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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ي سالمة أغذية أول، اسم مقدم البحث / عايدة عيىس بالل ناص ] 
 [أخصائ 

ف / م. أحمد عبد الرحمن العلي 
 [ والنظمة الغذائيةمدير قسم الدراسات ، اسم المشر

ي ] 
ر
 [ الدراسات وتقييم المخاطر الغذائيةرئيس شعبة ، د. مريم سالم الصالف

2022 

 

 : ملخصال

أن الغرض من هذه الدراسة هو ضمان خلو المنتجات البحرية ومنها الروبيان من الملوثات مثل المضادات      
والهرمونات، وذلك من أجل رفع جودة وسالمة المنتجات الغذائية المستوردة، بتوفي  وسائل رقابية ومنها توفي   

المذكورة والمستهدفة   بالملوثات  المتعلقة  ية  المخير باختيار  الفحوصات  الدراسة  الدراسة، وتم تحديد عينة  ي 
فز

ي 
ي هي ضمن قاعدة البيانات المتوفرة فز

منتج الروبيان المستورد من مجموعة األسماك والمنتجات البحرية والت 
ي الخاص بتوثيق بيانات المنتجات الغذائية المستوردة. 

وئز  النظام اإللكي 

اد لمنت      ة من  الدراسة تحتوي عىل كمية وحجم االستي  الروبيان خالل الفي  ، باإلضافة إىل 2020إىل    2015ج 
ي للروبيان،  وبلغت إجماىلي عدد العينات بواقع  دولة، من بينها   38عينة من  1147حصيلة نتائج الفحص المخير

العينات الصالحة كانت   العربية المتحدة، وعدد  الغي  صالحة كانت    651تعبئة دولة اإلمارات  العينات  أما عدد 
ي لها إجراءات أخرى )منتجات ال توجد لها مواصفات(  105

، يتوضح فقط 389، وعدد العينات الت  ز ،  وعدد عينتي 
ي عدد العينات الغي  صالحة تنازليا كانت كالتاىلي 

ز والهند، اما بخصوص ترتيب الدول فز تسليمها للمختير من األرجنتي 
ز   -إيران  -الهند صة الدراسة بأنه يوجد تلوث مؤكد لمنتجات الروبيان بنجالديش، وخال –فيتنام    -موزمبيق  -ارجنتي 

فوران، وهذا ما توصلت إليه المراجع العلمية من الدراسات والبحوث، وعىل المستوى المحىلي بأنه يوجد   بالنيي 
 تلوث بالمعادن الثقيلة وبالمقارنة لمصدر التلوث فأنها تقريبا من نفس الدول المنتجة والمصدرة للروبيان. 

حت توصيات قابلة للتطبيق من قبل الجهات الرقابية، وهي بأن يتم إعداد مواصفة بقايا النيتوفران  والدر      اسة اقي 
ي من المحتمل أن تتواجد فيها أنواع المضادات والعقاقي  

رعة والمنتجات الغذائية الت  ز ي المنتجات البحرية المسي 
فز

ي المنتجات البحرية
ة فحص النيتوفوران فز من قبل الجهات المعنية، وتفعيل نظام اإلنذار المبكر    البيطرية، ومبارسر

ي المنتجات الغذائية 
 بشأن تخطي الحدود المسموحة لبقايا العقاقي  البيطرية فز

ي.  الكلمات الرئيسية:  وفوران، الروبيان، الجمير
 بقايا المضادات، النيي 
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 : المقدمة
الطلب عىل        ارتفاع  أدى  العالم،  عدد سكان  تزايد  العمليات مع  مستوى  رفع  إىل حدوث  الغذائية  المنتجات 

ي ذلك التحول من الصيد إىل تربية األحياء المائية، ومع 
ي جميع مجاالت الزراعة، بما فز

الزراعية، وقد لوحظ هذا فز
ي 
ذلك، أدت زيادة كثافة اإلنتاج بدورها إىل مشاكل جديدة، ال سيما الحاجة إىل السيطرة عىل األمراض والعدوى فز

البحرية  حي المنتجات  ضمنها  ومن  الغذائية  المنتجات  عىل  الطلب  استمرار  ومع  والمحاصيل،  المزارع  وانات 
راع، مما   ز ومنتجات األسماك، أدى إىل زيادة انتاج المنتجات البحرية من خالل وسائل تربية األحياء المائية واالسي 

ز اإلنتاج، و كان دغ زيادة كثافة اإلنتاج بدورها إىل مشاكل جديدة منها استخدا م العقاقي  البيطرية كوسيلة لتحسي 
المحاصيل  ي 

فز األمراض  وتقليل  ز  للتحسي  وسيلة  الغذاء  إنتاج  ي 
فز اآلفات  ومبيدات  البيطرية  العقاقي   استخدام 

"المعززة  تستخدم لخصائصها  أنها  األدوية حت   و هذه  الحاالت،  بعض  ي 
فز واسع،  نطاق  ي عىل 

الحيوائز واإلنتاج 
أو "ا أو للنمو"  الحيوان الصخي بدون عدوى  ي لتعزيز نمو 

أنه يمكن استخدامها بشكل استباف  ي 
لوقائية" هذا يعتز

ي مجال الصحة فيما يتعلق بإمكانية إنتاج 
اء فز ز والخير أعراض ملحوظة، وقد بدأ هذا يثي  قلق البعض من المختصي 
ي صحة اإلنسان. كائنات دقيقة مقاومة للمضادات الحيوية، مما اثار مخاوف من اآلثار الم

تبة عىل ذلك فز  ي 
وتتطرق الدراسة إىل الفرضيات منها المرتبطة بالسيناريو الذي هو ما وراء زيادة انتاج كمية وحجم منتج الروبيان      

ي بدورها ستحدد إطار عمل ومجال الدراسة، وتفسي  المشكلة بالتحديد ومن الممكن بأن تكون هذه الفرضيات 
والت 

ي الدراسة، وتكمن أهمية موضوع هذه الدراسة إىل اآلثار   توصلنا إىل حقائق 
من بعدها يتم توفي  الحلول بدقة فز

ي مجال انتاج األسماك والمنتجات البحرية، وباألخص 
السلبية عىل صحة اإلنسان من جراء سوء استخدام العقاقي  فز

ي غياب الرقابة وتثقيف ا
ي، فز .  منتج الروبيان أو كما يطلق عليه أيضا الجمير ز  لمنتجي 

ي جميع أنحاء العالم،      
 عنرص جيد للتصدير لجودته فز

ً
ز وأيضا وتي   للير

ً
 جيدا

ً
ي مصدرا يعتير الروبيان أو الجمير

أو  الروبيان  إنتاج  ي 
الحيوية فز المناسب لزيادة اإلنتاج مثل استخدام المضادات  أن يؤدي االستخدام غي   ويمكن 

ي عاىلي الجودة إىل تسهيل تسلل بقاي ي تكون سامة بدرجة كافية الجمير
ا المضادات الحيوية إىل أجسام البرسر والت 

ية،   البكتي  االلتهابات  لعالج  المستخدمة  األدوية  من  هو  الحيوي  والمضاد  ة،  خطي  صحية  مخاطر  ي 
فز لتسبب 

يا الضارة، ويتم إعطاء المضادات الحيوية لحيوانات ا لمزرعة  والوظيفة الرئيسية للمضاد هو قتل أو وقف نمو البكتي 
من أجل عالج العدوى أو منع انتشار المرض، وتضاف جرعات   1940مثل األبقار والدواجن والروبيان منذ عام  

ات زمنية  ي في 
ي زيادة المنتجات فز

منخفضة من المضادات الحيوية إىل علف الحيوانات لتعزيز نموها، وهذا يعتز
وفوران عبارة عن عوامل تخليقيه واسعة النطا   أقرص ي  والنيي 

ي بعض البلدان فز
ق مضادة للميكروبات تستخدم فز

ي والبيطري. هناك   ي المؤلفات العلمية، وهي    4الطب البرسر
وفوران مشار إليها فز مواد كيميائية رئيسية من النيي 

وفورازون ونيي  وفورانتوين  ني  فورالتادون،  الحيوانات  .فيورازوليدون،  ي 
فز األربعة  استخدام  عن  الكشف  يمكن 

لألغ العوامل المنتجة  من  وفوران  النيي  يعتير  الطعام، كما  ي 
فز األيضية كمخلفات  نواتجها  تحليل  طريق  عن  ذية 

الدول، ومع ذلك ، فإن فعاليتها  ي معظم 
التسعينيات فز أوائل  المضادة للميكروبات، و تم حظر استخدامها منذ 

