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نظرة عامة على التمرين



أهداف ورشة العمل

إلى األدلة دوًرا حيويًا في تطوير السياسات والبرامج المستندةترجمة األبحاثتلعب •

.لتفادي األمراض المعدية

ها منالوقايةلمكافحة األمراض حيوانية المصدر تعزيز الصحة الواحدةبإمكان نهج •

.لتهديداتهاوالتصديالسريع عنها الكشفوتمكين المزيد من عمليات 

ت نهج متعدد القطاعات ومتعدد التخصصات يتضمن تضافر جهود قطاعا" الصحة الواحدة"إن •

.ومجاالت عدة للوصول إلى مستوى الصحة األمثل للبشر والحيوانات والبيئة

د الجهات إن تحديات ترجمة البحث لتناول المرض حيواني المصدر مركبةٌ نظًرا لتعد•

.   المعنية المنخرطة في األمر والطبيعة متعددة القطاعات للتحديات والحلول
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أهداف ورشة العمل

اية من بناء مهارات المشاركين في ترجمة األبحاث لتعزيز القدرات على الوق:الهدف العام
.األمراض الحيوانية المنشأ في مصر وكشفها والرد عليها

تقييم ما إذا كان يُمكن تطبيق البحوث على الصحة العامة (1)األهداف التعليمية •

يوانية والسياسة البيطرية وكيفية تطبيقها لتعزيز القدرات للوقاية من األمراض ح
.المصدر وكشفها واالستجابة لها في مصر

ين التعرف على العوامل الرئيسة التي تدعم االتصاالت فيما ب(2)األهداف التعليمية •

ة لتعزيز القطاعات حول كيفية تطبيق األبحاث على الصحة العامة والسياسة البيطري
.القدرات للوقاية من األمراض حيوانية المصدر وكشفها واالستجابة لها في مصر
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1األهداف التعليمية 

تقييم ما إذا كان يُمكن تطبيق البحوث على الصحة العامة (1)األهداف التعليمية •

يوانية والسياسة البيطرية وكيفية تطبيقها لتعزيز القدرات للوقاية من األمراض ح
.المصدر وكشفها واالستجابة لها في مصر

:بعد االنتهاء من هذا التدريب، سيتمكن المشاركون من•

حة العامة وصف ما ال يقل عن ثالثة تطبيقات لنتائج األبحاث في المنشورات العلمية المقدمة للص•
.والسياسة البيطرية

التي تُضعف تحديد ثالثة قيود على األقل لمنهجية البحث والنتائج في المنشورات العلمية المقدمة، و•
.تطبيق هذه المنهجية على الصحة العامة والسياسة البيطرية

سها التي قد تحديد ثالثة أمثلة على األقل من العوائق على مستوى األنظمة والمستقلة عن األبحاث نف•

العامة تمنع، أو تُحد من، أو تؤخر ترجمة نتائج األبحاث في المنشورات العلمية المقدمة للصحة
.والسياسة البيطرية
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2األهداف التعليمية 

ين التعرف على العوامل الرئيسة التي تدعم االتصاالت فيما ب(2)األهداف التعليمية •

ة لتعزيز القطاعات حول كيفية تطبيق األبحاث على الصحة العامة والسياسة البيطري
.القدرات للوقاية من األمراض حيوانية المصدر وكشفها واالستجابة لها في مصر

:  بعد االنتهاء من هذا التدريب، سيتمكن المشاركون من•

.تعريف ترجمة البحوث في سياق الصحة الواحدة•

انية تحديد األطراف المعنية الرئيسة ودورهم في ترجمة البحوث من أجل الوقاية من األمراض حيو•
المصدر وكشفها واالستجابة لها؛ و

عي السياسات تحديد على األقل ثالثة تحديات وحلول محتملة لالتصال المتبادل بين الباحثين وواض•
.أثناء ترجمة األبحاث لمعالجة تحديات األمراض حيوانية المصدر
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نظرة عامة على أنشطة ورشة العمل

ى تركز هذه األنشطة على ترجمة البحث المطبَق ونتائج المراقبة على تحديات من مستو

.المجتمع في الصحة العامة والحيوانية
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الغرض نشاط التدريب

تحديد سبل التواصل فيما بين المؤسسات المشاركة في ترجمة

البحث لتحديات المرض حيواني المصدر في مصر، وكذا 

.تخطيط هذه السبل وتحليلها

نشاط تخطيط سبل التواصل

استخدام : على أنفلونزا الطيور شديدة اإلمراض والبروسيالت

البحث المنشور الذي تم إجراؤه في مصر لتحديد التطبيقات 

الممكنة للبحث على الصحة العامة والسياسة البيطرية والتدريب

.في مصر، وكذا تقييمها

تدريبان لدراسة الحالة 

تحديد الفرص لتعزيز ترجمة األبحاث لتناول تحديات األمراض

حيوانية المصدر في عملك وبناء شبكة احترافية خاصة بك من 

.ترجمة أبحاث الصحة الواحدة

استخدام إطار عمل ترجمة أبحاث الصحة 

الواحدة في عملك



نتائج ورشة العمل

ات بناء قدرات القوة العاملة في ترجمة بحث محلي لتحسين القدر•

القومية لتفادي تهديدات األمراض حيوانية المصدر واكتشافها

.ومكافحتها

دعم شبكات ترجمة أبحاث الصحة الواحدة بما في ذلك الباحثين•
.يةوواضعي السياسات من قطاعات الصحة العامة والقطاعات البيطر
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القواعد األساسية للمشاركين

جمة اطلب من المدرب توضيح األسئلة التي تدور حول المعلومات األساسية في تر1)

.البحث، وتطبيقات دراسة الحالة، وتعليمات األنشطة

في في كل أنشطة ورشة العمل، كن على استعداد لمشاركة أفكارك وتجاربك وشارك2)

.المناقشات الجماعية بفاعلية

ار، على سبيل تفاعل مع اآلخرين بطريقة تشجع على فتح عمليات تواصل وتبادل األفك3)

.استمع إلى أفكار كل من المشاركين باحترام: المثال
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دليل لحزمة المشاركين الخاصة بك
:التاليةالمكوناتبكالخاصةالمشاركينحزمةتتضمن

:التدريبوبعدخاللكمرجعالستخدامهاوخلفيةتمهيديةمعلومات•

التدريبفيمقدمة•

األساسيةالتعريفاتمسرد•

الواحدةالصحةسياقفياألبحاثترجمةعملإطار•

:المشاركينعملورقة•

الواحدةالصحةلتحدياتللتصديالبحثيةللترجمةالتواصلمساراتتخطيط•

المالطيةوالحمىالعدوىشديدةالطيورأنفلونزاعنحالةدراسة•

عملكفيالواحدةالصحةبحوثترجمةعملإطاراستخدام•

:الملحق•

الصغيرةالمجموعاتمهام•

المشاركينمالحظات•
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نظرة عامة على تعريفات المفتاح



مفاهيم الصحة واحد: تعريفات
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الصحة الواحدة

نهج متعدد القطاعات والتخصصات 

يعترف بأن صحة اإلنسان والحيوان 

والبيئة مترابطة، ويشجع الجهود 

التعاونية لقطاعات وتخصصات 

ا متعددة تعمل محليًا ووطنيًا وعالميً 

لمعالجة التهديدات الصحية المشتركة 

وتحقيق أفضل صحة لإلنسان 
.والحيوان والبيئة



مفاهيم الصحة واحد: تعريفات
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سواء كانت المهمة والمسؤولية الرئيسة للمنظمة األكاديمية أو المهنية أو 
النظام / الحكومية أو غيرها تتعلق بصحة اإلنسان أو الحيوان أو البيئة

(. على سبيل المثال، قطاع صحة الحيوان)البيئي أم ال 
القطاع

القتصاد، على سبيل المثال، علم ا)فرع من المعرفة أو التثقيف أو التعلم 

لى وعلم الفيروسات، وعلم األوبئة، والقانون، والطب السريري ، وما إ

(.ذلك

ين أو مصطلح ينطوي على األنشطة التي تحدث ب: متعدد التخصصات•

ضمن أكثر من فرع واحد من فروع المعرفة، مما يؤدى إلى توليف

.وجهات النظر والمعلومات لتحقيق تكامل المعرفة

ثر مصطلح يتضمن إشراك أك:متعدد التخصصات/ متعدد القطاعات•

ير أو أكثر من تخصص واحد؛ وفي هذا السياق، يُش/ من قطاع واحد و

ئة لمعالجة إلى تضمين كيانات متعددة عبر ربط اإلنسان والحيوان والبي

امة مما الصحة بشكل مشترك بطريقة أكثر فعالية أو كفاءة أو استد

يمكن تحقيقه بواسطة قطاع واحد يعمل بمفرده

التخصص



مفاهيم الصحة واحد: تعريفات
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:أي فرد أو مجموعة ممن

ن يشاركون في منع أو إدارة تهديد صحي للواجهة البينية لإلنسا•

، أو(مثل الباحثين أو واضعي السياسات)والحيوان والبيئة 

حي، بما يؤثرون، أو يتأثرون، أو يدركون تأثرهم بمثل هذا التهديد الص•

على )في ذلك هؤالء ممن يتأثرون بتدابير إدارة المخاطر ذات الصلة 

(.سبيل المثال، أفراد المجتمع، والمزارعين، وغيرهما

الطرف المعني 
بالصحة الواحدة

جميع الكيانات العامة والخاصة والطوعية التي تساهم في توفير الصحة
البشرية والحيوانية والبيئية، سواء على المستوى المحلي أو الوطني أو

.العالمي
األنظمة الصحية



مفاهيم الترجمة: تعريفات
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القوانين واللوائح واإلجراءات اإلدارية واالستراتيجيات، وغيرها من 
القرارات والخطط والممارسات الخاصة بالحكومات والمؤسسات األخرى 
.التي تم إعدادها لتوجيه اإلجراءات سعيًا لتحقيق أهداف اجتماعية محددة

تطبيق البحث

القوانين واللوائح واإلجراءات اإلدارية واالستراتيجيات، وغيرها من 

القرارات والخطط والممارسات الخاصة بالحكومات والمؤسسات األخرى 

.دةالتي تم إعدادها لتوجيه اإلجراءات سعيًا لتحقيق أهداف اجتماعية محد

تطوير أي فرد لديه السلطة والمسؤولية للتأثير على:صانع السياسات•

ستويات أو تقييمها على الم/ السياسات وتنفيذها وتطبيقها ومراقبتها و

عو في مواد التدريب هذه، يشمل صان. المحلية أو الوطنية أو اإلقليمية

العمل أو/ السياسات األفراد المشاركين في وضع السياسات وتقييمها و

.الميداني لتنفيذ السياسات أو تنفيذها أو مراقبتها

السياسة



مفاهيم الترجمة: تعريفات
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ائج البحوث؛ تعتبر ترجمة األبحاث عملية ديناميكية ومتكررة لتطبيق نت

.ظم الصحيةوهي تشمل تجميع ونشر وتبادل وتطبيق المعرفة لتحسين الن
ترجمة األبحاث

:اتصال متواصل وثنائي االتجاه فيما بين

تطبيقها الباحثون وصانعو السياسات حول نتائج البحوث التي يمكن•

مكن على تحديات النظم الصحية واحتياجات النظم الصحية التي ي

.تحقيقها من األبحاث

أن آثار األطراف المعنية بالصحة البشرية والحيوانية والبيئية بش•

ية تحديات النظام الصحي متعددة القطاعات والتطبيقات البحث

.المحتملة

االتصال المتبادل



مفاهيم الترجمة: تعريفات
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الث تُصنف الخطوات في إطار عمل ترجمة أبحاث الصحة الواحدة إلى ث

تركز يةاألدلة البحثركيزة . األدلة البحثية، والسياسة، والتكامل: ركائز

ى فهم تركز علالسياسةعلى توليد وتقييم األدلة البحثية؛ وركيزة 

طريق التحديات التي تواجه النظم الصحية والتي يُمكن تحقيقها عن

ز على دمج رؤى تُركالتكاملالبحوث وتنفيذ التطبيقات البحثية؛ وركيزة 

النافعة وذات األبحاث والسياسات إلثراء تطوير تطبيقات البحث المفيدة و

.الصلة المحلية

الركيزة



مفاهيم الترجمة: تعريفات
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الصحة عملية ديناميكية ومتكررة تتضمن جهوًدا تعاونية بين قطاعات

جة التهديدات البشرية والحيوانية والبيئية لتطبيق نتائج األبحاث لمعال

وتشمل . يئةالصحية المشتركة في الواجهة البينية لإلنسان والحيوان والب

:السمات الرئيسة

ذ تطبيقات النظر في كيفية قيام المعلومات من قطاعات متعددة بتنفي•

البحث؛

؛ وتقييم اآلثار المشتركة بين القطاعات لتطبيقات البحوث•

.ين القطاعاتتحسين التطبيقات البحثية لتعظيم المنافع المشتركة ب•

ترجمة األبحاث في 
سياق الصحة 

الواحدة



إطار عمل ترجمة أبحاث الصحة الواحدة



نظرة عامة: إطار عمل ترجمة أبحاث الصحة الواحدة

:وضعنا إطار عمل لترجمة األبحاث في سياق الصحة الواحدة، بحيث•

.والبيئةيقدم هيكاًل لتحليل كيفية تطبيق دليل البحث لتحسين نظام صحة البشر والحيوان•

تعددة يتوسع في أطر عمل ترجمة األبحاث الموجودة بالفعل للتدبر في تأثيرات القطاعات الم•

.ة الواحدةوالمساعدة على تحديد التحديات المعينة والفرص لترجمة األبحاث لتناول تحديات الصح

:تتضمن أهداف إطار العمل•

احدة وكذا استيعاب العوامل التي تؤثر على ترجمة البحث لتحديات الصحة الو: األهداف المفاهيمية•

.تفسيرها

.شرح عملية بحث الترجمة للسياسة والممارسة وكذا توجيهها: األهداف التنفيذية•

سيعمل إطار العمل هذا على توجيه ممارسات دراسة الحالة وأنشطة ورشة العمل •

.األخرى
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ة أهمية التواصل الداعم لترجمة األبحاث في سياق الصح

