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 مقدمة الكتاب 

 األهداف العامة للمنهج 

 التمريض البيطري : الوحدة األولي 

 أساسيات التمريض : الباب األول 

 العيادات البيطرية : الباب الثاني 

التعرف علي الحالة الطبيعية : الباب الثالث 

 للحيوان 

 ريض الحاالت الفرديةتم: الباب الرابع 

 تمريض حاالت الجراحة 

 تمريض حاالت الباطنية 

 تمريض حاالت األمراض المعدية 

 تمريض حاالت العالج التناسلي 

 تمريض حاالت الوالدة 

 تمريض حاالت التهاب الضرع 

 الحاالت الحرجة : الباب الخامس 

 الممرض البيطري : الباب السادس 

 ومعاونة الطبيب 

 أثناء العمليات الجراحية  دور الممرض

 دور الممرض أثناء عمليات الوالدة 

 دور الممرض أثناء عالج التأخر التناسلي 

 دور الممرض أثناء عسر الوالدة 

 رعاية وعالج التجمعات الحيوانية :الباب السابع 

 رعاية الماشية واألغنام  .١

 رعاية قطعان الطيور  .٢

 طريةالعمل خارج العيادات البي: الباب الثامن

 الوالدة البيطرية : الوحدة الثانية 

الجهاز التناسلي في اإلنـاث  : الباب األول 

 والشبق والحمل 
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 منشأ الجهاز التناسلي 

 أجزاء الجهاز التناسلي في األبقار

 : البلوغ 

 بلوغ والنضج العوامل التي تؤثر في ال

 التغيرات المبيضية أثناء دورة الشبق 

 طرق كشف الشبق 

 الحمل 

 عالمات الحمل 

 العناية باألم الحامل 

 سـره الوالدة الطبيعيـة والع : الباب الثاني 

 الوالدة الطبيعية 

 مراحل الوالدة 

 االحتياطات الالزمة أثناء الوالدة 

 رعاية األم بعد الوالدة 

 الفطام  رعاية المواليد حتى

 المناورات والعمليات التوليدية 

 احداث الوالدة صناعية

 .بعد الوالدة مشاكل ما : الباب الثالث 

 احتباس المشيمة 

 انقالب الرحم والمهبل 

 االلتهابات الرحمية النفاسية 

 النزيف الرحمي 

 حمي اللبن 

 نقص الماغنسيوم 

 السمنة المفرطة 

 تسمم الحمل في النعاج والماعز
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العقم ونقص الخصوبة في : الوحدة الثالثة 

 الماشية 

 أسباب العقم في إناث الماشية: الباب األول 

 االضطرابات الهرمونية 

 ب تكرار الوث

 الرحمية  اتااللتهاب

 النقص الغذائي 

 األسباب الوراثية 

 األسباب البيئية 

األمراض التناسـلية التـي   : الباب الثاني 

 تحدث عقم في اإلناث 

 االجهاض المعدي 

  التريكمونياسس -المشعرات الجنينية 

 اللبتوسبيروزيس 

ـ   : الباب الثالـث   عف أسـباب العقـم وض

 ) ق الطالئ( الخصوبة في الذكور 

 : الباب الرابع 

 توحيد الشبق وحل المشاكل التناسلية 

 الباب الخامس 

 أمراض العجول الرضيعة 

 : الباب السادس 

 البرامج الوقائية للماشية واألغنام 

 برنامج رعاية قطيع ماشية حالبة 

 برنامج رعاية ماشية التسمين 

 برنامج رعاية األغنام 

 كل برنامج في  المشاكل التي تراعي

 :الوحدة الرابعة 

 التلقيح االصطناعي 

 أجزاء الجهاز التناسلي في الطلوقة 

 ات الوثبالعناية بالطالئق واحتياط
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 التلقيح الطبيعي 

 مميزات التلقيح االصطناعي 

 ناعي عيوب التلقيح االصط

 تخفيف السائل المنوي 

 حفظ السائل المنوي

 لتلقيح يار السائل المنوي لاخت

 حقن السائل المنوي

 تكنولوجيا نقل وزرع األجنة 

 الوحدة الخامسة 

 الجراحة البيطرية 

 جهاز الحركة واالدوات : الباب األول 

 أجزاء جهاز الحركة 

 األدوات الجراحية 

 عقيم سائل التوآالت ومستلزمات خاصة 

 أنواع الخيوط 

 أنواع االبر 

 أنواع الخياطات 

 الجروح والحروق والنزيف : الباب الثاني 

 أنواع الجروح 

 مضاعفات الجروح 

 أهم الجروح الشائعة 

 أنواع النزيف 

 طرق ايقاف النزيف 

 أنواع الحروق 

 طرق إسعاف الحروق 

 االلتهاب والخراريج : الباب الثالث  

 تعريف االلتهاب 

 أهداف االلتهاب  
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 أنواع االلتهاب 

 عالج االلتهاب

 أسبابها واعراضها : الخراريج 

 ج عالج الخراري

 الجيوب الصديدية والناسور 

 رغايناالغ –الموات  –النكروزيس 

 االجسام الغريبة في معدة المحترات 

 :الباب الرابع 

 اصابات المفاصل واالربطة 

 االسباب واالعراض والعالج 

 الجروح المفتوحة في المفاصل 

 االمراض وااللتهابات المزمنة في المفاصل 

 اصابات العظام 

 انواع الكسور 

 االسعافات االولية 

 كسور للالعالج الحقيقي 

 اصابات العضالت واالعصاب 

 العرج وطرق تشخيصة 

 الباب الخامس 

 العمليات الجراحية 

 ير  انواع مستحضرات التخد

 عمليات البطن للمجترات الكبيرة 

 عمليات البطن للمجترات الصغيرة 

 عملية الفتق السري 

 العمليات الجراحية في الضرع 

 ليات الجهاز التناسلي عم

 مشاكل الحافر والظلف : الباب السادس 

تشقق الحافر وتعفن ودمل الحافر مسـمار  

 الحافر 

 ل الظلف للماشية عة نقرح

 الدحاس 
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 حافرانخالع ال

 امراض ومشاكل الضرع : الوحدة السادسة 

 تشريح الضرع : الباب االول 

 التطور من الوالدة حتى البلوغ 

 مرحلة الحمل واالدرار 

 التحكم الهرموني في االدرار 

التشـوهات فـي الضـروع    : الباب الثاني 

 وشواذ االدرار 

ــة   ــطرابات التطوري ــوهات واالض التش

 في ضروع الماشية  هوالشكلي

 االدرار  ذاشو

وقف االدرار الشاذ وغير المرغـوب فيـه   

االضطرابات التـى تصـيب افـراز اللـبن     

 اضطرابات دوران الدم في الضرع 

 وجود الدم في اللبن 

 اوديما الضرع المرضية والمزمنة وااللتهابات 

 امراض الضرع : الباب الثالث 

 امراض الضرع والحلمات 

 الطفح الجلدي او االرتكاريا 

 ق الحرو

 التحسس الضوئي 

 االكزيما 

 ي الجدر

 الجدري الكاذب 

 التهاب جلد الضرع المعدي 

 غرغرينا جلد الضرع 

 تقرح الحلمات 

 جروح الضرع والحلمات

 اسور الحلمةن
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 أورام قناة الحلمة

 الحلمات المغلقة والزائدة 

 حصوات اللبن 

 التهاب ضرع الماشية 

 كيفية حدوث المرض 

 وبائيته و هأسباب

 األسباب الرئيسية 

 العوامل المهيئة 

 الوبائية 

 باثولوجيا التهاب الضرع 

  اإلكلينيكية األعراض الظواهر

 تغيرات اللبن والضرع 

 تفاعل جسم الحيوان 

 التشخيص 

 العالج والتحكم في المرض والوقاية 

 جدول األدوية النوعية 

 الصـحة الرعاية المناسبةوتطبيق قواعـد  

 العامة 

 صيانة أجهزة الحالبة 

 عمليات الحالبة  ةصحة وجود

 غسل الضرع وتغطيس الحلمات 

  معالجة األبقار الجافة

 معالجة االرباع المصابة 

 اكتشاف االرباع المصابة 

 تجفيف السليمة والمصابة بشكل صحيح 

 استئصال المكورات السبحية 
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 عيوب اللبن وشوائبة : الباب الرابع 

 ون تغيرات الل

 النكهات والروائح الشاذة 

إفراز المواد غير الحية والكئنات الحيـة فـي   

 اللبن 

 جدول الميكروبات الممرضة

أساسيات عـالج التهـاب   : الباب الخامس 

 الضرع 

 المضادات الحيوية واألدوية 

مشاكل الضرع واللبن الناتج من المحالـب  

 اآللية 

 صيانة معدات الحلب اآللي 

 ن تبريد اللب أنظمة

 اختبار نموذجي 

 إجابة االختبار نموذج 

 المراجع األجنبية والعربية 
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الحمد هللا الذي وفقنا لعمل هذا الكتاب وتقديمه إلي أبنائنا طـالب دبلـوم الثـانوي    
، ليكون مكمال لما تم دراسته في الصف الثاني من نفس "ل اإلنتاج الحيواني مجا" الزراعي 

التخصص والكتاب بما يحويه من معلومات وإرشادات مدخالً هاماً لمعرفة قدراً جيـداً مـن   
العلوم البيطرية وذلك فيما يخص مجال التمريض البيطري ورعاية الحيوان ، كما انه يعطي 

م التناسليات والوالدة البيطرية وكذلك يتم في الكتاب عرضاً ألهـم  للطالب قدراً وافياً من عل
 . خطوات التلقيح االصطناعي 

ومن الجديد في هذا الكتاب وجود عرضاً موجزاً ألهم المشاكل الجراحية التـي قـد   
 .  تواجه الماشية واألغنام وغيرها وأهم الوسائل الجراحية الحديثة للسيطرة عليها 

ة عن مشاكل الضرع وكيفية العناية به وذلـك إلنتـاج اللـبن    وقد تم تخصيص وحد
 .   النظيف الخالي من أسباب األمراض 

كما احتوت كل وحدة من وحدات الكتاب علي تطبيقات وتدريبات ومهـارات عمليـة   
ومشاهدات لما تم شرحه ودراسته ، كما يتضمن الكتاب عرضاً لبعض الصور الحديثة لمـا  

تاب في نهاية كل وحدة علي بعض األسئلة للتقـويم كمـا يحتـوى    يتم دراسته ويحتوى الك
 . الكتاب علي اختبارات نموذجية وطريقة إجابتها 
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هذا المنهج يؤهل ويعد طالب الدبلوم الزراعي ليعمل كممرض بيطري وعندما يتم دراسة هذا 
  :المنهج يكون الطالب قد حصل علي 

 .التمريض البيطري  أسسأهم  .١
 .ية ومشاهدة عسر الوالدة معرفة الوالدة البيطر  .٢

 .معرفة مشاكل العقم ونقص الخصوبة في الماشية وكيفية التغلب عليها  .٣

 . التدريب علي أعمال التلقيح الصناعي  .٤

التدريب علي إسعاف الجروح والحروق وخياطة الجروح وعمليات التطهير لجسم  .٥
 . الحيوان 

   .معرفة أهم أمراض ومشاكل الضرع وكيفية السيطرة عليها  .٦

 . معرفة السموم والتسمم وكيفية وقاية الحيوان من مشاكل التسمم  .٧

تدريب الطالب علي تنفيذ البرامج الوقائية لقطعان اللبن والتسمين واألغنام  .٨
 . والدواجن 
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 . رفة تقاليد مهنة الممرض البيطري مع .١

 .تنفيذ عمليات غسل وتعقيم األدوات البيطرية  .٢

 . التعرف علي األدوات البيطرية  .٣

 . معرفة أجزاء العيادات البيطرية  .٤

 . كتابة التقارير الطبية  .٥

 .معرفة الحالة الطبيعية للحيوان  .٦

 . تمريض الحاالت الحرجة  .٧

 . حية وأثناء الوالدة وعسر الوالدة مساعدة الطبيب أثناء العمليات الجرا .٨

 . تتبع حاالت اإلصابة المرضية  .٩

 .إعطاء المحاليل وبذل األورام  .١٠

 . القيام بعمليات التطهير والعالج الجماعي  .١١

 . اخذ العينات من الحيوانات كالدم والروث والبول  .١٢

 . تنفيذ برنامج الرعاية البيطرية بمزارع الدواجن  .١٣
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o   يجب علي الممرض البيطري أن يكون علي قدر عالي من األخالقيات الحسنة واآلداب

 . العامة الرفيعة 

o ر في التعامل مع الحيوانات يجب أن يكون هادئ الطباع وعلي قدر عال من الصب. 

o   يجب أن يتحلي باألمانة وذلك بعدم نقل أي معلومات عن الحيوانات التي يعالجها للغير 

o  يجب أن يتحلي باألمانة والدقة والمهارة في العمل. 

o  يجب أن يكون أميناً في تنفيذ تعليمات الطبيب . 

o  األمراض يجب أن يكون دقيقاً في عمليات تطهير األدوات لمنع نقل. 

o  يجب أن يلم بقدر كاف لبعض المعلومات عن سلوكيات الحيوان. 

• �� :����אد�وA��@�א;دوא<�א�#�7�

o  يغسل األدوات من حقن ومقصـات وجفـوت وأدوات والدة بالمـاء الـدافئ     : الغسل
 . والصابون ثم تجفيفها جيداً 

o  التعقيم  :�� 

الطريقة صالحة لألدوات الزجاجية وهذه م ١٧٠هواء ساخن  بإمرار: بالحرارة الجافة  �
 . والمعدنية وتتم في أفران الهواء الساخن 

دقائق مثـل   ٥يوضع األدوات في غاليات عادية أو كهربائية لمدة : بالحرارة الرطبة  �
 . تعقيم الحقن

م لمدة ربع ساعة مثـل تعقـيم الغيـارات    ١٠٠التعقيم بالبخار تحت ضغط في درجة  �
 .والقطن والشاش

م لمدة ربع ساعة في االتوكالف وهنا تقتـل جميـع    ١٢٠بالبخار تحت ضغط التعقيم  �
 .الميكروبات وجراثيمها 

التعقيم باستخدام األشعة حيث تستخدم أجهزة خاصة تبث أنواع من األشعة مثل فـوق   �
 .الحمراء وتستخدم في تعقيم غرف العمليات كما تستخدم لتعقيم األدوات الجراحية 

 ٪٥والليـزول   ٪٥والفورمالين  ٪٢مثل الكلوروفورم : مطهرات التعقيم باستخدام ال �
 . وغير ذلك  ٪٦والديتول 
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 –المقصات المستقيمة والمنحنية : التعرف علي األدوات الموجودة علي منضدة الطبيب  .١

 –المشارط  –أنواع ابر الخياطة الجراحية  –ماسك اإلبر  –جفت التشريح  –جفت الغيار 
اء تكتـب األسـم   –الجـروح   مكحتـة  –أنواع ومقاسات مختلفة من الجفت الشرياني 

 .في كراسة الدروس العملية    اواستخداماته

 .مشاهدة غالية الحقن العادية والكهربائية والتي تستخدم في التعقيم  .٢

 . مشاهدة جهاز االوتوكالف وكيفية رص األدوات فيه لتعقيمها  .٣

مشاهدة أنواع المطهرات الكيميائية وكتابة اسم المطهر والتركيز المسـتخدم وطريقـة    .٤
 . استخدامه 
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وقطن  –شاش  –حقن مع ابر مختلفة المقاسات : التعرف علي األدوات الموجودة وهي  .١

كالليب ذات نهاية  –حبال توليد أو سالسل مع يد للمسك  –خيوط  ابر خياطة مع –معقم 
 –شوكة تـدوير  ) كاألغنام ( مالقط أو جفوت للحيوانات الصغيرة  –حادة أو غير حادة 
 . أدوات تقطيع الجنين 

احذية مطاطيـة برقبـة قفـازات     –مشاهدة المالبس الالزمة ومنها مريلة من النايلون  .٢
 . مطاطية طويلة 

 . الغاليات وجهاز االتوكالف المستخدمان في عملية التعقيم مشاهدة  .٣

 .    كتابة أسماء األدوات واستخداماتها في كراسة الدروس العملية  .٤

http://agri-science-reference.blogspot.com/
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: التعرف علي األدوات التـي تسـتخدم فـي تشـخيص األمـراض البكتيريـة وهـي         .١

 –أطبـاق بتـري    –منابت البكتيريا  –الحضانة  –الصبغات  –الميكروسكوب الضوئي 
 .زيت سيدر  –أغطية الشرائح  –شرائح زجاجية 

ميـزان   –جهاز طـرد مركـزي    –ميكروسكوب : التعرف علي أدوات معمل الطفيليات  .٢
 –شـرائح زجاجيـة    –هون صيني صـغير   –أنابيب اختبار  –أطباق بتري  –حساس 

صبغات لشـرائح   -% ١٠محلول هيدروكسيد البوتاسيوم  –مصفي  –أغطية للشرائح 
 .الدم 

من أطباق بتري التي تم تحضينها وتفـرد   هدة طرق االستخدام حيث تؤخذ مسحاتمشا .٣
لصبغة ومن ثم الغسل والتجفيف وتوضع علي علي شريحة معقمة ويتم التثبيت وعمل ا

 .الشريحة نقطة من زيت السيدر ويتم الفحص بالعدسة الزيتية لمشاهدة البكتريا 

تؤخذ عينة الروث وتوضع في أنبوبة اختبار مع الماء أو احد المحاليـل مثـل محلـول     .٤
 الملح المركز وتوضع لمدة دقيقتين في جهاز الطرد المركزي وتؤخذ نقطة مـن علـي  

بالعدسـة العاديـة    بسطح األنبوبة وتوضع علي شريحة وتفحص تحت الميكروسـكو 
 . لمشاهدة نوعية البويضات 

 .تسجيل المشاهدات في كراسة الدروس العملية  .٥
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شـرط  م –سيفون الحلمـة  : التعرف علي األدوات الخاصة بعالج التهاب الضرع وهي  .١

 محاقن الحلمات تحتوي علي مضادات حيوية  –مقص الحلمات  –سدادة الحلمة  -الحلمة

تعقيم األدوات المعدنية بالغليان في الماء فـي الغاليـة العاديـة أو الكهربائيـة وقبـل       .٢
 .مع تطهير الحلمات أيضا  دبمحلول صبغة اليو االستخدام تطهر

مشـرط الحلمـة لقطـع االنسـداد      –الضرع الملتهب  نسيفون الحلمة لتصفية اللبن م .٣
 والمحاقن لعالج التهاب الضرع    -والسدادة توضع في الحلمة لمنع دخول الميكروبات 

�
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 –محاقن بالستيك : مشاهدة عرض المحاقن الموجودة علي المنضدة في عيادة المدرسة  .١

محاقن فيبرجالس أحجام مختلفة تعقم في الغاليات  –أحجام مختلفة تستخدم لمرة واحدة 
أنواع وأحجام مختلفة من  –م في الغاليات قن زجاجية سعات مختلفة وتعقامح –العادية 

) مسدسـات حقـن   ( محاقن أوتوماتيكية  –السنون متسعة أو ضيقة قصيرة أم طويلة 
 . ومحاقن للدواجن  –للحيوانات الكبيرة 

يجب قبل استخدام المحاقن فكها وغسلها جيدا بالماء الدافئ والصابون وتعقيمها  فـي   .٢
دقائق ثم تركب مع مالحظة عدم مسك االجزاء باالصـابع   ١٠يات لمدة ال تقل عن الغال

 .ووضع السن المناسب باستخدام ماسك السنون 

 . كتابة أنواع المحاقن واستخداماتها في كراسة الدروس العملية  .٣

 
 
 
 



 ٩
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مشاهدة المالبس المعروضة في عيادة المدرسة ومنها بـالطو الطبيـب مـن القمـاش      .١
مرايل  –مريلة مطاطية طويلة  –قفازات مطاطية طويلة  –حذاء مطاط برقبة  –األبيض 
 . كمامات واقية  –قفازات نايلون طويلة وقصيرة  –نايلون 

القفـازات المطاطيـة   وأما األحذية  –الوتوكالف المالبس القماشية والكمامات تعقم في ا .٢
 . توضع في محاليل مطهرة كالديتول 

 . القفازات والمرايل النايلون تستخدم مرة واحدة وتعدم  .٣

------------------------------------ 
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o   تتكون العيادة من مكتب للطبيب به ثالجة لحفظ اللقاحات واألدوية البيطرية– 
 ودوالب لحفظ السجالت والمستندات الخاصة بالعيادات ودوالب لحفظ األدوات البيطرية  

o  بجوار غرفة الطبيب توجد قاعة بها زناقة للكشف علي الحيوانات قد ال توجد قاعة
 . الزناقة ولكن توجد مظلة تحتها 

o  قد توجد غرفة  –غرفة صيدلية بيطرية بها رفوف ترص عليها األدوية والكيماويات
 .مستقلة لحفظ المبيدات الحشرية وأدوات وأجهزة الرش  

o  يوجد مكتب للممرضيين والعمال ومعاون الشئون اإلدارية . 

 –لماشـية  أما في المستشفيات البيطرية فيوجد باإلضافة إلي ما سـبق حظـائر لعـزل ا   * 
وقد توجد غرفة لعمليات الوالدة ومخازن  –كما توجد غرف للعمليات  –المشتبه في مرضها 

 .    لتخزين األعالف والمعدات ومعمل بيطري متكامل 

• ����`$Dل�א@��\_$���>$.aא����: 

o    يتم العزل في حاالت االشتباه باإلصابة بأحد األمراض المعدية وتخصـص عنـابر أو
ي المزرعة مفروشة بقش األرز النظيف الذي تم رشة بـالمطهرات  حجرات خاصة قبل

والمعزل جيد اإلضاءة والتهوية ويخصص له عامل ال يختلط ببـاقي القطيـع وهـذا    
 . المعزل يتم تطهيره بصفة مستمرة بالفنيك التجاري أو غيره من المطهرات 



 ١١
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o  في أماكن معزولة عن باقي أحواش األغنام يتم عزل األغنام في حجرات خاصة
 . والمعزل مفروش بقش األرز النظيف المرشوش بالمطهرات

• �b0<�و_/$'��א20א��$cא���dK+�)�Gא���$د�>"d8��(��: 

o  يوجد في العيادات البيطرية دفتر لتسجيل الحاالت المرضية الواردة مرقم ويسجل به
ارة المسجلة والعالج المنصرف ومدة العالج تاريخ الدخول وحالة االشتباه ودرجة الحر

صدر من الوحدة البيطرية اورنيك أو تذكرة الخروج واالنتهاء من العالج وقد يوتاريخ 
عالج مدون بها نوعية المرض وتاريخ الزيارة ودرجة الحرارة والعينات التي اخذت 

 .والعالج 

o  حصينات الدورية وتوجد سجالت للت –كما يوجد سجالت للفحص المعملي ونتائجه
التي تقوم بها الوحدة مثل تسجيل التحصين بلقاح التسمم الدموي أو الحمي القالعية 

كما يوجد سجالت لتسجيل لجان الرش التي غالبا ما تتم  –أو حمي الوادي المتصدع 
وتوجد سجالت واستمارات لكتابة الصفات التشريحية للحيوانات  –في أشهر الصيف 
 . جهات االختصاص النافقة لتقديمها ل

----------------------------- 
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 ٢٥ – ١٢ ٦٠-٥٠ ٣٩ – ٣٧.٥ الجاموس 
 ٥٥- ٥٠ ١٠٨ – ١٠٠ ٤٠.٥ – ٣٨.٥ العجول 
 ٨ – ٦ ٥٠ -٣٠  ٣٨.٥ – ٣٦ الجمال 
 ٣٠ ١٢٠ – ١٠٠ ٣٩.٥ – ٣٨ القطط 
  ٢٥ -١٠ ٧٠-٦٠ ٣٨.٥ – ٣٨ البقر 
 ٢٥ -١٢  ١٢٠ – ٨٠ ٣٨.٥ – ٣٧.٥ الكالب 

 ٢٨ – ١٦ ١٢٠ – ١٠٠ ٤٠.٧ البط واإلوز 
 ٣٠-١٢ ١٨٠ – ١٤٠ ٤٣ – ٤٠.٥ الدجاج 
 ٢٨-١٢ ٨٠-٧٠ ٤٠.٥ – ٣٨.٥ الماعز 
 ١٢-٨ ٤٢ -٣٦ ٣٨ -٣٧.٥ الخيول
 ١٦-١٢ ٦٠-٤٥ ٣٨.٥-٣٨ الثور 
 ٤٠-٢٠ ١٨٠-١٤٠ ٤٤-٤١ الحمام 
 ٦٠-٥٠ ١٥٠-١٢٠ ٣٩.٥-٣٨.٥ األرانب 
 ٢٨-١٢ ٨٠-٧٠ ٤٠-٣٨.٥ األغنام 

http://agri-science-reference.blogspot.com/
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 الجمال الماعز األغنام الجاموس األبقار
الخيول 
 الفرسي

 األرانب القطط البالك

 يوم  ٣٢-٣٠ يوم٦٠-٥٠ يوم ٦٨-٥٩ شهر  ١١ يوم ٤٠٠–٣٥٠ شهور ٥ شهور  ٥ ١٠.٥-١٠ شهر  ٩.٥-٩
 

�:�����Gא�.��X �א���2��# •

أنواع صغيرة  البط الدجاج
 الحمام الرومي اإلوز الكبير الحجم في اإلوز

 يوم  ١٨ يوم  ٢٨ يوم  ٣٣ يوم  ٣٠ يوم  ٢٨-٢٧ يوم  ٢١
�:����غ�א��K%F �א��cא�$<�������א�7 •

 الجمال الماعز األغنام الجاموس األبقار
الخيول 
 الفرسي

 األرانب القطط الكالب

 شهور  ٩-٥ شهر  ١٨-١٢ شهر  ١٨-١٢ شهر  ٣٦ شهر  ٤٨-٣٠ شهر ١٢-٨ شهر  ١٨-١٢ شهر٣٠-٢٤ شهر  ٢٤-١٨

• ��$�Dא�i"�/8א����_��:�
 . لتر  يومياً   ٥واألغنام حوالي  لتر يوماً ٤٠-٣٠في األبقار والجاموس   
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 . الدخول من بوابة الوحدة ثم التعرف علي أجزاءها  .١

 .هدة غرفة الطبيب والتعرف علي ما بها من أدوات وتسجيل ذلك في كراسة العملي مشا .٢

 .مشاهدة مكان الكشف والزناقة الخاصة بفحص الحيوانات  .٣

مشاهدة الصيدلية البيطرية والتعرف علي ما بها وتسـجيل المالحظـات فـي كراسـة      .٤
 . الدروس العملية 

 .أدوات الرش الموجودة  مشاهدة غرفة حفظ المبيدات الحشرية والتعرف علي .٥

�
٢�.��U�Dא���`$Dل�א@��\_$����)����G2$���

−−−−−−−−−−−−�
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�:��אD�OG2$#�א<�*�
 . دخول مكان العزل وحساب مساحته  .١

 .فحص الفرشة الموجودة وهي مرشوشة بالمطهرات  .٢

 أم ال ؟ قتهوان المعزول وهل الحيوان استهلك عليفحص الطوالة أمام الحي .٣

 التأكد من أن غرفة العزل مخصص لها عامل وان الحيوانات تشرب في أحواض خاصة  .٤

 . التأكد من أن التهوية واإلضاءة في المعزل جيدين  .٥
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 . حجرة الوالدة المخصصة في قسم تربية الحيوان بالمدرسة  دخول .١

 . البدء في تنظيف األرضية من أي مخلفات  .٢

 . غسل األرضية بأحد المطهرات كالفنيك التجاري  .٣

 . بعد تمام جفاف األرضية يتم فرشها بطبقة من قش األرز النظيف  .٤

 .يتم رش القش بأحد المطهرات المناسبة  .٥

 . صدر إضاءة جيد يتم التأكد من وجود م .٦

التأكد من أن الحجرة غير معرضة للتيارات الهوائية التي تضر المواليد وانها في مكان  .٧
 . هادئ بعيد عن مصادر اإلزعاج  

٤�.��������G2$�(��א�dK"<�א�#�7�
�bوא20א�����و���G2$א�/���dK(��$�و_/$'��א�/�2$

−−−−−−−−−−−−�
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 .بيطري واالطالع علي خاناته  ١٠٢استالم صفحة من دفتر  .١

 .بيطري من المدرسة ومشاهدة خاناته  ١٦٥االطالع علي دفتر  .٢

 .استالم صفحة من دفتر التحصينات الدورية واالطالع عليه  .٣

حد الحيوانات المريضة مـن الوحـدة البيطريـة    مشاهدة صورة من أورنيك أو تذكرة ا .٤
ومشاهدة كيفية التسجيل فيها حيث يكتب اسم صاحب ونوع الحيوان وعمـره ودرجـة   

 .الحرارة واسم المرض المشتبة فيه والعالج المنصرف 

 .مشاهدة تقرير الصفة التشريحية  .٥

 .رسم صور من صفحات الدفاتر والتقارير في كراسة الدروس العملية  .٦
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٥�.����82�Dس� ��@���2א��$d�������7#א����$cא��)����G2$��
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 .إحضار جاموسة من قطيع المدرسة ووضعها في الزناقة وربطها جيداً  .١

اللسان ومنطقـة بـين    –يين ، التجويف الفمينفحص الرأس ، المخطم ، العيون ، األذ .٢
 . الفكين

 . فحص الرقبة والدوش وجانبي الصدر ومنطقة الجوعة .٣

 .فحص األرجل األمامية والخلفية ومنطقة الشرج والضرع والحلمات  .٤

 .مرات التنفس والنبض في الدقيقة وتسجيلهم  عدد قياس درجة الحرارة  .٥

٦�.���82�D�2$ ��@���2א�'u������7#א����$cא��)����G2$���
−−−−−−−−−−−−�
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 .ها جيدا وتسجيل رقمها سحب احد األبقار ووضعها في الزناقة وربط .١

 .فحص الرأس كما في حالة الجاموس  .٢

 .فحص الرقبة والدوش وجانبي الصدر ومنطقة الجوعة  .٣

 .فحص األرجل األمامية والخلفية ومنطقة الشرج والضرع والحلمات  .٤

 .قياس درجة الحرارة وعدد مرات التنفس والنبض وتسجيلهم   .٥

������G2$�(��אc$���א��2��#�������7#.�٧
)���82�Dج� ��@���2א$g����(�

−−−−−−−−−−−−�
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 . احد الطيور وجس عظمة القص التي يجب أن تكون مكسية باللحم  مسك .١

نشاهد العرف والداليات بلونهم األحمر الوردي وحجمهم يكون مناسب للعمر وخالية من  .٢
 .ور األورام والبث

 .  دامعةاألنف سليمة وال يوجد بها رشح أو إفرازات وكذلك العيون سليمة وغير  .٣

 .الجلد لونه طبيعي حسب نوع الطائر وال توجد طفيليات أو قشور  .٤

 .فتحة المجمع سليمة وخالية من األورام والتشقاقات  .٥

 .وسادة القدم سليمة  .٦
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 .شنجات تشاهد الطيور السليمة واقفه طبيعيا وال تظهر عليها ت .٧

 .الزرق لونه طبيعي حسب العليقة وخالي من اإلسهال أو الدم  .٨

 .وزن الطيور مناسب للعمر والنوع  .٩

 .االطالع علي دفتر تسجيل الحاالت المرضية  .١٠

تسجيل المالحظات في كراسة الدروس العملية مع كتابة عدد الطيور وتاريخ دخولهـا   .١١
 .ات المرضية به   كتابة عدد النافق واهم العالم –للمزرعة ونوعها 

------------------------------- 
=�א0$c<�א�.�د��:��א��א'�Tא�$7!�✍✍✍✍�x��:�

=�א0$c<�אF�א,��� •�x��:�
o   ًزيارة الحيوان حسب إرشادات الطبيب يوميا. 

o  مشاهدة مكان الجراحة الموجودة وهل به تورم أو به افرازات . 

o  قياس درجة الحرارة. 

o وح بالمطهرات ووضع مراهم المضادات الحيوية ثم ربط الجرح بغيار الغيار علي الجر
 .معقم 

o  حقن الحيوان بحرعة من المضاد الحيوي المناسب. 

o  التنبيه علي صاحب الحيوان بعدم تعرضة للتلوث . 

• ����%M$70$<�א;��אض�א�,�=�x��:�
o   زيارة الحيوان المريض . 

o ة والمرض التعرف من صاحب الحيوان علي نوعية اإلصاب . 

o  مشاهدة تذكرة عالج الحيوان . 

o  تجريع الحيوان بالجرعة المناسبة من الدواء عن طريق المجرعة األوتوماتيكية أو في
 .وعاء مناسب 

o  حقن الحيوان بالجرعة المناسبة من األدوية. 

o   تربيض الحيوان. 

• �����D0$<�א;��אض�א,�=�x��:�
o  ة زيارة الحيوان المريض في مكان عزل. 

o  قياس درجة حرارته وتسجيلها. 

o  مشاهدة تذكرة عالج الحيوان . 

o  عمل كمادات باردة علي رأس وجسم الحيوان في حالة ارتفاع الحرارة. 

o   إعطاء جرعات المضادات الحيوية في العضل. 



 ١٧

o  إعطاء المقويات العامة كالفيتامينات. 

o  الفسيولوجي والرنجر  قد يعطي الحيوان سوائل معوضة مثل محلول الجلوكوز والملح 

o  ترييض الحيوان. 

=�,0$<�א��"ج�א�/����8$% •�x��:�
o   متابعة الحيوان في مكان تواجده. 

o  سؤال صاحب الحيوان عن الحالة. 

o  االطالع علي تذكرة العالج وتقرير الطبيب. 

o      متابعة وضع األدوية الخاصة بالعالج التناسلي في العليقـة مثـل ثنـائي فوسـفات
 . الصوديوم 

o  عمل تدليك للمبايض وحقن محلول اليود المخفف أسبوعيا. 

o     حقن الحيوان بالمستحضرات الهرمونية الخاصة الالزمة لتنشـيط الجهـاز التناسـلي
 .حسب إرشادات الطبيب 

• ��G0$<�א��0د,�=�x��:�
o   متابعة الحيوان في مكان تواجده. 

o تدعاء الطبيب سؤال صاحب الحيوان عن نزول المشيمة وان لم تنزل يجب اس . 

o  مشاهدة الحيا وهل تنزل منه ماء أو سوائل ذات رائحة كريهة وان يكن ذلك فيجب
 .  استشارة الطبيب لعمل الغسوالت الالزمة 

o  جس الضرع واختبار عمل الحلمات. 

o  مشاهدة المولود وتدريبية علي رضاعة األم . 

o يصرية ومسـح الجـرح   مشاهدة الجرح ومتابعة سالمته في حالة إجراء العمليات الق
 . بالمطهرات

=�,0$<�א�/�$!�א�U�ع�� •�x��:�
o    مشاهدة الحيوان المريض في مكان ربطة. 

o  االطالع علي تذكرة العالج التي حررها الطبيب. 

o  ًفحص الضرع جيدا. 

o  تصفية اللبن الموجود يدويا أو بسيفون الحلمة . 

o تنتهي بالمريض  حقن الحلمات بمحقن الضرع ونبدأ باألرباع السليمة ثم. 

o  المتابعة اليومية لحالة اللبن حتى يصير طبيعيا. 

o   قد تحتاج الحالة إلي تركيب سدادة حلمة. 
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و ترفع احد األرجل أو توضع حلقة الشناف فـي  يوضع الحيوان في زناقة أ
 . األنف كما تم دراسته في السابق 

 

����G2$א�.�SWא��W����&�7Dא�$<�.�٢
−−−−−−−−−−−−�

�:��א�.OSW#�א<�*�
 .يتم التحكم في الحيوان جيداً  .١

 .يتم فحص أجزاء الرأس  .٢

 .يتم فحص جانبي الرقبة والدوش وجانبي الصدر  .٣

 .به تورمات وكذلك منطقة الخاصرتين  يتم فحص أسفل البطن وهل .٤

 .يتم فحص منطقة الكفل والذيل ومنطقة المناعم  .٥

 . يتم فحص الضرع والحلمات ونزول اللبن أن وجد  .٦

 .يتم قياس درجة حرارة الحيوان وهل الدرجة فوق المعدل أو دونه  .٧

٣�.�����G2$א�R/8אم�א[4$\�א��$د
−−−−−−−−−−−−�

�:��אD�OG2$#�א<�*�
 .في الحيوان يقص الشعر مكان الحقن بمقص منحني ويطهر المكان بالكحول التحكم  .١

مأل الماء وتوضع علي النار أو توصل تغسل الغالية وتوضع بها الحقن بعد غسلها ثم ت .٢
 .دقائق  ١٠ – ٥لي أجزاء الحقنة لمدة الكهرباء ويتم غ

ناسـب علـي   يتم تركيب أجزاء الحقنة بواسطة مسكها بالجفت ويتم تركيب السـن الم  .٣
 .المحقن 



 ١٩

٤.  
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يتم سحب الدواء بعد تطهير غطاء الزجاجة بالكحول حيث يتم إدخال اإلبرة مع دفع قليل 
من الهواء ثم سحب الكمية المطلوبة من الدواء وإذا كان الدواء في أمبولة زجاجية يتم 

 .نشرها من العنق وكسرها وسحب الدواء باإلبرة  

وفي ) في الكفل أو الفخد ( قنة ثم يتم الحقن في الفضل يتم إخراج فقاقيع الهواء من الح .٥
حالة الحقن تحت الجلد يستخدم سن قصير ويحقن الحيواني جلد الرقبة وفي حالة الحقن 

 . في الوريد يتم في وريد الرقبة من الناحية اليمني بعد حبس الدم فيه 

 . بعد الحقن يتم مسح مكان الحقن بالكحول ويؤخذ الحيوان للتربيض   .٦

����G2$א�R/8אم�א[4$\�א;و+��$+����6.�٤ 
−−−−−−−−−−−−�
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 .غسل الحقنة وذلك بسحب ماء مغلي بها عدة مرات واخراجة ثم توضع في الغالية  .١

 .يركب السن المناسب  .٢

 . يتم سحب الدواء أو اللقاح المراد استخدامه  .٣

 .يتم ضبط الجرعة بالمؤشر الموجود  .٤

 .كان الحقن بالكحول يتم تطهير م .٥

 .يتم الحقن في العضل أو تحت الجلد  .٦

بعد انتهاء عملية الحقن يتم غسل المحقن عدة مرات بالماء المغلي ثم يجفف ويوضع  .٧
 .في علبته لحين االستخدام التالي 

 
٥�.�>$����א�/�2�����5+����4א��cא�$<�gz�א�kא��

−−−−−−−−−−−−�
ثم ربط ارجل الحيوان بالحبال وشـدها واحـد    وذلك بعمل فرشة سميكة من قش األرز

األشخاص يمسك الرأس المالتها ويوقع الحيوان علي احد جوانبة علي األرض ، كمـا تـم   
 .دراسته سابقاً 
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إحضار احد مركبات السلفا المستخدمة في الحقن وقراءة النشرة الداخلية وأول جرعـة   .١
/ مجـم   ٠.١كجم من وزن الحيوان والجرعات التاليـة / مجم  ٠.٢من مركبات السلفا 

 :  كجم يتم حساب الجرعة كاآلتي  ٥٠٠كجم وزن حي فمثال جاموسة وزنها 

 .م ج ١٠٠=  ٠.٢×  ٥٠٠= الجرعة المبدئية  -
 .جم    ٥٠=  ٠.١×  ٥٠٠= الجرعة التالية  -

وفي حاالت الحقن يتم قراءة النشرة في حالة إعطاء السـلفا ديـازين والتـراى ميثـوبريم     
 .كجم وزن حي  ٣٢ – ١٦/ سم ١الجرعة 

تحقن في العضـل   ٣سم٢٠=  ٣٠÷  ٦٠٠كجم تكون الجرعة  ٦٠٠فمثال جاموسة وزنها 
 .من المركب  ٣سم١كجم وزن حي لهم  ٣٠بمعني أن كل 

في حالة المضادات الحيوية يتم قراءة النشرة ففي حالة استخدام االمبسـلين صـوديوم    .٢
 . كجم وزن حي  ١٠لكل  ٣سم١٠ – ٥تكون الجرعة 

تحقن في العضل أو في الوريد  ٣سم٤٥=  ١٠÷ ٤٥٠كجم تحتاج  ٤٥٠فمثال بقرة وزنها 
×  ٦÷  ٢٤= إجمالي استهالك الدواء  ساعات فيكون ٦وهنا يتم العالج لمدة ثالث أيام كل 

 .   سم ١٠٠زجاجة سعة  ٥.٥حوالي  ٣سم٥٤٠=  ٣×  ٤٥

 : مشاهدة عينات من المركبات السابقة  .٣

 % .٣٣.٣٣سلفا ديمدين  –سلفا ديمدين صوديم  –تراي ميتوبريم  –سلفا ديازين  �

كانـا ميسـين    –اوكسـي تتراسـيكلين    –كلوكسيدللين صوديم  –امبسلين صوديم  �
 . يوفومايسين  –لينكو ميسين  –اموكسسلين صوديوم  –ومايسين ني

ليفاميزول  –ايفوماك % ٥٠سترات الببرازين  –بانمنث : أدوية عالج الطفليليات   �
 . اكابرين  –ثيابندازول  –
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 . يوضع الحيوان في الزنانقة ويتم التحكم فيه جيدا  .١

 . االقتراب من الحيوان جهة الرقبة  .٢

 .جس انخفاض وريد الرقبة من الناحية اليمني  .٣

 .لف حبل حول الرقبة لحبس الدم في الوريد  .٤

 .ار الدم خلف زاوية الفك السفلي بقليليرز إبرة حقن واسعة في الوريد عكس اتجاه تتغ .٥

 .نابيب المعقمة بالدم ثم غلقها بسدادة معقمة يتم مأل األ .٦

ه متصلة بسلك معلق في غطاء أنبوبة معقمة ثم يوضع يتم اخذ مسحة من الدم علي قطن .٧
 . الوسادة في األنبوبة بأحكام 

قاط نقطة من الدم علي الطرف الصغير لشريحة زجاجية ثم تفرد علي الشـريحة  تيتم ال .٨
 .نشاف معقم  األخرى وبعد تمام جفافها تلف بورق

تاريخ اخذ  –عمر الحيوان ( يتم التدريب علي كتابة البيانات علي األنبوبة أو الشريحة  .٩
 )  .المرض المشتبه فيه  –نوع الحيوان  –العينة 

 

٨�.������%����Oא�G2$���
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 . يؤتي بأحد الحيوانات من الماشية الحالبة ويتم التحكم فيه جيدا .١

 . يقوم الطالب بغسل الضرع والحلمات بالماء الدافئ والصابون   .٢

 .يتم تجفيف الضرع والحلمات بفوطة نظيفة   .٣

 .تطهر الحلمات بقطنه مبلله بالكحول  .٤

 .أنابيب مرقمة لألربعة أرباع للضرع  ٤تحضر  .٥

ة من اللبن ثم بعد ذلـك تمـأل   حذف أول شخب( ويالحظ  يتم حلب الربع األيمن األمامي .٦
 ) .ألنبوبة وتغلق ويتم لباقي الحلمات ا

 خاص وترسل إلي المعامل مع تقرير عن حالة االشتباه  قتوضع األنابيب في صنادي .٧



 ٢٣
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 يتم تطبيق المهارة في حالة وجود احد الحيوانات المريضة 
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الدخول علي الحيوان في مكان العزل والربت علي جانبه األيمن برفق ثم يـتم فحـص    .١

 .أجزاء الرأس والصدر والبطن والمناعم  

 .يتم اخذ درجة حرارة الحيوان وتسجيلها  .٢

يتم مشاهدة الروث والتأكد من وجود إفرازات أنفية أو رحمية أو لبن مدمم أو مقطع من  .٣
 . عدمه 

وعن حالة الحيوان أثناء التبـول  ) الشهية (عن مدي تناول الحيوان للعليقة يتم السؤال  .٤
 . والتبرز 

يتم تسجيل رقم الحيوان وتاريخ الزيارة ودرجة الحرارة وسؤال الطبيـب عـن حالـة     .٥
بيطري  ١٦٥االشتباه ونوع العالج وكميته ومدة إعطاءه للحيوان ويسجل ذلك في دفتر 

 .الموجود في عيادة المدرسة 

تم إحضار العالج المقرر من الصيدلية البيطرية بالمدرسة ويتم تجهيز الحيوان إلعطائه ي .٦
 .العالج حقناً أو تجريعاً 

�
١٠�.�\gא�$<�وא��وא��W�����~�H/א���.���gm�G��$H�א�kא�

−−−−−−−−−−−−�
 .يقوم االطباء البيطريين بعمل الصفة التشريحية للماشية واألغنام 

�:��אOG��$HD#�א<�*�
 . يتم سلخ الجلد لالنتفاع به  .١

 .يتم فصل الرأس وفتح التجويف الفمي وفحصه  .٢

 .يفتح التجويف البطني وتشاهد أجزاء المعدة واألمعاء والكبد  .٣

 . تسحب الرئتين والقلب ويتم فحصهم وتؤخذ عينات دم من داخل القلب  .٤

 .الحصول علي طائر نافق : في حالة عمل الصفة التشريحية للدواجن  .٥

 .الطائر ويوضع علي ظهره ويفتح التجويف الفمي لفحصه وفحص الحنجرة غسل  .٦
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تفتح البطن من الناحيتين من أول فتحة المجمع حتى عظمة القص ثم يتم ثنـي القـص    .٧
 .بالعضالت الموجودة عليه ألعلي فينكشف التجويف البطني 

 . بضة األعوريين تفحص الكبد والرئتين واألكياس الهوائية واألمعاء والمعدة الغدية والقا .٨

 .تكتب المالحظات والتغيرات التي قد توجد في كراسة الدروس العملية   .٩
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في حالة وجود حيوانات نافقة فبعد عملية التشريح يتم عمل حفرة فـي األرض بعمـق    .١

 ثم يتم وضع الحيوان بها ويوضع فوقه الجير الحي يردم بالتراب  مناسب لحجم الحيوان

في حالة الطيور النافقة بعد عملية التشريح يتم عمل محرقة في الجهة الجنوبيـة مـن    .٢
المزرعة ويتم حرق الطيور النافقة وقد يوجد مبني مخصص لعمليـة الحـرق او آلـة    

 .مجهزة لعمليات حرق النافق  

١٢�.����$<�א�/#����o��G2$א���$م�'�
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يتم التطهير دوريا كل خمسة عشر يوما وحسب المتطلبات ، ويشترك الطالب فـي العمليـة   
 . بهم علي تجهيز العنابر يلتدر

�:��א����O#�א<�*�
 .تكون مجموعة من الطالب للقيام بالعملية  .١

 . البدء في عملية إزالة الفرشة القديمة وتشوينها   .٢

 . من الزرق الملتصقة بها تتم كحت األرضية  .٣

 . غسل األرضيات والحوائط بالمياه الدافئة مضاف إليها الصود الكاوية .٤

 .إزالة المياه وتجفيف الحوائط وفتح الشبابيك وتشغيل الشفاطات  .٥

 .بماكينة الرش % ٥غلق األبواب والشبابيك والشفطات ورش محلول الفورملين  .٦

 . للتبخير ويغلق العنبر لمدة ثالثة أيام  وضع أطباق فورمالين وبرمنجنات بوتاسيوم .٧

 .غسل المعالف والمساقي وتطهير خط السقي اآللي  .٨

ـ  في إسطبالت الماشية يتم إزالة الروث والفر .٩ ف شة وتغسل األرضيات والطوايـل وتجف
 ٢٤ويتم رش األرضيات والحوائط بالمطهرات والمبيدات الحشـرية ويتـرك اإلسـطبل    

 . ساعة دون حيوانات 
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بمؤثر خارجي وهو اما  موهو تدفق الدم من وعاء دموى نتيجة جرح أو قطع أو اصطدا
نزيف شرياني أو وريدي ومن طرق وقف النزيف وسائل حرارية كالثلج والماء البارد 

-غة كلور مثل صب ةووسائل جراحية بربط العضو أو خياطة الجرح ووسائل كيميائي
 . والحديديك وقد يحقن الحيوان بفيتامين ك 

٢. 2�K6א���:�
ومنها مضاعف حيث تكسر العظمة  نومنها ما هو بسيط حيث تكسر العظمة إلي جزئيي

 .ألكثر من جزيئين وقد تصاحب الكسر جروح وتهتك لألنسجة ونزيف 
�*�'$��7Dא<�  .٣K/0$<�א�,��Hcو���غ א������و�+%$ول�א���$2!�وא��P$'�وא��6�$و
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تتعرض الحيوانات للتسمم بالمبيدات نتيجة تناولها لنباتات وحشائش مرشوشة أو أثناء 
رش الحيوانات لمقاومة الطفيليات الخارجية وقد يتناول الحيوان النباتات السامة التي قد 

ابين في المراعي تتواجد في حقول البرسيم وقد تتعرض الحيوانات للدغ العقارب أو الثع
أو في الحظائر ويجب سرعة عالج الحيوان وإبعاد مصدر التسمم عنه حتى ال يتعرض 

 .للنفوق 
٤.  �>$��cא��:�

الحمي هي االرتفاع الشديد في درجة الحرارة مع اضطراب حالة الحيوان وامتناعه عن 
مختلفة من تناول العليقة وانزوائه وهبوط حالته وتحدث نتيجة للتعرض لإلصابة بأنواع 

البكتريا أو الفيروسات أو طفيليات الدم ويجب هنا معرفة نوع المسبب وإعطاء الحيوان 
العالج المناسب سواء من المضادات الحيوية أو خافضات الحرارة مع عمل الكمادات 

 .وإعطاء العالجات المدعمة والمنشطة للمناعة 
٥. �J$.F0$<�א,��:�

سهال يتسبب في سحب سوائل الجسم وهو ناتج عن وهي ناتجة عن اإلصابة الشديدة باإل
إصابة مرضية أو حالة تسمم وكما يؤدي الجفاف إلي فقد سوائل الجسم يصاحب ذلك  فقد 
للعناصر المعدنية والغذائية مما يعرض حياة الحيوان للخطر ويالحظ علي الحيوان 

ان بكميات المصاب سهولة شد الجلد ورجوعه ببطئ وفي حالة الجفاف يجب حقن الحيو
في الوريد أو تحت الجلد والحيوانات % ٥كبيرة من محلول الملح الفسيولوجي والجلوكوز 

 . التي تستطيع الشرب يعطي لها محلول معالجة الجفاف 
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هي ظاهرة مرضية تصيب الحيوانات بالشلل والرقود نتيجة للتعرض لبعض المشاكل بعد 

إصابة العظام واألعصاب واألوتار أو التعرض ألحد األمراض الوبائية عمليات الوالدة أو 
 . الشديدة 

��א������وא�%.$��א��$د> .٧$.%�$'��'$azא��:�
نتيجة إلضراب الهضم الميكروبي داخل الكرش وتجميع الغازات  وتحدث تلك الحاالت

يعرض بكميات كبيرة داخل الكرش مما يضغط علي الحجاب الحاجز والجهاز التنفسي و
 . الحيوان للنفوق 

٨. ����م�א�.#�K�$'�*�K/0$<�א�,��:�
تتعرض الحيوانات لإلصابة بالسموم الفطرية عن طريق تناول األعالف حيث أن  
الفطريات تنمو بسهولة علي الذرة والفول والقمح والشعير واألرز والعدس واألعالف 

لفطريات وتنتج سموم الجافة المصنعة في ظروف التخزين الغير مناسبة حيث تنمو ا
االفالتوكسين من فطر االسبرجلس فالفس ويلية االكراتوكسين وينتج من فطر االسبرجلس 

 .اكراكسس 
ومن مصادر السموم الفطرية مياه الشرب حيث أن كثيرا من المزارع تعتمد علي مياه 

تتراكم الترع والقنوات لشرب الماشية وعندما يتناول الحيوان األعالف والمياه الملوثة 
السموم في جسمه مسببة للعديد من اإلضرار لألعضاء المختلفة والسموم الفطرية تتحد 

وهي األحماض المسئولة عن نمو الخاليا وبالتالي يتعرض الحيوان  RNA   ،DNAمع 
لضعف النمو كما تؤثر السموم أيضا علي الجهاز المناعي فتضعفه كما تؤدي إلي الخلل 

سم الحيوان فتسبب مشاكل تناسليه باإلضافة إلي أن تسبب في التوازن الهرموني بج
للحيوانات اإلصابة بالسرطان وبالتالي يتعرض اإلنسان الذي يستخدم لحوم وألبان 
الحيوانات المصابة إلي التعرض للسرطانات وعليه فيجب أن تخزن األعالف بطريقة 

مراعاة نظافة مياه  صحيحة سليمة مع عدم تعرضها للرطوبة أو الحرارة العالية ويجب
 . الشرب للحيوانات  
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التدريب علي استخدام الوسائل الكيميائية لوقف النزيف ويتم عرض زجاجات من محلول  .١

حيث  ٣:  ١يديك المخففة مع الماء بنسبة صبغة بيروكلور والحديد أو صبغة كلورو الحد
 .تبلل قطنه معقمة بأحد هذه الصبغات ويكبس بها الجرح 

مشاهدة حقن الهيموبالستين وحقن الكوأجيولوين وحقن فيتامين ك وهي تحقن للحيوان  .٢
 .لوقف النزيف 

تدريب الطالب علي عمل الضمادات من القطن المعقم والشاش بعد تطهير الجروح وربط  .٣
 .مادات جيدا لوقف النزيف ثم متابعة التطهير والغيار الض

 .مشاهدة الطالب ألدوات وقف النزيف كأنواع الجفت الشرياني وأدوات كي الجروح  .٤

تدريب الطالب علي خياطة الجروح الخارجية بخيط الحرير بأحد أنواع الخياطات  .٥
 .ة مع فك الخياطة والغيار علي الجرح بعد ثمانية أيام فالمعرو
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يتم إحضار احد الحيوانات وعمل التدريب عليه ويبدأ العالج بعدم تعريض الحيوان  .١

 .للحركات الغير ضرورية حتى ال تتعرض األنسجة الرخوة واألعصاب لإلصابة 

 . ت حتى ال يشعر باأللم إعطاء الحيوان المصاب مسكنا .٢

تثبيت الجزء المصاب بواسطة الجبائر التي تقوم بالتثبيت المؤقت للجزء المكسور  .٣
 )  .خشب (

