
اء * يعد من األهمية بمكان     عضاءاأل  –اإلشارة اىل أن الخبر
 
اء ف   ال يمثلون  – EWG مجموعة عمل الخبر

  يعتمد االختيار والمو . ينتمون إليهالمنظمات و / أو الجهات الت 
 
شاركة ف

اء  ات ومؤهالت كل خببر عىل  EWGاجتماعات مجموعة عمل الخبر   أن يساء فهم، وال يخبر
  ينتم  عن يعبر  عىل أنه ذلك نبغ 

اء  إليها  موقف الدولة / الوفد / المنظمة الت   . الخبر

 
 

 

 تحليل بنود جدول األعمال والتحضي  

ي األغذية  
 
ي المعنية بمخلفات العقاقي  البيطرية ف

 
ين للجنة الدستور الغذائ  للدورة الخامسة والعشر

(CCRVDF25) 

ي  – 2021يوليو  20و  16 – 12
اض   إجتماع إفير

 للموافقة عليهاالمقدمة  مخلفاتللالقصوى حدود ال /   المواد

 من جدول األعمال 6.1البند 
ي الخنازير 

 
العضالت، الجلد باإلضافة إىل الدهن ، الكبد  -الحدود القصوى لمخلفات الهالكينول )ف

 ( 4)المرحلة رقم والكىل( 

 األهداف

بمخلفات الغذائي المعنية  للجنة الدستور الخامسة والعشرينتقدم هذه الوثيقة استعراضاً وتحليالً لبنود جدول األعمال المزمع مناقشته في الدورة 

. هذه الوثيقة موجهة لالستخدام من قبل مجتمعات 2021يوليو، والمقرر عقدها عن بعد خالل (CCRVDF25العقاقير البيطرية في األغذية )

منصة تحليل المخاطر ودعم الممارسات المثلى و GFoRSS المنظمة العالمية لعلوم سياسات األغذية تدعمها تطبيق الدستور الغذائي التي 

الدولية  واصفاتالم إعداد، كجزء من مساهمتها في تعزيز الوعي ودعم المشاركة الفعالة في االجتماعات وPARERA ةألنظمة االغذي

 )اجتماعات الدستور الغذائي( من قبل ممثلين من األعضاء والمراقبين.

بطبيعته  استرشاديهذا التحليل يعتبر  ة لبنود جدول األعمال وخلفيته ومناقشة لبعض االعتبارات. يقدم التحليل الوارد في هذه الوثيقة مراجعة واقعي

 إدارتهم.( أو عضويتهم أو PARERAو  GFoRSSوال يمثل موقفًا رسميًا للمنظمات المذكورة أعاله )

 GFoRSS(، التي نفذتها MENA Codex Initiativeتم إعداد هذا التحليل كجزء من مبادرة الدستور الغذائي للشرق األوسط وشمال إفريقيا )

 .وزارة الزراعة األمريكيةبمن مكتب الدستور الغذائي األمريكي  وبتمويل PARERAو 

  

https://gforss.org/
https://gforss.org/
https://gforss.org/
https://parera.ulaval.ca/
https://gforss.org/
https://parera.ulaval.ca/fr/
https://gforss.org/networks/mena-codex/
https://gforss.org/
https://parera.ulaval.ca/
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، الكبد والكالوي( الجلد باإلضافة إلى الدهنالعضالت،  -الحدود القصوى لمخلفات الهالكينول )في الخنازير من جدول األعمال:   6.1البند 

 ( 4)المرحلة رقم 

 CL 2020/17-RVDF and  CX/RVDF 21/25/6  ملفات هامة:

 

ميكروغرام /  350الجلد باإلضافة إلى الدهن ) ،(كيلوغرامميكروغرام /  40العضالت ) -الهالكينول في الخنازير  لمخلفاتالحدود القصوى 

 .(ميكروغرام / كيلوغرام 9000) ى( والكلميكروغرام / كيلوغرام 500الكبد ) ،(كيلوغرام

الخامسة والعشرين متاحة للتعليق عليها، وستتم مناقشتها في الدورة  3الهالكينول عند الخطوة  لمخلفاتإن المسودة المقترحة للحدود القصوى 

. وقد تنظر اللجنة في التوصية 4( عند الخطوة 2021) CCRVDF25 للجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في األغذية

( أو مما يسمح بجولة أخرى من التعليقات والنظر من قبل اللجنةفي االجتماع التالي ) 5باعتمادها من قبل هيئة الدستور الغذائي عند الخطوة 

 .)االعتماد النهائي( 8/  5الخطوة 

 

