


 



فحص الحيوان قبل الذبح                

األمراض التى تغ طى فى هذا الجزء

  



ممارسات جيدة لصناعة اللحوم               

  



              فحص الحيوان قبل الذبح 

 ةمقدالم
 همة إلنتاج لحوم آمنةُعتبر خطوة مُفحص الحيوان الحى قبل الذبح ي 

مكن إآتشاف عيوب فى حرآة وسلوك الحيوان ُي. ك اآلدمىاستهلإلل
 فى

حسن ُمكن أن يُفحص الحيوان قبل الذبح ي. الحيوان الحى فقط
 شافتإك

 هذا الجزء يبرز عملية. ك األدمىالستهإلعدد الحيوانات الغير صالحة ل

 مكن أن تؤخذ لحماية اإلنسان وصحةُالفحص قبل الذبح واألفعال التى ي

 .الحيوان

 .صف عادة بالتحكم الصحى فى حيوانات الذبيح واللحومفحص اللحوم تو 

 ك اآلدمىاستهلإلالغرض من فحص اللحوم هى إمداد لحوم آمنة ل

 المسئولية تقع. هطى آل من الفحص قبل الذبح وبعدُغوفحص اللحوم ي

 ل فى األطباءثناسبة التى تتمُ على هيئة الصحة العامة الميًااسسأ

 . مرحلة المجزرفتشى اللحوم عندُالبيطريين وم

 فى آثير من األماآن النامية وباألخص فى الريف والقرى مفتشى اللحوم 

 يكونوا عندهم نقص فى المعلومات الضرورية للحكم على الحالة الصحية

ولذلك هذا الجزء . واللحوم واألعضاء فى حيوانات الذبح. للذبائح
 والجزء

 ع شرحفى فحص بعد الذبح يعطى خطوط مختصرة للموضوع م  8

 باأللوان يوضح التغيرات المرضية التى يمكن أن تحدث فى األبقار

 صيدة والدواجنُيرة والخنازير والحيوانات المغجترات الصُوالم

 .واألرانب

 عتبر توصياتُقرارات األحكام على الذبائح المريضة أو أجزاء منها ت 

حتياج إلى آثير من اللحوم تكون صالحة إ للُاالتى تؤثر أيض
 كاستهلإلل

 هذه التوصيات ال تعنى أن تتدخل فى األنظمة الموجودة فى آل. اآلدمى

 .بلد على حده

 أهداف الفحص قبل الذبح 

  عمليات تصنيع اللحوم هو لحمايةاللالهدف األول لجميع الفحوص خ 

 آما أن. شترآة وأمراض تلوث اللحومُستهلك من األمراض المُالم

 ،العاملين فى المجازر من األمراض الفحص قبل الذبح يزيد فى حماية 

  أول من يتعرض لمخاطر أمراض الحيواناتهمحيث أن هؤالء 

 .نتجاتهاُوم

تقبل حيوانات سالمجازر ت. ناك غرض أخر لحماية صحة الحيوانُه 
 من

 ل لفحص صحة القطيع فى منطقةثوتعتبر المكان األم. ختلفةُمصادر م

 عنها لها أهمية شديدة لصحةأمراض الحيوان الواجب التبليغ . محلية

 وفحص الحيوان قبل الذبح. تصادإلقالحيوان المحلى والتجارة وا

 الغرض الثالث من. مية فى إآتشاف األمراض مبكرأهبالمجزر له أ

 ة الحيوانية إلآتشافورفحص الحيوانات قبل الذبح هو لتحسين الث

 .تحكم فيهابة للسناُختلفة ووضع اإلجراءات المُالمشاآل الموجودة والم

عملية فحص الحيوانات قبل الذبح 

 فحص الحيوان قبل الذبح يجب أن يتم عند وصول الحيوانات إلى 

 وهذا يتطلب وجود إضاءة طبيعية أو صناعية آافية لتسمح. المجزر

 يجب تقيم حالة.  أثناء الراحةًاشاهدة الحيوان وهو يتحرك وأيضُبم

  الحيوانات تعانى من إصاباتوهل. سيارات نقل الحيوانات عند وصولها

 .جديدةأثناء النقل واإلجراءات التى يمكن أتخذها لمنع إصابات 

 مكن إجراء فحص قبل الذبح عند وصول الحيواناتُ من المسإذا آان لي 

 .اعة بعد الوصول لمنع حدوث معاناة جديدةس  24 خالليجب إجرائه 

ة قبل الذبح اعس  24 الفحص الحيوانات قبل الذبح يجب إجراءه خل
 حيث

 الحيوانات التى. مات المرض يمكن أن تظهر مع مرور الوقتالأن عل

 .تبقى فترة أطول بالحظائر يجب فحصها أآثر من مرة

 فى المكان المثالى يفحص الحيوان قبل الذبح يتبعه فحص المعلومات 

 حلقة).    6.2,6.1صورة(تعلقة بحياة وتاريخ صحة الحيوان ُالم

 مكن أن تعطى إعتبارات مفيدة للحالة العامة لصحةُي المعلومات هذه

 نشأة وإحتمالية إذا آان هناك آفات مزمنةُالقطيع وم



             لصناعةةدي جتممارسا  اللحوم
   

آد من عدم وجود بقايا آيميائية فى اللحوم من أفى الذبائح والت ل بقرة بقرن واحد أولها حلمة ثدى زيادة أو بعض
 جاتاالعل

.بيدات الحشريةُتخدام المسأو ا

  

 :هناك جزئين لفحص الحيوان قبل االذبح   

 تبه فيها أو المريضة أوُشوانات الميلة الحيوانات وعزل الحبغر•  

 ؛التىليست فى حالة مرضية

 ؛وانات التى تم غربلتهايالفحص البيطرى وتشخيص الح•  

 هناك بعض.  سليم يجبا عزله أثناء عملية الغربلةوعامة الحيوان الغير 

 ت لهاااإلعتبار

يطة مثسأهمية ب

إلخ... الجروح البسيطة  ؛

شاهدتها أثناء عملية الغربلة ؛ُمكن مُبعض التغيرات الغير عادية ي 

نفتال  س غير الطبيعى

ثُعادة ي  ل تكرار الكحة ن هناك تغيرات آخرى مشار تكرار التنفس ولك
 أو

النقطة الرئيسية التى يمكن أن نذآرها إن آان شكل . صعوبة التنفس
التحفظ (ختلف عن الطبيعى فى هذه الحالة يجب غربلة الحيوان ُالتنفس م

 ).عليه

ى سلوك الح يوانف يةيعبير طغ تراغيت 

 ى بعض األمراضالتغيرات الغير طبيعية فى سلوك الحيوان لها أهمية ف 

ل مرض الُسثالخطيرة م .عار وجنون البقر والتسمم بالرصاص

 :أمثلة لبعض التغيرات الغير طبيعية فى سلوك الحيوان 

حيوان يدفع رأسه ضد الحائط•   ؛

حيوان يمشى فى دوائر•  ؛

ختلفة ؛ُحيوان يتخبط فى أغراض م • 

ثير فى عينيه ؛ُعبير مُحيوان ذو ت• 

 آسول فى عينيهعبير ؛ُحيوان ذو ت•  

 الحيوان الذى يسلك تغيرات غير طبيعية يجب غربلته أثناء الفحص قبل 

بأ ن الحيوان ال يشكل خطورة على الحيوانات أو يجب اإلنتباه . الذبح
 .اإلنسان

يرات غتغ  ير طييعية قى المشى

 عندما يمشى الحيوان بطريقة غير طبيعية أو يقاوم الحرآة عادة يكون 

يرات غير عانى الحيوان من تغُربما ي.  مكان معيننتيجة ألم فى
 طبيعية

ًا  إشارة إلى مرض وهذا أيض. فى األرجل أو ألم فى الصدر أو البطن
 .عصبى

ة قى الوقو فييعبير طغيرات غت 

الحيوان الذى وقفته غير طبيعية هو  :

يقف وبطنه مرفوعة•  ؛

متدة ،ُيقف ورأسه ورقبته م•  
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  ننن● 

  تتتت●

 .غير قادر أن يرفع نفسه ●

 يأخذ وضع مؤقت يتداخل مع الوضع الطبيعى مثل ُاالحيوان الطبيعى أحيان
بقرة فى وضع راحة لفترة طويلة يمكن أن تمد أرجلها إلى األمام آما فى 

 تلف رأسها على أحد ًاة فى وضع راحة أحيان بقرًا أيض؛بعض األمراض
 فى الحيوانات الطبيعية هذا الوضع يختفى عند تنشيط الحيوان. الجوانب

 حيوان ال يستطيع "دونر". "دونر"معظم حاالت الوقفة الغير طبيعية  
هذه الحيوانات يجب معاملتها . مكن أن يقف لفترة قصيرةُالوقوف ولكن ي
بعد الفحص .  وتعزل فى بداية الفحص قبل الذبحعانى أآثرُبحذر حتى ال ت

 يجب تخديره فى مكانه إذا آان تحرآه يسبب ألم ثم "دونر"البيطرى 
 .رسل مباشرة إلى منطقة النزفُي

 روزات غير طييعية من فتحات الجسمبإقرارات و 
 أمثلة.  له إفرازات أو بروزات من فتحات الجسمسالحيوان الطبيعى لي

 : غير طبيعية من فتحات الجسمإلفرازات وبروزات

 ؛فنإفرازات من األ ●         

 ؛دممُ إسهال م ●        

 ؛لعاب زائد من الفم ●         

 ؛ يخرج الفرجس بعد التنف●        

 ؛ رجل عجل تبرز من الفرج●        

 ؛ستقيمُ األمعاء تبرز من الم ●       

 ؛ الرحم يبرز من الفرج●        

 . نمو من العينزروب ●        

 عىير طبؤلون غ 

  ولكن الفاحص يجب أن ينظر، له أهمية سعادة اللون الغير سوى لي 

 :لثإليها م

 ؛مناطق سوداء على جلد الخنازير ●       

 ؛)إلتهاب( مناطق حمراء فاتحة اللون ●       

 ؛ل غنغرينا الضرعثرق غامق مز مناطق لونها أ  ●

 ).إصفرار(لجلد  إصفرار حدقة العين وا●  

 )تكوين(لمظهر الغير طبيعى  

تبه فى ششاهد الكثير فيها عندما يتغير الطبيعى للحيوان ويُ الفاحص ي
 :لثحالة مرضية م

 ؛)خراريج(إنتفاخ الجلد  ●

 ،مفاصل آبيرة ●

 ، إنتفاخ فى السرة ●

 ؛زيادة آبيرة فى الضرع ● 

 ؛ إنتفاخ البطن●

 ؛ ورم باألرجل● 

 ؟)معلقة ألمفل(؟ ه بطن متدلية )تضخم الفك( إنتفاخ الفك ● 

 فى بعض األحيان من األفضل.  إنتفاخ فى الغدة الليمفاوية تحت الجلد● 

 قارنة بين جانبى الحيوان إليجاد التوصيف الدقيق حيوان يظهرُالم

 .ية سابقة الذآر ال بد أن يعزل للفحص البيطرىوتغيرات غير س

 رائحة غير طبيعية 

 أمثلة. ب إآتشافها أثناء الفحص قبل الذبحع طبيعية من الصالرائحة الغير 

  رائحة نتنة أو دواء أو؛للروائح الغير طبيعية أثناء الفحص قبل الذبح

 الفاحص ال بد من حجز الحيوان للفحص البيطرى حيثما ،خراج مفتوح

  الفحص المبدئى يسمح/يشتبه بأن الحيوان يعانى من رائحة غير طبيعية

 يرات غير طبيعيةغبيعى ليمر للذبح بينما الذى يظهر أى تللحيوان الط

 طةس بوااليجب عزله لفحصه مرة أخرى ومن الضرورى فحصه آام

 .ختصُالشخص الم

 :بحذحص الحيواق قبل الفائج نت

 يحكم على الحيوان.  بعد العزلُافحص تفصيليُالحيوانات المعزولة ت 

 بإحدى األحكام

 

 

  



             اللحومة لصناعةدي جتممارسا 
   

 

 نظمةُم(مارسة صحة اللحوم ُمقترحة من القوانين التمهيدية لُالتالية الم

 ):  2004الصحة العالمية 

آم عليها بأنها سليمة ُ حي هذه الحيوانات الت.راج للذبحفإ  ● 
 مكن أنُوي

 .ح دون تأخيربذُت

 الفحص قبل الذبح. رة ثانيةم  ذبحهاإفراج للذبح بعد أن تفحص قبل ● 

 الحيوانات داخل هذه. أخرى يجب أن يحدث بعد حجزها لفترة. مرة

 أثرة بتأثيرُتالمجموعة ثشمل حيوانات لم تأخذ راحة آاملة أو م

 .يولوجى مؤقتسف

 الشخص) يشتبه(ندما يشك ع. اصةخ فروظح تحت ذب لجرافإ ● 

 ،م آلى أو جزئىاختص بأن الفحص بعد الذبح قد يؤدى إلى إعدُالم

ذبح .شتبه من األفضل ذبح هذا الحيوان بعدُعامل آمُالحيوان ي
 الحيوانات

 .السليمة

:باب اآلتيةألسيجب إعدام الحيوانات ل.  إعدام● 

 قل عن طريقتنت وجود أخطار  أسباب خاصة باصحة العامة نتيجة-

 .مرغوب فى منطقة الذبح والسلخغير  أو تلوث يةطار صحالغذاء أو أخ

 .حية اللحوما أسباب خاصة بصل-

  ،ة بصحة الحيوانص أسباب خا- 

ناسبة ُ للوائح المحلية المُاطبق عالجُالحيوانات التى صنفت هكذا ت 
 ويتخلص

  الحيوان بظروف خاصةما يمرهذا الحكم عند.  الذبح اإلضطرارى.منها

 .إذا تأخر الذبح  هالآهتؤدى إلى

 

 حيوانات ال تقع تحت التصنيف الطبيعى

مات لمرض حيوانى خطير يجب اعدم نتيجة علُالحيوان الذى ي 
 التخلص

 ال بد. إذا آان دليل لوجود مرض يجب التبليغ عنه. منه قبل عملية الذبح

 ُاويتخلص من الذبيحة طبق. ختصةٌبلغ فى الحال إلى الجهة المُأن ي

 إذا آان الحيوان مريض بمرض ينتقل إلى. شريعيةللمتطلبات الت

  اإلجراءاتالالحيوانات األخرى يجب حماية الحيوانات األخرى من خل

 شترك أوُمات لمرض مالالحيوان الذى يظهر أى ع. الصحية الصارمة

 ك اآلدمى يجب إبعاده مناستهلإلتغيرات تجعل لحومه غير صالحة ل

 نقصل أو بعد ذبحُبحه فى مكان م وهذا الحيوان يجب ذ،عملية الذبح 

 الحيوانات السليمة وبعد ذلك يتخلص من األجزاء المريضة ويتم تنظيفه

 . لمنع إنتقال التلوث إلى المجموعة األخرىًاوتطهير المكان جيد

مكن ُيالتغيرات الغير طبيعية فى سلوك وطريقة وقوف الحيوان  
 شاهدتهُم

 جهدةُالحيوانات الم. اض العصبيةصاب باألمرُجهد أو المُفى الحيوان الم

ساعة أو أآثر قبل الذبح بالرغم من الحاالت الشديدة  24يجب إراحتها 

الحيوانات التى أثناء الراحة يتطلب . مكن أن يتطلب ذبحها فى مكانهاُي
 لها

 .ءمكان آافى وفرشة و ماء وتغذية وهدو

 لمرض عصبى يجب عزلها عن الماتعلتي تظهرالحيوانات ا 
 واناتالحي

  قد يكون لهذه األمراض أهمية للصحة العامةًا ،فحص جيدُالسليمة وت

مكن أن تحمل مرض جنون البقر أو ُجترات يُالم. وصحة الحيوان
الدوار

 ).  6.  1صندوق . (عتبر مرض عصبى فى الحيواناتُ ي
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هذه الحيوانات ت .نظف قبل فحصها  هم التأآد بأنه ال توجد لديه أية معاناةُصاب الحيوان من المُعندما ي

صاب ُحيوانات أخرى يجب عزلها فى الحال والحيوان الم. ملحوظة
 ذبحُي

 عاملتهاُنفصلة ومُمعاملة الذبيحة يجب أن تتم فى منطقة م. بدون تأخير

 ستلقىُالحيوان عادة يكون قذر إذا آان م.  لطبيعة اإلصابةًا طبقًاحيص

 .على األرض

آثير من . شكل خطر شديد على صحة اللحومُالحيوانات القذرة ت 
 سبباتُم

 نسان تنتقل عن طريقإلاألمراض التى تنتقل عن طريق الغذاء ل

  قذرًاعندما يكون الحيوان ظاهري. محتويات األمعاء وجلد الحيوانات

 يكون هناك

ُ.)6.2صندوق (وُتفصل أثناء الذبح 

عندما . عر وغسيل الحيوانالتصنيف قد يشمل حلق وتهذيب الش
ُ غسلي

ُيجب أن يالحيوان  ترك ليجف قبل الذبح وإآل السائل الملوث ينتقل إلى

ُي. اللحوم أثناء السلخ مكن أن يتم ذبح الحيوان فى نهاية الخط مع العناية

ًُال الشعر القذر ي مكن قصه مث. بعملية السلخ لتحد من خطورة التلوث

 .وإزالته بعد الذبح والنزف ولكن قبل السلخ

نقل إلى مصنع الم

 زيادة فى الميكروبات التى تنتقل إلى اللحوم أثناء تجهيز 

 الحيوانات القذرة يجب تصنيفها أثناء الفحص قبل الذبح. الذبائح

. خلفاتُُسجل وتُ تالحيوانات النافقة يجب أن 
 الحيوانات

المعدومة وذبائحها والحيوانات النافقة ال يسمح لها أن تمر من خ الل

 أرضية الذبح أو أى أجزاء أخرى بالمجزر يتم التعامل فيها مع الذبائح

ستهالكلإلالصالحة ل . اآلدمى
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مكن أن تنقسم إلى ُوي. الحمى هى إرتفاع غير طبيعى لحرارة الجسم
 عفن

  فى الحمى العفنة العدوى تكون. لوجود أو عدم وجود عدوىًامعقم تبع

 ت وحيدة الخليةابسب الفيروسات والبكتريا وسومها والحيوان

 :بسببالحمى المعقمة يمكن أن تكون . والفطريات

 ت بسبب حقن داخلا تنكرن األنسجة آما هو إنحطاط العضل●    

  األورام سرعة النمو التى يحدث لها تنكرز،ت لمواد تنكرزيةاالعضل

 .سيج المحترقوتحليل الن

 . فى األول شرب أدوية والثاتى تحلل نسيج الدم، آيميائى أو جراحة●   

 .غريبضادة لبروتين ُ رد فعل لصدمة األجسام الم●   

  

 

 

 :ج الفحص قبل الذبحئنتا

تهاب فى األمراض الفيروسيةإللا 

يرات غراض الفيروسية عادة يكون ثانوى لتألماإللتهاب المزامل ل
 ،صاحبة ألمراض فيروسية خاصة ُثانوى لعدوى بكتيرية م. خلوية أولية

 ،العدوى الفيروسية مزامل للحمى. أمراض الجلد والجهاز التنفسى
 عدم التنفس يعزى إلى.  فقدان الشهية،القلق

