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الخالصة

%ٕٓ ٖ ) يوما بالمضاد الحيوي االريثرومايسين بتركيزٜ – ٖٚ ( تم معاممة فروج المحم عن طريق ماء الشرب لمدة (ٖ) أيام وبعمر

 ( فيHPLC  واظيرت نتائج متبقيات االريثرومايسين والمقدرة بجياز، بحيث اخذ جميع الفروج الجرعة نفسيا من المضاد الحيوي
 ٕٗ و ٗٗ ) يوما بعد الجزر في عضالت، ٗٓ ( مختبرات الشركة العامة لمبيطرة في بغداد بعد استخالص العينات من قبمنا) بعمر
،ppb )ٖٔٓٓٓ ٖ وٜٓٓٓ ، ٙٓٓٓٓ(  وفي عضالت الفخذ، ppb ) ٖٙٓٓٓ  ٓٓٓ٘ٗ و،ٙ٘ٓٓٓ ( الصدر التراكيز التالية

 وبعد استعمال المعامالت الح اررية المختمفة عمى االنسجة اعاله تبين ان اعمى تحطم. ppb )ٔٛٓٓٓ ٕ وٙٓٓٓ ، ٗٚٓٓٓ( وبالكبــــــــد
)ٕٓ(  بالمايكروويف تحت ٓ٘ٔ ْم ولمدةppb ) ٘ٓٓٓ ليذا المتبقي في عضالت الصدر في عمر (ٓٗ و ٕٗ ) يوما ىو ( ٓٓٓٓٔ و
 وان اعمى تحطم ليذا المتبقي في. ) دقيقةٛٓ( ٔ) ْم ولمدةٛٓ(  بالشوي بالفرن تحتppb )ٖ٘ٓٓ( دقيقة وفي عمر (ٗٗ) يوما ىو

 وفي عمر، ) دقيقةٛٓ( ٔ) ْم ولمدةٛٓ(  بالشوي بالفرن تحتppb ) ٔ٘ٓٓ عضالت الفخذ بعمر ( ٓٗ و ٕٗ ) يوما ىو (ٓٓٓ٘ و
 في حين كان اعمى تحطم ليذا المتبقي في االكباد في،  بالمايكروويف تحت ٓ٘ٔ ْم ولمدة (ٕٓ) دقيقةppb )ٕٔٓٓ( (ٗٗ) يوما ىو
 وجميع ىذا.  بالمايكروويف تحت ٓ٘ٔ ْم ولمدة (ٕٓ) دقيقةppb ) ٖٓٓٓ  ٓٓٓٗ و، ٘ٓٓٓ (  ٕٗ و ٗٗ) يوما ىـ ـ ـو، ٗٓ( عمر
 ) لالريثرومايسين والتي وضعتيا الوكالةMRL ( Maximum Residue Limitالنتائج كانت أعمى بكثير من حدود المتبقيات القصوى

)ٕٔ٘(  وفي االكبادppb)ٕٔ٘–ٔٓٓ(  عضالت الفخذ، ppb)ٕٔ٘–ٔٓٓ(  في عضالت الصدر:ٕٓٓ وىي كاالتيٙ االوربية في
. ppb
 انسجة فروج المحم،  االريثرومايسين،  الطبخ:الكممات المفتاحية

