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 المحاضرة االولى

 : iseaseDالمرض 

للجسم او بعض اجزاء الجسم او وظائفه وان لكل مرض  هو انحراف او تغٌر فً الحالة السوٌة

 مسببات واعراض ٌمكن تمٌٌزه بها لذلن ٌمكن تمسٌم االمراض حسب المسبب الى:

:وهً االمراض التً ٌكون سببها احد المسببات  infectiousامراض معدٌة)خمجٌة(-أ

 الباٌولوجٌة التالٌة:

 البكترٌا مثل الجمرة الخبٌثة والسالمونٌال-1

 الفاٌروسات مثل الحمى المالعٌة والطاعون البمري-2

 ringwormالفطرٌات مثل الموباء الحلمٌة-3

امراض طفٌلٌة والتً تكون اما خارجٌة مثل المراد والحلم اوداخلٌة مثل الدٌدان الشرٌطٌة -4

 ودٌدان الكبد

 والثاٌلٌرٌا مثل البابٌزٌا protozoaاالوالً-5

 الماٌكوبالزما -6

 الرٌكتسٌا -7

 امراض غٌر معدٌة وهً : -ب

 اسباب غذائٌة مثل نمص الفٌتامٌنات والمعادن-1

 اسباب اٌضٌة مثل حمى الحلٌب  -2

 اسباب كٌمٌاوٌة مثل السموم والمبٌدات -3

 اسباب فٌزٌاوٌة مثل االشعاعات والحرارة-4 

 اسباب وراثٌة-5

 اسباب مٌكانٌكٌة مثل الكدمات والجروح -6

 لالمراض منها: مهٌئةوهنان عوامل 

 النوع فهنان امراض تصٌب االبمار والتصٌب االغنام وبالعكس -1

الجنس فهنان امراض تصٌب الذكور والتصٌب االناث مثل حمى الحلٌب ٌصٌب االناث  -2

 فمط وكذلن االمراض التناسلٌة

 العمر فهنان امراض تصٌب الصغار وال تصٌب الكبار وبالعكس -3

 حٌوانات او وضعها فً مكان مزدحماالجهاد كما فً حاالت نمل ال -4
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 الحالة الصحٌة العامة  -5

 وٌمكن تمسٌم االمراض حسب شدةاالنتشار الى:

وهً االمراض التً تنتشر بسرعة وبشكل فجائً بٌن  epidemic diseaseامراض وبائٌة-1

 الحٌوانات ذات المابلٌة للعدوى مثل الطاعون البمري والرعام

:وهً االمراض التً تنتشر من حٌوان  non epidemic disedseامراض غٌر وبائٌة-2

 الخر وتظهر غالبا بشكل انفرادي مثل الكزاز

 

 clinical forms of diseaseاالشكال السرٌرٌة للمرض 

وهً االمراض التً تسبب الموت المفاجئ دون peracute diseaseالشكل  فوق الحاد-1

 والجمرة الخبٌثة ظهور اي اعراض مرضٌة مثل التسمم المعوي

:وهً االمراض التً ٌستغرق حدوثها عدة اٌام مع ظهور اعراض acute formالشكل الحاد-2

 مرضٌة مثل الرعام والحمى الثالثٌة

وهً االمراض التً ٌستغرق حدوثها عدة اسابٌع مثل الكزاز  subacuteالشكل تحت الحاد-3

 فً الخٌل

ٌستغرق حدوثها فترة طوٌلة لد تستمر لسنوات وهً االمراض التً   chronicالشكل المزمن-4

 مثل السل

وهً الفترة الزمنٌة بٌن دخول المسبب المرضً  : incubation period حضانة المرض

 للجسم ولحٌن ظهور االعراض المرضٌة

هً لابلٌة المسبب المرضً على اختراق دفاعات الجسم المختلفة واحداث  infectionالعدوى

 االصابة المرضٌة

 :انتقال العدوى طرق

التالمس: ٌنتمل المسبب المرضً من الحٌوان المرٌض الى السلٌم عن طرٌك التالمس  -1

المباشر او غٌر المباشر مثل طفٌلً الحلم المسبب للجرب فً االغنام واالجهاض 

الساري )البروسٌال( الذي ٌنتمل من الحٌوان المرٌض الى السلٌم عن طرٌك احتكان 

 لرحمٌة للحٌوان المرٌض.الحٌوان باالفرازات ا

 الهواء: حٌث تنتمل بعض الجراثٌم عن طرٌك الرذاذ او الغبار -2

عن طرٌك الفم: مع العلف والماء تدخل الجراثٌم الفم وتنفذ الى الدورة الدموٌة من خالل  -3

 الغشاء المخاطً المبطن للمناة الهضمٌة

 عن طرٌك الجلد وذلن بسبب الجروح والشموق والكدمات الخارجٌة -4

 لتناسل عن طرٌك الجماع او استخدام التلمٌح االصطناعً من ذكور مصابةا -5
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 السٌطرة على االمراض:

 العزل -1

 التبلٌغ -2

 منع ذبح الحٌوانات المرٌضة او المشتبه بها -3

 اغالق اسواق الحٌوانات -4

 منع رمً الحٌوانات فً االنهار -5

 اتالف الحٌوانات المٌتة او مصدر العدوى -6

 اعطاء المصول واللماحات -7

 جر البٌطري ومنع التعامل مع الدول التً تظهر فٌها اصاباتالح -8

 التطهٌر وفحص العاملٌن والتخلص من الحشرات -9

هو فرع الطب الذي الذي ٌتعامل مع منع وتشخٌص  internal medicineالطب الباطنً 

 وعالج االمراض الغٌر وبائٌة التً تصٌب مختلف انواع الحٌوانات.

 المحاضرة الثانٌة

  الجهاز الهضمًأمراض 

   اهم االمور الواجب مراعاتها عند فحص الجهاز الهضمً

 معرفة شهٌة الحٌوان -1

 فحص التجوٌف الفمً -2

 فحص المريء والبلعوم -3

 فحص حالة االجترار والتجشؤ -4

 مالحظة وجود التمٌؤ -5

 تحسس البطن -6

 فحص الكبد  -7

 مالحظة البراز -8

 imple indigestionS عسر الهضم)سوء الهضم البسٌط(

ضعف فً جدار المعدات األمامٌة)الكرش والشبكٌة والورلٌة(وٌتمٌز سرٌرٌا بفمدان الشهٌة هو 

 ونمص فً حركات الكرش مع اإلمسان

 األسباب:

 تناول المش أو التبن المستخدم كفرشة للحٌوانات -1

 تناول األطعمة الملوثة بالفطرٌات -2

 زٌادة متوسطة فً الحبوب واألعالف المركزة -3

 لبل بعض الحٌوانات بعد الوالدةتناول المشٌمة من  -4

 للة مٌاه الشرب المتوفرة وخاصة فً المواسم الجافة -5
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 التعرض لجرعات عالٌة من السلفا والمضادات الحٌوٌة األخرى -6

 احتواء العلٌمة على كمٌة كبٌرة من الٌورٌا. -7

 االعراض السرٌرٌة

 .قلة وانحراف الذهية وتفضيل االغذية الخذنة على المركزة  -1
 تاج الحليبإن انخفاض -2
 .نقص حركات الكرش مما يدبب االمداك وتوقف عملية اإلجترار  -3
 .ضعف ورقود الحيوان -4

 ال يدبب المرض الهالك اال في الحالت النادرة -5

 

 العالج:

هٌدروكسٌد و سلفات المغنسٌوم تجرٌع الحٌوانات بمواد ملٌنة ومضادة للحموضة مثل -1

 المغنسٌوم وكاربونات الكالسٌوم

األدوٌة التً تزٌد من حركة االمعاء مثل األدرنالٌن والكاربوكول والتً ٌجب  أعطاء  -2

  .ان تعطى بحذر تحت الجلد لتأثٌرها على الملب

 .تجرٌع الحٌوان بالزٌوت مثل زٌت التربنتٌن وبذر الكتان والخروع -3

 اعطاء التونوفٌت )منشط الكرش( -4

 فً حالة زٌادة الملوٌة ٌفضل اعطاء حامض الخلٌن -5

  impactionة التخم

وهو مرض ناتج عن تناول كمٌات كبٌرة من المواد الكاربوهٌدراتٌة سرٌعة التخمر 

وبصورة مفاجئة والتً تؤدي الى زٌادة حامض الالكتٌن فً الكرش وزٌادة ازموزٌة 

الكرش والذي ٌؤدي الى انتمال السوائل من الدم الى داخل الكرش والجفاف وزٌادة حموضة 

 الدم.

 الدم ٌسبب زٌادة افراز الهستامٌن والذي ٌؤدي الى حالة العرج فً الحٌوان زٌادة حموضة

 العالمات السرٌرٌة

ساعة من بداٌة تناول الغذاء ولد تكون  12سرعة ظهور االعراض والتً تبدأ خالل  -1

 اسرع فً حالة الحبوب المطحونة.

 الشعور باأللم والذي ٌتمٌز باألنٌن والرفس وطحن االسنان -2

 ة وترنح الحٌوان فمدان الشهٌ -3

 كبر حجم البطن وعند التحسس تكون الكرش صلبة مع غٌاب تملصات الكرش -4

 زٌادة النبض والتنفس وهبوط درجة الحرارة -5
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 لد ٌصاب الحٌوان باالسهال -6

 الجفاف والذي ٌالحظ من خالل تحسس الجلد وتكون العٌون غائرة -7

 رلود الحٌوان والهالن فً المراحل االخٌرة بسبب تركٌز الدم -8

 

 العالج

هالت ومضادات الحموضة مثل سلفات المغنسٌوم وكاربونات الصودٌوم ساعطاء الم -1

 واوكسٌد المغنسٌوم

اعطاء الملٌنات والتً تساعد فً تفرٌغ الكرش مثل زٌت البارافٌن او زٌت بذر الكتان  -2

 او الخروع.