الزراعة منها  المجاالت  العديد من  ي 
فز يؤديان إىل استمرار استخدامها  و    وتوفرها  المائية،  تربية األحياء  وعمليات 

ي مراقبة إساءة استخدام هذه المضادات   ،نتيجة ذلك
هو أن التنظيم يجب أن يستمر من قبل الهيئات و الوكاالت فز

ي الحيوانات ، 
وفوران تتأيض برسعة فز ي المنتجات  المحلية و المنتجات المستوردة، و بما أن أدوية النيي 

الحيوية  فز
لت جهود لتط

ُ
ة ثبت ذلك بشكل   5وير طرق تحليلية للرصد بذ ي السنوات األخي 

من مستقلباتها الرئيسية، ولكن فز
ي، وقد أدى ذلك إىل القلق من وجود نتائج غي    يات منها الجمير ي القرسر

وفوران  بشكل طبيغي فز آخر، بوجود النيي 
ية أخرى  للكشف واقعية، مما دغ إىل تحرك الجهات الرقابية بإعداد وتنفيذ دراسات الستخد ام منهجيات مخير

ز الروبيان المعالج ز بي   والروبيان غي  المعالج.  عن مستقلب جديد، أو تطوير منهجية جديدة قادرة عىل التميي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

الصحة          البلدان بسبب مخاوف  ي معظم 
المنتجة لألغذية فز الحيوانات  ي 

فز وفوران  النيي  تم حظر استخدام 
األيضية  نواتجها  أو  األم  للمركبات  الرسطان  ي 

فز التسبب  بإمكانية  يتعلق  فيما  العامة، ال سيما  حظرت  .والسالمة 
ي أواخر عام  

وفوران فز اليا استخدام النيي  ي الحيوانات ، وحظر اال 1992أسي 
وفوران فز ي استخدام النيي  تحاد األوروئر

ي عام 
 .1995المنتجة لألغذية فز

ي مجال تنظيم عملية استخدام   
ي تمت فز

ي هذه الدراسة تم عرض ملخص لمجموعة من الدراسات واألبحاث الت 
وفز

ي البداية تم ع
، ففز ي مزارع تربية األحياء المائية المخصصة لالستهالك اآلدمي

ح المضادات فز رض لملخص دراسة يرسر
وفوران وتركيبته وانواعه، وملخص لدراسة تكشف  نوع من أنواع المضادات الحيوية، شائعة االستخدام وهو النيي 
وفوران و اخطارات من المنظمات الرقابية العالمية فيما يتعلق بتكرار تلوث الروبيان من الدول المصدرة،   أزمة النيي 

ز   وكذلك ملخص لدراسة مقارنة تمت ي وبي  ز للروبيان أو الجمير ز والمصدريي  ي بنجالديش للممارسات المزارعي 
فز

البالغات واالخطارات الواردة  تجاه تلوث هذه المنتجات المصدرة بالمضادات الحيوية، وملخص آخر لدراسة  
صحة اإلنسان طلب المفوضية األوروبية من الهيئة األوروبية للرقابة المالية بتقديم رأي علىمي حول المخاطر عىل  

اإليجابية  النتائج  من  للتأكد  أجريت  لدراسات  ملخصات  إىل  باإلضافة  الغذاء،  ي 
فز وفوران  النيي  بوجود  المتعلقة 

ي   الجودة وكذلك أعالف الجمير ي عاىلي  بيع الجمير ي بعض أسواق 
الحيوية فز بقايا المضادات  السابقة، وتحديد 

ا تقنيات الكشف عن الملوثات ومنها  ي منتجات تربية األحياء المائية. التجارية وأخي 
 بقايا المضادات فز

البحرية          المنتجات  ي 
فز الملوثات  متبقيات  نتائج  مستوى  فحص  تحليل  نتائج  الدراسة حصيلة  هذه  تصف 

ة )  ي خالل الفي  ي تمت من قبل قسم الدراسات واألنظمة الغذائية  2020-2015المستوردة عير منافذ إمارة دئر
( والت 

ي نفذت من قبل   بإدارة سالمة
، وتعرض الدراسة لمحة عامة عن أنشطة عمليات الرقابة الت  ي ي بلدية دئر

الغذاء فز
ي من خالل جمع العينات الغذائية من المنتجات  ي بلدية دئر

قسم الدراسات واألنظمة الغذائية بإدارة سالمة الغذاء فز
ي، و  ي، لغرض الفحص المخير ي ألنواع البحرية المستوردة مثل الروبيان أو الجمير يلخص نتائج الفحص المخير

ي تم جمعها من أصناف الروبيان، وهو الحد اآلمن للمستهلك والمعتمدة  
ي تمت عىل العينات الت 

الفحوصات الت 
ي وعدد   وفق المواصفات القياسية اإلماراتية، كما تتضمن الدراسة عدد العينات ضمن تحليل نتائج الفحص المخير

ي تحليل النتائج وأنواع الفحوصات. الدول المستورد منها المنتجا
 ت البحرية والمستهدفة فز

ي منها وبلغت إجماىلي عدد العينات بواقع    38حيث أنه تم رصد عدد        اد منتج الروبيان او الجمير دول يتم استي 
ينات أما عدد الع  651عينة من بينها تعبئة دولة اإلمارات العربية المتحدة، وعدد العينات الصالحة كانت    1147

ي لها إجراءات أخرى )منتجات ال توجد لها مواصفات( 105الغي  صالحة كانت 
 . 389، وعدد العينات الت 

ي المنتجات      
أن الهدف من الدراسة هو التحقق من عدم تجاوز نسبة متبقيات العقاقي  للحد المسموح به، فز

.  البحرية المستوردة بكافة أنواعها والمتوفر بالسوق المحىلي إلمارة ي  دئر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 مصطلحات الدراسة 

ي الغذاء:  
ب، بما فز أية مادة أو جزء منها خام أو أولية أو مصنعة مخصصة لالستهالك اآلدمي بطريق األكل أو الرسر

ي تصنيع وتحضي  
ب المعبأة والمخلالت والبهارات ولبان المضغ، وأية مادة تدخل فز وبات ومياه الرسر ذلك المرسر

. )قانون اتحادي رقم ومعالجة الغذاء، إال   ي تستخدم إال كعقاقي 
إنها ال تشمل مواد التجميل أو التبغ أو المواد الت 

 م بشأن سالمة الغذاء، دولة اإلمارات العربية المتحدة(. 2015( لسنة 10) 

( لسنة  10كل من يستخدم الغذاء إشباع لحاجته الشخصية أو حاجات اآلخرين. )قانون اتحادي رقم )   المستهلك: 
 م بشأن سالمة الغذاء، دولة اإلمارات العربية المتحدة(. 2015

الغذائية:  المادة  بحسب    سالمة  استهالكه  أو  تداوله  عند  المستهلك  عىل  ر  برصز الغذاء  تسبب  عدم  ضمان 
 ( رقم  اتحادي  )قانون  منه.  المقصود  العربية  2015لسنة  10االستخدام  اإلمارات  دولة  الغذاء،  سالمة  بشأن  م 

 المتحدة(. 

ي تحدد خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق اإلنتاج وأنظمة اإلدارة، والمصطلحات ذو    الفنية:   الالئحة
الوثيقة الت 

ي  
ي تطبق عىل المنتج أو طرق إنتاجه أو الت 

الرموز والبيانات والتغليف ووضع العالمات ومتطلبات بطاقة البيان الت 
للموا وفقا  إلزامية،  لها  المطابقة  وتكون  منها  أي  الدولة.  تقترص عىل  ي 

فز بها  المعمول  والمقاييس  )قانون  صفات 
 م بشأن سالمة الغذاء، دولة اإلمارات العربية المتحدة(. 2015( لسنة 10اتحادي رقم ) 

الغذاء والعلف خالل مراحل   الرقابة:  المستهلك، وضمان سالمة  إلزامي يهدف إىل حماية صحة  نشاط تنظيىمي 
ي أي مرحلة من مراحل السلسلة ا

لغذائية وموافقتهما مع متطلبات الصحة والجودة وتوسيمهما بشكل تداولهما فز
 ( رقم  اتحادي  )قانون  الصادرة.  والقرارات  واللوائح  ولألنظمة  القانون  وفقا إلحكام هذا  لسنة 10دقيق وواضح   )

 م بشأن سالمة الغذاء، دولة اإلمارات العربية المتحدة(. 2015

ظمة تهدف إىل التعرف مسبقا عىل مصادر الخطر، وتقييمها واتخاذ طرق وأساليب علمية من  أنظمة سالمة الغذاء: 
 ( رقم  اتحادي  )قانون  الغذاء.  عليها لضمان سالمة  للرقابة  لسنة  10تدابي   دولة 2015(  الغذاء،  بشأن سالمة  م 

 اإلمارات العربية المتحدة(. 

