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 -1مقدمة
الشعرينة احللزونية هي مرض طفيلي يتسم بأهمية صحية واقتصادية كبرية يف بعض البلدان .فالعدوى البشرية
ف من أنواع عديدة (مثل حلوم اخلنازير احمللية،
تنشأ لدى استهالك حلوم نيئة أو غري مطهوة على حنو كا ٍ
واألحصنة ،والطرائد) حتتوى على يرقات الشعرينة احللزونية .وتُعترب اللحوم من احليوانات اليت تنتمي إىل
ساللة اخلنزيريات (اُمششا إليها حاحاا باسم ااخلنزيرياتا) الوسيلة األكثر شيوعا حانتاال الشعرينة احللزونية
إىل اإلنسان .وميكن الوقوف على حالة العدوى يف جمموعات اخلنازير األليفة من خالل احاطّالع على مما سات
اإلدا ة والبيانات اُمستمدة من برامج الرصد اخلاصة باخلنازير احليةة (اُمس اُمتعل باألمصال) أو الذبيحة.
كذلك ،ميكن استخدام بيانات الصحة البشرية لدعم عملية حتديد خطر التعرةض إىل الشعرينة احللزونية.
وينبغي أن تكون تدابري مـا بعـد الذبـ حلماية اُمستهلكني من التعرةض إىل الشعرينة احللزونية يف حلوم
اخلنزيريات قائمة على اُمخاطر.
وتضم هذه اخلطوط التوجيهية عناصر مستمدة من نهج اإطا إدا ة اُمخاطرا كما وضعتها جلنة الدستو الغذائي
لنظافـة األغذيـة من أجل إدا ة األخطــا اُميكروبيولوجيـة (اُمبادئ واخلطوط التوجيهية إلدا ة اُمخاطر
اُميكروبيولوجية (الوثياة  )CAC/GL 63-2007مثل:
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األنشطة التمهيدية إلدا ة اُمخاطر؛
حتديد خيا ات إدا ة اُمخاطر واختيا ها؛
تنفيذ تدابري اُمكافحة؛
الرصد واحاستعراض.

األهداف
ياضي اهلدف األساسي من هذه اخلطوط التوجيهية بتوفري توجيهات احلكومات والصناعة بشأن تدابري
اُمكافحة الاائمة على اُمخاطر من أجل احلؤول دون تعرةض البشر لإلصابة بالشعرينة احللزونية يف حلوم
اخلنزيريات.
وتوفّر اخلطوط التوجيهية قاعدة فنية متساة وشفافة حاستعراض وتنفيذ تدابري اُمكافحة الاائمة على اُمعلومات
الوبائية وحتليل اُمخاطر .وختتلف تدابري اُمكافحة الاائمة على اُمخاطر باختالف البلدان ونظم اإلنتاج .كما
ينبغي للتدابري اليت تُطبة على الصعيد الوطين أن تأخذ يف احاعتبا تادير التكافؤ 1الذي تصد ه البلدان
اُمستو دة ،مبا يسهل التجا ة الدولية.

1

اخلطـوط التوجيهيـة بشـأن احلكم علـى تكافــؤ التدابري الصحيــة اُمارتنـة بالتفتيش على األغذيـة وأنظمـة إصـدا الشهــادات (الوثياة

.)CAC/GL 53-2003

CAC/GL 86-2015

-3

نطاق اخلطوط التوجيهية واستخدامها

1-3

النطاق

3

تتناول هذه اخلطوط التوجيهية فاط مسألة مكافحة الشعرينة احللزونية يف حلوم اخلنزيريات إذ تُعترب اُمصد األهم
إلصابة البشر بالعدوى .إمنا ينبغي األخذ يف احاعتبا مكافحة الشعرينة احللزونية يف أنواع أخرى (مثل األحصنة،
والدببة ،وحيوانات الفظّ ،إخل ).حني تكون ذات الصلة مبكافحتها يف حلوم اخلنزيريات.
وتنطب هذه اخلطوط التوجيهية على مكافحة مجيع أنواع الشعرينة احللزونية وأمناطها اُمظهرية اليت قد تلوث
حلوم اخلنزيريات وتسبةب أمراضا تنالها األغذية .كما أنها تستند على مبادئ العمل لتحليل اُمخاطر للتطبي فى
إطا الدستو الغذائي 2ومدونة اُمما سات الصحية للحوم (الوثياة  )CAC/RCP 58-2005اللتني توفران
مشو ة عامة بشأن نهج قائم على اُمخاطر إزاء نظافة اللحوم.
وهذه اخلطوط التوجيهية اليت تُستخدم باحاقرتان بالتوصيــات الصــاد ة عن اُمنظمة العاُمية لصحة احليوان
(الفصل  15-8العدوى بالشعرينة احللزونية يف مدوةنة صحة احليوانات األ ضية للمنظمة العاُمية لصحة
احليوان) تنطب على مجيع اخلطوات ،من اإلنتاج األوةلي إىل احاستهالك.
2-3

