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  الخالصة
  

 ١٠، ائل مستورد عينات حليب س١٠، عينة حليب مجفف مستورد١٥بين  توزعت ما عينة من الحليب٤٥شملت ھذه الدراسة فحص 
 من مختلف أسواق ٢٠١١ ولغاية نيسان ٢٠١٠بين ايلول للفترة جمعت والتي  عينات حليب ضأن محلي ١٠، عينات حليب بقر محلي

 .)االليزا (ستربتومايسين باستخدام تقنية االدمصاص المناعي المرتبط باإلنزيم) لةثما (للكشف عن مستوى بقايا ،)العراق (مدينة الموصل
في حليب % ١٥,٦  كاألتيتوزعت النسب% ٥٣,٣نتائج البحث أن نسبة العينات الموجبة لبقايا ستربتومايسين في الحليب بلغت أظھرت 

في حليب المجفف المستورد وبمعدالت % ١٣,٣وفي حليب السائل المستورد % ١١,١، في حليب البقر المحلي% ١٣,٣، الضأن المحلي
قع تركيزھا ضمن تائج يتضح أن جميع عينات الحليب ي من ھذه الن.على التوالي، كغم حليب/ مايكروغرام ١٩,٩، ١٢,٦، ٢٠,١، ٢٢,٨

  .  وإنھا صالحة لالستھالك البشريالحدود المسموح بھا عالميا
  

Use of ELISA technique for detection of streptomycin residues in milk 
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Abstract 
 

This study involved examination of 45 milk samples were distributed as: 15 imported milk powder, 10 imported liquid 
milk, 10 local cow's milk, 10 local sheep's milk. These samples were collected from September 2010 to April 2011 at different 
markets in Mosul city (Iraq) in order to detect level of streptomycin residue using Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay 
(ELISA) technique. The results showed that the percentage of positive samples of streptomycin residue in milk was 53.3%, 
and as follow 15.6% in the local sheep's milk samples, 13.3% in the local cow's milk samples, 11.1% in the imported liquid 
milk samples and 13.3% in the imported milk powder samples with mean value of 22.8, 20.1, 12.6 and 19.9 µg/kg milk, 
respectively. From these results, it is clear that all samples of milk had residual streptomycin level within the permissible limits 
and it is regarded as safe for human consumption. 

 
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs 

 
 المقدمة

  
 ، على النطاق العالمي"ايعد الحليب من أكثر األغذية استھالك

لعناصر الغذائية ا  علىحتوائهال و  االنساننموفي  تهھميأل ذلك
بسبب و .الكالسيومو و البروتين و كاألحماض الدھنية ،المتنوعة

 البد من ،المنتجات الغذائية حيوانية المنشأ بين ته الھامةنمكا
لحصول على ا من أجلاالعتناء بالحيوانات المنتجة للحليب 

يرتبط إنتاج  .)١( منتجات صحية صالحة لالستھالك البشري
األطعمة ذات األصل الحيواني باستخدام بعض المواد الكيميائية 

مثال على ذلك األدوية بھدف حماية المنتج النھائي أو زيادته 

والمبيدات واإلضافات العلفية لزيادة إنتاج اللحوم والحليب 
والبيض إذ يعد وجود آثار مثل ھذه المواد في األطعمة ذات تأثير 

) الثماالت (سلبي على صحة اإلنسان ويطلق عليھا اسم المتبقيات
 مختلف أنواع الحيوانات ظھور المشاكل الصحية عند أن .)٢(

أو ّ استخدام المضادات الحيوية إما كأسلوب وقائي استدعى
تعد كما  .)٣( عالجي لألمراض التي تصيب الحيوانات

المضادات الحيوية ومن ضمنھا االمينوكلوكوسايد شائعة 
لتأثيراتھا العالجية ضد االستعمال في مجال الطب البيطري 

وخاصة االلتھابات البكتيرية التي تسببھا عصيات األمراض 
، موجبة لصبغة كرامالجراثيم الة سالبة لصبغة كرام وبعض ھوائي
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١٦٦ 
 

ستريبتومايسن ھي من أھم أنواع االمينوكلوكوسايد و
streptomycin والداي ھايدروستربتومايسين 

dihydrostreptomycin  حيث توجد صلة وثيقة بينھما في التركيب
 ضد البكتريا باإلضافة إلى ةعالوة على ذلك تأثيراتھما المتشابھ

 تنتج ھذين النوعين من Streptomyces griseusأن بكتريا 
يشيع استعمال ستربتومايسن لمعالجة  .)٤ (االمينوكلوكوسايد

األمراض الجرثومية في الماشية واألغنام والدواجن عن طريق 
 استعماله عن طريق الحقن داخل  عنفضالالحقن أو ماء الشرب 

