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  الخالصة

درجة تلوث عينات الجبن المحلي بأعداد جراثيم المكورات العنقودية الذهبية وإجراء دراسة  استهدفت التجربة دراسة    

الملوثة لعينات من تطبيقية للتسمم الغذائي التجريبي بالذيفانات المعوية المفرزة من جراثيم المكورات العنقودية الذهبية 

الجبن المحلي مع تحديد نوعية أمالح االستحالب النموذجية ونسبها المالئمة الستحالب الجبن الطري المحلي المطبوخ 

وتأثيرها على حمولته الجرثومية المؤثرة في الصحة العامة , حيث جمعت بصورة عشوائية من أسواق خمسة أطراف 

عينة لكل من الموسم  30بن الطري المحلي المنتج من قبل الفالحين والبقالين وبمعدل عينة من الج 60شعبية لمدينة بغداد 

الصيفي من بداية تموز إلى نهاية آب والموسم الشتوي من بداية كانون األول إلى نهاية كانون الثاني لدراسة حمولتها 

في عينات الجبن (P<0.01) العالي المعنوية الجرثومية من جراثيم المكورات العنقودية الذهبية . التي تميزت باالرتفاع 

 المحلي للموسم الصيفي والشتوي . 

وقد أثبتت النتائج التأثير القاتل أو المثبط لنشاط الجرثيم بواسطة أمالح االستحالب المستخدمة في عملية طبخ الجبن     

 من  (P<0.01)الي المعنوية الطري المحلي حيث انخفض معدل العد الجرثومي الكلي في الجبن المطبوخ بفرق ع

من أمالح االستحالب مع الجبن الطري المثروم مباشرة قبل  %2.5خلية /غم بعد إضافة وخلط  410×6.7إلى  610×1.2

 410× 5.1من  (P<0.01)وانخفض معدل أعداد جراثيم المكورات العنقودية الذهبية بفرق عالي المعنوية  . عملية الطبخ

من أمالح االستحالب إلى المرق المغذي لنمو الجراثيم , وتؤكد النتائج بان أفضل  %2بعد إضافة خلية / مل  210×1.8إلى 

 %10الفوسفات المتعدد الثالثي الصوديوم +  %90خلطة لمكونات أمالح االستحالب الجبن المحلي هي التي تتكون من 

  سترات ثالثي الصوديوم .
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     Introduction المقدمة

مراض المشتركة بين اإلنسان والحيوان منتشرة بشكل واسع في مختلف بلدان العالم , ولمنتجات الحيوان أصبحت األ    

وللجبن الطري المصنع في منازل مربي الحيوانات من الحليب الخام دورا  تأثيرا مهما في انتقال هذة األمراض لإلنسان 

تفاع حمولته الجرثومية الناتجة عن عدم استخدام المعامالت كبيرا في نقل العديد من المسببات المرضية لإلنسان بسبب ار

الحرارية الكافية للقضاء على الجراثيم المرضية المتواجدة في الحليب المعد للتصنيع وكذلك عن التلوث الحاصل بسبب 

ن للشروط الصحية فان الطرق البدائية المتبعة أثناء اإلنتاج والنقل والتداول وعلى هذا األساس وبسبب افتقار مثل هذا الجب

المعامالت الحرارية الصحيحة وتحديد نوعية أمالح االستحالب النموذجية ونسبها المالئمة الستحالب الجبن الطري 

المصنع محليا ستؤدي إلى القضاء على الجراثيم المرضية التي تتواجد فيها والى اختزال حمولته الجرثومية التي لها دور 

. ولتسليط الضوء على دور تلوث الحليب بصورة  (1;2;3;4)مدة صالحية هذا الجبن لالستهالك كبير في نوعيتها وإطالة 

عامة ومنتجات الجبن المنتجة محليا بصورة خاصة في وبائية جراثيم المكورات العنقودية الذهبية وعالقتها بالصحة العامة 

ه الدراسة بأتباع تقنيات عزل وتشخيص هذة الجراثيم للمستهلك . ولمعرفة الحجم الحقيقي لهذه المشكلة محليا . أجريت هذ

  من منتجات الجبن المحلي على مدى الموسم الصيفي والشتوي .

