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اال�ستخدام ال�سريري للم�ضادات احليوية عن طريق الفم
يف احلافريات زوجية الأ�صابع يف حدائق احليوان
ت .باوت�س  ،1ج .فورن�س� ،أ .فورن�س
1جمعية علم احليوان الربيطانية – حديقة حيوان وب�سنيد ،بجفور�شاير ،اململكة املتحدة،
بريد �إلكرتوين tim.bouts@zsl.org
�إن ا�ستخدام امل�ضادات احليوية عن طريق الفم للحيوانات املجرتة حمدود ب�سبب الآثار ال�ضارة للعقارات على القناة
املِعد ّية – الأمعائية� .إال �أنه قد يكون الطريقة الوحيدة لتقدمي امل�ضادات احليوية للقطعان الكبرية من احليوانات
احلافرية .ي�صف هذا البحث اال�ستخدام العملي للم�ضادات احليوية عن طريق الفم ملواجهة بع�ض الأمرا�ض املعدية.
احلالة  :1حدثت زيادة يف حاالت الوفاة يف قطيع من  7,000من غزالن الرمي )(Gazella subgutturosa marica

الطليقة يف الإمارات العربية املتحدة .و�أظهر الفح�ص التايل للموت انتفاخا اجرتاريا والتهابا بائغيا عاما يف الأمعاء� .أكدت
احلاط َمة (بلطاخات مبا�شرة ووجود مواد �سمية) ،وت ََذي ُفنُ الد َِّم ا ِمل َع ِو ُّي ا َمل ْن َ�ش�أ ،وال َق ْو ُل ْو ِن َّي ُة
التحاليل املخربية وجود امل َِط ِّث َّي ُة
ِ
ياحة .وحيث �أن هذا الو�ضع ا َمل َر�ضي قد اعترب متعدد العوامل فقد مت تطبيق تغيريات يف التغذية والإدارة �صممت
ا ِمل ْر َ
بهدف تخفي�ض اجلهد .عوجلت جميع احليوانات مب�سحوق �أموك�سيلني )(Amoxicillin 100%®, Bloom Pharma, Egypt
بجرعات يومية  10جمم/كجم خلم�سة �أيام .مت خلط الأموك�سيلني مع زيت نباتي يدويا يف هيئة حبيبات .وقد اختري
احلاط َمة واعتمادا على احل�سا�سية املخربية لـ �إي .كويل .انخف�ضت حاالت الإ�سهال
الأموك�سيلني وفق اخلربة لعالج للمِ َط ِّث َّي ُة ِ
�أثناء العالج وعادت حاالت املوت �إىل ال�صفر بعد � 4أيام من توقفه .وقد يكون تغيري الإدارة وحت�سن الطق�س قد �ساهما
ب�شكل كبري يف �شفاء الغزالن.
احلالة  :2عانت جمموعة من غزالن الرمي يف الإمارات العربية املتحدة من ارتفاع غري عادي يف موت حديثي الوالدة،
و�أظهرت الفحو�ص التالية للموت �أن ِمعد احلمالن كانت فارغة .وارتفع معدل وفيات الإناث بعد ثالثة �أيام ب�سبب التهاب
الثدي العنقودي .وقد اعتقد �أنه قد تكون هناك حاالت مرتفعة من التهاب الثدي دوين ال�سريري يف القطيع ت�ؤثر يف �إنتاج
الأمهات للحليب .مت العالج على � 5أيام با�ستخدام ترمييتوبرمي ( 6جمم /كجم بوزن اجل�سم) وال�سلفا (20جمم/كجم
بوزن اجل�سم) ،ومزج م�سحوق ) (Tromexin®, Invesa, Spainمع زيت نباتي يدويا مع مقدار خمف�ض من احلبيبات.
انخف�ضت وفيات احلمالن ب�شكل بالغ ومل تظهر الفحو�ص التالية للموت �أي حاالت التهاب للثدي �أو �أي م�شاكل معدية-
معوية .ا�ستخدم نف�س �أ�سلوب العالج بنجاح مع جمموعة من البقر الوح�شي ( (Hippotragus niger) )15 = nوالغنم
الأ�صفهانية ( (Ovis gmelini isphahonica) )250 = nلعالج داء الأكريات.