الواحدة
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ترجمة األبحاث للتصدي 

لب لتحديات الصحة الواحدة يتط

عة التواصل بين مجموعات متنو

.من األطراف المعنية
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بحث عملية دورية وتكرارية لتصميم تطبيقات ال•

وثيقة الصلة والفعالة والمفيدة محليًا

تصميم البحث وتنفيذه لسد:1وصف الخطوة •

الفجوات في المعرفة العلمية حيال األمراض 

.حيوانية المصدر

1الخطوة | دورة ترجمة البحث 

مدخالت الباحثين في المقام األول/يتضمن أنشطة: األزرق الفاتح
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ج تحديد تطبيقات نتائ: 2وصف الخطوة •

سياسات على ( 1الخطوة )البحوث 

وبرامج الوقاية والسيطرة على األمراض

.الحيوانية المصدر

حوث النظر في الطرق التي يمكن بها للب•

تعزيز السياسات والبرامج القائمة أو

برامج/ المساعدة في تطوير سياسات 

.جديدة

2الخطوة | دورة ترجمة البحث 

مدخالت الباحثين في المقام األول/يتضمن أنشطة: األزرق الفاتح

المدخالت المشتركة للباحثين واضعو السياسات بالغة األهمية: األزرق الداكن
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3الخطوة | دورة ترجمة البحث 

مدخالت الباحثين /أنشطةفي المقام األوليتضمن: األزرق الفاتح

المدخالت المشتركة للباحثين واضعو السياسات بالغة األهمية: األزرق الداكن

ث تكييف تطبيق البح:3وصف الخطوة •

مع االحتياجات ، ( 2الناتج من الخطوة )

والثقافة ، والنظم الصحية للنطاقات

.المستهدفة
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4الخطوة | دورة ترجمة البحث 

مدخالت الباحثين /أنشطةيتضمنفي المقام األول: األزرق الفاتح

المدخالت المشتركة للباحثين واضعو السياسات بالغة األهمية: األزرق الداكن

تكييف تطبيق : 4وصف الخطوة •

لتعظيم ( الناتج3الخطوة )البحث 

فوائده لجميع قطاعات الصحة 

:الواحدة من خالل

النظر في اآلثار على •

القطاعات األخرى ، و

لة دمج نتائج البحوث ذات الص•

.والموارد من كل قطاع
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تطبيق نتائج  :الوصف5الخطوة •

(.4الخطوة مخرجات)البحوث 

ينطوي على خطوات إضافية •

م يتم ل( التنفيذ، والرصد، والتقييم)

.ترجمة البحث هذهتسجيلها في اطار

5الخطوة | دورة ترجمة البحث 

مدخالت الباحثين /أنشطةيتضمنفي المقام األول: األزرق الفاتح

المدخالت المشتركة للباحثين وواضعي السياسات بالغة األهمية: األزرق الداكن

مدخالت واضعي السياسات/أنشطةيتضمن في المقام األول: األزرق المتوسط
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توليف المعلومات :6وصف الخطوة •

حول ثغرات المعرفة العلمية وأبرز

تحديات المرض حيواني المصدر 

ها لتحديد احتياجات البحث وترتيب

.حسب األهمية

، يصمم الباحثون 6بعد الخطوة •

دراسات ويقومون بإجرائها لتناول 

ء احتياجات البحث المحدَدة، مع البد

.بالدورة من جديد

6الخطوة | دورة ترجمة البحث 

مدخالت الباحثين /يتضمنفي المقام األول أنشطة: األزرق الفاتح

المدخالت المشتركة للباحثين وواضعي السياسات بالغة األهمية: األزرق الداكن

مدخالت واضعي السياسات/يتضمن في المقام األول أنشطة: األزرق المتوسط
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ر أج:وصف سلسلة عمليات التواصل•

عملية تواصل حول نتائج البحث 

.واحتياجاته

يدعم التواصل فيما بين القطاعات•

ات وبين الباحثين وواضعي السياس

.عملية ترجمة البحث

ل يعد تضمين كل الجهات المعنية خال•

.الدورة أمًرا بالغ األهمية

مدخالت الباحثين في المقام األول/يتضمن أنشطة: األزرق الفاتح

المدخالت المشتركة للباحثين وواضعي السياسات بالغة األهمية: األزرق الداكن

مدخالت واضعي السياسات في المقام األول/يتضمن أنشطة: األزرق المتوسط

التواصل| دورة ترجمة البحث 
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يمكن للجهات المعنية بالصحة •

الواحدة الدخول إلى دورة ترجمة 

البحث من مداخل متعددة أثناء 

:الدورة

تصميم الدراسات :1الخطوة •

وإجراؤها لتناول احتياجات 

البحث ذات األهمية التي تم 

.تحديدها بالفعل

تحديد تطبيقات : 2الخطوة •

البحث التي تم إجراؤها 

.بالفعل

تحديد احتياجات :6الخطوة •

مة البحث لتناول تحديات أنظ

.الصحة

* *

*

*

مداخل دورة ترجمة البحث

مداخل إلى دورة ترجمة البحث
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ركيزةعناصرتستمد

اتاألدبيمنالبحثيةاألدلة

ينالباحثوخبراتالعلمية

وقوةأهميةتقييمأجلمن

حيثمنالبحوثنتائج

مجوبرابسياساتصلتها

علىوالسيطرةالوقاية

الحيوانيةاألمراض

منغيرهاأوالمصدر

الصحيةالتهديدات

واجهةفيالمشتركة

.ئةوالبيوالحيواناإلنسان

ركيزةعناصرتستمد

أدبياتمنالسياسات

صناعومعرفةالسياسة

مكينلتوخبراتهمالسياسات

ةاألنظماحتياجاتتقييم

اإلدارةوهياكلالصحية

الحاليةوالممارسات

نظمةأفيالسائدةوالثقافات

ةوالحيوانيالعامةالصحة

لىعتؤثرالتيوالبيئية

لتحدياتاألبحاثترجمة

.الواحدةالصحة

ركيزةالعناصرتشتمل

تجميععلىالتكامل

نالباحثيوخبراتمعارف

حولالسياساتوواضعي

الصحةوأنظمةالبحوث

نتائجلتطبيقالمحلية

مالئمةبطريقةالبحث

.محلياومفيدةوفعالة

هيكل عالي المستوى: إطار عمل ترجمة أبحاث الصحة الواحدة

طبيقات والنظم الصحية االتصاالت الثنائية وتبادل المعلومات بين الباحثين وواضعي السياسات وعبر القطاعات حول نتائج األبحاث والتسلسلة التواصلتمثل 

.لدعم جميع مفاهيم وأنشطة ركيزة التكامل
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تكامل وجهات نظر البحث والسياسة في ترجمة األبحاث
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تكامل وجهات نظر البحث والسياسة في ترجمة األبحاث
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تكامل وجهات نظر البحث والسياسة في ترجمة األبحاث
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تكامل وجهات نظر البحث والسياسة في ترجمة األبحاث
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تكامل وجهات نظر البحث والسياسة في ترجمة األبحاث
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تكامل وجهات نظر البحث والسياسة في ترجمة األبحاث



أسئلة؟
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؟



تخطيط مسارات التواصل للترجمة البحثية

للتصدي لتحديات الصحة الواحدة



أهداف النشاط

الغرض•

لها لتعزيز تحديد مسارات االتصال بين المنظمات المشاركة في ترجمة األبحاث والتخطيط لها وتحلي•
.القدرات للوقاية من األمراض حيوانية المصدر أو اكتشافها أو االستجابة لها

أهداف التعلم •

فية تطبيق التعرف على العوامل الرئيسة التي تدعم االتصاالت بين القطاعات حول كي: هدف التعلم•

وانية البحوث على الصحة العامة والسياسة البيطرية لتعزيز القدرات للوقاية من األمراض حي
.المصدر وكشفها واالستجابة لها

اض تحديد األطراف المعنية الرئيسية ودورهم في ترجمة األبحاث من أجل الوقاية من األمر: الهدف•
.حيوانية المصدر وكشفها واالستجابة لها

وواضعي تحديد ثالثة تحديات وحلول محتملة على األقل لالتصال المتبادل بين الباحثين: الهدف•
.السياسات أثناء ترجمة األبحاث لمواجهة تحديات األمراض حيوانية المصدر

40



نظرة عامة على النشاط

التي يستخدم هذا النشاط نهج التخطيط لألنظمة من أجل استكشاف شبكات التواصل•

.صرتحتاج إلى دعم عملية ترجمة األبحاث لتحديات األمراض حيوانية المصدر في م

:ستقوم بـ•

ارك في تحديد المؤسسات من البحث وقطاعات الصحة العامة وصحة الحيوان وصحة البيئة التي تش•

.ترجمة األبحاث

.وصف أدوراها في عملية ترجمة األبحاث•

.هاتخطيط ُسبُل التواصل بين المؤسسات، بما في ذلك الُسبُل الموجودة والمرغوب في•

.وصف التحديات المحتملة وكذا الحلول الخاصة بعملية التواصل بين المؤسسات•
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أعد قائمة بمؤسسات ذات صلة1.

42

مختبرات وزارة الزراعة
الرصد الوباءي وزارة 

الزراعة 

مختبرات وزارة الصحة
الرصد الوباءي وزارة 

الصحة 

حماية المستهلك

البيض/داء السلمونيالت في الدواجن: مثال رسم الخرائط



43

مختبرات وزارة الزراعة
الرصد الوباءي وزارة 

الزراعة 

مختبرات وزارة الصحة
الرصد الوباءي وزارة 

الصحة 

حماية المستهلك

 

  

 

  

أعد قائمة بمؤسسات ذات صلة1.

حدد دور كل مؤسسة2.

الرموز المستخدمة لإلشارة إلى قطاع وبحث مقابل أنشطة السياسات•

البيض/داء السلمونيالت في الدواجن: مظاهرة رسم الخرائط
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أعد قائمة بمؤسسات ذات صلة1.

حدد دور كل مؤسسة2.

الرموز المستخدمة لإلشارة إلى قطاع وبحث مقابل أنشطة السياسات•

خطط سبل التواصل بين المؤسسات3.

مختبرات وزارة الزراعة
الرصد الوباءي وزارة 

الزراعة 

مختبرات وزارة الصحة
الرصد الوباءي وزارة 

الصحة 

حماية المستهلك

 

  

 

  

البيض/داء السلمونيالت في الدواجن: مظاهرة رسم الخرائط



تعليمات النشاط

.سوف ينقسم المشاركون إلى مجموعات صغيرة•

ل تحديات تخطيط سبل التواصل لترجمة األبحاث لتناو: ورقة عمل المشاركينارجع إلى •

.في مجموعة أوراق المشارك الخاص بكالصحة الواحدة 

.ل ملحوظاتكتوفر ورقة العمل هذه تعليمات وأسئلة مفصلة للتدبر فيها خالل النشاط ومساحة لتسجي•

.سيوجه المدرب المجموعة الصغيرة خالل عملية التخطيط•

إذا كان لديكم أسئلة حول الغرض من الخطوة أو معنى األسئلة في ورقة العمل، فاطرحوها على•

.المدرب الخاص بكم من أجل إيضاحها لكم

في نهاية النشاط، ستعود المجموعات الصغيرة لالجتماع مجدًدا من أجل مقارنة •

.التخطيطات، وسيشارك المدربون األشياء المهمة من مناقشات المجموعة الصغيرة
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مشاركة تخطيطات ُسبُل التواصل : مناقشة موجزة

ومقارنتها

:تدبر في تخطيطات التواصل المبتكرة بواسطة المجموعات الصغيرة األخيرة•

إذا تدبرت المجموعات األخيرة في سيناريو مختلف لمرض أو ترجمة بحث، فما مدى اختالف•

تخطيطات سبل التواصل الخاصة بهم عن تخطيطاتك أو مدى التشابه فيما بينها؟

هل حددت أي مجموعة جهات معنية أو سبل تواصل لم تحددها مجموعتك؟•

علمتهما كل سيشارك المدربون شيئًا أو شيئين مفاجئين أو مثيرين لالهتمام كانت قد ت•

.مجموعة حول التواصل والصحة الواحدة
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أنفلونزا الطيور شديدة العدوى: دراسة حالة

في مصر



نظرة عامة على تمرين دراسة الحالة

:الغرض•

جمات استخدام البحوث المنشورة حول داء البروسيالت في مصر الستكشاف تر•

.  للصحة العامة وأنظمة الصحة الحيوانية

باستخدام إطار عمل ترجمة أبحاث الصحة الواحدة في نظام عملك، سوف•

:تتمكن من التالي
والبرامج للوقاية تحديد التطبيقات المحتملة لنتائج األبحاث وتحليلها في النشرات المقدمة للسياسات•

.  من األمراض حيوانية المصدر ومكافحتها

.  وصف أساليب التواصل الداعمة لتطبيقات األبحاث المقترحة•
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األهداف التعليمية وأغراضها

لسياسة تقييم ما إذا كان يُمكن تطبيق البحوث على الصحة العامة وا:هدف تعليمي•

مصدر وكشفها البيطرية وكيفية تطبيقها لتعزيز القدرات للوقاية من األمراض حيوانية ال

واالستجابة لها في مصر

حة العامة وصف ما ال يقل عن ثالثة تطبيقات لنتائج األبحاث في المنشورات العلمية المقدمة للص•

والسياسة البيطرية

التي تُضعف تحديد ثالثة قيود على األقل لمنهجية البحث والنتائج في المنشورات العلمية المقدمة، و•

.تطبيق هذه المنهجية على الصحة العامة والسياسة البيطرية

سها التي قد تحديد ثالثة أمثلة على األقل من العوائق على مستوى األنظمة والمستقلة عن األبحاث نف•

العامة تمنع، أو تُحد من، أو تؤخر ترجمة نتائج األبحاث في المنشورات العلمية المقدمة للصحة