هي المسبب األول والرئيسي اللتهاب الضرع في  Staphlococcus aureusإن جراثيم المكورات العنقودية الذهبية      

ومة للعالج بالمضادات الحيوية من خالل قابليتها على البقاء داخل وتتميز بكونها مقا Staph. aureus Mastitisاألبقار 

الخاليا الظهارية محتمية من تأثير المضادات الحيوية مما يؤدي إلى تكاثرها بصورة غير مسيطر عليها ومنتجة كمية كبيرة 

أو  Food Poisoningغذائي تكمن خطورة وجود هذة الجراثيم في الجبن بإحداثها حاالت التسمم ال  (5;6)من ذيفان ألفا 

ضمن  Enterotoxinمن خالل نموها وإنتاج الذيفان المعوي  Toxic Shock Syndromeمتالزمة الصدمة السمًية 

حيث تتميز هذة الجرثيم  %10م ونسبة ملح أقل من  37- 35ودرجة حرارة مثلى لنموها   9-5.1حدود أس هيدروجيني 

الضعيفة مع بقية األحياء المجهرية المتواجدة في المادة الغذائية لذا فأنها ال تكون سببا وكذلك منافستها  (7) بتحملها لألمالح 

  . للتسمم الغذائي في حالة وجود جراثيم منافسة

إن لتحديد العد الكلي لجراثيم المكورات العنقودية الذهبية أهمية في تحديد مدى صالحية المادة الغذائية لالستهالك     

/غم) من جراثيم المكورات العنقودية الذهبية إلنتاج CFU 510×5زم وجود عدد كبير منها ( ال يقل عن البشري حيث يستل

علما بأنه يجب أن  (8;9)غم من الجبن 100مايكروغرام/ 1إلحداث التسمم الغذائي يحدد بـ  كافي مقدار من الذيفان المعوي

 0.4. وان جرعة (10) كغم  70شخص وزنه  مايكروغرام على اقل تقدير لحصول التسمم في 5-3يكون هناك 

مايكروغرام/كغم من وزن الجسم تسبب أعراض التسمم عادة , وإن ما يحصل من حاالت التسمم الغذائي بعد استهالك 

  الجبن الطري هو نتيجة تلوثها بذيفانات جراثيم المكورات العنقودية الذهبية . 

حيث تنتج جراثيم المكورات العنقودية الذهبية حوالي  Exotoxinلخارجية وهذة الذيفانات المعوية هي من الذيفانات ا    

الجراثيم وهي سامة  Virulence Factorيعد بعضها عامل ضراوة  Extracellular proteinsبروتين خارج الخلية  30

 1وان جرعة  (11;12)المسبب لاللتهاب  βالمسبب تحطم األنسجة وبيتا  αحتى بالجرع الواطئة خصوصا النوعين ألفا

 0.4خلية بكتيرية/غم من الغذاء كافية إلحداث التسمم الغذائي وان جرعة 710- 610مايكروغرام/ منتجة من 

مايكروغرام/غم تسبب التسمم الغذائي في اإلنسان . ويمتاز هذان الذيفانان بمقاومة المعامالت الحرارية للحليب 
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التسمم الغذائي بذيفانات جراثيم المكورات العنقودية الذهبية في الجبن . إن حدوث حالة (8;13)دقيقة)  60- 30(كالغليان/

 0.9تقدر بـ  ( L.D. 50 )يستلزم أن يكون الذيفان بالقدر الكافي إلحداث التسمم الغذائي . حيث كانت الجرعة نصف القاتلة 

 0.1غم وكانت تقدر بـ ك 3 – 2.5من القردة معدل أوزانها  100مايكروغرام /كغم من وزن الجسم لمجموعة من 

مايكروغرام /كغم  5بينما كانت تقدر الجرعة بـ  (14)مايكروغرام /كغم لنفس المجموعة عند إعطائها عن طريق الوريد 

  . (15)العتبارها كافية ألحداث أعراض التسمم الغذائي كالتقيؤ واإلسهال لنفس المجموعة 

جبن ونتيجة للبحث عن طريقة لحفظ الجبن الجاف وشبه الجاف لوحظ من خالل تجارب الباحثين العاملين في صناعة ال    

انفصال مكونات الجبن (ماء و دهن والبروتين) عن بعضها البعض أثناء طبخها مما أدى إلى البحث عن مركبات كيماوية 

قسم  (1934)عام  Habichtلها القدرة على منع االنفصال إضافة إلى قابليتها على انتشار البروتين في المستحلب . استعمل 

) وهي مركبات عضوية ذات جذور أحادية 16المعروفة في الوقت الحاضر ( Emulsifying saltsمن أمالح االستحالب 