نقل الحيوان بحرص ألقرب وحدة بيطرية أو استدعاء الطبيب لعمل الغيار والعالج الالزم  .٤
مة حيث يقوم الطبيب بإرجاع العظمة المكسورة إلي وضعها الطبيعي وتثبيت العظ

المكسورة بوضع العضو في الجبس الطبي أو قد تثبت جراحيا حتى يتم التأم العظام وفي 
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  وظيفتهاالحيوان حتى تعود العضالت والمفاصل إلي  يضالنهاية يتم فك الجبس وتربي
 .الطبيعية  
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مشاهدة عينة من الديازينون المستخدم في رش الحيوانات واإلسطبالت لمكافحة  .١

 .الطفيليات الخارجية مع تحذير المستخدم والمشاهد من خطورة التسمم به 

مشاهدة عينة من البيوتكس وهو أمن في االستخدام عن السابق ويستخدم أيضا في  .٢
 .ية مكافحة الطفيليات الخارج

في تطهير عنابر الدواجن وزيادة % ٥مشاهدة عينة من الفورمالين وهو يستخدم بنسبة  .٣
النسبة عن الحد تعرض اإلنسان والحيوان الستنشاق غاز الفورمالدهيد والتعرض 

 . للتسمم 

مشاهدة عينات من النباتات السامة يتم إحضارها من احد حقول البرسيم القريبة من  .٤
 –الداتورة  –حامول البرسيم  –الحندقوق  –الجلبان  –البرج حمام : المدرسة مثل 
 . الحلبة  –الخردل  –الحراقة  –فراخ أم علي 

 .كتابة المشاهدات مع رسم صورة من النباتات السامة في كراسة الدروس العملية  .٥
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إعطاء الحيوانات األدوية التي تحتوي علي الكالسيوم والفسفور خاصة بعد الوالدة       .١

 )  .تينوفوسفان  –الكال دي ماج ( 

 . وضع الحيوانات علي فرشة لينة من قش األرز مع تقليب الحيوان من جنب آلخر  .٢

 . نة إلزالة األم العضالت تحت إشراف الطبيب إعطاء األدوية المسك .٣

 . إعطاء الحيوان عليقة سهلة الهضم  .٤

 . إعطاء محاليل منشطة مثل الجلوكوز في الوريد  .٥
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 ) .األغنام وأنبوبة اللي المعدة آلة بذل الكرش للماشية و( يتم إحضار األدوات  .١

 .يتم تحضير جرعة من أدوية عالج النفاخ مثل السيكادين أو احد الزيوت  .٢

يتم تطهير مكان في الخاصرة اليسري ووضع آلة بذل الكرش بها إذا لم يحدث تحسين  .٣
 .يتم استدعاء الطبيب لعمل فتح الكرش وإخراج محتوياته 

يتم إدخال اللي المعدى من الفم ثم البلعوم ثم  في حالة تجمع الغازات وعدم خروجها .٤
المرئ للدفع والتسليك وذلك في حالة وجود احد الثمار الدرنية كالبطاطس أو اللفت 

 .وإعطاء الحيوان جرعة نفاخ حتى تستقر الحالة 

 . يتم رسم آلة بذل الكرش واللي المعدي في كراسة الدروس العملية  .٥
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إحضار الحقنة الشرجية ذات الخرطوم وغسلها جيدا ثم وضع لتر من الماء الدافئ  .١

 . قطعة من الصابون  وتذاب به

 .يتم وضع الحيوان في زناقة ويتم التحكم فيه  .٢

 . يتم االقتراب من الحيوان مع كسر الذيل  .٣

تتم ألحد الطالب رفع خزان الحقنة ألعلي ويقوم اآلخر بإدخال المبسم في فتحة الشرج  .٤
 . برفق ويكمل إلي المستقيم 

 .السائل ودخوله للمستقيم  يقوم الطالب األخر بخفض مستوي الخزان حتى يتم خروج .٥

 .تكرر العملية مره أخري حتى يقوم الحيوان بإخراج الروث المتماسك داخل المستقيم  .٦

 .يتم رسم الحقنة الشرجية بكراسة الدروس العملية   .٧
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جراء العملية نقوم بالتحكم في الحيوان وتجهيز المكان الذي تتم فيه العملية وتقوم قبل إ �

بترقيد الحيوان والتحكم في أجزاءه المتحركة كالرأس واألرجل ويتم له غسل موضع 
العملية ثم تطهير الموضع وقص الشعر أو حالقته ثم تطهير المكان بالكحول أو صبغة 

 .ضير وإعطاء المخدر اليود مع مساعدة الطبيب في تح

وعلي الممرض أن يكون قد أعد منضدة العمليات أو قد يعد األرضية بفرشة سميكة من  �
قش األرز كما يقوم بتجهيز األدوات الالزمة بغسلها وتعقيمها ورصها وإعداد المخدر 
والمضادات الحيوية والمطهرات والقطن والشاش والخيوط والجراحية واإلمصال الالزمة 

 ) .القفازات الطبية  –مريلة العمليات ( م بتجهيز مالبس الطبيب كما يقو

كما ) النبض والتنفس ( بعد انتهاء العملية الجراحية يقوم الممرض بمالحظة الحيوان  �
يقوم بعملية االفاقه ويقوم بفك الحيوان ومساعدته علي الوقوف ويالحظ الحيوان بعد ذلك 

ع الفوط يالجراحة وغسلها ووضعها في مكانها بتجميتم جمع أدوات  –في العيادة الداخلية 
 .والمرايل وترسل للغسيل وإعادة رص األدوية في الصيدلية    

٢. ��Gא��0د�>$�����k$%���<�#�7ض�א���Dدو�2א��:�
يقوم الممرض بمالحظة الحيوان قبل الوالدة وعزلة في مكان هادئ نظيف عند ظهور  �

بمفردها أو تحتاج لمساعدة الستدعاء الطبيب  عالمات الوالدة ، مالحظة هل األم ستلد
حتى وقت حضور الطبيب يقوم الممرض بغسل ونظافة الجزء الخلفي من الحيوان وإدخال 
الحيوان في زناقة أو ربطة في مكان مناسب كما يقوم بتحضير السالسل والحبال ووضعها 

حيوية وحقنة في إناء مطهر وإحضار يدان خشبيتان وتجهيز المطهرات والمضادات ال
مناسبة وزجاجة مخدر موضعي وتجهيز كمية من السائل الجنيني وحقنة شرجية كبيرة 

 . وتجهيز األدوات التي تستخدم في التوليد 

وعند وصول الطبيب يجهز كمية المخدر المطلوب في الحقنة ويناوله الطبيب مع إعادة  �
وائل الجنينية الصناعية غسل ونظافة الجزء الخلفي من األم يقوم الممرض بإعداد الس

قد يساعد الممرض في عملية شد  –يناول الطبيب السالسل أو الحبال  –إلعطائها لالم 
الجنين ويساعد فينقل المولود بعيدا عن مكان الوالدة حيث يقوم بنظافة الجنين وتطهير 

 .الحبل السري كما يالحظ نزول المشيمة ويبعدها عن األم     
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يتم في هذه الحالة إدخال الحيوان في الزناقة والتحكم فيه وغسيل مؤخرة الحيوان  �

وخاصة األجزاء التناسلية الخارجية بالماء والمطهرات وتجهيز أدوات الفحص والقفازات 
ر المعقمة الالزمة تجهيز القساط –الطويلة البالستيك وتجهيز األدوية والعقاقير المطلوبة 

األدوات ومتابعة الحالة وتنفيذ العالج ومناولة الطبيب لألدوية  –لحقن األدوية داخل الرحم 
في حاالت التأخر التناسلي مثل وضع ثنائي فوسفات الصوديوم في العليقة وحقن اليود 

 ..المخفف دوريا داخل الرحم ومتابعة ظهور دورة الشبق 

��ض�א�#�7�>� ��  .٤Dدو�2א��Gא��0د��K��>0$,�k$%���5�7#א��G��$K��:�
هو نفس الدور الذي يقوم به في أثناء الوالدة العادية ويضاف إليه مشاركة الطبيب في  �

عملية الشد وتعديل وضع الجنين وان لم يتم خروج الجنين بطريقة طبيعية يتم تجهيز 
دوات واألدوية والخيوط الحيوان للعملية القيصرية من ناحية الخاصرة اليمني وإعداد األ

وقد ينفق الجنين أثناء عملية عسر الوالدة أو قبلها فيساعد الممرض  –الالزمة لها 
الطبيب في تقطيع الجنين داخل الرحم والمساعدة في إخراج أجزائه وعمل التطهيرات 

 .الالزمة  

٥. ������D0$<�אcض�א�#�7�>� ��/$'����א��Dدو�2א��:�
بزيارة الحاالت فيتم قياس درجات الحرارة يوميا والسؤال عن يقوم الممرض البيطري  �

حالة الحيوان ومدي تقبله للعالج ومدي التحسن وهل يتم تناول العليقة من عدمه مع 
متابعة إعطاء الجرعات الدوائية عن طريق الفم أو الحقن كما وصف الطبيب ومن الممكن 

 .تجابة الحيوان للعالج   له اخذ عينات الروث أو البول أو الدم لمتابعة اس
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 .االنتقال  لمكان الحيوان  .١

 .مناظرة الحالة الطبيعية للحيوان بقياس درجة الحرارة وعد مرات النبض والتنفس  .٢

 .أجزاء جسم الحيوان وفحصها  مشاهدة .٣

 . كتابة تقرير عن مناظرة حالة الحيوان اإلكلينيكية  .٤

 .تبلغ الطبيب عن حالة االشتباه والتغيرات أن وجدت    .٥

�
�א�/�2�5K��T7/+�����5אaz$'��وא�%.�ق��.�٢

−−−−−−−−−−−−−−�

�:��א�/�2O�5#�א<�*�
 .قريبة من المدرسة زيارة مزرعة المدرسة أو اقرب مزرعة ماشية أو اغنام  .١

 .تسجيل عدد الحيوانات االجمالية في المزرعة   .٢

 .تسجيل عدد الحاالت التي اصيبت بالحمي القالعية مثال  .٣

 .تسجيل عدد حاالت النفوق  .٤

 عدد الحاالت المصابة        

  ١٠٠× حساب نسبة اإلصابة كالتالي ــــــــــــــــ  .٥

 عدد الحيوانات بالمزرعة    

 حاالت النافقة  عدد ال     

  ١٠٠× حساب نسبة النفوق     ــــــــــــــــ  .٦

 عدد الحيوانات بالمزرعة  

 . تسجيل المشاهدات وطريقة حساب النسب في كراسة الدروس العملية  .٧
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 .مشاهدة اإلخطارات المرسلة لإلدارة البيطرية للتبليغ عن حاالت االشتباه  .١

مشاهدة المعزل ومدي تطبيق إجراءات النظافة والتطهير وعمل الفرشة وتخصيص  .٢
 .عامل 

والفنيك التجاري مع % ٣مشاهدة تطبيق عمليات التطهير بمحلول الصود الكاوية  .٣
 مشاهدة عمليات رفع الروث والفرشة وحرقها وتطهير المداود واألدوات المستعملة 

 .مشاهدة المكان المخصص لحرق النافق ودفنه  .٤

االطالع علي دفاتر التحصينات . ل خاصة ادمشاهدة سقي الحيوانات المريضة في جر .٥
 . والتأكد من تحصين الحيوانات باللقاحات الوقائية 

 

�$م�����Wאن������G2$א�.�SWא��.�٤
−−−−−−−−−−−−−−�
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 .سحب احد الحيوانات من إسطبل المدرسة  .١

 .وضع الحيوان في زناقة والتحكم فيه جيدا  .٢

 .فحص أجزاء الرأس  .٣

 . فحص جانبي الصدر والدوش  .٤

 .مشاهدة البطن والخاصرتين  .٥

 .مشاهدة األعضاء التناسلية الخارجية والضرع والخصيتين  .٦

 .رجة الحرارة وعد مرارات النبض والتنفس في الدقيقة قياس د .٧

 .كتابة تقرير عن حالة الفحص في كراسة الدروس العملية  .٨
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 .ظيرة المدرسة سحب احد الحيوانات من ح .١

 .وضع الحيوان في زناقة  .٢

 .مشاهدة طريقة وقوف الحيوان وسيره وتنفسه وهل هذه المشاهدات طبيعية  .٣

 . لعليقة وهل يوجد تغير في صوت الحيوان اسؤال الكالف عن تناول الحيوان  .٤

 .مالحظة إخراج البول والروث وهل بهما تغيرات في التكوين أو في طريقة اإلخراج  .٥

 .مشاهدات مع ذكر أي مالحظات عن الحالة الطبيعية إلبالغ الطبيب كتابة ال .٦
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 .وضع احد الحيوانات الجلد في الزناقة  .١

 .غسل األعضاء التناسلية الخارجية وتطهيرها  .٢

 .لفازلين وذلك في اليد اليمين لبس قفاز بالستيك طويل ودهانه با .٣

 .كسر ذيل الحيوان وإدخال اليد في فتحة الشرج وإخراج الروث  .٤

 .قرني الرحم ومالحظة االختالفات أن وجدت وعنق الرحم  تحسس .٥

صلبة أم أسفنجية وفحص الحلمات هل هي سليمة أو  تهفحص الضرع وهل أنسج .٦
 .متورمة وهل اللبن النازل سليم أم به تغيرات 

 . ة المالحظات والمشاهدات في الكراسةكتاب .٧

 



 ٣٥
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 .االقتراب من احد الحيوانات المربوطة في حظيرة المدرسة  .١

 . التحكم في الحيوان الذي تم اختياره  .٢

ظيف والساعد ومنطقة القيد والو دفحص الرجل األمامية اليمني من الكتف حتى العض .٣
 .وفحص الظلف والمنطقة بين شقي الظلف وفحص الرجل اليسري بنفس الطريقة 

 .فحص األرجل الخلفية من أول الكفل وحتى الظلف والمنطقة بين شقي الظلف  .٤

كتابة المالحظات مع التأكد من عدم وجود قروح بين شقي الظلف وأيضا عدم وجود  .٥
 . تورمات باألرجل 
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 .إحضار احد الحيوانات ذات الحرارة المرتفعة أن وجد  .١

 .وضع الحيوان في مكان مناسب والتحكم فيه  .٢

 .دقائق  ١٠وضع الماء علي رأس الحيوان لمدة  .٣

 .وضع جوال نظيف مبلل بالماء علي ظهر الحيوان وابالله كلما جف  .٤

 .ة حرارة الحيوان بعد ذلك للتأكد من وصول الحرارة للدرجة الطبيعية قياس درج .٥

 . عمل الكمادات علي الحيوان بعيدا عن التيارات الهوائية  .٦

تجري الكمادات أثناء إصابة الحيوانات بالحمي الناتجة عن اإلصابة باألمراض المعدية مثل 
 . ام الحمي القالعية وااللتهاب الجلدي العقدي وحمي الثالث أي
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 . وضع الحيوان المصاب في الزناقة والتحكم فيه  .١

 . تطهير مكان البذل بصبغة اليود  .٢
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 .ومعقمة إحضار ابره بذل طويلة  .٣

 . إدخال اإلبرة بقوة في أسفل الورم  .٤

 . الضغط علي الورم الستكمال بذل جميع السوائل الموجودة  .٥

 . إزالة ابره البذل وحقن كمية من محلول اليود المخفف  .٦
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 .يتم االقتراب من الحيوان المريض والتحكم فيه  .١

 .تتم تطهير مكان الحقن في وريد الرقبة من الناحية اليمني خلف الفك األسفل  .٢

وضع سن اإلبرة في الوريد عكس اتجاه الدم وعند نزول الدم يتم تركيب خرطوم جهاز  .٣
 . إعطاء المحاليل 

 .المحلول ألعلي وضبط نزول المحلول نقطة نقطة يتم رفع زجاجة  .٤

يتم ) رنجر  –محلول ملح فسيولوجي  –جلوكوز ( بعد إتمام إعطاء كمية المحلول  .٥
 . سحب اإلبرة وتطهير مكانها 

 
 
 
 

 
  
    
  
 
 

 



 ٣٧

��$<�א��cא���:��א��T'$Kא�$7!�✍✍✍✍d/و�"ج�א���$�2��:�
$�2��אD$`���وא;]%$م�� .١��:�
��.�W� :������#�$ن�אD$`���אc"'��אzدא�G2א�

التأكد من تناولها للسرسوب وعمل برنامج : العجول حديثة الوالدة حتى سن الفطام  .١
غذائي لكل عجل مع تقديم اللبن حسب برنامج غذائي حتى الفطام وأهم مشاكل هذه 

 ) .التهاب السرة والمفاصل  –االلتهابات الرئوية  –اإلسهال ( المرحلة 

يتم وضع  نظام لتمييز الحيوانات      : شهور  ٦الفطام حتى عمر  العجول من عمر .٢
توضع العجول في مالعب خاصة يتم التحصين باللقاحات السيادية  –) ترقيم ( 

يتم تجريع الحيوانات  –كالحمي القالعية والغير سياديه كلقاح الكيلوسترديا الجامع 
الف الحيوانات وإزالة القرون تقليم أظ –ورشها ضد الطفيليات الخارجية والداخلية 

وأهم المشاكل الصحية  –مالحظة األمراض الجلدية خاصة القراع والجرب  –الطويلة 
 –الطفيليات الخارجية والداخلية  –اإلسهال  –في تلك الفترة األمراض التنفسية 

 . األمراض الجلدية كالقراع والجرب  –أمراض النقص الغذائي 

يتم اختيار العجالت التي ستدخل : شهر  ١٥هور حتى ش ٦العجالت العشار من سن  .٣
عملية اإلنتاج واالهتمام بالعليقة كما ونوعاً واالهتمام بمقارنة الطفيليات بإتباع برنامج 
للتجريع والرش الدوري وتحصين العجالت وإعادة تحصينها باللقاحات المختلفة 

هي : ة في هذه الفترة واالهتمام بمراقبة األمراض الجلدية وأهم المشكالت الصحي
أمراض النقص الغذائي وأمراض الجهاز الهضمي كالنفاخ واللكمة واإلصابة 

 . بالطفيليات الداخلية والخارجية واإلصابة باإلمراض الجلدية 

وفيها يتم حقن الضروع بالمضادات الحيوية طويلة ) : فترة الجفاف ( األبقار العشار  .٤
م اإلنتاج وحقن األبقار العشار باللقاحات المفعول لمنع التهاب الضرع في موس

المضادة لإلسهال في العجول خاصة قبل الوالدة حتى يتم نزول األجسام المناعية مع 
السرسوب لحماية العجول في األيام األولي من عمرها وتغذية األبقار العشار بعالئق 

الغذائي  بها نسبة منخفضة من الكربوهيدرات حتى ال تحدث اضطرابات في التمثيل
 .  وأهم المشاكل الصحية هي اضطرابات التمثيل الغذائي أثناء أو بعد الوالدة 

إدخال األبقار التي علي وشك الوالدة في غرفة : األبقار أثناء فترة الوالدة وبعدها  .٥
 .التوليد المجهزة لذلك االهتمام باألبقار ومساعدتها إذا لزم األمر 

الوالدة ومشاكل الجهاز التناسلي وأمراض اضطراب هي عسر :  وأهم المشاكل الصحية 
 .التمثيل الغذائي وعدم نزول اللبن بعد الوالدة 
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يجب تغذيتها جيدا بالعليقة اإلنتاجية لمقابلة اإلنتاجية  : األبقار أثناء موسم الحليب  .٦
العالية إلدرار اللبن ووضع برنامج وقائي بالمحلب لعدم انتقال مرض التهاب الضرع 

 . يوان المريض إلي الحيوان السليم وأهم المشاكل هو مرض التهاب الضرع من الح
���$`���אzدא�G2א�������W#�$ن�.�!K/א����: 

استقبال الحيوانات ومالحظة الحالة الصحية لها وتقديم عليقة خضراء ومصدر للمياه  .١
 . حتى تستريح الحيوانات تتأقلم علي المكان الجديد 

عداد الحيوانات لعملية التسمين وذلك بوزنها واخذ درجات في اليوم التالي يتم إ .٢
 .الحرارة وعزل المريض ووضع أرقام بأذن الحيوانات  

تحصين الحيوانات باللقاحات الخاصة باألمراض التنفسية ومجموعة الكلوسترديا  .٣
 .واللبتوسبيرا 

 . إزالة القرون وخصي العجول  .٤

 .يات الداخلية والخارجية تجريع ورش الحيوانات بواسطة مضادات الطفيل .٥

وضع المضادات الحيوية الوقائية في الماء والعليقة لحماية الحيوانات من اإلصابة  .٦
 .بالميكروبات  

 . حقن فيتامين أ لرفع مناعة الحيوانات وللمحافظة علي سالمة األغشية المخاطية  .٧

ك للتسويق وأهم البدء بوضع برنامج غذائي يبدأ بالعليقة النامية وينتهي بالناهية وذل .٨
 –تكون الحصوات  –النفاخ واللكمة  –األمراض التنفسية : المشاكل الصحية 

القراع  –اإلصابة بأمراض الالهوائيات  –االلتهابات الناتجة عن عملية الخصي 
 .والجرب 

�g�.ن�$�#�����W� :���א;]%$م�وאD$�@�אzدא�G2א�

مضادات الطفيليات الداخلية إعطاء  –االهتمام بالتغذية نوعا وكما : النفاخ  .١
وضع الكباش مع النعاج لتلقيحها في موسم التزاوج والتحصين بلقاح  –والخارجية 

 . الالهوائيات خاصة قبل الوالدة بعدة أسابيع  

االهتمام بها بعد الوالدة وحتى الفطام والحقن بلقاح الكوسترديا واالهتمام : الحمالن  .٢
 . وإعطاء مضادات الطفيليات  بالعليقة وخاصة العناصر المعدنية

ساعة  ٤٨استقبالها بالمزرعة وتقديم عليقة ومياه شرب وبعد : حمالن  التسمين  .٣
تبدأ عملية اإلعداد للتسمين وذلك بوزنها وتحصينها بلقاح الالهوائيات وتجريعها ضد 

 .الطفيليات الداخلية ووضع برنامج للتسمين حتى التسويق 



 ٣٩
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في حالة وجود قطيع مربوط في االسطبل يتم التأكد من القيد جيدا بحلقات الطوايل  .١

 .تمهيداً لعمليات حقن اللقاحات أو إعطاء الجرعة 

طيع الماشية في المرعي يتم جمعة في محصار له سور حديد ثم دفع في حالة وجود ق .٢
 .الماشية إلي ممر حديد ليتم إعطاء الجرعة أو اللقاحات 

يقوم الطالب بحصر األغنام أو قطيع الماعز في احد الغرف أو االحواش ثم يتم مسك  .٣
 .حيوان حيوان من القطيع للعالج 

ة وضبطها علي الجرعة المطلوبة لحين البدء يتم تجهيز المجارع والمحاقن االتوماتيكي .٤
 .في العمل  
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يقوم الطالب بالمرور علي قطيع الماشية الموجود في إسطبل المدرسة وبفحص افراد  .١

 .القطيع من الرأس وحتى الذيل واسفل البطن ومنطقة الضرع 

 .م الطالب بمراقبة الحيوانات أثناء تناول العليقة يقو .٢

عند االشتباه يتم قياس درجة حرارة الحيوان وإذا وجدت مرتفعة عن الطبيعي يتم عزلة  .٣
 .وابالغ الطبيب 

يقوم الطالب بمراقبة القطيع أثناء الرعي ومالحظة طريقة السير والتنقل والتبول  .٤
 .شتباه يتم العزل واإلبالغ وطريقة إخراج الروث مع فحصة وفي حالة اال
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 . يتم تجهيز المجارع ومسدسات الحقن وغسلها جيدا وتعقيمها  .١

ط يتم تجهيز الجرع سواء طاردات الديدان أو غيرها وحسابها وتعبئة المجارع وضب .٢
 .المؤشر علي الجرعة التي سوف تعطي للحيوان عن طريق الفم  

تجهيز زجاجات اللقاح والتأكد من صالحيته ويتم عمل إجراءات حفظة علي الثلج أثناء  .٣
 .فترة العمل ويتم تجهيز مسدسات الحقن 

 . يتم تجريع أو حقن القطيع بعد إجراء عمليات التحكم والسيطرة  .٤
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 . التحكم في الحيوان جيدا  .١

في حالة اخذ عينة الروث يلبس الممرض قفاز بالستيك ويدخل يده في فتحة الشرج  .٢
 .وث ثم يخرج يده ويقلب القفاز فيكون بداخلة الروث ويأخذ كمية من الر

جم من الروث في برطمان زجاجي معقم ويكتب عليه رقم الحيوان وتاريخ ١٥٠يوضع  .٣
 . اخذ العينة وحالة االشتباه وتوضع نقط من الفورمالين حتى ال تتعفن العينة 

السفلي وفوق وريد في حالة عينات الدم يتم تطهير الناحية اليمني من الرقبة خلف الفك  .٤
الرقبة ويتم عزز اإلبرة عكس اتجاه الدم في الوريد وتؤخذ العينة في أنابيب معقمة 
 .وتغطي بسدادة معقمة ويكتب علي االنبوبه رقم الحيوان وتاريخ العينة ونوع االشتباه 

قد تؤخذ عينات دم من قلب الحيوان المذبوح اضطراريا كما قد تؤخذ أجزاء من الرئتين  .٥
 . ؤخذ من األمعاء بعد ربط طرفي العينة وترسل محفوظة جيدا للمعامل وت –

 

http://agri-science-reference.blogspot.com/


 ٤٢

٥�.���$���dK+א�$<�و��cא�@��x�����5�א�/�2
−−−−−−−−−−−−−−�

�:��א�/�2O��5#�א<�*�
 .يقوم الطالب بالتعرف علي آلة الترقيم ومشاهدة األرقام البالستيكية والمعدنية  .١

ثم الترقيم ثم تركيبة في أذن احد الحيوانات بعيداً يتم وضع احد األرقام في آلة الترقيم  .٢
 .عن أوردة األذن 

يقوم الطالب بكتابة رقم الحيوان وتحديد الصفات المميزة له والعالمات الموجودة عليه  .٣
والتي تخص لون الجلد وتوزيع اللون األبيض علي جسمه والعالمات الموجودة في 

 . الرأس 

 .م بترقيمها وكتابة توصيفها في كراسة العملي   يختار كل طالب ثالث حيوانات يقو .٤

تدريب الطالب علي تسجيل الحيوانات في سجالت قسم تربية الحيوان كسجل إنتاج اللبن  .٥
 . أو سجل التناسليات أو سجل الوزن الدوري 
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 .إحضار احد الحيوانات ماشية أو اغنام ذات قرون أطول من الالزم  .١

 . وضع الحيوان في زناقة أو عمل إجراءات التحكم والسيطرة الجيدة   .٢

 . إحضار منشار القرون وتطهيرة جيدا  .٣

 . قرن ثم تطهير مكان القطع سم من قاعدة ال١٠ -٥ترك  .٤

 .قلم عريض يقوم الطالب بتحديد مكان النشر ب .٥

 . يتم النشر عند العالم من الناحية اليسري واليمني  .٦

 .يقوم طالب آخر بعملية برد للحواف الحادة في مكان القطع  .٧

 . في حالة خروج دماء يتم كي مكانها في القرن  .٨
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 . الكبيرة للماشية والصغيرة لألغنام ) البالديزو ( يتعرف الطالب علي آلة الخصي  .١

 .يتم تدريب الطالب علي تحسس الحبل المنوي فوق الخصية مباشرة    .٢

احد  موقي يفي حالة خصي العجول بعد التعرف علي مكان الحبل المنوي ومكان الخص .٣
 . الطالب بتطهير الحبل المنوي بصبغة اليود جيدا 

ثم يقوم بإدخال الحبل المنوي بين فكي آلة الخصي مع الضغط بشدة علي فكي اآللة  .٤
 . خروشة تقطيع وهرس الحبل المنوي  سماع حتى 

 . يتم متابعة الحالة يوميا ومسح مكان العملية بالمطهرات  .٥

 . ام أو الماعز نفس الخطوات تتم بالنسبة لألغن .٦
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يتعرف الطالب علي األدوات الموجود كالقساطر الزجاجية المعقمة داخل غالف معقم من  .١

الصفيح وكذا بندقية التلقيح االصطناعي المعقمة ومقص الجرعات وترموس جرعات 
 . لمنوي المجمد الذي يحتوي علي النيتروجين السائل السائل ا

 مشاهدتها جيدا و بحرصيتم فتح الترموس بحرص ثم يتم رفع يد الجرعات واخذ جرعة  .٢

 . دقائق  ٥الكفين لمدة بين يتم تحريكها  .٣

 . يتم قص الطرف الحر من القصيبة  .٤

 .التلقيح بحيث الطرف الحر للخارج  بندقيةتوضع القصيبة في  .٥

 . حضار احد الحيوانات الجلد ويتم التدريب علي إدخال الجرعة في عنق الرحم  يتم إ  .٦
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 .التعرف علي آلة قص األظالف وسكاكين تقليم األظالف  .١

ذات أظالف طويلة ويتم قص أطراف الظلف بمقص إحضار احد الحيوانات من الماشية  .٢
 .األظالف ثم رفع الرجل واستخدام سكينة األظالف في التلقيم 

ذات أظالف طويلة ويتم قص أطراف إحضار احد الحيوانات من األغنام أو الماعز  .٣
 . ظالف الطويلة بمقص األظالف اال

 .دة مشاهدة الحيوانات بعد العملية ومراقبة طريقة سيرها المعتا .٤
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 . وبة معرفة عدد أفراد القطيع وحساب كمية المبيد المطل .١

وضع المبيد في ماكينة الرش وإضافة كمية المياه المطلوبة في الحيوانات الكبيرة يحتاج  .٢
 .كل حيوان إلي لتران من المياه 

 .تشغيل الماكينة ورش الحيوان جميع أجزاءه ثم يربط ويقصر الرباط  .٣

بالنسبة لألغنام يجهز مغطس قد يكون حوض من الزنك يرفع فرد الغنم ويقلب علي  .٤
 . ه ويغطس ثم يرفع بعد ذلك وغالبا ما يتم التغطيس بعد عملية جز الصوف ظهر

 . قد توجد أحواض تغطيس يمشي بها القطيع حتى يتم تغطيسة وخروجه    .٥
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بكتريا  –اإلسهال األبيض  –التسمين هو مرض النيوكاسل  ىأكثر ما يتعرض له قطيع بدار

مرض –نقص الفيتامينات  –الكوكسيديا  – CRDأمراض الجهاز التنفسي  –القولون 
 . الجامبورو 

�*��������'��$���א���$K/א��T�#���:�
يوم وضع عليقة تحتوي علي احد مضادات اإلسهال األبيض مثل  ١٢ -١من  �

 . كميات متضاعفة من الفيتامينات  –طن عليقة / جم  ٢٠٠ل معدالكلوروتترا سيكلين ب

استعمال مضادات حيوية في مياه الشرب كالنيومايسين كما يضاف التايالن : يوم  ٧- ١ �
كما  CRDفي اليوم الثااني للوقاية من الميكوبالزما المسببة للمرض التنفسي المزمن 

 . وي السرة يمكن إضافة الكلورامفنكول في حالة اإلصابة بعد

الجرعة األولي من لقاح النيوكاسل هتشنر بالتقطير في العين أو في مياه : أيام  ١٠-٥ �
 . الشرب أو تغطيس المنقار أو بالرش 

 .التحصين بلقاح الجامبور في مياه الشرب :  ١٤في اليوم  �

 . الجرعة الثانية من لقاح الينوكاسل عترة السوتا في مياه الشرب : يوم  ١٨-١٦ �

 .التحصين بلقاح الينوكاسل عترة السوتا في مياه الشرب : يوم  ٢٨ �

التحصين بلقاح الينوكاسل عترة السوتا في مياه الشرب ويجب مراعاة االتي : يوم  ٣٨ �
 . عند تنفيذ البرنامج 

هـ للطيور لمدة يومان بعد كل تحصينة مع إضافة مجموعات  ٣إعطاء فيتامين أ د  .١
 . ية بصفة دورية لرفع مناعة الطيور الفيتامينات واألمالح المعدن

 . إعطاء المضادات الحيوية عند ظهور أي اعراض مرضية  .٢

 . يجب احتواء العليقة علي مضادات الكوكسيديا طوال فترة التسمين  .٣

�:��אHD$_��א���+�א4��g#�$ن��m/$ج�א��7=���*�
ة انخفاض هي نفس األمراض والمشاكل التي تواجه قطيع التسمين ويضاف عليها ظاهر �

التهاب قناة البيض  –إنتاج بيض رقيق القشرة  –إنتاج البيض البرشت  –إنتاج البيض 
إنتاج بيض له رائحة ومذاق السمك وإنتاج بيض صغير  –االلتهاب البريتوني المحي  –

 . الحجم 
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 .البرنامج الوقائي لمرحلة النمو  . أ
كميات + قة مضادات حيوية في العلي+ مضادات اسهال ابيض : يوم  ١٤-١ �

 .مضاعفة من الفيتامينات 

 . التحصين بلقاح الجامبورو في مياه الشرب : يوم  ١٤ �

التحصين بلقاح ينوكاسل عترة السوتا ووضع مضادات الكوكسيديا : يوم  ٢٠ – ١٥ �
 .ومضادات الميكوبالزما مثل التايالن وإضافة الفيتامينات مرتين أسبوعيا 

أيام أسبوعيا والتحصين بللقاح  ٣-٢ك لمدة  إضافة فيتامين: أسابيع  ٣في عمر  �
 .االلتهاب الشعبي المعدي في المناطق الموبؤه 

 . التحصين بلقاح الينوكاسل العضلي : يوم  ٥٠ – ٣٠ �

 . التحصين بلقاح الجامبورو : يوم  ٣٥ �

 . التحصين بلقاح مرض الحنجرة والقصبة الهوائية : يوم  ٤٠ �

ن األمهات لمدة يومان واالستمرار في تضاف مضادات الميكوبالزما في قطعا �
 .الفيتامينات 

يوم متابعة برنامج مضادات الكوكسيديا والتحصين بلقاح الجدري في  ٧٠-٥٠ �
 . أغشية الجناح وإعادة التحصين بلقاح االلتهاب الشعبي في مياه الشرب  

 .ير في العين ة والقصبة الهوائية بالتقطيوم التحصين بلقاح الحنجر ٩٠ – ٧٠ �

في مياه الشرب لألمهات ) الميرك ( يوم إعطاء لقاح االرتعاش الوبائي  ١٢٠-٩٠  �
يوم ، كما يوضع ببرازين في مياه الشرب  ١١٠ولقاح جامبورو لألمهات علي عمر 

 . يوم للوقاية من الديدان باإلضافة إلي مضادات الكوكسيديا  ١٠٠علي عمر 

قص المنقار  –هال األبيض عمل اختبار اإلس –نيوكاسل عضلي : يوم  ١٤٠-١٢٠ �
 وقف برنامج الكوكسيديا 

�:�� �(��Gא�z/$ج����*� 
 . أسابيع  ٨-٤التحصين بلقاح الينوكاسل عترة السوتا كل  �

 .أسابيع  ٨ -٤إعطاء ببرازين كل  �

 . استمرار في برنامج إعطاء الفيتامينات  �

 .إعطاء فيتامين ب المركب يوميا  �

 .حيوية كل عشر أسابيع  إعطاء عليقة عالجية بها مضادات �

 . أيام   ٥ – ٣في حالة ظهور أي أمراض تنفسية يعطي مضاد حيوي مناسب لمدة  �
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 . إحضار احد الطيور من مزرعة المدرسة  .١

تحتي األنف والعرف والداليات وكذلك فتح الفم ومشاهدة مشاهدة أجزاء الرأس العين وف .٢
 . التجويف الفمي 

 .فحص جسم الطائر ورفع الجناح ومشاهدة هل به طفيليات خارجية من عدمه  .٣

 .جس عظمة القص هل هي مكسية باللحم  .٤

 .مشاهدة فتحة المجمع هل هي سليمة أم بها إفرازات  .٥

 . ق الطائر هل به تغيرات رزمشاهدة  .٦

 .ة وجود أي اختالفات عن الحالة الطبيعية يتم عزل الطائر وابالغ الطبيب في حال .٧
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 . التعرف علي بعض المستحضرات التي تضاف إلي العالئق أو مياه الشرب  .١

 . لي أجزاء الميزان الموجود بالمزرعة يتم التعرف ع .٢

 .يتم التعرف علي وحدات الموازين الموجودة  .٣

 .ساعات  ٦- ٤التنبيه علي أن الطائر يستهلك المياه بالدواء خالل  .٤

 .معرفة تركيز المادة الفعالة في المستحضر  .٥

 من المادة الفعالة%  ٦٠يحتوي احد المضادات الحيوية علي : المثال التالي  ةدراس .٦
طائر  ١٠٠٠ملحم في اليوم فما هي الكمية الالزمة لـ  ٢٠والجرعة العالجية للطائر 

 . في اليوم الواحد والكمية الالزمة لعالج القطيع لمدة ثالثة أيام 
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 . طائر  ٣٠=  ٢٠÷  ٦٠٠= الجرام الواحد يكفي : الحل 
 جم  ٣٣.٣٣=  ٣٠÷  ١٠٠٠= طائر تحتاج في اليوم الواحد  ١٠٠٠ 

 جرام تقريبا  ١٠٠أو  ٩٩.٩=  ٣×  ٣٣.٣٣= المطلوبة لثالث أيام الجرعة 
تتبع في إضافة .وتذاب كمية الدواء في مياه الشرب وتوضع في المساقي ونفس الطريقة 

 .األدوية إلي األعالف 
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 . ة إحضار احد الطيور من مزرعة المدرس .١

 . تحضير احد السرنجات العادية بعد غسلها وتعقيمها وتركيب السن المناسب  .٢

 . سحب جرعة الدواء مثل لينكومايسين  .٣

 .مسك  الطائر من األرجل  .٤

 .حقن الدواء في الفخد من الخارج  .٥

 . عند الحقن تحت الجلد يتم رفع جلد الرقبة ثم الحقن أو الحقن تحت غشاء الجناح  .٦

داد كبيرة من الطيور يقوم العمال بمسك مجموعة من الطيور في كل في حالة حقن إع .٧
من اليدين من األرجل ثم يقوم الممرض بتجهيز المحقن االتوماتيكي ويقوم بالحقن في 

 . الفخد 
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متر في اخر المزرعة من الناحية القبلية ويوضع  ٢ويتم الدفن من خالل عمل حفرة بعمق 

 .بها الجير الحي قبل وبعد وضع النافق 

بها والحرق يتم بعد عمل التشريح المرضي للنافق ثم يتم عمل كومة من القش توضع 
الطيور وتحرق وتوجد بالمزارع الكبيرة محارق تعمل بالمزيوت توضع بها الطيور 

 .النافقة وتحرق 
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 .تكوين مجموعات من الطالب للقيام بالعملية  .١

 . إزالة الفرشة القديمة وتشوينها في مكان مناسب .٢

 . كحت األرضية من الزرق وتشوينة  .٣

 . غسل األرضيات والحوائط بمحلول الصود الكاوية الدافئ  .٤

 .إزالة المياه وتجفيف الحوائط واالرضيات وفتح الشبابيك والشفاطات  .٥

 % .٥قفل الشبابيك والشفاطات ورش محلول الفورمالين  .٦

 . أيام  ٣وضع أطباق فورمالين وبرمنجات بوتاسيوم وغلق العنبر جيدا  .٧

 . غسل وتنظيف المساقي والمعالف وتطهير خط السقي االلي  .٨

أما البطاريات فيتم تنظيف أرضيتها من الرزق ويتم غسلها بمحلول الصود الكاوية  .٩
 .ورشها بالفومالين 
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عند الدخول لعنابر الدواجن يجب إصدار صوت خفيف حتى تنبيه الطيور وحتى ال تصاب  .١

 . باإلزعاج 

التحرك بين الطيور بحرص لفحص المعالف والمساقي ومشاهدة الطيور وحركتها  .٢
 .ومناظره حالتها الصحية 

في حالة االتجاه لمسك الطيور يجب خفض اإلضاءة ألقل حد وذلك لتهدئة الطيور  .٣
 . سهولة مسكها و

 .عدم إصدار أصوات مرتفعة أثناء التحدث مع الزمالء المشاركين في العمل  .٤

 . تمسك الطيور برفق وعدم الضغط علي منطقة البطن  .٥
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ملقاط  –مقص مستقيم ومقص منحني : األدوات التي تجهز في حقيبة الكشف واالدوات  . أ

 –مكحته جروح  –ابر خياطة مقاسات واشكال مختلفة  –ماسك ابر  –جفت غيار  –
مشرط  –محاقن عادية وسنون مختلفة  –ترمومتر طبي  –جفت شرياني عدة مقاسات 

محلول ملح  –ضمادات معقمة  – لتر ١رشاشة مطهرات  –قفاز بالستيك  –جراحي 
فيتامين ك  –مهدئات مثل النيورازين  –ادرينالين  –اتروبين سلفات حقن  –فسيولوجي 

مرهم مضاد حيوي  –أربطة معقمة  –غسوالت مطهرة  –مرهم مهدئ مثل البوفيدون  –
 .خيوط جراحية     –أربطة شاش ولفات قطن معقم  –رباط مطاط  –مفرش بالستيك  –

مضادات  –مسكنات لأللم : ة التي تختار لكل حالة بعد معرفة التاريخ المرضي األدوي . ب
 –مضادات لاللتهابات  –محاقن للضرع  -مركبات سلفا  –مضادات حيوية  –للتقلص 

أمالح  –فيتامينات  –مضادات لطفيليات الدم  –طاردات للديدان  –مضادات لإلسهال 
 –مطهرات  –شطة لعملية التمثيل الغذائي مقويات عامة ومن –اليكتروليتس  –معدنية 

 . مبيدات حشرية 

إلـيهم  قـل  ينولصاحب الحيوان دوراً هاما في مساعدة الطبيب والممرض البيطري حيث  �
والمناسبة للحالة صدق كما يقوم بتقديم التغذية الجيدة والمتوازنة التاريخ المرضي للحالة ب

 . بالطبيب في الوقت المناسب باإلضافة إلي متابعة إعطاء العالج واالتصال 

وغالبا ما يتم تنبيه أصحاب الحيوانات علي ضرورة عزل الحيوان في مكان صحي جيـد   �
التهوية واإلضاءة وتقديم عالئق متزنة سهلة الهضم وعمل التـرييض الـالزم لتنشـيط    
أو الحيوان ، كما يتم كتابة نظام التغذية والعالج ومواعيده في دفتر الزيارات بالمزرعـة  

في دفتر الحاالت المرضية أن وجد ومن التعليمات التي تم كتابتها ضرورة اخـذ درجـة   
 . ساعة وكتابة األدوية التي سوف تضاف للعليقة كميتها ومدة إعطائها  ١٢الحرارة كل 

 : دور المساعد البيطري عند إصابة اإلنسان من احد الحيوانات  �

الصابون العادي عدة مرات ثم تطهير عند عض الكلب لإلنسان يجب غسل جرح العضة ب .١
 . الجرح بصبغة اليود ويعرض الشخص علي اقرب مستشفي إلعطائه المصل الالزم 

يجب غسل جرح العضة جيدا وتطهيره بصبغة اليود ونتأكد : عند عض الجمل لإلنسان  .٢
من عدم إصابة الجمل بمرض الكلب وذلك بسؤال صـاحبة ويعـرض الشـخص علـي     

 .المصل المستشفي إلعطاءه 
 



 ٥١

http://agri-science-reference.blogspot.com/


 ٥٢

<<<<
<†Ò„i<†Ò„i<†Ò„i<†Ò„i<<<<

 
 
 

 . التمريض البيطري له أساسيات هامة  •
 .من أسس تجهيز األدوات البيطرية الغسل والتعقيم  •

غرفة  –صيدلية  –حجرة بها زناقة للكشف  –تتكون العيادة البيطرية من حجرة للطبيب  •
 .مخزن للمبيدات الحشرية قد يوجد مكان للعزل  –للمرضين 

 . وانات يجب معرفة درجة الحرارة والنبض والتنفس لطبيعية عند التعامل مع الحي  •

 من مهام الممرض البيطري تسجيل الحاالت المرضية والتحصينات في السجالت الخاصة  •

 . الممرض البيطري له دور هام في تمريض الحاالت الفردية  •

 .من أساسيات التمريض البيطري معرفة أسس التحكم والسيطرة علي الحيوان  •

م وظائف الممرض هي إعطاء الحقن وتجريع الحيوانات وإجراء عمليات التطهير من أه •
 .للعنابر واإلسطبالت 

للممرض البيطري دورا هاما في تمريض الحاالت  الحرجة كالكسور والنزيف وحاالت  •
 . الجفاف وحاالت التسمم وحاالت النفاخ 

يات الجراحية وأثناء الوالدة للممرض البيطري دوراً مهماً في مساعدة الطبيب أثناء العمل •
 . وفي عالج حاالت التأخر التناسلي ومتابعة الحاالت المرضية خلف الطبيب

 .يجب أن يقوم الممرض البيطري بعمل الكمادات وبذل األورام وتركيب المحاليل  •

للمرض البيطري دوراً هاماً في متابعة تنفيذ البرامج الصحية لرعاية الماشية الحالبة  •
 . لتسمين وكذا األغنام والماعز وقطعان الدواجن البياض ودجاج التسمين وماشية ا

يجب علي الممرض معرفة األدوات التي يتم وضعها في حقيبة الطبيب وكذا األدوية  •
 . الالزمة إلسعاف الحاالت المريضة 

للممرض البيطري دوراً هاماً في التعرف عند تعرض اإلنسان لألذى أثناء التعامل مع  •
 . انات الحيو
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 اشرح دور الممرض البيطري في أعداد وتجهيز األدوات البيطرية ؟ : ١س
 ما هو الدور الذي يقوم به الممرض البيطري في مناظرة الحيوانات بالمزرعة ؟ . ٢س
 اشرح دور الممرض البيطري المساعد للطبيب أثناء عمليات الوالدة ؟ : ٣س
 : ي في الحاالت اآلتية كيف يتصرف الممرض البيطر: ٤س

 ] حاالت النفاخ الليلي  –الكسور  –النزيف  –حاالت التسمم بالمبيدات الحشرية [       
 ما هي المشاكل التي تواجه قطيع حيوانات إنتاج اللبن وكيف يتم التغلب عليها ؟ : ٥س
 اذكر البرنامج الصحي المتبع لرعاية قطيع دجاج تسمين ؟: ٦س
 ويات شنطة الطبيب من األدوات واألدوية البيطرية ؟ ما هي محت: ٧س 
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معرفة منشأ الجهاز التناسلي في اإلناث ومعرفة معني البلوغ والنضج الجنسي  .١
 .والشبق والعوامل المؤثرة فيها 

 .  عالمات الحمل والوالدة والوالدة العسرة وكيفية التصرف فيها معرفة  .٢

 .معرفة كيفية احداث الوالدة صناعيا .٣

 .معرفة مشاكل فترة النفاس  .٤

 .معرفة أمراض التمثيل الغذائي  .٥

 .معرفة عالمات الشبق  .٦

 .العناية بالمواليد  .٧

 .مساعدة الطبيب أثناء الوالدة  .٨

 .ي اللبن والنزيف التدخل في حاالت احتباس المشيمة وحم .٩

 . التعرف علي أدوات الوالدة  .١٠

<<<<
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اإلندودرم والتى تنتقل إلى ما يسمى بالحواف التناسلية على  تنشأ المبايض من خاليا
جانبى تجويف الجسم الجنينى خلف كل كلية مكونة ما يسمى بالغدد التناسلية األولية 

 ثم يحدث لها التطور لتكون الشكل النهائى للمبايض
�:�א��%$�Gא�/�����8$% −٢

سى والذى ينتهـى عنـد   الجزء األول والذى يبدأ من قناة فالوب حتى المهبل الرئي 
حلقة البكارى والفتحة الخارجية لقناة مجرى البول وينشأ هذا الجـزء مـن قنـاتى    
موليريان على جانبى الجسم خلف الكلى وتتحد القناتين فى الجـزء الخلفـى عنـد    
منطقة جسم الرحم  وعنق الرحم  والمهبل الرئيسى أو المهبل االمامى حيث يختص 

مكونا قناة واحدة فى هذة المناطق الثالث أما منطقة القرنين الحاجز ما بين القناتين 
وقناتى البيض أو فالوب فتبقى كل قناة منفصلة لكى تعطى هذة األجـزاء مزدوجـة   
أحدهما على الجانب األيمن واألخر على الجانب األيسر وبذلك يكـون فـى األنثـى    

ـ   الوب منفصـلة  الطبيعية قرن رحم أيمن وكذلك قرن أيسر ويفتح كل قرن بقنـاة ف
 .لجهاز التناسلى الكامل لألنثىارسم أليمن واألخرى لأليسر كما يوضح أحدهما ل

�:�g@א�kאF�$ز�א�/���8$%(��א0'�2$:��$��$�����
 :يتكون الجهاز التناسلى فى االبقار من

المبيض األيمن  (االعضاء التناسلية األولية أو األساسية أوغدد المنسل أو المبايض  -١
 :األيسرو
ألعضاء التناسلية األولية حيث أن وظيفتها إنتاج البويضات والتى تبر المبايض اتع  

والنصف االخر يأتى من الحيـوان  )  N(تحمل نصف الصفات الوراثية للكائن الحى 
 حينما يتقابال أثناء عملية األ خصاب حيث يستعيد الكائن الجديد العدد )  N(المنوى 
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عملية اإلباضة خالل سطح المبيض والذى يغطى  وتتم)  ٢N(ى الكامل ومالكروموس
مويـة  دبخاليا طالئية جرثومية ماعدا جزء صغير يـدخل مـن خاللـة األوعيـة ال    

واللمفاوية واألعصاب التى تغذى المبيض ما عدا االفراس فإن جزءا صـغيرا مـن   
سطح المبيض يغطى بخاليا طالئية جرثومية يسمى بمنخفض اإلباضة وباقى سطح 

ونى ويتراواح حجم المبـيض الخـالى مـن    تطى بطبقة من الغشاء البريالمبيض يغ
التراكيب المبيضية ما بين ثمار اللوز أو الجوز وبالتـالى يـزداد حجمـة بتواجـد     

واالجسـام الصـفراء بمراحـل     النزفيةات واألجسام يباكيب المبيضية مثل الجررالت
نطالق البويضة أثنـاء  نموها المختلفة والتى تتكون من خاليا حويصلة جراف بعد ا

 .عملية اإلباضة
 :ويوضح القطاع الطولى فى المبيض أنة يتكون من 

وتسمى بالمنطقة الوعائية حيث تتكون من ): Medulla) (اللب (المنطقة الوسطى 
 .أوعية دموية وريدية وشريانية وكذلك االمدادت العصبية

نتاجية حيث يوجد بداخلها أو المنطقة اإل) : cortex) (القشرة ( المنطقة الخارجية 
بها الكائن الحى وتوجد على هيئـة   يولدأمهات البيض والتى تقدر بالآلآلف والتى 

نمـو   مجموعات بالقرب من المنطقة الوسطى وتدخل هذة البويضات فـى مراحـل  
باستمرار خالل حياة الحيوان وقد تنتهى بالطور الناضج وتسمى بحوصـلة جـراف   

يحدث لها اإلباضة فتحرر البويضة محاطة ببعض من تبرز على سطح المبيض لكى 
والتـى   الطرفيـة الخاليا الجريبية أما باقى الجريبية فتتحول إلى ما يسمى باألجسام 

 .تنتهى باالجسام الصفراء

 ) :القناة التناسلية(األعضاء التناسلية الثانوية  -٢ 
بوق الداخلية فى تجويف والتى تبدأ من فتحة الفرج الخارجية بين االشفار الى فتحة ال 

 .      البطن
 :جزاء التاليةوتتكون القناة التناسلية من األ

نكس  وهى قناة رفيعـة  ى فالوب أو قناتى الرحم أو السالبقناتى المبيض أوقنات –ا 
سم فى االبقار وتحتـل مسـافة    ٢٥-٢٠ودقيقة كثيرة التعاريج طولها يصل الى 

حم معلقة بجزء من رم من طرف قرنى السم وتمتد قناتى الرح٣-٢قصيرة حوالى 
 الرباط العريض يسمى بالميزوسالبنكس الى ان تنتهى حرة بالقرب من المبيض 
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والجزء الذى يلى طرف قرنى الرحم يسمى باإلزمس وهو جزء دقيق جـدا كثيـر   
التعاريج ويقدر قطرة بقطر سن قلم الرصاص ثم يمتد إلى األمام بالجزء الذى يلية 

سمكا وأقل تعريجا ويطلق علية إسم األمبوال وهو مكان إلتقاء البويضة وهو أكثر 
الشكل ومزود بأهداب  معيقوتنتهى األمبوال بجزء > اإلخصاب<والحيوان المنوى 

تنشط أثناء فترة الشبق وتحيط بالمبيض لكى تلتقط البويضة المحررة من المبيض 
ة الحركة أثناء فترة الشـبق  إلى داخل البوق وتبطن هذه القناة بخاليا هدبية نشط

كى تساعد على إنتقال الخاليا المنوية إلى مكان اإلخصاب وبعـد نهايـة الشـبق    
تنعكس حركة هذه األهداب فى إتجاة الرحم لكى تساعد على إنتقال الزيجوت إلـى  

 .الرحم
��−:א��,*�−

  -:وهو يتكون من ثالثة أجزاء رئيسية كالتالى

  )Ut.cervix(: عنق الرحم   -١
و أنبوبة أسطوانية الشكل وسميكة الجدار متصلبة الملمس تشبة الغضـروف أو  وه

الهيستولوجى ويتوسط هـذه   سبة األلياف عن العضالت فى تركيبهعنق الطائر حيث يزداد ن
في العدد هاللية مختلفة المراكز وبـارزة  ) ٥-٤ (األنبوبة قناة كثيرة التعاريج لوجود حلقات

ج كثيرة لكى تكون صماما ما بين تجويف المهبل وجسم الـرحم  بحواف داخلية تعطيها تعاري
وتفتح هذه القناة فى المهبل بفتحة خارجية وفتحة داخلية فى جسم الرحم وتبـرز الحلقـة   

