18

العمر وآخرون -المجلة السورية للبحوث الزراعية  .26-18:)4(4كانون األول/ديسيمبر 2017

تحديد المحتوى الجرثومي لحليب اإلبل الشامية
عبد الناصر العمر*

()1

وفاتن حامد

()2

ومحمد زهير سالم

()3

( .)1مركز بحوث حماه ،الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،دمشق ،سورية.
( .)2قسم تكنولوجيا األغذية ،الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،دمشق ،سورية.
( .)3إدارة بحوث الثروة الحيوانية ،الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،دمشق ،سورية.
(*للمراسلة :د .عبد الناصر العمر .البريد اإللكتروني.)abdnaser64@gmail.com :
		
تاريخ االستالم2016/08/23 :

تاريخ القبول2016/12/20 :

الملخص
العلميــة
الد ارســة فــي محطــة بحــوث ديــر الحجــر بريــف دمشــق ،التابعــة للهيئــة العامــة للبحــوث
أُجريــت هــذه ّ
ّ
اعيــة بســورية ،خــال عــام  2012بهــدف تقديــر المحتــوى الجرثومــي فــي حليــب اإلبــل الشــامية ،وتقديــر
الزر ّ
عينــة حليــب مــن ســبع نــوق
جودتــه
الصحيــة واألخطــار المحتملــة عــن تناولــه بالشــكل الخــامُ .جمعــت (ّ )28
ّ
تبــدو ســليمةً ظاهريـاً .أُجريــت بعــض االختبــارات المخبريــة لتحديــد درجــة الحموضــة بدرجــة حـ اررة البـراد (2±5
ْم) وبدرجــة حـ اررة الغرفــة (ْ 2± 20م) ولمــدة  4أيــام متواليــة ،وتحديــد متوســط عــدد الخاليــا الجســمية بالطريقــة
اء بالبـراد أو فــي الغرفــة،
المجهريــةُ .وجــدت ّ
تغيـرات محــدودة فــي درجــة الحموضــة ( )PHخــال فتـرة التخزيــن سـو ً
حيــث بلغــت أدنــى قيمــة للحموضــة بالبـراد ( )5.2وأعلــى قيمــة ( ،)6.4بينمــا كانــت أدنــى قيمــة لهــا بحـ اررة الغرفــة
( )5.2وأعلــى قيمــة ( ،)6.2وعنــد اســتخدام اختبــار  Tلعينتيــن مزدوجتيــن ،بلغــت قيمــة  ،)1.337( tممــا يعنــي
للعينــات التــي أعطــت نتيجــة ســلبية
عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة .وبلــغ متوســط عــدد الخاليــا الجســمية ّ
4
5
باختبــار كاليفورنيــا ( )2.2*104–1.3*105خليــة لــكل ميلــي ليتــر حليــب ،و(  )8.6*10 –2.4*10خليــة
العينــات علــى منبــت ماكونكــي نتيجــة ســلبية ،ولــم تظهــر أي مســتعمرات
للعينــات االيجابيــة .كمــا أعطــت كافــة ّ
ّ
لنمــو أي نــوع مــن أنـواع الجراثيــم المعويــة .أمــا عنــد د ارســة العالقــة بيــن ظاهـرة نمــو المكــورات العنقوديــة علــى
أن العــدد األكبــر مــن الحــاالت المصابــة
منبــت اآلجــار الدمــوي ،وطريقــة حفظهــا بدرجــات حـ اررة مختلفــةُ ،وجــد ّ
العينــات المحفوظــة بحـ اررة الغرفــة ،حيــث بلغــت قيمــة مربــع كاي ()42.357
بالمكــورات العنقوديــة شــوهدت فــي ّ
وبمســتوى داللــة معنويــة أقــل مــن ( ،)0.01ممــا يتطلــب عــدم تنــاول حليــب اإلبــل الخــام دون بســترته نتيجــة تواجــد
جراثيــم المكــورات العنقوديــة والتــي تســبب أم ارضـاً مختلفــة عنــد اإلنســان.
الكلمات المفتاحية :المحتوى الجرثومي ،حليب اإلبل الشامية ،صفات الجودة.

