
4. مرض حمى غرب النيل 
West Nile Fever

 
اخليل  يف  عصبية  أعراض  يسبب  فيروسي  مرض 
من  املرض  ينتقل  آلخر،  خيل  من  شدتها  تختلف 
ميكن  وال  البعوض  طريق  عن  اخليل  إلى  الطيور 

انتقاله من خيل إلى خيل.
وتوفر  اخلليج  منطقة  يف  املرض  تواجد  ثبوت  رغم 
الفيروس  عترة  أن  إال  اإلمارات  بدولة  يستعمل  لقاح 
ضد  التحصني  تستوجب  وال  ضعيفة  املستوطنة 

املرض.
 
 

التحصينات األخرى:
 

العالم ميكن  أخرى من  يف حالة سفر اخليل ألماكن 
العربية  للخيول  اإلمارات  جمعية  من  النصح  أخذ 
ملعرفة  املقصودة  الدول  يف  الوبائية  احلاالت  حول 
يف  اخليل  حلماية  إعطائها  ميكن  التي  التحصينات 

تلك الدول من األمراض املستوطنة بها.
 

 
في المناطق الموبوءة ميكن أن تعطى املواليد ترياق 
الكزاز Antitoxin مباشرة بعد الوالدة ثم يعاد كل 3-2 
أسبوع حتى عمر 3 أشهر حيث ميكن حتصينه باللقاح 
Toxoid، يجب حتصني اخليل التي شفيت من املرض 

بانتظام.
 

3. إلتهاب األنف والرئة في الخيل 
Equine Rhinopneumonitis

 
أعراض  ويسبب  اخليل  يصيب  فيروسي  مرض 
يف  إجهاض  يسبب    EHV-1 النوع  وعصبية  تنفسية 
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إلى  احلركة  تناسق  عدم  من  تتباين  عصبية  أعراض 
حدوث شلل يف األرجل اخللفية وتنتهي مبوت احليوان.

 
شهور   6-4 عمر  من  يبدأ  المرض  ضد  التحصين 
يحصن  ثم  أسابيع   6-4 بعد  الثانية  اجلرعة  وتعطى 
بجرعة مقوية يف عمر 10-12 شهر ويعاد التحصني كل 

6 شهور.
 EHV-1 يجب حتصني األفراس احلوامل خاصة ضد
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EHV-4. و EHV-1 قبل الوالدة بلقاح مهمد يحوي

أهم تحصينات
الخيل 

في دولة ااإلمارات العربية المتحدة Tel +971 2 6269222
Fax +971 2 6275116

P.O.Box 26888 
Abu Dhabi - UAE

Important Equine Vaccinations in UAE



المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  الخيل  تحصن 
وباء ملرض  أنه لم يسجل  إنفلونزا اخليل رغم  ضد مرض 
اإلنفلونزا من فترة طويلة باإلمارات ولكن يتم التحصني 
الحتمال اإلصابة عند اختالط اخليل مع أخرى مستوردة 
قد تكون حاملة للفيروس وكذلك كشرط لدخول املنافسات 

املختلفة.

يحصن  أن  يجب  وال  أشهر   6 عمر  يف  الخيل  يحصن 
فترة  خالل  جيدا  محصنة  األم  كانت  إذا  العمر  هذا  قبل 
األم محصنة من قبل فيجب حتصني  لم تكن  إذا  احلمل، 
تعليمات  حسب  التحصني  ويعطى  شهر.  بعمر  املواليد 
الشركات  معظم  تنصح  حيث  للقاح  املصنعة  الشركة 
بإعطاء جرعتني ابتدائيتني وجرعة مقوية بعد 6 شهور أو 
شروط  بعض  أن  كما  سنويا  املقوية  اجلرعة  تكرر  ثم  سنة 
دخول املنافسات قد تتطلب جرعة مقوية كل 6 أشهر بعد 

التحصني االبتدائي.

إذا لم يحصن الخيل لفترة أكثر من سنة فيجب أن يعاد 
جرعات  يليها  ابتدائيتني  بجرعتني  أخرى  مرة  التحصني 

مقوية.

أحدث  على  حتتوي  التي  اللقاحات  استعمال  يفضل 
العالم حسب توصيات  التي ظهرت يف   Strains العترات 
املنظمات املتخصصة مثل الـOIE لتحقيق أفضل حماية 

ضد املرض.

Tetanus 2. مرض التيتانوس
العميقة  مرض بكتيري يصيب اخليل عن طريق اجلروح 
الفك،  عضالت  يف  خاصة  موضعي  بتصلب  األعراض  تبدأ 
وضوح  يبدأ  ثم  اجلرح  وموضع  اخللفية  األرجل  الرقبة، 

التخشب العام بعد يوم من ظهور األعراض املرضية.
وحتدث  حدتها  يف  تزداد  للمؤثرات  اخليل  استجابة 
إغالق  يسبب  مما  الفك  عضالت  يف  وخاصة  التشنجات 
الفم بقوة وتظهر التشنجات على كل اجلسم، يصعب على 
اخليل املشي والدوران والرجوع للوراء، يتعرق اخليل ويتأثر 
من  قليال  أعلى  احلرارة  درجة  وتكون  والنبض،  التنفس 

الطبيعي. 

 Antitoxin التيتانوس  ترياق  مع  المهدئات  إعطاء 
أو  البنسلني  التشنجات كما يعطى  يفيد يف السيطرة على 
املضادات احليوية واسعة الطيف للسيطرة على البكتريا مع 

توفير الرعاية الالزمة.

