وزارة الخغير املناخي والبيئت
قطاع الشؤون السراعيت والحيىانيت
إدارة الصحت والخنميت الحيىانيت

بطاقت جىصيف ألامراض املعديت والىبائيت
داء البروسيال
اسماء املرض

لاجهاض املعدي ،داء البروطيالث ،الحمى املالطيت ،خمى البدس الابيع املخىطط .إ
مسض البروطيال ،إ
 أخد الامساض الحيىاهيت املشترلت التي جصيب لاوظان والحيىان.
 هى مسض جسزىمي مصمً ًصيب الظأن واملاعص والابقاز والجماى والخيىى والنالب والخىاشيس ،
ويصيب لرلو الاوظان .إ
لامساض املهىيت التي جصيب بالدزجت السئيظيت العاملين في مجاى جسبيت الثروة الحيىاهيت
 مً إ
مثل عماى املصازع واملقاصب والاطباء البيطسيين لما اهه ًيخقل عً طسيق اطتهالك خليب
الحيىاهاث املصابت ومىخجاتها الؼير معاملت خسازيا .إ
 أخد الامساض الىاجب الابالغ عنها للىشازة الخؼير املىاخي إوالبيئت بمىجب القاهىن الاجدادي زقم
(  )8لظىت  3102بشان الىقاًت مً الامساض الحيىاهيت املعدًت والىبائيت ومهافدتها.

حعريف املرض



مسبب املرض

داء البروطيال مسض مصمً حظببه اهىاع مخخلفت مً جسزىمت البروطيال  ،ومل فصيلت مً الحيىاهاث جصاب بىىع
مددد مع امهاهيت ان جصيب بعع اهىاع جسزىمت البروطيال الثر مً فصيلت خيىاهيت.
هادز جصيب الظأن
 : Brucella abortus جصيب الابقاز بشهل زئيس ي  ،وجصيب لرلو الجماى  ،وبشهل إ
واملاعص .
 : B. melitensis جصيب املاعص والظأن بشهل زئيس ي ،وجصيب لرلو الابقاز والجماى.



ويىجد اهىاع اخسي جصيب الاػىام والنالب والخىاشيس.



املسض ًصيب مل مً الظأن واملاعص والابقاز والجماى ،لما إهه ًصيب الخىاشيس والنالب والخيىى والحيىاهاث
الاخسي القابلت لالصابت باملسض.

الحيىاناث القابلت لإلصابت
 إجساءاث الظيطسة حظتهدف املسض في الظأن واملاعص والابقاز والجماى.
باملرض

ً خم الاشدباه باملسض عىد خدور خاالث مً الاجهاض في القطيع خالى فترة قصيرة.
أعراض إلاصابت باملرض

 حظبب جسزىمت التهاب في الاػشيت الجىيييت مما ًؤدي إلجهاض الحيىاهاث املصابت في الفترة
الاخيرة مً الحمل ولرلو حظبب خدور اخخباض في املشيمت و والداث طعيفت ػير منخملت
جىفق مباشسة بعد الىالدة  ،الحيىاهاث املصابت حعاوي مً طعف الاخصاب والعقم  ،وفي
1

الرمىز حظبب التهاباث في الخصيت واملفاصل.
ً يخقل املسض بين الحيىاهاث مً خالى الجهاش الهظمي عً طسيق جىاوى العلف او املياه امللىزت
او مً خالى جسوح الجلد  ،او الظائل املىىي امللىر  .الحيىاهاث املصابت جفسش الجسزىمت مً
خالى الحليب ولننها الجسزىمت خظاطت للمعاملت الحسازة والبظترة مافيت للقظاء على
الجسزىمت  .إ
إ
ً
 جلعب الحيىاهاث املصابت املجهظت او التي ولدث خدًثا (  01اًام مً الىالدة ) دوزا لبيرا في
وشس املسض ألنها جقىم بئفساش لمياث مً الجسزىمت مً خالى الافساشاث السخميت مظببت جلىر
البيئت بالجسزىمت وحظبب باهخقاى املسض للحيىاهاث الاخسي مً خالى جلىر العلف او مصادز
املياه .الجسزىمت ًمنً ان جبقى خيت في البيئت لعدة اشهس في الاجىاء البازدة والسطبت  .إ
إ
 الحيىاهاث املصابت في العادة ججهع مسة واخدة وجصبذ بعدها خاملت لإلصابت لعدة طىىاث
وجفسش الجسزىمت بشهل مخقطع  ،الحيىاهاث الصؼيرة جندظب الاصابت مً امهاتها املصابت عىد
الىالدة اومً خالى الحليب  ،وال جظهس هره الحيىاهاث هخائج اًجابيت عىد فدصها بىاططت
الفدىصاث الظيرولىجيت  ،وعىد بلىغ هره الحيىاهاث الىظىج الجيس ي جبدأ بئفساش الجسزىمت  .إ