المقدمـة:
المهمــة فــي الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي العديــد مــن بلــدان العالــم ،السـّـيما فــي المناطــق الجافــة وشــبه
تُعــد اإلبــل مــن الحيوانــات
ّ
الغذائية عند اإلنسان ،إضافةً لكونه المصدر الرئيس لتغذية الحيوان (.)Elhatmi et al., 2007
مهماً للحمية
ّ
الجافة ،ويعتبر حليبها ّ
إمــا طازج ـاً علــى حالتــه
وقــد أشــار ( Yagil and Etizion, )1980إلــى ّ
أن معظــم حليــب اإلبــل يســتهلك فــي معظــم الــدول العربيــة ّ
ونوعيتــه يعتمــد علــى
كميــة حليــب الناقــة ،وتركيبــه،
تخمـره
ّ
أن ّ
ّ
طبيعيـاً .كمــا ّبيــن ( Yagil, (1982إلــى ّ
الخــام دون أي معاملــة ،أو بعــد ّ
وكميــة الجهــد المبــذول ،وكذلــك أصــل
وكميــة
ونوعيــة الغــذاء والمــاء ،والطقــس ،ومرحلــة اإلدرارّ ،
ّ
جملــة مــن العوامــل منهــا الســالةّ ،
الجمــل وتركيبتــه الوراثيــة.
أن حموضــة الحليــب ( )PHترجــع إلــى وجــود مرّكبــات ذات تأثيــر
وقــد أشــار ( Griffiths and Walkling-Ribeiro, (2014إلــى ّ
الطبيعيــة
حامضــي فــي الحليــب مثــل ثانــي أكســيد الكربــون الذائــب ،والبروتينــات وأمــاح الســترات والفوســفات ،وهــذا مــا يسـ ّـمى بالحموضــة
ّ
للحليــب .وعنــد تــرك الحليــب فتـرة مــن الزمــن تقــوم الميكروبــات الموجــودة فــي الحليــب بتكســير ســكر الالكتــوز ،وتكويــن حمــض اللبــن،
ـإن الحموضــة الناتجــة عــن المعايـرة عبــارة عــن مجمــوع الحموضــة الطبيعيــة
وهــذه تسـ ّـمى بالحموضــة الناشــئة أو المتطــورة ،وبالتالــي فـ ّ
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أن ظهــور هــذا الطعــم الحامضــي يــد ّل علــى عــدم العنايــة بإنتــاج الحليــب ،أو عــدم حفــظ الحليــب تحــت
والمتطــورة (الحموضــة ّ
الكليــة) ،و ّ
التبريــد أثنــاء النقــل والتــداول بصــورة جيــدة.
ٍ
أن حليــب الحيوانــات ومنهــا اإلبــل يعتبــر بشــكل عــام
وقــد أشــار كل مــن ) Heeschen, (1994و ( Abdurahman, (2006إلــى ّ
أن الحليــب الخــام يمكــن أن يصاحبــه بعــض أنـواع الجراثيــم المتواجــدة فــي
بيئــة مناســبة لنمــو وتطــور أعــداد هائلــة مــن أنـواع الجراثيــم ،و ّ
البيئــة المحيطــة بالحيـوان ،إو� ّن تطـ ّـور هــذه الجراثيــم يعتمــد بشــكل رئيــس علــى درجــات الحـ اررة وتواجدهــا فــي الحليــب.
ٍ
وقد ذكر ٍ
أن غالبية حليب اإلبل يستهلك بشكل خام،
كل من ) Saad and Thabet, (1993و)ّ Farah and Fischer, (2004
تلوثــه أو وجــود الجراثيــم المســببة لألم ـراض فيــه ُيعــد مؤ ّش ـ اًر علــى ظــروف النظافــة الســيئة لإلنتــاج وخط ـ اًر علــى الصحــة
وبالتالــي فـ ّ
ـإن ّ
العامــة لإلنســان والحيـوان معـاً .بينمــا أشــار كالّ مــن ( Heeschen, (1994و) Semereab and Molla, (2001إلــى وجــود طــرق
عديــدة لتلـ ّـوث الحليــب بالجراثيــم وذكــروا منهــا أيــدي الحالّبيــن أو آلــة الحالبــة ذاتهــا ،أو نتيجــة إلصابــة الضــرع بااللتهــاب (السـريري
تلوثه أثناء عمليات النقل والتخزين.
أو تحت السريري) ،إضافةً الحتمال ّ
إن النتائــج التــي حصــل عليهــا ٍّ
عينــة حليــب إبــل فــي منطقــة
كل مــن ) El-Ziney and Al-Turki, (2007عنــد فحصهمــا ل ــنحو ّ 33
ّ
الصحيــة المحتملــة الناشــئة
نوعيــة الحليــب واألمـراض المحمولــة علــى الغــذاء ،واألخطــار
ّ
القصيــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية لمعرفــة ّ
العينات المفحوصة ،باإلضافة
العنقودية
المكورات
أن
الذهبية ُوجدت بنســبة  %70من ّ
ّ
ّ
عن اســتهالك حليب اإلبل الخام ،أشــارت إلى ّ
ّ
لوجــود جراثيــم الســالمونيال وااليش ـريكية القولونيــة وبعــض الخمائــر .كمــا عــزل ) Hafez et al., (1987فــي د ارســتهم فــي الســعودية
أجنــاس الجراثيــم المســببة اللتهــاب الضــرعStreptococcus Spp ., Staphylococcus Spp., Corynebacterum Spp ., :
أن مســبباته عنــد النــوق كانــت قليلــة جــداً
أمــا فــي العـراق فقــد وجــد )ّ AL– Ani and AL– Abbassy, (1990
ّ .Micrococcus
وهي  . Staphylococcus aureus, Escherichia coliبينما تم ّكن عيســى )2012( ،من عزل الجراثيم من  %72من مجموع
تعرضــت اللتهــاب الضــرع المزمــن وعــزل منهــا أنـواع المكـ ّـورات