Abstract
Treated the broilers via drinking water for a period of (3) days in age (37–39) days by
Erythromycin antibiotic which was concentrated 20% , that taking the broilers same does from this
Erythromycin .
The appearance results of Erythromycin – residues after slaughtering using HPLC system in
general veterinary company laprotories in Baghdad after doing the dry samples by our done in ages (40 ,
42 & 44) days after slaughtering in Breast muscles , the following concentrations ( 65000 , 45000 &
36000) ppb , and in Thigh muscles ( 60000 , 39000 & 31000 ) ppb , and in Livers ( 47000 , 26000 &
18000 ) ppb .
After using the different cooking processes methods on above tissues appeareg in ages (40 & 42)
days was ( 10000 & 5000 ) ppb by Microwaving under 150 C0 for a period (20) minutes & in (44) day
was (3500) ppb by Roasting in oven under (180) C 0 for a period (80) minutes . And the highest destroied
of this residue in Thigh muscles in ages (40 &42 ) day was (5000 & 1500) ppb by Roasting in oven
under (180) C0 for a period (80) minutes , & in age (44) day was (1200) ppb by Microwaving under 150
C0 for a period (20) minutes , while the highest destroied of this residue in Livers in ages (40 , 42 & 44)
days was (5000 , 4000 & 3000 ) ppb by Microwaving under 150 C0 for a period (20) minutes .
All these results were much more from Maximum Residue Limit ( MRL ) of Erythromycin
which put by European Agency in 2006 as follow :In Breast muscles
( 100 – 125 ) ppb
In Thigh muscles
( 100 – 125 ) ppb
In Livers
( 125 ) ppb
Key words: Cooking , Erythromycin , Broilers tissues
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المقدمة
المضادات الحيوية ىي مواد عضوية تنتجيا الكائنات الدقيقة ( كالبكتريا والفطريات ) اثناء نموىا  ،وىي قادرة
بتركيز منخفض أن تقتل او تُثبط نمو الكائنات الدقيقة غير الكائنات التي انتجتيا  ،فتسبب اضط اربا في ايضيا او
تؤدي الى تمفياSplete Heidi, et al , (2006) , Robert Berkow, et al , (1999) .
ان االستخدام الصحيح لممضادات الحيوية من حيث الجرعة الصحيحة وااللتزام بمدة السماح قبل الجزر

الستخدامو كمضاد حيوي يؤدي الى زيادة االنتاجية من لحوم الدواجن  ،كذلك يؤدي الى سالمة صحة المستيمك

بسبب خمو لحوم الدجاج المنتج من متبقيات المضادات الحيوية قدر االمكان  Albendi, et al , (2000) .يعد
المضاد الحيوي االريثرومايسين احد المضادات الحيوية الموقفة لتكاثر البكتريا ،BacterioStatic antibiotics

تاثير عمى ايقاف النمو البكتيري وذلك بمنع التخميق الحيوي لبروتينات الخمية البكتيرية وكذلك احماضيا
ا
حيث ان لو

النووية (عالم .)ٕٓٓ٘ ،وتصنيف ىذا المضاد الحيوي بحسب مدى تاثيره الحيوي فانو يصنف كونو ذا طيف واسع

اي ان لو تاثي ار ضد البكتريا الموجبة والبكتريا السالبة لصبغة كرام .ويعد ىذا المضاد الحيوي من مجموعة
الماكرواليدز Macrolids

والتي تضم -:االريثرومايسين  ،السايبرامايسين ،اولينادومايسين والتايموسين .ومن

الجدير بالذكر ان مدة االمان الستخدامو في معالجة الدواجن قبل الجزر ىي (ٗٔ) يوما ( .عالم )ٕٓٓ٘ ،

ان متبقيات المضادات الحيوية في المنتجات الحيوانية المختمفة خطرة عمى صحة المستيمك لما تسببو من
مخاطر  ،لذلك درست لجنة ( Swann )ٜٔٚٙتمك المخاطر ولخصتيا بما ياتي -:
ٔ .التفاعالت السمية وىي  :أ -التسمم المباشر  .ب -الحاالت السرطانية .
ٕ .تفاعالت الحساسية .

ٖ .المقاومة البكتيرية لممضادات الحيوية .

ٔ .أ -التسمم المباشر  :لوحظ ان استعمال المضاد الحيوي االريثرومايسين لمدة (ٗٔ) يوما قد يسبب بتحطيم
انسجة الكمية  ،وحصول اضطرابات في المعدة واالمعاء ) . Garrod, et al , (1973وتم التاكيد عمى ان

استعمال المضادات الحيوية لمدة طويمة يمكن ان يتسبب في حدوث تاثيرات سمية عمى مستوى الخمية ومن
ثم االنسجة فاالعضاء وقد تنتيي بحدوث السرطانات او التشوىات الخمقية ). Hudde, et al , (1978

ب-حدوث حاالت سرطانية  :الحظ ) Hudde, et al , (1978ان المتبقيات ليا فعالية مسرطنة لالنسان .