ويقع عنق . المهبلية  هسم ويسمى هذا الجزء بالقبو٣.٥األخيرة فى تجويف المهبل لمسافة 
الحوض وفى المنتصف تماما ويتغيـر وضـعة    الرحم فوق الحافة العانية أو األمامية لعظام

حسب حالة الرحم مثل الحمل والحاالت المرضية والتى يكون الرحم ثقيال ومشدودا فى إتجاة 
البطن وهذا التميز لعنق الرحم يجعلة الدليل الذى يستخدمة الفاحص أثناء فحـص الجهـاز   

ابات الرحمية وكـذلك عمليـة   اإللته تالتناسلى وكذلك الجزء الذى يتعامل معة المعالج لحاال
التلقيح حتى الفتحة األماميـة  لعنـق الـرحم     لتلقيح اإلصطناعى حيث يجب إدخال قسطرةا

إلى داخل الرحم حتى ال تحـدث   القسطرةويحقن السائل فى جسم الرحم وال يجب أن تتعدى 
 . أضرارا فى جدار الرحم

ق الرحم من االمـام  سم يتقدم عن ٣-٢وهو جزء قصير عضلى حوالى :  جسم الرحم  -
ويتفرع جسم الرحم الى جزئين بينهما حاجزا يمتد الى مسافة طويلـة حـوالى نصـف    
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طولهما تقريبا ويمتد كل جزء منفصال الى االمام والى اسفل والى الخلف ثم الى اعلـى  
ط ربـا بقليال يشبهان قرنى الكبش ولكنهما معكوسان تسمى بقرنى الرحم حيث يدعمان 

وقرن الرحم اكثر اتسـاعا  . الرباط مابين القرنين والذى يطلق عليهعلوى واخر سفلى 
ـ  رنين من القاعدة مدببا عند التقائهما بقانتى الرحم او فالوب ويغطى السطح الداخلى للق

اما فـى جسـم   . صفان علويان وآخران سفليان  زوائد لحمية متراصة فى اربعين صفا
د كلما اتجهنا الى طرف قرنـى الـرحم   الرحم فتكون غير منتظمة ويقل حجم هذة الزوائ

ات لقزائدة وتساعد هذة الزوائد على التماسك مع الف ١٢٠-٨٠عددها مابين  ويتراوح.
) الكوريـونى  (المشـيمى الخـارجى    ى للغشاءمشيمية المتراصة على السطح الخارجال

وجدار الرحم يتكون من ثالث طباقات غطاء مصلى وهو ممتد من الغشـاء البريتـونى   
 .ار عضلى عبارة عن طبقتين خارجية طولية وداخلية دائريةوجد

بطبقة قوية شديدة التماسك وبهـا ثنايـا طوليـة     الهواء ومبطن وهو مفرغ: المهبل  -
ها على االنطباق حتى تكون خطا دفاعيا ثانى بعد االشـفارلكى تمنـع االشـياء    دتساع

بولى تناسلى حيث يفـتح  الجهاز التناسلى ويعتبر المهبل عضو إلي ل وخمن الدالغريبة 
فى الجزء السفلى ما بين المهبل والدهليز قناة مجرى البول واثنـاء الجمـاع يسـتقبل    
 .المهبل قضيب الذكر حيث يتم قذف السائل المنوى فى الجزء االمامى العلوى من المهبل

  .الدهليز  -

ء علـوى  الشفرتان هما الجزء الخارجى من الجهاز التناسلى ولهما إلتقـا  : الشفرتان  -
وتغطى االشفار بشعر خفيف جدا فوق . وإلتقاء سفلى وبينهما فتحة تسمى بفتحة الفرج

وعند االلتقـاء  . الجلد ويزداد كثافة الشعر عند االلتقاء السفلى مكونا خصلة من الشعر 
السفلى ايضا يوجد نقره صغيرة بها عضو تناسلى ضامر يشبة القضـيب فـى الـذكر    

عض المربيين بقطعة او كيه بقصد زيادة الخصـوبة وهـذا   ويسمى بالبظر حيث يقوم ب
والجزء الثاني من القناة البولية التناسلية التى يمتد طولها بحوالى مـن  . اعتقاد خاطئ 

وفتحة مجرى البول الخارجية  هسم خلف المهبل الر ئيسى وتبدأ من حلقة البكار ١٠-٧
بين االشفار ويفتح على جانبى جدار  الى الفتحة الخارجية للقناة التناسلية والتى تقع ما

 المخاطى للدهليز الغشاءغدة برثولين حيث تقوم افرازاتها بتشحيم بالدهليز غدتان تسمى 
 .لكى تساعد قضيب الذكر على الدخول بسهولة داخل المهبل أثناء الجماع الشبقأثناء 
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لمعلقـة بـين   اللبنيـة ا الضرع هو الغـدة   )الضرع (  -:األعضاء التناسلية المساعدة  -
ين تحت عضالت البطن فى المنطقة االربية مثبتة بواسطة اربطة قوية ومقسـمة  الفخذي

قسمان اماميان متماثالن وقسمان خلفيان ايضا متماثالن فى الحجـم  . الى اربعة اقسام 
 .وطول الحلمات

بنية تكون اللبن من الخاليا المتخصصة التى تبطن الحويصالت اللبنيـة حيـث   لوالغدة ال
تأخذ المواد الغذائية من الدم وتحولة إلى لبن داخل تجويف الحويصالت حيـث ينقـبض   

توسين ليدفعة إلى القنوات اللبنية والجدار العضلى للحويصالت تحت تأثير هرمون األكس
 .الحلمة ةوالتى تتجمع فى مجمع الضرع ثم إلى مجمع الحلمة وقنا

    ::::البلوغالبلوغالبلوغالبلوغ
الكائن الحى سواء كان ذكراً أو أنثى إلنتاج  يعرف البلوغ بأنه السن الذى يصل إليه

 .ومتزامنة مع القدرة والرغبة فى الجماع أو التزاوج) ♀،δ(أمشاج 
والقدرة ) بويضات وحيوانات منوية(حيث ير جع هذا ن التغيران فى إنتاج األمشاج 

ـ والرغبة فى التزاوج إلى الزيادة فى إفرازات هورمونات الغدة الدرقية تحـت تـأثير    دة الغ
 .مع تقدم العمر النخامية

وبهذا يتم نضج مراكز الجنس فى الهيبوسالمس والغدة الدرقيـة وتكـون النتيجـة    
النهائية التى تظهر على األنثى ظهور أول شبق طبيعى ويحدث إباضة للبويضـة الناضـجة   

) الجريبة بداخلها البويضـة (ويعقبها تكون الجسم األصفر وقبل هذا السن يحدث نمو جريبى 
تحدث إباضة عدة مرات ولكن بدون أعراض شبق وتشبه هذه الحالة ما يحدث للحيوانـات  و

 .بعد الوالدة مباشرة
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 : النضج
حدث خـالل  حيث يشهور  ٣-٢وهو سن يعقب البلوغ مباشرة ويزيد عنه بحوالى 

صل بها األعضاء التناسلية الثانوية إلى حجـم يمكنهـا مـن    هذه الفترة عدة دورات شبق ت
 .سن التلقيحإلي  على حدوث الحمل واإلنجاب ويعبر المقدرة

 :العوامل الىت تؤثر على البلوغ والنضج
مثل التغذية وهى تلعب دوراً هاماً للوصول إلى سن البلوغ والنضج : عوامل خارجية

ويجب اإلشارة إلى أن اإلفـراط فـى   . فى وقت مبكر عن األناث التى تفتقر إلى تغذية جيدة
فى إحداث مشاكل كثيرة أثناء الوالدة وبعدها لذلك يجب أال تزيد األنثى عن التغذية قد يتسبب 

ويجب أن تصل األنثى بالتغذية المتوازنة عنـد  . جرام يومياً حتى  سن البلوغ ٨٠٠-٧٠٠
إلـى وزن  الفريزيـان  صـل العجـالت   حيـث ت . محدد ال تزيد عنه إطالقاً عمر محدد لوزن

 ٢٠-١٨س يصل إلى هذا الوزن عنـد عمـر   شهراً والجامو ١٤-١٣كجم عند عمر ٣٥٠
الطفيليات الخارجية والداخلية واألمراض خالل فترة الرضاعة خلو االناث من وكذلك . شهراً

 .  والرعاية من العوامل الهامة التى تؤثر على سن البلوغ والنضج
مثل العوامل الوراثية والجينات الوراثية ومن أمثلتهـا أن سـالالت   : عوامل داخلية

شهراً  ١٥-١٠شهراً وتصل سالالت اللحم عند عمر  ١٢-٩بن تصل إلى سن البلوغ عند الل
تصل إلى سن البلوغ مبكراً عن السالالت كبيرة  يوكذلك السالالت صغيرة الحجم مثل الجرس

 .وهكذا -الحجم وكذلك الجاموس يتأخر سن البلوغ والنضج عن األبقار
 .الذكر وهو الرغبة الجنسية لألنثى تجاه:  الشبق 

الفترة التى تقبل األنثى الذكر خاللها للتزاوج حيث ال تقبله فـى أى   بق وهيفترة الش -
 .فترة أخرى

قين متتاليين وحينما يكون هـذا التكـرار   بوهى الفترة التى تمتد بين ش: قدورة الشب -
يوماً فى المتوسط  ٢١ق منتظمة حيث يتكرر الشيق كل طلق عليها بدورة شبمنتظم ي
أمـا  ). يومـاً ١٩-١٨(ر والجاموس والفرس وتقل قليالً فى األغنام والماعز فى اإلبقا

قصر أو طول هذه الفترة هنا يكون الحيوان مصاباً ببعض الخلل الهرمونى الذى يؤدى 
 .إلى حدوث العقم فى اإلناث

لصراف أو الشياع وهى مرحلة ا: المرحلة األولى أو الطور األول: قمراحل دورة الشب -
ساعة تقريباً قد تقـل أو تزيـد فـى بعـض      ٢١وهى حوالى : ق الشب أو الودق أو
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الحيوانات وخالل هذه الفترة يظهر على األنثى تغييرات داخلية وأخـرى خارجيـة أو   
ق إلى اليوم األول وبعض الباحثين يشير إلى أنه بسلوكية وغالباً ما يشار إلى يوم الش

حدث اإلباضة فى أوائل هذه وتبة ناضجة وتتميز بوجود جري. Zero dayاليوم صفر 
 .الفترة

أيـام   ٥-٣ق وتتراوح مـدتها مـن   بالمرحلة الثانية أو الطور الثانى أو ما بعد الش -
 .ويهدأ سلوك الحيوان وال تقبل الذكر الجسم النزفي  خاللهاويتكون 

يوماً حيث تتميز بأنها مرحلـة وجـود   ١٤-١٠ويتراوح مدتها من : المرحلة الثالثة -
 .C.L٣بالمبيض  الجسم األصفر

وهى مرحلة أضـمحالل وتـنكس للجسـم     :) مرحلة ما قبل الشبق(المرحلة الرابعة  -
ات نامية قبـل مرحلـة األباضـة    وكذلك يوجد جريب  C.L٢األصفر الذى يتحول إلى 

 .أيام قبل الشبق ٣-٢والنضج وتقدر هذه الفترة بحوالى 

 :التغريات املبيضية أثناء دورة الشبق
أو ثالثة موجات من النمو الجريبى داخل المبايض خـالل دورة   حيث يوجد موجتين

الشبق كل موجة من النمو الجريبى تأخذ حوالى أسبوع تقريباً وتنتهى بما يسـمى بـالرتق   
اضمحالل أو تنكس الجريبة وبداخلها البيوضات ماعدا الموجة األخيرة من النمـو  (الجريبى 

تى تحدث خالل اليومين األخيرين من دورة الشبق الجريبى سواء كانت الثانية أو الثالثة وال
ه خالل المرحلة يبات الناضجة التى يحدث لها إباضتستمر فى النمو والنضج حتى تكون الجر

   <التى تلى مرحلة الشبق 
وتتميز التغييرات المبيضية خالل دورة الشبق بنمو الجسم االصـفر مـن الخاليـا    

اضة ويالحظ أن هذا الجسم يسمى فى األسـبوع األول  الجريبية التى تبقى بالمبيض بعد اإلب
والذى ينضج ويصبح صـلب الملمـس مثـل     CH  فيبعد الشبق أو الصراف بالجسم التز

سم ٣-٢سم وقطره حوالى ١ملمس الكبد وكبيراً فى الحجم يبرز فوق سطح المبيض بحوالى 
فـى األفـراس   رس ولكنه سم فى الف٧-٥والى فى األبقار ويقل فى الجاموس ويصل إلى ح

ينمو داخل المبيض وليس على سطحه ويسمى هذا التركيب بالجسم األصفر الناضج ويرمز 
CLله بـ   خالل مرحلة ويبقى الجسم األصفر الناضج حوالى منتصف الدورة أو يزيد قليالً ٣

األصفر  ويتحول إلى الجسمأو ما قبل الشبق االضمحالل خالل مرحلة ثم يبدأ فى السكون أو 
C.L٢ل الثانى المضمح

ويوجد معه أو على المبيض اآلخر الجريبة النامية للموجة الثانية أو  
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الثالثة التى تستمر فى النمو خالل المرحلة التالية وهى مرحلة الشـبق وتعطـى الجريبـة    
الناضجة وخالل هذه المرحلة ينكسر الجسم األصفر الثانى تدريجياً ويتحول إلى مـا يسـمى   

CLبالجسم األبيض أو  الذى يبقى بالمبيض لفترة حتى منتصف الدورة التالية ثم يتحـول    ١
 .وسبرأس الدفي حجم إلى جسم ليفى خشن الملمس على سطح المبيض 

نوضح هذه التغييرات فيجب أن نبدأ بفترة مـا   ولكي: التغيريات بالقناة التناسـليةالتغيريات بالقناة التناسـليةالتغيريات بالقناة التناسـليةالتغيريات بالقناة التناسـلية -
الفاتح إلى اللـون  قبل الشبق حيث يتغير لون بطانة الجهاز التناسلى من اللون الوردى 

الغامق أو الداكن نتيجة زيادة الدم وزيادة اتساع الشعيرات الدموية باإلضافة إلى زيـادة  
وهذه . دد الرحمية وعنق الرحم واإلفرازات المهبليةإفرازات الغشاء المخاطى وكذلك الغ

مما  وكذلك. التغييرات تزداد فى الشد والوضوح خالل الفترة التى تليها وهى فترة الشبق
يميز فترة ما قبل الشبق هو االتساع التدريجى لقناة عنق الرحم وكذلك تـورم االشـفار   
وإحمرار الغشاء المخاطى المبطن وكذلك يكون الـرحم فـى حالـة انقبـاض ومتـوتر      

 .العضالت
مدمم ثانى أو ثالث يوم بعد افراز زجاجي أما خالل مرحلة ما بعد الشبق فتتميز بظهور  -

طبيعية فى كثير من العجالت وأقل منها فى األبقار التى سبق لهـا   الشبق وهذه ظاهرة
 .الوالدة

فيكون جدار الـرحم فـى حالـة ارتخـاء     . السكون خالل المرحلة الرابعة ومرحلة أما  -
ويصعب انقباضه أثناء الفحص على عكس المرحلتين ما قبل الشبق وما بعد الشبق فإن 

باإلضافة إلى انغالق قناة عنق الرحم خـالل   وانقباضةاإلمساك بالرحم ينتج عنه توتره 
هذه المرحلة وتنعدم اإلفرازات وتكون لزجة القوام باإلضافة إلى شحوب لـون البطانـة   

 .وجفافها نتيجة قلة تدفق الدم لضيق الشعيرات الدموية

الغدة (حيث يوجد داخل األنثى توافق دقيق بين جهاز الغدد الصماء : التغيريات اهلرمونيةالتغيريات اهلرمونيةالتغيريات اهلرمونيةالتغيريات اهلرمونية
من جانب وبين الجهاز المبيضى الرحمى من جانـب أخـر لتنظـيم دورة    ) مية النخا
هرمونات تسمى بمحفزات الجونادوتروبين والتـى  الغدة النخامية حيث يفرز . الشبق

وهما هرمون  LH + FSHتنشط الغدة الصماء أو البتيوترى إلفراز الجونادوتروبين 
 .الحويصالت وهرمون التبويض 



 ٦٥

إلطالق محفزات الجونـادوترو بـين   ) النخامية(ة تحت المهاد وحيث أن مقدرة الغد
GnRH   يعتمد أساساً على العالقة السلبية أو اإليجابية التى تحدثها هرمونات أو إفـرازات
 ).االستروجين(المبايض 

كما نالحظ أن أعلى مستوى لمحفزات الجونادوتروبين يصل فى دم الحيـوان قبـل   
 :ما سبق تبين اآلتىافة إلي باإلض. النمو الجريبى واإلباضة

حينما ينخفض مستوى البروجستيرون فى الدم نتيجة تنكس الجسم األصـفر خـالل   
يوم من دورة الشبق حيث يتبع انخفاض البروجستيرون ارتفاع مستوى  ١٨-١٦الفترة من 

االستروجين من الجريبات الناضجة والذى يحدث بدورة على ظهور أعـراض الصـراف أو   
كى لألنثى خالل فترة الصراف ويعقب أيضاً زيادة االستروجين زيـادة مسـتوى   التغير السلو

والذى يصل مستواهما خالل فترة الشبق وقد يحـدث   LHوالـ  FSHالجونادوتروبين الـ 
زيادة فى مستوى اآلستروجين بأقل من مستوى الشبق خالل موجه أو موجتين من النمـو  

تظهر األعراض مما يحدث ما يسـمى بالـدورة    الجريبى الذى يحدث أثناء دورة الشبق وقد
وهذا الوضع مرتبط بالنمو الجريبى الشديد . القصيرة سواء كان الحيوان ملقحاً أو غير ملقح

 .فقط وليس على العموم فى كل الحاالت
كما يجب اإلشارة إلى أن مستوى إفرازات البروجستيرون فى الدم تصل إلى ذروتها 

من الدورة بعـدها   ١٨-١٦بداية الدورة وتستمر حتى اليوم  أيام من١٠-٨خالل المدة من 
ينخفض مستوى إفرازات البروجستيرون فى الدم نظراً إلضمحالل الجسم األصفر بعد هـذه  

ألفا  F٢ويعتمد اضمحالل الجسم األصفر على زيادة إفرازات هرمون البروستاجالندين . األيام
عن طريق انتشاره من الوريد الرحمى إلى  من بطانة الرحم والذى يصل إلى المبيض مباشرة

الشريان المبيضى حيث يحيط به إحاطة لولبية  فيحدث انكساراً بالجسم األصفر ويتحول الـ 
CL CLإلى  ٣  .ويحدث بعدها ظهور الشبق ٢
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    ::::التغيريات السلوكيةالتغيريات السلوكيةالتغيريات السلوكيةالتغيريات السلوكية
وهذه تعتمد على نوع الهرمونات الموجودة فى الدم وتأثيرها على الجهاز العصـبى  

ى لألنثى والذى يمكن مالحظته بسهولة هو التغير الذى يحدث أثناء فترة الشبق حيث المركز
ـ يبدو ظهور شدة القلق والتوتر العصبى  يـر أو  غات التعلى األنثى وكذلك يبدو عليها عالم
وتقدر حركة الحيوان خالل هذه المرحلـة مرحلـة   . خروج األصوات وكذلك نقص فى األكل

وكذلك نتيجة كثرة الحركة ونقص التغذيـة  . أى مرحلة أخرى الشبق بأنها تفوق حركته فى
والتوتر العصبى يقل انتاج ونزول اللبن حيث يمكن أن تحبس األنثى اللبن داخل الضرع وقد 
يترتب عليه ظهور تجبن باللبن نتيجة زيادة حرارة الجسم مما يخطأ الحالبين فى تشخيصها 

 .بالتهابات الضرع
فترة الشبق هو ظهور األنثى فى حالة اسـتعداد للوثـب   ومن السمات الهامة خالل 

 .حيث تقف األنثى لكى يوثب عليها األبقار األخرى وتسمى باالستعداد الجنسى
    ::::طرق كشف الشبق طرق كشف الشبق طرق كشف الشبق طرق كشف الشبق 

 . بواسطة الكالفين والفنيين المدربين واصحاب ومربي الحيوانات  .١
 .عن طريق تركيب كاميرات تليفزيونية لمراقبة تصرف الحيوانات  .٢

 .ب المدربة علي شم الفورمنات من االناث في دورة الشبق الكال .٣

الثور الكشاف الذي يتشمم االناث ويعتليهم وقد توضع أسفل بطنة اسـفنجة مبللـه    .٤
 .بلون يظهر علي ظهر االناث التي أعتالها 

 . بفحص مخاط المهبل من حيث اللزوجة وشكل المخاط تحت الميكروسكو .٥

 .ؤشر استخدام جهاز كشف الشبق ذي الم .٦

ل قلة اللبن توتر الحلمات االمتناع عن تنـاول  لتغيرات التي تظهر علي الحيوان مثا .٧
البقرة قد تعتلي غيرها أو تترك غيرها يعتليها ) نعير ( العليقة المعتادة إصدار صوت 

 . نزول سائل زجاجي من الحيا  –
ضة بعـدها فـى   يحدث الحمل بعد إخصاب البويضة داخل قناة فالوب وتنتقل البوي: احلمـلاحلمـلاحلمـلاحلمـل

يجوت إلى لة يتم انقسام الخلية األولية الزأيام إلى الرحم وخالل هذه الرح ٦-٥خالل 
ثـالث المرحلـة    عديد من الخاليا وتتحول من مرحلة إلى مرحلة تليها وهى مراحـل 

وتية تم المتحوصلة ثم مرحلة تكون األعضاء وخالل هـذا التطـور   األولى المرحلة الت
فـى جـدار   ) تقريباً بعد اإلخصـاب  ٣٠فى اليوم (نى أو التثبيت يحدث اإلنزراع الجني
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الرحم بين المشيمة المتكونة أى الفلقات وبين الزوائد الرحمية أو اللحيمات مكونة ما 
فى  المشيمات الدموى وكلما زاد عمر الجنين زادتلكى يتم التبادل  بالمشيماتيسمى 

 .لزيادة فى نمو الجنينالحجم لكى تزيد من اإلمداد الدموى حتى تقابل ا

وعند نهاية فترة الحمل يحدث ما يسمى بالنضج المشيمى والذى يؤثر عليه هرمون 
و يحولها من خاليا مكعبة الشكل إلى  االستروجين حيث تختفى الخاليا المبطنة للخبايا األمية 

يمية أو خاليا مفلطحة الشكل مما يزيد من قطر هذه الخبايا وبذلك يسمح بطرد الزوائد المش
 .الفلقية من هذه القنوات حيث كانت ملتصقة أثناء الحمل لكى يحدث التبادل الدموى

ة فـالكيس األول الـذى   ييننوخالل مرحلة الحمل تنمو المشيمة على هيئة أكياس ج
رج من الـرحم  ى أو الكيس الثانى الذى يخيوتيحيط بالجنين يسمى بالكيس السلوى أو األمن

. لجنين ويقوم الجنين ويتغذى من سوائل هـذا الكـيس أثنـاء الحمـل    ا أثناء الوالدة حامال
والكيس التالى الذى يحيط بالكيس األمينوتى هو كيس األلنتويز أو اللقانقى حيث يتمدد هـذا  

ـ   ق عليـه الكـيس   الكيس داخل الكيس الخارجى ويكونان جداراً واحداً وكيساً واحـداً ويطل
ج أوالً فى غالب األحيان أثنـاء الـوالدة ويسـمى    هو الكيس الذى يخر الكوريونى اللقانقى

 . بالكيس المائى حيث يحوى التجمع البولى للجنين عن طريق قناة الحبل السرى
 .هناك عالمات خارجية وأخرى داخلية تحدث فى الجهاز التناسلى: عالمات احلملعالمات احلملعالمات احلملعالمات احلمل

توقف الشبق ولو أن نسبة ضعيفة قـد تصـل فـى السـالالت     : ات الخارجيةالعالم -
 .تظهر الشبق أثناء الحمل% ١٠جنبية إلى حوالى األ

ـ   كبر حجم ا –زيادة وزن الجسم  - رة الحمـل  لبطن خاصة فى الثلث األخيـر مـن فت
ضعف حركة الحيوان خالل الشـهور   -مشاهدة حركة الجنين خالل الخاصرة اليمنى

كبر حجم الضرع والذى يبدأ من الشهر الرابع أو الخامس فـى   -األخيرة من الحمل
 .أسابيع فى األبقار ٤-٢الت أما خالل العج

رة وقد سم الضرع والبطن خاصة فى العجالت يظهر أو ديما أسفل البطن حول الرتو -
كبر حجم الحلمات وتورمها مع زيادة  -تمتد بين األرجل األمامية وأسفل البطن كله

سـاعة ينـزل مـن     ٤٨وعند اقتراب الوالدة بحـوالى   -انقباضها وامتالئها باللبأ
لمات نقط من اللبأ فى األفراس وتسمى بظاهرة التشمع وتحدث فى العجالت أكثر الح

وكبـر حجـم   . وأقلها فى األبقار خالل مرحلة طرد الجنين أو خروج الكيس الثـانى 
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مها فى أواخر فترة الحمل أيضاً ارتخاء أربطة الحوض وظهور تنقر األشفار وتضخ
ة الذيل قبل موعد الـوالدة بحـوالى   الكفل على جانبى قاعدة الذيل مع ارتفاع قاعد

 .أسبوع

وضة والتـى  بقاء الجسم األصفر فى المبيض التى خرجت منه الب: العالمات الداخليةالعالمات الداخليةالعالمات الداخليةالعالمات الداخلية
منه البويضة وبالتالى  ترن الرحم المقابل للمبيض الذى خرجكبر حجم ق -تم إخصابها

ج المـائى  ساس بالترجراإلح -رقة جدار الرحم –رنين قالفي يظهر ظاهرة عدم التماثل 
اإلحساس بجسم صلب يطفو داخل السوائل الرحمية بعد الشهر الثانى من  -داخل القرن

تضـخم  اإلحسـاس ب  -الرابع فى جدار الرحم عند الشهر بالمشيماتاإلحساس  -الحمل
الشريان الرحمى فى الجانب الحامل من الرحم أكثر من الجانب اآلخر ويشتد سريان الدم 

ا يعطى اإلحساس بصوت األزيز والذى يكون أكثر وضوحاً مع داخل الشريان الرحمى مم
خالل الشهر الثامن والتاسع  ع لدرجة أن األزيز يكون متتاليالراب الشهر تقدم الحمل بعد

كبر حجم الرحم الحامل الذى ينتقل من الحوض إلى البطن بعد الشهر الثالث  -من الحمل
س والسادس والسابع ثم يكبر حجمـه  ويزداد حجمه بالبطن خالل الشهر الرابع والخام

مستوى مدخل الحـوض   الجانبين وإلى أعلى لكى يبدأ عند حتى يزداد حجم الجنين على
ومن هذه التغييرات . فى الشهر الثامن ثم يدخل الحوض خالل الشهر التاسع من الحمل

 .المختلفة يمكن تشخيص الحمل وتحديد المدة بتوقيتاتها

مل من نوع إلى أخر من الحيوانات وفى داخل النوع بين تختلف مدة الح: مدة الحمل -
يومـاً أمـا    ٢٧٩تتراوح مدة الحمل بحـوالى   الهولشتينالسالالت وبعضها فمثالً 

أشهر  ١٠يوم والجاموس حوالى  ٢٩٠-٢٨٥الشاروليه والبراون سويس بحوالى 
 أشهر والفرس إحدى عشر شهر والحمير إثنى عشر ٥وعشر أيام والنعاج والماعز 

 .شهر وهكذا

 ::::العناية باألم احلاملالعناية باألم احلاملالعناية باألم احلاملالعناية باألم احلامل

عزل األمهات الحوامل الجافة مع بعضهما البعض إلعطائهما التغذية المناسبة مـع   -
 .االهتمام بنظافة الحظائر جيداً

تختلـف  عزل االمهات الحوامل خالل الشهر األخير من الحمل مع بعضـهما حيـث    -
م تحصين األمهـات بـبعض   التغذية عن المرحلة السابقة وكذلك خالل هذه الفترة يت
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التحصينات مثل الالهوائيات وضد األمراض التنفسية لكى تتكون األجسام المناعيـة  
 .فى السرسوب ويأخذها المولود بعد والدته مباشرة

يراعى عدم نقل األمهات الحوامل خالل الشهور األخيرة لمسـافات كبيـرة حتـى ال     -
 .يحدث إجهاد وكذلك حاالت إجهاض

 .دوية والمسهالت التى قد تؤذى الحمل تجنب إعطاء األ -

يراعى عند تغذية األمهات الحوامل فى األسابيع األخيرة أن تأخذ عليقة سلبية الطاقة  -
وكذلك منخفضة فى نسبة الصوديوم والبوتاسيوم حتى ال تتعرض األم بعد والدتهـا  
عية إلى حدوث حمى اللبن وضعف الطلق واحتباس المشيمة وكذلك الزيادة الغير طبي

 .الضرعحجم فى 

األمهات الحوامل فى األسبوع األخير على مكونات عالئق الحالب حتـى   تغذيةيجب  -
وال تنتقل فجأة إلى عالئق الحالب وكذلك نحـافظ  . إذا تمت الوالدة ال تتغير شهيتها
 .على عدم حدوث إضطرابات معوية

 .أسابيع األخيرة من الحمل  ٨-٦ فييجب تجفيف األم الحامل  -

✍✍✍✍^fÖ]^fÖ]^fÖ]^fÖ]<êÞ^nÖ]<h<êÞ^nÖ]<h<êÞ^nÖ]<h<êÞ^nÖ]<h<V<V<V<V<<ì†ŠÃÖ]æ<íéÃéfŞÖ]<ì�÷çÖ]<<ì†ŠÃÖ]æ<íéÃéfŞÖ]<ì�÷çÖ]<<ì†ŠÃÖ]æ<íéÃéfŞÖ]<ì�÷çÖ]<<ì†ŠÃÖ]æ<íéÃéfŞÖ]<ì�÷çÖ]<<<V<<<V<<<V<<<V<<<<
 ::::Normal Birthالوالدة الطبيعية الوالدة الطبيعية الوالدة الطبيعية الوالدة الطبيعية 

الوالدة الطبيعية يمكن تعريفها بأنها األحداث التى ينتج عنهـا والدة مولـوداً حيـاً    
ويتحدد توقيت الوالدة على عدة عوامل منها عوامل وراثية والتى . ويعقبه انفصاالً للمشيمة
ـ أما الجنين فهو الذى يحدد . بيةتحدد مدة الحمل التقري دد يوم الوالدة ولكن األم هى التى تح

وتتأثر عملية الوالدة ويحكمها نشاط هرمـونى واسـع سـواء مـن األم أو     . ساعة الوالدة
 .المشيمة أو الجنين
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    : : : : مراحل الوالدةمراحل الوالدةمراحل الوالدةمراحل الوالدة

فى أسبوع فى البكارى وعدة أيام  ٢-١الطور التمهيدى والذى يسبق الوالدة بحوالى : أوالً
 :األمهات التى سبق والدتها ومن أهم هذه التغييرات

التغييرات الفيزيقية أو الطبيعية مثل توزم وتورم الضرع وزيـادة تضـخمه    -
كما يحدث تغيـر  . زيادة التجمع المائى بداخل أنسجة الضرع نتيجةوحجمه 

إفرازات الضرع من إفرازات صفراء تشبه عسل النحل إلى إفرازات لزجـة  
 .أيام األخيرة ٤-٢خالل ) اللبأ( لبنية صفراء

 .ارتخاء أربطة الحوض والذى ينتج عنه تنقر الكفل وارتفاع قاعدة الذيل -

 .ويظهر هذا التغير كامالً قبل الوالدة بعدة أيام فى العجالت -

 .تورم وتضخم وإرتخاء األشفار وزيادة مطاطيتها -

أيام  ٤-٣الفحص المهبلى يوضح تحلل الختم المخاطى لعنق الرحم بحوالى  -
 .قبل موعد الوالدة

مثـل الكورتيزونـات إلحـداث والدة    أدويـة   تويجدر اإلشارة إلى أنه إذا استخدام
سـاعة قبـل الـوالدة     ٤٨-٢٤صناعياً فإن هذه التغييرات الطبيعية يمكن مالحظتها خالل 

هو أخر هذه التغييرات حـدوثاً وذلـك تحـت تـأثير     وباإلضافة إلى أن اتساع عنق الرحم 
 .ماتستاجلندين الذى يفرز من المشيبروال

أو طـور أو طـور أو طـور أو طـور     من الوالدة الفعلية أو طور املخاضمن الوالدة الفعلية أو طور املخاضمن الوالدة الفعلية أو طور املخاضمن الوالدة الفعلية أو طور املخاضالطور الثانى ويعترب الطور األول الطور الثانى ويعترب الطور األول الطور الثانى ويعترب الطور األول الطور الثانى ويعترب الطور األول : : : : ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 
    ::::اتساع عنق الرحم  اتساع عنق الرحم  اتساع عنق الرحم  اتساع عنق الرحم  

وأهم التغييرات التى تحدث خالل هذه المرحلة هو اتسـاع عنـق الـرحم بالفعـل     
وكذلك بفعـل   والريالكسين ألفا وكذلك بمساعدة االستروجين F٢الهرمونى للبروستاجلندين 

تأثير الضغط المائى الذى يحدثه اندفاع األكياس الجنينية على عنق الرحم وهذا االندفاع بفعل 
االنقباضات الرحمية الهادئة والتى تبدأ من طرف عنق الرحم فى اتجاه جسم الرحم إلى عنق 

ختم المخـاطى ويترتـب   ة والتى تشبه الحبال نتيجة تحلل التزداد اإلفرازات المخاطيالرحم و
على ذلك أن يظهر الكيس الجنينى األول خارج األشفار ويتم انفجاره حيث يخرج سائل مائى 
أصفر اللون يشبه البول فى اللون والرائحة وبذلك ينتهى الطور األول ويزامن هذه التغييرات 
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ـ  اقى ظهور أعراض قلق واضطراب وكثرة تبول والبحث عن مكان منعزل هادئ بعيداً عن ب
 .الحيوانات

    :  :  :  :  الثانى من الوالدة الفعليةالثانى من الوالدة الفعليةالثانى من الوالدة الفعليةالثانى من الوالدة الفعليةالطور الثالث أو الطور الثالث أو الطور الثالث أو الطور الثالث أو : : : : ثالثاً ثالثاً ثالثاً ثالثاً 
 :أو يسمى بطور الطرد الجنينى أو طرح الجنين

حيث يتم لفظ الجنين من الرحم إلى المهبل خالل عنق الرحم المتسع ثم خالل الدهليز 
عـراض  واألشفار إلى الخارج والذى يحتاج إ لى حوالى ساعتين ويظهر علـى الحيـوان أ  

الرقود كثيراً والحزق الشديد الذى يحدثه انقباض عضالت الـبطن وسـرعان مـا يتوقـف     
الحيوان ويدور حول نفسه ثم يعود إلى الرقود مرة أخرى ويعود الحزق كذلك ويقوى طلـق  

ين نتيجة لتمدد جدار المهبل مما ينقـل  هذه المرحلة نتيجة إلفراز األوكس توسالرحم خالل 
ـ   إلى الفص الخلفى التنبيهات العصبية ن الـذى يسـاعد   للغدة النخامية إلفراز األكـس توس

ألفا على تقوية انقباض الرحم وبذلك يظهر علـى األم حـاالت    F٢هرمون البروستاجالندين 
األجهاد وبروز العينين وخروج اللسان خاصة عند مرور األجزاء العريضة من الجنين مثـل  

 .واألشفار هاركطبيعية لألنثى مثل حلقة البالرأس واالكتاف والحوض خالل المضايق ال
 

 : وهى مرحلة طرح أو لفظ المشيمة: املرحلة الرابعة أو الثالثة من الوالدة الفعليةاملرحلة الرابعة أو الثالثة من الوالدة الفعليةاملرحلة الرابعة أو الثالثة من الوالدة الفعليةاملرحلة الرابعة أو الثالثة من الوالدة الفعلية
 .انقباضات الرحم التى تلى لفظ الجنين -: وهذا يحدث نتيجة

فعل هرمون االستروجين الذى يسبب نضج المشيمة وذلك باختفاء الخاليا المكعبـة   -
للخبايا األمية أو تحولها إلى خاليا مفلطحة وبذلك تتسع هذه الخبايا وبفعل والمبطنة 

االنقباضات الرحمية يحدث قصر فى هذه الخبايا وبالتالى يتم لفظ المشيمة فى خالل 
 .ساعات فى المتوسط ٦

    ::::االحتياطات الالزمة أثناء الوالدة الطبيعيةاالحتياطات الالزمة أثناء الوالدة الطبيعيةاالحتياطات الالزمة أثناء الوالدة الطبيعيةاالحتياطات الالزمة أثناء الوالدة الطبيعية
 .عدم التدخل الغير ضرورى أثناء الوالدة -
سـاعات مـن    ٣-٢لوالدة جيداً ومساعدة األم وعدم التدخل إال بعد متابعة ا -

 .ظهور أجزاء الجنين خالل األشفار

 .استخدام حبال أو سالسل نظيفة -
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 وضع الحيوان فى مكان نظيف -     
 .استخدام الشد والحيوان راقداً على جنبه األيمن ضرورى -

أسفل وليس على  مع وضع العقدة إلى جب ربط األرجل فوق مفصل الرسغي -
 .جانبى الرجل حتى ال يحدث كسر خالل الشد

 .فار بالماء والصابون والمطهرات قبل التدخلشويجب تنظيف األ -

 .يجب استخدام الملينات إذا أمكن -

    ::::رعاية األم بعد الوالدةرعاية األم بعد الوالدةرعاية األم بعد الوالدةرعاية األم بعد الوالدة
مالحظة نزول المشيمة حتى ال تأكلها األم ألنها ضارة قد تحدث اضـطرابات   -

 .معوية شديدة
لى الفول أو الشعير البد أن يكون بحذر شديد حتـى ال  اء األم مغكما أن إعط -

يكون بكمية زائدة باإلضافة إلى أنه األن تستخدم جرعات لتجريع األمهـات  
أثناء القلق وبعد الوالدة مباشرة وهذه الجرعات عبارة عن مصادر أمـالح  

 .وطاقة لتعويض األم مما قد فقدته فى عمليات الوالدة

 :ساعة فيجب اتباع اإلرشادات التالية ١٢المشيمة عن فى حاالت تأخر  -

الحرارة الطبيعية خالل الثالث أيام األول هـو  (متابعة حرارة الحيوان يومياً  -
٣٩.٣ º(. 

متابعة كمية األكل يومياً وذلك بطرح كمية الراجع مـن األكـل الـذى قـدم      -
ثـم  ساعة فيكون الناتج هو كمية المـأكول الفعلـى    ٢٤للحيوان خالل الـ 

يحسب كمية المادة الجافة وبذلك يجب أن تزداد كمية أكل الحيوان من المادة 
وإال فإن الحيوان يكون ) ك للبقرة الهولشتين ١٤-١٣حوالى (الجافة يومياً 
 .غير طبيعياً

متابعة انتاج الحليب بعد ثالثة أيام بحيث يزداد كمية الحليب كل يـوم عـن    -
% ٨س أكثر من اليوم الرابـع بحـوالى   اليوم الذى قبله أى فى اليوم الخام

 .لألبقار% ١٠للعجالت و 
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فإذا ارتفعت درجة الحرارة فيجب إعطاء مضادات االلتهاب ومضادات حيوية وال يجـب أن  
 .األم لخصوبةتعتبر المشيمة كأنها شئ خطر مغير 

 ونتركها حتى تتحلل أو يمكن جذبها بالراحة حتى تخرج كاملة بدون وضع اليد داخل
 PGF٢ين أو الميثرجين أو الـ حيوان منشطات الرحم مثل األكس توسالحيوان ثم تعطى ال

 .وبهذا يكون قد تعاملنا ببساطة بالغة مع حاالت احتباس المشيمة
كما أنه يجب فحص الضرع جيداً بعد الوالدة مباشرة وحلب السرسـوب وإعطائـه   

ابات ويجدر اإلشارة إلى أنه قد يكون للمواليد بعد التأكد من سالمة الضرع وعدم وجود الته
 والسرسوب مدمماً وهذا شئ طبيعياً ويمكن إعطاء السرسوب المدمم للمولود بدون خوف أ

المخـتلط  تردد ويختفى الدم بمرور الوقت تدريجياً بدون عالج ويجب التفرقـة بـين الـدم    
 . المائي تجبن وكذلك السرسوب بالسرسوب والدم المصحوب ب

    ::::يد بعد الوالدة وحىت سن الفطاميد بعد الوالدة وحىت سن الفطاميد بعد الوالدة وحىت سن الفطاميد بعد الوالدة وحىت سن الفطامرعاية املوالرعاية املوالرعاية املوالرعاية املوال
يجب تنظيف العجول بعد الوالدة مباشرة خاصة األنف وتجويف الفم من المخاط العـالق   -

 .ثم ترك األم لكى تلحس وليدها. به
ئح أو البصل أو يجب مساعدة المولود على التنفس أوال وذلك بتشميم العجل بعض الروا -

األنف أو  خدام العقاقير كنقط داخل تجويفش فى فتحه األنف أو استإدخال قطعة من الق
ش أو استخدام الماء البارد فوق المولـود  قعضالت الصدر بال فوق اللسان ويمكن تدليك

 .وهكذا

يجب العناية بالحبل السرى وذلك بتقصيره بواسطة مقص بحيث يكون طولـه حـوالى    -
 .كمطهر% ٧ود بنسبة صبغة يسم مع تغطيس الحبل السرى فى ١٠

لتر سرسوب فور االنتهاء من الرعاية السابقة بأسرع وقت  ٢العجل حوالى  يجب إعطاء -
فوق األم أو لم يتوفر  السرسوب من األم مثل ن ممكن حتى يكتسب المناعة الطبيعية وإذا

عدم وجود سرسوب بالضرع أو وجود التهابات بالضرع فهنا يلزم عمل بنك للسرسوب 
-٣٧بالديب فريزر فيمكن تدفئته حتـى   محفوظة) لتر ١كل عبوة (وحفظه فى عبوات 

٣٨ º وإعطائه للمواليد. 

عن طريق الفم حيث يحتوى الدم على جميع  وأطريق الحقن  يمكن نقل دم من االم عن -
 .األجسام المناعية
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بعد مرور ثالثة أيام يمكن انتقال العجل إلى التغذية على لبن طبيعى أو لـبن صـناعى   
ويمكن أن يقدم له المـاء  . رادل نظيفة خاصة بالرضاعةبالزجاجات والحلمات أو فى ج

 .الجيد وعلف بادئ للعجول ذو بروتين عالى

    ::::املناورات والعمليات التوليدية املناورات والعمليات التوليدية املناورات والعمليات التوليدية املناورات والعمليات التوليدية 
دفع الجنين من قناة الوالدة والتجويف الحوضي لالم إلي االمام باتجاه الرحم والتجويف  .١

 . البطني 
 . ي الطولي تحويل الجنين من الوضع العرضي إلي الوضع الطبيع .٢

 .التدوير تحريكة بحيث يكون علي ظهره وذلك في وجود السوائل الجنينية  .٣

 . المد أو البسط لفك انثناءات القوائم   .٤

السحب أو الجر باستعمال القوة الخارجية التي تساعد مع طلـق االم باسـتعمال اليـد     .٥
للمساعدة في  والحبال حيث تثبت الحبال فوق مفصل الرسغ وقد تستخدم ماكينة الوالدة

 . الشد 

 . عمل شق في الفرج لتوسيع مخرج العجل من قناة الوالدة  .٦

    : : : : أحداث الوالدة صناعيًا أحداث الوالدة صناعيًا أحداث الوالدة صناعيًا أحداث الوالدة صناعيًا 
وذلك قبل موعدها لكي نقلل من عسر الوالدة الذي يهدد المولود واالم ،كما أن العملية تنظم 
عملية المتابعة الحداث الوالدة وتستخدم في حالة زيادة مدة الحمـل وهنـا يحقـن    
الحيوان بمركبات الكورتيزون قصـيرة المـدي أو طويلـة المـدي أو باسـتخدام      

ــات  ــتاجالندنيات + االكورتيزن ــيمة  ( البرس ــات المش ــتخدام ) هرمون أو باس
هرمون تنشط تكون البويضات أو قد يسـتخدم الكورتيزونـات   + البروستاجلندنيات 
>>>>)  الهرمون االنثوي ( واالستروجين 

 í¿uøÚí¿uøÚí¿uøÚí¿uøÚ<V<V<V<VçÃi<g«çÃi<g«çÃi<g«çÃi<g«èèèèÃÖ]<‚ÃÖ]<‚ÃÖ]<‚ÃÖ]<‚<<<Ù^{Şecæ<íéÂ^ß{’Ö]<íÂ^•†Ö]<î×Â<ì†�^fÚ<ì�÷çÖ]<‚Ãe<Ùçr<<<Ù^{Şecæ<íéÂ^ß{’Ö]<íÂ^•†Ö]<î×Â<ì†�^fÚ<ì�÷çÖ]<‚Ãe<Ùçr<<<Ù^{Şecæ<íéÂ^ß{’Ö]<íÂ^•†Ö]<î×Â<ì†�^fÚ<ì�÷çÖ]<‚Ãe<Ùçr<<<Ù^{Şecæ<íéÂ^ß{’Ö]<íÂ^•†Ö]<î×Â<ì†�^fÚ<ì�÷çÖ]<‚Ãe<Ùçr

áû]<Ý‚~jŠi<÷<ÔÖ„Ö<íÏ�Úæ<…]†•_<àÚ<^�<^¹<íéÃéfŞÖ]<íÂ^•†Ö]áû]<Ý‚~jŠi<÷<ÔÖ„Ö<íÏ�Úæ<…]†•_<àÚ<^�<^¹<íéÃéfŞÖ]<íÂ^•†Ö]áû]<Ý‚~jŠi<÷<ÔÖ„Ö<íÏ�Úæ<…]†•_<àÚ<^�<^¹<íéÃéfŞÖ]<íÂ^•†Ö]áû]<Ý‚~jŠi<÷<ÔÖ„Ö<íÏ�Úæ<…]†•_<àÚ<^�<^¹<íéÃéfŞÖ]<íÂ^•†Ö]JJJJ<<<<

ك علـف مركـز وهـذا    ١المواليد عندما يستوعب المولود حوالى  فطاميتم  -
 .يوماً بعد الوالدة ٧٠-٦٥يحدث فى حوالى 

والتدخل يكون حسب نوع األسباب . بعد التدخل وهى الوالدة التى ال تتم إال: الوالدة العسرةالوالدة العسرةالوالدة العسرةالوالدة العسرة
 :المؤدية إلى حدوث عسر الوالدة ومن هذه األسباب مايلى
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 -ضعف الطلق عند بداية الوالدة الفعلية أو أثنائها: أسباب تتعلق باألم ومنها -
 .إلتفاف القناة التناسلية –ضيق بالقناة التناسلية 

لحوض مثـل صـغر حجـم    مشاكل با –عدم استجابة عنق الرحم لالتساع  -
وكذلك ضـيق وصـغر    -لحوض أو وجود أورام أو تكلسات عظمية بداخلها

 .السمنة المفرطة -فتحة الفرج

والقـوائم   –تشوهات بالجنين  -أسباب تتعلق بالجنين مثل كبر حجم الجنين -
أوضاع الجنين الخاطئـة   -تاة التوليد وينحشرانحيث يندفع األثنين داخل ق
المجئ الطـولى الخلفـى والمسـتعرض     تهامن أمثلمثل المجئ والوضعة و

والعمودى وكذلك الوضع الخاطئ مثل الوضع العانى أو الظهـرى الحرقفـى   
والوضعة مثل إنثناء الرأس أو الرأس والر قبة سواء ألعلى أو ألسـفل أو  
على الجانبين وكذلك انثناء فى أحد المفاصل للقوائم األمامية فـى المجـئ   

ويتم توضيح ذلك فى صـور  . الخلفية فى المجئ الخلفى األمامى أو القوائم
 .وكذلك أفالم

    ::::كيفية التعامل معهاكيفية التعامل معهاكيفية التعامل معهاكيفية التعامل معها
وذلك باستدعاء الطبيب المختص والذى له خبرة فى عمليات التوليد قبل جفاف األم 

 .ونفوق المولود مما يصعب على الطبيب التعامل مع الحالة



 ٧٩
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ساعة تسمى الحالة  ١٢أي عدم نزول المشيمة فى خالل : احتباس المشيمة -

فى القطعان الممتازة والتـى  % ١٥-٥احتباس مشيمى وهى تحدث بنسبة 
 .تربى جيداً وفى الوالدات الطبيعية

ويجب التعامل مع حاالت احتباس المشيمة كما سبق اإلشارة إليـه فـى المرحلـة    
فوق األم وقد بالغة على حياة األم قد تسبب ن ضراراًأة من الوالدة ألن المشيمة تسبب الرابع

اسية وتقـل فيمـا بعـد    يقل اللبن وتحدث التهابات رحمية نفتخفض الشهية واألكل وبذلك 
 .خصوبة الحيوان
    ::::انقالب الرحمانقالب الرحمانقالب الرحمانقالب الرحم

غيـر  انقالب (أو القرن الحامل ) انقالب كامل(وهو خروج الرحم سواء كان القرنين 
والذى يميز الرحم وجود المشيمومات . خارج األشفار وقد يخرج معه المثانة البولية) كامل

خاصة إذا حدث قبل نزول المشيمة أو الزوائد اللحمية بجدار الرحم وقد يحدث أنزفة كثيـرة  
أسباب انقالب الرحم وحسب تعرض األم للخبط أو التلوث أو النوم على أشياء خشنة وخالفه 

امل وراثية أو ضعف شديد بالحيوان أو إزدياد ارتخاء أربطة الـرحم مـع عـدم    وجود عو
حدوث انقباضات رحمية بعد الوالدة مما يتسبب فى عدم ارتداد عنق الرحم بسرعة وبالتالى 

ض األم لمشـاكل  ويجب استدعاء الطبيب فوراً الدخاله حتى ال تتعر. يخرج الرحم من خالله
ة رحدوث توزم وزيادة فى حجم الرحم مما يصعب إدخاله م فوق وكذلكصحية قد تعرضها للن

 .أخرى
    ::::انقالب املهبلانقالب املهبلانقالب املهبلانقالب املهبل

غالباً ما يحدث قبل الوالدة وهذا يكون خطراً على الحمل ألن التلوث قد يدخل إلـى  
وممـا يجـدر   . عنق الرحم البارز ويهدد الجنين وقد يحدث بعد الوالدة ولكنه بنسـبة أقـل  

ى والمهبلى أكثر حدوثاً فى الجاموس عن األبقار وقد يكـون  اإلشارة إليه أن االنقالب الرحم
السبب وراثياً أو أن رحم الجاموس يحمل وزناً من المولود والسوائل أكثر من األبقار أو أن 
أربطة الرحم أكثر طوالً وأقل قوة من أربطة رحم األبقار باإلضافة إلى العوامل الهرمونيـة  

سبة االستروجين قبل وأثناء وبعد الوالدة أو قـد يكـون   التى قد ترتبط بالحالة مثل زيادة ن
 .هذين المرضين مرتبطين بعنف الشد أثناء الوالدة
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    : : : : غمد الرحم غمد الرحم غمد الرحم غمد الرحم 

وهو يحدث نتيجة عدم إدخال الرحم بالكامل وفردة فى حاالت االنقالب الرحمى ممـا  
ـ  د الفحـص  يترك جزءاً من الرحم بداخله فيظهر على الحيوان استمرار الحزق الشديد وعن

المستقيمى يكون هناك تورم بالرحم يمكن االحساس بها وبالتالى يجب فرد الرحم كامالً فإذا 
راع قصيراً فيجب استخدام زجاجة بيرة كبيرة مقلوبة باليد وادخالها داخل قرن الرحم ذكان ال
 .ملئ تجويف الرحم حتى يتم فرده تماماًكامالً ويمكن حقن الماء بخرطوم ي لفردة
    هابات الرمحية النفاسية هابات الرمحية النفاسية هابات الرمحية النفاسية هابات الرمحية النفاسية االلتااللتااللتااللت

سبب التلوث الرحمـى عنـد   بوهى تحدث بعد الوالدة بيومين أو أكثر وتكون غالباً 
نتقل الميكروبات خالل الجـزء  لمحيط أو من احتباس المشيمة حيث تالتدخل أو من الوسط ا

المتدلى من المشيمة والذى يلوث من روث الحيوان والفرشة إلى داخل الرحم وقـد يحـدث   
و يوقف الشهية تماماً ويقل أ يقللدرجة مما  ٤٠اع فى درجة حرارة الحيوان فوق الـ ارتف

باإلضافة إلى خروج سوائل حمراء بنية كريهة الراحة خالل األشفار وقـد تالحـظ    الحليب
ويترتـب علـى   . أسفل الحيوان وهو راقداً أو عند تدليك مهبل الحيوان عن طريق المستقيم

اج اللبن ونقص الخصوبة وزيـادة عـدد اللقاحـات أو الوثبـات     هذه الحاالت انخفاض انت
كما يمكن اإلسراع فى عالج الحيوان وذلك بعمـل  . المستخدمة وزيادة المدة ما بين والدتين

حمامات باردة لمدة نصف ساعة لخفض حرارة الحيوان وكذلك إعطائه المحاليل مثل محلول 
من السـموم وكـذلك زيـادة اإلدرار     لخفض الحرارة وغسل الكبد% ٥الملح والدكستروز 

لتخلص الدم مما يحتويه من السموم  وكذلك زيادة مقدرة الكبد على التخلص من السـموم  
باإلضافة إلى حقن المضادات الحيوية ومضادات االلتهاب واسـتخدام المضـادات الحيويـة    

 .الموضعية وكذلك حقن أدوية لزيادة تقلصات الرحم للتخلص من السوائل الرحمية
    ::::النزيف الرمحىالنزيف الرمحىالنزيف الرمحىالنزيف الرمحى

