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  الخالصة
  

لعالج الحيوانات المختلفة في المستخدمة  المتعلقة باألدوية المضادة للجراثيم بياناتالجمع المسحية ھو الدراسة ھذه كان الھدف من 
االدوية االكثر أنواع عرفة ملغرض على مستوى المحافظة كركوك والتي تجرى للمرة األولى المستشفى البيطري التعليمي في محافظة 

محافظة في  التعليمي البيطريتم جمع البيانات من المستشفى  االدوية المستخدمة ھي االمثل.ھذه خروج بنتيجة فيما اذا كانت وال استخداما
 .من مواسم الصيف والخريف والشتاء شملت كل مدةھذه الو ١/١/٢٠١٧ولغاية  ١/٧/٢٠١٦ما بين مدة أشھر متتالية ولل ٦كركوك لمدة 

 االوكسيتتراسايكلين، االوكسيتتراسايكليناألدوية األكثر استخداما ھي وكانت مضادة للجراثيم  استخدام عدة ادوية وضح نتائج ھذه الدراسةت
األدوية األقل كانت بينما على التوالي  الماعز والدواجن-األغنامار، % في األبق ٣٦و  ٥٧، ٢٦وبنسبة الكوليستين -دوكسيسايكلينومركب ال

الماعز والدواجن -األغنام% في األبقار،  ٤و  ٥، ١٠وبنسبة الكوليستين -جنتامايسينو مركب ال جنتامايسينالتايلوسين، الاستخداما ھي 
- البنسلينمركب ننصح باستخدام علمية بحثية سابقة وتبعا لتجارب عملية وھذه الدراسة المسحية نتائج على  بناءعلى التوالي. 

اختبار فحص الحساسية قبل  لما يمتلكه ھذا المركب من تأثير تآزري ضد معظم الجراثيم المقاومة فضال عن استخدامستريبتومايسين ال
المركب من تأثير تآزري ضد معظم  لما يمتلكه ھذاستريبتومايسين ال-البنسلينمركب ننصح باستخدام  األدوية المضادة للجراثيماستخدام 

قلة فعالية في اآلونة االخيرة نظرا لكثرة تأثيرات جانبية ومن  لهتراسايكلين لما تاالكثار من استخدام االوكسي الجراثيم المقاومة وعدم
الى ضرورة ونود ان ننوه  يماألدوية المضادة للجراثقبل استخدام باستخدام اختبار فحص الحساسية  ايضا ننصح كما الجراثيم المقاومة له

قبل من جسم الحيوانات التي يستغرقھا الدواء لالنسحاب  مدةلا لدواء المضاد للجراثيم واالنتباه الىاعطاء ا مدةستخدام العلمي األمثل لاال
  .لكي ال تتطور المقاومة الجرثومية ضد ھذه األدوية مستقبالحلب ھذه الحيوانات او ذبحھا 
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Abstract 
 

The aim of this survey is to collect data relating to antibacterial drugs used to treat different animals in the veterinary 
teaching hospital in the province of Kirkuk, which is taking place for the first time at the province level for the purpose of 
knowing the types of drugs most commonly used and the outcome whether these drugs used are optimal. Data were collected 
from the veterinary teaching hospital in Kirkuk province for 6 consecutive months and for the period between 1/7/2016 and 
until 1/1/2017 period included both the summer and autumn and winter seasons. The results show that the most commonly 
used drugs were Oxytetracycline, Oxytetracycline, Doxycycline-Colistin compound by 26, 57 and 36% in cattle, sheep-goats 
and Poultry, respectively. While the least commonly used drugs were Tylosin, Gentamicin and Gentamicin-Tylosin compound 
by 10, 5 and 4% in cattle, sheep-goats and poultry, respectively. Based on the results obtained from this survey, we 
recommend the use of Penicillin-Streptomycin compound because it has a synergistic effect against most of the resistant 
bacteria and not to increase usage of Oxytetracycline because of its side effects and lack of effectiveness in recent times due to 
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the abundance of resistant germs. Also, using antibacterial drugs, we would like to note the need for optimal scientific use of 
these drugs and to give attention to the period in which it takes the medicine to withdraw from the animal body before milking 
animals or slaughtering it, so that the bacterial resistance does not develop against these drugs in the future. 
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  المقدمة 
 

