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 :ِملِخ -1

من  فى عالج أمراض الحيوان والدواجن الدواء المستخدميعتبر

المواد السامة التى لو زادت الجرعة عن المطلوب فقد تؤدى الى 

نفوق الحيوان. الطبيب البيطرى يتعامل مع أنواع مختلفة من 

قد يكون لديه حساسية ضد ات الحيوانات وكل نوع من هذه الحيوان

 بعض األدوية

تجميع أسماء لبعض األدوية الى قد تسبب مشاكل ولذلك قمت ب

حصر  من الصعب هلفة عند تعاطيها ووجدت انللحيوانات المخت

ن سوف أعرض مشاكل بعض األدوية من خالل كجميع األدوية ول

 ت وكذلك قمت بتسجيل مالحظاتاخبرتى فى مجال عالج الحيوان

 .بعض األطباء العاملين فى مجال العالج ل متواترة

تبقى مشكلة غش األدوية الى اليمكن القضاء عليها فقد يستعمل 

دواء ويعطى معه نتائج ممتازة ويستعمل طبيب آخر نفس  الطبيب

الدواء ولكن مغشوش فيؤدى الى نتائج عكسية ولذلك سوف اذكر 

فقط األدوية التى اتفقت عليها المراجع العلمية وكثير من االطباء 

 الحيوانات. لكل نوع منالعاملين على منع استخدامها 
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 :شوٚؽ ػبِخ لجً اٍزقلاَ اٌلٚاء -2

 اٌؼٕبيخ اٌظؾيؾخ  ِؼٙباألكٚيخ ٚؽل٘ب الرؼبٌظ اٌّوع ثً رؾزبط  -1

ثبالػبفخ اٌٝ  إٌّبٍت ةاٚاٌشو اٌطؼبَارمليُ ٚثبٌؾيٛاْ اٌّويغ 

 .(اٌٛلبيخ فيو ِٓ اٌؼالط)اٌغيلح اٌجيئخ 

اٌزأول ِٓ طبؽت اٌؾيٛاْ اما وبْ اٌؾيٛاْ أػطٝ ػالط ِٓ لجً  -2

يىوه ٔفٌ اٌلٚاء ٚلل ِٚؼوفخ ٔٛع اٌلٚاء اٌنٜ اٍزقلَ ؽزٝ ال 

 يؤكٜ اٌٝ ؽلٚس ؽبالد رَُّ.

 عيلح.يغت شواء االكٚيخ ِٓ ٚوالء ِؼزّليٓ ٚمٜٚ ٍّؼخ  -3

ٚيفؼً  يغت اٍزقلاَ األكٚيخ اٌّطجٛع ػٍيٙب ثٛػٛػ اٍُ اٌلٚاء -4

 اْ رؾزٜٛ ػٍٝ إٌشوح اٌلافٍيخ كافً اٌؼٍجخ.

 .اٌزأول ِٓ روويي اٌلٚاءيغت اٌزأول ِٓ ربهيـ أزٙبء اٌلٚاء -5

/وغُ ٌألكٚيخ اٍُ رغبهٜ ٚاٍُ ػٍّٝ ٚاٌغوػخ رؾَت ثشىً ِظ -6

 .ِٓ ٚىْ اٌؾيٛاْ

ٚؽويمخ رؼبؽٝ يغت ارجبع اهشبكاد اٌشووخ اٌّظٕؼخ ٌٍلٚاء -7

 اٌلٚاء.

يغت ػلَ ؽمٓ وّيبد وجيوح ِٓ اٌلٚاء فٝ ٔفٌ اٌّىبْ ٚاوجو  -8

ثبٌَٕجخ  ًٍِ 20وّيخ يّىٓ ؽمٕٙب فٍٝ اٌّىبْ اٌٛاؽل ٘ٛ 

 .ٌٍؾيٛأبد اٌىجيوح

شىً فطوا ػٍٝ ؽيبح رٌٍؾيٛاْ ِّىٓ أْ اػطبء عوػخ ىائلح  -9

اػطبء عوػخ ٔبلظخ)فظٛطب فٝ  اٌؾيٛاْ ٚثٕفٌ اٌطويمخ

كٜ اٌٝ ؤاٌطبهكح ٌٍليلاْ( يّىٓ أْ ي كٚيخاألاٌّؼبكاد اٌؾيٛيخ أٚ

 نٖ اٌىبئٕبد.ِٕ٘بػخ ػٕل  ْرىٛ
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 اٌؾًّ: ٍزقلاِٙب أصٕبءااألكٚيخ اٌّؾنٚه-3