 اعطاء مضادات الهستامٌن -3

اعطاء المضادات الحٌوٌة عن طرٌك الفم مثل البنسلٌن والذي ٌؤدي الى لتل البكترٌا  -4

 المنتجة لحامض الالكتٌن

 تحدٌد كمٌة الماء المعطاة للحٌوان ومنع اعطاء المواد الكاربوهٌدراتٌة -5

 والذي ٌدخل فً اٌض الكاربوهٌدرات vit B1اعطاء  -6

 ympany:Bloat, Tالنفاخ 

كرش والشبكٌة بغازات التخمر والتً تكون اما ممزوجة مع محتوٌات ٌعرف بزٌادة انتفاخ ال

الكرش )نفاخ رغوي( او موجودة بشكل حر)نفاخ غازي حر( ولد ٌحدث بشكل ثانوي فً 

 الحاالت التً ٌمنع فٌها التجشؤ

 انواع النفاخ:

محتوٌات وهو النفاخ الذي تمتزج فٌه غازات التخمر مع : frothy tympanyالنفاخ الرغوي-1

 الكرش مكونة رغوة ٌصعب التخلص منها عن طرٌك التجشؤ وٌحدث النفاخ الرغوي نتٌجة:

تناول الحٌوان نباتات غٌر ناضجة مثل البرسٌم والذرة والبمولٌات سرٌعة النمو وغٌر البالغة -أ

 حٌث ٌؤدي ذلن الى حدوث رغوة ٌصعب التخلص منها

 المطحونة بشكل كبٌرأطعام الحٌوان بالكاربوهٌدرات )الحبوب( -ب

النفاخ الغازي الحر:وٌحصل نتٌجة اي عامل ٌتداخل مع التجشؤ مثل انسداد المرئ اوضعف -2

جدار الكرش او الحموضة الزائدة التً بواسطتها ٌحصل نشاط غٌر عادي لجراثٌم الكرش 

 منتجة غاز حر او مطلك

 األعراض السرٌرٌة:

 انتفاخ الخاصرة الٌسرى للحٌوان -1

 فس وغزارة اللعاب وفتح الفم وامتداد الرأس لألمامصعوبة التن -2

 شعور الحٌوان بااللم وعدم الراحة والرلود والولوف والرفس على البطن -3
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 زٌادة النبض واحتمان األغشٌة المخاطٌة  -4

 عند المرع على الكرش ٌسمع صوت رنان ٌشبه الطبل -5

 احٌانا التمٌؤ والبراز طري وزٌادة التبول -6

 العالج:

 عن مصدر النفاخ ابعد الحٌوان -1

تخفٌف الضغط على الكرش باستخدام المبزل عبر الجلد من الخاصرة الٌسرى للحٌوان  -2

 او إدخال أنبوب المعدة الى الكرش مباشرة

المعدنٌة ومضادات النفاخ الحاوٌة على السلٌكون لتفتٌت  وأعطاء الزٌوت النباتٌة ا -3

 الرغوة

 مع اجبار الحٌوان على الحركة  تفرٌغ المستمٌملعمل حمنة بالماء والصابون  -4

 

 : Diarrhoeaاإلسهال

 هو تغٌر او زٌادة فً حركة األمعاء بصورة غٌر طبٌعٌة

 األسباب:

 مثل االسهال البمري الفاٌروسً وفاٌروسٌة مثل السالمونٌال واالي كوالي أسباب بكتٌرٌة-1

 والدٌدان مثل الكوكسٌدٌا اإلصابة باالوالً-2

 الصغٌرة على بدائل الحلٌب ذات النوعٌة الردٌئةتغذٌة الحٌوانات -3

 الرضاعة من أمهات ذات إنتاجٌة عالٌة-4

 تناول كمٌات من الحلٌب البارد وبسرعة-5

 تناول المواد الكٌمٌاوٌة والنباتات السامة والمتعفنة-6

 تناول كمٌات كبٌرة من األتربة مع األعالف-7

 العالج: 

 التخلص من العامل المسبب-1 

 اء المواد المابضة مثل البكتٌن والكولٌناعط-2

 اعطاء المضادات الحٌوٌة وٌفضل استخدام مركبات السلفا-3

 normal saline, ringerفً حاالت الجفاف ٌعطى الحٌوان المحالٌل المغذٌة مثل -4

solution 



8 
 

  enteritisالتهاب االمعاء 

للة االمتصاص المصحوبة مع هو مرض مصحوب بزٌادة حركة االمعاء وزٌادة االفرازات او 

 وجود او عدم وجود اعراض اخرى.

 predisposing factorsاالسباب المهٌئة 

 اجهاد النمل وللة االكل والشرب والفطام المبكر -1

عدم او للة تناول اللبأ بعد الوالدة ٌؤدي الى حرمان الحٌوان حدٌث الوالدة من االجسام  -2

 المناعٌة

استعمال المضادات الحٌوٌة عن طرٌك الفم مما ٌؤدي الى لتل الماٌكروفلورا الطبٌعٌة  -3

 فً االمعاء مما ٌؤدي الى فسح المجال لتكاثر البكترٌا المرضٌة

 العوامل الجوٌة مثل شدة البرد او الحر او الرطوبة وازدحام الحظائر -4

 المسببات المرضٌة:

 او مرض جونز ,E-coli Salmonella, clostridiaبكترٌا مثل  -1

 فاٌروسات مثل الطاعون البمري والحمى النزلٌة الخبٌثة -2

 بروتوزوا مثل الكوكسٌدٌا والجٌاردٌا واالمٌبا -3

 الطفٌلٌات مثل الدٌدان الشرٌطٌة واالسطوانٌة  -4

 مواد كٌمٌاوٌة مثل التسمم بالرصاص والزئبك والنترات والزرنٌخ -5

 نباتات سامة او اطعمة ملوثة بالفطرٌات -6

 ب غذائٌة مثل تبدٌل الحلٌب او العلٌمة من نوع الخراسبا -7

عوامل طبٌعٌة مثل احتواء العلٌمة على االتربة وكذلن اعطاء الزٌوت كما فً حالة  -8

 التخمة.

 العالمات السرٌرٌة

 اسهال وفمدان السوائل والجفاف -1

 البراز ٌكون طري او سائل وذو رائحة كرٌهة ولد ٌحتوي على دم -2

 شعور الحٌوان باأللم -3

 فً الحٌوانات الصغٌرة 24فمدان السوائل مع العطش والهزال ولد ٌسبب الهالن خالل  -4

فً الحاالت المزمنة ال تتأثر شهٌة الحٌوان وال ٌشعر باأللم وٌطول المرض ألشهر مما  -5

 ٌؤدي الى هزال الحٌوان

 تشخٌص المرض ٌعتمد على

 تارٌخ الحالة المرضٌة  -1

 العالمات السرٌرٌة -2

 برازالفحص المختبري لل -3
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 العالج

 ازالة العامل المسبب  -1

فً حالة االصابات البكترٌة تعطى المضادات الحٌوٌة مثل السلفا والكلورومفنٌكول او  -2

 الجنتاماٌسٌن 

 فً حالة االصابة الطفٌلٌة او مضادات البروتوزا واالوالً. اعطاء مضادات الدٌدان -3

 اعطاء الملٌنات فً حالة االشتباه بالمواد السامة او االتربة مثل زٌت البارافٌن -4

 normal saline , ringer solutionفً خاالت الجفاف اعطاء المحالٌل المغذٌة مثل  -5

dextrose solution 

 اعطاء المواد المابضة مثل البكتٌن والكاؤلٌن وامالح البزموث. -6

  intestinal obstructionانسداد االمعاء 

ا١ٌّىب١ٔىٟ أٚ اٌٛظ١فٟ ٌألِؼبء ِّب ٠ّٕغ ِوٚه  االَٔلاك اٌّؼٛٞ ٘ٛ االَٔلاك أٚ األِؼبء أَلاك

فٟ أٞ عيء ِٓ  االَٔلاك ٚؽووزٙب ثْىً ٛج١ؼٟ، ٠ّٚىٓ أْ ٠ؾلس ٘نا األِؼبء ِؾز٠ٛبد

ن اٌلل١مخ، ٚػٍٝ اٌوغُ ِٓ أْ ٕ٘ب األِؼبء األِؼبء، ٚغبٌجًب ِب ٠ىْٛ فٟ االصٕٟ ػْو اٌّٛعٛك فٟ

فٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ ٠ؼل  األِؼبء أَلاك اٌىض١و ِٓ اٌؾبالد اٌزٟ ٠زُ ػالعٙب كْٚ رلفً عواؽٟ، فاْ

ٚاالَٔلاك اٌّؼٛٞ ٌفزوح ٠ٍٛٛخ ِٓ اٌّّىٓ أْ ٠ٕزظ ػٕٗ لٖٛه فٟ ػًّ . ِٓ اٌّْىالد اٌغواؽ١خ

ث١ٓ فال٠ب اٌغيء اٌّزأصو،   (Edema)األٚهكح ثبٌغيء اٌّزأصو ِٓ األِؼبء، ف١ؾلس رغّغ ٌٍَٛائً

ٚٔمٔ ِٛٙؼٟ ٌألوَغ١ٓ ثٕفٌ اٌغيء ِغ ٔمٔ اإلِلاك اٌلِٛٞ ٌٗ ِٚٛد ٌقال٠بٖ، صُ ٠زّيق 

، ٚلل ٙالناٌزٙبة ثبٌغْبء اٌجو٠زٟٛٔ ٚا٠ٌٚإكٜ مٌه ئٌٝ ؽلٚس  ٘نا اٌغيء أٚ ٠ؾلس ثٗ صمت،

٠ؾلس رغوصُ اٌلَ ٔز١غخ رىبصو ا١ٌّىوٚثبد اٌٙٛائ١خ ٚاٌال٘ٛائ١خ ثبألِؼبء، أِب اٌغيء 

 .ف١ىْٛ فبهغب َٔلاكاٌنٞ ٠ٍٟ اال األِؼبء ِٓ

 االٍجبة:

ل٠لاْ اٌِضً ٚعٛك عَُ غو٠ت أٚ أ١ٌبف أٚ رغّغ  )األِؼبء ثَجت كافً رغ٠ٛف أَلاك  -1

 اٌْو٠ط١خِضً االٍىبهً ٚاٌل٠لاْ 

اٚ  غّبك٘بأٚ أ األِؼبء ٛاءٚاٌفزك ٚاٌز االٌزٖبلبدِضً  األِؼبء ٌَجت فبهط أَلاك  -2

 .ٙغٜ االٚهاَ

٠ٚؼ١ك  األِؼبء ٠َل rogenic)(Neuثَجت فًٍ ػٖجٟ األِؼبء ٕبرظ ػٓ ًٍّاٌ َٔلاكاال -3

اٌزٙبثبد ؽبكح ٚلل ٠زطٛه ئٌٝ  ئٌٝ االَٔلاك ِؾز٠ٛبرٙب ِٓ اٌؾووخ ٠ٚإكٞ ٘نا إٌٛع ِٓ

 .ٚرَُّ كِٛٞ األِؼبء ِٛد ٚرؼفٓ
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 االػواٗ اٌَو٠و٠خ:

 ِغٔ ٚأزفبؿ اٌجطٓ -1

 لٍخ ا١ٌْٙخ ٚفّٛي اٌؾ١ٛاْ  -2

 رٛلف اٌجواى ٚلل ٠الؽع فوٚط اٌّقبٛ ٚاٌلَ -3

 اٌزْق١ٔ:

 االػواٗ اٌَو٠و٠خ -1

 اٌز٠ٖٛو اٌْؼبػٟ -2

 اٌؼالط:

 فٟ اٌؾبالد اٌج١َطخ اػطبء ا١ٌٍّٕبد ِغ رؾو٠ه اٌؾ١ٛاْ. -1

 اِب فٟ اٌؾبالد اٌْل٠لح فالثل ِٓ اٌزلافً اٌغواؽٟ. -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاضرة الثالثة

 الجهاز البولً:امراض 

 ٌتكون الجهاز البولً من :
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 الكلٌتان والحالبان والمثانة واالحلٌل

تحتوي الكلٌة على اكثر من ملٌون وحدة كلوٌة مسؤولة عن طرح البول وتتكون الوحدة الكلوٌة 

 من:

االنبوب  -4 عروة هنلً-3االنبوب الملفوف الدانً  -2الكبٌبة وتحٌط بها محفظة بومان -1

 المناة الجامعة -5الملفوف الماصً 

 وظٌفة  الجهاز البولً

 تنظٌم كمٌة الماء واالمالح فً الجسم -1

 التخلص من الفضالت ومخلفات االٌض مثل الٌورٌا والمواد السامة والعالجات. -2

 التوازن الحامضً الماعدي للجسم  -3

 افراز بعض الهرمونات مثل االرثروبوٌتٌن والرنٌن -4

  D3كلٌة فً تصنٌع فٌتامٌن تساهم ال -5

 yelonephritisPالتهاب الكلٌة)التهاب الكلٌة والحوٌضة(

هو مرض ٌصٌب اساسا الماشٌة بالرغم من ان االغنام والخٌول والكالب لد تصاب بالمرض 

وٌتمٌز بوجود التهاب لٌحً مزمن فً كل من المثانة البولٌة والحالبٌن واالجزاء الحوضٌة من 

 الكلٌة

 االسباب:

  corynbactrium renaleاالصابة الجرثومٌة للجهاز البولً مثل الوتدٌات الكلوٌة-1

  E-coliوالعصٌات المولونٌة

 لد ٌحدث المرض كحالة ثانوٌة ألمراض اخرى مثل التهاب الرحم والتهاب الضرع-2

 

 االعراض السرٌرٌة:

 مغص كلوي متمطع-1

 ع وجود المٌح فً البولالبٌلة الدموٌة والتً تؤدي الى فمر دم شدٌد م-2

 تكرار التبول المصحوب بالحرلة وااللم مع تموس الظهر-3

 عند الجس عبر المستمٌم ٌالحظ زٌادة حجم الكلٌة مع اختفاء التفصص وشعور الحٌوان بااللم-4

 التشخٌص ٌعتمد 

 االعراض السرٌرٌة -1

 تحلٌل االدرار مختبرٌا -2
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 التصوٌر الشعاعً واالمواج فوق الصوتٌة -3

 المنطمة او الجس عبر المستمٌمجس  -4

 العالج:

 اعطاء المضادات الحٌاتٌة مثل البنسلٌن-1

 اعطاء العالجات المسكنة لالالم-2

اعطاء المطهرات البولٌة مثل الهكسامٌن وكذلن فوسفات الصودٌوم والذي ٌجعل البول -3

 حامضً مما ٌؤدي الى تكوٌن غاز الفورمالدٌهاٌد

 lasix(frusimide)اعطاء المدررات مثل -4

 etention of urineRاحتباس البول

 احتباس البول بانتفاخ الكلٌة وامتالءها بالبول مع االمتناع الكامل للحٌوان عن التبول تتمٌز حالة

 االسباب:

 االصابة بالحصى البولٌة-1

 االصابة باالورام  السرطانٌة-2

 شلل المثانة البولٌة-3

 تضخم غدة البروستات-4

 الحاالت الشدٌدة من التهاب الكلٌة والحوٌضة والتهاب المثانة-5

 الحاالت الشدٌدة من االمسان وتخمة االمعاء فً الخٌول والكالب -6

ازالة المسبب وعالجه وفً حالة الحصى فٌفضل ازالتها جراحٌا والحاالت الشدٌدة  العالج :

 ٌجب نبذ الحٌوان

 cystitisالتهاب المثانة 

٠ٚىْٛ  ء اٌّقبٟٛ ٌٍّضبٔخ اٌج١ٌٛخ، ٚلل ٠ًّْ االٌزٙبة ع١ّغ ٛجمبد علاه اٌّضبٔخ.اٌزٙبة اٌغْب

وٌٟٛ، ٚاٌّىٛهاد اٌَجؾ١خ، ٚاٌّىٛهاد أٞ  االٌزٙبة ئِب ٕبػلاً ِٓ اٌمٕبح اٌج١ٌٛخ وغواص١ُ 

اٌزلافً ا١ٌلٚٞ فٟ  اٚاٌؼٕمٛك٠خ ٚعواص١ُ أفوٜ، أٚ ِٓ فالي ١ِٙغبد ١ِىب١ٔى١خ؛ وبٌمَبٛو،

ِب ٠ىْٛ ٚئ أٚ ١ِٙغبد و١ّ١بئ١خ فالد ػَو اٌٛالكح اٚ ٚعٛك اٌؾٖٝ ٚاالٚهاَ فٟ اٌّضبٔخ

ً ِٓ اٌىٍ ٚغبٌجب ِب ٠زيآِ اٌزٙبة اٌّضبٔخ  خ ٚاٌؾبٌت١خ ٚاٌؾبٌت فٟ اٌزٙبثبد اٌى١ٍاالٌزٙبة ٘بثطب

 ِغ اٌزٙبة اٌى١ٍخ.
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 االػواٗ

 ُ ِٓ لٍخ اٌجٛياالٌُ ٚاٌوغجخ اٌّزىوهح ٌٍزجٛي ػٍٝ اٌوغ -1

 ٌْٛ اٌجٛي لل ٠ىْٛ ػىو -2

 اؽزجبً اٌجٛي فٟ ثؼ٘ اٌؾبالد -3

 اٌؼالط ٔفَٗ فٟ اٌزٙبة اٌى١ٍخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liver diseasesأمراض الكثذ 

اٌىجل ٠إكٞ اٌىجل اٌّئبد ِٓ اٌٛظبئف فٟ اٌغَُ ؽ١ش رمَٛ ثأزبط اٌؼل٠ل ِٓ اٌّٛاك اٌالىِخ ٌجٕبء  

اٌغَُ ٚونٌه رق١ٍٖٗ ِٓ اٌّٛاك اٌى١ّ١بئ١خ اٌَبِخ ٚٔٛارظ اال٠٘ وّب رمَٛ اٌىجل ثأزبط اٌؼٖبهح 

ً اٌؼٖبهح اٌٖفوا٠ٚخ ٚٔمٍٙب ئٌٝ األِؼبء ػٓ ٛو٠ك اٌمٕٛاد اٌٖفوا٠ٚخ إٌّزْوح ف١ٙب . ٚرؼّ
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اٌٖفوا٠ٚخ ػٍٝ اٌَّبػلح فٟ ُ٘ٚ اٌلْ٘ٛ وّب رٕزظ اٌىجل اٌؼل٠ل ِٓ اٌجوٚر١ٕبد ٚاٌٙوِٛٔبد 

ػًّ اٌغَُ ٚونٌه ػٛاًِ رقضو اٌلَ ثبإلٙبفخ ئٌٝ َِإ١ٌٚزٙب  أزظبَٚاألٔي٠ّبد اٌزٟ رإكٞ ئٌٝ 

ٌؼظّٝ ِٓ األك٠ٚخ َٔجخ اٌَىو فٟ اٌلَ ، ٚ اٌزؼبًِ ِغ اٌغبٌج١خ ا ٚأزظبَػٓ رّض١ً اٌى١ٌَٛزوٚي ، 

اٌزٟ رَزقلَ فٟ اٌؼالعبد ٚ مٌه ٌزق١ٍٔ اٌغَُ ِٓ ٘نٖ اٌّٛاك اٌى١ّ١بئ١خ ثؼل االٍزفبكح ِٕٙب 

 ٚػٕل ِوٗ اٌىجل فأٗ ٠ٕزظ ػٓ مٌه ِٚبػفبد فطوح ،

 :Hepatitisالرهاب الكثذ 

ٚاالٌزٙبث١خ اٌزٟ ر١ٖت اٌىجل ٚؽبالد رّْغ اٌىجل   ٚ٘ٛ ِٖطٍؼ ٠ًّْ وً اٌؾبالد اٌزٕى١َخ

ٚرؼل اٌزٙبثبد اٌىجل اٌف١و١ٍٚخ ِٓ أُ٘ أِواٗ اٌزٟ ٚاٌزٟ رإكٞ اٌٝ لٖٛه فٟ ٚظ١فخ اٌىجل 

ر١ٖت وجل اإلَٔبْ .ٚ ١ٖ٠ت اٌف١وًٚ اٌىجلٞ ف١ٍخ اٌىجل ػٕل٘ب ال رَزط١غ اٌم١بَ ثٛظبئفٙب ٚ 

ٌغيء األوجو ِٓ اٌٛظبئف اٌّطٍٛثخ ٌٚنٌه ٚرزأصو ٍٍجبً ػ١ٍخ رمَٛ اٌقال٠ب ا١ٌٍَّخ اٌّزجم١خ ثؼًّ ا

 .االٌزٙبةع١ّغ ٚظبئف اٌغَُ ثؼل ؽلٚس ٘نا 

 االسثاب 

ؽبالد اٌزَُّ ثبٌّٛاك اٌؼ٠ٛٚخ ٚاٌغ١و ػ٠ٛٚخ ٚإٌجبربد اٌَبِخ ِضً اٌزَُّ ثبٌيه١ٔـ  -1

 ٚإٌؾبً ٚاٌوٕبٓ ٍَّٚٛ اٌفطو٠بد

 ٚاٌفطو٠بداٌزٙبة اٌىجل اٌقّغٟ ِضً اٌجىزو٠ب ٚاٌفب٠وٍٚبد  -2

اٌزٙبة اٌىجل اٌطف١ٍٟ ٚاٌنٞ رَججٗ ٘غوح ٠ولبد االٍىبهً ٚك٠لاْ اٌىجل فالي أَغخ  -3

 اٌىجل

 اٌالاٚو١َخ اٌزٟ رٕزظ ِٓ لٖٛه اٌمٍت اٌلٚهأٟ -4

 اؽ١بٔب اٍجبة ِٕبػ١خ -5

   (Jaundice)اليرقان

ٚرواوّٙب فٟ     Bilirubinاٌج١ٍ١وٚث١ٓ فٟ اٌلَ ِٓ ٕجغخ  و١ّخ ىائلح  ٘ٛ ِوٗ ٔبعُ ػٓ رىْٛ

