
E-mail : mansvetmagazine@gmail.com
1

جملة الطب البيطري الثقافية



E-mail : mansvetmagazine@gmail.com
2

جملة الطب البيطري الثقافية

 كلمة السيد أ.د/ عميد الكلية

عميد الكليه

أ.د / نبيل أبو هيكل سيد أمحد 

بكل    البيطري  الطب  كلية  وطالبات  طالب  األعزاء  أبنائى      
ونقل  بالتعليم  النهوض  عىل  سويا  نعمل  والتفاؤل  احلب 
أن  شك  ال  وبينكم  ننا  بي احلوار  مبدأ  وبث  إليكم  املعرفة 
احلفاظ  وسائل  أهم  متثل  املجتمع  ىف  البيطرى  الطب  مهنة 
املختلفة  األمراض  شىت  من  أنواعها  بكل  احليوانية  الثروة  عىل 

. االنسان  صحة  علي  احلفاظ  وكذلك 

احتكاك  زيادة  عىل  تعمل  الكلية  فإن  النهج  ذلك  ضوء  وعىل      
ختدم  الىت  املجاالت  خمتلف  ىف  الصناعية  باملؤسسات  طالبها 
وهناك  بل  ذلك،  بعد  العمل  لسوق  تؤهله  ىك  املجتمع 
البيطريني  االطباء  يبثه  الذى  الكامل  بالوىع  خاص  اهتمام 
الطبية  القوافل  يقودون  الذين  التدريس  هيئة  أعضاء  من 
الثقافة  هذه  لنشر  باملحافظة  القرى  احناء  مجيع  ىف  البيطرية 

هذه  عىل  احلافظ  شأهنا  من  والىت  الريفية  املجتمعات  هذه  ىف 
املختلفة. االمراض  ضد  احليوانية  الثروة 

بالبحث  الكلية  اهتمام  إىل  اشري  ان  أود  السياق  هذا  وىف      
التقدم  عىل  بالكلية  التدريس  هيئة  أعضاء  وتشجيع  ىم  العل
تعاون  عىل  واحلث  ىم  العل البحث  ختدم  الىت  املشاريع  ملختلف 
والىت  التدريس  هيئة  ألعضاء  البحثية  الورقات  ىف  الطالب 
وتزرع  الطالب  لدى  ىم  العل البحث  مبادىء  ترسخ  بدورها 
ىم  العل البحث  أخالقيات  جتاه  باملسؤوليه  االحساس  فيهم 
النوعية  الربامج  من  العديد  الكلية  تبنت  وقد  التعليم.  وجودة 
ختصصلت  ىف  بيطريني  أطباء  ختريج  ىف  تساهم  والىت  املختلفة 

والبيئة. املجتمع  أيضا  بدورها  ختدم  والىت  خمتلفة 
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الدراسة من اجل العمل
الال  عليه  و  حياته  ىف  االنسان  ينجزه  ما  خري  هو  العلم  ان 
عنه.  يبحث  و  بالعلم  شغوفا  حياته  حييا  و  العلم  طلب  عن  يتوقف 
ايل  املؤديتان  الدراسه  و  العلم  عن  نتحدث  هنا  دعونا  لكن  و 
جييد  و  االنسان  حيبه  جيد  عمل  علي  احلصول  و  الوظائف  شغل 
تبدأ  العامه  الثانوية  شهادة  علي  الطالب  حصول  فبعد  ادائه. 
للحصول  تؤهلهم  الىت  املهارات  و  املعارف  الكتساب  رحلتهم 

اجلامعة. من  التخرج  بعد  متميز  و  جيد  عمل  علي 

الرئيىس  اهلدف  ايل  اجلامعة  طالب  فقدان  كثريا  حريىن  قد 
املعارف  و  باملهارات  التسلح  ىه  و  اال  باجلامعه  دراستهم  من 
العاملى  أو  ىم  االقلي أو  املحلي  سواء  العمل  لسوق  املؤهله  و  الالزمه 
العمل.  داخل  التميز  و  بل  العمل  يستطيع  مميزا  خرجيا  يصبح  ىك 
حيب  كما  النجاح,  حيب  األرض  وجه  علي  شخص  كل  أن  يف  مراء  ال 
ولكن  خلقه,  ىف  اهلل  سنة  هذه  و  فيها,  أقرانه   علي  متفوقا  يكون  أن 
االختبارات  يف  تامه  درجات  علي  احلصول  هو  فقط  النجاح  ليس 
شعور  هو  احلقيقي  النجاح  ان  بل  التخرج,  شهادة  علي  احلصول  و 
الثقه  زيادة  و  خري  من  االنسان  اليه  يصبو  ما  بتحقيق  داخلي  ذايت 
متاما  فهومستعد  كامنه  ال الذاتيه  القدرات  تنمية  و  بالنفس 
فاحرص  حتقيقها.  ايل  ويسعي  أهدافه  يعرف  العمل  سوق  ملعرتك 
و  كامنه  ال امكاناتك  استغل  و  ينفعك  ما  علي  اجلامعه  طالب  عزيزي 
مستقبال  و  االن  يفيدك  الذي  العمل  و  بالعلم  قدراتك  من  طور 
حياتك  يق  مستقبلي  جناح  ايل  بك  يؤدي  مميز  تعليم  علي  لتحصل 

التخرج. بعد  العمليه 

النه  التعلم  عن  تتوقف  الال  عليك  جيب  اخلريج  ايها  ايضا  انت 
و  مواكبتها  ميكن  فبالتعلم  جديده,  أمور  تظهر  الزمن  تقدم  مع 
أدائك  وتطور  بعملك  تستمع  أن  عليك  جيب  كما  استخدامها, 
يكون  حيث  النجاح  حتقيق  عناصر  أهم  من  فهذا  باستمرار,  فيه 
اهلل  بيد  بالنهايه  التوفيق  و  حاالته,  بأفضل  العمل  ويكون  االجناز 

له.  اهلل  مراد  لتحقيق  السعي  االنسان  علي  لكن  و  وجل  عز 

) حياته  طوال  اجلهل  ذل  جترع  ساعة  التعلم  مّر  يذق  لم  من  و   (

 كلمة السيده أ.د/ رئيس التحرير

رئيس التحرير

أ.د / مها عبده العشماوي
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متالزمة الشرق األوسط التنفسية املسببة بفريوس الكورونا اجلديد

تعريف المرض: 
كثيرا  في  أخيرا  أنتشر  فيروسي,  مرض   
المملكة  وخاصة  العربية  الجزيرة  دول  من 
بحمى  المرض  ويتميز  السعودية  العربية 
رئوي  والتهاب  التنفس  في  وقصور  وسعال 
حاد قد يؤدى إلي وفاة المريض. في البداية تم 
كورونا  فيروس  أنه   الفيروس على  تصنيف 
غير معرف مشابه للفيروس المسبب لإللتهاب 
 Sever Acuteالسارس الحاد   التنفسي 
 )Respiratory Syndrome )SARS
وتسميته  الفيروس  تعريف  تم  ذلك  وبعد 
لمتالزمة  المسبب  الجديد  الكورونا  بفيروس 
 Middle East التنفسية  األوسط  الشرق 
 Respiratory Syndrome Corona -

   .)virus  )MERS- COV
المسبب للمرض :

المسبب لمتالزمة  الجديد  الكورونا  • فيروس 
الشرق األوسط التنفسية يتبع عائلة الفيروسات 
التاجية الكورونا, نوع: البيتاكورونا. فيروس 
الحمض  من  مكون  فيروس  هو  الكورونا 
بروتيني  RNA  وغالف  الريبوزى  النووي 
Crown حول  تاج  إلى وجود  ويرجع اإلسم 

الفيروس.
تصيب  )التاجية(  الكورونا  فيروسات   •
اإلنسان وكثير من الحيوانات والطيور وتسبب 
الرئوي  االلتهاب  إلى  تؤدى  تنفسية  أعراض 
األعمار  ذات  الحيوانات  في  إسهال  وكذلك 
اقتصادية  خسارة  إلى  يؤدى  مما  الصغيرة 

كبيرة.
-  طرق االنتقال والعدوى: 

1. ينتقل المرض مثل معظم الفيروسات التي 
الرزاز  طريق  عن  التنفسي  الجهاز  تصيب 
والمخاط  واإلفرازات التنفسية, تلوث اإليدى 
مع  المباشرة  والمخالطة  اإلفرازات  بتلك 

المريض.
الشرق  متالزمة  حاالت  من  كثيرا   .2
بالمستشفيات  عدوى  كانت  التنفسية  األوسط 
في  وخاصة    Nosocomial infection
انتقال  حالة  أول  وكذلك  واألردن.  السعودية 
فرنسا  في  أخر  إلى  شخص  من  المرض 
بأوروبا كانت أيضا عن طريق عدوى مكتسبة 

ُشوهد  عاما   64 عمرة  لرجل  بالمستشفيات 
علية حمى والتهاب رئوي وإسهال بعد أسبوع 

من رجوعه من دبي تم توفى. 
- مصادر العدوى: 

• المريض المصاب بالفيروس يعتبر المصدر 
الرئيسي للعدوى.

يعتقد  الجزيئي  البيولوجي  التحليل  بواسطة   •
أن اإلصابة بدأت بحاالت إصابة في الحيوان 
كمرض مشترك ينتقل بين الحيوان واإلنسان 
وبعد ذلك حدثت طفرة جينية في الفيروس أدت 
إلى قدرة الفيروس على اإلنتقال من إنسان إلى 
أخر, حيث أن فيروسات الكورونا لها القدرة 

على إصابة العديد من الحيوانات والطيور.
• ذكر العالم الهولندي فويشه Fouchier في 
الفيروس  يكون  أن  احتمالية  سبتمبر 2012  
تشابه  وجد  حيث  حيواني  من مصدر  نشأ  قد 
الجديد  الكورونا  فيروس  بين  كبير  جزيئي 
الخفافيش  المعزولة من  الكورونا  وفيروسات 
والخنازير, ووجد نسبة اختالف حوالي %1.8 
فقط بين الفيروس الجديد وفيروسات الكورونا 
 Pipistrellus الخفافيش  نوع  من  المعزولة 
وهذا النوع من الخفافيش منتشر في الجزيرة 
العربية, باإلضافة على قدرة الفيروس الجديد 
على إصابة خاليا الخفافيش والخنازير معمليا 
من  ينتقل  مشترك  أنة مرض  على  يؤكد  مما 
اإلنسان  ومن  اإلنسان  إلى  والطيور  الحيوان 

إلى اإلنسان.
• تعتبر الخفافيش مستودع  لكثير من فيروسات 
الكورونا.  حيث تعتبر الخفافيش معبر مبدئي 
اإلنسان  بين  االختالط   أن  وحيث  للفيروس 
يحتمل  لذلك  موجود  غير  عملياً  والخفافيش 
وجود عائل أخر مثل الجمال الذي تسبب في 
الظهور المفاجئ لفيروس الكورونا الجديد في 

التجمعات البشرية.
• تم اكتشاف األجسام المناعية ضد متالزمة 
بفيروس  المسبب  التنفسية  األوسط  الشرق 
السعودية،  عمان،  في  الجمال  في  الكورونا 
المصابين  األشخاص  وفي  ومصر  أسبانيا 
بعدوي الكورونا المخالطين للجمال في عمان، 
السعودية، أسبانيا، األردن ومصر وكذلك تم 
الجمال في قطر  الفيروس من مسحات  عزل 

تشابه  ووجد  بمصر.  التومب  خفافيش  ومن 
إلي  وصل  الجزيئي  التركيب  في  جدا  كبير 
مسحات  من  المعزول  الفيروس  بين   %99
والفيروس  مصر  في  الجمال  من  األنف 

المعزول من اإلنسان.  
-  وبائية المرض: 

العربية  بالجزيرة  ارتبطت  الحاالت  معظم   •
الحاالت  أما  السعودية، قطر واإلمارات،  في 
وإنجلترا  تونس  إيطاليا،  فرنسا،  في  األخرى 
بالجزيرة  مناطق  إلى  السفر  نتيجة  كانت 
المباشر مع  التالمس  أو  أو اإلختالط  العربية 
التوقيت لم تصدر  الحاالت المصابة. في هذا 
السيطرة  مركز  أو  العالمية  الصحة  منظمة 

والتحكم لألمراض أي تحذيرات على السفر.
مرتبطة  كانت  الثانوية  الحاالت  معظم   •
أو  اإلختالط  طريق  عن  األولية  بالحاالت 
الرعاية  أو  المعايشة  أثناء  المباشر  التالمس  
األسرة  أفراد  من  اإليجابية  للحاالت  الصحية 
انتقال  يؤكد  مما  المريض  مع  المتعاملين 
مايو   29 في  أخر.  إلى  من شخص  المرض 
من  العالمية  الصحة  منظمة  حذرت    2013
يكون  أن  ممكن  الجديد  الكورونا  فيروس  أن 
إذا  وخاصة  كله  العالم  يهدد  خطورة  مصدر 

حدثت طفرة جينية في الفيروس.
• من 24 سبتمبر 2012 حتى 11 أغسطس 
2016 تم تسجيل 1815 حالة مؤكدة معمليا 
عدوي بالكورونا الجديد في العالم توفي منهم 

698 بنسبة وفاة %38.
 2014 في  السعوديين  المسئولين  وذكر   •
خطراً  يمثل  الجديد  الكورونا  فيروس  أن 
أثناء العمرة وموسم الحج وخاصة في فصل 
الخريف حيث ماليين المسلمين من كل أنحاء 
العالم عرضي للفيروس نتيجة اإلزدحام الشديد 
الكعبة، من ناحية أخرى  أثناء الطواف حول 
ُوجد أن 80% من حاالت اإلصابة كانت بين 
النساء  إلي  أن معظم  الذكور وقد يُعزي هذا 
في المملكة العربية السعودية يرتدون  غطاء 
للفيروس.  التعرض   فرص  يقلل  مما  الوجه 
وكذلك مهنيا يرجع الي أن معظم رعاة اإلبل 
والحيوانات من الذكور ولذلك يكونون األكثر 

عرضة للفيروس.

