
 

 

 

 

 

 مضادات الفطور والفيروسات

 

 

 

 

 

 

 



 مضادات الفطور:  .1
التي توقف أو تمنع نمو الفطريات وتكاثرها وهي أما ان تكون مثبطة وإما   هي اإلدوية

قاتلة لها بحيث تمنع الجدار الخلوي للفطر أو تمنع تكوين األحماض النووية أو بروتين  

 الخلية وهي نوعان: 

 خارجية تصيب الجلد واألغشية المخاطية واألظافر.  -أ
عادة الفطور الخارجية أكثر  داخلية تصيب األعضاء الداخلية من الجسم وتكون  -ب 

أنتشاراً منها مرض القراع )السعفة( الذي يصيب الجلد وسببه فطور جلدي من  

 جنس تريكوفيتون. 

وميكروسبوريوم وفطر الكانديدا الذي يسبب التهاب الضرع في األبقار والتهاب الفم عند  

بات الرئوية في  األنسان ومن الفطور الداخلية اسيرجيلسى فيومجيتسى الذي يسبب االلتها 

الدواجن أو مرض اإلجهاض الفطري في االبقار وهناك فطور داخلية أخر مثل  

 وكربتوكوكسيز وبالستوميكوزس والفطور تنتقل من الحيوانات الى األنسان.   هستوبالزموسس

 المضادات الدوائية للفطور:  

   المضادات القديمة:  -أ
 القراع. مستحضرات اليود بصورة محلول أو مرهم لعالج مرض  .1

وكذلك محلول    %1مستحضرات الزئبق منها أوكسيد الزئبق األصغر بصورة مرهم   .2

 لعالج الفطور الجلدية.  % 1كحولي نترات الزئبق  

وله تأثير قاتل للحشرات وهامات الجرب أو   % 10مستحضرات الكبريت بصورة مرهم   .3

 مثل المونوسلفيران على الجلد وعلى األذن.   % 1بصورة محلول كحولي 

ماض العضوية مثل حمض البنزيك والساليسيليك والريسورسينول بصورة مرهم  األح .4

 للفطور الجلدية.   % 5من كل نوع أو بصورة محلول كحولي  % 5تركيزه 
سلفات النحاس تستعمل للمزروعات و تؤثر في الفطور الخاريجة على الحيوان بصورة   .5

 . %5مرهم 

 المضادات الحديثة: 

 كلورفين: الداي  .1

حديث وفعال في مرض السعفة الجلدي في االبقار بصورة مرهم أو محلول كحولي  

وهو سريع المفعول و التأثير على الفطور الخارجية وله تأثير قاتل للديدان   % 2تركيزه 

الشريطية التي تصيب الكالب وقاتل للجراثيم موجبة الغرام وخاصة المكورات الذهبية  

 و السبحية. 

 األحماض الدهنية :   .2

مثل حمض البروبيونيك والكابريليك واألنديسيليك بصورة مراهم أو مساحيق ولها تأثير  

 مثبط لنمو الفطور. 

 مشتقات اإلميدازول منها:  .3
الثيابندازول: تأثيره ضد الديدان الداخلية وله تأثير مضاد للفطور الخارجية والداخلية   -أ

 . %5ويستعمل بصورة  



ويستعمل خارجياً ضد   % 2ول تركيزه  الميكونازول: يستعمل بصورة مرهم أو غس  -ب 

 القراع يؤثر على جدار الخلية الفطرية وغشائها وله تأثير داخلي. 

أو أقراص لألنسان   %2الكيتوكونازول: يستخدم بصورة مرهم أو غسول تركيزه  -ت 

 يؤثر على الفطور الخارجية والداخلية. 
 المضادات الحيوية الفطرية:  -ث 

الكانديدا وضد الخمائر يعطى عن طريق  النستاتين: مصدره فطر فعال ضد فطر  .1

 الفم امتصاصه بطيء ويعطى عن طريق الضرع. 

الناتاميسين: مصدره فطر يستخدم خارجياً بصورة مرهم أو محلول ضد الفطور   .2

الجلدية وال يستعمل داخلياً فهو سام. يجب أن تعالج الحيوانات بالليل بعيدة عن  

 الشمس ألن الضوء يتلفه. 

دره فطر يستخدم داخلياً وخاصة التي تصيب الرئتين ومجرى  األمفوتريسين: مص .3

البول والتناسل والعين والرحم وآليته يمنع تكوين ارجوستيرول الالزم لبناء جدار  

 الخلية الفطرية . 

