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املقدمـــة

تكمن خطورة  األمراض املعدية يف أنها تؤثر على احلالة الصحية لألفراد وتؤثر 

على الثروة احليوانية وعلى مصادر الغذاء لإلنسان ولقد زادت حدة وخطورة هذه 

األمراض خالل السنوات املاضية بسبب زيادة الطلب على الغذاء )وخاصة احليواني 

املصدر(.

تغري  عليه   ترتب  القارات   و  الدول  بني  احليوانات  نقل  حركة  زيادة  أن  كما   

يف أساليب الرعي وأساليب تربية احليوانات وتغريت بيئة احليوان وازداد قربا من 

اجملتمعات اإلنسانية ، ومن أمثلة هذه األمراض الساملونيال والربوسيال وداء الكلب 

والطاعون واحلمى الصفراء وانفلونزا الطيور و محى الوادى املتصدع ومحى غرب 

النيل والتهابات املخ واجلمرة اخلبيثة و الدرن ....... وجنون البقر

يتوقع اخلرباء  زيادة حدة هذه املشكلة خالل العقدين القادمني نظرا الستمرار 

مسببات  لظهور  باإلضافة  السابق ذكرها دون حلول جذرية  املشكلة  أسباب  وجود 

جديدة لألمراض مل يكن معروفا أنها تتحور لتنتقل من اإلنسان إىل احليوان .
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مرض جنون البقر
مرض االعتالل الدماغي االسفنجى  فى األبقار

 Mad Cow disease
«Bovine Spongiform encephalopathy» BSE

التعريف باملرض : -
هو مرض معدى يتقدم بشكل بطئ ومميت يوثر على اجلهاز العصبى املركزي 

للماشية ويتسبب عنه حتلل املخ املصاب اىل الدرجة التى حتول اجلزء املصاب 

من املخ اىل نسيج اسفنجى وينتهى دائما باملوت.ويتميز بأعراض عصبية متصاعدة 

تشمل تغيري فى أوضاع احليوان من حيث السلوك واملشى واإلحساس واالستجابة 

وهذا املرض يصيب األبقار البالغة )التى تزيد أعمارها عن 24 شهر ( بشكل فردى 

.ويتميز بفرتة حضانة طويلة جدا وعدم  للمرض  واألبقار احلالب هى األكثر تعرضا 

وجود رد فعل مناعي.

األهمية االقتصادية للمرض:
• عالقته املرجحة بأحد األمراض املشابهه العصبية املميتة فى اإلنسان.	

• احلية 	 للحيوانات  الدولية  التجارة  على  لتأثريه  كبرية  اقتصادية  بأهمية  حيظى 

واللحوم ومنتجاتها.

• مقاومته 	 وإجراءات  املرض  تكاليف  فى  املتمثلة  الكبرية  االقتصادية  اخلسائر 

والتحكم فيه.

• ويعد مرض جنون البقر احد األمراض اليت تنتمي إىل جمموعة أمراض االعتالل 	

. TSE املخي االسفنجى املعدي
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)TSE( االعتالل املخي االسفنجى املعدي(
Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSE)

    Non-Human TSE    : أوال
1. Scrapie  سكرابى: )Transmissible Spongiform Encephalopathy(: 
        affect sheep in US, England & Scotland.

يصيب  انه  املعروف  غري  ومن  250عام  منذ  احلكة  أو  سكرابى  مرض  عرف 
 4 إىل   3 املرض  حضانة  فرتة  واملاعز  األغنام  يصيب  انه  إال  احليوان  أو  اإلنسان 

سنوات.               
2. TME (Transmissible Mink  Encephalopathy): mink - found in 

the US.
3. CWD (Chronic Wasting Disease): deer, elk - found in the US.
4. FSE (Feline Spongiform Encephalopathy): housecats.