( ٌٛيزبٌيي -ثوٍٚزبعالٔليٓ-اٍزوٚعيٓ-)أٚوٛرٍٛيٓ اٌٙوِٛٔبد -1

 .الرَزقلَ فٝ وً ِواؽً اٌؾًّ

 اٌىٛهرييْٚ ٚ )ِضً ِؼبكاد االٌزٙبة االٍزوٚكيخ -2

 ْٛ(.اٍاٌليىَبِيي

 فٝ االثمبه اٌؼشبه.غيو آِٓ  اٌييالىيٓ -3

-ٌ  ىيَىال)اٌِضً  ِلهاد اٌجٛي الرَزقلَ ٌفزواد ؽٛيٍخ -4

 .اٌليٛهاىْٚ(

)يٕظؼ ثؼلَ اٍزؼّبٌٗ  ثغّيغ أٔٛاػٗ فٝ ؽبالد  األٌجٕلاىٚي -5

اٌؾًّ اٌّزملَ فمل يؤكٜ اٌٝ ؽلٚس اعٙبع فبطخ فٝ األغٕبَ 

 .ٚاٌّبػي 

أصٕبء اٌؾًّ فمل يؤكٜ  اٌٍّؼ األٔغٍييٜ اليَزقلَ ثغوػبد ػبٌيخ -6

 .اٌٝ ؽلٚس اعٙبع

اٌغٕزبِيَيٓ يّو ِٓ فالي ِضً   خؾيٛىاٌ ادؼبكثؼغ اٌّ -7

 .اٌّشيّخ ٚيؤصو ػٍٝ ؽيٛيخ اٌغٕيٓ

رؾظيٓ اٌٝ ؽلٚس اعٙبع ِضً  لل رؤكٜ ثؼغ اٌزؾظيٕبد اٌؾيخ -8

 .ػٍٝ ٍجيً اٌّضبي ؽّٝ اٌٛاكٜ اٌّزظلع

 (Zearalenoneثؼغ ِؼبكاد اٌََّٛ اٌفطويخ ِضً اٌييواٌيْٕٛ-9

 (فٝ اٌزوويياد اٌؼبٌيخ رؤكٜ اٌٝ االعٙبع)ثؾش ػٍّٝ(.
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 :فٝ عّيغ أٔٛاع اٌؾيٛأبد ِؾبميو ػبِخ-4

ىٍيٓ اٚ اٌؾيٛأبد اٌزٝ رؼبٔٝ ِٓ وَٛه اٚوَيززواٍيالتعطى  -1

كيىَبِيَبىْٚ الٔٙب رّٕغ اِزظبص اٌىبٌَيَٛ ٚرؾوَ اٌؼظبَ ِٓ 

 .اٌىبٌَيَٛ

 ٕىٛي ِغ  رغويغ اٌٍيفبِييٚي.ٌٛؽظ ؽلٚس ؽبالد ٔفٛق ػٕل ؽمٓ اٌفٍٛهفي -2

اٌزٝ رؼبٔٝ ِٓ  % فٝ اٌؾيٛأبد30% 20ٚ% 10ٚالرؾمٓ اٌغٍٛوٛى  -3

الٔٙب رييل ِٓ كهعخ اٌؾواهح ٚرٕشؾ اكهاه  كهعبد اٌؾواهح فٝ  اهرفبع

 اٌجٛي فيؤكٜ ٌفمل اٌَٛائً ٚاٌغفبف.

% فٝ اٌجلايخ 5يفؼً فٝ ؽبالد االٍٙبي اٌشليل ػلَ اػطبء عٍٛوٛى  -4

ٚٔجلأ فٝ اػطبء ِؾٍٛي هٔغو الوزبد ؽيش رَزمٍت اٌٍىزبد اٌٝ اٍيزبد 

 ٚرؼلي ؽّٛػخ اٌلَ.