على  للحصول   Toxoid الكزاز  مصل  حقن  ويمكن 
تعرض  الذي  اخليل  يعالج  كما   ، املصابة  للخيل  املناعة 
الكزاز  بترياق  قبل  من  محصنا  يكن  ولم  خطيرة  إلصابة 
Antitoxin.يحصن اخليل كل سنة حسب تعليمات الشركة 
آخر  خالل  اللقاح  احلوامل  اإلناث  تعطى  للقاح.  املنتجة 

ستة أشهر من فترة احلمل وحتصن املواليد يف عمر
 5-8 أسبوع . 

أهم تحصينات الخيل 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 
1. إنفلونزا الخيل 

Equine Influenza
 

ينتشر يف  االنتقال  تنفسي سريع  الخيل مرض  إنفلونزا 
أغلب دول العالم وينتقل بني اخليل عن طريق اإلفرازات 

التنفسية أو املعدات أو األدوات امللوثة،
 

 أعراض المرض تشمل حمي تستمر لفترة 3 أيام ثم بعد  
ذلك يظهر سعال حاد وجاف يستمر لعدة أسابيع خاصة 
اإلصابة  حالة  )ويف  ثانوية،   بكتيرية  إصابة  ظهور  عند 
ببكتريا ثانوية تظهر إفرازات من األنف والعيون(، فقدان 
شهية، خمول، ضعف يف أغلب احلاالت، أودميا يف األرجل، 
تصلب يف األطراف والتهاب احلوافر، صعوبة يف التنفس 
بااللتهاب  لإلصابة  يؤدي  وقد  الزفير.  حالة  يف  خاصة 
إصابة خفيفة  املصابة  الرئوي يف بعض احلاالت. اخليل 
حالة  يف  أما  أسابيع،  ثالثة  إلى  أسبوعني  بعد  تشفى 

اإلصابة الشديدة فقد تستمر األعراض لستة شهور. 
 

راحة  فترة  احليوان  ويعطى  للمرض  عالج  يوجد  ال 
باملضادات  ينصح  كما  احلرارة  مخفضات  فيها  تستعمل 

احليوية يف حالة اإلصابة الثانوية. 
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باملضادات  ينصح  كما  احلرارة  مخفضات  فيها  تستعمل 

احليوية يف حالة اإلصابة الثانوية. 



4. مرض حمى غرب النيل 
West Nile Fever

 
اخليل  يف  عصبية  أعراض  يسبب  فيروسي  مرض 
من  املرض  ينتقل  آلخر،  خيل  من  شدتها  تختلف 
ميكن  وال  البعوض  طريق  عن  اخليل  إلى  الطيور 

انتقاله من خيل إلى خيل.
وتوفر  اخلليج  منطقة  يف  املرض  تواجد  ثبوت  رغم 
الفيروس  عترة  أن  إال  اإلمارات  بدولة  يستعمل  لقاح 
ضد  التحصني  تستوجب  وال  ضعيفة  املستوطنة 

املرض.
 
 

التحصينات األخرى:
 

العالم ميكن  أخرى من  يف حالة سفر اخليل ألماكن 
العربية  للخيول  اإلمارات  جمعية  من  النصح  أخذ 
ملعرفة  املقصودة  الدول  يف  الوبائية  احلاالت  حول 
يف  اخليل  حلماية  إعطائها  ميكن  التي  التحصينات 

تلك الدول من األمراض املستوطنة بها.
 

 
في المناطق الموبوءة ميكن أن تعطى املواليد ترياق 
الكزاز Antitoxin مباشرة بعد الوالدة ثم يعاد كل 3-2 
أسبوع حتى عمر 3 أشهر حيث ميكن حتصينه باللقاح 
Toxoid، يجب حتصني اخليل التي شفيت من املرض 

بانتظام.
 

3. إلتهاب األنف والرئة في الخيل 
Equine Rhinopneumonitis

 
أعراض  ويسبب  اخليل  يصيب  فيروسي  مرض 
يف  إجهاض  يسبب    EHV-1 النوع  وعصبية  تنفسية 
وغير  املباشر  بالتعرض  ينتقل  احلوامل،  األفراس 

املباشر لإلفرازات واألجنة وأغشيتها.
األعراض  وتشمل  يوم   10-2 املرض  حضانة  فترة 
الغدد  وتورم  وكحة  األنف  من  إفرازات  شديدة،  حمى 
االعتالل  ألعراض  باإلضافة  الرأس  يف  الليمفاوية 

األخرى من فقدان الشهية وغيرها،
 

 12-2 فترة  خالل  إجهاض  يسبب   EHV-1 النوع   
أسبوع بعد اإلصابة وقد تلد األفراس مواليد بأعراض 
تسبب  وقد  الوالدة،  بعد  مباشرة  متوت  حادة  تنفسية 
إلى  احلركة  تناسق  عدم  من  تتباين  عصبية  أعراض 
حدوث شلل يف األرجل اخللفية وتنتهي مبوت احليوان.

 
شهور   6-4 عمر  من  يبدأ  المرض  ضد  التحصين 
يحصن  ثم  أسابيع   6-4 بعد  الثانية  اجلرعة  وتعطى 
بجرعة مقوية يف عمر 10-12 شهر ويعاد التحصني كل 

6 شهور.
 EHV-1 يجب حتصني األفراس احلوامل خاصة ضد
أسابيع   6-4 حتصينها  ويفضل  اإلجهاض  حدوث  ملنع 

EHV-4. و EHV-1 قبل الوالدة بلقاح مهمد يحوي

أهم تحصينات
الخيل 
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