التكافؤ وموجبة الشحنة وأخرى عديدة التكافؤ سالبة الشحنة حيث تعمل كعامل مشتت للبروتين وبذلك تساعد على إذابتة 

إن بعضها غير مناسب لالستعمال في صناعة الجبن وذلك ألسباب واعتبارات  فضال عن استحالب الدهن ولكن وجد

) 17واستعملت في صناعة الجبن ( 1936عام  Joha Emulsifying Saltاقتصادية ثم وجدت أمالح استحالب جوها 

الح في قدرة كل نوع من هذة األمالح لمالئمة صناعة كافة أنواع الجبن وتتباين هذة األم 20وبنجاح كبير وهناك حوالي 

لخليط الجبن المستعمل وقدرته في مقاومته تغيرات  pHمنها على إحالل وانتشار البروتين وتأثيره على األس الهيدروجيني 

) وقد قسمت إلى أمالح استحالب حامضية وقاعدية ومتعادلة . وتعمل أمالح %1األس الهيدروجيني (لمحاليلها بتركيز

لكالسيوم الذي يؤثر في ثبات هالم الجبن وأول خاصية لملح االستحالب قدرته على إذابة االستحالب على إيقاف فاعلية ا

. وألمالح االستحالب القدرة في التأثير على خواص حفظ المنتج من الناحية  (18)الكازين من خالل إنتاج سائل متجانس

 . (19)للجراثيم   Staticأو المثبط Cidalالبكتريولوجية من خالل تأثيرها القاتل 

وأمالح أحادي  3Na citrateوتتضمن أمالح االستحالب المستخدمة في صناعة الجبن أمالح سترات ثالثي الصوديوم 

وثالثي فوسفات خماسي  Na pyrophosphatوالبايروفوسفات الصوديوم  Na monophosphateفوسفات الصوديوم 

) وثالثي ميتافوسفات  hexametaphosphateفات وملح كراهام (سداسي ميتافوس 5Na tripolyphosphateالصوديوم 

  .  Na tetraphosphateورباعي ميتافوسفات الصوديوم  Na trimetaphosphateالصوديوم 

  

) النسب المئوية لمكونات اربع خلطات من أمالح االستحالب المستخدمة في التجربة ونتائج التغير في األس 1ويبين جدول (

 . (pH)الهيدروجيني 

  ) 1جدول (

  مكونات خلطة ملح االستحالب %

  )4خلطة (  )3خلطة (  )2خلطة (  )1خلطة (

Sodium tripolyphosphat 90  90  95  100  

Trisodium citrate  5  10  -  -  

Sodium carbonate 5  -  5  -  

  pH 10.23  10.23  10  9األس الهيدروجيني 
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  Materials&methodsالمواد وطرائق العمل 

 روبايولوجية : الفحوص المايك -أوال :

 Total Bacterial Count ( TBC )العد الجرثومي الكلي  -1

غم من أجزاء مختلفة من  11حيث تم اخذ  Standard Plate Count (SPC)أجري بأتباع طريقة العد القياسي باألطباق 

م ومزجت على  45محلول سترات الصوديوم درجة حرارته  % 2مل من  99عينة الجبن ووضعت في الخالط أضيف لها 

دقيقة إلى أن تم الحصول على العينة كسائل وأجريت على العينة سلسلة من التخافيف العشرية  5السرعة العالية لمدة 

 plateمل من المخفف إلى كل طبق وحضر وسط أكار العد باألطباق  0.1مل و1واستعمل طبقين للتخفيف الواحد ونقل 

count agar ساعة وحسبت أعداد  48م/ 32. وحضنت األطباق بدرجة حرارة  وصب في أطباق تخافيف العينة

  . مستعمرات جراثيم المكورات العنقودية الذهبية المتكونة

  - الفحص التأكيدي ( التفاعالت البايوكميائية ) وأهمها : -2

1-Coagulase ( + Ve ) 

2-β Haemolysis ( +Ve ) 

  

  - رات العنقودية الذهبية :تأثير أمالح االستحالب على جراثيم المكو -ثانيا :

من  Standard Platinium 1Loopfil) أخذت عروة ناقلة قياسية واحدة 7بعد تشخيص الجراثيم اعتمادا على (

وتم زراعتها في المرق المغذي  Mannitol Salt Agarمستعمرات الجراثيم النقية المنماة على أكار المانيتول الملحي 

مل من المرق المغذي المزروع وأجريت التخافيف العشرية 1بعدها تم اخذ ساعة  48م/37وحضنت بدرجة حرارة 

غم من  3و 2.5و 2مل من المرق , بعدها تم إضافة  1المطلوبة مع محلول دارئ الفوسفات وحسب عدد الجراثيم في كل 

ثم حسب عدد مل من المرق المزروع 100) المستخدمة في التجربة لكل 2مسحوق أمالح االستحالب من الخلطة رقم (

  الجراثيم بعد إضافة أمالح االستحالب باستخدام وسط المانيتول الملحي .