  تعفن الدم

        

. تعفن الدم حالة مرضية بسبب وجود بكتريا ضارة وسمومها فى الدم
م يمكن أن يحدث فقط بعزل الميكروب التشخيص الحقيقى لتعفن الد

مارس فى الفحص الروتينى قبل ذبح ُهذا ال ي. سبب من تيار الدمُالم
الحيوانات فى المجاز مع ذلك دليل تعفن الدم يحدد قبل وبعد ذبح 

 .الحيوان

:ج الفحص قبل الذبحئنتا 

 آتئاب؛ إ●

 قشعريرة وعرق ؛ ●

 جفاف●  ؛

 إرتفاع درجة الحرارة●  ؛

 النبض والتنف زيادة● س؛

دة ؛البوب ائ اآت● 

 :فى الحمى العفنة.  فقدان الشهية وإمساك● 

إسهال وقئ ؛ ● 

 رائحة البول والفينول فى النف● س؛

 . صدمة وتشنج وغيبوبة● 

يص التفاضليخالتش  :

ج سم يسبب عوامل فى إرتفاع حرارة ال. إرتفاع الحرارة وتعفن الدم

اثطبيعية م ت و أو إجهاد آبير للعضلل إرتفاع درجة حرارة الج
 خاصة

فى الطقس . الرطب

         

غُإمتصاص نواتج الخلية الم يرات التسمم الفيروسى والت. صابة
صدمة .  الدورىسبب إضطرابات فى الجهازُالفيروسية للفيروسات ت

وعائية مع تسمم فيرومر وفشل فى أحدى األعضاء الحيوية تؤدى إلى 
 .الوفاة

 

        

ُ؛● ترتفع الحرارة اأحياناص ولكن ي مكن رجة حرارة الجسمتغير فى د
 ؛أن تكون طبيعية أو أقل أثناء المراحل النهائية

 صعوبة فى التنف●  س؛

 رجفة ورعشة●  ؛

 . إحتقان وبقع نزيفية على حدقة العين والفم ونسيج الفرج● 



             سات جيدة لصناعة اللحومرمما 

  تسمم الدم 

نختلف . بة أثناء الفحص قبل الذبحلصعوتحديد تسمم الدم يظهر بعض ا
مات السريرية ا العلًأيضل.  لنوع الميكروب وسمومهًاة تبعهراآلفة الظا

عرف تسمم الدم بوجود ُي. ماثل حاالت مرضية أخرىُلتسمم الدم ت
ميكروبات فى تيار وتكاثر سريع للسموم  الخارجية والداخلية لل

 .شابه تعفن الدمُمات السريرية والنتائج بعد الذبح تالدالع.الدم

 :بل الذبح ق الفحصجنتائ 

 ؛احمى إذا آان سببها وجود ميكروبات، درجة حرارة طبيعية أو أقل  ● 

 ؛ إرباك وتشنجات● 

 ؛ حرآة غير طبيعية● 

 ؛)نانهسى أعل) يصر(الحيوان يطحن ( إحتضار الحيوان أو دليل آلم ● 

 ؛ الحيوان ال يستطيع أن يرفع نفسه أو يرفع نفسه بصعوبة● 

 )الرضوض(الكدمات  

       
     

و انات يحفي . وبعد الذبحيتكرر حدوث الكدمات أثناء الفحص قبل  
آدمات النقل والشحن وعادة تكون فى مفصل في األبقار. الذبيح  الدواجن

ير واألغنام تكون فى األقدام الورك والصدر والكتف بينما فى الخناز
الكدمات والنزيف فى مفصل الورك تكون بسبب المعاملة الخشنة . الخلفية
 الكدمات فى الدواجن يمكن أن تتمرآز أو. انات أثناء تعليقها.للحيو

      الخراريج 
  

حيط بكبسولة ُل عن النسيج الموالخراج عبارة عن تمرآز قيحى مفص
 .ليفية

 :الحكم 

د على خراج أولى أم مصابة بخراريج يعتُى حيوانات مآم علُالح

 ًاراج فى الجهاز أيضُسببة للخُ طريق دخول الميكروبات الم،ثانوى
 الُخراج األولي عادة يكون في النسيج الُمتصل. ذات أهمية

 .مكن أن يحدثُ جفاف ي●

 : ب بجصاُم عادة يكون مدتسمم ال 

 ؛ غنغرينا الضرع●

 ؛ إلتهاب الرحم● 

 ؛تهاب رئوى إل● 

 ؛نتشرُ جروح قديمة وإلتهاب الصفاق الم● 

 . ثقب فى المعدة أو الرحم●

 :  آمُالح 

سببة لتعفن أو تسمم الدم تشمل إلتهاب الرحم أو الضرع ُاآلفة األولية الم 
 ،عدام لإلسجل آسبب لُحظتها وتالُأو عضلة القلب أو األمعاء يجب م

  .اء الفحص قبل الذبحغيبوبة وإحتضار الحيوان يجب إعدامه أثن

 ق األوتارزصاحبة بكسور العظام وتمُتكون عامة وعادة تكون م 

 .واألربطة

 :  آمُالح 

بل الذبح قى بها آدمات توصف أثناء الفحص ت التالحيوانا 
.شتبه بهثآم

الخراج . إلخ... بالجهاز الهضمى أو التنفس أو تحت الجلد أو الكبد 
تصل بأجهزة الجسم وأعضاءه من ُلمالثانوى عادة يكون فى النسيج ا

 .تيار الدمالل خ

 والذى ستكلُفرق بين الخراج النشط والنامى والمُالفاحص ال بد أن ي 
فى الحيوانات األليفة األماآن األساسية للعدوى القيحية فى الرحم . فىُش

 بعد 
 



             حص الحيوان قبل الذب
 

فح  
  

رجات الثانوية يتكرر حدوثها فى األعضاء ُالخ. الوالدة والسرة والمعدة  إرتفاع درجة
 .البعيدة

عدم أثناء الفحص قبل ُ تيار الدم تخاللرجات ُصابة بخُالحيوانات الم
 إذا آانت الخراريج فى. الذبح

        الزاله

 لفقد ًابفقد الدهز واللحم تبعالهزال حالة شائعة فى حيوانات األآل يتميز  
عضاء والعضثت ألالشهية والجوع وهى مصاحبة فى نقصان حجم ا

ت تظهر العضاء والعض~ا. باإلضافة إلى إستقاء فى آثير من الحاالت
 .معةمرفق القوام ومبتلة وال

زمن والضعف الجسدى العام ُالهزال هو الشق السريرى للضعف الم 
مراض المزمنة أمصاحب للالهزال يكون . بسبب مرض مزمن

ير والديدان الكبدية فى زطوانية فى الخناسوالحاالت الطفيلية  الديدان اإل
األبقار واألغنام وحمى الخنازير واألورام واسل ومرض جون وإلتهاب 

. نان رديئة وسوء تغذيةسوأ) السل الكاذب(العقد الليمفاوية التجينى 
 .مكن تفرقته عن النحالُالهزال ي

 :حذبل ابحص قفالج نتائ 

 ؛ تجعد وجفاف الجلد ● 

 ؛شونة الشعرخ ●

 . بروز العظام والعين جائرة● 

 : آمُالح

شتبه فيه أثناء الفحص ُعامل آمُالحيوانات المصابة بالهزال يجب أن ت 
 .قبل الذبح

   )سجةنمة أو إرتشاح مصلى فى األزالو(اإلستسقاء 

 

. الخلوية وتجويف الجسمنسجة ألهو تراآم السائل الزائد فى حجيرات ا
 :هناك نوعين من اإلستسقاء

 ؛ إستقاء إلتهابى● 

 ).احاتشإرت( إستقاء غير إلتهابى ● 

قاء اإللتهابى يظهر سائل أصفر أو أبيض أو أخضر شفاف أو ساالست 
 ب بينماإلتهاعكر فى منطقة ا

عظم أجزاء الجسم واألجهزة وإرتباط عام واضح مثلُم

 .الحرارة

        

 :التشخيص لمتفاضلى

شاهد فى األبقار التى ُالنحال عادة ي. النحال واإلستقاء وتبلون الدم 
تى تنمو ت رعى فى مراعى فقيرة واألبقار عالية اإلدرار والحيوانات ااُ

عل .عليقة ناقصة البروتين

 

        

 .السائل تحت نسيج الجلد والرئة والمخاإلستسقاء الغير إلتهابى هو تراآم 

 :اإلستقاء المتمرآز يلثحظ بعد 

 عائق فى.  تضخم أرجل األبقار بسبب عائق فى التدفق الوريدى● 

 دوران الليمف فى عضو أو منطقة نتيجة تكاثر الورم أو



 اللحوم             ة لصناعةدي جتممارسا  

الحساسية ؛إلتهتاب أو رد فعل . حول القنوت المرارية . النسيج الذى به إستسقاء يكون بارد الملمس وعجينى القوام●

ة   اإلستسقاء العام أو الشامل يحدث نتيجة ثانوية لفشل القلب أو نتيج● 
األ. إنخفاض مستوى البروتين فى الدم

 :الحكم
صاحب بسؤء التغذية ُخير يكون م

صابة بإستسقاء عام يالنشوني ض  مر، عدوى طفيلية فى المعدة واألمعاء، الشديدة بالكلىة
بطن للوعية الدموية نتيجة سموم أوم ُزمن ضرر بالنسيج المُآبدى م
 ؛عدوى

إستقاء .  اإلستسقاء العام هو شكل اإلستسقاء تحت أنسجة الجلد● 
صدر لإستسقاء ا. نالتجويف االبطنى هو تراآم السائل فى تجويف البط

صاحب إلتهاب التامورم الوخذى واإلستسقاء العام وتليف الكبدا ُي
اإلستسقاء يمكن أن يكون بسبب .  الديدان اإلسطوانية فى األغناموعدوى

 .عدوى تسمم الدم

 

 :ذبحل البحص قف الجتائن

 

 ؛ إآتئاب ونعاس●

 ؛ تضخم الفك السفلى واللغد واألرجل والكتف والصدر والبطن● 

       نقص النمو 

  آثير من البلدان يمنعلصغيرة في فى العجول اًانقص النمو يحدث أساس
 .بوعينس أ من عمرذبح العجول أقل

 :حج الفحص قبل الذبئنتا 

 .رىُس وجود الحبل ال● 

       التسمم بالنباتات 

 تمشى مئات ًابقار أحيانألد النامية حيوانات الذبح خاصة اا فى البل 
أثناء هذه الرحلة إحتمال أن . ها إلى المجزرفالكيلو مترات على حوا

 التسمم بالنباتات باإلضافة إلى رعى ختلفة منُعانى من أنواع مُت
 .اتتزمن بالنباُاألبقار فى مناطق بها نباتات سامة تؤدى إلى تسمم م

مكن إعدامها أثناء الفحص قبل ُُالحيوانات الم
ُ .شتبه فيهير عامو الحيوانات توصف آمفى الحاالت البسيطة والغ. الذبح

 

         

 . إزرقاق اللثة وعدم إنكماشها●

ا ت وترهلها وسهولة تمزقها باإلضافة إلى اللون الرمادى للعضل(
والكلية غير آاملة النمو ولونها أحمر غامق وإستسقاء بكبسولة الكلية 

) .أثناء الفحص بعد الذبح 

        

. ختلفة عند فحص اللحومُُتتأثر أجهزة الجسم المختلفة وتظهر آفات م
مات السريرية واآلفات الظاهرة التى تشاهد على الحيوانات التى االعل

ُ :ذآر آالتالىتناولت نباتات سامة ت



             فحص الحيوان قبل الذبح 
   

بب إسهال وإنتفاخ بالبطن وفشل ُسي) الفصيلة الزنبقية( التوليب ● 
 .بالقلب

 .سبب حساسية للضوءُ لنتانا آامارا ت ●  

 .ينكويسب تنكرز وتلييف الكبدس فصيلة ●  

 .ًافاجُ فشل بالقلب ونفوق مبسبُ دآيبتليم سيموزيم ي●  

 التسمم الكيميائى 

        

 نتظمة فى أجزاء عديدةُارس بطريقة ممُتغطيس األبقار فى األآرسيد ي 

الكيماويات التى ت. للتحكم فى األمراض التى تنتقل عن طريق القراد

 ستخدم لهذا الغرض هى الزرنيخ ومرآبات الهيدروآربون الكلوريةُ

 مكن أن يؤدى إلى حاالتُالتغطيس ي. رآبات الفوسفورية العضويةُوالم

 عض العلثماتمكن أن تظهر بُسريرية من التسمم التى ي

 :الحكم

 .آم على الحيوان يعتمد على األعراض السريرية ومدى شدة الضررُالح 

 

 

 

        

 ،آالم حادة بالبطن ،إضطرابات فى الجهاز العصبى: لثالسريرية م
 .يةد آفات جل،إسهال

 :آمُالح 

 يجب إعدام الذبيحة واألحشاء واألمعاء إذا آانت األعراض السريرية 

 .حبة آلفات مرضية عند فحص الذبائحصاُللتسمم م



 

 اللحوم             ةده لصناعي جتممارسا 

  

مرض فيروسى حاد معدى جدًا  يصيب الحيو انات ذات الظلف المشقوق

 تاى هيئة حويصليظهر عل. ل األبقار واالغنأم والماعز والظبى ثم

 وتآآل فى المخطم والمنخار والفم وحلم الضرع والضرع ودعامات

 .الكرش

عية وهى الث عترات أساسية من فيرواس الحمى القاوهناك ثل 
A,O,C  

 عزلت منSAT1,SAT2,SAT3ث عترات إضافية أخرى اوثل

 . جنوب شرق آسيانم)   1( يوى رقم سأفريقيا وعترة النوع األ

 :النتقاإل 

 لث المصابة وإفرازاتها متاإلتصال المباشر والغير مباشر بالحيوانا 

اللعاب والدم والبول والحليب والمنى وقطيرات الضباب والمنتجات 
الحيوانية المصابة تجرح فئات اللحم وأنسجة الحيوان اآلخرى والقى

  

 

تائج لفحص قبل الذبحن   :

قبل : تكوين الحويصلة

أيام أو أطول  ؛ 5-  فترة الحضانة من يوم ● 

  ؛%100ًا األعراض تقريب●

الة ودرواتها وقابلية العائل   متغيرة تعتمد على نوع السل:  الوفيات● 
50 

فى الحيوانات الكبيرة ؛%5فى الحيوانات الصغيرة،    %

فقدان الشهية) األبلة( بليد -م  ؛ْ   42 حمى تصل إلى ● 

 إنخفاض عنيف فى إنتاج الحليب●  ؛

ا .ت  إضراب ورعشة بالعضل●



              فحص الحيوان قبل الذبح 

 :تكوين الحوصلة 

 شقة؛ رعشة بال •

 ؛دةش اللعاب ب يسيل• 

 .القدم ترتعد وعرج•  

 ادة تكون على المخطم و اللسان والتجويفت و التقرحات عالالحويص 

 ف فى الحاالت المزمنة فى ابقاراالفمى والحلمات وعلى الجلد بين األظل

 .شبشب: ى بصوت توافقى طقطقشف لينة والحيوان يمااألظل

 عية خاصة فى الخنازير واألغنامالبعد العترات مرض الحمى الق 

 .تا من الحويصلًالوالماعز تسب تقرحات بد

 :كمالح 

 يواناتحعية فى الالد والمناطق الخالية من مرض الحمى القافى البل 

 د الموبؤةافى البل. المرضية والمشتبه فيها تمنع أن تدخل المجزر للذبح

 متطلبات صحة الحيوان. هبالمرض الحكم يتوقف على حسب اتجا

 .يجب اإلنتباه للعدوى البكتيرية الثانوية. وحماية الصحة العامة الفعالة

اإلجراءات الصحية يجب توضع لتراعى سياسة صحة الحيوان 
 .رميةقال

 :حظاتالم 

  سجلت فى الحيوانات المصابةالعدوى آامنة بميكروبات السالموني 

 .عيةالبمرض الحمى الق

 : األبقار و األغنامى فىاضلف الت التشخيص 

 نالتهاب الفم الحويصلى والتهاب الفم نتيجة الحساسية والتهاب اللسا 

 والحساسية للضوء ومرض اللسان األزرق والطاعون البقرى والتهاب

 األنف و الرغامى فى األبقار واالسهال الفيروسي البقرى والخمى

 الرشحية الخبيثة وجدرى األبقار الكاذب وجدرى األغنام األآزيما

 السارية وعفن القدم والتسمم بالفطريات زيادة الملح فى العليقة

 :المناقشة 

  %2دوات والغرف يجب أن تطهرألا.ع انتشار الفيروس بالمجزرلمن 

 تستخدم الدفى بعض الب). صودا آاوية(يد الصوديومسهيدروك
 آربونات

  أن تطهرًاالسيارات التى تنقل الحيوانات المريضة يجب أيض. الصوديوم

 %1ل أحواض تطهير بها اواألفراد التي تترك المجزر يجب أن تمر خل
 

 .د الصوديوممن هيدروآسي

 فى اللحوم ومنتجاتها لفترة شعية يمكن أن يعيالفيروس الحمى الق 
 طويلة

 .يتحطم الفيروس  9أو أآثر من   6وعند ترآيز أيون هدروجيني أقل من

 يحدث انخفاض فىْم   2 +ذبائح األبقار المحفوظة عند درجة حرارة

ة من ساع  24اللخ  5.7 -  5.3درجة ترآيز أيون الهيدروجين بين 
 الذبح

 التجميد اللسريع للحوم. تاوهذا يؤدى إلى تكوين حمض الليينك بالعضل

 فى. شهور  6يوقف تكوين الحامض وبالتالى الفيروس يبقى معدى لمدة 

 افيروس يكون معدى فى نخاع العظام والعقد  +ْ c4اللحوم المملحة وعند

  الكبيرة فىالدم المتخثر فى األوعية الدموية. شهور 6الليمفاوية لمدة

 الفيروس يكون غير.األبقار والخنازير الفيروس يكون معدى لمدة شهرين

عند . ثلينيأآسيد ا%2جية وحمض األسيتيك و سنشط باألشعة البنف
 درجة

 محلول%2 . يرةغالحرارة المرتفعة الفيروس يكون نشط لفترة ص

 فى مربط الحيوان. دقيقة 1-2خاللهدروآسيد الصوديوم يكسر الفيروس 

طح سأيام على   3ولمدة . يوم  14الجاف الفيروس يبقى نشط لمدة 
 التربة

 يوم  39لمدة ) معدى( نشط ًايوم فى الخريف وأيض  398  وفى الصيف

الفيروس .   ْم   22 الجاف عند شأسبوع فى الق  20فى البول ولمدة 
 يتحطم

 حمض الليمون أو حمض الينك و طبخ اللحوم عند درجة%  0.5  عند 

 .أو بسترة الحليب  ْم   69رارة داخلية ح
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                 الطاعون البقرى

 