 للقحىصاث الدشخيصيت*: .0الاجىت املجهظت (عيىاث مً مدخىياث املعدة والطداى والسئت لالجىت املجهظت )
 .3عيىاث مً الاػشيت الجىيييت
ً
 .2مسحاث (  ) Swabsمً الافساشاث مهبليت مً الحيىاهاث التي عاهذ مً الاجهاض خدًثأ.
 .4الحليب.
العيناث املطلىبت لدشخيص
 .5عيىاث مً الؼدد اللمفاويت والسخم والظسع والطداى مً الحيىاهاث الىافقت إاو التي ًخم حشسيدها.
املخبري
 .6الدم.
 للفحىصاث املصليت ( السرولىجيت) : مصل الدم. الحليب.*ًجب الحسص عى عدم جلىر للعيىاث اليظيجيت ويظاف لها ( .) phosphate buffered saline

الفحىصاث املخبريت

 الفحىصاث الدشخيصت : .1العصى الجسزىمي
 .2النشف عً الحمع الىىوي (  )DNAفي العيىاث املسطيت ( عيىاث مً لاوسجت الجىيييت والاجىت املجهظت،
خليب الحيىاهاث املجهظت ) بىاططت جقىيت اخخباز جفاعل البلمسة املدظلظل )  ( PCR Testللدشخيص
الجسزىمت.
 الفحىصاث املصليت املعخمدة:أ -الفحىصاث الاوليت ( : ) screening test
) RBT ( Rose Bengal test .0
 .3فدصىصاث الحليب (  Milk ELISA Testو .) Milk Ring Test
Indirect ELISA .2

2

ب -الفحىصاث الخاكيديت :
.0
.3
.2
.4

الحالت املشدبه بها
Suspected case
الحالت املحخملت
( شبه املؤكدة )
Presumptive positive
case
)( Probable case
جأكيد إلاصابت باملرض
Confirmed disease case
الحالت الايجابيت
( الحاالث التي يجب رفعها من
القطيع )

Reactor animals

Competitive ELISA test
) CFT (Complement Fixation Test
PCR Test
(FPA) fluorescence polarization assay

إ
حعخبر الحالت "مشدبه بها بداء البروسيال " اذا  :إ
 ظهسث العالماث املسطيت املميزة املسض على الحيىان. وجىد هخائج فدص مصلي ػير خاطمت او اًجابيت ( في الحيىاهاث ػير املدصىت ) دون وجىد اعساض مسطيت .إ
الحالت املشدبه بها حعبر حالت محخملت ( شبه مؤكدة ) في خاى ظهىز العالماث املسطيت املميزة للمسض مترافقت مع اي مً
الحاالث الخاليت :
-

إووجىد زابط وبائي ( وجىد خاالث مسطيت مؤلدة مخبرًا ًفي القطيع والحيىاهاث املخالطت)

-

حشخيص الاجظام املىاعيت في الفدىصاث الاوليت والخأليدًت املعىمدة في خيىاهاث ػير مدصىت  .إ

إ
ًخم اعخباز الحالت اًجابيت عىد عصى او حشخيص الجسزىمت بىاططت فدص جفاعل البلمسة املدظلظل (  ) PCRفي العيىاث
املسطيت ( عيىاث وظيجيت  ،دم  ،مصل دم  ،خليب) التي اخرث مً الحيىاهاث التي ظهسث عليها العالماث املسطيت (
اجهاض  ،اخخباض املشيمت ،اجىت ػير منخملت  ،التهاب خصيت والتهاب مفاصل في الرمىز ) .إ

-

الحاالث الاًجابيت التي جم النشف عنها بأخد الفدىصاث املصليت الاوليت املعخمدة وجسي جأليدها بأخد الفدىصاث
املصليت الخأليدًت املعخمدة ( ًخم ازطالها للمقصب للربذ جدذ الاشساف البيطسي).
لاصابت املؤلدة (.)Confirmed case
خاالث إ
إ

إ
ًجب جفسيق خاالث الاجهاض الىاججت عً البروطيال عً مظبباث الاجهاض الاخسي املعدًت وػير املعدًت الاخسي واهمها  :إ

الدشخيص الخفريقي
Differential Diagnosis



داء الخنظىبالشما ( داء املقىطاث ).



النالميدًا.



الحمى املجهىلت ( .) Q fever



.Leptospirosis



 Campylobacter fetusإ



Vibriosis



Listeriosis



Trichomoniasis



Infectious bovine rhinotracheitis



Mycoses



لاطباب ػير املعدًت ( الصدماث ،الاجهاد ،مشامل الخؼرًت ،هقص املعادن .) ..إ
إ
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