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 الخالصة

  

 O157:H7 الطري المحلي بأعداد األیشریكیا القولونیة نمط درجة تلوث عینات الجبن  استھدفت التجربة دراسة    

وتحدید نوعیة أمالح االستحالب النموذجیة ونسبھا المالئمة الستحالب الجبن الطري المحلي لصنع الجبن المطبوخ 

حیث جمعت بصورة عشوائیة من أسواق خمسة أطراف . وتأثیرھا في حمولتھ الجرثومیة المؤثرة في الصحة العامة 

عینة لكل من  30عینة من الجبن الطري المحلي المنتج من قبل الفالحین والبقالین وبمعدل  60بیة لمدینة بغداد شع

الموسم الصیفي من بدایة تموز إلى نھایة آب والموسم الشتوي من بدایة كانون األول إلى نھایة كانون الثاني لدراسة 

وتمیز . O157:H7 یكیا خصوصا النوع االیشریكیا القولونیة نمط حمولتھا الجرثومیة من بكتریا القولون وجنس االیشر

وقد . في عینات الجبن المحلي للموسم الصیفي والشتوي (P<0.01) العد الجرثومي الكلي باالرتفاع العالي المعنویة 

یة طبخ الجبن الطري أثبتت النتائج التأثیر القاتل أو المثبط لنشاط البكتریا بواسطة أمالح االستحالب المستخدمة في عمل

بعد إضافة وخلط  (P<0.01)المحلي حیث انخفض معدل العد الجرثومي الكلي في الجبن المطبوخ بفرق عالي المعنویة 

وانعدم نمو األیشریكیا .  من أمالح االستحالب مع الجبن الطري المحلي المثروم مباشرة قبل عملیة الطبخ% 2.5

من أمالح االستحالب إلى المرق المغذي لنمو % 2بعد إضافة  O157:H7ونیة نمط القولونیة وجراثیم االیشریكیا القول

  الجراثیم وتؤكد النتائج بان أفضل خلطة لمكونات أمالح االستحالب الجبن الطري المحلي ھي التي تتكون من
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Abstract 

    The study conducted to indicate the compartive measurements of microbial load of 

Faecal Coli form Bacteria & Escherichia coli & E.coli O157:H7 . of 60 sampl of locally 

produced soft cheese collected randomly from  five different local areas in Baghdad (30 

sample to each summer & winter season) to investigate their microbial load . All 

summer & winter samples were in high significan (p<0.01) microbial count of Coli form 

Bacteria & Escherichia coli & E.coli O157:H7 . the Bacteriostatic & Bacteriocidal effect 

of Emulsifying salts on microbial activity wase confirmed when The TBC were high 

significa (p<0.01) reduce in cooked cheese with 2.5% Emulsifying salts added . Were no 

growth of Escherichia coli & E.coli O157:H7 in nutrient broth with 2% Emulsifying 

salts added . Data revealed that the best mix of Emulsifing salts was that wich composed 

of :- 90% Sodium tripolyphosphate + 10% Trisodium citrate .  

 

  Introductionالمقدمة

ولمنتجات الحیوان , أصبحت األمراض المشتركة بین اإلنسان والحیوان منتشرة بشكل واسع في مختلف بلدان العالم     

وللجبن الطري المصنع في منازل مربي الحیوانات من الحلیب الخام دورا  مھما في انتقال ھذة األمراض لإلنسان  تأثیرا

ن المسببات المرضیة لإلنسان بسبب ارتفاع حمولتھ الجرثومیة الناتجة عن عدم استخدام المعامالت كبیرا في نقل العدید م

الحراریة الكافیة للقضاء على الجراثیم المرضیة المتواجدة في الحلیب المعد للتصنیع وكذلك عن التلوث الحاصل بسبب 
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ا األساس وبسبب افتقار مثل ھذا الجبن للشروط الصحیة الطرق البدائیة المتبعة أثناء اإلنتاج والنقل والتداول وعلى ھذ

فان تحدید نوعیة أمالح االستحالب النموذجیة ونسبھا المالئمة الستحالب الجبن الطري المصنع محلیا ستؤدي إلى 

إطالة القضاء على الجراثیم المرضیة التي تتواجد فیھا والى اختزال حمولتھ الجرثومیة التي لھا دور كبیر في نوعیتھا و