 ميت يصيب االبقار والجاموسُعدى مُهو مرض فيروسى حاد م

 رحات فى الجهازجترات البرية يظهر على هيئة إلتهاب وأنزفة وتقُوالم

 .بعض أجناس  الخنازير حساسة. دممُ إسهال مًاهزال وأحيان. الهضمى

 .لفيروس الطاعون البقرى) غير حساس (اإلنسان ال يتعرض 

 :تقالناال 

 يظهر. االتصال المباشر بالحيوانات المصابة أوا إفرازاتها والقيئ 

 وهذا يمكنالفيروس في الدم واالفرازات قبل طهور األعراض السريرية 

 .ر وحظائر الحيواناتز يحدث عدوى بالمجانأ

 :حفحص قبل الذبال جنتائ 

 ؛أيام أو أطول     3-4 الحضانة ● 

 ؛فى القطيع الحساس %100 األعراض قد تصل إلى ● 

 ؛%95-90الىمكن أن يصل ُوي  %  50:  النفوق● 

 ؛)ْم42-41(رتفعة م حمى ● 

 ؛شدةن األنف واللعاب يسيل إ بمازات ر إف● 

 ؛ تقرحات بالفم●

 ؛دان الشهية وإآتئابفق ● 

 ؛) نخير،وس الظهرقت( طن بالبم أل● 

 ؛زقدمم ويحُ يتبعه إسهال مإمساك● 

 لشعر؛ اة وخشون جفاف● 

 ؛ ظاهر)ضعف  (ن وه● 

 .رألبقا التقليدية فى ا"حمى اللبن " وضع ● 

      إلتهاب الفم الحويصلى 

 الخيل والخنازير يتميز بآفاتبترات وُجهو مرض فيروسى يصيب الم 

   لهيصلىفيروس إلتهاب الفم الحو.  والقدم والحلماتلفمحويصلية فى ا

 .تين مناعية الهندى ونيوجرسىسالل

 : آمُالح 

 فى المناطق الخالية من الطاعون البقرى والمناطق فى المراحل النهائية 

 .إلستصال المرض يجب إعدام الحيوانات

 :ةحظُالم 

 طاعون البقرى يتأثر بالتغيرات البيئية ويتحطم بالحرارةفيروس ال 

.طهرات ُوالجفاف وبكثير من الم

  

 :ىتشخيص التفاضلال 

 حمى الرشح الخبيثة ،،اإلسهال الفيروسى البقرى   إلتهاب األنف

 والرغامى فى األبقار، واللسان األزرق والكوآيديا والحمى القالعية ،

 .إلتهاب الفم التنكرزى الحويصلى وإلتهاب الفم الحلمى فى األبقار

صاحبها نزيف وبثرات مائية وي مكن ُُت ال ياأمراض الحويصل
 تفاضلها

 .عن التقرحات التى تشاهد فى الطاعون البقرى

        

 

 :تقالناإل

، باللعاب أو مادة اآلفة ) حك( تلوث آشط فى الحيوانات الحساسة  
 بتناولها

 فى مرعى ملوث أو أثناء



 فحص الحيوان قبل الذبح

مكن ُالنقل الميكانيكى بالحشرات التى تلدغ ي. الحلب داخل قطيع األلبان
 .أن يحدث

 :حج لفحص قبل الذبئنتا 

 ُحمى؛• 

آفة بفم األبقار والخيل•   ؛

مكن أن ُت صغيرة يالت تختفى بسرعة وفقط حويصاالحويصل•  
رى فى أوبئة األبقار ؛ُت

فقدان الوزن الظاهر وتوقف الحليب فى قطعان األلبان•   ؛

 ؛حرآات مضعية واللعاب يسيل بشدة•  

 ؛ لشرب الماءسترفض األآل ولكن تتح•  

 ؛)معلف الدابة(الخيل يحك الشفة فى طرف المدود • 

 ؛ت األبقارمن حاال  %  50مكن أن تحدث فى ُآفة القدم ي•  

 عرج؛•  

 .آفة على حلمة آل األجناس الحيوانية•  

    الخبيثة) النزلية(الحمى الرشحية 

 ؛هو مرض فيروسى حاد يصيب األبقار والغزالن والثور البرى 

 نف والعين وعتامة القرنيةأوالجاموس يتميز بإلتهاب الغشاء المبطن لل

 حمى الرشحية الخبيثة.  تضخم العقد اليمفاوية؛وإفرازات أنفية شديدة

 ًاواشكل البسيط تبع) العين -الرأس ( معوى ، إلى فوق الحادمتنقس
 لنتائج

 .نسانإلال ينتقل ل. الفحص قبل الذبح

 :تقالناإل 

نتشر فى أفريقيا ذو ُحيوان برى م(ة وثيقة بين األبقار والنواى اقعل 
 رأس

  الشرب أوتخدام حنفياتسإ. والبقر الوحشى والظبى) آبيرة وذيل طويل

ألباشر بين اُباإلتصال الم

 

 بقار والنواى حديث الوالدة والمشيمة األمهات

 فى أمريكا. حديثة الوالدة

 :ييص التفاضلخالتش

عية؛الالحمى الق   مرض الخنازير الحويصلى الطفحى، األمراض

ات الفم والمخضم  إلتهاب الفم والحلمة فى األبقار، آف ؛؛الحويصلية 

 إلتهاب الفم الفطرى ؛؛ الطاعون البقرى؛اإلسهال الفيروسى البقرى

 حمى الوادى فى الخيل؛؛ية الضوءسحسا  آفات الحلمة، جدرى األبقار،

س  هرب؛ مرض الجلد العقدى الكاذب؛الجدرى الكاذب فى األبقار
ث .دى فى األبقارال

         

أل .غنام ألبقار أصيبت من اوأوروبا حاالت للحمى الرشحية فى ا

 :لذبحل ابحص قف الجنتائ 

يوم  ؛ -44   9فترة الحضانة •  

األعراض بسيطة ولكن الوفيات عالية•   ؛

زيادة درجة الحرارة •  ؛

إفرازات من العين واألنف•   ؛

 وإحتقان ؛سصعوبة التنف• 

فقدان الشهية•   ؛

تقشر المخضم•   ؛

؛  الشر وآيس شرج وفتحة الشرجإآزيما فى المنطقة بين فتحة ال•  
 ؛الصفن والضرع
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وسقف الحلق  ؛ ن ●   تقرحات على الشفة واللثة وللسا

ُ،، ورم وإحمرار جفون العين●  إلتهاب الم لتحمة عتامة القرنية´

) صورة ( ؛ 6.9

لقرنية وفقد البصر ؛ا الضوء يصحبه عتامة  خوف من● 

 وييل اللعابئ البلع بسب تقرحات المر ؛ع يمن●

ًا . حرآة غير سوية ورجفة  تضخم العقد الليمفاوية ونادر●

  

 

 

      )آلبلداء ا(السعار  

 .ديياتثللمرض فيروسى ُمعدي حاد ُيصيب الجهازالعصبي  

 :النتقاإل 

 ،)الكلب أبن أوى(ن الحيوان المسعور  اللعاب بعضة ماللينتقل عادة خ 

 .صاب بنفس الطريقةُاإلنسان ي

 :ح الفحص قبل الذبجتنتائ 

 ):الغاضب(الشكل الهائج 

 ؛شهور أو أطول  5من أسبوعين  إلى :  فترة الحضانة  •

 ؛ قلق •

 ؛مكن أن يهاحم الحيوانات األخرىُ عنيف وي •

 ًا؛ يهيج جنسي •

 ؛)الصراخ( صياح  •

 ؛فوق  شلل ون •

 :شكل المشلول 

 ؛ يتمايل ويترنح األرباع الخلفية  •

 ؛ •

 :ىالتشخيص التفاضل  

 يسيل اللعاب بشدة

 مرض هال القيروسى البقرى،س اإل، الطاعون البقرى،اللسان األزرق 
عية،ال الحمى الق،شاء المخاطىغ . إلتهاب الفم الحويصلىال

        

الحزق وشلل فى فتحة الشرج. ذيل يميل إلى أحدى الجوانب ال● ؛

رض ؛أل الحيوان يسقط على ا● 

 نفوق بعد ●   48 .ساعة

 .تفاضلىالالتشخيص  

 بداية مرض  جسم غريب بالفم،، أسيتون بالدم، حمى اللبن،عسر هضم 
 .معدى، تسمم

 :ةشقناُالم 

ُفى الحيوانات الم  غدد اللعابيةصابة الفيروس موجود فى اللعاب وال

دة يجب أن تؤخذ فى المجازيإحتياطات شد. والجهاز العصبى ر لمنع

 األفراد فى المجازر يمكن أن ينتقل إليها المرض. إنتقال الخطر المهنى

عالم مخاللمن  دوى ال تحدث عن طريق ال. سة األنسجة المصابة

تهالسإ .ك لحوم الحيوانات المسعورة

شهور بعد التعرض   الصحى لفترة  يمنع الذبح أثناء فترة الحجر 8- 
 .للمرض



             فحص الحيوان قبل الذبح
 

 
 

ال تتعامل  يقرأ "ًا الحيوان المشتبه به يجب أن يحجز ويوضع تحذير-  ويستحس النزف للتخلص من الفيرس ويعرض الجزء العميق من الجرح
 مع

سل يديه بصابون غس الحيوان يجب أن يم أى شخص يل"الحيوان
 قوى

 آان من الممكن الجروح يجب فتحهاإذا . ومطهر

       الجلد العقدى 

 لعقيدات جًاهو مرض فيروسى حاد يصيب األبقار وويتميز بظهور مفا 
 .على الجلد

 :تقالناإل 

 توزيع موسمى ،باشرُباشر أو الغير مُالحشرة الناقلة باإلتصال الم 
 .وجغرافى

 :ححص قبل الذبف الئجنتا 

 ؛يوم  14 -  4 الحضانة من ● 

  حمى ُمتذبذة؛●

 ؛هالس إ● 

 ؛ إفرازات من األنف واللعاب● 

 ؛ فى المنطقة ما بين فتحة الشرج وفتحة التناسلًال اآلفات تظهر أو● 

 آله؛ عقدة جلدية مختلفة الحجم على الجسم ● 

 ؛مكن أن تكون قشرةُ آفات الجلد ي● 

 ؛رجوعتضخم العقد اليمفاوية الخارجية باألطراف  ● 

 ؛اض عقم وإجه● 

 ؛ عدوى ثانوية تؤدى إى إلتهاب المفاصل واألوتار● 

      هربس الجلدى البقرى 

 األغنام والماعز تظهر ًاهو عدوى فيروس هرس فى األبقار وأحيان 
 على

 .هيئة آفات جلدية وحمى

ثيلى ،يآحول ا% 407ومحلول يود مائى أ%0.001( صبغة يود -

 وضعها على الجرح

         

  :الُحكم

حادة عامة  الفحص، قبل الذبح،ى تظهر فىالذبيحة الت إصابة 
 .مصحوبة عامة مصحوبة بحمى، ُتعدم

 

 :التشخيص التفاصيلى

  يرقات الذبابة الحلزونية، أرتكاريا،، نغف الجروح ،اسية سالح 
ب شن

 عدوى الجلدى الفطرى،،س البقرب هر،األبقار األمراض الحويصلية 
، 

 مرض جلد الفيل ،،مرض الحمى العابرة فى األبقار  ضعف العجول،

ُالشكل الجلدى للسرطان الليمفاوى الم .شتت فى األبقار

         

 :تقالناإل

، . الحليب اآللى  لدغ الحشرات  

 :حفحص قبل الذبالنتائج 

أيام  ، 7 -  3:  الحضانة● 
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ألعراض شديدة فى العدوى اآلولية  ؛ ا● 

  حمى؛●

طحة تديرة بعد ذلك تكون مفلُسية فى البداية تكون مد عقد جل● 
طى بقشرة جافة ؛ُغوت

 الجلد عديم الشعر بعد وقوع القشرة● ؛

فات تقرحية على الحلمات والضرعآ●  ؛

 الظلف؛ تقرحات بين ● 

 : الُحكم

 .ةصابُ المةحيعدم الذبُت 

 

   البقرى)القصبة الهوا ئية(إلتهاب األنف والرغامى    

 هو مرض تنفسى فيروسى حاد يصيب  األبقار والماعز والخنازير 

 )لدمام(مرات التنفسية وآفات بثرية  الملتهاب فيويظهر على هيئة إ

  أشكال هناك أربعة عامة. على األعضاء التناسلية للذآر واألنثى

؛ المعوى؛التناسلى، التنفسى؛حظتهاالُللمرض يمكن م

 

 :التشخيص لتفاضلى 

 اب الفم إلته

 . الدماغى

 جدرى األبقار الكاذب ،، جدرى األبقار،عدوى الجلد 

مكن أن ت ميزه من هذا ُُخير ياأل مرض الجلد العقدى ،الحويصلى
 المرض

 .بتضخم العقد الليمفاوية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 :تقالناإل

  وإرتشاحات األنف فى الشكل التنفسى للمرض،سقطيرات التنف 
 العمليات

لية للحيوانات التناسلية واإلتصال الجنس ولحمر األعضاء التناس
ُ صابةالم

 .ى العضو التناسلىف



             فحص الحيوان قبل الذبح
 

 
  

 :حبلذالفحص قبل  اجئنتا .الية نسبة النفوق ع●

الشكل التنفسى :

 ؛يوم5-14: فترة الحضانة ● 

  حمى؛●

 ؛لتحمةُ إحمرار وتضخم الم،ات من العين واألنفز إفرا● 

 ؛ إنخفاض فى إنتاج اللبن● 

 ؛ من الفم واللعاب يسيلسف التن● 

 ؛نف مع بقع تنكرزية على الحاجز األنفىأل إحمرار النسيج المبطن لل● 

 ؛ إلتهاب شعبى رئوى ثانوى● 

 . إجهاض● 

 :لىسالشكل التنا 

 ؛تكرر وإرتفاع الذيلُ تبول م● 

شاء األحمر غقائى للفرج وتكون دمامل على الس تضخم إست● 
 .ة من المهبلإرتشاحات مخاطية ومقيح. للمهبل

 :الشكل المعوى 

 ؛دة فى الحيوانات حديثة الوالدةع تنكرز شديد بالفم والم● 

 . نسبة النفوق عالية● 

 :الشكل الدماغى

 ؛ابتئ إك● 

 ة؛ارث إ●

     مرض اإلسهال الفيروسى البقرى 

 مرض فيروسى يصيب األبقار ويظهر على هيئة تأآل نشط وإلتهاب الفم

 .اء وإسهالوإلتهاب المعدة واألمع

 :تقالناإل 

  الغيرسمامس المباشر بالحيوان المريض والحامل للمرض والتلالالت 

 باشر للمواد الغذائية والقئ الملوث بالبول أو إفرازات األنف والفمُم

  قطيرات الهوائيةخاللاإلنتقال من .  األجنة المجهضةسماوالبراز وتل

 مكنُرات الناقلة يشأو بالح

 : آمُالح

ُذبيحة الحيوان الم  القصبة(صاب بمرض إلتهاب األنف والرغامى 

 األدمى إذا آانت علاالكستهإلتمر ل) الهوائية مات المرض الحاد غير

 .موجودة والحيوان فى حالة جيدة

 

 .ىيص التفاضلخالتش 

 البقرى، دفتيريا العجول هال الفيرومىتيروال الرئوية، اإلسسالبا 
 وحمى

 .الرأس الخبيثة

        

مكن أن يقاوم فى الحيوانات التى ش فيت ُُالفيروس ي. أن يحدث
ُ .عتبر مصدر للدوىوالمزمنة التى ت

 :حالفحص قبل الذبج نتائ

 ؛يوم  3 -  1:  فترة الحضانة● 

  حمى؛●

بطن لتجويف  الفم؛ُ إحتقان وتآآل فى الغشاء الم● 

ب وفقدان الشهية إآتئا●  ؛

 سيولة اللعاب ؛س، سرعة التنف،حة ُ ك● 
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 ؛ جفاف وهزال●

 ؛ إسهال ذات رائحة آريهة● 

 ؛ توقف التجرع●

 ؛ يقل إنتاج اللبن● 

 ؛بقار الحواملأل إجهاض ل● 

 ؛جعر● 

 . العجول الصغيرة المفاصل فييوب خلقية بالمخ وإلتهاب ع● 

 : آمُلحا

 مات عامةاعدم الذبيحة وأحشائها إذا ظهر فى الفحص قبل الذ بح علُت 

 صاحبة بحمى أوُلعدوى حادة م

    مرض سرطان الجهاز الليمفاوى فى األبقار 

 صيب آلُهو مرض فيروسى خبيث مقاوم الجهاز الليمفاوى يحدث وي 

  جينحظ على هيئة نموذالُطان الليمف يرس.  الجنسينالئل وكالفصا
: 

 شتت نادرُالنموذج الم. النموذج الوبائى) شتت و بُالنموذج الم) أ 

 ًاالنموذج الوبائى أآثر شيوع. سنوات  3الحدوث ويصيب األبقار أقل من 

 .نتخبُويصيب األبقار خاصة البقر الم

 :النتقاإل 

 ل أبر ملوثة أو قطعثم(بصاُلدم المبواسطة آميات صغيرة من ا 

 من العجول إحتمال%20-3(إنتقال رأسى من األم إلى العجل ). القرون

 عالية من ةنسب)   %2أقل من (سوب أو الحليب رالس). صابةإلا
 العدوى

 .سجلت فى الصيف

 :ححص قبل الذبف الجنتائ 

 ؛ذا المرضه تنفس غير طبيعى إلرتباط القلب ب● 

 جابى للذبيحةيزمنة بدون تغيرات شاملة الحكم اُالت المفى الحا. هزال 

 .واألعضاء

 .ىالتفاضل التشخيص 

  األمراض الحويصلية األخيرة يظهر، اللسان األزرق ،الطاعون البقرى 

 .ت التى ال توجد فى مرض اإلسهال الفيروسى البقرىاحويصل

 الونيتمثلة فى السالمُاألمراض التى ليس لها آفات فى الفم وإسهال م

 .ومرض جون والطفيليات

 

 

 

        

 ؛يا سرطانيةا إسهال مقاوم يتبعه تخلل جدار المعدة الرابعة بخل●

 ؛ تضخم واضح للعديد من العقد الليمفاوية السطحية● 

 ؛ إستسقاء للصدر وبين الفكين● 

 ؛ ضغط الورم على النخاغ الشوآىةجتي نية شلل فى القدم الخلف● 

 ؛جويف العينىتاح الورم للية إلجتجين نتي بروز الع● 

 ؛)وهن( هزال وضعف ● 

 ؛ شحوب سطح النسيج المخاطى ● 

 ؛نتفخُ الحيوان م●

 ؛ ورم الرقبة عندما تتأثر الغدة التيموسية● 

 ؛ عقد جلدية فى المرحلة النهائية●

 .اضلىفالت التشخيص 

 قد اليمف نمو مفرط للع، تكثر النسيج الليمفاوى،إلتهاب العقد الليمفاوية  

 تضخم الطحال فى حاالت تعفن الدم ، إلتهاب غشاء التامور،دموية
 .والسرطانات األخرى والتطفل



