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  الملخص

 عينـة حليـب     114 عينة حليب شـملت      187ة في   تحرت الدراسة عن تواجد بقايا المضادات الحيوي      

ـ          73طازج خام لألبقار والجاموس واألغنام والماعز و       ال  عينة حليب سائل مبستر ومجفـف للكبـار ولألطف

و % 38.9 بقايا المضادات الحيويـة بنـسبة        تواجدت. مدينة الموصل جمعت من مناطق وأسواق مختلفة في       

 % 23.5 وبنـسبة    لتواليلجاموس واألغنام والماعز على ا    في حليب األبقار وا   % 30و   % 33.3و   % 9.1

أوضحت النتائج وجود فـرق     . في حليب األطفال  % 15.4في حليب الكبار و      % 23.3حليب المبستر و  الفي  

 بقايا المضادات الحيوية بين حليب الجاموس عن حليب األبقار واألغنام والمـاعز وفـرق               تواجدمعنوي في   

   .ي حليب األطفال عن حليب الكبار والحليب المبسترمعنوي في تواجد البقايا ف
  

  .بقايا المضادات الحيوية، حليب خام، مجفف، مبستر: الكلمات الدالة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Detection of the Occurrence of Antibiotic Residues in Different 

Kinds of Milk 
 

       Aytham  S. AL-Dabbagh 
College of Veterinary  Medicine 

University  of  Mosul  
 

ABSTRACT 
The study detected the occurrence of antibiotic residues in (187) milk samples. The 

samples included 114 fresh raw milk of cows, buffaloes, ewes and goats and 73 milk 
samples of pasteurized liquid and dried powder intended for adult and for infant 
consumption, The samples were randomly collected from different regions and markets in 
Mosul city. The antibiotic residues were detected in 38.9%, 9.1% , 33.3% , 30 % in milk 
samples of cows, buffaloes, ewes, and goats, respectively. Antibiotic residues were found in 
23.5% of pasteurized milk, and 23.3% in adult milk and 15.4% in infant milk. Results 
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showed a significant difference, in the occurrence of antibiotic residues between buffalo 
milk and cow, ewes and goats milk, and between infant and adult milk and also with 
pasteurized milk. 

 
Keywords: Antibiotic Residues, milk, raw, dry, pasteurized.  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدمة

يعد الحليب ومنتجاته من أكثر وأفضل األغذية الحيوانية المنشأ استهالكا وعلى النطاق العالمي، الحتوائه              

ودي العب( الدهنية المشبعة والبروتينات والكالسيوم      كاألحماض على العناصر الغذائية الضرورية الالزمة للنمو     

 جزيئية واطئة تنتج من قبل االحياء       أوزان مركبات عضوية ذات     هي والمضادات الحيوية    ،)1991،  آخرونو

 مـن خـالل     األخرى المجهرية   واألحياء قتل البكتريا    أوالمجهرية كمركبات ثانوية لها القدرة على تثبيط نمو         

 النوويـة فـي البكتريـا،       األحمـاض وآلية عمل المضاد الحيوي بمنع التخليق الحيوي لجدار والبروتينـات           

  ). Brady and Katz, 1988(ثر في رائحة ونكهة ولون الحليب ومنتجاته ؤوالمضادات الحيوية ال ت

 يؤدي تناول اإلنسان المستمر ولفترات طويلـة        إذ  الحليب    بقايا المضادات الحيوية من أهم ملوثات      دوتع

 الذي تـم    ه نفس ة مقاومة المضاد الحيوي   داث أحياء مجهري  كميات كبيرة من بقايا المضادات الحيوية إلى استح       

 أو مضاد أخر يقاربه في التركيب الكيماوي وعلى ذلك إذا أضطر اإلنسان الستخدامها كعالج فإنها                استخدامه

، (Dayan, 1993) ما تسببه مـن فـرط الحـساسية    فضالً عن .)Plumb, 2005(ال تعطي النتائج المرجوة 

 تظهر بشكل طفح جلدي وصدمات من فـرط         إذين لديهم حساسية بعد هضم الحليب        الذ األشخاصخاصة عند   