ولتسلیط الضوء على دور تلوث الحلیب بصورة عامة ومنتجات الجبن  [;2;3;4]مدة صالحیة ھذا الجبن لالستھالك 

وعالقتھا بالصحة العامة  O157:H7المنتجة محلیا بصورة خاصة في وبائیة جراثیم األیشریكیا القولونیة نمط 

)  . 1(الرئیسي لھذه الجراثیم كما ھو مبین في مخطط للمستھلك وحیث أثبتت الدراسات أن األبقار تعد المستودع 

أجریت ھذه الدراسة بأتباع تقنیات عزل وتشخیص جراثیم األیشریكیا . ولمعرفة الحجم الحقیقي لھذه المشكلة محلیا 

 .من منتجات  الجبن المحلي على مدى الموسم الصیفي والشتوي  O157:H7القولونیة نمط 

 

 

 

 . O157:H7الرئیسة إلصابة اإلنسان بجراثیم األیشریكیا القولونیة یبین المصادر . 1مخطط 

  

 Literatures Reviewاستعراض المراجع 

في دراسة مسترجعیة من ملفات الراقدین في مستشفى الطفل المركزي التعلیمي ومستشفى أطفال المنصور التعلیمي     

من الوفیات كانت بسبب اإلسھال وأن %) 26(ب من أظھرت النتائج أن ما یقر) 1997-1990(في بغداد للفترة من 

من %) 13(من األطفال المصابین ھم دون سن الخامسة من العمر وشكلت جراثیم االیشریكیا القولونیة %)  55.5(

من األطفال المصابین بإسھال دموي والراقدین في مستشفیین من ) 200(مسببات اإلسھال وفي دراسة أخرى أجریت لـ 

من المصابین ، ھذا وقد وجد النمط المصلي %) 39.5(داد تم العثور على عوامل جرثومیة لدى مستشفیات بغ

O157:H7  وتقدر نسبة الحدوث السنویة االفتراضیة باألیشریكیا . [5;6]من األطفال المصابین %) 11.5(لدى

  [7].  25.374.6912 باعتبار عدد السكان 6.810في الشرق األوسط  في العراق بـ   O157:H7القولونیة نمط 
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من قبل ) 1885(ألول مرة من عینات براز األطفال في ألمانیا عام  Escherichia coli عزلت االیشریكیا القولونیة     

Theodor Von Escherich . أماLareull  وھي أھم أجناس ). 1889(فقد كان أول من افترض أمراضیتھا في عام

الغیر ممرضة نسبیا أو الممرضة انتھازیة وتتواجد طبیعیا في قولون  Faecal Coli form Bacteriaبكتریا القولون 

اإلنسان والحیوانات ذات الدم الحار وتتواجد في برازھا وتدعى بالدالة أو المؤشرة الن تزاید أعدادھا عن الحد الطبیعي 

وعدم كفاءة المعامالت یدل على وجود نشاط للممرضات ومؤشر موثوق بھ لظروف اإلنتاج والتحضیر غیر الصحیة 

وقد حدد الجھاز المركزي العراقي للتقییس والسیطرة النوعیة في مسودة .  الحراریة والبسترة والتلوث بعد اإلنتاج

غم في / 100CFUالعدد المسموح بھ لبكتریا القولون بان ال یزید عن ) 1988( 693/1المواصفات القیاسیة ذات الرقم 

وھناك [8].بخلو الجبن المطبوخ من بكتریا القولون ) 1990( 693/2في المسودة ذات الرقم واقر الجھاز . الجبن الطري 

یحدث الخمج بھا عن طریق شرب الماء , منتج للذیفانات ) (O157:H7عترة من االیشریكیا القولونیة نمط مصلي 

وقد صف الخمج بھذة العترة . یا الملوث بخام المجاري أو الحلیب غیر المبستر أو لحم البقر الملوث وغیر معامل حرار

كندا ,في والیتي مشیغان وأوریكون األمریكیتین لحدوث وباء اإلصابة بھا ثم سجل في استرالیا  1982ألول مرة عام 

  . أرجاء أوربا وأفریقیا الجنوبیة ,الوالیات المتحدة ,الیابان ,

حالة وفاة  2مدرسة أطفال وسبب  6.300تاح حین اندلع الخمج في الیابان واج 1996وسجل اكبر خمج بالمسبب عام 

) 73000(حالة وباء سنویاً، تضمنت ) 500(بینما سجلت المراكز الطبیة المتخصصة في السنوات األخیرة ما یقارب 