               حبفحص الحيوان قبل الذ 

أمراض ُيسببها البريون  

             )اإلعتالل المخى األسفنجى البقرى(مرض جنون البقر  

صيب األبقار البالغة ُميت يُتقدم مُمرض جنون البقر هو مرض م
 ويتميز

عتقد أنه يتكون ُسبب للمرض يلا. تحالة الجهاز العصبى المرآزىسبإ
 من

 حدث تغير يتكيف مع العائل والبريونىُالذى ي) بريون(بريون محور 

 .ىتحالة الجهاز العصبى المرآزساألصلى الذى يؤدى إلى إ

 :لاتقناإل 

  تناول أغذية ملوثة وعادة ما تكون إضافاتخالل من ىاإلنتقال الرئيس 

 غذاء بروتينى مصنوع من لحوم جنون البقر على هيئة مسحوق عظم

 .ولحم ملوث بجنون البقر

 : ذبحل البحص قف الجتائن 

مات المات خبيثة للمرض العاصابة بجنون البقر لها علُاألبقار الم 
 تقدمةُم

  فقدان، سلوك غير طبيعى،تلف فيها نوعيتها وشدتها وتشمل إآتئابتخ

 المشى ،)س اللم، صوت ،ضوء(ية ألى مؤثر س الحسا،الوزن 
 والحرآة

حظ لمرض جنون البقر تشمل قلة ُالمات آخرى تاعل. غير طبيعية
 آمية

 ميزةُآل هذه األعراض غير م.  قلة حرآة الكرش،اللبن، بطء القلب

 .للمرض

 :مكن أن تحدثُ السريرية اآلتية ياألعراض 

 ل فى السلوكا إختل-1

  فى الحرآةالل إخت  -2

  فى الحساسيةاللإخت  -3

 إنخفاض بطئ فى الوزن -4

تبار تشخيصى لسبب جنون البقر فى الحيوان الحى خ هناك إسلي 
 الطرق

 ف عن البريونشالتشخيصية الحالية بعد الذبح هى هستوباثولوجية والك

 .المعدى

 : آمُالح

 .إعدام الذبيحة 

 :التشخيص التفاضل

  اإللتهاب الدماغى،، اإللتهاب الدماغى الفيروسى)الدوار(اللستريا  

 ضمور ،ة النخاع ر تنكرز قش، ورم ، إستسقاء بالمخ ،البكتيرى
 ،النخاع 

 .إلخ). . .  ميتابوليسن،تمثيلى(أمراض األيض 

 .ةشقاُنالم 

 وهو1986تحدة عام ُ بالمملكة المخص فى األبقارُمرض جنون البقر ش 

 جنون البقر يختص. اآلن شوهد فى آثير من البلدان داخل وخارج أوروبا

 فنجىسالدماغى األال نف إلى اإلعتلُبأمراض اإلنسان والحيوان وص

 ،أمراض بشرية هامة فى هذه المجموعة جاآوب وآيورى. تنقلُالم

 .جنون البقرزم لالُفقط مرض جاآوب م. نترلىسست مان جظاهرة 

 غنام والماعزألصيب اُجنون البقر يصيب األبقار ومرض الحكة ي

 قل ء والقطٌنت الدماغى المنكر المالزمن والمنك اإلعتلُومرض مهدم م

 . الدماغى األسفنجى بالقطط وفصيلة األيائكاللواإلعت

 سنة فى العمر  19 -  20األبقار اإليجابية لجنون البقر تتراوح بين  

. سجلُة أو الوراثة لم ياللسنوات، الس  4-6لحاالت بين عظم اُوم
 ومعظم

 ف فى أنظمةاحاالت جنون البقر من قطعان األلبان إحتمال نتيجة اإلختل

هناك مستوين للتحكم والمنع يجب أن . قارنة بأبقار اللحمُذية مغالت
 توضع

 :فى اإلعتبار

 ء؛فى حلقة الغذا) المبالغة(غلق دائرة التوسيع   -1

 . اإلنسانء من دخول غذايةالمعد  ةمنع المادت -2



            م اللحوة لصناعةدي جتممارسا 
   

 :ناإلجراءات حماية صحة الحيوان واإلنسا

 مقدمة للغذاء الممنوع ● 

 الخاصة الخطرة  إزالة من حلقة الغذاء المواد● 

ات لتمنع التلوث الخطى للحوم من المواد الخاصة  مقدمة اإلجراء● 
 الخطرة

  فى الغذاءَاللحوم المفصولة ميكانيكا) يحظر( يمنع ●

 تيرادس التحكم فى اإل● 

 )نشط وسلبى(راقبة ُقمة ألنظمة المُ م● 

  إجراءات فى المزرعة●

 صابة قبل ذبحهاُ التفرق والتخلص من الحيوانات الم● 



                الحيوان قبل الذبحصفح 

أمراض ُتسببها ريكتسيا وميكوبالزما 

                القلب المانى 

 حمى ؛صيب األبقار األفريقية والجاموسُي عندما "الروث األسود" 
 .شاهد فى األغنامُ عندما ي"األغنام

عدى يصيب األبقار واألغنام والماعز ُض حاد غير م مر،القلب المائى 
سمى ُه ميكروب رسكتسيا يبسبُي.والظبى والمجترات البرية

 .آودرياريومنتيم

 :تقالناإل 

نقل مؤقت . ختلفة من الجراد أمبلوماُالقلب المائى ينقله أنواع م 
 .قلللميكروب يحدث بالجراد النا

 :ذبحل البحص قف الجتائن 

 :حاد آل الفوق الشال 

 ؛يوم 14-28 الحضانة ● 

  حمى؛●

  إسهال؛●

 .تشنجات ونفوق●

 :آل الحاد شال 

 تسع أميال، حمى آيو مىد، حنمرض الحمى المجهولة حمى آوينزال  
 .األمريكية، حمى آيو األسترالية

        

 الحمى المجهولة هى مرض يصيب األبقار واألغنام والماعز والحمير

 اليسببه آوآسي. والقطط والحمام واإلنسانوالجمال والطيور والكلثب 

 الحمى المجهولة مرض مهنى يصيب االفراد التى تتعامل مع. برونتى

 .حين وأفراد المعملاقطعان الحيوانات والفل

 :تقال ناإل 

  البراز،بقار التى تظهر صورة بسيطة للمرض ألالقراد ينشر العدوى ل 

  يكون مصدر للعدوىمكن أنُالموجود على جلد الحيوان بالجراد ي

  بإستنشاق الغبار الملوثًا تنتقل أيضًاالحمى المجهولة أيض. نسانإلل

 الحيوانات السليمة يمكن أن. صابُبإفرازات وإخراجات الحيوانات الم

 زتكون حاملة للمرض ويخرج الميكروب فى الحليب والبول والبرا

 ْ م؛  42حمى قد تصل إلى  ●

 ؛ سرعة التنفس●

 :ملشاألعراض العصبية وت.  إآتئاب وآسل،شهية فقدان ال● 

 ؛ شد جفون العين● 

 ؛ بروز اللسان● 

 ؛ائرةد المشى فى ● 

 .نجاتش ظهر مقوس وت● 

 :التشخيص التفاضل

 الشكل. الشكل الفوق حاد للقلب المائى يجب تفرقته عن الحمى الفحمية 

 وماالعصبى الحاد للمرض يجب تفرقته عن الكزاز والسعار والتربيونس

 زموزاما والثايليريا والتسمماترآنين وبيرو بلسالنخاعية والتسمم باإل

  والتسمم بالزرنيخلفورية العضوية والتطفسبالرصاص والمواد الفو

 .وبعض النباتات

 

 

        

 .ريريةستختفى العدوى وال تظهر أعراض . ائل األجنةووالمشيمة وس

 ى حاالت الحقل ليس هناكف. الماء واالحوم الملوثة مصدر آخر للعدوى

 خاللالمرض الذى ينتج من حقن األبقارؤ . مات سريرية للمرضاعل

 :مات السريرية تشملاالعل. الضرع

 ؛ إلتهاب الضرع الحاد● 

 ؛ إآتئاب وفقدان الشهية●

 ؛ إفرازات مصلية من العين واألبقار● 

 ؛ صعوبة التنفس● 

 ؛ ضعف الكرش● 

 ؛ إجهاض األبقار الحوامل● 

 .س هناك آفات ظاهرة ُسجلت في األبقارلي ●

 



              اللحومة لصناعةدي جتممارسا 

  .شةاقنالم

 شهور 6رعة ز المبةرن تل موعز  بشدة وم ر يقاىنتبرو الآوآي 
 بعد

درجة .  سنوات3 إلى عيستمر وجوده فى الضر. إنتقال الحيوانات
 سترةي

 15دة ُم لم ْ 72  أو الطريقة الشائعة ) دقيقة30م لمدة 63ْ(الحليب 
 )نيةاث 

 تقتل

    عدىُموى البلورى الئهاب الرإللتمرض ا 

سببه ُيصيب األبقار وُ يىزمن معدُ الحاد ومقمرض حاد وفو 
 زمااآوبليم

 .دز فارمبكويدز يميكو

 :تقالناإل 

 .ةصابُن الحيوانات المم) ضباب(عدوى القطيرات والهباء الجوى  

مكن أن تكون حاملة ُ وي"لنجر"سمى ُفيث تُالحيوانات التى ش
 ومفرزة

 . اإلجهادلىصة فى حااخ

 :ح الفحص قبل الذبئجنتا 

  شهور؛3-6 : نزمُ الم، موي 10-14:   الحاد : الحضانة● 

 ؛وانات الحساسةيفى الح% 90 : األعراض ●

  حمى؛●

 ؛ إآتئاب● 

 ؛نقص فى الوزن قفدان الشهية و● 

 ؛ آحة مع الحرآة والمجهود●

 المرض فى اإلنسان يحدث فجأة ويتميز بفقدان. الميكروب فى الحليب

 مكن أنُ إلتهاب رئوى ي-بوعسأ  1-2الشهية، ضعف قلق عام يستمر 

 .مكن أن تحدث بسبب إلتهاب بطانة القلب فى آبار السنُالوفاة ي. يحدث

 . فى الحمى المجهولةحظُالمكن أن تُأعراض أآثر حدة ي

 

        

 ؛ ينخر ويقرقر، تنفس سريع عمي●

 ؛ يمد رقبته ويخفض الرأس ويفتح الفم● 

  إلتهاب المفاصل فى،صل الرآبة يدور للخارج ا مف، تقوس الظهر● 

 .يرة السنغالحيوانات ص

 : آمُالح 

 عدم إذاُعدى تُصابة بمرض اإللتهاب الرئوى البلورى المُالحيوانات الم 

  إرتشاحات مصلية فى،صاحب بحمى وعدم النزف الجيدُآان المرض م

 مات حمى تمرالفيت ال تظهر عُالحيوانات التى ش. الصدر وهزال

 .صابةُ اآلدمى بعد إعدام األعضاء المالكستهإلل

 :لىضاتف التشخيص ال 

  حمى الساحل الشرقى، إلتهاب،حمى الشحن بالسفن  

 .وديدان الرئويةآالميديا وى دعرئوى نتيجة جسم غريب، السل،  



              فحص الحيوان قبل الذبح 

 أمراض ُتسببها البكتريا 

            )إسوداد الساق(لجمرة الفحمية ا 
   

 غنام ويتميزألصيب األبقار واُعدى حاد يُالجمرة الفحمية مرض م

 سبة نفوق عالية بسبب ميكروبنت والعضلباإللتهاب الشديد با

 .سترديم شوفيرلآو

 :تقالناإل 

 أثناء الرعى الميكروب يدخل. ميكروب إسوداد الساق يوجد فى التربة 

 ميكروب آولسترديم شوفي يوجد فى. القناة الهضمية للحيوان الحساس

 الفى األغنام الميكروب ينتقل من خل. القناة الهضمية للحيوانات السليمة

 .الخروج عند جزها وبتر الذيل وخصيها وأثناء الوالدة فى النعاج

 :ح حص قبل الذبف الجنتائ 

 ْ م؛41 حمى عالية ● 

 ؛جعر ●

 ؛ فقدان الشهية● 

 ؛ تغير لون الجلد وجفافه وتشقق الجلد● 

 فى مفصل ًا ورم يطقطق أحيان،مانع للحرآةُ مشية صارمة وم● 
 الرآبة

 ؛والكتف

 . غازية ال تستطيع الشعور بها قبل النفوق فى األغنام طقطقة●

       )التسمم(البوتيوليزم  

 مكن أن يحدثُي. ت التقدمىاالبوتيوليزم مرض يتمبز بشلل العضل 

 الت متنوعة منالسببه سُنسان والحيوانات والطيور واألسماك ويإلل

 .ميكروب الكولسرديم بوتيولينم

 :تقالناإل 

فترة الحضانة عادة . عدوى الحيوانات دة مصدر ساللحم والعظام الفا 
من

اعة س  2ساعة ولكن فترات الحضانة التى سجلت ما بين   24 -  12 
 . يوم14إلى 

 :ح  الفحص قبل الذبئجنتا 

 :فى األبقار والخيل

 :م كُالح

منع ذبح ُي. صابة بالجمرة الفحميةُيجب إعدام ذبائح الحيوانات الم 
 لخسو

 خص المرض أثناء الفحصُرة الفحمية إذا شصابة بالجمُالحيوانات الم

 .قبل الذبح

 :التشخيص التفاضلى

 فاجئة، الحمى الفحمية،ُاألمراض الكولسترديا الحادة، ضربة م 

  تسمم حاد، أنزفة شاملة ، حمى اللبن ،هيموجلوبين البولى العصوى

 .بالرصاص

 :ةشقناُالم

  التسمين أآثرحيوانات. ًامرض الجمرة الفحمية واسع اإلنتشار عالمي 

 شاهد عادة آثر فى الحيوانات التى ترعى عن التىُي. عرضه للمرض

 سببُة وييالكولسترديا ميكروب متواجد بالترب. تتربى فى الحظيرة

 مضاد خاص للسموم ومضادات حيوية. المرض بالسموم التى تفرزها

برنامج تحصين وقائى . ج هذا المرضال أن تكون مؤثرة فى عًانادر
 جيد

 .أحسن الطرق المؤثرة لحماية الحيوانات من مرضض إسوداد الساقهو 

 

        

 ؛ قلق●

 ؛ يرفس وعدم تنسيق● 

 ؛ شلل اللسان ويسيل اللعاب من الفم● 

 ؛ يرقد على منطقة القص●

 شلل عضلى تصاعدى من األرباع الخلفية إلى األمامية والرأس ● 
 ؛والرقبة

 :  فى األغنام

 ؛نف واللعاب يسيل فرازات مصلية من األ● 

 ؛ تنفس بطئ●

 ؛ صارم أثناء المشى وعدم تنسيق● 



             اللحومة لصناعةدي جتممارسا 
   

 ؛ يتغير إتجاه الذيل على أحدى الجوانب●

 . شلل بالطرف ونفوق●

 :فى الخنازير 

 ؛ فقدان الشهية، يرفض الشرب والقئ●

 ؛اع الحدقةس إت●

 .تا شلل بالعضل● 

 :آم ُالح 

 .نسانإلشكل خطورة لُإعدام آلى للذبيحة ألنه ي 

 : التفاضلى التشخيص 

 ،إللتهاب الدماغى فى الخيول ا ، شلل مرض السعار،شلل الوالدة  
 تسمم

: فى ألغنام. ختلفة من النباتاتُلخيول، تسمم بأنواع مارجوات فى 
 مرض

 .لسيوم فى الدم ومرض الحكةلوبينج وقلة الكا

 :ةشقنالُما 

 .ت العشباميكروب الكولسترديم بوتيولينم يوجد فى القناة الهضمية ألآل 

 تكاثر). تحللةُالم(تلوث التربة والماء يحدث من البراز والذبائح الفاسدة 

  المادة)تعفن (ميكروب الكولستريم بوتيولينم يحدث ايضا اثناء تحلل 

. داجلت فى معظم البلُس متفرقئة من البوتيوليزم وبائيات. النباتية
 وبائيات

  منطقة، جنوب أفريقيا،من البوتيوليزم فى األبقار واألغنام فى أستراليا

 شاطئ الخليج الواليات المتحدة األمريكية متزامنة مع نقص الفسفور

   الخنازير حساسةًااألبقار واألغنام ونادر. ك الجيفةافىاالعليقة وإستهل

 ميكروب الكولسترديم. ب والقطط مقاومة للمرضاالكل. رضللم

 سبعة. سموم عصبية التى تسبب شلل وظائفى ) يفرز(بوتيولينم ينتج 

 .ف المناعىاختلإل لًامعروفة تبع..) إلخ(الميكروب الت من سال

 المختلفة لهذا الميكروب) التُسالال(األمراض التى تسببها العترات 

. مات بارزةافص بسبب بعضها يظهر علحظ ترددها ووجود منُالي
 بعض

 بجنوب "لمزآت فى األغنام"،"شلل بيولبر األبقار´´: األسماء مثل
 أفريقيا

 ميكروب.  لمبرنيك فى الدواجن عادة تستخدم،)بعنى ضعف عرجى(

 الكولسترديم بوتيولينم عادة يوجد تحت ظروف غير هوائية فى الجروح

  تسبب شلل عصبى والتى تسببسموم خارجية) بفرز(وينتج . العميقة

 الميكروب ينمو وبفرز سمومه إذا آانت درجة. أعراض هذا المرض

 والنشاط 4.6   وترآيز أيون الهيدروجين ْ م   50 -10الحرارة بين 

اللحم الطازج يحدث أقل من. تحت ظروف ال هوائية 0.93 المائى فوق 

 ذا الميكروب هوالمصادر الرئيسية له. من وبائيات البوتيوليزم % 10 

 ًا الفواآه والخضروات المعلبة منزليًا واللحوم المملحة منزلي،السمك 

 . من أن تسبب وبائياتًا البيض والحليب ومنتجاتها نادر،)فىالمنزل(

 ملحةُ وغير مًاالوبئيات األآثر حدوث فى األغذية الخام وغير مطهية جيد

 يوليزم تنكسر بالحرارةسموم البوت. دخنةُملحة والجافة والمُ والمًاجيد

 .واألغذية التى يشتبه فى وجود ذلك الميكروب يجب أن تغلى قبل تقديمها

 رؤية( غشاوة ،مات المرض هى ضعف  دوارافى اإلنسان عل

صعوبة فى  ، جفاف الحلق ، إتساع الحدقة ، زغللة ،)واضحةغير
 التنفس

 اإللتهاب.  شلل تنفسى والوفاة، ضعف عضلى تصاعدى،م اوالكل

 .الرئوى يمكن أن يكون تطور غير جيد للبوتيوليزم فى اإلنسان



ن فبل الذبح                وايفحص الح 

 

                 اإلستسقاء الخبيث

 الخيلمرض بكتيرى يصيب األبقار واألغنام والماعز والخنازير و . العدوى

سببه ميكروب آولستيرم سبتيكم ويظهر بواسطة العدوى ُي. والدواجن
 عن

بة سناُتوفر الجروح الغائرة الظروف الم. طريق الجروح
 .لنموالميكروب

:ححص قبل الذبفح الئنتا 

 ْ م؛  42 -  41 حمى ● 

 ؛اب وضعفتئ إك●  

 ؛ رعشة عضلية وعرج● 

       )الدرن(الُسل  

يب آثير من الفصائل الحيوانية والدواجن زمن يصُل مرض مُسال 
 ببهُسي

 سل فى األعضاءليتميز بنمو عصيات ا. بكتيريا تتبع عائلة ميكو بكتريم

 سببه ميكوبكتريما البقرى وهو مرضُالسل البقرى ي. ومعظم الفصائل

 .شتركُم

 :تقالناإل 

 الميكروب يخرج. صاب هو المصدر الرئيسى لنقل العدوىُالحيوان الم 

 اإلستنشاق الطريق. واء الزفير وآل اإلفرازات واإلخراجاتمع ه

 ةري لدخول المرض فى العجول الصغىسئيالر

حول مكان  تضخم عجينى لين وإحمرار ●

 : آمُالح 

صابة باإلستسُدم الحيوانات المُعت  .قاء الخبيث

 :يص التفاضلىتشخال 

 تضمنة ومكانفى اإلستسقاء الخبيث العضلة غير م. إسوداد الساق 

س قاء تحت الحمى الفحمية فى الخنازير تظهر اإلست. الجرح ملحوظ
 الجلد

 .فى منطقة الصدر

         