االستخدام
هذه اخلطوط التوجيهية اليت تُستخدم باحاشرتاك مع التوصيات الصاد ة عن اُمنظمة العاُمية لصحة احليوان
(الفصل  15-8العدوى بالشعرينة احللزونية يف مدوةنة صحة احليوانات األ ضية للمنظمة العاُمية لصحة
احليوان) ،توفّر مشو ة حمددة ُمكافحة الشعرينة احللزونية يف حلوم اخلنزيريات حيث تُؤخذ يف احاعتبا تدابري
مكافحة ممكنة يف كل خطوة ،أو جمموعة من اخلطوات ،يف السلسلة الغذائية .كما أنها مكملة للمبادىء العامة
لنظافة األغذية (الوثياة  ،)CAC/RCP 1–1969ومدونة اُمما سات الصحية للحوم (الوثياة
 ،)CAC/RCP 58-2005ومدونة اُمما سات الدولية اُموصى بها لتجهيز ومناولة األغذية السريعة التجميد
(الوثياة  ،)CAC/RCP 8-1976واخلطوط التوجيهية لرصد الشعرينة احللزونية ،وإدا تها والوقاية منها
ومكافحتها 3الصاد ة عن منظمة الفاو ومنظمة الصحة العاُمية واُمنظمة العاُمية لصحة احليوان والتوصيات بشأن
طرق مكافحة الشعرينة احللزونية يف احليوانات األليفة والربية اُمعدةة لالستهالك البشري اليت وضعتها اهليئة
الدولية بشأن معايري الشعرينات احللزونية من أجل جلنة اخلطوط التوجيهية اُمعنية باُمكافحة.4

تانيات التشخيص اُمشا إليها يف هذه اخلطوط التوجيهية هي التانيات اُمذكو ة يف كتيِّب احاختبا ات
التشخيصية واللااحات للحيوانات األ ضية الذي تُصد ه اُمنظمة العاُمية لصحة احليوان (الفصل 16-1-2
الشعرينة احللزونية).
2
3
4

http://www.fao.org/DOCREP/006/Y4800E/y4800e0o.htm
http://www.trichinellosis.org/uploads/FAO-WHO-OIE_Guidelines.pdf
http://www.med.unipi.it/ict/ICT%20Recommendations%20for%20Control.English.pdf
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وتشكل اُمرونة يف التطبي عنصرا أساسيا يف هذه اخلطوط التوجيهية .فهي معدةة أساسا ليستخدمها اُمسؤولون عن
إدا ة اُمخاطر يف احلكومة والصناعة يف تصميم وتنفيذ نظم اُمكافحة الغذائية .كذلك ،ميكن أن تُستخدم هذه
اخلطوط التوجيهية لدى تادير التعادل 5يف خمتلف تدابري السالمة الغذائية للحوم اخلنزيريات يف خمتلف
البلدان ألغراض التجا ة الدولية.
توفّر هذه اخلطوط التوجيهية إطا ا حاختاذ قرا ات متصلة بتدابري اُمكافحة ما بعد الذب حلماية البشر من
استهالك حلوم خنزيريات قد تكون ملوثة بالشعرينة احللزونية .وأمةا التدابري الوقائية ما قبل احلصاد ،واُمعايري
والشروط األساسية لإلقرا مبجاحات اخلنازير األليفة بوصفها جماحات خماطر ضئيلة ،فريد وصفها يف الفصـل

 15-8العدوى بالشعرينة احللزونية يف مدونة صحة احليوانات األ ضية الصاد ة عن اُمنظمة العاُمية لصحة
احليوان.
-4

التعريفات

اجملال

أي جمموعة فرعية من احليوانات اُموجودة يف منشأة واحدة أو أكثر مبوجب نظام
ص مـرض
مشرتك إلدا ة األمن البيولوجي ،واليت هلا وضع صحي متميز يف ما خي ة
حمدد أو أمراضـا حمـددة وطشباـل عليهـا التـدابري الضـرو ية يف جمـال الرقابـة،
واُمكافحة واألمن البيولوجي ألغراض التجا ة الدولية.