من  Antibacterial drugsالمضادة للجراثيم تعد االدوية 
على حد  االدوية المھمة في مجال الطب البيطري والطب البشري

ومھمة لعالج االمراض الجرثومية التي تصيب الحيوانات  سواء
دوية عظيمة األھمية إذا تم استعمالھا األ اذ تعتبر منالمختلفة 

 جراثيمببھا الالتي تس األمراض لجعاوھي توعلمي  بشكل صحيح
 اتالبنسلينمجاميع  للجراثيم ھي ةالمضادأشھر األدوية ومن 

Penicillins ات يكليناوالتتراسTertracyclines  والماكروليد
Macrolides السلفوناميد وSulphonamides  ودواء

 والكلورامفينيكول Streptomycin نالستريبتومايسي
Chloramphenicol )١.(   

الجراثيم  مختلفةضد أنواع للجراثيم  ةالمضاداألدوية عمل تو
 Cell wallفمنھا من يستھدف جدار الخلية  وبعدة اليات عمل

 Cell يؤثر على نضوحية غشاء الخلية ومنھا منللجرثومة 
membrane صناعة بروتينات الخلية  ثبيطللجراثيم او يؤدي الى ت

Protein synthesis inhibitors او التأثير على  الجرثومية
االحماض النووية الجرثومية او تؤثر على العمليات األيضية 

تأثيرات جميعھا ينطوي على ھذه األدوية  الواستعمالجرثومية 
لذلك  عضھا أخطر بكثير من بعضھا اآلخرفب Side effects جانبية

   ).٤-٢(بشكل علمي اختيارھا واستعمالھا  يجب أن يتم
ھو ليس  ة للجراثيمالمضاددوية األومن المھم معرفة ان 

 مصطلحفالتعريف الدقيق ل Antibioticsضاد الحيوي بمرادف للم
يشير لنا انھا تلك المواد التي تستخرج من  المضادات الحيوية

 Bacteriaكالجراثيم  Microorganismالكائنات الحية الدقيقة 
وھذا يعني بان المضادات الحيوية ال تشمل  Fungiوالفطريات 

السلفونامايد  مركبات ضادات الجرثومية المصنعة مثلالم
او المضادات الجرثومية شبه المصنعة  Quinolonesات والكينولون

Semisynthetic ميثيسيلين مثل الMethicillin موكسيسيلين االو
Amoxicillin  األدوية المضادة للجراثيم أكثر ولھذا يعتبر مصطلح

  ).٥- ٣(لحيوية المضادات اشموال وتعبيرا من مصطلح 
والتي اجريت في  وكان الھدف من ھذه الدراسة المسحية

على  المستشفى البيطري التعليمي في محافظة كركوك ألول مرة
في كل من  المستخدمةمعرفة االدوية ل مستوى محافظة كركوك

اء االغنام والدواجن والتبين فيما اذا كان الدو-االبقار والماعز
يؤدي غرضه المنشود وھو القضاء  بحيثالمستخدم ھو االمثل 

على الجرثومة المسببة للمرض دون التسبب بزيادة مقاومة 
بيانات  جمع بوساطةوتم ذلك للجراثيم، مضاد دواء الالجراثيم لل

األدوية المضادة للجراثيم المصروفة عن طريق المستشفى 
التي استوجبت الحاالت المرضية البيطري التعليمي وتسجيل 

 مدةشملت زمنية مدة وخالل  للجراثيممضاد ء دوااستخدام 
انقالب الجو من الحار الى البارد  مدةالصيف والشتاء و

 مواسم السنةوذلك الختالف الحاالت المرضية تبعا ل )الخريف(
وتعدد في  مما يستوجب استخدام اكثر من عالج واكثر من خيار