.والسياسة البيطرية

القطاعات التعرف على العوامل الرئيسة التي تدعم االتصاالت فيما بين:هدف تعليمي•

القدرات حول كيفية تطبيق األبحاث على الصحة العامة والسياسة البيطرية لتعزيز

.للوقاية من األمراض حيوانية المصدر وكشفها واالستجابة لها في مصر

.تعريف ترجمة البحوث في سياق الصحة الواحدة•
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مخطط دراسة الحالة

مقدمة للحمى المالطية في مصر: الجزء األول•

مقدمة لمنشورات مختارة: الجزء الثاني•

مناقشة ترجمة األبحاث: الجزء الثالث•

المجراة في مجموعات صغيرة•

مناقشة الملخص: الجزء الرابع•

اجتماع المجموعات الصغيرة مرة أخرى•
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ي مقدمة عن إنفلونزا الطيور عالية اإلمراض ف

مصر

أنفلونزا الطيور شديدة اإلمراض: دراسة الحالة



Image credit: Webster, R. G., Hakawi, A. M., Chen, H., & Guan, Y. (2006). H5N1 Outbreaks and Enzootic 

Influenza. Emerging Infectious Diseases, 12(1), 3-8. https://dx.doi.org/10.3201/eid1201.051024.
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لة ينتمي فيروس األنفلونزا إلى عائ•
الفيروسات المخاطية القويمة

 16ومن المعروف أن األنواع الفرعية •
HA9و NA منتشرة في الطيور
البرية

وى تتسبب في بعض األحيان في عد•
،H4،H5)للطيور الداجنة المنزلية 

H7،H9،H10)

ر قد تكون شديدة اإلمراض في الطيو•
ات مسببةً أعراًضا شديدة ومعدل وفي

مرتفع

في قد تتجاوز حواجز األنواع لتتسبب•
(      H5،H7،H9)عدوى لإلنسان 

نظرة عامة على أنفلونزا الطيور
وتحولهاH5N1انتشار أنفلونزا الطيور شديدة اإلمراض 

:سبل االنتقال

تم البرهنة على االنتقال: الخطوط المتصلة•

تم افتراض االنتقال لكن لم يتم البرهنة عليه: الخطوط المتقطعة•

:فرص السيطرة

تفادي التعامل مع الطيور الداجنة والبرية1)

تفادي التعامل مع الطيور المائية والطيور الدجاجية2)

القضاء على فيروسات األنفلونزا من نوع الطيور الدجاجية3)

المضاد تفادي التعامل مع الطيور الداجنة والخنازير واإلنسان وتوفير اللقاح والعقار4)

للفيروسات



Image credit: Mohamed Moussa, FAO

أنفلونزا الطيور في مصر
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دينة أنشطة مراقبة األنفلونزا للطيور الداجنة في م

2016الزقازيق، محافظة الشرقية، 

فيروسي الطيور اللذان تمH9N2وH5N1يعد فيروسي •

على 2011و2006اكتشافهما في مصر بين عامي 

.التوالي

:في الطيور الداجنة•

جدة ينتشر الفيروس في المزارع واألسواق واألسراب المتوا•

.في الفناء الخلفي من المنازل

ات تتسبب أنفلونزا الطيور شديدة اإلمراض في معدل وفي•

طيور الداجنة مرتفع ونسبة انتشار كبيرة، لكن تم اكتشافه في ال

.الصحية على ما يبدو

و في نسبة انتشار كبيرة للمرض أH9N2ال يتسبب فيروس •

ي تفاقم معدل وفيات كبير في الطيور الداجنة، لكنه يتسبب ف

.العدوى مع مسببات األمراض األخرى

لدن التي مرتبة مصر األولى في العالم بين الب: في اإلنسان•
.في مصرH5N1نتشار لفيروس ايوجد بها معدل 

تتم اإلصابة المرض من خالل التعامل المباشر مع طيور •

داجنة مصابة أو االحتكاك ببيئات ملوثة

ن عمليات اشتباه محدودة لحاالت انتقال للفيروس من إنسا•

آلخر



2018إلى 2006أنفلونزا الطيور في مصر من 

Figure prepared by Ahmed Kandeil, Mohamed Ali, Ghazi Kayali

.H5N1تطورت أشكال مختلفة من •

.مؤخًرا في الطيور البرية في مصر وتنتشر في الطيور الداجنةH5N8تم اكتشاف •
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2.2.1المجموعة البيولوجية 
H5N1لفيروس 

2.2.1.1aالمجموعة البيولوجية 
H5N1لفيروس 

المجموعة البيولوجية 

لفيروس 2.2.1.1
H5N1

2.2.1.2المجموعة البيولوجية 
H5N1لفيروس 

التلقيح H9N2 ساللة مشابهة لـ G1))

H5N8  2.3.4.4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



ديناميكيات فيروس أنفلونزا الطيور في مصر

Figure prepared by Ahmed Kandeil, Mohamed Ali, Ghazi Kayali
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صحة اإلنسان يتيح االنتشار المصاحب والعدوى المصاحبة لفيروسات األنفلونزا إعادة تشكيل الفيروس، مما يزيد من المخاوف ل•

.  والحيوان

.أصبحت الفيروسات المدخلة حديثًا أكثر انتشاًرا من المنتشرة مسبقًا•
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في تجمعات الطيور الداجنة المصرية عدة مرات أثناء عمليات إدخال منفصلة من H5N8ظهر فيروس 

.موارد أوروبية

Salaheldin AH, El-Hamid H, Elbestawy AR, et al. Multiple Introductions of Influenza 

A(H5N8) Virus into Poultry, Egypt, 2017. Emerging Infectious Diseases. 2018;24(5):943-

946. doi:10.3201/eid2405.171935.

في مصرH5N8فيروس 
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من مصر مقارنة بفيروسات مرجعيةH5N8أسالف مفترضة لشرائح جينية مختلفة من فيروس 

H5N8/دا، بلجيكا، هولندا، املجر، جمهورية السويد، بولن
إيطاليا

H5N8روسيا 

H5n8/ الصين، الهند

H3N6بنجالديش

H6N8/صيبريا

H3N2هولندا 

H4N2هولندا 



Kayali, G., Kandeil, A., El-Shesheny, R., Kayed, A. S., Maatouq, A. M., Cai, Z....Ali, M. A. 

(2016). Avian Influenza A(H5N1) Virus in Egypt. Emerging Infectious Diseases, 22(3), 379-

388. https://dx.doi.org/10.3201/eid2203.150593.
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نمط موسمي ألنفلونزا الطيور في الطيور الداجنة
(.ارسمن نوفمبر إلى م)يتم عرض نمط موسمي حسب ارتفاع الحدة في األنفلونزا أثناء أشهر السقيع 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

فناء معدل إيجابي شهري لعدوى الطيور الداجنة في المزارع وال

، (نواعجميع األ)الخلفي واألسواق بفيروسات أنفلونزا الطيور 

.مصر

H9N2انتشار 

االرتفاع في 

الحاالت 

البشرية

 %
ي
اب
ج
إي
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ات االنتشار المصاحب والعدوى المصاحبة لفيروس

أنفلونزا الطيور
الداجنة في األنواع الفرعية من فيروسات األنفلونزا التي تم اكتشافها في الطيور

2014وديسمبر 2013مصر بين شهر فبراير 

كان فيروسي أنفلونزا •

عبارة H9وH5الطيور 

عن انتشار مصاحب من 

إلى فبراير 2013شهر 

2014.

نتأثناء ذلك لوقت، كا•

العدوى المصاحبة أمًرا 

.منتشًرا

Kayali, G., Kandeil, A., El-Shesheny, R., Kayed, A. S., Maatouq, A. M., Cai, Z....Ali, M. A. 

(2016). Avian Influenza A(H5N1) Virus in Egypt. Emerging Infectious Diseases, 22(3), 379-

388. https://dx.doi.org/10.3201/eid2203.150593.

H9 H5

2013 2014

العدوى المصاحبة

 %
ية
ع
ر
الف
ع 
وا
ألن
 ا
ل
ز
ع
ت 
يا
مل
ع
ن 
م



التي تم اإلبالغ عنها لمنظمة الصحة العالميةA/(H5N1)العدد التراكمي لحاالت إصابة اإلنسان المؤكدة بأنفلونزا الطيور 

WHO/GIP, data in HQ as of 25 January 2018

أنفلونزا الطيور في اإلنسان

.H5N1شهدت مصر أعلى عدد من حاالت إصابة اإلنسان المؤكدة بفيروس •

.2015كانت قد تم اإلبالغ عنها في مصر عام H9N2حالت بفيروس 3إلى 2باإلضافة إلى من •

.كان في اإلنسانH5/H9تشير األدلة المصلية إلى أن االنتشار األكبر لفيروسي •
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اإلجمالي20142015201620172018-20092010-2003الدولة

الوفياتالحاالتالوفياتالحاالتالوفياتالحاالتالوفياتالحاالتالوفياتالحاالتالوفياتالحاالتالوفياتالحاالت

8585أزربيجان

161181بنجالديش

9747305637كولومبيا

1111كندا

382595615331الصين

110جيبوتي

9027120501363910331359120مصر

16213435312211200168إندونيسيا

3232العراق

جمهورية الو

الديمقراطية الشعبية

2222

110ميانمار

1111نيجيريا

3131باكستان

25172517تايالند

124124تركيا

1125715712764فيتنام

4682822331251454210342860454اإلجمالي



خطط السيطرة على أنفلونزا الطيور

:نُُهج تتمحور حول الحيوان•
المراقبة النشطة•

االستنقاء والتطهير•

تدابير الحجر الصحي•

التلقيح•

الحد من حركة الطيور الداجنة الحية بين المحافظات•

تسجيل أماكن ذبح الطيور الداجنة•

:نُُهج تتمحور حول اإلنسان•
زيادة الوعي بين السكان•

تدريب األطباء البيطرين والمزارعين•

زيادة األمن والسالمة البيولوجية•
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Clade 2.2.1.1

New Cluster

Clade 2.2.1

 A/Chicken/Egypt/Q2247A/2010

 A/Chicken/Egypt/Q2247B/2010

 A/Chicken/Egypt/Q1995A/2010

 A/chicken/Egypt/Q1995D/2010

 A/Chicken/Egypt/Q1112C/2010

 A/chicken/Egypt/Q1182/2010

 A/Chicken/Egypt/Q1118D/2010

 A/Chicken/Egypt/Q1182E/2010

 A/Chicken/Egypt/Q1397D/2010

 A/Chicken/Egypt/Q1184B/2010

 A/chicken/Sharkia/CAI38/2009

 A/chicken/Egypt/1/2009

 A/chicken/Sharkia/CAI3/2009

 A/duck/El_Fayoum/CAI1/2010

 A/chicken/Egypt/Q1011/2010

 A/chicken/Egypt/Q1185/2010

 A/Chicken/Egypt/Q1089E/2010

 A/Chicken/Egypt/Q1090E/2010

 A/Chicken/Egypt/Q1769B/2010

 A/chicken/Menofia/CAI35/2010

 A/chicken/Menofia/CAI36/2010

 A/chicken/Menofia/CAI39/2010

 A/chicken/Menofia/CAI10/2010

 A/chicken/Menofia/CAI29/2009

 A/chicken/Giza/CAI22/2008

 A/chicken/Qalubia/CAI19/2008

 A/chicken/Qalubia/CAI5/2008

 A/chicken/Menofia/CAI28/2009

 A/chicken/Sharkia/CAI41/2009

 A/chicken/Sharkia/CAI27/2009

 A/chicken/Giza/CAI15/2008

 A/chicken/Giza/CAI8/2008

 A/chicken/Giza/CAI7/2008

 A/chicken/Giza/CAI24/2008

 A/chicken/Qalubia/CAI14/2008

 A/chicken/Qalubia/CAI21/2008

 A/chicken/Giza/CAI17/2009

 A/chicken/Egypt/1/2008

 A/chicken/Giza/CAI6/2008

 A/chicken/Giza/CAI23/2008

 A/chicken/Qalubia/CAI12/2008

 A/chicken/Qalubia/CAI20/2008

 A/chicken/Egypt/0836/2008

 A/chicken/Egypt/9403-NAMRU3/2007

 A/chicken/Egypt/083/2008

 A/duck/Egypt/Q4596A/2012

 A/duck/Egypt/Q4596B/2012

 A/duck/Egypt/Q4596D/2012

 A/Egypt/N09966/2011

 A/chicken/Egypt/S3280E/2011

 A/chicken/Egypt/S3280B/2011

 A/chicken/Egypt/S3280D/2011

 A/duck/Egypt/Q2645C/2010

 A/Egypt/N10621/2011

 A/chicken/Egypt/Q5283C/2012

 A/chicken/Egypt/M7217B/2013

 A/turkey/Egypt/S6405A/2012

 A/duck/Egypt/S6419C/2012

 A/goose/Egypt/M2794A/2011

 A/goose/Egypt/M2794E/2011

 A/goose/Egypt/M2788E/2011

 A/goose/Egypt/M2788A/2011

 A/Egypt/N6322/2011

 A/Egypt/N11470/2011

 A/Egypt/N14976/2011

 A/Egypt/N11126/2011

 A/chicken/Egypt/M2773A/2011

 A/Chicken/Egypt/S2938D/2011

 A/Egypt/N0677/2011

 A/Egypt/N6828/2011

 A/duck/Egypt/M3075B/2011

 A/duck/Egypt/M2583D/2010

 A/duck/Egypt/M2583C/2010

 A/Egypt/N7562/2011

 A/duck/Egypt/M2583A/2010

 A/duck/Egypt/M2583B/2010

 A/Egypt/N0544/2011

 A/Egypt/N7592/2011

 A/Egypt/N6658/2011

 A/Egypt/N7724/2011

 A/Egypt/N6774/2011

 A/Chicken/Egypt/S3093A/2011

 A/chicken/Egypt/S3806B/2011

 A/chicken/Egypt/S3806D/2011

 A/chicken/Egypt/S3802B/2011

 A/Egypt/9538-NAMRU3/2009

 A/Egypt/4935-NAMRU3/2009

 A/turkey/Egypt/7/2007

 A/duck/Egypt/0871/2008

 A/chicken/Egypt/2253-1/2006

 A/duck/Egypt/D2br10/2007

 A/duck/Egypt/2253-3/2006

 A/chicken/Egypt/0891/2008

 A/chicken/Egypt/CL6/2007

 A/chicken/Qalubia/1/2006

 A/turkey/Egypt/2253-2/2006

 A/chicken/Egypt/08124S-NLQP/2008

 A/Egypt/2472-NAMRU3/2008

 A/Bar-headed-Goose/Qinghai/65/05

HA 
H5N1

H5N1 االنسياق المستضدي لفيروس

H5N1مجموعة جديدة من فيروسات •
ظهرت من المجموعة البيولوجية 

.2010في أواخر 2.2.1

وسات فرض االنسياق االستضادي لفير•

حب أنفلونزا الطيور واالنتشار المصا

ية تحديات للسلسلة االستثنائية االستضاد

.أمام تلقيح الطيور الداجنة

اطئ قد يخفض التطابق االستضادي خ•

رة من بين اللقاحات والفيروسات المنش
.فاعلية اللقاح

El-Shesheny R, Kandeil A, Bagato O, et al. Molecular characterization of avian influenza H5N1 virus in Egypt 

and the emergence of a novel endemic subclade. The Journal of General Virology. 2014;95(Pt 7):1444-1463.

