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 المصدر: مجلة كلٌنك

لقد كان للحٌوانات دائما وعلى مدار التارٌخ دور فً حٌاة اإلنسان.. إما للحماٌة وللمجد الشخصً أو للتنقل  
در غذائً أو للتربٌة المنزلٌة، وعلى الوجه اآلخر من العملة فإن الحٌوانات تعتبر خزان العدوى أو كمص

مرض معٍد تعرف باألمراض المشتركة بٌن اإلنسان والحٌوان التً ٌمكن  022ووسٌلة االنتقال ألكثر من 
اإلنسان بطرق انتقال  تعرٌفها على أنها مجموعة من األمراض التً تصٌب الحٌوان وٌمكن أن تنتقل منه إلى

 مختلفة وٌمكن أٌضا أن تنتقل من اإلنسان إلى الحٌوان.

قد تحدث هذه األمراض فً اإلنسان على شكل حاالت فردٌة مثل اإلصابة بداء السالمونٌال أو على شكل 
 جماعً مثل وباء البروسٌال الذي أصاب اآلالف فً الكوٌت فً منتصف الثمانٌنٌات من القرن الماضً، كما
أن هذه األمراض قد تكون ذات آثار صحٌة محدودة ولكنها سرٌعة االنتشار بٌن األفراد مثل التسممات 
الغذائٌة والنزالت المعوٌة بٌنما فً بعض األمراض األخرى قد تكون خطٌرة جدا وقاتلة إذا لم تعالج فً 

 الوقت المناسب مثل داء الكلب أو السعار.

  

ها تؤثر على الحالة الصحٌة لألفراد وتؤثر على الثروة الحٌوانٌة وعلى تكمن خطورة هذه األمراض فً أن
مصادر الغذاء لإلنسان ولقد زادت حدة وخطورة هذه األمراض خالل السنوات الماضٌة بسبب زٌادة الطلب 
على الغذاء )وخاصة الحٌوانً المصدر( نظرا للزٌادة الرهٌبة فً معدالت النمو السكانً بدون زٌادة مقابلة 
فً الثروة الحٌوانٌة وما ترتب علٌه من زٌادة لحركة نقل الحٌوانات بٌن الدول بل وبٌن القارات أٌضا 
وترتب على ذلك أٌضا تغٌر فً أسالٌب الرعً وأسالٌب تربٌة الحٌوانات وتغٌرت بٌئة الحٌوان وازداد قربا 

 من المجتمعات اإلنسانٌة.

  

ٌال وداء الكلب والطاعون والحمى الصفراء واألنفلونزا وحمى ومن أمثلة هذه األمرض السالمونٌال والبروس
الوادي المتصدع وحمى غرب النٌل والتهابات المخ والجمرة الخبٌثة والدرن. وٌتوقع الخبراء العالمٌون أن 
تزٌد حدة هذه المشكلة خالل العقدٌن القادمٌن نظرا الستمرار وجود أسباب المشكلة السابق ذكرها دون 

باإلضافة لظهور مسببات جدٌدة لألمراض لم ٌكن معروفا أنها تتحور لتنتقل من اإلنسان إلى  حلول جذرٌة
الحٌوان، ومن أمثلة هذه األمراض مرض جنون البقر وسارس وأنفلونزا الطٌور وعودة ظهور الدرن 

 وحمى الوادي المتصدع.

   

د هنا أن نتعرف على بعضها من وهناك بعض المخاطر الصحٌة التً ٌمكن أن نتعرض إلٌها فً البر، ونو
تلك األمراض التً سبق أن عرفناها أنها أمراض مشتركة بٌن اإلنسان والحٌوان. ومن هذه األمراض داء 
الكلب )بفتح الالم( والمسمى أٌضا بالسعار وهو التهاب دماغً نخاعً فٌروسً حاد وممٌت دائما وتكون 



ك وخوف من الماء والهواء وتزداد األعراض بداٌته عبارة عن إحساس بالخوف وصداع وحمى وتوع
أٌام  6-0المرضٌة وصوال إلى الشلل وتشنج عضالت البلع والهذٌان وتستمر هذه األعراض غالبا لفترة 

 تحدث بعدها الوفاة التً غالبا ما تكون بسبب شلل عضالت التنفس.

