
 الیوم الرابع

 الدلیل الحقلى لتقدیر عمر القروح الناتجة عن
 مرض الحمى القالعیة

 الیوم االول

 الیوم الثانى

 الیوم السادس

 الیوم الرابع

 الیوم العاشر

 الیوم االول

القروح وعمرھا التقدیرى ألبقار تم رصدھا 
 حقلیا

القروح وعمرھا التقدیرى ألبقار مصابة 
 تجریبیا

Day 2 

 یوم 2-1: العمر التقدیرى للقروح

 أیام 3-2: العمر التقدیرى للقروح

 أیام 5-4: العمر التقدیرى للقروح

أیام 7-6: العمر التقدیرى للقروح  
 

 أیام 10-8: العمر التقدیرى للقروح

 القالعیة الحمى مرض عن الناتجة القروح عمر لتقدیر التوجیھات
 لوجود تعقیدات لھا تحدث القروح أن حیث الدقة تقل ذلك بعد :أیام 5 الى یوم من الفترة خالل دقیق التقدیر یكون عامة بصفة
 بالبكتیریا ثانویة عدوى
 االبیض الى یتحول للحویصالت المغطى الجلد .سلیمة مائیة حویصالت تكوین  :االول الیوم
 الطبقة یبدو تنفصل، وعندما )مقوسة( حادة حواف وجود مع سلیما یبقى االبیض الجلد غالبیة لكن الحویصلة تتمزق :الثانى الیوم

 .أحمر بلون الجلد من الداخلیة
 االدیم ویبدا المنكشفة الداخلیة الطبقة على متلیفة أنسجة ویتكون بالحویصالت المحیط الخارجى الجلد یختفى :والرابع الثالث الیوم

 .القروح حواف على النمو فى
 .قشرة تكون ویبدا اللیفیة األنسجة اختفاء مع االدیمى النمو بوضوح یظھر :للسابع الخامس الیوم
 .القشرة تكوین ازدیاد مع األدیم، یغطى حدیثا النامى الجلد یظھر ، اللیفیة األنسجة اختفاء :السابع الیوم بعد

 الیوم الثانى



  

  

  

Day 3 
 الیوم السادس

  

 الیوم االول

 الیوم االول

 الیوم السادس

 الیوم الثالث الیوم الثانى الیوم االول

  :على تجدھا القالعیة الحمى لمرض القروح عمر وتقدیر االكلینیكیة االعراض عن المعلومات من المزید
.html.org/ag/againfo/commissions/en/eufmd/training_material.fao.www//:http القالعیة الحمى مرض لمكافحة األوروبیة اللجنة أعدتھا. 

 Carolina Stenfeldt, Danish DTU  المتحدة، المملكة الحیوان، صحة معھد من منحة ھي المصابة للحیوانات صور

 الیوم الثالث

 الیوم الثالث

 الیوم الثانى

 :الماشیة في مرض الحمى القالعیة
 ،اللعاب إفراز دةیاز ،ھى الترویل األولیةاالكلینیكیة العالمات •

 .الشفاه، والخمول التصاق الحلیب، تقاطر العرج، ،والحمى
ما  الجلد التاجیة على األرجل، العالمةو ،الخطم ،األسنان تتكون القروح على اللسان ووسادة•

 .األظالف والحلمات بین
 .التھاب عضلة القلب بسبب تموت العجول وقد•

 :فى الخنازیر مرض الحمى القالعیة
جلسة "الخنازیر ضعف الشھیة وقدتلتزم  ،الخمول، العرج الحمى،: األولیة ھىاالكلینیكیة العالمات •

 .معا معجتت، و"  الكلب
 .بین األظالف التاجیة على القدم ، والجلد الخطم، واللسان، والعالمة تتكون القروح على

 . ("thimbling")  تماما الظلف بنفصل  قد•
 .التھاب عضلة القلب من الخنازیر تموت قد•

 :األغنام في مرض الحمى القالعیة
في  فقط القروح تحدث قد .في بعض الحاالت ویصعب اكتشافھا خفیةاالكلینیكیة العالمات  قد  تكون•

 .تكون االعراض خفیفة والحمى والخمول، وفى الغالب العرج العالمات وتشمل .على االرجل أو الفم
 .بین األظالف التاجیة لألرجل، والجلد األسنان، واللسان، والعالمة على وسادة القروح وتقع•
 .األغنام العشر نتیجة نفوق الجنین وقد تجھض التھاب عضلة القلب من الحمالن  تموت قد•

 المصابة تجریبیاأعمار القروح فى االغنام 

 أعمار القروح فى الخنازیر المصابة تجریبیا
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