الدم بشكل غير متوقف بعد الوالدة وذلك عندما يستخدم الشد القوى أو  خروجوهو 
أن عنق الرحم غير متسع أو أن الجنين كبيراً يصعب خروجه بسـهولة أو عنـد اسـتخدام    

عسر الوالدة والتى قد تؤدى إلى تمزق بجدار الرحم أو تعرض الحيوان قبل الـوالدة   معدات
هذه الحاالت يجب استدعاء الطبيب بسرعة مـع اسـتخدام االسـعافات    . وسقوط شديد لحاالت خبط

األولية وذلك بربط الشريان إذا أمكن بجفت شريانى أو إدخال مالية سرير نظيفة أو مالئتين داخـل  

 .تجويف الرحم حتى تحدث ضغط ميكانيكى لألوعية الدموية حتى يأتى الطبيب
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    رقود األم بعد الوالدة رقود األم بعد الوالدة رقود األم بعد الوالدة رقود األم بعد الوالدة 
عدم المقدرة على الوقوف بعد الوالدة مباشرة وقد يكون من أهم األسباب هـو   وهو

خروج جنين كبير الحجم ضغط على أعصاب األرجل الخلفية أو حدوث كسـور للحـوض أو   
وقد يكون السبب فـى  . القوائم الخلفية أو تمزق باألربطة قبل الحافة المثبتة لعضالت البطن

 .للبن أو نقص الفسفور أو الماغنسيومالرقود نقص الكالسيوم مثل حمى ا
    : : : :     أمراض اإليض أو التمثيل الغذائى مثلأمراض اإليض أو التمثيل الغذائى مثلأمراض اإليض أو التمثيل الغذائى مثلأمراض اإليض أو التمثيل الغذائى مثل

ويحدث هذا المرض قبل أو أثناء أو بعد الوالدة نتيجة نقص الكالسيوم فى دم ::::محى اللـنب محى اللـنب محى اللـنب محى اللـنب     
الحيوان ومن المهم الذى يجب معرفته أن جميع الحيوانات التى تلـد تعـانى مـن نقـص     

لم يظهر عليها أعراض نقص الكالسيوم وفى هـذه الحالـة    الكالسيوم سواء ظهر عليها أو
يطلق على حاالت نقص الكالسيوم بدون ظهور أعراض بحاالت تحت اإلكلينيكية ومما يجدر 
اإلشارة إليه وهو غير مألوفاً لدى الجميع وهو أن تغذية البرسيم للحيوانات العشـار خـالل   

يعرضها لهذا المرض لمـا يحتويـه   ) الوالدة أسابيع قبل ٣-٢(الفترة االنتقالية قبل الوالدة 
البرسيم والدريس من عنصر البوتاسيوم حيث أن زيادة البوتاسيوم تقلل من نسبة الكالسيوم 
فى الدم وبالتالى يتعرض الحيوان لحمى اللبن ومن أعراض حمى اللبن هو رقود الحيـوان  

حدوث  –جفاف المخطم توقف الشهية و – Sانثناء الرقبة على جانبى الجسم بشكل حرف و
 .ضعف أو توقف حركة الكرش –إمساك 

ومن األضرار التى تنشأ من حمى اللبن هو ضعف الطلق أثنـاء الـوالدة وبالتـالى    
أو ضـعف الطلـق   واحتباس المشيمة و. تؤدى إلى عسر الوالدة ونفوق الجنين داخل الرحم

ية داخل الـرحم وتحللهـا   الوهن الرحمى بعد الوالدة مما يترتب عليه تجمع السوائل الرحم
فوق نفوق الحيوان وقد يحدث حم وبالتالى يمكن أن يحدث تسمم ونوتعفنها وتمدد جدار الر

للحيوان بسبب عدم مقدرته على ابتالع األكل الراجع من الكرش فيدخل إلى الصدر ويحـدث  
 .التهاب رئوى يصعب عالجه

ضة فى عنصـر  فة سالبة منخولهذا يجب إعطاء الحيوان خالل الفترة االنتقالية عليق
جرعات بها عنصـر الكالسـيوم والماغنسـيوم    ع الحيوان بالبوتاسيوم وكذلك سرعة تجري

 .والفوسفور والبوتاسيوم والصوديوم لتعويض الحيوان
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دمن حقن الكالسيوم بالوريد مباشرة وتحت الجلد نصـف  بأما الحاالت المرضية فال 
الدكستروز بالوريد أيضاً وعمل حقنه شـرجية  تحت الجلد مع حقن لتر لتر بالوريد ونصف 
 .عالج حاالت اإلمساك

نقص الطاقة والكيتوزس هو انخفاض فى نسبة الجلكوز فى الدم ويحدث حينما   الكيتوزسالكيتوزسالكيتوزسالكيتوزس
يحتاج الحيوان إلى طاقة كبيرة إلنتاج اللبن وغير متوفرة فى كمية األكـل الـذى يتناولهـا    

يصنعها الكبد النتاج الطاقة ومع مرور الوقت ال الحيوان فيبدأ فى سحب الدهون من جسمه و
تتحول الدهون جميعها إلى طاقة فتتحول إلى أجسام كيتونية من حمض األشـتيك واأليـزو   

 .بيوتيرك وتظهر فى البول واللبن
قل الشهية ويحدث إمساك ومنها ما هـو  ومن أعراضها ما هو نوع هضمى حيث ت
ة بالفم بيحول نفسه واإلمساك باألشياء الغرعصبى أى يظهر أعراض عصبية مثل الدوران 

بالوريد % ٥٠مثل مواسير الحواجز وخالفه ويمكن عالجها بسهولة بحقن نصف لتر جلكوز 
بروبيونات + سم مرتين يومياً ٣٠٠ثم إعطائه الطاقة ع طريق الفم مثل البروبيلين جليكول 

 ١٢مصـادر فيتـامين ب   + جرام يوميـاً   ١٢ين نياس+ جرام بالفم يومياً  ٢٥٠يوم الكالس
 .كن حقن الكورتيزونات الجلوكوزية مرة واحدةياً كما يمجرام يوم ٢٠٠-١٠٠والخميرة 

    : : : : نقص املاغنسيوم نقص املاغنسيوم نقص املاغنسيوم نقص املاغنسيوم 
ه ينقص الماغنسيوم يحدث مصاحباً للكالسيوم أو ال يصاحبه ويحدث أعراض عصـب 

الت الصدر ة الممتدة إلى أعلى وقد ينفق الحيوان من تقلصات عضيالحظ علي الحيوان الرقب
أو أعطاء عنصـر الماغنسـيوم بالشـرب أو     كال دي ماج ويمكن عالجه بحقن . والرقبة
 .الحقن
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    السمنة املفرطة السمنة املفرطة السمنة املفرطة السمنة املفرطة 
وهى زيادة وزن الحيوان خالل الفترة األخيرة من موسم اللبن حيث تأخر الحيـوان  

يكـون   فى الحمل وبالتالى ترك الحيوان ليأكل بدون حمل وأثناء فترة الحمل المبكـرة ممـا  
الطاقة الداخلة أكثر من الطاقة المستهلك فتترسب الدهون فى جسم الحيـوان وفـى الكبـد    

لمعدة اوتحرك س وكذلك يمكن أن يصاب بحاالت انتقال يويعانى الحيوان من أعرضا الكيتوز
فالبد من االهتمام بخفض الطاقة من الحيوانات التى تأخر حملها أو انخفض إدرارها الرابعة 
 .حدث هذه الحاالتحتى ال ت

    ::::تسمم احلمل فى النعاج واملاعزتسمم احلمل فى النعاج واملاعزتسمم احلمل فى النعاج واملاعزتسمم احلمل فى النعاج واملاعز
وهذا المرض يحدث أثناء الحمل بسبب زيادة عدد األجنة ونقص الطاقة فى العليقـة  
 مما يعرض األم لتحويل جزء من شحومها إلنتاج الطاقة الالزمة لألجنـة وبالتـالى تحـدث   

ولكن هنا يمكن اللجوء  .س تماماً وعالجها هو نفس العالجيالكيتوز األعراض والتى تسبب
 .أو عمل قيصرية لتخفيف عبء الحمل عن األمصناعيا إلى إحداث الوالدة 
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 . مشاهدة انفجار الكيس  .٤

 .مشاهدة ارجل العجل األمامية خارجة من الحيا وبعدها الرأس  .٥

 .االم بشد األرجل  مساعدة .٦

 .نزول العجل علي االرضية  .٧
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دث بها المتصلب ونهايته بجسم الرحم حيث أن منطقة اتصاله مع الرحم هي التي يح
 .وضع جرعة السائل المنوي بالقسطرة وذلك للحصول علي أعلي نسبة إخصاب 

مشاهدة المبايض وفحص الحويصالت النامية والحويصالت الناضجة التي تحتوي علي  .٢
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وهي االستروجين والناتجة من الجسم مناقشة الهرمونات المنتجة من الحويصالت  .٣
 .االصفر وهي البرجسترون 

ساعات  ٨-٦دقيقة ويستغرق حوالي  ٢.٥ويصل الحيوان المنوي لمكان االخصاب بعد  .٤
 .التمام النضج ليكون قادراً علي االخصاب 

التدريب علي إدخال اليد في فتحة الشرج وجس وتحسس عنق الرحم تمهيدا للتدريب  .٥
 .ل القسطره علي عمليات إدخا
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 .المبايض تنشأ من جوانب تجويف الجسم الجنيني  •

جسم  –قرني الرحم  –قناتي فالوب  –يتركب الجهاز التناسلي في البقرة من المبيضين  •
 .الضرع والحلمات  –الحيا  –المهبل  –الرحم 

 .وجد فرق بين البلوغ والنضج الجنسي ي •

 .عوامل خارجية وعوامل داخلية : العوامل المؤثرة علي البلوغ  •

الشبق هو الرغبة الجنسية عند االنثي وتحدث فيه تغيرات علي الحيوان وعلي المبيض  •
 .وتغيرات سلوكية 

 .توجد طرق لكشف الشبق  •

 .الشبق وزيادة وزن الجسم  توجد عالمات هامة للحمل مثل كبر محيط البطن وتوقف  •

 .توجد إجراءات للعناية باالمهات الحوامل  •

 .الوالدة الفعلية  –طور اتساع عنق الرحم  –الطور التمهيدي : مراحل الوالدة الطبيعية  •

 .توجد احتياطات الزمة أثناء الوالدة الطبيعية  •

 .يجب رعاية المواليد بعد الوالدة وحتى سن الفطام  •

 .مليات توليديه وقد يتم احداث الوالدة صناعيا توجد مناورات وع •

 –انقالب المهبل والرحم  –احتباس المشيمة  –انقالب الرحم : مشاكل ما بعد الوالدة  •
 .رقود األم –النزيف 

قد تصاب األم بأمراض التمثيل الغذائي مثل حمي اللبن والكيتوزيس وتسمم الحمل في  •
 . النعاج ونقص الماغنسيوم    
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 .معرفة أسباب العقم في إناث الماشية وكيفية التصرف والسيطرة عليها  �

 .معرفة األمراض التناسلية المعدية التي تسبب العقم  �

 .معرفة أسباب العقم وضعف الخصوبة في الطالئق  �

 .بق تنفيذ أنظمة الش �

 .معرفة أمراض العجول الصغيرة ومعرفة كيفية السيطرة عليها  �

 التعرف علي األدوية والمستحضرات المستخدمة في عالج حاالت العقم  �

 . التسجيل في سجالت التناسليات   �
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ولكي نعرف معني العقم البد من تعريف كلمة خصوبة وهي أن الحيوان له المقدرة علي 
شهرا في األبقار وإنجاب ثالثة أبطن في كل بطن مولود أو أكثر  ١٣ – ١٢إنجاب مولود كل 

 .كل سنتين في األغنام والماعز 
درة علي إنجاب هذه المواليد خالل هذه الفترات وبالتالي يتضح أن العقم هو عدم المق 

المذكورة وبالتالي تحتاج األنثى إلي عالج حتى تقترب من المدة الطبيعية ولذلك يعرف العقم 
بأنه اإلصابات التي يمكن عالجها علي عكس مصطلح العقم  المطلق وهو عدم المقدرة علي 

عالجه ويعني فقد الخصوبة أو العقم  اإلنجاب تماما الن األنثى تكون مصابة بمرض ال يمكن
ومن أمثلة فقد الخصوبة عدم تخليق المبايض أو عدم تخليق الرحم أو قناتي الرحم .المطلق 

  -:وهكذا ومن أمثلة العقم الذي يمكن عالجه كالتالي 
مثل التحوصل المبيضي وأكثرها شيوعاً هو تحوصل : االضطرابات الهرمونية  •

جريبة الناضجة في النمو وتكبر في الحجم بدون حدوث جريبة جراف حيث تزداد ال
اباضة وتستمر لعدة أيام ثم يحدث لها رتق جريبي وقد تكون مفردة أو عديدة وقد 
تكون سطحية النمو أي علي سطح المبيض أو داخل المبيض شياع مستمر لبضعة 

الصوت أيام وتحذو األنثى الصفات الذكرية مثل استمرار الوثب علي اإلناث وخروج 
مثل الذكر وهكذا مثل أعراض الشياع الجنسي ولكنه مع زيادة الفحص المستقيمي 
تبين أن غالبية هذا النوع من التحوصل يكون الحيوان مصابا بحاالت عدم الصراف 
مثله مثل النوع األخر من التحوصل والذي يسمي بالحويصالت اللوتينية ولكن 

حجمها يساوي حجم الجريبة الناضجة الفارق بينهما أن الحويصالت اللوتينية 
وجدارها سميكا وتفرز هرمون البروجستيرون المسئول عن توقف الشبق أو عدم 
الشياع كالجسم األصغر تماما  أما انعدام الشبق في الحاالت المصابة بحويصلة 
جريبة جراف فالسبب هو أن االستروجين الذي يفرز يكون غالبا في مستوي مرتفع 

من البروجستيرون يفرز من المبياض لكي يظهر تأثير االستروجين  ولم يوجد قليل
وهو اظهار الشبق كما هو معروف إما الحاالت التي يظهر فيها الصراف ويستمر 
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لبضعة أيام ثم تتكرر هذه الظاهرة خالل فترات غير منتظمة فالسبب هو وجود 
ة من خاليا  شفوي من البروجستيرون يفرز من المبايض في هذه الحاالت النادر

 .لوتينية تشجع علي ظهور تأثير االستروجين 
وتري أن هذه الظاهرة قد تحدث مع الصراف أو فترة الشبق وظهور مخاط طبيعي       

وأعراض طبيعية خالل فترة طبيعية لذلك يجب تلقيح الحيوان واعتبار التحوصل ليس 
عالجها حتى ال تطول فترة مرضيا بذاته إما الحاالت التي تؤدي إلي عدم الصراف فيجب 

ث عالج فالحرف األول هو وهو احد  GPGعدم الصراف فيمكن استخدام نظام الـ
ألفا تحقن في  F٢هو البروستاجالندين  Pوالـ   Oحفزات الجونادوتروببين استخدام م

اليوم السابع في نفس التوقيت ثم تليها بالحقنة الثانية بمحفزات الجونادوتربين بيومين 
 .ساعة من الحقنة الثانية   ١٦خدام التلقيح االصطناعي بعد ثم است

 .الفا  F٢إما الحويصالت اللوتينية فيمكن عالجها باستخدام حقن البروستاجالندين  
وهي حاالت تأخر التبويض ويستمر  Deleted Ovulation:  تأخر االباضة -

 . لجونادوتروبين الصراف يومين أو ثالثة أيام وتعالج بتكرار الوثب وحقن محفزات ا
وهي من أهم مشاكل العقم فقد يكون السبب   Repeat Breeder:  تكرار الوثب -

للسائل المنوي أو الملقح أو توقيت التلقيح  زمن الذكر أو السائل المنوي أو المجه
غير مناسب أو عدم حدوث االباضة أو فشل االباضة وأثناء فحص االنثي تناسليا ال 

باشر لتكرار الوثب حيث يبدو الجهاز التناسلي سليما وخاليا يمكن تحديد السبب الم
من اإلصابات أو االفات المرضية لذلك يجب اإللمام باالسباب السابقة والتخلص من 
السلبيات باإلضافة إلي ما سبق يمكن فحص العليقة والتأكد من خلوها من العفن أو 

جنة وتحللها وامتصاصها السموم الفطرية والتي قد تؤدي إلي موت الزيجوت أو اال
وكذلك يجب التأكد من عدم حدوث انسداد والتهابات باالنابيب الرحمية والتصاقات 

 .مبيضية والتي تؤدي إلي عقم دائم وتكرار للوثب 

وهي االلتهابات التي تشمل بطانة وجدار الرحم   Metritis:االلتهابات الرحمية  -
روب المكور الصديدي والذي يحدث تأكل وتأخذ الصورة المزمنة ويسببها دائما الميك

في جدار الرحم ويسبب العقم وزيادة عدد مرات الوثب وطول المدة المفتوحة 
Dlays open  وكذلك  الفترة ما بين والدتين ويمكن عالج هذة الحاالت باستخدام

سم محلول  ١٥٠ – ١٠٠جرام في  ١االكس تتراسيكلين داخل الرحم بجرعة حوالي 
ة ثالثة أيام وتبدأ من ثاني يوم من الصراف ويحقن الحيوان في اليوم ملح مركز لمد

الفا إلحداث الصراف حتى يتخلص الحيوان من  F٢العاشر بحقنة البروستاجالندين 
 .العدوى وتطهر بطانة الرحم 
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وهي حاالت تجميع الصديد داخل تجويف الرحم مع  Pyometra:الصديد الرحمي  -
وهناك نوعان احدهما يحدث بعد الوالدة خالل  وجود جسم اصفر بأحد المبياض

االسبوع الثالث أو الرابع حيث تحدث االباضة ويتكون الجسم األصفر ويزداد الصديد 
داخل الرحم بسبب نقص األجسام المناعية خالل فترة االصفري وتنشأ هذه الحالة 

جسم نتيجة وجود التهابات رحمية ولم تعالج جيدا حتى حدوث االباضة وتكون ال
األصفر وبالتالي يحدث ارتشاحات صديدية نتيجة تحطم الخاليا البيضاء المهاجمة 
للميكروبات في سلسلة متتابعة وبذلك يزداد كمية الصديد داخل الرحم بينما يكون 
عنق الرحم ضيقا ولكنه يسمح بخروج الصديد ولذلك تسمي هذه الحالة بعد الوالدة 

إما النوع األخر فيحدث بعد الوثب   Open Pyometraبالبيومتر المفتوحــــة 
وحدوث الحمل نتيجة لإلصابة بميكروب الترايكومونس الذي يتكاثر داخل المهبل 
ويهاجم الرحم الحامل ويحلل أجزاء الجنين ثم يقوم الميكروب الكوريني الصديدي 

 .بتحويل الجنين المتحلل إلي كتله من الصديد 

أمثلتها انخفاض نسبة البروتين في العليقة ومن  :العقم بسبب النقص الغذائي  -
مما يؤدي إلي حدوث خمول بالمبايض وكذلك نقص تكوين الهرمونات الخاصة 

الفيتامينات خاصة أ ، د ، هـ . بالتناسل والتي تتكون جزئياتها من أحماض امينية 
وهي مسئولة عن سالمة الجهاز التناسلي وقدرته علي اإلخصاب واألمالح المعدنية 

 .ساسية والنادرة مثل النحاس والكوبلت والسيلينيوم واليود األ

مثل البروسيال ومرض المشعرات  :العقم بسبب األمراض التناسلية الخاصة  -
الجنينية الترايكومونس ومرض الحمي الصفراء الليبتوسبيرا وجميع هذه األمراض 

كذلك يمكن قد تؤدي إلي نفوق مبكر لألجنة أو حاالت إجهاض أو احتباس مشيمي و
أن تحدث التهابات باألنابيب الرحمية في بعض الحاالت وكذلك األمراض الفيروسية 
التي تصيب الجهاز التنفسي والهضمي لها عالقة بالنفوق المبكر لألجنة وحدوث 

 . التهابات بالمشيمة وحاالت اإلجهاض 

الطفلي أو ومنها عوامل تؤدي إلي التأخر التناسلي أو الرحم  :األسباب الوراثية  -
 .تشوه األجنة أو عدم وجود مبايض أو عدم وجود قناتي فالوب 

اإلهمال في تقديم التغذية الجيدة إلناث الماشية وعدم تتبع  ومنها: األسباب البيئية  -
أعراض الشبق وتعرض اإلناث للتقلبات الجوية مثل التعرض للبرد الشديد أو 
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أو السابع من الحمل وقد يصاب اإلنسان عن طريق اللمس أو المخالطة أو  ٦الشهر 
تناوله حليب هذه األبقار ، ويعقب اإلجهاض احتباس للمشيمة والتهاب رحمي وتأخر 

م لوضعة وانخفاض نسبة اإلخصاب وللوقاية يمكن حقن العجالت في ارتداد الرح
ويشخص المرض عن طريق األعراض واخذ عينات دم لعمل اختبار  ١٩بلقاح عتره 

التالزن وللوقاية يجري اختبار البروسيال سنويا وإجراءات التطهيرات الالزمة اختبار 
 .الحيوانات المشتراة حديثا 

وتسبب اإلجهاض في الشهر الرابع إلي السابع ) زيس الفبريو( المشعرات الجنينية  .٢
قل عن طريق عمليات الوثب من ثيران مصابة أو إذا كان تالبكتريا وتنمن وهي نوع 

السائل المنوي من حيوانات مريضة وتسبب اإلصابة التهاب الرحم وعنق الرحم 
مجهضة من وزيادة  اإلفرازات المخاطية والتشخيص يتم بعزل الجراثيم من األجنة ال

اإلفرازات الجنينية ومن المشيمة وممكن عزل البكتريا من مخاط المهبل لألبقار 
المتكررة الصراف وللسيطرة علي المرض يجب تطبيق اإلجراءات الصحية وعزل 

شهور وحقن مركبات  ٦الحيوان المشتبه وإراحة الحيوان المصاب من التسفير لمدة 
 . ئي علي هيئة جرعتين سنويا البنسلين وقد يعطي للثيران لقاح وقا

وهي نوع من الطفيليات تعيش علي ) : التريكومونيا سس ( المشعرات الجنينية  .٣
قضيب وقلف الثيران وتنتقل عن طريق الوثب أو باستعمال سائل منوي ملوث 
وتسبب تقيح الرحم وتعفن الجنين وااللتهاب الرحمي واالجهاض في الشهر الثاني 

بة تطرح افرازات مهبلية ويمكن عزل الطفيل منها وللسيطرة للرابع واالنثي المصا
يجب النصح بالتلقيح الصناعي ومعالجة الثيران المصابة بمرهم البوفوفالفين بدهنه 

 .علي القضيب 

ومسببة بكتريا وتنتقل العدوى للحيوانات عن طريق تناول غذاء : اللبتوسبيروزيس  .٤
مصاب أو عن طريق التلقيح الصناعي  أو مياه ملوثة بالسوائل الرحمية من حيوان

من سائل منوي ملوث والمرض يسبب ارتفاع شديد في درجة حرارة الحيوان 
المصاب واصفرار األغشية المخاطية وتلون البول بلون بني قاتم مع نزول لبن مدمم 

أسابيع من اإلصابة والشكل المزمن للمرض  ٧-٢ويحدث إجهاض للحوامل خالل 
ي الثلث األخير من الحمل ولعالج اإلصابة يحقن الحيوان يحدث  فيه إجهاض ف

أيام وعمل  ٣كجم من وزن الحيوان في العضل لمدة / ملجم  ١٢باالستربتومايسين 
 .اإلجراءات الصحية لتقليل انتشار المرض واستخدام اللقاحات الوقائية 
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نقص الهرموني وكبر سن العف أو عدم وجود رغبة جنسية وترجع غالبا إلي ض •

الحيوان وعدم تقديم التغذية المناسبة أو مزاولة الرياضة وعدم تهيئة مناخ صحي 
 . للطالئق 

عدم القدرة علي الوثب بسبب وجود خلل في القوائم مثل التهاب المفاصل أو طول  •
ناك إصابة في القضيب مثل الجروح االظالف مما  يعوق الوثب وقد تكون ه

وااللتهابات أو وجود عيوب خلقية وقد يكون السبب اختالل عمل الخصيتين والغدد 
 .الملحقة بها بسبب نقص فيتامين أ ، هـ وعنصر السيلينيوم 

اإلصابة باألمراض التناسلية المعدية كالبروسيللوزيس والمشعرات الجنينية  •
األمراض التهابات في الخصيتين والبربخ  والتريكومونياسس حيث تسبب هذه
 . وتغيرات مرضية في القنوات المنوية 

وذلك لوجود عيوب وتشوهات في الحيوانات المنوية أو : عدم القدرة علي اإلخصاب  •
ضعفها بسبب وجود تغيرات مرضية في الخصية أو عدم وجود خصية أو بسبب 

 .ضمورها 

 : ع اآلتي ولتقييم الكفاءة التناسلية للذكور يتب
 .مالحظة الرغبة الجنسية  .١
 .مراقبة القابلية للجماع والقابلية علي االنتصاب  .٢

 .تكوين ودفق الحيوانات والسائل المنوي  .٣

فحص األعضاء التناسلية الداخلية والخارجية وفحص غسيل جراب القضيب الستبعاد  .٤
 .اإلصابة باألمراض التناسلية 

 .النسب دراسة المعلومات الموجودة في سجالت  .٥

 .فحص الطالئق عضويا مثل عملية الوثب  .٦

http://agri-science-reference.blogspot.com/
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 : أهميته لالتي  عوترج: أنظمة توحيد الشبق  •

يتمكن المربي من فرصة التحكم في األبقار والعجالت منتظمة الدورة لكي يحدث  .١
االصطناعي بسهولة وكذلك  صراف واباضة في وقت واحد وبذلك يمكن التلقيح
 .لسرعة التحسين الوراثي من السائل المنوي المستخدم 

 .اختصار وقت مراقبة الصراف وقد ال يستخدم مراقبة ويتحدد وقت التلقيح تواُ  .٢

يمكن بهذا النظام استخدام التلقيح الصطناعي عند بداية موسم التلقيح حيث يضمن  .٣
 .من العجول التي تولد خالل الموسم  اعلي نسبة من االخصاب وكذلك اعلي نسبة

تحدث الوالدات في وقت محدد يمكن خالله متابعة الوالدات وبالتالي يمكن التحكم في  .٤
 .إنتاج اللبن خالل مواسم الوالدات بحيث يكون االستهالك والسعر مرتفعا 

 : أدوات ووسائل توحيد الشبق  •
و حقنتان وذلك خالل تتبع الفا حقنة واحدة أ F٢استخدام عقار البروستجالندين  .١

 .وتكون الجسم االصفر وتالشية   نشاط المبيض

أيام  ٩استخدام مشتقات البروجسترون حيث تزرع تحت جلد صيوان األذن لمدة  .٢
 .ساعة  ٥٤ – ٤٨وتنزع ويتم التلقيح بعد 

 : نظام زيادة معدالت التبويض في األغنام   •
يادة معدالت التغذية علي الحبوب قبل والغرض منه زيادة عدد التوائم وذلك عن طريق ز

الدخول في موسم التلقيح ويسمي بالدفع الغذائي ويمكن استخدام وسائل توحيد الشبق مثل 
أيام ويتم حقن ٩زرع االسفنجات التي تحتوي علي مشتقات البروجيسترون في المهبل لمدة 

تحتوي علي  وهو هرمون محضر لنمو الحويصالت التي)   F.S.H( مستحضر الفوليجون 
-٢البويضات بعد إزالة االسفنجات مباشرة ثم التلقيح عند الصراف والذي يحدث غالبا بعد 

 . أيام من إزالة االسفنجة  ٣
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 :  التهاب السرة .١

 العجول بالتهابات السرة خالل األسبوع األول من حياتها حيث تالحظ اإلصابة من تصاب  
البداية مع مالحظة تورم الحبل السري ويكون مؤلما ومتضخماً ومبلال وبه رائحة كريهة مع 
 .ارتفاع في درجة حرارة العجل ويبدو علي العجل الخمول وأعراض اإلعياء وتقوس الظهر 

غسل السرة بالمطهرات مع  - ٧AAAAيجب تطهير السرة بعد الوالدة بصبغة اليود : العالج 
 .حقن المضادات الحيوية  –الصديد بالضغط علي البطن تعصير االفرازات و

 : اإلسهال .٢
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ومنه نوعان نوع يتسبب  E.Caliاإلسهال االبيض نتيجة عدوي بميكروب القولون . أ
في إفراز سموم باالمعاء تسبب إسهال مائي شديد وينتهي بالجفاف والنوع الثاني أقل 

 .خطورة ويسبب ارتفاع الحرارة 
وتسبب إسهال شديدا أصـفر مصـحوب بـأعراض تسـمم     : ونيال اإلصابة بالسالم. ب

ساعة وفي الحاالت المزمنة ينزل براز عجيني ومن  ٢٤وارتفاع الحرارة ونفوق خالل 
 .أسبابه االضطرابات المعوية الناتجة عن خلط بدائل األلبان وتلوث الفرشة 

لعجول في عمـر  وهي طفيل يشبة الكوكسيديا يصيب ا: اإلصابة بالكريبتو سبورديا . ج
شهر ويصيب االمعاء الدقيقة وهو شديد العدوي ويقـاوم المطهـرات ومـن اعراضـة     

 .اإلسهال والجفاف وفقدان الشهية وعدم الرضاعة وخشونة الشعر وعدم اللمعة 
تبدأ من اليوم الرابع أو الخـامس ويبـدأ ظهـور أعـراض     : االسهاالت الفيروسية . ء

ابع عشر وأهم أسباب انتشارها سوء النظافة ومن هذه اإلسهال من اليوم العاشر إلي الر
الفيروسات فيروس الكورونا والروتا وأهم أعراض اإلصابة اإلسهال المائي مع نـزول  
لبن غير مهضوم ومعدالت النفوق منخفضة ويحدث هزال شديد للعجول ويختفي بريـق  

 .جسدها ووجود براز مخاطي   
 : د حدوث حاالت اإلسهال بعض اإلجراءات التي يجب اتباعها عن* 
 .توقف إعطاء اللبن للعجول الن االمعاء ال تفرز هرمون هضم الحليب . ١
 .    مرات يوميا بكميات صغيرة  ٦-٤إعطاء سوائل تعويضية بكميات كبيرة . ٢

يفقد الحيوان عناصر الصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد والبيكربونات وبذلك تحدث   .٣
 .حاالت حموضة في الدم 

السوائل التي تعطي للحيوان يجب احتوائها علي البيكربونات لمنع حدوث الحموضة  .٤
وكذلك الجلوكوز واالحماض االمينية والتي تعتبر مصدرا للتغذية كما يساعد علي 

 .امتصاص الماء من االمعاء 

إعطاء الحيوان محاليل الملح والجلوكوز النها تساعد علي امتصاص الماء كما أنها  .٥
 . فاف وتمنع الحموضة تمنع الج

إعطاء المضادات الحيوية عن طريق الفم والحقن في حاالت ارتفاع الحرارة  .٦
 باإلضافة إلي إعطاء مواد مبطنة لالمعاء كالكاولين الذي يخلط مع المضادات الحيوية 

 .بعد نهاية إعطاء المضادات الحيوية يعطي الحيوان اللبن تدريجيا .٧

ات الحيوية يجب إعطاء مـا يسـمي بالبروبيوتيـك    بعد انتهاء فترة إعطاء المضاد .٨
وأهمها اللبن الزبادي ألحتوائة علي بكتريا اللكتوبسلس والتـي تنـتج المضـادات    

 .الحيوية الطبيعية في األمعاء 

http://agri-science-reference.blogspot.com/


 ١٠٤

لتـر لـبن    ١عند بداية التحول من اللبن الطبيعي إلي الصناعي يجب إعطاء العجل  .٩
كمية ربع لتر كل يومين حتى تصل إلي صناعي صباحا ونفس الكمية مساءاً وتزداد ال

 .ساعة  ١٢لتر كل  ٢

ولها مسببات ميكروبيه عديدة باإلضافة إلـي تعـريض   :  االلتهابات التنفسية الرئوية. ٣
العجول لتيارات الهواء وعدم وجود العجول في بيئة صحية واهم األعراض السعال ونـزول  

حرارة وتظهر علي الحيـوان الكآبـة   إفرازات من األنف وصعوبة التنفس وارتفاع درجة ال
وأهم خطوات العالج إعطاء العجول السرسوب بكمية كبيرة إلحتوائة علي األجسام المناعية 
والفيتامينات باإلضافة إلي حقن المضادات الحيوية المناسب وإعطـاء منشـطات التـنفس    

 لالناث الحوامل ووضع الحيوان في بيئة صحية وإعطاء اللقاحات الوقائية خاصة قبل الوالدة 
واسبابة االنسداد المعوى بأجسام غريبه مثل :   المغص بسبب ابتالع الشعر أو الرمل. ٤

الشعر نتيجة لحس الجسم حيث يكون الشعر كرات تسد األمعاء وتحدث المغص وقد تكـون  
نتيجة لحس الرمل بكميات كبيرة قد تمأل المعدة وتسد األمعاء باإلضافة إلي حدوث التواء في 
األمعاء أو دخول جزء من األمعاء في بعضة مثل الجوارب والذي يؤدي إلي انسداد معـوي  
وأهم األعراض رفس الحيوان البطن باالرجل والرقود ثم القيام مـع حـدوث دوران علـي    
األرض والتنعير بصوت عالي وتزول هذه األعراض بعد إعطاء األدويـة المهـدأة لالمعـاء    

 .والمعدة 
قد يكون بسبب وجود ديدان االسكارس أو كرات الشعر أو الرمل أو :  وياالنسداد المع. ٥

تداخل أجزاء األمعاء في بعضها وهنا يجب إعطاء مسهالت مثل زيـت البـرافين وإعطـاء    
 .المسكنات والمهدئات وتالفي تعرض العجل للمسببات 

ـ   :  تساقط الشعر من حول المخطم وغيره. ٦ ي يتساقط الشعر بحاالت فرديـة خاصـة ف
العجول التي ترضع في الجرادل حيث يتساقط الشعر من حول المخطم والرقبة أو أسفل فتحة 
الشرج باالرجل الخلفية وبالفحص الجيد لم يالحظ وجود قمل أو قشور يظن أنهـا إصـابات   
فطرية مع مالحظة لين الجلد وتعالج هذه الحاالت باعطاء االمالح المعدنية والفيتامينات عن 

 .و بالحقن وإعطاء طاردات الديدان طريق الفم أ
وهو ناتج عن إصابات السرة حيث ينتقل الميكـروب إلـي المفاصـل    :  أورام المفاصل. ٧

ويتحوصل ويحدث التهابات وأورام مع عدم القدرة علي المشي أو الوقوف لمدة طويلة ولذا 
 .يجب عالج التهابات السرة وإعطاء المسكنات والفيتامينات الالزمة 

ومسببة ميكروب الهوائي نتيجة حدوث جروح داخل تجويف :   )الدفتريا ( ح الحلق تقر.٨
الفم والشدقين مما يحث تورم وخراريج بالفم وقد يحدث قرح باللسان وقد يمتد الميكـروب  
ليصيب القصبة الهوائية والرئتين مما يصيب العجول بضيق في المجاري التنفسية وسـماع  
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التنفس وتكون رائحة النفس كريهة وقد يالحظ خروج اللسان اصوات الشخير نظرا لصعوبة 
من الفم وللعالج والوقاية يجب خلو العالئق من المواد الصلبة والحادة التي تحدث خدوشا أو 
جرح بالفم وتجويفه واللسان وحقن الحيوانات المريضة بالمضادات الحيوية لمدة طويلة مثل 

 .عات المجاري التنفسية البنسلينات وإعطاء منشطات التنفس وموس
وذلك ينتج عن عدم تناول السرسـوب  :  مشاكل النقص الغذائي في العجول الصغيرة. ٩

بغذائه في هـذه   ةبكمية مناسبة ووجود مرض يعوق رضاعة العجل مما يحرمه من االستفاد
الفترة وهو اللبن ولذلك يجب البحث عن السبب وعالجه وتالفي أسباب هذه الظاهرة وإعطاء 

 .لعجول السرسوب ولبن األم أو بدائل األلبان بالكميات المقررة ا
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برنامج رعاية قطيع الماشية الحالبة لرعاية العجول والعجالت واألبقـار الحوامـل    .١
 .والتحضير للوالدة ورعاية األبقار أثناء موسم الحليب 

ات الوقائية ضد فيروسات الكورونا والروتا والالهوائيات وااليكوالي إعطاء التحصين . أ
بجرعتين بينهم أسبوعان بحيث تكون الجرعة الثانية قبل الوالدة بأسـبوعين لكـي   

 .تتكون األجسام المناعية في السرسوب ويأخذها المولود 
 : قبل الوالدة باسبوعين يجب تجريع األمهات باالتي  . ب

جم ١٠هـ سلينيوم  –جم  ١٠ – ٦نياسين  –سم ٤٠٠ – ٣٠٠بروبيلين جليكول [ 
جم وذلك لكل بقرة يوميا حتـى تـتم   ١٠فيتامينات  –جم ١٠مسحوق أمالح معدنية 

الوالدة وذلك لمنع حدوث الكيتوزيس وحدوث طاقة سلبية تخفض اإلنتاج والكفـاءة  
 . التناسلية 

م من مركبات ج ١٥٠- ٥٠يجب حفظ األبقار علي عليقة حمضية تحتوي علي . ج
مع اخذ حرارة الحيوان يوميـا   –الكالسيوم لمنع حدوث حمي اللبن تحت االكلينيكية 

لمتابعة الحالة الصحية خاصة حاالت اإلسهال والتهاب الضرع باإلضافة إلي المشاكل 
 .التي قد تحدث قبل الوالدة 

فاتر مذاب لتر ماء  ٤٠ – ٢٠: يجب تجريع الوالدات بعد الوالدة مباشرة باالتي . ء
فيه األشياء التالية لمنع نقص المعادن وحمي اللبن ولمأل الكرش حتـى ال يحـدث   

 –جم  ١٥٠كلوريد كالسيوم : انقالب في المعدة الرابعة ويساعد علي نزول المشيمة 
 –جم ١٠هـ سلينيوم  –جم ١٠فيتامينات  –جرام  ١٠أمالح معدنية  –كجم  ١نشا 

 .جم ١٠٠يرة خم –جرام  ٢٠٠اكسيد ما غنسيوم 
بعد الوالدة يجب اخذ الحرارة يوميا مع متابعة اإلنتاج من الحليب وكذلك كمية . هـ

استهالك المادة الجافة فيالحظ أن استهالك المادة الجافة يكون ضعيفا بعـد الـوالدة   
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كجم وتكون الحرارة مرتفعة قليال خالل الثالثة أيام ١٤فيكون طبيعياً ال يتعدي حوالي 
 .م ثم تنخفض بعد ذلك ٣٩.٥ن األولي تكو

ساعة بعد الوالدة  ١٢كما يجب مالحظة نزول المشيمة والتدخل إذا علقت ألكثر من 
ويجب مالحظة المظهر العام للحيوان هل هو منتبة جيداً أم كسالن وخامال مما يـدل  
علي دخوله في أمراض االيض أو األمـراض المتعلقـة بـالوالدة ويجـب فحـص      

لية كل يومان والطبيعي أنها مصلية دأكنه اللـون وتكـون كريهـة    اإلفرازات التناس
الرائحة في حاالت االلتهابات الرحمية أو المهبلية نتيجة حدوث جروح مهبلية أثناء 

 .التدخل في الوالدة 
ويجب فحص الضرع للتأكد من سالمته ويجب فحص الروث حيث أن الروث اللـين  

الظهر وتخشب المشية يدل علـي حـدوث   باإلضافة إلي ارتفاع الحرارة مع تقوس 
حموضة تحت أكلينيكية في الدم ويصاحبها نقص اإلنتاج ، كما يجب متابعة اإلنتـاج  

وأي % ١٠واالمهات % ٨الذي يجب أن يكون متزايدا يوميا في العجالت في حدود 
خلل عن ذلك يدل علي عدم االستهالك الطبيعي للعالئق الجافة وبالتالي يجب فحص 

 .انب هذا الج
بالنسبة للعجول والعجالت حديثة الوالدة يجب وضعها في حظـائر صـحية    •

منفردة ويفضل أن تكون العجالت بعيدة عن األبقار وتقدم الرعاية الغذائيـة  
والبيطرية للعجول ويجب مالحظة أن عدم زيادة اإلنتاج يعنـي عـدم تقبـل    

ض الحيوان إلي استهالك العالئق وبالتالي عدم امتالء الكرش وبالتالي يتعر
حاالت انتقال المعدة الربعة والكيتوزيس وينتج عن ذلك ضعف شديد للحيوان 

كجم من المادة الجافة يوميا  ٢٤- ٢٢ويجب أن يصل استهالك الحيوان إلي 
كما يجب االهتمام بغسل الضروع التي قد تتعرض للورم الشـديد الـذي    –

كمـا يمكـن    –البـول  يضغط علي أوردة اللبن وهنا يمكن استخدام مدرات 
جرام كلوريد بوتاسيوم بالفم يوميا للمحافظـة علـي أعصـاب    ٢٠٠إعطاء 

 .   األرجل الخلفية 

 .موجودة في الوحدة األولي : برنامج رعاية ماشية التسمين  .٢

موجود فـي الوحـدة   : النعاج والحمالن وحمالن التسمين : برنامج لرعاية األغنام  .٣
 .األولي الباب السابع 

 : التي تراعي في كل برنامج المشاكل  .٤

التعرض لالمراض التناسلية وهنا يجب التحصين ضدها قبل : في الحيوانات الحالبة  . أ
التأخر  –التهاب الضرع عمل البرامج الوقائية للجاف والحالب  –الوالدة بفترة كافية 

 .التناسلي يجب دراسة اسبابة وعالجه 
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ة وهنا يجب إعطاء العالئق المتوازنـة  اللكماإلصابة بالنفاخ و: شية التسمين في ما . ب
 .التي تحتوي علي أمالح ومركبات تمنع حدوثها 

في األغنام والماعز وخاصة في حيوانات التسمين نفس مشكلة النفاخ واللكمة فيجب . ج
العناية بتكوين العالئق الجيدة ووضع برنامج لتجريـع الحيوانـات لمضـادات التخمـة     

 .  والنفاخ
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 .زيارة مزرعة تربية الحيوان بالمدرسة . ١
 .مشاهدة إناث الماشية الحالبة والعجالت الناضجة . ٢
 .سؤال الكالف عن أفراد الماشية من اإلناث الغير حوامل . ٣
حص اإلناث الجلد ظاهريا وفتح حيا تلك اإلناث لمشاهدة أي تغيرات في الغشاء ف. ٤

 . المخاطي المبطن للمهبل هل به احتقان من عدمه 
التدريب علي الجس من المستقيم لتحسس أي تكوينات علي المبايض فإذا وجد جسم مثل . ٥

 .الفقاعة يحتوي علي سائل دل علي قرب حلول الشبق 
م عن عالمات الشبق في الماشية مثل اعتأل البقرة لغيرهـا ونـزول إفـراز     مشاهدة أفال. ٦

ثم يتم اخذ مسحة من المخاط الموجود فـي   –رفع الذيل  –قلق اإلناث  –زجاجي من الحيا 
 .مشاهدته تحت الميكروسكوب  –الحيا 
 .كتابة المالحظات والمشاهدات في كراسة الدروس العملية . ٧
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 .زيارة مزرعة قسم تربية الحيوان بالمدرسة . ١
 .االطالع علي دفتر تناسليات القطيع الموجود . ٢
 . حصر العجالت التي تم نضجها ولم تدخل في الشبق. ٣
لم تدخل في دورة حصر األبقار والجاموس التي تمت والدتها وتخطت ثالث شهور و. ٤

 .الشبق 
 : فحص كل حالة ودراسة ما قد يمكن اصابتها من أسباب العقم . ٥
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 .بقرة حدث لها التهاب رحمي واحتباس مشيمة بعد الوالدة . أ
 .بقرة حدث لها عسر والدة . ب 

 .جاموسة بها نقص في الوزن وضعف في الشهية وضعف عام . ج
 .تها بقرة حدث لها شبق ولم يتم مالحظا. ء
 عجلة بها رحم طفلي . هـ

 . يتم االستفسار عن ما تم عمله لعالج هذه الحاالت . ٦
 تكتب المالحظات في كراسة الدروس العملية . ٧
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 . إحضار سجل التناسليات الموجودة في العيادة البيطرية بالمدرسة. ١
رقم الحيوان ونوعه       –الرقم المسلسل ( مشاهدة خانات وصفحات سجل التناسليات . ٢
اخر  –رقم وجنس المولود  -) .تاريخ اخر والدة  –تاريخ الميالد ) جاموسي  –بقري ( 

 .تاريخ الوالدة المنتظرة  –نتيجة الجس  –تلقيح 
 .تسطير صفحة من الدفتر في كراسه الدروس العملية . ٣
 .االنتقال إلي إسطبل المدرسة . ٤
ة ويبدأ في تسجيل بياناته التناسلية في تكل طالب يختار حيوان ويكتب رقمه في كراس. ٥ 

 .كراسته 
علي ورق مقوي بها البيانات التناسلية للقطيع  ةتدريب الطالب علي عمل الالئح. ٦

 . ية أو علي حيوانات منزلة واالحتفاظ بها باستمرار وذلك تمهيدا لتطبيقها في الحياة العمل
 

http://agri-science-reference.blogspot.com/


 ١١٠

����m�G2$$(��א;�"��א������Dوא�.�/$��%$<����"&)��.�٤
−−−−−−−−−−−−�

�:��אD�O�G2$#�א<�*�
التعرف علي عبوات االمالح المعدنية والفيتامينات الموجودة في العيادة ومعرفة . ١

 .مكوناتها وفوائدها من مدرس الحصة 
 .االضافات والذي قد تأخر في دخوله لدورة الشبق تحديد الحيوان الذي يحتاج . ٢
 .وزن كمية ملح ثنائي فوسفات الصوديوم وخلطها بالردة أو بالعلف وتقديمها للحيوان . ٣
 .وزن الفيتامينات المطلوبة وخلطها وتقديمها للحيوان .٤
 .كتابة أسماء االمالح والمستحضرات المضافة في كراسة الدروس العملية  . ٥
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فحص اكياس أو علب البريمكسات ومعرفة مكوناتها من االمالح المعدنية والفيتامينات . ١
 .والعناصر المنشطة للحيوان بها 

 .المتأخر تناسليا وزن الكمية المطلوبة والمناسبة للحيوان . ٢
 .خلط الكمية بالعليقة جيدا . ٣
 .تقديم العليقة المخلوطة بالبريمكسات للحيوان . ٤
 .تكرار العملية في اليوم التالي وحسب ارشادات الطبيب . ٥
 تسجيل اسم المستحضر ونظام استخدامه في كراسة الدروس العملية . ٦
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 .زيارة عيادة المدرسة ومشاهدة العرض الموجود . ١
 .مشاهدة المستحضرات التي تنشط عملية التبويض . ٢
 .مشاهدة المستحضرات التي تساعد في عملية الوالدة . ٣
 .لبن مشاهدة المستحضرات التي تساعد في ادرار ال. ٤



 ١١١

 .مناقشة استخدامات كل مستحضر مع مدرس الحصة . ٥
والجرعة التي تعطي  اكتابة األسماء التجارية للمستحضرات في الكراسة مع استخداماته. ٦

 .للحيوان 
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 في الوحدة الثانية  ١تم اإلشارة إلية في الدرس العملي رقم 
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 .زيارة إسطبل الماشية بالمدرسة . ١
 .حصر الحيوانات المصابة بالعقم والتأخر التناسلي . ٢
في العجالت المتأخرة مشاهدة الطبيب وهو يقوم بفحصها حيث قد يوجد تـأخر تناسـلي   . ٣

 .بسبب عقم وراثي مثل الرحم الطفلي 
في الحيوان التي سبق لها الوالدة يقوم الطبيب بفحص الجهاز التناسـلي عـن طريـق    . ٤

د تضخم فـي  المستقيم ويقرر حالة المبايض وحالة الرحم ففي حاالت االلتهاب الرحمي يوج
 . .جدار الرحم وقد تنزل إفرازات صديدية أو إفرازات بيضاء رغوية من حيا الحيوان 

في حاالت خمول المبايض حيث ال توجد أي تكوينات علي المبيض ويقوم الطبيب بتدليك . ٥
 .المبايض من المستقيم وتوضع أمالح في العليقة مثل ملح ثنائي فوسفات الصوديوم 

قص الهرموني عند الفحص تشاهد حويصالت علي المبيض والمبيض يعمل في حاالت الن. ٦
 .ولكن هناك نقص في هرمون االباضة يتم حقنة 
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 )  ين والقضيب األرجل واالظالف والخصيت(فحص الطلوقة الموجودة في مزرعة المدرسة . ١
 .قد يوجد خلل في القوائم األمامية واظالفها فال يتمكن من القفز . ٢
 .قد يوجد التهاب في الخصيتين فتموت الحيوانات المنوية . ٣
 .قد يحدث التهابات في الغدد التناسلية الثانوية . ٤
مـن   يتم فحص السائل المنوي بعد جمعة في المهبل الصناعي قد توجد نسـبة عاليـة  . ٥

 .الحيوانات المنوية الميتة أو وجود خاليا غير مرغوبة 
 .قد يوجد جرح أو التهاب في القضيب  يعوق عملية القفز واالخصاب . ٦
 .قد يكون الحيوان مصاب بأحد األمراض التناسلية المعدية مثل البروسيال . ٧
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 .  تزيارة اقرب إدارة بيطرية بها مركز تناسليا. ١
مشاهدة الهومونات التي توضع في االسفنجات والتي توضع داخل مهبل الحيوانات      . ٢
 )   .هرمون البروحسترون ( 
 .مشاهدة الجهاز الذي يوضع في المهبل لالناث المطلوب توحيد الشبق بها . ٣
 .ة استخدام هذه الطرق في االنتاج الحيواني مناقشة الطبيب علي اهمي. ٤
 تسجيل اسم المستحضرات واالجهزة في كراسة الدروس العملية . ٥
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 .يمكن مشاهدة أفالم مسجلة عن أمراض العجول الصغيرة . ١
 .اض العجول الصغيرة يمكن مشاهدة صور عن أمر. ٢



 ١١٣

وحاالت اإلسهال ومشاهدة األعراض التنفسية الناتجة  –مشاهدة اعراض التهاب السرة . ٣
 .عن اصابات الجهاز التنفسي 

 .مشاهدة اعراض المغص علي الحيوان والناتجة عن ابتالع الشعر أو الرمل . ٤
ان االسكارس وهنا يتم مشاهدة حاالت االنسداد المعوي الذي قد ينتج عن اإلصابة بديد. ٥

 .فحص عينة براز لمشاهدة بويضات ديدان االسكارس 
 .مشاهدة حاالت تساقط الشعر حول المخطم أو في الجسم  . ٦
مشاهدة تورم المفاصل الذي ينتج عن االلتهابات أو نتيجة اإلصابة بـبعض األمـراض   . ٧

 . المعدية كمرض االجهاض المعدي 
 .وعدم قدرة العجل علي البلع مشاهدة اعراض تقرح الحلق . ٨
مشاهدة اعراض النقص الغذائي مثل نقص الكالسيوم والفسفور التي تؤدي إلي  اعراض . ٩

 الكساح علي العجول 
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 .ن االوبئة وزيارة قسم الوقاية م –زيارة اقرب إدارة بيطرية للمدرسة . ١
 .مناقشة مدرس الحصة في أهم األمراض التي يتم التحصين ضدها . ٢
 .مشاهدة عينات من زجاجات اللقاحات الموجودة في قسم الوقاية . ٣
لقاح حمي  –لقاح التسمم الدموي  –التعرف علي اللقاحات مثل لقاح الحمي القالعية . ٤

لقاح االلتهاب الجلدي  –ح جدري األغنام لقا -للبروسيال ١٩لقاح عترة  –الوادي المتصدع 
 .العقدي 

 . كتابة أنواع اللقاحات في كراسة الدروس العملية مع المدد البينية للحقن بها . ٥
 التدريب على تطببيق البرامج الوقائية       -١٣                     

 برنامج التحصينات الوقائية -١: وفيها يتم متابعة   
 متابعة عالج حاالت التأخر التناسلى-٢                     
 متابعة عمليات النظافة وتطهير االسطبالت ورش الحيوانات-٣                     
 متابعة سجالت االنتاج -٤                     
 كتابة المالحظات فى كراسة الدروس العملية         -٥                     
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توجد أسباب عديدة للعقم في الماشية فيها االضطرابات الهرمونيـة وتـأخر االباضـة     •

المعدية . واإلصابة بااللتهابات الرحمية والنقص الغذائي واإلصابة باألمراض التناسلية  
 .كالبروسيال وقد توجد أسباب وراثية أو بيئة 

الجنسية أو الـنقص الهرمـوني    ضعف الرغبة) الطالئق ( من أسباب العقم في الذكور  •
وكبر السن وسوء التغذية وعدم القدرة علي الوثب بسبب عيوب في الجهاز التناسـلي  

 .الخارجي أو في القوائم 

 توجد نظم لتوحيد الشبق تطبق لتوفير الجهد والوقت وحتى تلد الحيوانات في وقت واحد  •

 .م يوجد نظام لتنشيط مبايض األغنام إلنتاج عالي من التوائ •

 .من أمراض العجول الرضيعة  •

تسـاقط   –االنسداد المعـدي   –االلتهابات التنفسية الرئوية  –االسهاالت  –التهاب السرة 
 .تعرض العجول لمشاكل النقص الغذائي  –تقرح الحلق  –الشعر 

توجد برامج وقائية للماشية الحالبة تبدأ من قبل الوالدة وحتى بعدها المحافظـة علـي    •
 .ادة إنتاج اللبن الحيوان وزي

 .توجد برامج لرعاية ماشية التسمين وخاصة للوقاية من الخمية والنفاخ  •

 .توجد برامج لرعاية األغنام والماعز   •

 . تهتم جميع برامج الرعاية بمنع المشكالت التي تتعرض الحيوانات قبل حدوثها  •
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 عدد أسباب العقم في إناث الماشية  ؟ . أ: ١س
 يف يتم التعرف عل االلتهابات الرحمية ؟ك. ب 
اذكر المسبب . ما هي أهم األمراض التناسلية التي قد تسبب العقم في إناث الماشية : ٢س