ي أي احتمال حدوث آثار سلبية عىل صحة اإلنسان نتيجة التعرض لمصدر الخط المخاطر: 
ي الغذاء أو العلف فز

ر فز
م بشأن سالمة الغذاء، دولة اإلمارات 2015( لسنة  10مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية. )قانون اتحادي رقم ) 

 العربية المتحدة(. 

ر. اآلفات ي تسبب ضز
 : الكائنات الحية الت 

ي ذلك   ملوثات: 
أية مكون أو مادة ال تضاف بصفة أساسية إىل الغذاء وتتواجد فيه نتيجة عمليات اإلنتاج )بما فز

ي تتم أثناء نمو المحاصيل أو تربية الحيوانات والطيور واألسماك أو المعامالت البيطرية(، التصنيع، 
العمليات الت 

أو   النقل  التغليف،  التعبئة،  المعامالت،   ، ز التجهي  البيئية.  اإلعداد،  للملوثات  تعرضها  نتيجة  الغذاء  لهذا  التداول 
بطاقة البيانات للمواد المضافة - GSO-CAC-107-2007-A)بالمواصفة القياسية لدولة اإلمارات العربية المتحدة  

 لألغذية عند بيعها بمفردها(. 
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وفوران( ف  الدراسة العلمية لمتبقيات المضادات )النيتر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

د:  اوح من )   روبيان متر درجة حرارة عالية كافية لم يتعرض ل  ،( س1+_   0.5-روبيان تم حفظه عىل درجة حرارة تي 
ز )المواصفات القياسية لدولة اإلمارات العربية المتحدة  وتي   (. UAE.S GSO 1361:2002لتجلط الير

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها 
بها  ا     ز  تتمي  لما  الغذائية،  المجموعات  ز  بي  ة  أهمية كبي  لها  والمستوردة،  المحلية  البحرية  والمنتجات  ألسماك 

ي فيها   المنتجات البحرية
ز وتتدئز وتي  ي تعود عىل صحة اإلنسان، وهي من األغذية الغنية بالير

بفوائدها المذهلة الت 
 السعرات الحرارية والدهون المشبعة. 

ُيمثل  وخالل السنوات الماضية، أظهرت العديد من النتائج المتعلقة بسالمة األغذية أن التلوث ببقايا العقاقي     
، ز ا عىل صحة المستهلكي 

ً
عىل سبيل المثال، يحتوي بعض أنواع المنتجات البحرية المستوردة، عىل بقايا   تهديد

الغذاء  ي مجال سالمة 
فز الرقابية  السلطات  مما دغ  به،  المسموح  الحدود  تتخط  بنسب  أو  الممنوعة  العقاقي  

من المنتجات  هذه  احتواء  مدى  لبيان  الروبيان  ومنها  البحرية  المنتجات  من  عينات  ودراسة  العقاقي    التقصي 
 البيطرية أو خلوها. 

اد المنتجات البحرية ومنها كمية منتجات   ومن خالل االطالع عىل    ي تشمل كمية استي 
البيانات المتوفرة محليا والت 

ي أذهاننا نتائج الفحوصات المتعلقة بهذه المنتجات هل تكون صالحة أو غي  صالحة. 
ة يتبادر فز   الروبيان، مبارسر

  
 الفرضيات 

يات وخاصة الروبيان       ز لنا من البيانات والمعلومات المتاحة والمتعلقة بالمنتجات البحرية ومنها القرسر عندما تبي 
ي سيتوضح الحقا 

ة ومنها الروبيان، فال بد أنه متعلق بزيادة االستهالك، والت  اد كبي  ي، بأن كمية االستي  أو الجمير
ي هذه الدراسة من خالل عر 

ض كمية جمع العينات من الشحنات المستوردة، مما يمكن أن يكون هنا تخوف معنا فز
ي زيادة اإلنتاج. 

 من استخدام أساليب محظورة فز
 أهداف الدراسة والمساهمة العلمية   

ي نتائج فحص المنتجات البحرية ومنها الروبيان وذلك لزيادة الطلب عليها       
تكمن أهمية هذه الدراسة، البحث فز

ي رصد وتتبع مستمر وفق الب ي تشمل نتائج الفحص المخير
يانات والمعلومات الموثقة، وتحتاج هذه المعلومات الت 

ز إىل تلوث المنتجات بالملوثات الغي  مرصحة أو  لربما ينتج من الممارسات الخاطئة أو العشوائية من قبل المنتجي 
وط.    استخدام كميات ال تتوافق مع المواصفات والرسر

ي هذ
ي مجال والهدف فز

ي تستخدم فز
ه الدراسة التأكد من خلو المنتجات البحرية ومنها الروبيان من الملوثات وهي الت 

اإلنتاج والزراعة ومنها العقاقي  باألخص، من خالل البيانات والمعلومات المتعلقة بأنواع الفحوصات، باإلضافة إىل 
طبق المواصفات، وذلك للوصول إىل حلول    أن تواجد هذه الفحوصات فهل هي ضمن األنواع المسموحة والحدود 

ي مجال المنتجات البحرية ومنها الروبيان من خالل توصيات كإعداد قرارات أو 
تقيد عملية استخدام العقاقي  فز

ي عملية تنظيم اإلنتاج للمنتجات البحرية المستوردة. 
ي ستساهم بشكل مبارسر فز

يعات والت   ترسر
 الدراسات السابقة 
ي. العنوان: معايتر الس ي الجمتر

 
 مية وتقييم المخاطر ف

ي عام      
ي تمت فز

الية والنيوزيلندية للدراسة الت  ي البداية  2004تقرير صادر عن معايي  الغذاء االسي 
، وتطرق التقرير فز

وفوران فالنيي  وأنواعه،  فوران  النيي  تعريف   للميكروبات مضادة النطاق واسعة تخليقيه عوامل عن عبارة إىل 
ي  تستخدم
ي  البلدان بعض فز ي الطب البرسر

وفوران من رئيسية كيميائية مواد 4 ، وهناك.والبيطري فز  إليها مشار نيي 
ي 
وفورانتوين ،  وفورالتادون ، فيورازوليدون ،وهي  المؤلفات العلمية  فز وفورازون و ،  وني  وفوران  جميع أنواع   وني  النيي 

، وتمالت ،عىل AMOZ، AHD ، SEM،  (AOZ):   تحتوي عىل المستقلبات وفوران استخدام حظر واىلي ي  النيي 
 فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي معظم المنتجة الحيوانات
 يتعلق  فيما سيما ال ، العامة والسالمة الصحة مخاوف عىل بسبب البلدان لألغذية فز

ي الرسطان للمركبات التسبب بإمكانية
 .األيضية  نواتجها أو األم فز

أكتوبر   ي 
ي مزارغي  اتحاد قدم ،2003 وفز بقايا  الجمير وجود  عن  نتائج  اىلي 

وفوران األسي  ي  النيي 
 أنواع بعض فز

ي اليا، حيث أنه، إىل المستوردة الجمير ي، للكشف عن مخلفات من عينات تحليل تم أسي  وفوران الجمير  النيي 
اوح )   AOZالكشف عن وجود بقايا   األربعة وتم ي، تي  ي عدد من عينات الجمير

ة من   40-1.1فز ميكروغرام/كغ( للفي 
أبريل    2003ديسمير   أظهرت2004إىل  وفوران، كما  النيي  من  أخرى  ألنواع  بقايا  وجود  وعدم   البيانات هذه ، 

ي  اكتشافها مج/كجم( وتم  8.9)  AMOZمج/ كجم( و2.2)   SEMمخلفات   مستويات من
ي فز  المجفف الجمير

 فقط. 
، ومستويات تعرض المستهلك، ووضح التقرير بأنه ال توجد دراسات AOZها تم دراسة تقييم التعرض لبقايا  ومن  

لبقايا   ي 
الغذائ  التعرض  =AOZتقييم  ي

الت  الجرعة  ز كمية  بي  المقارنة  ي من شأنها 
الت  أورام   -، طويلة األجل  تسبب 

ي.   للحيوانات ومستوى التعرض البرسر
 

 
 
وفوران ( يوضح أنواع من ال1شكل )   نيي 

 
اليا الغذاء ، معايي  NO 31سلسلة التقارير الفنية    .2004 نوفمير  ونيوزيلندا، أسي 
ونية  إلكي  اليا الغذاء معايي   موقع عىل متاحة العمل هذا من  نسخة   .ونيوزيلندا بأسي 

http://www.foodstandards.gov.au 
وفوران العنوان: المضادات الحيوية .  التطبيق مراجعة :النيتر ي

