استخدام المضادات الحيوية في صناعة الدواجن
أ.د /محمد محمود زكي
أستاذ أمراض الدواجن كلية الطب البيطري جامعة القاھرة
المضادات الحيوية ھي عبارة عن مواد ذات أصل طبيعي تنتجھا بعض أنواع الفطريات والخمائر أثناء نموھا
،وقد نجحت األبحاث الحديثة في أستنباط طرق لتخليق بعض األنواع من المضادات الحيوية معمليا ،وھي
تستخدم إما لقتل أو تثبيط البكتريا التي تصيب الحيوان واألنسان بأمراض خطيرة ،وتستخدم بشكل عام في
صناعة الدواجن للوقاية أو العالج ،وقد كان بعضھا يستخدم كاضافات علفية منشطة للنمو حتى عام 1998م
حيث تم حظر استخدام أي مضاد حيوي كإضافات في األعالف ،وقد يكون استخدام المضادات الحيوية إما نعمة
أو نقمة ،فإن تم أستخدامھا بالشكل والجرعة السليمة فإنھا تقضي علي العدوي بشكل سريع وكامل وتعيد إنتاجية
الطيور سيرتھا األولي وصارت نعمة ،وإن لم تستخدم علي الوجة المطلوب سارت نقمة نتيجة تكون سالالت
من البكتريا مقاومة للمضاد الحيوية عالوة علي ما يتكبده المربي من خسائر نتيجة إستمرار النفوق تدني اإلنتاج
،وسوف نوضح العديد من النقاط الھامة التي يجب أن يراعيھا الطبيب البيطري والمربي أثناء أستخدام تلك
المضادات حتي تعم الفائدة ونحقق أفضل منتج يستخدمه اإلنسان بأمان ويساعد علي نمو ثروتنا الحيوانية.

عوامل تؤثر علي نشاط المضاد الحيوي:
ھناك ثالث عوامل يعتمد عليھا نشاط المضاد الحيوي وھي:
 -1الطيف :يحدد طيف المضاد الحيوي المستخدم مدي نشاطه وتأثيره علي البكتيريا موجبة الجرام
وسالبة الجرام ،ويقسم التأثير الطيفي للمضادات الحيوية الي واسع )يؤثر علي كل من البكتيريا موجبة
وسالبة الجرام( أو ضيق )يؤثر علي البكتيريا الموجبة أو السالبة علي حدة( ،ودائما ما يفضل العالج
بالمضادات الحيوية واسعة الطيف في االستخدام الحقلي.
 -2مقاومة البكتريا للمضادات الحيوية :فقد تتولد داخل البكتريا المرضية مقاومة ضد بعض المضادات
الحيوية نتيجة بعض العوامل سيتم شرحھا الحقا ً مما يحد من استخدامھا ويقلل من قيمتھا حقليا ،لذا
يجب علي الممارس الحقلي االعتماد األساسي علي إجراء اختبار الحساسية للمضادات الحيوية
الختيار المضاد المناسب قبل الشروع في العالج.
 -3سھولة وصول المضاد لحيوي لمكان تكاثر البكتريا واألنسجة المصابة :وھذا يطلق عليه أيضا ً
اإلتاحة الحيوية ،ويلعب االمتصاص المعوي واالنتشار النسيجي للمضاد الحيوي الدور الرئيسي في
تحديد وصول المضاد الحيوي بتركيز مناسب لعضو في الجسم دون األخر وعليه يتم اختياره لعالج
مرض محدد دون أخر مثل األمراض التي تصيب الرئة مثال أو الكلي وھكذا.

شروط خاصة الستخدام المضادات الحيوية:
ھناك أسس ھامة يجب إتباعھابعناية وأخذھا في االعتبار األول عند استخدام المضادات الحيوية بصرف النظر
عن طريقة تعاطيھا ،ويمكن تلخيص تلك األسس فيما يلي:
 -1استخدام المضاد الحيوي بأسرع ما يمكن بعد ظھور األعراض وقبل تكاثر البكتريا بكثافة داخل
األنسجة وتحدث أضرار اليمكن تداركھا ،وأكبر مثال علي ھذا المرض التنفسي المزمن المركب.

