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 المحاضرة االولى

 Health and Diseaseالصحة والمرض                     

 : Healthالصحة 

مى اخالل ىذا التوازن او ىي ىي الحالة الناتجة عن توازن تركيب الجسم ووظائفو ضد القوى التي تعمل ع

الجسم المختمفة , بحيث يواكب ىذا التوازن التغيرات البيئية المحيطة  ألعضاءن في االداء الفسيولوجي از التو 

 بالحيوان .

ىي انحراف في حالة الجسم الطبيعية سواء كان ىذا االنحراف شكميا او وظيفيا او : Diseaseالمر ض 

لمرض او سموكيا  وىو عبارة عن سمسمة من االحداث المتوالية المتداخمة والشديدة التعقيد وتسمى بخطوات ا

 .Pathogenesisاالمراضية  

 مسببات االمراض :

 مسببات مرضية غير حية  -ب           مسببات مرضية حية  - أ

 المسببات المرضية الحية  تقسم الى :

 الفيروسات :   -1

ال تتكون الفيروسات من جزئيات بالغة الدقة تحمل الصفات الوراثية التي تممكيا من التكرار ولكنيا  - أ

اال  تتكاثرالمقومات الالزمة لمتكاثر وانتاج خاليا جديدة او انتاج طاقة تمقائيا ولوحدىا , لذا فيي  تممك
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داخل الخاليا الحية , حيث تستغل االمكانات الموجودة داخل الخاليا الحية التي تصيبيا  من حيث 

 .االنزيمات والمواد الكيمياوية  المختمفة كالبروتين والطاقة والحمض النووي 

ويحيط بو   RNA او  DNAعمى نوع واحد من االحماض النووية اما  الفايروساتتحتوي جزيئات  - ب

 . Capsidغشاء بروتيني يسمى الغطاء  

 يمكن رؤيتو اال باستخدام المجير االلكتروني . في الصغر  لذا ال متناىيالفيروس  - ت

االختبارات المصمية او المناعية او بعزليا في المنابت النسيجية او  باستخداميتم تشخيص الفايروسات  - ث

 حيوانات التجارب والبيض .

 يمكن الوقاية من االصابة بالفيروسات بالمقاحات المسبقة فقط ؟ - ج

تتكاثر  ن تميزىا اال عن طريق اختبارات خاصة  والكيم توجد عدة عتر من الكالميديا وال الكالميديا : -2

اليا الحية وتتم العدوى بيا عن طريق االنف والفم ومن امثمة االمراض عمييا ىو داء الخ موداخ اال

 الببغاوات في الطيور.

تتكون ىذه الكائنات من خاليا احادية  بدائية النواة وتمثل النواة كائن حي واحد قائم بحد ذاتو  :البكتريا  -3

, تفتقر الخمية البكتيرية الى الغشاء النووي  الذي يفصل النواة عن السايتوبالزم  , وليا غشاء 

, تتكاثر البكتريا  Cell wallسايوبالزمي رقيق ذو نفاذية  , وبعض الخاليا البكتيرية تحاط بجدار خموي 

الشديدة   Sporesباالنقسام الخموي  الالخيطي , وتمتمك بعض االنواع القدرة عمى تكوين السبورات 

,كما قد تحاط البكتريا بتركيب يدعى المحفظة , يمكن عالج االمراض البكتيرية  لألمراضالمقاومة 

 ضد االصابة بيا ايضا . المقاحاتوكذلك اعطاء 

عمى  ال تحتوي: كائنات دقيقة يصعب تموينيا بصبغة كرام تشبو البكتريا اال ان خالياىا  المايكوبالزما -4

بالظروف البيئية كالحرارة  تأثراجدار خموي مما يجعميا متعددة االشكال , تعتبر اكثر من البكتريا 
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اغمب السمفا ,والجفاف , وحساسة لعدة مضادات حيوية ولكنيا تتميز بمقاومة طبيعية لمبنسمين ومركبات 

انواىا تعتبر متعايشة مع االنسان والحيوان اال ان بعضيا ممكن ان يسبب امراض خطيرة مثل مرض 

 .CRDالطيور االلتياب التنفسي المزمن في 

يمكنيا من انتاج  الكموروفيل وبالتالي ال عنصر: تتكون الفطريات من خاليا نباتية تفتقر الى  الفطريات -5

تعيش في الطبيعة حياة رمية او تطفل مباشر عمى الحيوانات والطيور والنباتات  بنفسيا لذا فيي غذاءىا