  .الحاالت المرضية
 الخاطئستخدام وضع حلول لالوتناولت ھذه الدراسة ايضا 

والتي من الممكن ان تخدم المجتمع بشكل للمضادات الجرثومية 
استخدام  من خاللكبير عن طريق تقليل الكلفة المالية للعالج 

الذي يساھم  Sensitivity testبعض التطبيقات كاختبار الحساسية 
في االختيار الدقيق للعالج ويختصر طريقا طويال على الطبيب 

او عالج والخروج من خانة العالج غير الدقيق البيطري في ال
الدواء فقط باستخدام  فيھا عالج الحاالت المرضية المشكوك

  .)٤،٥( Broad spectrum واسع الطيف للجراثيممضاد ال
استخدام العالج بشكل صحيح تحت المتابعة  من الضروري

 الخاطئيقلل من كلفة العالج ما يزيد من سرعة االستجابة وم
ة يصحالناحية الاما من  ،)٦،٧(من ناحية اقتصادية ر المتكر

كان للدراسة دور ھام في  فأيضاعليه  دويةھذه اال وتأثيراالنسان 
 الخاطئللتقليل من االستخدام  واإلجراءاتاقتراح بعض الحلول 

للمضادات والتي من الممكن ان تتسبب بزيادة مقاومة الجراثيم 
للحوم ومشتقات تلك خصوصا عند تناول االنسان  لألدوية

الكافية لكي ينسحب  مدةالحيوانات التي تم معالجتھا ولم تنل ال
والتي من الممكن ان  Withdrawal periodالدواء من انسجتھا 

كبير وواضح المعالم على صحة االنسان  تأثيريكون لديھا 
وذلك ممكن ان يحصل عن طريق اعطاء ) ٨،٩(والحيوان معا 

بيب المعالج الى مالك الحيوان والتوصية النصح والتوصية من الط
المحددة النسحاب الدواء من االنسجة قبل ان يقوم  مدةباستكمال ال

 .)٩(بتسويق منتوجات الحيوان المعالج 
 

  المواد وطرائق العمل
 

 عن طريق جمع البيانات من المسحية الدراسة اجريت ھذه
الدراسة كركوك وامتدت محافظة في  التعليمي البيطريمستشفى ال

 ١/١/٢٠١٧ولغاية  ١/٧/٢٠١٦من  مدةللعلى مدى ستة أشھر و
يوميا للحاالت  المنتظمةجمع البيانات عن طريق المتابعة تم  اذ

للمستشفى البيطري والتي كانت تستدعي استخدام  تأتيالتي كانت 
اي بما معناه حاالت االصابات  للجراثيم ةالمضاداألدوية 

المونيال وغيرھا من االصابة بالسالجرثومية على سبيل المثال 
لجمع البيانات يكتب فيه خاص تم تخصيص دفتر اذ الجراثيم 

  .تاريخ الحالة ونوع االصابة والدواء الذي تم صرفه
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 ،بقارمن اال ٤٢ائھا ھو كانت اعداد الحيوانات التي تم احص
وكانت اغلب  دواجنمن ال ٢٥٩و  الماعز-غناممن كال اال ٣٧

وتم تسجيل البيانات م فحصھا من سالالت محلية التي تالحيوانات 
ه المعطاة لكل حالة على حدبشكل يومي مع التاريخ والجرع 

تم االدوية المستخدمة لكل نوع من االنواع التي  وصنفت
استخداما تبعا لجغرافية المنطقة  اكثرھا واقلھااحصاؤھا ومعرفة 

وان وتم والموسمية التي تعتمد عليھا الجرثومة في اصابة الحي
النسبة المئوية  واستخرجت بصورة تنازلية صنيفھا في جداولت

  التالية:الرياضية الستخدام الدواء المضاد للجراثيم حسب المعادلة 
 

 النسبة المئوية الستخدام الدواء المضاد للجراثيم= 
  ١٠٠ ×عدد مرات االستخدام / المجموع الكلي 

  النتائج
 

كان  Oxytetracyclineيكلين وكسيتتراساان اال ١يبين الجدول 
ما من بين جميع االدوية استخدا من اكثر األدوية المضادة للجراثيم