 -2يجب استخدام الجرعة الكاملة مع تطبيق تعليمات االستخدام بمنتھي الدقة كما ھو مدون علي عبوة
المضاد الحيوي ،فمن المؤكد أن عدم إعطاء الجرعة العالجية الكاملة تلعب دورا رئيسيا في تولد
المقاومة في البكتريا ضد المضادات الحيوية عالوة علي عدم الشفاء التام من المرض.
 -3يجب أن تمتد فترة العالج من  3إلي  5أيام وذلك حسب شدة اإلصابة بالمرض وحالة الطيور.
 -4يفضل خلط مضادين حيويين واستخدامھم في العالج وذلك لعدة أسباب مثل :توسيع الطيف – تقليل
فرصة تكون مقاومة بواسطة البكتريا – ازدياد الكفاءة والتأثير علي الميكروبات وذلك بواسطة ظاھرة
التأذر بين المضادات الحيوية ،مثال األوكسي تتراسيكلين والنيوميسين.
 -5تستخدم المضادات الحيوية ذات التأثير المثبط للبكتريا في الحيوانات المصابة بالعدوى البكتيرية الحادة
وجھازھا المناعي نشط ،في حين تستخدم المضادات الحيوية ذات التأثير القاتل للبكتريا في الحيوانات
الصغيرة في السن والتي لم يتطور جھازھا المناعي بعد ومصابة باألمراض التي تصيب تلك
الحيوانات بظاھرة أنتان الدم أو المصابة بتثبيط مناعي أو أمراض مزمنة.

أشياء يجب أال تحدث عند استعمال المضادات الحيوية:
 -1االنتظار فترة طويلة بين ظھور األعراض واستخدام المضاد الحيوي.
 -2استخدام المضاد الحيوي لمدة يوم أو أثنين ثم التوقف بمجرد مالحظة تحسن في حالة الحيوان.
 -3استعمال مضاد حيوي لمدة يوم واحد ثم إحالله بأخر في اليوم التالي.
 -4أعطاء جرعة تحت عالجية.
 -5استخدام مضادين حيويين ليس بينھما تأذر.
 -6أعطاء مضادين من نفس المجموعة في نفس الوقت.
 -7استخدام مضادين حويين احداھما له تأثير قاتل للبكتريا واألخر مثبط.

أنواعھا وتراكيبھا الكيميائي:
يوجد العديد من المضادات الحيوية والتي تم تصنيفھا بناءا ُ علي تراكيبھا الكيميائي ونشاطھا الحيوي الي
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خواص بعض أنواع المضادات الھامة الشائع استخدامھا في صناعة الدواجن
مجموعة البيتاالكتام:

تحتوي تلك المجموعة علي مركبات البنسلينات مثل البنسلين ج صوديوم واألمبسليين واألموكسيسيللين
ومجموعة السيفالوسبروين مثل السيفاميسين والسيفونيسيد ،وتؤثر تلك األنواع في تخليق الجدار الخلوي
للبكتيريا مما يؤدي الي ضعفه ومن ثم تكسره وتحلل تلك الخاليا ،ويعتبر األموكسيسيللين من أكثر اعضاء تلك
المجموعة شيوعا ً في عالج الدواجن.
مجموعة أمينوجلوكوسيد:

تحتوي تلك المجموعة علي العديد من المضادات الحيوية الشائع استخدامھا في الدواجن مثل استربتومايسين
والنيوميسين واألسبكتينوميسين والجنتاميسين ،ولھا تأثير خاص علي البكتيريا سالبة الجرام ،وتؤثر تلك
المجموعة عن طريق إعاقة تصنيع البروتين في الخاليا البكتيرية مما يؤدي لموتھا ،وتشترك تلك المجموعة في
خاصية عدم اإلمتصاص من األمعاء إذا ما تم إعطائھا للطائر في ماء الشرب وغالبا ً ما يتم حقن تلك المضادات
حتي يصل لمجري الدم ومنه ألعضاء الجسم.
مجموعة التتراسيكلينات:

تحتوي تلك المجموعة علي التتراسيكلين واألوكسيتتراسيكلين والدوكسيسيكلين ،وتتميز نواة تلك المجموعة
بتركيبھا رباعي الحلقات وھي مثبطة للبكتيريا ويشيع استخدامھا في عالج األمراض التنفسية في الطيور ،وھي
مضادات حيوية واسعةالطيف وتؤثر علي البكتيريا عن طريق التحامھا بالريزومات الخلوية.