ّ
عينــات الحليــب المأخــوذة مــن خمســين ناقــة حلــوب ،ووجــد ّ
أن عشـرة نــوق ّ
ـبحية
الذهبيــة  ،Staphylococcus aureusو
العنقوديــة
العصيــات الوتديــة القيحيــة  ،Corynebacterium pyogeneوالمكـ ّـورات السـ ّ
ّ
ّ
ّ
 ،Streptococcus agalactiaوالباســتوريال الحالــة للــدم  ،Pasteuerlla haemolyticaكمــا كشــف عــن وجــود التهــاب ضــرع
تحــت سـريري ،حيــث كانــت نتائــج اختبــار كاليفورنيــا موجبــة وتـ ّـم عــزل  Staphylococcus Epidermidisو.Escherichia Coli
وقــد أشــار ٍ
مثبطــات فــي حليــب اإلبــل تعيــق نمــو بعــض الجراثيــم
كل مــن ) Werney, (2003و( Benkerroum, (2008إلــى وجــود ّ
مهمـةً فــي
الممرضــة ,كونــه يحتــوي علــى ّ
كميــات مــن مـواد الليســوزيم  Lysozymeوالالكتوفيريــن  ,Lactoferrinالتــي تملــك خواصـاً ّ
ذلــك ,حيــث تعيــق نمــو جراثيــم حمــض اللبــن خــال الســاعات األولــى بعــد الحالبــة وحتــى بعــد تســخين الحليــب ،كمــا تعيــق نمــو بعــض
أن هــذه األنـواع مــن الجراثيــم تُعـ ّـد األكثــر فاعليـةً فــي الحليــب الخــام خــال األيــام األربعــة األولــى
الجراثيــم ،الســيما الســالبة الغـرام منهــا ،إذ ّ
بعــد الحالبــة ،ممــا يســاعد علــى حفظــه ســائالً وتخزينــه لمــدة أطــول عــن غيـره مــن أنـواع الحليــب.
الملوثــة للحليــب وذيفاناتهــا علــى صحــة اإلنســان والحيـوان إو�مكانيــة انتقــال اإلصابــات واألمـراض المشــتركة،
ونظـ اًر لخطــورة هــذه الجراثيــم ّ
يهــدف هــذا البحــث إلــى تقديــر المحتــوى الجرثومــي فــي حليــب الخــام عنــد اإلبــل ،بغيــة التعــرف علــى جــودة ونوعيــة حليــب اإلبــل واألخطــار
المحتملــة التــي قــد تنتــج عــن تناولــه بالشــكل الخــام.
مواد البحث وطرائقه:
ُنفّذ البحث في محطة بحوث دير الحجر لإلبل الشــامية خالل شــهر كانون الثاني /يناير  2012م ،وتراوحت أعمارها بين  10-5ســنوات
ـاء وتحتــوي علــى مركــز حلــوب
الغذائيــة
تحــت نظــام التربيــة شــبة المكثــف ،بحيــث يتـ ّـم تغذيتهــا ووضــع الوجبــة
ّ
ّ
اليوميــة مرتيــن صباحـاً ومسـ ً
ويقـ ّـدم الدريــس أو التبــن كعلــف مالــئ ،إضافـةً لسـراحة الحيوانــات نهــا اًر فــي الم ارعــي.
أو شــعير وكســبة القطــن والنخالــة ُ
ٍ
ائية مــن( )7حيوانــات (نــوق حلــوب) ومــن ك ّل ربــع علــى حــدة ،بحيــث أُخــذت  4عينــات مــن
عينــات الحليــب الخــام بصــورة عشـو ّ
أُخــذت ّ
كل ناقــة حلــوب مــن أربــاع الضــرع (أمامــي أيمــن -أمامــي أيســر -خلفــي أيمــن -خلفــي أيســر) ،وبمجمــوع  28عينــة ،إذ تـ ّـم تنظيــف
وتطهيــر الحلمــات بالكحــول  %70قبــل الحالبــة وبعــد إ ازلــة الشــخبات األولــى مــن الحليــب فــي وعـ ٍ
العينــات ووضعــت
ـاء خــاص ،ثــم أُخــذت ّ
أن
فــي أنابيــب بالســتيكية نظيفــة ومعقمــةُ ،
ونقلــت إلــى المختبــر تحــت ظــروف مبــردة ،ومحاطــة بالثلــج فــي حافظــة معقّمــة ،مــع العلــم ّ
العينــات ،وقــد أُجريــت كافّــة التحاليــل فــي مختبــر قســم بحــوث صحــة الحيـوان
الحيوانــات كانــت خاليــة مــن األمـراض سـريرياً أثنــاء أخــذ ّ
التابــع للهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة الزراعيــة.
ماصــة معقّمــة،
العينــة الوا حــدة مــن الحليــب الخــام والمأ خــوذة مــن ك ّل ربــع إ لــى ثمانيــة أ جـزاء بوا ســطة
فــي المختبــر جــرى تقســيم ّ
ّ
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وذلــك بعــد مــزج الحليــب بشـ ٍ
ـكل متجانــس ،أربعــة منهــا وضعــت فــي البـراد بدرجــة حـ اررة (ْ 2±5م) ،واألربعــة األخــرى بدرجــة حـ اررة الغرفــة
العينــات ( 112اختبــار بدرجــة حـ اررة
(ْ 2±20م) ،وتُركــت لمــدة أربعــة أيــام متتاليــة ،وبذلــك يكــون عــدد االختبــارات  224اختبــار لكافّــة ّ
البـراد و 112أخــرى بدرجــة حـ اررة الغرفــة).
تـ ّـم تقديــر درجــة حموضــة الحليــب خــال فت ـرة التجربــة لكافــة العينــات ومــن كل ربــع علــى حــدة حتــى اليــوم ال اربــع بعــد الحالبــة ،وذلــك
بواسطة جهاز مخبري الكتروني لقياس الحموضة يدعى ) )MP511 LAB PH Meterمن صنع شركة صينية تدعى (.)Sanxin
العينــات المجموعــة بغيــة الكشــف عــن التهــاب الضــرع