ٕ .تفاعالت الحساسية  :يعتمد تاثير المتبقيات عمى عوامل عدة وىي  -:مقدار الجرعة  ،طريقة اعطاء الدواء،
طول مدة التعرض لمدواء وفروقات فردية لدى االشخاص تعتمد عمى الجنس والعمر ). Reith, (1969

تصنف التأثيرات الثانوية التي تنجم عن المضادات الحيوية نفسيا الى حساسية وسمية ومتنوعة  ،ولبيئة المريض

أثر كبير في ذلك اذ غالبا ما تالحظ الحساسية في اكثر من مضاد حيوي من مجموعة واحدة .
ٌ
ٖ .مقاومة الجراثيم لممضادات الحيوية  :ان قابمية البكتريا عمى مقاومة المضادات الحيوية معروفة منذ زمن بعيد،
ولكن بدات تبرز عمى شكل اكثر وضوحا في السنين االخيرة  ،إذ أن معدل مقاومة البكتريا لممضادات الحيوية

اصبح بازدياد . Van Houweling, )ٜٔٚٛ ( .

C37H67NO13

شكل( )1يبين التركيب الكيميائي لالريثرومايسين

عدد ذرات الكاربون في هذا المضاد الحيوي = C37
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ان متبقيات االريثرومايسين في االنسجة المختمفة من جسم فروج المحم تنخفض انخفاضا طفيفا وذلك لصعوبة تحطم

متبقياتو حتى في حالة تعرضو لممعامالت الح اررية المختمفة لفترة طويمة (المايكروويف ،الشوي بالفرن والسمق)  ،وقد

يعود السبب الى وجـ ـود اليياكل الكاربوني ـ ـة الكثيرة فـي تركيبـ ـ ـو الكيميائ ـي (عدد ذرات الكاربون = )ٖٚوكبر كتمتو
الجزئية حيث ان التركيب الكيميائي لالريثرومايسين ىو  C37H67NO13وان كتمتو الجزئية ىي ٖ ٖٖٚ.ٜمول/غم
. Mahesh Wain (2007 ), Erythromycin Retrived (2008) .

وبالمقارنة بعدد ذرات الكاربون في السايبروفموكساسين ( )ٔٚوالدوكسي سايكمين ( )ٔٛعمى سبيل المثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال

(حيث يكون تحطم متبقياتيا سريعا باستعمال المعامالت الح اررية المختمفة)

وبالتالي يكون عدد المستقبالت

 Receptorsكثيرة في المضاد الحيوي االريثرومايسين ،وىذه المستقبالت تُعد روابط بروتينية مما ليا األثر الكبير
في عدم تحطم الجزء االكبر من متبقيات ىذا المضاد الحيوي ،لذا فيو يسبب مخاطر جسيمة لالنسان بعد تناولو
منتجات فروج المحم ،وىذا مايفسر تحذير الشركات المصنعة الدوية الدواجن بالنسبة لممضاد الحيوي االريثرومايسين

بخصوص عدم جواز استعمال االريثرومايسين في قطعان الدواجن المنتجة لبيض المائدة والمعد لالستيالك البشري

الن مدة االمان ليذا المضاد الحيوي طويمة نسبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيا ( ٗٔ يوما) ،فضال عن العدد الكبير من اليياكل الكاربونية
التي يحتوييا تركيبو الكيميائي والتي ذكرناىا اعاله  ،مما يجعل متبقيات االريثرومايسين

تبقى في البيض

المخصص لالستيالك البشري ،واليمكن ان تتحطم ىذه المتبقيات في حالة قمي او سمق البيض لمدة (ٕ – ٘)