 Benzylسلين بنبنزايل  ب ممزوجا) Intramammary( الضرع
penicillin. ستربتومايسين في األغذية ذات تحدث بقايا  كما

 أو ه قبل الذبحاألصل الحيواني نتيجة لعدم االھتمام بفترات سحب
 والعشوائي وغير المنتظم لھذا الدواء أو االستعمال الخاطئ

التعرض المستمر لتراكيز مختلفة إن  .)٢ (جرع عاليةبإعطائه 
فضة من ستربتومايسين قد تسبب تأثيرات حتى وان كانت منخ

 لهسلبية من ناحية تشكيل عترات جرثومية جديدة مقاومة 
 وقد وجد .)٥ (لى اضطرابات في عمل النبت المعويباإلضافة إ

 القليل من يبقيأن الحقن الوريدي والعضلي للستربتوممايسين 
عالية في كانت ثمالته بينما  سحبه بعد فترة في الحليب ثمالته

)  Intramammary ( داخل الرحم أو الضرعحقنهعند الحليب 
 الحيوانات في إن مرور المضادات الحيوية إلى الحليب .)٦،٧(

 يثبط ألنهالمعالجة تسبب مشاكل رئيسية لنوعية الحليب الخام 
حددت  .)٩، ٨ ( منتجات األلبانعمل البادئ في تخمر وتصنيع

الحد األعلى  )Commission European( المفوضية األوربية
 Maximum Residue Limits(  ستربتومايسينلثمالةالمسموح به 

(MRLs) ( كغم حليب و / مايكروغرام ٢٠٠ بللمنتجات الحيوانية
 يتم إجراء الكشف عن عادة .)١٠ (كغم لحم/  مايكروغرام ٥٠٠

) ١١ (ثماالت المضادات الحيوية عادة بالطرق المايكروبايولوجية
 ما تفتقر إلى الدقة والحساسية المطلوبة  غالباولكن ھذه الطريقة

لذلك تم استخدام طرق مناعية والتي عادة ما تكون أكثر حساسية 
فضال عن ) ١٢ (وأعلى دقة وخير مثال على ذلك تقنية االليزا

 High Performance كما في  التحليلية الطرق الكيميائيةاستخدام
Liquid Chromatography LC /Liquid Chromatography 

HPLC من اجل ضمان .)١٣ ( عن بقايا ستربتومايسينللكشف 
نسان ات األصل الحيواني وحماية صحة اإلسالمة األغذية ذ

  الىالدراسةھدفت  ھذا المجال ضمن العراق البحوث في وندرة
  .الحليبأنواع مختلفة من في بقايا ستربتومايسين البحث عن 

  
  المواد وطرائق العمل

  
   جمع العينات
 عينات حليب بقر محلي ١٠  عينة من الحليب٤٥جمعت 

 عينات حليب مجفف ١٠ و عينات حليب ضأن محلي ١٠و
 من مختلف عشوائيا)  عينة حليب سائل مستورد١٥ ومستورد 

 ولغاية نيسان ٢٠١٠أسواق مدينة الموصل للفترة ما بين أيلول 
 حفظت عينات حليب البقر والضأن بعلب بالستيكية سعة، ٢٠١١

 لحين إجراء الفحص عليھا في م°١٨-  مل وبدرجة حرارة ٥٠٠
جامعة /كلية الطب البيطري ، لبحوثالمركزي لمختبر ال

  .الموصل
  

  تحضير عينات الحليب 
 )PBS-Tween-buffer (تم تحضير محلول تخفيف العينات

  على تعليمات الشركة المجھزة لعدة االليزا حيث تم وضعاعتمادا
 غم ٢,٨٥+لصوديوم ثنائية الھيدروجين  غم فوسفات ا٠,٥٥(

 ٠,١+  غم ملح نقي ٩+ فوسفات الصوديوم أحادية الھيدروجين 
 %Tween 20 (اخذ .  لتر١ في دورق زجاجي وأكمل الحجم إلى
بعد ذلك ،  مل١٠٠ غم من الحليب المجفف وأكمل الحجم إلى ١٠

 مل من كل عينة من عينات الحليب التي تم جمعھا ٥٠اخذ 
دقيقة / دورة ٤٠٠٠جھاز الطرد المركزي على سرعة ووضعت ب

 مايكروليتر ٥٠ دقائق إلزالة طبقة الدھن العليا ثم اخذ ١٠لمدة 
– PBS ( مايكروليتر من محلول٩٥٠من كل عينة وأضيف إليھا 

Tween- buffer)  (بعد ذلك أصبحت جميع العينات ) ١٩+١
  .جاھزة إلجراء االختبار

  
  سين باستخدام االليزا تقدير ثماالت الستربتوماي

استخدم في تقدير بقايا ستربتومايسين في الحليب عدة االليزا 
 وضعت عدة .االلمانية R- biopharmالمجھزة من قبل شركة 