أُجــري اختبــار كاليفورنيــا ) California Mastitis Test (CMTعلــى كافّــة ّ
وتمــت ق ـراءة النتائــج حســب طريقــة ).Schalm and Noorlander, (1957
تحــت الس ـريري للنــوق الحلــوبّ ،
ـلبية أو ايجابيــة لوجــود
عينــات الحليــب التــي أعطــت نتائــج سـ ّ
تـ ّـم تقديــر العــدد الكلــي للخاليــا الجســمية ( )SCCبالطريقــة المجهريــة لــكال ّ
3
ووزعــت علــى مســاحة  1ســم بصــورة متجانســة وتُركــت
كميــة ( )0.01مــل مــن الحليــب علــى شـريحة زجاجيــةّ ،
الجراثيــم ،حيــث أُخــذت ّ
وجففــت ،ومــن ثــم فُحصــت تحــت
وصبغــت بصبغــة غـرام ،ثــم ُغســلت بالمــاء ُ
الشـريحة لتجــف ،بعدهــا تـ ّـم تثبيتهــا بالكحــول االيتيلــي ُ %70
المجهــر ،حيــث تـ ّـم عـ ّـد  20حقـاً مجهريـاً ،ثــم ُحســب المعـ ّـدل العــام للجراثيــم.
ـداء مــن اليــوم األول
تـ ّـم إجـراء الــزرع الجرثومــي لكافّــة ّ
العينــات للكشــف عــن الجراثيــم المســببة لألمـراض الموجــودة فــي الحليــب الخــام ابتـ ً
تمــت عمليــة الــزرع كل يــوم حتــى نهايــة التجربــة ومــن كال النوعيــن للحليــب (بدرجــة حـ اررة البـراد
بعــد الحالبــة وحتــى اليــوم ال اربــع ،حيــث ّ
وبدرجــة ح ـ اررة الغرفــة) علــى ٍّ
العينــات
كل مــن منبــت اآلجــار المدمــم  Blood Agarومنبــت ماكونكــي  MacConkey Agarلكافّــة ّ
المجموعــة ،وذلــك بز ارعــة  1ســم 3حليــب خــام علــى هذيــن المنبتيــن بعــد إج ـراء تراكيــز بالمــاء المقطــر والمعقــم بنســب ،10000/1
ضنــت علــى درجــة حـ اررة ° 37م لمــدة ( )48 -24ســاعة ،حيــث تــم العـ ّـد للمســتعمرات الجرثوميــة
وح ّ
 ،100000/1وُ ،)1000000/1
الناميــة بعــد  24و 48ســاعة بعــد الــزرع حســب طريقــة ) ،Koburger and marth, (1984كمــا فُحصــت المســتعمرات الناميــة
مجهري ـاً ،وتـ ّـم التعــرف علــى أن ـواع العزلــة الجرثوميــة الوحيــدة الناميــة اعتمــاداً علــى الخ ـواص الشــكلية والمزرعيــة حســب طريقــة
).Carter, (1978
تـ ّـم إج ـراء اختبــار الحساســية بطريقــة االنتشــار علــى منبــت مولــر -هنتــون حســب طريقــة ) ،Bauer et al., (1986حيــث ُوضعــت
الصــادات الحيويــة التاليــة:
وح ّ
أقـراص الحساســية علــى ســطح المنبــت بمعـ ّـدل  7أقـراص لــك ّل طبــق ُ
ضنــت لمــدة  24ســاعة ،واســتُعملت ّ
سبيروفلوكساســين ،اموكسيســيلي ،أوكســي تت ارســيكلين ،ستربتومايســين ،جنتامايســين ،سيفالكســين ،وتت ارســيكلين ،وتـ ّـم تفســير النتائــج
حســب قيــاس قطــر مناطــق منــع نمــو المســتعمرات الجرثوميــة فــي الميلــي ليتــر(.)ml1-
المعوية الممرضة.
تلوث الحليب بالجراثيم
ّ
وقد استُخدم منبت ماكونكي للكشف االنتقائي عن ّ
تـ ّـم تحليــل البيانــات باســتخدام برنامــج التحليــل اإلحصائــي  ،SPSSوتـ ّـم اســتخدام معامــل فيشــر واختبــار مربــع كاي وتحليــل التبايــن
معنويــة وذات داللــة إحصائيــة.
 ANOVAلمعرفــة فيمــا إذا كانــت الفــروق
ّ
النتائج والمناقشة:
العينات (:)PH
 -1درجة حموضـة ّ
اء بدرجــة
تغي ـرات محــدودة فــي درجــة الحموضــة (ّ )PH
ّبينــت النتائــج وجــود ّ
لعينــات حليــب اإلبــل الشــامية خــال فت ـرة التخزيــن س ـو ً
البـراد(ْ 2 ± 5م) أو بدرجــة حـ اررة الغرفــة (ْ 2 ± 20م) ولمــدة  4أيــام ،حيــث بلغــت القيمــة الدنيــا لحموضــة الحليــب بدرجــة حـ اررة البـراد
( )5.2%والقيمــة العظمــى ( ،)%6.4بينمــا كانــت القيمــة الدنيــا للحموضــة بدرجــة حـ اررة الغرفــة ( ،)%5.2والقيمــة العظمــى (.)%6.2
عينــات الحليــب الخــام المخزنــة الناتجــة عــن اإلبــل الشــامية قــد حافظــت علــى حالتهــا الصحيــة سـواء بدرجــة حـ اررة البـراد
أن ّ
وهــذا يعنــي ّ
ٍ
أن اإلتّجــاه العــام لهــذه النتائــج يتفــق مــع مــا وجــده كل مــن
أو بدرجــة حـ اررة الغرفــة حتــى اليــوم ال اربــع بعــد الحالبــة (الجــدول  ،)2و ّ
) Al-Baty, (2002); Al-Otaibi, (1997); Griffiths and Walkling-Ribeiro, (2014إلى حدوث ارتفاع في حموضة
الحليــب وانخفــاض فــي قيــم  PHالحليــب خــال فتـرة تخزينــه.
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الجدول  .2حموضة ( )PHحليب اإلبل الشامية.
رقم العينة