دقائق ،النو يالحظ من الدراسات ان متبقيات االريثرومايسين في االنسجة المختمفـ ـ ــة (عضالت الصدر ،عضالت

الفخذ واالكباد) تكون عالية جدا وتقدر بالمميغرامات وليس بالمايكروغرامات  /كغم عمى الرغم من استعمال درجات
ح اررة عالية تصل حتى الـ ـى (ْٓ )ٔٛم ،واستعمال مدد زمنية طويمة تصل حتى الى (ٓ )ٛدقيقة  ،واخي ار لم نحصل
عمى نتيجة حسنة  ،مع العمم ان المضاد الحيوي االريثرومايسين ُيستخدم في الحاالت البكتيرية الكثيرة التي تصيب

االنسان مما يعرضو الى مخاطر جمة لذا جاءت ىذه الدراسة لبيان متبقيات المضاد الحيوي (االريثرومايسين) في
انسجة الجسم المختمفة من فروج المحم (عضالت الصدر ،عضالت الفخذ واالكباد) .

المواد وطرائق العمل

استخدمت في ىذه الدراسة (٘ٓٔ) فروج لحم من نوع (روز بمجيكي) بعد ان تمت تربيتيا لممدة من
ٔ ٕٖٓٔ/ٔٔ/ولغاية ٘ٔ ٕٖٓٔ/ٕٔ/بظروف قياسية فيما يخص التيوية الجيدة وتطبيق برنامج الح اررة  ،وتغذيتيا
عمى عميقة متزنة بخصوص حساب نسبة البروتين وكمية الطاقة في العالئق الثالثة ( البادىء والنمو والناىي).

وأعطيت عمف لفروج المحم بواقع (٘ )ٖ.كغم/طير في مدة التربية  ،وقد حصمنا عمى معدل وزن لممرحمة العمرية
األولى ( ٓٓٔ )ٕ.كغم ولممرحمة العمرية الثانية (ٕٓ٘ )ٕ.كغم ولممرحمة العمريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الثالث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة (ٕ٘ٗ )ٕ.كغم .

ُعومل فروج المحم اعاله والموضوعو في حزة معزولة بالمضاد الحيوي االريثرومايسين بتركيزٕٓ %وبجرعة (ٔ)غم
لكل (ٔ) لتر ماء ولمدة (ٖ) ايام بعمر ( )ٖٜ-ٖٚيوما .
وقد تم جزر فروح المحم اعاله عمى ( ٖ ) مراحل بواقع ٖ٘ من فروج المحم لكل قفص في كل مرحمة عمرية وكما

يمي:

المرحمة العمرية األولى  /في عمر ( ٓٗ ) يوما  ،المرحمة العمرية الثانية في عمر ( ٕٗ ) يوما والمرحمة العمرية
الثالثة في عمر (ٗٗ) يوما .

وتتمخص طريقة تقدير متبقيات المضاد الحيوي االريثرومايسين بالشكل التالي -:

ٔ .تم وزن ( ٓٔ ) غم لكل من عضالت الصدر  ،عضالت الفخذ  ،االكباد .

ٕ .وضعت العينة في ىاون خزفي واضيف الييا (ٓٔ) مل من الكحول االثيمي المطمق (االيثانول)
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ٖ .سحنت وذوبت العينات في االيثانول .

ٗ .بعدىا وضعت ىذه العينات في انابيب اختبار في جياز الطرد المركزي وبسرعة(ٓٓٓ)ٚدورة /دقيقة لمدة
(ٓٔ) دقائق.