 وأهم األعراض ؟ 
 تكلم أسباب العقم في الطالئق ؟ . أ: ٣س
 اشرح الغرض من تطبيق أنظمة توحيد الشبق ؟ . ب 
 ة ؟ عدد خمسة من أمراض العجول الرضيع. أ: ٤س
 تكلم عن برنامج مناسب لوقاية العجول الرضيعية من اإلسهال ؟. ب 
 ما هو البرنامج المناسب لرعاية الماشية الحوامل قبل الوالدة وبعدها ؟. أ: ٥س
 كيف يتم تنشيط النعاج لزيادة عدد التوائم ؟. ب 
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 .معرفة أجزاء الجهاز التناسلي في الذكر  �

 .معرفة احتياطات الوثب  �

 .معرفة أدوات التلقيح الصناعي  �

 .مشاهدة عملية جمع لسائل المنوي  �

 .تقييم السائل المنوي  �

 . استخدام القساطر المعقمة في حقن السائل المنوي العادي   �

 .ن السائل المنوي المجمد استخدام القساطر المعقمة في حق �

 تعقيم أدوات التلقيح االصطناعي �
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ويتكون من الخصيتين وهما معلقتان أسفل الـبطن   :أجزاء الجهاز التناسلي في الذكر * 

بين الفخدين داخل كيس الصفم وهذا الوضع يهيئ درجة حرارة منخفضة إلنتاج الحيوانـات  
المنوية السليمة والتي تنتقل من انابيب الخصية إلي البربخ حيث تتجمع وتنضـج بداخلـه   
والبربخ عبارة عن انبوبة كثيرة التعاريج ملتصقة بالخصية ثم تنتقل الحيوانات المنوية بعد 

اوسع تسمي بالوعاء الناقل الذي يفتح في مجري البول عند عنـق المثانـة    ذلك إلي انبوبة
ومجري البول هو قناة تمتد من المثانة البولية داخل الحوض ثم تجري في القضيب ويسمي 

 .هنا مجري البول القضيبي والتي تختص بإخراج البول والسائل المنوي 
ناقل ثم إلي قناة مجـري البـول أثنـاء    وتخرج الحيوانات المنوية من البربخ إلي الوعاء ال

عملية القذف وعند ذلك يخرج مع الحيوانات المنوية إفرازات الغدد التناسلية الثانوية الـذي  
يغذي الحيوانات المنوية وهذه الغدد هي غدة الحويصلة المنوية وغدة البروسـتاتا وغـدتا   

بالسـائل المنـوي وتأخـذ     كوبر ويسمي إفراز هذه الغدد باإلضافة إلي الحيوانات المنويـة 
يوم من وقت تخليقها حتى تقذف في الجزء العلوي من مهبل  ٧٠الحيوانات المنوية حوالي 

 . االنثي 
  : العناية بالطالئق واحتياجات الوثب * 

بالنسبة للمسكن يجب وضع كل طلوقة في بوكس منفصـل جيـد   : الرعاية الصحية  .١
ألرز للحفاظ علي االظالف والمفاصل التهوية تدخلة الشمس وتفرش االرضية بقش ا

ويجب أن يلحق بالبوكسات أحواش لكي تمارس خاللها الرياضة اليومية ، كما يجب 
االهتمام بتقليم االظالف دوريا ودهانها بالقطران والحفاظ عليها من البلل والرطوية 

 حتى ال تصاب بالتعفن أو التآكل 

قدر المناسب حتـى ال تسـبب الضـعف    االهتمام بالتغذية المتزنة سهلة الهضم وبال .٢
 .الشديد أو الزيادة في الوزن مما يعوق عملية الوثب 
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يراعي أال يزيد عدد الوثبات في الموسـم أو السـنة   : االهتمام بالطالئق عند الوثب  .٣

حتى ال تتعرض الطالئق لالجهـاد واال تسـتخدم طالئـق التلقـيح      ن وثبهعن ثماني
عي والعكس حتى التتعرض الحيوانات ذكـورا واناثـاً   الطبيعي في التلقيح االصطنا

 .لألمراض 

الفحص الدوري وذلك بفحص غسيل الجراب وذلك لالطمئنان علي أن الذكور خالية  .٤
 .من األمراض التناسلية التي تنتقل عن طريق الوثب 

 احتياطات الوثب للذكر واالنثى
بنفس الحجـم بحيـث ال   يجب أن يلقح الذكر بقرة صارف طبيعية خالية من األمراض و

تكون اكبر منه حجما وارتفاعا ولكي تقف هادئة ويستطيع الذكر استكمال عملية الوثـب  
يومـا ويجـب أن    ٤٥ويجب أن تكون البقرة قد انتهي نفاسها أي مضي علي والدتها 

 .يكون وزن الذكر مناسب للبقرة حتى ال يحدث لها كسورا إذا كان أكثر وزنا 

وثب لكي يتم تقييم الرغبة الجنسية للـذكر بـدرجاتها المختلفـة    يجب مالحظة عملية ال
وكذلك تقييم كفاتة في البحث واإليالج حتى ال تحدث مشاكل للقضيب أثناء الوثب مثـل  

 .تمزق جدار القضيب والنزيف الشديد أو القذف خارج المهبل 

خـل القـري   يستخدم التلقيح الطبيعي علي مستوي ضيق ومحدود دا : التلقيح الطبيعي * 
ولكن التلقيح االصطناعي اصبح يحتل المكانة األولي والواسعة االنتشار في جميع المـزارع  
وكذلك بعض القري والتالي تجدر اإلشارة باهمية اختبار الطالئق جيدا وكيفية فحصها للتأكد 
اء من سالمتها الصحية وكذلك من كفاءتها التناسلية وهذان البندان يمكن االستعانة بهما سو

كان التلقيح الطبيعي أو االصطناعي وتتم عملية التلقيح الطبيعي لإلناث في دورة الشبق مع 
 .التحكم في الطالئق وقد توضع اإلناث في زناقة الوثب 

�:�����אد�א�K$&��אD%�>���/�����אa0#%$����:��א�P$��א�$7!�✍✍✍✍
  : مميزات التلقيح االصطناعي* 

نسبة المختبرة ذات الصفات الوراثية الجيدة بنسـبة  يمكن االستفادة من الطالئق الم .١
 .اكبر وعلي مدي طويل حتى بعد ذبحها 

 .سهولة نقل السائل المنوي  .٢

 . استخدام السائل المنوي في التلقيح اقل تكلفة من االحتفاظ بالطالئق  .٣

 .التغلب علي الفوراق في الحجم والجسم بين الذكر واالنثي  .٤

ناسلية كاإلجهاض المعدي حيث أن الطالئق دائما تحت الحد من انتشار األمراض الت .٥
 .الفحص واالختبار 
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 .دائما قبل عملية التلقيح يتم فحص اإلناث وعالج التي تحتاج قبل العملية  .٦

 .تلقيح االنثي في اي مكان  .٧

يتيج التلقيح االصطناعي الفرصة لعمليات التحسين الـوراثي واالنتخـاب وتنسـيب     .٨
 .الطالئق 

  : ح االصطناعيعيوب التلقي* 
 .نشر صفات غير مرغوب فيها في حالة استخدام طالئق غير مختبرة ومنسبة  .١

 .نشر األمراض التناسلية إذا كان الطلوقة مصابا  .٢

 .يحتاج إلي اشخاص مدربين واكفاء  .٣

 .قد تحدث التهابات رحمية تنتج عن أخطاء في استعمال القساطر  .٤

من حدوث الشبق قبل التلقيح والتأكد من عـدم   ولكن يمكن التغلب علي هذه العيوب بالتأكد
وجود عله في الجهاز التناسلي لالنثي والتأكد من أن طريقة تحضير السائل المنوي سـليمة  

 .وبأن طريقة التلقيح كانت دقيقة باإلضافة إلي ضرورة الفحص الدوري للطالئق 
  : جمع السائل المنوي* 

بارة عن غالف خارجي من الكاوتش السميك به يتم جمعة باستخدام المهبل الصناعي وهو ع
صمام وغالف أخر من الكاوتش الرقيق يوضع بداخل األول ويتم تثبيته من احـد الفتحـات   
والفتحة االخري يثبت الغالف االخر في انبوبة جمع السائل المنوي ويتم وضع ماء درجـة  

لطبي بالداخل وعنـد  م من الصمام ثم يتم وضع دهان قطعة من الفازلين ا٤٣ – ٤٢حرارة 
إجراء عملية الجمع يجهز المهبل وتضع احد اإلناث في زناقة الوثب ثم يتم سحب الطلوقـة  
حول الزناقة ليقوم بعملية الشم وعند تمام استعداد ومحاولته اعتالء االنثي يتم مسك وادخال 

م توصـيلها  قضيبة في المهبل الصناعي وبعد التأكد من وجود السائل المنوي في االنبوبة يت
 . للمعمل 

  : تقييم السائل المنوي* 
اللون ابيض مصفر في األبقار وابـيض حليبـي فـي    )  ٣سم ٥- ٤( لمعرفة حجم القذفة 

معرفة الحركة الجماعة علي شـكل   –معرف الكثافة هل السائل متجانس وثقيل  –الجاموس 
التركيز  -% ٦٠عن موجات تحت الميكرسكوب معرفة الحركة الفردية التي يجب أن ال تقل 

مليون  ١٠٠٠ – ٨٠٠عدد الحيوانات المنوية في الطلوقة الجيد يعطي  – ٦.٨ PHااليوني 
 . ٣سم/ حيوان  منوي 

يتم العد تحت الميكروسكوب علي شريحة  –وبناءا علي عملية الفحص تتم عملية التجفيف 
 .مباشرة خاصة وبمعادلة خاصة أو باستخدام األجهزة الحديثة التي تعطي العدد 
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  : تخفيف السائل المنوي * 
لزيادة حجم القذفة ولزيادة مدة حياة الحيوانات المنوية والتي قد تمتد لسنوات فـي   �

 .السائل المجمد 

اللبن منزوع الدسـم مـع صـفار     –محلول السترات مع صفار البيض : المخففات  �
مائي عنـد   الالسيفوس وعند التخفيف يوضع المخفف في دورق في حمام –البيض 
م ويوضع السائل المنوي في حمام عند نفس  الدرجة ويضاف للمخفـف  ٣٠درجة 

دقيقة يضاف المخفف تدريجيا  ١٥-١٠بعد % ٧المضاد الحيوي والجلسرين بنسبة 
في قارورة السائل المنوى بعدها توضع القارورة في وعاء به مـاء بـارد وثلـج    

لك يعبأ في زجاجـات بنسـلين   وبعد ذ –م لمدة نصف ساعة ٤مجروش علي درجة 
يـتم فيـه   اتومـاتيكي  معقمة أما في حالة التجميد فينتقل السائل المنوي إلي جهاز 

توزيع السائل المخفف في قصيبات في حجم انبوب القلم الجاف بحيث كـل قصـيبة   
مليون حيوان منوى وتتم عملية التجميد تدريجيا حتى نصـل   ٣٠-٢٠تحتوي علي 
تحت الصفر وتحفظ القصيبات فـي حاويـات خاصـة بهـا      م١٩٦ –لدرجة        

 .النيتروجين السائل لحين استعمالها 

  : حفظ السائل المنوي العادي والمجمد * 
تحفظ الزجاجات في رف الثالجة وتعدم بعد ثالثة أيام أما المجمد فيحفظ في : السائل العادي 

خاصة بها النيتروجين السائل م في حاويات أو ترامس ١٩٦-النتروجين السائل عند درجة 
لتر ويتم تكملة النيتروجين  ٣٠٠وتوجد أحجام مختلفة من هذه الترامس من سعة لتر وحتى 

 . السائل بها دوريا 
  : اختيار السائل المنوي للتلقيح  * 

تقوم جمعيات وشركات إنتاج السائل المنوي بعمل مواصفات للطالئق التي تم جمع السـائل  
مكن استخدام سائل منوي مجمد لعالج مشكلة وراثية في احد القطعان وعلي المنوي منها وم

ذلك يجب التأكد من قراءة التقرير الخاص بالسائل المستخدم والخاص بالطالئق كمـا يجـب   
 . التأكد من سالمة الحفظ والتجميد 
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  : الطرق المستخدمة في التلقيح �
السائل العادي في قسطره زجاجية معقمة ثـم   منسم ١ق العادية ويتم سحب الطر  .١

 .حقنها في عنق الرحم لالنثي في حالة الشبق 

يتم سحب قصيبة ثم تدفئتها في اليد ثم قص السدادة : طريقة السائل المنوي المجمد  .٢
ووضع القصيبة في المحقن الدولي ويتم ادخال المحقن حتى يصل للفتحة األماميـة  

 .ن عنق الرحم ويتم حقن الجرعة م

  : الكشف عن اإلناث الصارف للتلقيح  �
متابعة عالمات الشبق  –جس االنثي من المستقيم لفحص المبيض داخليا قبل عملية التلقيح 

متابعة  –سؤال الكالف عن حالة الحيوان  –فحص المخاط الموجود في المهبل  –في اإلناث 
 .ي الصراف للتلقيح حاالت توحيد الشبق والتي دخلت ف

 : فحص اإلناث قبل التلقيح  �

حيث يتم وضعها في الزناقة ويتم الفحص عن طريق المستقيم ومالحظـة السـلب   
الزجاجي الذي ينزل من المهبل فأي تغير فيه مثل التحول للون االبـيض أو وجـود   
رغاوي كما انة إذا وجد المهبل محتقن احتقانا غير طبيعي فكل ذلك يعـوق عمليـة   

 .التلقيح فيتم تأجيل التلقيح إلي الدورة التالية الستكمال العالج 

 : تجهيز السائل المنوي للتلقيح  �

السائل العادي يؤخذ من الزجاجات الموجودة في رف الثالجة ويتم حقنة عن طريـق    
 .  قسطره زجاجية معقمة 

 :السائل المجمد  �

ة ويتم تـدفئتها وقـص طرفهـا    يتم فتح حاوية السائل المنوي المجمد ويتم اخذ قصيب
 .ووضعها في المحقن الدولي 

 : حقن السائل المنوي العادي والمجمد  �

يحقن في عنق الرحم أما المجمد فيحقن في المنطقة بين جسم الرحم والفتحة الداخليـة  
 .لعنق الرحم 

 : برامج تحصينات االنثي ضد األمراض التناسلية التي تسبب االجهاض والعقم  �

كما يـتم   – ١٩شهور بلقاح البروسيال عترة  ٦العجالت الصغيرة من عمر  يتم تحصين
 .س دوريا ستحصين األبقار بلقاح الفيبرويو

 

�
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. والهدف من هذه العملية االستفادة من إناث الماشية عالية اإلنتاج القصي درجة ممكنة 

فينتج المبـيض    F.SHبالهرمونات المنشطة والمحفزة للتبويض فيتم حقن هذه اإلناث 
يتم حقن السائل المنوي في رحم هذه اإلنـاث فيـتم تخصـيب     –بويضة  ١٤-١٢من 

البويضات بعد ذلك يتم حقن سائل معين داخل الرحم ويجمع السائل مره أخـري وهـو   
حدي عشر يوما يحتوي علي البويضات المخصبة التي يتم حفظها في بيئة خاصة لمدة ا

أو قد تحقن ليتم تحضينها داخل رحم إناث األرانب لمدة احدي عشر يوما  أيضـا بعـد   
احدي عشر يوميا من جمع البويضات تحقن داخل رحم إناث مجهـزة تجهيـزا خاصـاً    
لتثبيت البويضات المخصبة في جدار الرحم ويتم متابعة اإلناث التي تم تلقيحها وعـددها  

 . يتم الحمل  انثي حتى ١٤ – ١٢من 
وننوه إلي انه يوجد في العباسية معمل لتحضير قصـيبات السـائل المنـوي المجمـد     
الجاموسي كما يوجد معمل في سدس بمحافظة بني سويف لتحضـير السـائل المنـوي    
المجمد البقري وكثير من كبار مربي الماشية في الجمهورية يقومون بتحضير السـائل  

 .راكز المنوي من طالئقهم في هذه الم
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١�.���������$%�����G2$+�_��5و��mאد�אD���7א�
−−−−−−−−−−−−�

�:��אD�O�G2$#�א<�*�
 .إحضار المهبل الصناعي من عيادة المدرسة  .١

 .إدخال االسطوانة الخفيفة داخل االسطوانة الكاوتش السميكة  .٢

 .لة باستيك ربط حافة االسطوانة الخفيفة علي حافة الثقي .٣

 .ربط االسطوانة الخفيفة من الطرف األخر  .٤

 .م من الصمام ٤٢وضع ماء درجة حرارته  .٥

 .تركيب األنبوبة الزجاجية المعقمة في مقدمة الجهاز  .٦

 .دهان زيت برافين أو فازلين طبي من الداخل  .٧
 

���T��G��$Hא�K$&��אD%�>��\�א�#"&)��������.�٢
−−−−−−−−−−−−�

�:����GאO��$HD#�א<�*�
 .زيارة اقرب إدارة بيطرية بها تحضير سائل منوي  .١

 .مشاهدة عملية تشميم الطلوقة  .٢

 .مشاهدة المهبل الصناعي  .٣

 .مشاهدة عملية اعتالء الطلوقة وتركيب القضيب في المهبل الصناعي   .٤

 .مشاهدة السائل المنوي في االنبوية  .٥
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٣�.��������<�%Dא��&$Kא��*���+�G��$H��
−−−−−−−−−−−−�

�:��אO��G��$HD#�א<�*�
 . ٣سم٥-٤تقدير حجم الكمية التي تم جمعها قد تصل إلي  .١

 .مشاهدة اللون ابيض مصفر إذا كان الطلوقة بقري  .٢

 .مشاهدة الكثافة متجانس أو ثقيل  .٣

 .مشاهدة الحركة الجماعية تحت الميكروسكوب  .٤

 % . ٦٠مشاهدة الحركة الفردية يجب أن ال تقل عن  .٥

 .نات المنوية بشريحة الهيمو سيتومتر  مشاهدة عدد الحيوا .٦

 .  ٦.٨التي يجب أن تكون في حدود  P.Hمشاهدة تقدير  .٧
 

����G��$H.���א�K$&��אD%�>�א��$د>���������.�٤
−−−−−−−−−−−−�

�:��אO��G��$HD#�א<�*�
 .مشاهدة العينة التي تم جمعها  .١

 . مشاهدة الحمام المائي الذي تم وضع السائل المنوى والمخفف فيه .٢

 .مشاهدة المخففات اللبن منزوع الدسم أو صفار البيض  .٣

 .مشاهدة الطبيب وهو يضيف المخفف علي السائل تدريجيا دون رج  .٤

 .مشاهدة عملية التعبئة في زجاجات بنسلين معقمة  .٥
 

٥�.������������d/�����Dא�<�%Dא��&$Kא����.��G��$H��
−−−−−−−−−−−−�

 . لتابع لهيئة الخدمات البيطرية تحضير السائل المنوي امعمل زيارة 
ومشاهدة جهاز تعبئة القصيبات وغلقها بعد مشاهدة عملية التخفيف ومشـاهدة خطـوات   

 .التجميد التدريجية 
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 .جية معقمة  بالنسبة للعادي يتم حقنة عن طريق قسطره زجا . أ

 .مشاهدة خطوات الحقن للسائل المجمد  . ب

 .قص االظافر  .١
 .لبس قفاز بالستيك طويل  .٢

 .الملقح يقف بهدوء واسترخاء خلف الحيوان  .٣

استخدام المزلقات مثل الفازلين ثم تدليك فتحة الشرج باألصابع ثم إدخال اليد علي هيئة  .٤
 .قمع 

 .من الروث والبحث عن عنق الرحم  بعد إدخال اليد حتى الرسغ يتم تفريغ المستقيم .٥

يدخل الملقـح   –يشاهد افساح االشفار بواسطة احد المساعدين وامالة الذيل علي جنب  .٦
المحقن الدولي الذي وضعت به القصيبة ودفأت وتم قص السدادة ويتم إدخال المحقـن  

 رحم درجة إلي أعلي ثم استبعادة افقيا والي االمام حتى يصل لعنق ال ٤٥ – ٣٥بزاوية 

يمسك عنق الرحم من خالل المستقيم ثم نضعة علي مقدمة القسـطره أو المحقـن ثـم     .٧
نحرك عنق الرحم مع وضع السبابة علي الفتحة األمامية لعنق الـرحم حتـى نلمسـها    

 .بطرف االصبع ثم يتم حقن السائل المنوي عند هذا المستوي أو في هذا المكان 

 .ا من وجود حمل والتسبب في اإلجهاض  ويجب عدم دفع المحقن الكثر من هذا خوف

�
٧�.����������$�����G��$H�دوא<�א�/�����אa0#%$���وM�ق�+���

−−−−−−−−−−−−�
�:��אO��G��$HD#�א<�*�

القساطر  -المهبل الصناعي بأجزاءه : مدرسة رص األدوات علي المنضدة في عيادة ال .١
 .الدولي المحقن  –جهاز قياس الشبق  –الزجاجية الخاصة بالتلقيح 

يتم فك أجزاء المهبل الصناعي وغسلهم بالمياه والصابون ويم وضعها في الغالية لمدة  .٢
 .نصف ساعة ثم يتم تجفيف األجزاء وتركيبهم 

 .القساطر والمحقن الدولي يتم تعقيمهم بعد غسلهم في فرن الهواء الساخن  .٣
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٨. <�%Dא��&$Kא��\��>$%���SW)�G��$H��
�K$&��وא����$7<���������א��$د>�وא����و+���*�א��

−−−−−−−−−−−−�
�:��אO��G��$HD#�א<�*�

 .إحضار العينات من اقرب إدارة بيطرية  .١

اخذ نقطة من السائل المنوي العادي وفحصها تحت الميكروسكوب لمشـاهدة الحركـة    .٢
 .الجماعية والحركة الفردية والحكم علي صالحية العينة 

حظ تدفئتها ووضع نقطة علي شـريحة ثـم   اخذ قصيبة من السائل المنوي المجمد وتال .٣
 .فحص الحركة الجماعية والحركة الفردية والحكم علي صالحية العينة  

 

٩�.<�%Dא��&$Kא��\�,���'���c7/$<�אP��k$#�m�G��$H��
−−−−−−−−−−−−�

 مشاهدة إعطاء حقن البنسلين  -
 في العالئق مشاهدة إعطاء الهرمونات المثبتة للحمل ومشاهدة إعطاء إضافات غذائية  -
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بعد دراسة الوحدات الخاصة بالتناسليات والتلقيح االصطناعي يجب أن يتدرب الطالـب   •

 : علي األساليب العملية اآلتية 

تتبع أجزاء الجهاز التناسلي االثني والذكر وكتابة أسماء أجزاء كل عضو من الخارج  .١
همية فـي عمليـة التلقـيح وادخـال     إلي الداخل بدقة وخاصة في اإلناث لما له من أ

 .القسطرة 

يتم حقن السائل المنوي عند التقاء الرحم ممه عنـق الـرحم ويجـب أن ال تتجـاوز      .٢
القساطر فتحة عنق الرحم الداخلية حتى ال تتسبب في التهاب الرحم أو إنهـاء حمـل   

 .سابق 

رك مكانها المبيض االيمن أكثر نشاطا من االيسر حيث تخرج البويضة من المبيض وتت .٣
 .ما يسمي بالجسم األصفر 

والحويصلة التي تخرج البويضة تقوم بإفراز هرمون االستروجين االنثوي المسـؤول   .٤
 .عن الشبق 

أيام إلي ما يشبة رأس الدبوس الصغير  ٨يتحول الجسم األصفر أن لم يحدث حمل بعد  .٥
ـ    ترون علي المبيض وإذا تم الحمل يستمر الجسم األصفر وينـتج هرمـون البروجس
 .المسؤول  عن تثبيت الحمل والهرمونات االنثوية لها تأثير علي سلوك الحيوان 

يجب معرفة العمر المناسب لتلقيح اإلناث كما يجب التعرف علي وقت وصول السـائل   .٦
المنوي بعد التلقيح إلي مكان االخصاب في قناة قالوب وكم من الوقت ينتظر حتى تأتي 

 .البويضة ويتم اخصابها 

از التناسلي للذكر يتركب من الخصتين والبربخ الحبل المنوي وقناة مجري البول الجه .٧
 .والحيوانات المنوية والغدد التناسلية الثانوية 

 .الخصية تنتج الحيوانات المنوية والهرمون الذكري  .٨
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 اذكر أجزاء الجهاز التناسلي في الذكر ؟. أ: ١س
 ين ؟ما هي وظيفة الخصيت. ب   
 .......... تنتج الغدد والجنسية التناسلية البالزما . أ: ٢س
 ما هي أهم مميزات التلقيح االصطناعي ؟  . ب
 اذكر خطوات جمع وتحضير السائل المنوي المخفف ؟ .  أ:٣س
ويتم تخفيفه وحفظة مجمـداً عنـد   ............. يتم جمع السائل المنوي باستخدام  . ب

 ........ درجة 
............. باسـتخدام  .............. يتم حقن السائل المنوي لإلناث في دورة . أ: ٤س

 .الدولي 
 ما هي االحتياجات التي يجب مراعاتها عند حقن السائل المنوي لإلناث ؟ . ب
 اشرح الهدف من عملية نقل وزرع األجنة ؟ . أ: ٥س
 ي ؟ ما هي أهم المخففات التي تستخدم لتخفيف السائل المنو. ب
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�:�'���د2א����8א�א�$7!��6ن�א�#$�4�5$د2א�����
 . التعرف علي أجزاء جهاز الحركة   �

 .التعرف علي األدوات الجراحية البيطرية  �

 .التعرف علي طرق تعقيم األدوات  �

 .القيام بخياطة الجروح بطرق مختلفة  �

 .فة التعرف علي أنواع الجروح بطرق مختل �

 .الغيار علي الجروح الشائعة في الحيوانات  �

 .إيقاف حاالت النزيف  �

 .معرفة أنواع الحروق وطرق إسعافها  �

 .التعرف علي مشكلة وجود الخراريج وكيفية عالجها  �

 .التعرف علي االلتهابات ومعرفة عالماتها في الحيوانات  �

 .معرفة إصابات المفاصل واألربطة  �

 .ية السيطرة في حاالت إصابات الحيوان بالكسور معرفة أسباب الكسور وكيف �

 .معرفة أهم أنواع العمليات الجراحية التي تجري علي الماشية  �

 .معرفة أهم مشاكل الحافر وكيفية عالجها  �
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�:��g�$ز�אc�_��وא;دوא<�אF�א,���:�א�$7!�א;ول�✍✍✍✍
١. ��_�cز�א$�g�kא@g���:�

العديد من أنواع العظام  يتكون جسم الحيوان مع اختالف أنواعه وفصائله إلي : العظام ����
 . عظام القوائم األربعة   –عظام العمود الفقري : عظام الرأس : ص في خلالتي تت

o عظام الجمجمة  –عظام الجمجمة والفكين بما فيها األسنان :  وتشمل  عظام الرأس
 . اإلذنين وتجاويف القرون  –المخ  –) جيوب أنفية ( األنف  –ها تجاويف العينين ب

o وتشمل فقرات العنق والصدر والقطن والعجزية والعصعصيه :  عظام العمود الفقري
وما بين كل فقرة وأخري غضاريف ويتخلل هذه الفقرات الحبل الشوكي الذي يمتد من 

العجزية ويخرج من بين كل فقرة وأخري المخ والمخيخ حتى الفقرات القطنية و
 .األعصاب الطرفية التي تغذي جميع أجزاء الجسم 

o العضد         –فعظام القائمة األمامية والتي تبدأ من أعلي بلوحة الكتف :  عظام القوائم
عظمة الوظيف االمامي ثم عظام األصبع التي تنتهي  –عظام الساعد ) عظمة الزند ( 

عظمة الساق  –وعظام الخلفية تبدأ بعظام الحوض من أعلي الفخد بالحافر أو الظلف 
 . الوظيف الخلفي ثم عظام األصابع ثم الحافر أو الظلف  –

o  هي مفصالت الحركة التي تصل بين أي عظمتين في الجسم وتسمح لهما  :المفاصل
بالحركة وتتنوع مفاصل الجسم تبعا لحدود الحركة المسموح بها في الجسم فهناك 

اصل محدوده الحركة مثل مفاصل العظام الصغيرة بداخل المفاصل وهناك مفاصل مف
تتحرك في اتجاهين لألمام والخلف مثل مفصل الركبة والكوع وهناك مفاصل تتحرك 

 .في كل االتجاهات مثل مفصل الفخد مع الحوض 

o  يتركب من :تركيب المفصل 

 . نهايتي عظمتين  .١
 .كل نهاية عظمة عليها غضروف أملس  .٢

 .يحيط بحدود المفصل غشاء مفصلي سينوفي يفرز السائل المفصلي  .٣
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 .يحيط بالغشاء السينوفي غشاء ليفي قوي يحمي الغشاء السينوفي  .٤

 .يدعم المفصل ويحميه ويحدد حركته عدد من األربطة في كل اتجاه حول المفصل  .٥

كة سهلة السائل المفصلي سائل لزج زيتي شفاف يوجد بداخل المفصل يجعل الحر .٦
 . وميسرة 

o تغطي كل من العظام والمفاصل وينشأ منها وينتهي فيها :  العضالت واألوتار
والعضالت لها القدرة علي تحريك العظام والمفاصل وكل عضلة في الجسم لها بداية 
تلتصق بأحد البروزات في العظام وتنتهي باألوتار التي تلتصق ببروزات عظام أخري 

 . العضالت تتحرك األعضاء المرتبطة بها   وعند انقباض وانبساط 

�:���א;دوא<�אF�א,���.��٢
 –بسالح متغير  ٤،  ٣مشارط مختلفة المقايسات رقم :آالت ومستلزمات عامة �

( مشرط ذو سالح ثابت  –)  ٢٦ – ١٠( أسلحة مشارط مختلفة المقاسات من مقاس 
شرياني صغير وكبير جفت  –مقصات مختلفة المقاسات واألشكال  –) مثل تينيتوم 

 –موسع جروح ذاتي ويدوي  –جفت تشريح بسن وبدون سن  –منحني ومستقيم 
ابر مختلفة  –ماسك ابر مستقيم ومنحنى صغير وكبير  –جفت أورام  –جفت بريتوني 

علب لوضع العدد  –طبق كلوي  –جفنه لوضع المطهرات بها  –المقاسات واألشكال 
قساطر مختلفة المقاسات  –جراحية لتغطية الحيوان  فوط –ماسك فوط  –أثناء التعقيم 

 –ابر للحقن الوريدي  –أجهزة نقل محاليل  –سرنجات مختلفة المقاسات واألنواع  –
 .مرايل جراحية  –قفازات جراحية 

حيث أن لكل عملية باإلضافة لالدوات العامة يجب وجود  :آالت ومستلزمات خاصة  �
عدة فنجارت لعملية فتح الكرش عدد خاصة  – أدوات خاصة بها مثل ماكينة الخصي

 . لعمليات العيون وهكذا 
�:���و$8&��א�/���*�.��٣

 : تعقيم األدوات المصنوعة من االستانلس والسرنجات الزجاج واالبر  �

 .دقيقة  ٢٠كربونات صوديوم لمدة %  ٢- ١عن طريق الغليان في ماء مضاف الية  . أ
ْ  وتحت ضغط لمدة ١٢٠عند درجة التعقيم بالبخار عن طريق االوتوكالف  . ب  ١٠م

 .دقائق 

 ساعة    ٢ – ١م لمدة ٢٠٠التعقيم في افران الهواء الساخن الجاف عند درجة حرارة . ج

تعقيم الفوط والقفازات الجراحية والمحاقن والقساطر والقطن والشاش عن طرق  �
 .التعقيم بالبخار تحت ضغط في االوتوكالف 
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الستيك والخيوط تعقم في محاليل الكحول األبيض أو تأتي القساطر والسرنجات الب �
 . جاهزة التعقيم بواسطة اإلشعاع 

المطهرات التي تستخدم في تطهير األيدي قبل العملية ومكان العملية علي الحيوان  �
 .هما الكحول األبيض والبيتادين 

 –ونيوم كلوريد االم –الفنيك : المطهرات التي تستخدم في تطهير حجرة العمليات  �
 اليود 

 –ماء األكسجين  –مركبات اليود : المطهرات التي تستخدم في تطهير الجروح  �
 .االيودفورم 

�:�����אع�א��Yط�.��٤
خيوط داخلية تمتص بواسطة الجسم وتخاط بها أنسجة األعضاء الداخلية مثل الكرش . أ

 : والرحم والمثانة باإلضافة للعضالت واألنسجة ما تحت الجلد مثل 
وهي خيوط مصنوعة من أمعاء القطط واألغنام وتمتص خالل : كرومل كات جت  �

 . شهر بعد أداء مهمته 

خيط صناعي تخيط بها األنسجة الداخلية وتمتص بعد حوالي شهرين إلي  :التكريل  �
 .ثالث شهور 

خيط صناعي تخيط بها األنسجة الداخلية ما عدا المثانة وتمتص بعد  :الدكسون  �
 . شهرين

وط خارجية ال تمتص بواسطة الجسم ويخيط بها الجلد والعين حيث يجب نزعها خي. ب
أيام مثل الحرير والنيلون  ١٠ – ٧بعد حدوث االلتئام للجروح في مدة ال تتجاوز 

 . والستانلس 
٥��.���'zאع�א�����:�

هناك ابر مستديرة تخيط بها األنسجة الداخلية لألعضاء باإلضافة للعضالت وما . أ
 .لجلد تحت ا
 .هناك ابر حادة مثلثة يخاط بها الجلد حيث انه أكثر صالبة من األنسجة الداخلية . ب
تبعا لحجم اإلبر فكلما قل حجم اإلبر زاد رقمها  ١٠-١تختلف مقاسات اإلبر من . ج

 .واستخدمت للحيوانات الصغيرة والعكس صحيح 
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عظمة العضد  –لوحة الكتف  –وضع عظام المقدمة بالترتيب علي منضدة التشريح  �

 العظام االصبعية  –عظمة الوظيف األمامي  –عظام الساعد  –
 .التدريب علي التفريق بين عظام المقدمة اليسري واليمني  �

�  
 ٢�.��G�O�Dم�א$Z��G��$H����`$Dא� �

−−−−−−−−−−−−�
�*�G��$HDא<�א�#O�:�

عظمة  –عظام الحوض  –وضع عظام المؤخرة بالترتيب علي منضدة التشريح  �
 .العظام االصبعية  –عظمة الوظيف الخلفي  –عظمة الساق  –الفخذ 

 ؤخرة اليسري واليمني لي التفريق والتعرف علي عظام المالتدريب ع �

 

٣�.� �>"Uא���*���G��$H����`$Dא�*Kg�
−−−−−−−−−−−−�

�*�G��$HDא<�א�#O�:�
 .وضع احد الحيوانات في الزناقة والتحكم فيه جيدا . ١
مشاهدة العضلة الموجودة علي جانبي رأس الحيوان في منطقة الفك السفلي وهي . ٢

 .العضلة الماضغة 
 .مشاهدة عضالت الرقبة . ٣
 .مشاهدة عضلة السمانة األمامية . ٤
 .عضلة السمانة الخلفية وعضلة الفخذ مشاهدة . ٥
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���G��$Hא;دوא<�אF�א,���و���(��א�R/8א�$+�$��.�٤
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 .االنتقال إلي مقر العيادة البيطرية بالمدرسة . ١
 .وضع األدوات الجراحية علي المنضدة .٢
روس العملية واستخدام كل كتابة أسماء األدوات الموجودة بالعيادة في كراسة الد. ٣

 .منها 
 

����G2$+���*�وA��@�א;دوא<�אF�א,����.�٥
−−−−−−−−−−−−�

�:��אD�O�G2$#�א<�*�
 .معدات جراحية من العيادة  ٦تناول . ١
 .غسل المعدات بالماء والصابون . ٢
 ٢٠وضع األدوات في الغالية بعد وضع كربونات صوديوم في الماء والغليان لمدة . ٣

  دقيقة
 .رفع األدوات من الغليان وتجفيفها بقطن معقم ورصها في طبق كلوي معقم . ٤

 

٦�.���#�K7و��א��Fא��M$�O�G��$H��
−−−−−−−−−−−−�

�*�G��$HDא<�א�#O�:�
 .مشاهدة الطبيب في المدرسة أو في الوحدة البيطرية . ١
 .يتم تطهير وتعقيم االبر الجراحية ومساك االبر . ٢
 .البيتادين تطهير الجرح ب. ٣
 .وضع الخيط الحرير في االبره المثلثة  . ٤
 .في الجرح لجلد بطريقة المنجد مع ضم حافتي طرخياطة الجرح أو ا. ٥
 .إعطاء الحيوان مصل التيتانوس . ٦
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ح بواسطة الة حادة مثل السكين أو يحدث هذا النوع من الجرو: الجرح القطعي . أ
المشرط أو أحرف القطع الزجاجية ، وتتميز هذه الجروح بحوافها المستوية وطولها 

 .أكثر من عمقها وتنزف بغزارة باإلضافة لأللم الشديد للحيوان 
أطراف السكاكين  –يحدث بواسطة آلة حادة مدببة مثل المسامير : الجرح الوخذي . ب
 . دبابيس اإلبرة  –الساليات الخشب  –بر اإل –شوك السمك  –

وتتميز هذه الجروح بأن فتحتها ضيقة وعميقة وهي أقل الجروح نزفا وألما مع وجود 
 .المسبب داخل الجرح مثل سالية الخشب أو النخل أو اإلبرة المكسورة 

يحدث بآلة حادة عن طريق عنف شديد ويتميز بوجود فتحة دخول : الجرح النافذ . ج
 . له فتحة خروج وقد يصل ألحد تجاويف الجسم مثل الصدر أو البطن  وليس
مسببة مثل الجرح النافذ ولكن الجرح بسبب عنف أكثر ويتميز : الجرح الثاقب . ء

بوجود فتحة دخول وفتحة خروج ويحدث في أي جزء من الجسم وينفذ من الجهة 
 .األخرى للعضو 

زجاجة  -السلك الشائك –كة مثل الخطاف يحدث بواسطة آلة مهت: الجرح التهتكي . هـ
مكسورة بأطراف غير مستوية باإلضافة إلي جروح عضة الكلب أو حوادث السيارات 
ونتيجة احتكاك الجسم باألرض ، وتتميز هذه الجروح بتمزق الجلد والعضالت في 
اتجاهات مختلفة مع فقدان ونزع أجزاء من الجلد مع عدم تساوى وانتظام حواف الجرح 

إلضافة إلي وجود تلوث كبير بداخلها مثل لعاب الكلب ووجود تراب ورمل إذا  كان با
 .حادث سيارة 

يحدث نتيجة الطلق الناري ويختلف شكله علي : الجرح الناتج من العيار الناري . و
حسب نوعية العيار الناري المسبب وغالبا له فتحة دخول وخروج وفتحة الدخول حولها 

 . للداخل إما فتحة الخروج فهي منثنية للخارج مع بعض التهتكات أثار حروق ومنثنية 
وهو الذي ينتج عن لدغ الثعابين أو العقارب ويتميز بوجود أثار اللدغ : الجرح سام . ز

باإلضافة للورم السريع والشديد وكذا األلم الشديد جدا وتتهور الحالة الصحية للحيوان 
 .بسرعة وإذا لم يسعف يتعرض للنفوق 

ويحدث نتيجة نمو األنسجة الداخلية وتظهر فوق سطح الجلد وذلك : الجرح الحبيبي . ل
 .لعدم الغيار علي الجرح وعدم خياطته فيكون لونها احمر داكن ذو رائحة كريهة 
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هو خروج الدم من قطع في األوعية الدموية ويقسم حسب نوع الوعاء : النزيف . أ

 .نزيف شرياني أو وريدي أو نزيف من الشعيرات الدموية  المقطوع إلي
هو حالة فقد الوعي بسبب انخفاض مفاجئ في ضغط الدم وهبوط في : اإلغماء . ب

القلب وذلك نتيجة النزيف الشديد من الجرح أو التأثير المنعكس من حادث أو خبطة أو 
 .جرح شديد األلم 

جسم الحيوان نتيجة امتصاص النضح  وهي سخونة وارتفاع درجة حرارة: الحمي . ج
 .االلتهابي من الجروح باإلضافة إلي امتصاص السموم والميكروبات التي تلوث الجرح 

وهي حدوث التهابات الجروح وتورمه واحمراره :  التهاب األنسجة والتقيح. ء
وسخونة إذا ترك بدون عالج أو خياطة وإذا استمر إهماله بدون عالج يظهر القيح 

 .يد من الجرح بعد ثالثة أيام والصد
وهي عدوى لبعض الميكروبات الخطيرة التي تدخل الجسم من خالل : العدوى . هـ 

 : الجرح ولم يحدث لها أي وقاية وتطهير مثل 
الذي يجب عند حدوث أي جرح وخصوصا في الفصيلة : مرض التيتانوس  •

ثني عشر ساعة الخيلية والغنم والماعز يجب اخذ مصل التيتانوس قبل مرور ا
 . من الجرح 

عند عض أي كلب مسعور يجب اخذ المصل المضاد حتى ال : مرض السعار  •
 .يصاب الحيوان بالسعار 

٣�.��&$Hאن�א���cو��א�g�*����:�
 : جروح الفصيلة الخيلية . ١
وخصوصا القوائم األمامية وذلك نتيجة عمل هذه ) االرجل ( تحدث دائما في القوائم * 

 .كثرة حركتها معظم هذه الجروح تكون من خطاف عربات الكارو الحيوانات و
تضيف إلي ذلك جروح الحارك وسلسلة الظهر وذلك بسبب الرقبية والسرج الغير مناسبين * 

 .لرقبة وظهر الحيوان 
����<<<<÷æ_÷æ_÷æ_÷æ_  : يجب عالج هذه الجروح بسرعة في أول يوم من حدوثها : جروح القوائم

أيام باإلضافة  ٣وإعطاء المضاد الحيوي الواقي لمدة  وخياطتها وربط القائمة المصابة
 . للمصل الواقي للتيتانوس وإراحة الحيوان لمدة عشرة أيام حتى فك الغرز 

����<<<<^éÞ^m^éÞ^m^éÞ^m^éÞ^m  : يجب تغيير الرقبية أو السرج الغير مناسب : جروح الظهر وأعلي الرقبة
عين حتى يتم االلتئام والغيار علي الجرح بالمطهرات وزيت كبد الحوت لمدة ال تقل عن أسبو

 .وبعدها يعود الحيوان للعمل 
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أشهر هذه الجروح ناتجة عن قطع األذن من الحبال الغير مناسبة : جروح الماشية . ٢
 .وايضا كسر القرون ونتيجة نطح الحيوانات ويعقبها نزيف شديد 

يتم خياطها إذا كان الجرح اقل من نصف عرض األذن إما : عالج جروح األذن  •
 .ا كان أكثر فيتم استئصال الجزء المقطوع وتوقيف النزيف إذ

يتم نزع القرن المكسور وربط الجزء المتبقي : الجرح الناتج عن كسر القرن  •
بعد وقف النزيف ووضع المضاد الحيوي موضعيا لمدة تتراوح بين أسبوعين 

 .   إلي ثالثة أسابيع  

نتيجة دهس حيوان عليها أو مرور )  اللية( تحدث غالبا في الذيل : جروح االغنام . ٣
سيارة فوقها ويرتبط عالج الجرح بكمية األجزاء المقطوعة أو التالفة حيث يختلف العالج 

 . من خياطة إلي استئصال اللية خوفا من حدوث غرغرينا في الدهن 

إصابة تحدث في العجول حديثة الوالدة نتيجة تلوث جرح السرة بأنواع : خراج السرة * 
ة من الميكروبات ولذا تعالج كخراج عادي مع إعطاء المضادات الحيوية الالزمة مع معين

 .    التنبيه علي العناية بالسرة ربطها وقطعها وتطهيرها بعد الوالدة 

 : أنواع النزيف  .٤

وسببه قطع في احد الشرايين ولون الدم احمر وردي ويأتي علي : النزيف الشرياني  .١
 .ف بسرعة يتعرض الحيوان للنفوق دفعات وإذا لم يتم اإلسعا

وسببه قطع في احد األوردة ويتميز بلونه األحمر الداكن ويأتي الدم : النزيف الوريدي  .٢
يتم وقف النزيف لم متدفقاً بانتظام مثل الحنفية وإذا كان حجم الوريد المقطوع كبير ولو 

 .بسرعة فقد تتعرض حياة الحيوان للخطر والنفوق 

ينضح الدم من الجزء المجروح فكلما مسحناة يظهر مرة : موية نزيف الشعيرات الد .٣
 .أخري وهو اقل أنواع النزيف خطورة 

 : وهناك تقسيمة أخري النواع النزيف علي حسب المشاهدة 
 : يظهر خارج الحيوان وال يمكن رؤيته بالعين ولكن له أعراض منها ال: نزيف داخلي  . أ
 .القئ والعطش والخوف  .١
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 .شية المخاطية شحوب كل االغ .٢

 .انخفاض درجة حرارة الحيوان  .٣

 اتساع حدقة العين  .٤

 .التنفس سطحي وسريع  .٥

 النبض يصبح غير محسوس    .٦

• <ÌèˆßÖ]<Í^Ïèc<Ñ†�<ÌèˆßÖ]<Í^Ïèc<Ñ†�<ÌèˆßÖ]<Í^Ïèc<Ñ†�<ÌèˆßÖ]<Í^Ïèc<Ñ†�<V<V<V<V 

 ) اإلسعافات األولية ( الطرق االضطرارية  .١
 .الضغط علي الجرح بواسطة فوط أو قطع قماش نظيف  . أ
 .ن إلي أعاله عمل رباط ضاغط علي الجرح وابتداء من أسفل المكا . ب

 نقل الحيوان إلي أقرب عيادة أو مستشفي بيطري أو استدعاء الطبيب البيطري    . ج

 : الطرق الجراحية  .٢

 .ربط الوعاء المقطوع من طرفية  . أ
 .إذا كان هذا الوعاء أساسي أو كبير ويغذي منطقة كبيرة ) طرفية ( خياطة الوعاء  . ب

بعد ربط الوعاء الدموي المقطوع كي خياطة األنسجة التي تنزف وتنضح دماً حتى . ج
 .    المكان وخاصة إذا كان هناك أكثر من عدة أوعية أو شعيرات دموية مقطوعة 

 : الطرق الكيماوية  .٣

 .بوضع مادة تساعد علي تجلط الدم  . أ
 .حقن مادة تساعد علي التجلط  . ب

 .الحقن الوريدي لمواد تساعد علي لزوجة الدم . ج
 .باض األوعية الدموية حقن مواد تساعد علي انق. ء
 .حقن كالسيوم وفيتامين ك . هـ
 .حقن محاليل تعويضية مثل الجلوكوز . و
طة أو حادث في بهو نزف في فتحتي األنف أو احدهما وذلك بسبب خ: نزيف األنف * 

 الرأس أو بسبب ورم سرطاني أو تناول بعض النباتات السامة 
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 : طرق ايقافه * 
عالج السبب بازالة الورم أو منع اكل النباتات السامة المسيلة للدم أو خياطة الجرح . ١

 .الناتج عن الحادثة 
 
 
 .رفع الرأس ألعلي . ٢
 حشو احد فتحتي األنف النازفة بشاش مشبع بمواد قابضة توقف النزيف . ٣
طبيب فورا لعمل فتحة في إما إذا ما كان النزيف من الفتحتين فيجب استدعاء ال .٤

 .القصبة الهوائية في الرقبة قبل حشو فتحتي األنف بالشاش 

 استخدام الوسائل الكيمائية السابقة حقنا في الوريد وذلك لمساعدة وقف النزيف  .٥

�:�����אع�אc�وق�. ٥  
والحرق نوع من الجروح يحدث نتيجة تأثير اللهب المباشر علي جلد الحيوان ويحدث هذا 

 .ا أثناء الحرائق التي تحدث في حظائر الماشية كثير
هو نوع من الجروح نتيجة تأثير السوائل الساخنة كالمياه المغلية أو بخار الماء أو : السلق 

 .علي الجلد ) ماء النار ( تأثير بعض األحماض مثل حمض الكبريتيك أو النتريك 
 : درجات الحروق   •

يحدث فيها احمرار ) البشرة ( طحية للجلد وهى حروق س: حروق من الدرجة األولي   .١
 .للجلد وتكون بعض البثرات مع الم المكان واختفاء الشعر في المنطقة 

وهي حروق الجزء الخارجي للجلد حيث تتميز بانفجار : حروق من الدرجة الثانية  .٢
 .البثرات وظهور طبقة األدمة الحمراء وإحساس الحيوان باأللم الشديد أكثر مما سبق 

وهي حروق طبقتي الجلد والبشرة واألدمة مع تعرض : وق من الدرجة الثالثة حر .٣
أطراف األعصاب الحسية للتلف وتكون أكثر إيالما للحيوان مع حدوث نزع للقطع 

 .المحروقة من الجلد واسودادها 

وهي احتراق طبقتي الجلد وبعض األنسجة تحتها مثل : حروق الدرجة الرابعة  .٤
العرقية وبعض األوعية الدموية واألطراف العصبية واألنسجة  بصيالت الشعر والغدد

 .الليفية وبذلك يظهر علي أطراف الحرق سواد أمامن قاعة فلونه ابيض 

وفيها يحترق الجلد واألنسجة تحته ويصل الحرق : حروق من الدرجة الخامسة  .٥
 .    للعضالت ويكون مكان الحرق اسود متفحم 



 ١٥١

من حجم الحيوان % ١٥ا كان هناك حرق موضعي اقل من إذ: األعراض العامة للحروق  •
 . فتكون الحالة بدون أعراض عامة ملحوظة 

o   من حجم الحيوان فيصاحب الحرق أعراض عامة % ١٥إذا شمل الحرق أكثر من
 مثل  

 .حدوث صدمة وإغماء للحيوان  .١
 .النبض ضعيف  .٢

 .التنفس غير منتظم  .٣
 .انخفاض درجة الحرارة  .٤

 .                أيام  ٥-٣للخطر خالل  تعرض حياة الحيوان .٥

 : طرق اسعاف الحروق  •

 ) .حمض أو قلوي ( إزالة السبب إذا كان مادة كيمائية  .١
غسل المكان المحروق بمواد معادلة كيميائيا مخففة فإذا كان الحرق بمادة حمضية  .٢

 .    فيتم غسله بمادة قلوية مخففة والعكس 

ق وذلك بوضع مراهم تمنع تبخر وخروج منع خروج السائل المصلي من الحرو .٣
 . السوائل من الجزء المحروق كما تمنع حدوث الجفاف وتدهور الدورة الدموية 

 .إعطاء المسكنات لتخفيف األلم حتى ال تؤدي إلي حدوث الصدمة والنفوق  .٤

 .إعطاء مضادات حيوية حقناً خوفاً من حدوث مضاعفات التلوث الميكروبي للحروق  .٥

 ) .الرنجر  –الجلوكوز  –محلول الملح ( يل التعويضية إعطاء المحال .٦

من حجم سطح الجسم يتم عالجها موضعيا بمعرفة % ١٥في الحروق التي تقل عن  .٧
 . الطبيب البيطري 
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في األرجل الخلفية ٨   وضع الحيوان في الزناقة وربط الرأس وعمل رباط علي شكل .١

 .وذلك في حالة العمليات البسيطة 

عمل فرشة من قش األرز في مكان العملية وربط الحيوان بالحبال من الرقبة واألرجل  .٢
 .الخلفية ثم توقيعه علي القش وذلك في حالة العمليات الكبيرة 

 .وان في منضدة عمليات متحركة ثم عدلها ليصبح الحيوان راقداً فوقها ربط الحي .٣
 

٢�.�������G��$H�دوא<�و��4א�%@
−−−−−−−−−−−−�

�:��אO��G��$HD#�א<�*�
 .زيارة عيادة المدرسة  .١

 –مشاهدة األدوات الموضوعة علي منضدة العيادة وهي أنواع الجفت الشرياني  .٢
 –فيتامين ك امبوالت  –) األربطة ( عقم الشاش والقطن الم –أدوات كي الجروح 
 .امبوالت ك كوأجيولين  –صبغة كلورو الحديديك  –امبوالت  األدرنالين 

 .كتابة أسماء األدوات واألدوية في كراسة الدروس العملية  .٣

�$دא<�وא���2$א<�����g�و��א��cא�$<���.�٣Uא������G2$���
−−−−−−−−−−−−�

�:��אD�O�G2$#�א<�*�
 .ن المجروح في زناقة والتحكم فيه وضع الحيوا .١

 .فحص الجرح جيدا فلو كان في المقدمة اليمني يفحص  .٢

 .يتم غسل الجرح بمحلول البيتادين  .٣

 .يتم الغيار علي الجرح بصبغة اليود  .٤

 .يتم وضع شاش معقم علي الجرح بين طبقاته القطن  .٥

 .يتم لف رباط من الشاش وربطة جيداً  .٦



 ١٥٣

 . حقن الحيوان بمصل التيتانوس .٧

 .ساعة  ٢٤يتم الغيار كل  .٨
 

���G��$Hو8$&���"ج�אc�وق���.�٤
−−−−−−−−−−−−�

�:��אO��G��$HD#�א<�*�
مشاهدة األدوية الموضوعة علي المنضدة في العيادة والخاصة بعالج الحروق  .١

مراهم الحروق التي تحتوي علي المضادات الحيوية  –ومنها الشاش الفازلين 
حقن  –مشاهدة زجاجة حامضي البكريك  –ك وزيت كبد الحوت واكسيد الزن

المحاليل التعويضية مثل الجلوكوز ومحلول الملح الفسيولوجي  –المسكنات 
 .ومحلول الرنجر 

 . كتابة أسماء األدوية والوسائل في كراسة الدروس العملية  .٢
�

٥�.�>$���G��$HאUW/KD�א<�א�#���7وא��6�$و
�א����R/KD ��"ج�אF�و����

−−−−−−−−−−−−�
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 .مشاهدة الشاش والقطن المعقم  .١