عدُالم(عدى ُالحليب الم عندما تحدث. وى هو المصدر المهم لل) صاب

ُسل ي اآلفة عند (أولى ) عقدة(مرآب ) أ: مكن أن ينتشرالعدوى بال
 نقطة

 )عقدة(إنتشار المرآب ) ب). ضعيةالدخول والعقدة الليمفاوية المو

 .األولى

 :الذبح نتائج الفحص قبل  

 حص ذات درجة منخفضة●  ؛

زمن متقطع جاف يتزامن مع إلتهاب رئوى ؛ُ سعال م● 

 صعوبة التنفس●  ؛

 ضعف وفقدان الشهية●  ؛



              ممارسات جيدة لصناعة اللحوم 

  هزال؛●   

 .خم العقد اللينفاوية تض● 

:الُمناقشة

وطريق الفم% 95-90ألبقارل يغزو الجهاز التنفسى لُسميكروب ال

  فى أجنة األبقار تحدث من) بالوالدة(العدوى الخلقية .    5-10% 

 ،م إلى حبيبى حادسمكن أن تنقُل يُسآفات ال. صابةُاألمهات الم
 لُس ،عقدى

 نسبة. العجول الصغيرة بتناول حليب ملوثى فى العدو. زمن عضوىُم

 ًاينخفض إنخفاض´ ل البقرُسببه سُالذى ي) اآلدمى(السل البشرى 
 ًاملحوظ

 أنخفض فى المناطق التى لديها برامج ًاوأيض. ببسترة الحليب
 إلستأصال

ل الذى ُفات السآفى األبقار. ل البقرىُساس للساإلنسان ح. لُالس
 لُسسببه ُي

 جتراتُالسل فى الم.  العقد الليمفاوية المعويةفية يوجد الطيور عاد

 ل البقرىُسببه آلتا  النوعين السُفى الخنازير المرض ي. الصغيرة نادر

العدوى بشكل ضخم وشديد تظهر بشكل خاص فى . ل الطيورُوس
 .األبقار

 :آمُالح 

أخرى لفحص فحصه مرة ل يتطلب ُسصاب بالُ ذبيحة الحيوان الم
 العقد

قترح دستور ُي. بطن للمخُفاوية والمفاصل والعظم والغشاء المالليم
 فحص

 .موسحكام فى ذبائح األبقار والجاألاألغذية توصيات ل

:عدم الذبائحُت

 ؛تبقية أو إعادة العدوىٌ م حالة عدوىتأصال فىس إنتهاء برنامج اإل● 

       مرض جون 
  

 لثستأنسة مُ البرية والمالمجتراتعدى يصيب ُزمن مُمرض بكتيرى م

 ،مك وثنايا جدار األمعاءُس تتميز بزيادة لماعزواألغنام وا األبقار

 ميكروب  من ُيسببهتدريجى فى وزن الحيوان وإسهال مز

 ."الميكوبكترموم باراتيوبرآلوزس"

 :قالتناإل

 .حمل بالميكروبُ المزتناول البرا 

 ؛نخفضةُستئصال حيث نسبة العدوى مإل فى المراحل النهائية ل●

 . بداية مراحل اإلستئصال فى المناطق مرتفعة العدوىالل خ● 

 مكن أن تمر فى منطقةُبدون آفات ي) جابىإي(تفاعل ُذبيحة الحيوان الم 

 يقترح المعاملة. إذا آانت الحالة اإلقتصادية تسمح تعدم الذبيحة. حددةُم

 مرضالحرارية للحوم أثناء المراحل األولى والنهائية لبرامج إستئصال ال

 صابُحيث عضو أو أآثر م. نخفضة وعالية العدوىُفى المناطق م

 نتشرة غيرُمات العامة أو العدوى الدموية الحديثة الماوآفات الحبيبة وعل

. عدم الذبيحة بعد ذلكُتصادية تسمح تإلقإذا آانت الحالة ا. الملحوظة
 فى

 تكلسة أوُم(طة شد الذبيحة تمر إذا آانت اآلفات غير نابعض البل

 .نتشرة فى العقد الليمفاوية للذبيحةُفى األعضاء وغير م) متحوصلة

 :ىفاضلتص اليالتشخ 

  اإللتهاب، إلتهاب التامور، إلتهاب البلورا،خراج الرئة والعقد الليمفاوية  

تخشن ( مرض الفم الشعاعى ، منُزعدى المُالبلورى الرئوى الم
 ،)اللسان

 ، مرض جون، الدرنات التجبنى إلتهاب،آفات طفيلية وفطرية ء وأورام 

 . األورام الليمفاوية،) الجارآلوية(ورم الغدة الكظرية 

 

       
        

 والماء الراآد ، وسماد،المرعى   مقاوم ويوجد فى التربةبالميكرو ●
 .طويلةلفترة 

 وهى المصدر "بذرق البراز" سمى ُ الحيوانات حاملة المرض وت● 
 .هم للعدوىُالم



             حببل الذقن اويفحص الح 
   

 صاب منُ العجول الصغيرة ت،سبب العدوىُتناول الميكروب ي ●

 .صابةُالرضاعة من األم الم

 . مصدر العدوى ضئيل فاإلنتقال عبر المنى والرحم● 

 :ح الفحص قبل الذبجنتائ 

 سنة؛  15شهور إلى   6ات مع مدى نوس)  2-3( الحضانة ● 

 ؛ يكون الحيوان هزيل ويوقف األآل فى المراحل النهائية للمرض● 

 ؛لازن وهزللوزمن ُ فقد تدريجى وم● 

 جاف؛د لعر خشن وجش ● 

 ؛ج مع براز مائىال إسهال ال يستجيب للع● 

 ؛)الفك القارورى( إستسقاء بين الفكين ●

 ؛ قلة إنتاج اللبن● 

 ؛رع وعقمإلتهاب الض● 

 

    )تميايداء البر (قةيق الرتايداء الحلزن

  ما فى الحيوانات البريةًاداء البريميات مرض مهم وشاسع إلى حد 

  يتميز بإلتهاب الكلى وأنيميا وإلتهاب الضرع،تأنسة واإلنسانُسوالم

 .المرضسبب ُالت البتوزبيرا هى مُسال. الالتُوإجهاض فى معظم الس

 :تقالناإل 

 نتفل إلى الحيوانات التى تشرب وتأآل بول وماء ملوثالمرض ي

 خاطيةُباشر للجلد المجروح واألغشية المُأو اإلتصال الم. باللبتوزبيرا

صابة أو حاملةُجهضة للحيوانات المُوالطين والنبات أو األجنة الم

 الحيوانات التي شفيت وليس عليها أعراض سريرة واضحة.المرض 

 آم ميكروب البتوزبيرا في بولها عدة شهور أو) مليار(عادة تفرز بليون 

 .سنوات

 :نتائج الفحص قبل الذبج

 :الحاد وتحت الحاد

 .ق وهن ونفو●

 :آمٌالح

ك إذا لم يكن هناك الستهإلصاب بمرض جون يمر لُالحيوان الم: 
 مةاعل

 يمكن أن) إستسقاء بسيط(الذبائح الهزيلة وقليلة التندية . شاملة للجسم

 إذا جفت وتحس. ساعة  48 -  24وتمر بعد ذلك . جةالحجز فى الثُت

زامنة ُتعدم الذبيحة الم. مى للذبيحة أثناء تلك الفترة تمرُالتيس الر
 بإستسقاء

 .وهزال

 :ىالتشخيص لتفاضل 

  سالمونيال،ذية غ سوء الت،ل وفقدان الوزنهسإلاألسباب األخرى ل 

 خراجات ،آسيديا آو، التطفل، دزنتاريا الشتاء القلب المائى،مزمنة
 ،الكبد

 ، إلتهاب القلب وآيسه،هال الفيروسى البقرىس اإل،أمراض الكلى
 إلتهاب

 األمعاء بسبب التسمم بالزرنيخ والنباتات والتسمم بسموم الفطريات

 .واألورام

        

 ة؛حمى عابر●

 ؛ فقدان الشهية● 

 ؛ب يوقف الحليبا البقر الحل● 

 ؛إلتهاب الضرع●

 ؛ن ملطخ بالدميتجُن يكون أصفر ممكن أُالحليب ي● 

 : الحيوانات شديدة اإلصابة● 

 ؛ صفراء وأنيميا-

 ؛ إاللتهاب الرئوى- 

 تبقاء المشيميةس إجهاض مع تكرار إ- 

 ).بعد الوالدة( 

 زامنة بتلون األغشية المخاطيةُيرة مغضعف شديد فى العجول الص 

 زمن له أعراضُمالشكل ال. باللون األصفر والبول بنى محمر قبل النفوق

إذا حدث إلتهاب سحائى . اهد فقط اإلجهاضُشسيطة ويبسريرية 
 الحيوان

 .تايل وتصلب العضلسيظهر عدم تنسيق واللعاب ي

 



            ممارسات جيدة لصناعة اللحوم
 

 
  

 : آمُالح

 الحاالت. صابة بداء الحلزونيات الرقيقة الحادةُلمتعدم الحيوانات ا 

 .مكن أن تأخذ مبرر أن تمرُزمنة والمتمرآزة يُالم

 :ىلضيص التفاخالتش 

موزيز از أنابل،ن البابزياعمكن تفاضله ُالشكل الحاد وتحت الحاد ي 
 تسمم

 ،ة د هيموجلوبين البول بعد الوال، هيموجلوبين البول العصوى،اللفت 

 ميزةُمة مافى الحليب عل.وجود الدم. ل الدم الحادة فى العجولأنيميا تحل

 .خرىألداء الحلزونيات الرقيقة من األمراض المعدية ا) لتفاضل(لتميزه 

   )مرض باتج(مرض البروسيال أو اإلجهاض الُمعدى  

  أبورتسالسببه ميكروب بروسيُعدى يُ فى األبقارمالمرض البروسي

 تأخرة من الحمل ونسبة عاليةُلمراحل المويتميز بإجهاض الحيوان فى ا

 صيب الماعز وبروسيال أوفس تصيبُبروسيال ميلتنس ت. من العقم

 ًا سويس أبورتس تصيب الخنازير وتصيب أيضالاألغنام وبروسي
 .الخيل

 :تقالناإل 

 بواسطة الصاب بميكروب البروسيُصاب يصبح مُالحيوان الغير م 
 الغذاء

 ئلسوان أجنة مجهضة واألغشية الجنينية ووالمرعى والحليب الملوث م

 ب والفئران والذبابالكلبامكن أن ينتشرُالمرض ي. الرحم وإفرازانها

 ستعمل فىُواألحذية والسيارات والحلب األلى واألدوات األخرى التى ت

 .فرز مع البولُ عادة تالميكروبات البروسي. حظائر الماشية

 :ح الفحص قبل الذبجنتائ

 :فى األبقار 

شهور األولى من   3-4 ءناثحصن أُبقار التى لم تأل إجهاض ل● 
 ؛الحمل

 ؛ إلتهاب الخصية والبرزخًا أحيان● 

 ؛)آالهماواحد أو( تضخم آيس الصفن ●

 ؛ إستسقاء بالمشيمة والجنين●

 :ةشناقُمال

شترك ومهنى ي شكل خطورة على ُُداء الحلزوتيات الرقيقة مرض م 

الفال عدوى اإلنسان بتلوث من البول. ينحين والبيطريين والجزار

 الميكروب يمكن أن يوجد فى الحليب فى. ومكونات البول المصاب

 .ومع ذلك ال يبقى فترة طويلة بالحليب. الحليب فى الحاالت الحادة

 يمكن أن يبقى لعدة شهور فى البيئة. البسترة تقتل ميكروب البتروسبرا

سُالرطبة خاصة فى الم يئة  المراعى فى) نهر(ستنقعات وجول 
 .الصرف

 

        

  تضخم مفصل الرآبة والفخذ وزازية فخذ الحيوان وبين رباط القفا●

والشوآات الصدرية األولية ؛

 :فى األغنام 

 حمى وزيادة فى التنفسر و إآتئاب●  ؛

ش ؛بنخفضة لمنى الكُ جودة م●

 الصفن ؛س إستسقاء وتضخم آي● 

مك كيس زيادة ،البرزخ بة ازمنة تضخم وصلُ فى المرحلة الم●  س

 ضمور الخصية ؛ًاالصفن وأحيان

ب .ش وإجهاض النعاج  عقم الك● 

  



                حبفحص الحيوان قبل الذ 

 : آمُالح

  اآلدمىالكهستإل تمر لالصابة بالبروسيُذبائح األبقار والخيول الم 

 تبقى لفترة الحيث بكتريا البروسي). صابةُبعد إزالة األجزاء الم(
 قصيرة

 )بعد عسر الوالدة(فى حالة اإلجهاض الحاد . ت بعد الذبحافى العضل

 ذبائح الخنازير واألغنام والماعز والجاموس تعدم. تعدم ذبائح األبقار

 التالذه السيوصى بالمعاملة الحرارية فى بعض األماآن له. ًاآلي

 صابة من الذبيحة والضرع واألعضاءُاألجزاء الم. باب أقتصاديةسأل

 تفاعلةُالحيوانات الم. يجب أن تعدم) الغدد الليمفاوية(التناسلية ودرانتها 

يجب . عاملتها بعناية أثناء عمليات الذبح والسلخُيجب م) جابيةيا(
 إرتداء

تضخمة ُ واآلفات المجابىيات ومرايل عندما نعلم بذبح حيوان ازقفا
 يجب

 .حمض اللبنيك أثناء فحص اللحوم %1 برشها 

 : التفاضلى يصخالتش 

 ، داء الحلزونيات الرقيقة ، الفيبرويوزس ،أسباب اإلجهاض فى األبقار 

  عدوى،التريكومونس 

    )الجمرة الخبيثة(الحمى الفحمية  

 فاجئُفوق الم الن،جترات ويتميز بتعفن الدم ُصيب المُمرض فوق حاد ي 

 سببه ميكروبُي. من فتحات الجسم) قطرانى(وخروج دم أحمر قاتم 

 .الس أنثراسيسالباسي

 :تقالناإل 

 صاب بالحمى الفحمية عن طريق اإلستنشاق والتناول عنُاإلنسان ي 

 . ولدغ الحشراتد عدوى جروح الجلالطريق الفم أو من خل

 :ح قبل الذب نتائج الفحص 

 .ق حاد فى األبقار واألغنام بدون أعراض سريريةالشكل الحاد والفو 

 الشكل الحاد. النفوق يتبع الشكل الحاد بعد ساعة أو ساعتين من المرض

 يستمر

 .سيولوجيةف العدوى الفطرية وأسباب غذائية و،زمااالميكوبل

 :قشةناُالم 

 ت الحيوانات المذبوحةا تبقى فترة قصيرة بعضلالميكروبات البروسي 

بينما الذبح والسلخ اإليجابى يجب . بحمض اللبنيك روهى تنكس
 تخدامسإ

 صابةُمسين للحيوانات المالُالعمال الم. طاف لرفع الرحم والضرعُخ

 فى اإلنسان مرض. يجب إرتداء قفازات وتجنب حدوث جروح

شكل خطورة على ُالمرض ال ي. سمى الحمى المتموجةُ ياليسالبرو
 عامة

 بستر خالى منُالحليب الم. ى من الصحةالناس إذا آان هناك مستوى عال

 قلق،صداع . ،عانى من حمى متموجةُصابة تُ  األفراد المال،البروسي

  مرض مشترك خاصة فى المناطق القرويةالالبروسي. عام) ضيق(

 د النامية وهو خطر مهنى مهم للبيطريين ومفتشىافى البل) الريفية(

.زارين مفتشى صحة الحيوان والج،حين الاللحوم والف

 

 

        

فى الخنازير والخيل هذا المرض عادة يكون متمرآز أو. ساعة 24

 .والرأس) الحنجرة( يتميز بتضخم حول الحلق ًا مزمن وأحيان

: بالخنازيرح الذب  قبل  الفحصجنتائ 

 ؛أسبوع1-2 الحضانة ● 

 ؛ صعوبة البلع والتنفس؛ تضخم إستسقائى للحلق والرقبة  ●  

 ؛ الخنق أو تسمم الدم نفوق بسبب●  

 .شاهد تعفن للدمُ ال ي●  

 :ىلضافالتشحيص الت 

 .مراض األخرىأل أشكال تعفن الدم ل،مرض أسوداد الساق الفوق الحاد 

 شاهد فىُتضخم الطحال الم



              اللحومة لصناعةدي جتممارسا 

فى . الطحال ضالبة ملمس . ما وسرطان الدمزازيا واألنابلبيالبا
 الحمى

. الطحال يخرج دم أحمر قاتم سميك،الفحمية 

 :قشة المنا

 إذا نفق الحيوان فى زريبة المجزر باون سبب معروف تؤخذ مسحة دم 

 سببُ آمةمن مقدمة األذن ويجب فحصها لتجنب الشك فى الحمى الفحمي

 مسة أخرى للذبيحةا ملآل اإلجراءات يجب أن تؤخذ لمنع. للنفوق

 ج يجب أن تغلق بقطع قطن لنتخلص منرفتحات األنف والفرج والش

 يجب عدم فتح الذبيحة نتيجة عدم وجود أآسجين. إندفاع إفرازات آخرى

  أنثراسيس ال اسيالسروب بكيا ميالخ. غلفةُآافى فى الذبيحة الم
 تتكون

 بنشارة يفهابتجف ًزال أوالُاإلفرازات الخارجة ت. واألبواغ سوف تقتل

ستيك سميك الف فى بلُالذبيحة ت. لف مع الذبيحةُ والرمل ثم تخشب
 لفُوت

 الذبيحة المفتوحة تسهل. ختصةُتحت إشراف الحكومة الرسمية الم

ك ا يتكون األبواغ خلًاأنثراسيس للهواء وتبع.تعرض ميكروب ب
 ساعات

طهرات ُابواغ ميكروب الحمى الفحمية مقاومة للحرارة والم. قليلة
 مكنُوي

 حظيرة المجزر وأماآن. فى الظروف البيئية المناسبة لسنواتتعيش أن 

 صاب بالحمى الفحمية يجبُمستها بحيوان مالُالزرايب التى يشتبه فى م

 .فورمالدهيد  %5هيدروآسيد الصوديوم او   %10 بهرُتطنظف وُأن ت

      السالمونيال فى األبقار 

 الالسالموني. اإلنسانولحيوانات صيب آل اُ مرض يالالسالموني 
 تتميز

 ،تسمم دموى فوق الحاد) أ:  بإحدى األشكال اآلتيةًا أو إآلينيكيًاسريري

 .معاءألزمن لُمعاء، إلتهاب مألإلتهاب حاد ل

 جهدة أآثر عرضة للخطرُيرة والكبيرة والضعيفة والمغالحيوانات الص 

  عليها وآلها لها تم التعرفال للسالموني مناعيةعترة  200أآثر من 

سبب مرض ُعظم عترات الميكروب التى تُم. مرضةُاإلحتمالية الم
 األبقار

  تيفيميوريومالهى سالموني

 هذا التنظيف يجب أن يشمل سيارات األبقار والعربات التى تنقل

 آل األفراد على إتصال بالحمى الفحمية أو تعاملت. صابةُالحيوانات الم

 األذرع واأليدى. أن تتعرض إلزالة التلوث ًامع مواد ملوثة يجب أيض

غسل بالماء الساخن والصابون و يجب بعد شطفها أن ُيجب أن ت
 سمغُت

  جزء فى المليون من محلول1لمدة دقيقة فى محلول يودى عضوى أو 

 بسايجب أن تنظف مل. فوق آلوريد الزئبق أو مواد أخرى مقبولة

 ت الذبيحة فى أرضية المجزرإذا أآتشف. بالغلىًا األفراد وتطهيرها جيد

 الذبيحة بكل أجزائها وتشمل الجلد والحوافر. يجب توقف آل العمليات

الذبائح التى ). يقضى عليها(دمر ُعدم وتُواألحشاء والدم يجب أن ت
 لختُس

 .صابة يجب إعدامها وتدميرهاُبنفس عمال المجزر قبل أو بعد الذبائح الم

 .عقمُصابة لها بديل ثانى وهى أن تُمالذبائح التى سلخت قبل الذبائح ال

 .ساعات إذا التلوث حدث بتناثر الدم  3يجب أن تغلى لمدة ال تقل عن 

صابة باإلضافة إلى ُتطهير األدوات التى تستخدم فى سلخ الذبائح الم
 أماآن

 هذا. محلول هيدروآسيد الصوديوم% 5صابة بواسطة ُالمجزر الم

 الحرارة على هيئة مشعل. والشحومستخدم النه يزيل الدهن ُطهر يُالم

 .مكن أن تستخدم لتطهير المبانىُي

 