 والحظر وتحليل المتبقر
وفيوران المحتملة اآلثار توفر الدراسة البيانات األساسية عن       الحالية الطرق صحة اإلنسان وتلخيص عىل لنيي 

وفوران لتحليل ، وتم لالتحاد التنظيمية فيما يتعلق بالمتطلبات النيي  ي ي الدراسة مناقشة جوانب األوروئر
 فز
ً
 أيضا

يعات، من محددة ي  بما الترسر
ي  لالتحاد نظام اإلنذار الرسي    ع ذلك فز والذي سيوفر   واألغذية األعالف بشأن األوروئر

ي  بالتلوث  المتعلقة المعلومات أجل جمع وتبادل من فعالة أداة التنظيمية للسلطات
 األغذية.  فز



   
   

                                                       المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
ين الول  –  15                                                        (  94 - 113 ص)  رابعالبحث ال –  ولال  العدد  – عشر  الخامسالمجلد   م 2022 –  تشر

 

100 
ي المنتجات البحرية ومنها الروبيان                                                                      ناص           
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

عام     ي 
وفوران استخدام كان ، 1995 ففز ي  النيي 

  فز
ً
محظورا ي 

الحيوائز   اإلنتاج 
ً
ي  تماما

ي  االتحاد فز  بسبب األوروئر
م صحة عىل المحتملة الضارة وآثارها من مخلفات األدوية الترسطن بشأن المخاوف ز ي  البلدان اإلنسان، وتلي 

 الت 
ي بنفس مخصصة منتجات لديها  تكون أن يجب وبالتاىلي  محليا، المنتجة باألغذية الخاصة اللوائح  لالتحاد األوروئر
ي  االتحاد دة إىلالغذائية المستور  المواد وفوران  مادة من خالية األوروئر وفوران استخدام حظر كما تم  .النيي   النيي 

ي  للماشية
اليا والواليات بلدان فز ز  األمريكية المتحدة مثل أسي  ازيل.  والفلبي   وتايالند والير

ي  
وفوران فز ي البداية  شملت الدراسة مواضيع ذات األهمية بتفعيل الرقابة عىل تواجد النيي 

المنتجات الغذائية، ففز
فوران وفق المراجع العلمية حيث أن ي تستدغي إىل استخدام النيي 

وفوران  استعرضت الدراسة الحاالت الت  النيي 
 الدواجن مثل للماشية رئيسي  وكان يستخدم بشكل النمو، لتعزيز علفية كمضافات شائع كان يستخدم بشكل

 والروبيان ومستعمرات النحل.  األسماك أي المائية األحياء وتربية والخنازير
التمثيل موضوع  الدراسة  استعرضت  ي  كما 

المركبات  والتوافر الغذائ  توضيح  من خالل  وفيوران  للنيي  ي  البيولوجر
ي األنسجة بعد تناولها و أيضا من خالل التجارب عىل الحيوانات وناقشت الدراسة الطفرات 

األساسية واستقالبها فز
ي تخلف

ها المضادات البيطرية، ومن ثم مصادر التلوث من خالل المنتجات القادمة من دول معينة، والسمية الت 
ة   وفوران العالمية خالل الفي  عن نتائج متكررة لمخلفات األنسجة  2003-2002وتكرار تلوثها، و كشفت أزمة النيي 

ز وتايوان   الملتصقة بالدواجن ومنتجات تربية األحياء المائية المستوردة إىل دول االتحاد  ي من تايالند والصي  األوروئر
 ( ازيل  والير واإلكوادور  وفيتنام  ي . )Anon،    2008والهند 

فز وفوران   النيي  بقايا  العثور عىل  تم   ، ذلك  عالوة عىل 
تغال وإيطاليا واليونان ورومانيا وبلغاريا )  ي البلدان األوروبية مثل الير

، .2004عضالت الدواجن والخنازير المنتجة فز
al et Keefe'O .( وفيوران ي عن وجود تلوث بالنيي  ، كما كشف التفتيش الالحق من قبل سلطات االتحاد األوروئر

ي عام  
ي المنتجات القادمة من أكير من تسعة بلدان فز

ز 37، وكانت أعىل الحوادث من الهند    2007فز %، والصي 
ي 5%، وتايلند  10%، وبنغالديش  37

ي مجموعة متنوعة من المنتجات بما فز
ي والعسل واللحوم   %، فز ذلك الجمير

ي اإلنتاج  .( 2008المعلبة )المفوضية األوروبية،  
ي تحظر استخدامه فز

يعات الصارمة الت  عىل الرغم من وجود الترسر
 لفعاليته وتوافره، كما يتضح من 

ً
ي استخدامه نظرا

وفوران يستمر فز ، إال أن النيي  ي ي االتحاد األوروئر
ي فز
ي الغذائ 

الحيوائز
 (RASFF  )The Rapid Alert System for Food and Feed.   نظام التنبيه الرسي    ع التابع للجان األوروبية

 لألغذية واألعالف. 
ي   

وفيوران المحظورة فز ، ومن 2008و  2007األسبوعية لمحة عامة لعامي    RASFFتنرسر االخطارات المتعلقة بالنيي 
ي من الدول اآلسيوية ملوثة بشكل متكرر من قبل

راع المائ  ز ، وكان أعىل  SEMو AOZ الواضح أن منتجات االسي 
ز ل  ي من النوع الذي يطلق عليه بالنمر األسود المقرسر المجمد من  150هو   AOZ تركي  ي جمير

ميكروجرام / كجم فز
 الهند. 
 وث البيطرية، برنو، جمهورية التشيك البح معهد

 ، الطب البيطري 53،  2008 (9 ): 500-469
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 
ي نظام اإلنذار الرسي    ع لألغذية واألعالف: اخطارات التنبيه 1جدول ) 

وفوران فز  ( يوضح النيي 
رع   ي المستر  ي الجمتر

 
وفوران ف يالعنوان: مراقبة وجود الكلورامفينيكول ومستقلبات النيتر ف والعال   والجمير

ي المنطقة الساحلية الجنوبية الغربية من بنغالديش 
 
 .ف

الملخص: استدعت إجراء هذه الدراسة بسبب رفض الشحنات من قبل المستوردين األجانب للروبيان المستورد  
ز   العاميي  خالل  ايد،  ز

مي  نحو  عىل  متكرر  بشكل  المحظورة  الحيوية  بالمضادات  تلوثها  لثبوت  بنجالديش،  من 
ي النهري، وأعالفهما.  ي البحري والجمير ي مصادر تلوث الجمير

، ومنها كانت البحث فز ز  الماضيي 
ي من بنجالديش بواقع   ي زراعة وتصدير الجمير

الدراسة مبنية عىل استبيان مقابلة مع أهم ثالث مقاطعات تعمل فز
ز لألعالف و    5ي و  مزاًرعا للجمير 1197، تم إجراء المقابالت مع  2010و    2009%، وذلك خالل عامي  70 منتجي 
ي  138 الجمير ي 

فز وفوران  النيي  وجود  لوحظ  اإلخطارات  بالغات  و  التحليل  نتائج  بيانات  مع  بالمقارنة  و  بائعا، 
ي تتغذى عىل  

الت  ي  أقل للجمير التلوث  بينما كانت نسب  التجارية  المغذي باألعالف  البحري والنهري  رع  ز المسي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

رع بدون أعالف لم تسجل تلوثها بالمضادات، كما لوحظ وجود تلوث العلف العضوي والغي  عضوي، بينما الم ز سي 
ي بأكير من نوع من مستقلبات.   الجمير

وفوران   النيي  باستخدام  ممارسات  توجد  ال  بأنه  ي 
االستقصائ  والمسح  األدوية  مخلفات  رصد  بيانات  وأظهرت 

اكتشاف تم  والروبيان. لكن  ي  الجمير ي مزارع 
ي    والكلورامفينيكول عن عمد فز

فز المحظورة  الحيوية  المضادات ت 
وغي    العضوية  األسمدة  مع  الصنع  محلية  واألعالف  التجارية  األعالف  عىل  يتغذى  الذي  رع  ز المسي  ي  الجمير

وفوران.   العضوية. ومع ذلك، فقد انخفضت بشكل كبي  نسبة عدم االمتثال لمستقلبات النيي 
ي شحنة ما قبل التصدير، انخفض عدد حاالت رفض وكان من المفهوم أنه عندما تم تخفيض نسبة عدم االمت 

ثال فز
ي تم تحقيقها،  

الت  المعايي   التصدير، والحفاظ عىل  الوطنية قبل  الرقابة  أهمية  التصدير، وهذا يدل عىل  ما بعد 
ي  ي ومعالخر ي الجمير وذكرت الدراسة بأنه يجب تكثيف الخطة الوطنية لمراقبة المخلفات ويجب أن يكون مرئر

ي برامج الربط بشبكة التتبع، ويجب فحص جميع األعالف التجارية األعالف والب
ز عىل دراية وأن يشاركون فز ائعي 

 برصامة. 