 . مشاهدة ابر خياطة الجروح وبعض أنواع الخيوط  .٢

 .مشاهدة زجاجات صبغة اليود والبيتادين  .٣

 .مشاهدة بعض المراهم التي تحتوي علي مضادات حيوية لعالج الجروح  .٤

 .مشاهدة مصل التيتانوس  .٥

 .مشاهدة زجاجات صبغة كلورو الحديديك   .٦

 .مشاهدة انابيب رش الجروح الحديثة  .٧
 

����G2$א��������2$אF�و����.�٦
−−−−−−−−−−−−�

�:��אD�O�G2$#�א<�*�
 .التحكم في الحيوان جيدا  .١

 .فك الرباط الشاشي  .٢
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 .فحص الجرح جيدا  .٣

 .مسح الجرح بالبيتادين  .٤

 .ح ودهان الجرح بالمضاد الحيوي أو رشة ببودرة الجر .٥

 .الجرح اعادة وضع غيار معقم وربط .٦
�

٧�.�����Fل�א�,���Fא�o�#+�G2$���
−−−−−−−−−−−−�

�:��אD�O�G2$#�א<�*�
 .التحكم جيدا في الحيوان  .١

 .غسل الجرح وحوله بمحلول الديتول المخفف  .٢

 .مسح الجرح وحوله بالبيتادين  .٣

 عمل غيار علي الجرح كما سبق في الدروس السابقة  .٤
 
 



 ١٥٥

�:����א�0/�$'$<�وאY�א2�:��א��Q�$Pא�$7!�✍✍✍✍
هو عبارة عن تفاعالت معقدة لألنسجة واألوعية الدموية ضد أي عامل :��א�0/�$!� .١

 .خارجي مسبب لاللتهاب حيث يتورم المكان ويحمر ويؤلم الحيوان 
 .الخبطات وصدم المكان . ١:  األسباب

 .الميكروبات كالبكتريا والفيروسات . ٢  
 .والحروق ) نف يؤثر علي طرف األذن واال( البرد الشديد . ٣  
الحساسية لبعض األشياء مثل تناول بعض أنواع األعالف أو النباتات أو . ٤  

 .الحقن وغيرها 
 .سخونة المكان الملتهب . ١: راضاألع
 ) .زيادة حجمة وانتفاخة ( تورم المكان . ٢  
 .احمرار المكان . ٣  
 .األلم عند لمس المكان . ٤  
 : قد تظهر أعراض عامة مثل  في حاالت االلتهاب الشديد. ٥  
 فقدان الشهية . أ   
 ارتفاع حرارة الجسم . ب   
 .احتقان االغشية المخاطية . ج   
 .الحيوان وانعزالة بعيدا عن القطيع  كآبة. ء   

 .هو تفاعل الجسم ضد المسببات المذكورة كي يتغلب عليها . ١:  اهداف االلتهاب
 الجسم  يحطم الميكروبات التي تهاجم. ٢   
 .يخفف من تركيز المواد المسببة . ٣   
 . إزالة الخاليا واألنسجة التي تحطمت نتيجة المسببات . ٤   
 إصالح األنسجة التي تلفت والتآمها . ٥   

 .التهاب حاد به األعراض السابقة . ١:   أنواع االلتهاب
دوث التهاب مزمن وهو نتيجة مسبب ضعيف ولكنة مستمر فيؤدي إلي ح. ٢  

 ورم جامد متليف ليس به سخونة أو احمرار وألمه ضعيف 
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 ) : ما بعد حدوث االلتهاب ( نهاية االلتهاب 
 .إما أن يكون شديدا جدا فيؤدي إلي أعراض عامة تنتهي بنفوق الحيوان  .١
 .يشفي ويختفي سريعا إذا كان بسيط وتم عالجه  .٢

 . وبي التقيح وتكوين صديد بداخلة وخاصة إذا كان السبب ميكر .٣

 .يتلف بتحوله إلي تورم مزمن  .٤

 :  عالج االلتهاب
 : االلتهاب الحاد  .١
 .إزالة السبب المؤدي لإلصابة  . أ
مرات  ٣ف االحتقان واالحمرار والسخونة بالكمادات الباردة والدافئة إلي يتخف . ب

 .يوميا مرة كل ربع ساعة 

 .فيف األلم بمضادات االلتهاب والمسكنات تخ. ج
 .ميكروبي فيجب إعطاء مضادات حيوية  إذا كان المسبب. ء

 .    هـ الراحة التام وعدم تشغيل الحيوان 

 : االلتهاب المزمن  .٢

 .إزالة السبب الضعيف المستمر  . أ
تحويل االلتهاب المزمن إلي حاد كي يتم عالجه وذلك باستخدام الملهبات أو  . ب

المكان كي  –الحراقات وهي إما مواد كيمائية مثل مرهم اليود ومرهم الزئبق 
 .خزام المكان باستخدام زيت التربنتينا  –بمكاوي خاصة بمعرفة الطبيب 

 ) تورم بداخله صديد ( هي تجمع للقيح أو الصديد :  الخراريج .٢

 : العدوى ببكتريا صديدية عن طريق :  أسبابه 
عدوي للجسم بهذا الميكروب الذي يتميز بحدوث خراريج متعددة في الجسم مثل  .١

 .خناق الخيل 
 .روح في الجلد ودخول هذه البكتريا إلي األنسجة الداخلية ج .٢

 .المسامير واإلبر الملوثة بالبكتريا ودخلت الجسم  .٣

أعراض االلتهاب السابق ذكرها من تورم وسخونة واحمرار وتألم المكان .١:  األعراض
. 
 .بمرور الوقت يتحدد الخراج وتستدير حوافه ويبرز ناحية السطح . ٢     
 . بالضغط علي الخراج يعطي االحساس بأن داخلة سائل صديدي . ٣     

تدريجيا يبرز لهذا التورم قمة تكون رقيقة الجدار واحيانا تنفجر  ويخرج . ٤          
 .منها الصديد
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 .إذا تم عمل بذل تخرج االبرة ملوثة بالصديد .  ٥         
ن جامدا بالبذل يظهر الصديد يتم تسويته إذا لم ينضج وبالضغط علية يكو. ١: العالج 

 .أيام  ٣مخلوطا بالدم والتسوية باستخدام مرهم االكتيول لمدة 
 .يفتح إذا نضج وتجمع بداخلة الصديد وبرز للسطح . ٢         
 .بعد الفتح يتم الغيار عليه وتنظيفه يوميا بالمطهرات . ٣         
 .و عميقاً عمل فتيل بداخل الخراج إذا كان كبير أ. ٤         
 .حقن المضادات الحيوية إلي أن يتم التآم وقفل فتحة الخراج . ٥         

هي عبارة عن فتحة أو قناة غير طبيعية تظهر في الجلد :  الجيوب الصديدية والناسور .٣
 . ودائما تنضح بالصديد 

 : العدوي بالبكتريا الصديدية وذلك عن طريق  :  أسبابه 
 .ه بالطريقة المثلي خراج مفتوح ولم يتم عالج .١
سالية نخل  –إبرة  –مسمار ( وجود جسم غريب بداخل الفتحة التي تنتج الصديد مثل  .٢

 ) .التأم القناة ( ه تمنع االلتئام يشظ –

 . استمرارا وجود التلوث في الفتحة الصديدية مثل ناسور بجانب فتحة الشرج  .٣

 . إزالة السبب سواء الجسم الغريب أو التلوث. ١:  العالج
 .فتح القناة وكحتها والغيار عليها بالمطهرات .٢
لمعرفة المضاد الحيوي ) اختبار حساسية للمضاد الحيوي ( عمل مزرعة  .٣

 .المناسب للعالج 

 . حقن المضادات الحيوية حتى يتم التآم الفتحة  .٤

        -: : : : الغرغرينا الغرغرينا الغرغرينا الغرغرينا     –املوات املوات املوات املوات     –النكروزيس النكروزيس النكروزيس النكروزيس * * * * 
طرف  –سيج مثل تنكرز طرف الذيل وهي حالة موات بالعضو أو جزء من العضو أو الن  •

 .ضرع الماعز  –اإلذن 

 .رضوص قوية أو دهس وتفتيت اطراف هذه االعضاء . ١:  األسباب
 .البرودة الشديدة تؤثر علي نهايات اطراف هذه االعضاء . ٢    
 .اإلصابة ببعض الميكروبات . ٣    
 .  توقف التغذية من األوعية الدموية لهذه األطراف . ٤  
 .ضمور وجفاف في الجزء المصاب . ١:  عراضاأل
 .اسوداد وتقشير في الجلد في الجزء المصاب . ٢      
 .عدم أحساس الجزء المصاب عند الضغط عليه . ٣        

 .بلمس الجزء المصاب نجد برودته عن باقي أجزاء الجسم . ٤            
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 . يوجد تحديد فاصل بين الجزء المصاب والسليم. ٥      
 .أحيانا توجد رائحة كريهة وخاصة في الضرع . ٦     

من خالل الجزء السليم الذي يسـبقه جراحيـا   ) الميت ( استئصال الجزء المصاب :  العالج
 .بواسطة الطبيب البيطري 

 :  األجسام الغريبة في معدة الحيوانات المجترة .٤

قطع  –اإلبر  –المسامير : توجد هذه األشياء الغريبة في معدة األبقار والجاموس مثل 
 . الشنط البالستيكية  –االحبال  –المسالت  –األسالك المعدنية  –حديدية بحواف حادة 

 : أسباب ابتالع األشياء السابقة 
طبيعية أكل األبقار والجاموس بواسطة اللسان التي ال يمكنها تمييز هذه األشياء كما  .١

 .تين واألغنام باألسنان يحدث في الخيل الذي يتناول أكلة بواسطة الشف
األبقار والجاموس ال تمضع األكل جيداً النها تجتر بعد ذلك ولذا فانها تبتلع الجسم  .٢

 .الغريب بسهولة 

اتجاه حلمات اللسان والغشاء المبطن للفم إلي الخلف ولذلك يصعب علي الحيوان  .٣
 .التخلص من الجسم الغريب بسهولة 

في الغنم والماعز وذلك لطبيعية مرعاها حيث  ابتالع األكياس البالستيك وهو شائع .٤
 .   تأكل من األرض وال يمكنها التفريق بين كيس اخضر وأكل اخضر 

 عسر الهضم وتكرار انتفاخ الكرش. ١:      األعراض
 .غياب االجترار أو عدمه . ٢   
 .عدم انقباض الكرش . ٣   
 . قلة ادرار اللبن وهبوط معدلة فجأة . ٤   
 .ان الشهية فقد. ٥   



 ١٥٩
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 .زيارة عيادة المدرسة أو اقرب إدارة بيطرية  .١

مشاهدة األدوية والمستحضرات الموجودة والالزمة لعالج االلتهابات مثل حقن  .٢
 .واالنالجين  –حقن الديفلوناك  –حقن البروفين ومشتقاته  –تيزونات الكور

مشاهدة المراهم الموضعية التي توضع علي أماكن االلتهابات مثل المراهم المسكنة  .٣
 .التي تحتوى علي المخدرات الموضعية مثل مشتقات البروكايين 

 .  تسجيل أسماء األدوية وطريقة استخدامها في كراسة الدروس العملية .٤

 
���G��$H'�=�אUW/KD�א<�א��وא&���وאD#��א<.�٢
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 .زيارة عيادة المدرسة أو اقرب إدارة بيطرية  .١

 –مشاهدة األدوية التي تستخدم في العمليات الجراجية مثل حقن المخدر الموضعي  .٢
 –صبغة اليود  –المطهرات كمحلول البيتادين  –التعويضية المحاليل  –الحقن المسكنة 
 .بودرة الجروح  –المراهم الموضعية التي تعالج الجروح  –محلول الديتول 

 .تسجيل أسماء المستحضرات واألدوية في كراسة الدروس العملية  .٣
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زيارة اقرب مستشفي بيطري أو تنفيذ المهارة عند وجود اصابة بالخراج في حيوانات  .١
 .المدرسة 

 .يوضع الحيوان في زناقة ويتم التحكم فيه  .٢

 .يتم فحص الحيوان وفحص مكان الخراج ولمسة وحسة  .٣

ا في وسط الخراج وفحصها بعد ذلك لمشاهدة استخدام ابره بذل حيث يتم وخزه .٤
 .الصديد 

إذا كان الخراج قد تم نضجة يتم تطهير مكانه بصبغة اليود ثم استخدام المشرط وفتحة  .٥
 .من أسفل بفتحة مناسبة ثم الضغط آلخراج الصديد ثم كحت قاعدته بمكحته الجروح 

ي الخراج يتم وضع صبغة اليود في تجويف الخراج وعمل فتيل من الشاش يدخل ف .٦
 .غياره يوميا 

 .في حالة ارتفاع الحرارة يتم حقن الحيوان بحقنة خافضة للحرارة  .٧
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 .تحضير حيوان يعاني من اإلصابة ووضعة في الزناقة  .١

 .بطن يالحظ تورم منطقة الدوش وقد يمتد الورم لل .٢

 .عند فحص الوريد الوداجي يالحظ وجود النبض به  .٣

 .عند رفع الحيوان بوضع عصا خلف الدوش ورفع الحيوان نالحظ تألمة  .٤

 .عند سماع صوت الكرش تالحظ توقفه عن الحركة   .٥

ارة تدل علي وجود مع صوت صفقد توجد أجهزة حديثة عند وضعها علي الكرش يس .٦
 مسمار وأجزاء معدنية 
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 .إحضار الحيوان ووضعة في الزناقة والتحكم فيه جيدا  .١

إحضار مسدس التجريع الخاص بالمغناطيس وهو غالباً عباره عن ذراع يؤدي دور  .٢
 .البستم يوضع فوقة المغناطيس 

 . يتم تجهيز المسدس بوضع المغناطيس فيه .٣

يتم فتح فم الحيوان ويسحب اللسان ويتم إدخال المسدس فوق اللسان في اتجاه البلعوم  .٤
. 

يقوم شخص اخر بدفع بستم المسدس حتى يدخل المغناطيس للبلعوم ويالحظ الحيوان  .٥
 .يقوم بعملية البلع 
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يقوم مدرس المادة بتحضير الشفافيات الخاصة بااللتهاب منها بين االلتهاب الحاد  •

 . وعالماته ومنها يبين االلتهاب المزمن وأعراضه وعالماته 
في حالة وجود حالة التهاب في الحيوانات كااللتهاب الضرع يتم فحص الحيوان وفحص  •

 . الضرع ومشاهدة التغيرات االلتهابية 
 
 الغيار على الجروح مهارة-٨ 

 . غسل الجرح بمحلول ملح فسيولوجى -١: خطوات المهارة
 .تطهير الجرح بالبيتادين-٣.    مسح الجرح بماء االكسجين -٢                  
 .وضع شاش فازلين معقم-٥رش الجرح ببودرة الجروح      -٤                  
فى حالة الجروح العميقة يتم -٧.       ربط الجرح بضماد مناسب-٦                  

 .خياتطها بعد تطهيرها وحقن مصل التيتانوس 
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انفصال أو انزالق  –وهذه اإلصابات  تتركز في كدمة المفصل والقوائم أو تمزق المفصل 
 .التواء أو تمزق المفصل  -زالق المفصل والتهابات المفصلانفصال أو ان -المفصل 
 : األسباب
 حادثة  –رفسة في المفصل  –وقوع علي األرض علي المفصل ( في المفصل ) خبطة ( رضي  .١
 . نزع الحيوان رجله بعنف إذا غرست في حفرة أو ربطت في حبل  .٢

أو وقوع فجأة علي  القطع الجزئي في غطاء المفصل والجلد أمام المفصل نتيجة حادثة .٣
 .األرض 

 :  راضاألع
 .عرج الحيوان بالقائمة المصابة وابتعادها عن الجسم  .١
 .ورم موضعي مع ارتفاع في درجة الحرارة وألم شديد عند جس المفصل المصاب  .٢

 .عند تحريك المفصل بثنية للخلف أو األمام يسبب ألما شديدا للحيوان  .٣

 :  العالج
 .ة ال تقل عن اسبوع الراحة التامة للحيوان لمد .١
 .مرات يوميا  ٣كمادات متبادلة من الماء البارد والدافئ  .٢

 .رباط المفصل برباط ضاغط خفيف لتقليل الحركة وتخفيف حدة االلم  .٣

 .أيام  ٣إعطاء المسكنات ومضادات االلتهاب بالحقن في العضل لمدة  .٤

 .رد برباط ضاغط محاولة رد المفصل إلي مكانة إذا كان به انزالق وتثبيته بعد ال .٥

٢. ��a$.Dא� ��,�/.Dو��א�Fهي عبارة عن جرح نافذ للمفصل مؤديا إلي خروج �:�א
 .السائل السينوفي من فتحة الجرح  

 : األسباب
 .زجاج  –سلك  –جرح نافذ في المفصل بسبب سكين  .١

 .كحت في األرض تسبب في فتح المفصل  –حادثة وسقوط علي األرض  .٢

 .ميكروبات تؤدي إلي فتح وعدوي المفصل  مضاعفات جرح غير نافذ ب .٣
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  -:  األعراض
 .عرج شديد يؤدي إلي جر الرجل علي األرض ويمشي علي ثالثة  .١
 . وجود الجرح في المفصل ويخرج منه السائل المفصلي مختلطا بالقيح  .٢

عند الفحص يتألم الحيوان ألما شديداً وتزداد كمية السائل المفصـلي الخـارج مـن     .٣
 .الجرح 

 . فاع في درجة حرارة الحيوان المصاب ارت .٤

 .في الحاالت القديمة يتورم المفصل ويزداد العرج وتسوء حالة الحيوان  .٥

 :  العالج
 : في الحاالت الحديثة   

 .الراحة التامة للحيوان  .١
الغيار علي الجرح وتنظيفه وحقن مضاد حيوي موضعي وخياطه الجرح ثم الغيـار   .٢

 يوميا

 .لتقليل الحركة ومساعدة االلتئام  ربط المفصل برباط ضاغط .٣

 .حقن المضادات الحيوية بالعضل والوريد  .٤

 .سترودية بالعضل لتقليل االلم احقن المسكنات الغير  .٥

 . يكون الغضروف قد تآكل فال يرجي شفاءها : في الحاالت القديمة 
٣. ����a$.Dא� ���:��א;��אض�وא�0/�$'$<�אD@�%��א��m�o(�אز

 هابات في الفصيلة الخيلية دون باقي الحيوانات تظهر هذه االلت
 : األسباب
 .في المفصل ) خبطات ( رضوض متكررة  .١

 .تشوهات في المفاصل   .٢

 . تقدم عمر الحيوان  .٣

 : األعراض 
 . عرج بالرجل المصابة ويزداد تدريجيا مع الوقت  .١
 .تضخم عظام المفصل  .٢

 .ل تخانة الغشاء المفصلي مع نمو زوائد عظمة بداخل المفص .٣

 .نمو عظم جديد حول المفصل  .٤

 .تيبس المفصل وقلة حركته  .٥
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 : العالج 
 .الراحة التامة للحيوان  .١
 ٣-٢استخدام مواد حراقة بتدليكها حول المفصل وربطها برباط ضاغط يستمر لمدة  .٢

 .أسبوع   

يتم فتح المفصل وإزالة الغضاريف في المفصل وتثبيته حتـى   –إذا لم يتم استجابة  .٣
 . ا يتم في الحيوانات الغالية يتمعظم وهذ

�:��am$'$<�א��Z$م�� .٤
 تذكر إصابات العظام في الحيوانات في الكسور   

 شرخ في العظام  –جرح  –هو عبارة عن قطع : الكسر 
 : األسباب
ثبه من مكان مرتفع أو ارتطامة فـي جسـم   أو خبطة نتيجة وقوع الحيوان أو و صدمة .١

 .ة ثابت أو متحرك أو رفسة أو حاث سيار

 أمراض وراثية تؤدي إلي نقص في تكوين العظام وسهولة كسرها ؟ .٢

 . نقص الكالسيوم أو فيتامين د يؤدي للين العظام والكساح وسهولة كسر العظام  .٣

 .تقدم العمر يحدث ضمور في العظام مع سهولة كسرها   .٤
 .  األورام السرطانية في العظام .٥

 : أنواع الكسور 
دث حيث ال يتم أي انفصال في العظمة وال يحدث لها وتح) شرخ ( كسور غير كاملة  .١

 .تقصير أو دوران 
وفيها تنقسم العظمة إلي جزئين أو أكثر وتصنف هذه األنواع من الكسور : كسور كاملة  .٢

 : عل حسب وضعها إلي 

 .العظمة مكسورة إلي قطعتين : كسر منفرد  . أ
 .العظمة مكسورة إلي أكثر من قطعتين : كسر متعدد  . ب

 . الجلد فوقه يكون سليم ولم يجرح : سيط كسر ب. ج
 .    الجلد فوقه مجروح : كسر مفتوح . ء
 .وفيه الجلد والعضالت واألوتار واألوعية أو األعصاب مجروحة : كسر مضاعف . هـ
 .وفيه طرفي العظمة المكسورة متداخلة في بعض : كسر مكبوس . و
 . عض وفيه طرفي العظمة المكسورة فوق ب: كسر تراكبي . ز
 . وفيه طرفي العظمة المكسورة متباعدين :كسر متباعد . س

 : األعراض 
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 .عرج شديد ال يتحمل الحيوان وضع رجلة علي األرض 
 .ورم موضعي مكان الكسر  .١

 .حركة غير طبيعية عند انثناء الرجل لالمام أو الخلف عند موضع الكسر  .٢

لكامل فقط وال تظهر في عند تحريك الرجل نسمع صوت طقطقة وخاصة في الكسر ا .٣
 .الكسر غير الكامل 

 .الم شديد أثناء حركة الرجل عند مكان الكسر  .٤

 .ذبول الحيوان واعيائة وارتفاع درجة حرارته وفقدان الشهية  .٥

 . الكشف باألشعة السينية يتضح الكسر ومواصفاته  .٦

 : العالج 
 : اإلسعافات األولية  .١

بأحد عظامة حتى نتجنب تلف  تجنب الحركة الالإرادية للحيوان المكسور . أ
 .األنسجة المحيطة بالكسر ويصبح كسرا مضاعفا  

ربط الجزء المكسور بجبيرة من الشرائح الخشبية الرقيقة لحين نقلة القرب  . ب
 .مستشفي بيطري 

 : العالج الحقيقي للكسر  .٢

إعادة اورد طرفي العظمة المكسور إلي وضعها الطبيعي بواسطة الشد والشد  . أ
 .العظمة  المضاد لطرفي

 : تثبيت الكسر بعد رجوعة بأحدي الطرق اآلتية حتى االلتئام  . ب

 ) .جبيرة ( شرائح الخشب الرقيق مع الشاش والقطن  .١
 .جبيرة من الجبس  .٢

 .رباط من الجبس مع طابات من الخشب  .٣

 .تثبيت داخلي بالشرائح البالتينية والمسامير  .٤

 .بيرة أو الجبس فيجب تغييرها المحافظة علي طريقة التثبيت وإذا تلفت الج. ج    
 .يتم المتابعة كل اسبوعين واخذ صورة اشعة سينية لمعرفة التئام الكسر . ء    
يوم تبعا لعمر الحيوان وحالة  ٣٠يوم وحتى  ٢١يتم فك الجبيرة أو الجبس من . هـ

 .  الكسر فكلما كان الحيوان صغير الحجم والعمر كان التئأم الكسر أسرع 
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 : األسباب
 .التعرض للبرد الشديد المفاجي  .١

 .عوامل رضية مثل ضرب الحيوان أو وقوعة علي األرض أو خبطة في حادث سيارة  .٢



 ١٦٩

 .بعض الطفيليات التي توجد في العضالت  .٣

 :األعراض 
 .وجود األلم بالعضلة المصابة ودائما تكون في غالبية العضالت  .١
من اإلسطبل وتلـين   هوخاصا صباحا عند خروج) تكتيفة ( عوبة حركة الحيوان ص .٢

 .وتختفي بعد مشي الحيوان وعمله 

 .في الحاالت المزمنة يحدث ضمور للعضالت وخاصة عضالت الكتف والفخذ  .٣

 : العالج 
 .إزالة السبب الرئيسي إذا كان ضرب الحيوان أو البرد  .١
 .ين الراحة التامة للحيوان لمدة اسبوع .٢

 .كمادات دافئة وباردة للعضالت حتى تلين وتختفي حدة االلم  .٣

 .أيام  ٥ – ٣إعطاء المسكنات ومضادات االلتهابات لمدة  .٤

 .في الحاالت المزمنة يتم تدليك العضالت بالجرافة  .٥
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 : ة تحدث نتيجة عدم القدرة علي انقباض العضالت وأنواعه هي حالة مرضي: الشلل  •
 .خاص بمجموعة من العضالت مثل الوجة : شلل موضعي  .١
 .شلل نصفي خاص بالنصف الجانبي للحيوان  .٢

 .شلل خلفي خاص بالقوائم الحلفية  .٣

 .شلل كلي في القوائم األربعة      .٤

 : األسباب 
وان فترة علي جانبة علـي األرض  رض بمنطقة العصيب الموضعي مثل رقود الحي .١

 .فيحدث شلل بأحد القوائم أو الوجة 
 .رض بالمخ أو العمود الفقري  .٢

 .من حادث  قطع أو جرح يصل للعصب .٣

 .احد األورام أو النزيف في المخ أو العمود الفقري  .٤

 : العالج 
 .إزالة السبب الرئيسي  .١
 : في حالة الشلل الموضعي  .٢

 .لكهربائية التدليك في المكان والجلسات ا . أ
 .  إعطاء الحيوان مضاد التهابات  . ب
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 .لتنشيط األعصاب  ١٢إعطاء فيتامين ب  .٣

في حالة الشلل النصفي أو الخلفي أو الكلي ينصح بذبح الحيوان إذا كان من الماشية  .٤
 .وإعدامه إذا كان من الخيول لعدم جدوى العالج  

٧�.����RH+ق��Mא���ج�و��:�
شوة في احد القوائم أو أكثر أثناء وقوف الحيوان أو أثناء  هو ظهور األلم أو الت: العرج 

 . سيرة أو جريانه 
 : األسباب
 . التهاب العضالت  .١

 .التهاب المفاصل واألربطة وفتح المفصل  .٢

 .التهاب أو قطع االوتار  .٣

 .شلل األعصاب  .٤

 .إصابات العظام وخاصة الكسور بانواعها  .٥

 .التهابات األكياس الزاللية العميقة  .٦

 .ائد العظمية عند تقدم السن  الزو .٧

 .إصابات الحوافر واالظالف   .٨
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أحيانا يكون سهال وواضحا معرفة السبب بالعين المجردة وفي غالبية : تشخيص العرج  •
 : اإلصابة يصعب التشخيص ويحتاج إلي معرفة 

يفحص الحيوان بالنظر أثناء وقوفه وسيره : أي قائمة من األربع يعرج بها الحيوان  .١
وحظ رفع احد القوائم أو غير محمل عليها وتكون مثبته فهذا دليل علي أن هذه فإذا ل

 .القائمة بها عرج 
يسأل صاحب الحيوان عند تاريخ وأسـباب ظهـور   : في هذه القائمة : مكان العرج  .٢

المرض وتحسس القائمة في كل مكان ابتداء من الحافر حتى الكتـف أو الحـوض   
ارتفاع درجة الحـرارة واحسـاس بـااللم     – ويفحص أي تغير في المكان من ورم

 .فيكون هذا هو المكان المصاب 

يجب التعرف عليه من خالل اإلصابات العديدة التـي تـؤدي إلـي    : طبيعة المرض  .٣
 .العرج وأيضا باالستعانة بطرق التشخيص المختلفة من اشعات وتحاليل 
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 .وضع احد الحيوانات في الزناقة والتحكم فيه جيدا  .١

 .فحص القائمة األمامية اليمني واليسري  .٢

 .تحديد مكان عظمة الوظيف األمامي  .٣

جس المنطقة خلف الوظيف حيث يوجد بها وتر هو من أهم اوتار القائمة األمامية  .٤
 .تهابه يسبب العرج ال
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نفس الخطوات السابقة تحسس وتر خلف الوظيف الخلفي والتعرف علي وتـر اكـيلس   

 .المتصل بمفصل الساق 
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في شفافيات أو افالم أو في عينة عظام محضرة في المجـزر حيـث يشـاهد نهايـات     
عظمتين واالوتار التي تربط العظام والغشاء السينوفي واوتـار العضـالت التـي تمـر     

 .بالمفصل 
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�وא�c\�א��%6KDא���+�R/Kم� �+��6Kא��0

�
٥�.������a$.D$!�א���5�א�*��"ج�א�/�_�+�G��$H��

−−−−−−−−−−−−�
سكن اللتهاب المفاصل ومراهم اخري لعالج التهاب مشاركة مدرس المادة في تركيب مرهم م

المفاصل المزمن مثل مرهم اليود والتدريب علي وزن المواد الخام التي يتركب منها المرهم 
وكيفية خلط المواد في الهاون الصيني بسكينة المراهم ثم تعبئة في برطمان زجاجي تمهيدا 

 . الستخدامه 

�
٦�.'$az0$<�א,� �J�����'�G��$H������2�K6�$א�/

−−−−−−−−−−−−�
مشاهدة إعطاء المسكنات الالزمة  –مشاهدة أفالم متحركة عن التصرف في حاالت الكسور 

 . مشاهدة صور لألشعة للعظام المكسورة  –مشاهدة عمل الجبائر  –لتخفيف األلم 
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١. ��R/א�� ����R/KDא<�א�UW/KDאع�א�����:�
 : التخدير الموضعي . ١

 ) .رش ( مواد توضع علي المكان تبرده لدرجة التجميد مثل كلوريد االيثيل . أ     
 .حقن تحت الجلد أو في العضل %  ٤-٢هيدرو كلوريد البروكايين . ب     
ومنه قطرة للعين كمخدر % ٢منه حقن ) زيلوكايين ( هيدرو كلوريد اليجنوكايين . ج  

 . و مرهم يوضع كمخدر علي األماكن القرحية المؤلمة ومنه جل أ
 : التخدير العام . ٢
 . باربتيورات والكيبتامين والديازيبام  –زيالزينه : مواد تستخدم للحقن مثل . أ    
 .الفلوثان وااليزوفلوران  –مواد تستخدم عن طريق االستنشاق مثل االيثير . ب    

 : : : : جرتات الكبرية جرتات الكبرية جرتات الكبرية جرتات الكبرية العمليات اجلراحية يف البطن للمالعمليات اجلراحية يف البطن للمالعمليات اجلراحية يف البطن للمالعمليات اجلراحية يف البطن للم ....٢٢٢٢

واسبابها وجود اشياء غريبة دخلت الكرش والشبكية مثل : عملية فتح الكرش  . أ
 –لكمة الشديدة التي ال تستجيب للعالجات ال –المسامير واالسالك واإلبر والحبال 

 ) .أكل مختلط بالغازات ( النفاخ الرغوي    
 وضع الحيوان في زناقة  .١
) الخاصرة اليسري ( طقة الجوعة اليسري للحيوان حلق مكان العملية الذي يقع في من .٢

. 

 . تو االبيض والبيتادين ريطهر المكان بعد الحالقة بالسب .٣

 .تحقن مخدر موضعي في المكان الذي سوف يتم فتحة للعملية  .٤

سم ثم يتم فتح ١٠يعمل شق طولي في الجلد موازي للضلع االخير طولة حوالي  .٥
 .شقة أيضا عندئذ نري الكرش طبقات العضالت حتى نصل للبريتون فن

يثبت جهاز فنجارت في المكان بواسطته يتم تثبيت الكرش وفتحة واخراج جزء من  .٦
محتوياته حتى يسهل فحصة كما يمكن فحص المحتويات وجدار الكرش والشبكية 
 .واخراج األجسام الغريبة وتقليل كمية المحتويات في حاالت النفاخ الرغوي واللكمة 

تي الجرح بعد انتهاء الفحص وإزالة السبب ثم خياطة الكرش فالبريتون يتم تنظيف حاف .٧
ثم العضالت وتحت الجلد واخيرا الجلد كل طبقة بنوعية خاصة من الخياطة والخيوط 

 .واإلبر 

 .أيام  ٥حقن الحيوان مضادات حيوية لمدة  .٨

قنا حتى إعطاء الحيوان محاليل مثل الجلوكوز والملح في األيام األولي من العملية ح .٩
 .      أيام  ١٠يعود الحيوان لطبيعته في تناول العالئق يتم فك الغرز من الجلد بعد 
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 : عملية تصنيع ناسور اصطناعي للكرش  . ب

 :  األسباب 
 .اخذ عينات منها عند إجراء بعض التجارب علي الحيوانات  .١
 .إعطاء أدوية أو منشطات للكرش مباشرة من هذه الفتحة  .٢

 التجهيز كما سبق في  عملية فتح الكرش  –التخدير  –كان الم:  العملية
 سم تقريبا  ١٠سم إلي ٢٠يقل طول الشق في البطن من  .١
بعد فتح الكرش وتفريغ جزء من محتوياته يتم تركيب األنبوبة الدائرية الخاصة لهذه  .٢

 .الفتحة حيث يتم تثبيتها في الكرش من الداخل والجلد من الخارج 

األنبوبة يتم تثبيت الكرش دائريا بالغرز مع الجلد الذي يتم قطع إذا لم تتوفر هذه  .٣
جزء منه حيث يصبح دائري ويتصل الكرش مباشرة بالجلد وتصبح هذه الفتحة مثل 

 .ناسور الكرش 

 .أيام  ٥إعطاء الحيوان المضادات الحيوية لمدة  .٤

ب فيتم فك يطهر الجرح يوميا لمدة أسبوع وإذا كان هناك الطريقة التي بدون األنبو .٥
 .  ايام ١٠الغرز بعد 

 :� �א�#7\�����dא<�א�����Goא�����$<�אF�א,���    .٣

 : عملية فتح البطن من الخاصرة    . أ

 : األسباب 
 .األكياس البالستيك  –األجسام الغريبة في المعدة مثل االحبال  .١
 ) .والدة قيصرية ( عسر الوالدة  .٢

 .انفجار المثانة في حاالت حصر البول  .٣

 :  يقةالطر
 .يتم رقاد الحيوان علي الناحية اليمني حيث تصبح الناحية اليسري العلي  .١
يتم تجهيز الخاصرة اليسري من حالقة وتطهير وتخدير موضعي مكان الفتح أو  .٢

 .الشق الذي يكون مائال إلي أسفل والخلف 

سم حسب حجم الجسم الغريب أو ١٥-١٠يبدأ الفتح خلف الضلع األخيره تقريبا من  .٣
 .ولود الم

 .يستمر الفتح من الجلد للعضالت فالبريتون وعنئذ نصل التجويف البطنى  .٤

 .يتم فتح الكرش أو الرحم أو المثانة علي حسب المطلوب  .٥

بعد التعامل المطلوب يتم خياطة التجويف فالبريتون فالعضالت فالجلد كال بطريقته  .٦
 .ونوع الخيط وطريقة الخياطة 
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 .أيام  ٥ائية لمدة ال تقل عن إعطاء المضادات الحيوية الوق .٧

 .التطهير يوميا علي الجرح بالمطهرات مثل البيتادين  .٨

 .         أيام  ١٠فك الغرز بعد  .٩

 : : : :         عملية الفتق السريعملية الفتق السريعملية الفتق السريعملية الفتق السري ....    بببب

وجود ورم منذ الوالدة في مكان السرة بالضغط علية أو نوم الحيوان علي  .١
 .ظهرة يختفي الورم 

حدوثها شائعا  –كان الحبل السري أسبابة دائما وراثية ضعف في قفل السرة م .٢
في العجول الحيوانات حديثة الوالدة وقلما تحدث في األغنام والماعز أو 

 .الكالب والقطط 

 : العملية 
تخدير عام في األمهار والحيوانات الصغيرة ولكن في العجول واألغنام والماعز ممكن  .١

 .تحت تأثير البنج الموضعي مع المهدآت 

 .علي ظهرة وربط في هذا الوضع بالحبال  يتم ترقيد الحيوان .٢

 .تجهيز مكان السرة بالحالقة والغسيل والتطهير بالكحول والبيتادين  .٣

يتم عمل شق بيضاوي في الجلد حول السرة وتسلك هذه الجزئية من الجلد وتستبعد  .٤
 ) .البريتون ( عنئذ يظهر الجزء الداخلي للفتاق 

تخيط فتحة الفتاق بخيوط النايلون التي ال يسلك البريتون ويتم ادخاله في البطن و .٥
 .تمتص حتى يلتئم الفتاق 

 .تخاط األنسجة تحت الجلد بالخيوط الداخلية ثم يخاط الجلد بالخيوط الخارجية  .٦

 .أيام  ٧ – ٥إعطاء المضادات الحيوية لمدة  .٧

 .إعطاء مضادات التيتانوس لالمهار واألغنام والماعز  .٨

 . تطهير الجرح يوميا بالبيتادين .٩

 .أيام    ١٠ – ٨فك الغرز بعد  .١٠

 :� �א�U�ع���א�����$<�אF�א,���    .٤

 .ودهس حيوان علي الحلمة  –وسببها األسالك الشائكة : جروح الضرع والحلمة     . أ

 .جرح في الجلد فقط غير نافذ وجرح نافذ يخرج منه اللبن :  راضاألع
 : إذا كان الجرح حديثا :  العالج
 .ة ثم الخارجية في حالة الجرح النافذ خياطة الطبقات الداخلي .١
 .خياطة الجلد فقط في حالة الجرح غير النافذ  .٢
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إذا كان الجرح قد يما فيتم الغيار حتى يتجفف الضرع ويختفي اللبن وعنئذ يتم تجديد هذا  -
 الناسور وخياطته 

 : الحلمات الغير مثقوبة أو انسدادها . ب
 .من أول حلبة سبب وراثي ويتم اكتشافها . ١:  والسبب

 مكتسبة بعد أكثر من موسم حليب قد يوجد به سده أو حصوة أو تليف يضيقها . ٢ 
 :  العالج
ويوضع  ١٦الحاالت الوراثية بعد تطهير طرف الحلمة يتم ثقب المكان بأبرة مقاس  .١

 .في الثقب سداده حلمة تزال وتوضع بعد كل حلبة لمدة أسبوع 
الموجودة ووضع سداده في فتحة الحلمة الضيقة  إزالة الحصوة: الحاالت المكتسبة  .٢

 . وتزال عند كل حلبة لمدة أسبوع 

يحدث نتيجة تهيج جلد الحلمات من الرضاعة أو الحلب العنيف حيث : تقرح الحلمات * 
 .تتورم الحلمة وتصبح حساسة جدا ومؤلمة عند اللمس ويصعب الحالبة 

 :  العالج
 .تجفيف الحلمة بعد كل حالبة  .١
 .سحوق اكسيد الزنك مع زيت السمك وضع م .٢

 وضع مرهم البانثيمول  .٣

تظهر أجزاء مستديرة بنية اللون ويفرز تحتها صديد : تنكرز جلد الضرع والحلمة * 
 .تأخير العالج تنتشر وتكبر حجم هذه البقعة الميته إلي أن تشمل الحلمة كلها أو الضرع بو

 :  العالج
 .ترقيد الحيوان وتكتيفة  .١
 .للحيوان  إعطاء مهدي .٢

 .نبت الحلمة محقن مخدر موضعي في  .٣

 .كحت البقعة والغيار عليها ووضع مطهر وعمل رباط خاص  .٤

استئصال الحلمة إذا انتشر التنكرز والموات في غالبية أنسجة الحلمة ووقف النزيف  .٥
 .الحادث واعطاء المطهرات الالزمة ومرهم مضاد حيوي علي المكان 

أيام باإلضافة إلي حقن مضاد حيوي  ٥- ٣مدة حقن المضاد الحيوي بالعضل ل .٦
 .أيام  ٣بالضرع 
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٥. �>$��� :�אF�$ز�א�/�����8$%

 : عملية الخصي في المجترات ومضاعفاتها * 
 : أسباب الخصي 

 .ئة الذكور وتقليل حركتها وبالتالي تحسين إنتاج اللحم لتهد .١
 .وفتاق  بعض األورام في الخصية من التهابات وخراريج واورام سرطانية .٢

 :  العملية
 . وي ي عنق غشاء الخصية وفي الحبل المنالتخدير الموضعي ف .١

 :الطريقة 
رج اوفيها ال يفتح الجلد ولكن يتم هرس الحبل المنوي من الخ:  الطريقة الغير دموية  . أ

ة ثم تطهير مكان الهرس بصبغة يفوق الجلد بواسطة الة البرد يزو لمدة دقائق لكل خص
 . دين اليود أو البيتا

ويربط  –ن لجلد في كل خصية وتسليكها من الصفوفيها يتم فتح ا: الطريقة الجراحية  . ب
الحبل المنوي بواسطة خيط داخلي من معدة القط ثم يقطع الحبل المنوي أسفل الربط 

أيام واعطاء مصل التيتانوس لالغنام والماعز  ٥ – ٣ويعطي مضاد حيوي بالحقن من  
. 

 : في الطريقة الغير دموية :  مضاعفات عملية الخصي* 
 ) .مرات يوميا  ٣( تورم الخصية ويزول الورم مع الوقت أو باستعمال الماء البارد  .١

عدم هدوء الحيوان وذلك لفشل عملية الخصي حيث يجب تكرار هرس الحبل  .٢
 .المنوي
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زيارة اقرب مستشفي بيطري ومشاهدة عينات مـن اإلبـر المسـتديرة والمثلثـة      .١
 .والطويلة والقصيرة ومعرفة مقاس كل منها 

مشاهدة الخيوط الجراحية ومنها مشاهدة األنابيب التي تحتوي علي خيط معدة القط  .٢
 .ومشاهدة الخيوط الحرير 

 . يوط قبل العمليات مع مدرس الحصة مناقشة عملية تعقيم وتطهير اإلبر والخ .٣

 
٢�.�����Dא���R/א��������G��$H��

��א��$م�������R/�5��$8א�������J��/وא��
−−−−−−−−−−−−�

مشاهدة فيلم عن عمليات التخدير الموضعي والعام وإحضار حيوان ووضـعه فـي    .١
ح طرق الزناقة والتعليم بالقلم علي مكان احد العمليات مثل عملية فتح الكرش وشر

 . إعطاء المخدر تحت الجلد في مكان العملية في عدة أماكن  

مشاهدة طريقة إعطاء المخدر العام في الوريد أو المخدر الذي يعطي عـن طريـق    .٢
 .االستنشاق 

�
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 .تجهيز وسادة بكسوة من المشمع  .١
ب علي خياطة الشقوق التي صنعها المدرس بـالطرق المختلفـة مثـل    تدريب الطال .٢

 .غرزة المنجد المستمرة وغرزة المنجد المقطعة والغرزة العادية المستمرة 

�
�

٤�.����RH/א;`���א��������.�_�G��$H��
�و��oUא;("م�و��oUא��cא�$<�;�2�a��Oא;`���������

−−−−−−−−−−−−�
ملحق بأحد كليات الطب البيطري ومشـاهدة كيفيـة   ي زيارة اقرب مستشفي بيطر -

 . الجراحةعمل االشعات في قسم 
 .مشاهدة تحضير االفالم والحيوانات لعمل االشعة  -



 ١٨٣

�:���H$_��אc$(��وא�����Z:��א�K$دس�א�$7!�✍✍✍✍
١. ��)$cא�(�H+�:  ويوجد شرخ سطحي أو  –كامال أو غير كامل  شرخ في جدار الحافرهو

�صابات في الخيول عميق وتكثر هذه اإل
 : األسباب 

تركيــب حــدوة . ٣ ضعف وراثي في تركيب الحافر . ٢  رضي في الحافر . ١
 خطأ 
 : العالج 

 .يقشر جانبي الشرخ بسكينة الحافر  .١
 .يقشر الحافر أعلي منطقة الشرخ في شكل نصف دائرة  .٢

 .يضم الشرخ تحت نصف الدائرة بمسماري حافر أو بواسطة دباسة مخصوصة  .٣

 .الشرخ حتى نمنع فتح الشرخ  بأربعة زوائد كل اثنين علي جانبيحدوة مزودة  تركيب .٤

 .دهان الحافر بالقطران حتى ال يجف الحافر وذلك لمدة اسبوعين  .٥

٢. ��)$cهو إصابة في نسر الحافر في الفصيلة الخيلية وخصوصا في األرجل  :�+�.\�א
 .ضمور في النسر الخلفية وتتميز بوجود افرازات سوداء ذات رائحة كريهة و

 : األسباب 
 .الرطوبة وعدم نظافة اإلسطبل من من البول والروث  .١
 .ترك الحيوان لمدة طويلة في اإلسطبل بدون رياضة  .٢

 .ضمور نسر الحافر  .٣

 : العالج 
 .إزالة األجزاء التالفة من نسر الحافر بسكينة الحافر  .١
ويربط % ١٠الفورمالين غسل النسر والحافر بيرمنجنات البوتاسيوم وصبغة اليود ثم  .٢

 .الحافر بعد وضع بودرة الحافر 

 .استمرار هذه العملية يوم بعد يوم حتى نتغلب علي اإلصابة  .٣

 .تركيب حدوة للحافر تحتها قطعة لباد أو كاوتش  .٤

 .أيام  ٥ – ٣إعطاء مضاد حيوي بالحقن لمدة  .٥

٣�.�����)$�cجانـب الحـافر   هو إصابة تحدث في الزاوية المحصورة بين النسر و :�د����א
وفيها تظهر بقعة سوداء مبتلة وبالضغط عليها أو كحتها يبرز صديد ذو رائحـة كريهـة   

 .اخضر مع فقاعات 
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 ١٨٥

 : األسباب 
 .كدمة في هذه الزاوية من حصوة أو زلطة  .١
 .العمل علي ارض صلبة باستمرار وبدون حدوه  .٢

 . ضمور نسر الحافر .٣

 : العالج 

لفة حتى نصل لالنسجة السليمة التي تنزف دما كحت الدمل وما حولة من أنسجة تا .١
 .نظيفا 

 .وضع المطهرات مثل صبغة اليود علي المكان  .٢

 .وضع بوردة الحافر علي مكان الكحت وربط الحافر  .٣

 .الغيار علي الحافر يوم بعد يوم لمدة أسبوع حتى نتغلب علي اإلصابة  .٤

 .تركيب حدوة مقفولة تحتها لباد أو كاوتش  .٥

 .أيام  ٥ – ٣ي حقن إعطاء مضاد حيو .٦

 .إعطاء مصل التيتانوس  .٧

٤�.�����)$�c�2$א��K��:    هو دخول مسمار أو ابره أو سلك أو قطعة حديد حادة فـي الجـزء
 .السفلي للحافر 
  :א;��אض�

 . عرج شديد مع رفع رجل الحيوان من األرض  .١
 .عند فحص الحافر أحيانا نجد المسمار أو االبرة  .٢

 .حافر وجود رشح صديدي مكان ثقب ال .٣

 .ارتفاع درجة حرارة الجسم  .٤

 .أحيانا إذا أهملت الحالة فيصاب الحيوان بالتيتانوس .٥

 : العالج 
 ... ) .إبرة  -مسمار ( إزالة المسبب  .١
 .كحت مكان الثقب وإزالة األنسجة التالفة حتى نصل إلي األنسجة السليمة النازفة  .٢

 .وضع صبغة يود كمطهر علي مكان الكحت  .٣

 .ر في المكان ورباط الحافر وضع بودرة الحاف .٤

 .الغيار علي الحافر يوم بعد يوم لمدة أسبوع  .٥

 .تركيب حدوه مقفولة وتحتها لباد أو كاوتش  .٦

 . أيام  ٥-٣إعطاء مضاد حيوي حقناً لمدة  .٧

 .إعطاء مصل التيتانوس  .٨
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٥�.�����`$Dא� ���Z4�,������א��:  
لتي تظـل فتـرة طويلـة فـي     تحدث هذه اإلصابة في األبقار المستوردة وخصوصا ا �

 اإلسطبالت 

وتحدث اإلصابة في الظلف الخارجي لألرجل الخلفية والظلف الداخلي لألرجل األمامية  �
. 

