القانون الصحي لحيوانات اليابسة 2019 -
الفصل8.17
مرض تـريخـينـا الحلزونية ،داء الشعرية،
دودة الخنـزير
INFECTION WITH TRICHINELLA SPP.
)(Trichinella spiralis

) تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 8.17.1
أحكام عامة
مرض دودة التـريخـينـا (د.ت) مرض منتقل إلى اإلنسان وواسع االنتشار سببه تناول اللحم النيء أو غير مكتمل
الطبخ ،الناتج من الحيوانات األهلية أو البرية الموبوءة بدودة التريخينا .ولما كان من الصعب عامة مالحظة
أعراض مرض التـريخـينـا في الحيوانات ،تكمن أهمية المرض بمخاطر انتقاله إلى اإلنسان وتكاليفلمكافحته في
القطعان المعدة للذبح.
يعيش الطفيلي البالغ وأشكاله اليرقانية في األمعاء الدقيقة وعضالت العديد من الثدييات والطيور والزواحف
المضيفة للدودة .وهناك لجنس دودة التريخينا  12 Trichinellaنمط جيني تم تحديدها منها  8أنواع .وهناك
فروقات جغرافية معروفة بين األنماط الجينية.
تستند أعمال الوقاية من المرض في الحيونات األليفة المعدة لالستهالك البشري على منع تعرض هذه الحيوانات
للحوم أو مشتقات لحوم الحيوانات الموبؤة بدودة تريخينا الحلزونية.
يجب اعتبار لحوم الحيوانات البرية ومشتقاتها مصدرا ً محتمالً لعدوى اإلنسان ،لذلك يمكن للحوم الحيوانات
البرية ومنتجات لحومها أن تشكل خطرا ً على الصحة العامة.
من أجل أهداف قانون اليابسة يمكن تعريف مرض تريخينا الحلزونية بأنه المرض الذي يصيب الخنازيروالخيل
عن طريق طفيليات من جنس تريخينا . )Trichinella

توجد مواصفات االختبارات التشخيصية مفصلة في دليل اليابسة .Terrestrial Manual

المادة 8.17.2
البضائع السليمة صحيا
يتوجب على السلطات البيطرية عند السماح باستيراد أو عبور أراضـيها للبضـا ع أدنـاه عـدم فـرض أيـة شـروط
تتعلق بدودة تريخينا بغض النظر عن الوضع الصحي للقطعان الحيوانية في بلـد أو منطقـة المصـدر فيـه بالنسـبة
للبضا ع التالية:
 .1الجلود والشعر والوبر؛
 .2النطفة واألجنة والبويضات.
المادة 8.17.3

بلد أو منطقة خالية من داء التريخينا
يمكن اعتبار بلد أو منطقة ما خالية من داء التريخينا في الخنازير األهلية بعد استيفاء الشروط التالية:
-1

أن يكون اإلبالغ عن المرض فيهما إجبارياً؛

-2

أن يتوافر في البلد أو المنطقة نظام فعال لرصد للمرض يسمح باكتشاف
اإلصابات فور ظهورها؛
وكذلك إما

-3

أنه تم التأكد من عـدم وجود دودة التريخينا في قطعـان الخنـازير األهلية فـي البلـد أو المنطقـة المعنيـة،
وذلك عن طريق اعتماد مسح وبا ي منتظم للقطعان بواسطة إجـراء اختبارمعتمـد رسـميا ً يعطـي نتيجـة
سلبية دا مة ضمن الشروط التالية:
أن يكــون تــم القيــام باختبــار مصــلي خــالل فتــرة خمســة أعــوام علــى عينــات تمثيليــة مــن
أ-
ذبــا ح إنــا الخنــازير تســـمح بتشــخي يرقــات التريخينــا بنســـبة نجــاح تبلــغ  %95علـــى
األقل إذا كانت النسبة اإلجمالية لإلصابات تفوق الـ  % 0.02؛
ثــم أنــه قــد أجــري خــالل فتــرة الخمــس ســنوات المــذكورة مســح مصــلي عــن طريــق فح ـ
ســــنوي لعينــــات تمثيليــــة أخــــذت مــــن ذبــــا ح الخنــــازير بشــــكل يســــمح بتشــــخي دودة
التريخينـــا بنســـبة نجـــاح  % 95علـــى األقـــل إذا كانـــت النســـبة اإلجماليـــة لإلصـــابات
تفوق ، % 0.01وكذلك
أنـــه أجـــري مســـح مصـــلي كـــل  3ســـنوات شـــمل ذبـــا ح إنـــا الخنـــازير بطريقـــة تســـمح
ب-
بتشـــخي يرقـــات التريخينـــا بنســـبة نجـــاح  %95علـــى األقـــل إذا كانـــت النســـبة اإلجماليـــة
لإلصــابات تفــوق  %0.2%؛ يمكــن خــالل هــذه الفتــرة اختصــار عــدد العينــات المــأخوذة مــن