ٝ اٌٍجٓ فبٌىّيخ الرؼطٝ وّيبد ِٓ اٌىبٌَيَٛ لجً اٌٛالكح ٌٍٛلبيخ ِٓ ؽّ -5

ػٕل اٌٛالكح ِّب  َيٌَٛإٌّزظ ٌٍىباٌىبٌَيزيْٕٛ  ٘وِْٛ اٌيائلح ٍزضجؾ 

 يؤكٜ اٌٝ هلٛك اٌجموح.

اليزُ ؽمٓ اٌىبٌَيَٛ فٝ اٌٛهيل ِجبشوح ثبٍزقلاَ اٌَيؤغخ فبطخ فٝ  -6

ٔفٛق اٌؾيٛاْ ٔزيغخ ٌزٛلف  اٌؾيٛأبد اٌظغيوح ألْ مٌه لل يؤكٜ اٌٝ

 اٌمٍت.

ٌفزؼ ػٕك اٌوؽُ فبما وبْ ِغٍمب ٍيٕشؾ َِزمجالد  الرَزقلَ االٍزوٚعيٓ -7

 االٚوَزٍٛيٓ ٚيفغو اٌوؽُ.

ثبٌىجل فؼٕل االٍزقلاَ اٌّطٛي يغت اػبفخ k اٌٍَفب رؼيك رظٕيغ فيزبِيٓ  -8

 .اٌفيزبِيٓ

 ِيزب.غٕيٓ الرَزقلَ اٌيىَبِيَبىْٚ الؽلاس االعٙبع اما وبْ اٌ -9

اٌيف الرؾمٓ اٌٍَفب ِغ ِغ اٌفيٕيً اٌجٛربىْٚ اٚ اٜ ِووت كٚائٝ  -10

 .ثجوٚريٕبد اٌّظً
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 :ٍقيٛياٌجيطويخ ٌ ؼالعبد اٌ فٝ لٚائيخ اٌّؾبميو اٌ-5

 

 
 

فٝ اٌقيٛي ػٓ ؽويك اٌشوة أٚ اٍزقلاَ ِووجبد األيفوِىزيٓ   يفؼً -1

َزقلَ ػٓ ؽويك اٌؾمٓ فمل يؤكٜ اٌٝ ػلٜٚ صبٔٛيخ رِؼغْٛ ٚال

ثبٌىٌٍٛيَزويليب أصٕبء ٚثؼل اٌؾمٓ ؽيش أٗ يَجت رٛهِبد ِىبْ 

رغبهة ؽمٍيخ رمٛي أٗ ِٓ اٌّّىٓ اٍزقلاَ األيفوِىزيٓ  اٌؾمٓ)ٕ٘بن

ثبٌؾمٓ فٝ اٌٛهيل  ٌٚىٕٙب ؽزٝ ٌٛ وبٔذ ٔبعؾخ فٙٝ رغبهة فوكيخ ٌُٚ 

 يزُ رٛصيمٙب ثبٌجؾش اٌؼٍّٝ.

 ِضً)شبوً وضيوح يَجت ِلل  فٝ اٌقيٛي األٚوَيززواٍيىٍيٓ اٍزقلاَ  -2

ٚػلَ أزظبِٙب  اٌزٙبة فٝ اٌمٌْٛٛ ِٚغض ٚىيبكح ػلك ػوثبد اٌمٍت

ٚوَٝ ريزواٍيىٍيٓ ِغ اٌىبٌَيَٛ ٚاهرجبؽٙب ثَجت رفبػً اال (

ٚأمجبع االِؼبء ٚؽلٚس  ثبالٔمجبع اٌؼؼٍٝ ِٓ ػّٕٙب ػؼٍخ اٌمٍت

اٌززواٍيىٍيٓ فٝ اٌفوً ِووجبد  ِغ ِواػبد ػلَ اٍزقلاَ اٌّغض

ؽيش أٗ يّو ِٓ فالي اٌّشيّخ ٚيظً ٌٍغٕيٓ فيؤفو ّٔٛ اٌؼشبه 

 ظبَ ثٗ ٚيَجت طجغخ األٍٕبْ.اٌؼ

 ataxiaرؤؼ  chlorpromazine hcl هٚثوِٚبىيٓاٌىٍٛ يَجت -3

and panic reaction. 
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الٔٗ يَجت ِشبوً فٝ اٌغٙبى اٌٙؼّٝ)اٌّؼلح الرَزقلَ اٌٍيٕىِٛيَيٓ  -4

 ٚاألِؼبء(.