ومما یزید من خطورة ھذه العترة أن إصابة المستھلك تحدث بجرع واطئة . حالة منھا ) 60(حالة إصابة مقترنة بوفاة 

وشھدت الفترة األخیرة وفي مختلف دول العالم تزاید في حاالت اإلصابة بھذه الجرثومة نتیجة ) CFU 10-100(تقدر بـ 

  [9;10;11].ن طریق الحلیب ومنتجاتھ الملوثةالنتقالھا عن طریق عدد من النواقل الغذائیة الملوثة وخاصة ع

  -: O157:H7الصفات العامة لجراثیم االیشریكیا القولونیة نمط 

وغیر  تعد مثالیة ما عدا كونھا غیر مخمرة لسكر السوربیتول O157:H7ظم تفاعالت االیشریكیا القولونیة نمط إن مع

ینمو ھذا النمط المصلي على سطح الخالیا المعویة ,  (Glucuronidase)مخمرة لسكر الرامینوز وال تمتلك أنزیم 

ال من شخص إلى شخص وأن ھذا النمط یختلف عن األنماط المصابة في األمعاء ولیس داخلھا وتمتاز بقدرتھا على االنتق

وكذلك ) الطبیعیة لكلیة القرود الخضراء Veroلتأثیراتھ األمراضیة على خالیا ( Verotoxinاألخرى بكونھ ینتج ذیفانات

 . [12]) . كالھما(أو   (SLT 2)أو  (SLT 1)متمثلة بـذیفان  Shiga-like Toxin(SLT)قد یدعى 

  - : O 157:H7جراثیم االیشریكیا القولونیة نمط  genicityPathoأمراضیة 

یتم  O157:H7نتیجة تزاید كل من حاالت اإلصابة وحاالت الوفیات المرتبطة بجراثیم االیشریكیا القولونیة نمط     

لجنسین فقد وجد أن كل األعمار ومن كال ا. التركیز على تأثیرھا المرضي والذیفان الذي تنتجھ وأعراضھا السریریة 

تكون عرضة لإلصابة ولكن توضح بأن األطفال دون سن الخامسة وكبار السن واألشخاص ذوي المستوى المناعي 

أن أھمیة تمركز ھذه الجراثیم . الضعیف ھم األكثر تأثراً باإلصابة وأن اإلصابة في األطفال قد تتطور لمضاعفات خطیـرة 

تحمل حمضیة األغذیة وھذه القدرة تعود إلى تعرض الجراثیم المعویة في القناة الھضمیة لإلنسان نتیجة قدرتھا على 

لمستوى منخفض من األس الھیدروجیني مما یجعلھا متكیفة للمعیشة في األغذیة الحمضیة أو أن ھذه القدرة تعود 

من المتالك الجراثیم لجین معین والذي یشفر لعامل مسؤول عن قدرتھا للعیش في أس حامضي منخفضة یصل ألقل 

وبذلك فان للجراثیم القدرة على تحمل حمضیة المعدة وتصل لنھایة الجھاز الھضمي حیث تتمركز في القولون ) 2.5(
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الذي یعد  منطقة حدوث اإلصابة والمتمثلة بأعراض اإلسھال حیث تلتصق ھذه الجراثیم بشدة على سطح الخالیا المعویة 

أو قد تنتج ذیفان , لزغابتھا الدقیقة  Attaching&Effacing(A/E)leisionمسببة أحداث آفة االرتباط والطمس 

Verotoxin  وبارتباط الذیفان بالخالیا المستھدفة وامتصاصھ إلى داخلھا یحدث موت وتحطم لھذه الخالیا وقد توضح

دي إلى زیادة في كلیة اإلنسان والخالیا الطالئیة لألنیبیبات الكلویة مما یؤ (SLT)وجود تركیز عالي من مستقبالت ذیفان 

ومما یزید من كفاءة أمراضیة ھذه الجراثیم . ارتباط الذیفان وبالتالي إلى اإلصابة بالعجز الكلوي نتیجة تحطم ھذه الخالیا 

  . [13]. ھو انخفاض الجرعة الالزمة إلحداث اإلصابة مقارنةً مع بقیة الجراثیم التابعة للصنف 

  [13]في اإلنسان O157:H7ونیة نمط األعراض السریریة للخمج باالیشریكیا القول

یوم ویتم خاللھا حصول طرح للجراثیم من المصابین تتباین األعراض ) 8-1(أن فترة حضانة المرض تستغرق من     