 

  - تأثير أمالح االستحالب على الذيفانات المعوية لجراثيم المكورات العنقودية الذهبية : -ثالثا :

ن طري مختبريا ثم خلية/مل ومزج بالحليب المعد لتصنيع جب 410×1.9تم إضافة المرق الحاوي على الجراثيم بتركيز 

أضيفت المنفحة له . وتم تعبئة الخثرة الناتجة في قوالب خاصة ومعقمة ومبطنة بقماش من الململ المعقم ووضعت فوقها 

م واس  37ساعة . وتم  توفير الظروف المالئمة ( من درجة حرارة  3من وزن الحليب لمدة  % 30-25أثقال بمعدل 

مو وتكاثر جراثيم المكورات العنقودية الذهبية وإفراز الذيفان المعوي . ثم عزلت )  المطلوبة لن 9.5-4.5هيدروجيني 

مستعمراتها من الجبن الطري المصنوع وتم عمل الفحوصات البايوكميائية على المستعمرات المعزولة للتأكد من تلوث 

  غم .  / CFU 610×2.0الجبن بجراثيم المكورات العنقودية الذهبية التي وصل العد لها إلى 

بالقطط  I/pغم من هذا الجبن وتم إعطائها إلى قردة التجربة أو عمل مستخلص وحقنها بالخلب  100وأخذت كمية     

ساعة بعد استهالك عينة الجبن  3.30الصغيرة لمالحظة أعراض التسمم الغذائي كالتقيؤ واإلسهال والتي ظهرت بعد 

وقد تم االكتفاء بظهور أعراض التسمم الغذائي كالتقيؤ واإلسهال على  الملوثة بجراثيم المكورات العنقودية الذهبية .
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ساعة بعد استهالك عينة الجبن الملوثة بجراثيم المكورات  3.30الحيوانات المستخدمة في التجربة والتي ظهرت بعد 

  العنقودية الذهبية من قبل حيوانات التجربة .

  

  Results & Discussionالنتائج والمناقشة

  ) العزل الجرثومي للمكورات العنقودية الذهبية / غم من نماذج الجبن المحلي خالل فترة التجربة2(جدول 

  

عدد العينات الكلي/ عدد   الشهر

  العينات الموجبة

  معدل العد الجرثومي لمستعمرات   نسبة العزل %

المكورات العنقودية الذهبية/غم . 

CFU/g  

  410× 2.7  60  15/9  تموز

  410× 23.  53.3  15/8  آب

  310× 7.5  46.6  15/7  كانون األول

  310× 6.8  40  15/6  كانون الثاني

  410× 5.1  50  60/30  الكلي

  

) عدد العينات الموجبة إلى عدد العينات الكلي ونسب العزل ومعدالت العد الكلي لجراثيم المكورات 2تبين نتائج جدول (

) ونجد أن نسب المعدل الكلي 1و12) والشتوي (شهر 8و7( شهر  العنقودية الذهبية في الجبن المحلي للموسمين الصيفي

  . %50في هذة المنتجات كان  CFU/gلمعدالت تواجد جراثيم المكورات العنقودية الذهبية  

  

  / غم في محالت المناطق الشعبية ) نسب العزل ومعدل العد الجرثومي للمكورات العنقودية الذهبية3جدول (

  

المنطقة 

  الشعبية

  

  العينات الكلي/ عدد 

  عدد العينات الموجبة

  للموسم الصيفي

  عدد العينات الكلي/ 

  عدد العينات الموجبة

  للموسم الشتوي

  عدد العينات الكلي / 

  عدد العينات الموجبة

نسبة 

العزل 

%  

  معدل العد الجرثومي لمستعمرات

المكورات العنقودية الذهبية/غم . 

