مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية األصيلة

King Abdul Aziz Arabian Horse Center

بديراب

at Dirab

القسم البيطري ورعاية الخيل

Veterinary Department

خناق الخيل ( حمى الخيل ) strangle
وهو مرض وبائي حاد يصيب الخيل ويتميز بالتهاب حاد في اعلى الجهاز التنفسي و ارتفاع في درجة الحرارة
و فقدان الشهية و خراريج في الغدد الليمفاوية في اعلى الجهاز التنفسي

السبب*:
نوع من البكتيريا الموجبة Streptococcus Equi

*طرق العدوى*:
المصدر األساسي للعدوى هو االفرازات االنفية او اللعاب من الحيوانات المصابة
و تتم االصابة عن طريق الشم او البلع لمواد ملوثة بالمرض.

*االعراض*:
 فترة حضانة المرض من  41 – 3يوم بمعدل انتشار  % 411و معدل نفوق % 41 – 3و الفترة الزمنية للمرض من بداية ظهور األعراض إلى الشفاء
تتراوح من  3 – 2اسابيع
 المرض يظهر فجأة و يتميز بحمى  11 – 3.93درجة مئوية و هدوء و فقدانالشهية مع إفرازات أنفية .
 بمرور الوقت يظهر سعال و تتغير االفرازات االنفية الى افرازات صديدية زيادة حجم الغدد الليمفاوية submandibular or retropharyngeal LNو تكون مصحوبة بورم ملئ بالسوائل (اوديما) .و يمكن انفجار الغدد الليمفاوية
داخليا او خارجيا خالل اسبوع
 في المراحل المتطورة من المرض يمكن للبكتيريا ان تنتشر في باقي اجزاءالجسم و تصيب الغدد الليمفاوية و باقي اعضاء الجسم مثل الكبد و الكلى
و الطحال
 في الخيل كبيرة السن يحدث المرض بصوره خفيفة ال تتعدى الحمى و التهابفي الحلق و غالبا ال يحدث خراريج في الغدد الليمفاوية.

*امراض مشابهة*:
 -4االلتهاب الرئوي الفيروسي  Equine viral rhino pneumonitisال يحدث زيادة في حجم الغدد
الليمفاوية
 -2انفلونزا الخيول  Equine influenza :ال يحدث زيادة في حجم الغدد الليمفاوية.
*العالج*:
 -4الخيل المصاب البد من عزله مع راحة كاملة.
 -2تطهير اماكن االفرازات االنفية .
 -3حقن مضاد حيوي مناسب مثل البنسلين لمدة  3ايام  21111حدة دولية  /كجم من وزن الخيل.
 -1اعطاء مضاد التهاب و خافض للحرارة.
 -3في حالة تطور المرض و زيادة حجم الغدد الليمفاوية يمكن حث اماكن التورم على النضوج حيث يمكن فتحها
و تصفية الخراج كالعادة و في هذه الحالة البد من وقف المضاد الحيوي ألنه يؤخر عملية نضوج الخراج.
 -6عند ظهور أعراض المرض على مجموعة من الخيل يستحسن عزلها مع عدم إعطائها مضادات حيوية
و يمكن فقط إعطاء مضادات االلتهاب و خافض حرارة و متابعة تطور المرض مع تخصيص أدوات و و عمالة
خاصة ال يتم اختالطها بالعمالة األخرى.
*الوقاية*:
الخيل المصابة البد أن تعزل على األقل لمدة  6أشهر مع استخدام أدوات و عمال مخصصينعزل الخيل الجديدة قبل دخولها للمزرعة لمدة  1 – 3أسابيع على األقلالتحصين البكتيري باستخدام  Equibac IIاو  Strepvaxعند عمر  42أسبوع و يليه جرعتين أخريين عندعمر  43و  41أسبوع ثم جرعة كل عام
-األم المحصنة تنقل المناعة إلى الجنين حتى الفطام

الخيل المصابة تكتسب مناعة دائمة
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