الكريزوفولفين:  مصدره فطر يؤثر في الفطور الخارجية التي تصيب األبقار و   .4

مرض القراع يؤثر في الخمائر   الخيول واألغنام والكالب والقطط التي تسبب 

الالزمة لتكوين األحماض النووية للخلية الفطرية يستعمل بصورة أقراص لألنسان  

 والحيوانات الصغيرة أو عن طريق العلف لالستعمال الداخلي. 
 

 مضادات الفيروسات: 

الفيروسات أصغر من الجراثيم فهي ال تحتوي على األنزيمات لتوليد الطاقة أو  

البروتين لذلك هناك صعوبة لتأثير األدوية فيها ومن االدوية المحدودة بالتأثير  

 هي:  

األنترفيرون: هي بروتينات من الخاليا المصابة بالفيروس فتضلل الفيروس و تمنع   .1

ا تأثير مانع النقسام الفيروس وتكاثره بعد دخوله  مقاومة ضده وله الخاليا المجاورة

 الى الخلية مباشرة. 

 األمانتادين: يستخدم لفيروس األنفلونزا يستخدم لألنسان و الدواجن.  .2
اسيكلوفير: يمنع تكوين الحمض النووي للفيروس عن طريق تثبيط األنزيمات   .3

 م الناري(. الالزمة لتكوينه داخل الخلية ويستخدم لعالج داء القوباء)الحزا

ريفامبسين: مضاد حيوي يثبط األنزيم الالزم لتكوين الحمض النووي للفيروس وله   .4

 تأثير قوي في عصيات السل. 
الليفاميزول: دواء مضاد للديدان اإلسطوانية المعوية. له تأثير منبه للجهاز المناعي   .5

د  ويفيد بمرض اإلسهال البقري الفيروسي حيث يؤدي إلى زيادة مناعة الجسم ض

 الفيروسات. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 المطهرات والمعقمات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المطهرات:

عبارة عن مواد أو مستحضرات كيميائية تعمل على إعاقة نمو الجراثيم والفيروسات والفطور   

المتواجدة على الجلد واألغشية المخاطية والجروح وفي التراكيز العالية تعمل على إبادتها في  

 الكائن الحي. 

 المعقمات: 

ي تلوث غير الحية مثل  عبارة عن مستحضرات كيميائية تعمل على قتل الميكروبات المختلفة الت

 األدوات الجراحية والمعامل واألبنية والمزارع وحظائر األغنام والمداجن 

 أنواع المطهرات والمعقمات:

 المطهرات الفيزيائية: الحرارة,األشعة  .1
 المطهرات الكيميائية:  .2

 الفينول ومشتقاته: 

 يبات العضوية. يدعى حمض الكاربوليك وهو عبارة عن بللورات بيضاء تذوب في الماء والمذ 

آليه مفعوله يرسب بروتينات الخلية الجرثومية له تأثير قاتل للخلية الجرثومية يستعمل بتركيزه  

 يمتص عن طريق الجلد واألغشية المخاطية فيسبب حاالت تسمم لألنسان والحيوان.  % 0.05

 من مشتقاته: 

  وسمية عن الفينول وأقوى فيالكريزول: عبارة عن مثيل الفينول لونه أصفر أقل ذوباناً  .1

 التأثير يضاف له الصابون فيدعى الليزول يستخدم لتطهير الجروح واألدوات الجراحية. 

ويستخدم بصوره مرهم أو محلول    %5  وكوياكول  %5الكريوزيت: يتكون من الكريزول  .2

 ضد األمراض الفطرية الجلدية.  %10تركيزه 

 . الثايمول: رائحته عطرية يستخدم بصوره محلول أو مرهم ضد األصابات الجلدية  .3
حمض البكريك: عبارة عن نيتروفينول الثالثي أصفر يستخدم بصورة محلول أو مرهم   .4

 للحروق.  % 2بتركيز  

يمة اللون والرائحة تستعمل مع حمض الساليسيليك  الريزورسينول: بلورات عد  .5

 ضد األصابات الفطرية الجلدية.   %5والبنزويك بصورة محلول أو مرهم تركيزه  

 

 المركبات الهالوجينية 

بودرة مبلورة لونها أسود التذوب بالماء وإنما بوجود الوسيط  يودور البرتاسيوم   اليود: .1

بصورة صبغة لتطهير الجلد قبل    %2.5وقليلة الذوبان بالكحول يستخدم بتركيز  

كغسول للمهبل ويستخدم كمحلول   %0.2العمليات الجراحية ومحلول لوجول بتركيز 

مطهر يدعى أيودوفورتيكون من الجليسرين أو الالنولين ويستعمل على الجلد وغسيل  

 الضرع قبل وبعد الحالبة للوقاية. 

