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الطفيليات الخارجية

(EAR MANGE or CANKER)التصمغاألذن او جرب •

(FUR MITE INFESTATIONS or BODY MANGE)التأسد •

(FLEAS, LICE and TICKS)البراغيث -القمل –القراد •

Myiasis)التدويد • and Rabbit bot)



الطفيليات الداخلية

(ENCEPHALITOZOONOSIS)االنسيفالوسيتوزون•

(COCCDIOSIS)الكوكسيديا•

(TOXOPLASMOSIS)التوكسوبالزما•

(ROUNDWORMS)االسطوانيةالديدان•





(ENCEPHALITOZOONOSIS)االنسيفالوسيتوزون

.عبارة عن مرض مزمن منتشر فى مزارع االرانب•

(.اتبعض المفترس-الخيول-االبقار-القطط-الكالب)انتشارية المرض بين الحيوانات االخرى •

.احتمالية انتقاله لالنسان•

(.الكوكسيديامثل )عبارة عن نوع من انواع االوليات •

المصابة تحدث العدوى باالنسيفالوسيتوزون اساسا عن تلوث مصادر العلف والماء ببول االرانب•
.والفئران الموجودة داخل مزارع االرانب وفى مخازن العلف

فى البيئة تتميز حويصالت المسبب المرضى بانها مقاومة للظروف البيئية وتستطيع ان تعيش•
.المحيطة باالرانب لمدة شهر وحتى فى الظروف الغير مناسبة

.تفرز هذة الحويصالت فى بول االرانب المصابة مما يؤدى الى تلوث العلف وماء الشرب•

. هناك احتمالية انتقال العدوى من االم المصابة الى االجنة داخل الرحم•







(ENCEPHALITOZOONOSIS)االنسيفالوسيتوزون

:االصابة باالنسيفالوسيتوزون تهدف الى•

.الجهاز العصبى1.

.الكلى2.

.العين3.

.الكبد والقلب4.

ون ما يقوم المسبب المرضى بتدمير الخاليا مما يؤدى الى حدوث التهابات مزمنة وتك•
(.granulomas)يشبه الورم 



(ENCEPHALITOZOONOSIS)االنسيفالوسيتوزون

:العوامل التى تساعد على تطور االعراض االكلينيكية•

.وضع الجهاز المناعى لالرانب1.

.طرق العدوى المختلفة2.

.نوع المسبب المرضى3.

(  Asymptomatic)أعراض بدون اوالعدوى ( Carriers)تكون االرانب حاملة لالصابة •
ى تسبب االمراض الت)األسباب سبب من حياتها االنتاجية، ونتيجة اى خالل شائعة للغاية 

.يؤدى الى ظهور االعراض( نقص فى المناعة



(ENCEPHALITOZOONOSIS)االنسيفالوسيتوزون

:االعراض االكلينيكية•

:االعراض العصبية1.

مكن ان الحول ومن الم, الدوران او االلتفاف حول نفسة, الترنح, وتكون عبارة عن تدلى الرأس
ر سلوك تصل االعراض الى حد الشلل فى االرجل االمامية او الخلفية مع ظهور التشنجات وتغي

.االرانب

 من االعراض الهامة حدوث التفاف فى الرقبة(Torticollis  ) وهذا يعتبر من االعراض التى
.نبنى عليها درجة التنبأ بالمرض



(ENCEPHALITOZOONOSIS)االنسيفالوسيتوزون

:االعراض االكلينيكية•

:االعراض العصبية1.

:التشخيص التفريقى لالعراض العصبية

الباستيريال.

التكسوبالزما.

الليستريا.

 (.1مثل الهيربيس )االصابات الفيروسية

االورام.











(ENCEPHALITOZOONOSIS)االنسيفالوسيتوزون

:االعراض االكلينيكية•

:اعراض الفشل الكلوى1.

 ل على نقص االقبا, فقد الوزن, باعراض عامة مثل الكسل وفقد الحيويةوتكون مرتبطة
.ربزيادة التبول والتبول الالارادى وزيادة استهالك ماء الش, العلف وقلة سحب العلف

زيادة التبول من الممكن ان يؤدى الى حدوث التهابات فى المنطقة الخلفية لالرنب



(ENCEPHALITOZOONOSIS)االنسيفالوسيتوزون

:االعراض االكلينيكية•

:اعراض اصابات العين1.

ممكن ان ومن التمزق القزحية ،التهاب القزحية,  وتكون فى صورة العتامة على عدسة العين
.يصل الى حد العمى

 نولكن من الممكن ان تحدث فى الناحتيجانب واحد عادة من الممكن ان تكون االصابة من.

 لالصابة باعراض المرض فى العيناألرانب األصغر سنا أكثر عرضة.















(ENCEPHALITOZOONOSIS)االنسيفالوسيتوزون

التشخيص•

:العالج•

توزون من حيث الفينبيندازول ويعنبر من االدوية ذات التاثير التخصصى على االنسيفالوسي
.تقليل االعراض وتقليص انتشار االصابات بين االرانب داخل المزرعة

استخدام المضادات الحيوية واسعه المجال للحد من العدوى البكتيرية الثانوية.

 (.الغسيل الكلوى)استخدام االمالح ومدرات البول

استخدام الفيتامينات مثل فيتامين أ وفيتامين ب المركب.

التطهير المستمر لمزارع االرانب.