 

أ.د/ عمرو عبد الفتاح محمد عبده,
أستاذ األمراض المشتركة، قسم الصحة واألمراض المشتركة

كلية الطب البيطري، جامعة المنصورة
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الصحة  وزارة  أعلنت  مصر:  في  الوضع   •
عدوي  حالة  أول  عن  المصرية  والسكان 
الكورونا مؤكدة معمليا في مهندس  بفيروس 
العربية  المملكة  مصري 24 عاما عائدا من 
الحميات  بمستشفي  حجزه  وتم  السعودية 
بالعباسية بالقاهرة. وكذلك أعلنت الوزارة عن 
أول حالة وفاة لسيدة 60 عاما من بورسعيد 
بعد رجوعها من العمرة ولكن التأكيد المعملي 

لم يتم. 
األعراض اإلكلينيكية في اإلنسان: 

• فترة الحضانة )من اإلصابة بالفيروس حتى 
يوما   15 إلى  يومين  من  األعراض(  ظهور 

ومتوسط فترة الحضانة 
5 أيام.

التي  الحاالت  معظم   •
المملكة  في  ظهرت 
السعودية  العربية 
حمى  عليهم  شوهد 
درجة  في  )إرتفاع 
حرارة الجسم(، سعال، 
في  كحة، سرعة  بلغم، 
التنفس، التهاب رئوي، 
صور  في  تشوهات 
الصدر  على  األشعة 
اضطرابات  وكذلك 
وفشل  معوية  معدية 

كلوي.
إلى  المرض  يتطور   •
رئوي  وقصور  التهاب 

دخول  يتطلب  السفلى  التنفسي  الجهاز  في 
المريض المستشفى.

إلى  يؤدى  ممكن  الشديد  الرئوي  االلتهاب   •
الوفاة. ووصلت نسبة الوفاة إلى %65.

طرق التشخيص:  
 Real المتسلسل   البلمرة  تفاعل  اختبار   •
   Time- Polymerase Chain Reaction
فيروس  على  السريع  RT-PCR((للتعرف 
الجهاز  من  عينات  من  الجديد  الكورونا 
الهوائية  القصبة  السفلى مثل غسول  التنفسي 

والشعب الهوائية أو البلغم من المريض.
الفلوريسنت  مثل  المناعية  االختبارات   •
المناعية  األجسام  أن  الرغم  على  واالليزا, 
البيتاكورونا  الجديد  الكورونا  فيروس  ضد 
ممكن أن تعطى تفاعال مشترك مع فيروسات 

الكورونا األخرى.
• العينات المأخوذة من البلعوم واألنف تعطى 
نتائج غير دقيقة بالمقارنة بالعينات المأخوذة 
من  غسول  مثل  السفلى  التنفسي  الجهاز  من 
القصبة الهوائية والشعب الهوائية, فكثيرا من 
نتيجة  تعطى  العلوي  التنفسي  الجهاز  عينات 
الجهاز  سلبية على الرغم من أن عينات من 
تعطى  المريض  نفس  من  السفلى  التنفسي 

PCR  نتيجة إيجابية بنفس اختبار
طرق الوقاية والسيطرة على المرض: 

المباشر مع  أو اإلتصال  1. تجنب اإلختالط 
أدواتهم  مالمسة  أو  مشاركتهم  أو  المرضى 

المشتبه  وجميع  المرضي  عزل  الشخصية.  
فيهم. 

2. غسل األيدي بالماء والصابون باستمرار 
لمتعلقات مريض أو  التعرض  وبخاصة عند 
األنف,  لمس  تجنب  بالفيروس.  ملوثة  بيئة 
الفم والعينين باأليدي الملوثة. التهوية الجيدة 

ألماكن التجمع وتجنب األماكن المزدحمة.
3. جميع العاملين بالرعاية الصحية للمرضى 
الالزمة  اإلجراءات  إتخاذ  عليهم  يجب 
الشخصية  النظافة  مثل  بينهم  اإلصابة  لمنع 
الشخصية  الحماية  وسائل  واستعمال  لأليدي 
للوجه  الواقي  القناع  القفازات،  ارتداء  مثل 
للهواء.  المرشح  المعقم  التنفس  قناع  والعين, 
في  تسبب  التي  وخاصة  الطبية  اإلجراءات 
القصبة  غسول  مثل  رزاز  إنتاج  أو  توليد 

الهوائية والتنفسي الصناعي اليدوي يجب أن 
تكون تحت إجراءات وقائية صارمة. 

عالج  يوجد  ال  الحاضر  الوقت  في   .4
لتخفيف  العالج  ولكن  للمرض  تخصصي 
األعراض مثل مخفضات للحرارة ومسكنات 
شرب  الراحة،  من  كاف  قسط  أخذ  لأللم، 
اآلن  حتى  يتوفر  ال  الوسائل.  من  كميات 
من  الرغم  على  البيتاكورونا  ضد  تحصين 
أن  الدراسات على مرض السارس ممكن أن 
تفيد في اكتشاف التحصين. استخدام مضادات 

لمستقبالت الفيروس. 
الحاالت  مع  المتعاملين  األفراد  جميع    .5
اإليجابية أو أفراد الرعاية 
شاركوا  من  أو  الصحية 
رحلة  نفس  في  المريض 
مالحظة  يجب  الطيران 
 14 لمدة  الصحية  حالتهم 
تعرض  أخر  من  يوما 
بواسطة  فحصهم  بواسطة 
االختبارات  أو    PCR
جميع  السيرولوجية. 
تتقصي  آن  يجب  البلدان 
المخالطين  بين  العدوى 
للحالة اإليجابية علي نفس 
بعض  الطيران.  رحلة 
البلدان  تعتبر ركاب نفس 
صفوف  وثالثة  الصف 
صفوف  وثالثة  أمامية 
هم  اإليجابية  للحالة  خلفية 
المخالطين والبعض األخر يعتبر جميع ركاب 

الطائرة مخالطين ويجب فحصهم.
المباشر  التالمس  أو  اإلختالط  تجنب    .6
وتطبيق  بهم  المشتبه  الحاالت  أو  للمريض 
وتجنب  الغذاء  لسالمة  الصحية  اإلجراءات 
النيئة  والفاكهة  والخضروات  النيئة  اللحوم 
وتجنب مخالطة الحيوانات أو منتجاتها ومنع 
وعلى  لإلبل  الخام  والبول  األلبان  شرب 
المسافرين إلى الجزيرة العربية وظهر عليهم 
أعراض تنفسية أثناء الرحلة أو بعد 14 يوم 

من العودة يجب أن يتم فحصهم. 
التشخيص الجزيئي لمرض السل البقري في 
عينات االبقار واإلنسان: اآلثار المترتبة عن 

انتقال المرض الى االنسان



E-mail : mansvetmagazine@gmail.com
6

جملة الطب البيطري الثقافية

التشخيص اجلزيئي ملرض السل البقري يف عينات االبقار 
واإلنسان: اآلثار املرتتبة عن انتقال املرض اىل االنسان

على  تؤثر  والتي  الخطيرة  االمراض  من  البقرى  السل  مرض  يعتبر 
المسبب لهذا المرض  المنزلية والبرية وكذلك االنسان. ويعد  الثدييات 
الصحة  لمنظمة  وطبقا  بقرية«.  »متفطرة  يسمى  البكتيريا  من  نوع 
وهي  والمستوطنة  المهملة  االمراض  من  المرض  هذا  فان  العالمية 
وبالعكس.  االنسان  الى  الحيوان  من  تنتقل  ان  ويمكن  المنشأ  حيوانية 
مدى  كافية عن  معلومات  الى  تفتقر  التي  الدول  من  البنجالديش  دولة 
انتشار هذا المرض في حيوانات الماشية وعالوة على ذلك فان معظم 
الدراسات السابقة كانت تعمد فقط على اختبار السلين الجلدي والذي قد 
ال يمثل معدل دقيق النتشار المرض. ووفقا للتقارير المتاحة فان معدل 
انتشار مرض السل البقرى في بنجالديش في كل من األبقار ٧3,33 
والجاموس 6,12 واالغنام 9,15 والماعز 1,29. ويعتبر هذا المرض 
التي  الحيوانى المنشأ والمشترك بين الحيوان واالنسان من االمراض 
من  العديد  في  الزراعية  الصناعات  على  كبيرا  اقتصاديا  عبئا  تشكل 

الدول بما في ذلك بنجالديش. 
االلبان  منتجات  استهالك  طريق  عن  المرض  بهذا  العدوى  وتحدث 
الملوثة والغير مبسترة وأيضا عن طريق االتصال المباشر مع الجرح 
أثناء الذبح، أو عن طريق استنشاق البكتيريا في هواء الزفير المنبعث 
من الحيوانات المصابة بالمرض. وانتقال هذا المرض لإلنسان يجعل 
منه مشكلة صحية عامة، خاصة وان االعراض الناشئة عن هذا المرض 
النموذجي  السل  بمرض  اإلصابة  عن  الناشئة  االعراض  لتلك  تشبه 
سكان  معظم  السلية.  المتفطرة  تسمى  البكتيريا  من  نوع  يسببه  والذي 
العالم يعيشون في البلدان التي يوجد فيها سيطرة محدودة على مرض 
السل البقري وبالتالي، ليس هناك توافق في اآلراء بشأن المخاطر على 
صحة اإلنسان على نطاق عالمي. تعتمد السيطرة على هذا المرض على 
سياسات االختبار وذبح ومراقبة المسالخ. وبالرغم من الجهود الشاملة 
مشكلة  أصبح  انه  اال  البلدان  من  كثير  في  المرض  على  القضاء  في 
المرض االتي:  المتاحة حاليا لتشخيص هذا  عالمية. وتتضمن الطرق 
المرضى،  التشريح  البكتريولوجي،  الفحص  الجلد،  السلين  اختبارات 
المتسلسل.  البلمرة  تفاعل  تعتمد  التي  والتقنيات  المصلية  االختبارات 

 )PCR(
عن  للكشف  كافية  واحدة  طريقة  توجد  ال  فانه  ذلك  من  الرغم  وعلى 
الماشية المصابة بهذا المرض اال ان اختبار السل بفحص الجلد باستخدام 
 )bovPPD( المسببة  البكتيريا  من  المستخلص  البروتين  مشتقات 
مازال هو االختبار المحدد للتجارة الدولية من المنظمة العالمية لصحة 
نوع  أي  مع  تفاعل  حدوث  إمكانية  من  بالرغم  ذلك   )OIE( الحيوان 
النهاية نتيجة غير صحيحة. ويعد  البكتيريا والذي يعطى في  اخر من 
الفحص البكتريولوجي من الفحوصات المتخصصة والتي تعطى نتيجة 
إيجابية ولكنها تحتاج الى وقت طويل وتتحقق هذه النتيجة عادة بعد ذبح 
الحيوان. وبالتالي فمن الضروري أيجاد طرق جديدة للتشخيص والتي 
تحدد البكتيريا المسببة مباشرة في اللبن او الدم دون الحاجة الى الفحص 

المتسلسل  البلمرة  تفاعل  تقنية  طريق  عن  التشخيص  البكتريولوجي. 
بالبكتيريا  خاص  محفوظ  جيني  تسلسل  يستهدف  والذى    )PCR(
النهج  المسببة للمرض يمكن وان يحقق نجاحا في تشخيص المرض. 
األساسي لمنع حدوث المرض وانتقال العدوى لإلنسان وتقليل الخسائر 
االقتصادية الناجمة عن المرض تتضمن تحديد عوامل الخطر المؤدية 

النتقال العدوى في االنسان وتنفيذ برامج القضاء على المرض. 