لخلية المكيروبية ويتحد مع  قوي ضد الميكروبات حيث يمتص من قبل ا محمول اليود 

 األحماض األمينية للخلية فتعطي أيودوآمين الذي يقتل الخلية 



 محلول اليود له تأثير مهيج على الجلد فيؤخر التئام الجروح. 

هو غار يتحد مع الماء و يعطي حمض هايبوكلوريك يقضي على الميكروبات الكلور:  .2

 وسموم الجراثيم. 

من مستحضراته يستخدم لتطهير الحمامات و دورات المياه ويستخدم هيبوكلوريت  

 غسول للضرع قبل الحالبة للوقاية.   %4الصوديوم بتركيز 

مطهر    %4يحتوي على الكلور و يستخدم بصورة محلول تركيزه    مركب كلوروزيلينول: .3

 للجلد قبل العمليات الجراحية . 

 العوامل المؤكسدة: 

ويدعى فوق أكسيد الهيدورجين آليته يؤدي الى انطالق  :  H2O2  الماء األكسجيني .1

فيؤكسد الميكروب و يحرمه من األوكسجين عندما يالمس المواد العضوية  األوكسيجن 

 الذي يؤكسد بروتوبالزما الخلية الجرثومية يستعمل للجروح المتقيحة ولألذن. 

 برمنجات البوتاسيوم: 

هي بودرة مبلورة سوداء اللون ذات محلول وردي بنفسجي يؤكسد بروتوبالزما الخلية  

( للجروح وبتركيز  1000/ 1الميكروبية بدون أن يحرر األوكسجين يستخدم بتركيز ) 

 ( غسول للمهبل يفسد إذا تحول الى اللون البني. 5000/ 1)

 فرق أكسيد البنزيل: 

 المتقيحة له تأثير مهيج. يحرر األوكسجين ويستخدم في عالج الجروح 

 العوامل المختزلة: 

 الفورمالدهيد:  .1

يوجد بصورة فورمالين ذو رائحة نفاذة مهيج لألغشية المخاطية و يوجد بصورة محلول  

طيفه واسع ضد المكروبات يرسب بروتين الخلية الجرثومية و يستخدم   %40تركيزه 

غرام برمنجنات  45)  5:3 للعقيم ويستخدم مع برمنجنات البوتاسيم بنسبة % 4بتركيز  

 بطريقة التبخير .   3م3مل فورمالين( لتعقيم  90البوتاسيوم الى  

 ثاني اكسيد الكبريت:  غاز .2

 عن طريق احتراق الكبريت فيتحرر غاز الكبريت الذي يقتل المكروبات و الطفيليات 

 والفيروسات ألنه عندما يتحد مع الماء يعطي حمض الكبريت له تأثير قاتل للمكروبات.

 األحماض والقلويات: 

مثل حمض البنزويك والساليسيليك والريزورسينول ضد الفطور و حمض البوريك  

وكبريتات الزنك وتعمل هذه األحماض الضعيفة مطهرات بتغير الوسط الذي تعيش فيه  

سط غير مناسب )حامضي( فيسبب ذلك قتلها ومن القلويات ماءات الميكروبات إلى و

 الصوديوم )الصود الكاوية( تستخدم لتعقيم المزارع و المداجن. 

 



 أمالح المعادن الثقيلة: 

يستعمل أوكسيد الزئبق    % 5مثل كلوريد الزئبق يستخدم بصورة مرهم  أمالح الزئبق:  .1

قيم مكان الجراحة واألدوات  لتع 500:1ويودور الزئبق  % 1األصفر مرهم للعين 

 الجراحية. 

تأثيرها عن طريق اتحاد أيونات الزئبق الذي يتحد مع مجموعة السلفادريل الموجودة    آلية

 في بعض األنزيمات الالزمة لنمو الميكروبات و تكاثرها. 

لها تأثير فابض ومرسب لبروتين  %2مثل نترات الفضة بصورة محلول أمالح الفضة:  .2

 الميكروب. 