CFU/g  

  410× 1.4  34  7/  12 6/3 6/4  الشعلة

  410× 1.8  34  7/  12 6/3 6/4  جميلة

  310× 3.7  32  4/  12 6/2 6/2  البياع

  310× 4.2  50  6/  12 6/2 6/4  الحرية

  410× 4.2  50  6/  12 6/3 6/3  أبو غريب

  410× 5.1  50  30/ 60 30/13 30/17  الكـلي
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زل ومعدالت العد الكلي لجراثيم المكورات ) عدد العينات الموجبة إلى عدد العينات الكلي ونسب الع3تبين نتائج جدول (

العنقودية الذهبية في الجبن المحلي في المناطق الشعبية التي تم جمع العينات منها للموسمين الصيفي والشتوي ونجد أن 

  . %50في هذة المنتجات كان  CFU/gنسب المعدل الكلي لمعدالت تواجد جراثيم المكورات العنقودية الذهبية  

  

  مقارنة معدالت العد الجرثومي لعينات الجبن الطري المحلي لكل من الموسم الصيفي والشتوي )4جدول (

  

 CFU   الموسم الصيفي  

  ± العد الجرثومي الكلي 

   SEالخطأ القياسي 

  الموسم الشتوي

 ± العد الجرثومي الكلي 

  SEالخطأ القياسي 

  مستوى المعنوية

** اختالف عالي 

 (P<0.01)المعنوية 

جرثومي الكلي العد ال

TBC 

1.80×710- 12.083×710± 

0.086×710  

1.20×710- 9.5×710± 

0.087×710  

**  

عد المكورات العنقودية 

  الذهبية /غم

5.1 ×410-11.5×410± 

16.18×410  

5.1 ×410-27.5×410± 

0.377×410  

**  

  

ولجراثيم المكورات العنقودية  طريللجبن ال TBC) إن لفصول السنة تأثير على العد الجرثومي الكلي 4تؤكد نتائج جدول (

في معدالت العد الجرثومي الكلي  (P<0.01)الذهبية حيث أظهرت نتائج الفحص اإلحصائي وجود فرق عالي المعنوية 

CFU/g  للموسم الصيفي عن الموسم الشتوي . ويعزى هذا العد المرتفع إلى أسباب كثيرة منها عدم كفاءة المعامالت

حليب الخام . ومالئمة درجة حرارة الجو لنمو وتكاثر هذة الجراثيم وحصول زيادة بطرح الجراثيم مع الحرارية والبسترة لل

فضالت األبقار خالل موسم الصيف وسوء تطبيق القوانين الصحية عند اإلنتاج والتسويق والعرض إضافة إلى التكاثر 

قريبة من الدرجة المثلى لنموها خالل الموسم السريع للجراثيم في منتجات الجبن المحلي عندما تصبح درجة حرارته 

الصيفي حيث تتعرض لظروف التبريد واإلذابة المتكررة بسبب انقطاع التيار الكهربائي أثناء الخزن باإلضافة إلى بقاءها 

لفترات طويلة في محالت البيع وعدم استهالكها بوقت قصير من قبل المواطن مما يعرضها لهذه الظروف وألطول 

   .تالفترا

في معدالت العد الكلي لجراثيم المكورات  (P<0.01)) وجود فرق عالي المعنوية 4كما ويالحظ أيضا من نتائج جدول (    

للموسم الصيفي عن الموسم الشتوي . ويعزى هذا االرتفاع لألسباب المتقدمة حيث إن هناك  CFU/gالعنقودية الذهبية 

عنقودية الذهبية في الجبن ودرجات الحرارة المختلفة المالحظة خالل فصول عالقة بين نمو وتكاثر جراثيم المكورات ال

السنة باإلضافة إلى تواجد هذة الجراثيم بصورة طبيعية على مناطق مختلفة من جسم اإلنسان (العاملين) والحيوان , وحيث 

آلفات الحلمية ومصادر خارج أن المصادر المهمة للخمج بهذة الجراثيم هي األضرع المخمجة , القنوات الحلمية أو ا

) , وازدياد حاالت تأثر األبقار باإلصابة بالتهاب الضرع تحت 12كمهبل ومنخري األبقار ( extramammaryالضرع 

والذي  Staph. aureus Mastitis المتسبب عن جراثيم المكورات العنقودية الذهبية   Mstitis subclinicalالسريري 

