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Cryptosporidiumالتحري عن  parvum  وToxoplasma gondii في

بعض منتجات اللحوم والحلیب

سماھر حازم سلطان النعیمي
الموصلجامعة  –العلوم كلیة 

٢٣/١٢/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ٢٥/١٠/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
ت اللحوم متمثلة في لحوم مفرومة عینة من منتجا ٤٥أجریت هذه الدراسة على عدد 

عینة من حلیب األبقار الطري  ٦٠عینة من كل نوع و  ١٥وسجق مستورد ولنشون بواقع 

واألغنام وتم فحص تلك العینات عن مدى تلوثها بالطفیلیات األولیة التي تسبب أمراض 

بها تلك الطفیلیات للمستهلك نتیجة لتناول الغذاء الملوث وتم مناقشة المخاطر واألمراض التي تسب

األولیة الممرضة على صحة المستهلك وكیفیة منع تلوث منتجات اللحوم بتلك الطفیلیات األولیة 

الممرضة.

Detection of Cryptosporidium parvum and Toxoplasma gondii
in some Meat and Milk Products.

Smaher Hazem S.N.
College of Science / University of Mosule

Abstract:
A total of 45 samples of minced meat, sausage and lunchen (15 of

each) and 60 fresh milk samples from caws and sheep were examined for

detection of protozoal food borne pathogens. Cryptosporidium parvum

and Toxoplasma gondii, could by detected in varying percentages in the

examined meat products. The public health significance of the detected

protozoal food borne pathogens and the sources of contamination as well

as recommendations to protect meat products from contamination with

protozoal foodborne pathogens were discussed.
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Introductionالمقدمة: 

مــن األمـراض الطفیلیـة المشـتركة بــین Cryptosporidiosisیعـد داء البویغیـات الخبیئـة 

Zoonoticاإلنسان والحیوان  diseaseدیدًا، قـد یكـون خطـرًا بحیـث یـؤدي التـي تسـبب إسـهاال شـ

بحیــــاة المصــــاب، خاصــــة فــــي المرضــــى المثبطــــین مناعیــــًا. یعــــد طفیــــل البویغیــــات الخبیئــــة مــــن 

الطفیلیــات شــدیدة الخمجیــة، ویمكــن االنتقــال عــن طریــق المــاء والطعــام الملــوثین بأكیــاس البــیض 

طریـق السـباحة فـي البـرك المطروحة مع براز اإلنسان والحیوانات المصابة فضًال عن انتقالـه عـن 

Huntor.فـي الوالیـات المتحــدة  and Nichols بـین الحیوانــات  يینتقــل هـذا الطفیلــ(2003)

یـــزداد انتقـــال المـــرض فـــي (Morrison,1998)واإلنســـان وبـــین األشـــخاص عـــن طریـــق التلـــوث 

یس المنــاطق الریفیـــة الحتكـــاك اإلنســـان مـــع الحیوانـــات وخاصــة العجـــول والتـــي تعـــد المصـــدر الـــرئ

,Weir)إلصـابة اإلنســان مــن خــالل احــداث تلــوث فــي المیــاه المجهــزة لهــذه الحیوانــات  2001;

Waters et al., ویعــد الصرصــر مــن ضــمن المضــایف التــي تنقــل طفیــل البویغیــات (2000

)، إن للـذباب والخنـافس دورًا مهمـًا ١٩٩٨الخبیئة فضًال عـن الطیـور والجـرذان والفئـران الكیالنـي (

Craczykاس البیض نقًال میكانیكیًا في نقل اكی et al., (1999).

وتعـد الحیوانــات البریـة مثــل القــوارض واالرانـب واكــالت اللحــوم حیوانـات خازنــة للطفیــل اذ 

تطـــــــرح اكیـــــــاس البـــــــیض بـــــــدون ظهـــــــور عالمـــــــات ســـــــریریة، وبـــــــذلك تســـــــهم فـــــــي تلـــــــوث البیئـــــــة

Sturdee et al., (1999).