ٍجَخ ٌٍؼ١ٓ  َّٕ  ٠إكٞ ئٌٝ إفواه اٌغٍل ٚاٌؼ١ٕ١ٓ.    ١َٔScleraظ رؾذ اٌغٍل ٚفٟ 

فٟ اٌؾبٌخ اٌطج١ؼ١خ ٠زىْٛ اٌج١ٍوٚث١ٓ ٔز١غخ رؾطُ وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء اٌّؼّوح ٚفوٚط 

ا١ٌّٙٛوٍٛث١ٓ ٚاٌنٞ ٠زؾًٍ ٠ٚؼطٟ اٌج١ٍ١وٚث١ٓ ٚاٌنٞ ٠ًٖ اٌٝ اٌىجل ٠ٚزُ ا٠ٚٗ ٚرؾ٠ٍٛٗ اٌٝ 

 ٚث١ٓ ِمزوْ مائت ١ٌزُ افواىٖ ِٓ فالي لٕٛاد اٌٖفواء اٌٝ االِؼبء ث١ٍو

 ٕ٘بٌه صالصخ أٔٛاع هئ١َ١خ ِٓ ا١ٌولبْ:

فٟ اٌلَ لجً ِؼبٌغزٗ ِٓ  ا١ٌولبْ االٔؾالٌٟ ٚ٘ٛ ا١ٌولبْ إٌبرظ ػٓ اهرفبع َِزٜٛ اٌج١ٍ١وٚث١ٓ -ا

 فالي ػ١ٍّخ األ٠٘ فٟ اٌىجل. األٍجبة اٌوئ١َ١خ ١ٌٍولبْ فٟ ٘نٖ اٌؾبالد ٘ٛ رؾًٍ اٌلَ
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Hemolysis  ثْىً ِفوٛ ٠فٛق للهح اٌىجل ػٍٝ اٌزقٍٔ ِٕٗ وّب فٟ ؽبالد ِوٗ اٌضب١ٍ٠و٠ب

 بػٟ. ٚاٌجبث١ي٠ب اٚ ثؼ٘ االِواٗ اٌٛهاص١خ ٚٔمٔ اٌفَفٛه اٚ ثؼ٘ اٌََّٛ ِضً ٍُ االف

ا١ٌولبْ إٌبرظ ػٓ إبثخ اٌقال٠ب اٌىجل٠خ وّب فٟ ؽبٌخ اٌزٙبة اٌىجل ِضً اٌزٙبة اٌىجل  -2

 اٌفب٠وٍٟٚ اٚ رٍف فال٠ب اٌىجل ثَجت اٌّٛاك اٌَبِخ اٚ ّوة اٌىؾٛي ٚاٌنٞ ٠إكٞ اٌٝ رّْغ اٌىجل

االٚهاَ اٚ ا١ٌولبْ االَٔلاكٞ ٚاٌنٞ ٠ٕزظ ػٓ أَلاك فٟ اٌمٕٛاد اٌٖفوا٠ٚخ ثَجت اٌؾٖٝ اٚ  -3

 اٌل٠لاْ.

 ٠ؾلس ثَجت: : liver abscessخراج الكثذ 

 traumatic  اٌىلِبد اٚ االمٜ ٚاٌنٞ ٠إكٞ اٌٝ اٌزٙبة اٌىجل اٌىٍِٟٛ  -1

hepatitis ٚاٌنٞ ٠إكٞ اٌٝ ّٔٛ اٌجىزو٠ب اٌال٘ٛائ١خ 

أزمبي اٌقّظ ػٓ ٛو٠ك اٌلٚهح اٌجبث١خ ِٓ االِؼبء اٚ ِٓ االػٚبء اٌّغبٚهح  -2

 ٌٍىجل وبٌىوُ

َجت اػواٗ ِو١ٙخ اال اما وبْ وج١و اٌؾغُ علا ٚ٘ٛ ٔبكه ٠ال ثْىً ػبَ اٌقواط اٌىجلٞ 

ٚرْق١ٔ اٌؾبٌخ ٠زُ ػٓ رؾٌَ اٌؾ١ٛاْ ثبالٌُ اصٕبء اٌغٌ ٚونٌه ػٓ ٛو٠ك اٌز٠ٖٛو  اٌؾلٚس

 اٌْؼبػٟ 

 االعراض  الري ذصاحة امراض الكثذ تصورج عامح

 ا١ٌولبْ -1

ٌلَ ٚى٠بكح اٌّٛاك اٌَبِخ ٚاٌزٟ رإصو ػٍٝ اٌؼالِبد اٌؼٖج١خ ثَجت ٔمٔ اٌَىو فٟ ا -2

 اٌغٙبى اٌؼٖجٟ

اٌقية ٚاٌٙياي ثَجت لٍخ ر١ٕٖغ اٌجوٚر١ٕبد فٟ اٌلَ ِّب ٠إكٞ اٌٝ ٔٚٛؽ١خ اٌَٛائً  -3

 ِٓ اٌلَ اٌٝ االَٔغخ

االَِبن اٚ االٍٙبي ثَجت لٍخ اِالػ اٌٖفواء ِّب ٠إصو ػٍٝ ٛج١ؼخ اٌّٛاك اٌغنائ١خ فٟ  -4

 ِغ اٌُ فٟ اٌجطٓ. االِؼبء

الٍزؼلاك اٚ اال٘جخ إٌيف١خ ثَجت لٍخ ر١ٕٖغ ػٛاًِ اٌزقضو ٚونٌه لٍخ اِزٖبٓ ا -5

 ِٓ االِؼبء.  kف١زب١ِٓ

اٌزؾٌَ اٌٚٛئٟ ثَجت ى٠بكح ثؼ٘ اٌّٛاك ِضً اٌفب٠ٍٛ اهصو٠ٓ إٌبرظ ِٓ ُ٘ٚ  -6

 اٌىٍٛهٚف١ً ٚاٌنٞ ٠زواوُ ثَجت ػلَ للهح اٌىجل فٟ اٌزقٍٔ ِٕٗ.

 ذشخيص امراض الكثذ تصورج عامح
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 اٌؼالِبد اٌَو٠و٠خ -1

 ربه٠ـ اٌؾبٌخ اٌّو١ٙخ -2

 ٍؾت ػ١ٕبد اٌجٛي اٚ اٌلَ ٚاؽ١بٔب فيػخ ِٓ اٌىجل ٌغوٗ اٌفؾٔ اٌّقزجوٞ -3

ٌّؼوفخ  AST and ALTاٌفؾٕٛبد اٌجب٠ٛو١ّ١بئ١خ ٌٍفؾٔ ػٓ أي٠ّبد اٌىجل ِضً  -4

 َِزٜٛ اكاء اٌىجل

 اسس عالج امراض الكثذ

 ا١ٌَطوح ٚاٌمٚبء ػٍٝ اٌؼبًِ اٌَّجت -1

 ؽووخ اٌؾ١ٛاْرم١ًٍ  -2

 اػطبء اٌىٍىٛى ثطوق ِقزٍفخ)ٚه٠ل٠ب ٚػٓ ٛو٠ك اٌفُ( -3

 (k , Na, Cl, Mg, HCO3اػطبء اٌىب١ٌََٛ ٚاٌّؾب١ًٌ اٌؾب٠ٚخ ػٍٝ االٌىزوٚال٠ذ ) -4

اٌزم١ًٍ ِٓ اػطبء اٌجوٚر١ٕبد ٌٍؾ١ٛاْ ٚرَزجلي ثق١ٍٜ ِٓ االؽّبٗ اال١ٕ١ِخ اٌؾب٠ٚخ  -5

 ػٍٝ اٌّض١ٔٛ١ٓ

 اػطبء اٌّٚبكاد اٌؾ٠ٛ١خ -6

 .ا١ٌٍّٕبد فٟ ؽبٌخ االَِبن ٚاٌّٛاك اٌمبثٚخ اما وبْ اٍٙبياػطبء  -7

 

 

 

 

 :metabolic diseasesاالمراض االٌضٌة:

وتعزى هذه االمراض الى عدم االتزان بٌن معدالت الغذاء المأخوذ واالنتاج مما ٌؤدي بدوره 

 الى التغٌر فً خزائن الجسم.

 او ٌسمى شلل الوالدة او نقص كالسٌوم الوالدة:  milk feverحمى الحلٌب:

ر حمً وغٌر وبائً ٌصٌب بالدرجة االساس االبمار ذات االدرار العالً للحلٌب وهو مرض غٌ

وغالبا تكون اصابة االبمار بهذا المرض بعد الوالدة مباشرة وٌتمٌز المرض بالضعف العضلً 

 جزئٌة. واالضطراب العصبً والذي ٌؤدي الى غٌبوبة كاملة او
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االسباب :ٌعتمد ان هنان اسباب عدٌدة للمرض لكن ٌظهر ان السبب الرئٌسً للمرض هو نمص 

 الكالسٌوم فً الدم وتوجد عدة عوامل تؤدي الى هبوط مستوى الكالسٌوم فً الدم منها:

 االدرار الغزٌر للبأ بعد الوالدة بسبب احتواء اللبأ على كمٌات كبٌرة من الكالسٌوم-1

وتحرٌن الكالسٌوم من اماكن تخزٌنه فً العظام بسبب خلل فً عمل الغدة فوق  للة نمل-2

 الدرلٌة

 زٌادة افراز هرمون االستروجٌن اثناء الوالدة ٌؤدي الى هبوط مستوى كالسٌوم الدم-3

 ضعف وللة امتصاص الكالسٌوم من االمعاء اثناء فترات الوالدة-4

 االعراض السرٌرٌة:

 راب الحٌوان مع تأرجح فً حركة االرجل اثناء المشًتبدأ االعراض بملك واضط1

 ٌتبعها تشنجات عضلٌة مع كسل وخمول الحٌوان وفمدان الشهٌة-2

وفً المرحلة الالحمة ٌسمط الحٌوان على االرض مع فمدان الوعً والتواء الرلبة والرأس -3

 الى جهة الخاصرة

 تبمى درجة حرارة الجسم طبٌعٌة او دون الطبٌعٌة-4

 واخٌرا ازدٌاد ضربات الملب وانتفاخ الكرش وعمك التنفس ثم الموت فً حالة عدم العالج-5

 العالج:

حمن الحٌوان ورٌدٌا بمحالٌل الكالسٌوم والتً ٌجب ان تعطى ببطء لتأثٌرها على الملب اضافة -1