  

ً مناطق عدٌدة من العالم وهو منتشر ف Rabies virusالعامل المسبب لهذا المرض هو فٌروس الكلب 
ألف وفاة سنوٌا على مستوى العالم وتعتبر هذه النسب أقل بكثٌر من  02وٌسبب ما ٌقدر سنوٌا بحوالً 

مثٌالتها فً منتصف القرن الماضً وذلك بسبب التطعٌم الروتٌنً للحٌوانات المنزلٌة وبسبب فعالٌة النظم 
 .العالجٌة والوقائٌة للحاالت التً ٌتم اكتشافها

  

والكلب مرض فً الحٌوانات أساسا والمناطق الوحٌدة الخالٌة منه هً أسترالٌا ونٌوزٌالندا والٌابان وبعض 
الجزر األخرى وبعض المناطق فً أوروبا وخزان العدوى ٌشمل العدٌد من الحٌوانات وفً مقدمتها القطط 

فً أحٌان نادرة تصاب الفئران والكالب والثعالب والقٌوط والذئاب وبنات آوى والظربان والخفافٌش و
 والجرذان واألرانب البرٌة والسناجٌب.

  

العدوى تنتقل من الحٌوان إلى اإلنسان عن طرٌق إدخال اللعاب المحتوي على الفٌروس خالل قطع فً الجلد 
 إما عن طرٌق العقر أو الخدوش والجروح التً قد تحدثها الحٌوانات فً جلد اإلنسان بمخالبها حٌث إنه من

أسابٌع تظهر بعدها  8إلى  3الممكن وجود آثار للعاب الحٌوان تحت مخالبه. وتستمر فترة الحضانة لمدة 
اآلثار الخطٌرة السابقة إذا ما لم ٌتم عالج الفرد المصاب بأسرع وقت ممكن وٌحتاج هذا العالج لطبٌب 

ً والتطعٌم المتخصص متخصص من أطباء الصحة الوقائٌة حٌث ٌشمل هذا العالج إعطاء المصل الواق
ضد المرض )والذي قد ٌتطلب عالجا لمدة ثالثة أشهر( كما قد ٌحتاج المرٌض لتنظٌف وتطهٌر الجرح 

 وتناول مضادات حٌوٌة باإلضافة إلى التطعٌم ضد التٌتانوس بجرعة منشطة.

  

 القاتل هً: وهناك العدٌد من النصائح التً ٌجب على مرتادي البر أن ٌتبعوها للوقاٌة من هذا المرض

االبتعاد قدر اإلمكان عن أماكن وجود الحٌوانات البرٌة خاصة التً من المحتمل أن تكونا خزانا للعدوى  .1
 كما سبق أن أشرنا إلٌه.

به وإبالغ المختصٌن فً حالة وجود حٌوان لدٌه أعراض غٌر طبٌعٌة ٌجب االبتعاد عنه وعدم التحرش  .0
بإدارة الصحة الحٌوانٌة فً الهٌئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكٌة الذٌن سٌتخذون اإلجراءات 

 المناسبة لهذه الحاالت.

فً حالة التعرض للعقر من حٌوان فً البر فإنه ٌجب تطهٌر الجرح بالماء والصابون والتوجه فورا إلى  .3
لوقائٌة لمباشرة العالج فً أقرب وقت ممكن ولٌكن من المعروف لدى الجمٌع أن نجاح أقرب مركز للصحة ا



العالج فً مثل هذه الحاالت ٌعتمد أساسا على سرعة بداٌة العالج واالنتظام فً جرعات التطعٌم حسب 
 المواعٌد المحددة بمعرفة الطبٌب المختص.

األمراض التً تنتقل من الحٌوان إلى اإلنسان مرض البروسٌال هو المرض الثانً الذي ٌصنف من مجموعة 
الذي ٌخشى من انتقاله أحٌانا لمرتادي منطقة البر نظرا لبعض العادات والممارسات الخاطئة. وهذا المرض 
ٌعرف أٌضا باسم الحمى المتموجة وحمى البحر األبٌض المتوسط والحمى المالطٌة، وهو مرض ٌبدأ 

حمى مستمرة أو متقطعة أو غٌر منتظمة تستمر لفترات متغٌرة مع بصورة فجائٌة أو تدرٌجٌة وٌتمٌز ب
صداع وضعف وعرق غزٌر وارتعاشات وآالم فً المفاصل واكتئاب ونقص فً الوزن وآالم عامة وفقدان 
للشهٌة وقد ٌستمر المرض أٌاما أو أشهر عدة أو أحٌانا سنة أو أكثر خاصة إذا لم ٌعالج باألسلوب والتوقٌت 

% من الحاالت كما ٌتسبب المرض 62-02فات المرض فً المفاصل والعظام مشاهدة فً السلٌم ومضاع
من الحاالت غٌر  0أحٌانا فً بعض المضاعفات فً الجهاز البولً والتناسلً وقد تحدث الوفاة فً حوالً %

 المعالجة أو التً ٌتم عالجها بطرٌقة غٌر سلٌمة كما أن حدوث انتكاسات للمرض أمر غٌر مستبعد.