Clade 2.2.1.2
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H9N2تحليل النشوء والتطور لفيروسات 

Egy B3

Egy B2

Egy B1

 A/Quail/Hong Kong/G1/97

2015-2017

2014-2015

2011-2013

االنسياق المستضدي 

وتحولهH9N2لفيروس 

دي تختلف معدالت االنسياق المستض•
حسب األنواع، مما H9N2لفيروس 

واع يشير إلى وجوب مراقبة بعض األن

.ياقلمعدالت الزيادة المرتفعة في االنس

وس قد حدثت حاالت إعادة تشكيل الفير•

.في الحمام

ة وقد تكون هناك أنواع بعينها بمثاب•

ية بين الفصائل البر" أنواع وسيط"

والمنزلية، مما يزيد من تمكين إعادة

.ونزاتشكيل الفيروس وانتشار األنفل

مج لهذه النتائج أثار على تصميم برا•
لمراقبة تطور H9N2مراقبة فيروس 

الفيروس

Figure prepared by Ahmed Kandeil, Mohamed Ali, Ghazi Kayali



تلقيح الطيور الداجنة في مصر

:يعد تلقيح الطيور الداجنة كما يتم تطبيقه في الوقت الحالي مشكلة

مما يشير إلى أن لقد أدى االنسياق االستضادي إلى فعالية قليلة بين اللقاحات التجارية والفيروسات المنتشرة حاليا،•

.اللقاحات لن تكون ذات كفاءة على أرض الواقع

.نتجينيقد تؤدي اللقاحات التي توفر حماية جزئية إلى وجود متحولين هاربين من اللقاح، والمزيد من االنسياق اال•

Kayali, G., Kandeil, A., El-Shesheny, R., Kayed, A. S., Maatouq, A. M., Cai, Z....Ali, M. A. (2016). Avian Influenza 

A(H5N1) Virus in Egypt. Emerging Infectious Diseases, 22(3), 379-388. https://dx.doi.org/10.3201/eid2203.150593.
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الساللة
عدد اللقاحات الموجودة في 

السوق في مصر
استخدام الفيروسات

لعمليات )%( تماثل التسلسل 

العزل المصرية
بلد الصنع

11كالسيكي

A /إيطاليا/دجاج/ 22A/1998 (H5N9) ،A 232/1994/المكسيك/دجاج/ (H5N2) ،
A /بريطانيا/تركيا/ N28/1973 (H5N2) ،A 1551/1981–3689/مينيسوتا/الديك الرومي/

(H5N2) ،A 1402/1986/بوستدام/بط/ (H5N2) ،A 1968/ويسكونسن/الديك الرومي/

(H5N9) ،A 232/94/المكسيك/دجاج/ (H5N2) and فيروس مرض نيوكاسلالسوتا

84 - 91.6
إيطاليا، المكسيك، ألمانيا، 

الصين، الواليات المتحدة 

األمريكية، فرنسا

المجموعة 

Oالبيولوجية 
2RG A 1996/جوانجدونج/األوز/ (H5N1) (Re-1)93.8الصين

المجموعة 

1البيولوجية 
1RG A /فيتنام/دجاج/ C58/2004 (H5N3)95.1الواليات المتحدة األمريكية

المجموعة 

البيولوجية 

2.2.1

7

RG A /مصر/دجاج/ Q1995D/2010 (H5N1),
RG A /مصر/دجاج/ M2583D/2010 (H5N1), A /مصر/دجاج/ 114940v/NLQP/2011 

(H9N2) /مصر/دجاج/فيروس مرض نيوكاسل,  11478AF/2011 (ND), RG 
A /مصر/بط/ M2583D/2010 (H5N1), RG A -18/مصر/دجاج/ H/2009 (H5N1)

93.8 - مصر، الصين99.6

المجموعة 

البيولوجية 

2.3.2

1RGA /جوانجدونج/بط/ S1322/2006 (H5N1) (Re-6)-الصين

المجموعة 

البيولوجية 

2.3.2.1

1
RG A /هوانان/دجاج/ QF23/2010 (H5N1),
RG A /هوانان/دجاج/ QH4/2010 (H5N1)

الصين-

المجموعة 

البيولوجية 

2.3.4

2RG A 1/2006/أنهوي/بط/ (H5N1) (Re-5)94.9الصين
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مقدمة لمنشورات مختارة

أنفلونزا الطيور شديدة اإلمراض: دراسة الحالة



67

اف استكش: تربية الدواجن وممارسات الذبح في ريف مصر
إلى اإلنسانH5N1لعوامل الخطورة النتقال فيروس 

ولم أنالينا لوينيفا، إيريك دويجر، مها طلعت، سمير رفعي، أمل زكي، كاثرين شيش

.هورتون، عمرو قنديل

(.2012)، 1259–1251، (6)7األنفلونزا والفيروسات التنفسية األخرى 



إصابة اإلنسان بعدوى أنفلونزا الطيور : معلومات أساسية

في مصر
H5N1تمت مالحظة عدم وجود تباين في العمر والنوع في اإلصابات البشرية بفروس•

.2011إلى 2006أنفلونزا الطيور شديدة اإلمراض في مصر بين 

من اإلناث% 65عاًما و15< في األطفال % 54•

:عوامل الخطورة لإلصابة ليست مفهومة، لكن بعضها معروف•

التعامل المباشر مع دواجن مصابة أو ميتة•

الذبح وإزالة الريش•

ملوثةةالتعامل مع بيئ•

.مليون عائلة مصرية تربي الطيور الداجنة5قرابة •

.النساء هن الراعيات األساسيات ومتخذات القرار بشأن الدواجن•

وتدابير الحجر الصحي، لكن H5N1زادت الحمالت التربوية الوعي حول فيروسات •

.ممارسات األمان البيولوجي مستمرة
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أهداف الدراسة والمنهج الخاص بها
:أهداف الدراسة

شر في فحص ممارسات تربية الدواجن في بيت العائلة في مصر، األمر الذي قد يضع الب•
أنفلونزا الطيور شديدة اإلمراضH5N1موضع عالي الخطورة لإلصابة بفيروس 

تحديد التصرفات والسلوكيات التي تتصدى التباع تدابير الحجر الصحي•

:المنهج
:من ثالثة أنواع من البيوت العائلية2011جمع البيانات بين أكتوبر ونوفمبر •

H5N1بيوت عائلية بها حاالت مؤكدة بإصابة اإلنسان بأنفلونزا الطيور 1)

حاالت إصابة مؤكدة للدواجن لكن ال وجود لحاالت إصابة لإلنسانهابيوت عائلية ب2)

بيوت عائلية غير مصابة3)

مراقبة االتصال بين الدواجن واإلنسان عن (: ساعات8إلى 4من )مالحظة شبه منظمة •
ر الحجر طريق مراقبة ممارسات تربية الدواجن، وتعرض األطفال للدواجن، والتكامل مع تدابي

الصحي الموصى بها

للتخلص مناقشة الممارسات: مع شخص تم تحديده على أنه راعٍ أساسي للدواجنمقابلة متعمقة•
من دواجن مصابة أو ميتة واإلدراك المجتمعي المرتبط بممارسات تربية الدواجن
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ممارسات الحفاظ على الدواجن: النتائج األساسية

(.طائًرا لكل فرد من العائلة6.5)طائًرا 39تحتفظ العائلة بمتوسط •

ق سطح كان يتم االحتفاظ بالدواجن في غرفة مصممة داخل المنزل، أو قفص في الفناء الخلفي، أو فو•
.المنزل في نصف عدد المنازل

.من المنازل% 37كان للدواجن حرية التجوال للداخل والخارج في •
ِ الدواجن أنه من السهل االعتناء بالدواجن وإطعامها إذا كانت الطيور حرة ومالصقة• .فسر العديد من مربي 
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ممارسات الحفاظ على الدواجن: النتائج األساسية

ن في خصائص المنازل أو ممارسات تربية الدواجن بيلم يتم تحديد فروقات مهمة•
، أو التي شهدت حاالت H5N1البيوت العائلة التي شهدت مسبقًا حاالت إصابة بفيروس 

.، والتي لم يتم اإلبالغ عن حاالت إصابة بهاH5N1إصابة للطيور بفيروس 

ي ذلك حمل تفضي األنشطة إلى عمليات اتصال بين أعضاء بيت العائلة والدواجن بما ف•

أو نقل الدواجن، وإطعامها، واللعب معها، وتنظيف المناطق التي تعيش بها، وجمع

.البيض

لطيور إنتاج ليتسنى ل" لتطوير عالقة صداقة"يتعامل العديد من المربيين بشكل منتظم مع الدواجن •

.المزيد من البيض

.يلعب األطفال بشكل متكرر مع طيور غير محصورة•

ة عرضت الكثير من عمليات التواصل تضمنت العيش مع الطيور، لكن عمليات التواصل المالحظَ •

.أعضاء البيت أيًضا إلى الريش والجلد والفضالت والدماء

.كان من النادر استخدام المطهرات أثناء عمليات التنظيف•
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ممارسات الذبح: النتائج األساسية

.تم تحديد بعض االختالفات في ممارسات الذبح حسب أنواع بيوت مختلفة•

.لم يكن من الشائع استخدام معدات حماية شخصية•
لبيوت، لكن امن % 23كان استخدام القفازات واألكياس البالستيكية لتغطية اليدين يتم في •

.األكياس كان يتم إزالتها أثناء عملية التنظيف وإزالة الريش/القفازات

.كان يتم التخلص من مخلفات الذبح مع المخلفات العادية أو في القنوات•
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المعرفة والسلوكيات حول اإلصابة بأنفلونزا : النتائج األساسية

الطيور

بشر، لم يتفهم بعض مربي الدواجن سبب أن الدواجن الصحية يتوجب فصلها عن ال•

.يًاواعتقدوا أن طرق وضع الحواجز غير ضرورية عند التعامل مع طيور صحية ظاهر

.نادًرا ما كان يتم اإلبالغ عن الطيور المصابة للسلطات•

الخوف من الخسائر المالية المحتملة جراء االستنقاء اإللزامي•

ابة لإلنسان قرابة نصف البيوت العائلية توقفت عن تربية الدواجن عند حدوث عملية إص•

.أو للطيور

أنفلونزا الطيور شديدة H5N1العديد منهم تشكك أن إصابة اإلنسان كانت بسبب فيروس •

.اإلمراض أو الدواجن المريض في البيت

أن فضاًل عن ذلك، اعتقد المشاركون أن حاالت إصابة اإلنسان عبارة عن أنفلونزا موسمية أو•

.العدوى كانت بسبب طيور الجار أو تلك الموجودة في األسواق
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خاتمة المؤلف

ا في العديد من الممارسات التقليدية واالعتقادات في تربية الدواجن تمت مالحظته•

الدراسة، األمر الذي يؤدي إلى مخاطر على الصحة العامة وقد يساهم في انتشار 

.أنفلونزا الطيور شديدة اإلمراض فيما بين الدواجن

.ينبغي تحويل ممارسات تربية الدواجن إلى قواعد اجتماعية•

.يجب تقييم الرسائل في ضوء إمكانية التطبيق وقابليته ضمن السياق المحلي•

ة ذات يجب أن تحصل السلطات على ثقة المجتمعات من أجل توصيل الرسائل الصحي•
.على نحو ناجحH5N1الصلة بفيروس 

ِ ا• لدواجن في يجب اضطالع التعليم خالل عمليات التشاور على مستوى القاعدة الشعبية مع مربي 

.البيوت العائلية
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وديناميكياته في  H5N1مراقبة فيروس أنفلونزا الطيور

تربية الدواجن في أسواق الطيور الحية، مصر 

I.يالمصري، ه الشيخ، أ عبد النبي، أ سعد، أ عرفة، ف فاسينا، ج لبروث، ي جوبر

814-805 :64 ;2015األمراض العابرة للحدود
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صناعة الدواجن وأنفلونزا الطيور في: معلومات أساسية
مصر

مليون إلى مليار طائر سنويًا750تنتج صناعة الدواجن في مصر حوالي •

المزارع الكبيرة ذات األمان البيولوجي عالي : يحدث اإلنتاج عبر كل القطاعات•

المستوى، والمزارع التجارية ذات مستوى األمان البيولوجي متوسط ومنخفض 
.المستوى والبيوت العائلية

الل يتم عرض فصائل وأعمار متنوعة للبيع في السوق، وفي محال الدواجن، ومن خ•
الباعة الجائلين

والتجارية األسواق تعد منافذ بيع مهمة لشراء الطيور في البيئات الحضرية والريفية•

.فيها، نظًرا للمرجعية الثقافية للمستهلكين الراغبين في لحم دواجن طازج

.ور والبشرتسهل تلك األسواق عملية انتشار أنفلونزا الطيور شديدة األمراض بين الطي•
.ينتربط األسواق المزارع المنزلية الصغيرة، وأماكن الذبح والمنتجين، والتجار، والمستهلك•