٘ .سحبت الطبقة الطافية (الراشح) ووضعت في انبوبة اختبار من اجل تجفيفيا في فرن التجفيف تحت
التفريغ  Vacum Druing Ovenلحين التجفيف وتحت درجة (ٓٗ) ْم .
 .ٙأُضيف ٕ ٓ.مل ميثانول الى الرواسب المتبقية المجففة الموضوعة في انابيب االختبار المرقمة  ،لكي
يكون جاى از لمقراءة باستخدام جياز . HPLC

ضر المحمول القياسي بخمط ٔ ٓ.غم من المسحوق النقي من االريثرومايسين مع (ٗ) مل م ـ ـ ـ ــن
 .ٚو ُح ّ
). Al-Mostafa, et al (2000
الميثانـ ـ ـ ــول .
 .ٛتم تقدير متبقيات المضاد الحيوي ( االريثرومايسين ) باستعمال . HPLC

تحديد تراكيز متبقيات المضاد الحيوي (االريثرومايسين) بجهاز HPLC
اختيرت ثالثة نماذج من كل من مستخمصات عضالت الصدر  ،عضالت الفخذ واالكباد  ،وارسمت مبردة
داخل انابيب اختبار معقمة الى مديرية قسم المختبرات التابعة لمشركة العامة لمبيطرة  ،لغرض الكشف عمييا بجياز
 . HPLCحدد نوع العمود  ، supel cosil (LC) 18mm ، 5um ، 15cm × ٗ.ٙ Columnإذ تم الكشف
عن االريثرومايسين بطول موجي  Wave lengthقدره ٘ ٕٚنانوميتر  ،وتم تييئة العازل  Bufferباذابة ٕٛ.

غرام من فوسفات الصوديوم احادية القاعدة الى  50مل من االسيتونايترل  Acetonitrilلتييئة الطور المتحرك
 ، Mobile Phaseوكان وقت االحتباس  Retention timeىو دقيقة واحدة و  ٛٚثانية  ،ومكان معدل

الجريان  Flow rateىو ٔ مل /دقيقة  ،وحجم الحقنة  Volume injectionىو ٕٓ مايكروليتر .

التحميل اإلحصائي
ُنفذت التجربة وفق التصميم العشوائي التام  )CRD) Completely Randomized Designلتجربة عاممية
ٖ× ،ٖ×ٚإذ خصصت (٘ٓٔ) فروج لحم ليذه التجربة،لتقدير المتبقي من المضاد الحيوي -: Erythromycin
وتضمنت التجربة (ٖ) عوامل وىي -:
ٔ .العامل األول  :تضمن نوع المعاممة الح اررية  ،حيث شممت ىذه المعاممة (المايكروويف والشوي والسمق)

ٕ .العامل الثاني  :تضمن مدة المعاممة الح اررية ،حيث شمل ىذا العامل ( ٓٙٓ ، ٗٓ ، ٕٓ , ٔ٘ ،ٔٓ ،
و ٓ ) ٛدقيقة .

ٖ .العامل الثالث  :تضمن ثالثة أنواع من أنسجة جسم الدجاجة حيث شممت (عضالت الصدر  ،عضالت
الفخذ واألكباد) .
أُجريت تمك التجربة بثالث مدد بعد انتياء المعالجة بعمر ( )ٖٜيوما ،بعد جزر (ٖ٘) فروج لحم المعالجة
باالريثرومايسين بعمر ( ٓٗ  ٕٗ ،و ٗٗ ) يوما -:
ُحممت البيانات باستعمال جدول تحميل التباين  ،والمفاضمة بين المتوسطات باستعمال اقل فرق معنوي  LSDعمى
مستوى احتمال ٘ٓ. ٓ.
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إيجاد العالقة بين مدد الجزر والمعاممة الح اررية والنسيج والمفاضمة بينيما باعتماد تحميل االنحدار باستعمال معامل

االنحدار الخطي البسيط واستخراج معامل التحديد  R2لتقدير موثوقية مدد الجزر .

