
  دیالىالمستشفى البیطري /البیطرةدائرة 
المختبر البیطري /  

كریم طالب حمود.د      
 ماجستیر طب بیطري



NECROPSY 

 اونسیج  لمف او دم كان سواء عضو من نموذج اخذ یعني
 قلب, رئة, امعاء, كبد یعني والنسیج

 من ..الخ,لمفاویة عقدة,معدة,مبیض,رحم,خصیة,دماغ,كلیة,
 التأكد لغرض للمختبر الرسالھ االمكان قدر حدیثا میت حیوان

 مجمدة ولیست باردة النماذج ترسل ان ویجب الھالك سبب من
 او تسمم حالة حتى او اخر مرض اي او معدي مرض كان سواء

 او حكومیة جھة من اخبار ورود بعد العدلي الطب لغرض
 مجموعة او لحیوان الموت سبب على للوقوف البلد من مواطن

 انتشار على السیطرة ھو النھائي والھدف ما منطقة في حیوانات
 نوعیة عن السلطات وابالغ حركتھ تحدید االقل على او المرض
 التھیؤ لغرض العالمیة العلمیة المراجع وكذلك بالتحدید المرض

 وكذلك المناسب اللقاح لتحدید تصنیفھ ومحاولة المرض لھذا
 الحیوي االمن متطلبات تطبیق خالل من لھ االمثل العالج

 القضاء لحین المرض ھذا تطور خطوات متابعة في واالستمرار
االخرى المناطق نحو امتداده على السیطرة او علیھ  



 



(NECROPSY (الالخطوات الرئیسیة لعمل   

 تحدید لغرض جدا ضروري الحالة تأریخ معرفة ان )case history(الحالة تاریخ اخذ ـ1
 واعمار  الھالكات عدد ومنھا االسئلة طرح في التمعن طریق عن وتتم الحالة وتشخیص
 بعضھا عن الحقول تقارب ومدى واماكنھ الرعي وطریقة وصنفھا ونوعیتھا الحیوانات

 تم جدیدة حیوانات توجد وھل الھالك قبل الحیوان على ظھرت التي واالعراض البعض
 میاه توجد ام دیمي ھو ھل المرعى وكذالك المستخدمة االعالف ونوع المنطقة في شرائھا
 والعالجات اللقاحات ونوعیة التربة نوعیة وكذا والنامیة المزروعة النباتات ونوع جاریة

 مع المربین وعالقة للمربي الثقافي والمستوى المعالج الطبیب ومستوى المستخدمة
 في شخص یوجد وھل الشرب في المستخدمة المیاه ونوعیة العالج یعطي ومن بعضھم
 توجد وھل, الھالكة الحیوانات وضع ومكان البلد خارج تعمل كبیرة عربة لدیھ المنطقة
 استخدام تم وھل الطقس ومعرفة الدوریة القطعان حركة عن والسؤال كثیرة سائبة كالب

 االسئلة فتتم العدلي الطب حاالت في اما.  بالطائرات الرش مثل واسع شكل على مبیدات
 مثل المستخدمة واالدوات العاملین تعقیم عن السؤال الدواجن وفي.  االنیة الحالة وفق

 رحیمة بطریقة اومقتول میت الحیوان ھل وكذالك .وغیرھا االقفاص



 فحص الحیوان . 2
یلبس ان علیھ یجب اذ النماذج بأخذ القائم الشخص بحمایة االھتمام یجب الحیوان بفحص البدء قبل 

  واالشخاص االطفال وابعاد والمالبس االیدي وتعقیم وكفوف وكمامات بدلة من الواقیة المالبس
 یجب اذ الحیوان موت على مر الذي الزمن من التأكد وكذالك  الحیوان تواجد مكان من االخرین

 من دم وجود من والتأكد بعد عن الحیوان معاینة یجب بعدھا. المتفسخ للحیوان نماذج اخذ عدم
 وھذه ال ام متخثر ھو ھل الدم ونوعیة االذان او االنف او المخرج مثل الخارجیة الفتحات

 الحالة ھذه ففي )anthrax(باالنثراكس مصاب یكون قد الحیوان كون من للتأكد تجرى الخطوات
 4عدد االذن من دمویة مسحة اخذ ویمكن مطلقا بفتحھا الیسمح اذ الجثة من جدا الحذر یجب

 اصابتھا من التأكد وبعد وغیرھا تعقیم من الالزمة االتیاطات اخذ بعد المثیلي بالكحول وتثبیتھا
 افراد ومعالجة االصابة منطقة حول صارمة اجراءات واتخاذ الجثة حرق یجب المرض بھذا

 فیتم خطرة غیر الجثة كون حالة في اما.احترازیة كخطوة بالبنسلین الحیوان تملك التي العائلة
 او سحجات او اصابات عن والبحث عامة بصورة الجلد فحص فیتم اعتیادیة بصورة معھا التعامل