Toxoplasmaفیسـببه طفیـل Toxoplasmosisأمـا بالنسـبة لـداء المقوسـات  gondii

وهو من االمراض الخطیرة التي تهدد المـرأة الحامـل وطفلهـا اثنـاء فتـرة الحمـل. والطفـل یحمـل هـذا 

المرض عن طریق االم حیث ینتقل الیه من خالل المشیمة وهو یهدد النسـاء الحوامـل باالجهـاض 

Frankelالمبكر او یسبب والدات مشوهة ( and Ruiz, ) وینتقـل هـذا ٢٠٠٥: المتیـوتي، 2000

الطفیــل إلــى االنســان بواســطة تلــوث الغــذاء او المــاء بأكیــاس الطفیلــي وعــن طریــق الــدم بــین االم 

والطفل من خالل المشیمة.

Materialالمواد وطرائق العمل:    and Methods

جمع العینات:
عینة من  ١٥حوم مفرومة وسجق مستورد ولنشون بواقع عینة لحوم متمثلة بل ٤٥جمعت 

كــل نــوع مــن اســواق مدینــة الموصــل وبعــض امــاكن بیــع اللحــوم المثرومــة (القصــابة). كمــا جمعــت 

عینة من كل نوع. ٣٠عینة من حلیب االبقار الطري واالغنام بواقع  ٦٠
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فحص العینات:
.Cفحصت عینات اللحوم للكشف عن وجود اكیاس بیض طفیل - أ parvum باسـتخدام طریقـة

Modifiedالمســحات المصــبوغة بصــبغة الزیــل نلســن المحــورة ( Zheil Nelsen او مــا (

Acidیســمى بالصــبغة الصــامدة للحــافظ  fast stainHenriksen and Pohlenz,

(1981).

وكما یلي:

عملـت مســحة خفیفــة مــن اللحــوم علــى شــریحة زجاجیــة وتركــت الشــریحة لتجــف دون اســتخدام -١

  ب.الله

دقائق. ٥-٢ثبتت المسحة باستخدام الكحول االثیلي المطلق لمدة -٢

دقیقة. ١٥صبغت الشریحة بصبغة الكاربول فوكسین لمدة -٣

غسلت الشریحة بماء الحنفیة.-٤

ثانیة. ٢٠% ولمدة ٢اضیف حامض الكبریتیك بتركیز -٥

ازیل الحامض بماء الحنفیة.-٦

دقــــــائق والمحضــــــرة باذابــــــة صــــــبغت الشــــــریحة بصــــــبغة المالكایــــــت الخضــــــراء لمــــــدة خمــــــس-٧

مل من الماء المقطر. ١٠٠غم من الصبغة في  ٥

ومــن ثــم تحــت 40xغســلت الشــریحة بمــاء الحنفیــة وفحصــت بعــد جفافهــا تحــت المجهــر بقــوة -٨

.100xالعدسة الزیتیة 

Toxoplasmaفحص العینات للكشف عن االكیاس البیضیة - ب gondii.

Giemsa’sصبغة كیمزا  stain
من:تتألف 

Glycerin 250 ml
Methanol 250 ml
Giemsa powder 3.8 gm

Freshعینات الحلیب الطري  Milk
عینة من حلیب االبقار الطري واالغنام باالعتماد على  الطریقة التي ذكرها  ٦٠فحصت 

Deng and Cliver, (1999); Dubey et al., وكاآلتي:(1980)

اضــیف الیهــا نفــس الحجــم مــن المــاء المقطــر مــل مــن حلیــب االبقــار الطــري و  ٢٠اخــذت حــوالي -

-T% (٠.٠٥  Tweenالحاوي على توین  H2O.إلذابة الخالیا الدهنیة (
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دقـائق لترسـیب اكیـاس  ١٠دورة/ دقیقـة لمـدة  ١٠٠٠دور الحلیب في جهاز المنبـذة علـى سـرعة -

البیض.