 Human TSE  :ثانيًا
1. Creuzfeldt - Jacob disease (CJD) مرض  جاكوب   

مرض جاكوب فى اإلنسان ينقسم اىل :
النوع  classical form الذى ليس له أسباب معروفه وحيدث واحد / املليون  . 1

وينتهى  سنة   65 من  اكرب  األعمار  فى  اإلنسان  ويصيب   ، كله  العامل  فى  سنويا 
بالوفاة خالل 6شهور من ظهور األعراض.

2 .   new form (Variant-CJD) النوع
وحتدث اإلصابة عن طريق األكل املباشر بتناول منتجات حيوانية حتتوى على 

أجزاء من املاشية املصابة مبرض جنون البقر.

2. kuru

3. Gerstmann - Straussler - Scheinker sydrome
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نبذة عن ظهور املرض فى العامل:
 OIE مت اكتشاف هذا املرض ألول مرة فى اململكة املتحدة عام 1985، ثم أعلنت

عام 1992 ان عدد حاالت اإلصابة مبرض جنون البقر بلغت 37,280 حالة ، وبنهاية عام 

1997 بلغت 172,000 حالة فى اململكة املتحدة ،  وفى نفس الوقت أعلنت وزارة الصحة 

الربيطانية إن  10  أشخاص تناولوا حلوم مصابة مبرض جنون البقر مما تسبب فى إصابتهم 

مبرض جاكوب.

فى أكتوبر سنة 1997 فاز العامل ستانلى بروزنر جبائزة نوبل فى الطب فى التعرف 

على الربيون وتصنيفه وربطه باإلضطرابات العصبية .

ظهرت أوىل احلاالت فى أمريكا فى األبقار عام 2003 ثم يف عام 2005ثم فى 

ابريل عام 2012 ، وقد مت التخلص من احلالة بعد ثبوت اجيابيتها للمرض.

يف  أملانيا  يف  اكتشافها  مت  واحدة(  األبقار)حالة  فى  إصابة  ظهرت  وحديثا 

17ينايرعام 2014 أثناء الذبح ضمن برنامج تقصى مرض جنون البقر بأملانيا.

كما ظهر فى أمريكا مؤخرا مرض جاكوب يف اإلنسان يف 20سبتمرب عام 2013.  
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املرض فى مصــــــر:
مل  يتم تشخيصه فى مجهورية مصر العربية ويتم حاليا وضع برامج مراقبة لوضع 
مصـــر على اخلريطة الوبائية العــــاملية ملرض جنـــون البقر من الوضع الغري حمدد   

.Negligable اىل  )Undetermined(
لتفسري كيفية ظهور هذا املرض فى األبقار ظهرت عدة نظريات منها :

• تعرض املاشية للمبيدات احلشرية التى يدخل فى تركيبها الفوسفور العضوي .	
• خلل فى النظام املناعى الذاتي للحيوان.	
• 	. )Genetic mutation (أن املرض جاء نتيجة طفرة جينية
• والغالب أن نشأة هذا املرض بدأت بتغذية األبقار على أحشاء وحلوم األغنام 	

املصابة مبرض احلكة scrapie )أغذية ذات أصل حيواني( وذلك خيالف فطرة 
اجملرتات التى خلقها اهلل لتناول األغذية النباتية فقط(.

 

خطوة أوىل : تغذية األبقار على منتجات األغنام املصابة مبرض سكرابى.
خطوة ثانية : تناول اإلنسان حلوم األبقار املصابة.
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املسبب للمـــــرض :-
الربيون: هو جزئ بروتيين ال يشبه الفريوس أو البكرتيا اقل حجما من الفريوس 
وال حيمل اى أمحاض نووية بداخله كباقي الكائنات احلية لذا يعترب بروتني شاذ 
لديه القدرة على تشويه الربوتينات الطبيعية داخل الدماغ حتى حيوله اىل الشكل 
فى  الربيونات  ترتكز  بالوفاة حيث  تنتهى  التى  األعراض  تظهر  وبالتالي  االسفنجى 

الدماغ واحلبل الشوكى.

