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עמידות בנושא  התקיים דיון שהתקיים במועצה לאחרונה  31 -במסגרת הפורום המקצועי ה

? האם היא צריכה להטריד אותנו ? עולמית /ארציתבעיה  והאם ז. החיידקים לאנטיביוטיקה

 ?להגברת עמידות זו  הרפואה הוטרנרית" תרומת"ומהי 

סטאפן סובק ' פרופ, ח תל השומר"נתי קלר מבי' הרצו פרופבפני באי הפורום המקצועי 

 .שמוליק פרידמן ממועצת החלב' מהמכון הוטרינרי ודר

קיימת בעיה של הגברת עמידות באמת האם אחת השאלות שנשאלו היתה כאמור 

 ?החיידקים לאנטיביוטיקה

את ועולמית והיא מאפיינת את העולם המערבי בעית העמידות לאנטיביוטיקה היא בעיה 

מאחר ובעשורים האחרונים לא , במיוחדתופעה זו היא חמורה  .כאחד המדינות המתפתחות

ובחלק  חסרל הנוכחי הפךמצאי התרופות , פותחו תרופות אנטיביוטיות חדשות ואי לכך

ריפה את חמלתרופות הקיימות עמידות החידקים  הגברת .מהמקרים לא יעיל לחלוטין

 חדשות יצר תרופותיחברות התרופות הגדולות מעדיפות לפתח ול. הבעיה ומקשה על פתרונה

שימוש בתרופה הוא רחב הכאשר מטרה זו אפשרית .מתח רווחים גבוה רק כאשר מובטח

זאת עומת ל .א לכל משך החייםוולפעמים ה(כמו תרופות פסיכיאטריות)ממושך בזמן ו

ומכאן הרווח הנגזר מכך קצרים בזמן השימוש ברוב המקרים ם הנם יטיפולים אנטיביוטי

את העובדה כי בחומרה יחד עם זאת יש לציין . לחברה המפתחת אותם הוא לא כדאי כלכלי

יום המחלות הזיהומיות ממשיכות להיות הגורם הראשון לתמותה בארצות מתפתחות כגם 

תחת לחץ החולים משתמשים לעיתים באנטיביוטיקה שלא צורך הרופאים עצמם (. 54%)

מחלת דוגמא אופיינית היא . סובליםהם כל תחלואה ממנה המבקשים להחלים במהירות מ

השפעת אשר תוקפת בעיקר בחורף וכידוע הגורם הנו ויראלי שאינו רגיש כלל לטיפול 

 .אנטיביוטי

( פירות נוספים/כמו ריסוס אגסים)גם טיפול סביבתי אנטיביוטי כנגד מזיקים בנוסף קיים 

לא יתר גורמים לשימוש יחד כל אלו . בחומרים כמו אוקסיטטרציקלין וסטרפטומיצין

אלו הופכים  שורדים טיפוליםהחיידקים שבאנטיביוטיקה ומכאן מבוקר ולא מושכל 

 .חבתבקלות יחסית לאוכלוסיה הנר מועברים לעמידים ו

 ? בתהליך הגברת עמידות החיידקים מעורבת גם היא  הרפואה הוטרינרית האם  

 סקטוריםשני נמצאו לפי סקירה סיפרותית ומחקרית שנעשתה בעולם בעשור האחרון 

שני . ענף הלול וענף החזירים. ידקיםיתורמים להגברת עמידות החהוטרינריה וקריים ביע

אשר בחלקם ניתנים  יםימניעת בטיפולים אנטיביוטיםאלו מאופיינים בשימוש  ענפי גידול 

קולי .או, סלמונלה, לובקטרפילכך שחיידקים כמו קמ הביא זהטיפול אופן . במזון ובמים

מקורות כמו )לזיהום סביבתי  הביאה בין היתר גםח "מבעוהפרשתם  יםלעמיד הפכו בחלקם



העובדים במשקים אלו עם ההפרשות   מגע ישיר של. עצמו וקדמהמלמרחק  לפיזורם (מים

 היחשףל יםעלולכל אלו ,במקוםסוחרים ומבקרים נוכחות , במשק בעלי מקצועהמצאות ,

זיהום יש למנוע בכל מחיר  .אף להסתיים במוות עשויהותחלואה קשה ה ישירה הלהדבק

ה יש להקפיד על כללי היגיינ.(ביצים ,חלב,בשר) שמקורם מן החימוצרי המזון חיידקי של 

במידה וכללים אלו לא נשמרים הרי . והשיווק ,היצור ,הגידול כיתהלילאורך כל  חמורים 

להיות מועברים דרך המזון עמידים לאנטיביוטיקה עלולים הקיימת סכנה שחיידקים 

 .הצרכניםה ולתחלואה נרחבת של לגרום להדבקהמזוהם ו

 ?ואת הסכנה לבריאות הציבור לעשות כדי לצמצם את התופעה חייביםמה אנו 

משולב במימשק נכון תוך שמירה על שימוש באנטיביוטיקה בתחום הוטרינרי חייב להיות 

חוזה עבודה . חיסונים והעיקר צמצום התחלואה, הזנה נכונה, הגיינה, ח"רווחת בע

 יש להבין. קליניה י וטרינרהרופא בין המגדל והוהתקשרות על בסיס קבוע חייבים להתקיים 

סיכום תוצאות  .טיפול אנטימיקרוביאליבולהפנים כי לא כל צליעה או דלקת עטין חייבים 

דדו מדלקות עטין וים שבדקחיישל מבחני רגישות שבוצעו בארץ במהלך השנים האחרונות 

מגמה הפוכה של עליה  אובחנהעליה בעמידות לפניצלין ובחלק מהמקרים אף  כללא הראו 

נמצאו עד היום  כל הוכחות המעידות על א ל, בארץענף החלב בכי ככלל ניתן לומר . ברגישות

יחד עם . ויעילות התרופות הטיפוליות ממשיכה להיות  גבוהה ,חיידקיםעליה בעמידות ה

מערכת  ובמקביל לשפר את ,לחשיבות הנושא זאת יש להמשיך ולחזק את מודעות המגדלים

 .,טיפולים אנטיביוטיים במשק החלב מתןהעצמית והחיצונית על  בקרהה

 

הוטרינרים המטפלים מחויבות הרופאים  ,המגדליםשל שילוב של מודעות לנושא   :לסיכום

יביאו יחד להמשך  ,ויכולת הרגולטור לבדוק ולאכוף חריגות ,לטיפולים מושכלים ומידתיים

 "נריתיחיידקית וטר עמידות" ה שלזליגתמנע כך גם .המצב התקין והסביר בענף החלב בארץ

 .בריאות הציבור נהיה גם אנו שותפים בשמירה החשובה על לרפואה ההומנית ו