 الى حمن الكالسٌوم تحت الجلد اٌضا

 وزحمن الحٌوان ورٌدٌا بمحلٌل الكلكوز او الدكستر-2

 عدم السماح العجل المولود برضاعة كل اللبأ الموجود فً ضرع البمرة-3

فً بعض الحاالت ٌتم ضخ الهواء فً الضرع من اجل استرجاع الكالسٌوم من الضرع الى -4

 الدم مرة اخرى

 

 acetnemiaاو خلونٌة الدم  ketosisالكٌتوسز: 

وٌتمٌز بهبوط  الطٌارة دهنٌةوهو اضطراب فً اٌض المواد الكاربوهٌدراتٌة واالحماض ال

 مستوى الكلكوز فً الدم وزٌادة كمٌة االجسام الكٌتونٌة فً الدم

CHO ketogenic acid(acetic acid and butyric acid) 
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                   Glycogenic acid(propionic acid)                   glucose  

1:4الكالٌكوجٌنٌة هً نسبة االحماض الكٌتوجٌنٌة الى   

وبذلن فان الحامض البروبٌونً  فً حالة زٌادة البروتٌنات او اختالل العلٌمة فان النسبة تتغٌر

 acetoacetic acid ,betaالٌتحول الى كلكوز واالحماض الكٌتوجٌنٌة تتحول الى 

hydroxybutyric acids وٌتركز فً الدم.خٌر ٌنفصل منه االسٌتون او الخلون واال 

 السباب:ا

 النمص المباشر للمواد الكاربوهٌدراتٌة فً العلٌمة-1

بحٌث ال ٌمكن تعوٌضه من الغذاء كما فً حالة االدرار العالً  كوزللكلاالحتٌاج الكبٌر -2

 للحلٌب الذي ٌسبب فمدان كمٌات كبٌرة من السكرٌات

 فً العلٌمة بعد الوالدة مباشرة والذي ٌؤدي الى اضطراب االٌض التغٌر المفاجًء-3

 للة الحركة والنشاط-4

 االعراض السرٌرٌة:

  digestive formالشكل الهضمً-1

 nervous formالشكل العصبً-2

 :هو االكثر شٌوعا فً االبمار واعراضه:الشكل الهضمً

 لحلٌباالمتناع عن تناول العلٌمة مع للة فً الوزن وانتاج ا-1

 تموس الظهر واخفاض الرأس والبحث عن المش واالوساخ واالغماض الجزئً للعٌن-2

 عسر الهضم-3

 انبعاث رائحة الخلون مع النفس والتً تشبه رائحة الثوم-4

 nervous formالشكل العصبً 

 االمتناع عن تناول العلٌمة مع للة الوزن وانتاج الحلٌب-1

التوحش واالثارة اضافة الى مص اللسان وحركات ظهور حركات عصبٌة تعطً طابع -2

 مضغ الإرادٌة

 xترنح الحٌوان وارتكازه على جدار الحضٌرة وتعانك االرجل االمامٌة بشكل حرف-3
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 ظهور رائحة الخلون فً الزفٌر-4

 العالج:

 حمن الحٌوان ورٌدٌا بمحلول الكلكوز-1

 ا اغنى مصادر الكلكوزتجرٌع الحٌوان بكمٌات كبٌرة من سائل الكلٌسٌرٌن النه-2

 والتً تساعد على انتاج وامتصاص الكلكوزchloral hydrateتجرٌع الحٌوان بمادة-3

 

 السٌطرة على المرض

 تعرٌض الحٌوانات حبٌسة المرعى الى بعض الحركة والنشاط وتفادي السمنة المفرطة -1

 اجئ فً العلٌمةتنظٌم التغذٌة فً المراحل االخٌرة من الحمل مع االمتناع عن التغٌر المف -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 respiratory system diseasesامراض الجهاز التنفسً

 الفحص السرٌري للجهاز التنفسً

 التنفس)التردد واالنتظام ونوع التنفس(-1

 االفراز االنفً-2

 الكحة-3

 الغدد اللمفاوٌة-4
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   pneumoniaالتهاب الرئة 

 وهو التهاب ٌصٌب انسجة الرئة ولد ٌؤدي الى تلف كبٌر فً االنسجة وهالن الحٌوان 

 االسباب : 

 خمجٌة وتشمل -أ

 فاٌروسات مثل البارا انفلونزا والكورونا -1

 بكترٌا مثل الباستورٌال -2

 طفٌلٌات مثل دٌدان الرئة -3

 ماٌكوبالزما -4

 فطرٌات  -5

 ازات والمواد الكٌمٌاوٌة المخرشة.غٌر خمجٌة كما فً حاالت التجرٌع او استنشاق الغ -ب

 العوامل المهٌئة التهاب الرئة 

 التغٌر المفاجًء فً الظروف الجوٌة -1

 رداءة التهوٌة وزٌادة الرطوبة  -2

 االجهاد كما فً حاالت النمل او االزدحام فً الحظائر -3

 سوء التغذٌة او ضعف الحالة الصحٌة والمناعٌة للحٌوان -4

 حرمان الصغار من االجسام المناعٌةللة تناول اللبأ ٌؤدي الى  -5

 االعراض السرٌرٌة:

 خروج افرازات انفٌة-1

 صعوبة التنفس -2

 زٌادة تردد التنفس-3

 السعال -4

 ارتفاع درجة الحرارة وفمدان الشهٌة -5

 تشخٌص امراض الجهاز التنفسً 

 تارٌخ الحالة المرضٌة -1

 العالمات السرٌرٌة -2

 وعزل المسبب مختبرٌا أخذ عٌنات من االفرازت -3

 التشخٌص الشعاعً -4

 استخدام منظار المصبة الهوائٌة -5

 البزل االستمصائً وذلن بعمل ثمب فً الصدر وسحب عٌنة من السوائل المتجمعة. -6
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 العالج:

 اعطاء المضادات الحٌوٌة واسعة الطٌف مثل التتراساٌكلٌن او االمبسلٌن-1

 اعطاء مضادات السعال-2

 فضة للحرارةاعطاء االدوٌة الخا-3

 :Bronchitisالتهاب القصبات 

وتتمٌز  وهو مرض ٌصٌب المصبات الهوائٌة ولد ٌمتد الى الرئة وٌتمٌز بكونه حاد او مزمن

 االعراض بانها الل حدة عما علٌه فً التهاب الرئة

 التشخٌص والعالج نفس التهاب الرئة

  Epistaxisالرعاف 

وتتباٌن كمٌة الدم من مجرد بمع صغٌرة فتحات االنف الخارجٌة  هو خروج  الدم من

ٌنشأ الرعاف من  حتى خروج كمٌات كبٌرة من الدم. او إفرازات أنفٌة ملطخة بالدم

عرضة والتً تكون اكثر التجاوٌف التنفسٌة الحساسة وذات التغذٌة الدموٌة الكثٌفة ، 

،  للنزٌف. وتشمل تجوٌف األنف ، والجٌوب األنفٌة ، وتجوٌف الفم ، والحنجرة

 والبلعوم ، والمصبة الهوائٌة والرئتٌن. 

 االسباب

 نغف االنف )ٌرلات ذبابة النغف( -1

 وجود جسم غرٌب داخل المجرى التنفسً -2

 كلم او اذى خارجً -3

 االورام -4

اسباب بكترٌة وفاٌروسٌة مثل الجمرة الخبٌثة والحمى النزلٌة الخبٌثة  -5

 والرعام

 كسر فً الجمجمة او فً حاالت كسر او لص المرون -6

حاالت النزف الجهازي كما فً حاالت التسمم بالمواد الكٌمٌاوٌة او لدغات  -7

 االفاعً وكذلن نمص الصفٌحات الدموٌة او ارتفاع ضغط الدم

 حاالت مجهولة مثلما ٌحصل بعد السباق فً الخٌول -8

 التشخٌص

 تارٌخ الحالة المرضٌة -1
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 العالمات السرٌرٌة -2

 ر الداخلًفحص الجهاز التنفسً عٌانٌا او بواسطة المنظا -3

 العالج

 ازالة او معالجة العامل المسبب -1

 وضع الكمادات الباردة على ممدمة الراس واالنف -2

ادخال لطعة من المطن والشاش مشبعة باالدرنالٌن والذي ٌؤدي الى انكماش  -3

 االوعٌة الدموٌة النازفة

 vit kاعطاء االدوٌة التً تساعد على تخثر الدم ولطع النزف مثل  -4

  B12اعطاء محالٌل الكالسٌوم ومموٌات الدم مثل الحدٌد و  -5

 . وفً الحاالت الشدٌدة اعطاء الدم -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعذويحوقص االمالح 

 وقص الكالسيوم 

ٚ٘ٛ ِوٗ ١ٖ٠ت اٌؾ١ٛأبد اٌٖغ١وح فٟ كٚه  Ricketsِوٗ اٌىَبػ ٔمٔ اٌىب١ٌََٛ ٠َجت 

 :إٌّٛ اٌَو٠غ ٠ٚز١ّي ثقًٍ فٟ رىٌٍ اٌؼظبَ إٌب١ِخ 

 :االٍجبة

 .ٔمٔ ػٕٖو اٌىب١ٌََٛ ٚاٌنٞ ٠زٛفو فٟ االػالف اٌقٚواء -1

 .لهٖ اٌؾجٛة ِضً اٌؾٕطخ ٚاٌْؼ١ؤمٔ ػٕٖو اٌفَفٛه ِٖٚ -2

 ٚاٌنٞ ٠َبػل ػٍٝ اِزٖبٓ اٌىب١ٌََٛ ٚاٌفَفٛه ِٓ األِؼبء ٠ٚؾًٖ Dٔمٔ ف١زب١ِٓ  -3

 فٟ اٌؾ١ٛأبد اٌزٟ رؼ١ِ فٟ اٌؾظبئو اٌّظٍّخ ٚؽوِبْ اٌؾ١ٛاْ ِٓ اّؼخ اٌٌّْ

 ٚفٖٕٛب ٌّّ اٌٖجبػ ٚاٌّغوة اٌزٟ رَبػل فٟ رى٠ٛٓ ٘نا اٌف١زب١ِٓ. 
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 االػواٗ