 

خصائص الربيون :
الربيون . 1 وبني  بينه  االتصال  عند  الطبيعي  حتورالربوتني  علي  يعمل  الربيون 

املصاب ، حيث حيــــدث عملية من التبـــادل بينهم يؤدي إلي  التحول الشكلي 
 . ) pleated form( إلي ) coiled form(  من

وهذا التحول يؤدي إلي جمموعة متشابكة من الربوتينات الغري وظيفية تسمي . 2
)plagues  ( تؤدي إلي تدمري خاليا املخ كما أنها وجدت يف املخ للحيوانات 

النافقة نتيجة اإلصابة . 
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كبري . 3 بشكل  مقاومة  فهي  الفريوسات  أو  البكرتيا  من  اقوي  الربيونات  وتعترب 
التى تصل إىل 100 درجة  البيئية فتستطيع حتمل درجات احلرارة  للمؤثرات 
مئوية )تقاوم درجات الطهي والتجميد والتجفيف والتعقيم إال أنها تتأثر بالتعقيم 

بالبخار(.
اإلصابة . 4 يفسر  مما  بنفسجية  الفوق  واألشعة  واإلشعاع  املطهرات  عليها  تؤثر  ال 

املستخدمة  اجلراحية  األدوات  نفس  استخدام  نتيجة  اإلنسان  فى  باملرض 
ملرضى اجلاكوب.

البقاء لفرتة غري حمددة خارج اجلسم .. 5

 

'Benign' (normal) PrP-c  + the infectious 'scrapie form', PrP-sc ====> 
                   conversion of PrP-c to PrP-sc ====> spongiform encephalopathy
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طريقة انتقال املرض لألبقار
تغذية املاشية على مسحوق اللحم والعظم احملتوى على الربيون املسبب للمرض.

 أعراض املرض يف األبقار :-
متر  األعراض بثالث مراحل هى:

املرحلة األولي 
معدل عدوى منخفض والبقر املصاب ال يشكل تهديدا كبريا للبشر على هذا املستوى.

املرحلة الثانية
ويكون  جدا  عالي  العدوى  نقل  مستوى  على  ولكن  واضحة،  ليست  األعراض 
يشكل  املصاب  البقر  و   ، والدماغ  الشوكي  احلبل  من  كل  يف  جدا  عالي  الربيون 

خطرا على الصحة العامة.
املرحلة الثالثة 

األعراض واضحة جدا ويعقبه املوت .

فرتة احلضانة : 20شهرا إىل 15 سنه            

وحيث أن املسبب يصيب اجلهاز العصيب املركزي فتكون أعراض عصبية يف فرتة 

ترتاوح من شهر إىل 6 أشهر.

تغريات يف املزاج ) مثل العصبية أو العدوان أو اخلوف(.. 1

وتباعد . 2 مفاجئ  وسقوط  السري  أثناء  والرتنح  االتزان   عدم  حركية   اضطرابات 

القوائم وشلل األطراف اخللفية . 

الرفس وحماوله العض .. 3

اخلوف من دخول أماكن احلالبة ورفس اآلالت . . 4

اخنفاض يف إنتاج اللنب. . 5

فقدان يف وزن اجلسم على الرغم من استمرار شهيته.. 6
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ردود فعل مضطربة للمنبهات السمعية والبصرية .. 7

اخنفاض الرأس – تقوس الظهر – حركة غري عادية للسان وصرير األسنان .. 8

ينتهي املرض بوفاة احليوان .. 9

هل ينتقل املرض من بقرة اىل اخرى؟
طريق  عن  أخرى  اىل  بقرة  من  املرض  انتقال  على  علمية  براهني  توجد  ال 
التجارب ال  أو نقل األجنة .هذا وان  التلقيح االصطناعي  أو  أو املخالطة  التالمس 
تزال مستمرة بهذا اخلصوص و)رغم ذلك يتم حظر استخدام األلبان ومنتجاتها من 

األبقار املريضة(.
هل تصاب احليوانات األخرى باملرض؟ 

حدثت بعض احلاالت املرضية فى القطط املنزلية والربية فى حدائق احليوان 
وفى بعض أنواع الظبيان ويعتقد أن هذه احلاالت مرتبطة باستعمال أغذية ملوثة.