تنتج اثناء تكاثرىا بذورا تسمى البذور   Hyphaاليايفا  تسمىتتكون الفطريات من خيوط  الحية ,

 الفطرية وتنتشر في اليواء والتربة ,تتكاثر الفطريات في االعالف  وتقوم افراز سموميا فييا ,

:تتكون من خمية حقيقية النواة من اصل حيواني تعيش اغمب انواعيا  حرة وقد  Protozoaاالوليات  -6

تتطفل عمى الحيوان فتسبب لو االمراض  وتقسم االوليات الي عدة اقسام ىي السوطيات واالبوغيات 

 الكوكسيديا . ىيواليدبيات  والمحميات ومن اشير  االوليات التي تسب االمراض 

: وتشمل كائنات تتطفل اما عمى خراج الجسم في الريش والصوف  الطفيميات الداخمية والخارجية -7

والشعر مثل القراد والحمم والقمل وغيرىا , او تتطفل في داخل الجسم مثل الديدان بمختمف انواعيا 

 واالوليات الدموية .

واضطرابات التمثيل الغذائي وىذه تشمل نقص العناصر الغذائية  المسببات المرضية غير الحية :

 والتسمم والتعرض لحرارة شديدة وطوبة غير مناسبة وعوامل ميكانيكية وتشوىات خمقية .

ىي العوامل التي تزيد من : Predisposing factors  لألمراضالعوامل المهيئة 

: اضافة العوامل الوراثية ومنيا استعداد الحيوان لممرض وتميد اصابتو او تؤثر عمى سير المرض ونتائجو 
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الى كون العوامل الوراثية سببا مباشرا لبعض االمراض  وخاصة الوراثية فان الحيوان قد يكتسب صفات 

 اما العوامل االخرى فيي :. لألمراضوراثية تزيد من استعداديتو ومقاومتو 

ومقامة المسببات  مراضباإلفي قدرتيا عمى تحمل االصابة  الحيوانات: يالحظ وجود اختالف بين النوع  -1

 ية فنجد ان التياب القصبات المعدي يصيب الدجاج دون سائر الحيوانات .ضالمر 

ويرجع ىذا االختالف  لإلصابةالنوع يوجد تابين في قابمية الحيوانات فس ن :في داخل العرق)الساللة( -2

 تربية لتباين مستويات الرعاية والتغذية والتأقمم مع الظروف البيئية المحيطية بال

يصيب الجنس االخر مثال التياب الضرع  : يؤثر الجنس عمى اصابة الحيوان بمرض معين ال الجنس -3

 يصيب الذكور. يصيب االناث وال

فمثال مرض التياب الضرع  لألمراضالعمر بشكل كبير عمى قابمية الحيوان ومقاومتو  ر: يؤث العمر -4

 يصيب العجالت . يصيب االناث البالغة وال

:تؤثر الحالة الفسمجية عمى الجسم وتغير من قابمية في مقاومة االمراض كالنضج الحالة الفسيولوجية  -5

 اخرى . بأمراض لإلصابةعرضة  الجنسي وبداية االنتاج تجعل الحيوان

 بسبب تغير  االيض داخل الجسم  باإلمراض لإلصابةيؤدي االجياد الى زيادة قابمية الحيوان  :االجهاد -6

 عض اليرمونات مثل الكرتزون .وارتفاع ب

ويعزى ذلك الى ان بعض المسببات المرضية تعتبر عدوى اولية تميد لعدوى  الحالة الصحية لمقطيع -7

بعوى ثانوية  ومثال ذلك  لإلصابة ثانوية في القطيع بسبب مرضي معين يؤدي الى تييئة الحيوان

 عو عدوى جرثومية .تتباالصابة بمرض فايروسي 

لعميقة متوازنة كفيمة بحفظ حياة وانتاج الحيوان الى اصابتو  : يؤدي عدم اخذ الحيوان ئيةالعوامل الغذا -8

 يسبب عدة امراض لمحيوان مثل فقر الدم وحمو الحمي  وغيرىا فمثال نقص العناصر المعدنية باإلمراض
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لمحيوان  مييأيؤدي الزحام وقمة التيوية وزيادة الحرارة وبقاء المخمفات العضوية سببا  العوامل البيئية: -9

 باي مسبب مرضي موجود في الحمق. لإلصابةيجعمو عرضو 

 مصادر االصابة وطرق انتشار االمراض :

 ىما :  رئيسيتيناالصابة بالكائنات الممرضة تكون بطريقتين 

: ويقصد بيا انتقال المسبب المرضي من االميات الى   Vertical transmissionاصابة عمودية  -1

المواليد وذلك عن طريق الرحم مثل مرض السل الوالدي او بواسطة المبيض مثل مرض االسيال في 

 الدجاج .