.تعمل األسواق بمعايير أمان بيولوجي قليلة إلى معدومة•
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أهداف الدراسة والمنهج
:أهداف الدراسة

.في األسواق المصرية H5N1تقييم مدى انتشار فيروس أنفلونزا الطيور شديدة اإلمراض•

. تحديد عوامل الخطر الوبائي المرتبط بمدى االنتشار•

:المنهج•
.محافظة24سوقًا عبر 257اختيار عشوائي لعدد •

طائر 16000عينة من قرابة 134تم جمع •

فسهاعينات من فصيلة الطيور نفسها التي تم جمعها من محال الطيور الحية ن10إلى 5من •

تم جمع معلومات وبائية مشجعة من خالل االستبيان السلوكي•

:اختبار العينة•
لم يتم )(التفاعل البوليميرى المتسلسل) Matrix gene PCRتم اختبار العينات المجمعة عن طريق•

(تحديد أي أنواع فرعية

تم إعادة تقييم العينات المجمعة اإليجابية فرديًا•

PCRبواسطة  N1و H5التأكيد على اإليجابية من خالل اختبار لجينات•

ابة الحصول على بيانات شاملة عن تفشي حاالت إصابة الدواجن والحاالت البشرية المص•
ات أنفلونزا الطيور شديدة اإلمراض التي تم اإلبالغ عنها من بنك البيان H5N1بفيروس 
(.برة للحدودامركز الطوارئ ألمراض الحيوان الع)المصري 
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شديدة اإلمراض حسب السنة والفصيلة  H5N1تختلف عملية الكشف عن فيروس أنفلونزا الطيور •
.والمنطقة والموسم ونوع السوق والشهر وأصل الطائر والمحافظة

والديك ،((OR ~ 4.5واإلوز ،((OR ~ 5احتماالت أكبر للحصول على عينات إيجابية في البط•
.بالنسبة للدجاج(  (OR ~ 3الرومي

.مصر السفلى( شمالي)مصر من ( جنوبي)قرابة ضعف احتماالت الكشف في صعيد •

.ترتفع احتماالت وجود عينات إيجابية في الشتاء•

النتائج األساسية
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نتائج أساسية
طيور الحية توزيع العينات التي تم تحليلها وكذا انتشارها في عملية مراقبة أسواق ال. 2الجدول 

(n = 4134)2014إلى 2009في الفترة من  H5N1ألنفلونزا الطيور شديدة اإلمراض 

أسواق بيع الطيور الحضرية أكثر •

عرضة لوجود عينات إيجابية بها من
.األسواق الريفية

نزل أكثر الطيور التي يتم تربيتها في الم•

ن احتمااًل لوجود عينات إيجابية به م
.طيورالطيور التجارية في أسواق بيع ال

بعض المحافظات أكثر عرضة بمعدل•

مرة لوجود طيور مصابة بفيروس18
H5N1  في أسواق بيع الطيور من

.غيرها
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اإلنسان/عالقة الدواجن: نتائج أساسية

ة بأنفلونزا ُحدَدت عالقة إيجابية طفيفة بين تفشي الدواجن وحاالت اإلصابة البشري•
(.p = 0.58،0.21قيمة االرتباط )في مصر  H5N1الطيور شديدة اإلمراض 

0.0102ا مقابل كل حالة إصابة إضافية في الدواجن، تنبأ تناسب االنحدار بزيادة قدره•
.من حاالت اإلصابة البشرية

رسم بياني مع انحدار خطي . 1الشكل 

لحاالت إصابة بشرية % 95بنسبة 

إلى 2006مبلغ عنها، من وداجنية

، معامل انحدار لإلصابة في 2014
P=0.58، 0.0102: الدواجن
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خاتمة المؤلف

• .H5N1تعد أسواق بيع الطيور بمثابة منافذ ألنفلونزا الطيور شديدة اإلمراض 
• في قطاع إنتاج الدواجن المنزلية والتجارية،  H5N1يتم ترسيخ أنفلونزا الطيور شديدة اإلمراض 

.وما زالت أسواق بيع الطيور الحية تلعب الدور الرئيسي في عملية توزيع الدواجن واستهالكها

• .تعد جهود الدولة في السيطرة على أسواق بيع الطيور الحية ضعيفة إلى حد ما

• H5N1البط واإلوز بمثابة العامل المهم لنقل فيروس أنفلونزا الطيور شديدة اإلمراض  نظًرا ألنهما ،

.قد ال تظهر عليهما أعراض المرض عند اإلصابة

• قد تساعد الحلول الموجهة نحو أسواق بيع الطيور الحية في الحد من مخاطر المرض حيواني 

.المصدر المستمرة تجاه اإلنسان والدواجن

• قد تعمل أسواق بيع الطيور الحية كمواقع مراقبة مهمة خالل مواسم أنفلونزا الطيور شديدة 

اإلمراض عالية المخاطر، نظًرا ألن الوصول إلى الدواجن التجارية والمنزلية محدود في أحيان 
.كثيرة
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ٲو( H5N1)ٲاالنتشار المصلي ألنفلونزا الطيور

(H9N2 )دراسة : وعوامل الخطر للعدوى بين المصريين

وبائية مصلية مراقبة واستباقية

.  زكي، أميرة س. العبد، دينا أبو زيد، شيماء أ. قايد، منى أ. جمعة، أحمد س. مختار ر

يبي، ماكنزي، روبرت ج ويبستر، ريتشارد ج و. شريف، باميال ب. الرفاعي، لبنى س

علي، غازي كيالي. محمد أ

407-1399: 211; 2015مجلة األمراض العلمية 
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ي مصراإلصابات البشرية بأنفلونزا الطيور ف:معلومات أساسية

.ال يوجد دراسة وبائية جيدة لإلصابات البشرية بفيروسات أنفلونزا الطيور•

.ر معلومةتكرار العدوى، ونسبة الحاالت الخفيفة أو عديمة األعراض، ونسبة حاالت الوفاة الحقيقية غي•

من السكان المعرضين للدواجن المصابة سوف ينتقل إليهم % 2-1قد ر تحليل شامل أن •

H5N1فيروس أنفلونزا الطيور

ليها قيود العديد من الدراسات السابقة لالنتشار المصلي ألنفلونزا الطيور بين البشر كان ع•

:منهجية كبيرة، ومن بينها

.قلة مجموعات التجارب غير المعرضة•

.استخدام مستضدات من فيروسات غير منتشرة في منطقة الدراسة•

.استخدام مستوى منخفض إليجابية المرض•

الدليل المصلي على اإلصابة بمرض أنفلونزا الطيور بين البشر في مصر محدود•
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أهداف الدراسة ومنهجيتها

:  أهداف الدراسة

في مصر H9N2وH5N1تحديد مدى اإلصابات بين البشر بسبب فيروسي أنفلونزا الطيور •
عن طريق تحديد انتشار األجسام المضادة لها

تحديد عوامل الخطر المرتبطة بإيجابية المصل•

:المنهجية

دراسة وبائية مصلية مراقبة استباقية ممتدة لثالثة أعوام•

فرد من األشخاص غير المعرضين المراقبين250مناطق ريفية، و5فرد معرضين من 750•

ن في كل عام، يزور فريق الدراسة األفراد موضوع الدراسة لجمع األمصال وإكمال استبيا•
سلوكي

:اختبار عينة•
اللبناني كمستضدات االختبارH9N2المصري وفيروس H5N1فيروس : فحص التحييد الميكروسكوبي•

(  H1N1)من فيروس أ 2009فحص كبت التراص الدموي الختبار األجسام المضادة لوباء •
(10/07/بريسبان/أ( )H3N2)والفيروس الموسمي أ ( 04/09/كاليفورنيا/أ)
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النتائج الرئيسية
ا الطيور من المعرضين للفيروس كان لديهم أجسام مضادة لفيروس أنفلونز2.1%•

.بين غير المعرضين% 0في بداية الدراسة، مقابل H5N1شديدة اإلمراض 

ال يوجد اختالف كبير في األعوام الالحقة•

موضوع واحد فقط حافظ على عيار إيجابي طوال مدة الدراسة•

س من األشخاص المعرضين كان لديهم عيار أجسام مضادة لفيرو% 5.9و7.5%•
بين األفراد غير المعرضين خالل %1>مقارنةً بنسبة H9N2أنفلونزا الطيور 

.فترة متابعة من عام واحد إلى عامين

في بداية الدراسة، قبل اكتشاف H9N2ال يوجد اختالف في األجسام المضادة لفيروس •

في الدواجنH9N2فيروس 

.  H5N1مشاكل الرئتين المزمنة تزيد من خطر اإلصابة بفيروس •

، واستخدام لقاحات الدواجن، والتعرض للبط زاد من 50-17األشخاص بأعمار •
.H9N2خطر اإلصابة بفيروس 
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استنتاجات الكاتب

من % 2يمثل تقريباً H5N1انتشار اإلصابة بفيروس أنفلونزا الطيور شديدة اإلمراض •

.  المصريين المعرضين للدواجن

دوث حاالت االنتشار يبين أن الحاالت غير المبلغ عنها ومعدل حاالت الوفيات مبالغ في تقديره، ويمكن ح•

.خفيفة أو بدون أعراض

.يقل بمرور الوقتH5N1العيار الحجمي لفيروس •

م قد تفوت الدراسات المصلية األشخاص الذين كانوا مصابين لكن كان العيار الحجمي لديه•

 ً .منخفضا

ن كانت مشتركة بين أهل البيت الواحد، لكن لم تكن دائما بيH5N1اإلصابات إيجابية المصل بفيروس •

.األقارب بالدم، مما يوحي أن العدوى كانت بسبب التعرض العام وليس االستعداد الوراثي

من المصريين % 7.5-% 5.9يمثل تقريباً H9N2ر وانتشار اإلصابة بفيروس أنفلونزا الطي•

.المعرضين للدواجن

.  H9N2لطيور الدليل المصلي على اإلصابات بين البشر حدثت في نفس وقت إصابات فيروس أنفلونزا ا•

مي، وهذا العمر ومشاكل الرئتين المزمنة والتعرض للبط كانت مرتبطة بارتفاع المعيار الحج•

.يتسق مع النتائج من البالد األخرى



؟أسئلة أو تعليقات
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مناقشات المجموعات الصغيرة 

أنفلونزا الطيور شديدة اإلمراض: دراسة الحالة



التعليمات

.سوف ينقسم المشاركون إلى مجموعات صغيرة•

فلونزا دراسة حالة إن: ورقة عمل المشاركينيرجى الرجوع إلى دليل المشاركين لمعرفة •

.في حزمة المشاركينالطيور شديدة اإلمراض 

تم تنظيم ورقة العمل بطريقة مشابهة إلطار عمل ترجمة أبحاث الصحة الواحدة•

تشمل أسئلة للمناقشة مرتبطة بخطوات إطار العمل وفترة لتسجيل مالحظاتكم •

.سيدير المدربون مجموعاتهم الصغيرة من خالل مناقشات ترجمة األبحاث•

في إطار العمل ألن مدخالت مشتركة من 5و3و2ستركز المجموعة على الخطوات أرقام •

.الباحثين وواضعي السياسة أمر مهم في هذه الخطوات

ل إذا كان لديكم أي أسئلة متعلقة بغرض أي خطوة أو معنى أسئلة في ورقة العمل، يرجى سؤا•

.المدربين عن توضيح
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وة ستبدأ مناقشة ترجمة األبحاث من الخط•

.ألننا اخترنا النشر للتقييم2رقم 

2ستركز المجموعة على الخطوات أرقام •

في إطار العمل ألن 6و4و3و

المدخالت المشتركة بين الباحثين 

وواضعي السياسة مهمة في هذه 

.الخطوات

*

*

**

*

ةتم مناقشة الخطوات خالل تمرين دراسة الحال

هيكل مناقشة ترجمة األبحاث



القواعد األساسية للمشاركين

.الةقبل البدء في هذا التدريب، يجب على المشاركين قراءة تطبيقات دراسة الح1)

جمة اطلب من المدرب توضيح األسئلة التي تدور حول المعلومات األساسية في تر2)

.البحث، وتطبيقات دراسة الحالة، وتعليمات األنشطة

ز على استيعاب التطبيقات الممكنة للب3) حث وتحليلها، أثناء تدريبات دراسة الحالة، رك ِ

الطريقة وعند نقد المناهج المستخدمة أو اختيارات البحث الخاصة بالمؤلفين، ركز على

.التي قد تؤثر بها مواطن الضعف هذه على ترجمة البحث

في في كل أنشطة ورشة العمل، كن على استعداد لمشاركة أفكارك وتجاربك وشارك4)

.المناقشات الجماعية بفاعلية

ر، على سبيل تفاعل مع اآلخرين بطريقة تشجع على فتح عمليات تواصل وتبادل األفكا5)

.استمع إلى أفكار كل من المشاركين باحترام: المثال
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إطار عمل ترجمة أبحاث الصحة الواحدة
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مناقشة الملخص

أنفلونزا الطيور شديدة اإلمراض: دراسة الحالة



مشاركة نتائج مناقشات المجموعات :مناقشة الملخص

الصغيرة ومقارنتها

:للدراسةأسئلة 

ا مجموعتك؟ما التطبيقات المحتملة لنتائج األبحاث في المنشورات المختارة التي حددته•

ما القيود على نتائج األبحاث التي قد تؤثر على الترجمة؟•

؟ما الحواجز على مستوى األنظمة التي قد تمنع، أو تُحد من، أو تؤخر ترجمة نتائج األبحاث•

ما هي فوائد دمج منظور البحث والسياسات التي حددتها مجموعتك؟•

ما هي التحديات والحلول المحتملة للتواصل عبر الدعائم التي حددتها مجموعتك؟•

هل حددت مجموعتك أي شيء مفاجئ أو مثير لالهتمام فيما يخص ترجمة البحث •

والصحة الواحدة؟ 
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الحمى المالطية في مصر: دراسة حالة



نظرة عامة على تمرين دراسة الحالة

:الغرض•

جمات استخدام البحوث المنشورة حول داء البروسيالت في مصر الستكشاف تر•

.  للصحة العامة وأنظمة الصحة الحيوانية

باستخدام إطار عمل ترجمة أبحاث الصحة الواحدة في نظام عملك، سوف•

:تتمكن من التالي
والبرامج للوقاية تحديد التطبيقات المحتملة لنتائج األبحاث وتحليلها في النشرات المقدمة للسياسات•