و    %5لألول ومرهماً للثاني  %1كبريت الزنك, أكسيد الزنك قطرة للعين  الزنك:  أمالح .3

 آليتها ترسب بروتين الخلية الجرثويمة. 

 الكحوالت:

كمطهر حيث يكون هذا التركيز أسرع في   %70تستعمل بتركيز  منها الكحول اإليثيلي والمثيلي

و آليته يرسب بروتين الخلية ويؤدي إلى    %90النفاذ الى الخلية الجرثومية أكثر من تركيز  

 سحب الماء منها فيؤدي الى قتلها بسرعة. 

 الصبغات:

قرحات تستعمل في حالة األصابة بتمثل صبغة األكريدين واألكريفالفين والبروفالفين:   .1

 وآليتها تثبط تكوين الحمض النووي في الخلية الجرثومية   % 0.1  الجلد بصورة محلول
للجروح الملوثة والجلد واألغشية  كمطهر  500:1بتركيز  يستخدم   انيلين:صبغة الروز .2

 المخاطية حيث تمنع أكسدة حمض الجلوتاميك في الخلية الجرثومية  

ويعرف بالميكروكروم وهو مركب زئبقي عضوي يستخدم بتركيز  صبغة الفلوريسين:  .3

وآليته بأن تتحد أيونات الزئبق مع السلفادريل اللزم لألنزيمات الالزمة لنمو   % 2

 الجراثيم 

للجروح و الحروق وتقرحات   %4الصبغة الحمراء تستخدم بصورة مرهم   : صبغة اآلزو .4

 الجلد و آليتها تثبط تكوين الخلية الجرثومية. 

 المنظفات:

مثل الصابون والمنظفات مثل الستريميد ويعرف باسم السافلون فتسبب تقليل التوتر السطحي  

 للماء باإلضافة الى تأثيرها المهيج و السام في الجراثيم. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األدوية التي تؤثر في الطفيليات األولية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 األدوية التي تؤثر في الطفيليات األولية 

 مضادات الطفيليات الدموية: .1

سببه القراد فهو العائل الوسيط الذي ينقل المرض من حيوان آلخر لذلك  مرض البابيزيا

هذا المرض يسبب أرتفاع حرارة وفقر دم تحللي نتيجة تحلل  يجب القضاء على القراد أوالً  

 كريات الدم بسبب الطفيل الذي يعيش داخلها ومن هذه األدوية : 

 سلفات الكينورونيوم:   .1

يؤثر في جميع أنواع البابيزيا حيث يثبط االستقالب    % 5األكابرين تركيزه  اسمها التجاري 

للطفيل عن طريق األكسدة يعطي عن طريق الحقن تحت الجلد ببطء وله تأثير مثبط لخميرة  

الكولين استريز فتظهر أحياناً حاالت التسمم مثل سيالن اللعاب والقلق للحيوان لذا يجب  

 ل. إعطاء ترياق األتروبين بالعض

 األميدوكارب:  .2

يعرف تجارياً باسم اإليميزول يفيد في مرض األنابالزموس والثيالريا الذي تتكاثر في  

 كريات الدم الحمراء ينتقل عن طريق القراد. 

 السورامين:  .3

وزوما يسبب مرض النوم عند اإلنسان والحيوانات األليفة وفي  يستعمل في مرض التريبان

ض عن طريق ذبابة تسي تسي لذا يجب مكافحة هذه  الجمال مرض الصرع ينتقل هذا المر

الذبابة بالمبيدات الحشرية هذا الطفيل يعيش في بالزما الدم. مفعول السورامين بأنه يتحد مع  

 بالزما الدم بدرجة عالية ويتحرر ببطء. 

 مركب الداي اميدين:  .4

والتريبانوزوما  يستخدم لعالج المثقبيات في األنسان والحيوان )الثيالريا( ومرض البابيزيا  

آليته يثبط إيض السكريات في الطفيل ويقلل تكوين الجلوكوز الالزم لحيوية الطفيل ومن هذه  

 المركبات داي مينازين ويسمى تجارياً البيرينيل ويعطى بالعضل أو تحت الجلد. 