مـل مـن محلـول شـذر السـكري ١٠) واضـیف المعلـق إلـى T-H2Oمـل مـن ( ٣أضیف الراسب -

دقائق. ١٠دورة/ دقیقة لمدة  ١٠٠٠ودور الحلیب بجهاز المنبذة على سرعة 

-Tأزیلــت الطبقــة العلیــا مــن المــزیج بهــدوء بواســطة ماصــة باســتور وغســلت بمحلــول (- H2O(

حجوم من المحلول نفسه إلیها. ٣بإضافة 

فحص الراسب وعمل منه مسحة خفیفة وتركت لتجف ثـم صـبغت بالصـبغات الخاصـة بالكشـف -

Cryptosporidiumن اكیاس ع parvumToxoplasma gondii.

Cryptosporidiumعزل اكیاس بیض طفیلي  parvum
Lazoعزلـت اكیـاس بـیض الطفیلـي حسـب طریقـة ( et al., ) مـن عشـرة نمـاذج مــن 1986

عینات اللحوم (لحم مثروم وسجق ولنشون) المفحوصة سابقًا.

دورة/ دقیقـة ولمـدة  ١٠٠٠جهـاز المنبـذة بسـرعة غسلت عینات صغیرة من اللحوم وباسـتعمال-

دقائق، وفي كل مرة سكب الراشح واعید رج الراسب بالماء المقطر. ٥

% ودورت بجهـــاز ٤٥مـــل مـــن محلـــول الســـكروز  ٧.٥مـــل مـــن عینـــة اللحـــوم مـــع  ٥ثـــم مـــزج -

دقیقة. ٢٠دورة/ دقیقة لمدة  ٧٠٠المنبذة بسرعة 

لــى عــدد كبیــر مــن اكیــاس البــیض ثــم خفــف % مــن الجــزء الصــافي الــذي یحتــوي ع٢٠جمــع -

بأربعة حجوم من الماء المقطر ودور بجهاز المنببذة بـنفس السـرعة والوقـت السـابقین واعیـدت 

الخطوة السابقة مرتین على كل عینة.

دقیقة في حـرارة المختبـر  ٦٠مل من الماء المقطر وترك لمدة  ١٠٠جمع الراسب واضیف له -

دورة/  ٧٠٠جمـــع بعـــدها الراشـــح ثـــم دور بجهـــاز المنبـــذة بســـرعة لترســـیب الجزیئـــات الكبیـــرة، و 

دقیقة. ٢٠دقیقة ولمدة 

محلـــول دارئ الفوســــفات. ثــــم دور PBSمـــل مــــن  ٢٠ســـحب الراشــــح واضـــیف إلــــى الراســــب -

دقیقة. ١٥دورة/ دقیقة لمدة  ٢٠٠بجهاز المنبذة بسرعة 

اعیدت الخطوة السابقة إلى أن اصبح الجزء الراشح بشكل صافي.-

Tweenغسل الراسب بمحلول توین ثم - %. ٠.٠١بتركیز 20

ثم غسل الراسب عدة مرات بالماء المقطر.-

) ْم للحفاظ على اكیاس البیض من التحطم.٤اجریت خطوات العزل بدرجة (-

وبعد كـل عملیـة فصـل اخـذت قطـرة مـن الراسـب علـى الشـریحة الزجاجیـة ووضـعت علیهـا 

كد من وجود اكیاس بیض الطفیلي.اكیاس الشریحة وفحصت تحت المجهر للتأ
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Hemocytoمــل مــن المعلــق باســتخدام شــریحة تعــداد كریــات الــدم  ١تــم عــد األكیــاس لكــل -

mater.