طريقة انتقال املرض لإلنسان
  مرض جاكوب فى اإلنسان ينقسم اىل :

النوع classical form  : ليس له أسباب معروفه النتقاله او حدوثه.  . 1
new form ( Variant-CJD)  2 .  النوع

• تنتقل العدوى من احليوان لإلنسان عن طريق األكل املباشر أو تناول دهون احليوان 	
أو اجليالتني املستخرج من جلد وعظم املاشية املصابة مبرض جنون البقر.
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• وقد سجلت بعض احلاالت املصابة بالعدوى عن طريق أدوات وأجهزة جراحية 	
يدخل يف تصنيعها انسجه حيوانية مريضة  أو أدوات جراحية مت استخدامها يف 

.V.Creutzfelt -jacob (CJD)  عالج مرضى مبرض جاكوب
• أو 	 املصابه  احليوانات  ألبان  طريق  عن  املرض  انتقال  اآلن  حتى  يثبت  مل 

مشتقاتها ، ورغم ذلك يتم حظر استخدام األلبان ومنتجاتها.
األعراض فى اإلنسان :

: V.Creutzfelt -jacob (CJD)  ختص االصابة مبرض
فرتة احلضانة : ملرض اجلاكوب أكثر من 10 سنوات

األعراض األولية : تظهر على شكل فقدان التوازن والقلق واضطراب النوم.
 - العضلية  التشنجات   -  )AL Zheimer, disease( اخلرف   : األخرية  املراحل 
حالة  يف  يدخل  ثم   Myoclonus العضلية   السيطرة  فقدان   - الذاكرة  اضطراب 

إغماء  Comma  تفضي اىل موت.
االحتياطات الواجب اختاذها لتجنب انتقال املرض  من احليوان اىل اإلنسان:- 

بالنسبة لألغذية: 
التخلص من حاالت مرض جنون البقر فى البلدان التى بها املرض عن طريق :

الكشف على احليوانات قبل الذبح.. 1
التحكم فى ظروف االسترياد عن طريق:. 2

• إحكام السيطرة على املنافذ 	
• للتأكد من 	 بالفحص واالختبار  الواردات  اختاذ اإلجراءات احملجرية على 

سالمتها وخلوها من املسببات املرضية.
• وحدودها 	 البالد  ومنافذ  معابر  جبميع  املنتشرة  البيطرية  احملاجر  تعمل 

كصمام امان ملنع    تسرب اى مسببات مرضية.
حظر استرياد املواد اخلطرة )املخ- النخاع الشوكى( التى تستخدم فى تصنيع . 3

املواد الغذائية. 
حظر تغذية احليوانات على Meat & Bone Meal  (MBM) )أغذية العظام . 4

واللحوم ( مثل إضافات األعالف التى حتتوى على حلم وعظم )بروتني حيواني(.
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التشخيــص فى احليوان: 
 ال توجد طريقة تشخيصية متاحة الستخدامها فى عينات احليوان احلى أو اى 
تشخيص  عمل  ميكن  انه  رغم  للمرض   واضحة  أعراض  ظهور  قبل  أخرى  طريقة 

مبدئي مبنى على األعراض وتاريخ احلالة والتشخيص .
طريقة اخذ العينة :

  

                                 

2

3

5

1

4

6
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1. الفحص امليكروسكوبي للخاليا املخ )اهليستوباثولوجى( :

ترى فقط فى املخ عند املوت حيث تظهر التغريات فى املادة الدماغية الرمادية  

بشكل فجوات ثم اضمحالل فى اخلاليا العصبية.