 المركبات الزرنيخية:  .5

ث يحرر أيون  مثل االسيتارسول عن طريق الفم ونيوسارفيناأمين بالوريد أو بالعضل حي

الزرنيخ الذي يتحد مع السلفادريل الالزم لنمو الطفيل وكذلك المضاد الحيوي السبيرأميسين  

والتايلوزين حيث تفيد هذه األدوية في حالة اإلصابة بداء اللولبيات السبيروكيتا  

 . والتوكسوبالزما

 مضادات طفيليات األنسجة:  .2
طفيليات األنسجة سببها الكوكسيديا وتدعى األوليات وتصيب الحيوانات والدواجن ويسببه  

طفيل اإليميريا الذي يصيب الكبد واألمعاء واألعور بالدجاج ينتقل هذا المرض من حيوان  

آلخر عن طريق بلع كيس البويضة الذي يخرج مع براز الحيوان المصاب ومن أعراضه  

   ة النفوق في وقت قصير. فقر الدم ونفخة إسهال مع ارتفاع في نسب فقدان الشهية والهزال و

 

 



 األدوية المستعملة:  

السلفاكينوإكزالين , الجلوبيدول , الروبنيدين , األمبروليوم , الديكوكونات والموننس في  

عالج الدواجن وبقية الحيوانات كذلك الالسالوسيد والناراسين والمونتس تدعى مجموعة  

نها تمنع دخول أيونات الصوديوم والبوتاسيوم الى خلية التطفل الالزمة  األيونوفور أل 

 لتطوره وانقساماته. 

وهناك مركبات النيكاربازين حيث يعوق نمو طفيل الكوكسيديا وانقسامه اليستعمل للدجاج  

البياض ألنه يقلل اإلنتاج والفقس ومن المركبات الحديثة والفعالة خاصة الكوكسيديا  

ازوريل والداي كالزوريل والتولترا زوريل هذه المركبات ذات فعالية قوية  األعورية الك

بتركيزات قليلة بمعدل )جزء واحد بالمليون بالعلف( وتؤدي الى إبادته بسرعة والتحتاج إلى  

 فترة سحب. 

يستعمل للوقاية أكثر من العالج كذلك    وهناك مركبات الكينولون مثل مركب الديكوكوينات 

الميثيل بنزوكوات وهناك مضادات الفيتامينات مثل األمبروليوم والدايفريدين واإليثوبابيت  

بحيث يفقد الطفيل هذا الفيتامين أما مركب الدايفريدين يمنع حمض   Bحيث تعاكس فيتامين  

نع حمض الباراأمينونيزويك الالزم  الفوليك الالزم لنمو الطفيل و انقسامه لكن اإليثوبابيت يم

لتخليق حمض الفوليك الضروري النقسام الطفيل ونموه وتعطى هذه األدوية مع مركب 

السلفاكينوإكزالين حيث تشكل تآزراً قوياً وهناك مضادات حيوية تؤثر في األيونات مثل  

على إعاقة نمو  الموننسين والالسالوسيد والناراسين والسالينوميسين والماديوراميسين تعمل  

الطفيل وأنقسامه عن طريق منع تبادل األيونات الصوديوم و البوتاسيوم في غشاء خلية  

جزء بالمليون    5جزء بالمليون مع العلف و  100- 60الطفيل تستعمل بتركيز  

 للماديوراميسين. 

يدعى مرض الرأس األسود يصيب الدواجن والطيور سببه بلع    مرض الهستومونياس:

يطية هي هتراكس جاليني األدوية المستعملة نيتروثيازول ونيثيازيد بالغلف أو  الديدان الشر

 بالماء. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مضادات الديدان الداخلية

 معظم مضادات الديدان تعمل بآليتين: 

 منع إنتاج الطاقة الالزمة لحيوية الدودة عن طريق تثبيط عمليات اإليض داخلها.  .1
الدودة فتؤدي إلى شللها وإبادتها وبعضها يشل الحركة  تثبيط االنتقال العصبي داخل  .2

 بتثبيط األنزيمات الالزمة إلنتاج الطاقة فتقضي على الدودة سريعاً. 

 تقسم مضادات الديدان الى : 

 مضادات الديدان الشريطية:  .1

الديدان الشريطية هي الشريطية العزالء والشريطية الوحيدة المونيزيا والديبليديوم  

 ه األدوية : وغيرها ومن هذ 

األدوية العضوية النباتية: مثل األريكولين عبارة عن قلويد يستخرج من بذور نبات   .1

يسبب زيادة الحركة المعوية وهو ذو تأثير مسهل عصبي عضلي فيسهل طرد  األريكا 

 الديدان يعاد بعد أسبوع  

مسحوق أحمر من ثمار أشجار الكاماال يستعمل للدواجن له تأثير مهيج للديدان  الكاماال: 

 الشريطية التي تصيب الدجاج فتطرد حية من األمعاء. 