 ٢.٥وتم حفظ اكیاس البیض المعزولة والمنقاة في محلول ثنائي كرومات البوتاسیوم. بتركیـز -

) ْم لحین استعمالها الحقًا.٤% وفي درجة حرارة (

�ϲѧѧΗϳϠϣϋ�έϳΛ́ѧѧΗ�ΔѧѧϳΟϣΧ�ϲѧѧϓ�ΏϳϭΫѧѧΗϟϭ�ΩѧѧϳϣΟΗϟinfectivity�ν ϳѧѧΑ�α Ύѧѧϳϛ
Cryptosporidiumطفیلي  parvum.

استخدم معلق اكیاس الطفیلي المعزولة من عینات اللحوم وبعد عدها كان المعلق یحوي على -

مل. ٠.١كیس بیضة/ ٥ ١٠× ١

كــل مــل ل ١انابیــب زجاجیــة صــغیرة الحجــم  ٤وزع المعلــق الحــاوي علــى أكیــاس البــیض علــى -

انبوبة وغلقت بالورق الفضي.

، ٤، ١، ٠) ْم لمــدة (٢٥-إلــى  ٢٠-وضــعت األنابیــب فــي التجمیــد علــى درجــة حــرارة بــین (-

) كسیطرة.٠) ساعة واعتبرت االنبوبة األولى (٢٤

اخرجت األنابیب من التجمید وتركت لتذوب في درجة المختبر.-

حیوانــات  ٥مجــامیع بواقــع  ٤لــى ایــام وقســمت إ ٤-٣اســتخدمت فئــران حدیثــة الــوالدة وبعمــر -

Gage)23نـانومیتر وابـرة قیـاس  ٠.٦لكل مجموعة باستخدام انبوب اللي الطـري بقطـر  G(

مل من المعلق الموجود لكل طبق ثم اعیدت الحیوانات إلى االمهات. ٠.١جرع كل حیوان 

ـــــــة- ـــــــت الصـــــــفة التشـــــــریحیة للحیوانـــــــات حســـــــب طریق ـــــــوم الســـــــابع مـــــــن الخمـــــــج اجری فـــــــي الی

Freire- sato setal, . عزلـت االمعـاء وعرضـت علـى جهـاز الجانسـة الكهربائیـة (1998)

مل من معلق االمعاء المتجانس لتحدیـد مـدى خمجیـة االكیـاس  ٥وتم عد اكیاس البیض لكل 

أمــا العینــة التــي اعطــت نتیجــة ســالبة بعــد األكیــاس دورت بجهــاز المنبــذة وصــبغت بالصــبغة 

من سلبیة العینة.الصامدة للحامض المحورة للتأكد
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النتائج والمناقشة:
  ) ١جدول (ال

النسب المئویة للحاالت الموجبة في عینات اللحوم (مثروم، سجق، لنشون) المصابة بالـ 

Crptosporidium parvum وToxoplasma gondii.

الطفیلیات

Protozoa

لحم مثروم

Miced meat
N=15

سجق

Sausage
N= 15

لنشون

Luncheon
N=15

NO+ Ve%NO+ ve%NO+ Ve%

Crptosporidium
parvum

6212١٢  1٤  

Toxoplasma
gondii

274١٤  1٤  

) نالحـــظ ان النســـبة المئویـــة لالصـــابة باكیـــاس البویغیـــات الخبیئـــة ١مـــن خـــالل الجـــدول (

% في الالنشـون ویتضـح مـن الجـدول ٤% في السجق و ١٢% في اللحوم المثرومة و ٢١كانت 

لــى نســبة اصــابة بــداء البویغیــات الخبیئــة كانــت فــي اللحــوم المثرومــة والســجق وذلــك لغیــاب إن اع

درجات الحرارة اثناء االعداد حیث ان اللحوم المثرومة تباع مباشرة للمشـتري كـذلك هـو الحـال مـع 

السجق حیث ال تدخل الحرارة ابدًا في اعداده وٕانما یتم تعلیبه مباشرة ویباع. 