6

السالالت اهلجينة

أي صغا اخلنازير األليفة من حيوانات غري مستأنسة من ساللة اخلنازير.

اخلنازير األليفة

أي احليوانات اُمستأنسة من ساللة اخلنزيريات اليت تعيش يف نظام إنتاج خيضع
لإلدا ة.

اخلنازير املتوحشة

أي حيوانات من األنواع اُمستأنسة من ساللة اخلنزيريات باتـل تعـيش مـن دون
مراقبة بشرية مباشرة.

خنازير الذبح

6

خمزن احلياة الربية

5

أي اخلنازير األليفة اليت يتم احاحتفاظ بها إلنتاج اللحوم فحسب.
أي احليوانــات اُمتوحشــة ،واحليوانــات الربيــة احلبيســة واحليوانــات الربيــة
اُمعروف بأنها تشكل اُمصـاد احملتملـة األكـرب اُمباشـرة وغـري اُمباشـرة لإلصـابة
بالشعرينة احللزونية بالنسبة إىل اخلنازير األليفة يف إقليم أو بلد.

اخلطوط التوجيهية بشأن احلكم على تكافؤ التدابري الصحية اُمارتنة بالتفتيش على األغذية وأنظمة إصدا الشهادات (الوثياة

.)CAC/GL 53-2003

 6التعريف الوا د يف مدونة صحة احليوانات األ ضية الصاد ة عن اُمنظمة العاُمية لصحة احليوان.
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املبادىء املطبَّقة على مكافحة الشعرينة احللزونية يف حلوم اخلنزيريات
اُمبادىء الرئيسية ُمما سات النظافة اجليدة للحوم يف الاسم  4من مدونة مما سات نظافة اللحوم (الوثياة
 :)CAC/RCP 58-2005اُمبادىء العامة لنظافة اللحوم .واُمبادىء الثالثة اليت أخذتها هذه اخلطوط
التوجيهية يف احاعتبا على حنو خاص هي:
 -1مبادئ حتليل خماطر سالمة األغذية قد اإلمكان وحسب احاقتضاء يف تصميم وتنفيذ برامج نظافة
اللحوم.
 -2ينبغي حبث نتائج الرصد واإلشراف على احليوانات وعلى السكان حسب الظروف مع الايام
باستعراض و/أو تعديل حاح لشروط نظافة اللحوم عند الضرو ة.
 -3ينبغي للسلطات اُمختصة احاعرتاف مبالءمة التدابري الصحية البديلة حسب احاقتضاء ،واختاذ تدابري
خاصة بنظافة اللحوم حتا النتائج اُمطلوبة من حيث السالمة والصالحية ،وتسهةل اُمما سات
النزيهة يف جتا ة اللحوم.

 -6األنشطة التمهيدية إلدارة املخاطر
يتعرةض اُمستهلكون خلطر اإلصابة بالشعرينة احللزونية حني يستهلكون حلوما حتتوي على يرقات معدية.
بالتالي ،جيب أن تتضمن أنشطة إدا ة اُمخاطر نهجا أوليا امن اإلنتاج إىل احاستهالكا من أجل حتديد مجيع
اخلطوات يف السلسلة الغذائية حيث تكون تدابري اُمكافحة ضرو ية.
وتتضمن أنشطة اإلدا ة األولية للمخاطر اُمالئمة هلذه اخلطوط التوجيهية:


وضع مسات اُمخاطر الوطنية أو اإلقليمية أو اخلاصة باجملال مع اإلشا ة إىل أنه متة نشر مسات
خماطر عامة تأخذ يف احاعتبا اخلطوط التوجيهية  3لرصد الشعرينة احللزونية ،وإدا تها والوقاية منها
ومكافحتها الصاد ة عن منظمة الفاو ومنظمة الصحة العاُمية واُمنظمة العاُمية لصحة احليوان.