وعلى هذا كانت هذه الدراسة والتي تقيم تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل  
االبقار  من  البيولوجية  العينات  في  المرض  تشخيص  في   )PCR(
العدوى في االنسان.  المؤدية النتقال  واالنسان وتحديد عوامل الخطر 
وتمت هذه الدراسة عن طريق عزل الحمض النووي الجيني للبكتيريا 
من الحليب البقري والبصاق من االنسان وتطبيق تقنية تفاعل البلمرة 

المتسلسل  )PCR(باستخدام زوج من البوادىء المحددة. 

وكانت نتائج تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل )PCR(ناجحة في %12,33 
البقري. ومن الجدير بالذكر ان 500  )300/3٧) من عينات الحليب 
في  بالفعل  موجودة  كانت  الجيني  النووي  للحمض  القواعد  من  زوج 
6,6٧% )90/6( من عينات البصاق من االنسان مما يؤكد معه إمكانية 
انتقال المرض لإلنسان. تربية الماشية في المنازل، واستهالك الحليب 
العدوى  النتقال  خطر  كعوامل  تحديدها  تم  والتدخين  المبستر  غير 
حمالت  إلى  قيمة  تضيف  قد  الدراسة  هذه  فان  هذا  وعلى  لإلنسان. 

القضاء على مرض السل البقري لتحقيق مبادرة صحة واحدة. 

االستاذ الدكتور/ ماسودور رحمن
أستاذ علم التشريح المرضى في كلية الطب البيطري 

وعلم الحيوان، جامعة سيلهيت الزراعية، بنجالديش
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تمثل الطيور البرية إحدى أهم مكونات التنوع البيولوجى وأكثرها تميزاً 
فى مصر تتمتع بتنوع كبير من البيئات لكل منها طيورها المميزة.

وآسيا  أوربا  قارات:  ثالث  بين  الوحيد  اليابس  المعبر  تمثل  ومصر 
وأفريقيا، لذا فهى إحدى أهم طرق هجرة الطيور فى العالم حيث تعبر 
مئات الماليين من الطيور خاللها كل ربيع وخريف ،وتقضى الكثير من 
الطيور الشتاء فى المناطق الرطبة بمصر مما يجعلها مشتى دولى هام 
للطيور المائية. كما يوجد فى مصر ستة عشر نوعا من الطيور المهددة 
بالنسبة  أهمية  مصر  تمثل  والتى  العالمى  المستوى  على  باإلنقراض 

لسبعة منها.
اإلنسان  على  بالفائدة  الطيور  عادت  لقد 
أهمية  لها  الزمن فمصر  قديم  منذ  المصرى 
بالغة للعديد من أنواع الطيور وهى تشارك 

فى مسئولية دولية لحمايتها.
 قيمة المناطق الهامة للطيور

للطيور  الهامة  المناطق  تحوى  ما  غالباً 
موارد طبيعية متميزة ذات أهمية بيئية عالية 
البالد  مستقبل  وصون  رفاهية  فى  تساهم 
ومن األمثلة الجيدة لهذا منطقة بحيرة ناصر 
وهى خزان المياه العذبة الرئيسى فى مصر 
مصادر  أهم  إحدى  وهى  المنزلة  وبحيرة 

الثروة السمكية .
وال تقتصر أهمية هذه المناطق على الطيور 
على  تحتوى  مناطق  تكون  ما  غالبا  فهى 
أنواع  توجد  حيث  عالى  بيولوجى  تنوع 
المهددة  النادرة  والنباتات  الحيونات  من 
باإلنقراض وعلى هذا ،فإن الحفاظ على هذه 

المواقع يساهم فى حماية مختلفة عناصر التنوع البيولوجى فى مصر .
تمثل السياحة البيئية نشاط إقتصادى إزدادت أهميته بشكل ملحوظ فى 
مصر خالل السنوات القليلة الماضية. وكثيراً ما ترتبط السياحة البيئية 
بالمناطق الهامة للطيور مثل المحميات الطبيعية كسانت كاترين وجزر 

البحر األحمر والزرانيق فى شمال سيناء.
الطيور البرية واهم المناطق الجاذبة لها فى مصر

يوجد بمصر 34 موقعا تعد من أهم المناطق الجاذبة للطيورفى العالم 
، حيث  األساسية  البيئات  المواقع تضم مجموعة من  تلك  ، وذلك ألن 
يوجدفيها األراضى الرطبة والجبال عالية االرتفاع ووديان الصحراء 

والمسطحات الشاطئيةوالجزر البحرية . 
: بحيرة  للطيور فى مصر هى مناطق  الجاذبة  المناطق  تلك  ومن أهم 
 ، المالحة  وبحيرة  الزبرجد،  وجزيرة  كولوان،  وجزيرة  البردويل، 
وبحيرة المنزلة ،وبحيرة البرلس ، وجبل علبة وسانت كاترين وبحيرة 
، وصحراء  النطرون  ووادي   ، ووادىالريان   ، مغارة  وجبل   ، قارون 

القصر ، ورأس محمد ، وجزيرة ووادي الجمال ،والعين السخنة .
وتأتى أهمية مصر بالنسبة للطيور القادمة من مختلف أنحاء العالم فى 
 3 بين  الوحيد  اليابس  المعبر  تمثل  مصر  أن  كما   ، بها  البيئات  تنوع 
قارات هى )أوروبا وآسيا وأفريقيا( ، لذا فهى إحدى أهم طرق هجرة 
الطيور فى العالم حيث يعبر خاللها مئات الماليين من الطيور كل ربيع 
وخريف ، وتقضى الكثير من الطيور الشتاء فى المناطق الرطبة بمصر 
مما يجعلها مشتى دوليا مهما للطيور المائية حيث يرد اليها سنويا أكثر 

من 600 ألف طائر من قارات مختلفة شتاء .
ثم  البحيرة وشواطئها  تكون  بعد  فشيئا  الرطبة شيئا  األراضى  وتتكون 
يتكون حزام من النباتات واألعشاب ويترسب الطمى أو الرمل تدريجيا 
ثم  ببطء  البحيرة  وتمتلىء  المياه  أومجارى  السيول  تنقله  ثم  القاع  فى 

تتطور وتصبح غنية بالحيوانات والكائنات
المائية وكذلك النباتات .

بعض  فهناك   .. أنواعها  باختالف  الطيور  هجرة  إستراتيجية  وتختلف 
التى تستطيع  المتوسط مباشرا وهى األنواع  البحر  التى تقطع  األنواع 
مثل  توقف  دون  طويلة  لمدة  الطيران 
والتى  المغردة  والطيور  المائية  الطيور 
الهجرة  أثناء  الواسع  بانتشارها  تتميز 
شمال  فى  معظمها  الشتاء  فصل  وتقضى 

أفريقيا.
والبجع  اللقلق  مثل  الحوامة  الطيور  أما 
تعبر  فإنها   ، الجارحة  الطيور  وبعض 
أو  الضيقة  الممرات  من  المتوسط  البحر 
تتبع الساحل الشرقى للبحر المتوسط حيث 
إستراتيجية  نقاط  في  كبيرة  بأعداد  تتجمع 

تسمي نقاط حرجة عنق الزجاجة.
وتقسم مسارات هجرة الطيور عبر البحر 
 : وهى  رئيسية  مسارات   3 إلى  المتوسط 
المسار الشرقى ويمتد عبر الساحل الشرقي 
للبحر المتوسط عبر البوسفور (ممر بلين 
بتركيا) ووادي غور باألردن حيث تنقسم 
الطيور لتمر عبر سيناء والساحل الغربي 
مسار  عبر  أو  النيل  ونهر  األحمر  للبحر 
األحمر  بالبحر  الشرقي  بالساحل  مرورا  واألردن  سوريا  غرب  يمر 
بالسعودية واليمن لتعبر البحر األحمر من الجنوب إلى وسط وجنوب 
أفريقيا ، كما أن هناك بعض الطيور تتبع ساحل البحر المتوسط غربا 

عبر مصر لتقضى الشتاء فى تشاد.
أما )المسار عبر البحر المتوسط ( ، فتعبر بعض الطيور التى تستطيع 
الطيران لمدة طويلة دون توقف البحر المتوسط مستخدمة الجزر كنقاط 
البحر المتوسط مثل  توقف فتمر الطيور من جنوب إيطاليا عبر جزر 

صقلية ومالطة مثل معظم الطيور المغردة.
كما أن هناك المسار الغربى .. حيث تمر الطيور على الساحل الغربى 
الساحل  إلى  المغرب  فى  طارق  جبل  بمضيق  مرورا  المتوسط  للبحر 
الغربى للمحيط األطلسى حيث تقضى الطيور فصل الشتاء فى غرب 

أفريقيا.
ويوجد فى مصر تنوع كبير من الطيور المائية والصحراوية والشاطئية 
المعروفة فى مصر  البرية  الطيور  المغردة ويبلغ عدد  الطيور  وأيضا 
نوعا   325 إلى  باإلضافة  مقيما  نوعا   190 منها  نوعا   515 حوالي 
نوعا   25 عن  يزيد  ما  مصر  فى  المسجلة  األنواع  وتضم   ، مهاجرا 
من الطيور المهددة عالميا بخطر االنقراض ، والتى تمثل مصر أهمية 

بالنسبة ل ٧ منها.
الصيادين كل خريف وذلك  فى شباك  تقع  مليونى طائر  هناك  أن  كما 
مهددة  أنواع  الطيور  هذه  ومن  بمصر  المتوسط  البحر  شاطىء  على 

باالنقراض دوليا مثل طائر )المرعة(.

الطيور الربية يف مصر
)أهميتها ومناطق توزيعها والمخاطر التى تواجها(

ا.د/ عاطف محمد كامل احمد
رئيس قسم حماية الحياة البرية وحدائق الحيوان

كلية الطب البيطرى- جامعة قناة السويس- االسماعيلية
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وأوضح التقرير أن المناطق المهمة للطيور تحتوى على موارد طبيعية 
متميزة ذات أهمية بيئية عالية تساهم فى رفاهية وصون مستقبل البالد 
، وأن الطيور المهاجرة التى تأتى إلى مصر وتقيم بها لفترات طويلة، 

ساعدت بشكل كبير فى زيادة السياحة البيئية.
دوراألراضى الرطبة والمحميات الطبيعية فى مصر

المحميات  جانب  إلى  المائية  والبحيرات  الرطبة  األراضى  وتعتبر 
وتمثل   ، المهاجرة  الطيور  عبور  مناطق  أهم  من  فى مصر  الطبيعية 
بحيرة )البردويل( فى شمال سيناء- والتى تقع بالقرب من ساحل البحر 
األبيض المتوسط وتتصل بالبحر بثالثة بواغيز - من البحيرات المهمة 
إلنتاج األسماك لذا يحظر بها صيد األسماك خالل موسم التكاثر وذلك 

ابتداء من منتصف شهر ديسمبر حتى منتصف شهر فبراير.
وتقع بحيرة )البردويل( فى مركز الهجرة بمصر حيث تشهد فى خريف 
المهاجرة  الطيور  من  األعداد  وآالف  األنواع  مئات  هجرة  عام  كل 
والخضارى  الشرشير  البط  أمثلتها  ومن  وأوروبا  آسيا  من  والقادمة 
والخواضة  المائية  الطيور  من  وكثير  والسمان  والبجع  والبشاروس 