.  من األمراض حيوانية المصدر ومكافحتها

.  وصف أساليب التواصل الداعمة لتطبيقات األبحاث المقترحة•
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األهداف التعليمية وأغراضها

لسياسة تقييم ما إذا كان يُمكن تطبيق البحوث على الصحة العامة وا:هدف تعليمي•

مصدر وكشفها البيطرية وكيفية تطبيقها لتعزيز القدرات للوقاية من األمراض حيوانية ال

واالستجابة لها في مصر

حة العامة وصف ما ال يقل عن ثالثة تطبيقات لنتائج األبحاث في المنشورات العلمية المقدمة للص•

والسياسة البيطرية

التي تُضعف تحديد ثالثة قيود على األقل لمنهجية البحث والنتائج في المنشورات العلمية المقدمة، و•

.تطبيق هذه المنهجية على الصحة العامة والسياسة البيطرية

سها التي قد تحديد ثالثة أمثلة على األقل من العوائق على مستوى األنظمة والمستقلة عن األبحاث نف•

العامة تمنع، أو تُحد من، أو تؤخر ترجمة نتائج األبحاث في المنشورات العلمية المقدمة للصحة

.والسياسة البيطرية

القطاعات التعرف على العوامل الرئيسة التي تدعم االتصاالت فيما بين:هدف تعليمي•

القدرات حول كيفية تطبيق األبحاث على الصحة العامة والسياسة البيطرية لتعزيز

.للوقاية من األمراض حيوانية المصدر وكشفها واالستجابة لها في مصر

.تعريف ترجمة البحوث في سياق الصحة الواحدة•
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مخطط دراسة الحالة

مقدمة للحمى المالطية في مصر: الجزء األول•

مقدمة لمنشورات مختارة: الجزء الثاني•

مناقشة ترجمة األبحاث: الجزء الثالث•

المجراة في مجموعات صغيرة•

مناقشة الملخص: الجزء الرابع•

اجتماع المجموعات الصغيرة مرة أخرى•
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مقدمة للحمى المالطية في مصر

الحمى المالطية:دراسة حالة



مقدمة للحمى المالطية

ي األمراض من مصادر حيوانية المعدية الت•

تؤثر على الماشية والبشر

، يالبروسيسببها أنواع مختلفة من جنس •

(  ةعصوية كروي)وهي بكتيريا عصروية 

سالبة الجرام

مرض من مصدر حيواني مهمل من •

منظمة الصحة العالمية

الري ستوفر، مختبر الصحة العامة في والية أوريغون/ هذه الصورة بإذن من مراكز مكافحة األمراض 100

بروسيال مالطيةمزارع 

ر األبيض تستوطن العديد من المناطق حول العالم مع انتشار كبير في الشرق األوسط ومنطقة البح•

المتوسط وآسيا الوسطى وأمريكا الالتينية



ببكتيريا بروسيالأنواع الحيوانات المصابة 

.منظمة الصحة العالمية:الحمى المالطية في البشر والحيوانات( 2006)الجدول مقتبس من كوربيل إم جي  101

.تؤثر على العديد من أنواع المواشي، ال سي ما األبقار واألغنام والماعز والخنازير•

تصيب أنواعاً مختلفة من الحيواناتبروسيالأنواع مختلفة من بكتيريا •

بروسيال العائل

المجهضة

بروسيال **بروسيال مالطية

الخنازير

امبروسيال األغنبروسيال الكالب

-(نادرة+ )+++البشر

--(نادرة+ )++*البقر

---++*الجاموس

+-(محتملة+ )+(نادرة+ )*األغنام

---+(نادرة+ )*الماعز

----+بيسون

--+(نادرة+ )(نادرة+ )الخنازير

-+(نادرة+ )++الكالب

---+(نادرة+ )اإلبل

--(نادرة+ )(نادرة+ )+الخيل

--(5نوع حيوي + )(نادرة+ )(نادرة+ )القوارض

أهم أنواع الثروة الحيوانية في مصر*

أنواع بروسيال الرئيسية المنتشرة في مصر**



الحمى المالطية في مصر

، ولكن من المرجح أنها 1939كان أول وصف لها في تقرير علمي من مصر عام •

كانت مستوطنة في مصر آلالف األعوام

توجد في البقر والجاموس واألغنام والماعز واإلبل•

لكبيرة لتربية الحمى المالطية مكتشفة بمستويات عالية بين الحيوانات المجترة، ال سيما في المزارع ا•

الحيوانات

ال تزال مهمة في االقتصاد والصحة العامة في مصر•

مكافحة تزاد الخسائر االقتصادية من تأثيرات المرض على الحيوانات، وتكلفة–في الحيوانات•

انتشاره

، وتقلل إنتاج اللبن(اإلجهاض والعقم)موت الحيوانات، وقلة كفاءة التربية •

تكاليف الرعاية البيطرية والعالج، والعواقب في التجارة الدولية•

:تعتبر واحدة من األمراض الحيوانية المصدر خطورة على الصحة العامة–في البشر•

المرض باإلضافة إلى ذلك ، تسبب الخسائر االقتصادية الناجمة عن فقدان اإلنتاجية واألجور بسبب•

والرعاية الطبية وتكاليف العالج
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الحمى المالطية في الماشية

اإلجهاض في المعتاد، لكن يوجد أعراض أخرى غير محددة وتختلف : األعراض•

.باختالف النوع

.اإلصابات المرضية الدائمة غير الظاهرة طبياً أو يمكن أن تكون سالبة المصل•

.ا المعديةيمكن أن تبقى بعض الحيوانات مصابة مدى الحياة وتستمر في التخلص من البكتيري•

.االختبارات المعملية مطلوبة للتأكيد: التشخيص•

103

ئيتالمس مباشر مع الحيوانات المصابة أو من خالل التلوث البي: مسار النقل•

من أو في الحمل المجهض أو الحبل السري أو غير ذلك/ تخرج البكتيريا في الحليب و•

.إفرازات الجهاز التناسلي األخرى

:استراتيجيات السيطرة•

تلقيح الحيوانات المجترة: المناطق عالية االنتشار•

إبادة البكتيريا باختبار الحيوانات المصابة وذبحها: المناطق منخفضة االنتشار•



األعراض والتشخيص:الحمى المالطية بين البشر

:األعراض•

تظهر في البداية كمرض حموي حاد مع أعراض غير محددة•

. وةحمى أو إرهاق أو رجفة أو صداع أو تعرق أو ألم مفصلي أو فقدان الوزن والشه: على سبيل المثال•

• قد تستمر لتكون مزمنة، مما  يؤدي الى مضاعفات حادة

قد تؤثر المضاعفات على أي جهاز في الجسم، والمضاعفات المذكورة في تقارير شملت الجهاز•

.  الهضمي والجهاز العصبي والعظام والمفاصل والكبد

ورم التأثيرات طويلة األمد للمرض المزمن يمكن أن تشمل التهاب المفاصل واالعتالل العصبي وت•

.  األعضاء الداخلية واإلرهاق المزمن وتكرر الحمى

:التشخيص•

.ال يمكن تشخيص الحمى المالطية اعتماداً على الوجود المزمن فقط ألن األعراض غير محددة•

ية، ال سيما علم األمصال هو األسلوب التشخيصي األكثر نفعاً حيث إن المزارع غالباً ما تكون سلب•

.في األمراض المزمنة
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االنتقال والسيطرة:الحمى المالطية بين البشر
:أساليب االنتقال•

التالمس مباشر مع الحيوانات المصابة أو من خالل التلوث البيئي•

ابتالع منتجات حيوانية مثل اللبن الطازج أو منتجات ألبان غير مبسترة•

استنشاق المسببات من الجو •

االنتقال من البشر للبشر نادر الحدوث•

.بعض األشخاص والمهن معرضين لعوامل خطر أعلى: عوامل الخطر•

يين  المزارعين وعوائلهم، والجزارين، ورعاة األغنام واألطباء البيطر: من ذلك على سبيل المثال•

:استراتيجيات المكافحة•

النظافة المهنية والنظافة الغذائية•

التثقيف بالصحة العامة•

السيطرة على الحمى المالطية في الحيوانات •
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:أنشطةالبرنامج الوطني للسيطرة على الحمى المالطية

قطاع صحة الحيوان
1981بدأ البرنامج الوطني للسيطرة على الحمى المالطية عام •

:مراحل البرنامج•

شهور6اختبار مصلي لجميع الحيوانات المجترة اإلناث بعمر أكبر من •

الذبح اإلجباري للحيوانات إيجابية المصل•

يتم تعويض أصحاب الماشية؛ تختلف المبالغ باختالف النوع والعمر والساللة•

7200جنيه للمعزة إلى حد أقصى 600، امتدت معدالت التعويض من الحد األدنى 2012–1999بين •
جنيه للسالالت األجنبية من األبقار في عمر التربية الرئيسي

تطوعي للعجول والصغارمتطعي•

يجب اختبار الحيوانات قبل التطعيم•

مستخدم مع الصغار Rev-1مستخدمين مع العجول، بينما لقاح RB51ولقاح S19البروسيلة المجهضةلقاح •
والحمالن 

(:  2011-1999)تكلفة البرنامج •

ً 53متوسط التكلفة السنوية كان • مليون جنيهاً مصريا

مبالغ منفقة على الماشية% 56مليون جنيهاً، مع 700التكلفة اإلجمالية تخطت •
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أنشطة قطاع: البرنامج الوطني لمكافحة الحمى المالطية

صحة اإلنسان

مرض الذي يتوجب إخطارها في النظام الوطني 40داء البروسيالت هو واحد من •
(NEDSS)اإللكتروني  لرصد األمراض 

تعريف حالة محدد•

مقدمي الرعاية الصحية المدربين•

القدرة المخبرية الكافية•

إرشادات واضحة للعالج•

تبادل البيانات مع الجهات المختلفة•

:أولوية إجراءات التحسين•

تحسين القدرات المعملية لتحديد أنواع البروسيالت•

تعزيز التواصل الفعال والتعاون بين القطاعات•

تعزيز التزام المريض بالعالج•

التركيز على أنشطة التوعية المجتمعية•



رالتحديات المواجهة للسيطرة على الحمى المالطية في مص

صعب تقدير االنتشار الحقيقي للحمى المالطية في مصر•

ة غير من المرجح أن يكون اإلبالغ عنها قليل بسبب األعراض الطبي: الحمى المالطية في البشر•

المحددة، وألن جميع المرضى يتطلبون رعاية صحية

صيها الحمى المالطية غير معروفة ضمن األمراض الشائعة في بعض أجزاء مصر، وغالباً ما يتم تشخ•

 ً .خطأ

:الحمى المالطية في الحيوانات•

اإلبالغ عنها قليل عند بيع الحيوانات أو ذبحها بدالً من اختبارها ثم ذبحها•

االختالف بين تقديرات انتشار الماشية من مصادر مختلفة•

:برامج السيطرة تقابل عوائق اقتصادية ونظامية•

التكلفة العالية للسيطرة على الحمى المالطية من العوائق االقتصادية•

تمويل أنظمة المراقبة وتعويض المتضررين أمران متناقضان•

عامةقلة التواصل الفعال بين سلطات الصحة العامة واألطباء البيطريين واألطراف المعنية ال•
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رالتحديات المواجهة للسيطرة على الحمى المالطية في مص

عام صعبة الممارسات عالية الخطورة المتعلقة بتربية الحيوانات، والذبح، واستهالك الط•

:التغيير، ومنها على سبيل المثال

التخلص من المشيمة واألجنة من الحيوانات المصابة في المجاري المائية التي تشرب منها •

الحيوانات أو تستحم فيها

األجنة دون استخدام معدات واقية/ اإلجهاض، والتعامل مع المشيمة/ المساعدة في الوالدة•

هذا يحدث بيع الحيوانات المشكوك في إصابتها في السوق أو إلى جزار بدالً من اختبارها وذبحها، و•

ألن سعر السوق للحيوانات أعلى من قيمة التعويض الحكومي

بيع الحليب الخام ومعالجته إلى منتجات ألبان لالستهالك البشري•
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؟أسئلة أو تعليقات
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مقدمة لمنشورات مختارة

الحمى المالطية: دراسة حالة



ظي استخدام علم األمصال وتفاعل البلمرة المتسلسل اللح

عة للسيطرة على تفشي الحمى المالطية البقري في مزر

لتربية البقر الحلوب في منطقة دلتا النيل بمصر

نيوبير ميادة قويدة، ماجد األشقر، فالك ميلزر، محمد الدياسطي، محمد البسكاوي، هاينريش
(Heinrich Neubauer)

.24:69:3، 2016المجلة البيطرية األيرلندية، فبراير 
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معلومات أساسية

ي مصر فالبروسيال اختبارات مصلية وجينية عديدة يمكن استخدامها الكتشاف أنواع •

.وتحديدها

على مستوى األجناسللبروسيالتكتشف األجسام المضادة : االختبارات المصلية•

، (ELISA)اختبار روز بنغال، والمقايسة االمتصاصية المناعية لإلنزيم المرتبط : على سبيل المثال•

، وفحص استقطاب الفلورية BAPATو

لبعض التفريق ؛ يمكن لالبروسيالاكتشاف تضخيم الحمض النووي من بكتيريا : االختبارات الجينية•

والحقل مقابل سالالت اللقاحالبروسيالبين أنواع 

فاعل البلمرة تحليل العدد المتغير للتكرارات المترادفة في الموضع الكروموسومي، ت: على سبيل المثال•

( rt-PCR)المتسلسل اللحظي 

.  اللقاح جزء أساسي من البرنامج الوطني للسيطرة على الحمى المالطية•

.RB51وS19: متوفرين لالستخدام مع األبقاربروسيال المجهضةلقاحان حيان موهنان لبكتيريا •

الت ألن الساللة ال تتشارك في التفاعل مع االختبارات المصلية للبروسيRB51ينصح بلقاح •

