بعض األمراض الجلدية الشائعة في الخيل العربية
 -1الخدوش ( ) SCRATCHES
فواصل في الجلد تؤدي إلى التسبب في بقع بكتيرية
و  /أو فطرية متقشرة ،وفقدان الشعر ،والتهاب في الساقين
وتدعى الخدوش ( حمى الطين) .و تؤدي إلى الحساسية
و تهيج الجلد ،و قد تؤدي إلى (جرب ساق الخيل)،
والتشوهات في قدم الجواد مع األوعية اللمفاوية.
و من أسباب حدوثها تعرض الحصان ألماكن طينية و رطوبة
باستمرار أو في بعض األحيان أثناء العناية اليومية بالحصان
عن طريق استحمامه وال يتم تجفيفه جيدا مما يؤدي إلى ظهور
أعراض االلتهابات و األمراض الجلدية.

الوقاية:
 -1عدم تعرض الحصان لألرضيات الطينية أو الرطبة
 -2التأكد من نظافة الحصان جيدا ً و خصوصا ً خالل
العناية اليومية

العالج:
الخطوة  :1تنظيف المنطقة المصابة.استخدام منظف (مطهر).
مثل األيودين (بيتادين)
الخطوة  .2ترك مكان اإلصابة حتى يجف أو عن طريق
استخدام منشفة نظيفة لتجفيف المنطقة ،ولكن احذر التدليك الزائد ألنه يمكن أن يسبب المزيد من االحمرار.
الخطوة  :3وضع مرهم مضاد حيوي و مرهم مضاد لاللتهاب في المناطق المصابة ( مثل FUCIDIN
 ) OINTMENTو هو متوفر في الصيدليات.
الخطوة  :4كرر العالج لمدة من  7إلى  14يوم مع إبقاء المنطقة المصابة نظيفة.

 -2الثآليل ( ) WARTS
تتكون الثآليل بسبب فيروس الورم الحليمي الخيلي ( ) EQUINE PAPILLOMA VIRUS
وغالبا ما ينتشر في الخيل الصغيرة (األمهار).
عادة تظهر الثآليل على المخطم والشفتين
و تكون مدته من  06إلى  166يوم و من ثم
يختفي من تلقاء نفسه و تتكون مناعة طبيعية
لدى الجواد.
الثآليل معدية وتنتشر عن طريق االتصال
المباشر مع الخيل المصابة.

الوقاية:

 -1التأكد من نظافة االسطبالت جيدا ً.
 -2عزل الجواد المصاب عن بقية الخيل
و استخدام معدات و عالفات خاصة به

العالج:
 -1عادة ما تختفي من تلقاء نفسها.
 -2يمكن استشارة الطبيب البيطري
والذي عادة يمكنه استئصالها جراحيا ً.

 -3القوباء الحلقية ( ) RINGWORM – FUNGAL DERMATITIS
و هي عبارة عن مرض جلدي يسببه نوع من الفطريات و هو من األمراض المعدية للخيل و يكون له شكل دائري
مع سقوط الشعر في األماكن المصابة.
و غالبا ً ما تظهر في أماكن وضع السرج
و الرشمة و تظهر بقع صلعاء ملتهبة و عليها
قشور و تكون واحدة او اثنين و لكن سرعان
ما تنتشر في اماكن كثيرة من جسم الحصان.

الوقاية:
 -1تأكد من بقاء جميع الخيل بصحة جيدة
 -2الخيل المصابة تعزل تماما ً عن بقية
الخيل
 -3عند إحضار خيل جديدة يجب ان تبقى
منعزلة عن الخيل المقيمة باإلسطبل
للتأكد من خلوها من األمراض
 -4عدم استخدام معدات التدريب أو
األدوات الخاصة بالجواد المصاب
لحصان آخر.

العالج:
-1
-2
-3
-4

من شكل العدوى الفطرية على الجلد يسهل جدا ً تحديد المرض.
ان أمكن يستحسن استشارة الطبيب البيطري و الذي سيقوم بدوره بفحص الجلد و كشط األماكن المصابة
و في بعض األحيان حلق األماكن المصابة و ما حولها.
وضع مضادات الفطريات على األماكن المصابة و غسل الجواد بالعالجات الخاصة المضادة للفطريات
غسل جميع ادوات الجواد و االسطبل الخاص به بمضادات الفطريات لمنع انتشار العدوى و ارتداء
القفازات خالل فترة العالج و الحرص على عدم تمرير العدوى لألشخاص أو الخيل األخرى.

 -4حساسية الحشرات ( ) INSECT HYPERSENSITIVITY
الحشرات الصغيرة ،مثل البعوض والنمل ،ومجموعة متنوعة من الذباب ،يمكن أن تسبب مشاكل كبيرة لبشرة
الخيل .مثل فرط الحساسية وهي ردة فعل تحسسية ،وعادة لعاب حشرة العض ،و هي أحد األعراض الجلدية
األكثر شيوعا في الخيل و خصوصا ً في فترة الصيف.

الوقاية:

 -1رش المبيدات الحشرية التي تقضي على البعوض و الذباب و خصوصا ً عند الفجر و الغسق
 -2الصيانة الدورية لإلسطبالت و إزالة مخلفات الخيل و عدم ترك مياه راكدة يقلل من أعداد الحشرات

العالج:
-1
-2
-3
-4

إعطاء جرعات متناقصة من الكورتيزون لتخفيف االلتهاب.
إعطاء مضادات الهيستامين.
يمكن إعطاء أوميجا  3لزيادة مناعة الجلد و تقليل االلتهابات.
استشارة الطبيب البيطري.

 -5حكة العرق ( ) SWEET ITCH
و تعرف أيضا ً باسم االكزيما الصيفية و تسببها لدغات البعوض و خصوصا ً في منبت ذيل الجواد مما يؤدي إلى
حك الجواد لذيله و يسقط الشعر و قد تظهر القشرة و بعض التقرحات
و يمكن ان ينتج عنها بعض التشوهات

الوقاية:
 -1رش المبيدات الحشرية التي تقضي على البعوض و الذباب
و خصوصا ً عند الفجر و الغسق
 -2الصيانة الدورية لإلسطبالت و إزالة مخلفات الخيل
وعدم ترك مياه راكدة يقلل من أعداد الحشرات
 -3استخدام نوع معين من غطاء الخيل مصنوع خصيصا ً لتفادي
لدغات البعوض و الحشرات و هو أيضا ً مصمم لالستخدام
خالل فترات الصيف

العالج:
ال يوجد عالج فعال لحكة العرق و لكن ينصح باستشارة
الطبيب البيطري و الذي قد يصف مضاد حيوي موضعي
و بعض مضادات االلتهاب.

إعداد
د .باسم بدر
قسم البيطرة و رعاية الخيل