 األدوية العضوية الكيميائية:   .2

يد البوناميدين : واسع الطيف ضد الشريطية في الكالب والقطط واألغنام و  هيدروكلور

أسابيع ألنه يؤثر على الديدان   6الدواجن حيث يحلل الدودة ثم يهضمها ويكرر بعد  

 البالغة فقط. 

مضاد للجراثيم و الفطور ومبيد للديدان الشريطية في األغنام و الكالب  داي كلوروفين:

 . يسبب هضم هذه الديدان 

مبيد قوي للديدان الشريطية في المجترات والكالب والقطط يمنع   النيكلوساميد:

امتصاص الدودة من الجلوكوز وبالتالي يؤثر في الطاقة واالستقالب ويدعى تجارياً  

 مانسونيل. 

واسع المدى ضد الديدان وخاصة الشريطية المعوية والرئوية وديدان   البرازيكوانتيل: 

األنسان و آليته يؤثر في نفوذية غشاء الدودة أليونات الصوديم   الكبد والبلهارسيا في

 والبوتاسيوم ويؤدي إلى تمزيق هذا الغشاء. 

ضد الديدان الشريطية في الكالب والدجاج يمنع إيض الجلوكوز داخل الدودة  بيثيونول:  

 وله تأثير مضاد للفطور و الجراثيم. 

فات النحاس وميباكرين  منها زرنيخات الرصاص وسل األدوية الغير عضوية: .3

 وأميناكرين هذه المركبات قليلة األستعمال. 

 مضادات الديدان األسطوانية: 



من هذه الديدان األسكاريس واألوكسيورس والهيمونكس واالوسترتاجيا والسترونجيلس  

 فاجوستومم.  – والهتراكس وأسو 

 ومن هذه األدوية: 

 األدوية العضوية النباتية:  .1

سلفات النيكوتين يستخرج من أوراق الدخان و يستخدم بصورة سلفات له تأثير مبيد  

لألسكاريس والترايكوستروجيلس في المجترات وآليته بتثبيط اإلنتقال العصبي داخل  

 الدودة مؤدياً إلى شللها مع زيادة الحركة الدودة لألمعاء. 

ابة باألسكاريس في  يحصل عليه من نبات الشيح ويستخدم ضد اإلص  السانتونين:

اإلنسان والكالب له تأثير مهيج للدودة فيسهل طردها حية خارج األمعاء والزم يعطي  

 دواء مسهل  ملحي بعد تجريعه لطرد الديدان. 

يحصل عليه من نبات الشاي المكسيكي لعالج اإلصابة بديدان    زيت الكينوبوديوم: 

 لل عضالت الدودة فتطرد حية. األسكاريس والديدان الخطافية في الكالب يؤدي إلى ش

   منفوع الكواسيا:

من نبات الكواسيا تعطية منقوعة بالماء بصورة حقنة شرجية في حالة األصابة بالديدان  

 الدبوسية في اإلنسان و الكالب والخيول له تأثير مهيج للدودة فيطردها حية. 

 األدوية العضوية الكيميائية منها: 

طوانية لونه أخضر اليذوب بالماء يعطة بصورة معلة  ضد الديدان اإلسالفينوثيازين:  

للمجترات و الخيول أما الدواجن يضاف مع العلف آليته يثبط عملية تحلل السكر داخل  

 الدودة و يثبط إنتاج البيض من إناث الديدان استعماله قل. 

شائع اإلستخدام في األنسان وفي الحيوان بصورة أمالح السترات او   الببرازين: 

فات الذوابة بالماء واألديبات غير الذوابة بالماء لها تأثير طارد للديدان األسطوانية   الفوس

في الخيول واألبقار والدواجن وتأثيرها مضاد لألستيل كولين داخل الدودة فتثبط االنتقال  

العصبي داخل الدودة فتودي الى شللها فيسهل طردها ومن مشتقاته ايثيل الكاربامازين  

 ن األسطوانية الرئوية التي تصيب المجترات. ويفيد للديدا

منها التتراميزول وليفاميزول و ديكساميزول ضد الديدان    مشتقات اإليميدازوثيازول: 

 األسطوانية المعدية و المعوية والرئوية يؤدي الى شلل الدودة وقتلها. 