        

.  نيويورتالونيستر وسالمونيم ال دبلن وسالمونيالوسالموني
 الالسالموني

 تزامنة مع تغذية غير جيدة وغيرُجهدة عادة تكون مُفى الحيوانات الم

 ،الشديديرات الطقس غ ت، زحام طفيليات، حرمان من الماء،نتظمة ُم

 مشاآل الوالدة تجعله. إلخ. . .  الوالدة واألمراض الحاضرة،الحمل

 السقط فى بداية الحمل واإلحتفاظ. عرضة للمرض وتشمل اإلجهاض

 .بالمشيمية وإلتهاب الرحم متغيرات فى األيض بعد الوالدة



              فحص الحيوان قبل الذبح 

 :تقالناإل

 صابة وشرب الماء الراآد بالبركُتناول أغذية ملوثة ببراز الحيوانات الم 

 فى الحيوانات المنزلية اإلنتقال. واإلتصال بالحيوانات الحاملة للمرض

 ًا العليقة التى تحتوى على منتجات حيوانية غير معقمة جيدالمن خل

 بساالعمال المؤقتين مل. السمك مسحوق اللحم و،مسحوق العظم: لثم

  سيارات النقل والطيور يمكن أن تنقل المرض إلى،ملوثة واألدوات 

 الحيوانات الحاملة للمرض النشطة تخرج ميكروبات. المزرعة

الحيوانات . جهاد واضحةإقطعة بدون عوامل ُن بصفة مالالسالموني
 حاملة

 العدوى. الالمونيالمرض الكامنة مع عوامل اإلجهاد يمكن أن تنقل الس

 مقارنة. الماء الملوث والحليب الخام واللحمةالل البشرية تنتقل من خ

 .همة لعدوى اإلنسانُاألبقار والخنازير والدواجن تعتبر مصادر م

 :ح  قبل الذب  الفحصجنتائ 

 :أشكال التسمم الدموى فوق الحاد 

 4 يحدث عادة فى الحيوانات التى ال تتغذى على السرسوب حتى ● 
 ؛شهور من العمر 

 ْ م؛41. 5-40. 4 زيادة الحرارة ●

 ؛ إآتئاب● 

 ؛ إسهال وجفاف● 

 :لا أربعة أسابيع بعد بداية اإلسهًاتقريب. ساعة  48-24ل ال نفوق خ● 

 ؛إلتهاب المفاصل●

     )عفونة الدم النزفية(التسمم الدموى  

 صيب األبقار والجاموسُالتسمم الدموى مرض يشمل الجسم آله ي 

 سببه ميكروبُ ي،والجمال ) فطاس(والخنازير وحيوان الياك 

 تزامنة معُوبائيات المرض تكون م). ب(ملتوسيدا النوع اباستيريل

 الضغوط البيئية متل طقس بارد

 ؛ إلتهاب سحائى ومخى●

 .نذاألو تنكرز الجزء السفلى من القدم والذيل ● 

 :معاءألاإللتهاب الحاد ل 

ألبقار البالغة فى مراحل الحمل النهائية وقبل  الشكل الشائع فى ا● 
 ؛الوالدة

 ْم؛40 -40رتفعة ُحرارة م●

 ، إآتئاب وفقدان الشهية● 

 ؛ إسهال مائى ذو رائحة آريهة وجفاف● 

 ؛الز ه●

 ؛ قلة إنتاج اللبن وإجهاض● 

 ؛ النفوق●

 :معاءألمعاء يسبقه إلتهاب حاد لأإلتهاب مزمن ل 

 ؛ إسهال وجفاف، هزال إضافى● 

 .مْ  40  -  35.5تذبذة ُ حمى م● 

 :ىاضلف الت يصخالتش 

فيروس روتا، (سببه ُهال الذى يساإل: اإلسهال الحاد فى العجول 
 اإللتهاب ، تعفن دموى،) آريتوزبوزوزس وميكروب القولون،آورونا

ء التسمم )ج( آولسترديم برفنجنز النوع ،المعدى المعوىء آوآوسيديا
 ، حبوب زائدة ،يدياس الفيروس، آوآواإلسهال البقرى. المعوى

 دزنتاريا الشتاء، التسمم بالرصاص والزرنيخ ،طفيليات المعدة واألمعاء
 . معوىقس و عائخسمم بنبات السرت ال،

 ، نقص النحاس،مرض جون : زمن فى األبقار البالغةُهال المساإل
      المعدة واألمعاءياتطفل

 ع خاص من البسيرولوزسوهو نو. جهدةُ حيوانات م،رطب ء زحام 

 .الختلف عن األشكال األخرى لعدوى الباستيريُم

 :تقالناإل 

 .بتناول أغذية ملوثة 
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 :بل الذبح ق حصف الجنتائ

 ؛ األبقارن المرض شديد فى الجاموس ع● 

 ؛م ْ  42ة تصل رتفعُ حمى م●

 ؛ اللعاب يسيل وصعوبة فى البلع● 

 آحة وصعوبة التنفس متزامنة مع إلتهاب رئوى فى المراحل ● 
 ؛تاخرةُالم

 تضخم أستسفائي في منطقة الزور والغذ والصدر وغشاء ● 
 ؛)صفاق(البريتون

 . إسهال ● 

       ديفتريا العجل 

. شهور فى العمر  3ديفتريا العجل عدوى حادة لفم العجول أقل من  
 سببهُي

  لخرجات الكبدًسببة ايضاُميكروب فيوزيكتريم ميكروفوريم وهذه الم

 .وعفن القدم فى األبقار

 

 :النتقاإل

 بقار والبيئةأللفيوزيكتريم هيكروفوريم يعيش في فىالقناة الهضمية   

 مكن أن تنتشر عن طريقُ العدوى ي،تحت الظروف الصحية الرديئة 

 ساعدة لحدوثُبعض العوامل الم. ية ودلو الحليب الملوث التغذةأوعي

  الحيوانات التى تعانى من،بطن للفم ُالمءالمرض تشمل آشط فى الغشا

 .فى  العجول الصغيرة) المألوفة( رديئة واألمراض األخرى يةتغذ

 

 

    "ب اللسان شخت "مرض العمى الشعاعى

 ه االآتينوباسلسببُاألبقار وي زمن بصيبُالعمى الشعاعى مرض م 

 فى العقد اليمفاوية ًالتهاب اللسان وأقل حدوثبإيتميز  . يسلجنيرسى
 وآفاث

 .إلتهابية فى األس واألحشاء والذبيحة

 :حبالفحص قبل الذائج نت 

 ؛ابئ وإآتة فقدان الشهي● 

 ؛دفق اللعاب والمضغت ●

 : آمُالح

ص المرص خُإذا ش. صابة بالتسمم الدموىُتعدم ذبائح الحيوانات الم 
 أثناء

 سلخ تلك الذبيحة. الفحص قبل الذبح يجب أن ال يدخل الحيوان المجزر

 .ينشأ عن خطر آامن إلنتشار العدوى للذبائح األخرى

 :فاضلىت ال التشخيص 

  الطاعون، داء الحلزونيات الرقيقة الحاد، إسوداد الساق ،الحمى الفحمية 

 التعبان، صدمة  لدغة، واألشكال األخرى للبسيترلوزس ،البقرى
 .الضوء

 

        

:حب الفحص قبل الذئجنتا

 حرارة عالية؛ ●

 ؛)عالُس (ةحُ ك● 

 ؛ فقدان الشهية وإآتئاب● 

 ، المضغ والبلع، صعوبة التنفس● 

 ؛ تضخم منطقة البلعوم●

 ؛ تقرحات عميقة باللسان والحلق وداخل الخدود● 

  إلتهاب رئوى● 

 : آمُالح

 آفات ديفترية شاملة. ئصاب بآفات موضوعيةتمر ذبيحة الحيوان الم 

 الذبيحة. مزامنة لثلتهاب الرئوى وتسمم دموى يتطلب إعدام آلى للذبيحة

 .تعدم أيضأ إذا آانت اآلفات مئصاحبة بهزال

        

 ؛ تضخم اللسان●

 ؛ تقرحات بالفم●

 . تضخم الغدة النكفية والبلعومية الخلفية● 

 :ىلضاتفص الخيشتال 

 أآياس ة، أجسام غريب، ةمفاويي العقد اللترجاُ خ،السل ،األورام 
 ،اللعاب

 .تيافيلُزمن وطُموى ئهاب رت إل،ت فطرية يفيأورام ل



               فحص الحيوان قبل الذبح 

    )لفك الُمتضخم ( مرض الفطار الشعاعى 

 زمن يكون أورام ليفية فى األبقارُمرض الفطار الشعاعى هو مرض م 

 سسببه ميكروب أآتينومسيُ فى األغنام والخيل يُاوالخنازير ونادر
 بوفس

العدوى تحدث . غشية المخاطية للفم والبلعومألوهو طفيل إجبارى ل
 نتيجة

 .غشية المخاطية للفمألصلبة ل. أذى بجسم حاد أو قطع غذا

 :حلذباقبل  فحصنتائج ال 

 ًاونادر) خمتضُ المالفك(لسفلىك االفى الفك وتضخم مؤلم ف•  
 م؛القدر

ات صديدية فى نسيج األورام الليفية تفتح فى التجويف الفمى أو  قنو• 
 ؛البلد

  )إلتهاب حوض الكلية المعدى قى األبقار(إلتهاب حوض الكلية 

 سببه إلتهاب قيحى للكليةُ إلتهاب حوض الكلية هو مرض بكتيرى ي

 المرض يشاهد خاصة فى األبقار. صيات الكلويةُعسببه الُوالحوض وي

 رضة لعدوى الكليةُالعامل الذى تجعله ع. والخنازير البالغة

 .المثانة والحالب أثناء الوالدة) آدمة(صدمى

 :تقالناإل 

 الجالميكروب يدخل من خ. إنتشار العدوى من البقر الحامل للمرض 

 ذيل األبقار حاملةمن )  ب؛الفرشة الملوثة بالبول) أ:  الفرج من

  أدوات التوليد غير) د؛صابةُ إنتقال تناسلى من العجول الم؛المرض

.عقمةُالم

 

 :ج الفحص قبل الذبحئنتا

       الرحمبإلتها 
      

 إلتهاب الرحم هذه الحالة مصدرها بكتيرى وتحدث نتيجة مشاآل أثناء

 جهود غير م، والدة التوائم ، اإلجهاض ،الوالدة متل إحتجاز المشيمة

 . أفات نتجة أذى بالرحم وعنق الرحم والمهبل،طبيعى

        

 ؛ أورام ليفية على هيئة بثور تخرج من الرأس،تقرحات الخدود واللثة • 

 ؛صعوبة فى التنفس واللعاب يسيل•  

 ؛فقد الوزن• 

 .فاختإسهال وإن•  

 :م ُحكال 

 .أنظر مرض تخشب اللسان 

 :ىلضاتفص اليشحتال 

 إلتهاب العظام ألسباب ، أورام ، إصابة العظم ، تخمة ،نانسعدوى األ 
        .أخرى

 ؛م ومقاومةْ   39.5رتفعة ُحرارة م•  

 ؛نزتقدم فى فقد الوة  فقدان الشهي•

 ؛تبول مؤلم وزيادة مرات التبول•

 ؛رائحة األمونيا من الحيوان •

 ؛)مغص(ألم بطنى حاد •  

 ؛توقف إنقباض الكرش•  

 ؛ج اللبنقلة إنتا•  

 :ىيص التفاضلخالتش 

 ، هيموجلوبين البول بعد الوالدة ،حمى البول المتوطن فى مناطق معينة  

  داء الحلزونياث،هاب الرحم تانه، إلث إلتهاب الم،إلتهاب البروتونى

 ، باللون األبيض فى العجولةبقع الكليت ، مرض جونةقيالرق
 ةإعاق

     .ةسقاء الكليت األورام، إسية،بول

 :حبج الفحص قبل الذئنتا 

 ؛حمى عالية وإآتئاب•  

 ؛ضعف عضلى• 

 ؛إحتباس المشيمة•  

 ؛آسل•  
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 .الفرجيهة من ر ذات رائحة كءإفرازات حمرا• 

       إلتهاب الضرع 

 يعتمد على شدة.  والخمائر  البكتريا والفطرياتسببهُإلتهاب الضرع ت 

 إلتهاب الضرع يظهر على هيئة. السبب ومقاومة الضرع) ضراوة(

 ُمزمنةصورة حادة أو 

 :حذبل القبحص ف الئجانت 

 ة؛ تعتمد على مرحله الحالةتغيرُ مةحرار•  

 تضخم دافئ مؤلم والصرع آبير الحجم وصلب ويشمل ربعُالضرع م• 

 ؛األرباعالضرع أو آل 

 ؛د الشهية وجفافقإآتئاب وف•  

    )إلتهاب الشفاف(إلتهاب الغشاء الٌمبطن للقلب  

 شاهد فىُاآلفة عادة ت. بطن للقلبُ إلتهاب الشفاف هو إلتهاب الغشاء الم

 فى يكون نتيجة بكتريا فى الدم بسبب عدوى نمكن أُي. الصمامات
 بعض

 فى األبقار. ن أخرىماآأ أول الضرع والرحم ثاالعضاء البعيدة م

 ،صاحب إللتهاب الشفاف عادة أآتنومسيس بيوجين ُالميكروب الم

 عترات من ميكروب األيشرشياى آوالى ،س سوعترات أستربتوك
 تكرر

 .وجودها

مكن أن تنفصل ُ يُمتجلطةآون على الصمامات قطع ُاآلفة عادة ت
 وتنتقل

 ،مكن أن تفرز فى أعضاء آخرىُ وي آسدادتإلى تيار الدم
 خيريحتوىاأل

  السدادات من القلب األيمن إلى الرئة عبر األوعية،تخثرة ُعادة مادة م

السدادات . رجات رئوية أو تخثر رئوىُسبب خُي. نمكن أُالدموية وي
 التى

مكن أن تسبب تنكرز ُتمر بين القلب األيسر إلى الطحال والكليتين ي
 سدى

 .شاهدتهاُ مًان أيضمكُرجات فى القلب يُ خألعضاءأو معقم فى هذه ا

 

 :التشخيص التفاضلى

       .والدة حديثة

 ؛لتهبُالمشى بطئ بسبب حك القدم الخلفية فى إتجاه الربع الم•  

 ؛الحيوان يميل إلى الرقاد•  

 إرتشاحات قيحية أو دموية من حلمات الضرع أو سائل فاتح مائى فى•  

 ؛زمنةُالحاالت الم

 :التشخيص التفاضلى 

 .علق ُ تمزق الرباط الم،تجمع دموى ،تسقاءسإ 

         

 : الفحص قبل الذبح ائجنت

 حمى ُمعتدلة؛• 

 ؛تنفس يصحبه نخير•  

 ؛الغشاء المخاطى شاحب•  

 ؛تاعدم التكيف وضعف العضل•  

 ؛إنخفاض مؤقت فى إنتاج الحليب فى حيوان اللبن•  

 .وتفوق) اليرقان(الصفراء •  

 :اضلىفالتشخيص الت 

ورم ( إمفزيما ،وىئ إستسقاء ر، إلتهاب التامور،وىرئ الاإللتهاب 
 هوائى

 ،ت الهوائية، إلتهاب البلورا، سرطان الليمف ايحجث فى الحويصل

 ت وعيوبا حويصل،رتفع ء أمراض القلب الخلقية ُمرض الدوار الم

 .صمامات القلب الخلقية خاصة فى العجول



             لذبحفحص الحيوان قبل ا 
  

       الرضى أو إلتهاب المعدة) الصفاق(إلتهاب المعدة الشبكية الرضى أو إلتهاب المعد ة الشبكية البرتونى  