(spongiform changes   - neuronal vacuolation - neuronal degeneration- gliosis).

 Gray matter فجوات يف سيتوبالزم اخلاليا العصبية و أنسجة املادة السنجابية (
تشبه التكوين األسفنجي(

•	 Histological Findings on Post Mortem الفحص اهلستوباثولوجى        
•	 Astrocyte	infiltration.	
•	 Perivascular	 fibrils	 of	 amyloid	 in	 which	 PrPsc	 can	 be	

demonstrated by immunostaining and Congo red bifringence 
•	 Vacuolation of the neurones and neuronal ground substance in 

cerebella/cortex
2.  اختبار الصبغ الكيميائى املناعى لالنسجه:

Immunohistochemical staining technique
 mono clonal antibodies أجسام مضادة وحيدة  وإنتاج  وحديثا مت حتضري 
هذه  استخدام  مت  وقد  واملرضى  الطبيعى  الربيون  بروتني  بني  التفريق  تستطيع 

األجسام املضاده لتأكيد فحص اهلستوباثولوجى .
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• ميكن الكشف عن هذه الربيونات املوجود فى اللحوم وبهذا تستطيع البلدان 	

مراقبة اللحوم املستوردة لضمان خلوها من املرض.

3. االختبارات السريعة:

• 	    Western Blot technique اختبار بقعة ويسرتن

• 	   ELISA test اختبار االليزا

العــالج 
تسبب  ما  وغالبا  اآلن  حتى  لقاح  أو  عالج  هلا  اليوجد  األمراض  هذه  االنسان:  فى 

الوفاة    فى اإلنسان  بعد 13 شهر من ظهور األعراض.

فى احليوان : املرض من األمراض اليت جيب اإلبالغ عنها، وهو مرض مميت وال 

جيب عمل اى حماوالت عالجية.

اخلطة التى وضعتها اهليئة مستقبال لوضع املوقف الوبائى ملصر باخلريطة العاملية 

-: Negligible إىل  Undetermined ملرض جنون البقر من الوضع الغري حمدد

 أوال: وضع خطة للرتقب والرصد ملرض جنون البقر ضمن األنشطة التى تقوم بها 

اهليئة العامة للخدمات البيطرية ملكافحة األمراض الوبائية الوافدة والتى ميكن أن 

تتعرض هلا مصر مستقبال.

ثانيا: إجراء التقصي سواء نشط أو سليب والذي تقوم فيه املديريات البيطرية باالتي:

االعراض واحلاالت التى جيب االبالغ عنها ان وجدت الستكمال التقصى السلبى :

• أعراض عصبية وغالبا ال تستجيب للعالج.	

• تغيريات فى سلوك احليوان وعدم االتزان .	

• أعراض عصبية متزايدة غري مميزة ملرض معدى.	
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• الذبح 	 حاالت   ( هلا  االنتباه  جيب  للمرض  مميزة  غري  بأعراض  املصابة  األبقار 

البقرة   - االتزان  وفقدان  الضعف  حاالت   – أسباب  بدون  –موت  االضطراري 

. ) fallen stock   القطعان اجملهدة -  downer cow  الراقدة

• وغري 	 املقارن  التشخيص  اجراء  من  االنتهاء  بعد  استبعادها  مت  التى  احلاالت 

معروفة السبب.

اخلطوات املتبعة فى حالة االشتباه )التشخيص املقارن(:

استبعاد مجيع األمراض التى تتشابه مع مرض جنــــون البقـــــــر بعمل التشخيص املقارن 

مثل  )مرض السعار- نقص املاغنسيوم- الليسرتيوزيس- التسـمم بالرصاص - مرض الكيتوزية 

 brain edema- metabolic encephalitis- cerebro cortical-العصيب–األورام

)necrosis- polioencephalomalaci

: Rabies 1- داء الكلب

• هو مرض فريوسي يسبب التهاب حاد يف الدماغ ويصيب احليوانات ذات الدم 	

ينتقل من فصيلة إىل أخرى - من  أنه  . وهو مرض حيواني املنشأ أي  احلار 

الكالب إىل اإلنسان مثاًل -  وينتقل غالبًا عن طريق عضة من احليوان املصاب.