الحموضة ( )PHبدرجة حرارة البراد ( ْ 2 ± 5م)
(في اليوم الرابع)

الحموضة ( )PHبدرجة حرارة الغرفة
( ْ 2 ± 20م) (في اليوم الرابع)

1

5.7

5.5

2

6.4

5.6

3

5.2

5.4

4

6

6.1

5

6.2

6.2

6

5.9

5.9

7

5.9

5.2

كل قيمة هي متوسط تحليل أربع عينات تجريبية (أرباع الضرع الواحد لكل ناقة حلوب).

لعينتيــن
ولمعرفــة فيمــا إذا كان هنــاك فــرق معنــوي فــي درجــة ( )PHحليــب النــوق الســبع المختبـرة بحســب درجــة الحـ اررة اســتخدم اختبــارّ T
أن متوســط درجــة ( )PHفــي درجــة حـ اررة البـراد ( )5.9هــو أعلــى مــن متوســط درجــة ( )PHفــي درجــة حـ اررة
مزدوجتيــن ،حيــث لوحــظ ّ
معنويــة ذات دال لــة إحصائيــة ،حيــث بلــغ مســتوى الداللــة ( )0.23وهــو أكبــر مــن ()0.05
تبيــن عــدم وجــود فــروق
ّ
الغرفــة ،وقــد ّ
وقيمة  tهي ( )1.337كما هو موضح في الجدول (.)3

)df Sig.(2-tailed
.230

t

1.337 6

الجدول  .3حموضة ( )PHحليب اإلبل الشامية باستخدام اختبار .T
Paired Differences
95% confidence
interval of the
Std.
Std.Error
difference
Mean Deviatior
Mear
Lower Upper
.5661

-.1661

.1496

.3958

.2000

Pair 1
الحموضة بدرجة حرارة البراد
الحموضة بدرجة حرارة الغرفة

نتائج اختبار كاليفورنيا:
عينــة واحــدة كانــت ناتجــة عــن الربــع األمامــي
ـلبية باســتثناء ّ
العينــات المختب ـرة ومــن كافّــة األربــاع كانــت سـ ّ
أن جميــع ّ
أظهــرت النتائــج ّ
ـاء علــى تلــك النتيجــة فقــد
العينــة رقــم  ،4حيــث أعطــت نتيجــة ايجابيــة لالختبار(ظهــور هــام ســميك
ّ
اليســاري فقــط مــن ّ
متجبــن) ،وبنـ ً
الحيويــة واســعة الطيــف
بالصــادات
العينــة لهــا
ّ
تمــت معالجــة ربــع الضــرع المصــاب بااللتهــاب تحــت السـريري (الكامــن) للناقــة التــي تتبــع ّ
ّ
ّ
للصــادات الحيويــة ،حيــث عولــج
ـية
ـ
س
الحسا
ـار
ـ
ب
اخت
ـج
ـ
ئ
نتا
ـى
ـ
ل
ع
ـاء
ـ
ن
ب
ـك
ـ
ل
وذ
ـة،
ـ
ي
متتال
ـام
ـ
ي
أ
ـة
ـ
ث
ثال
ـدة
ـ
م
ول
ع
ـر
ـ
ض
ال
ـل
ـ
خ
دا
ا
ـ
وموضعي
ـل،
ـ
ض
بالع
ً
ّ
ّ
ً
بالصــاد الحيــوي  Oxcytetracyclineالــذي أعطــى نتائــج عالجيــة جيــدة (الجــدول .)4
ّ
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الجدول  .4نتائج اختبارات الحساسية على العترة المعزولة Staphylococcus