  .ثبٌؼوط ٚاٌزقْت ٕٚؼٛثخ اٌؾووخ٠جلا اٌّوٗ  -1

 .خ اٌٖؾ١خ ٚلٍخ ٚاٙؾخ فٟ إٌّٛروكٞ اٌؾبٌ -2

 .ٌٕٛالد اٌغٚوٚف١خ ث١ٓ االٙالعرٚقُ ا -3

 رمًٛ فٟ اٌؼظبَ ٚرْٛ٘بد فٟ األٍٕبْ -4

 اٌؼالط

 .اٌىب١ٌََٛ ٚه٠ل٠ب ٚرؾذ اٌغٍلؽمٓ اٌؾ١ٛاْ ثّؾب١ًٌ  -1

 فٟ ؽبٌخ ٔمٔ اٌفَفٛه اػطبء اٌؾ١ٛاْ َِؾٛق فٍٛفبد اٌٖٛك٠َٛ اٌؾب١ِٚخ ِناثخ فٟ -2

 .اٌّبء

 Dاػطبء اٌؾ١ٛاْ اؽلٜ ِٖبكه ف١زب١ِٓ  -3

 .رؼو٠٘ اٌؾ١ٛاْ الّؼخ اٌٌّْ ٚري٠ٚلٖ ثبالغن٠خ اٌغ١ٕخ ثبٌىب١ٌََٛ ٚاٌفَفٛه -4

 

 وقص الكوتلد 

 :االٍجبة 

 .فم١وح ثبٌىٛثٍذوثخ اٌوػٟ ػٍٝ ر -1

 .ى٠بكح ػٕٖو اٌىب١ٌََٛ ٚإٌّغ١ٕي فٟ اٌزوثخ رؼ١ك ِٓ اِزٖبٓ ػٕٖو اٌىٛثٍذ -2

 .االٕبثبد اٌطف١ٍ١خ  -3

 .االػواٗ اٌَو٠و٠خ

 .اْ ا١ٌْٙخ ٚٔمٔ اٌٛىْ ٚاٌٙيايفمل -1

 .فٟ اٌىوُ B12فمو اٌلَ ثَجت كٚه اٌىٛثٍذ فٟ رى٠ٛٓ ف١زب١ِٓ  -2

 اٌجوٚث١ٛٔه ٚثبٌزبٌٟ اٙطواةأؾواف ا١ٌْٙخ الْ ٌٍىٛثٍذ كٚه فٟ ا٠٘ ؽبِ٘  -3

 اٌُٙٚ ٠ٚؼزجو االٍٙبي ػالِخ ١ِّيح ا٠ٚب. 

 .لٍخ االفٖبة اٚ االعٙبٗ -4

 

 اٌؼالط

 ػطبء اٌىٛثٍذ ػٍٝ ّىً وٍٛه٠ل اٚ ٍٍفبد اٌىٛثٍذ ػٓ ٛو٠ك اٌفُ اٚ لٛاٌت األِالػأ -1

 .اٌؾب٠ٚخ ػٍٝ اٌىٛثٍذ

 ٚرغو٠ؼٗ ٙل اٌل٠لاْ B12اػطبء اٌؾ١ٛاْ  -2

 وقص المغىسيوم

 اٌّغ١ََٕٛ ٘ٛ ِوٗ اٌزىيى فٟ اٌّغزواد اٌجبٌغخ ٚرىيى اٌزٟ ٠َججٙب ٔمِٔٓ االِواٗ 

 اٌؼغٛي

 االٍجبة:

 ٠زٛفو فٟ اٌمِ ٚاٌزجٓ ٚاٌله٠ٌلٍخ ػٕٖو اٌّغ١ََٕٛ فٟ اٌؼ١ٍمخ ٚاٌنٞ  -1
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 اٌوػٟ اٌىبًِ ػٍٝ ٔجبربد اٌؼْت األفٚو فٟ فًٖ اٌوث١غ ٚاٌنٞ ٠ىْٛ فم١و -2

 .ثبٌّغ١ََٕٛ

 وج١وح ِٓ إٌجبربد اٌغ١ٕخ ثبٌجٛرب١ٍَٛ ٚاٌنٞ ٠ؼ١ك اِزٖبٓ رٕبٚي اٌؾ١ٛاْ و١ّبد -3

اٌّغ١ََٕٛ ِضً ٔجبربد اٌْؼ١و ٚاٌؾٕطخ اٌغٚخ اٚ اٌّواػٟ اٌَّّلح ثَّبك ٠ؾزٛٞ ػٍٝ 

 .اٌجٛرب١ٍَٛ ٚإٌزوٚع١ٓ

إبثخ  فٟ اٌؼغٛي ٠ؾًٖ إٌمٔ ٔز١غخ اٌزغن٠خ اٌّطٍمخ ػٍٝ اٌؾ١ٍت اٌفم١و ثبٌّغ١ََٕٛ اٚ -4

 .٠إكٞ اٌٝ لٍخ اِزٖبٓ اٌؼٕٖو ِٓ األِؼبء اٌنٞ ثبإلٍٙبياٌؼغً 

 

 اٌؼالِبد اٌَو٠و٠خ 

 .طواة ٚػلَ اٌواؽخ ٚفوٛ اٌزؾٌَاالٙ -1

 .فٟ ػٚالد اٌغَُ ٚاالمْ ٔفٚبد -2

 .رؤؼ ٍٚمٛٛ اٌؾ١ٛاْ ٚظٙٛه ٔٛثخ ِٓ اٌزْٕغبد فٟ وً اٌغَُ رَزّو ٌجٚغ كلبئك -3

 اٌؼالط

 .٠خ ِٚؼبٌغخ االٍٙبي فٟ اٌؼغٛيرٖؾ١ؼ اٌزغن -1

 .اٌىب١ٌََٛ ٚه٠ل٠ب ٚرؾذ اٌغٍل وٍىٛٔبدؽمٓ اٌؾ١ٛاْ ثّؾٍٛي ثٛهٚ -2

 .%22ٌغٍل ثّؾٍٛي ٍٍفبد اٌّغ١ََٕٛ اٌؾمٓ رؾذ ا -3

 .اػطبء اٌىٍىٛى ٚه٠ل٠ب -4

 

 وقص عىصر الىحاس

 االٍجبة 

 فٟ اٌزوثخ ٚفٟ اٌّٛا١ٌل اٌوٙبػخ ِٓ اِٙبد رؼبٟٔ ِٓ ٔمٔ إٌمٔ اٌّطٍك ٌٍٕؾبً -1

 .إٌؾبً

 .زؾٍٍٗ ٚاٌّزفَقخ )ٌِٛج١ل١َٔٛ(اٌوػٟ ػٍٝ إٌجبربد اٌّ -2

 .٠ٛخ(اٌوػٟ ػٍٝ روثخ اٌَّبك اٌؾ١ٛأٟ اٌَّزقٍٔ ِٓ اٌَّزٕمؼبد )ٍٍفبد غ١و ػٚ -3

اٌوػٟ ػٍٝ ِواػٟ اٌزوثخ اٌغ١و٠خ )وب١ٌََٛ( ػٍّب أْ ى٠بكح اٌؼٕبٕو اٌضالصخ األف١وح فٟ  -4

 .اٌغناء رؼ١ك اِزٖبٓ إٌؾبً

 :ٚظ١فخ إٌؾبً فٟ اٌغَُ 

 ٌالَٔغخ ٚٔمٖٗ ٠إكٞ اٌٝ رٍفٙب.وَلح ٚاٌزغن٠خ االٚوَغ١ٕ١خ ٠ٍؼت كٚها ِّٙب فٟ األ -1

 .لفً فٟ رى٠ٛٓ ١ّ٘ٛوٍٛث١ٓ اٌلَ ٠  -2

 .ٚؽ١ٛٞ فٟ ْٔبٛ اٌغٙبى اٌؼٖجٟ كٚه ٘بَ -3

 كٚه ٘بَ فٟ ؽ٠ٛ١خ ْٚٔبٛ ثب١ٔبد اٌؼظُ -4

 االػواٗ

 .فمو اٌلَ ٚاٌٚؼف ٚاٌالِؼبفبح -1

 .بلطٗ اٚ ىٚاي اٌقٚبة ِٓ اٌٖٛففْٛٔخ اٌْؼو ٚرَ -2
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 .اٌؼظبَ ٌٍٚٙٛخ وَو٘برقٍقً  -3

ؽٛي  ِغ رَبلٜ اٌْؼو peat scourإبثخ اٌجموح ثبالٍٙبي ٚاٌنٞ ٠َّٝ اٍٙبي اٌقش  -4

 .اٌؼ١ٕ١ٕ١ٓ

 .فٟ اٌؾبالد اٌؾبكح فٟ األثمبه ٍمٛٛ ٚ٘الن اٌؾ١ٛاْ ثَجت رٕىٌ ػٍٚخ اٌمٍت -5

 .swayback diseaseّٙو ٠َجت اٌزؤؼ ٚاٌزبهعؼ اٌقٍفٟ  2-1فٟ اٌؾّالْ ثؼّو  -6

 

 اٌؼالط

 .رغٕت اٌؼٛاًِ اٌَّججخ ٌٍٕمٔ -1

 .رغو٠غ اٌؾ١ٛاْ ثٍَفبد إٌؾبً -2

 .اػطبء ِووجبد اٌؾل٠ل ثبٌزغو٠غ اٚ اٌؾمٓ -3

 .رمل٠ُ لٛاٌت األِالػ اٌّؼل١ٔخ اٌؾب٠ٚخ ػٍٝ إٌؾبً ٚاٌؾل٠ل ٔمٔ ػٕٖو ا١ٌٛك -4

 

 :عىصر اليودوقص 

ٚ٘ٛ  hypothyroidismاٚ ٔمٔ اٌلهل١خ  goiterِوٗ اٌلهاق  ٔمٔ ػٕٖو ا١ٌٛك ٠َجت 

ِوٗ ١ٖ٠ت وبفخ اٌؾ١ٛأبد ٠ٚإكٞ اٌٝ اهرفبع َٔجخ اٌٙالن فٟ اٌّٛا١ٌل اٌؾل٠ضخ ٚفملاْ اٌْؼو 

 اٚ اٌٖٛف ٚرٚقُ اٌلهل١خ اٌنٞ ٠ىْٛ ٚاٙؾب فٟ ثؼ٘ اٌؾ١ٛأبد

 

 :االٍجبة

إٌمٔ األٌٚٝ ١ٌٍٛك فٟ اٌزوثخ ونٌه فبْ األِطبه اٌغي٠وح اٌَّزّوح اٚ اٌز١بهاد اٌٙٛائ١خ  -1

 .اٍزٕياف ػٕٖو ا١ٌٛك ِٓ اٌزوثخاٌؼب١ٌخ رإكٞ اٌٍٟ 

 .للهح األِؼبء ػٍٝ اِزٖبٓ ا١ٌٛكرٕبٚي اٌؾ١ٛاْ اٌى١ّبد وج١وح ِٓ اٌىب١ٌََٛ ٠مًٍ ِٓ  -2

 ثنٚه اٌىزبْ ٚاٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ ِٛاك رٕبٚي اٌؾ١ٛاْ اٌى١ّبد وج١وح ِٓ اٌٍفذ اٚ عو٠ِ -3

 رّٕغ اٍز١ؼبة ا١ٌٛك ثٛاٍطخ اٌغلح اٌلهل١خ.