والعصفوريات.
ألهميتها  نظرا  طبيعية  محمية  البردويل  سبخة  منطقة  أعلنت  وقد 
بالنسبة للطيور المهاجرة وكذلك بعض الطيور المقيمة مثل البشاروس 
والقطقاس السكندرى وخطاف البحر الصغير ، ويقام بها سنويا معسكر 
للوقوف  وذلك  بعضها  وتحليق  الطيور  هجرة  ومراقبة  لرصد  بحثى 
على أعدادها وحالتها وكذلك تنظيم عمليات صيد السمان فى المناطق 

المجاورة.
البردويل على  الزرانيق( فى الجزء الشرقى من بحيرة  وتقع )محمية 
الزرانيق  محمية  وتمثل   ، العريش  مدينة  غرب  كيلومترا   25 مسافة 
فى  الطيور  لهجرة  الرئيسية  المفاتيح  أحد  البردويل  وسبخة  الطبيعية 
العالم خالل فصلى الخريف والربيع من شرق أفريقيا ، كما تقيم هذه 
من  نوعا   244 تسجيل  تم  وقد   ، فيها  وتتكاثر  دائمة  بصفة  الطيور 
 ، الكروان   ، السمان   ، البشاروش   ، )البجع  المحمية منها  الطيور فى 

البط ، القمرى ، الصقور( .
 ، المتوسط  البحر  ساحل  بيئة  مثل  بيئات  عدة  المحمية  بهذه  وتتالقى 
بيئة مناطق السبخات ، بيئة الكثبان والغرود الرملية ، بيئة األراضى 
الرطبة، وهناك اهتمام دولى ومحلى لجمع المعلومات المتاحة فى شمال 
سيناء إلمكانية إقامة محطة لتفريغ بيض السالحف البحرية وبخاصة 

السالحف الخضراء المهددة باالنقراض هناك .
أما محمية رأس محمد وجزيرتى تيران وصنافير بجنوب سيناء ، فتقع 
محمية رأس محمد عند التقاء خليج السويس مع خليج العقبة ، وهى تبعد 
عن مدينة شرم الشيخ مسافة 12 كيلومترا ، وتتميز محمية رأس محمد 
الملونة  المائى ، واألسماك  بالشواطىء المرجانية فى أعماق محيطها 
والسالحف البحرية واألحياء المائية األخرى ، كما يوجد بها حفريات 
هذه  تتمتع  سنة.كما  مليون  و20  سنة  ألف   ٧5 بين  أعمارها  تتراوح 
المحمية بشهرتها العالمية كأجمل مناطق الغطس فى العالم ، إلى جانب 
 ، البلشونات   ، )الصقور  مثل  الطيور  فى  المتمثل  البيولوجى  تنوعها 
اللقالق(،والثدييات مثل )الثعالب ، الضباع ، األرانب الجبلية ، الغزالن ، 
الماعز الجبلي( ، والحيوانات البحرية مثل )الدرافيل ، القرش ، الترسة 

البحرية( .. كما يوجد بها حوالى 150 نوعا من الشعاب المرجانية.
المتوسط  األبيض  البحر  بالقرب من ساحل  فتقع   ، البرلس  بحيرة  أما 
مابين فرعى النيل )دمياط ورشيد( ، ولقد اختيرت لتكون الموقع الثانى 
لتمثيل مصر فى األراضى الرطبة ذات األهمية الدولية للطيور المائية 

حيث يشتو بها أكثر من 500 ألف طائر سنويا ويمكن بسهولة مشاهدة 
العديد من أنواع الطيور المائية مثل )الكيش والحمراى والغر والنورس 

أسود الرأس والنكات وأبو مغازل والقطاقيط وغيرها(.
بفعل  تكونت  التى  الصناعية  البحيرات  أكبر  من  ناصر  بحيرة  وتعد 
اإلنسان وذلك بعد إتمام بناء السد العالى ، وتعتبر البحيرة مشتى لبعض 
المصرية  والرخمة  قردان  وأبو  السوداء  الحدأة  مثل  المقيمة  الطيور 

واألوز المصرى.
وعن مالحة بورفؤاد ، فتقع فى الجانب الشمالى الغربى لسيناء وأصبح 
جزء منها شبه منعزل بعد إتمام التفريعة الثانية لقناة السويس ، وتعتبر 
من المناطق المهمة للعديد من الطيور المائية خاصة طائر البشاروس 
والذى يعتقد أنه يتكاثر فى هذه المنطقة كما تعتبر ملجأ للعديد من الطيور 

التى تهرب من خطر الصيد ببحيرة المنزلة.
كيلومترات   ٧ مسافة  على  وتقع   ، الجميل(  )اشتوم  محمية  توجد  كما 
غرب مدينة بورسعيد ، أما جزيرة )تنيس( فتقع داخل بحيرة المنزلة 
بورسعيد  مدينة  من  الغربى  الجنوب  إلى  كيلومترات   ٧ مساحة  على 

وتشمل تل تنيس األثرى وتبلغ مساحة الجزيرة حوالى
رئيسية  محطة  بكونها  المحمية  هذه  وتتميز   ، كيلومترات   8
موسمى  فى  رحلتها  أثناء  والراحة  بالغذاء  للتزود  للطيورالمهاجرة 

الخريف والربيع.
كما أنها تتميز بوجود نظم بيئية متنوعة مما يعمل على تعدد الكائنات 
الحية بها ، ومن أهم الطيور التى تهاجر إلى المحمية : البط الحمراى ، 

البلبول ، الخضارى ، الكروان والطيور الخواضة.
من  وتعتبر   ، مساحة  الدلتا  بحيرات  أكبر  من  المنزلة  بحيرة  وتعتبر 
العديد من الجزر الصغيرة  البحيرة بوجود  البحيرات الضحلة وتتميز 
والكيش  والشهرمان  )الفر  بها  الطيور  أهم  ومن  بأخواز  المحاطة 

والطيطوى وعديد من الطيور الخواضة(.
عن  المتوسط  بالبحر  وتتصل  اإلسكندرية  شرق  )ادكو(  بحيرة  وتقع 
الكبير  )البلشون األبيض  بها  الطيور  أنواع  أهم  طريق بوغاز ، ومن 
والمليحة والدجاجة السلطانية وأبو بلحة والفطيرة( ، ويشاهد بها كميات 
هائلة من الطيور المائية فى األسواق خاصة فى فصل الخريف والربيع.
وتعتبر   ، الفيوم  منخفض  من  األسفل  الجزء  قارون(  )بحيرة  وتحتل 
)الغطاسات  المائية مثل  للطيور  السمكية ومشتى  للثروة  مصدرا هاما 
بعض  قبل  من  بكثافة  الطيور  صيد  ويشكل  والنوارس(  والفر  والبط 
تهدد  التى  األخطار  أهم  المصرى  الصيد  ونادى  السياحية  األفواج 

البحيرة.
وأما بحيرة وادى الريان ، فهى من البحيرات التى تكونت حديثا نتيجة 
بالنسبة  الهامة  األماكن  من  وتعتبر  الفيوم  لمنطقة  الزراعى  للصرف 
للثروة السمكية ، ولقد اجتذبت العديد من الطيور المائية التى تهرب من 
قمع الصيد فى بحيرة قارون وينتشر حولها صائدو الصقور بكثافة أثناء 
موسم الهجرة ، كما توجد بمحمية وادى الريان بالفيوم أنواع مختلفة من 
الطيور المهاجرة والمقيمة أهمها )صقر شاهين والصقر الحر البلشون 

السمان البط ، العقاب ، النسارية ، صقر الغزال(.
أهمية  ذات  الجزر  من  كبيرة  مجموعة  على  األحمر  البحر  ويحتوى 
كما   ، وغيرها  والنوارس  النسارى  العقاب  مثل  الطيور  لتكاثر  دولية 
هامة  بيئات  تعتبر  كما   ، )المنجروف(  لتكاثر  هاما  مكانا  أيضا  يعتبر 
لتكاثر العديد من الكائنات البحرية واألسماك والعديد من الطيور المائية 
وتعتبر   ، النسارى  والعقاب  الصخر  وبلشون  الرمادى  البلشون  مثل 
مأوى لها عند الخطر ، ومن حسن الحظ أن أعلنت بعض المناطق فى 
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البحر األحمر كمحميات طبيعية.
العالم  األنهار فى  النيل من أطول  نهر  فيعتبر   ، النيل  وأما عن وادى 
ويقع 1500 كيلومتر منه داخل الحدود المصرية مارا على العديد من 
متعددة  يجعله وحدة  مما  المناخ  والمختلفة  النوعية  المتباينة  األراضى 

البيئات التى تالئم مختلف الكائنات الحياة.
ألفريقيا  هجرتها  رحلة  أثناء  المهاجرة  الطيور  لراحة  واحة  ويعتبر 
مثل  األخرى  الطيور  أنواع  من  العديد  لتكاثر  ومشتى  عودتها  وأثناء 
الهدهد وأبوقردان وغراب الزرع والقنابر والحدأة واليمام والعصافير 
والصقور ودجاج الماء والسلطانية وغيرها ، كما كان طائر التمساح 

ينتشر على ضفافه .
أما محمية جزر سالوجا وغزال بأسوان ، فتقع هذه المحمية داخل نهر 
بيئة  النيل على بعد حوالى 3 كيلومترات شمال خزان أسوان ، وتعد 
فريدة ومتميزة بكسائها الخضرى الطبيعى ، كما أنها مأو لطيور كثيرة 

نادرة مقيمة وزائرة ومهاجرة.
وتتميز هذه المحمية بوجود حوالى 94 نوعا من النباتات ، وتم حصر 
مثل  بها  باالنقراض  والمهددة  النادرة  الطيور  من  نوعا  من 60  أكثر 
فى  كبيرة  فائدة  لها  التى  األرجوانية  الماء  دجاجة   ، النسارية  العقاب 
بين  ومن   ، المتحللة  البقايا  زمن  الزراعية  اآلفات  من  البيئة  تطهير 
الطيور المقيمة والزائرة )الواق ، الهدهد ، األوز المصرى ، الوروار 

، عصفور الجنة ، البلبل وغيرها(.
وقد حذر التقرير من بعض المخاطر التى تواجه المناطق المهمة للطيور 
الجائرة غير  التنمية  تتمثل فى  والتى  البيئات  تدمير  فى مصر، ومنها 
والتلوث  الجائر،  والرعى   ، األراضى  استصالح  خالل  من  المنظمة 
والذى ينتشر بشدة فى منطقة الدلتا. ويمثل التلوث البترولى خطرا يهدد 
البيئة البحرية وخاصة مستعمرات الطيور البحرية كما يؤدى التخلص 
العشوائى من النفايات الصلبة إلى تدهور الكثير من البيئات الطبيعية، 

إضافة إلى االستغالل غير المستدام للطبيعة .
توزيع المناطق الهامة للطيور فى مصر وفقا للمعايير الدولية  

1 - ما هى المناطق الهامة للطيور؟
على  يعمل  وهو  وبيئاتها  الطيور  بحماية  الطبيعة  حماية  قطاع  يهتم 
التعرف على المواقع ذات األهمية الخاصة للطيور على مستوى العالم 
 )IBA( للطيور  الهامة  المناطق  المواقع:  هذه  على  ويطلق  وتوثيقها، 
ويتم إختيار المناطق الهامة للطيور وفق معايير متفق عليها دوليا ولكى 

يتم إختيار منطقة يجب أن يوجد بها.
• أنواع مهدد باإلنقراض على المستوى الدولى.

• أنواع ذات توزيع محدود جداً فى العالم.
• إعداد كبيرة من الطيور.

• مجموعات من األنواع التى ينحصر تواجدها فى بيئات معينة.
إن الطيور من أفضل مؤشرات التنوع البيولوجى ومدخل فعال لحماية 

البيئات الطبيعية فهى مخلوقات معروفة نسبياً وذات شعبية.
2 - المناطق الهامة للطيور فى مصر

االربع وثالثين موقعاً  للطيور فى مصر"  الهامة  المناطق  حدد "دليل 
كمناطق هامة للطيور فى مصر، وتضم مجموعة من البيئات األساسية 
ووديان  اإلرتفاع  عالية  والجبال  الرطبة  األراضى  منها:  للطيور 

الصحراء والمسطحات الشاطئية و الجزر البحرية.
وتقع خمسة عشر منطقة من المناطق الهامة للطيور فى محميات معلنة 
إعالن  واليمكن  حمايتها.  يزمع  مناطق  بداخل  مناطق  تقع خمس  كما 
جميع المناطق الهامة للطيور كمحميات. وال يمكن إعالن جميع المناطق 
الهامة للطيور كمحميات ففى مواقع مثل السويس والعين السخنة يجب 

أن يتم حماية الطيور وبيئاتها من خالل التخطيط واإلدارة الحكيمة.
ويقدم دليل المناطق الهامة للطيور فى مصر إداة عملية تساعد متخذى 

القرار وإدارات التخطيط على تحديد أولويات حماية البيئة.