 الكلـى والكبـد   ألنـسجة ، وما تسببه من تلـف  )Mitchell et al., 1998 (  الباحثونأكدهالحساسية وهذا ما 

قايـا   الحامل لب  األم نتيجة تناول    األجنةالمسئولة عن التخلص من هذه البقايا وظهور التشوهات الخلقية لبعض           

  .)Seymour et al., 1988(المضادات الحيوية

إن منتجات الحليب المختلفة هي مصدر أخر غير مباشر لوصول بقايا المضادات الحيوية إلى اإلنـسان                

تسبب في فشل إنتاج منتجات الحليـب مثـل الجبـن         إذفضالً عن األضرار الصحية هناك أضرار تصنيعية        

بكتـريا حـامض الالكتيـك الـالزمـة لتصنيـع هـذه المنتوجــات         والزبـد واللبـن لتأثيـرها علـى     

)Kangethe et al., 2005 .(  خسارة في صناعة منتوجات الحليب في أوربا بــ  إلىحيث تؤدي هذه البقايا 

  .(Kloth et al., 2009) مليون يورو سنوياً 200أكثر من 

  اسـتخدام ة في الحليب ومنتجاته تعتمد على ق المتبعة للكشف عن بقايا المضادات الحيوي      ائإن أغلب الطر  

 وقـت    هذه العملية   المضادات الحيوية تستغرق    هذه أقراص وأطباق بتري مزروعة بالبكتريا الحساسة لوجود      

  . ) Arora and Chhabra, 2004 ; Al-Mohana et al., 2010(وكلفة اقتصادية 

 اًمـصدر بوصـفه    والماعز   ألغناموا والجاموس   األبقار معرفة مدى التلوث لكل من حليب         ولغرض

 والكبار  لألطفالللحليب الخام المحلي المستخدم في تصنيع منتجات الحليب المختلفة ولكل من الحليب المجفف              
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  طريقة عملية للكشف عن وجود بقايـا       استخدام متوالحليب المبستر المستوردة والمتوفرة في مدينة الموصل        

هذه الدراسة للكشف عن نسب وجود بقايـا        لذلك ارتأينا إجراء     .تجاتهحيوية في الحليب ومن    المضادات ال  هذه

  . غذاء اإلنسانوصحة  في المضادات الحيوية في الحليب الطازج الخام والمجفف والمبستر لما لها من دور
  

   العملائقالمواد وطر

  جمع العينات 

ر والجاموس واألغنـام     عينة من الحليب الطازج الخام لألبقا      114 عينة حليب شملت     187تم جمع    

 ومـن مـصادر     جامعة الموصل / والماعز من الحاالت الواردة إلى المستشفى التعليمي لكلية الطب البيطري           

  ).1الجدول ( كما مبين في أخرى

  

  .أنواع ومصادر عينات الحليب الطازج الخام: 1الجدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 صالحة حليب مجفف لألطفالحليب مجفف للكبار وو عينة حليب سائل مبستر 73وشملت أيضا 

  ).2الجدول ( كما مبين في  وحسب ما كان متوفرا في أسواق مدينة الموصللالستهالك

  

  

  
  

نوع 

  الحليب

عدد 

  العينات
  المصدر

  36  أبقار
  صلمو/ معمل ألبان الجزيرة -1

  جامعة الموصل-كلية الزراعة/حقل تربية الحيوان -2

  22  جاموس
  .موصل/ معمل ألبان الجزيرة -1

  .موصل/منطقة البوسيف/حقل تربية الحيوان -2

  36  أغنام
  الموصل/ محطة األبحاث الزراعية في الرشيدية -1

  أسواق مدينة الموصل -2

  بعشيقة/ حقل تربية الحيوان-1     20  ماعز
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  . واالسم التجاري والمنشأ لعينات الحليب المبستر والمجففأنواع: 2جدول ال

  

  :الكشف عن وجود بقايا المضادات الحيوية  

ل من الحليب الطازج الخـام   م95بأخذ ) Mohsenzadeh and Bahrainipour, 2008(اتبعت طريقة 