بنسبة لغرض عالج األبقار و المستشفى البيطري فيصروفة الم
 Lincomycine-neomycinالنيومايسين -اللينكومايسين% يليه ٢٦

ثم %  ٢١بنسبة  Sulfamycineالسلفامايسين ثم %  ٢٤بنسبة 
االقل الدواء وكان %  ١٩بنسبة  Amoxicillin كسيسلينالموا

 .% ١٠بنسبة و Tylosinھو التايلوسين  نھااستخداما من بي
 
 
 

  
  كركوكمحافظة في  التعليمي األبقار في المستشفى البيطري لعالجاالدوية المضادة للجراثيم المستخدمة : ١ الجدول

 
  (%) النسبة المئوية  مرات االستخدامعدد   المضاد للجراثيم وتركيزه المستخدم الدواء

  ٢٦  ١١ %) ٢٠االوكسيتتراسايكلين (
  ٢٤  ١٠  %) ١,٩٤النيومايسين (- %) ٣,٧٦اللينكومايسين (
  ٢١  ٩  %) ٢٠السلفامايسين (

  ١٩  ٨  %) ١٥األموكسيسلين (
  ١٠  ٤ %) ٢٠التايلوسين (

  ١٠٠  ٤٢  المجموع الكلي
 

اكثر كان من ان االوكسيتتراسايكلين  ٢ويوضح الجدول 
من بين جميع االدوية األدوية المضادة للجراثيم المستخدمة 

وبفارق كبير عن  % ٥٧بنسبة الماعز - في األغنامالمستخدمة 
ثم  % ١٦بنسبة  Trimethoprim الترايميثوبريميليه بقية االدوية 

ثم يليھا  % ٨والتايلوسين بنسبة  % ١٤األموكسيسلين بنسبة 
 وھو الجنتامايسينا من بين المجموعة االقل استخدام الدواء
  .% ٥ وبنسبة

 
كل من  لعالجة للجراثيم المستخدمة االدوية المضاد :٢ الجدول
محافظة في  التعليمي في المستشفى البيطري الماعز- االغنام
  كركوك

 
المضاد للجراثيم  الدواء

  وتركيزه المستخدم
عدد مرات 
  االستخدام

 النسبة المئوية
(%)  

  ٥٧  ٢١ %)٢٠سايكلين (االوكسيتترا
  ١٦  ٦ %) ٨الترايميثوبريم (
 ١٤  ٥  %) ١٥األموكسيسلين (

  ٨  ٣  %) ٢٠التايلوسين (
  ٥  ٢ %) ١٠الجنتامايسين (
 ١٠٠  ٣٧  المجموع الكلي

والخاص باألدوية المستخدمة في  ٣بينما يبين الجدول 
االكثر  الدوكسيسايكلين ھو الدواء-الكوليستين الدواجن ان مركب

 % يليه ٣٦ بنسبةوداما من بين جميع االدوية المستخدمة استخ
 Enrofloxacinاإلنروفلوكساسين  ثم%  ٢٨ التايلوسين وبنسبة

االقل الدواء وكان %  ١٣% والكوليستين بنسبة  ١٩ بنسبة
-الجنتامايسين ھذه األدوية ھو مركب استخداما من بين

 .%٤وبنسبة  الدوكسيسايكلين
 Routes of administration وكانت معظم طرق االعطاء

لألدوية سابقة الذكر ھو عن طريق الحقن العضلي 
Intramuscular  والحقن الوريديIntravenous  والحقن داخل

  .Intramammaryالضرع 
فانه يوضح معظم االمراض الجرثومية وعدد  ٤اما الجدول 

الماعز والدواجن الواردة - الحاالت المرضية من االبقار، األغنام
ى المستشفى البيطري التعليمي في محافظة كركوك والتي تم ال

  جمعھا طول فترة الدراسة.
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  كركوكمحافظة في  التعليمي في المستشفى البيطريالدواجن  لعالجاالدوية المضادة للجراثيم المستخدمة  :٣ ولالجد
  