السریریة التي قد تصل إلى حد الوفاة الناتجة عن الخمج وما بین اإلصابة الخالیة من األعراض ورغم عدم معرفة سبب 

أن التلف .یوم ) 10- 4(ضیة خالل فترة الحضانة في األصحاء حیث تختفي األعراض تدریجیاً خالل عدم ظھور أعراض مر

الشدید للغشاء المخاطي لألمعاء الناتج عن الجرثومة أو ذیفانھا یسبب مغص معوي شدید وإسھال مائي یتطور إلى 

یر مستمرة وأن أكثر حاالت إصابة األطفال یوم باإلضافة إلى الغثیان ، تقیئ مع حمى قلیلة وغ) 3-2(إسھال دموي خالل 

المضاعفات  O157:H7وتسبب جراثیم االیشریكیا القولونیة نمط . والمسنین تحتاج إلى تداخل طبي في المستشفى 

  -:المرضیة التالیة 

   Hemorrhagic Colitis (HC)التھاب القولون النزفي  -) 1(

سھال مائي یتطور إلى إسھال دموي باإلضافة إلى الغثیان والقيء متالزمة سریریة تشتمل على مغص معوي شدید وإ    

  .مع حدوث إفراز في النسیج المخاطي للقولون مصحوب بنزف أحیاناً 

   Hemolytic Uremic Syndrome (HUS)متالزمة حال الدم الیوریمي  -) 2(

الخامسة وفي المسنین ووجد  وھي شائعة في أطفال دون سن (HUS)إلى متالزمة  (HC)مضاعفات خطیرة لتطور    

وتقدر نسبة الوفیات بـ  (HUS)طفل مصاب بھذه الجراثیم قد تطورت الحالة لدیھم إلى متالزمة) 71(من أصل ) 10(أن 

 (HUS)لھ تأثیر كبیر في تطور حالة اإلصابة بھذا النمط المصلي إلى متالزمة  (SLT2)وقد وجد أن لذیفان %). -35(

ً إلى عجز كلوي وتقدر نسبة حدوث ھذه وف.  (SLT1)من الذیفان  یھا یحصل تحطم كریات الدم الحمراء مؤدیا

أیام وتتمثل ) 10-8(أیام من تناول الطعام الملوث وتستمر من ) 4- 3(، ھذه المتالزمة تبدأ بعد %) 10(المضاعفات بـ

وعدوى المسالك البولیة أعراض المتالزمة بمغص معوي شدید، إسھال دموي شدید، فقر دم االنحاللي، حمى بسیطة 

الوراثة والعقاقیر والكیمیاویات (وھناك عوامل تلعب دور في تطور اإلصابة  كـ . والذي یؤدي إلى عجز في الكلیة 

  ) .ومستوى المناعة للمصاب وحجم جرعة اإلصابة،وضراوة الساللة

   Thrombotic Thrombocytopenic Parpura (TTP)فرفریة نقص الصفیحات الدمویة المختلط -) 3(

ولم . من حیث األعراض ولكن تختلف بكون األعراض العصبیة والحمى تبدوان أكثر وضوحاً  (HUS)تشابھ متالزمة     

وبلغت نسبة تطور . تسجل أي حالة مماثلة لدى األطفال المصابین بھذه الجرثومة وإقتصرت اإلصابة على كبار السن فقط 

  %) .50(مع حدوث حاالت وفاة تقدر بـ %) 8(حوالي  (TTP) إلى  (HC)اإلصابة بـ 

  

  Emulsifying saltsأمالح االستحالب
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من خالل تجارب الباحثین المشتغلین في صناعة الجبن ونتیجة للبحث عن طریقة لحفظ الجبن الجاف وشبھ الجاف     

إلى البحث عن مركبات  عن بعضھا البعض أثناء طبخھا مما أدى) ماء و دھن والبروتین(لوحظ انفصال مكونات الجبن 

عام  Habichtاستعمل . كیماویة لھا القدرة على منع االنفصال إضافة إلى قابلیتھا على انتشار البروتین في المستحلب 

وھي مركبات عضویة ذات جذور أحادیة التكافؤ ,  [14]قسم من أمالح االستحالب المعروفة في الوقت الحاضر  (1934)