 .يرتعش الحيوان وتظهر عليه عالمات العرج أثناء الحلب واألكل  �

 .يحمل الحيوان أثناء السير علي مقدم الظلف  �

 . يزداد العرج عند ارتطام الحافر بجسم صلب  �

فحص الجزء السفلي للظلف نجد اإلصابة عبارة عن تغير لون الظلـف فـي مكـان    ب �
 . القرحة إلي بقعة سوداء بإزالتها يظهر الصديد 

  :א��"ج��
 .لم بواسطة سكينة الحافر يرقد الحيوان ويكشف الظلف ويق .١

 .يزال ويكحت الجزء المصاب واالنسجة التالفة  .٢

 .هر المكان بصبغة اليود يط .٣

 .الحافر في مكان اإلصابة  توضع بودرة .٤

 .يربط الظلفين مع وضع قطعة خشب تحت الظلف السليم حتى تقلل االلم  .٥

 .الغيار يوم بعد يوم لمدة اسبوعين  .٦

 .أيام  ٥ – ٣حقن مضاد حيوي في العضل لمدة  .٧

  :�א��,$س���.�٦
هو عبارة عن التهاب حاد يحدث بين الظلفين وأعلي الظلف نتيجة عدوى ميكروبيـة   �

والسبب الرئيسـي هـو اإلصـابة    . يز بوجود خراريج منشرة وتنكرز ونواسير وتتم
 .بميكروب الفطر الشعاعي التنكرزي واحيانا اإلصابة من مضاعفات الحمي القالعية 

ارتفـاع   –) التهابـات   –خراريج ( تظهر اإلصابة بين الظلفين ومنبت الظلف :  راضاألع
 .بة العرج في المزرعة النها عدوى ميكروبية  ارتفاع نس –درجة الحرارة وفقدان الشهية 
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 : العالج 
 .عزل الحيوانات المصابة وعالجها كحاالت فردية  .١
 .رش الجير الحي في األرضيات باإلضافة إلي المطهرات  .٢

وضع المطهرات مثل الفورمالين والفنيك في مداخل اإلسطبالت كـي تمـر عليهـا     .٣
 .لحالبة الحيوانات أثناء الدخول والخروج وأثناء ا

الغيار علي كل هذه اإلصابات بالمطهرات والمضادات الحيوية الموضـعية وربـط    .٤
 . الرجل 

 .حقن مضاد حيوي لمدة ال تقل عن اسبوعين  .٥

٧�.����)$cא¡"ع�א�:  
ومسببة اإلصابة بقرحة الظلف واإلصابة بالحمي القالعية واهـم األعـراض انخـالع     �

عمل عالجات موضعية والغيار علـي   –طبالت الظلف في الماشية والعالج نظافة اإلس
 . المكان مع ربط الظلف 

 : البد من تواجد اآلتي : أساسيات عالج مشاكل الحافر * 
 .سكينة حافر يمين وشمال . ١
 .مجس للحافر . ٢
 . منكاش لتنظيف الحافر . ٣
 ) فورمالين  –صبغة يود ( مطهرات للحافر . ٤
 ) .حمض تنيك + اوكسيد زنك +  بنسلين+ سلفا ( بودرة الحافر . ٥
 .بالستر للرباط + قطن + شاش . ٦
 . قطران  . ٧

 
 
 

 
 
 
 

�
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<<íé×ÛÃÖ]<l^fè…‚jÖ]æ<Œæ…‚Ö]<
<

�

١�.�������)$cא�SW)�G2$���
−−−−−−−−−−−−�

�:��אD�O�G2$#�א<�*�
 .وضع الحيوان في زناقة . ١
شقي الظلف وكـذلك   كسر الرجل األمامية اليمني وفحص الكالف وفحص المكان بين. ٢

 .للرجل اليسري 
رفع الرجل اليمني الخلفية وفحص الظلف والضغط علي المنطقة بين الظلفين وتكرار . ٣

 .ذلك في الرجل اليسري 
 .تسجيل أي تغيرات في الظلف في كراسة الدروس العملية . ٤
 

٢�.�������)$cא���Z%+�G2$���
−−−−−−−−−−−−�

�:��אD�O�G2$#�א<�*�
 .حيوان في زناقة والتحكم فيه جيدا وضع ال. ١
 .رفع األرجل واحده بعد األخرى مع تنظيفها بمنكاش الحافر . ٢
وممكن دهان الحافر % ١٠قد يتم تطهير الحافر أو األظالف بمطهر مثل الفورمالين . ٣

 .واالظالف من الخارج بالقطران البرقي كوقاية 
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٣�.��������)$cא�>$'$aא��������2$א�G2$���
−−−−−−−−−−−−�

�:��אD�O�G2$#�א<�*�
 .وضع المصاب في الزناقة والتحكم فيه . ١
 .رفع القائمة المصابة وثنيها لفحص اإلصابة وتحديد نوعيتها . ٢
 .استخدام سكينة الحافر في قشط االنسجة التالفة . ٣
 .كحت مكان اإلصابة حتى يتزل دم نظيف . ٤
 .ط معقم وضع بودرة الحافر وربط الحافر بربا. ٥
 .أيام وحقن مصل التيتانوس  ٥ – ٣حقن مضاد حيوي . ٦
 

٤�.��������)$cא��_$H�� "/��>$��2;א�@��A�G2$���
−−−−−−−−−−−−�

�:��אD�O�G2$#�א<�*�
 .أرضيات اإلسطبل من الروث والبول  ةتقوم مجموعة من الطالب بنظاف. ١
 .غسل األرضيات بمحلول مطهر من الفنيك . ٢
 .درة جير حي علي األرضية رش بو. ٣
عمل حوض به مطهر علي باب اإلسطبل لتغطيس أرجل الحيوانات أثنـاء الـدخول   . ٤

 .والخروج  
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<†Ò„i<†Ò„i<†Ò„i<†Ò„i<<<<
 
 
 

 
 .أجزاء جهاز الحركة العظام والمفاصل والعضالت  •

 .توجد أدوات هامة للجراحة في العيادات البيطرية كالمشارط والجفوت والمقصات  •

 .ر باشكال مختلفة لخياطة الجروح كما يوجد أنواع مختلفة من الخيوط توجد اب •

 .توجد عدة وسال لتعقيم األدوات الجراحية كفرن الهواء الساخن واالوتوكالف  •

 .للجروح أنواع مختلفة ولها مضاعفات مثل النزيف واإلصابة بالتيتانوس  •

في الخيل وجروح  توجد أنواع هامة من الجروح تصيب لحيوانات مثل جروح الرقبة •
 .  اإلذن في الماشية 

 .من طرق وقف النزيف وسائل حرارية ووسائل جراحية وكيمائية  •

 .من أعراض االلتهاب األلم والورم والسخونة  •

 .من أهم أعراض إصابة المفاصل العرج وتجد طرق عديدة لتشخيص العرج  •

ية فتح الكرش يوجد تخدير موضعي واخر عام ومن أهم العمليات التي تجري للماش •
 .والفتاق السري واستئصال الحلمات وعملية الخصي 

انخالع  –تعفن الحافر دمل الحافر  –تشقق الحافر : من أهم المشاكل التي تصيب الحافر  •
 . الحافر وتوجد أساسيات لعالج المشاكل مثل تواجد بودرة الحافر في العيادات البيطرية 
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<ÜèçÏjÖ]<ÜèçÏjÖ]<ÜèçÏjÖ]<ÜèçÏjÖ]<<<<<<<<
 
 

 م المقدمة في الماشية  ؟ اذكر أجزاء عظا. أ: ١س
 اذكر تركيب المفصل ؟ . ب 
 
 ما هي أهم الجروح الشائعة في الخيل والماشية  ؟. أ. ٢س
 وما هي أهم مضاعفات الجروح ؟   –عدد خمس من أنواع الجروح . ب 
 
ما هي أهم طرق وقف النزيف ؟ وماذا تعرف عن نزيف االنف وكيف يتم عالجه . أ. ٣س
 ؟
  
 .............، ...............، ........من أهم أعراض االلتهاب : أتي أكمل ما ي. ٤س

ويتم عمل عملية فتح ................. ، ............ ومن أسباب الكسور في الحيوانات 
 ................... ، ............... الكرش لسبب 

 
............. ،.............، .........من أهم المشاكل التي يتعرض لها الحافر : ٥س

 .ومن أساسيات عالج مشاكل الحافر 
 
كما يتم خياطة الجروح ............ يتم القيام بعملية خصي الذكور باستخدام آلة . ٦س١

أما الجلد فيخاط بخيط مصنوع من .............. الداخلية باستخدام خيط من معده 
.......... 
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<<<<
 

 
�:�'���د2א����8א�א�$7!��6ن�א�#$�4�5$د2א�����

 . معرفة تشريح الضرع  �

 .معرفة التشوهات التي تحدث في الضروع  �

 .معرفة ومشاهدة أمراض الضرع  �

 .عمل االختبارات الخاصة الكتشاف التهاب الضرع  �

 .معرفة عيوب اللبن وشوائبة  �

 . فحص الضرع والحلمات �

 .عالج أمراض الضرع  �

 . غسل معدات الحلب والعناية الصحية بالمحالب اآللية  �
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<ì‚uçÖ]<ì‚uçÖ]<ì‚uçÖ]<ì‚uçÖ]<í‰�^ŠÖ]<í‰�^ŠÖ]<í‰�^ŠÖ]<í‰�^ŠÖ]<<<<<<<<
<Å†–Ö]<ØÒ^�Úæ<š]†Ú_<Å†–Ö]<ØÒ^�Úæ<š]†Ú_<Å†–Ö]<ØÒ^�Úæ<š]†Ú_<Å†–Ö]<ØÒ^�Úæ<š]†Ú_<<<<

<<<<
���:�א�$7!�א;ول��Pא��Gو�א����ع��Uא����H+��:�

�:��א�Dאa.$<�אU�����g2$Y�ع� •
الفخدين ويتكون من أربعة غدد لبنية يتصل بكل منها يشغل الضرع المنطقة األربيه ما بين 

إلي نصفين أيمن وأيسر ومن الداخل ينقسم إلـي قسـمين أمـامي     احلمة وينقسم خارجي
وكل ربع يعمل مستقال ويختلف % ٦٠من حجم الضرع والخلفي % ٤٠وخلفي واألمامي 

دد مرات الحمل وزن الضرع تبعا لعمر الحيوان ونوعه ومرحلة اإلنتاج ونوع الحالبة وع
ر بينما في حالة امتالءه باللبن كجم في األبقا ٣٥-١٠ووزن الضرع فارغا يتراوح ما بين 

 . كجم ٦٥صل إلي ي
ويعلق الضرع بالبطن بواسطة مجموعة من األربطة الداخلية ويساعدها الجلد من الخارج 

االسطواني  والحلمات هي مكان خروج اللبن وتختلف في الماشية من الشكل المخروطي أو
والحلمات الخلفية أقصر والحلمات الطبيعية ذات شكل اسطواني ووضعها عمـودي علـي   
الضرع والمسافات بينها متناسبة وطبيعية ويظهر أمام الضرع من الناحية البطنيه وعـاء  

 .دموي ضخم يسمي وريد اللبن 

 :�א�Dאa.$<�א��אU������O�ع� •

ة وهي النسيج االفرازي ومتصل بكل غدة قناة يتكون كل ربع من مجموعة من الغدد اللبني
لبنية صغيرة وهذه القنوات تصب في قناة لبنية كبيرة وهي تصيب في مخزن الضرع الذي 

ثـم   –يصب في مخزن الحلمة وبين المخزنين صمام ويوجد صمام يغلق خزان الحلمـة  
من الـداخل   توجد قناة الحلمة وحولها عضلة عاصرة ثم فتحة الحلمة وتغلف قناة الحلمة

خاليا تنتج مادة شمعية تحتوي علي ما يشبه المضاد الحيوي هذه المادة تساعد علي غلق 
 . قناة وفتحة  الحلمة بعد عملية الحلب 

• ��� :�א��א_��5א��א�

الجلد وهو يحمي الغدد الداخلية ويرتبط بنسيج ضام رقيق مع الضرع واألربـاع تـرتبط   
وجد أربطة معلقة جانبية وهي نسيج ليفي غير مرن ت –بنسيج ضام كثيف مع جدار البطن 

 وتمتد أعلي وخلف الضرع من الجانبين حتى تصل للرباط المعلق األوسط في الضرع 
 �
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 :�אF�$ز�א���$&�� •

يدخل الدم عن طريق شريانين ينفذان من جدار البطن عبر الحلقة االربية وعند دخولهمـا  
نقسامهما إلي اصغر فاصغر ليتم توصيل الدم إلي الضرع يسميان الشريانين الثدييان ويتم أ

ويتجمع الدم من الشعرات الدموية ليشكل األوردة التي تتجمع وتشكل  –كل خاليا الضرع 
لتر من  ٥٠٠وريد اللبن الذي يشاهد أسفل البطن ويحتاج إنتاج لتر من اللبن إلي جريان 

 .  الدم خالل الضرع 
• � � :�אF�$ز�א��

ية حسية صادرة وواردة وتنظم األعصاب الحركية جريان الدم والمـد  يتضمن أليافا عصب
العصبي للعضالت الملساء المحيطة بقنوات اللبن والعضلة العاصرة بالحلمة والمستقبالت 

 . العصبية لأللم والحرارة واللمس موجودة في جلد الحلمة 
• ��<�Pز��%4א<�א�$�g�: 

من الغدد اللبنية وتنتهي في قنـاة الحلمـة   يتكون من سلسلة من القنوات اإلخراجية تبدأ 
 .وحولها أنسجة ضامه لتدعم نسيج الضرع 

• ��� :�א�.��ص�א���

وهي الغدد اللبنية وتتكون من طبقة واحدة من الخاليا التي وظيفتها اخذ المواد الغذائيـة  
 من الدم وتحويلها إلي اللبن وإفراز اللبن في القنوات الصغيرة ويغلف الغدد نسيج ضـام 
وكل غدة محاطة بشبكة من الشعيرات الدموية كما توجد شبكة من الخاليا العضلية التـي  

 . تستجيب لهرمون أوكسي توسين إلخراج اللبن 
 : : : : فسيولوجيا الضرع  فسيولوجيا الضرع  فسيولوجيا الضرع  فسيولوجيا الضرع   •

 :���2\�א��0د�G,/��א���7غ�א�/#� •

حتى ثالثة شهور من عمر العجالت فان جهاز القنوات الثديية غير الناضـج ينمـو فـي    
لدهنية المحيطة بالضرع بمعدل مناسب لزيادة وزن الجسم وفي هذا الوقت يكون الوسائد ا

وتتجمع خاليا القنـوات   –معدل نمو الغدة أسرع من النمو العام وذلك حتى الشهر التاسع 
الثديية خالل دورات الشبق الثالث حتى الخمس األولي قبل البلوغ ويبدأ معظم هذا النمـو  

دورة الشبق والجزء الرئيسي من قنوات الثدي تنمو قبـل   خالل الطور االستروجيني من
 . الحمل وخالل تسعة شهور 

• ����cא���,���: 

تبدأ الغدد اللبنية تحل محل األنسجة الضامة وتسرع معدالت نمو الثدي أثناء الحمـل وال  
شهور من الحمل ويبدأ اإلفراز بالتجميع بـين الشـهر    ٤-٣يظهر النمو واضحا أال بعد 
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والتاسع من الحمل وكبر حجم الضرع في هـذه الفتـرة يرجـع لتجميـع اللـبن               السابع 
 ) . السرسوب ( 

 :�אzد2א��2 •

يستمر زيادة عدد الخاليا الثديية مع بداية اإلدرار ويستمر حتى قمة اإلدرار والحفاظ علي 
اء فتـرة اإلدرار  الخاليا الثديية يؤدي إلي ارتفاع إنتاج اللبن وعند ما يتم حمل األبقار  أثن

 .ففي األطوار األولي ال يتأثر اإلنتاج ولكن عند تقدم الحمل فان معدالت اللبن تتناقص 
• ��J$.Fא�G�)�: 

يوما من التاريخ المتوقع للوالدة حيث يجب توقف الحالبـة   ٦٠وهي تبدأ قبل حوالي إلي 
 . اليومية 

 :�א�/6W*�א������� �אzد2א��2 •

بروجسترون عنـد الـوالدة ويـزداد هرمـون االسـتروجين      تنخفض معدالت هرمون ال
وهرمونات الغدة الجاركلوية وبالتالي يزداد معدل إفراز هرمون البروالكتين المسؤول عند 
تنشيط الغدد اللبنية وإفراز اللبن ويحدث التأثير العصبي الهرموني نتيجة لتنبيه نهايـات  

غسـيل الضـرع أو الرضـاعة أو     األعصاب في حلمات الضرع أما باللمس أو الضغط أو
تركيب كؤوس الحلمات لماكينة الحلب اآللي أو حتـى صـوت ماكينـة الحلـب ، وهـذه      
المؤثرات ترسل إشارة عصبية إلي المخ بما يتـيح للغـدة النخاميـة بـإفراز هرمـون      
االوكسيتوسين في الدم وهو الذي يعمـل علـي انقبـاض الخاليـا العضـلية المحيطـة       

 . مما يدفع اللبن خالل القنوات اللبنية ثم إلي خارج الضرع  بالحويصالت اللبنية
 :�א�Qcאzد2א����2 •

هو استمرار عملية الحلب وهذا يحافظ علي تكوين الثدي وإذا توقف الحلب تفقد الخاليـا  
المفرزة من الضرع سريعا وتسبب الحالبة انسياب هرمون البروالكتين من الجزء األمامي 

ضافة إلي الهرمونات األخرى والتي تتعاون فـي المحافظـة علـي    من الغدة النخامية باإل
 . اإلدرار 

• ����$%� :�אzد2א�2א�

وفيه يتم حقن أو زرع تحت الجلد مركبات متنوعة مثل االستروجين أو البروجسترون وقد 
يتم وضعها في عالئق الحيوانات الحالبة وينتج عن ذلك زيادة إنتاج اللبن من صفر إلـي  

 . في اليوم  كيلو جرام ٣٦
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 :�אzد2א�2א�������� •

بعض المزارع تستخدم هرمون الثيرو بروتين للحث علي اإلدرار ويدخل في تركيب هـذا  
الهرمون اليود مع كازين اللبن وهو غير مرتفع الثمن ويعطي عن طريق خلطة بالعليقـة  

 % . ٢٠وهذا الهرمون يزود إنتاج اللبن بما يعادل 
��$<� ���وع�אD$`���و`�אذ�אzد2א�2وא�#�א'$<�m(�אز�א�/H:��א�P$��א�$7!�✍✍✍✍

�:��א����وא�#�א'$<�دو2אن�א��م���
• ����`$D����6 ���وع�אHوא����:��א�/��H$<�وא#�0�א'$<�א�/2�#

مثل قلة عدد الحلمات أو صغر حجمها أو زيادة عددها أو عدم وجودها وقد ال يوجد ضرع 
تشوهات في الضروع الضـرع الكبيـر المتـدلي أو    أو اختفاء احد األرباع ومن أشكال ال

الضرع البندولي وهو بسبب خلل في الجهاز المسؤول عن تعليق الضـرع كمـا يوجـد    
الضرع الكروي والضرع الماعزي ذو الحلمات القرنية وقد توجد حلمات زائدة مندمجة مع 

الحلمات األمامية  الحلمات األساسية واألخيرة تعوق الحالبة اآللية وكذا اليدوية وقد توجد
ملتصقة مع الخلفيه وقد توجد حلمات أطول من الالزم أو حلمات قصـيرة وهـذه تعـوق    
الحلب اآللي وتبطئ من الحلب اليدوي وقد توجد تشوهات في نهاية الحلمات مثل أشـكال  
رؤوس الحلمات المستديرة ونصف المستديرة والقرصية علي شكل الطبق وتوجد القمعية 

يرة من العوامل المهيئة لإلصابة بالتهاب الضـرع وترجـع غالبيـة هـذه     واألشكال األخ
التشوهات إلي العوامل الوراثية وممكن عالج بعضها جراحيا واالجدر اتباع نظـم تربيـة   

 . تمنع انعزال الصفات الشاذة 
�:��`�אذ�אzد2א���2  •

لوالدة وفي الحديثة اأو هو إفراز اللبن من الحيوانات الصغيرة السن : لبن الساحرة  •
الحيوانات اليافعة وفي الحوامل قبل الوالدة وفي ذكور الحيوانات التي يؤدي نمو أو 
تطوير األنسجة الثديية االبتدائية فيها إلي إفراز اللبن فبعد والدة بعـض العجـالت   
بفترة قصيرة يظهر في ضرعها البدائي نمو واضح وتتجمع بعض إفـرازات اللـبن   

 .  فيما يعرف بلبن الساحرة
ويحدث نتيجة الحث واإلشارة المستمرة بالرضاعة أو الحالبة : اإلدرار بدون حمل   •

أو لوجود اضطرابات في الغدة النخامية ومن أهم األسباب هو رضاعة الضرع مـن  
 . حيوانات أخري 

ويسببه الرضاعة من حيوانات أخري أو الحالبـة بواسـطة   : اإلدرار قبل الوالدة   •
افق موت الجنيين في الرحم وهنا يجب عدم حالبـة األبقـار   اإلنسان ويمكن أن ير

 .ومنع رضاعتها من حيوانات أخري في الفترة األخيرة من الحمل وتركها لتجف 
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يتوقف إفراز اللبن عندما تفطم األم صغارها أو عند توقف : إجراءات تنشيط اإلدرار  •
الضرع مما يؤدي  وتجمعات اللبن والضغط داخل دالحالبة ويحدث ذلك نتيجة الزديا

 .إلي توقف ميكانيكي لإلفراز ويعاد امتصاص اللبن 

هو تجفيف البقرة أي االمتناع عن حلبها قبل الوالدة بشهرين ومن طرق : التجفيف  •
التجفيف هو الحالبة المتناوبة فبدال من الحلب مرتين يتم الحلب مره واحدة وبعـد  

 . خفض تقديم العلف والماء   ذلك مرة كل يومين ثم كل ثالثة أيام حتى تجف مع

وتوجد طريقة تسمي طريقة كرافت حيث تحلب البقرة قبل ثمانية أسابيع من الـوالدة مـره   
أيام وإذا كانت البقرة تحلب ثالث مرات يومياً فتنقص إلي مـرتين   ٥ - ٤واحدة يوميا لمدة 

لضرع بعـدها  ثم واحدة ويفرغ الضرع بشكل كامل ثم تطهر الحلمات بعد آخر حلبة ويترك ا
أيام ويصبح  ١٠ -٨دون حالبة حيث يظهر التوتر علي الضرع ثم يختفي ذلك تدريجيا خالل 

 . الضرع جافاً ورخواً وخامالً 
وينصح في القطعان سيئة الرعاية الصحية والتي عرف انتشار مرض التهاب الضرع بهـا   

ضاء علي الميكروبـات  بمعالجة جميع الضروع بعد آخر حالبة أو في فترة الجفاف وذلك للق
وذلك بحقن مركبات البنسلين أو البنسلين مـع االستربتومايسـن داخـل الضـرع بمعـدل      

وحدة دولية لكل ربع وتوجد حاليا في األسواق محاقن للضروع الجافة تحتـوى   ٢٠٠٠٠٠
 . علي النسب الالزمة من مضادات البكتريا والفطريات  

• ���)�!�[�Dא�o[ذ�و$Hد2א�2א�zو��4א��:�
وذلك في بعض الحاالت تجفيف األبقار المسمنة نتيجة كبر السن أو العقـم أو لالسـتبعاد   
 .الوراثي ومازالت تفرز كميات كبيرة من اللبن حيث يتم  إعطاء بنسلين واستربتومسين 

وقد يتم عملية توقيف اإلدرار في حاالت انتشار أمراض الضرع وذلك للحفاظ علي بـاقي  
 ١٤نع تلوث اللبن ، وبعد إجراء التجفيف يجب اختبار اللبن بعـد  القطيع من العدوى ولم

 . يوم لمشاهدة هل به تغيرات التهابية وان وجدت تعالج فوراً 
واالرباع المصابة والتي تنتج لبن متغير وأرباع األبقـار حديثـة الـوالدة التـي تطـرح      

داخل قنـاة الحلمـة   ميكروبات فيجب تجفيفها بشكل دائم وهنا تستخدم نترات الفضة حقناً 
م ٣٨في ماء مقطر حرارتـه  % ٤ – ٣من محلول  نترات الفضة تركيز  ٣سم٦٠ – ٥٠

يوم ، وقـد تسـتخدم    ١٤ساعة وتعاد المعالجة بعد  ٢٤ومحضر حديثاً ويحلب الربع بعد 
ويجب أيضاً معالجـة الحلمـات    -% ٠.٥صبغة االكريدين أو حقن الضرع باالكريفالفين 

لبن الكاذبة بسرعة ألنها تسبب سرعة العدوى للضـرع بالميكروبـات   الزائدة ونواسير ال
 . السابقة كما تزال الحلمات الزائدة وفتحات النواسير جراحياً 

����<<<<<®×Ö]<‡]†Êc<gé’i<�Ö]<l^e]†Ş•÷]<<<<<®×Ö]<‡]†Êc<gé’i<�Ö]<l^e]†Ş•÷]<<<<<®×Ö]<‡]†Êc<gé’i<�Ö]<l^e]†Ş•÷]<<<<<®×Ö]<‡]†Êc<gé’i<�Ö]<l^e]†Ş•÷]<V<V<V<V 
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4����r�2و+�6ن�א�%���Kא���>�� •�:�
بعـد الـوالدة         قصور وظائف الغدد الصماء أثناء الحمل أو  –وذلك بسبب عوامل وراثية 

 ) .الغدة الجاركلوية  –المشيمة  –الغدة الدرقية ( 
قصر فتـرة   –اإلجهاض والوالدة المبكرة  –كبر سن اإلناث  –التلقيح المبكر للعجالت  - 

اإلصـابة بـالحمي    –اإلجهاض والتعب الزائد حتى نهايـة الحمـل    –الجفاف أو غيابها 
 .القالعية 

4���2א�U�ع�و��.�� •���:�
 . غياب االضطرابات العامة هي نفس األسباب السابقة مع

�:�א;��אض�א��$��� •
 –والتي يصاحبها األلم مثل قروح الظلف والتهاب الشبكية والتهاب البريتـون المرضـي   

التهاب الكلية والتهاب حوضها واإلصابة والهـوس   -االلتهاب الرئوي   –التهاب األمعاء 
ات والتسمم بالمعادن كالرصـاص والتسـمم بـالفلور    الجنسي واإلصابة الشديدة بالطفيلي

والتسمم ببعض النباتات السامة واإلصـابات النفاسـية والعمليـات الجراحيـة الكبيـرة      
كالقيصرية وفتح الكرش والتفاف الرحم وهنا يجب شفاء المرض ويعالج بالعقاقير وبعـد  

 .ذلك ينشط إفراز اللبن 
�:,�X7א�����و�+^�8�oO"����\�א�U�ع� •

 . نتيجة اضطرابات في إفراز الغدة النخامية واالنعكاسات العصبية لها 
�:��m$�8��4"ن�א���� •

 . االورام وغيرها من العوائق  –ضيق قنوات الحلمات  –النسداد الحلمات 
�:�א���$���א��א+�����و�אD/7$د��� •

جب تقصير يتعلم الحيوانات هذه العادة من بعضهم وهي منتشرة في بعض السالالت وهنا ي
 . الرباط ووضع العصا الجانبية ويجب التخلص من األبقار المصابة فوراً 

• ��'"cא�\���oO^+و����_$K�mא����و�X7,�:�
يحبس اللبن أو يتأخر نزوله أو يمسك كليا وذلك في حاالت إهمـال التحضـير للحالبـة          

باب  تلك الظاهرة هو إبعـاد  وقد يتوقف اللبن فجأة قبل إتمام الحالبة ومن أس) التحنين ( 
العجل عن امة والمعاملة الخشنة والحالبة المؤلمة والحالب الغريب والضجيج والصـخب  
في المحلب واآلالم والصعوبات المصاحبة للحالبة األولي أو رضاعة الحلمـات فـي أول   
موسم لإلدرار واآلفات المرضية المؤلمة التي تصـيب الضـرع والحلمـات واإلصـابات     

رد أو سلية واإلجهاد العام المفرط ومشقة النقل واستهالك كمية كبيرة من الماء البـا التنا
العوامل قد ال تنطبق علي كل الحيوانـات ، وقـد فسـر     دخول الحيوان في الشبق وهذه
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العلماء بأن هرمون االوكسي توسين المفرز من الفص الخلفي للغدة النخامية هو المسئول 
ة بالغدد اللبنية وقنوات وخزانات اللبن في الضـرع ويظـل   عن انقباض العضالت المحيط

دقائق ولعالج هذه الظاهرة يجب البحث عن العامل المسبب وتقـديم   ١٠ – ٦تأثيره لمدة 
الرعاية الجيدة للحيوان وخاصة المعاملة اللطيفة الهادئة وتسليته أثنـاء عمليـة الحلـب    

 . المباشرة بحقن االوكسي توسين  بتقديم بعض األعالف أو تشغيل الموسيقي والمعالجة
����<Å†–Ö]<»<Ý‚Ö]<á]…æ�<l^e]†Ş•]<Å†–Ö]<»<Ý‚Ö]<á]…æ�<l^e]†Ş•]<Å†–Ö]<»<Ý‚Ö]<á]…æ�<l^e]†Ş•]<Å†–Ö]<»<Ý‚Ö]<á]…æ�<l^e]†Ş•]<V<V<V<V<<<<

�:���א0,/�$ن�א����>� •
يحدث عند اقتراب موعد الوالدة أو بعد فترة قصيرة من الوالدة وأثناء اإلدرار إذ لم يحلب 
الضرع ويصبح الضرع متوتراً أو صلباً مع احمرار لونه ويحدث احتقان دموي التهابي في 

 .لتهاب الضرع وعند سوء استخدام آالت الحلب أو عند تعطيل اآللة حاالت ا
• ���:���א�%@

 .هو خروج نقط دموية صغيرة أو نزيف شديد ناتج عن تهتك أو انفجار األوعية الدموية 
�:���و�gد�א��م� �א���� •

قد تنزل بعض كريات الدم الحمراء مع اللبن في بعض األبقار حديثة الـوالدة أو فـي أي   
لة من مراحل اإلدرار وقد تنزل الكريات الحمراء بكمية كبيرة فيصبح اللـبن احمـر   مرح

ويحدث النزيف نتيجة لتهتك األنسجة المبطنة لخزان الحلمة والناتج عن الحالبة الخشـنة  
باليد أو آلة الحالبة ونقص فيتامين ج وتناول النباتات السامة أو حقـن الضـرع بمـواد    

ابة الضرع بااللتهابات الحادة أو المزمنة يؤدي إلي وجـود دم  دوائية شديدة اإلثارة وإص
في اللبن كما أن اإلصابة ببعض الفيروسات أو اللبتوسبيروسس تؤدي إلي وجود الدم في 
اللبن والنزيف الشديد في أنسجة الضرع يحدث نتيجة الجروح الوخذية أو القطعية النافذة 

وكثيرا ما يتوقف سيالن اللبن مـن قنـاة   وتهتكات الوطئ باألرجل وطعنات نطح القرون 
الحلمة بسبب انسدادها بجلطة دموية ، وقد تحدث عن اإلصابات الرضية الشديدة كـالنطح  

 . وجود تجمعات دموية كبيرة تؤثر علي الحالة الصحية للضرع 
 
 

�:����"ج��@��א�U�ع�� •
 .رع إزالة المسبب وتقديم علف جيد والحالبة الجيدة ووضع الثلج علي الض

 .حقن مستحضرات الكالسيوم بالوريد  •
 .حقن مشتقات االبنفرين التي توقف سيالن الدم  •

 .إعطاء فيتامين ج  •
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 . حقن فيتامين ك  •

 . نقل الدم في الحاالت الخطيرة وللحيوانات غالية الثمن  •

 . التخلص من الحيوانات التي التستجيب للعالج بالذبح  •

• ����g����K.ع�א��Uود�$�א�����:�
يوم وفي هذه الحالة   ١٢ – ٨يحدث قبل الوالدة ببضع أسابيع وتستمر بعد الوالدة بـ هو 

يكون جلد الضرع متوتراً مشدوداً فوق األجزاء المتورمة والحالة غيـر مؤلمـة واللـبن    
 .طبيعي 

• ������Dع�א�%.���8$א�Uود�$�א�����:�
حلمات الضرع واصلة لألرض نتيجة اإلصابة بالورم يقف الحيوان مبعداً األطراف الخلفية و

ويكون السير صعباً والوقوف مجهداً والرقاد علي األرض صعباً ومؤلماً ويكون جلد الضرع 
مشدوداً المعاً ومحمراً  ومؤلماً عند لمسة وقد تحدث شقوق في الجلد في قاعدة الحلمة 
ة ويرشح منها سائل مصلي وتحدث عدوى للجلد ومع قرب الحلمات لألرض تصير الحالب

صعبة والضرع المتورم أقل مقاومة للعدوى البكتيرية فتحدث للحيوان التهاب في الضرع  
وزيادة وزن الضرع المحتقن يؤدي إلي زيادة وزنه والي االلتواء الشديد وتمزق الجهاز 

 . المعلق وقد يؤدي إلي تمزق األوعية الدموية لهذا الجهاز وبالتالي النزيف الشديد 
• @Dع�א�Uود�$�א�����%����:�

يحدث الورم قبل الوالدة بشهرين إلي ثالث شهور ويحدث هذا في كل حمل وتكرار ذلـك  
يؤدي إلي تكون الضرع البند ولي وعدم انتظام شكل الضرع ويؤثر علي اتساع تجويـف  

 . الحلمة وصعوبة الحالبة 
•  ���Gא(������0د���o$'���א���$'���وא�"�/�ع�א�0/�Uود�$�א�����:�

تلك الحالة اضطرابات دوران الدم في القلب أو في األطراف ودوالي أوردة الضرع ويسبب 
والرقاد علي األرض والنفاخ في األبقار الحوامل واحتقان الضرع الناتج عن عدم الحالبة 
واالستخدام الخاطئ لماكينات الحالبة وقد يكون الورم مصاحب اللتهابات الضرع الحـادة  

ومرتفعاً كله أو مع حلمات الضرع ومحمراً أو ساخناً وحساساً  ويكون جلد الضرع متورماً
لأللم وينخفض الورم عند الضغط باالصابع وتصبح الحالبة صعبة وقد تحدث هذه االوديما 
نتيجة عدوى الجروح والتهاب الرحم القيحي ولدغ أو عض الحشرات ووجـود االوديمـا   

ما يظهر ورم في ربع أو ربعين فـي  مؤشر وبشير اللتهاب الضرع البكتيري الحاد ، وعند
وقت مبكر من الحمل فإنه يوجد التهاب ضرع مزمن أو خفي ويظهر واضحا بعد الـوالدة  

 والورم االلتهابي قد يكون مؤشر لإلصابة بالبروسيال . 
�:����"ج�+�2م�א�U�ع�� •
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 –خفض كمية البـروتين فـي العليقـة     –يعتمد علي التفريغ المتكرر للضرع بعد الوالدة 
حقـن  ( إعطاء مـدرات البـول    –وترييض الحيوان يومياً أو ترك الحيوان في المرعي 

 حالبة الحيوانات قبل الوالدة  –استخدام المراهم الملينة  –) الالزكس 
�:�����אض�א�U�ع��:��א��Q�$Pא�$7!�✍✍✍✍

• ��>$��cع�وא�Uאض�א������:�
عي تحت الجلد يظهر علي والحالة عبارة عن رشح موض: الطفح الجلدي أو االرتيكاريا  •

شكل دوائر مرتفعة محمرة مختلفة األحجام تسبب الهرش بشدة للحيوان وهـي تحـدث   
نتيجة لعامل خارجي آثار جلد الحيوان أو عامل داخل الجسم نفسه ، وقد تحدث نتيجـة  
لتأثير الريح الشديدة البرودة أو عض ولدغ الحشرات وقد تتكون خراجات نتيجة دخول 

االرتكاريا العامة تحدث نتيجة تناول بعض المواد الغذائيـة مثـل البطـاطس    البكتيريا و
الخضراء الغير ناضجة ، األعالف المتعفنة والمتخمره وإصابة الضـرع يسـبب نفـس    
أعراض االرتكاريا وقد تصاحب األمراض المعدية والتهاب الرحم والمهبل وقـد تحـدث   

كما يحدث نتيجة حبس اللبن عنـد  ستربتوميسن في الحلمات ،  –بسبب حقن البنسلين 
 . تجفيف الماشية الحالبه 

 .  االرتكاريا الحادة تشفي تلقائيا ولكن الحاالت الشديدة يجب التدخل بسرعة : العالج 

o  مضادات الحساسية ( حقن مضادات الهستامين. ( 

o    دهان الضرع بزيت كبد الحوت أو مرهم الزنك أو مرهم زيت كبد الحوت مـع الزنـك
 .ة االلتئام لمساعد

o  حقن كالسيوم في الوريد. 

o  استخدام المراهم طارده الحشرات مع إجراءات المكافحة. 

o  تجنب األسباب المؤدية إلي المرض. 

تحدث نتيجة حرائق في بيئة الحيوان أو استخدام كمادات ساخنة جداً للعـالج  : الحروق  •
ضرع ، وتختلف درجاتها أو انسكاب مواد كاوية مثل البوتاس أو الصود الكاوية علي ال

من احمرار للجلد ثم التهاب شديد وتقرحات وصديد ، والعالج يجـب إزالـة المسـبب    
زيت كبد الحوت ومراهم المضادات الحيوية وحقـن  + ودهان مكان الحرق بمرهم زنك 

 . مضادات الحساسية والمضادات الحيوية لمنع حدوث العدوى الثانوية 

عرض الحيوانات لضوء الشمس بعـد أكلـة نباتـات    يحدث نتيجة ت: التحسس الضوئي  •
نـوع  ( تحوي عناصر ومواد تسبب العرض مثل الحنطة السوداء أو دقيقها ، االلفا الفا 

وبعض النباتات االخري وتصبح البقرة قلقة وعصبية وتضـرب بـذيلها   ) من البرسيم 
ـ    د وترفس جسمها وينخفض انتاج اللبن وتصبح الحلمات حمراء سـاخنة متورمـة وق
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يتكون عليها فقاعات وتقرحات وللعالج يوضع الحيوان في الظل في االسطبل أو تحـت  
مظلة وتعمل كمادات باردة ومراهم ملطفة وحقن الكالسيوم وحقن مضادات الهسـتامين  

 .أو دهان مكان اإلصابة بمرهم مضاد للهستامين واستخدام مراهم الكورتيزون 

في الجلد ونادرة في جلد الضرع وتحدث نتيجـة   هي حالة التهابية: االكزيما الخارجية  •
القذارة واإلصابة بالطفيليات كالجرب وخصوصا في الشتاء وفيها تزداد سـماكة الجلـد   

 .بشدة ويكون طبقات مغطاة بقشور رمادية مع حكة وهرش واضح 

استبعاد المسبب ودهان الضرع بزيت البرافين مع الكيروسين ورش الجلد ببـودرة  : العالج 
ئة واستخدام مراهم المضادات الحيوية أو السلفا في حاالت التقيح وعالج حاالت الجرب مهد

 . بالمبيدات الحشرية 

مرض جلدي يصيب الضرع والحلمات ينتج من تأثير سموم بدنية أو : االكزيما الداخلية  •
 .ميكروبات 

األبقـار  وهي ناتجة عن اضطرابات غذائية أو هضمية وشائعة فـي  : االكزيما الغذائية  •
نتيجة تناول البطاطس أو قشورها أو النفايات وفضالت عصير العنـب وأوراق العنـب   

 .ودقيق السمسم أو الخروع والموالس والقرع ودقيق السمك غير الصالح صحياً 

 .وتبدأ االكزيما في مفاصل القوائم وتمتد لمفصل العرقوب ثم إلي الضرع 
واسـتخدام  .الجلدية بزيت الكبد الحوت مع الزنـك  تنظيم العالئق ومعالجة االفات : العالج 

المضادات الحيوية المشجعة علي تجديد بشرة الجلد واستخدام مراهم الكوريتزون وإعطـاء  
 .محاقن مضاد حيوي في الحلمة وحقن مضادات الهستامين 

تظهر علي الحلمات حويصالت أو فقاعات رقيقة ممتلئة بسائل : مرض الحمي القالعية  •
حويصالت مختلفة األحجام وتنفجر وتترك سطوحا متقرحـة مؤلمـة حمـراء    اصفر وال

وتلتئم بسرعة في األبقار الجافة ويتأخر االلتئام في الحالب وينقص معدل إنتاج اللـبن  
 .ويسهل دخول البكتيريا وحدوث التهاب الضرع  

دات عالج الحلمات والضـرع بمـراهم المضـا    –تحصين الماشية باللقاح الواقي : العالج 
 .  الحيوية والمراهم الملطفة وتفريغ الضرع عند كل حالبة وقد يستخدم موسع الحلمات 

 :ستربتومايسين  –حقن الضرع بالبنسلين و

o   هو مرض فيروسي معدي وينتقل من الحيوانات لإلنسان واإلصابة تنحصر : الجدري
تكـون  في جلد الحلمات وتزداد حساسية الضرع للمس والضغط وتتـورم الحلمـات و  

محمرة وساخنة وبعد ذلك تتكون عقد بحجم الذرة الرفيعة إلي حجم البازالء ثم تتحول 
إلي بثرات محاطة بمناطق حمراء وقد تنزف ويخرج منها سوائل ثم تجـف تـدريجيا   

يوم واستمرار حلب  ١٤ومن ثم تتشكل بشرة جديدة للجلد وتسقط الطبقة المصابة بعد 
 .م ويعطي فرصة لدخول العدوى البكتيرية الضرع مع اإلصابة يؤجل االلتئا
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إتباع اإلجراءات الصحية وتنظيف الفرشة ونظافة عملية الحالبة اليدوية وتطهيـر  : العالج 
أدوات الحالبة باستمرار والمعالجة الموضعية للحلمات وفي الحاالت الشديدة يستخدم سيفون 

 ن    الحلمة لتفريغ الضرع مع االهتمام بنظافة وسالمة الحالبي

بثرات الجدري الكاذب ال توجد بها سره في الوسـط وال يحـيط بهـا    : الجدري الكاذب  •
منطقة حمراء ويسببها فيروس وهذا الفيروس يسبب للحالبين تكون عقيدات في اليد قد 
تمتد للوجه وجلد الجسم ويشفي خالل أسابيع قليلة دون أي آثار ويعالج المرض مثـل  

 . الجدري الحقيقي 

وهي مرافقة ألمراض أخري أو تكون مرحلـة مـن   : لطفح الحويصلي األخرى أنواع ا •
 مراحل بعض األمراض المعدية مثل الحمي المخاطية الخبيثة وبعض األمراض التناسلية 

يحدث العدوى عن طريق الجروح والتشققات البسيطة في : العدوى بالفطريات الشعاعية  •
أو الرضاعة المتبادلة وتصـل العـدوى    جلد الضرع وقد تنتج من أسنان العجل الرضيع

ألنسجة الضرع وتسبب ورما يحتوي علي صديد كثيف ابيض اللون وقد توجد بـالورم  
فتحات يخرج منها الصديد ولعالج الحالة يحقن الحيوان بمركبـات اليـود مـع حقـن     
المضادات الحيوية وفي الحاالت المتقدمة يستأصل  الورم جراحياً بعد عمـل إجـراءات    

 .النزيف  وقف

وهو ناتج من دخول ميكروبات من الخارج النواع عديـدة  : التهاب جلد الضرع المعدى  •
 .وقد تسبب تكون خراجات بالضرع وتسبب الغانغرينا للضرع 

وهو التهاب تنكرزي قيحي في الجلـد ينشـأ مـن التهـاب     : التهاب حويصالت الشعر  •
م مسبباته المكـورات العنقوديـة   حويصلة الشعره وقد يرافق التهاب الغدد العرقية وأه

 الذهبية والسبحية المقيحة وتتشكل بثرات صغيرة وقد تنتشر العدوى بسبب الحالبين 

 .   تتخذ اإلجراءات الصحية والعالج الموضعي بالمراهم : العالج 

تشاهد في الحاالت التي ترقد لفترات طويلة كما في حـاالت سـوء   : تنكرز جلد الضرع  •
الشديد والضعف العام والكسور ، حيث تتعرض بعض أجـزاء الضـرع    التغذية والهزال

وتظهر األجزاء المصابة مستديرة بنية ) موت الجلد ( لضغط مستمر بسبب تنكرز الجلد 
 . اللون وقد يوجد إفراز صديدي 

دهان األجزاء المتنكرزة بخلطه من صبغة اليود والفورمالين وقـد تعـالج كجـرح    : العالج 
 مفتوح  

يحدث تنكرز أجزاء مستديرة من جلد الضرع لنفـاذ العصـيات   : نا جلد الضرع غرغري •
إلي األنسجة المتهالكة بسبب عوامـل حراريـة أو   ) سفيروفرس نكروفرس ( المنكرزة 

ميكانيكية أو كيماوية والعرض علي شكل بقع سوداء تمتد إلي باقي الجلد ومن مسببات 
 .ووجود العدوى الفطرية  الغرغرينا القذارة والرطوبة ولدغ الحشرات
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دهان مرهم زيت كبد الحوت ومراهم السلفا أو المضادات الحيوية وتعـالج مكـان   : العالج 
سقوط األجزاء الميتة كجرح مفتوح ومعالجة الربع المصاب بالمضادات الحيوية وفي بعض 

 .    الحاالت قد تجفف الربع للموسم التالي وقد تبتر األجزاء المصابة من الجلد 

وأسبابها الرضوض الناتجة عن دهس الحلمة من بقرة مجاورة أو من : التهاب الحلمة  •
حيث تظل ) حمي اللبن ( بنقص الكالسيوم ومصابه نفس البقرة إذا كانت حديثة الوالدة 

راقدة لمدة طويلة وقد يكون الرقود بسبب علة في األظالف وضـروع األبقـار حديثـة    
عرضه لإلصابة ، والحالبة الخشنة الناتجة عن ضـيق  الوالدة تكون متدلية ومتورمة و

الحلمة تؤدي إلي التهاب الحلمة ، واألدوات غير المعقمة المستخدمة في توسيع الحلمة 
تسبب إضرارا وجروحاً بسيطة وبعد سقوط األنسجة االلتئامية أثناء الحالبـة تغزوهـا   

الحالبـة غيـر ممكنـة    البكتريا وتنتهي بالتهاب مؤلم ساخن واحمرار الحلمة وتكـون  
 . وأخطاء الحالبة اآللية يؤدي إلي التهاب رأس الحلمة ثم كامل الحلمة 

 غسل وتغطيس الحلمات الملتهبة بشاي البابونج الساخن والدهان بمرهم مسكن : العالج 
 .دهان مرهم الكورتيزون  •
 .فيف الورم وااللتهاب حقن مدرات البول لتخ •

 .إعطاء مضادات حيوية في الضرع  •

 .وضع سداد حلمة   •

 .اتخاذ اإلجراءات الصحية للقطيع من نظافة وتطهير ونظافة الضرع قبل الحليب  •

 .  حلب البقرة بلطف وعدم خلط لبنها مع لبن باقي القطيع  •

تحدث نتيجة تهيج األنسجة من الرضاعة أو الحالبة ويظهر جلد الحلمة : تقرح الحلمات  •
فة صلبة ثم تظهر تشققات عميقة في الحلمـة  خشن الملمس ثم تتكون علية تجاعيد جا

 .التي تتورم وتصبح حساسة للمس وقد تتطور الحالة إلي التهاب ضرع 

والعالج يجب تجفيف الحلمة بعد كل حالبة أو رضاعة وتطهر وتـدهن بزيـت السـمك أو    
حامض تنيك مع الجلسرين أو صـبغة اليـود مـع    %  ٢٠جلسرين مع أكسيد الزنك ، أو 

 . ٤:  ١سبة الجلسرين بن

تحدث نتيجة االحتكاك بأسالك شائكة أو أجسام حادة أو دهس : جروح الضرع والحلمات  •
حيوان علي حلمة األخرى ،وفي الجروح الحديثة يجب خياطة الجرح مع وضع مضـاد  
حيوي وإذا كانت حواف الجرح جافة وقديمة تزال األنسجة القديمـة وتـتم الخياطـة ،    

 .شاش  وجروح الحلمات تضمد برباط

وسببه جرح نافذ إلي قناة الحلمة حيث يخـرج اللـبن مـع الجـروح     : ناسور الحلمة  •
باستمرار مما يؤدي إلي عدم التئام الجرح وللعالج يجب خياطة جرح الحلمة وفي حالة 
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الناسور ينظف الجرح جيدا ثم يطهر بالكحول ويتم خياطته من الداخل والخارج مكـان  
 . الناسور 

يختلف حجم الورم من حبة الحمصـة الصـغيرة إلـي    ) قناة اللبن ( مة أورام قناة الحل •
الحجم الذي يسد قناة الحلمة وقد يوجد الورم في طرف الحلمة أو منتصفها أو قاعدتها 
وتسد قناة اللبن وتجس باليد وتعالج جراحيا باستخدام مشرط الحلمة أو مقص الحلمـة  

  .واستخدام مراهم مضاد حيوي ووضع سدادة حلمة 

حالة وراثية وفتحة الحلمة مقفلة بغشاء جلدي رقيق وللعالج تنظيف : الحلمات المغلقة  •
الحلمة جيدا بالكحول وبضغط علي الجزء العلوي حتى تمتأل قناة اللبن ثم تثقـب فتحـة   

 .الحلمة عند وسطها بإبره معقمة وتوضع سدادة تستبدل يوميا 

أصل جراحيا وفـي الحيوانـات الكبيـرة    في الحيوانات الصغيرة تست: الحلمات الزائدة  •
 . تستأصل في فترة الجفاف حيث تزال الحلمة الزائدة ويتم خياطة الجرح 

مسبباتها إصابات فيروسية ولألورام أشكال متعددة وقد تظهر أنواع : أورام جلد الضرع  •
من األورام الحميدة والخبيثة في الضرع والوراثة تلعب أيضا دور فـي ذلـك واألورام   

 .حميدة تزال جراحيا والخبيثة ينصح فيها بذبح الحيوان النتشارها في الجسم ال

توجد في الضرع وقناة اللبن وهي ناتجة عـن ترسـب   ) خرزة الحلمة ( حصوات اللبن  •
وتراكم أمالح الكربونات الموجودة في اللبن علي الخاليا الميتة في الضرع وقد توجـد    

وات وأشكالها وهي صلبة جدا أو خشنة السطح حصوة أو أكثر كما تختلف أحجام الحص
وتخرج مع اللبن إذا كانت صغيرة وتسبب انسداد قناة الحلمة إذا كانت كبيرة والحصوات 
الكبيرة يتم تكسيرها بجفت خاص وأحيانا يتم توسيع قناة الحلمة أو  قد يتم شق قنـاة  

 .     الحلمة الستخراج الحصوة ثم الخياطة 

    : : : :         التهاب ضرع املاشيةالتهاب ضرع املاشيةالتهاب ضرع املاشيةالتهاب ضرع املاشية •
هو التهاب الغدة الثديية في الماشية وتسببه أنواع كثيرة من : تعريف التهاب الضرع  •

البكتريا ويتميز بالتهاب مصلي قيحي في الغدد اللبنية وخزانات اللبن وجيوب وقنوات 
الغدة الثديية باإلضافة اللتهاب األنسجة البينية وينتج عنه تغيرات فيزيائية وكيميائية 

اللبن حيث توجد خثرات أو جلطات مع وجود أعداد هائلة من كرات الدم وجرثومية في 
 .البيضاء في اللبن 

• ���/���:��_�.���,�و��אD�ض�و��
ظواهر المرض تختلف من االلتهاب فوق الحاد مع أعراض تسمم دموي وحتى تلف الضرع 

بر هو التلوث والذي يحدث تدريجياً حيث يتم تلف معظم النسيج الغدي المفرز ، والخطر األك
البكتيري للبن الناتج من الحيوانات الحالبة المصابة والذي ال يصلح لالستهالك اآلدمي أو 
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لعمليات التصنيع كما قد يتسبب المرض في نقل السل أو التهاب الحلق المسبب بالمكورات 
 ةالعنقودية والحمي القرمزية ومرض البرسيلوزيس ، والربع المصاب ينقص إنتاج البقر

في موسم الحليب ، % ١١والعدوى الحادثة أثناء الجفاف تسبب نقصا بمقدار % ٣٠عدل بم
من إجمالي المواد الصلبة في اللبن نتيجة نقص الدهن % ١كما أن من جملة الخسائر فقدان 

والكازين وسكر الالكتوز بينما يزيد الجليكوجين والبروتين والكلوريد ودرجة االيدروجين 
معدل استبعاد  ديات التصنيع المختلفة ، وترجع الخسائر الزدياوهذا يتعارض مع عمل

 .وتكاليف العالج 
�:��78$'��وو'$&�/�� •

�������و�
	د��:��و������������  : 
العصيات  –المكورات العقدية االجالكتيه  –المكورات العنقودية الذهبية : أنواع البكتريا  . أ

الباستيرال  –الكاذبة الهوائية  العصيات –العصيات الوتدية القيحية  –القولونية 
 –القلوبات البرازية  –) سكروفرس نكروفرس ( عصيات التنكرز  –مالتوسيدا 

المكورات العقدية  –عصيات السل  –الفطر الشعاعي  –الكلبسيال  –ايروبكتراير وجينز 
 –اللبتوسبيرا  –البروسيال  –تي كوكسيالبرون –الكلوسترديا بيرفرنجنز  –القيحية 

 .يكوبالزما الم
 .فطر التريكو سبورن  –الكانديدا  –الخمائر المكورة : الفطريات  . ب

���א�د��א������و��
ل:���������������
�
�� د��وא�
!د��وא
�
!��"�وא� :  א�	وא
ل�א
الرضوض والسحجاب والجروح الناتجة عن االصطدام بالحواجز  واألجزاء البارزة الحادة 

طبالت ، أيضا من العوامل المهيئة الحالبة غير الكاملة للضرع في األبواب والمعالف في اإلس
والجس والدعك الخشن للضرع قبل وأثناء الحالبة والضغط الناتج عن كؤوس الحلمات وشد 
الحلمات والضرع أثناء الحلب اآللي والتغير في حجم قناة الحلمة وحالة العضلة العاصرة 

زو البكتريا للضرع والحالبة غير الكاملة للحلمة حيث أن الحجم الطبيعي يمنع ويصد غ
األنسجة المفرزة  وتكون بؤرة مناسبة لعيش الميكروبات المرضية كما  دللضرع تسبب إجها

أن أخطاء تركيب كؤوس الحالبة ونزعها والضغط السلبي الزائد آللة الحالبة ويد الحالب 
رودة الضرع يضا بالخشنة تؤدي إلي تسبب االلتهاب للضرع ومن مسببات االلتهاب أ

أثناء وقوف الحيوان أو رقوده علي ماء بارد جدا أو ثلج أو  عيوتقلصه الشديد من الصق
 . ارض اسمنتيه 

�:��א��'$&����� •
 . ينتشر المرض في جميع أنحاء العالم حيث توجد الحيوانات الحالبة : االنتشار  .١
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والبيئة الملوثة فالبكتريا  يوجد مصدران رئيسيان للعدوى هما الضرع المصاب: االنتقال 
ظر تالمسببة كالمكورات العنقودية الذهبية تتواجد علي جسم األبقار وضروعها وتن

أما البكتريا الموجودة في البيئة كالفرشة واألرض بشكل  للمهاجمهالظروف المواتية 
طبيعي مثل العصيات القولونية وعصيات القيح األزرق فهي أقل إصابة للضرع وعندما 

ب األخيرة العدوى فإن المرض يكون أكثر مقاومة لإلجراءات الصحية العامة تسب
للسيطرة عليه ، وتلوث أيدي الحالبين وفوط التجفيف للضرع وكؤوس الحلمات من 
ضرع مصابة يؤدي إلي نشر العدوى إلي ضروع وحلمات حيوانات أخري ويمكن للذباب 

 . والحشرات أن يكون مصدر من مصادر نقل العدوى 

 .كل الثدييات تصاب بالتهاب الضرع : العوامل القابلة لإلصابة  .٢

 : العوامل المؤثرة علي قابلية اإلصابة  .٣

 الحيوانات المسنة أكثر قابلية لإلصابة    : العمر  . أ
 . العالئق ذات محتوي البروتين العالي تساعد علي ظهور العدوى : التغذية  . ب

لحادة واألعمدة والدعائم والمرابط عتبات األبواب ا: طرق اإليواء والتربية . ج
وحفر الصرف وأي عوائق أخري من العوامل المساعدة علي تسبب الرضوض 

 . وانتشار المرض 
 .أي سبب الحتقان الضرع يهئ للعدوى . ء

�:��'$�����g$�א�/�$!�א�U�ع� •
 . دخول المرض عن طريق الحلمات باستثناء السل من خالل الدم  . أ

فتحة الحلمة الخارجية وتدخل قناة الحلمة وتتكاثر في اللبن تختار الميكروب : الغزو  .١
 الموجود بقاعدة الحلمة ومن ثم تنطلق الميكروبات لمهاجمة باقي الغدد اللبنية  

يم بسرعة في قناة والتي تنقسم وتتكاثر فيها الجراث هي المرحلة الثانية: العدوى  .٢
ب اللبنية والقنوات الجامعة الحلمة والغدة ثم تفرز كامل الغدة متقدمة إلي الجيو

 .والغدد اللبنية المفرزة حيث تتمركز فيها 

هي المرحلة الثالثة والتي يظهر فيها التهاب الضرع االكلينيكي وذلك : االلتهاب  .٣
نتيجة لجذب كرات الدم البيضاء بكثرة الماكن تواجد الميكروبات حيث يتكون ورم 

 .      ة في اللبن وخراج وتكون أعداد كرات الدم البيضاء كبير

 )  .األعراض المرضية ( اآلفات المرضية  . ب

 . التهاب مصلي قيحي في أنسجة الضرع  .١
 .التهاب األنسجة البينيه في الضرع  .٢

 .تكون خراجات محاطة بنسيج ليفي  .٣
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 ضمور الغدة اللبنية نتيجة تكون النسيج الضام الليفي  .٤

فراز السموم  من تتطور بعض الحاالت إلي التهاب ضرع غانفريني يسبب إ .٥
 .الميكروبات الغازية مثل المكورات العنقودية الذهبية والكلوسترديا 

التهاب الضرع التنكرزي العفن الناتج عن اإلصابة ببكتريا الكوريني باكتريم  .٦
 . بيوجين حيث ينتشر المرض ويتسع حتى اطراف الغدة ثم جلد الضرع 

• ������6%��_zא���א�Zא;��אض�وא���:�
راض التهاب الضرع االكلينكية تغيرات اللبن المفرز واختالفات في حجم وقوام وتشمل اع

 : وحرارة الضرع التفاعل العام مع الجسم ويصنف التهاب الضرع حسب األعراض 
 . التهاب ضرع اكلينيكي  . أ
 التهاب ضرع تحت اكلينيكي  . ب

 .التهاب ضرع خفي أو عدوى خفية . ج
 : ويمكن التصنيف بشكل أخر 

 وق حاد والتهاب حاد والتهاب تحت حاد ، التهاب مزمن التهاب ف
�:��+�oא<�א������� •

وذلك حسب طبيعية االلتهاب فيصبح مائي خفيف وبه خثرات دقيقة في حالة االلتهاب 
تحت الحاد أو مائي تماما مع خثرات صفراء كبيرة في حالة االلتهاب فوق الحاد أو مائيا 

ولونية وتشير الخثرات والجلطات إلي شدة االلتهاب مع خثرات دقيقة بسبب العصيات الق
 .ووجود خثرات كبيرة أخر الحلب تشير إلي سل الضرع 

 .ولو اختلفت صفات اللبن بين االرباع يدل علي احتماالت وجود عدوى 
�:�+�oא<�א�U�ع� •

ويستدل عليها من الجس باليد حيث هو أفضل وسيلة الكتشاف مدي االنتباج والتورم في 
المصاب والذي يكون مصاحبا بحراره وآلم وتغيرات في اللبن المفرز وفي التهاب  الربع

الضرع الحاد يكون شكل الضرع وتضخمة واضحا ، كما يجب فحص وجس الحلمات 
والعقد الليمفاوية فوق الفرعية والبحث عن وجود سحجات أو جروح أو قروح أو شذوذ 