 سم معدنى غريب على األرجحجيحدث سبب إختراق المعدة الشبكية ب

ات مكن أن يحدث فى حيوانُشاهد فى أبقار الحليب البالغة ويُي
 .التسمين

 :ذبحل الب ق حصف الجتتائ 

 ؛إنخفاض مفاجئ فى إنتاج الحليب•  

 ؛ فقدان الشهية والوزن،إآتئاب• 

 ؛الرأس والرقبة مشدودة•  

 ؛التمنع عن المشى وتقوس الظهر والبطن مرفوعة•  

 ؛ مغطى بالمخاطًاالبراز صلب وضئيل أيض•  

 ؛) الكرش(إنتفاخ ضعيف بالمعدة األولى •  

 ؛خير بصوت مسموع فى المواحل األولىن• 

 :إذا حدث تعفن دموى بسيط الحيوان يظهر • 

 ْم؛40 إرتفاع الحرارة - 

 ؛ زيادة فى ضربات القلب- 

 لم،ألمات حادة للا عل،فى حالة إلتهاب الصفاق المزمن المتمرآز 

 . قد تعود حرآة المعدة،إنخفاض الحرارة 

 :ىاضلفص التيالتشخ 

  خراجات، تقرحات بالمعدة الرابعة مع ثقبها،مهبل جرح الرحم أو ال 

  الكيتونية، إزاحة المعدة الرابعة، إنفتال، إلتهاب حوض الكلية ،بالكبد

 .وتخمة) إلتفاف معوى(



              اللحومة لصناعةدي جتممارسا 

 األمراض الطفيلية 

 ■أمراض تسببها ديدان■ 

                ويةالديدان الرئ 

 دآتى آوالس فيفبارس الديدان الرئوية فى األبقار وتسبب اإللتهاب

 "أبح الصوت"أو إلتهاب القصبة الهوائية ) الدودى(الرئوى الطفيلى 

 يبلع العائل البيض. الديدان الرئوية اليافعة تعيش فى القصبة الهوائية

 اليرقة. ممرات الهوائية أو القناة الهضميةيفقس البيض فى ال. أثناء الكحة

ةبطر وتنمو فى التربة إذا آانت شتمر مع البراز هذه اليرقات تعي

 اليرقات. أيام  7-3تصبح قادرة على اإلختراق خالل ة بناسُ موحرارة

 سطةبتناولها بوا. خرأأن تطورها سوف يتمقاومة للبرد بالرغم من 
 العائل

 تمر. دار األمعاء إلى الغد الليمفاوية المعويةاألول، اليرقة تهاجر من ج

 ى  الليمفاوية المعوية تمر إلى الليمف إلى الدورة الوريدية ومنها إلىال

سابيع أ 6-3الرئوية ةت الهو ئيامن القلب تصل إلى الحويصل. القلب
 بعد

   7تبقى . حيث تنضج وتضع البيض الهوائية  القصبةالعدوى تهاجر إلى

 .بة الهوائية حيث تنتهى دورة حياتهاالقصاسابيع فى 

 :لذبحل ابحص قفالج تائن 

    "ديةب الكنالديدا"اشيوال فال
  

الكبدية آل الديدان ستعمل ليغطى ُوال عادة يي مصطلح الفاش
 المفرطحة

 الدودة الكبدية(ختلفة من الفاشسوال الكبدية ُولكن فى الحقيقة هناك أنواع م

  توجد فى أفريقيا وبعدلعمالقةدودة الكبدية اال. ًااإلعتيادية أآثر إنتشار

وتوجد فى ) ماجنا( والدودة الكبدية الكبيرة .ق آسياأجزاء جنوب شر
 شمال

  من األبقار المذبوحة%70-30فى زامبيا بين . أفريقيا وآندا وأوروبا

 .صابة بالديدان الكبدية وعادة يجب إعدام الكبد أو تقشيرهُم

 هى أآثر الديدان الكبدية)   .166رة صو(ة الدودة الكبدية اإلعتيادي 

 وهى تشبة  ورقة. ًاشيوع

 ْ م؛41-40إرتفاع الحرارة • 

 ؛ مجهدسطحى، بعد ذلك يصب تنفس سريع ستنف•  

 ؛إرتشاحات أنفية•  

 .دقإحتقان والحيوان يو•  

 :آمُحال 

 صاب بالديدان الهوائية إذا آانت العدوى سيطةُتمر ذبيحة الحيوان الم 

عدم إذا آانت ُالذبيحة ت.  وتعدم الرئةةيرات ثانويغ هناك تسولي
 عدوى

 .سببة إلتهاب رئوى ومصاحب بهزال وأنيمياُالديدان الرئوية م

 :لىاضتفص اليختشال 

 ، السل ، التنكرز العصوى، الخراج،هاب الشعبى الرئوى البكترىتإل 

 عدم تمدد حببة،الدودة القنفذية الم) تخشن اللسان(مرض العمى الشعاعى 

 ."إنخفاض الرئة"الرئة 

 

        

سم تعيش فى القنوات المرارية   1.   3 ×سم   5 -  2.5الشجر 
 جتراتُللم

 من) 6  .17 صورة(الكبيرة ) ماجنا(الدودة الكبدية . والحيوانات اآلخرى

  فىًاحظ فى الكبد ونادرُالوت) سم  2.5× سم 10(أآبر الديدان الكبدية 

 ر واألغنام والغزال والظبى واأليائك فى آندا وتوجد فىالرئتين باألبقا

 يمكن تفرقتها عن الدودة الكبدية اإلعتيادية بعدم وجود. أمريكا الشمالية

قة أآبر مرتين أو االدودة الكبدية العمل. البروز المخروطى األمامى
 ثالث

 مرات عن الدودة الكبدية اإلعتيادية وهى تسبب خسائر إقتصادية آبيرة

 .األبقار بأفريقيافى 



             فحص الحيوان قبل الذبح
 

 
 

السرآاريا الم. يط ذنبة تتحول إلى السرآاريا

 

 :دورة الحياة

 خصب الذى يمر إلى العصارةُالدودة اليافعة خنثى وتخرج البيض الم

 ماء والرطوبةفى وجود ال. المرارية ثم إلى البراز منه إلى المرعى

 إذا وجد الميراسيديا العائل. اليبض يفقس اليرقات وتسمى الميراسيديا

 سوف ينمو إلى الناسب وهو عادة قوقع الميناتريكتويُالوسيط الم
 سالكي

فى أجزاء مختلفة من العالم القواقع. البوغى الجرثومى

ريتيكمدديكروسيليوم دن) ةميودة السهدال(سننة ُلدودة الرمحية الما
  

 من الديدان) النهائى(أصغر ) الديدان السهمية (ديكروسيليوم دندريتيكم  

الكبدية المفلطحة

 :دورة الحياة

 فرز مع البرازُالبيض ي. تحتاج إلى عائلين وسيطين لتكمل دورة حياتها 

 بواسطة العائل األساسى

ُست آون العائل الو

 بعد تناولها بالحيوانات آآلة العشب جدار الحويصلة يهضم. ةالمتحوصل

 فى األمعاء واليرقة تخترق جدار األمعاء الدقيقة والتجويف البروتونى

 ثم تخترق الكبد وتأخذ طريقها إلى القنوات المرارية. إلى الكبد) الصفاق(

خذ   3-4تأدورة الحياة الكاملة لهذه الدورة  .  أسابيع قليلةخاللوتنضج 

.بة ناسُشهور فى الظروف الم

 :قبل الذبح نتائج الفحص

 فقدان الوزن وُهزال؛ ●

 إنخفاض إنتاج الحليب●  ؛

 أنيميا●  ؛

زمن ؛ُ إسهال م● 

. تضخم المنطقة بين الفكين● 

: آمُالح 

 العدوى. الحكم يعتمد على إمتداد آفات الديدان الكبدية وحالة الذبيحة

ُالشديدة م اإلصابة.  إستسقاء يتطلب إعدام آلى للذبيحةزامنة لهزال أو

آم م إذا آانت. ناسب ُُعتدلة والبسيطة والشديدة بدون هزال يعطى حُالم

ك بعد تقشر ستهلاإليمر ل.  الكبد،اآلفات الطفيلية فى الكبد محدودة
 الجزء

المصاب أوال  .يعدم

 :ىيص التفاضلخالتش  

 الدودة ال،لقيتامينى، الورم ا)الدغم األسود(نين االتلوث بالميل  سهمية،

لتنيم فى . جنوب شرق آسيابعدوى جيجنا توآوتيل إآس

 

        

 آثير من القواقع األرضية تعمل.يتناولها القواقع األرضية) النهائى( 

 ثم) الجرثومى(آعامل وسيط حيث تنمو الميراسيديا ألى الكيس البوغى 

  الوسيط األساسى فى شمالالعائل )آزنياللبريكا(إلى السرآاريا الُمذنبة 

 السرآاريا تخرج من. أمريكا



            ممارسات جيدة لصناعة اللحوم
   

 ا ثم بعد ذلك تناولها النمل جنس.حاطة بمخاط وتلتصق بالنباتاتُالقوقع م

 سنأنواع عديدة من هذا الج. آاريارتاسحيث تنمو إلى مي) فورميكا(

 فى شمال أمريكا فورميكا فوسكا هو العائل. تعمل آعائل وسيط ثانى

 جدار حويصلة. المجترات أثناء الرعى تتناول هذا النمل. الوسيط الثانى

 الميتاسرآاريا

 )الديدان العقدية-ر ذات البثولمعدة ا-المعدة المنقطة(األسوفاجوستومم 

 . والخنازيرلمجتراتب ايصُيومم مرض طفلى األسوفاجوست 

ومم آولبمينيم فى تار وأسوفاجوسقتيم فى األبيأسوفاجوستومم راد
 األغنام

يرقات هذه الساللت توجد في تم فى الخنازيوأسوفاجوستومم دنت
 األمعاء

 يةآا الجنوبي الطفيل فى بعص بك أمرهذا .واألعوارروالقولون
صيبُب

 .نام والخنازيرمن األبقار واألغ 5-10%  

 :دورة الحياة

  حساسة للبردوهى . عدى فى المرمىُ تنمو إلى الطور المترقايال 

 تخترق يةعدُرقة  الميال. حساسة للبرد والجفاف وتغرات الحرارة
 اءشالغ

رق تختالى قات الير. ير منها  تحوصلثالمخاطى األمعاء وك
 يةشاألغ

 ةمعدال"دات يهاب وعقت إلثحدتقة وية العميالمخاط
 مراحل. ´"ةلمنقطا

ر من ثيقد أن كتيع.  من النمو تحدث فى جدار ألمعاءةمتقدم
 رقاتليا

لعقدة ترك اليرقه اتعندما . فاعل الذى يحدن فى األمعاءتتموت بال
 نتيجة

 فى القولون. القولون  سوء التغذية أو إنخفاض مناعة الحيوان،تصل إلى

 ى للقولون حيث تضعشاء المخاطغ فى الببعضهاة وتتصل غتصبح بال

 مع.  عدد آبير من العقيدات تظهر باآلفات بعد خروج اليرقات.البيض

 ائل يصبحالع. تكرار التعرض الطفيلى

    حويصالت الديدان الشريطية 
  

 .المذنبةأو الكيسة آيسة ُماليرقة المثانية أو اليرقة الشريطية ال

رية وهى  اليرقة الشريطية البقتسببهاتروآوزس فى األبقارسيش
 الشكل

 لحويصلىا

 هضم وتهاجر اليرقات إلى القنوات المرارية حيث تنمو ديكروسيليومُي

 .دندريتيكم أقل خطورة وال تظهر أعراض سريرية فى الحيوان

  :يص التفاضلىخوالتش آم ُحال 

 .سيسأنظر الفاشيولوي

 

        

 .رام ليفيةله مناعة ضد هذه اليرقات والتفاعل المعوى المتمرآز يكون أو

 العقيدات التى تحيط اليرقات النافقة والُمتكلسة بعد التجين تبفى وتبرز من

 هذا يوضح لماذا العقيدات توجد في الحيوانات البالغة.جدار األمعاء

 فى الحيوانات صغيرة. ولماذا التظهر الديدان اليافعة في تجويف األمعاء

 ي تجويف األمعاءالسن ليس لديها مناعة والديدان اليافعة توجد ف

 .هناك بعض الديدان اليافعة مع العقيدات فى األمعاء.والعقيدات قليلة

 أسفاجوستومم آولبمبتيم فى األغنام ُيمكن أن تكون عقيدات آثيرة التي

 يمكن أن تتقيح وتنفجر وهذا يؤدى إلى إلتهاب الغشاء البروتونى

 وإلتصاقات) الصفاق(

 

 :ح نتائج الفحص قبل الذب

 ؛ل والبراز أسود مخضر الذى يمكن أن يكون مختلط بمخاط ودم إسها● 

 ؛ . . وال ز ه● 

 ؛تصلبةُ طريقة المشى م● 

 . هزال وأنيميا، إسهال،يرة يمكن أن تفقد الشهية غ فى العجول الص● 

 

        

 ).الشريطية العزالء البقرية(للديدان الشريطية فى اإلنسان تينياساجناتا 



وإن فبل الذب               حيفحص الح 

 :دورة الحياة   ).أجنة األبقار( الرحم 

 اليرقانة الشريطية البقرية هى الطور الحويصلى للدودة الشريطية 

 7-  3الدودة الشريطية العزالء يمكن أن تنمو من ). البقرية(العزالء 
 متر 

سمى النقف ُتتكون من رأس ي. انش فى أمعاء اإلنسيفى الطول وتع
 رأس(

  من الرقبةًاوهى تتكون أيض. التى تمسك باألمعاء) الدودة الشريطية

 ).القطع الجسمية للدودة الشريطية(ومئات الحلقات 

 القطع الجسمية. القطع الجسمية للدودة الشريطية اليافعة مملوءة بالبيض 

صاب ُ األبقار ت.تنفجر وتفرز مع البراز حيث تنكسر ويخرج البيض
 أثناء

 ذنبُالم. المرعى على األرض وتهضم العليقة الملوثة ببراز اإلنسان

  الليمفاللخترقة لجدار األمعاء وخُيخرج إلى األمعاء من البيضة الم

 ذنب ينمو إلىُت المافى العضل. ت والقلباوتيار الدم تصل إلى العضل

 . النقفالطور الوسطى أو اليرقانة الشريطية المحتوية على

 ت الصدغ واللسان والقلب والحجابافضلة هى عضلُاألماآن الم 

 د فى أفريقيا اليرقانة الشريطية تظهر وتنتشرافى بعض البل. الحاجز

 النقف) العائل النهائى(إذا تناولها اإلنسان . تالبشكل منتظم فى العض

 ). 6.1شكل (يمسك فى أمعائه والديدان الشريطية تنمو وتنضج 

 :التقناإل 

 ك لحوم بقرية نيه أو غيراإنتقال العدوى فى اإلنسان تحدث من إستهل 

 األبقار تصاب من تناول.  أو محتوية على اليرقانة الشريطيةًامطهية جيد

 األبقار التى ترعى فى. صابُعليقة محتوية على البيض من إنسان م

 مكن أنُصابين يُعمال المزرعة الم. صابُمرعى ملوث ببراز إنسان م

 .ج واألغذية األخرىالوالسي) التبن(يلوثوا القش 

 العدوى من خلالًاسجلت أيض 

 :حص قبل الذبحئج الفانت 

 :العدوى الشديدة فى األبقار تظهر  

ت ؛ا العضلةبال ص● 

د   .حمى ما توجًادران ● 

  

 : التفاضلى صتشخيال  

ف العصب ،   وروغال)هاجر إلى القلبُت(ت النقف الجلدى الُسال 
 إلتهاب

.نفىي ورم ل، خراج ،ت الالعض بسبب الحق

 



               اللحومةلصناعيدة  جتممارسا 

               مرض األآياس المائية

 

 مم فى2-7سببة المراحل اليرقية ُية فى األبقار تمرض األآياس المائ

 ش فى أمعاءيحببة التى تعُالدودة القنفدية الم. الطول للديدان الشريطية

 الت عديدة من الدودةُسالناك ُه. ب والحيوانات األخرى أآلة اللحماالكل

 ب هى المسئول األول عن مرض األآياسااألبقار والكل. حببةُالقنفدية الم

 .فى األبقارالمائية 

 ربىُحل أآثر فى األبقار التى تُسفى أفريقيا مرض األآياس المائية  

مرض األآياس المائية . ستأنسةُب الماآثر للكلأرافقة ُرعى حرة مُوت
 فى

بب سدية ضخمة قتصاسارة إخسبب ُصابة يُستأنسة المُالمجترات الم
 إعدام

 .األعضاء المصابة وقلة إنتاج اللحم والحليب والصوف

 : ةيا الحرةدو 

 صادفةُعدى المحتوى على المذنب ثمر مع البراز وتناولها مُالبيض الم 

 األبقار واألغنام والخنازير والحيوانات األخرى واإلنسان الذى يعمل

 عدى بواسطة العائل الوسيط المذنبُبعد تناول البيض الم. آعائل وسيط

 ضاء األخرىيصل إلى الكبد والرئة واألعوبالبيض يخترق األمعاء 

 .شهور  5يشمل المخ واعضالت لتنمو إلى الحيوصلة القنفدية بعد حوالى

 بعضها يمكن أن سم وتحتوى على سائل 10-5هذه الحويصالت عادة 

 الصفات. ت وليدةاسم واألخر ينتج حويصل  50 الىيصل قطرها

 متمرآزت القنفدية هو غشاء خارجى سميك ا لحويصلصيةالتشخي

ت القنفدية الخصبة افى الحويصل. لغشاء الجنينىالطبقات بداخله ا
 الغشاء

 جينى محببال

     )داء آالبية الذنب(الدونكوسيرآا  

العائلة ) النيماتودا( الخيطية نسببه الديداُبية الذنب فى األبقار تاداء آل
 التُسالتوجد . األونكوسيرآا

يرة غالمحتوية على الرؤوس الص) الحاضنة(وبه آبسوالت الفقس 
 للطفيل

 عندما تنفصل الكبسوالت الحاضنة وتسبح حرة فى سائل) ممصات(

 .)الحصوة القفدية (الحويصلة يطلق عليها الحويصلة القنفدية الرملية 

مكن أن تكون ُت القنفدية يافى بعض الحيوانات نسبة من الحويصل 
 عقيمة

 تكتمل دورة الحياة عندما تأآل الحويصلة القنفدية الخصية ى بالعائل

 األبقار ومعظم. ناسبةُل الكلب أو الحيوانات أآلة اللحم المثاألساسى م

) يًاأعراض أآلينيك(مات سريرية ايطة ال تظهر علسالعوائل الو
 للعدوى

 .سبب مرض خطيرُمكن أن تُت القنفدية يابينما فى اإلنسان الحويصل

: ح الذبل الفحص قبئجنتا 

 . ليس لها أهمية

  الحكم

ت ا إستسقاء مؤثر فى العضل،ذبيحة التى تظهر هزال عدم وتتلف الُت 
 ّالوإ

. ًاحطم أيضُعدم ويُصابة وأى نسيج آخر يُاألحشاء الم. تمر الذبيحة
 حرق

 .صابةُمكن تسترد األعضاء المُب ياالذبائح غير آافى حيث أن الكل

 :فاضلىتص الخيالثش 

 يفية آفات ورم ل،ت الكبد ا حويصل،رة بالكليةجتحُت الماالحويصل 

 .السل ) سايوآلنسيستيسيرآاس ت(ذنبة ُالكيسات الم

 

 

 

        

 سببُعديدة ولكن أهمها أونكوسيرآا حيبسونا التى ت



             فحص الحيوان قبل الذبح 
  

 طحيُد الما فى األبقار فى بعض بل"ش الدودشع"قيدات تحت الجلد ُع

 .يا وجنوب أفريقياسالهادى بآ

 :ة اية الحورد 

 خصبة تخرج ديدانُ فى عقيدات واإلناث المشالدودة اليافعة التى تعي 

 جة الليمف التى تأخذ بواسطةسإلى أن) رياالميكروفي(يطية دقيقة خ

ذبابة صغيرة من ذوات . رة الناقلة التى تعمل آعائل وسيطشالح
 الجناحين

الحشرات . عتادُهى الناقل الم) يوليكودسآ( (الحشرات القشرية(
 ذعةاالل

 عدى فىُاليرقة تنمو إلى الطور الم. اآلخرى تعمل آعائل وسيط

 عدوى األبقار تحدث عندما تتغذى عليها الحشرات. الحشرة الناقلة

 .ذعة المحتوية على اليرقة المعديةألال

 :ححص قبل الذبف الئجنتا 

 الجلد فى منطقة الصدر واألردافحظ عقيدات تحت الُ بعناية يسالج 

 )مؤخرة الحيوان(

 :ىيص التفاضلختشال 

 خرجات، أورام ليفية عصبية، اليرقانة الشريطية المكسية وإلتهاب 

 .تالالعض



              