  (%) مئويةالنسبة ال  عدد مرات االستخدام  المضاد للجراثيم وتركيزه المستخدم الدواء
  ٣٦  ٩٢ %) ١٠الدوكسيسايكلين (-وحدة دولية/غم) ١,٢٠٠الكوليستين (
  ٢٨  ٧٤  %) ٢٠التايلوسين (

  ١٩  ٤٩ %) ٢٠اإلنروفلوكساسين (
  ١٣  ٣٣  وحدة دولية/غم) ٤,٨٠٠الكوليستين (

  ٤  ١١  %) ٢٠الدوكسيسايكلين (-%) ٢٠الجنتامايسين (
  ١٠٠  ٢٥٩  المجموع الكلي

  
- االمراض الجرثومية في االبقار، األغناممعظم  :٤ الجدول

الماعز والدواجن الواردة الى المستشفى البيطري التعليمي في 
  محافظة كركوك

 
عدد   نوع الحيوان

  الحاالت
 األمراض الجرثوميةأعلى 

  المسجلة
التھاب  ،Pneumoniaذات الرئة   ٤٢  األبقار

التھاب و Mastitisالضرع 
   Enteritisاالمعاء 

 التھاب االمعاء ،ذات الرئة  ٣٧  الماعز- األغنام
  التھاب الضرعو

التھاب القصبات الھوائية   ٢٥٩  الدواجن
Bronchitis،  الجھاز مرض

 Chronicالمزمن  التنفسي
Respiratory Disease (CRD) 

التھاب الحويصالت الھوائية و
Air sacculitis

  
  المناقشة

 
 المئوية نسبالاوضحت ھذه الدراسة جوانب عديدة منھا 

تم استخدامھا في المستشفى التي المضادة للجراثيم  لألدوية
كركوك وايضا اعداد الحيوانات  محافظة في التعليمي البيطري

النتائج  اظھرتوقد  ھذه األدويةالتي استدعى عالجھا استخدام 
تفاوتا في االدوية المستخدمة وايضا تغلب وسيادة بعض انواع 

ستخدام والتي كانت صحيحة في بعض االدوية من ناحية اال
االحيان بسبب ان المنطقة يسود عليھا طابع موحد من االمراض 

بنسبة كاملة  التأكدوكانت خاطئة في بعض االحيان من ناحية عدم 
ماھية المسبب المرضي واعطاء ادوية واسعة الطيف بديال عن 

 ليةحقال حيواناتالمن  فصائل أربعالدراسة ھذه ذلك وقد تناولت 
موضوع الدراسة كون لي الماعز والدواجن، االغنام، االبقار وھي

 .أكثر شموال
البحث  مدةرت النتائج التي تم الحصول عليھا اثناء ظھوقد ا

نات المصابة تم % من الحيوا ٢٦ان نسبة  لألبقار لمتابعةوا
 ،الشتاءالصيف او في  مدةتراسايكلين سواء في اعطاؤھا االوكسيت

 Bacteriostatic لجراثيمنمو اتتراسايكلين مثبط لكسياالو اذ يعتبر
وواسع  Bactericidal للجراثيمغير قاتل  (في الجرع القليلة)

- ١٠السالبة والموجبة الكرام (الطيف ضد عدد كبير من الجراثيم 
١٣(.  

اعليته في % ف ٢٠تراسايكلين بتركيز وقد اثبت االوكسيت
التناسلي  الجھاز ،الجھاز الھضمي، اصابات الجھاز التنفسي

اعطاؤه اذ لوحظ ) ١٠(ية بالدم في االبقار واالصابات السم البولي
للمستشفى  تأتيبكثرة في عالج مختلف الحاالت التي كانت 

ولكن ھذا االعطاء ال يمكن ان يكون دقيقا بنسبة التعليمي البيطري 
ار فحص الحساسية واعطائه لحاالت كاملة دائما لعدم توفر اختب

عدم قتلھا وتوليد مقاومة سبب في تثبيط الجرثومة وما تترب
ھذا  كفاءة تقليلمما يؤدي فيما بعد الى  ي المستقبلف للجراثيم