• للوفاة عندما يصيب اإلنسان مبجرد ظهور األعراض إال يف 	 يؤدي داء الكلب 

حال تلقيه الوقاية الالزمة ضد املرض ، وهو يصيب اجلهاز العصيب املركزي مما 

يؤدي إىل إصابة الدماغ باملرض ثم الوفاة.

• ينتقل فريوس داء الكلب إىل الدماغ عرب األعصاب احمليطة ، وغالبًا ما تستغرق 	

فرتة حضانة املرض عدة أشهر حسب املسافة التى يستغرقها لوصول الفريوس 

العصيب  للجهاز  الفريوس  بالظهور مبجرد وصول  األعراض  تبدأ  للجهازالعصبى 

املركزي وال ميكن معاجلة العدوى ويؤدي غالبًا إىل الوفاة خالل بضعة أيام.
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• بعد ظهور أول األعراض فإّن الوفاة حتدث يف الفرتة من ) 2-10( أيام .	

• 	.RNA مرض فريوسي حيتوي علي احلامض النووي

• يتم التشخيص باستخدام PCR أو زرع فريوسي لعينات من الدماغ بعد الوفاة 	

• يشتمل الدماغ على أجسام تدعى أجسام النيغري Nigri bodies، وميكن عن 	

من   %80 فى  تتواجد  لكنها   ،%100 بنسبة  الكلب  داء  عدوى  تشخيص  طريقها 

احلاالت فقط.

• اإلصابة غري مرتبطة بسن معني .	

2- الكزاز )Tetanus( أو)التيتانوس(

• مرض بكتريي حاد ينتج عن تلوث اجلروح وتلوث السرة عند قطع احلبل السري 	

أثناء الوالدة باجلراثيم اليت تبدأ بالنمو موضعيا يف اجلرح نفسه، وتنتج مسا قويا 

ميتصه اجلسم ويؤدي إىل تقلصات مؤملة يف العضالت وتقلص يف عضالت الفم 

وتشنجات متوترة.

•  ال ينتقل مباشرة من مصاب آلخر. 	

• فرتة احلضانة ترتاوح من أربعة أيام إىل ثالثة أسابيع )واملتوسط هو عشرة أيام(.	

3 - الليسرتيوزيس        

الشهية  بفقدان  يتميز  انه  املركزي حيث  العصيب  اجلهاز  يصيب  بكتريي      مرض 

وارتفاع يف درجة احلرارة و امليل الي العزلة و اضطرابات حركية ) احليوان يدور 

حول نفسه يف دائرة ( ويسمي »Circling Disease« ،كما حيدث سيالن يف اللعاب 

وشلل يف الوجه وإجهاض و والدة حيوانات ميتة والتهاب يف املخ  .

 أكثر شيوعا يف احليوانات األصغر سنا )1-3 سنوات ( ميكن أيضا أن يسبب التهاب 

الضرع يف األبقار  ،  حتدث الوفاة يف غضون) 2-3 أيام (بعد ظهور األعراض.
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4  -  نقص املاغنسيوم
بعيد  الرعي  إلي  ويؤدي  للحيوان  الغذاء  يف  املاغنسيوم  نقص  نتيجة  حيدث 
عن القطيع ، ارق ، وترنح للحيوان ويكون منفعل وعدواني ويصاحب ذلك سقوط 
اي  بدون  احليوان  ينفق  احلاالت  بعض  التشنجات ويف  بعض  مع وجود  احليوان 

أعراض قبل الوفاة .

