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 الخالصة

حلیب الخام والجبن ال سیمافي السلسلة الغذائیة  الزائفة الزنجاریةنتشار أفي  ريمن أجل التح       

 غریب،أبو  البیطري،(كلیة الطب  ھذه الدراسة في بعض مناطق بغداد أجریت ،لألبقار الطري

مع بعض القیاسي لمنظمات التقییس الدولیة للغذاء العزل  طرائق استخدمت )،رضوانیةالوالصدریة 

مع   TMMicrobactاللونیة السریعة  كیموحیویةوالمنظومة ال ،CNPالصباغي  أجار مثل التحویرات،

للزائفة  السریع والدقیق لغرض التشخیص التشخیص؛برنامج متطور وشفرات رقمیة دولیة لتأكید 

المتغیرات  دراسة قابلیة وكذلك ،وحساب عدد مستعمراتھا الخاماأللبان  نماذجالمعزولة من  الزنجاریة

، وحیویتھا في افراز  الشكلیة للعزالت على أنتاج األغشیة الحیویة وظاھرة الحرباء ورائحة الفواكھ

األنزیمات المقاومة للمدیات الحراریة المختلفة (أنزیمات تلف وفساد األغذیة مثل البروتییز والالیبیز 

 :دراسة الحالیةالأظھرت نتائج اللزج.  المخاطي والتخمر والتقطع واللیسیثینیز) مع ظاھرة التخثر 

 
أنموذج من نماذج األلبان البقریة  60 إجماليمن  الزائفة الزنجاریةمن  عزلة )% 76.7( 46عزل  .1

حاالت لدیھا تأریخ من  جمعت من أوعیة الحلیب ومن أبقارمن الحلیب الخام ( أنموذج 30المنشاء: 

) من مناطق كلیة الطب البیطري، أبو غریب %31.7عزلة ( 19عزلت منھا ) سابقة ضرع التھاب

حاویات جمعت من (والشرش الجبن الطري أنموذج من  30ونماذج من كل منطقة)؛  10( والصدریة

من قبل عمال مصابین بالعدوى أو حاملین  غیر صحیة بیئیة تحت ظروف منتجة ومتداولةأجبان طریة 

أبو غریب، الصدریة ) من مناطق %45عزلة ( 27عزلت منھا  )لھا بدون أعراض سریریة واضحة

ة الختبار األوكسیدیز من بزل الزائفة الزنجاریة الموجنماذج من كل منطقة). نسب ع 10( والرضوانیة

بین المناطق تحت مناطق مختارة في بغداد یشیر الى وجود فروقات معنویة ذات داللة إحصائیة مھمة 

  للزائفة الزنجاریة من منطقة أبو غریب أعلى نسبة عزل حیث كانت )،P ≤ 0.05(مستوى احتمالیة 

عزالت من نماذج الجبن الطري) تلتھا  10نماذج الحلیب الخام وعزالت من  10عزلة ( )33.4%( 20

عزالت من نماذج الجبن 8عزالت من نماذج الحلیب الخام و 9عزلة ( )%28.4( 17منطقة الصدریة 

عزالت من نماذج الجبن الطري) ولم تعزل أي 9) عزالت من منطقة الرضوانیة (%15( 9الطري) ثم 

 الطب البیطري والذي یشیر بوضوح الى العنایة الصحیة الجیدة. عزلة من نماذج حلیب أبقار كلیة 

 
 فقط حلل دم األغنامیحیواني المنشأ ضرب : يالدم نمط التحللحسب  نوعینالعزالت إلى  صنفت .2

)Livestock-type( 19 بنسبة )مشترك  ضربالى ومن نماذج الحلیب الخام؛  ةعزل )% 41.30

من نماذج الجبن الطري وشرشھ نتیجة  ة) عزل% 58.70( 27 بنسبةالدم  ین من فصائلنوعال حلل كالی

محفوفة بالمخاطر والبیئة الملوثة أو المیاه  لةانتشاره بسبب ارتفاع سلسلة التجھیز الحرجة، واألفراد الناق
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ومدى فعالیة . ھذا قد یشیر الى التنوع الوراثي للعزالت وقابلیتھا على التأقلم في جسم المضیف الملوثة

 خصص منظوماتھا الحالة للدم واألغشیة الخلویة بین النماذج والمناطق والمضایف المختلفة.  وت

   
والى افراز  ة الواحدةعزلاللنفس المتعددة والمتنوعة الشكلیة عزل وفصل المتغیرات  ةدراسالكشفت  .3

نتیجة افراز  ةالصبغات الخمسة ورائحة الفواكھ (ظاھرة الحرباء) من مستعمرات مخاطیة لزجة كبیر

