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 وٌصٌب ممرض عامل غالبا ٌسببه التهابً مرض هو

 االٌجابٌة الجراثٌم وتعتبر أكثر أو الضرع أرباع احد

 الضرع التهابات مسببات أهم من الغرام والسلبٌة

 والفطور والخمائر الراشحة الحمات أن إلى باإلضافة
 الضرع فً التهابات أٌضا تحدث قد

 



نتٌجة ناتجة فادحة اقتصادٌة خسائر الضرع التهاب ٌسبب 

 وانخفاض الضرع أنسجة لتلف نتٌجة الحلٌب إنتاج انخفاض

 االلتهابٌة والنتحات المنتجات وجود نتٌجة الحلٌب نوعٌة

 وتنسٌق فٌه الحٌوٌة الصادات وثماالت رواسب ووجود

 تكالٌف إلى باإلضافة اإلنتاجٌة انخفاض نتٌجة مبكرا األبقار

 العالج فترة أثناء الحلٌب بٌع عن واالمتناع المعالجة

 االقتصادٌة الدراسات أظهرت حٌث الحٌوٌة بالصادات

 بلغت الضرع التهاب عن الناتجة المادٌة الخسائر أن العالمٌة
  بقرة كل أرباح من بالمئة عشرة حوالً

 



  النسبة المئوٌة لألمراض المعالجة فً محطة أبقار





 ٌعتمد الفحص السرٌري لبقرة مصابة بالتهاب الضرع على ما ٌلً

 جس كتلة الضرع والحلمات



تعتمد هذه االختبارات على تقٌٌم التغٌرات الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة أو ارتفاع 
 عدد الخالٌا فً حلٌب ضرع األبقار المصابة بالتهاب ضرع

 
 فً الهٌدروجٌنً التشرد تغٌر درجات ٌوضح وهو :الورقً الكاشف

 تغٌرات ألن مرضٌة نتائج إلى الوصول ٌمكن ال الحالة هذه وفً الحلٌب
pH أن حٌث الكبٌرة االلتهابٌة التغٌرات حدوث بعد إال تظهر ال الحلٌب 

 تغٌر إلى تؤدي و المصاب الربع فً 7 من أكثر إلى تزداد  pH درجة

 فً مزرق اخضر إلى السلٌم الربع فً األصفر من الكاشف ورق لون
 المصاب الربع

 



 



 فً الصودٌوم كلورٌد كمٌة قٌاس على االختبار هذا ٌعتمد

 التهاب حدوث وعند العادة فً ثابتة تعتبر والتً الحلٌب

 ٌرتفع وبالتالً النفوذٌة فً اضطرابات تظهر الضرع

 الناقلٌة مقدرة ترتفع وبالتالً الصودٌوم كلورٌد محتوى

 التغٌرات هذه قٌاس ٌمكن حٌث الضرع إلفرازات الكهربائٌة
 خاصة بأجهزة

 





 الحاصل للتلف ونتٌجة الخالٌا من الحلٌب محتوى قٌاس على ٌعتمد اختبار هو و

 الخالٌا عدد ٌزداد والدفاع الحماٌة وسائل شدة الرتفاع و  الظهارٌة الخالٌا فً

 حلٌب مل 1 فً خلٌة ملٌون عشرة من أكثر حتى كثٌرا المصاب الربع فً

 اإلفرازي السائل مع االختبار سائل مزج بعد انه االختبارات هذه مبدأ وٌعتمد

 سائل ٌتشكل الخالٌا من مرتفع عدد على ٌحتوي الذي المصاب للضرع

 العٌنة تحتوي عندما اٌجابٌة نتٌجة ٌعطً االختبار وهذا لزج جٌالتٌنً

 كان الخالٌا عدد زاد وكلما مل / خلٌة إلف 500 إلى 400 على المفحوصة

 كمٌة على البرهان ٌمكن ال انه مالحظة مع أقوى الجٌالتٌنً السائل تشكل

 الرغم على وذلك مل / ألف 400 إلى 100 بٌن عددها ٌتراوح التً الخالٌا

 الضرع فً واضح التهاب وجود من



 ًمل حلٌب من كل ربع  5بعد تنظٌف الضرع بشكل جٌد ٌحلب حوال
 من أرباع الضرع فً الصفٌحة المخصصة لالختبار