كــذلك نالحــظ مــن الجــدول إن نســبة االصــابة كانــت منخفضــة فــي عینــة الالنشــون وذلــك 

التـي تحـد مـن وجـود الطفیلـي فیـه هـذه النتـائج جـاءت  نلدخول درجات الحرارة اثناء اعداد الالنشـو 

Harpمقاربـة لمـا توصـل الیـه  et al.,(2000) ایضـًا جـاءت نتـائج بحثنـا هـذا مقاربـة لمـا توصـل

Shaltoutالیـه الباحـث  Crptosporidiumحیـث اشـار إلـى امكانیـة انتقـال طفیلـي (2000)

parvum عــن طریــق منتجــات اللحــوم الملوثــة اذ بلغــت نســبة تواجــد الطفیــل فــي اللحــوم المثرومــة

  %.٦% في حین بلغت في الالنشون ١٤% وفي السجق ٢٠

دورًا مهمـًا فـي نقـل اكیـاس وقد ترجع النسبة المرتفعة لعینـة اللحـوم المثرومـة إلـى أن الـذباب یلعـب 

البیض نقًال میكانیكیًا حیث الیخلو محل قصابة لبیـع اللحـوم واللحـوم المثرومـة مـن هـذه الحشـرات 

الضارة التي تسهم في تلوث البیئة.

) ان نسـبة االصـابة باكیـاس المقوسـات الكوندیـة كانـت مرتفعـة فـي ١نالحظ من الجدول (

% ٤ا كانـــت النســـبة منخفضـــة فـــي عینـــات الالنشـــون % بینمـــ١٤% والســـجق ٧اللحـــوم المثرومـــة 

ایضــًا الســبب یعــود إلــى غیــاب درجــات الحــرارة اثنــاء اعــداد الســجق واللحــوم المثرومــة بینمــا وجــود 

الحــرارة كعامــل اساســي فــي اعــداد الالنشــون قلــل مــن االصــابة بهــذا الطفیــل وهــذه النتــائج جــاءت 
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Frenkenمقاربـة لمـا توصـل إلیـه  and Dubey and Miller حیـث الحـظ وجــود (2005)

اصابة بداء المقوسات الكوندیة في بعض عینات اللحوم.

  ) ٢جدول (ال

النسبة المئویة للحاالت الموجبة في عینات الحلیب الطري لالبقار واالغنام

الطفیلیات

Protozoa

حلیب االبقار

N= 30

حلیب اغنام

No=30

No + ve%No+ ve%

Crptosporidium
parvum

٩١٨  ١١٢٢  

Toxoplasma
gondii

٠٠  ٠٠  

Crptosporidium) كانــت نســبة تواجــد طفیلــي ٢مــن الجــدول ( parvum فــي حلیــب ٢٢ %

Toxoplasma% فـي حلیـب االغنـام بینمـا لـم نالحـظ وجـود أي اصـابة بطفیلـي  ١٨االبقـار و 

gondii فـي العینتـین فقـد اشـارHarp et al., حلیـب علـى درجـة إلـى ضـرورة بسـترة ال(1996)

ثانیــــــــــة التـــــــــــي تكــــــــــون كافیـــــــــــة لتحطــــــــــیم خمجیــــــــــة أكیـــــــــــاس بــــــــــیض طفیلـــــــــــي ١٠ْم لمــــــــــدة  ٧١

Cryptosporidiun sp..