 خلفية العمل

أو   dichloroquinolin-8-ol (5,7-DCL-5,7" ويحتوي على quinoline-8-olالمكلورة من "خليط من المنتجات هو  الهالكينول:

DCHQ 74-57؛[ وزن لكل وزن ٪w  /w ، )]5-chloroquinolin-8-ol (5-CL  أوCHQ و 40-23؛ )7% وزن لكل وزن-

chloroquinolin-8-ol (7-CL رقم تسجيل المركب الكيميائي % 4-0؛ .)وزن لكل وزن(CAS)  :8067-69-4 

هو مضاد للميكروبات يستخدم كمادة مضافة ألعالف الدواجن وكمحفز للنمو في الخنازير. ®( Quixaludالهالكينول )االسم التجاري كويكسالوود 

 القولونية والسالمونيال.اإلشريكية باإلسهال الذي يحدث أو يتفاقم نتيجة لإلصابة  منالعالج والوقاية  ،ويستخدم الهالكينول أيًضا في الخنازير للسيطرة

من وزن كيلوغرام من الهالكينول /  مليغرام 24إلى  2.4يتم إعطاء الهالكينول للخنازير عن طريق الفم حيث يتم وضعه في العلف بجرعة تقارب 

تفاوت أنظمة الجرعات ٪ من الهالكينول، مع اختالف و60-12أيام متتالية تتراوح خاللها مركزات العلف من  10الجسم / يوم لمدة تصل إلى 

عالمية وفترات سحب الدواء. وقد تم إضافة الهالكينول إلى قائمة أولويات لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة ال

الفلبين )الدورة الثانية بناًء على طلب الواليات المتحدة األمريكية، بدعم من  2016في عام  JECFAالمعنية بالمواد المضافة إلى األغذية 

 (.CCRVDF23 بمخلفات العقاقير البيطرية في األغذيةوالعشرون للجنة الدستور الغذائي المعنية 

للجنة الخبراء المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المعنية بالمواد المضافة إلى األغذية الدورة الخامسة والثمانون 

JECFA (2017)  : أن الهالكينول قد تمت الموافقة عليه منذ أكثر من عشر سنوات في تايالند وفيتنام وإندونيسيا وتايوان ومنذ  مقدم المقترحأفاد

الغذاء )مثل امتصاص وتوزيع سنوات في الفلبين. وأثناء التسجيل األولي للهالكينول في هذه البلدان، لم تكن البيانات البشرية الخاصة بسالمة  6

 ، إلخ( مطلوبة.مخلفاتواستنفاد ال ADMEوتمثيل الغذاء وإفرازه 

( APVMA، لكن الهيئة األسترالية لمبيدات اآلفات واألدوية البيطرية )1996وقد انتهت أستراليا من القيام بمراجعة خاصة للهالكينول في عام 

المرتبطة به. وال توجد منتجات  خلفاتدعم استمرار تسجيل الهالكينول أو الحدود القصوى للمخلصت إلى عدم وجود بيانات كافية عن السمية ل

 بيطرية تحتوي على الهالكينول مسجلة حاليًا في أستراليا لعالج الحيوانات المنتجة للغذاء.

من  JECFAبالمواد المضافة إلى األغذية  لم تتمكن لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المعنية

( الثابتة فضالً HBGVالهالكينول في اجتماعها الخامس والثمانين بسبب عدم وجود القيم اإلرشادية الصحية ) خلفاتالتوصية بالحدود القصوى لم

تمر للهالكينول بواسطة لجنة الخبراء المشتركة دعم التقييم المس (. وقد تم  ىفي األنسجة )خاصة الكبد والكل خلفاتغير الكامل للمالعن التوصيف 

JECFA العقاقير البيطرية في األغذية  خلفاتفي الدورة الرابعة والعشرين للجنة الدستور الغذائي المعنية بم.(CCRVDF24)  

الخبراء المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المعنية بالمواد المضافة إلى األغذية الدورة الثامنة والثمانون للجنة 

JECFA (2019 َالجرعة المقبول تناولها يوميا :)ADI))  من وزن الجسم، بناًء على التغيرات النسيجية المرضية مليغرام/كيلوغرام  0.2 – 0هي

المستوى اإلجمالي  ) ي الوزن الكلوي المطلق والنسبي في دراسة مدتها عام واحد عن السمية المزمنة في الفئرانفي الكلى، مصحوبة بزيادات ف

 )ضعف 100عامل عدم اليقين قدره  -من وزن الجسم / اليوم مليغرام/كيلوغرام  NOAEL  :15النعدام األثر الملحوظ 