بينما من الممكن  )١٢( المضاد وخلق مقاومة للجراثيم ضده
يتم في ھذه  اذمضادة اخرى وتجنب ھذه الحالة  استخدام ادوية

 Synergismالدوائي  التآزراالدوية استغالل ظاھرة 
(Potentiation) ستربتومايسينال-مثل مركب البنسلين المعروفة 

)١٠(. 
نيومايسين في حاالت ال-اللينكومايسينمركب تم استخدام و 

التھاب الضرع حيث اثبت فاعليته ويعتبر من ادوية الخيار االول 
First choice على جميع الجراثيم  اتأثيرھملرا ظفي ھذه الحاالت ن

كما استخدم  ان تسبب التھاب الضرعالتي من شانھا 
 ألنواعفي االبقار ويعتبر واسع الطيف قاتال االموكسيسيلين ايضا 

كثيرة من الجراثيم ومستخدم بكثرة بعد العمليات الجراحية 
Postoperative  معروف او عندما ال يوجد مسبب جرثومي

احبة لقلة للمرض ولكن كوقاية من االصابات الثانوية المص
التايلوسين االقل استخداما كان بينما  ة المتولدة ضدهالمقاوم

 جدا في حاالت االصابات التنفسية بالرغم من انه يعد فعال
اكثر الحاالت التي سجلت مصابة لوحظ أن  )، اذ١٠،١٢،١٣(

تھا معالج تتمون يتستوجب استخدام التايلوستنفسية  بأمراض
 .باستخدام االوكسيتتراسايكلين

تقدما في األغنام والماعز تراسايكلين كسيتسجل استخدام االو
كانت و المستخدمة األدوية المضادة للجراثيمواضحا مقارنة ببقية 

% وكانت الحاالت التي تمت معالجتھا  ٥٧نسبة استخدامه 
ال تحتم استخدامه فقط بل من  معظمھاباالوكسيتيتراسايكلين 

في في ي ألنهالممكن استخدام مضادات اخرى ولكن تم استخدامه 
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والتي  فيھا الغرض في معالجة الحاالت المشكوكبعض االحيان ب
عزل الجراثيم  وأمنھا سواء بالفحوصات المختبرية  التأكدلم يتم 

ستخدامه من اجل التسمين وزيادة وزن وايضا الن السائد ھو ا
لحيوان ولكن ھذا تطبيق خاطئ بنسبة كبيرة حيث انه سيتسبب ا

في لحوم االغنام  Drug residueدواء الثماالت  بتجمع بالتأكيد
تؤثر بصورة مباشرة على ووالماعز والتي يستھلكھا االنسان 

التي  Resistanceصحته من خالل توليد مقاومة لدى الجراثيم 
خلق مقاومة للجراثيم ضد وايضا  الدواءتصيب االنسان ضد ھذا 

وبمرور الوقت سيصبح غير في الحيوان تراسايكلين االوكسيت
 ويستوجب تطوير جيل جديد بالمقابلفي عالج الجراثيم  فعال

)١١،١٤(. 
تم استخدامه ايضا بكميات لترايميثوبريم فدواء ااما بالنسبة ل

واسع الطيف يمكن استغالل  جراثيمجيدة على اعتباره مثبطا لل
ھذه الخاصية ولكن في الوقت نفسه فان الترايميثوبريم يفضل 

خاصية ال ينتج عنھماايد والذي موعة السلفوناماستخدامه مع مج
 جراثيمقاتل للما تأثيرھوتجعل  مازيد من فاعليتھتآزرية التي تال
)١٠(.   