 
 ( الروبيان 2جدول  ت  عضال  ي 

فز البليون(  ي  ف  )جزء  والكلورامفينيكول  وفوران  النيي  مستقطبات  لمستوى   )
 .والقريدس 

ي لعلوم المحيطات ومصايد األسماك 
 المعهد الوطتز
 2013ية للبحوث المائية المجلة المرص 

ي الغذاء. 
 
وفوران ومستقلباته ف  العنوان: الرأي العلمي عل النيتر

حول      علىمي  رأي  بتقديم  المالية  للرقابة  األوروبية  الهيئة  من  األوروبية  المفوضية  بطلب  الدراسة  هذه  تعتز 
إذا   وما  الغذاء  ي 

فز وفوران  النيي  بوجود  المتعلقة  اإلنسان  صحة  عىل  للعملالمخاطر  مرجعية  نقطة   كانت 
Reference Points for Action  ((RPA    ميكروغرام / كيلوغرام لمستقلبات الواسمات كافية لحماية   0.1تبلغ

ي الغذاء من نتائج الخطة الوطنية 
وفوران فز لصت البيانات المتعلقة بحدوث نواتج عالمة النيي 

ُ
الصحة العامة. استخ

ا  اإلنذار  نظام  ومن  المخلفات  ) لرصد  واألعالف  لألغذية  لجنة  RASFF)لرسي    ع     The Panel onوخلصت 
 Contaminants in the Food Chain (CONTAM )  إىل أن هذه البيانات كانت محدودة للغاية إلجراء تقييم

ي لسيناريو يوجد فيه مستقلب  ي البرسر
ي. وبدال من ذلك، تم حساب التعرض الغذائ  ي البرسر

موثوق للتعرض الغذائ 
وفوران. محدد من   النيي 

ي     
والرأي العلىمي للهيئة العامة للرقابة المالية بعنوان "إرشادات بشأن المبادئ المنهجية واألساليب العلمية الت 

ي االعتبار عند إنشاء نقاط مرجعية للعمل
 غي  المسموح بها والموجودة   RPAs))  يجب أخذها فز

ً
للمواد الفعالة دوائيا
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

، ت ي
ي األغذية من أصل حيوائز

 إلنشاءفز
ً
 غي  المسموح بها.  RPAs عد نهجا

ً
لفئات مختلفة من المواد الفعالة دوائيا

ي تعتير خارج نطاق اإلجراء، 
 فئات معينة من المواد الفعالة دوائيا ًغي  المسموح بها والت 

ً
ومع ذلك، حدد الرأي أيضا

وفو  ي تعتير مواد مرسطنة عالية الفعالية، مثل النيي 
ي ذلك المواد الت 

 الستبعادبما فز
ً
من هذا  nitrofurans ران. نظرا

ي االعتبار أن وجود
ي الطعام قد يكون من مصادر أخرى غي  استخدام SEM الرأي، ومع األخذ فز

، nitrofurazone فز
 ( األوروبية  المفوضية  )   EC)طلبت  األوروبية  األغذية  سالمة  هيئة  حول EFSA) من  علىمي  رأي  عىل  للحصول 
ي الغذاء.  المخاطر عىل صحة اإلنسان ا

وفوران ومستقلباته فز  لمتعلقة بوجود النيي 
ي جميع نقاط السمية     

وفوران ومستقلباته بالنسبة لإلنسان، النظر فز عىل أن يشمل الرأي )أ( تقييم سمية النيي 
تعرض سكان   تقييم  )ب(  و  الغذاء،  ي 

فز الموجودة  وفيوران ومستقلباته  للنيي  السمية  الصلة  الصلة وتحديد  ذات 
ي ذلك أنماط استهالك مجموعات معينة )الضعيفة( االتح

وفيوران ومستقلباته من الغذاء، بما فز ي للنيي  اد األوروئر
وفوران كنقطة  النيي  عالمات  نواتج  استخدام  مالئمة  مدى  تقييم  للرأي  ي 

ينبغز ذلك،  إىل  باإلضافة  السكان.  من 
. يجب أن يقيِم  ي

 الرأي ما إذا كانت نقطة مرجعية للعمل بمقدار مرجعية للعمل بالنسبة لألغذية ذات األصل الحيوائز
ي   1

ي الغذاء من أصل حيوائز
ي    ع، فز ي الترسر

وفوران، عىل النحو المحدد فز ميكروغرام / كغ بالنسبة لمستقلبات النيي 
ي أن تقيم مدى مالئمة تطبيق النقطة المرجعية للعمل. 

 كافية لحماية الصحة العامة، وينبغز
ي عام  وعرضت الدراسة اآلراء ال    

، قام المعهد الفيدراىلي 2002علمية والتقييمات السابقة منها الوكاالت الوطنية ففز
البيطري والطب  المستهلك  لحماية صحة  ي 

ي   BgVV))  األلمائز
فز اإليجابية  وفوران  النيي  نتائج مستقلبات  بتقييم 

ي بيانها إىل أنه، استنادا ًإىل BgVV الدواجن والروبيان واألرانب. وخلصت مؤسسة
البيانات المتاحة، لم يكن من   فز

وفوران ي لمستقلبات النيي 
باإلضافة إىل ذلك، ال يمكن تحديد مستوى التأثي    .الممكن تقدير تعرض اإلنسان الغذائ 

ز الجرعة واالستجابة غي  كافية لذلك، لم  NOAEL))  الضار غي  الملحوظ ، وكانت المعلومات حول العالقات بي 
للمخاطر؛ ومع ذلك، فقد ذكرت أنه ال يمكن استبعاد وجود مخاطر صحية، ال سيما من إجراء تقييم   BgVV تتمكن

ي تحتوي عىل نواتج ) 
 . BgVV ،2002)من خالل االستهالك المتكرر لألغذية الت 

والبيئة       العامة  للصحة  ي 
الوطتز المعهد  قام   Milieu en Volksgezondheid voor ؛RIVM))  كما 

Rijksinstituut     ي
ي. تم اكتشاف  2003عامفز ي الجمير

ي   AOZ بتقييم مخاطر فيورازوليدون حدوثه فز ي الجمير
فز

ز   كي 
إىل أن فيورازوليدون مادة سامة للجينات ومرسطنة ولكن لم تتوفر  RIVM كجم. وخلصت / ميكروجرام  5بي 

 .دراسات الرسطنة
اليا ونيوزيلندا     ي أسي 

ي عام   FSANZ)) وأيضا قيمت معايي  الغذاء فز
ي القريدس.   2004فز

وفوران فز مخاطر النيي 
ي الجرذان بجرعات مقدارها  

ي حدوث أورام خبيثة فز
ملغم / كغم من وزن   25ولوحظ أن فيورازوليدون يتسبب فز

. ومع ذلك، لم تكن البيانات كافية   ي البرسر
ي اليوم. لذلك، اعتير فيورازوليدون مادة مرسطنة محتملة فز

الجسم فز
 .نتاج أن تكوين الورم يبدأ من خالل آلية سامة للجينات متاحة الست

ي    ع رقم      ي والمجلس،   470/ 2009رقم   EC))  من الالئحة  3المادة  15كما عرضت الدراسة الترسر لمان األوروئر للير
ي المنتجات الطبية البيطرية

ي االتحاد فز
 مخصصة لالستخدام فز

ً
ي يتم إعطاؤها    VMPs))  أي مادة فعالة دوائيا

الت 
، الذي صاغته  MRL عن مستوى EMA وكالة األدوية األوروبية وانات المنتجة لألغذية يجب أن تخضع لرأيللحي

 .يتكون الرأي من تقييم المخاطر العلمية وتوصيات إدارة المخاطر.CVMP لجنة المنتجات الطبية البيطرية،
 

 بالغات عن نتائج السماك والمنتجات البحرية. 
ي العدد =  ) 16ماك )العدد =  تم تحليل عينات األس      ي لم )157و)عينات الجمير

، ) ال توجد تفاصيل لألجزاء الت 
 من البلدان اآلسيوية )سنة أخذ العينات غي   

ً
ي نشأت أساسا

يتم اختبارها( المأخوذة من السوق السويرسية والت 
لتحليل ي  AHDو AMOZو  AOZ محددة( 

فز وفوران  النيي  نواتج عالمة  عىل  العثور  تم  الروبيان،   54،  من  عينة 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي، تم العثور عىل كل من ي الجمير
ميكروجرام / كجم(   324-5.0المدى:   (AOZ وخمس عينات من األسماك )فز