 

 اٌؼالط

 اٌّبء ( غُ ٌٍؾ١ٛاْ اٌجبٌغ ثؼل اماثزٙب ف12ٟ-6رغو٠غ اٌؾ١ٛاْ ثّؾٍٛي ٠ٛك٠ل اٌجٛرب١ٍَٛ ) -1

 .ٌلٚهٖ فٟ رغل٠ل أَغخ اٌغلح اٌلهل١خ Aاػطبء ف١زب١ِٓ  -2

 وقص الحذيذ

ٚونٌه اٌٚؼف ٚاٌٙياي ٔمٔ  nutritional deficiencyاٌؾل٠ل ٠َجت فمو اٌلَ اٌغنائٟ ٔمٔ 

 .ٚربفو إٌّٛ اٌغَٕٟ

 :االٍجبة 

 .ٔمٔ اٌؾل٠ل فٟ اٌزوثخ -1

 .٠لاْ اٚ لوؽخ اٌّؼلح اٚ اٌزجٛياٌفملاْ اٚ إٌيف اٌّيِٓ ٌٍلَ وّب فٟ ؽبٌخ االٕبثخ ثبٌل -2
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 رىَو وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء وّب فٟ ؽبٌخ اإلٕبثخ ثطف١ٍ١بد اٌلَ ِضً اٌضب١ٍ٠و٠ب ٚاٌجبث١ي٠ب  -3

 اٌلِٛٞ فٟ ؽبٌخ ئٕبثخ اٌغٙبى اٌجٌٟٛ اٚ ٔمٔ اٌفَفٛه

 اٌؼالط

 .ِؼبٌغخ اٌؼبًِ اٌَّجت إٌمٔ -1

 .ٌؾ١ٛاْ ثّؾٍٛي ٍٍفبد اٌؾل٠لٚىرغو٠غ ا -2

 ػٍٝ اٌؾل٠لرغن٠خ اٌؾ١ٛاْ ػٍٝ لٛاٌت األِالػ اٌّؼل١ٔخ اٌؾب٠ٚخ  -3

 

 

 

 وقص الفيراميىاخ

 وقص فيراميه أ

٠زٛاعل ٘نا اٌف١زب١ِٓ فٟ ع١ّغ اٌّٛاك اٌغنائ١خ اٌقٚواء اٌزٟ رؼطٝ ٌٍؾ١ٛاْ فٟ ؽ١ٓ أْ ِبكح 

اٌىبهٚر١ٓ اٌزٟ رزؾٛي فٟ األِؼبء اٌٝ ف١زب١ِٓ أ فززٛاعل فٟ اٌغيه ٚع١ٕٓ اغٍت اٌجنٚه ٚونٌه 

 نٌه اٌؾ١ٍت ٚفٖٕٛب ؽ١ٍت األثمبه.اٌؾجٛة اٌٖفواء ِضً اٌنهح ٚفٛي ا٠ٌٖٛب ٚو

 :ٚظ١فخ ف١زب١ِٓ أ

اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌجٖو ِٕٚغ ؽلٚس اٌؼْٛ ا١ٌٍٍٟ ِٓ فالي رغل٠ل االهعٛاْ اٌجٖوٞ  -1

 اٌَّإٚي ػٓ اٌوؤ٠خ ا١ٍ١ٌٍخ 

 ٌٗ ػاللخ ثّٕٛ اٌؼظبَ ِٓ فالي اٌّؾبفظخ ػٍٝ ْٔبٛ ٚؽ٠ٛ١خ ثب١ٔبد اٌؼظبَ. -2

 ٠ٍؼت كٚه هئ١َٟ فٟ رغل٠ل االَٔغخ اٌظٙبه٠خ اٌطج١ؼ١خ فٟ ع١ّغ اعياء اٌغَُ ٚٔمٖٗ  -3

 .كٞ اٌٝ ّٙٛه ٚرموْ ٘نٖ اٌقال٠ب٠إ

ػاللخ ثبٌزى٠ٛٓ ٚاٌزطٛه اٌغ١ٕٕٟ ٚٔمٖٗ ٠إكٞ ئٌٝ ؽٖٛي رْٛ٘بد ٚػ١ٛة فٍم١خ ٌٗ  -4

 فٟ اٌّٛا١ٌل.

 اٍجبة إٌمٔ

 ػلَ رمل٠ُ اٌؼالئك اٌقٚواء ٌٍؾ١ٛاْ -1

اٌؾ١ٛاْ ثأِواٗ االِؼبء ٚاٌزٟ رؼ١ك رؾٛي اٌىبهٚر١ٓ اٌٝ ف١زب١ِٓ أ فٟ ثطبٔخ  إٔبثخ  -2

 .األِؼبء
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 ِواٗ اٌىجل الٔٗ اٌَّإٚي ػٓ فيْ ف١زب١ِٓ أ .أ -3

ٚونٌه اٌفٍٛفبد غ١و اٌؼ٠ٛٚخ ٚاٌزٟ ٌٙب  D  ٚEلٍخ ثؼ٘ اٌّٛاك األفوٜ ِضً ف١زب١ِٓ  -4

 .كٚه فٟ رى٠ٛٓ ف١زب١ِٓ أ

 االػواٗ اٌّو١ٙخ

 . night blindnessاٌؼْٛ ا١ٌٍٍٟ  -1

 عفبف ِمٍخ اٌؼ١ٓ ٚػزبِخ اٌمو١ٔخ -2

 عفبف ٚفْٛٔخ اٌْؼو ٚاٌٖٛف ٚظٙٛه لْوح ػٍٝ اٌغٍل.  -3

 ٔمٔ اٌٛىْ ٚلٍخ ّٔٛ اٌؾ١ٛأبد اٌٖغ١وح.  -4

 اٌقٍمٟ. اٌؼمُ فٟ اٌنوٛه ٚاالعٙبٗ فٟ االٔبس أٚ ٚالكح ِٛا١ٌل ٙؼ١فخ اٚ ِٖبثخ ثبٌؼّٝ -5

 ًٍّ اٌؼٚالد ا١ٌٙى١ٍخ ٚرْٛ٘بد فٟ اٌؼظبَ -6

 اٌزْق١ٔ

 ربه٠ـ اٌؾبٌخ اٌّو١ٙخ ِضً ؽوِبْ اٌؾ١ٛاْ ِٓ اٌؼٍف االفٚو -1

 اٌؼالِبد اٌَو٠و٠خ -2

 فؾٔ اٌؼ١ٓ ثبٌّٕظبه اٌٚٛئٟ -3

 ًِ 122ِب٠ىوٚغواَ/ 25ل١بً َِزٜٛ اٌف١زب١ِٓ فٟ اٌلَ  -4

 اٌؼالط

 .اٌؼٍٟٚ ا١ٌِٟٛ ثّؾٍٛي ف١زب١ِٓ أ اٌؾمٓ -1

 .رغ١ٙي اٌؾ١ٛاْ ثؾبعزٗ ِٓ اٌؼٍف االفٚو -2

 .ثي٠ذ اٌَّه اٚ ى٠ذ وجل اٌؾٛدرغو٠غ اٌؾ١ٛاْ  -3

 فيراميه هـ وقص

 whiteِٚوٗ اٌؼٚالد اٌج١ٚبء  ٠ٚstiff lamb diseaseَجت ٔمٖٗ رقْت اٌؾّالْ 

muscle disease  ٕخ اٌٖغبه ٠ٚؼزجو اٌف١زب١ِٓ ِٚبك ٚ٘ٛ ١ٖ٠ت وبفخ اٌؾ١ٛأبد ٚفب

٠ّٕٚغ أوَلح اٌلْ٘ٛ فٟ علهاْ اٌقال٠ب اٌؼ١ٍٚخ ونٌه ٠ؼوف ثٙوِْٛ اٌقٖٛثخ ٌلٚهٖ  ٌألوَلح

 فٟ اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌقال٠ب اٌزٕب١ٍٍخ

 االٍجبة
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 .هٙبػخ اٌٖغبه اٚ ٚالكرٙب ِٓ اِٙبد رؼبٟٔ ِٓ إٌمٔ -1

اٌزغن٠خ ػٍٝ ػالئك فم١وح ثبٌف١زب١ِٓ فٙٛ ٠زٛفو فٟ اٌؾجٛة ٚاٌّواػٟ اٌقٚواء  -2

 .غف١فٚاالػالف ع١لح اٌز

 لٍخ ػٕٖو ا١ٕ١ٌٍََٛ ٚاٌنٞ ٠إكٞ اٌٝ لٍخ االٍزفبكح ِٓ ف١زب١ِٓ ٘ـ.  -3

 .رؼوٗ اٌؾ١ٛاْ اٌظوٚف ع٠ٛخ ١ٍئخ -4

 االػواٗ

ٛج١ؼ١خ  ٙؼف ٚرقْت ٚاهرؼبُ اهعً اٌؾ١ٛاْ ٚفٖٕٛب اٌؾّالْ ٚاٌؼغٛي ِغ ١ّٙخ -1

 .ٚػلَ ٚعٛك ؽّی

 ١ٙك اٌزٕفٌ ثَجت رٕىٌ ػٚالد اٌؾغبة اٌؾبعي. -2

 ٘الن اٌؼغً ثٖٛهح ِفبعئخ ثَجت رٕىٌ ػٍٚخ اٌمٍتفٟ اٌؾبالد اٌؾبكح  -3

 لٍخ اٌقٖٛثخ فٟ اٌغ١َٕٓ -4

 اٌزْق١ٔ

 ربه٠ـ اٌؾبٌخ اٌّو١ٙخ -1

 ًِ كَ. 122ِب٠ىوٚغواَ / 1222-522ٜٛ اٌف١زب١ِٓ فٟ اٌلَ زل١بً َِ  -2

 creatine phosphokinase CPK  ٚ aspartateى٠بكح َِزٜٛ أي٠ّٟ -3  -3

transaminase ASTٚ ٟؽبي رٕىٌ اٌؼٚالداٌٍناْ ٠ورفؼبْ ف. 