الٔٗ  (monensin antibiotic)ِؼبك اٌؾيٜٛ ِٛٔيٕييٓالرَزقلَ  -5

 .يؤكٜ اٌٝ اػزالي ػؼٍخ ػؼٍخ اٌمٍت

فٝ اٌؾيٛأبد  ال رَزقلَ اٌزيٍٛىيٓ الٔٗ يؤكٜ اٌٝ اٍٙبي لبرً -6

 .اٌظغيوح

-)اهيضوِٚبيَيmacrolidesٓ الرَزقلَ ِغّٛػخ اٌّبووٌٚيلى -7

 (..ريبٌِٛيٓ-ريٍيىٛىيٓ-ربيٍٛىيٓ-ِٚبيَيٓوالهيضو

ِبْ ػيك األاٍزقلاَ اٌٍيفبِييٚي يغت اْ يىْٛ ثؾنه شليل َِٚزٜٛ  -8

)يؼٕٝ ٌٛ  very  narrow safety marginػٕل ثبلٝ اٌؾيٛأبد 

 ىاكد اٌغوػخ ػٓ اٌؾل اٌّطٍٛة لل يؤكٜ اٌٝ رَُّ(.

الرَزقلَ االروٚثيٓ فٝ ؽبالد ِغض اٌقيٛي إٌبرظ ِٓ ٌىّخ االِؼبء  -9

ٌزأصيوٖ اٌّضجؾ ٌٍؾووخ اٌلٚكيخ ٌالِؼبء اٚ أزفبؿ االِؼبء ثبٌغبىاد 

فٝ األِؼبء ٚاليَزقلَ اال فٝ  ٚاٌغبىاد ٚاٌنٜ يَجت اؽزغبى اٌطؼبَ

 ؽبالد اٌزَُّ ثّووجبد اٌفٍٛفٛه اٌؼؼٛيخ 

ػٕل اٍزقلاَ اٌٍّؼ االٔغٍييٜ فٝ اٌقيٛي يغت أال رييل اٌغوػخ ػٓ -10

اٌقيٛي ٌٛ ىاكد اٌغوػخ فٝ  وغُ. 100ٌىً  عواَ( 15ٍِؼمخ وجيوح )

فٝ ػؼٍخ اٌمٍت ِٚشبوً ثبٌىٍٝ ٚيلفً  اٍٙبي شليل ٚػؼف شليل رَجت

.اٌغوػبد اٌيائلح ِٓ اٌّّىٓ اٌؾيٛاْ فٝ غيجٛثخ ِّىٓ اْ رٕزٙٝ ثبٌٕفٛق

 أْ رؤصو ػٍٝ اٌفوً اٌؼشبه.

 .Monday sicknessاليفؼً اٍزقلاَ اٌغٍٛوٛى فٝ ؽبالد  -11
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 اٌؼالعبد اٌجيطويخ ٌٍّغزواد: لٚائيخ فٝ اٌّؾبميو اٌ-6

 اٌّبػي( -األغٕبَ -االثً -اٌغبًِٛ-ثمبه)األ

 

 
 

 

 

 ٍبَ ٌٍّبػي َِٚزٜٛ االأِبْ ػيك ػٕل ثبلٝ  اٌٍيفبِييٚي

)يؼٕٝ ٌٛ ىاكد  very  narrow safety marginاٌؾيٛأبد 

 اٌغوػخ ػٓ اٌؾل اٌّطٍٛة لل يؤكٜ اٌٝ رَُّ.

  يفؼً ػلَ اٍزقلاَ ِؾبٌيً ٌٍؾمٓ اٌٛهيلٜ فٝ ؽبٌخ االطبثخ

 ثطفيٍيبد اٌلَ.