.  التقليدية

.يمكن لكال اللقاحين بين حين وآخر أن يسببا اإلجهاض إذا تم إعطاء أي منهما للبقر الحامل•
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:أهداف الدراسة
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ديسمبر 
2012

ز بنغال جميع األبقار سلبية في اختباري رو: التحقيقات الروتينية•
BAPATو

يناير 
2013

RB51أخذت لقاح ( أشهر3< عدى الحوامل )جميع الحيوانات •

يونيو 
2013

بقرة؛ ال يوجد عالمات طبية أخرى30إجهاض •

جنين مجهض1بقرة و257تم اختبار عينات دم من •

يظهر طبيب بيطري المزرعة أعراض الحمى المالطية•

يوليو 
2013

إزالة تفاعل البلمرة + 1األبقار إيجابية في اختبارين مصل أو اختبار مصل •
المتسلسل اللحظي

لألبقار غير الحاملةRB51تم إعطاء لقاح •

2014مايو 
بقرة263تم اختبار عينات دم من : متابعة التحقيقات•

:صفات المزرعة

مدينة جمصة، محافظة الدقهلية•

بقرة600: مزرعة ألبان تجارية•

خالية من الحمى المالطية منذ •

2008

حة تطبيق برنامج فعال إلدارة ص•

القطيع

.ينتحليل النمط الوبائي لبروسيال األبقار في مزرعة أبقار حلوب جيدة اإلدارة في مصر من خالل دراسة مدتها عام
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المنهجية:تحقيق التفشي

:  تم فحص عينات األمصال عن طريق•

، المقايسة االمتصاصية المناعية لإلنزيم المرتبط(RBT)اختبار روز بنغال : االختبارات المصلية•

(FPA)لجنس معين، فحص استقطاب الفلورية 

البروسيالأو البروسيالخاصة بأنواع (: rt-PCR)اختبارات تفاعل البلمرة المتسلسل اللحظي •
المالطيةالبروسيالأو المجهضة

:تم فحص عينات أنسجة األجنة المجهضة عن طريق•

أو مجهضةالالبروسيالأو البروسيالخاصة بأنواع : اختبارات تفاعل البلمرة المتسلسل اللحظي•

المالطيةالبروسيال

(MLVA-16)النمط الجيني لتحليل العدد المتغير للتكرارات المترادفة في الموضع الكروموسومي •
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:تحقيق التفشي

باالختبارات %( 47.9)عينة سلبية 123•
لحظيالمصلية وتفاعل البلمرة المتسلسل ال

في جميع %( 6.6)عينة إيجابية 17•
االختبارات المصلية وتفاعل البلمرة 

المتسلسل اللحظي
تبار سلبية المصل لكن إيجابية باخ36.96%•

وسيالللبرتفاعل البلمرة المتسلسل اللحظي 
المجهضة

بقرة إيجابية في اختباري مصل أو 27•
ل تفاعل البلمرة المتسلس+ 1اختبار مصل 

اللحظي تم إخراجهم من المزرعة

:متابعة التحقيقات

ي عينات إيجابية المصل لكن سلبية ف3•
ظياختبار تفاعل البلمرة المتسلسل اللح

عينة سلبية في جميع االختبارات259•

النتائج الرئيسية
لسل نتائج مفصلة لالختبارات المصلية المختلفة وتفاعل البلمرة المتس2جدول رقم 

بين الماشية في دراسة مدتها عامينالبروسيالاللحظي الكتشاف عدوى 

 RBTELISAFPABcsp31العدد

PCR( جنس

البروسيال

AlkB PCR

البروسيال)

المجهضة

ي الحيوانات المختبرة ف

(257= العدد )2013

سلبيسلبيسلبيسلبي123

إيجابيإيجابيسلبيسلبيسلبي95

إيجابيإيجابيإيجابيإيجابيإيجابي17

إيجابيإيجابيسلبيإيجابيسلبي6

إيجابيإيجابيإيجابيإيجابيسلبي2

غير منطبقسلبيمشكوكسلبيسلبي4

غير منطبقسلبيسلبيسلبيإيجابي5

غير منطبقسلبيإيجابيإيجابيإيجابي2

غير منطبقسلبيمشكوكإيجابيسلبي2

غير منطبقسلبيإيجابيسلبيسلبي1

ي الحيوانات المختبرة ف

(263= العدد )2014

غير منطبقسلبيمشكوكسلبيسلبي1

غير منطبقسلبيإيجابيإيجابيسلبي2

غير منطبقسلبيمشكوكإيجابيسلبي1

سلبيسلبيسلبيسلبي259



النتائج الرئيسية
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معزولة مستردة من الجنين المجهضبروسيالت4•

المجهضةسالالت حقلية لبروسيال 3و1عزل ساللة لقاح •

من الحيوانات غير الحامل إلى الحيوانات الحامل غير RB51يوحي هذا بانتقال ساللة لقاح •
الحاصلة على لقاح

لى عءأيضاً محددة في عينة من طبيب بيطري مريض في مزرعة بنابروسيال المجهضة•
لمرتبط، اختبار روز بنغال، والمقايسة االمتصاصية المناعية لإلنزيم ا)االختبارات المصلية 

واختبار تفاعل البلمرة المتسلسل اللحظي( وفحص استقطاب الفلورية

خصائص البروسيال في عينات األنسجة المعزولة المجمعة من جنين مجهض3جدول رقم 

Brucella-PCRAmos-PCRLadder-PCRاألساليب التقليديةالمصدر

احبروسيال المجهضة وساللة اللقبروسيال المجهضةإيجابيبروسيال المجهضةالكبد

لبروسيال المجهضة وساللة الحقبروسيال المجهضةإيجابيبروسيال المجهضةالطحال

لبروسيال المجهضة وساللة الحقبروسيال المجهضةإيجابيبروسيال المجهضةمحتويات المنفحة

لبروسيال المجهضة وساللة الحقبروسيال المجهضةإيجابيبروسيال المجهضةعضو تناسلي



استنتاجات الكاتب

في المنطقةالمجهضةببروسيالال يمكنه حماية القطيع من اإلصابة RB51لقاح •

.  المستوطنة، وحتى المزارع جيدة اإلدارة يمكن أن تصبح ملوثة

ن حيث مالتفشياتتركيبة مفيدة من االختبارات الكتشاف BAPATاختبار روز بنغال و•

. الفاعلية والتكلفة

فشي والمقايسة االمتصاصية المناعية لإلنزيم المرتبط بالتوازي في التBAPATيجب استخدام •

.  لتحديد أكبر عدد ممكن من الحيوانات المصابة، ويجب إبعاد الحيوانات اإليجابية

ز بين اللقاح تفاعل البلمرة المتسلسل اختبار إضافي مفيد في حاالت التفشي للتميي•

.  وسالسل الحقل

تبار في الحيوانات الملقحة قد ينتج عنه نتائج إيجابية الخ RB51مع ذلك، انتشار الحمض النووي •

مراقبة الحالة تفاعل البلمرة المتسلسل اللحظي في الحيوانات إيجابية المصل، مما يعقد استخدامه في

.المعدية للقطعان الملقحة
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الحمى المالطية في الحيوانات المجترة في محافظة كفر

ة انتشار األمراض حيواني: الشيخ في دلتا النيل بمصر

المصدر المهملة

حجازي، أمجد معوض، سالمة عثمان، آن ريدلر، خافيير جويتيان. يامن م

PLOS (:1)5;11، 2011لألمراض االستوائية المهملة ينايرe944

120



معلومات أساسية

ة بيانات عن تكرار عدوى الحمى المالطية في الحيوانات يوضح المساهمة المناسب•

.  لتدابير السيطرة

وانات المجترة التقديرات التي يمكن االعتماد عليها للتكرار الحالي للبروسيالت في الحي•

.  قليلة

.يتم اختبار القطعان على نحو متقطع•

.يمكن لالختيار غير العشوائي للقطعان التي يتم اختبارها أن يؤثر في النتائج•

الحيوانات االعتبارات الرئيسية لتصميم الدراسات لتقدير انتشار الحمى المالطية في•

:المجترة

شكل معظم األبقار والجاموس في مصر تربى كحيوانات منزلية في قطعان صغيرة وتتواصل ب•

.متكرر مع الماعز أو األغنام المنزلية

دة منازل في حوض واحد إلعا/ جامعو الحليب يجمعون حليب األبقار أو الجاموس من عدة حيوانات•

.بيعه

.الماعز واألغنام من منازل مختلفة يمكن أن تدار في قطعان مع بعضها•
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أهداف الدراسة ومنهجيتها
: أهداف الدراسة

صف تقدير تكرار الحمة المالطية في الحيوانات المجترة وو•
ل بمصرتوزيعها الخاص في محافظة كفر الشيخ في دلتا الني

:المنهجية

العينات مجمعة من قطعان أغنام مختارة بشكل عشوائي، •
اموس وأماكن تخزين حليب األبقار، وأماكن تخزين حليب الج

قرية40في 

:اختبار عينة•

نزيم المقايسة االمتصاصية المناعية لإل: عينات الحليب•
للبروسيالالمرتبط غير المباشرة لألجسام المضادة 

(RBPT)اختبار صحن روز بنغال : عينات األمصال•

كد العينات إيجابية المصل باختبار صحن روز بنغال أ•
(CFT)عليها اختبار تثبيت المتممة 

122

ةخصوصية االختبارات التشخيصي/ التقديرات الحقيقية لالنتشار المصلي على أساس حساسية•

لرئيسية إحداثيات كل خزان من عينات الحليب وقطيع الحيوانات المجترة مع مواقع األسواق ا: تحليل جغرافي•

للحيوانات

عدد العيناتمصدر العينة

791األغنام

383الماعز

أماكن تخزين حليب 

األبقار

188

أماكن تخزين حليب 

الجاموس

173

1,535اإلجمالي
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بين الماعز% 11.3بين األغنام و% 12.2يقدر االنتشار المصلي بنسبة •

من القرى بها على األقل خروف أو معزة بإيجابية المصل % 60.5يقدر أن •

في خزانات % 12.0في خزانات حليب األبقار و% 12.2االنتشار المصلي مقدر •

حليب الجاموس

من القرى بها على األقل خزان حليب واحد إيجابي المصل% 45يقدر أن •

االنتشار المصلي: النتائج الرئيسية

عدد إيجابي المصل العدد المختبرالعينات

ظاهرياً 

% 95)االنتشار الحقيقي 

(مجال ثقة

عدد القرى 

* )%(المصابة

مجال % 95* )االنتشار الحقيقي للقرى المصابة

(ثقة

(56.7–26.1% )41.3%(52.5)21(16.0–8.4% )12.2(10.4)79182األغنامالمصل

(46.7–17.8% )32.2%(37.5)15(14.8–7.8% )113%(9.7)38337الماعز

(26.2–4.0% )1. 15%(25)10(13.3–7.0% )12.2%(11.7)18822األبقار

(26.2–4.0% )1. 15%(25)10(13.0–7.1% )12.0%(11.6)17320الجاموس

خ بمصرنتائج االختبارات المصلية على الحيوانات المجترة لبكتيريا البروسيال في محافظة كفر الشي1جدول رقم 

ظة كفر الشيخ بدلتا النيل في محافالبروسيالنتائج االختبار لعينات مصلية من الحيوانات المجترة صغيرة وخزانات حليب األبقار الجاموس للكشف عن وجود األجسام المضادة لبكتيريا 

(.2008)في مصر 

.قرى بها على األقل خروف أو معزة أو خزان حليب إيجابي المصل*

doi:10.1371/journal.pntd.0000944.t001



التوزيع المكاني:النتائج الرئيسية

124

ار مصلي األحياء الجنوبية في المحافظة بالقرب من العاصمة كان بها أعلى نسبة انتش•

.للحمى المالطية في الحيوانات المجترة الصغيرة

نسبة األغنام والماعز إيجابية المصل

ركيلومت
نسبة خزانات الحليب إيجابية المصل

ركيلومت



رة تجمع ملحوظ من الحيوانات المجت•

ئرة الصغيرة إيجابية المصل داخل دا

كم من العاصمة3.3نصف قطرها 

من المرجح أن تكون القطعان داخل •

مرات أكثر من القطعان 3.4التجمع 

الموجود خارج التجمع

ول تجمع القطعان إيجابية المصل ح•

أسواق للحيوانات3

125

التوزيع المكاني: النتائج الرئيسية

تجمعات مكانية مركزةركيلومت

تجمعات مكانية عالمية

لالماعز إيجابية المص/قطعان األغنام

لالماعز سلبية المص/قطعان األغنام

أسواق الحيوانات



استنتاجات الكاتب

في الحمى المالطية مستوطنة بمستويات عالية في جميع أنواع الحيوانات المجترة•

.فظة كفر الشيخامح

عدوى بين الماعز يسهل من نشر ال/ الكثافة العالية للحيوانات المجترة وحرية الحركة لقطعان األغنام•

.   البروسيالالمنازل والقرى، مما يؤدي إلى اإلبقاء على نقل 

توفر دليالً منهجيات العينات العشوائية واالختبارات التشخيصية غير المكلفة يمكن أن•

.  الستراتيجيات السيطرة

.عينةالتجمعات المكانية للعدوى تشير إلى أن أنشطة السيطرة يجب أن تعطي األولوية لمناطق م•

.يجب النظر في وضع تدابير سيطرة جديدة أو إضافية للمناطق عالية االستيطان•

صحتهم، مما النسبة العالية لإليجابية المصلية في خزانات الحليب يعرض البشر لخطر عاٍل على•

.يةنهج لمكافحة الحمى المالطية تعاوني بين الصحة العامة والسلطات البيطرليوضح الحاجة 
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بان من في حليب األبقار ومنتجات األلبروسيال مالطيةكشف 

الحيوانات السليمة في مصر عن طريق تفاعل البلمرة

المتسلسل اللحظي

جمال وارث، فالك ميلزر، ماندي سي إلسنر، هاينريش نيوبير، أوي رويسلير

1343-1339(: 10)8; 2014مجلة العدوى في البلدان النامية 
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لبانفي الحليب ومنتجات األالبروسيال:معلومات أساسية