 غـرام   10لكل من األبقار والجاموس واألغنام والماعز والحليب المبستر في دورق زجاجي نظيف ومعقم و               

 مل ماء مقطر معقم في دورق زجاجي، تـم          90من الحليب المجفف لكل من حليب الكبار واألطفال ذوب في           

 من بادئ  مل4 ثم تم إضافة 1N HCLباستخدام  وpH meter بجهاز 6.0 لعينات الحليب عند pH ضبط الـ

 مـل مـن دليـل             1اللبن النشط تم الحـصول عليـه مـن مختبـر معمـل ألبـان الموصـل وأضـيف                    

وبعـد مـزج   )  مل كحول إيثانول 50 غرام في 0.2 % ( 0.4 المحضر بتركيز Chlorophenol redالـ 

 مـن    ساعات وخاللها تم مالحظة التغيير في لون الدليل        3م لمدة    42العينة تم التحضين على درجة حرارة       

    :اآلتي، وتكون قراءة النتائج بالشكل  وتكون الخثرة الالمعاألصفر اللون إلىاللون البنفسجي 
  

  . لم يتغير اللون ولم يحصل تخثر: العينات الموجبة 
  

  . تغير اللون بدون تخثر: العينات المشكوك فيها 
  

  . تغير اللون مع تخثر: سالبة العينات ال
  

  :التحليل اإلحصائي 

 النـسب بـين   مقارنـة ل) Chi - square ( مربع كايتـم تحليـل النتـائج إحصائيـا باستخدام اختبار      

  ). 1980الراوي،  ( ) > 0.05P ( معنوية باحتمالية مستوىالمجاميع عند

  نوع الحليب
عدد 

  العينات

االسم 

  التجاري
    بينار  اوركر  صافي  مسعودي  مراعي  ندى

سائل 

  مبستر
  تركيا  السعودية  السعودية  السعودية  السعودية  المنشأ  17

العراق  

  اربيل
  

االسم 

  التجاري
    نيدو  انكوالك  انكور  مدهش  البطريق  سميدس

  مجفف

  للكبار
30  

  المنشأ
االتحاد 

  االوربي

االتحاد 

  االوربي
    السعودية  بلجيكا  نيوزبلند  عمان

االسم 

  التجاري
  دياالك

ممتاز، 

  مدهش
  نيدو  ريكاالك

ليات ، 

  كيكوز

نيدو ، 

  نكتاليا
  ففمج  سميالك

  لالطفال
26  

  اسبانيا  فرنسا  فرنسا  االمارات  بلجيكا  عمان  نيوزيلنده المنشأ
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  النتائج والمناقشة

  كـل مـن     فـي   النسب  بلغت إذات الحيوية في الحليب الطازج الخام       مضادللأظهرت النتائج وجود بقايا     

على التوالي، أما نـسب  %  30 و 33.3%  و %9.1و  38.9% حليب األبقار والجاموس واألغنام والماعز 

  عن حليب األبقـار  ) % 13.9( فكانت أعلى في حليب األغنام  في احتوائها على المضاداتالعينات المشكوك

نسب العينات التي أعطت نتائج سالبة خالية من بقايا المضادات الحيوية فكانت لحليب األبقار               ، اما ) 5.6% (

  ).3الجدول  % (70، والماعز  % 52.8، واألغنام % 90.9والجاموس  % 55.5

  

أعداد ونسب العينات الموجبة والمشكوك فيها والسالبة لتواجد بقايا المضادات الحيويـة فـي               : 3الجدول  

  .لطازج الخام الحليب ا
  

عدد العينات   حليب 

  المفحوصة 

  العينات الموجبة
 n  

%   

  العينات المشكوك فيها 
n  
%  

  العينات السالبة 
n  
%  

 14  36  أبقار 
a38.9 

2  
a 5.6  

20 
a55.5 

 2  22  جاموس 
b 9.1 

-  20 
b90.9 

  12        36  أغنام 
a 33.3 

5  
a13.9 

19 
a52.8 

  6  20  ماعز 
a 30 

-  14 
a70  

 73 7 34  114  د العينات عد

 64.0 6.1 29.8    % النسبة المئوية 

  . تقارن عموديا فاألحرف المختلفة تعني وجود فرق معنويa ، bاألحرف الدالة 

   