ة التكافؤ سالبة الشحنة حیث تعمل كعامل مشتت للبروتین وبذلك تساعد على إذابتة فضال وموجبة الشحنة وأخرى عدید

. عن استحالب الدھن ولكن وجد إن  بعضھا غیر مناسب لالستعمال في صناعة الجبن وذلك ألسباب واعتبارات اقتصادیة 

وبنجاح كبیر  [15]الجبن  واستعملت في صناعة 1936عام  Joha emulsifying saltوجدت أمالح استحالب جوھا 

وتتباین ھذة األمالح في قدرة كل منھا على  .نوع من ھذة األمالح لمالئمة صناعة كافة أنواع الجبن  20ویوجد حوالي 

لخلیط الجبن المستعمل وقدرتھ في مقاومتھ تغیرات األس  pHإحالل وانتشار البروتین وتأثیره على األس الھیدروجیني 

تعمل أمالح االستحالب . وقسمت إلى أمالح استحالب حامضیة وقاعدیة ومتعادلة %) 1لھا بتركیزلمحالی(الھیدروجیني 

على إیقاف فاعلیة الكالسیوم الذي یؤثر في ثبات ھالم الجبن و أول خاصیة لملح االستحالب قدرتھ على إذابة الكازین من 

ثیر على خواص حفظ المنتج من الناحیة وألمالح االستحالب القدرة في التأ.  [16]خالل إنتاج سائل متجانس

    .[17]لنمو البكتریا  Staticأو المثبط  Cidalالبكتریولوجیة من خالل تأثیرھا القاتل 

وأمالح  trisodium citrateتتضمن أمالح االستحالب المستخدمة في صناعة الجبن أمالح سترات ثالثي الصودیوم     

 sodium pyrophosphatوالبایروفوسفات الصودیوم  sodium monophosphateأحادي فوسفات الصودیوم 

سداسي میتافوسفات . وملح كراھام  penta sodium tripolyphosphateوثالثي فوسفات خماسي الصودیوم 

hexametaphosphate  وثالثي میتافوسفات الصودیومsodium trimetaphosphate  ورباعي میتافوسفات

 . sodium tetraphosphateالصودیوم 

  

  Materials&methodsالمواد وطرائق العمل 

  ]O157:H7 ]18العد الكلي لألیشریكیا القولونیة نمط 

  .غم من عینة الجبن المراد فحصھا  11تؤخذ -1

  . Buffer Pepton Water (B.P.W)مل من وسط ماء الببتون األغنائي ) 99(تجانس في -2

 .ساعة ) 24(م لمدة ) 41(تحضن عند درجة حرارة -3

مل من المخفف  0.1مل و1استعمل طبقین للتخفیف الواحد ونقل . تجرى على العینة سلسلة من التخافیف العشریة  -4

وصب في أطباق  Cefixim Tellurite (CT)-Sorbitol MaCconky (SMAc)إلى كل طبق وحضر وسط 

ساعة لغرض عزل جراثیم ) 24(م لمدة ) 37(مل من المخفف ویحضن عند درجة حرارة 1ویزرع . تخافیف العینة 

  .O157:H7األیشریكیا القولونیة واألیشریكیا القولونیة 

یكون نمو األیشریكیا القولونیة على شكل مستعمرات ذات لون وردي إلى أحمر في حین أن األیشریكیا القولونیة غیر  -5

لى شكل مستعمرات عدیمة إن وجدت ستنمو ع O157:H7المخمرة لسكر السوربیتول والتي بضمنھا النمط المصلي 

فیتم انتقاء الطبق ألزرعي ذو التخفیف العشري األمثل والذي . ملم ) 2-1(اللون إلى شبھ رمادیة مع مركز ضبابي وبقطر 
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وتحسب أعداد المستعمرات . مستعمرة ) 300-30(تتراوح أعداد المستعمرات النامیة فیھ والمشخصة مظھریا ما بین 

  .(CFU/g)غم من عینة الجبن /ثم یضرب في مقلوب التخفیف للحصول على عدد مستعمراتالكلیة ویؤخذ المعدل لھا 

) 24(وحضنھا لمدة  (.N.A)اختیار المستعمرات عدیمة اللون، ملساء ، ذات مركز ضبابي وزرعھا على وسط مغذي -6

  .م ) 37(ساعة عند درجة حرارة 

 O157لتشخیص لجراثیم االیشریكیا القولونیة ) O157 Latexالتكس (Serological test إجراء االختبار المصلي-7