ي عينات األسماك، تم اكتشاف) ميكروجرام / كجم 227-7.0المدى:  (SEMو
- 9.0فقط )المدى:  AOZ ، بينما فز

   .ميكروجرام / كجم(  68
ي )العدد =   SEMو AHDو  AMOZو AOZ عن تحليل FSANZأبلغت      ي عينات الجمير

، التفاصيل عىل 136فز
وفوران   الجزء الذي تم اختباره لم يتم تقديمها(. كان الحد األقص لإلبالغ بالنسبة لجميع مستقلبات واسمات النيي 

ي أي من العينات. تم اكتشاف AHD ميكروغرام / كغ. لم يتم الكشف عن  1
ز   AMOZ فز كي 

ي عينة واحدة بي 
  2.2فز

ز  SEM ميكروغرام / كغ واكتشف كي 
ي المجفف بي  ي عينة من الجمير

 AOZ ميكروغرام / كغ. تم العثور عىل 9.8فز
ي 
اوح من  10فز ات تي  ز كي 

 ميكروغرام / كغ  40إىل  1.1عينات بي 
، تم جمع       ي الكندي الكىلي

ي إطار دراسة النظام الغذائ 
عينة مركبة من األسماك البحرية وأسماك المياه العذبة   12فز

 عامي  
ز ، SEMو  AHDو AMOZو AOZ . تم تحليل2004و  2002والمعلبة والروبيان )تم اختبار جزء اللحوم( بي 

ي )   AOZتم اكتشاف ز من الجمير ز مركبتي  ي عينتي 
ي عينة  SEM روغرام / كغ( وتم الكشف عنميك  5.0و  3.1فز

فز
ي )  وفوران األخرى.  8.0واحدة من الجمير  ميكروغرام / كغ(. لم يتم الكشف عن نواتج عالمة النيي 

ي تحليالت       
ي بلجيكا، حدثت زيادة فز

ة   (rosenbergi Macrobrachium) اإليجابية للقريدس SEM فز ي الفي 
فز

ي الكاملمقارنة بالدول األخرى ا2008-2009 . لوحظ أن بلجيكا قامت بتحليل الجمير ي ي االتحاد األوروئر
 (ألعضاء فز

يات للكشف 12اللحم والقشور( بينما استخدمت دول أخرى الجزء الصالح لألكل )اللحوم(. حللت   عينة من القرسر
ي اللحم تم اكتشاف SEM عن

ي غالف   SEM المرتبط باألنسجة فز
اوح من    11فز ات تي  ز كي 

  6.12  إىل  5.1عينة بي 
ز أقل بكثي  )  كي 

ي لحم عينة واحدة فقط بي 
 ميكروجرام / كجم(.  6.0ميكروجرام / كجم، بينما تم اكتشافه فز

ي السلسلة الغذائية لوحة
 3،2 (CONTAM) هيئة الرقابة المالية بشأن الملوثات فز

 بارما، إيطاليا)، (EFSA) األوروبية لسالمة الغذاء الهيئة 
 1404:) 6(13؛  2015بة المالية الهيئة العامة للرقا مجلة

ي  العنوان:  ي تربية الجمتر
 
وفورازون ف  نهج غتر هادف نحو تحديد عالمات الرواية لتعاطي نتر

التحليل،     أثناء  غي  حقيقية  نتائج  من وجود  القلق  إىل  إيجابية  نتائج فحص  أدى ظهور  بأن  الدراسة  تتحدث 
للكشف عن مستقلب جديد ونتائج دقيقة، أو تطوير منهجية جديدة   والغرض من هذه الدراسة استخدام منهجيات

ي غي   ي المعالج والجمير ز نتائج التحليل للجمير ز بي    المعالج. قادرة عىل التميي 
ي المنتجات المائية،   

وفوران أو باألحرى مستقبالته، فز حيث أن الدراسة وضحت بأنه من احتمال وجود طبيغي لنيي 
ي المنتجات المائية ومنها باألخص 

وفوران فز ومنها طرحت الدراسة مناهج وأساليب لفحص عن مستقلبات النيي 
ي.   منتجات الروبيان أو الجمير

 ياء الزراعية، جامعة ماكجيل، لغذاء والكيم علوم ا
يال يونيو    2019موني 

ي النمر السود ) ي جمتر
 
ي     monodon Penaeus)العنوان: تحديد بقايا المضادات الحيوية ف وأعالف الجمتر

ي 
 
 .Chattogram  التجارية ف

، شيتاغونغ، بنغال قسم الطب والجراحة، جامعة شيتاغونغ للطب البيطري        ي
تم   ديشوعلوم الحيوان، خولسر

ي هذه الدراسة
ي عاىلي الجودة   البحث فز ي بعض األسواق المحلية المختارة للجمير

لتحديد بقايا المضادات الحيوية فز
ي التجارية، وشملت عينات من الروبيان من الدرجة المحلية والتصدير من روبيان النمر  وكذلك أعالف الجمير

كات مخ  (monodon Penaeus) األسود أرب  ع رسر ي وأعالف من 
المتبف  الحد  الدراسة. كان  تلفة الستكمال هذه 

ي   ، AOZ  ،SEM ميكروغرام / كغ( ل    0.1كغ( للكلورامفينيكول و)  / ميكروغرام  3.0)   – المسموح به لعينات الجمير
AMOZ  ،AHD. ز عال ٍمن الكلورامفينيكول ي النمر األسود من السوق المحىلي تحتوي عىل تركي  ، فكانت نتائج جمير



   
   

                                                       المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
ين الول  –  15                                                        (  94 - 113 ص)  رابعالبحث ال –  ولال  العدد  – عشر  الخامسالمجلد   م 2022 –  تشر

 

105 
ي المنتجات البحرية ومنها الروبيان                                                                      ناص           

 
وفوران( ف  الدراسة العلمية لمتبقيات المضادات )النيتر

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ميكروجرام / كجم، كما أظهرت عينات السوق أقص مخلفات  SEM) 2.1 ام / كجم( ومخلفاتميكروجر   35.0) 
ي 
ميكروجرام / كجم، ومع ذلك، تم العثور عىل بقايا المضادات  SEM) 1.1ميكروجرام / كجم( و AMOZ) 2.1 فز

ي جميع العينات. أيضا، من  
ي فز

ي درجة التصدير تحت الحد األقص المتبف  ي جمير
ز أربعة أعالف تم  الحيوية فز بي 

وفوران، لذا يجب اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد  ز منها موجبتان للكلورامبينيكول والنيي  ز أن اثنتي  اختبارها، تبي 
 توعية الناس باآلثار الضارة 

ً
ي، ويجب أيضا ي الجمير

ي استخدام المضادات الحيوية فز
ي تفرط فز

ز والمزارع الت  المزارعي 
هاللمضادات الحيوية حت  يمك  .ن تقليل تأثي 

والبيولوجية،   الطبية  البحوث  اآلسيوية،   )  (ISSN 2411-4472المجلة  عير  نت  اإلني    2412-5571طباعة(( 
www.ebupress.com/journal/ajmbr :  2020ديسمير  31، تاري    خ النرسر

ي السائل لقياس بقايا المضادات ال العنوان: تحديد
ي عن طريق التحليل اللوئ 

راع المائ  ي منتجات االستر 
 
حيوية ف

 . 2020إىل  2010الحديثة من  االتجاهات والتطورات :الطيف الكتلي 
تربية       إنتاج  يمثل   ، ز الصي  ي 

فز ي 
المائ  راع  ز االسي  الرسي    ع لصناعة  التطور  مع  بأن  بدايتها  ي 

فز الدراسة  ذكرت هذه 
ز  ي الصي 

المائية فز أكير من ٪األحياء  إنتاج األسماك   60 اآلن  يتبتز  إنتاجية عالية،  ، لتحقيق  العالىمي من اإلجماىلي 
ة وزيادة مخاطر اإلصابة  ي المساحات الصغي 

ز الحيوانات فز ممارسا ت مكثفة وشبه مكثفة، مما يؤدي إىل زيادة تركي 
 .باألمراض بشكل كبي  

با ما    
ً
تربية األحياء  علفية لعالج ومنع عدوى بيطرية ومضافات تستخدم المضادات الحيوية كأدوية وهكذا، غال
سوء استخدام المضادات ت الحيوية أو استخدامها عىل المدى الطويل إىل اآلثار الجانبية  يؤدي أن المائية ويمكن