الصاد الحيوي
ّ

العترة المعزولة

Staphylococcus

Oxcytetracycline
Streptomycin
Tetracycline
Kanamycin
Gentamicin
Ciprofloxacin
Cephalexin
Amoxicillin

3
3
3
3
2
2
2
2

عينــة
وبعــد انتهــاء فت ـرة العــاج ومــرور خمســة أيــام علــى آخــر معالجــة
بالصــادات الحيويــة والتأ ّكــد مــن انتهــاء فت ـرة الســحب ،أُخــذت ّ
ّ
العينــة بــذات
حليــب مــن ذات الربــع المصــاب والمعالــج والــذي أظهــر نتيج ـةً
ايجابيــة اللتهــاب الضــرع تحــت الس ـريري ،وفُحصــت هــذه ّ
ّ
االختبــار (كاليفورنيــا) فكانــت النتيجــة ســلبية (عــدم ظهــور الهــام) ،ممــا يؤ ّكــد فعاليــة هــذا االختبــار فــي الكشــف المب ّكــر عــن حــاالت
الصــاد الحيــوي فــي القضــاء علــى الجراثيــم المعزولــة المســببة لاللتهــاب ،وهــذا مــا أ شــار إليــه
االلتهــاب الكا مــن وكذ لــك
ّ
فعاليــة ّ
الحيويــة التــي أعطــت
للصــادات
ّ
) Hawari and Hassawi, (2008وعبــد الرحيــم وزيــن العابديــن )2009( ،حيــث ّأدى اســتعمالهما ّ
فعاليــة عاليــة تجــاه المسـّـبب المرضــي تحقيــق نتائــج عالجيــة جيــدة فــي الحيوانــات المصابــة بالتهــاب الضــرع (الجــدول .)5
ّ
الجدول  .5الحالة الصحية ألرباع ضروع النوق المجموع منها عينات الحليب وفقاً الختبار كاليفورنيا.
ايجابي ()+
سلبي ()-
نتيجة االختبار
(ظهور هالم ثخين ومتجبن ال يزول بالتحريك)
(ظهور هالم خفيف يزول بالتحريك)
عدد العينات
1
27
النسبة المئوية
الحالة الصحية لربع الضرع المأخوذ
منه العينة

% 96.43

% 3.57

طبيعي

مصاب

نتائج عدد الخاليا الجسمية ( )SCCبالطريقة المجهرية:
أن متوســط عــدد الخاليــا الجســمية لعينــات الحليــب المختبـرة بالطريقــة المجهريــة ،والتــي أعطــت نتائــج ســلبية فــي اختبــار
ّ
تبيــن النتائــج ّ
5
4
لعينــات الحليــب المختبـرة التــي أعطــت
ـمية
ـ
س
الج
ـا
ـ
ي
الخال
ـدد
ـ
ع
ـط
ـ
س
متو
ـغ
ـ
ل
ب
ـا
ـ
م
بين
،)1.3*10
(
و
)2.2*10
(
ـن
ـ
ي
ب
ـت
ـ
غ
بل
ـا
ـ
ي
ن
ر
كاليفو
ّ
نتائــج ايجابيــة فــي اختبــار كاليفورنيــا بيــن ( )8.6*104و (()2.4*105الجــدول .)6
الجدول  .6نتائج عدد الخاليا الجسمية ( )SCCبالطريقة المجهرية في حليب اإلبل الشامية.
البيان
نتائج اختبار كاليفورنيا
متوسط عدد الخاليا الجسمية (خلية /مل) بالطريقة المجهرية