النتائج والمناقشة
يتضح من الجدول رقم(ٔ) نتائج تراكيز متبقيات االريثرومايسين بعد الجزر بالمراحل العمرية الثالثة

(ٕٗ ٗٓ،وٗٗ) يوما ،اي بعد (ٔ ٖ ،و ٘) ايام من انقطاع المعالجة بالمضاد الحيوي االريثرومايسين والتي قدرت
بجياز  HPLCبعد اخذ ثالثة مكررات .
جدول ( )1يبين متبقيات االريثرومايسين في المراحل العمرية الثالثة من الجزر
عمر الفروج

عضالت الصدر ppb

عضالت الفخذ ppb

االكباد ppb

ٓٗ يوما

00666

06666

00666

ٕٗ يوما

00666

00666

00666

ٗٗ يوما

00666

01666

10666

وبعد اجراء المعامالت الح اررية المختمفة ( المايكروويف  ،الشوي بالفرن  ،والسمق ) عمى االنسجة المختمفة من
ذبائج دجاج المحم ( عضالت الصدر  ،عضالت الفخذ واالكباد ) في عمر ( ٓٗ  ٕٗ ،و ٗٗ ) يوما  ،حيث
اظيرت النتائج كما ىو مبين في الجدول (ٕ) .
جدول ( )0يبين تراكيز متبقيات المضاد الحيوي في ( انسجة الجسم المختمفة) بعد المعامالت الحرارية المختمفة
نوع المعاممة

الوقت

تركيز متبقيات المضاد الحيوي ppb

تركيز متبقيات المضاد الحيوي ppb

تركيز متبقيات المضاد الحيوي ppb

( دقيقة)