3 - توزيع المناطق الهامة للطيور فى مصر
 توزيع المناطق على الخريطة

2٧- القسيمة 19- جزيرة الزبرجد   10- وادى الريان   1- بحيرة البردويل  
28- وادى جرافى 20- جزر سيال    11- وادى النطرون  2- الزرانيق  

29- صحراء القصر 21- جزر روابل    12- جنوب النيل   3- بحيرة المالحة  
30- السويس 22- نبق  13- خزان أسوان   4- البحيرات المرة  

31- جبل الزيت 23- جبل علبة    14- بحيرة ناصر   5- بحيرة المنزلة  
32- سهل القاع 24- منطقة أبرق    15- جزر الغردقة   6- بحيرة البرلس  

33- رأس محمد 25- سانت كاترين    16- جزيرة تيران   ٧- بحيرة إدكو  
34- العين السخنة 26- جبل مغارة    1٧- جزيرة وادى الجمال  8- بحيرة مريوط  

18- جزيرة كولوان   9- بحيرة قارون  

4. األخطار التى تواجهها المناطق الهامة للطيور فى مصر
تواجه المناطق الهامة للطيور فى مصر كما فى أماكن كثيرة أخرى فى العالم، مخاطر عديدة أهمها:

1. تدمير البيئات: تمثل التنمية الجائرة ،غير المنظمة إحدى أهم المخاطر التى تواجهها المناطق الهامة للطيور مما يؤدى إلى تدمير بيئات هامة 
من خالل إستصالح األراضى، الرعى الجائر، السياحة غير المستدامة والمحاجر العشوائية.

2. التلوث: تعانى الكثير من المناطق الرطبة فى مصر من التلوث وبخاصة فى الدلتا. ويمثل التلوث البترولى خطر يهدد البيئة البحرية وبخاصة 
مستعمرات الطيور البحرية كما يؤدى التخلص العشوائى من النفايات الصلبة إلى تدهور الكثير من البيئات الطبيعية.

اإلستغالل غير المستدام للطبيعة: يقع حوالى مليونى طائر فى شباك الصيادين كل خريف وذلك على شاطئ البحر المتوسط بمصر ومن هذة 
الطيور أنواع مهددة باإل نقراض دولياً مثل طائر المرعة.
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التخلص اآلمن من احليوانات النافقة أحد ضروريات األمان احليوى
تشكل وفيات الحيوانات نتيجة مرض معدى أو عمل إرهابى أو كارثة 
طبيعية مصدرا بالغ الخطورة على الحيوان واالنسان والبيئة بأكلمها. 
حيث يمكن للميكروبات المرضية فى هذه الحيوانات أن تتحول إلى 
بذور جراثيم أو تتحوصل لحين تتهيأ لها الظروف لتصيب حيوانات 
أخرى أو تتسبب فى انتشار مرض معدى لالنسان بالغ الخطورة قد 
ينتج عنه وباء خطير. لذلك كان لزاما على كل من مربى الحيوانات 
أسواق  فى  والعاملين  البيطريين  واألطباء  المزارع  وأصحاب 
نافقات  من  اآلمن  التخلص  وسائل  على  التعرف  الحية  الحيوانات 

الحيوانات بصورة صحية ال تمثل تهديدا ألى طرف من األطراف.
تلك  الوفيات، هي  تلك  للتخلص من  الصحية  االستراتيجيات  وأنجح 
التي تستغل كل الخيارات المناسبة إلى أقصى حد ممكن بغض النظر 
عن ماهية هذه الخيارات. ذلك وقد يبدو مفيدا اقتراح خطوات متدرجة 
للتخلص من نافق الحيوانات فيما يعرف »بالتسلسل الهرمى« الذى 
هذه  فى  المستخدمة  الصحية  االسراتيجات  وأرخص  أفضل  يمثل 

الحاالت.
يصنف هذا الخيار »التسلسل الهرمي« أنه األنسب بيئيا حسب نوع 
المرض، حيث تنشا فى بعض األحيان صعوبات فى حالة عدم توافر 
هذه  مثل  وفى  استنفذها.  عند  أو  اآلمن  للتخلص  المفضلة  الطرق 
الحاالت فإن صناع القرار يلجأون إلى وسائل أخرى قد تتطلبها الحالة 
الطارئة لنفوق الحيوانات وال يتوافر الوقت أو الكلفة العتماد التسلسل 

الهرمي في التخلص اآلمن من الوفيات. 
لذلك كان واجبا على متخذى القرار والمسئولين عن تطبيق وسائل 
التكنولوجية  الوسائل  كل  فهم  الحيوانات  وفيات  من  اآلمن  التخلص 
المستخدمة لهذا الغرض حتى يمكنهم تجهيز أنفسهم للحاالت الطارئة 
ومعرفة العوامل المختلفة متداخلة التأثير فى تحديد الوسيلة المناسبة 
طبقا لالعتبارات البيئية، المرضية، الكلفة وكذلك مزايا وعيوب كل 

وسيلة مستخدمة.
بمدى خطورة  الكامل  الوعي  الحيوانات  مع  متعامل  كل  يجب على 
المائية  المجارى  فى  بإلقائها  النافقة  الحيوانات  جثث  من  التخلص 
واآلبار أو على الطرق العامة أو حرقها فى أماكن مفتوحة أو حتى 

دفنها بالقرب من مجارى الماء والتى ستؤدى بالطبع إلى:
1-  انتشار األمراض بين الحيوانات التى تشرب من هذه المجارى 

المائية أو تمر بالطرق العامة.
المسببات  معه  حامال  المائ  منسوب  فيرتفع  فيضان  يأتى  قد    -2
المرضية وينقلها من مكان إلى آخر متسببا فى اتساع البؤرة المرضية 

وناشر ا العدوى إلى اماكن عدة.

الحيوانات  طريق  عن  للعبث  المدفونة  الجثة  تعرضت  ما  وإذا   -3
المفترسة كاذئاب أو الكالب الضالة وغيرها فقد يتسبب هذا فى انتقال 

العدوى لها ومن ثم تعمل كعامل ناقل للعدوى من مكان إلى آخر.
والضرورى  الالزم  من  بات  المذكورة،  األسبابا  من  سبق  ما  لكل 
تطبيق كافة االجراءات الصحية للتخلص اآلمن من الحيوانات النافقة 
وذلك يعد أحد أركان األمن الحيوى الهامة للحفاظ على البيئة والثروة 

الحيوانية.
الطرق الصحية للتخلص من الحيوانات النافقة:

التدمين  الصناعية،  االستفادة  الحرق،  الدفن،  الطرق:  هذه  تشمل 
على  الوقوف  يجب  الطرق،  لهذه  التطرق  قبل  ولكن  وغيرها 
االحتياطات الالزم اتباعها عند نقل حيوان نافق من مرض معد أو 

غيره إلى مكان الحرق أو الدفن وهى كالتالى:
1- يجب أن يتم النقل فى عربة مبطنة بعازل يسهل تنظيفه وتطهيره 
كالزنك ويمنع منعا باتا جر الجثث النافقة على األرض، ويتم تطهير 
آخر غير  وتعود من طريق  المزرعة  إلى  قبل عودتها  العربة جيدا 

المستخدم عند نقل الجثة النافقة.
والعينين،وخالفه  والفم  كاألنف  الجسم  فتحات  جميع  سد  يجب   -2
بقطن مشبع بمطهر قوى كالفينيك 5% حتى ال تخرج أية افرازات من 

جسم الحيوان وتنقل الجراثيم.
كالجير  قوى  بمطهر  الحيوان  فيه  مات  الذى  المكان  يجب رش   -3
الحى خاصة فى حاالت الوفاة الناتجة عن مرض االجهاض المعدى 
الجثة  المختلفة مع  االفرازات  أو  النافقة  األجنة  التخلص من  ويجب 

النافقة.
4- يحظر تماما تشريط الجلد وال يخضع الحيوان لفحص تشريحى 
فى حالة نفوقه من مرض الجمرة الخبيثة، حتى ال تنتشر الميكروبات 

المتحوصلة وتتسبب فى حدوث كارثة وبائية.

فى  المستخدمة  الطرق  إلى  نتطلرق  االحتياطات  هذه  معرفة  وبعد 
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التخلص اآلمن من النافقات الحيوانية:
1- الدفن:

يتم تجهيز حفرة بعمق نحو 2 متر تبعد عن المجارى المائية ومساكن 
الحيوانات وفى مكان مرتفع نسبيا وبعيد عن منسوب المياه الجوفية. 
تتحدد أبعاد الحفرة طبقا لحجم الجثة فى حالة الحيوانات الكبيرة أو فى 
حالة الطيور النافقة حيث يمكن عمل حفرة قد تسع ألكثر من 5000 
طائر نافق كما يحدث فى حاالت النفوق الناتجة عن أمراض شديدة 
الوبائية كانفلونزا الطيور وطاعون الدجاج وغيرها. يتم فرش أرضية 
الحفرة بالجير الحى الذى يقوم بامتصاص الماء من الجثة النافقة وقتل 
الميكروبات الموجودة فيها وتوضع مع الجثة النافقة كل المخلفات من 
بحيث  وغيرها،  فرشة  ملوث،  طعام  بقايا  مجهضة،  أجنة  افرزات، 
يكون سطح الجثة فى الحفرة بعمق ال يقل عن 1.5 متر من سطح 
وتغلق  والتراب  الحى  الجير  من  أخرى  بطبقة  تغطى  ثم  األرض 
التربة جيدا وتطمر ويتم تسويتها تماما باألرض ويرش عليها الوقود 
)الجاز( وذلك حتى ال تظهر الرائحة المتعفنة من الجثة النافقة والتى 

الدفن  أن يسور مكان  إليها. كذلك يجب  المفترسة  الحيوانات  تجذب 
وذلك حتى ال تصل إليه الكالب الضالة وغيرها.

 
2- الحرق:

تبطينها  مع   ) )200سم×200سم×٧5سم  بأبعاد  حفرة  إعداد  يتم 
وتغطى  النافق  الحيوان  جثة  عليها  وتوضع  أسفلها  حديدية  بقضبان 
بالقش والخشب وتحرق باستخدام مواد حارقة شديدة االشتعال كالجاز 
وتترك لتحترق تماما لفترة زمنية تتراوح بين 5-10 ساعات وتزدا 
أفران  توجد  كما  كذلك  الجثة،  حجم  حسب  المستخدم  الخشب  كمية 

متحركة يمكن استخدامها فى المزارع الكبرى.

3- االستفادة الصناعية من الجثث النافقة:
فى حالة نفوق الحيوانات من مرض غير معدى فإن باالمكان االستفادة 
من الجلد والشعر فى صناعة الجلود ويمكن استخدام الحوافر والقرون 
فى عمل الغراء والدهون فى صناعة الصابون و العضالت والعظام 

كعالئق حيوانية.
4- التدمين: 

ويعنى تحويل الجثث النافقة إلى سماد عضوى، حيث تخضع الحيوانات 
النافقة خالل 24 ساعة لهذه العملية وفيها يتم تغطية الجثة النافقة من 
مرض غير معدى بكمية كافية من روث الحيوانات والفرشة وبقايا 
على  كومة  شكل  فى  النظيفة  األخشاب  وبقايا  الزراعية  المحاصيل 

سطح عازل ال يسمح بنفاذ الماء كاألسفلت وبعيدا عن مصادر المياه 
الجوفية بطريقة تمنع وصول الطيور والحيوانات األخرى إليها وتعد 
درجة الحرارة هى العامل الرئيس فى هذه العملية حيث نحصل على 
نتائج جيدة عندما تصل إلى 130-140 درجة فهرنهايتية. والوقت 
الذى تحتاجه الحيوانات النافقة لتتحول إلى سماد يتناسب طرديا مع 
حجمها، حيث تحتاج الجثث الصغيرة نحو 21-28 يوما، بينما تحتاج 
الكبيرة إلى 60-90 يوما حتى تتحول تماما إلى سماد، ويمكن تخزين 

الناتج من هذه العملية خالل مدة ال تزيد عن 18 شهرا.  
       