5

+

2.2*10 - 1.3*10
4

5

8.6*10 - 2.4*10
4

نتائج الزرع الجرثومي لعينات حليب اإلبل:
اء بدرجــة
تظهــر نتائــج الــزرع الجرثومــي لعينــات حليــب اإلبــل المفحوصــة والمزروعــة علــى منبــت اآلجــار الدمــوي بــدم األغنــام  %7سـو ً
وحضنــت المنابــت علــى درجــة حـ اررة  37مه لمــدة  24ســاعة،
حـ اررة البـراد أو بدرجــة حـ اررة الغرفــة خــال أيــام الز ارعــة األربعــة للز ارعــةُ ،
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وجــود عزلــة جرثوميــة وحيــدة ناميــة اعتمــاداً علــى الخ ـواص الشــكلية والمزرعيــة حســب طريقــة ) Carter, (1978هــي المكـ ّـورات
الذهبيــة فقــط .وهــذا يتفــق مــع عيســى )2012( ،الــذي برهــن علــى عــزل هــذا النــوع مــن الجراثيــم ،إضافـةً لجراثيــم أخــرى فــي
العنقوديــة
ّ
ّ
العنقوديــة فــي حليــب اإلبــل الخــام،
عينــات حليــب اإلبــل ،ومــع مــا وجــده ) Kadri et al., (2014مــن أن ـواع متعــددة مــن المكـ ّـورات
ّ
ّ
أن التلـ ّـوث بهــا ُيعـ ّـد ســبباً مباشـ اًر فــي نقــل وتفشــي األمـراض الخطيـرة ،األمــر الــذي جعــل العديــد مــن دول العالــم تمنــع
حيــث أشــاروا إلــى ّ
عينــات حليــب النــوق علــى منبــت ماكونكــي ســلبية ولــم تعــط أي
تــداول الحليــب إال بعــد معاملتــه ح اررّي ـاً بالبســترة .بينمــا كانــت كافّــة ّ
لعينــات الحليــب المحفوظــة بدرجــة حـ اررة الغرفــة (ْ 2 ± 20م) أو بدرجــة حـ اررة البـراد
اء كان ذ لــك ّ
مســتعمرات لنمــو الجراثيــم سـو ً
العينــات ،إضاف ـةً لتنفيــذ
(ْ 2 ± 5م) وعلــى مــدار األيــام األربعــة للز ارعــة ،ممــا يعنــي عــدم وجــود ألي مــن الجراثيــم المعويــة فــي هــذه ّ
الطبيــة
العينــات ،باإلضافــة إلــى العنايــة
ّ
عمليــة الحالبــة أو أخــذ ّ
اإلجـراءات الصحيــة الجيــدة لهــذه الحيوانــات وعــدم تلـ ّـوث الحليــب أثنــاء ّ
أن حليــب اإلبــل الخــام
البيطريــة ّ
الجيــدة .وهــذا يتفــق مــع مــا أشــار إليــه كل مــن ) Werney, (2003و( Benkerroum, (2008فــي ّ
ٍ
الحيــة لفتـرة محــددة ،الحتوائــه علــى مـواد الليســوزيم والالكتوفيريــن ،وهــذا مــا الحظنــاه فــي د ارســتنا حيــث
يثبــط نمــو الكائنــات المجهرّيــة ّ
ّ
حافــظ علــى ســامته الصحيــة خــال األيــام األربعــة األولــى بعــد الحالبــة.
عينــات حليــب اإلبــل وطريقــة حفظهــا بدرجــات ح ـ اررة مختلفــةُ ،وجــد
وعنــد د ارســة العالقــة بيــن ظاه ـرة وجــود المكـ ّـورات
العنقوديــة فــي ّ
ّ
أن قيمــة مربــع كاي بلغــت
أن العــدد األكبــر لعــزل المكـ ّـورات
العنقوديــة كانــت فــي ّ
ّ
العينــات المحفوظــة بدرجــة حـ اررة الغرفــة ،حيــث ُوجــد ّ
ّ
العنقوديــة فــي حليــب اإلبــل
أمــا عنــد د ارســة العالقــة بيــن ظاهـرة عــزل المكـ ّـورات
(.)0.01
ـن
ـ
م
ـل
ـ
ق
أ
ـة
ـ
ي
معنو
ـة
ـ
ل
دال
ـتوى
ـ
س
وبم
()42.357
ّ
ّ
تمــت زراعتهــا علــى
ـي
ـ
ت
ال
ـات
ـ
ن
العي
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
ح
اض
و
ـت
ـ
ن
كا
ـا
ـ
ه
ل
ز
لع
ـر
ـ
ب
األك
ـدد
ـ
ع
ال
أن
ّ
وترتيــب يــوم الز ارعــة علــى المنابــت الغذائيــة ،فقــد ُوجــد ّ
ّ
المنابــت فــي اليــوم ال اربــع وبنســبة بلغــت ( ،)%46.77تالهــا الز ارعــة فــي اليــوم الثانــي وبنســبة بلغــت ( ،)%24.19ثــم الز ارعــة فــي اليــوم
الثالــث وبنســبة بلغــت (  ،)%22.58بينمــا كانــت أقــل حــاالت العــزل فــي الز ارعــة األولــى حيــث بلغــت النســبة ( .)%6.45وباســتخدام
أن مســتوى الداللــة المعنويــة أقــل مــن ( ،)0.01ممــا يعنــي وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن ظاهـرة
اختبــار مربــع كاي ،فقــد ُوجــد ّ
العينــات
عينــات الحليــب ويــوم تنفيــذ الز ارعــة علــى المنابــت
عــزل مكـ ّـورات
الغذائيــة ،وقــد يتعلــق ذلــك بتعـ ّـرض بعــض هــذه ّ
ّ
عنقوديــة فــي ّ
ّ
لعينــات الحليــب
إلــى التلـ ّـوث بالمكـ ّـورات أثنــاء النقــل والتخزيــن أو أثنــاء عمليــة الز ارعــة علــى المنابــت ،وهــذا التلـ ّـوث بالمكـ ّـورات
العنقوديــة ّ
ّ
يتفــق عموم ـاً مــع مــا أشــار إليــه ٍ
كل مــن ) Semereab and Molla, (2001); Heeschen, (1994حيــث ذكــروا احتمــال تلـ ّـوث
عمليات النقل والتخزين .كما تتفق هذه النتائج مع تلك التي حصل عليها كل من )El-Ziney and Al-Turki, (2007
الحليب أثناء ّ