بتوفر المضاد  O157:H7لتشخیص النمط المصلي  (Slid agglutination test)یستخدم اختبار تالزن الشریحة 

ویعتمد . كفحص تأكیدي لھذا النمط المصلي ) H7(والمستضد السوطي ) O157(المصلي النـوعي للمستضد الجسمي 

تالزن الالتكس السریع حیث استخدمت عدة خاصة لھذا النمط المصلي وحسب تعلیمات  ھذا االختبار على

  -:كواشف وھي  4المصنعة وتتضمن العدة  (Oxoide/England)شركة

 )Control positive, O157 test latex, Control Negative, O157 Control latex( .  

ویشترط في ذلك عدم ظھور التالزن مع  O157ة للمستضد الجسمي وتشیر النتیجة الموجبة إلى امتالك العزلة الجرثومی

  . O157 control latexكاشف السیطرة 

  تأثیر أمالح االستحالب على االیشریكیا القولونیة

اخذت عروة ناقلة قیاسیة واحدة من مستعمرات البكتریا النقیة المزروعة  [19;20]بعد التأكد وتثبیت ھویة البكتریا     

مل من المرق المغذي المزروع 1بعدھا تم اخذ . ساعة  2±24م لمدة  1±23المغذي وحضنت بدرجة حرارة في المرق 

 1وأجریت التخافیف العشریة المطلوبة مع محلول الملح الفسلجي أو محلول دارئ الفوسفات وحسب عدد البكتریا في كل 

مل من المرق المزروع ثم 100االستحالب لكل  غم من مسحوق أمالح)  3و  2.5و 2( بعدھا تم إضافة , مل من المرق 

 .حسب أعداد مستعمرات الجراثیم النامیة بعد إضافة أمالح االستحالب 

  

  Resultsالنتائج

 خلطات من أمالح االستحالب التجربة ونتائج التغیر في األس الھیدروجیني 4النسب المئویة لمكونات ) 1(جدول 

  )4(خلطة   )3(خلطة   )2(خلطة   )1(خلطة   %مكونات خلطة ملح االستحالب 

Sodium tripolyphosphat 90  90  95  100  

Trisodium citrate  5  10  -  -  

Sodium carbonate 5  -  5  -  

  pH 10.23  10.23  10  9األس الھیدروجیني 

   غم من نماذج الجبن المحلي خالل فترة التجربة/  O157:H7العزل الجرثومي لألیشریكیا القولونیة ) 2(جدول 

/ عدد العینات الكلي  الشھر

  عدد العینات الموجبة

معدل العد الجرثومي لمستعمرات   %نسبة العزل 

O157:H7/ غم .CFU/g  

  106× 2.7  60  15/9  تموز

  106× 3.2  53.3  15/8  آب
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  105× 7.5  46.6  15/7  كانون األول

  105× 6.8  40  15/6  كانون الثاني

  105×5.1  50  60/30  الكلي

 

  غم في محالت المناطق الشعبیة/  O157:H7العزل ومعدل العد الجرثومي لألیشریكیا القولونیة نسب ) 3(جدول 

المنطقة 

  الشعبیة

  

  / عدد العینات الكلي

  عدد العینات الموجبة

  للموسم الصیفي

  / عدد العینات الكلي

  عدد العینات الموجبة

  للموسم الشتوي

  / عدد العینات الكلي 

  عدد العینات الموجبة

نسبة 

العزل 

%  

معدل العد الجرثومي 

  لمستعمرات

O157:H7/ غم .CFU/g  

  106× 1.4  34 7/  12 6/3 6/4  الشعلة

  105× 1.8  34  7/  12 6/3 6/4  جمیلة

  106× 3.7  32  4/  12 6/2 6/2  البیاع

  105× 4.2  50  6/  12 6/2 6/4  الحریة

  106× 4.2  50  6/  12 6/3 6/3  أبو غریب

  105× 5.1  50  30/ 60 30/13 30/17  الكـلي

  مقارنة معدالت العد الجرثومي لعینات الجبن الطري المحلي لكل من الموسم الصیفي والشتوي  ) 4(جدول 

 CFU   الموسم الصیفي  

  ± العد البكتیري الكلي 

   SEالخطأ القیاسي 

  الموسم الشتوي

± العد البكتیري الكلي 

  SEالخطأ القیاسي 

  مستوى المعنویة

معنویة اختالف عالي ال** 

(P<0.01) 