 ٦ بعدھا تم تحديد م°٢٥االليزا والعينات بدرجة حرارة الغرفة 
حفر على طبق االليزا للمحاليل القياسية حيث أضيف لكل حفرة 

 مايكروليتر من كل عينة إلى الحفر ٥٠تر وأضيف  مايكرولي٥٠
 كل من األجسام المضادة إضافةالمتبقية بعد ذلك تم 

)Antibodies (والمقترن )Conjugate ( مايكروليتر ٥٠بمقدار 
طبق بلطف يدويا وحضن لمدة ساعة اللكل الحفر وتم التحريك 

 تم سكب جميع محتويات الطبق .م°٢٥بدرجة حرارة الغرفة 
 مايكروليتر من محلول الغسل إلى الحفر كافة ٢٥٠ف وأضي

كررت العملية ، بعدھا سكب محتوى الطبق ونشف بمناديل نظيفة
) Chromogen(  مايكروليتر من كاشف اللون١٠٠ أضيف .مرتين

 ١٥ لمدة ت ورجت محتويات الطبق بلطف وحضنللحفر جميعا
 ١٠٠وأخيرا أضيف ، دقيقة بدرجة حرارة الغرفة في الظالم
للحفر ) Stop solution( مايكروليتر من محلول موقف التفاعل

 ELISA بعد ذلك تمت قراءة الطبق باستخدام القارئ جميعا
Reader  نانوميتر٤٥٠وبطول موجي .  

  
  حساب النتيجة

باستخدام برنامج خاص مجھز من قبل الشركة المصنعة 
RIDA SOFT WIN والمصمم لمعالجة النتائج والحصول على 

 للحصول ٢٠ضرب التراكيز بعامل التخفيف تم راكيز بعد ذلك الت
  .على النتائج النھائية
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  النتائج
  

 عينة ٢٤ ھناك عينات الحليب أنأتضح من نتائج فحص 
 عينات حليب ٦ (موجبة في محتواھا على بقايا ستربتومايسين

 عينات حليب ٦،  عينات حليب سائل مستورد٥، مجفف مستورد

وبمدى تراوح مابين )  حليب ضان محلي عينات٧، بقر محلي
 ٢٨,١-١٧,٧ و ٢١,٨- ١٩,١ و ١٧,٨- ١٠,٢ و ٢٤,٣-١٨

 و ٠,٧±١٩,٩كغم حليب على التوالي وبمعدل /مايكروغرام
كغم /مايكروغرام  ١,٤±٢٢,٨ و ٠,٤±٢٠,١ و ١,٤±١٢,٦

  .)١ (كما ھو موضح في الجدول حليب على التوالي
  

  .تربتومايسين في عينات الحليبمدى ومعدل تركيز بقايا س) ١ (الجدول 
  

العينات  العينات
  المفحوصة

العينات الموجبة لبقايا 
 ستربتومايسين

   الخطأ القياسي±المعدل   كغم/المدى مايكروغرام 

  ٠,٧ ± ١٩,٩  ٢٤,٣ - ١٨  ٦  ١٥  حليب مجفف مستورد
  ١,٤ ± ١٢,٦  ١٧,٨ -  ١٠,٢  ٥  ١٠  حليب سائل مستورد

  ٠,٤ ± ٢٠,١  ٢١,٨ -  ١٩,١  ٦  ١٠  حليب بقر محلي
  ١,٤ ± ٢٢,٨  ٢٨,١ -  ١٧,٧  ٧  ١٠  حليب ضان محلي
  ٠,٩ ± ١٩,١  ٢٨,١ -  ١٠,٢  ٢٤  ٤٥  المجموع الكلي

  
المعدل الكلي لتركيز بقايا ستربتومايسين  أما في ما يخص

كغم حليب /مايكروغرام ٠,٩±١٩,١فقد بلغ الحليب أنواع لعينات 
 أما .كغم حليب/مايكروغرام  ٢٨,١ - ١٠,٢وبمدى تراوح مابين 

الحليب ببقايا ستربتومايسين فكانت نسبة تلوث أنواع  تلوث بنس
نسبة تلوث حليب البقر المحلي ، %١٥,٦حليب الضان المحلي 

نسبة و% ١١,١نسبة تلوث الحليب السائل المستورد ، %١٣,٣
من مجموع العينات % ١٣,٣تلوث الحليب المجفف المستورد 

ب عينات الحليب الكلية الموجبة لبقايا  ومجموع نسالكلية
لنسب عينات % ٤٦,٧يقابلھا % ٥٣,٣ستربتومايسين فقد بلغت 

   .)١ (وكما موضح في الشكلالحليب السالبة 
  

  
  

 .نسبة تلوث عينات الحليب ببقايا ستربتومايسين) ١ (الشكل
  
  