 المخاطیة االغشیة فحص یتم ثم.  بانواعھ جرب او نغف او قمل او قراد من خارجیة طفیلیات
 اي او  مزرق ام محتقن ام اصفر ام باھت ھو ھل اللون نوعیة عن والتحري واالنف والفم للعیون
  من داخلھا في وما االذان فحص یتم بعدھا. بالتقریر المالحظات كل تدوین ویتم اخر شيء

 وفحص واالرجل  القضیب او الخصیة او الضرع فحص یتم ثم اخر شيء اواي ورم او افرازات
 ورم یوجد وھل ال ام تورم یوجد ھل والمفاصل الحوافروالذیل وكذالك للطیور بالنسبة لیونتھا
 عن العمر وتحدید وحالتھا االسنان مالحظة,المفتوحة االماكن في الجلد لون وكذالك الجلد تحت

 یوجد وھل االسنان مالحظة.ال ام بالجلد جفاف یوجد وھل للحیوان البدنیة الحالة فحص.طریقھ
 سحجات حتى او قلع او تكسر یوجد ةھل  فیھا طبیعي غیر شيء



:                                فتح الجثة  .3  
كونھا من الشخصیةوالتأكد بالحمایة الخاصة المالبس لبس یجب الجثة بفتح بالتفكیر البدء قبل 

 مطلقا فتحھا عدم یجب الحالة ھذه ففي )anthrax(بال باصابتھا شك یوجد اذا او ال ام متفسخة
 جیدة بصورة وحفضھا المثیلي بالكحول وتثبیتھا 4 عدد االذن من دمویة مسحة باخذ واالكتفاء

 فتوضع ذالك   غیر الجثة كون حالة في اما الخطورة عالمة علیھا مؤشر خاصة وبعلبة
 وبعدھا الیسرى للرجل القطع ویتم وحادة معقمة ادوات باستخدام فتحھا ویتم الیسرى جھتھا على
 اوالنزف االزرقاق او االحتقان مثل الجلد تحت تغییرات ایة مالحظة مع وبصورجیدة الیمنى الید

 اتمام فعند الداخلیة االعضاء تمزیق الیتم حتى وبحذر االضالع تحت شق فتح یتم بعدھا  النقطي
 اخذ یجب اللون في تغییر اي او جراحة  فیھا وجدت فاذا البریتون سوائل مالحظة یجب الفتح
 وكذالك. االمر تطلب ان الزرع او البكتیري الفحص لغرض نظیفة سرنجة في مل5 االقل على
 بین التصاقات او تمزق او سرطانیة اورام او مائیة اكیاس وجود حالة في مالحظة ایة تدوین یجب

 من التأكد بعد. تدون ان یجب طبیعیة غیر رائحة توجد اذا او اللون في تغییر اي او االعضاء
 وقبل والمريء اللسان ثم ومن. حذر بكل والقلب التنفسیة االعضاء نبدأبازالة  االعضاء كل وضع

 وتركیبھ ولونع السلیم العضو بشكل تامة ومعرفة خبرة الفاحص لدى  یكون ان یجب شيء كل
  ووصف الكبد ازالة یتم بعدھا. فیھ طبیعیة غیر تغییرات اي وصف من لیتمكن وراثحتھ التشریحي

 او ماثیة اكیاس فیھ توجد ھل او صلب ھو ھل والملمس اللون مثل وجدت ان علیھ تغیییرات اي
 مثل البولیة االعضاء ازالة یتم بعدھا  جیدا ووصفھ وجد ان الصفراء كیس ومشاھدة احتقانات

 یتم شيء واخر  والقضیب الرحم مثل التكاثریة االعضاء ازالة وبعدھا  والمثانة والحالب الكلى
 الحذر ویجب  منھ الخلفي الجزء في مثلث شق بعمل وذالك خاصة بطریقة ویتم الدماغ ھو رفعھ

 مع التعاون یجب المضبوط وللتقیییم الكلب داء ضد التلیح یجب اي كلب الحیوان كان اذا حالة في
   الفائدة لتعمیم الجامعات مع حتى او والباثولوجي بالبیلوجي اختصاصیین



النماذج                ارسالكیفیة   
 عملیة التعامل مع النموذج بفن  اوصف اناستطیع 

كبرى  فقد یكون النموذج یمثل  اھمیةالتعامل لما لھ من 
حالة مرضیة نادرة ومفیدة للباحث وقد ال تتكرر مرة 

فقبل ,وقد تكون دلیل مھم حول حالة معینة   اخرى
 اوالنموذج یجب معرفة كیفیة اخذ النموذج  ارسال

اخذ فھب تعتمد على نوع العضو المراد ,النسیج 
 النموذج منھ 
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