مجموعة الماكروليدات:

وھي مجموعة أشتھرت بمجوعة مضادات الميكوبالزما ،وتحتوي تلك المجموعة علي اإلرثروميسين
والتيلوزين واإلسبيراميسين ،وتؤثر علي الخليةالبكتيرية عن طريق التحامھا بموضع خاص في الريبوزومات
،وھي مثبطة لنمو البكتيريا وتستخدم غالبا ً لعالج المرض التنفسي المزمن في الدواجن.
مجموعة الفلوروكينيلون:

وھي من المجموعات التي استخدمت مؤخراً بكثرة في عالج مشاكل الدواجن التنفسية والمعوية ،وتحتوي تلك
المجموعة علي اإلنروفلوكساسين والسبروفلوكساسين والنورفلوكساسين وأخرين ،ولھا تأثير قاتل علي البكتيريا
عن طريق تأثيرھا غلي انزيم الجيراس الضروري في عملية انقسام الخاليا البكتيريه ،وتتميز تلك المجموعة
بسرعة امتصاصھا من األمعاء وانتشارھا السريع في انسجة الجسم وقصر مدة السحب التي قد تصل الي خمس
ايام ،وقد تم مؤخراً تقليص استخدامھا في الدواجن حتي التؤثر علي مقاومة البكتيرية التي تصيب اإلنسان لھا.
وما تقدم فھي مجرد أمثلة قليلة حتي نعطي فكرة عن تلك المضادات الحيوية وبعض استخداماتھا في الدواجن.