  

والعوامل المسببة للمرض هً بكتٌرٌا تسمى البكتٌرٌا البروسٌلٌة نسبة إلى أول من اكتشفها وهو سٌر وٌلٌام 
بروس الذي كان طبٌبا فً الجٌش اإلنجلٌزي فً مالطة فً القرن التاسع عشر واكتشف المٌكروب فً 

من هنا أٌضا كانت تسمٌة عٌنات من طحال بعض الجنود البرٌطانٌٌن الذٌن توفوا بعد إصابتهم بالحمى و
المرض بالحمى المالطٌة نسبة إلى أول مكان اكتشفت فٌه. وٌوجد من هذه الجرثومة عدة أنواع أشهرها 

 البروسٌال المجهضة والبروسٌال المالطٌة والبروسٌال الخنرٌرٌة والبروسٌال الكلبٌة.

  

لدول األوروبٌة قد نجحت فً السٌطرة وهذا المرض واسع االنتشار فً جمٌع أنحاء العالم وإن كانت أغلب ا
علٌه إلى حد كبٌر وفً معظم األحٌان فإن المرض ٌعتبر من األمراض المهنٌة التً تصٌب العاملٌن فً 
المزارع وتربٌة الحٌوانات والمسالخ ولكن فً الكوٌت كثٌرا ما ٌتم اكتشاف العدٌد من الحاالت نتٌجة 

 قلٌل.العادات الغذائٌة الخاطئة كما سنرى بعد 

  

خزان العدوى هو الماشٌة والماعز والضأن والجمال والخنازٌر والثٌران والرنة وبعض أنواع األٌائل وتنتقل 
العدوى من هذه الحٌوانات إلى اإلنسان عن طرٌق التماس مع نسٌج ودم وبول ومفرزات مهبلٌة وأجنة 

لتعرض المهنً لمسبب المرض، أما مجهضة والمشٌمة، وكل طرق االنتقال هذه فً العادة نوع من أنواع ا
الخطورة على مرتادي البر فتكمن أساسا فً طرق االنتقال األخرى التً ٌمكن أن تندرج تحت مسمى 
العادات الغذائٌة الخاطئة ومنها على سبٌل المثال شرب الحلٌب غٌر المغلً والمأخوذ من الحٌوانات 

أللبان أو أكل لحوم مصابة وغٌر مطهٌة بصورة المصابة أو تناول منتجات الحلٌب المصنوعة من هذا ا
جٌدة أو مالمسة الحٌوانات المصابة وإفرازاتها أثناء اللهو معها ومداعبتها، كما أن هناك احتماال ضعٌفا 

 النتقال العدوى من التربة الملوثة إلى اإلنسان عن طرٌق الهواء.

  



ات باستٌراد السلٌم منها وتطعٌمه ضد ومكافحة المرض بصفة عامة تعتمد على استئصاله من الحٌوان
المرض واكتشاف أي إصابات مبكرا والتخلص من الحٌوانات المصاب باألسلوب السلٌم وبسترة الحلٌب. أما 
فً اإلنسان فإن التوعٌة الصحٌة بأسباب المرض وطرق انتقاله تشكل ركنا كبٌرا فً منع انتقال العدوى، 

صٌة المناسبة عند التعامل مع الحٌوانات تمنع انتقال العدوى بصورة كما أن اتخاذ احتٌاطات الوقاٌة الشخ
كبٌرة إضافة إلى أهمٌة بسترة الحلٌب ومنتجاته وتناول اللحوم المذبوحة بالطرق السلٌمة صحٌا، كذلك فإن 

 اكتشاف المرض فً مراحله األولى عنصر أساسً فً منع مضاعفاته ومنع اإلصابات المزمنة.

 لتجنب اإلصابة بهذا المرض: نصائح لرواد البر

 تجنب إقامة المخٌمات بجوار أماكن وجود حٌوانات الرعً.           •

 الحرص الشدٌد عند التعامل مع الحٌوانات الحتمال أن تكون مصابة بالمرض.           •

 التأكد من سالمة المنتجات الغذائٌة واأللبان وسالمة مصادرها.           •

 عٌة األطفال والصغار حول المرض وخطورته وطرق انتقاله وكٌفٌة الوقاٌة منه.تو           •

  

 