لذلك كان من الضرورى التأكيد على مدى أهمية التعامل الصحى مع 
جثث الحيوانات النافقة كأحد مقومات إجراءات األمن الحيوى للحفاظ 

على بيئة متوازنة والزدهار الثروة الحيوانية.

المرجع
http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=71708

http://www.fao.org/docrep/t0690e/t0690e0c.htm
http://www2.luresext.edu/goats/training/mortcomp.html

د/فاطمة الزهراء عبد الحميد الجوهري
أ.م.د/ قسم الصحة واالمراض المشتركة
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األمـراض اليت تنتقل إىل اإلنســان عن طريق احلـليب
بقلم د/جميالت أبوالمجد السعيد – باحث بمعهد بحوث الصحة الحيوانية – معمل المنصورة

مقدمــة
المجهرية  الكائنات  كثيرمن  لنمو  الخصبة  البيئات  أحد  الحليب  يعتبر   
كالبكتريا والخمائر والعفن. وتنشط تلك  الكائنات وتبدأ فى التكاثر إذا 
توافرت لها الظروف المالئمة من حرارة ورطوبة والتي قد تنتقل إلي 
باختالف  خطورتها  شدة  فى  مختلفة  مرضية  حاالت  وتسبب  اإلنسان 

العامل المسبب وعمر اإلنسان و حالته المناعية والصحية.
ومن أهم األمراض التي تنتقل عن طريق الحليب إلى اإلنسان أمراض 

الريكتسيات.
أمراض الريكتسيات

)Q-Fever الحمى المجهولة )حمى كيو
العامل المسبب

 Coxiella-Burnetti  ريكتسيا الكوكسيال بيرنيتي
يبلغ طولها )0.3-0.5(ميكرومتر و عرضها)0.12-0.15(ميكرومتر 
سلبية الغرام. تُصبغ بصغة غمزا و أزرق فيكتوريا و ستامب و جيميز 
و تظهر بشكل خيطي وتعزل بعد زرعها على األنسجة الحية وفي جنين 

البيض و بعد حقنها في حيوانات التجارب..
طرق انتقال العدوى لإلنسان

باستنشاق  تكون  اإلنسان  إلى  المرض  النتقال  الرئيسية  الطريقة   -1
أوعن طريق  المصابة  الحيوانات  من  مباشرة  بطريقة  الملوث  الهواء 

الغبار الملوث بالريكتسيات.
2- عن طريق تناول حليب الحيوانات المصابة.

بهذه  والعدوي  المرضي  للمسبب  الحامل  القراد  3- عن طريق عض 
الطريقة قليلة الحدوث.

4- نادراً ما ينتقل  المرض من إنسان إلى أخر .
األعراض السريرية:

وتكون  شهر  حتى  و  إسبوعين  بين  ما  للمرض  الحضانة  فترة  تكون 

بعدها البداية مفاجئة على شكل حمى و رعشة وعرق شديد وتوعك و 
آالم في العضالت و في بعض األحيان غثيان و قيء وتكون الحرارة 
متقطعة على شكل نوبات و عموما فإنها تستمر ما بين )9-14( يوم أما 
األعراض الواضحة األخرى فتكون على شكل صداع حاد في الرأس 
و ألم خلف العين. قد يحدث اإللتهاب الرئوي في بعض الحاالت. كما 
الذين يعانون من  القلب في األشخاص  التهاب شغاف  قد يحدث أيضاً 

أمراض القلب المزمنة.
طرق الوقاية والتحكم في المرض

باقي  عن  بفترة  والدتها  قبل  المصابة  العشار   الحيوانات  عزل    -1
القطيع، مع إتالف المشائم، السوائل الرحمية واألجنة المجهضة. 

أو  البيطريين  األطباء  بواسطة  الشخصية  الحماية  معدات  ارتداء    -2
المخالطين عند التعامل مع القطعان المصابة.

3-  تلقيح األشخاص المعرضين لإلصابة باللقاح المعالج  بالفورمالين.
4-  غلي الحليب جيداً أو بسترته لمدة )30(ثانية بحرارة)63( درجة

 العالج 
استخدام المضادات الحيوية )التتراسكلين( عن طريق الفم لعدة أيام بعد 

زوال الحرارة عن المريض.

اصبح الميكرويف احد االجهزة الكهربائية التى ال يمكن االستغناء 
عنها فى معظم البيوت المصرية فى االونه االخيرة وهويستخدم 

اساسا فى اختزال الوقت الالزم لتسخين الوجبات الغذائية 
والسندوتشات. 

تعتمد نظام التسخين لدى الميكرويف على اهتزاز جزيئات السوائل 
فى الغذاء ولذلك فان االغذية الرطبة تسخن بشكل افضل من 

االغذية االصلبه ونتيجة للتطور العلمى فى هذا المجال فقد اهتم 
العلماء بالبحث فى اثار التعرض للموجات الكهرومغناطيسية التى 

يتعرض لها االنسان عن طريق الميكرويف و قد حددت الهيئة 
االمريكية للطب االشعاعى حدود للتسرب االشعاعى للميكرويف فى 
حدود 5 ×610 سم2  كحد اقصى اثناء استخدام الميكرويف و حتى 

االن لم يثبت حدوث اى اضرار حيوية لالنسان.
 اما عن عيوب الميكرويف فهو التسخين غير المنتظم خاصة 

لالغذية الصلبة وكذلك االحجام الكبيرة مثل اللحم او الدواجن  دون 
تقطيع وكذلك عدم تكون الطبقة البنية للشواء عند شوى اللحوم و 

الدواجن
اما عن مميزات الميكرويف فهو اختزال الوقت الالزم للتسخين و 

سهولة التسخين ايضا و عدم التصاق االطعمه باالوانى

اما عن االحتياطات الواجب مراعاتها عند شراء ميكرويف فيجب 
ان يكون الحجم مناسب بحيث يكون حيز القرص الدوار داخل حيز 
التسخين فقد تكون ابعاد الفرن من الخارج خادعة فى بعض االحيان 

وكذلك يجب مراعاة القدرة على التحكم فى المعامله الحراريه 
للطعام بواسطة ضبط طريقة وزمن التشغيل وان يكون الميكرويف 

امنا من التسرب االشعاعى باحكام قفل الباب وكذلك التاكد من 
سالمه جوان الباب.

ولسالمتك عند استخدام الميكرويف يجب مراعاة نوعية االدوات 
المستخدمة فى تسخين االطعمة فعل سبيل المثال :العلب البالستيكية 
و كذلك االكياس البالستيكية ممنوع استخدامها لتفاعلها مع االطعمة 

وانما هناك انواع معينه من البالستيك و التى تحمل الرقم5 داخل 
مثلث و هى تعد اهم انواع البالستيك المالئمة لالستخدام اما الفويل  

و اطباق الفليين البيضاء و الكارتون فهى ممنوعة استخدامها 
داخل الميكرويف بينما تعد االوانى الزجاجية )البايريكس( احد اهم 
االوانى المالئمة لالستخدام فى الميكرويف ومما سبق فان استخدام 
الميكرويف بعد تطبيق االحتياطات الالزمة يعتبر امن على الصحة 

و ليس له ضرر

امليكرويف ومميزاته وعيوبه
بقلم د/إيمان شكري جاد – باحث بمعهد بحوث الصحة الحيوانية 



E-mail : mansvetmagazine@gmail.com
13

جملة الطب البيطري الثقافية

األهمية الغذائية لألرجينني أثناء فرتة احلمل

حمض األرجينين من األحماض األمينية التي يتم تصنيعها في الجسم 
ولكن بنسبة ضئيلة، لذلك يعتبر من األحماض األمينية االساسية التي 

يحتاج الجسم إلى كميات إضافية منها من الخارج.
الذين  الخارج  في  العلماء  أشهر  من  اثنين  مقابلة  تم  الصدد  هذا  في 
قاموا بدراسات كثيرة على حمض األرجينين وتوصلوا إلى العديد من 
يكن  لم  وإن  األرجينين  أن  رأيهم  في  ترجح  التي  العلمية  االكتشافات 
العمليات  أنه يعتبر أساس لمعظم  من األحماض األمينية األساسية إال 

الحيوية في الجسم.
الدكتور Guoyao Wu وهو رئيس قسم التغذية في جامعة تكساس أيه 
أم وضمن الفريق المسئول عن التحليل الغذائى لرواد الفضاء في محطة 
ناسا ويعتبر معمل الدكتور Wu يعتبر من المعامل الرائدة على مستوى 
 KING OF( الجامعة  في  الباحثين  عليه  ويطلق   1991 منذ  العالم 
FLUIDS( يقوم بدراسات على مركب األرجينين وبعض األحماض 
األمينية األخرى مشاركة مع الدكتور Fuller Bazer الحاصل غلي 
جائزة ولف والتي تعادل جائزة نوبل في العلوم الزراعية عام 2003 

وذلك الكتشافه )interferon tau( حيث توصلوا إلى الحقائق العملية 
اآلتية: -  

نسبة  زيادة  في  الحمل  من  األولى  الفترة  أثناء  األرجينين  1-أهمية 
ويعتبر   )Survival rate( الحياة  قيد  على  البقاء  ومعدل  الخصوبة 
المعمل األول في العالم الذي توصل إلى دورة األرجينين ما بين األم 

والجنين أثناء الفترة األولى من الحمل.
والذي  أوكسيد  النيتريك  مصادر  من  هام  مصدر  األرجينين  2-يعتبر 
يساعد على زيادة الدورة الدموية أثناء فترة الحمل وفى هذا الصدد تم 
اجراء العديد من التجارب التي أظهرت بالفعل زيادة كمية الدم المتدفق 

إلى الجنين خصوصاً في مراحل الحمل األولى.
التكوين  على  تساعد  التي  الهامة  المصادر  من  األرجينين  3-يعتبر 
العضلي للجنين أثناء فترة الحمل وفى هذا الصدد فإن العديد من صاالت 
الجيم تروج إلى ل-أرجنين على أساس أنه يساعد على بناء العضالت 
وذلك ليس فقط لدوره في زيادة كمية النيتريك أوكسيد ولكن أيضاً لدوره 

في تصنيع هرمون النمو والكرياتينين.
دورة  هو   WuوBazer للدكتور  العملية  االكتشافات  أهم  4-من 
األرجينين و الجلوتامين في خاليا األمعاء وكيف أن الجلوتامين يعتبر من 
األحماض األمينية الهامة لصحة وسالمة الجدار المبطن لألمعاء وأيضاً 

ت  با و للميكر
النافعة  المعوية 

للجسم. 
5-في طفرة علمية 
دراسة  يتم  جديدة 
األرجينين  دور 
وتنظيم  تكوين  في 
الدهني  النسيج 
 Brown( البنى 
 )Fat Cells

دور  أهمية  اكتشاف  تم  الصدد  هذا  في  الحمل.  فترة  أثناء  وخصوصاً 
في  هام  دور  تلعب  التي  البنية  الدهون  كمية  زيادة  في  األرجينين 
الحفاظ على درجة الحرارة خصوصاً بعد الوالدة في درجات الحرارة 

المنخفضه.
6-من أهم المشاكل التي تقابل المربيين على مستوى العالم هو نقص 
الحيوية لألجنة سواء أثناء فترة الحمل أو حتى قلة الوزن بعد الوالدة. في 
هذا اإلطار يمكن القول أنه تجرى العديد من الدراسات بواسطة دكنور 
النتائج  أن  القول  ويمكن  تجرية«  Bazer »حوالى 18  Wu ودكتور 
والتي  الوزن  نقص  من  تعانى  التي  المواليد  بعضا  أن  لدرجة  مبشرة 
كان من المتوقع زيادة نسبة نفوقها، فإن زيادة نسبة األرجينين أدت إلى 
هذه  وكانت  متوقع  غير  بشكل   )Survival rate( الحياة  نسبة  زيادة 

النتائج مدهشة بالنسبة لكل الفريق المشارك في إجراء هذه التجارب.
ليس ذلك فقط بل إن معمل الدكتور Wu ودكتور Bazer يمد ذراعيه 
من  العديد  إجراء  في  المشاركة  تود  التي  البحثية  الجهات  لمساعدة 
التجارب الخاصة باألحماض األمينية مثل األرجينين – الجاليسين – 
األجمايتين – البرولين وهو يعتبر حقاً من المعامل الرائدة على مستوى 

العالم في هذا المجال
التحية   )Bazer and Wu( األفاضل  العلماء  السادة  يوجه  وأخيراً 
المنصورة  جامعة  البيطرى  الطب  بكلية  التدريس  هيئة  أعضاء  إلى 
آملين مزيداً من التقدم والرقى مرحبين بالتعاون مع جامعة المنصورة 

وخصوصاً لزيادة اإلنتاج من األغنام والخيول العربية.