 نقوم بإمالة الطبق حتى تتساوى كمٌات الحلٌب فً األجواف األربعة
 مل 3حوالً 

 توضع كمٌة مماثلة من سائل االختبار فوق الحلٌب مع محاولة منع تشكل
 الرغوة التً تضعف عملٌة التفاعل

 من خالل تحرٌك الصفٌحة بشكل دائري وهادئ ٌختلط الحلٌب بسائل

االختبار وبنفس الوقت ٌالحظ بدء التجلط بالتجاوٌف التً تحتوي على 
 اإلصابة وتختلف درجة التجلط طبقا لشدة اإلصابة

 

 





 من الدقٌقة باألحٌاء المتعلقة و الجرثومٌة االختبارات تعتبر

 المسبب العامل هوٌة تحدٌد ٌمكن حٌث االختبارات أفضل

 الغرام اٌجابٌة الجراثٌم إلى المسبب العامل انتماء ومعرفة

 االنتماء آو المطثٌات آو والعقدٌة العنقودٌة المكورات مثل

 و االمعائٌة الجراثٌم مثل الغرام سلبٌة الجراثٌم زمرة إلى

 الحٌوي المضاد باختٌار ٌسمح الذي اآلمر وهو المفطورات
   الحساسٌة اختبار إجراء و المناسب

 





 ٌعتمد هذا االختبار على استخدام حبات مشبعة بكمٌة محددة من

المضادات الحٌوٌة حٌث توضع هذه الحبات على سطح منبت صلب تم 

زرعه مسبقا بكمٌة معٌنة من معلق الجراثٌم المراد اختبار حساسٌتها و 

ساعة ان المواد  18مئوٌة لمدة  37ٌالحظ اثناء فترة الحضانة بدرجة 

الفعالة الموجودة فً االقراص تنتشر على سطح المنبت معطٌة تركٌزا 

معٌنا ٌبلغ اوجه فً المنطقة الواقعة حول االقراص حٌث ٌختلف قطر 
 هذه المنطقة حسب حساسٌة الجرثومة للمضاد الحٌوي 

 و تقاس اقطار منع النمو بمساعدة مساطر خاصة مقسمة بالمٌلمترات  و

مقارنتها بالقٌم المحددة من قبل الشركة الصانعة لهذه االقراص ٌمكن 
 التوصل الى النتٌجة

 





المعالجة العامة االولٌة 

حالبة الضرع و تفرٌغه عدة مرات بالٌوم مع تبرٌده بالماء البارد 

 مل من هرمون االكسٌتوسٌن فً العضل حٌث ٌسمح بالتفرٌغ  20حقن
 الكامل للضرع من الحلٌب

 اخذ عٌنة من افراز الحلٌب و ارسالها الى المخبر الجراء الفحوص
 الجرثومٌة و اختبار الحساسٌة

  

 



 المعالجة باستخدام المستحضرات الكٌمٌائٌة 

المعالجة من االسفل عن طرٌق حقن المضاد الحٌوي فً حوض الضرع 

  المعالجة من االعلى عن طرٌق الحقن فً العضل او الورٌد او تحت
 الجلد

المعالجة المزدوجة من االعلى و االسفل و هً افضل االسالٌب 





استعمال طرٌقة قراءة ضرورة على التأكٌد مع 

 الشركة تعلٌمات حسب وجرعته الحٌوي المضاد

 المستخدم للمستحضر الكٌمٌائٌة الصٌغة الن المنتجة

 الحاجز اختراق عملٌة على كبٌر تأثٌر أهمٌة ذات
   للضرع الدموي

المحالٌل حقن وكذلك الداخل من المصاب الربع غسٌل 

 المصاب للربع الشفاء عملٌة فً ٌساعد فٌه



 كٌفٌة تطبٌق طرٌقة حقن السوائل فً الضرع





 



تأمٌن االٌواء المناسب لألبقار 

الصٌانة الدورٌة ألجهزة الحالبة 

تأمٌن العلف المناسب 

تنظٌف الضرع جٌدا قبل كل عملٌة حالبة 

اجراء عملٌة الحالبة الصحٌة 

تغطٌس الحلمات فً احدى المعقمات بعد الحالبة 

الفحص السرٌري الدوري المنتظم ألضرع األبقار الحلوب 

المعالجة الفورٌة للضرع فور ظهور أولى األعراض 