تاييم األدلة الوبائية الداعمة للمطالبة بصفة اخلطر الضئيل بالنسبة إىل خنازير أليفة يتم استهالكها
على الصعيد احمللي أو يف اخلا ج.

-7

توفّر واختيار تدابري املكافحة القائمة على املخاطر

1-7

توفّر تدابري املكافحة على صعيد القطيع
ترد التدابري اهلادفة إىل الوقاية من اإلصابة بالشعرينة احللزونية يف قطعان اخلنازير األليفة وإقامة قسم
للمخاطر الضئيلة يف الفصل  15-8العدوى بالشعرينة احللزونية يف مدونة صحة احليوانات األ ضية الصاد ة
عن اُمنظمة العاُمية لصحة احليوان.
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توفر تدابري املكافحة ما بعد الذبح

2-7

تتضمن تدابري اُمكا فحة ما بعد الذب  :احاختبا ات يف اُمخترب وإجراءات اُمتابعة ،واُمعاجلة بالتجميد واحلرا ة.
كما أن معاجلة حلوم اخلنزيريات باإلشعاع تشكل خيا ا أيضا لتدمري الشعرينة احللزونية يف اللحوم قبل
استهالك ها .وينبغي أن تصادق السلطات اُمختصة على تدابري اُمكافحة ثم أن تواف عليها ،حسبما هو مالئم.
وأمةا اخلنازير غري الرضيعة واليت يتم ذحبها دون اخلمسة أسابيع من العمر فيمكن أن تُستثنى من تدابري
اُمكافحة ما بعد الذب  7حني تتوفر معلومات ذات الصلة ميكن للسلطات اُمختصة أن تتحاّ منها.
وجيب أن ختضع عملية تعطيل الشعرينة احللزونية عن طري العالج لتوصيات اهليئة الدولية بشأن الشعرينة
احللزونية.8
1-2-7

االختبارات يف املخترب وإجراءات املتابعة
حني تُجرى اختبا ات اُمخترب على جيف فردية ،ينبغي أن تكون أساليب التحليل اُمختا ة متماشية مع
تانيات التشخيص اليت يوصي بها الفصل  16-1-2الشعرينة احللزونية يف دليل اختبا ات التشخيص
واللااحات للحيوانات الربية للمنظمة العاُمية لصحة احليوان (حمدةدات اهلضم) وتوصيات اهليئة الدولية
للشعرينة احللزونية بشأن ضمان اجلودة يف برامج اختبا اهلضم للشعرينة احللزونية 9أو معايري اُمنظمة الدولية
للمعايري/اجلماعة األو وبية.

وجيب أن يتمتع أي أسلوب حتليل يتم اختيا ه مبيزات أداء معروفة ،أي احلساسية والطابع احملدد ،يف حال
طشبة نهج قائم على اُمخاطر لضمان سالمة األغذية.
ويف حال متة التعرةف إىل جيفة مصابة بالشعرينة احللزونية خالل اختبا ما بعد الذب  ،ينبغي تبليغ السلطات
اُمختصة بذلك .وعندها ،تار ة هذه السلطات بشأن إجراءات اُمتابعة الضرو ية الواجب اتباعها ،مبا يف ذلك
التخلص اُممكن من اجليفة.

 2-2-7التجميد
ينبغي استخدام قواعد نظام التربيد لدى جتميد اللحوم مبا يضمن الاضاء على مجيع الشعرينات احللزونية
اُموجودة يف أجزاء خمتلفة من اللحوم أو يف اجليف كاملة .كما أن استخدام هذا األسلوب لتعطيل الشعرينة
احللزونية اليت حا حتتمل الربد جيب أن يتماشى مع الاواعد اُمصادق عليها ،مثل الاواعد الوا دة يف
االتوصيات بشأن أساليب مكافحة الشعرينة احللزونية يف احليوانات األليفة والربية اُمعدةة لالستهالك
البشريا اليت أعدةتها معايري اهليئة الدولية للشعرينة احللزونية للخطوط التوجيهية اُمعنية باُمكافحة .وحا
http://www.aesan.msssi.gob.es/AESAN/docs/docs/evaluacion_riesgos/comite_cientifico/ingles 7
/TRICHINELLA_SUCKLING_PIG.pdf
8
9