العينــات المفحوصــة .ولــم ُيالحــظ وجــود عالقــة بيــن وجــود
العنقوديــة
أن المكـ ّـورات
الذهبيــة ُعزلــت بنســبة  %70مــن ّ
ّ
ّ
إذ أشــا ار إلــى ّ
المعنويــة كانــت أكبــر مــن (،)0.05
أن مســتوى الداللــة
المكـ ّـورات
ّ
العنقوديــة ّ
ّ
وعينــات الحليــب المأخــوذة مــن النــوق المدروســة ،إذ ُوجــد ّ
ٍّ
المثبطــات فــي حليــب اإلبــل
أن وجــود ّ
وهــذا مــا يؤ ّكــد مشــاهدات كل مــن ) Werney, (2003وكذلــك ( Benkerroum, (2008فــي ّ
تعيــق نمــو بعــض الجراثيــم الممرضــة بعــد الحالبــة ،ممــا يســاعد علــى حفظــه ســائالً وتخزينــه لمــدة أطــول عــن غيـره مــن أنـواع الحليــب
الخــام ،والسـ ّـيما خــال األيــام األربعــة األولــى بعــد الحالبــة.
االستنتاجات:
ُيستنتج من هذا البحث ما يلي:
تغي ـرات
 -1يمكــن االحتفــاظ بحليــب اإلبــل الشــامية لفت ـرة  4أيــام بعــد الحالبــة بدرجــة ح ـ اررة الغرفــة (ْ 2 ± 20م) دون أن تظهــر ّ
واضحــة فــي درجــة حموضتــه (.)PH
عينــة واحــدة فقــط كانــت ايجابيــة
ـلبية باســتثناء ّ
العينــات المفحوصــة باختبــار كاليفورنيــا ومــن كافّــة األربــاع كانــت سـ ّ
 -2جميــع ّ
لالختبــار.
العينــات التــي أعطــت نتائــج ســلبية فــي
لعينــات الحليــب المختب ـرة بالطريقــة المجهريــة فــي ّ
 -3بلــغ متوســط عــدد الخاليــا الجســمية ّ
4
5
4
للعينــات االيجابيــة (  )8.6*10و
اختبــار كاليفورنيــا (  )2.2*10و (  ،)1.3*10بينمــا كان متوســط عــدد الخاليــا الجســمية ّ
(.)2.4*105
العنقودية الســبب
المكورات
المعوية منها ،بينما كانت جراثيم
العينات كانت خالية من الجراثيم المرضية ،السـّـيما
ّ
ّ
أن كافّة ّ
ُ -4وجد ّ
ّ
العينات عند الزراعة األولى (.)%6.45
المرضي الوحيد ،وبلغت نســبة وجودها في ّ
اء في المحطة المدروســة أو غيرها ،والسـّـيما حليب اإلبل الســرحية
توصي هذه الد ارســة بعدم تناول حليب اإلبل الخام دون بســترته سـو ً
العنقوديــة لكونهــا تســبب أم ارضـاً مختلفــة عنــد اإلنســان.
لــدى المرّبيــن نتيجـةً لتواجــد وعــزل جراثيــم المكـ ّـورات
ّ
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Abstract
This study was carried out at Deir- El Hager Research Station, Damascus countryside,
General Commission for Scientific Agricultural Research, Syria, during 2012 to
estimate the microbial content in the milk of Shami Camels, and determine its
quality and possible risks resulting from drinking milk as it is. Twenty-eight milk
samples were collected from seven camels that seem to be apparently healthy.
Laboratories tests were conducted in order to determine the PH of milk at fridge
temperature (5 ± 2 °C), and room temperature (20 ±2 °C) for consecutive four days.
The average of body cells number by microscopic method were estimated. It was
found that there are limited changes in PH degree during storage period whether
it is in fridge or in a room conditions. The minimum value of PH in fridge was 5.2
and the maximum value was 6.4. While minimum value of PH was 5.2 in room
condition, and the maximum value was 6.2. T-test for double samples, showed that
T value was 1.337, which means that there were no significant differences. The
average of body cells in the samples that gave negative results using California
Test accounted (2.2× 104 - 2.2× 105) cells/ml milk, and (8.6× 104 - 2.4× 105) cells/ml
for positive samples. Besides all samples on Mac Conkey media gave a negative
result, and no growth plantation of any bacteria was appeared. Whereas the relation
between Staphylococcus growth phenomenon blood agar media plantation and the
method of conservation at different temperature degrees found that the numerous
number of infection with Staphylococcus was in the samples conserved in room
temperature, where Square Chi value accounted 42.357 at less than 0.01 level of
probability. The results assured not to drink camel milk without pasteurization,
because of Staphylococcus germs that existent in the milk cause different human
diseases.
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