ذبـــا ح الخنـــازير لتشـــخي
سنويا ً؛ أو
-4

اليرقـــة إذا كانــــت نســـبة اإلصـــابات اإلجماليـــة تبلــــغ 5 %

أن تتوافر في البلد أو المنطقة الشروط التالية:
أ-

أال يكون قد أُبلغ عن وقوع إصابات بداء التريخينا في قطعان الخنازير األهلية منذ  5سنوات
على األقل؛

أن تخضــع األنــواع البريــة الحساســة للمــرض إلــى برنــامج رصــد منــتظم دون ظهــور أي
ب-
دليل سريري أو مصلي أو وبا ي لوجود مرض التريخينا؛
تعطى األفضلية ،في إجراء عملية المسح الوبا ي المنتظم الوارد ذكره في الفقـرة الثالثـة أعـاله لكمـاكن
التـــــي ســـــجلت فيهـــــا أخـــــر اإلصـــــابات ،و أو حيـــ ـ تســـــتخدم الفضـــــالت الغذا يـــــة بشـــــكل
مرق ( )Swillفي إطعام الخنازير؛

-5

-6

عند االشتبـاه بوجود إصابة بداء التريخينـا يُجرى استقصـاء لتتبع منشأ الحيوانات والحجر عليها إجراء
االختبارات الالزمة؛

-7

لدى التأكد من تشخي أية إصابة بداء التريخينا ،توضع المزرعة الموبوءة تحت إشراف
بيطري رسمي ويتم تنفيذ برنامج مكافحة يعتمد على الذبح الوقا ي ومكافحة القوارض؛

-8

يجب أن يكون استخدام المرق في تغذية الخنازير خاضع لنصوص قانونية؛

-9

لدى ظهور أية إصابات بشرية بداء التريخينا ،يتم إجراء تحقيق لتتبع مصدرها الحيواني.
المادة 8.17.3

قطيع خا ٍل من داء التريخينا ( قيد الدرس)
المادة 8.17.4
توصيات الستيراد لحوم الخنازير (البرية أو األهلية) الطازجة
يتوجب على السلطات البيطرية عند االستيراد
طلب إبراز شهادة صحية دولية تفيد ما يلي:
-1
-2
-3
-4

أن اللحــوم ناتجــة بكاملهــا مــن خنازيراهليــة تــم ذبحهــا والكشــف عليهــا فــي مســلخ مــرخ
خنازير برية تم الكشف عليها؛

 ،او

أنه تم فح اللحوم لتشخي التريخينا وكانت النتا ج سلبية ،أو
أنها ناتجة من خنازير أهلية ولدتوربيت في في بلد أو منطقة خالية مـن داء التريخينـا فـي الخنـازير
األهلية؛ أو
أن اللحوم خضعت للمعالجة بطريقة تضمن القضاء على جميع يرقات الدودة المتطفلة.

المادة 8.17.5
توصيات الستيراد اللحم الطازج للخيول (البرية أو األهلية)
يتوجب على السلطات البيطرية عند االستيراد
طلب إبراز شهادة صحية دولية تفيد أن اللحوم بكاملها:
-1
-2
-3

من خيول تم ذبحها و أو الكشف عليها في مسلخ مرخ ؛ وأنه
تم فح اللحوم لتشخي التريخينا وكانت النتا ج سلبية ،أو
أخضعت اللحوم للمعالجة بطريقة تضمن القضاء على جميع يرقات الدودة الطفيلية.
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