 - TBC 1.80×107العد البكتیري الكلي 

12.083×107±0.086×107  

1.20×107 -

9.5×107±0.087×107  

**  

  **  105×5.0- 104×1.03  105×1.35- 104×5.1  عد بكتریا القولون

  غیر معنوي  104×7.5  104×8.2  غم/ عد االیشریكیا القولونیة

 عد االیشریكیا القولونیة

O157:H7  /غم  

  غیر معنوي  105×4.8  105×5.4

 غم لعینات المرق المغذي وتأثیر إضافة نسب أمالح االستحالب/ O157:H7معدالت العد االیشریكیا القولونیة ) 5(جدول 

  مستوى المعنویة      % 3  % 2.5  % 2  % 0  %ملح االستحالب 

اختالف عالي المعنویة ** 

(P<0.01) 

  -  pH 7.2  9.8  9.85  9.9األس الھیدروجیني 

  االیشریكیا القولونیة عد

  غم/

B 

1.14×106  

A 

0 

A 

0 

A 

0 

** 
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  عد االیشریكیا القولونیة

O157:H7/غم  

B 

5.1×105  

A 

0 

A 

0 

A 

0 

** 

  غم/ O157:H7على العد البكتیري الكلي وعد االیشریكیا القولونیة و% 2.5بنسبة ) 2(تأثیر إضافة خلطة ) 6(جدول   

  ویةمستوى المعن  % 2.5  % 0  %ملح االستحالب 

 (P<0.01)اختالف عالي المعنویة ** 

  **  TBC   1.2×106  6.7×104 العد البكتیري الكلي

  **  103×8.2  106×1.0  غم / عد االیشریكیا القولونیة 

  **  103×4.1  105× 5.1  غم /  O157:H7 عد االیشریكیا القولونیة 

  

  Discussionالمناقشة

  

بة اإلنسان بھذا المسبب المرضي ذات أھمیة صحیة واقتصادیة قصوى لقد اعتبرت المنظمات الصحیة الدولیة إصا    

وتحدث . أو مضاعفات مرضیة خطیرة أو كالھما) Acute intestinal illness(لكونھا تسبب إصابة معویة حادة 

ھر اإلصابة اإلصابة عند تناول الطعام الملوث أما نتیجة وجود الجراثیم نفسھا أو بسبب وجود الذیفانات التي تنتجھا وتظ

ومراكز  [21]ومن خالل الدراسات والتقاریر الصادرة عن ھیئة األدویة واألغذیة . خالل ساعات وقد تصل إلى أیام 

قد  O157:H7تبین أن نسبة حدوث اإلصابة السنویة بجراثیم االیشریكیا القولونیة نمط  [22]السیطرة على األمراض 

/ نسبة وفاة  0.94وھي ( أن خطورة اإلصابة ونسبة الوفاة تكون قلیلة إال)  100000/ حالة  1.06وھي (تكون عالیة 

 .مقارنة بجراثیم أخرى تكون نسبة حدوث اإلصابة قلیل إال أن نسبة الوفاة عالیة ) حالة 100

أثبتت نتائج التحلیل المایكروبایولوجي بان عینات الجبن المصنع محلیا وجمعت بصورة عشوائیة من أسواق خمسة     

عینة لكل من  30وبمعدل ) أبو غریب , الحریة , البیاع , جمیلة , الشعلة ( راف شعبیة لمدینة بغداد شملت مناطق أط

الموسم الصیفي من بدایة تموز إلى نھایة آب والموسم الشتوي من بدایة كانون األول إلى نھایة كانون الثاني وجمیع ھذة 

  . ة والنوعیة وغیر مطابقة للمواصفات المحلیة والدولیة العینات كانت ذات مستوى متدن من ناحیة الصحی

عدد العینات الموجبة إلى عدد العینات الكلي ونسب العزل ومعدالت العد الكلي لجراثیم ) 2(تبین نتائج جدول  حیث    

  ) 1و12شھر (والشتوي ) 8و7شھر ( في الجبن المحلي للموسمین الصیفي  O157:H7االیشریكیا القولونیة نمط 

عدد العینات الموجبة إلى عدد العینات الكلي ونسب العزل ومعدالت العد الكلي لجراثیم ) 3(تبین نتائج جدول  بینما    