تعمل اهليئة الدولية للشعرينة احللزونية حاليا على وضع أساليب معتمدة للعالج.

http://www.trichinellosis.org/uploads/Part_1_final__-_QA_Recomendations_7Feb2012.pdf
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جيب اللجوء إىل التجميد بوصفه تدبري مكافحة يف األقاليم حيث تتواجد أنواع الشعرينة احللزونية وأمناطها
اُمظهرية اُمعروفة بأنها حتتمل الربد مثل  Trichinella T6و T. britoviو T. nativaبشكل وبائي.
3-2-7

املعاملة باحلرارة أو اإلشعاع
ينبغي ختميل الشعرينة احللزونية من خالل هذه األساليب متشيا مع أساليب معتمدة كتلك الوا دة يف ا

التوصيات بشأن أساليب مكافحة الشعرينة احللزونية يف احليوانات األليفة والربية اُمعدةة لالستهالك البشريا

اليت أعدةتها معايري اهليئة الدولية للشعرينة احللزونية للخطوط التوجيهية اُمعنية باُمكافحة .وترد التوجيهات
للمعاملة باإلشعاع يف اُمواصفة العامة لألغذية اُمعاجلة باإلشعاع (الوثياة )CODEX STAN 106-1983
ومدونة اُمما سات الدولية اُمعدلة اُمارتحة اُموصى بها ُمعاملة األغذية باإلشعاع (الوثياة
.)CAC/RCP 19-1979
3-7

اختيار تدابري مكافحة قائمة على املخاطر
يف إطا إنشاء جمال اُمخاطر الضئيلة كما و د يف الفصل  15-8العدوى بالشعرينة احللزونية يف مدونة صحة
احليوانات األ ضية الصاد ة عن اُمنظمة العاُمية لصحة احليوان ،مبا يف ذلك األخذ يف احاعتبا مستوى محاية
الصحة العامة الذي يتمة توفريه ،ميكن للسلطات اُمختصة أن متن إعفاءً من تدابري حمددة ما بعد الذب أو أن
تغيةر مستوى تطبي ضوابط حمددة ما بعد الذب .10

-8

تنفيذ تدابري قائمة على املخاطر
يعتمد تنفيذ تدابري مكافحة خمتا ة على إقرا مسي من جانب السلطات اُمختصة بوجود الشعرينة احللزونية
يف اجملال.

-9

الرصد واالستعراض
بعد إنشاء جمال اُمخاطر الضئيلة متشيا مع الفصل  15-8العدوى بالشعرينة احللزونية يف مدونة صحة
احليوانات األ ضية الصاد ة عن اُمنظمة العاُمية لصحة احليوان ،ينبغي أن تستند الضمانات اُمستمرة حلماية
الصحة العامة على تاليف عرض اللحوم اُملوثة بالشعرينة احللزونية يف األسواق .وميكن ضمان محاية الصحة
العامة من خالل:
(أ) استعراض لألدلّة ،وعلى حنو خاص األدلة اُمستمدة من عمليات تدقي الاطعان ،مبا يبيةن احامتثال
للشروط الوا دة يف اُمادة  5-15-8من مدونة صحة احليوانات األ ضية الصاد ة عن اُمنظمة العاُمية
لصحة احليوان؛ أو

10

تعطي منظمة الفاو ومنظمة الصحة العاُمية توضيحات بشأن مستويات محاية الصحة العامة اليت ميكن حتاياها عند إنشاء جمال اُمخاطر

الضئيلة.
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(ب) برنامج مراقبة الذب قائم على خماطر يأخذ يف احاعتبا معلومات من نتائج اختبـا ماضـية ،علـى أن
يكمةله استعراض منتظم للمعلومات اُمستمدة من عمليات تدقي الاطعان ضمن اجملال؛ أو
(ج) برنامج ُمراقبة الذب يدمج بيانات حالية عن احاختبا مبا يبني أن انتشـا العـدوى حا يتجـاوز جيفـة
ملوةثة واحدة لكل  1.000.000خنزير ةمت ذحبه بنسبة  95يف اُمائة على األقل من التأكيد.
إضافة إىل ما تادةم ،ينبغي إجراء حتاي وبائ ي حلاحات إصابة البشر بالشعرينة احللزونية للتأكد من أن مصد
اللحوم اُملوثة حا يُعزى إىل جمال خماطر ضئيلة وفاا للفصل  15-8العدوى بالشعرينة احللزونية من مدونة
صحة احليوانات األ ضية الصاد ة عن اُمنظمة العاُمية لصحة احليوان.
وحسبما كان ذلك ممكنا ومتوفرا ،ميكن أن يوفّر الذب وأي بيانات أخرى ذات الصلة مستمدة من خنازير
تعيش يف اخلا ج ومن احليوانات الربية معلومات إضافية عن الظروف احمليطة مبجال اُمخاطر الضئيلة
واحتمال إصابة احليوانات يف اجملال بالعدوى.
-10

