
  كنند تان مي حيوانات مريض اين
 

حيوانات خانگي دارند و گاهي نيز اين حيوانات در رختخواب  خود ي عالقه به حيوانات بسيار زيباست. بسياري در خانه

خطرناكي  و هاي مختلف ناقل بيماري ،دانند اين است كه حيوانات خوابند. اما آنچه بسياري نمي مي شان ها يا كودكان آن

  شود: ها اشاره مي جا به برخي از آن ين. در اهستند

 

 خطر هواييخطر هواييخطر هواييخطر هوايي

عنوان غذايي بسيار  در بسياري از كشورهاي آفريقايي به ابوال هستند. گوشت خفاش ترين ناقالن بيماري ها مهم خفاش

ه انسان ويروس سپس از انساني ب اين ؛شود طرفداران فراواني دارد. ويروس ابوال ابتدا از حيوان به انسان منتقل مي لذيذ

 .دهد مي كند و بيماري را توسعه ديگر سرايت مي

 

 گاويگاويگاويگاوي    يييي    آبلهآبلهآبلهآبله

ابتال به  معرضها در  تر پستانداران خطرناك است و آن اما براي بيش ؛كند مبتال مي طور معمول گاوها را گاوي به ي آبله

ان را نسبت به آبله گاوي نيز انس ،عادي اين بيماري هستند. در آلمان واكسن آبله گاوي وجود ندارد، زيرا واكسن آبله

هاي  شدند و ابتدا از دست دوشيدند به اين بيماري دچار مي گاو مي تر افرادي كه شير بيش ،كند. در گذشته محافظت مي

 .شد مي ها آغاز آن

 

 ببري آسياببري آسياببري آسياببري آسيا    يييي    پشهپشهپشهپشه

راحت  براي حيوانات نيزامكان سفر نه تنها براي انسان كه  وديگر بسيار آسان شده  ي قاره اي به امروزه سفر از قاره

بر راه  وجود خطوط راه اين حشره موذي و سمج كه به علت ؛هاست ببري آسيا يكي از اين نمونه ي . پشهاست شده

ببري آسيا  ي زند. پشه مي نيش همحتي از روي لباس در تمام شبانه روز و ببري معروف است،  ي روي بدنش به پشه

  .قربانيان خود را از پا درآورد تواند شكن است و مي حامل ويروس نيل غربي و تب استخوان

  

  
  



  هاريهاريهاريهاري        بيماريبيماريبيماريبيماري

گذارد  مركزي اثر مياعصاب كشنده بر سيستم  ت. ويروس اين بيماريمخصوص گوشتخواران اهلي و وحشي اس هاري

هاي به  ها و گربه سگ ،بنابر اين ؛زخم و مخاط حيوان مبتال ،فتنهايي چون گاز گر گوناگوني دارد؛ راه هاي سرايت و راه

  كنند. كنند اين كودكان را مبتال ها بازي مي كه با آن توانند از طريق ليسيدن لب و چشم و بيني كودكاني ظاهر سالم مي

  

  

        خانگيخانگيخانگيخانگيي ي ي ي     گربهگربهگربهگربه

 ها در پي دكان خطرناك باشند. اين بيماريبراي كو ويژه هتوانند ب خانگي متعددند و مي هاي هاي ناشي از گربه بيماري

هاي  هاي مبتال به بيماري گربه شود. در آلمان شمار ي بيمار به كودك منتقل مي گربهكشيدن گازگرفتگي يا پنجه 

شوند و غدد  خانگي به تب شديدي دچار مي ي گربه هاي هاي مبتال به بيماري درصد است. انسان 13گوناگون 

  .شوند متورم مي محل گاز گرفتگي شان در نزديكي لنفاوي
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