العـالج  في   بجرعات مختلفة ومتتالية     استخدامهاإن وجود بقايا المضادات الحيوية في الحليب يأتي من           

 او في حلمات الضرع للسيطرة علـى التهـاب الـضرع أو             لةحقن بالعض  بال  سواء   البيطري لماشية الحليب  

 للعلف ومياه الشرب لغرض زيادة النمو أو للوقاية من بعض           كإضافات  لعالج التهاب الرحم أو    يةمهبلتحاميل  

 ونتيجة التفاعالت اإليضية التي تتم داخل الجسم على  هـذه المـضادات   .)Oliver et al., 1990(األمراض 

 تترك بقايا تتركز في المنتوجات الحيوانية مثل الحليب ونتيجة للحلب بعد العـالج مباشـرة ونتيجـة                  الحيوية

إعطاء جرعات مكررة وزيادة  في مدة المعالجة بهذه المضادات تزداد بقايا هذه المضادات في الحليب خاصة                 

ـ اً مضاد550 ربما يقا إذا كانت بقاعدة دهنية بطيئة االمتصاص ، حيث يوجد في الوقت الحاضر               وال اً حيوي

 تختلف نسب تواجد بقايا المضادات الحيوية نتيجـة  . ) Plumb, 2005(يزال العمل مستمرا الكتشاف المزيد 

 باحثون  أشار إذها،   وكثرة األمراض التي تصيب     الحيوانات  وأعداد وأعمار  أوزانكمية الجرعة المعطاة حسب     
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  هذه المضادات   بقايا المضادات الحيوية حيث ظهرت بقايا      خلومن   أيام غير كافية لتأكد      5في الصين أن فترة     

ها جنتامايسين عن طريـق     ئ إعطا  بعد  بقرة تمت الدراسة عليها من     34 أيام إلحدى األبقار من مجموع       9بعد  

  .  ) Xun et al., 2009( الضرع 

مها فـي تعقـيم      من جـراء اسـتخدا     إن وجود المواد الحافظة وبقايا المنظفات والمطهرات في الحليب         

تيجة الطريقة المتبعة في دراستنا وذلك       ال تؤثر على ن    األلبان المستعملة في الحقل ومعامل      واألجهزة األدوات

 مواد مثبطة طبيعية في الحليب والنتيجة الموجبة لظهور بقايا المضادات الحيوية تعتمد على عدم تغير                لوجود

فـي الدراسـة    فيها   العينات المشكوك    نسبة قليلة من  ور  لون الدليل وعدم تكون خثرة خالل وقت محدد وظه        

  ).2004البدراني ويوسف، (بحث داللة على كفاءة الطريقة المتبعة في ال

لقد أظهرت دراستنا وجود فرق معنوي لتواجد وعدم تواجد بقايا المضادات الحيوية في حليب الجاموس                

ر وقلة العدد حسب ما جاء في إحـصائيات منظمـة            نتيجة زيادة الوزن والعم    األخرى الحليب   أنواععن بقية   

ففي مدينة الموصل كانت نسبة حدوث بقايا المضادات  )  FAO , 2005(التغذية والزراعة في األمم المتحدة 

 وهي مقاربة لما وجد فـي دراسـتنا   (Alsawaf and Hammed, 1994)% 8.1الحيوية في حليب الجاموس 

  ) .3الجدول % (9.1وهي 

 بقايا المضادات الحيوية في حليب الخام في ثالث مناطق في مدينة بغداد تتراوح بين               تواجد وكانت نسبة 

8.6-9.4 %(Najim et al., 1988) كانـت النـسبة    إذ وهي اقل مما وجد في دراستنا وفي مدينة الموصل

ـ   137، وهذا ما أكده الباحثون في الباكستان عند فحص          )2004البدراني ويوسف،   % (30 ب خـام    عينة حلي