من وزن الجسم، استناداً إلى العالمات السريرية بالنسبة ألمهات الفئران والتي وغرام مليغرام/كيل 0.3 (ARfD)وتبلغ الجرعة المرجعية الحادة 

مليغرام/كيلوغرام  NOAEL   :30لوحظت في دراسة عن الفئران تتعلق بالسمية المرتبطة بالنمو )المستوى االجمالي النعدام االثر الملحوظ 

 ضعف ( 100من وزن الجسم / اليوم، عامل عدم اليقين 
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٪ من 3من وزن الجسم في اليوم )ميكروغرام / كيلوغرام  5.9( )عامة السكان(: GECDE)عرض المزمن المقد رالعالمي للملوثات الغذائية الت

 (ADIالجرعة المقبول تناولها يومياَ 

٪ من 3.4من وزن الجسم في اليوم )ميكروغرام / كيلوغرام  5.9( )األطفال(: GECDE)التعرض المزمن المقد رالعالمي للملوثات الغذائية 

 (ADIالجرعة المقبول تناولها يومياَ 

 

-0.5من وزن الجسم يومياً )ميكروغرام / كيلوغرام  224-2)األطفال والبالغين(:  (GEADE)التعرض الحاد المقد ر العالمي للملوثات الغذائية 

 ىمن استهالك الكل (GEADE) لتعرض الحاد المقد ر العالمي للملوثات الغذائية ل(. وكان أعلى معدل ARfD٪ من الجرعة المرجعية الحادة 75

 (.(ARfD٪ من الجرعة المرجعية الحادة  15عند البالغين، حيث كانت جميع التقديرات لألنسجة األخرى أقل من 

على   JECFAية بالمواد المضافة إلى األغذية وقد أكدت لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المعن

 LOQ، حيث بلغ حد التقدير الكمي خلفاتالتي تم تقييمها بواسطة اللجنة في دورتها الخامسة والثمانين لتحديد الم LC-MS / MS مة طريقةئمال

الحد  95/  95على أساس  مخلفاتالقصوى للوقد تم حساب الحدود ، عند استخدام هذه الطريقة. ميكروغرام / كيلوغرام 10في جميع األنسجة 

ى، الكل ،الخنازيركبد في  بالمائة من تركيزات المخلفات( 95على  %95 الحد األعلى أحادي الجانب لفاصل الثقة بنسبة األعلى المسموح به )

 .ساعات )أقصر فترة لسحب الدواء بالنسبة لمنتج معتمد( 8الدهون وتكون فترة سحب الدواء  الى باالضافةالعضالت والجلد 

 المشكالت

 كما عامل مضاد للميكروبات، يستخدم للخنازير والدواجن كمحفز للنمو وللسيطرة على اإلسهال.هو أشار االتحاد األوروبي إلى أن الهالكينول 

للميكروبات، بما في ذلك الهالكينول، غير مصرح به في االتحاد األوروبي لتعزيز النمو، ونتيجة لذلك شدد على أن استخدام العوامل المضادة 

كمادة مضافة حتى استخدام الهالكينول كمنتج طبي بيطري وال  ان الهالكينول. مخلفاتأعرب عن قلقه الشديد فيما يتعلق بوضع حدود قصوى ل

لهالكينول في االتحاد األوروبي. وقد ُطلب من الهيئة ا خلفات، لذلك لم يتم وضع الحدود القصوى لمفي االتحاد األوروبيبه غير مصرح  لألعالف

 .رأي حول استخدام الهالكينول كمضاد للميكروبات يتم إضافته إلى األعالف ولكن لم يتم االنتهاء من تقييمه بعدالاألوروبية لسالمة األغذية إبداء 

 

 الخالصة

ناك اختالف في آراء الوفود والممثلين، حيث ال تدعم جميع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي التقدم في هذا العمل من المحتمل أن يكون ه

 ،بالفعل بسبب حظر المفوضية األوروبية الستخدام مضادات الميكروبات في الحيوانات المنتجة لألغذية. البلدان التي يتم فيها استخدام الهالكينول

التقدم في الحدود القصوى للمخلفات المقترحة من لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المعنية ستدعم 

في سيراألعمال الخاصة بالدستور الغذائي. وعلى األقل يجب أن تقدم لجنة الدستور  5بالمواد المضافة إلى األغذية على األرجح عند الخطوة 

( رأيًا حول التقييم المحد ث للهالكوينول CCRVDF25في دورتها الخامسة والعشرين ) المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في األغذيةئي الغذا

 والحدود القصوى للمخلفات المقترحة على غرار الزيلباترول. JECFAمن قبل لجنة الخبراء المشتركة 

 