د/ محمد أحمد المتولي
مدرس التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي
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تأثريات األشعاع بالليزر على نقل اجلني يف احليوانات املنويه الدواجن

يحمل  القدرة   منخفض  باليزر  األشعاع 
وعودا كبيرة لما له من  تطبيقات بيولوجية 

محتملة عديدة.
بليزر  التشعيع  طبقت  الحالية  الدراسة 
ذو  الدايود   )LPLI( القدرة  منخفض 
تجربتين.  في    650 الموجي  الطوال 
 LPLI التجربة االولى حققت في استخدام
للديوك  المنوي  السائل  خواص  لتحسين 
لخمس  التشعيع  تأثيرات  قياس  تم  حيث 
and 10 J/  2,4,6,8( مختلفة  جرعات 
cm2( على الحركة الكلية والفردية ودليل 
حركة الحيوانات المنوية ونسب الحيوانات 
وايضا  والمشوهة  والميتة  الحية  المنوية 
قدرة الحيوانات المنوية على اختزال امالح 
تقيمها  ثم   )MTT assay( التترازوليم 
ومقارنتها بعينات الكنترول غير المشععه.

اظهرت النتائج ان التشعيع بالليزر بجرعة 
خصائص  تحسين  الى  أدى  جول/سم2   4
الحيوانات  تشعيع  معنويا.  المنوي  السائل 
المنوية بجرعات  2 و6 جول/ سم2 ايضا 
المنوية  الحيوانات  خصائص  من  حسن 
جول/   4 حالة  في  عنة  أقل  بكفاءة  ولكن 
 8 ب  التشعيع   تأثير  ان   حين  في  سم2, 
في  اسوأ  وكان  جدا  سيئا  كان  جول/سم2 
النتائج  سم2.  جول/   10 التشعيع ب  حالة 
أيضا تبين أن الجرعات العالية من التشعيع 
بالليزر نتج عنها تأثيرات ضارة للحيوانات 
المنوية تسببت بنسب عالية من التشوهات 
ويمكن ان تسبب زيادة في نسب الموت عند 

زيادة فترات التشعيع باليزر. 
قدرة  بإختبار  الخاص   MTTإختبار
ملح  اختزال  على  المنوية  الحيوانات 
يؤكد  االولى  التجربة  في  التترازوليم 
عند  المنوية  الحيوانات  حيوية  في  تحسن 
حتي  بجرعات  بالليزر  للتشعيع  تعريضا 
للحيويه  قيمة  أعلى  وكانت  6 جول/ سم2 
عند التشعيع بجرعة 4 جول/ سم2 مقارنة 
بالتشعيع  مرتبطا  الحيويه  في  بانخفاض 

على جرعات 8 و 10 جول/سم2.
في التجربة الثانية تم تفييم إستخدام التشعيع 
القدرة عند جرعة محدده  منخفض  باليزر 
توصيتها  تم  والتي  سم2  جول/   4 وهي 
رؤية  على  للحصول  االولى  التجربة  من 
السائل  جودة  على  التشعيع  لتأثير  أعمق 
جزيئات  إدخال  على  والقدرة  المنوي 

بالمقارنة  المنوية  الحيوانات  DNA داخل 
طريق  عن   DNA جزيئات  نقل  بطريقه 
  DNA ال  لنقل  كمادة وسيطة  الليبوفكتين 
ما  تجمع  كمعاملة   Lipo-Lasic وطريقة 
التشعيع  وطريقة  فكتين  الليبو  طريقة  بين 
حركة  ان  اوضحت  النتائج  الدايود.  بليزر 
المخففة  العينات  في  المنوية  الحيوانات 
بالليزر   والمشععة   BPSE بواسطه 
بجرعة 4 جول/ سمT2( 2( كانت ٧,٧5% 
في   %52,٧ الى  وصلت  معنوي  وبشكل 
 BPSE عينات السائل المنوي المخففة ب
 )T5(  pUC18 بالزميد ليبوفكتن %5  و 
العالية  المنوية  الحيوانات  بحركة  مقارنة 
 %٧0 الى  وصلت  والتي  معنوي  بشكل 
للمعامالت المخففة ب BPSE واليبوفكتين 
عند  باليزر  تشعيعها  مع  البالزميد  و   5%

جرعة 4 جول/ سم2. 
الحركة  تقييم  عند  ظهرت  االنماط  نفس 
وصلت  حيث  المنوية  للحيوانات  التقدمية 
الي 3,8 في حالة العينات المشععة بجرعة 
ان  وجد  حين  في   )T2( سم2  جول/   4
معنوي  بشكل  قللت  الليبوفكتن  اضافة 
 )T5(  2,6 الى  لتصل  التقدمية  الحركة 
مقارنة بزيادة معنوية وصلت الى 3,4 عند 
بالليزر  المنوية  الحيوانات  عينات  تشعيع 

حتى في وجود الليبوفكتين 5%.
االختالف في دليل حركة الحيوانات المنوية 
بين المعامالت المختلفة كان لة نفس النمط 
كما في حركة الحيوانات المنوية والحركة 
التشعيع  حيث  المنوية  للحيوانات  التقدمية 
بالليزر أزال بشكل معنوي كل من التأثير 
ليصل   %5 والليبوفكتين  للبالزميد  السيئ 
بالمقارنة   )T6( المعاملة  في   69% الى 

.)T5( 53,3 في حالة%
الحيوانات  لعينات   5% الليبوفكتن  أضافة 
 )T5( المنوية التي تحتوى على البالزميد
قلل بشكل معنوي نسبة الحيوانات المنوية 
زادت  كما   6٧,3% الى  لتصل  الحية 
والمشوهة  الميتة  المنوية  الحيوانات  نسبة 
بالمقارنة  و13.8%   18,8% الي  لتصل 
عينات  في  و12,6%  و15%   ٧2,4% ب 
 )T6(بالليزر المشععة  المنوية  الحيونات 
حركة  في  التحسن  توضح  النتائج  هذة 
التشعيع  عند  وحيوتها  المنوية  الحيوانات 

بالليزر عند جرعة 4 جول/سم2.

التشعيع  أن   MTT إختبار  نتائج  أظهرت 
بشكل  جول/سم2   4 جرعة  عند  بالليزر 
واضح ومعنوي لم تبقي فقط على الحيوية 
وجود  في  المنوية  للحيوانات  البيولوجية 
ايضا  ولكنها   %5 والليبوفكتين  البالزميد 
حسنت من خواص السائل المنوي بالمقارنة 

بالمعامالت غيرالمشععة بالليزر.
التعرف علي جينوم البالزميد وتأكيد دخوله 
في الحيوانات المنوية أوضحت ان معدالت 
كانت   420bp بطول   DNA قطع  نسخ 
 T4,( وبشكل واضح متشابه في المعامالت
 )T3( المعاملة  في  T5 and T6(  عنها 
بالليزر  التشعيع  ان  الى  تشير  النتائج  هذة 
الحيوانات  داخل  البالزميد  دخول  حسن 
الليبوفكتن  ايضا   )T4 vs. T3( المنوية 
الحيوانات  داخل  البالزميد  دخول  من  زاد 
إذا تم  المنوية )T5 vs. T6( في حين ما 

.)T6 vs. T5(  تشعيعها ام ال
الحيوانات  علي   LPLI تأثيرات  تتلخص 
أن  سابقا,  المعرفة  بالجرعات  المنوية 
الحيوانت  حركة  من  زاد  بالليزر  التشعيع 
المنوية وحيوتها بشكل واضح وأيضا حسن 
بشكل معنوي النشاط البيولوجي للحيوانات 
المنوية في وجود البالزميد واليبوفكتين كما 
ان التشعيع بالليزر زاد من دخول البالزميد 
حالة  في  المنوية  الحيوانات  داخل   DNA
ما إذا كانت العينات تم تشعيها أم ال، ولكن 
التشعيع بالليزر أزال التأثيرات السيئ على 

صفات الحيوانات المنوية.

د . محمد مجدي عبد الفتاح ابراهيم
مدرس مساعد بقسم تطبيقات الليزر

الضوئية و الزراعة ـ جامعة المنصوره
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استحداث طرق جديده لفحص االدويه علي نطاق واسع ضد 
طفيليات البابيزيا والثيلرييا اليت تصيب االبقار واخليول

التي تساهم بشكل  القطاعات االنتاجيه  الثروه الحيوانيه من اهم  قطاع 
جوهري في نمو اقتصاد البلدان وازدهارها. وعلي الرغم من ذلك يوجد 
بعض االمراض التي تهدد وبشكل كبير هذه الثروه العظيمه. وفي ضو 
هذه المعوقات بدا المختصون بتدفير جهودهم للقضا علي مسببات هذه 
االمراض التي تصيب الحيوانات في مصر وتمثل صفه وباييه وتشكل 
االمراض  هذه  من  المصري.  القومي  االقتصاد  علي  حقيقيا  تهديدا 

البابيزيوزيز  مرض  الخطيره 
الذي يصيب جميع الحيوانات في 
مصر سوا االبقار ، الجاموس ، 
االغنام ، الخيول وحتي الكالب.
يوجد  انه  لالهتمام  المثير  من 
الحيوانات  كثيره تصيب  امرض 
دون  بعينه  نوع  تصيب  ولكنها 
علي  السيطره  يجعل  مما  االخر 
و  بالصعب  ليس  امرا  المرض 
الذي  البابيزيوزيز  مرض  لكن 
جميع  يصيب  الدراسه  تحت  هو 
انواع الحيوانات وحتي االنسان. 
اضافه الي انه له اهميه وباييه في 
البلدان وخاصة مصر.  كثير من 

علي الرغم من ذلك فان االدويه المتوفره في السوق المصري لعالج 
هذا الطفيل المسبب لهذا المرض وهو طفيل البابيزيا والثيليريا اظهرت 
ظهور  الحديثه   الداسات  ايضا  واظهرت  الحاالت  بعض  في  سميه 
عن  البحث  من  البد  لذلك  الطفيل.  داخل  االدويه  لهذه  مضاده  جينات 
ادويه جديده اكثر امانا وفعاليه. طريقة الفحص المجهري هي الطريقه 
البابيزيا  طفيل  ضد  االدويه  تاثير  لتقييم  االن  الي  المستخدمه  المثلي 
الوقت  تمثلت في 1. استهالك  العيوب  لها بعض  الطريقه   ولكن هذه 
والمجهود، 2. وجود اختالفات بين قرات الشرايح من شخص الخر، 
3. تحتاج الي اعداد جيد للشرايح، 4. ال نستطيع استخدامها لتقييم عدد 
الفحص  لطريقه  العيوب  هده  كل  قصير.  وقت  في  االدويه  من  كبير 
البابيزيا  مرض  لعالج  جديده  ادويه  الى  الوصول  جعلت  المجهري 
التأخر  الي  ايضا  وادت  أمر صعب  والخيول  المجتره  الحيوانات  في 
البابيزيا مقارنه بطفيل  الشديد في استحداث أدويه جديده لعالج طفيل 
يشترك في كثير من السمات  مع  طفيل البالزموديم المسبب لمرض 
بادخال  مره  والول  الدراسه  هذه  في  قمنا  لذلك  االنسان.  في  المالريا 
لتقييم تاثير    I SYBR Green  طريقه االستشعاع باستخدام صبغه
االدويه المختلفه علي طفيل البابيزيا. وتعتمد هذه الطريقه علي قياس 
كمية الحامض النووي للطفيل مما يعطيها مصداقيه ويجعلها اكثر دقه 
من طريقة الميكروسكوب. عالوه علي ذلك هذه الطريقه تصلح لفحص 
مجهود  الي  التحتاج  انها  واحد حيث  وقت  في  االدويه  من  كبير  عدد 

كبير.  
لتحقيق هذا الهدف قمنا في هذه الدراسه اوال بتقييم طريقه االستشعاع 
ضد الطفيليات المسببه للمرض في االبقار والجاموس والخيول باستخدام 