              %36.50جمعت مـن أسـواق مدينـة هـاي ديربـدي حيـث وجـدوا أن نـسبة العينـات الموجبـة                       

)Khaskheli et al., 2008 ( كانت نسبة في حين % 29.8وهي أعلى من نسبة العينات الموجبة في دراستنا 

   . )3جدول  % (64.0وهي مقاربة لما وجدناه وهي % 63.50العينات السالبة 

 بقايا المضادات الحيويـة بـين       وخلو أيضا عدم وجود فرق معنوي لتواجد        ة الحالية دراسالكما بينت   

 األبقـار  مما سجله الباحثون في مدينة الموصل في حليب          أعلىحليب األبقار واألغنام والماعز وكانت النسب       

10.3 %(Alsawaf and Hammed, 1994) األبقـار الديوانية في حليـب  /  وأعلى مما وجد في مدينة عفك 

15.1 %(Al-Mohana et al., 2010)    وكانت نسبة تواجد بقايا المضادات الحيوية في حليـب األبقـار فـي 

% 95  هـي   عينة حليـب بقـري     63 األلمانية عند فحص     Liebدراستنا أقل مما سجله الباحثون في جامعة        

)Claudia et al., 2007   (  أمـا فـي إسبانيـا فكـانـت النتـائـج مقـاربـة لمـا وجـده الباحثــون

)Antonio et al., 2009 (  أما فـي األغنـام والماعـز فكانت  %73 عينة حليب أبقـار 216عند فحص ،

لحليب أغنام وهي أقـل  % 18.9نسبة  )  Gonzalo et al., 2009( ، كمـا وجد الباحثـون  % 16أقل من 

 سـجل البـاحثون     فـي حـين   ا وجد في دراستنا الختالف ظروف إدارة وتربية وصحة الحيـوان،            أيضا مم 

)Gonzalo et al., 2010  (  في إسبانيا أيضا نعجة209في حليب جمع من  % 71.2نتيجة مقاربة  .  
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 عدم وجود فرق معنوي في الحاالت المـشكوك فيهـا تواجـد بقايـا               إلى لحاليةاة  دراسال تلقد أشار 

 22 عينة حليب خام شملت      43، وهذا ما أكده الباحثون في إيطاليا عند فحص          )3الجدول  (ت الحيوية   المضادا

 .)Comunian et al., 2010( ماعز أن نسبة قليلة جدا مشكوك فيها تواجد المـضادات الحيويـة   21 و ةنعج

من خـالل  % 3-1  في إسبانيا أن نسبة العينات المشكوك فيهاLeon  باحثون آخرون في جامعة  وجدكذلك

   ). Linage et al., 2007 (اً من المضادات الحيوية نوع25 نعجة استخدم فيه 250دراسة تمت على 

 بقايا المضادات الحيوية في الحليـب الـسائل المبـستر والحليـب              تواجد  نتائج الدراسة الحالية   أظهرت

ا نسب العينات المـشكوك فيهـا   على التوالي، أم % 15.4،  %23.3،  %23.5المجفف للكبار واألطفال بنسبة     

بينما كانت نسب العينات التي أعطـت       % 6.7حليب الكبار   منها في   % 11.6فكانت أعلى في حليب األطفال      

ولحليب األطفال  % 70ولحليب الكبار المجفف    % 76.5بقايا المضادات الحيوية للحليب المبستر      لنتائج سالبة   

  ).4الجدول % (73المجفف 

  

 ونسب العينات الموجبة والمشكوك فيها والسالبة لتواجد بقايا المضادات الحيويـة فـي              أعداد  : 4جدول  ال

  .الحليب المبستر والمجفف
  

  حليب

  

  

عدد العينات 

  المفحوصة

  