 ٓد ٚاألوبثويٓ فٝ ؽبال اليَزقلَ اٌٍّؼ االٔغٍييٜ ٚإٌيٍٛزغّي

 .ػَو اٌٙؼُ ٚاٌٍىّخ

 َأكٚيخ اٌشوة فٝ ؽّٝ اٌضالس أيبَ الٔٗ لل  يفؼً ػلَ اٍزقلا

 كفٛي اٌلٚاء اٌٝ اٌوئخ ٔزيغخ ٌظؼٛثخ اٌجٍغ.يؤكٜ اٌٝ 
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 ألٔٙب رمًٍ  اليَزقلَ اٌليىَبِيضبىْٚ فٝ ؽبٌخ اٌؼلٜٚ اٌفيوٍٚيخ

 .ِٓ ِٕبػخ اٌغَُ 

  َِؼبك االٌزٙبثبد اٌغيو اٍزوٚكيخ  فٝ ؽبٌخ اٌغوٚػاليَزقل 

 .ٚرؤفو ػٍّيخ االٌزئبَ رييل ِٓ إٌييف ٚإٌييف ٚاٌموػ ألٔٙب

 ٚأٌفبويّٛرويجَيٓ ثؼل اٌؼٍّيبد  ِيياٍْٛاليَزقلَ اٌليىَب

 ٌزئبَ.اٌغواؽيخ ألّٔٙب يؤفواْ اال

 َيززواٍيىٍيٓ ِغ ِووجبد اٌىٍَيَٛ الٔٗ يَؾت اليَزقلَ األٚو

 اٌىبٌَيَٛ ِٓ اٌؼظبَ.

 ٚعٛك ِشبوً فٝ اٌىٍٝ ٚػٕل اٌغفبف. لػٕ باٌٍَف َالرَزقل 

 ٍيٕبد ثؼل اٌٛالكح ثَجت افواى ثؼغ اليفؼً اٍزقلاَ اٌجَٕي

 .( أييُ اٌجٍَٕيٕيي أٚ ثيزبالوزيّييStaphاٌجىزويب)

 ِووجبد اٌززواٍيىٍيٓ  ٚفبطخِؼبكاد ؽيٛيخ  يفؼً ػلَ اػطبء

 .ٌزأصيو٘ب ػٍٝ ثىزويب اٌىوُ ػٓ ؽويك اٌشوة

  ثؼل ػٍّيخ اٌفزبق يفؼً ػلَ اٍزقلاَ أٌفبويّٛرويجَيٓ الػطبء

 اٌغَُ فوطخ ٌؼًّ رٍيف ِىبْ اٌؼٍّيخ.ِ

 

 

 

 

 

 



11 
 

 :اٌىالة ٚاٌمطؾفٝ ٌٍؼالعبد اٌجيطويخ  لٚائيخ اٌّؾبميو اٌ-7

 

 
 

 الْ ٚاٌىالة  اٌجبهاٍيزبِٛي ٌٍمطؾ أكٚيخ رؾزٜٛ ػٍٝ  َزقلَ رال

 .أصبه ٍّيخ ػٍٝ اٌىجل ٙبٌ

  ٚاليٛعل ػالط ٌٍزَُّ ثٗاألٍجويٓ شليل اٌَّيخ ٌٍمطؾ ٚاٌىالة 

 َاٌفيزبِيٕبد اٌّؾزٛيخ ػٍٝ ػٕظو اٌؾليل  يغت اٌؾنه ػٕل اٍزقلا

ٔٗ يؤكٜ اٌٝ أل)فبطخ اٌزٝ رؾزٜٛ ػٍٝ وّيخ وجيوح ِٓ اٌؾليل( 

ٚعٛك  ػلَ رلِيو اٌىٍٝ ٚاٌىجل ٚاٌمطؾ أوضو ؽَبٍيخ ٚفٝ ؽبٌخ

 ثليً يّىٓ اٍزقلاِٙب ثألً اٌغوػبد اٌّّىٕخ.

 ثغّيغ أٔٛاػٙب  ِؼبكاد االٌزٙبة ٚاٌَّىٕبد اٌغيو اٍزوٚكيخ

 يغت اٌؾنه اٌشليل ػٕلٍٛاء ؽمٓ أٚ شواة أٚ ألواص 

وضوح  اال ػٕل اٌؼوٚهح اٌمظٜٛ الْ اٍزقلاِٙب  ٚالرَزقلَ

 اٌىجل ٚاٌىٍٝ.لل رَجت لوػ ٌٍّؼلح ٚرؼو  االٍزؼّبي