3 تركيزات من الهيماتوكريت  )2.5، 5، 10%( مع عدم تغيير الوسط 
القوية  االرتباطات  النتائج  اظهرت  وقد  متتاليه.  ايام  اربعه  لمده  يوميا 
)R2< 0.9٧( عند هيماتوكريت 2.5% لطفيليات البابيزيا التي تصيب 
االبقار و 5% لطفيليات البابيزيا التي تصيب الخيول .باالضافه الي ذلك 
IC50التي  ال  قيم  بين  جوهري  اختالف  وجود  عدم  النتائج  اظهرت 
في  المجهري  والفحص  االستشعاع  بالطريقتين  عليها  الحصول  تم 
 %2.5 عند  المستعمله  االدويه  كل 
هيماتوكريت لطفيليات البابيزيا التي 
5%هيماتوكريت  و  االبقار  تصيب 
تصيب  التي  البابيزيا  لطفيليات 
الدراسه  خلصت  .ولذلك  الخيول 
الفلورسنس  طريقه  استخدام  ان  الي 
لطفيليات  هيماتوكريت   %  2.5 ب 
و  االبقار  تصيب  التي  البابيزيا 
البابيزيا  لطفيليات  5%هيماتوكريت 
التي تصيب الخيول  مع عدم تغيير 
طريقه  افضل  هي  يوميا  الميديا 
لتقييم االدويه علي نطاق واسع ضد 
 B. bovis, B. ال  طفيل  من  كل 
 bigemina, T. equi B. caballi
في المختبروقامت هذه الدراسه ايضا بتقييم و تقديم ادويه جديده لعالج 
طفيل البابيزيا وهي الليتيولين والبيرونيردين تيترا فوسفات .لذلك من 
ضد  المختلفه  االدويه  لتقييم  الطريقه  هذه  استخدام  يحدث  ان  المتوقع 
طفيل البابيزيا  نقله عظيمه في هذا المجال وسيساعد في اكتشاف اكثر 
فتره  خالل  الطفيل  هذا  ضد  قوي  تاثير  له  جديد  كيميايي  مركب  من 

زمنيه قليله.
لمزيد من المعلومات عن هذه الدراسه يرجي اتباع هذا الرابط 

h t t p : / / j o u r n a l s . p l o s . o r g / p l o s o n e / a r t i c l e /
PDF.01252٧6.2Fjournal.pone%10.13٧1=asset?id

د . محمد عبده رزق
مدرس األمراض الباطنة

قسم االمراض الباطنه والمعديه واالسماك
كلية الطب البيطري ـ جامعة المنصوره
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إلي  أدي  األغذية  حفظ  مجال  في  البالستيك  إستخدام  في  التوسع  إن 
حدوث تلوث غذائي و ذلك بسبب وجود العديد من المواد الكيميائية التي 
تضاف إلي البالستيك عند تصنيعه ومنها مادة الفثاالت و هي مادة من 
صفاتها أنها تكسب البالستيك المرونة والليونة و تجعله قابال للتشكيل 

مما أدي إلي حدوث تأثير سلبي علي صحة اإلنسان .
هناك ظاهرة جديدة فى أسواق المدن يقوم بها بائعو األلبان أال وهى بيع 
الفارغة المصنوعة من مادة  الغازية  المياه والمياه  اللبن فى زجاجات 
البالستيك لكى تصل إلى األسواق دون أن تنسكب منهم وإذا تأملنا تلك 

الظاهرة نجد اآلتى :-
أوال: تلك الزجاجات يتم تجميعها من القمامة وال يحتاج هذا إلى تعليق 

عن كم الميكروبات واألمراض الموجودة فى تلك العبوات .
ثانيا: هو الجزء الذى أريد إلقاء الضوء عليه وهو تجميد اللبن فى تلك 

الزجاجات حتى ال يفسد وبيعه فى األسواق ولنناقش تلك النقطة.
ماهى المادة التى صنعت منها تلك الزجاجات ؟ هى البالستيك .تعتمد 
صناعة البالستيك حالياً وبشكل كبير على المواد األولية المستخرجة من 
النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم  وتدعى الوحدات األولية المشكلة 
للبالستيك بالبوليمرات )  وحدات البناء المتكررة  ( وهذه البوليمرات 
عبارة عن سالسل كيميائية عمالقة تتكون من الهيدروجين والكربون 

واألكسجين والنيتروجين والكلور  .

عندما  مكوناتها  تتحلل  الزجاجات  منها  تصنع  التي  البالستيكية  المادة 
ترتفع درجة الحرارة وتتفكك أيضا بالبرودة العالية,، كما أن المواد التي 
تدخل في تصنيع البالستيك مواد ضارة,، و تهاجر إلى الطعام بالتالمس 
مع العبوات البالستيكية المحفوظة بداخلها ولقد وجد أن األطعمة الغنية 
نتيجة  للتلوث  عرضة  أكثر  األلبان  رأسها  وعلى  والزيوت  بالدهون 

لخواصها الدهنية .
البالستيك  الزجاجات  منها   المصنوعة  المواد  تهاجر  الحال  وبطبيعة 
إلى اللبن المجمد بها  ويصل اللبن الى المستهلك فيقوم بغلى اللبن لقتل 
الميكروبات وتتبقى المتبقيات الكيميائية  فى اللبن لتقوم بقتلنا عن طريق 
الكبد  وتدمير  والعقم  السرطان  مثل  الخطيرة  األمراض  من  مجموعة 

وتشوهات خلقية و موت لألجنه فى رحم أمهاتهم .
إن خطر المواد البالستيكية  يكاد يكون أحد سمات القرن الحالي فقد تم 
استخدام تلك المواد في كافة نواحي حياتنا اليومية  فرضاعات األطفال 
الغذائية واألدوية تم  المواد  لم تسلم من هذا الخطر وكذلك علب حفظ 
صنعها من مواد بالستيكية  وهذا ما دفع كبريات الجهات العلمية في 
العالم للمطالبة بالتوقف عن االستهتار بحياة اإلنسان  وضرورة وجود 
تلك  مع  التعامل  كيفية  قاطع  وبشكل  تحدد  صارمة  قانونية  تشريعات 
العبوات والمواد البالستيكية الخطيرة التي تتسبب في حدوث أضرار 

فادحة على البيئة وعلى صحة االنسان .

الخريطة  أن  من  الرغم  على 
الوراثية للفرد يتم تحديدها أثناء 
تحقيق  فإن  اإلخصاب،  عملية 
حدوث  يتطلب  الخريطة  هذه 
تواصال فعاال ودقيقا بين األنواع 
الجسم.  خاليا  من  المختلفة 
الخاليا  بين  ما  اإلتصال  يعتبر 
بالتأشير  ما يعرف مجازا  أو   -
الخلوي - بمثابة عنصرا حيويا 
ما  غالبا  الجنين.  وتطور  لنمو 
يحدث هذا االتصال في صورة 
بأليات  تتم  متنوعة  إشارات 
وصول   خاللها  من  يتم  مختلفة 
الخاليا  الي  اإلشارات  تلك 
المستهدفة. وهذه اآلليات إما أن 

تكون ذات تأثير محدود أو تأثير واسع. تشتمل آليات التأشير الخلوي 
ذو التاثير المحدود علي التأشير من خلية الي خلية مجاورة أو من خلية 
الي ذاتها. وهذا النوع من التأشير تظهر أهميته أثناء المراحل المبكرة 
خالل  من  غالبا  فيتم  الواسع  التاثير  ذو  الخلوي  التأشير  أما  للتطور. 
المراحل  أثناء  بدوره  يحدث  والذي  الصماء  والغدد  العصبي  الجهاز 

الجنينية المتأخرة حيث يصبح الجسم أكثر تعقيدا.

التي يتم إرسالها  اعتمادا على نوعية الخاليا وكذلك طبيعة االشارات 
مابين الخاليا فإن النواتج المختلفة للتأشير الخلوي تتلخص في حدوث 
الشكل  في  تغيير  أو  أخري،  نوعيات  الي  تمايزها  أو  الخاليا،  إنقسام 

المورفولجي ، أو موت الخاليا المبرمج. 
تختلف أيضا الرسائل الكيميائية التي يتم استخدامها مابين الخاليا. فقد 
تنتقل هذه الرسائل في شكل بروتينات، أو ببتيدات صغيرة، أو أحماض 
أمينية، أو نيوكليوتيدات، أو استيروديات، أو أحماض دهنية وغيرها. 
وبشكل عام فإن هذه الرسائل الكيميائية تصل غالبا الي الخاليا المجاورة 

عن طريق االنتشار عبر الجدر الخلوية والوسائط البينية.
وبالمثل فإن المستقبالت الموجودة علي أسطح الخاليا المستقبلة تتنوع 
أيضا ويمكن تصنيفها على نطاق واسع الي مستقبالت ج-بروتين، أو 
مستقبالت القناة األيونية، أو مستقبالت التيروزين كيناز، أو مستقبالت 

سيرين ثريونين وغيرها.

حياتنا - والسموم

التأشري اخللوي أثناء التطور اجلنيين 

د. أحمد محمد عبد اللطيف 
مدرس التشريح واألجنة بكلية الطب البيطري

 جامعة المنصورة
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A 10-year-old mare had been treated for acute colitis and diarrhea. It was not possible 
to determine the cause. Fecal cultures for enteric pathogens, including Salmonella spp., 
and toxin analysis for Clostridium perfringens and Clostridium difficile, have all returned 
negative results. Treatment included IV isotonic fluids, flunixin meglumine, and broad 
spectrum antibacterial agents. After 48 hours of treatment the mare deteriorated; her heart 
rate had increased to 100 bpm and her mucous membranes became brick red with a toxic 
ring. Urine production decreased, despite increasing her fluid therapy rate, and she became 
azotemic. After a few hours she collapsed and died. The postmortem examination revealed 
a large volume of mildly turbid peritoneal fluid. There was also diffuse congestion and mu-
ral edema of the entire cecum and large colon, focal petechial and ecchymotic hemorrhages 
on the serosal surfaces of the entire intestinal tract, and a focal area of intense discoloration 
of the colon wall close to the pelvic flexure.
1. How do you account for the large volume of peritoneal fluid?
2. What is the cause of the focal severe discoloration of the large colon?
   
  

  

حالة العدد

التشخيص الصحيح حلالة العدد السابق

د. ماجد رزق شعبان األشقر 
قسم االمراض الباطنة واالمراض 

المعدية واالسماك

vaginal hyperplasia
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شاركت د/ شيماء عبد السالم السيدـ  المدرس بقسم الكيمياء الحيويه 
وكيمياء التغذيه - كلية الطب البيطري – جامعة المنصورة

للمنظمه   158 رقم  باللقاء  الخاص  الدولي  المؤتمر  فعاليات  في 
اليابانيه للعلوم البيطريه والذى نظمتة كلية الطب البيطري جامعه  

كيتاساتو اليابانيه خالل الفتره  
تومو  اآلستاذالدكتور  رعاية  تحت  سبتمبر-2015  ٧ـ-9   من 
برئاسة  المؤتمر  نظم  وقد  اليابانيه  كيتاساتو  جامعة  رئيس  اتوه 

اآلستاذالدكتور شينجي تاكايا.
الطفيليه  اآلمراض  خبراء  من  متحدثا   31 المؤتمر  في  وحاضر 
من اليايان وأمريكا منهم  البرفيسور ايكو اجيراشي المدير السابق 
اليابان,  اوبيهيرو-  بجامعه  الطفيليه  لالبحاث  القومي  لمركز 
والباثولوجيا  الميكروبيولوجيا  استاذه  سيارس  كارلوز  بروفيسور 
الطفيليات  استاذ  ناؤوكي   ,البروفيسور يوكوياما  جامعه واشنطن 
مساعد  استاذ  كومار  الدكتورسيفا  و  اليابان   اوبيهيرو  جامعه 
 . اليابانين  الخبراء  من  مجموعه  جانب  الى  بسريالنكا  الطفيليات 

وكان الهدف من المؤتمر
مناقشة الجديد فى المقاومه العالجيه للطفيليات ذات االهمية الوباييه 

للمضادات الطفيليه
التشخيصيه فى مجال األمراض  الموضوعات  العديد من  مناقشة 

الطفيليه 
تأثير بعض المستحضرات الكيميائيه الجديده على طفيليات البابيزيا 

والثيليريا فى االبقار والخيول 

املؤمترات

د/ شيماء عبد السالم السيد
مدرس بقسم الكيمياء الحيويه وكيمياء التغذيه

كلية الطب البيطري – جامعة المنصورة
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تتقدم الكلية بالتهنئة للسادة أعضاء هيئة التدريس اللذين مت ترقيتهم و هم
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