يتم العالج حبقن مركب من الكالسيوم واملاغنسيوم حتت اجللد 
- ميكن أن حيدث هذا املرض يف كل من سالالت األبقار املنتجة للحوم واأللبان. 

• احلبوب 	 حماصيل  أو  العشب  رعي  على  غذائها  فى  تعتمد  التى  احليوانات 
اخلضراء دون أي مكمالت القش. 

• تغيري مفاجئ فى نوع التغذية	
•  زيادة نسبة  النيرتوجني و / أو البوتاسيوم فى األمسدة املستخدمة فى الرعى.    	

5  - التسمم بالرصاص
• عالمة 	 أول  وغالبًا   ، الرصاص  علي  حيتوي  الذي  الدهان  حلس  نتيجة  حيدث 

للتسمم بالرصاص هى وجود حاالت وفاة وخاصة جبوار السياج . 
• ويف حالة عدم الوفاة حيدث ضمور يف اجلهاز العصيب املركزي حيث تتوقف 	

احليوانات عن الرعي وتتحرك بال هدف وأحيانا ما تكون عمياء ، وتصل األعراض 
الي الغيبوبة واملوت .

•  يف بعض احلاالت تكون هذه االعراض مصحوبة بتشنجات العضالت اليت قد 	
تكون أكثر وضوحا حول الوجه واألذنني واجلفون ولكن ميكن أن تشمل أي 

منطقة من اجلسم مع حدوث شلل يف اللسان.
6- مرض الكيتوزية العصيب 

حيدث يف األبقار ذات اإلنتاج العالي لأللبان مع فقر يف نوعية الغذاء ، وحيدث 
عادة قبل الوالدة أو بعد الوالدة فى خالل شهر ، وتكون نتيجة نقص السكر يف الدم 

ويف أنسجة اجلسم .
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قد تصاب االبقار بالعمي وتتحرك بدون هدف يف دوائر وتقوم بلحس جسمها بلسانها.  

ميكن الكشف عن هذا املرض  عن طريق وجود ketone bodies  يف الدم واللنب 

والبول للحيوان املصاب .

•  تقل الشهية وإدرار احلليب والوزن.	

• وجود رائحة كرائحة األستون تنبعث من الفم .	

أعراض الكيتوزية العصبية :

• هياج فجائي مع سري دائري متأرجح واحلركة بدون هدف واضح .	

• رجفان خفيف و تشنجات.	

يتم العالج بأخذ ال  glucose  يف الوريد .

االجراءات احملجرية التى تتخذها
اهليئة  العامة للخدمات البيطرية فى االسترياد 

إصابات  وجود  الغري معروف  الدول  املشفاه من  البقرية اجملمدة  اللحوم  استرياد  أوال: شروط 

( Undetermined &Controlled BSE  ( باملرض بها وتضع برامج للسيطرة عليه

أن تكون اللحوم واردة من أبقار اليتجاوز عمرها مثانية وأربعون شهرا.. 1

2 ..BSE أن تكون اللحوم من قطعان ابقار من مناطق مل يسجل بها مرض جنون البقر

اللحوم البقرية اجملمدة املشفاه تكون من األرباع األمامية واخللفية وان يتم . 3

نزع األجزاء العالية اخلطورة   Specified Risk Materials ( SRM ( بكفاءة.

اللحم . 4 مسحوق  استخدام  حظر  قرار  بعد  ولدت  حيوانات  من  تكون  اللحوم 

والعظم فى العالئق املستخدمة لتغذية األبقار.

وجود نظام لتسجيل وترقيم وتتبع احليوانات )دولة التصدير جيب أن تتبع نظام . 5

اإلرشادية  للخطوط  وفقا  واملعدية  الوبائية  لألمراض  واملتابعة  للسيطرة  صارم 
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للمنظمة الدولية لصحة احليوان(.
أن تكون اللحوم واردة من جمازر مت معاينتها واعتمادها من قبل اهليئة العامة . 6

للخدمات البيطرية ويتم الذبح بها طبقا للشريعة اإلسالمية )ال يتم معاملة احليوان 
قبل الذبح بإحدى طرق اإلدهاش(.