 أمراض تسببها األوليات

ممارسات جيدة لصناعة اللحوم 

المتقبات  ُ" نالتريبا               "وسوما 
  

سببه ط فيل من ُُان يسصيب الحيوانات واإلنُمرض طفيلى أولى ي
ن سج

الُالم زما الدم واألنسجة الذى يتواجد فى ب) التريبانوسومات(ثقبيات 

ُوالسوائل الم .ختلفة للجسم

 :تقالناإل 

مثُأجناس ال(التريبانوسومات   تنتقل بواسطة ذبابة تبانا وذبابة) قبيات

البق األمريكى الم ( وعن طريق) جنح ُيااإلسطبل ت وبق الغاراس

ثقبات يمكن أن تجتاز دورة أو دورتين فى ُوالم. المباشرة الجنسية
 الحشرة

 .الوسيطة

 : ححص قبل الذبف الئجنتا 

ذبذب ة؛ُمت حمى ● 

 أنيميا●  ؛

 فقدان الوزن وضعف●  ؛

 إستسقاء خاصة الوجه واألقدام●  ؛

 ؛يمفاوية تضخم الغدد الل●

  نزيف؛●

 ؛ التقرن ،، عتامة القرنية ● خوف من الضوء

ُالشكل الم زمن من التريبانوسوما عادة ال يظهر على هيئة ضعف●  

 .عدم وجود الطفيل بالدم ونفوق. تقدم منُم

 

 

 

بانوسوما ريت بداء الةصابُالم فى الحالة الحاده ةحيعدم الذبُت
 وأمراض

يُاألوليات اآلخرى إذا آانت م وصى . صابة بتغرات عامة بالجسم

. ئم إقتصاديًاالُبالمعاملة الحراريه فى بعض الحاالت إذا آان ذلك م
 ذبائح

مر إذا لم تكن مكن أن تُ يةجابيي واإل ُشفيتىتوانات اليالح
 تهناك آفا

ط يجب أن  قاء بسيسزال وإستظهر هتالذبائح التى . شرةتنُم
ت فحص بعد

د يجعل مى الجيُبس الريجة التاساعه فى الثل   48 -  24حفظها 
 الحكم

حةيصابة من الذبُعدم األجزاء المُت. ةحيناسب للذبُم . واألعضاء

 

 :اضلىفيص التخالتش

ا  أنيمي، اآلخرىةهلكُزمنة المُ األمراض الم، سوء التغذية،دانيالد 
ي لالخ

 أنابلازيا،زي الباب، القلب المائى،يةعدُالم .موزس



فحص الحيوان قبل الذبح                

(              حمى الساحل الشرقى) ( التايليريا(التبليربوسز 

ُحمى الساحل الشرقى هو مرض فوق حاد أولى دموى ي صيب األبقار

 ريوسزا يتميز بحمى وتضخم العقدالالتي. اريا بارفاسببه شيلُوي

 زمنة عدم تكيفُفى الحاالت الم.  ونفوقس  صعوبة التنف،الليمفاوية

 .شاهدتهُمكن مُإلخ ي. . . هال وعمى سوهزال، إ

 :تقالناإل 

 .س ريبكفاالسنالناقل هو القراد من ج 

 :ذبحل البحص قفالج تائن 

 نسبة النفوق تصل إلى ●  ؛90%

م ؛ْ   40 تصل إلى حرارة عالية●  

 ؛ وآحةس صعوبة التنف●

  تضخم،ات مائية من العيون ز اللعاب يسيل، إفرا، إرتشاحات أنفية ● 

صورة (العقد الليمفاوية التى تصفى المنطقة التى يتغذى عليها القراد 
 ؛)6. 21

  واحد تشنجاته أعراض مخية تظهر على هيئة الحيوان يلف فى إتجا● 

 .ونفوق

     )مرض جلد الفيل(بيزونوتبزوس 

 زمن يضعف بسببه طفيل أولى يصيب األبقارُبيزنوتبزوس مرض م 

ل الظبى فى أفريقيا ث فى الحيوانات البرية مًاوالخيل ويحدث أيض
 وآندا

 .بب فى األبقار بيزنوتى بيزنوتى وبيزنوتى بنتيتى فى الخيولُسالم

 .ير معروفةطريقة اإلنتقال ال تزال غ. زمااالميكروب يشبه توآسوبل 

 .يعتقد حشرة تبانا هى الناقل الميكانيكى

 :الذبح الفحص قبل جنتائ 

 ؛إرتفاع الحرارة●

 ؛ زيادة التنفس●

 

 : آمُلحا

ا الم ُياليأثر بحمى السُتوان المي واألحشاء للحةحيالذب  زمنة ر
 وبدون آفات

اُ ت.الكستهلإلعامة تمر  ريا حادة إذا آانت حمى السيلعدم الذبيحة 

عدم األعضاء ُت. وآفات عامة) إرتفاع الحرارة(ومصحوبة بحمى 
صابة أيضًاُ .الم

 :ىيص التفاضلخالتش 

ثقبيات،ُ الم، الباينريا، حمى الرأس الخبيثة،التسمم الدموى   حمى الوادى

 القلب المائى،،تصدع ُالم . سرطان الليمف البقرى

ية إرتشاحات أنفية وعين●  ؛

 إسهال● ؛

ت بالجلد وفقد الشعر ؛احويصل● 

  تضخم العقد الليمفاوية للجسم؟●

دام ؛ألق إستسقاء عام بالرأس والرقبة والسطح السفلى للبطن وا● 

زمنة تظهر ثنايا وشقوق ؛ُ آفات جلدية م● 

 قلة إنتاج الحليب● ؛

 .إلتهاب الخصيتين● 



            ة اللحومممارسات جيدة لصناع 
   

 : آمُالح

 عدم الذبيحة إذاُت. تمرآز اوليمت عامةُتمر الذبيحة إذا آانت اآلفات م 

 .نتشرة ومصحوبة بهزالُآانت اآلفات عامة وم

    )ضعيف الصفراء( داء األنابالزموزس  

 به الريكتسيا ويتميز بضعفيشسببه ميكروب ُزموزس يال داء األناب

زما وهى الالت أنابُالسببه سُي. يرقات، أنيمياء ،شديد، هزال 
 طفيليات

  فى األبقارلسبتزما مرجينال هى ااأنابل. إجبارية داخل الدم الحمراء

 .جترات البريةُوالم

 :تقالناإل  

البعوض وذبابة الخيل . سزموزا ينقل األنابلسس بوفلينالقراد ج 
 ناقل

 . الحقن باألبرال خلًااإلنتقال أيض. ميكانيكى

 : الفحص قبل الذبحئجنتا 

:زما مرجينال االعدوى الحادة باألنابل 

  حمى ُمرتفعة؛●

 ؛خاطيةُة شحوب األغشية المئيرقان وأنيمياء تظهر على هي● 

 .تكرر وإمساكٌ تبول م● 

 : زمنةُالعدوى الم

 . هزال● 

 حمى تكساس أو حمى "البوار الدموم "زس وزماالبابيزيا بيروبل
 األحمر أو حمى القرادبول لا

        

سبب ُصيب األبقار والخيول واألغنام  والخنازير يُالبابيزيا مرض ي 
 حمى

 .ختلفة من األوليات لعائله البابيزياُسببه أنواع مُوينقله الجراد وي

 :النتقاإل 

 وهى) "الصلب"القراد الجامد (ختلفة من القراد عائلة أآزودس ُأنواع م 

 مكن أن ينتقل عن طريقُطفيل البابيزيا ي. ختلفةُ أماآن متعمل آناقل فى

 رادُ المبيض داخل القاللالعبور من خ

 :ىيص التفاضلشخالت

 ،السوس ( مرض الرشح، طفيليات خارجية ،مرض الجلد العقدى 

 ) الفطريات،القراد

         

 :الُحكم 

الحيوانات الى . عدم ذبيحة الحيوان الذى يظهر عدوى حادةُت
 تيفُش

زموزس انابلأة للمر حاسي غتمااها وتظهر عليبه فتشُوالم
 إذا لم تكن

آن أن ُتلون طفيف للذبيحة باللون األصفر وم. فى حالة صحية جيدة
 بردت

 . إذا أختفى التلون الذبيحة تمر،قيم بعد التبيس الرمىتو

 رافشجها تحت أامكن علُيزموزس اصابة باألنابلُوانات الميالح 

باعها تجب إية يحب األدوسأدلة واضحة لفترة . تصةخُالحكومة الم
 إذا

 .شحن الحيوان للذبح

 : فاضلىتالثشخيص ال 

ختلفة، الحمى الفحمية، اليبتوسيرلوزس، ُباب مس أنيميا ال،اليرقان 
 الهزال

 . البابيزيا، الطفيليات، سرطان الليمف الخبيثببسب

 :ُمالحظات

والدم . عة من الدم الملوثذالإقتراب الحشرات ال) منع(آافحة ُيجب م 
 من

.ذبائح مشتبه فيها يجب عدم تعويضه

 

        

 :نتائج الفحص قبل الذبح

  أيام؛10 -7 الحضانة ●

 أو أآثر يعتمد% 50 نسبة النفوق حتى ●

 ؛إلخ... لة الُعلى العمر والس

 ْ م؛41. 5 حمى عالية ●

 ؛ بول بنى محمر غامق فى المرحلة النهائية●  



             حبفحص الحيوان قبل الذ 
    

 بكرة وبعد ذلك أنيمياُخاطية فى المراحل المُإحمرار األغشية الم• 

 بة؛خاطُاألغشية الم

 .الشكل المخى للبابزيا عار فى ُسشابه الُة تريريامات السالعل•  

 :م كُحال

 .صاحبه بيرقانُ فى الشكل الحاد من المرض ومعدم ذبيحة الحيوانُت 

  يجبًاينى مصفر أيضاتذبيحة بها صفراء وهزال وتظهر دهن جيل

 إعدامها

 )سارآوسبستوزس سارآوزبورديا(اللحمية ) الكيسات(الحويصالت   

 الت حيوان أولى منُسالختلفة من ُسببه أنواع مُالحويصالت اللحمية ي

  فى حيوانات األآلًااألآثر شيوعست أحدى الطفيليات سجنس سارآو

 صابةُختلفة من العالم مُستأنسة ونسبة عالية من األبقار فى أجزاء مُالم

 الت معروفةُسالث اثل. تخصصُم بهذا الطفيل وهو عادة ذات عائل 

 التُساليط لساألبقار هى العائل الو 6.1  وهى مذآورة فى جدول

ت فى ا حويصلالسارآوسست فى حيوانات األآل وتتميز بتكون
 . تاالعضل

 :دورة الحياة

 )النهب(الت سارآوسست تتطلب عائلتين ودورة قبل السلب ُسالآل  

سلب ُت اللحم تاشب يفترس وأآلُت العالتكمل دورة حياتها أآل
 )نهبُت(

 .النمو الجنسى يحدث فى السالب وهو لذلك العائل النهائى. يتضمنها

 هناك.  هو العائل الوسيطجنسى يحدث فى المفترس الذىاوالنمو الل

 وأخرى فى الخنازير) سارآوسست هومنس(لتين واحدة فى األبقار الُس

 ستخدم اإلنسان آعائل نهائى ولذلك هذهُي. )سارآوسست سبهومنس(

 باعامة تنقل الكل"6.2شكل "شترآة ُالعدوى فى الحيوانات م

 .السارآوسست المرضية بينما القطط ال تنقلها

 آوست آريوزى الذى له إنتشار عالمىاألبقار سارالت فى ُالأهم الس

 .ب آعائل نهائىاوتستعمل الكل

 فى الشكل البسيط لهذا المرض الذبيحة تظهر لون أصفر أو. ًآليا 

اليس الرمى الجيد . مكن أن تمرُصاحبة بيرقان يُبرتقالى وغير م
 للذبيحة

 .جة يجب أن يؤخذ فى اإلعتبار لمرور الذبيحةالفى الث

 

 : فاضلىتص اليخشتال

 ،بيروزس س البتو، التايليريا،قبياتُث الم،زموزساداء أنابل 
 هيموجلوبين

. البول العصوى

        

 

االنمو الجنسى يحدث فى الكل هذه البوغية المعدية. ب بعد ذلك األآياس  

 

األبقار موضحة فى شكل تفاصيل النمو فى. تمر فى البراز  6.3.  

 

سالوالجاموس  العائل  سليط ل  ست لبفينى التى تكونسلتين سارآوا

 

ستسوسارآو ب آعائل نهائى الت دقيقة وتستخدم الكاحويصل

 

الفيوزفورمز التى تكون حويص مغزلية أو آروية الشكل مقاسها ت  32 

  

مم      مم 8× حويصل. وتستعمل القطة آعائل نهائى ا سرآوسيست. ت   

 

افيوزفورمس تشاهد فى المئ والعضل   طفيليات شائعةوهى. ت الهيكلية

 

.فى جاموس الماء فى أجزاء مختلفة من العالم  

 :قالنتاإل

 ملوثة) حويصلة بوغية(ست ساألبقار تنتقل لها العدوى بتناول سبور 

 جنسى بالتولدابعد عدة أجيال من التكاثر الل. للعليقه أو المرعى أو الماء

 )س لحمىيك(ست سسارآو. تات بالعضلاق تكون حويصلاباإلتفل

ت ارضة فى األبقار وأشكالها حويصلُالت الممُسالوزى أآثر الآري
 دقيقة

 خذيأالعائل النهائى يشتمل على اإلنسان الذى ). ترى تحت المجهر(

 .ت الكيساتاالعدوى عندما يتناول أنسجة بقرية محتوية على حويصل

 المعلومات المزودة فى الشكل الموضح لعدوى سرآوسست. اللحمية

 .ةختصُآريوزى غير م

 



ممارسات جيدة لصناعة اللحوم               

 

 :نتائج الفحص قبل الذبح 

 اسبوع؛11-5الحضانة من • 

 حمى؛• 

 •

فى مفقدان الشعر باألخص •  .قدمة الذيل

 ؛فقدان الشهية

 ؛اللعاب يسيل•  

 ؛أنيميا•  

 إجهاض؛•

 

ُ

 :ىلضاتفص الخيشتال 

 داء األورام ات ،س داء المقو،سةيكُ المية الشريطترقايال 
ة ،ي العصبةفييالل

 محبة األ .يوزيناتإلتهاب العضل



 فحص الحيوان قبل الذبح

 



ة اللحومممارسات جيدة لصناع               

 

 



 بل الذبحن قيوافحص الح 

أمراض ُتسببها ُطفيليات مفصلية القدم   

عدوى يرقات النفف الجلدى البقرى    

ُسناك نوعين من الذباب الم بب للنفف الجلدى فى األبقار والنفف ه
 لدىالج

 أثناء الصيف الحشرة البالغة تضع البيض. ابهةشتُدورة الحياة م. لينيتم

ع اليرقة تفق سو أسبخالل على جسم األبقارًام وأحياندعلى شعر الق

 يرقات النفف. مس الجخاللوتخترق الجلد وتبقى عدة أشهر وتمشى 

 يرقات النفف الجلدى. الجلدى البقرى تهاجر إلى تجاويف الصدر والبطن

 يرقات النفف الجلدى لينيتم. نيتم تهاجر إلى تجاويف الصدر والبطنلي

 .تهاجر إلى منطقة المرئ قبل أن يصل إلى المنطقة الظهرية للحيوان

 .مم  25×مم   8 ًاتخترق الفتحات التنفمية وتزيد فى الحجم لتصل تقريب

 تها لمدة شهر بعد هذه الدورة تسقط اليرقات على األرضهدشاُيمكن م

 6.4 دورة حياتها مرة أخرى شكلأتنمو إلى الحشرة وتبدحيث 

 

. 

 :ذبحالفحص قبل النتائج  

تضخم وتأآل جلد الظهر •   ؛

)  ؛6.22(اليرقات تبرز من جلد الظهر •    صورة  

دام الخلفية ؛ألق البطن باسك بعنف وترفُمكن أن تحُاألبقار ي•  

)متد ؛ُم( تنصبُالذيل م•  

دام إذا أشق جسم الحيوان الخلفى واأللشل•   .تمل على الحبل الشوآى

 : آمُالح

ت. صاب بيرقات النفف الجلدى البقرى زال ُُر ذبيحة الحيوان المُتم 
 اآلفات

 .المرضية تحت الجلد



ممارسات جيدة لصناعة اللحوم               

    

:التشخيص التفاضلى 

 اليرقات الشريطية المكسية البقرية فى الم .رئ

)نفف الجروح(يرقات الذبابة الحلزونية  

 

 Cochlliomyia ُيرقات الذبابة الحلزونية تسبها يرقات  حشرات
nominironux و ة يرقة الذبابة الحلزونية الجديد Chrysomya 

bezzianaوتتميز اليرقات بأنها تتغذى .  يرقة الذبابة الحلزونية القديمة
توحة ألى عائل من ذوات الدم الدافئ فعلى األنسجة الحية والجروح الم

مات سريرية أخرى الن وتؤدى إلى فقد الوزن وعساوتشمل اإلن
ال وجنوب يرقات الذبابة الحلزونية الجديدة توجد شم.  الوفاةًاوأحيان

يرقات الدبابة الحلزونية القديمة متوطنة . ىأمريكا وتشمل منطقة آريون
توائية ومنطقة خليج سأفريقيا اإل  ،يا سشرق آ جنوب د،فى الهن

 .نزريبي

 : اةية الحورد

حوالى ) م 20-30 ْ . يوم  21 (فى درجات الحرارة فى الظل تتراوح من  
 300حدة أو أآثر تصل إلى األنثى تنسلخ مرة واحدة وتضع مجموعة وا

بيضة عند حافة أى جرح أو جرح بالجلد فى أى حيوان من ذوات الدم  
 بسبب لدغة الجراد باإلضافة إلى جروح صفيرة ""بجرح الجلد . الدافئ

اليرقات تنمو . مكن أن تكون أماآن لوضع البيضُالفتحات الطبيعية ي
ة عميقة مفتوحة اعة وتخترق اللحم الحى مكونة جروح آبير س 24لاخل

ُ عالج هذه الجروحإذا لم ت. التى تجذب أناث أخرى لتضع البيض



 فحص الحيوان قبل الذبح

حيث يكون موضع. تكون ممتة خاصة فى الحيوانات حديثة الوالدة

رة شكل  .  6.5ُسالبيض على ال

 : ل الذيحبحص قف الجتائن 

صورة (صابة  )  6.23ُ تخرج من الجروح المًاشاحات مصلية أحيانإرت 

ُالُورائحة آريهة يمكن م فى بعض الحاالت الفتحات فى الجلد. حظاتها

يرة عديدة ليرقات الذبابة الحلزونية آون جيوب صغُمكن أنت تُي
 تحتها

ا 6.24صورة ( ب يرقات الذبابة الحلزونية عادة تعمل أنفاق فى الكل).  

 عدوى يرقات الذبابة الحلزونية فى فتحات الشرج والقرج. جلد تحت ال

ُألنف من الصعب إآتشافها حتى فى المراحل الم .تقدمة وا

 

 

 :يص التفاضلىخالتش

نواع األخرى من الذباب الذى يضع البيض على اللحم مثل  األ
 آومزوميى

ريا وُساماسيل .الالت سرآوفاجدا



               جيدة لصناعة اللحومتممارسا 
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