في عضالت الصدر في عمر

في عضالت الفخذ في عمر

في االكباد في عمر

ٓٗ يوم

ٕٗ يوم

ٗٗ يوم

ٓٗ يوم

ٕٗ يوم

ٗٗ يوم

ٓٗ يوم

ٕٗ يوم

ٗٗ يوم

ٓ

ٓٓٓ٘ٙ

ٓٓٓ٘ٗ

ٖٓٓٓٙ

ٓٓٓٓٙ

ٖٜٓٓٓ

ٖٓٓٓٔ

ٓٓٓٗٚ

ٕٓٓٓٙ

ٓٓٓٔٛ

ٓٔ

ٓٓٓ٘٘

ٕٓٓٓٔ

ٕٓٓٓٛ

ٓٓٓ٘ٗ

ٕٓٓٓٛ

ٕٓٓٓٙ

ٕٜٓٓٓ

ٕٓٓٓٓ

ٓٓٓ٘ٔ

٘ٔ

ٕٓٓٓٚ

ٓٓٓٗٔ

ٜٓٓٓٔ

ٖٓٓٓٗ

ٕٓٓٓٔ

ٓٓٓٔٛ

ٓٓٓٗٔ

ٓٓٓٗٔ

ٓٓٓٛ

ٓٓٓ٘

ٕٓٓٓٔ

ٓٓٓ٘ٔ

ٓٓٓٛ

ٕٓٓٔ

ٓٓٓ٘

ٓٓٓٗ

ٖٓٓٓ

ٓ

ٓٓٓ٘ٙ

ٓٓٓ٘ٗ

ٖٓٓٓٙ

ٓٓٓٓٙ

ٖٜٓٓٓ

ٖٓٓٓٔ

ٓٓٓٗٚ

ٕٓٓٓٙ

ٓٓٓٔٛ

ٓٗ

ٓٓٓٓٙ

ٖٖٓٓٓ

ٕٓٓٓٙ

ٖٕٓٓٓ

ٖٕٓٓٓ

ٕٓٓٓ٘

ٖٓٓٓٔ

ٕٓٓٓٔ

ٓٓٓٔٙ

ْٓ ٔٛم
Roasting

ٓٙ

ٖٓٓٓٗ

ٕٓٓٓٗ

ٕٓٓٓٔ

ٕٓٓٓٔ

ٜٓٓ٘

ٕٓٓٓٔ

ٕٕٓٓٓ

ٓٓٓٔٚ

ٓٓٓٓٔ

ٓٛ

ٕٓٓٓٔ

ٓٓٓٔٚ

ٖٓٓ٘

ٓٓٓ٘

ٓٓ٘ٔ

ٓٓٓٔٙ

ٓٓٓٔٚ

ٜٓٓٓ

ٓٓٓٚ

السمق تحت

ٓ

ٓٓٓ٘ٙ

ٓٓٓ٘ٗ

ٖٓٓٓٙ

ٓٓٓٓٙ

ٖٜٓٓٓ

ٖٓٓٓٔ

ٓٓٓٗٚ

ٕٓٓٓٙ

ٓٓٓٔٛ

ٓٓٔ ْم
Boiling

ٕٓ

ٓٓٓ٘ٙ

ٖٓٓٓٛ

ٕٜٓٓٓ

ٕٓٓٓٗ

ٕٓٓٓٙ

ٕٓٓٓ٘

ٖٖٓٓٓ

ٕٕٓٓٓ

ٓٓٓٗٔ

ٖٓ

ٓٓٓٓٙ

ٕٖٓٓٓ

ٕٓٓٓٓ

ٖٓٓٓٔ

ٓٓٓٔٛ

ٕٓٓٓٔ

ٕٓٓٓٔ

ٓٓٓٔٛ

ٕٓٓٓٔ

ٓٗ

ٓٓٓٓٗ

ٖٕٓٓٓ

ٜٓٓٓ

ٓٓٓٔٛ

ٓٓٓ٘ٔ

ٓٓٓٔٚ

ٓٓٓٔٙ

ٓٓٓٔٔ

ٓٓٓٙ

المايكروويف
(موجات الراديو
القصيرة)
Microwaving
الشوي بالفرن
تحت

ٕٓ

ٓٓٓٓٔ
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وبما إن الوكالة األوربية ) , European Agency,(2006كانت قد حددت في  ٕٓٓٙالحدود القصوى لمتبقيات
االريثرومايسين  MRLSكاالتي -:
في العضالت
في االكباد

ٓٓٔppb ٕٔ٘-
ٓٓٔppb ٕٔ٘-

حيث ان الجدول (ٕ) اعاله يبين تراكيز متبقيات االريثرومايسين في عضالت الصدر بعد المعامالت الح اررية

المختمفة  ،حيث ظير في ىذا الجدول ان اعمى تحطم لمتبقيات ىذا المضاد الحيوي كان (ٓٓٓٓٔ)  ppbبواسطة
جياز المايكروويف ت ولمدة (ٕٓ) دقيقة.

اما في عمر (ٕٗ) يوما فكان اعمى تحطم ليذا المضاد الحيوي ىو (ٓٓٓ٘)  ppbبواسطة جياز

المايكروويف ولفترة (ٕٓ) دقيقة.

في حين في عمر (ٗٗ) يوما وصل اعمى تحطم ليذا المضاد الحيوي الى (ٖٓٓ٘)  ppbبواسطة الشوي

بالفرن تحت (ْٓ )ٔٛم ولمدة (ٓ )ٛدقيقة .
وبمقارنة النتائج اعاله بعد المعامالت الح اررية المختمفة مع الحدود القصوى لمتبقيات االريثرومايسين والتي
حددتيا الوكالة االوربية في عام  ٕٓٓٙيتبين لدينا ان اعمى تحطم لمتبقيات ىذا المضاد الحيوي في عضالت

الصدر

كان (ٓٓٓٓٔ)  ppbاما ان اعمى تحطم لممتبقيات في عمر (ٕٗ و ٗٗ)يوما كانت (ٓٓٓ٘) ppb

(ٖٓٓ٘)  ppbعمى التوالي والنتائج الثالثة اعاله لم تصل الى الحدود المسموح بيا عالميا وبفارق كبير جدا .