احلالة  :3ظهر يف جمموعة من غزال الرمي (،)10000=n
و  3,000من الغزال العربي (الآدمي) يف الإمارات العربية
املتحدة ارتفاع مفاجئ يف حاالت الوفاة مع عوار�ض تنف�سية
حادة� .أظهر الفح�ص التايل للموت وجود اعتالل كبدي املن�ش�أ يف
الرئات ،و�سائل جنبي �أحمر/بني ،والتهاب جنبة فربيني �شديد
(ال�شكل � .)1أكد الفح�ص املخربي وجود التهاب املاعز الرئوي
اجلنبي املعدي ) .(CCPPوقد تردد امل�ؤلفون يف تقدمي العالج
لأن معاجلة  CCPPقد ت�ؤدي لإنتاج حيوانات ناقلة للمر�ض،
لكن العدد الكبري من حاالت الوفاة واالفتقار �إىل �أي �إجراءات
�أخرى لل�سيطرة ،كالتطعيم مثال ،يف حينه حفزهم لبدء املعاجلة
با�ستخدام حملول �إنروفلوك�ساكني (Enrofloxacin 10%®,
)15  Science laboratories, Iranجمم/كجم بالوزن فمويا
عن طريق ماء ال�شرب خلم�سة �أيام .لكن الوفيات انخف�ضت
ب�شكل م�ؤقت بعد العالج ،ولذا انتقلنا �إىل ا�ستخدام م�سحوق
دوك�سي�سايكلني )(Doxycyclin 50%®, Al Effat trading, Egypt
10جمم/كجم يوميا خلم�سة �أيام خملوطا باحلبيبات.
وقد اختري دوك�سي�سايكلني اعتمادا على تقرير عن ا�ستعماله مع
احليوانات املجرتة يف حديقة حيوان �سان دييجو (Sudderland,
) .2007, unpublished dataكما �أن دوك�سي�سايكلني ي�ستخدم
�أي�ضا لعالج ا َملفْطو َرة يف الطيور الداجنة .وهنا �أي�ضا لوحظ
حت�سن م�ؤقت .ومل ت�سجل �أي م�شاكل ِمعدية-معوية .مت �إعطاء
مزيج من دوك�سي�سايكلني (Doxycyclin 50%®, Al Effat
)10 trading, Egyptجمم/كجم بالوزن وم�سحوق تايلو�سني
)10 (Tylosin 100%®, Bloom pharma, Egyptحمم/كجم
مع الغذاء ملدة  14يوما� .أ�ضيف تايلو�سني فقط لفاعليته �ضد
املفطورة .انخف�ض معدل الوفيات خالل � 24ساعة وبلغ معدال
مقبوال يف ثالث �أيام العالج.

النتائج واملناق�شة
يف كل احلاالت ،كان �إعطاء الأدوية فمويا هو الأ�سلوب الوحيد
املمكن للعالج ب�سبب الأحجام الكبرية للحظائر والقطعان.
يف�ضل ا�ستخدام العالج عن طريق الطعام على املاء لأنه يتيح
ح�ساب اجلرعات ب�شكل �أ�سهل ول�سهولة مراقبة ا�ستهالك
الطعام ،كما �أن الأنواع ال�صحراوية ال ت�شرب كميات كبرية من
املاء .يف حالتني من الثالثة �أظهر ا�ستخدام امل�ضادات احليوية
نتائج ايجابية يف �صحة القطيع ،وقد يكون للتغيريات يف الإدارة
يف حالة واحدة ت�أثري يفوق �أثر العالج بامل�ضادات احليوية.

ال�شكل  :1التجويف ال�صدري لغزال رمي م�صاب بالتهاب املاعز الرئوي-اجلنبي املعدي يظهر اعتالل كبدي املن�ش�أ يف الرئة ،و�سائل
جنبي �أحمر/بني يف التجويف ال�صدري ،والتهاب جنبة فربيني �شديد( .احلقوق تمِ باوت�س).
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�إ�ضافة لذلك ،ومن الناحية املِعدية  -الأمعائية ،مل يكن لأي من
امل�ضادات احليوية امل�ستخدمة �أي �آثار جانبية� ،أو كان لها �آثار
جانبية �ضئيلة .ي�شعر امل�ؤلفون �أن املعاجلة الفموية بامل�ضادات
احليوية باجلرعات امل�ستخدمة يف هذه احلاالت قد تكون بديال
�آمنا ملعاجلة القطعان الكبرية من املجرتّات يف حدائق احليوان
�أو يف حدائق احلياة الربية .لكن ،ولأن هناك دائما خماطر
يف �إعطاء امل�ضادات احليوية فمويا للحيوانات املجرتة ،ف�إنه
من الأف�ضل القيام بالت�أكد خمربيا من عامل املر�ض واختبار
احل�سا�سية قبل اختيار العامل العالجي.