اخلنازير غري املستأنسة ،واخلنازير املتوحشة والسالالت اهلجينة
ينبغي أن تأتي مجيع اللحوم اُمشتاة من خنازير غري مستأنسة ،مبا يف ذلك اخلنازير الربية واخلنازير
اُمتوحشة ،والسالحات اهلجينة اُمعدةة لالستهالك البشري من حيوانات:

(أ) متة اختبا ها وفاا لتانيات التشخيص اليت يوصي بها دليل اختبا ات التشخيص واللااحات
للحيوانات الربية الصاد عن اُمنظمة العاُمية لصحة احليوان (اختبا ات اهلضم)؛ أو
(ب) متّل معاجلتها لضمان ختميل الشعرينة احللزونية متشيا مع أحد األساليب اُمذكو ة يف
الاسم  ،2-7بعد أن يكون قد متة التصدي واُموافاة على مراقبة هذه احليوانات بعد ذحبها.
وينبغي التخلّص من اجليف اُمصابة بالعدوى وفاا لتوصيات السلطات اُمختصة.
-11

اإلبالغ عن املخاطر
جيب اإلبالغ عن أفضل اُمما سات يف مكافحة الشعرينة احللزونية يف حلوم اخلنزيريات إىل مجيع أصحاب
الشأن يف إنتاج اخلنازير األليفة .كذلك ،ينبغي أن يعي مجيع أصحاب الشأن منافع احلصول على صفة جمال
اُمخاطر الضئيلة للشعرينة احللزونية.
كما جيب أن يطّلع الصيادون على خطر استهالك حلوم من خمزن احلياة الربية ،مع التشديد على أهمية
اختبا ها حتى لغرض احاستهالك الشخصي أو ضرو ة طهو أي نوع من حلوم احليوانات الربية بصو ة مالئمة
(مثال ،حبرا ة أساسية تبلغ  71د جة مئوية على األقل كما توصي به اهليئة الدولية للشعرينة احللزونية).
كذلك ،جيب أن يعلم الصيادون بشأن خطر إطالق دو ة حياة حرجية واحلفاظ عليها ،تتصل بالعادة الشائعة
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اليت تاضي برتك جيف احليوانات يف احلال بعد سلخها ،وإزالة أحشائها والتخلص منها ،مبا يولّد فرصة
انتاال العدوى إىل وافدات جديدة.
وجيب وضع إجراءات التبليغ بشأن ظهو عدوى الشعرينة احللزونية بني السلطات البيطرية وهيئة السلطة
العامة .كما يتعني على السلطات اُمختصة أن تنشر ،يف احلاحات اُمثالية ،نتائج خمربية سنوية مبا يظهر
الوضع الوبائي للاطعان  ،واجملاحات ،واألقاليم أو البلد بكامله .كذلك ،ينبغي التبليغ عن نتائج التحاياات
ش ألمراض تنالها األغذية.
الوبائية يف أي تف ة
ومبا أن كل بلد يتمتةع بعاداته احاستهالكية اخلاصة ،تكون برامج اإلبالغ عن الشعرينة احللزونية فعالة حني
تضعها احلكومات الفردية.
كذلك ،ينبغي إطالع بائعي التجزئة واُمستهلكني ،مبا يف ذلك الذين يزو ون األقاليم أو البلدان حيث تنتشر
الشعرينة احللزونية على حنو وبائي ،بوجوب طهو اللحوم بالكامل ،أي بد جة حرا ة أساسية تبلغ
 71د جة مئوية على األقل كما توصي به اهليئة الدولية للشعرينة احللزونية من أجل تاليف استهالك حلوم
ملوثة بالطفيليات.