اصابع اليد لجس خزان الحلمة في شكل وتكوين الحلمات حيث تطوى الحلمة بين 
 .وقناتها والمرحلة األخيرة في االلتهاب الضرع المزمن هو ضمور الغدة 

�:��+.$���Kg*�א��cאن���� •
 حيث تظهر عالمات تسمم الدم والحمي والهبوط العام والتعب وفقد الشهية وعدم الحركة

• ���S�RH/א���:�
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كتشاف التهاب الضرع تحت طريق الفحص االكلينيكي الجيد والدقيق ولكن ا عن
االكلينيكي صعب وقد طورت اختبارات عديدة لمعرفة وجود الخاليا االلتهابية في اللبن 
وهي اختبارات كيماوية ومجهرية وعمل مزارع بكتيرية ويمكن عمل اختبار الكاليفورنيا 

مول األزرق واختبار يوثمفي الحقل مباشرة ومن االختبارات الكيماوية اختبار البر
لكلورين واختبار التلبد االبيض السريع والكتاليز واختبار هوتس والفحص المجهري ا

 للبن المحضن ويجب االهتمام بعدم تلوث العينات
�*��%����א��"ج�وא�/6W*� �אD�ض�وא��$4
اختيار الدواء للسيطرة علي العدوى النوعية وبجرعة مناسبة ويجب أن يظل الدواء في  -١

ام للحصول علي نتائج جيده ويجب أن يكون الدواء في قاعدة مثل الزيت الضرع لمده ستة أي
 . المعدني أو سترات األلمونيوم حتى اليفرز سريعا 

 .يجب عمل اختبار حساسية للمضاد الحيوي واختيار المضاد المناسب  -٢
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<íèæ�ù]<<Ùæ‚q <íéÂçßÖ]<<Å†–Ö]<h^ãjÖ]<tøÃÖ<
<Å†–Ö]<h^ãjÖ÷<gfŠ¹]<hæ†Óé¹]<Ö]<Ù^ÃËÖ]<êÂçßÖ]<ð]æ‚<

 ارثرومايسين  –بنومايسين  –تتراسيكلين  –بروكاين ج بنسلين  المكورات السبحية االجالكتيه  -
 تتراسيكلين  المكورات السبحية المختلفة  -

 المكورات العنقودية الذهبية  -
 –بنسـلين بنتروفيـرزون    –بنسلين استربتوميسـين   –تتراسيكلين 

 سبيرامايسين  –ارثرومايسين  –يورلتادون ف –بنسلين تيلوزين 
 المضادات واسعة المدي  –تتراسيكلين  –سلفات الصوديوم حقن  الكوريني بكتريا القيحية  -
 كلورا مفنكول  –نيتروفيرو زون  –أوكس تتراسيكلين  –ستربتوميسين   E.coliبكتريا القولون  -
 كلوروتتراسيكلين  –ينومايسين  –اوكسي تتراسيكلين  الكلبسيالت  -
 ستربتوميسن  –تتراسيكلين  - الباستيرالت  -
 ارثرومايسين  –تيلوزان  –)  حقن في الوريد ( اوكسي تتراسيكلين - الميكوبالزمات  -
 جنتامسين  –نيومايسن   -بولي مكسين ب  –ستربتومايسين  - سيدوموناس  -

يـود   –د العضوي شـرب  يو –)  حقن في الوريد ( يوديد الصوديوم  الفطريات والخمائر
 ميرثيوالت حقن في الضرع  –مذاب في الزيت حقن في الضرع 

 –)  AM( تركسين  –) فايرز ( سينوك كي وهناك محاقن تحقن للضرع الحالب مثل 
 ) .ايجون (  –تترادلتا 

) أدويا ( كلوكسا سيللين  –) فايزر ( كما أن هناك محافن تحقن في الضرع الجاف أو ربتين 
 ) انترفيت ( تيار نيوماس
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�*��%�����:�א�/6W*� �אD�ض�وא��$4
أن الرعاية المناسبة وتطبيق قواعد الصحة العامة ، وصيانة آالت وأدوات الحالبة 
والمحافظة عليها صحيحة ، صحة وجودة عمليات الحالبة وحسن سيرها ، وغسيل الضرع 

جافة وتجفيف األبقار السليمة ومعالجة األبقار ال/ وتغطيس الحلمات بمحلول مطهر مناسب 
المكورات  لوالمصابة بالتهاب الضرع بشكل صحيح ، واكتشاف األرباع المصابة واستئصا

السبحية االجالكتية وغيرها من إجراءات هي أهم األسس التي تعتمد عليها برامج التحكم في 
ة وذلك التهاب الضرع والوقاية منه ومن الممكن تطوير وتعديل أي إجراء حسب الحال

 .العاملين في الحقل وفي المعامل البيطرية  نباستشارة الفنيين البيطريي
  -: ا	����� ا	������ و����� ��ا� ا	��� ا	���� : أو� ����

 . يجب أن تكون المرابط مناسبة وبها فرشة جيدة ونظيفة من قش األرز  .١
ل يجب أن تكون الممرات والمراعي وحفر الروث والصرف خالية من الوح  .٢

والقاذورات والفضالت وعدم وجود حواجز حديدية ذات أطراف أو زوايا حادة عدم 
 .وجود أسالك شائكة وذلك لمنع األذى للضرع والحلمات 

 . إجراء عمليات النظافة في الحظائر والمظالت والمحالب دوريا  .٣

 . تقديم العليقة المتوازنة للقطيع الحالب حسب األسس العلمية  .٤

تبادلة بين األبقار والعجول أو رضاعة البقرة لنفسها أو لغيرها لما منع الرضاعة الم .٥
 .لذلك من اثر في نشر العدوى 

تجهيز قطيع استبدال باالكتفاء الذاتي وان اضطر للشراء فيجب شراء البكارى مع   .٦
 . االهتمام بشراء الحيوانات من سالالت قليلة اإلصابة بالتهاب الضرع 

 .الضروع جيدة التكوين وحلماتها متوسطة الحجم  اختيار أبقار التربية ذات .٧

عمل سجالت صحية للقطيع ولكل بقرة حلوب تتضمن إصابات الضرع ومعالجتها   .٨
 .واختبارات اللبن ونتائجها والحالة الصحية العامة والوالدات والتحصينات 

��ن�� ���� : ����  -: ص��ن� أ)�'ة وأدوات ا	�#ب� ا!	�� وا	��� �� �
 .وتشغيل االجهزة حسب تعليمات الشركات المنتجة وفنيوها  تركيب وضبط .١
 . إصالح وضبط اآلالت عند حدوث خلل وعطل بها وفحصها وضبطها مرتين سنوياً  .٢

 .فحص النوابض والتفريغ الهوائي دوريا والتأكد من سالمة تشغيلها ونظافتها  .٣

 . تنظيف وتطهير أنابيب خطوط وماكينات الحلب دوريا  .٤

 .زاء المطاطية دوريا وعند الضرورة استبدال األج .٥

تنظيف وتطهير جهاز الحالبة بعد كل استعمال ويجب غلي كؤوس الحلمات المطاطية  .٦
دقيقة وذلك لقتل الميكروبات وتذويب  ١٥مره كل أسبوع بمحلول قلوي لمدة 

 . الدهون ورواسب اللبن ويمكن استخدام مجموعتين من الكؤوس بالتناوب 
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  -: ت التالية يتبعها ارتفاع نسبة حدوث التهاب الضرع وقد تالحظ أن الحاال
ذبذبات الضغط والتفريغ أو النبض غير المنتظمة أو الزائدة في كؤوس الحلمات  . أ

 . وخطوط توصيل اللبن نتيجة عدم ضبط التفريغ الهوائي 
 ) . ١٥( زيادة أو نقصان معدل التفريغ عن المطلوب وهو  . ب

 .جزاء اليدوية انسداد فتحات الهواء في األ. ج
 حيث أن المتسعة تضر ) قطر داخلي / سم ٢.٥أقل من ( ثقوب أنابيب اللبن الضيقة . ء
 .االضطرابات في معدالت النبض . هـ
 . عدم نزع كؤوس الحلمات فور الحالبة والحالبة الزائدة عن الحد تضر بالضرع . و
 .عدم التحضير والتحنين الالزم قبل تركيب الكؤوس . س
�����*	��  -: ص�� و)�دة �����ت ا	�#ب� وح-, ���ه�  :  

يغسل الضرع ويدلك ويعمل له مساج ويمسح بفوطة نظيفة ويمكن استخدام فوط  .١
 .ورقية ومحاليل مطهره 

 .فحص اللبن قبل الحالبة بحلب جزء من كل ربع في فنجان خاص وفحصه  .٢

السليمة النظيفة ثم  تنظيم عملية الحالبة بحيث نبدأ بالتي ولدت ألول مره ثم األبقار .٣
التي شفيت من العالج ثم المشتبه في وإصابتها وال نخلط لبنها بباقي اللبن 

 .والتخلص من اللبن الناتج من أرباع مصابة بطريقة صحيحة 

 سرعة تركيب كؤوس الحلب في خالل دقيقة من تدليك الضرع ونزعها فور االنتهاء   .٤

فاتر ثم محلول ايودين دافئ ويستبدل  تطهير كؤوس الحلمات بعد حلب كل بقرة بماء .٥
 .بقرة  ٣٠ – ٢٠المطهر لـ كل 

 .تغطيس الحلمات في محلول مطهر بعد الحالبة  .٦

التخلص من اللبن الناتج من أرباع معالجة بالمضادات الحيوية وحتى بعد خمس أيام  .٧
 .من انتهاء العالج 

 .الحالبون يلبسون قفازات مطهرة بمركبات اليود وثياباً نظيفة  .٨

 .مراقبة نظام الحلب والضرع والحلمات من قبل الفنيين البيطريين  .٩
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  -: 7-6 ا	�5ع و�2��3 ا	����ت ب����ل ���� ����0   : راب�� ����
حققت نتائج ممتازة في منع حدوث العدوى ويشمل هذا التأثير القطعان المصابة 

جميع األبقار قبل بالمكورات العنقودية الذهبية وغيرها من البكتريا وتغطس الحلمات ل
، محاليل الهيبوكلوريت % ١الحالبة وبعد الحالبة بمحاليل مطهرة منها محاليل اليود 

كلور ، محلول كلور هيكسيدين ، هيبتان ، كلوركس وغيرها وتأثير المحلول % ٤
 . المطهر يظل تأثيره للحلبة التالية 

  -: ���	�9 ا;ب:�ر ا	�9 �  : ��8-� ����
ة الجفاف وقبل نهاية موسم اإلدرار وبعد آخر حلبة ويعاد العالج يجري العالج في فتر

في منتصف فترة الجفاف وتستخدم مستحضرات للحقن في الضرع مثل النتروفيورازون 
وبنزاثين كلوكساسيلين ، كما يجب مراقبة ضروع األبقار بدقة واستمراره خالل فترة 

دم انتظام شكل الضرع أو الجفاف لمالحظة أي مظاهر غير طبيعية مثل التضخم وع
 .وجود قروح أو جروح أو أورام 

  -: ���	�9 ا;رب�ع ا	���ب�   : ��د�� ����
معالجة حاالت العدوى االكلينيكيه فور حدوثها بعد عمل اختبار حساسية للمضاد الحيوي 

 .مع استخدام المستحضرات طويلة المفعول ومعالجة جميع األرباع 
  -: ��ب�   اآ<=�ف ا;رب�ع ا	�: ��ب�� ����

من ظهور عالمات مرضية علي الضرع واللبن والجسم وعمل الفحوص المعملية 
 :  والحقلية بعد اخذ عينات لبن من أبقار القطيع ويتبع اآلتي 

 .اخذ عينات دورية وعمل اختبار كاليفورنيا لها  .١
 .لالرباع االيجابية إلختبار كاليفورنيا ) زرع وتصنيف ( عمل فحوص بكتريولوجية  .٢

 .عمل اختبارات لتميز المكورات العنقودية والسبحية  .٣

 .عمل اختبار الحساسية للمضادات الحيوية  .٤

���������  -: �C�D9 ا;ب:�ر ا	-���� وا	���ب� ب�	<��ب ا	�5ع ب=6A ص��@   : 

ثانية بعد الغسل األولي  ٢٠لمدة % ٥وقد وجد أن تغطيس الحلمات في صبغة يود 
كلوريت الصوديوم فعال جدا في إنقاص معدل العدوى في للضرع والحلمات بمحلول هيبو

 . حاالت التجفيف 
  -:   ا�<E��ل ا	��Aرات ا	-���� ا�)#آ<��: ����� ����

من إصابات التهاب الضرع ويجب االهتمام بالعالج واخذ % ٥٠هذه المكورات تشكل 
املة العينات وعمل االختبارات الكتشاف الحاالت واجراء المعاينة والفحوص الش

للحيوانات الحالبة وعمل اختبار الحساسية للمضادات الحيوية وقد يمتد عالج الحاالت 
 أيام ، كما يجب المحافظة علي القطيع خال ونظيف  ١٠ – ٦االيجابية للميكروب لمدة 
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شهور لضروع الحيوانات واالكتفاء  ٦من المكورات السبحية االجالكتية بعمل فحص كل 
شهر وعمل فحص للبن البقرات البكارى  ١٨وشراء عجالت عمرها  الذاتي في التربية

ساعة مع تطبيق النواحي واإلجراءات  ٧٢وقد تحقن الضروع بالمضادات الحيوية لمدة 
 .الصحية لتطهير أيدي الحالبين وأجهزة الحالبة 

  -:  إ)�اءات �<���� : ��ش�ًا ����

 .معالجة جروح وقروح جلد الضرع والحلمات  .١

 .ة أخطار الرضوض واإلصابات الموضعية للضرع والحلمات تجنب وإزال .٢

 .عمل برنامج للتحكم في جدرى األبقار  .٣

 .تطهير أيدي الحالبين جيدا وخاصة بين كل حيوان وآخر  .٤

 . التخلص من اللبن المصاب بعد إضافة مطهر لقتل البكتريا  .٥

 .تجفيف األرباع التي لم تستجيب للعالج  .٦

فنيين البيطريين وااللتزام بقوانين الدولة في مجال تربية إتباع تعليمات وتوجيهات ال .٧
 . األبقار وتسويق األلبان ومنتجاتها والتحصينات الوقائية ضد األمراض السارية 
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 .وضع الحيوان في زناقة  .٦

 .تطهير الحيوانات إلزالة القاذورات  .٧

 .غسل الضرع والحلمات بالماء والصابون جيداً ثم تجفيفة  .٨

 .لمات بقطنة مبلله بالكحول مسح الضرع والح .٩

 .تحنين الضرع ثم الحلب واعدام الشخبات االولي  .١٠

 .جمع العينة مباشرة في زجاجة معقمة  .١١

 .غلق الزجاجات بسدادت معقمة في صندوق يوضع به الثلج  .١٢

ترسل العينات مع تقرير عن الحالة المشتبة فيها وفي حالة الفحص الكيمائي ترسل  .١٣
 . بنفس الخطوات السابقة العينة إلي معمل األلبان 
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زجاجة كشاف  -اللون بها اربعة حفر مستديرة لحلب اللبن فيها   لوحة بالستيك سوداء

قد يجري االختبار  –عينات اللبن من الحيوانات الحالبة  –ساق زجاجية معقمة  –كاليفورنيا 
 . يوم  ١٥علي حيوان واحد أو علي عينة لبن من القطيع وفي المزارع يجري دوريا كل 
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�*������:��O#�א<�א��
 .كما سبق  تؤخذ عينة اللبن .١

 . تغسل لوحة االختبار وتعقم مع الساق الزجاجية  .٢

 .من الكشاف  ٣سم٢من اللبن مع  ٣سم٢يخلط  .٣

 .ثانية حيث يشاهد اآلتي  ٣٠تحدد النتائج خالل  .٤

 . ٣سم/ خلية  ١٠٠٠٠٠المخلوط ليس به ترسبات حيث النتيجة السلبية عدد الخاليا   . أ
  ٣سم/ خلية  ٣٠٠٠٠٠ة ايجابية ضعيفة والخاليا وجود ترسبات ضعيفة مع عدم وجود جيل النتيج . ب

 . ٣سم/ خلية  ٩٠٠٠٠٠المخلوط في حالة سميكة واالتجاه لتكوين جيل والنتيجة ايجابية والخاليا .ج
  . ٣سم/ خلية  ٢٧٠٠٠٠٠وجود جيل واضح ملتصق بالفنجان والنتيجة ايجابية قوية . ء
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نضع عالمة مميزة بالقلم الفولمستر األحمر علي أنبوبة اختبار مقلوظة سعة  .١

% ٣ن حديث التحضير بنسبة واألنبوبة بها ماء أكسجي ٣سم١٠والعالمة عند  ٣سم١٥
 .من عينة اللبن وحتى العالمة  ٣سم ٩+ سم ١

 .نكمل مأل األنبوبة بالماء ثم تقفل وتقلب وتوضع مقلوبة علي الحامل  .٢

 ) .تحضين ( ساعات في درجة حرارة الغرفة  ٣تترك األنبوبة  .٣

ن نقيس طول عمود الغاز المتكون بعد التحضين ثم نحسب النسبة المئوية لالوكسجي .٤
 : حسب المعادلة 

  ١٠٠× طول عمود الغاز     
 نسبة الكتاليز   = ـــــــــــــــــ = نسبة  األوكسجين المئوية  
 طول عمود اللبن           

 كاتاليز غير طبيعي % ٤٠واللبن المحتوي علي 
 .مشتبة فيه % ٤٠ – ٣٠والذي يحتوي علي 

 ك والتصنيع وأقل من ذلك يعتبر اللبن سليم وصالح لالستهال
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ونسبة الكتاليز وجد أن نسبة ) كرات الدم البيضاء ( وعند مقارنة عدد الخاليا الجسيميه 
اللبن وذلك في حاالت  ٣مليون خلية في سم ٢أوكسجين تدل علي وجود أكثر من % ٤٠

 .اإلصابة بالتهاب الضرع ويجري االختبار بعد الحلب مباشرة  
 

���אO/�2$7א�/���7א;'.�٤��G2$������T�Kא��=��
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�*����'��#Dא;دوא<�א��:�
اء داء ناعمة السطح أو قطعة زجاج عادي موضوعة علي ورقة سودلوحة بالستيكية سو

قضيب خشبي ناعم السطح طوله  –قطارة معقمة  -% ٤محلول هيدروكسيد الصوديوم  –
 )   كشاف ( در ضوئي مص –سم للتحريك  ١٥
�*���G2$�Dא<�א�#O��:�

توضع قطرات من اللبن علي اللوحة ثم يوضع فوقها قطرتان من محلول هيدروكسيد  .١
 . ثانية  ٢٥- ٢٠وتمزج بالقضيب الخشبي لمدة % ٤الصوديوم 

 .يفرد المحلول علي شكل دائرة في حجم العشرة قروش  .٢

ضافة هيدروكسيد الصوديوم لكن اللبن من اللبن من الحيوانات السليمة لم يتغير بعد إ .٣
األرباع المصابة تظهر علية درجات من التغير تعتمد علي درجة التهاب الضرع واللبن 
الناتج من أرباع مصابة بالتهاب حاد أو تحت حاد يكون المزيج كثيف ولزج واللبن الناتج 

 .من التهاب مزمن به قشور بيضاء قليلة 

 : قراءة ومقارنة النتائج  .٤

المزيج لبني ابيض معتم خال من الرواسب وكرات الدم تكون أقل من : سلبي  . أ
 . ٣سم/ خلية  ٥٠٠٠٠٠

اللبن معتم وبه جزئيات دقيقة من مادة متخثرة وال تميل للتجميع والتلزن : ضئيل  . ب
 ٣سم/ مليون خلية  ١.٥أوال لتصاق وهنا عدد كريات الدم البيضاء من نصف إلي 

 . من اللبن  

المزيج لبني ابيض واقل عتامة ويحتوى علي جزئيات اكبر من : ضعيف  ايجابي. ج
المادة المتخثرة والتي تكون منتشرة بكثافة في المزيج ويالحظ تجمع بعضها وعدد 

 .من اللبن ٣سم / مليون خلية  ٢-١الكريات البيضاء هنا يكون من 
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لمادة المتخثرة المزيج مائي وتوجد تجمعات أو كتل كبيرة من ا: ايجابي متوسط . ء
 ٢وإذا كان التقليب سريع يمكن  مشاهدة خيوط دقيقة وهنا عدد الكريات البيضاء 

 . من اللبن  ٣سم/ مليون 
المزيج مائي جدا وبه كتل ضخمة من المواد المتجبنة مشكلة : ايجابي قوي . هـ

من اللبن وعند إضافة  ٣سم/ مليون  ٢خيوط وصفحات وعدد الخاليا هنا أكثر من 
لول هيدروكسيد الصوديوم إلي اللبن والتقليب يتخسر اللبن علي القضيب علي شكل مح

 .   كتلة ضخمة لزجة 
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من محلول بروموكريزول  ٣سم ٠.٥+ من عينة اللبن  ٣سم٩.٥يوضع في أنبوبة معقمة  .١

 .القرمزى 

 .ساعة  ٢٤م لمدة ٣٧توضع العينة في محضن علي درجة  .٢

تفحص العينة إذا وجدت ترسبات صفراء علي أطراف األنبوبة وفي قاعها يشير ذلك إلي  .٣
 .وجود المكورات العقدية السبحية 

فر كلها يشير ذلك إلي وجود ساعة لو تحولت للون األص ٤٨تحضين العينة لمدة  .٤
 .المكورات العنقودية الذهبية 
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�:�����!�א����و`�א&�7:��א��א'�Tא�$7!�✍✍✍✍
�:��+�oא<�א���ن�� •

إذا وجدت أثناء الحالبة فهي ناتجة عن التغذية أما بعد فترة من الحالبة فمن تأثير 
 .الميكروبات الموجودة في الضرع أو الملوثة بعد الحالبة 

• ����.a;א����א��:�
تلوث ميكروبي  –التغذية الزائدة علي العليقة الخضراء والجذر  –ويسببه نوع الساللة 

ادوية وعقاقير مثل  –اإلصابة باإلمراض كالحمي القالعية والليبتوسبيروزيس  –
 .التتراسيكلين 

 ويسببه بعض الميكروبات  :��א����א�7§�� •
�:��א����א;ز2ق��� •

 أو اإلصابة بالميكروبات  –ول بعض األعالف كالحنطة السوداء وااللفا الفا ويسببه تنا
�:��א����א;¨���� •

يسببه وجود دم في اللبن أو تناول بعض النباتات ذات الصبغات الحمراء أو إصابة     
 .بالميكروبات أو مرض الحيوان بطفيليات الدم أو تناول عقار فينوثيازين 

• $H$<�وא��وא&��א��א�%6���Gذ��:�
ويسببها بشكل رئيسي األعالف والمواد الغذائية باإلضافة إلي الميكروبات من ضرع 
مصابة أو من تلوث اللبن بعد الحالبة وعمليات األكسدة الكيميائية واإلنزيمية واألنواع 

 .المختلفة من التهاب الضرع والعقاقير وامتصاص الروائح الغريبة من البيئة 
�:�����א����אD���وא�"ذع •

ومسببه الشبق أو لبن أخر الموسم وتناول بعض األعالف مثل اللفت والجزر وبذر 
الكتان وتبن الشعير والنخالة القديمة والكسب المتعفن وماء الشرب الملوث ووجود 
تلوث ببعض الميكروبات أو الفطريات واإلصابة باإلمراض وخاصة األمراض التناسلية 

 .اب الضرع وتناول بعض العقاقير وأمراض الكبد والمرارة والته
�:��א����אD$©�א�"ذع�� •

 .اإلصابة بأمراض الضرع  –ويسببه اإلدرار لفترة طويلة 
 
 
 

 
 

http://agri-science-reference.blogspot.com/


 ٢٢٤

• ��ª�@/Dא����א��:�
ويسببه وجود الحيوان في الشبق ونهاية اإلدرار وتناول كسب متزرنخ أو ذرة متعفنة 

طرابات الهضمية أو تأثير بعض أو التلوث ببعض الميكروبات والخمائر أو نتيجة لالض
 .االنزيمات مثل الليباز 

• ���G�K_�D$<�א�א�6%��:�
حيث يكون طعم البن قابض والذع وزيتي ومعدني ومسببه تناول بعض األعالف وجذور 
النباتات وتناول السيالج والموالس ووجود بعض الميكروبات وقد توجد اكسده كميائية 

ة وجود الحديد أو النحاس وتعرض اللبن لضوء حيث تتغير الدهون الفسفورية نتيج
 .الشمس المباشر 

هذا ويمتص اللبن الروائح من البيئة خصوصاً في الحظائر مثل رائحة الفحم ، الغاز ، 
 .الدخان ورائحة التبغ ، االمونيا ، الكلورين ورائحة الفنيك والمطهرات 

�:��א����א���و>�א��@ج��� •
درار بفترة قصيرة وقد يكون لسبب تناول بعض النباتات وهو غالبا قبل نهاية موسم اإل

 .كعصا الذهب أو اإلصابة بالحمي القالعية أو الحميات أو التهاب الضرع 
�:��א����א�Y#��א��@ج��� •

يسجب اللبن علي شكل خيوط طويلة نتيجة التلوث بعد الحالبة بعصيات القولون 
 .وميكروبات القلويات اللزجة 

��:�א����א��]�>�� •
يحدث في نهاية موسم اإلدرار وأثناء الحمل المتقدم ونتيجة لتناول أعالف رديئة أو 
تناول البطاطس ووجود عصيات القولون واإلصابة بالتهاب الضرع واالضطرابات 

 .الهضمية 
���א��$ز>��� •R/Dא����א��:�

منتجة يتخثر علي شكل فقاعات غازية كثيرة ويسببة عصيات القولون والبكترية ال     
لحمض الزبدة واإلصابة باالضطرابات المعدية المعوية الناتجة عن أي مسبب واالسهال 

 .الناتج عن تناول بعض الجذور والسيالج 
�:��א�/PR��א�o[��U�$cא�%$���� •

يؤدي إلي التخثر السريع بعد الحالبة وخاصة لو سخن اللبن  ٦.٦حيث درجة الحموضة 
ألعالف التالفة والحامضية وإعشاب المستنقعات والنمو ومسببه الحمل المتقدم وتناول ا

السريع للبكتريا المنتجة لألحماض وإصابة الحيوان باالضطرابات الهضمية والتهاب 
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الضرع والطقس الحار الرطب وارتفاع حرارة جسم الحيوان والتربية في حظائر غير 
 . صحية ومحلب غير نظيف 

• ���������cא��PR/א���:�
ترة قصيرة ويكون مذاقة كريها سيئاً ومرا ومسببة عصيات القولون يتخثر بعد ف

والبكتريا الهوائية والميكروبات الملوثة للتبن والقش واإلعشاب وإصابة جلد الضرع 
 .وقناة الحلمة والطقس الحار والرطب وتناول حشائش رطبة 

• ��������Uو�א��א�.$��8��PR/א���:�
 .ا هائلة من البكتريا المحلله للبروتينات ينتج عن تلف البروتين لوجود إعداده

�:��א����א�������� •
يتميز بوجود عدد كبير من كتل أو كريات صغيرة تشبه حبات الرمل وهي تتكون من 

 .أمالح الكالسيوم 
�:��א����א��]�>�� •

يحدث في نهاية موسم اإلدرار وأثناء الحمل المتقدم ونتيجة لتناول أعالف رديئة في 
ائية والحبوب المتخمرة واإلصابة باإلمراض كاالضطرابات الهضمية والسل القيمة الغذ

 ) . اللبن كأنه مغشوش بالماء ( والتهاب الضرع المزمن 
����     ,�� : إ �از ا	��اد ��7 ا	��� وا	�Aئ��ت ا	���  J ا	

• �����Hc��7א<�אDא��:�
ات الكلورية مثل     تستخدم في رش المحاصيل والحظائر والحيوانات مثل الهيدرو كربون

ت والتوكسافين ومركبات فسفورية عضوية مثل الديازينون والمالثيون وتدخل . د . د 
للجسم عن طريق الفم واالستنشاق والجلد وتصل لجسم اإلنسان والحيوان وتنزل مع 

 .اللبن وتعرض اإلنسان للخطر 
يفها قبل عملية وعند استخدام هذه المبيدات يجب غسل الضروع والحلمات جيدا وتجف

 . الحلب وعدم استخدام األلبان أال بعد خمسة أيام 
• ����cدא<�א$UDא��:�

تشكل خطورة مع اإلنسان وعلي صناعة األلبان ومنتجاتها والبنسلين هو اخطرها حيث 
يسبب الحساسية واالرتكاريا لإلنسان كما أن تراكم المضادات الحيوية بالجسم يعطي 

ية وبذلك يعطي التأثير الفعال للمضادات الحيوية ،ووجود هذه مقاومة للبكتريا المعد
المضادات في اللبن يعطل عمليات التصنيع حيث يدخل في عمل الخمائر الالزمة لصناعة 

 .الجبن وغيرها 
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واستخدام المضادات الحيوية لمعالجة التهاب الضرع هي المصدر الرئيسي لتلوث اللبن 
صة بحذر استخدام اللبن المحتوي علي المضادات ولذلك يجب اتباع التعليمات الخا

 .الحيوية 
• ����$.�K$7<�א�_����:�

ساعة بعد  ٤٨ – ٢٤وجودها في اللبن مثبط للبكتريا المفيدة وتفرز مع اللبن لمدة 
 .الحقن في الوريد أو إعطاءها في الفم وتقتل البكتريا المخثرة للبن 

• �����HDאد�א�Dא��:�
ت ملوثة بعناصر مشعة يؤدي إلي وجود هذه العناصر في اللبن تناول الحيوانات لنباتا

 . وبالتالي لإلنسان وتترسب في عظامه 
    الميكروبات الممرضة المحتمل تواجدها في اللبن وتسبب أمراض لإلنسان الميكروبات الممرضة المحتمل تواجدها في اللبن وتسبب أمراض لإلنسان الميكروبات الممرضة المحتمل تواجدها في اللبن وتسبب أمراض لإلنسان الميكروبات الممرضة المحتمل تواجدها في اللبن وتسبب أمراض لإلنسان 

�אD�ض��א6�D�و'$<�
 إسهال وقئ واضطرابات عصبية  المكورات العنقودية 

 ب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي التها المكورات السبحية القيحية ج
 الحمي القرمزية  –التهاب اللوز وتضخمها  المكورات السبحية القيحية أ 

 اإلسهال في االطفال  عصيات القولون 
 اضطرابات عصبية  –إسهال  –قئ  –حمي  السالمونيالت 
 ية أمراض مزمنة في االعضاء الداخل –الحمي المالطية المتموجة  البروسيالت 
 ) الدرن ( السل  بكتريا السل 
 تسمم دموي في الرضع  –التهاب المخ وأغشيته  الليستريا 

 اإلسهال عند االطفال  العصيات الكاذبة الهوائية 
 الجمرة المعوية  عصيات الجمرة الخبيثة 

 تضخم الطحال  –يرقان  –حمي  الليبتوسبيرا 
 يد والقدم وفقاعات والتهابات في الفم وربين اصابع البث فيروس الحمي القالعية 
 آفات وتقرحات الجدري في الجسم وتصيب الفم  فيروس جدري األبقار 

 الحمي المجهولة واعراض تشبة االنفلونزا  الريكيتسيا 

 توكسوبالزما جوندي
 –التهاب شبكية وقرنية العين تكلس داخل المخ  –تشوهات خلقية 
 استسقاء المخ 
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‚jÖ]æ<Œæ…‚Ö]<<íé×ÛÃÖ]<l^fè…<
<

�

١�.���Gא��د����$'����>$%���SW)�G2$���
−−−−−−−−−−−−−−�

�T�%�2�����5אa�����*6c",���א�����"/8��i"א0د����م�א�/�/���bوذ��

�:��א������O#�א<�*�
 . ٣سم١٠٠تجمع عينة من اللبن في قنينة معقمة سعة  .١

ر حسب نوع الحيوان وهل توجد مشاهدة لون عينة اللبن هل هو ابيض ناصع أم مصف .٢
تخثرات في اللبن وهل يميل للزرقة أم هل يوجد به لون احمر وتسجل المشاهدات في 

 . كراسة الدروس العملية 

يتم تذوق العينة علي طرف اللسان ومعرفة الطعم هل هو الذع أم حمضي أم مر مع  .٣
 .كتابة المالحظات في كراسة العملي 

شرة من القنينة ومالحظة إذا ما كانت توجد رائحة غير يتم تشمم رائحة العينة مبا .٤
طبيعية مثل رائحة الطبيخ أو اللفت أو العفن أو الكبريت أو الثوم أو السمك وكتابة 

 .المالحظات في كراسة الدروس العملية والحكم علي سالمة العينة 
 

٢�.�����c�2$7א/Oא�G2$��P.H�����
−−−−−−−−−−−−−−�

�:��א������O#�א<�*�
 .جمع عينة من اللبن في أنبوبة اختبار نظيفة ومعقمة ت .١

 .يتم تجهيز أوراق اختبار الحموضة  .٢

 .تنزع ورقة اختبار وتوضع داخل اللبن الموجود في أنبوبة بحرص  .٣

بعد فترة بسيطة يتم مشاهدة الورقة فلو تحولت للون األحمر تكون العينة حمضية ولو  .٤
 .تحولت للون األزرق تكون العينة قلوية  

 .يتم مقارنة اللون بجدول النتائج  .٥

 .تكتب قيمة الحموضة وتسجل في كراسة الدروس العملية  .٦

  ٦.٦بمتوسط  ٦.٨إلي  ٦.٤في اللبن الطبيعي من  PHتتراوح 
�
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�:���8$�8$<��"ج�א�/�$!�א�U�ع�:��א�X�$Yא�$7!�✍✍✍✍
��وא;دو��א�%�����א����R/KD ��"ج�א�/�$!�א�U�ع�� •��cدא<�א$UDא���: 

 

�אUW/KD��א�.�$ل��א6�D�و!�א�0�57KD/�$!�א�U�ع�
 .المكورات السبحية االجالكتية  -
 المكورات السبحية المختلفة  -

 المكورات العنقودية الذهبية  -

 البكتريا الوتدية القيحية  -

 بكتريا القولون  -

 الكلبسيالت  -

 البالستيرالت  -

 الميكوبالزمات  -

 السودومونس  -

 الفطريات والخمائر  -

 اوترمايسين  –تتراسيكلين  –وكين بنسلين ج بر -

 تتراسيكلين  -

 ارثرومايسين  –بنسلين نيتروفيوزون  –تتراسيكلين  -

 سلفا ديمدين صوديوم  –تتراسيكلسين  -

 كلورامفنكول  –اوكسي تتراسيكلين  –ستربتومايسن  -

 كلوروتتراسيكلين  –نيومايسين  –اوكسي تتراسيكلين  -

 ستربتومايسين  –تتراسيكلين  -

 ارثرومايسين  –تيلوزان  –وكسي تتراسيكلين ا -

 جنتاميسين  –نيومايسن  –ستربتومايسين  -

 اليود العضوي  –يوديد الصوديوم  -
 

 :���H$_��א�U�ع�وא����א�%$+���\�א�R/8אم�א[�5�$א����� •

وهنا يجب انتظام مواعيد الحالبة وعمل التحنين الالزم وتغطيس الحلمات في محلول مطهر 
باع المصابة في اناء خاص لمنع انتشار العدوى ويالحظ عدم انسداد فتحة الحلمة وحلب االر

والتي تحدث نتيجة الحلب لفترة طويلة جدا أو بسبب أن سـرعة الحلـب منخفضـة أو أن    
النابص في جهاز الحلب اآللي في وضع غير سليم ويجب أن تكون الحلمات عمودية علـي  

 –اطيم وبالتالي انتفاخ أو تورم والتهاب في الضرع الضرع حتى ال يحدث انثناءات في الخر
وبعد نزع الكؤوس نالحظ تضخم الضرع وتوتر وشد في بطانة الضرع وقد يـؤدي الحلـب   

 .  الزائد إلي شفط الخاليا المبطنة للضرع 
واللبن الناتج عن استخدام المحالب اآللية غالبا ما يكون عالي الجودة به اقـل عـدد مـن    

كروبات نتيجة البعد عن مصادر التلوث باإلضافة إلي تطبيق الشروط الصـحية  البكتريا والمي
 . في المحالب اآللية يساعد علي إنتاج لبن صحي حسب المواصفات 

 :���a$������א<�א�5�cא���������Wa������Z)$Wא�U�ع�و8"���א����� •

 .دهون عمل دورات لغسيل معدات الحلب اآللي باستخدام محاليل تنظيف مذيبة لل •
 .االختبارات الدورية علي المعدات من قبل مندوبي شركات المحالب  •

 .تغير قطع الغيار المطاطية علي فترات دورية وحسب تعليمات الشركات  •
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• 



 ٢٣١

 . عمل دورات للتطهير بالمطهرات المناسبة لمنع تتأثر الميكروبات في الخطوط 

 :���$_�%$<�א�5�cא���� •

 –حيوانات وتتكون من طلمبة شفط أو تفريـغ   ٥إلي  ٣وهي تستخدم في حالة وجود 
اناء جمع اللبن من االلمونيوم أو الفيبرجالس الشفاف  –انابيب مطاطية لتفريغ الهواء 

 . النابض  –وحدة كؤوس الحلمات  –
 :��O#�א<�א�5�cא���� •

 –تركيب كـؤوس الحلمـات    –التحنين  –تطهير الحلمات بتغطيسها في محلول مطهر 
عمـل دورة   –تطهيـر الحلمـات    –نزع كؤوس الحلمات بعد الحلب  –النابض تشغيل 

 . لغسيل الة الحلب 
 :��O#�א<�+%���Zא[��5א����� •

عمل دورة للغسيل بالمحاليل المنظفة بعد عمليات الحليب مع تطهير كـؤوس الحلمـات   
بات بمطهر مناسب ويتم عمل الصيانة الدورية وتركيب قطع غيار للمحلب حسب المتطل

 .من قبل مندوبي الشركات 
��א����� •w+���Zא���: 

في المحالب اآللية يوجد غرفة بها مبرد ومقلب للبن الذي تم حلبة علي درجة حـرارة  
م لحين التسويق أو نقلة إلي مكان التصنيع ، وقد توضع اواني اللبن في ثالجـات  ٥-٣

 .سبة للكميات الصغيرة م وذلك بالن٥-٣مناسبة لحين التصرف في اللبن علي درجة 

http://agri-science-reference.blogspot.com/


 ٢٣٢

<<íé×ÛÃÖ]<l^fè…‚jÖ]æ<Œæ…‚Ö]<
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�(��SW�ع���/�����5.�١
−−−−−−−−−−−−−−�

�:��א������O#�א<�*�
 .إحضار احد األبقار أو الجاموس والتي تعاني من التهاب الضرع  .٧

 . ٨وضع الحيوان في زناقة والتحكم فيه جيد يربط األرجل الخلفية علي شكل  .٨

 .ان من الناحية اليمني والربت علية االقتراب من الحيو .٩

مشاهدة الضرع والتعرف علي الربع الملتهب من درجة حرارته المرتفعة واحمراره  .١٠
 .وتألم الحيوان عند لمس الضرع الملتهب 

مسك الحلمات باألصابع ومحاولة الحصول علي جزء من اللبن لمشاهدة صفاته هل  .١١
 .أساسة  به خثرات هل لونه متغير هل ال ينزل لبن من 

في حالة عدم نزول لبن يتم استخدام سيفون حلمة معقم وإدخاله في قناة الحلمة بعد  .١٢
 . التعقيم إلنزال اللبن المحتبس 

 . قياس درجة حرارة الحيوان تشاهد اعلي من الطبيعي  .١٣

 
���G��$Hא�R/8אم��دوא<�א�/�$!�א�U�ع����.�٢

−−−−−−−−−−−−−−�
�א<�א��a$Y'$�/�$!�א�U�ع�ز���G2$$د�Gא��82�Dو��G��$Hא;دو

�:��אO��G��$HD#�א<�*�
مشاهدة سيفون الحلمة للماشية واألغنام ومشاهدة الفتحة في مقدمتها ووجود سلك  .١

 .لتسليك السدد عند وجود خثرات 

 .مشاهدة سدادة الحلمة ومناقشة استخدامها  .٢

 .مشاهدة مشرط الحلمة ومناقشة استخدامة  .٣

 .المطهرات علي الضرع مشاهدة الرشاشة واحد لتر لرش  .٤

 .مشاهدة اكواب تطهير الحلمات والمحلول المستخدم في التطهير  .٥
 

�
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����G��$H$_�%$<�א�5�cא��������.��٣
−−−−−−−−−−−−−−�

�:��אO�G��$HD#�א<�*�
 .إحضار ماكينة الحلب النقالي والتي تسع حيوانين  .١

 –ب المطاطية لتفريغ الهواء األنابي –مشاهدة أجزاء الماكينة ، طلمبة الشفط أو التفريغ  .٢
 .النابض  –وحدة كؤوس الحلمات –اناء جمع اللبن 

 .رسم أجزاء الماكينة في كراسة الدروس العملية  .٣

 .كتابة وظيفة كل جزء من الماكينة  .٤

 
�א�/�2���Z%+�����5و+#��oא[�5�$א���������.�٤

−−−−−−−−−−−−−−�

�:��א�/�2O��5#�א<�*�
المواصفات الالزمة إلزالة الدهون ورواسب اللبن ووضع  إحضار سائل التنظيف ذي .١

 .كمية معايرة من السائل في حوض الغسيل وتخفيفه بالمياه 

وضع الخراطيم المطاطية والبالستيك وكؤوس الحلمات في حوض الغسيل لمدة نصف  .٢
 .ساعة وغسل األجزاء جيدا 

 .ء بالمطهر تفريغ حوض الغسيل ووضع مطهر وتخفيفة بالمياه ثم غسل األجزا .٣

 .تشطف األجزاء بماء فاتر نظيف  .٤

 .ماكينة الحلب  تركب األجزاء مكانها وتجرب .٥

 
����G��$H�ض���7=��دو���"ج�א�/�$!�א�U�ع�����.�٦

−−−−−−−−−−−−−−�
 .مشاهدة عينات أدوية عالج الضرع في عيادة المدرسة  .١

 –ديوم مشاهدة زجاجات المضادات الحيوية مثل النيومايسين البنسلين ج صو .٢
االوكس تتراسيكلين والعينات السابقة  –الكلورامفنكول  –التتراسيكلين  –اليوفومايسين 

 .تستخدم في الحقن في العضل أو الوريد 

مشاهدة محاقن الضرع التي تستخدم أثناء فترة االدرار والتي تستخدم أثناء فترة  .٣
سوبر ما ستيكورت  –ماستيكورت  –نيوماستيار  –ماستيتار  –الجفاف مثل ماستالون 
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لوراسول  –للكوسيلللين دراي كاو  – ٢٥٠ف .ماست انجيكت س –ماستجيب فورت  –
 .جل والمستحضرات السابقة مجهزة في محاقن خاصة تحقن عن طريق الحلمات 
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−−−−−−−−−−−−−−�
 .ي زناقة والتحكم فيه جيدا إحضار حيوان حالب يعاني من ربع ملتهب وضعة ف .١

 .غسل الضرع بماء دافئ ومطهر مثل الديتول وتجفيفة  .٢

محاوله تصفية الضرع بالحليب يدويا وان لم نتمكن نستخدم سيفون الحلمة بعد تطهيره  .٣
 وذلك بإدخاله برفق في قناة الحلمة حتى يصل لخزان اللبن ويتم انزال اللبن قطره، قطرة 

ادخال المحقن الخاص الذي يحتوي علي مضاد حيوي واسع تطهير الحلمة بالكحول و .٤
 . المدي ونبدأ باالرباع السليمة وتنتهي بالمصابة 

في حالة ارتفاع الحرارة يعطي مضاد حيوي حقن في العضل مع إعطاء خافضات  .٥
 . الحرارة 

 .تكرر الخطوات ثاني يوم ويعدم اللبن   .٦
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<†Ò„i<†Ò„i<†Ò„i<†Ò„i<<<<
 
 
 

 
 .نوات لنقل اللبن إلي قناة وفتحة الحلمة يتركب الضرع من غدد لبنية وق •

 .يوجد جهاز داعم ومعلق للضرع في جدار البطن  •

 .عملية نمو الضرع وادرار اللبن يتم التحكم فيها هرمونيا  •

 .توجد اضطرابات تصيب عملية إفراز اللبن وتأخر جروحه من الضرع  •

 .توجد اضطرابات في دوران الدم في الضرع تسبب أورام الضرع  •

 .جد أمراض تصيب جلد الضرع والحلمات تو •

من اخطر األمراض التي تصيب الماشية مرض التهاب الضرع له مسببات مباشرة مثل  •
 .البكتريا وعوامل مصنعفة تساعد علي اإلصابة 

واختبار الكليفورينا  –مثل اختبار البرويثمول : توجد اختبارات لكشف التهاب الضرع  •
 .علي عينات اللبن واختبار التلبد السريع وتجري 

 .توجد عيوب للبن في اللون والشكل والرائحة والطعم •

يفرز مع اللبن البكتريا والميكروبات التي توجد في الضرع وكذا المبيدات الحشرية التي   •
 .يتعرض لها الحيوان وأيضا المضادات الحيوية ومركبات السلفا والمواد المشعة 

 .لإلنسان مثل ميكروب السل والحمي القالعية توجد ميكروبات ممرضة تنتقل مع اللبن  •

 . هناك أساليب للعناية الصحية بالضرع قبل استخدام ماكينات الحلب اآللي  •

توجد أدوية تعطي للحيوان عن طريق محاقن الضروع في موسم اإلدرار والتي تصاب  •
 . بااللتهاب وكذا توجد محاقن تحقن أثناء فترة الجفاف 

 .وية تعطي للحيوان عن طريق الحقن لعالج التهاب الضرع توجد أدوية ومضادات حي •

من أنواع التهاب الضرع االلتهاب تحت الحاد والحاد وفوق الحاد والمزمن وكل له  •
 .أعراضه وأسلوب عالجه 
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<ÜèçÏjÖ]<ÜèçÏjÖ]<ÜèçÏjÖ]<ÜèçÏjÖ]<<<<<<<<
 
 

 اشرح تركيب الضرع في الماشية من الداخلي والخارج ؟ : ١س
 : اذكر ما تعرفه عن كل مما يأتي . ٢س
 ] حبس اللبن أو تأخير سيالنه  –التجفيف  –لبن الساحرة [         
 اذكر خمسة من األمراض التي تصيب جلد الضرع والحلمات   ؟ :  ٣س
عدد ثالث من االختبارات التي تجري علي اللبن الكتشاف مرض التهاب الضرع : ٤س

 واشرح احدها ؟
 نه ؟ ما هي أسس التحكم فيمرض التهاب الضرع والوقاية م:  ٥س
احضر امامك حيوان مصاب بالتهاب الضرع في احد األرباع ما هي عالمات : ٦س

 االلتهاب ؟ وما هو األسلوب األمثل للعالج ؟ 
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<<êqƒç´<…^fj}]<<êqƒç´<…^fj}]<<êqƒç´<…^fj}]<<êqƒç´<…^fj}]<<<<<<<<
 
 

 تخير سؤالين من الثالثة أسئلة اآلتية ثم اجب علي جزئيتين ممن تختار  •

 ب عند إجراء العمليات الجراحية ؟ ما هو دور الممرض البيطري في مساعدة الطبي. أ: ١س
 ما هي أجزاء الجهاز التناسلي في البقرة ؟ . ب      
 اذكر أربعة من اإلصابات التي تحدث في الحافر في الماشية والخيول ؟. ج      
كما يتم حقن السـائل المنـوي   ........ يتم جمع السائل المنوي من الطالئق باستخدام . أ: ٢س

 ................ويتم تعقيم األدوات الزجاجية في ............ المجمد باستخدام 
 اذكر ثالث من أسباب العقم في اإلناث وكيف يتم التغلب عليها ؟. ب
 اذكر أساسيات الوقاية من أمراض التهاب الضرع في مزارع إنتاج اللبن ؟. ج
لمصابة بالتهاب الضرع ما أهم االختبارات التي تجري علي اللبن الكتشاف الحيوانات ا. أ: ٣س

 اذكر ثالثة فقط ؟
 ماهي أجزاء الجهاز التناسلي في الطلوقه ؟. ب
ومن أهم أعـراض  ........... ينتج عن نقص الكالسيوم بعد الوالدة اإلصابة بمرض حمي . ج

 .........، ............. ، ...... التهاب الضرع الحاد 
 : ملحوظة 

درجة يضاف إليها درجـة   ٢٠درجات ودرجة االمتحان  ١٠درجات والسؤال  ٥كل جزئية من 
 . درجة  ٢٠االختبار العملي من 
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 دور الممرض البيطري في مساعدة الطبيب عند إجراء العمليات الجراحية  . أ: ١ج
لحيوان عليها إعداد مكان العملية حيث يتم عمل فرشة سميكة من قش األرز النظيف لتوقيع ا. ١

 .وربطة أو ربط الحيوان جيدا في زناقة والتحكم فيه 
 .تجهيز األدوات الجراحية غسلها وتطهيرها ورصها بحرص بجوار مكان اجراء العملية . ٢
 .اعداد حقنة المخدر وتسليمها للطبيب . ٣
صبغة  تطهير مكان العملية علي جسم الحيوان بعد غسله وحلق الشعر وتطهيره بالكحول أو. ٤

 .اليود 
 .مساعدة الحيوان بعملية اإلفاقة وإعطاء حقن المقويات . ٥
 .المرور اليومي لمتابعة الحيوان ومسح الجرح بمطهر . ٦
قرني الرحم  ) قناتي المبيض ( قناتي فألوب  –المبيضان : أجزاء الجهاز التناسلي في البقرة . ب
 .الجهاز التناسلي المهبل ويلحق الضرع ب –عنق الرحم  –جسم الرحم  -
قرحـة   –مسـمار الحـافر    –تعفن الحافر  –تشقق الحافر  –دمل الحافر : اصابات الحافر . ج

 .الحافر 
 .فرن الهواء الساخن  –المحقن الدولي  –المهبل الصناعي . أ: ٢ج
 .عوامل وراثية ومنها يجب عدم تربية االقارب وتغير الطالئق . ١. ب
المراض التناسلية المعدية تعطي العالجات الالزمة والتحصـنيات  اسباب مرضية كاالصابة با. ٢

وهذه االمراض هي البروسيللوزيس والفيبرو والتريكومونياسس وعمل االختبـارات الدوريـة   
 .واستبعاد االيجابي 

مثل البرد الشديد والحر الشديد فيجب عدم تعرض الحيوانـات التغيـرات   : االسباب البيئية . ٣
لعالئق المتزنة ومنع تدخل غير المختصين في عالج الماشية وخاصـة حـاالت   الجوية وتقديم ا

 .العقم او عسر الوالدة المراقبة الجيدة لظهور عالمات الشبق 
 : أساسيات عالج التهاب الضرع . ج
 .عمل اختبارات التهاب الضرع دوريا وعالج المصاب واستبعاد الحاالت التى تكرر اصابتها . ١
 .ات في أكواب المطهرات قبل عملية الحلب تطهير الحلم. ٢ٍ
 .العناية بأماكن تربية الحيوانات الحالبة وتطهير األرضيات . ٣
 .االختيار الجيد لدواء للسيطرة علي العدوى . ٤



 ٢٣٩

 .عمل اختبار الحساسية للمضادات الحيوية الختيار المناسب . ٥
 .اعطاء العالجات الداعمة مثل مضادات الحساسية . ٦
 . الج بالحقن في العضل او الوريد الع. ٧
 .تجفيف االرباع المصابة بالتهاب مزمن وعزل الحيوان . ٨
 اختبار التلبد االبيض السريع : اهم االختبارات . أ: ٣ج

 .اختبار البرموثيمول  –اختبار الكاليفورنيا 
لتـى تفـتح فـي    القناة البولية التناسلية المشتركة ا –الوعاء الناقل  –البربخ  –الخصيتان . ب

 .مقدمة القصيب والغدد التناسلية الثانوية وهي عدتا كوبر وغدة الحوصلة المنوية 
 تألم الحيوان عند اللمس  –سخونة  –تورم الربع المصاب  –حمي اللبن . ج
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<íéfßqù]<Äq]†¹]<ð^�_<íéfßqù]<Äq]†¹]<ð^�_<íéfßqù]<Äq]†¹]<ð^�_<íéfßqù]<Äq]†¹]<ð^�_<<<<

<<<<
 
* Farm amiml surgery . saund ers. 
                                        Fubinis ; Du charmen ( ٢٠٠٤ ) ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]<<<<
* Reproductive technologiesin farm animals 
                                         Iam Gordon ( ٢٠٠٥) ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹] 
* Ve Terinary Medicime  
 Abp el Moty ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]  
* Repyoduction of farm animals  
<<<<<<<<<<<<<<<< <<<< <<<< <<<< <<<<<<<<<<<<<<<<R.H Fhuntry ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]<<<<<<<<<<<<<<<< <<<< 
* Vet. Medecine{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{  Bloody & Hunderson  
* Mastitis, Center Attack     W.Ne lson& athors 

----------------------------- 
<íée†ÃÖ]<Äq]†¹]<ð^�_<íée†ÃÖ]<Äq]†¹]<ð^�_<íée†ÃÖ]<Äq]†¹]<ð^�_<íée†ÃÖ]<Äq]†¹]<ð^�_<<<<

<<<<
 : الوالدة واألمراض التناسلية البيطرية  .١

 محمود عبد الرحمن فتح اهللا وآخرين   . د             

 عبد الوهاب الجبوري . د :                        الحيوان  أمراض .٢

 .نشرات الهيئة العامة للخدمات البيطرية  .٣

 رفعت محمد سالم وآخرين . د.   اإلنتاج الحيواني للصف الثاني المهني   .٤

 محمد حلمي قناوي وآخرين . د.    الصحة البيطرية للصف الثالث المهني  .٥

 محمد بدر سراقي . د.          ة موسوعة ضروع األبقار العلمي .٦

 صحة بيطرية لطالب شعبة اإلنتاج الحيواني بدمنهور  .٧

 مصطفي عبد العزيز وآخرين   . د    

 عبد الخالق الشيخ . د.          طب ورعاية الماشية  .٨

 عبد الخالق الشيخ . القاموس البيطري               د .٩
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