االلتزام باملواصفات القياسية املصرية.. 7
ثانيا :شروط استرياد العجالت العشار من الدول 

Undetermined &Controlled BSE

أن تكون العجالت اليت يتم تصديرها إىل مصر ولدت ومت تربيتها بدولة املنشأ .. 1
أن تكون أعمارها ال تزيد عن 28 شهر عند االسترياد وأن تكون فرتة احلمل من . 2

5-7 شهور.
األبقار من مزارع وقطعان خالية من األمراض الوبائية واملعدية خاصة األمراض . 3

اإلنتاجية.
أن تكون من مزارع وقطعان مل يسجل بها مرض جنون األبقار ملدة 8 سنوات . 4

متتالية سابقة على التصدير.
أن تكون من أمهات ولدت بعد قرار حظر تغذية احليوانات على بروتني حيواني . 5

ومر على والدتها 8 سنوات.
اهليئة يف حالة تسجيل أى . 6 بإخطار  بالدولة املصدرة  البيطرية  السلطات  تلتزم 

إصابة مبرض جنون البقر يف القطعان اليت مت تصديرها إىل مصر.
يتم حجر الرسالة بعد وصوهلا إىل ج.م.ع باحملجر البيطرى املعاين واملعتمد . 7

من قبل اهليئة العامة للخدمات البيطرية والكائنة فى )                         ( فرتة 
احملجر القانونية ،وتوضع حتت إشراف اهليئة العامة للخدمات البيطرية حلساب 
شركة .................0على ان يتم إجراء الفحص املعملى ضد األمراض اآلتية 
بعد ظهور  اال  اإلفراج  السل(،واليتم  الربوسيال-  األزرق-  اللسان  )الليكوزيس- 
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النتائج املعملية وثبوت سلبيتها.

العامة . 8 اهليئة  قبل  من  احملددة  والتعليمات  الشروط  من  يستجد  مبا  االلتزام 

للخدمات البيطرية.

ثالثا:شروط استرياد احليوانات احلية للذبيح الفوري
 Undetermined & Controlled BSE

يسمح بإسترياد عجول حية للذبيح الفوري بشرط أال يزيد العمر عن 24 شهر وال . 1

يقل عن 300 كيلوجرام ويتم ذحبها قبل بلوغها سن 30شهر.

البقر ملدة 8 سنوات . 2 بها مرض جنون  وقطعان مل يسجل  مزارع  تكون من  أن 

متتالية سابقة على التصدير .

أن تكون من أمهات ولدت بعد قرار حظر تغذية احليوانات على بروتني حيواني . 3

ومر على والدتها 8 سنوات.

وجود نظام لتسجيل وترقيم وتتبع احليوانات )دولة التصدير جيب أن تتبع نظام . 4

اإلرشادية  للخطوط  وفقا  واملعدية  الوبائية  لألمراض  واملتابعة  للسيطرة  صارم 

للمنظمة الدولية لصحة احليوان(.

رابعا:شروط استرياد اجليالتني والكوالجني طبقا لتصنيف الدول ملرض جنون البقر:

يسمح باسترياد اجليالتني والكوالجني من اجللد من دول

 Undetermined & Controlled BSE 

يسمح باسترياد اجليالتني والكوالجني من اجللد والعظم فى حالة الدول املصنفة 

Negligible BSE.
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List of Abbreviations
BSE                    Bovine spongiform encephalopathy

CJD                    Creutzfeldt-Jacob Disease

MBM                  Meat and bone meal

OIE																					Office	International	des	Epizooties

TME                   Transmissible mink encephalopathy

TSE                     Transmissible spongiform encephalopathy

VCJD                  Variant Creutzfeldt-Jacob Disease

WHO                  World Health Organization 

SRM																				Specified	Risk	Materials	
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