اآلستخدام الصحيح للمضادات الحيوية:
إن المقصد من اإلستخدام الصحيح للمضادات الحيوية ھو الحصول علي أفضل النتائج العالجية وبتكلفة
إقتصادية ،وحقيقة تلك معادلة ھامة اليمكن للطبيب الحقلي التغاضي عنھا ،فإستخدام مضاد حيوي في غير
موضعه أو بدون إجراء إختبار حساسية كما ھو الحال في بعض أنواع من الميكروبات يعتبر مضيعة للمال
الذي أنفق في شراء ھذا المضاد عالوة علي أستمرار الخسائر في المزرعة متمثلة في النفوق وتدني معامل
اإلنتاج.
ومن ناحية أخري يجب علي الطبيب المعالج أن يأخذ في اإلعتبار األول الناحية الصحية لإلنسان الذي سوف
يستھلك لحوم الدواجن وبيضھا ،فإن التأثير السلبي لما يتناوله اإلنسان من منتجات الدواجن اليمكن إھماله علي
أي وجه ،فمتبقيات المضادات الحيوية في تلك المنتجات لھا تأثير سلبي خطير علي صحة اإلنسان وسالمة
إعضاء جسمه ،وعليه فيجب عند أخذ قرار بإستخدام مضاد حيوي معين أخذ كامل الحيطة وتطبيق المعيير
القياسية الموصي بھا في اإلستخدام ألن الھدف الحقيقي لتربية الدواجن والحيوانات ليس الربح في المقام األول
إنما توفير بروتين حيواني آمن لإلنسان.
وسوف نعرض ھنا تفصيالً المعايير األساسية التي يجب أن تتبع عند أستخدام المضادات الحيوية في الدواجن:
أوالً :إختيار المضاد الحيوي المناسب:
عند التفكير في تحديد نوع المضاد الذي سوف يتم إستخدامه يجب أن يؤخذ في اإلعتبار عاملين ھامين ھما نوع
الميكروب المسبب للعدوي وطبيعة أعضاء الجسم المتأثرة بھذا الميكروب ،فمثالً اليستخدم مضاد حيوي يؤثر
علي الميكروبات سلبة الجرام ويكون ھذا المضاد يؤثر علي موجبة الجرام والعكس صحيح ،كذا في حاالت
اإلصابة بالميكروب القولوني يجب إجراء إختبار الحساسية للمضادات الحيوية لتحديد النوع األمثل ذلك ألن
طبيعة الميكروب القولوني تؤھله لتكوين مقاومة سريعة للمضادات الحيوية ،ومن ناحية أخري اليجب إستخدام
مضاد حيوي في ماء الشرب اليمتص من األمعاء لعالج عدوي في الدم أو أحد أعضاء الجسم بل يستخدم
لعدوي األمعاء فقط ،عالوة علي ما تقدم يجب إستخدام المضادات الحيوية التي لھا خاصية التركز في الرئة
والذوبان في الدھون لعالج حاالت اإلصابة بالميكوبالزما ،ويجب التأكيد علي عدم إستخدام المضادات الحيوية
المعدة كمحلول للحقن في ماء الشرب ألنه من الوارد جداً أن ماء الشرب في المزارع اليكون الوسط المناسب
لذوبان تلك المستحضرات مما يؤدي لترسيبھا وبالتالي عدم إمتصاصھا وإنعدام إستفادة الطائر بھا ،كذا عدم
إستخدام المضادات البكتيرية التي تؤثر علي إنتاج البيض في قطعان البياض ،الخالصة أن اإلخيار الموفق
للمضاد الحيوي يعتبر نصف المسافة لتحقيق الشفاء الكامل.
ثانياً :حساب جرعة المضاد الحيوي:
ھناك خطأ شائع عند إستخدام المضادات الحيوية في شكل مسحوق قابل للذوبان في الماء ھو إعطاء الجرعة
بمعدل جرام لكل لتر ،فمعني ھذا أن الطائر يتعاطي جرعة أكبر من العالجية في فترات الصيف نتيجة الزيادة
الملحوظة في استھالك المياة في فصل الصيف فإن لم تكن تلك الجرعة ضارة بالطائر فقد تكون إھداراً لكمية
كبيرة من العالج دون داعي يذكر أو فائدة ترجي والذي يترجم في صورة خسارة إقتصادية متمثلة في تكلفة
الدواء ،والعكس صحيح في فصل الشتاء حيث يتعاطي الطائر جرعة أقل من العالجية نتيجة عدم استھالكة كمية
كافية من ماء الشرب ،وعليه فيجب حساب جرعة المضاد الحيوي بناء علي الكمية المطلوبة من المادة الفعالة
لكل كيلو وزن حي من الطيور ومن ثم تحسب إحتياجات العنبر من المستحضر مع األخذ في اإلعتبار تركيز
المادة الفعالة في ھذا المستحضر ،وتذاب تلك الكمية من المضاد الحيوي في ماء الشرب حسب نوع المادة
الفعالة ،فمثالً يمكن إعطاء جرعة مستحضر األموكسيسيلين في كمية ماء تكفي الطيور لمدة  4ساعات صباحا ً
فيما يطلق عليه طريقة تعاطي الفالش في حين يوصي في حاالت العالج باإلنروفلوكساسين والسبروفلوكساسين