وكامييندازول وفلونيدازول  تشمل ثيابندرازول بارابندازول    مشتقات بنزايميدازول:

وميبندازول هذه األدوية واسعة المدى ضد الديدان اإلسطوانية والشريطية والكبدية  

تعطى بالفم و الحقن بالعضل تؤدي الى تثبيط عميلة إيض الجلوكوز بواسطة الديدان  

 وتثيط إنتاج البيض في إناث الديدان. 

نتيل لعالج الديدان اإلسطوانية في  منها بيرانتيل ومورا  مشتقات تتراهيدوبيريميدين:

 الخيول و الكالب وآليتها تسبب شلالً في عضالت الدودة . 



واسمه التجاري إيفوميك واسح المدى يقتل الديدان بكل مراحلها ويقضي   اإليفرمكتين: 

على الطفيليات الخارجية مثل الجرب و القمل والقراد يعطى عن طريق الحقن تحت 

يؤدي الى تثبط األنتقال العصبي يمنع دخول أيونات الصوديوم    الجلد أو عن طريق الفم

و خروج البوتاسيوم داخل الدودة او الطفيل الخارجي و يؤدي الى شلل سريع لها  

ويوجد أنواع منه األبامكتين واألدامكتين والهالوكسان وادي كلورفوس وميتريفونيت قل  

 أستعمالها نظراُ لسميتها. 

الديدان الكبدية فاشيو الهيباتيكا بالمجترات وفاشيو   : مضادات الديدان المفلطحة .2

 الجايجانتكا ومن هذه األدوية: 

يستخرج من نبات السرخس ويحتوي على حمض الفيليسيك ضد  فلكس ماس:  −

الديدان الكبدية البالغة وآليته يثبط عملية اإليض داخل الدودة ويكرر إعطاؤه  

 بعد شهر. 

رائحة مميزة يؤثر في الديدان البالغة عن  هو سائل طيار ذو  رابع كلور الفحم: −

طريق تثبيط عمليات اإليض داخل الدودة ويكرر بعد أربع أسابيع يترسب في  

 الكبد فيسبب تغيرات كبدية. 

يدعى فلسكول يعطى بصورة معلق في الديدان البالغة   سادس كلوريد اإليثان:  −

 يكرر بعد شهر. 

لد يقتل الديدان البالغة فترة  أصفر اللون يعطى حقناً تحت الج نيتروكسينيل:  −

 يوم.   30السحب 

يستخدم بصورة معلق يدعى زانيل يؤثر في الديدان البالغة   أوكسي كلوزانيد:  −

 بحيث يثبط عملية إنتاج الطاقة داخل الدودة ويعاد بعد شهر. 

بالفم والحقن تحت    يؤثر في الديدان البالغة وغير البالغة و يعطى  رافوكسانيد:  −

 يوم. 28الجلد فترة السحب  

يؤثر في الديدان الكبدية البالغة وغير البالغة واسع المدى يؤثر في   كلوسانيتل:  −

الديدان اإلسطوانية والشريطية والطفيليات الخارجية مثل الجرب والقراد يعطى  

 تحت الجلد ,مسرطن. 

غير البالغة في األغنام فترة  مركب فينولي يؤثر في الديدان الكبدية   ديا مفنيثيد: −

 السحب أسبوع اليعطي للبقر الحلوب. 

تأثيرها مبيد للديدان الكبدية البالغة وغير البالغة في المجترات    كلورسولون: −

 أيام. 8آليته يثبط إنتاج الطاقة داخل الدودة فترة السحب  

 

 

 

 

 

 

 



 المبيدات الحشرية 

 لم الجرب القراد القمل والبراغيث والذباب. الطفيليات الخارجية هي يرقات ذباب نغف الجلد ح

 آلية عمل المبيدات الحشرية : 

 عن طريق امتصاصها من الجهاز الهضمي للحشرة تسبب التسمم المعدي.  .1

 عن طريق المالمسة على سطح الحشرة التسمم بالتالمس.  .2
 عن طريق الجهاز التنفسي للحشرة التسمم بالتنفس )تبخير(.  .3

 المختلفة للمبيدات الحشرية: األنواع 

 المبيدات الحشرية غير العضوية:  .1

مركبات الزرنيخ والكبريت تعتبر مركبات قديمة لتغطيس األبقار واألغنام المصابة  

 بالطفيليات الخارجية. 