في الجبن المحلي في المناطق الشعبیة التي تم جمع العینات منھا للموسمین  O157:H7االیشریكیا القولونیة نمط 

ن نسب المعدل الكلي لتواجد جراثیم االیشریكیا القولونیة نمط نجد أ) 3و2(الصیفي والشتوي وفي كال الجدولین 

O157:H7  CFU/g  50كان .%  

إن لفصول السنة تأثیر على الحمل البكتیري للجبن الطري لكل من بكتریا القولون و ) 4(بینما تؤكد نتائج جدول     

وأظھرت نتائج الفحص اإلحصائي وجود  O157:H7جراثیم االیشریكیا القولونیة و جراثیم االیشریكیا القولونیة نمط 

  . للموسم الصیفي عن الموسم الشتوي  CFU/gفي معدالت العد البكتیري الكلي  (P<0.01)فرق عالي المعنویة 



 

 352

Vol: 6 No: 3, October 2010 

في منتجات الجبن الطري المحلي في مدینة بغداد O157:H7 التحري عن جرثومة األیشریكیا القولونیة نمط ,”احمد دمحم صالح

  ”وتأثیرھا في الصحة العامة

ویعزى ھذا االرتفاع إلى أسباب كثیرة منھا حصول زیادة في طرح الجراثیم مع فضالت األبقار خالل موسم الصیف     

الصحیة عند اإلنتاج والتسویق والعرض إضافة إلى التكاثر السریع للجراثیم في منتجات الجبن  وسوء تطبیق القوانین

المحلي عندما تصبح درجة حرارتھ قریبة من الدرجة المثلى لنموھا خالل الموسم الصیفي حیث تتعرض لظروف التبرید 

إلى بقاءھا لفترات طویلة في محالت البیع وعدم  واإلذابة المتكررة بسبب انقطاع التیار الكھربائي أثناء الخزن باإلضافة

  . استھالكھا بوقت قصیر من قبل المواطن مما یعرضھا لھذه الظروف وألطول الفترات 

للموسم  CFU/gفي معدالت العد الكلي لبكتریا القولون  (P<0.01)كما ویالحظ أیضا وجود فرق عالي المعنویة     

یكن ھناك فرق معنوي في المعدالت المرتفعة في العد لالیشریكیا القولونیة  الصیفي عن الموسم الشتوي في حین لم

CFU/g  و جراثیم االیشریكیا القولونیة نمطO157:H7 CFU/g  ویعزى ھذا االرتفاع إلى أسباب . خالل الموسمین

إلى األسباب المتقدمة مع فضالت األبقار إضافة  O157:H7كثیرة منھا االستمرار في طرح جراثیم األیشریكیا القولونیة 

   . الذكر 

 في معدالت العد لالیشریكیا القولونیة و جراثیم (P<0.01)بوجود فرق عالي المعنویة ) 5(نتائج جدول  وتشیر    

من أمالح االستحالب إلى المرق % )  3و 2.5و 2( قبل وبعد إضافة  O157:H7 CFU/gاالیشریكیا القولونیة نمط 

 7.2ف نتیجة تغیر األس الھیدروجیني للمرق المغذي لیصبح قاعدي بفعل األمالح حیث كان المغذي ویعزى ھذا االختال

مما أدى إلى انعدام نمو االیشریكیا القولونیة و جراثیم . على التوالي )  9.9و 9.85و 9.8( وأصبح بعد إضافة األمالح 

  .في عینات المرق المغذي  O157:H7االیشریكیا القولونیة نمط 

فعند إضافة     [16]للبكتریا  Staticأو مثبط  Cidalإن لبعض أمالح االستحالب تأثیر قاتل ) 6(د نتائج جدول وتؤك    

 (P<0.01)المستخدمة في التجربة كان ھناك انخفاض عالي المعنویة ) 2(من أمالح استحالب من خلطة %  2.5تركیز 

إلى  106×1.0ي عد االیشریكیا القولونیة من وف CFU/g 104×6.7إلى  106×1.2في العد البكتیري الكلي من 

8.2×103 CFU/g  وفي عد جراثیم االیشریكیا القولونیة نمطO157:H7  103×4.1إلى  105× 5.1من  CFU/g 

  .بفعل أمالح االستحالب  Bacteriostatic ویعزى ھذا االختالف نتیجة التأثیر المثبط للبكتریا 
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