ولكن في االغنام والماعز االموكسيسيلين كما تم استخدام 
االقل استخداما وھذا امر  الجينتامايسينبنسبة محدودة بينما كان 

عالجي لا ؤشرمالرا لسمية ھذا المركب حيث يكون ظنطبيعي 
Therapeutic index  فيه قليل جدا اي ان الفرق بين الجرعة
ضئيل جدا وقد استخدم في عالج  السامةالمعالجة والجرعة 

 .)١٠،١٥جراثيم (فقط مثل حاالت التسمم بالالحاالت الحرجة 
االكبر من ناحية الحاالت المعالجة في  جزءالدواجن كان لھا ال

حقول الدواجن في  لكثرة ركوكي كفالتعليمي  البيطريالمستشفى 
زھيد مصدر لحوم بارھا مصدر دخل جيد للمربي واعتالمنطقة و
دوية كان اعلى االوللمستھلك مقارنة ببقية اللحوم االخرى  بالنسبة

-مركب الدوكسيسايكلين المستخدمة ھو ة للجراثيممضادال
يعتبر الدوكسيسايكلين مثبطا  اذ%  ٣٦الكوليستين وبنسبة 

 Gramرام كموجبة ال و اسع الطيف ضد الجراثيم سالبةو جراثيملل
positive ر مضادا قاتال للجراثيم الكوليستين يعتب فضال عن ان
ة على عادعمله يؤدي الكوليستين و Gram negativeرام كسالبة ال

بينما يستخدم فيه وذلك لقلة امتصاصه الجھاز الھضمي 
سي ولھذا يعد الدوكسيسايكلين في معالجة امراض الجھاز التنف

استخدامه مناسبا في معالجة كثير من الحاالت المرضية التي 
تصيب الجھازين التنفسي والھضمي ببعض الجراثيم الحساسة 

 ).٤،١٢،١٦( لھذين المضادين
% للسيطرة  ٢٨بنسبة في الدواجن تم استخدام التايلوسين 

 Necrotic على معدل الوفيات الناجمة عن التھاب األمعاء الناخر
enteritis  أمراض الجھاز التنفسي وايضا كعامل مساعد في عالج
  ). ١٠،١٧(في الدجاج الالحم المزمن 

% ١٩بنسبة في الدواجن االنروفلوكساسين وتم استخدام 
والذي يعتبر من المضادات واسعة الطيف ضد العديد من الجراثيم 

ويستخدم  DNA صنيع الحامض النوويويعمل عن طريق تثبيط ت
تيفوئيد  ،مثل الرشحالمرضية ج العديد من الحاالت في عال

من االمراض الشائعة في الدواجن وغيرھا  السالمونيال، الطيور
يعتبر مضاد جرثومي اذ  % ١٣الكوليستين بنسبة بينما استخدم 

ذو فعالية جيدة ضد العديد من مسببات االمراض الجرثومية 
را لعدم تولد ظامنا نوخصوصا التي تصيب الجھاز الھضمي ويعد 

   .مقاومة تذكر ضدة من قبل الجراثيم
جن ھو مركب في الدوااالقل استخداما الدواء وكان 

% فالدوكسيسايكلين  ٤الدوكسيسايكلين وبنسبة - الجينتامايسين
بينما ج حاالت اصابات الجھاز التنفسي في عالمفيد يعتبر 

 الجھاز الھضمياصابة الجينتامايسين يستخدم لعالج حاالت 
)١٠،١٨،١٩.(  

للمستشفى البيطري التعليمي ھذه الدراسة المسحية نتائج ر تشي
في محافظة كركوك الى استخدام االوكسيتتراسايكلين بكثرة في 

تبعا لتجارب عملية وعلمية بحثية سابقة الحيوانات المختلفة و
لما يمتلكه ھذا ستريبتومايسين ال-البنسلينمركب ننصح باستخدام 
فضال عن تآزري ضد معظم الجراثيم المقاومة  المركب من تأثير

األدوية المضادة اختبار فحص الحساسية قبل استخدام  استخدام
  .للجراثيم

 مدةونود ان ننوه الى ضرورة االستخدام العلمي األمثل ل
التي يستغرقھا  مدةلا اعطاء الدواء المضاد للجراثيم واالنتباه الى

بل حلب ھذه الحيوانات او من جسم الحيوانات قالدواء لالنسحاب 
ذبحھا لكي ال تتطور المقاومة الجرثومية ضد ھذه األدوية 

 .مستقبال
  

  الشكر والتقدير
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