  المناقشة
  

 من أھم األغذية المعدة لالستھالك البشري ويعد إن الحليب
فاظ على شروط إنتاجه وتصنيعه وتسويقه ضرورة من الح

 يتلوث الحليب بعدة ملوثات من إذضروريات سياسة البلد الغذائية 
بقايا المضادات الحيوية نتيجة لعالج الحيوانات المريضة أھمھا 

 المضادات الحيوية مع الحليببھذه األدوية حيث تطرح ھذه 
 مباشرة إلى  أو عن طريق إضافة المضادات الحيوية.)١٤(

 من اجل .)١٥ (الحليب الخام لحمايته من التلف لفترات أطول
سالمة وحماية المستھلك زادت االھتمامات في السنوات األخيرة 
ببقايا المضادات الحيوية في منتجات الحليب لما تشكله من مضار 

 في حرارة الغليان ال تؤثر  أن درجةإذ، على صحة اإلنسان
 مايسين وھذا ما يزيد من مشكلة التلوثالمضاد الحيوي ستربتو

لذلك كان الھدف من ھذه الدراسة الكشف عن المستويات  .)١٦(
. المتبقية من ستربتومايسين في الحليب لمدينة الموصل باستخدام

 الحليب  أنواعمن عينات% ٥٠ اكثر من أن نتائج البحث كشفت
ن موجبة لبقايا المضاد الحيوي ستربتومايسيكانت  المختلفة

ضمن الحدود المسموح بھا كانت جميعھا إال أن وبتراكيز مختلفة 
 شكلت أعلى نسبة .)١٧) (كغم حليب/ مايكروغرام ٢٠٠ (عالميا

يدل قد تواجد بقايا ستربتومايسين في حليب الضأن المحلي وھذا 
 كثرة األمراض المتوطنة في المحافظة والحاجة لعالجھا أو على
عدم حية عند المربين من ناحية  تدني مستوى الثقافة الصإلى

 المعالجة في الفترة التي يكون فيھا تركيز استبعاد حليب الحيوانات
 للمضادات العشوائيالمضاد الحيوي ضارا بالصحة أو االستخدام 

وھذا يعني وجود تأثيرات سلبية لھذه المتبقيات على . الحيوية
فترات إلى أن التعرض المستمر ول) ١٨ (صحة اإلنسان فقد أشار

 الحساسية نتيجة لتثبيط الجھاز إلىطويلة لثماالت األدوية تؤدي 
يوية ونشوء عترات من الجراثيم المناعي بھذه المضادات الح

 .مة لبعض المضادات الحيوية وأثارھا الضارة على الكبدمقاو
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١٦٨ 
 

 % ٦٩,٣بأن حوالي ) ١٩ (جاءت النتائج مقاربة لنتائج الباحث
 كانت ملوثة ببقايا ستربتومايسين ن في اليونامن عينات الحليب

 في من عينات الحليب % ٨٠,٩أن ) ٢٠ ( الباحثأشاربينما 
ھذه أعلى من نتائج وكانت  كانت ملوثة ببقايا ستربتومايسين تركيا

أما نسبة تلوث الحليب ببقايا ستربتومايسين في رومانيا .دراستنا
بقايا في كرواتيا فكان معدل التلوث بو) ٢١ (%١٥,١بلغت فقد 

 اقل من معدل يكغم حليب وھ/ مايكروغرام ٧,٦٧ستربتومايسين 
الضروري تطبيق اإلدارة مما تقدم فمن  .)٢٢ ( دراستنافيتلوث ال

 من حيث النظافة العامة والوقاية في تربية ماشية الحليبالصحية 
 السبب الرئيس دمن األمراض وخاصة التھاب الضرع الذي يع

 إعداد برامج  عنفضالادات الحيوية لتلوث الحليب ببقايا المض
تثقيفية حول مخاطر استھالك الحليب الملوث ببقايا المضادات 
الحيوية والتأكيد على ضرورة تطبيق اختبارات الكشف عن بقايا 
المضادات الحيوية ومن ضمنھا ستربتومايسين في الحليب 
لو والمنتجات الغذائية المستوردة قبل دخولھا العراق والتأكد من خ

 والسماح  المضادات الحيويةھذه المنتجات الحيوانية من ھذه بقايا
تسليط كما ويجب ، بعد ذلك بدخولھا من المنافذ الحدودية للعراق

الضوء على النقاط الحرجة في إنتاج األغذية الحيوانية ومن اجل 
الحد من خطورتھا على صحة المستھلك ووضع الحلول المناسبة 

  .لمعالجتھا
  

  يرشكر وتقد
  

جامعة الموصل /تم دعم البحث من قبل كلية الطب البيطري 
  .فلھا جزيل الشكر والتقدير
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