  ) ٣جدول (

تقدیر شدة الخمج لقیاس اعداد االكیاس في امعاء الفئران الخمجة بالطفیلي

رقم الحیوان
مجموعة السیطرة 

Control

مدة التعرض بالساعات

١٤٢٤

١.٢٥٠×٤.٦٦١٠٥×٥١٠٥×١١٠٥

١.٥٠×٤١٠٥×٥.٥١٠٥×٢١٠٥

٠.٨٠×٤.٧١٠٥×٥.٧١٠٥×٣١٠٥

١.٣٠×٥١٠٥×٥.٢١٠٥×٤١٠٥

١.٢٠×٤.٧١٠٥×٦١٠٥×٥١٠٥

  ٠  ١.٢×١٠٥) ± ٠.٠٨(  ٤×  ١٠٥) ±٠٠.٢(  ٥.٥× ١٠٥) ± ٠.١(S.E±المعدل 

) ْم  والتـذویب ٢٥ –إلـى  ٢٠-على درجـة حـرارة مـا بـین (أشارت النتائج إلى أن التجمید 

لهمــا تــأثیر فــي خمجیــة أكیــاس بــیض الطفیلــي اعتمــاداً علــى فتــرة التجمیــد حیــث أن درجــة التجمیــد 

حتى ولو لوقت قصیر تجعل جزء من  االكیاس غیر خمجة وبالتجمید الطویل تفقـد خمجتهـا. فقـد 
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مــل مـن االمعــاء مـع زیــادة الفتـرة الزمنیــة  ٠.١ لـوحظ انخفــاض فـي معــدل االكیـاس المحســوبة لكـل

مــل مــن  ٠.١) كــیس بیضــة/ ٠،  ١.٢×  ١٠٥،  ٤×  ١٠٥للتجمیــد حیــث كــان معــدل االكیــاس (

) ساعة على التـوالي. أمـا مجموعـة السـیطرة ٢٤،   ٤،  ١االمعاء عند تعرضها للتجمید بأوقات (

مل) مـن  ٠.١/  ٦.٥×  ١٠٥ألكیاس (التي لم تتعرض فیها االكیاس إلى التجمید فقد بلغ معدل ا

االمعاء.

) ْم ثــم ٢٥-إلــى  ٢٠-وقــد أشــارت النتــائج التــي حصــلنا علیهــا إلــى أن التجمیــد بدرجــة (

التذویب لهما تأثیر فـي خمجیـة اكیـاس بـیض الطفیلـي اعتمـادًا  علـى الفتـرة الزمنیـة التـي تعرضـت 

فیلــي المحســوبة فــي االمعــاء مــع فیهــا للتجمیــد. وقــد الحظنــا انخفــاض فــي اعــداد اكیــاس بــیض الط

مــل مــن االمعــاء عنــد تعرضــها  ٠.١زیــادة الفتــرة الزمنیــة للتجمیــد، وكــان معــدل االكیــاس صــفر/ 

ســـاعة ثـــم تـــذویبها بعـــد وضـــعها فـــي درجـــة حـــرارة الغرفـــة وهـــذا أدى إلـــى انعـــدام  ٢٤للتجمیـــد لفتـــرة 

طفیلـي اثنـاء التجمیـد أو خمجیتها عنـد اعطاءهـا للحیوانـات ممـا قـد یشـیر إلـى قتـل أكیـاس بـیض ال

ســــــــاعة أو عنــــــــد تــــــــذویبها وهــــــــذا یتفــــــــق مــــــــع مــــــــا ذكــــــــره كــــــــًال مــــــــن ٢٤بقاءهــــــــا مجمــــــــدة لفتــــــــرة 

Rossi et al., (1990) a; semore and Watkins, (1999).

Cryptosporidiumإن أكیاس بیض  parvum تفقد خمجیتها بالتجمید الطویل وعلى

العكس من ذلك.

Fujinoفقــد درس  et al., تــأثیر درجــات الحــرارة العالیــة فــي خمجیــة أكیــاس (2002)

 ٣٠) ْم لمـدة ٥٥بیض الطفیلي وذكر ان االكیـاس تفقـد خمجیتهـا عنـد تعرضـها إلـى درجـة حـرارة (

ثانیة. ٥) ْم لمدة ٧٠ثانیة و ( ١٥) ْم لمدة ٦٠ثانیة و (
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