ي جسم اإلنسان، ونتيجة لذلك، أدخلت العديد من البلدان بشكل 
السامة مثل المسخية والرسطنة والطفرات فز

ي الحدود القصوى للمخلفات ي األغذية ذات األصل   MRLs))  تدريخر
وقوائم الحظر لمخلفات العقاقي  البيطرية فز

ي 
 الحيوائز

ي تربية األحياء المائية    
، تشمل المضادات الحيوية الشائعة االستخدام فز ي الوقت الحاضز

وذكرت الدراسة بأنه فز
الكينولونات رئيسي  وفيوران  APs))  واألمفينيكول  SAs))  والسلفوناميدات  QNs))  بشكل  والتي     sFN))  والنيي 

ز  ي    AGs)واألمينوغليكوزيدا ت )   MALs))  والماكروليدا ت  TCs))  سيكلي 
واللينكوساكتاميد والبيتا، إلخ، حيث أنه فز

وفوران 2002عام،   تم حظر استخدام المضادات ت الحيوية مثل الكلورامفينيكول والمضادات ت الحيوية النيي 
ي عام،  والني

. وفز ز ي الصي 
ي الحيوانات المنتجة لألغذية فز

وإيميدازول فز أعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية   2016ي 
من،   أنواع  أربعة  استخدام  حظر  عن  ز  الصي  ي 

ز    pefloxacin  ،lomefloxacin  ،QNsفز أوفلوكساسي 
ي الحيوانات المنتجة للغذاء. ومع ذلك اليزال من الممكن اكتش

ز فز ي  ونورفلوكساسي 
اف بعض العقاقي  البيطرية الت 

ي واألسماك. لزيادة تعزيز  ي عينا ت الجمير
وفوران والمالكيت األخرصز فز تم حظرها، مثل الكلورامفينيكول والنيي 

للحدود  را 
ً
ومعيا األخرى  والمركبات  األدوية  من  محظورة  قائمة  ز  الصي  ت  أصدر  البيطرية،  األدوية  عىل  الرقابة 

)المواد   للمخلفات  الدستور القصوى  هيئة  ووضعت  المنشأ،  الحيوانية  األغذية  ي 
فز البيطرية  لألدوية  التكميلية( 

ي 
ت المفوضية   CAC))  الغذائ  ي الغذاء، باإلضافة إىل ذلك، نرسر

معايي  الحدود القصوى للمخلفات لألدوية البيطرية فز
ي EU))  األوروبية

فز مخلفا ت  بحدود  يتعلق  فيما  وتصنيفها  دوائيا  الفعالة  المواد  أصل   حول  من  الغذائية  المواد 
ي عام،  

بأنه فز الدراسة  ،     وتوضح  ي
تربية 2016حيوائز ي منتجات 

الملوثات فز تقنيات الكشف عن  ، استعرضت 
تقنية أن  إىل  يشي   مما  المائية،  ولخصت MS / MS / LC األحياء  العام،  نفس  ي 

فز السائدة.  التقنية  أصبحت   ،
ي  األساليب التحليلية الحالية لثمانية مضادا ت

، مع توضيح األحكام القانونية الت  ي
راع المائ  ز ي أسماك االسي 

حيوية فز
ي بلدان مختلفة، وأشار إىل أن الكشف متعدد الطبقات ومتعدد العقاقي  هو االتجاه  

تحكم المضادات الحيوية فز
الك التحليل  تقنية  بأن  الدراسة  واستنتجت  الكشف،  لطرق  الحالية  االتجاهات  إىل  استنادا   ، ي المستقبىلي

يميائ 
، تستخدم تقنية ي الوقت الحاضز

ورية لتطوير تحليل األغذية. وفز عىل نطاق واسع  MS / MS / LC المتقدمة ضز

http://www.ebupress.com/journal/ajmbr
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي الوقت نفسه، يتحول االتجاه نحو الكشف 
ي منتجات تربية األحياء المائية. وفز

للكشف عن المضادات الحيوية فز
المختلفة للمضادات الحيوية، فإن طريقة المعالجة   عن العيوب المتعددة والفئات المتعددة. بالنظر إىل الخصائص

ز حد الكشف عن طريقة التحليل عالية اإلنتاجية.   المسبقة المناسبة هي المفتاح لتحسي 
 ، ز بكي  الدولة،  سوق  لتنظيم  والصحة  بالتغذية  المتعلقة  والتطبيقات  ي 

الكيميائ  للقياس  الرئيسي  المختير 
ز 100029  الصي 

I بازل ،سويرسا. 
: تاري    خ   2022يناير  29النرسر

 مناقشة نتائج الدراسات 
ي أنواع من المنتجات البحرية ومنها الروبيان او كما     

فوران فز ز لنا وجود مستقبالت للنيي  من خالل الدراسات يتبي 
ي او القريدس،   وهذه الدراسات تم اعدادها وتنفيذها عىل مر العقود لمختلف المنظمات والجهات  يسىم الجمير

ي عدد من الدول الرقابية العالمية، توضح بالرغم من حظر استخدام الم
ضادات الحيوية، إىل أنه مازال يستخدم فز

ي هي من جراء الفحوص 
ي وذلك واضح من خالل االخطارات وتكرارها الت  المنتجة والمصدرة للروبيان أو الجمير

ز مدى تعرض  ي تمت من قبل الدول المستوردة ولكن من ناحية أخرى ال توجد دراسات وبحوث تبي 
ية الت  المخير

للخ أخذ المستهلك  تكرار  له، ومدى  التابعة  والمستقبالت  وفوران  بالنيي  الملوث  الروبيان  تناول  طورة من جراء 
وفوران.   جرعات من بقايا النيي 
اتيجية البحث ومنهجيته    استر

اتيجيات منها:   تم إنجاز أهداف البحث، بناء عل استر
اتيجيات الوصفية/النوعية يد الظاهرة أو المشكلة، وإيجاد العالقة إلبراز موضوع الدراسة تم وصف وتحد  :االسي 

ز استخدام العقاقي  البيطرية بطريقة غي  مناسبة مع أثرها عىل صحة المستهلك.   بي 
- . ز ي لهذه المشكلة و آثارها وربطها باألوضاع الصحية للمستهلكي 

:  إلظهار البعد التاريخز ي
 المنهج التاريخز

الكمية اتيجيات  الني  :االسي  مستقبالت  أنواع  اد  عدد  استي  حجم  توضح  ي 
الت  البيانات  إىل  باإلضافة  وفوران  ي 

 المنتجات البحرية ومنها الروبيان. 
ي الدراسة حيث ان الكمية فقط وضحت البيانات المستوردة لكمية الروبيان  

ولم يتم دمج الكمية والنوعية معا فز
ي الدراسة. 

 ووضحت عدد المستقبالت ولم يتم ربطها بوصفها فز
 حث مصادر دراسة الب

المكتبية: حيث تم االطالع عىل الكتب ذات الصلة بموضوع الدراسة واالستعانة بدراسات وابحاث     المصادر 
ي دوريات عربية واجنبية. 

 علمية منشورة فز
نت واألبحاث والتقارير والمجالت     ونية المتوفرة عىل شبكة األني  ونية: حيث شملت المواقع اإللكي  مصادر إلكي 

افة إىل المنشورات الرسمية الحكومية من الوزارات والجهات ذات العالقة بموضوع الدراسة، كما العلمية، باإلض
 . ي ونية التابعة لبلدية دئر

 شملت البيانات والمعلومات من األنظمة اإللكي 
 معالجة البيانات 

ي استخدام: 
 
 تم معالجة وتحليل البيانات بالساليب الكمية واإلحصائية والبيانية والمتمثلة ف

اختبار  -1 فحص  ونتائج  المستوردة  والشحنات  المسجلة  الغذائية  المنتجات  بيانات  لتوثيق  ي 
وئز إلكي  برنامج 

 العينات الغذائية، نوع الفحص، واإلفراج والرفض للمنتجات المستوردة. 
 ( الستخراج جداول كميات العينات الصالحة والغي  صالحة Microsoft Excelاستخدام برنامج )  -2
3-  
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 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢
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ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
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فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  
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الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  
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(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 

 ( لتحليل البيانات المتعلقة بالمنتجات المستوردة ومنها الروبيان. 3جدول رقم ) 

ي  ي وفق الدول المستورد منها منتج الروبيان/ الجمير  الخطوة الثانية: فرز نتائج الفحص المخير