 اٌزْو٠ؼ اٌّوٟٙ ٚاٌنٞ ٠ظٙو فطٛٛ ث١ٚبء فٟ اٌؼٚالد رلي ػٍٝ اٌزٕىٌ  -4

 اٌؼالط

 ؽمٓ اٌؾ١ٛاْ ١ِٛ٠ب ثّؾب١ًٌ ف١زب١ِٓ ٘ـ ٚا١ٕ١ٌٍََٛ  -1

 رغو٠غ اٌؾ١ٛاْ ثي٠ذ ثنهح اٌمّؼ.  -2

 اػطبء اٌّٛاك اٌغ١ٕخ ثبٌف١زب١ِٓ ِضً اٌقٌ ٚثواػُ اٌؾجٛة ِضً اٌمّؼ -3

 فيراميه د

 ػ١ٍٗ ِٓ صالس ِٖبكه٠ٚزُ اٌؾٖٛي 
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ر١ٕٖؼٗ فٟ اٌغٍل ثؼل رؼوٗ اٌؾ١ٛاْ ٌالّؼخ فٛق اٌجٕفَغ١خ فٟ اٌٖجبػ اٌجبوو  -1

 اٌغوٚة.اٚ

 رغن٠خ اٌؾ١ٛاْ ثبٌله٠ٌ اٌّغفف ثبّؼخ اٌٌّْ. -2

 ٕ٘بن ثؼ٘ اٌّٖبكه األفوٜ ِضً ع١ّغ ى٠ٛد األٍّبن -3

 اٍجبة إٌمٔ

 ػلَ رؼوٗ اٌؾ١ٛاْ ٌالّؼخ فٛق اٌجٕفَغَخ -1

 ػلَ رٕبٚي اٌؼالئك اٌغ١ٕخ ثبٌف١زب١ِٓ.  -2

 ونٌه ٠ؾًٖ إٌمٔ اؽ١بٔب فٟ األثمبه ماد اٌٍْٛ اٌلاوٓ ٚثؼ٘ فٖبئً االغٕبَ ماد -3

 اٌٖٛف اٌغي٠و ٚاٌط٠ًٛ.

 .اٌغوػبد اٌيائلح ِٓ ف١زب١ِٓ أ -4

 االػواٗ

 اٌىَبػ ٚر١ٍٓ اٌؼظبَ

 اٌؼالط

 اٌؾمٓ اٌؼٍٟٚ ثف١زب١ِٓ ك. -1

 رغو٠غ اٌؾ١ٛاْ ى٠ذ اٌَّه. -2

 ٌله٠ٌ اٌّغفف اٌغ١لاػطبء ا -3

 رؼو٠٘ اٌؾ١ٛاْ ٌٍٚٛء. -4

 فيراميه ك

٠َبػل فٟ رى٠ٛٓ اٌجوٚصوِٚج١ٓ اٌَّإٚي ػٓ رقضو اٌلَ ٠ٚزُ ر١ٕٖغ اٌف١زب١ِٓ فٟ األِؼبء اٌغ١ٍظخ 

ٔمٔ فٟ اٌؾبالد اٌطج١ؼ١خ ٌىٓ لل ٠ؾًٖ إٌمٔ فٟ  ًِب ٠ؾٖثفؼً اٌجىزو٠ب اٌطج١ؼ١خ ٚٔبكها 

 اٌؾبالد اٌزب١ٌخ

 ِٓ اٌف١زب١ِٕبد اٌنائجخ فٟ اٌلْ٘ٛ ألٔٗاِواٗ اٌىجل ٚاٌزٟ رزلافً ِغ افواى اٌٖفواء  -1

 ٚاٌزٟ رَبػل ِبكح اٌٖفواء ػٍٝ اِزٖبٕٙب.

 اٙطواثبد االِؼبء. -2

 اػطبء اٌّٚبكاد اٌؾ٠ٛ١خ ػٓ ٛو٠ك اٌفُ ٠إكٞ اٌٝ لزً اٌجىزو٠ب اٌطج١ؼ١خ -3
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 األػواٗ اٌَو٠و٠خ

 األَٔغخ ٚ ػلَ رٛلف إٌيف ػٕل اٌغوػ.فوٛ اٌزؾٌَ ٚٔي٠ف كِٛٞ ٚاٍغ فٟ  -1

 فمو اٌلَ. -2

 فملاْ ا١ٌْٙخ ٚاٌٚؼف اٌؼبَ. -3

 اٌؼالط

 .اٌؾمٓ اٌؼٍٟٚ ثف١زب١ِٓ ن اٌّٖٕغ

ٚاٌزٟ رزٛاعل فٟ اغٍت اٌّٛاك اٌغنائ١خ  Bٚ ِغّٛػخ  Cٕٚ٘بن ف١زب١ِٕبد أفوٜ ِضً ف١زب١ِٓ 

 ِب ٠ؾًٖ ٔمٔ . ونٌه رٖٕغ ِٓ لجً األؽ١بء اٌّغٙو٠خ كافً عَُ اٌؾ١ٛاْ ٌنٌه ٔبكها

ػٍٝ ِمبِٚخ األِواٗ ٚى٠بكح ِٕبػخ اٌغَُ ٚٔمٖٗ ٠ًَٙ ِٓ االٕبثخ ثبٌزٙبة  ٠Cَبػل ف١زب١ِٓ 

 B1  ٚB2 ٚB6رُٚ اٌؼل٠ل ِٓ اٌف١زب١ِٕبد ِٕٙب  Bاٌؾٕغوح ٚاٌوئخ ٚاٌمٖجبد. ِغّٛػخ 

ٚB12 

B ٗػٖج١خ ٠لفً فٟ ا٠٘ اٌىبهث١٘ٛلهاد ٚٔمٖٗ ٠َجت اػوا 

B2 . ٠لفً فٟ األوَلح اٌق٠ٍٛخ 

 B6 ال٠ؾلس ٔمٔ الٔٗ ِٛعٛك ثٛفوح فٟ وً اٌؼالئك 

B12 َ٠لفً فٟ روو١ت اٌلَ ٚٔمٖٗ ٠َجت فمو اٌل 

 

 ( ِْزمخ ِٓ اٌٍغخ اإلغو٠م١خ ثّؼٕی ثال كَ.Anemia:) Anemiaفمو اٌلَ 

 ػلك وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء اٌزٟ ٠زىْٛ ِٕٙب اٌلَ، أٚ ٔمٔ فمو اٌلَ ٘ٛ ٔمٔ ِوٗ 

و١ٍّٙب ِؼب، ٌٚٗ اٍجبة ِقزٍفخ ٚر١ٕٖفبد  اٌلَ اٌؾّواء اٚ ٔمٔ ا١ٌّٙٛعٍٛث١ٓ( فٟ وو٠بد

ِقزٍفخ رؼبٌظ ؽَت اٌَجت ٚثَجت فمو اٌلَ رؼبٟٔ األعٙيح ِٓ ػلَ اٌؾٖٛي  ِقزٍفخ ٚاػواٗ

ّٚؾٛة  اإله٘بق ٚاٌقّٛي ٚاٌٚؼف ِب ٠ىفٟ ِٓ األٚوَغ١ٓ ٚثبٌزبٌٟ رؾًٖ اػواٗ ػٍٝ

 إٌّٛ ٚاالٔزبط. األغ١ْخ اٌّقب١ٛخ ٚلٍخ

 ٕ٘بن صالس أٔٛاع هئ١َ١خ ٌفمو اٌلَ ؽَت اٌَّجت:

 فمو اٌلَ إٌبعُ ػٓ فملاْ اٌلَ ٠ٕٚزظ ثَجت: -1

 إٌيف إٌبرظ ػٓ اٌغوٚػ اٚ اٌؼ١ٍّبد اٌغواؽ١خ اٚ اٌوػبف -أ
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 لوؽخ اٌّؼلح ٚاألِؼبء -ة

 ٚاال٠جٛثوٚف١ٓ. األٍجو٠ٓرٕبٚي ثؼ٘ األك٠ٚخ اٌزٟ رمًٍ رقضو اٌلَ ٚرَجت رموػ اٌّؼلح ِضً  -د

 فمو اٌلَ إٌبعُ ػٓ فًٍ فٟ ئٔزبط وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء ٠ٕٚزظ ثَجت: -2

 .إبثخ ٔقبع اٌؼظُ ثبٌؼ١ٛة اٚ االِواٗ اٌَوٛب١ٔخ -ا

 .اٌّٛاك اٌى١ّ١ب٠ٚخ ٚاالك٠ٚخ اٚ ٌإلّؼبعاٌزؼوٗ  -ة

 .اٍجبة ٘و١ِٔٛخ وّب فٟ ؽالد اٌؼغي اٌىٍٛٞ اٚ لٖٛه اٌلهل١خ -د

 ٚاٌف١ٌٛه اٚ اٌؾل٠ل ٚإٌؾبً. B12ف١زب١ِٓ  ٔمٔ -س

 ٍٛء اٌزغن٠خ ٚاالٕبثخ ثبٌطف١ٍ١بد -ط

 اٍجبة ٚهاص١خ ِضً اٌضال١ّ١ٍب -ػ

 فمو اٌلَ االٔؾالٌٟ ٠ٚؾلس ٔز١غخ رؾًٍ وو٠بد اٌلَ اٌؾّواء ٌالٍجبة اٌزب١ٌخ: -3

  .رْٖٛ فٟ وو٠بد اٌلَ اٌؾّو ِّب ٠إكٞ اٌٝ رؾطّٙب ثٌَٙٛخ - أ

 .ٍَّٛ األفبػٟاٌََّٛ اٌى١ّ١ب٠ٚخ اٚ  - ة

 ٌٍغَُ( اٍجبة ِٕبػ١خ )ِٙبعّخ وو٠بد اٌلَ اٌؾّو ِٓ لجً اٌغٙبى إٌّبػٟ - د

 .االٕبثبد اٌطف١ٍ١خ وّب فٟ ؽبٌخ اٌجبث١ي٠ب ٚاٌضب١ٍ٠و٠ب - س

 .اٌفَفٛه وّب ٠ؾلس ثؼ٘ األؽ١بْ فٟ األثمبه ثؼل اٌٛالكح ٔمٔ - ط

 

 

 ػالط فمو اٌلَ

 .ٔمً اٌلَ فٟ اٌؾالد اٌْل٠لح -1

 .Vit Kاػطبء اٌّٛاك اٌزٟ رَبػل ػٍٝ رقضو اٌلَ ِضً  ؽبٌخ إٌيف فٟ -2

 .ٚاٌؾل٠ل ٚإٌؾبً ٚؽبِ٘ اٌف١ٌٛه B12اػطبء ف١زب١ِٓ  -3

 ػالط اٌؼٛاًِ اٌَّج١خ األفوٜ اٌّىزت -4

 .رؾ١َٓ رغن٠خ اٌؾ١ٛاْ  -5

 



32 
 

 