من الجدول (ٕ) اعاله ايضا يتبين لنا انو في عمر (ٓٗ) يوما وصل اعمى تحطم لمتبقيات ىذا المضاد

الحيوي في عضالت الفخذ الى (ٓٓٓ٘)  ppbبواسطة الشوي بالفرن تحت (ْٓ )ٔٛم ولمدة (ٓ )ٛدقيقة  ،اما في
عمر (ٕٗ) يوما فقد وصل اعمى تحطم لمتبقيات ىذا المضاد الحيوي (ٓٓ٘ٔ)  ppbبواسطة الشوي بالفرن تحت

(ْٓ )ٔٛم ولمدة (ٓ )ٛدقيقة  ،في حين في عمر (ٗٗ) يوما وصل اعمى تحطم لمتبقيات ىذا المضاد الحيوي الى
(ٕٓٓٔ)  ppbبواسطة جياز المايكروويف ولمدة (ٕٓ) دقيقة .
وبمقارنة النتائج اعاله بعد المعامالت الح اررية المختمفة مع حدود المتبقيات القصوى والتي حددتيا الوكالة

االوربية في  ٕٓٓٙيتبين لنا ان اعمى تحطم في عمر (ٓٗ) يوما ىو (ٓٓٓ٘)  ،ppbفي حين وصل اعمى تحطم
في عمر (ٕٗ و ٗٗ) يوما الى (ٓٓ٘ٔ)  ppbو (ٕٓٓٔ)  ppbعمى التوالي والنتائج الثالثة اعاله لم تصل الى

الحدود المسموح بيا عالميا وبفارق كبير جدا .

واظيرت النتائج في عمر (ٓٗ) يوما ان اعمى تحطم لمتبقيات ىذا المضاد الحيوي في االكباد قد وصل الى

(ٓٓٓ٘)  ppbبواسطة جياز المايكروويف ولمدة (ٕٓ) دقيقة  ،وكذلك في عمر(ٕٗ) يوما وصل اعمى تحطم ليذا
المضاد الحيوي الى (ٓٓٓٗ)  ppbبواسطة جياز المايكروويف ولفترة (ٕٓ) دقيقة  ،في حين في عمر (ٗٗ) يوما

وصل اعمى تحطم ليذا المضاد الحيوي الى (ٖٓٓٓ)  ppbبواسطة جياز المايكروويف ولم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة (ٕٓ) دقيقة .

وبمقارنة النتائج اعاله بعد المعامالت الح اررية المختمفة مع الحدود القصوى لمتبقيات االريثرومايسين ،MRLS

يتبين لنا ان اعمى تحطم في عمر (ٓٗ ٕٗ ،و ٗٗ) يوما قد وصمتا الى (ٓٓٓ٘)  ppbو (ٓٓٓٗ)  ppbو
(ٖٓٓٓ)  ppbعمى التوالي ،والنتائج الثالثة اعاله لم تصل الى الحدود المسموح بيا عالميا وبفارق كبير جدا .

ومن الجدير بالذكر ان متبقيات المضاد الحيوي االريثرومايسين في انسجة الجسم المختمفة (عضالت الصدر،
عضالت الفخذ واالكباد) اصبحت بعد المعامالت الح اررية المختمفة (المايكروويف ،الشوي بالفرن والسمق) وبمددىا
7507

ٓٗ و،ٕٗ(  في عم ـ ـ ـ ـ ـ ـرMRLSالمحددة في الجدول (ٕ) لم تصبح ضمن الحدود المسموح بيا عالميا والمحددة بـ
 وكذلك وجود اعداد كبيرة من،ٗٗ) يوما ويرجع السبب في ذلك الى عدم االلتزام بمدة سحب الدواء قبل الجزر
ٖ) ذرة كاربون مترافقة مع عددٚ( اليياكل الكاربونية في التركيب الكيمياوي لالريثرومايسين حيث انو يحتوي عمى
.المتبقيات

تحطم

من

تعيق

بروتينية

روابط

وىي

.Receptors

المستقبالت

من

كبير

Mahesh Wain (2007 ) , Erythromycin Retrieved (2008)

المصادر العربية

 المضادات الحيوية القاتمة لمبكتريا، الطبعة العاشرة،  امراض الدواجن وعالجيا،  سامي عالم، ٕٓٓ٘ ، عالم

. ٘ٗ ، ٖ٘  صفحة،  ظاىرة التآزر وظاىرة التضاد، والموقفة لتكاثر البكتريا

المصادر األجنبية
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