Row Labels FIT Further 
Action 

Submited to 
food lab 

UNFIT Grand 
Total 

Argentina 1 1 1 11 14 

Bangladesh 10 7 
 

5 22 
Canada 1 

   
1 

China 34 5 
  

39 
Denmark 3 2 

 
3 8 

Ecuador 6 1 
  

7 

France 1 1 
  

2 
Germany 1 

   
1 

India 327 182 1 30 540 
Indonesia 4 2 

 
1 7 

Iran 51 46 
 

14 111 

Italy 5 2 
 

2 9 
Japan 5 6 

  
11 

Korea(South) 2 1 
  

3 
Madagascar 2 

   
2 

Malaysia 7 3 
  

10 
Morocco 

   
3 3 

Mozambique 1 
  

10 11 
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 = دولة، من بينها تعبئة دولة اإلمارات العربية المتحدة 38عدد الدول 

ي ومنها الصالحة والغي  صالحة 4جدول رقم )  ي إمارة دئر
 ( يوضح المجموع اإلجماىلي لعدد العينات المفحوصة فز

 عينة  1147إجماىلي عدد العينات = 

 651عدد العينات الصالحة = 

ي لها إجراءات أخرى )منتجات ال توجد لها مواصفات( = 
 389عدد العينات الت 

 105عدد العينات الغي  صالحة = 

ز والهند.  2دد= وع  عينات يتوضح فقط تسليمها للمختير من األرجنتي 

ي عدد العينات الغي  صالحة تنازليا
 وترتيب الدول فز

ز  -إيران -الهند  بنجالديش –فيتنام  -موزمبيق  -ارجنتي 

 

Myanmar 
 

3 
  

3 

New Caledonia 5 3 
  

8 
Nigeria 4 

   
4 

Norway 
 

2 
 

1 3 
Pakistan 9 3 

 
1 13 

Peru 
 

1 
  

1 

Philippines 20 5 
 

3 28 
Portugal 1 

  
3 4 

Saudi Arabia 2 
  

1 3 
Singapore 1 

   
1 

South Africa 
   

2 2 

Spain 
   

1 1 
Suriname 

 
1 

 
4 5 

Thailand 15 10 
  

25 
Tunisia 

 
3 

  
3 

United Arab Emirates 14 11 
 

3 28 
United Kingdom 4 1 

  
5 

United States 2 
   

2 

Vatican 
 

1 
  

1 
Vietnam 113 86 

 
7 206 

Grand Total 651 389 2 105 1147 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ية  : الفحوصات المختر ي
 الفصل الثائ 

 نتائج فحوصات منتج الروبيان  
ي المركزي لمنتجات الروبيان       ي تمت من قبل مختير دئر

ية الت  ي هذا الفصل نستعرض نتائج الفحوصات المخير
فز

ة   ز نتائج للعينات الغي  صالحة وذلك للفي  ، وكانت أغلبها مرفوضة بسبب وجود أحد 2020إىل    2015ومثال يبي 
 . أنواع المعادن الثقيلة ومنها بقايا الزرنيخ فوق الحد المسموح

 
UNFIT 

Conclusion: The Tested Parameters Are Not Compliant with Regulation / Standards, 

Arsenic content: 7648 ug/Kg, limit max: 500 ug/Kg . 

Remarks : 

UNFIT 

dried shrimps  

Conclusion: The Tested Parameters Are Not Compliant with Regulation / Standards, 

Arsenic: 1115 ppb; Maxi.limit:500 ppb. 

Remarks  : 

UNFIT 

frozen shrimps   

Conclusion: The Tested Parameters Are Not Compliant with Regulation / Standards, 

Arsenic: 1200 µg/kg; Maxi.limit:500 µg/kg. 

Remarks  : 

UNFIT 

frozen whole shrimps  

Conclusion: The Tested Parameters Are Not Compliant with Regulation / Standards, 

Arsenic: 1279 µg/kg; Maxi.limit:500 µg/kg. 

Remarks  : 

UNFIT 

frozen shell on head on shrimps  

Conclusion: The Tested Parameters Are Not Compliant with Regulation / Standards, 

Arsenic: 1606 µg/kg; Maxi.limit:500 µg/kg. 

Remarks  : 

                    
ي منتج الروبيان 

 نوع الفحوصات فز
المختارة  ة  الفي  الروبيان خالل نفس  نتائج أخرى ألنواع من منتجات  الدراسة  ي هذا الفصل من 

كما نستعرض فز
ي ذكر بأن ليس لها مواصفات معتمدة  2020إىل    2015للدراسة وهي من  

ي.، وموضح هنا  ، والت  للفحص المخير
ي ليس لها مواصفة للفحوصات. 

 مثال عىل منتجات الروبيان الت 
Salted Shrimp Fry 

Conclusion  :-  

Remarks: No standard for Arsenic in frozen shrimps . 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

Frozen Head On Shell On Shrimps 30 / 40   

Frozen Headon Shellon White Shrimps 30/40 

Conclusion  :-  

Remarks: No standard for Arsenic in sauteed shrimps fry hot . 

Sauteed Shrimp Fry (Hot) 

Conclusion  :-  

Remarks: No Standard for Arsenic in frozen  shrimps  

Frozen CPD Shrimps Jumbo 

Shrimp (Sushiebi) 

Conclusion  :-  

Remarks: No standard for Arsenic in frozen breaded butterfly shrimps . 

Breaded Butterfly Shrimps 21/25 

Conclusion  :-  

Remarks: No standard for Arsenic in Frozen breades butterfly shrimps . 

Butterfly Shrimps 

Conclusion  :-  

Remarks: No standard for Arsenic in frozen shrimps  

 ض أنواع الفحوصات المتوفرة من قبل المختير المحىلي لمنتجات الروبيانكما نستعر              
ACC USING PETRIFILM -SOP FE 3123,ACIDITY IN FOODS - SOP FE2213,BENZOIC ACID (112) 

- SOP-FE2280,IDENTIFICATION OF COLOURS - SOP FE2285,SORBIC ACID (112) - SOP 

FE2280,SULPHUR DIOXIDE - SOP FE2290,TOTAL SOLUBLE SOLIDS - SOP 

FE2294,V.PARAHAEMOLYTICUS- SOP FE 3110 

ACIDITY IN FOODS - SOP FE2213,AEROBIC COLONY COUNT SOP FE 3103,BENZOIC ACID 

(112) - SOP-FE2280,E.COLI- SOP FE 3104,HEAVY METALS (CD) (466),HEAVY 

METALS(AS)(PB)(HG)(CD)SOP-FE-15763,IDENTIFICATION OF COLOURS - SOP 

FE2285,MINERALS COPPER (140),MINERALS ZINC (140),SALMONELLA SPECIES - SOP FE 

3106,SORBIC ACID (112) - SOP FE2280,SULPHUR DIOXIDE - SOP FE2290,TOTAL SOLUBLE 

SOLIDS - SOP FE2294,V.PARAHAEMOLYTICUS- SOP FE 3110 

ACIDITY IN FOODS - SOP FE2213,BENZOIC ACID (112) - SOP-FE2280,HEAVY METALS (CD) 

(466),HEAVY METALS(AS)(PB)(HG)(CD)SOP-FE-15763,IDENTIFICATION OF COLOURS - 

SOP FE2285,MINERALS COPPER (140),MINERALS ZINC (140),SORBIC ACID (112) - SOP 

FE2280,SULPHUR DIOXIDE - SOP FE2290,TOTAL SOLUBLE SOLIDS - SOP 

FE2294,V.PARAHAEMOLYTICUS- SOP FE 3110  

ADD FISH MULTI RESIDUE SOP-FE-2349,ANTIHELMINTICS (AVERMECTINS) SOP-FE-

2372,CHLORAMPHENICOL IN FOODS SOP-FE-2368,HEAVY METALS(AS)(PB)(HG)(CD)SOP-

FE-15763,HEAVY METALS(AS)(PB)(HG)(CD)SOP-FE-15763,NSAIDS RESIDUES IN FOOD 

SOP-FE-2374,SULFA&TMP IN FOOD BY LCMS/MS SOP-FE-2369,TETRACYCLINES SOP-FE-

2371,TOTAL RADIOACTIVITY IN FOOD - SOP FE2401 

  

AEROBIC COLONY COUNT SOP FE 3103, AEROBIC COLONY COUNT SOP FE 3103, AEROBIC 

COLONY COUNT SOP FE 3103, E.COLI- SOP FE 3104, ISOL. & DET. OF LISTERIA SPP.SOP-

FE-3111,SALMONELLA SPECIES - SOP FE 3106,V.PARAHAEMOLYTICUS- SOP FE 3110 

 

B.CEREUS- SOP FE 3108,E.COLI USING PETRIFILM -SOP FE 3123,HEAVY METALS  (HG) 

(466),HEAVY METALS (CD) (466),HEAVY METALS(AS)(PB)(HG)(CD)SOP-FE-15763,HEAVY 
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  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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