إعطاء الجرعة في كمية ماء تكفي  12ساعة يوميا ً ،ولحساب كمية ماء الشرب التي يستھلكھا العنبر يوميا ً فيمكن
حسابھا بواسطة المعادلة األتية:
استھالك ما الشرب عند درجة حرارة  24مئوية= X5العمر باليومXالعدد باأللف ويضاف  %10زيادة علي
تلك الكمية لكل درجة مئوية أعلي من تلك الدرجة.
فإن أردت أن تعطي الدواء في ماء يكفي  12ساعة فقم بحساب اإلستھالك وإقسمه علي  2وھذا.
ثالثاً :فترة سحب المضاد الحيوي:
تعرف فترة السحب بأنھا الفترة التي يجب أن تمر بين أخر تعاطي للعالج وذبح الطائر أو الحيوان وذلك حتي
يمكن تجنب وجود متبقيات من الدواء في أنسجة الذبيحة )العضالت واألحشاء التي يمكن أكلھا( قد تؤدي لضرر
المستھلك عند تناول الطيور أو أحد منتجاتھا ،وقد تم دراسة كل مضاد حيوي بواسطة علماء متخصصين قاموا
بتحديد فترة سحب جميع المضادات الحيوية التي تستخدم في عالج الدواجن والحيوانات األخري وتلك الفترة
مسجلة علي عبوات المستحضرات التي تباع في األسواق ،وبكل أسف فإن بعض من مستخدمي تلك
المستحضرات اليلقوا باالً لتلك المعلومات المدونة علي العبوات مما ينتج عنه إحتمال حدوث مشاكل صحية
للمستھلكين ،وعلي سبيل المثال ال الحصر اليمكن بأي حال إستخدام مضاد حيوي بواسطة الحقن في دجاج
التسمين فترة سحبة قد تتعدي  100يوم ،ومن المسلم به أن المضادات الحيوية التي تعطي في ماء الشرب وال
تمتص من األمعاء ليس لھا فترة سحب مثل النيوميسين ،وإن كان الھدف األساسي لتربية الدواجن ھو توفير
بروتين حيواني صالح لإلستھالك فإن تطبيق حظر الذبح قبل إنقضاء فترة السحب يجب تفعيله بشكل كامل
وحتي نقدم للمستھلك الطيب من الطعام الحالل الذي اليؤذي واليضر اإلنسان.
رابعاً :تطبيق مدة العالج المطلوب:
إن فترة العالج بالمضادات الحيوية تتراوح بين  3الي  5أيام حسب شدة الحالة ونوعية الميكروب المسبب
للعدوي وقد تمتد تلك الفترة ال  7ايام كما ھو الحال في عدوي السالمونيال أو حتي اسبوعين أو أكثر كما ھو
الحال في عدوي الكالميديا ،وقد تختلف تلك الفترة كما ھو الحال في المدرسة اإلنجليزية التي توصي بإمتداد
العالج لمدة يومين بعد إختفاء األعراض اإلكلينيكية ،وھنا نجد بعض األخطاء في تطبيق مدة العالج المطلوب
مثل إستخدام المضاد الحيوي لمدة يوم واحد أو إثنين وتغيره مباشرة دون إنتظار ظھور تحسن ملحوظ في
الحالة العامة للطيور ،فإن عدم ظھور تحسن واضح وكبير في حالة الطيور خالل  48ساعة من بدء العالج
ليس معناه عدم كفائة المضاد الحيوي في القضاء علي العدوي الميكروبية ولكن يحتاج جسم الطائر لمدة كافية
حتي تستعيد جميع أجھزة جسمه وظائفھا الطبيعية ،وإن من مخاطر التغيير المستمر للمضاد الحيوي دون
إنتظار للتحسن المرجو من العالج ھو تكون سالالت من البكتريا المقاومة لھذا المضاد.
خامسا :عدم خلط المضادات الحيوية الغير متوائمة:
ھناك قواعد علمية ودراسات مستفيضة أرست قواعد خلط المضادات الحيوية ،فھناك مجموعة من القواعد مثل
عدم خلط مضادات حيوية من نفس المجموعة أو لھا نفس التأثير علي البكتيريا المرضية ،كذا ھناك بعض
مضدات حيوية التعطي مع بعض أنواع مضادات الكوكسيديا العلفية ،وأرجو الرجوع الموجود في تلك المقالة
للوقوف علي ما يمكن خلطه من عدمه ،فإن القاعدة الحسابية التي مؤداھا أن إضافة واحد الي واحد يساوي أثنين
اليمكن تطبيقھا مع المضادات الحيوية دائما ً فقد يكون حاصل الجمع صفر حيث يفقد كال المضادين كامل
تأثيرھما ،ويوجد بعض المضادات التي بينھا تأزر أو تعاضد مثل األوكسيتتراسيكلين والنيوميسين أو
األوكسيتتراسيكلين والكولستين.
ا

لخالصة
المضادات الحيوية ھي أحد األدوات المتوفرة في أيدي األطباء البيطريين والتي من خاللھا يتم السيطرة علي
األمراض البكتيرية التي تھدد صناعة الدواجن عالوة علي أنھا تساعد علي توافر منتجات الدواجن الخالية من
األمراض المعدية التي من شئنھا أن تھدد صحة المستھلك ،وعليه فإن استخدمت تلك األداة بأساس علمي صحيح
وبإرشاد المتخصصين ظلت سالح يساعد في مقاومة األمراض ويساھم في زيادة اإلنتاج الداجني وتوفير منتج
طيب يحمي صحة اإلنسان.