  العينات الموجبة
n 
% 

  العينات المشكوك فيها
n  
%  

  العينات السالبة
n 
%  

 4  17   سائل مبستر 
a23.5 

-  13 
a76.5 

 7 30   مجفف للكبار 
a23.3 

2 
a6.7 

21 
a70.0 

 4 26   مجفف لألطفال 
b15.4 

3 
a11.6 

19 
a73.0 

 53  5 15 73  عدد العينات

  72.6  6.8  20.6    %النسبة المئوية

  . تقارن عمودياً فاألحرف المختلفة تعني وجود فرق معنويb,aاألحرف الدالة 

  

 والعينات التي ال تتواجـد       عدم وجود فرق معنوي في العينات المشكوك فيها        ةدراسهذه ال كما أظهرت    

فيها بقايا المضادات الحيوية بين الحليب المبستر والمجفف للكبار واألطفال ولكن ظهر وجود فـرق معنـوي              

ن المواصـفات الـصحية     أ إذلتواجد بقايا المضادات الحيوية في حليب األطفال عن حليب الكبار والمبـستر             

 بالتحديد مـا    و خلو حليب األطفال من بقايا المضادات الحيوية       لحليب األطفال في اغلب دول العالم تحتم قلة أ        

 إلى الصحية األخرى التي تختلف من بلد فضالً عن المعايير، (Apollo, 2003) المواصفات األمريكية يخص
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لرطبة أثنـاء مراحـل عمليـة       آخر واختالف نوع الحليب الخام المصنع وطريقة معاملته بالحرارة الجافة وا          

حليــب المجفــف    الفــي   % 6 مدينة الموصل تواجدت بقايا المضادات الحيوية بنـسبـة           ففي .التصنيع

  ).  4الجدول (وهي أقل مما وجد في دراستنا ). 2004البدراني ويوسف، (المستـورد 

 غيـر   أيضاحليب بعملية البسترة هي     ال استخدام الحرارة لتثبيط نشاط المضادات الحيوية المتبقية في          إن  

 من أعلى في فنزويال بتواجد بقايا المضادات الحيوية بنسبة (Rey et al., 2005)ا أكده الباحثون كافية وهذا م

، % 50 – %44.7  بين تواجدال أنواع تراوحت نسبة     4عينة حليب مبستر تضمنت     ) 96(نتائجنا عند فحص    

  وجــود بقـايــا     تبـين  أنـواع  8عينـة حليـب مبـستـر شمـلــت       ) 140( عند فحص    وفي تايلند 

 لقد حددت المنظمـات العالميـة مثـل    (Kamhaeng et al., 1997)% 38.6المضـادات الحيـوية بنسبـة 

 واالتحاد األوربي الحـدود     F.D.A المتحدة   األمم ومنظمة الغذاء والدواء في      W.H.Oمنظمة الصحة العالمية    

  مـن المليـون   جـزء    0.2  مـن    بأقـل  حليـب ومنتجاتـه   الالعليا لوجود بقايا المضادات الحيويـة فـي         

 (Samanidou and Nisyriou, 2008).  

 و والجـاموس    األبقـار  حليب   فيبنسب متباينة     وجود بقايا المضادات الحيوية     الدراسة  نستنج من هذه        

زيـادة هـذا     إن،   في مدينة الموصـل    واألطفالالمستورد المبستر والمجفف للكبار      والماعز والحليب    األغنام

 التـي تـصيب   األمراضمعالجة في ات داللة على زيادة استخدام المضادات الحيوية         مع مرور السنو   التواجد

  .ادات الحيوية تلوث الحليب ومنتجاته ببقايا هذه المضإلىماشية الحليب وهذا االستخدام يؤدي بدوره 

 الطريقة المستخدمة في البحث عملية وكفوءة وغير مكلفة اقتـصادياً للكـشف عـن وجـود بقايـا                   إن 

 فـي محطـات تربيـة       دورياً الفحص    هذا إجراء تؤكد الدراسة على ضرورة   .  في الحليب  ات الحيوية المضاد

ماشية الحليب ومراكز استالم الحليب ومعامل األلبان ومختبرات فحص الحليب للتأكـد مـن خلـو الحليـب                  

   . لى الصحة العامة هذه البقايا وتأثيراتها عأضرار حماية للمستهلك من ومنتجاته من بقايا المضادات الحيوية
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