القضاء على اإلصابة بالديدان الكبدية (الفاشيوال)

يف اجملرتات الكبرية مبحافظة البحرية وطرق محايه اإلنسان
((البحرية خالية من الديدان الكبدية ))6102

يعترب قطاع اإلنتاج احليواني من أهم القطاعات اإلنتاجية الرئيسية يف البنيان االقتصادي املصري،
كما أنه من القطاعات املهمة يف الدخل الزراعي املصري ،لذا فإن تطوير هذا القطاع يعد أمرا ضروريا
ملتخذي القرار لتحقيق األهداف التنموية املرجوة يف املرحلة القادمة.
ومن خالل املسح البيطري بالقوافل البيطرية العالجية اليت أجريت بواسطة كلية الطب البيطري
جامعة دمنهور بالتعاون مع مديرية الطب البيطري باحملافظة من عام  8002اىل  8008تبني أن أهم
معوقات تنمية الثروة احليوانية مبحافظة البحرية كربى حمافظات مصر هي كاالتي -:
 -0اإلصابة بالديدان الكبدية(الفاشيوال) يف احليوانات واليت تسبب خسائر اقتصاديه عالية جدا
تقدر مباليني اجلنيهات سنويا حيث انها تسبب تليف الكبد والقنوات املرارية وانسدادها
واصابة احليوان بأعراض الصفراء الذي جيعل لون اللحوم غري صاحلة لالستهالك األدمي
باإلضافة الي نقص الوزن واالنتاج من اللحوم وااللبان ،وقد قدرت اخلسائر الناجتة عن اصابة
املاشية واالغنام بالديدان الكبدية يف مصر بنصف مليار جنية نتيجة فقد حوالي  %00من
انتاج اللحوم وااللبان يف احليوانات املصابة.
 -8باإلضافة الي اصابة االنسان حيث تعترب الديدان الكبدية (الفاشيوال) من األمراض املشرتكة
اليت تنتقل من احليوان لإلنسان وذلك عن طريق تناول الغذاء امللوث بالطور املعدي املوجود على
اخلضروات بأنواعها وكذلك عن طريق تناول كبد وحلوم احليوانات املصابة وقد بلغت نسبه
اإلصابة يف اإلنسان جبمهورية مصر العربية  200,000وبلغت نسبة اإلصابة على مستوى العامل
بالديدان الكبدية  8,2مليون شخص يف  10دوله.
لذا  ...تقدمت جامعة دمنهور مبشروع للقضاء على ديدان الفاشيوال يف املياه وفى احليوانات
يف حمافظة البحرية وبالتبعية محاية اإلنسان واحليوان من خماطرها وكذلك -:


وضع خريطة وبائية لإلصابة بالديدان الكبدية باحملافظة.



التشخيص املبكر لإلصابة وعالج احليوانات املصابة.



تدريب طالب السنوات النهائية بكليه الطب البيطري جامعة دمنهور.



توفري التدريب البيطري املستمر لألطباء البيطريني حديثي التخرج.



اصدار النشرات و الكتيبات واألحباث العلمية اليت حتتوى على نتائج املشروع وتوثيقها.

حيث تبدأ خطة العمل من خالل-:


املسح الشامل جلميع املاشية كبرية وصغرية باشرتاك اجلامعة ومديرية الطب البيطري من خالل عدد
 010وحدة بيطرية واملنتشرة بأرجاء احملافظة وكذلك باقي القرى وتوابعها باحملافظة وعالج احلاالت
املصابة عن طريق احلقن واعادة الفحص بعد  80يوم مع عمل االرشاد الالزم وإعادة الفحص لإلجيابي بعد
 24يوم لتقييم العمل.



التشخيص املبكر لإلصابة باستخدام الفحص امليكروسكوبي لعينات الرباز -الفحص الدموي لعينات
الدم – الفحص باستخدام الاليز والبى سي أر – الفحص باستخدام السونار البطين والشرجي.



العالج باستخدام العالجات املناسبة.



معاجله املياه للقضاء على الطور املعدي لإلنسان واحليوان باستخدام مواد غري سامه وصديقه للبيئة.



عمل خريطه وبائية لإلصابة يف حمافظه البحرية.



التحليل اإلحصائي للنتائج.

يأتى ذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالبحرية– املزارعني  -اصحاب مزارع االنتاج
احليواني واملربيني  -االطباء البيطريني – طالب السنوات النهائية – طالب الدراسات العليا
و أعضاء هيئة التدريس القائمني على البحث العلمي مبحافظة البحرية .