جرثومة/مل حليب , علما  410حيث يصل العد الكلي لجراثيم المكورات العنقودية الذهبية حوالي قد يستمر ألسابيع أو اشهر 
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بان هذة الجراثيم تعد المسبب األول اللتهاب الضرع في األبقار البالغة والمتميز بعدم االستجابة للعالج بالمضادات الحيوية 

ات الكبيرة والخاليا الظهارية فتبقى محمية من تأثير المضادات والبلعمي PMNلقابلية الجراثيم على االستمرار داخل خاليا 

  ).12الحيوية (

  

  ) معدالت العد للمكورات العنقودية الذهبية/غم في عينات المرق المغذي المتأثرة بإضافة أمالح االستحالب%5جدول (

  

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

** اختالف عالي 

 (P<0.01)المعنوية 

  -  pH 7.2  9.8  9.85  9.9األس الهيدروجيني 

عد المكورات العنقودية 

  الذهبية / غم

B 

5.1 ×410  

B 

1.8×210  

A 

1.3×210  

A 

1.0×210  

** 

  )P<0.01اإلنكليزية الكبيرة المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى اختالف عالي المعنوية ( الحروف -

  

في معدالت العد لجراثيم المكورات العنقودية الذهبية قبل  (P<0.01)ي المعنوية ) بوجود فرق عال5تشير نتائج جدول (

) من أمالح االستحالب إلى المرق المغذي ويعزى هذا االختالف نتيجة تغير األس % 3و 2.5و 2وبعد إضافة (

لجراثيم . حيث كان الهيدروجيني للمرق المغذي ليصبح قاعدي بفعل أمالح االستحالب المضافة وغير صالح لنمو هذة ا

) على التوالي . مما أدى إلى اختزال نمو جراثيم  9.9و 9.85و 9.8وأصبح بعد إضافة األمالح (  7.2األس الهيدروجيني 

  المكورات العنقودية الذهبية في عينات المرق المغذي .

  

  رات العنقودية الذهبية / غم للجبنعلى العد الجرثومي الكلي وعد المكو %2.5) بنسبة 2) تأثير إضافة خلطة رقم (6جدول (

  

  مستوى المعنوية  % 2.5  % 0  ملح االستحالب %

** اختالف عالي 

 (P<0.01)المعنوية 

  العد الجرثومي الكلي

TBC 

1.2×610  6.7×410  **  

عد المكورات العنقودية 

  / غم الذهبية

5.1 ×410  8.4×210  **  

  

فعند إضافة تركيز   (19)للجراثيم  Staticأو مثبط  Cidalأثير قاتل ) إن لبعض أمالح االستحالب ت6تؤكد نتائج جدول (

في  (P<0.01)) المستخدمة في التجربة كان هناك انخفاض عالي المعنوية 2من أمالح استحالب من الخلطة رقم ( % 2.5
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 410× 5.1من  وفي عد جراثيم المكورات العنقودية الذهبية CFU/g 410×6.7إلى  610×1.2العد الجرثومي الكلي من 

  بفعل أمالح االستحالب .   Bacteriostaticويعزى هذا االختالف نتيجة التأثير المثبط للجراثيم  210×8.4إلى 

عن  Total Bacterial Count (TBC)لقد نصت توجيهات االتحاد األوربي على أن ال يزيد العد الجرثومي الكلي     
لما بان القيمة المستهدفة عالميا للعد الكلي لجراثيم المكورات العنقودية الذهبية ) , ع20بكتريا / مل حليب أو منتجاته ( 510

بحيث  Contagious Pathogen) , ألنها تعد عامل ممرض معد 21في الحجم الكلي للحليب ( 10يجب أن ال يزيد عن < 

  منها إلى جيب الحلمة يسبب التهاب الضرع في األبقار .  CFU 10إن حقن 

ثبتت نتائج التحليل المايكروبايولوجي بان عينات الجبن المصنع محليا وجمعت بصورة عشوائية من أسواق خمسة بينما أ    

عينة لكل من الموسم  30أطراف شعبية لمدينة بغداد شملت مناطق ( الشعلة , جميلة , البياع , الحرية , أبو غريب ) وبمعدل 

شتوي من بداية كانون األول إلى نهاية كانون الثاني وجميع هذة العينات الصيفي من بداية تموز إلى نهاية آب والموسم ال

كانت ذات مستوى متدن من ناحية الصحية والنوعية وغير مطابقة للمواصفات المحلية والدولية والتي قد أقرتها كل من 

(32;31;30;29;28;27;26;25;24;23;22) .  
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