم فً محدد مستضد او ضد عن للكشف مصلً اختبار:  المتممة تثبٌت اختبار-

 : الوقاٌة

 الشاردة القطط االبتعاد-

 الحشرات مكافحة-

 جٌدا اللحوم طبخ-

 النًء اللحم مع التعامل بعد جٌدا الٌدٌن غسل-

 اصغائكم لحسن شكرا

 العالمٌن رب هلل الحمد