آلية عمل الزرنيخ يؤدي الى تسمم الحشرات بالتالمس فيؤدي الى هياج الحشرة وسوقطها  

في الماء كذلك يستخدم الكبريت ويفيد خاصة   % 0.1بتركيز    على األرض وإبادتها تستخدم

بالقضاء على هامات الجرب, الزرنيخ قل استخدامه نظراً لسمتيه أما من مشتقات الكبريت  

مونوسلغرام بصورة معلق زيتي أو مرهم لعالج حاالت الجرب حيث يتحول إلى غاز  

 . اإلصابة ان كبريت الهيدروجين الخانق لها مات الجرب بعد مسه على مك

 المبيدات الحشرية من أصل نباتي:  .2

لها تأُثير سام في   منها نبات اإلقحوان)زهرة الذهب( حيث يحتوى على مادة البيرثريوم 

 الحشرات بالتالمس تسبب لها الهيجان والسقوط على األرض ومن ثم الشلل. 

 المركبات العضوية الكلورينية:  .3

 ومن أهمها: 

يستعمل بشكل مسحوق إلبادة الذباب وذباب تسي سي ويعتبر فعاالً ضد    د.د.ت: .1

م وبالتالمس  القمل والبراغيث والقراد وهامات الجرب وآلية تأثيرة عن طريق الهض

 في الحشرة هذا المركب سام جداً لذلك توقف أستعماله. 
بودرة مبلورة ذات رائحه عفنه له تأثير مبيد حشري خاصة هامات   كلوريد البنزين:  .2

 الجرب والقمل والبراغيث والقراد.

تأثيره معدي تالمسي ويستعمل عن طريق الريش و التغطيس يستعمل   توكسافين:  .3

 قراد. في حاالت اإلصابة بال
ومن المركبات العضوية الكلورينية مثل ألدرين وادي ألدرين وكلوردان وتعتبر  

 سميتها عالية. 

 المركبات الفوسفورية العضوية:  .4

رائحته تشبه رائحة الثوم تأثيرة معدي تالمس بثبط خميرة  ديازينون)نيوسيدول(:  .1

 الكولين إستيريز الذي يحلل األستيل كولين وبالتالي تسمم الحيوان. 
يستعمل عن طريق التغطيس وبعضها يؤخذ عن طريق الفم وعن طريق العلف مثل  

فاموفوس وتراي كلورفون ودايميثوات أو عن طريق صب على ظهور الحيوانات  



مثل كوفاموس وفنكلورفوس ويستخدم أيضاً في حاالت النفق الجلدي واألنفي  

 والذباب والقراد والبراغيث في الكالب والقطط. 

مثل الكاربريل وميثوميل وأيزوكارب الكاربريل أكثر  مركبات الكاربامات:  .5

أستخداماً ويدعى السيفين ويستخدم مبيداً للحشرات ويستخدم بأمان خاصة على  

 الدواجن ألن سميته قليلة جداً مفعوله يستمر لفترة طويلة يستخدم بالرش والتغطيس. 

ولة ثابت في الماء يستعمل بصورة  يمتاز هذا المركب بأن محل مركبات األميتراز:  .6

 . % 0.025تغطيس األبقار أو األغنام لمكافحة القراد والقمل والجرب بتركيز  

منها سيبرمثيرين وبيرمثيرين ودلتامثيرين آلية تأثيرة   مركبات البيريثرويدات:  .7

بالتالمس تستخدم بطريقة الرش أو التغطيس لمكافحة القراد والقمل والبراغيث  

 والذباب 

اإلفرمكتين ويعرف بأسم اإليفوميك   1981استخدام عام  عة اإلفرميكتين: مجمو .8

تأثيره ضد الديدان اإلسطوانية الداخلية الطفيليات الخارجية ومن انواعه أبامكتين  

 كمبيد حشري زراعي وبيطري   1985الذي استخدم عام  
العصبي داخل جسم الحشرة فيمنع دخول   عن طريق تثبيط األنتقال  آلية تأثيره:

أيونات الصوديوم وخروج أيونات البوتاسيوم ويؤدي إلى إصابة الطفيل بالشلل ثم  

الموت ويفيد في النغف الجلدي ويعطى عن طريق الفم والحقن تحت الجلد لكل  

يوم من   21الحيوانات له درجة آمان اليؤثر أثناء مرحلة الحمل فترة السحب  

 طى للبقر الحلوب ألنه يفرز في الحليب. العالج اليع

 