أحد الطرق سيالالبرواستهالك الحليب غير المبستر أو منتجات األلبان الملوثة ببكتيريا •

.الشائعة إلصابة البشر

ن المناطق منتجات األلبان للبيع يمكن أن يسهل من نشر الحمى المالطية م/ زيادة عملية نقل الحليب•

.الريفية المستوطنة إلى المناطق الحضرية غير المستوطنة

تم إنتاجها منتجات األلبان، مثل الزبد والحليب المتخمر والجبن القريش والزبادي، قد ي•

.من حليب غير مبستر، وتبقى لالستهالك المنزلي أو تباع لآلخرين

عة من الحليب أثبتت قدرتها على النجاة في الحليب الخام ومنتجات األلبان المصنالبروسيالكائنات •

.غير المبستر لعدة أيام

ب األغنام منتجات األلبان من األبقار والجاموس أكثر استهالكاً في مصر من حلي/ حليب•

.والماعز واإلبل
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أهداف الدراسة ومنهجيتها

:  أهداف الدراسة

يب في الحلالبروسيالتقدير انتشار تلوث •
حية ومنتجات األلبان من األبقار والجاموس الص
ية في الظاهر للمساعدة في فهم العدوى البشر

عن طريق االنتقال من الغذاء

:المنهجية

جمع عينات من مزارع صغيرة ومتاجر حليب•
قية في محافظات المنوفية والقليوبية والشر

:اختبار عينة•

تبط المقايسة االمتصاصية المناعية لإلنزيم المر•
(iELISA)غير المباشرة الخاصة بجنس 

تفاعل البلمرة المتسلسل•

روسيال تفاعل البلمرة المتسلسل الخاص بجنسي ب•
مالطيةوبروسيال المجهضة

129

عدد العيناتمصدر العينة

ً األبقار الصحية ظاهري 72ا

الجاموس الصحي 

 ً ظاهريا

128

خزانات)متاجر الحليب 

(ةالحليب، الزبد، القشد

15

215اإلجمالي
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عينة حليب إيجابية في38•

ية اختبار المقايسة االمتصاص

ير المناعية لإلنزيم المرتبط غ

ة أو تفاعل البلمر/ المباشرة و

%(18-)المتسلسل 

مكتشفة المجهضةبروسيال •

سلسل باختبار تفاعل البلمرة المت

اللحظي في عينة واحدة

ختبار مكتشفة بامالطيةبروسيال •

لحظي تفاعل البلمرة المتسلسل ال

عينة16في 

عينة سلبية177•

النتائج الرئيسية

نوع العينة

حليب

حليب

حليب

حليب

حليب

حليب

حليب

حليب

حليب

حليب

حليب

حليب

حليب

حليب

حليب

حليب

حليب

حليب

حليب

حليب

حليب

حليب

حليب

حليب

حليب

حليب

حليب

حليب

حليب

حليب

حليب

حليب

حليب

حليب

حليب

حليب

مصدر العينة

بقرة

جاموسة

بقرة

بقرة

بقرة

بقرة

بقرة

بقرة

بقرة

بقرة

بقرة

بقرة

بقرة

جاموسة

جاموسة

جاموسة

جاموسة

خزان حليب

خزان حليب

خزان حليب

بقرة

جاموسة

جاموسة

جاموسة

جاموسة

بقرة

بقرة

جاموسة

جاموسة

جاموسة

جاموسة

بقرة

بقرة

جاموسة

جاموسة

جاموسة

جاموسة

الرقم

(2≤ )تظهر قيمة حدود ELISAالعينات اإليجابية في اختبار 

ctتظهر قيمة PCRالعينات اإليجابية في اختبار  (ct ≥ 40)



مقارنة التشخيص:النتائج الرئيسية

المقايسة االمتصاصية المناعية 

لإلنزيم

تفاعل البلمرة المتسلسل اللحظي

(الجنس)

عدد العينات

+ + 13

+ - 21

- + 4

- - 177
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ية باختبار المقايسة في العينات السلبللبروسيالاالكتشاف المبني على تفاعل البلمرة المتسلسل •

شخيص االمتصاصية المناعية لإلنزيم يظهر حساسية تفاعل البلمرة المتسلسل كتقنية ت

ة االمتصاصية مضاعفات فشل تفاعل البلمرة المتسلسل في العينات اإليجابية باختبار المقايس•

المناعية لإلنزيم

عيارات األجسام المضادة تبقى مرتفعة ألشهر قبل اإلصابة–يعكس اإلصابات السابقة •

(يرسينيا القولونمثل )التفاعلية المتصالبة مع مولدات األمراض األخرى •



استنتاجات الكاتب

ديدة شبروسيال مالطيةفي الحليب ومنتجات األلبان، ال سيما البروسيالاكتشاف •

. اإلمراض، خطر على صحة البشر

.يب الخامفي الحلالحمى المالطيةتفاعل البلمرة المتسلسل أداة حساسة للسيطرة على •

ً يمكن استخدامها الكتشاف الحمى المالطية الخارجة مع الحليب من الحيوانات الصحية ظاهري• ا

ستهالك في الحليب ومنتجات األلبان المخصصة لالللبروسياليمكن أن تمكن من مراقبة أفضل •

اآلدمي وليس االختبارات المصلية

حديد أنواع تفاعل البلمرة المتسلسل الخاص بأنواع معينة أداء قيمة في فرز البرامج لت•

الشائعةبروسيال

132



؟أسئلة أو تعليقات
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؟



مناقشات المجموعات الصغيرة 

الحمى المالطية: دراسة حالة



التعليمات

.سوف ينقسم المشاركون إلى مجموعات صغيرة•

حمى دراسة حالة ال:ورقة عمل المشاركينيرجى الرجوع إلى دليل المشاركين لمعرفة •

.في حزمة المشاركينالمالطية 

تم تنظيم ورقة العمل بطريقة مشابهة إلطار عمل ترجمة أبحاث الصحة الواحدة•

تشمل أسئلة للمناقشة مرتبطة بخطوات إطار العمل وفترة لتسجيل مالحظاتكم •

.سيدير المدربون مجموعاتهم الصغيرة من خالل مناقشات ترجمة األبحاث•

في إطار العمل ألن مدخالت مشتركة من 5و3و2ستركز المجموعة على الخطوات أرقام •

.الباحثين وواضعي السياسة أمر مهم في هذه الخطوات

ل إذا كان لديكم أي أسئلة متعلقة بغرض أي خطوة أو معنى أسئلة في ورقة العمل، يرجى سؤا•

.المدربين عن توضيح
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وة ستبدأ مناقشة ترجمة األبحاث من الخط•

.ألننا اخترنا النشر للتقييم2رقم 

2ستركز المجموعة على الخطوات أرقام •

في إطار العمل ألن 6و4و3و

المدخالت المشتركة بين الباحثين 

وواضعي السياسة مهمة في هذه 

.الخطوات

*

*

*

*

ةتم مناقشة الخطوات خالل تمرين دراسة الحال

هيكل مناقشة ترجمة األبحاث

*



القواعد األساسية للمشاركين

.الةقبل البدء في هذا التدريب، يجب على المشاركين قراءة تطبيقات دراسة الح1)

جمة اطلب من المدرب توضيح األسئلة التي تدور حول المعلومات األساسية في تر2)

.البحث، وتطبيقات دراسة الحالة، وتعليمات األنشطة

ز على استيعاب التطبيقات الممكنة للب3) حث وتحليلها، أثناء تدريبات دراسة الحالة، رك ِ

الطريقة وعند نقد المناهج المستخدمة أو اختيارات البحث الخاصة بالمؤلفين، ركز على

.التي قد تؤثر بها مواطن الضعف هذه على ترجمة البحث

في في كل أنشطة ورشة العمل، كن على استعداد لمشاركة أفكارك وتجاربك وشارك4)

.المناقشات الجماعية بفاعلية

ر، على سبيل تفاعل مع اآلخرين بطريقة تشجع على فتح عمليات تواصل وتبادل األفكا5)

.استمع إلى أفكار كل من المشاركين باحترام: المثال
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إطار عمل ترجمة أبحاث الصحة الواحدة
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مناقشة الملخص

الحمى المالطية: دراسة حالة



مشاركة نتائج مناقشات المجموعات :مناقشة الملخص

الصغيرة ومقارنتها

:للدراسةأسئلة 

ا مجموعتك؟ما التطبيقات المحتملة لنتائج األبحاث في المنشورات المختارة التي حددته•

ما القيود على نتائج األبحاث التي قد تؤثر على الترجمة؟•

؟ما الحواجز على مستوى األنظمة التي قد تمنع، أو تُحد من، أو تؤخر ترجمة نتائج األبحاث•

ما هي فوائد دمج منظور البحث والسياسات التي حددتها مجموعتك؟•

ما هي التحديات والحلول المحتملة للتواصل عبر الدعائم التي حددتها مجموعتك؟•

هل حددت مجموعتك أي شيء مفاجئ أو مثير لالهتمام فيما يخص ترجمة البحث •

والصحة الواحدة؟ 
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:النشاط األخير

استخدام إطار عمل ترجمة أبحاث الصحة 

الواحدة في عملك



نظرة عامة على النشاط

ة في استكشاف كيف يمكنك استخدام إطار عمل ترجمة أبحاث الصحة الواحد–الغرض•

:عملك من أجل

المهنيةتعزيز ترجمة األبحاث للتصدي لتحديات األمراض حيوانية المصدر كجزء من مسؤولياتك•

إنشاء شبكتك المهنية من ترجمة أبحاث الصحة الواحدة •

:في هذا النشاط، سوف تتعلم التالي•

تقييم دورك في ترجمة األبحاث في مؤسستك الخاصة•

تحديد فرص ترجمة األبحاث ذات الصلة بعملك•

تقييم أساليب التواصل في شبكة الصحة الواحدة التي يمكن أن تدعم ترجمة األبحاث•

حة خطة عمل أولية للترويج لترجمة األبحاث لمعالجة تحديات الص: مخرجات النشاط•

الواحدة في عملك
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التعليمات

.سوف ينقسم المشاركون إلى مجموعات صغيرة•

استخدام إطار عمل ترجمة أبحاث الصحة : ورقة عمل المشاركينيرجى الرجوع إلى •

.في حزمة المشارك الخاصة بكالواحدة في نظام عملك

.  ل مالحظاتكورقة العمل هذه توفر تعليمات تفصيلية وأسئلة لدراستها أثناء النشاط ومساحة لتسجي•

.سيكمل المشاركون النشاط في مجموعاتهم الصغيرة•

ل إذا كان لديكم أي أسئلة متعلقة بغرض أي خطوة أو معنى أسئلة في ورقة العمل، يرجى سؤا•

.مدرب عن توضيح
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هيكل النشاط
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.غازي قبل االستراحة. إميلي أو د. كوري أو د. يرجى مشاركة خطة العمل األولية مع د

(بالدقائق)الوقت اشكلخطوة النشاط

– 5التقييم الفرديتقييم دورك في ترجمة األبحاث| 1الخطوة رقم  10

تحديد فرص ترجمة األبحاث في |  2الخطوة رقم 

عملك

– 5التقييم الفردي 10 

– 15مناقشة المجموعات الصغيرة 20 

ة تقييم مسارات االتصال في شبك| 3الخطوة رقم 

الصحة الواحدة لديك

– 5التقييم الفردي 10 

– 15مناقشة المجموعات الصغيرة 20 

وضع خطة العمل األولية لدعم | 4الخطوة رقم 

ترجمة األبحاث في عملك

– 15التقييم الفردي 20



1الخطوة رقم 
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(بالدقائق)الوقت اشكلخطوة النشاط

– 5التقييم الفرديتقييم دورك في ترجمة األبحاث| 1الخطوة رقم  10

.على األسئلة في ورقة العملكاكتب إجابات•

.فكر في أنشطة ترجمة األبحاث التي يمكن أن تكون جزًءا من مسؤولياتك المهنية•



2الخطوة رقم  
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(بالدقائق)الوقت اشكلخطوة النشاط

ي تحديد فرص ترجمة األبحاث ف|  2الخطوة رقم 

عملك

– 5التقييم الفردي 10 

– 15مناقشة المجموعات الصغيرة 20 

تقييم فردي

.اكتب اإلجابات على األسئلة في العمود األيمن من ورقة العمل•

.أجب عن األسئلة للباحثين أو صناع السياسات ، بناًء على خبرتك وأدوارك ومسؤولياتك•

مناقشة مجموعة صغيرة

.ناقش إجاباتك على التقييم الفردي مع مجموعتك الصغيرة•

.استخدم األسئلة في العمود األيسر لتوجيه المناقشة•

.اكتب تعليقات من المناقشة في قسم المالحظات على اليسار•



3الخطوة رقم  
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(بالدقائق)الوقت اشكلخطوة النشاط

بكة تقييم مسارات االتصال في ش| 3الخطوة رقم 

الصحة الواحدة لديك

– 5التقييم الفردي 10 

– 15مناقشة المجموعات الصغيرة 20 

تقييم فردي

.اكتب اإلجابات على األسئلة في العمود األيمن من ورقة العمل•

.اجب على كال المجموعتين من األسئلة قبل مناقشة المجموعة الصغيرة•

مناقشة مجموعة صغيرة

.ناقش إجاباتك لكلتا مجموعتي أسئلة التقييم الفردية مع مجموعتك الصغيرة•

استخدم األسئلة في العمود األيسر لتوجيه المناقشة•

.اكتب تعليقات من المناقشة في قسم المالحظات على اليسار•



4الخطوة رقم  
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(بالدقائق)الوقت اشكلخطوة النشاط

وضع خطة العمل األولية لدعم | 4الخطوة رقم 

ترجمة األبحاث في عملك

– 15التقييم الفردي 20

.اكتب إجاباتك على األسئلة في ورقة العمل•

.من هذا النشاط3إلى 1تتطلب منك هذه األسئلة تقييم وتجميع وترتيب األفكار والنقاشات من الخطوات •

.يمكنك أيًضا االستفادة من خبرتك في تمارين دراسة الحالة ونشاط خرائط مسارات االتصال•


