
نظير الُسل
 )مرض جونز، الِســـالق( في الضأن والمعز

غذائكم على  أمناؤكم 



ــعــى جهــاز أبوظبي للرقابة  عـــزيزي املربــي... يس
ــن خــالل  ــة حيواناتك م ــة لضمــان صحــ الغذائي
ــا.  ــي يقدمهــ الت ــة  والوقائي ــة  العــالجي ــج  البرام
ــرض نظير  ــرة التالية حول م ــى النش ــك عل إطــالع
ــهــم في زيــادة إستفادتكم  ــــل )السالق( يس الُس

من برامج اجلهاز :

مــا هو مرض نظير الُسـل )الِســالق(؟

م��رض بكتيري ُمع��دي  ومزمن يصيب جمي��ع حيوانات 
املزرع��ة اجملترة ) الضأن واملعز واألبقار واإلبل ( ويتس��بب 
ف��ي خس��ائر إقتصادية للمربي��ن ويتميز باإلس��ه��ال 
وفق��دان  ال��وزن في احلي��وان املصاب وعدم إس��تجابته 

للع���الجات.

مسبب مرض نظير الُسل )الســالق(:

ــة تتميز  ــة بكتيري ـــــالق جرثوم ــبب مرض الِس تس
باآلتي:

البيئة 	  في  طويلة  لفترات  العيش  على  قدرتها 
اخلارجية للحيوان )التربة ،املاء ،الروث (.

مقاومتها للظروف البيئية )حرارة، برودة، رطوبة(.	 
مقاومته��ا ملعظم املعقمات و املطهرات.	 

طرق انتشار المرض : 
طريق 	  عن  البداية  في  للعزبة  املرض  إدخ��ال  يتم 

شراء حيوان يبدو سليماً ظاهري��اً إال أنه ح��امل 
للمرض ومن ثم ينتشر املرض من احليوانات الكبيرة 
تناول احلليب،  الصغيرة ع��ن طريق  احليوانات  الى 
امل��اء أو األع��الف امللوثة بروث احليوانات املصابة. 

A
D
FC

A
-0
60

-0
7-
20

12
-0
1



التحليل اخملبري هو الوسيلة الوحيدة لتشخيص
 مرض الِس��الق

الوقاية من والسيطرة على المرض:

بعد 	  إال  للقطيع  جديدة  حيوانات  أّي  إدخال  عدم 
إجراء الفحص الطبي البيطري والتأكد من خلوها 

من املرض .
إذا كان عمر احليوان الذي ترغب في شرائه أقل من 	 

سنة يفضل التأكد من خلو أمه من املرض.
ال تستلف فح��ول من مزارع أخرى.	 
من 	  وخالية  نظيفة  الوالدة  مناطق  على  حافظ 

الروث .
إرضاع 	  قبل  والروث  األوساخ  من  الضرع  نظف 

املواليد احلديثة.

عزيزي املُربي:

ــــالق”  ــل “الِس ــالج ملرض نظير الُس ــد عــ - ال يوج
ــات الصحية اجليدة تسهم في  ولذلك إتباع املمارس

الوقاية منـــه وُتــد كثيراً من إنتشــــاره.

ــر الوقاية  ــاص باملرض ال يوف ــتخدام اللقاح اخل - إس
الكافية للحيوان وال مينع من اإلصابة باملرض.

أشهر 	  ستة  من  اقل  بعمر  الصغيرة  احليوانات 
تكون أكثر عرضة لإلصابة باملرض بينما احليوانات 

الكبيرة تكون أكثر مقاومة. 
كما 	  جلنينه��ا  األم  من  املرض  ينتقل  أن  ميكن 

وميكن أن ينتقل للرضيع من أمه املصابة عن طريق 
الضرع  حلمة  طريق  عن  أو  اللباء  أو  السرسوب 

امللوثة بروث حيوانات مصابة.

أعراض اإلصابة بمرض الِســالق )نظير الُسل(:   

تتش��اب��ه األعراض اإلكلينيكية للم��رض والكثير من 
األمراض األخ��رى مثل اإلصابة بالطفيلي��ات الداخلية ، 
نق��ص التغذية املزمن وبعض األم��راض األخ��رى والتي 
تتمثل في فق��دان الوزن الس��ريع، اإلسه��ال املتقطع 
وس��رع��ان مايصبح احلي��وان هزي���الً رغ��م ش��هيته 

اجليدة وتناوله لألع��الف.

سالمة احليوان ظاهرياً ال تعني عدم إصابته 

عزيزي املُربي:

ــــالق”  ــل “الِس ــرض نظير الُس ــراض م ــابُــه أع تش
ــخيص  ــرى يجعــل من التش ــض األمراض األخ وبع

اخملبري الوسيلة الوحيدة لتأكيد اإلصابة باملرض



التحصن ال يوفر الوقاية من املرض وال مينع إنتشاره 

فرص  من  ويقلل  بالروث  تلوثها  مينع  مرتفعة  املعالف  وضع 
اإلصابة باملرض 

مع  التعامل  عند  الواقية  للمالبس  العمال  إرتداء  يجب 
احليوانات

فرص  من  ويقلل  بالروث  تلوثها  مينع  مرتفعة  املعالف  وضع 
اإلصابة باملرض 

وضعها 	  نظيفة  احليوانات  مشارب  على  حافظ 
مرتفعة عن األرض بقدر مناسب مبا مينع احليوانات 

تلويثها.
حلن  	  القطيع  بقية  عن  الهزيلة  احليوانات  إعزل 

نفي  أو  تأكيد  و  اخملبرية  الفحوصات  استكمال 
إصابته��ا باملرض. 

تخلص ف��وراً من احليوانات التي تثبت إصابتها.	 
أمهاتهم 	  إصابة  تثبت  التي  احلم��الن  تخلص من 

باملرض.

للمزرعة 	  العضوية  اخمللفات  و  الروث  من  تخلص 
وفقاً إلرشادات اجلهاز واجلهات املعنية.

وإستخدام 	  القفازات  إرتداء  العم��ال  على 
والتخلص  الروث  جتميع  عند  الواقية  الكمامات 

منه.
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