مباشرة او غير مباشرة  مثل  : وتحدث بطر ق  Horizontal Transmissionاصابة افقية  -2

طريق الجياز التناسمي وعن طريق  الجمدية وعنخاطية والجروح المالمسة والرذاذ والفم واالغشية الم

 النقل الميكانيكي او االحيائي لمحشرات مثل القراد ................الخ

 تقسم االمراض الى قسمين رئيسين ىما :انواع االمراض :

 وتشمل :  Non Infectious Diseaseامراض غير معدية -1

 امراض االيض مثل حمى الحميب . - أ

 والمغنسيوم وغيرىا . الكالسيومامراض نقص الغذاء مثل نقص  - ب

 امراض وراثية مثل البول الدموي في االميار . - ت

 ضوية وغير العضوية .لكيميائي مثل التسمم بالسموم العامراض التسمم ا - ث

 االصابات كالحروق والجروح  - ج
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 امراض ذات اسباب متداخمة مثل النفاخ . - ح

 المعدية ىي : لألمراضتوجد عدة تقسيمات  Infectious Diseasesامراض معدية  -2

اوال: تقسم االمراض المعدية  حسب نوع المسبب المرضي , حيث تكون امراض بكتيرية  مثل مرض السل  

 وفايروسية مثل الحمو القالعية  وفطرية مثل مرض القراع  وطفيمية  مثل امراض الديدان االسطوانية والقراد 

 حسب سرعة االنتشار: المعديةاالمراض ثانيا :تقسم 

: وىي التي تنتشر بسرعة بين مجموعات الحيوانات وتصيب غالبيتيا مث مرض  امراض وبائية -1

 الطاعون البقري والنيوكاسل .

 تنتشر بسرعة بين الحيوانات مثل مرض التياب الضرع . وىي االمراض التي ال امراض غير وبائية -2

 : حسب حدة او شدة المرض الى ةثالثا: تقسم االمراض المعدي

مفاجئا لمحيوانات  وقافن: وىي االمراض التي تحدث  Per acute Diseaseامراض فوق الحادة  -1

 والطيور بدون ظيور عالمات مرضية مثل الجمرة الخبيثة .

: وىي االمراض التي تظير عالمات مرضية عمى الحيوان لفترة  Acute diseaseامراض حادة  -2

 اطول من االمراض فوق الحادة وغالبا تنتيي بالنفوق مثل مرض الرعام في الخيل .

: وتستمر االعراض لمدة زمنية طويمة نسبيا قد تصل  Sub-acute Diseaseامراض تحت الحادة  -3

 الكزاز في الخيول . لالى اسابيع مث

: ىي االمراض التي تستغرق وقتا طويال ربما يصل الى سنوات  Chronic Diseaseة امراض مزمن -4

 مثل السل .
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 اعراض وعالمات المرض :

 عدم تناول العمف بصورة طبيعية )حاالت االجترار في الحيوانات المجترة ( او فقدان الشيية بصورة كمية  -1

 وبطء لحركة  .الكسل والفتور وانتفاش الريش والشعر والصوف وتقوس الظير  -2

 تغير لون البول والروث وطبيعتيما . -3

 قمة ادرار الحميب او وجود بقع دموية او قيح فيو. -4

ارتفاع درجة الحرارة كما في حاالت االصابات البكتيرية والفايروسية او انخفاضيا كما في المراحل  -5

 لمتخمة . المتأخرة

 .م تغير سرعة النبض وىذه تشير الى مشاكل في القمب وضخ الد -6

 عدم انتظام التنفس وتحدث في حاالت االصابات التي تشمل الرئة او عضالت القفص الصدري. -7

 تغير لون االغشية المخاطية  المرئية لممتحمة العين والي تكون : -8

 شاحبة ومائية المظير في حاالت فقر الدم . - أ

 في حاالت االلتيابات الشديدة وارتفاع درجة الحرارة . ةمحتقن - ب

 ت االصابة بدا ء اليرقان ) ابو صفار(.صفراء في حاال - ت

 زفية وىي تدل عمى حاالت التسمم الحادة .نبقع  - ث