الى متجعدة وأنواع أخرى، سیما ملساء ناعمة أو خشنة متغایرة صغیرة مستعمرات الى ھالم اآللجاینیت 

المعزولة من نموذج حلیب خام لبقرة مصابة بالتھاب الضرع والعزلة المشفرة  M7العزلة المشفرة 

C27  الخضراء شوھدت المعزولة من نموذج لجبن طري وشرشھ. المتغیرات الشكلیة المتجعدة

بوضوح في أطباق آجار الدم نتیجة االفراز الشدید للبایوفریدین للحصول على أكبر كمیة من الحدید 

حركة دائریة منتشرة في اآلجار أشبھ العزلة. لوحظ وجود أنماط حركیة مختلفة في العزالت: لتنشیط 

المرق بھیئة أغشیة مخاطیة  بموجات البحر مع رائحة التفاح الى حركة سباحة منزلقة داخل حاویات

 االنتقالبیضاء اللون الى حركة ارتعاشیھ متقلبة أشبھ بالخربشة والتسلق على السطوح الصلبة لغرض 

 .M7مختلفة، حیث لوحظت بوضوح في العزلة المشفرة الى مناطق 

      
الزائفة ھي ) تؤكد أن العزالت  TMMicrobact( الكیموحیویة تشخیص السریعة نظامو التقانة الحدیثة .4

       من شركة شفرات قیاسیةبعد المطابقة على االنترنت مع بنك  )P ≤ 0.01( تحت مستوى الزنجاریة

Remel  األمریكیةATCC microcodes  للزائفة الزنجاریة، حیث تم تشخیص خمسة قیم أو شفرات

تساعیة قیاسیة وغیر قیاسیة للعزالت والذي یشیر الى وجود اختالفات وراثیة بین العزالت ومتغیراتھا 

والى منظومة مشارك الجینات المتطورة في الزائفة الزنجاریة مع الشكلیة داخل المنظومة الكیموحیویة 

 ى دقة وحساسیة العدة الكیموحیویة المتطورة.باقي المیكروبات وال

 
بوساطة االختبارات الخمسة  C27و M7الكشف عن العزالت المنتجة لألغشیة الحیویة سیما النوعین  .5

التخصصیة في ھذا المجال سیما اختبار طبق الحفر المقیاسیة الدقیقة، حیث كان أكثر معنویة ودقة في 

للغشاء الحیوي، في حین حدد اختبار صبغة الكونغو الحمراء كمیة الكشف عن قابلیة العزلة في انتاجھا 

أو مدى شدة االنتاج من خالل لون المستعمرة (أسود شدید، رمادي قوي، وردي معتدل، أبیض ضعیف 

والى وجود  في الطور البیني السائل اللزجأو غیر منتجة). كذلك انتاج أغشیة مخاطیة بیضاء اللون 

اللزج في بعض العزالت والذي یشیر الى قدرتھا  والتخمر المخاطياللزج ظاھرة التخثر والتقطع 

حیث لوحظ خیط مخاطي لزج جداً غریب وطویل عند سحب عروة  M7الوراثیة المتنوعة سیما النوع 

من وسط الحلیب الصلب والسائل النامیة علیھ العزلة، كذلك لوحظ قدرة بعض المتغیرات الشكلیة 
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الصغیرة الرجوع والعودة الى الشكل المخاطي اللزج عند زرعھا من وسط الى أخر داللة على اآللیة 

 الوراثیة المتطورة والغریبة لدى بعض العزالت. 

  
افراز األنزیمات المتحملة للمدیات الحراریة المختلفة والمتسببة في تلف وفساد األغذیة أظھرت النتائج  .6

 ال تتحملسیما البروتییز والالیبیز واللیسیثینیز بتغایریھ وراثیة متعددة من قبل بعض العزالت، حیث قد 

وفساد منتجات الغذاء  أھم مشكلة في تلفسترة أو البرودة الشدیدة ولكن أنزیماتھا بال وھذه ھي لبالعزلة ا

(بروتینات الصدمة  الحراریة تحملوھذا قد یشیر إلى اختالف آلیات ال المستورد منھا، امثل األلبان سیم

مع آلیات وراثیا  ، ودرجة حرارة المعالجة مدة التعرض) وفقا لالواقیةالحراریة واألغشیة الحیویة 

الزائفة في  بفعل منطقة التحسس النوعي الذكيمتطورة أي ظاھرة تحمل القسوة ضد األجھاد الحراري 

 المتطورة أو الذكاء المیكروبي).  الزنجاریة والمعروفة باآلسیل ھوموسیرین الكتون (المنظومة الحسیة

 
 سیما 4و 2 الحمضیة البیئة في والتكاثر تحمل لمقاومة، العزالت لبعض الجینیة القدرة أظھرت النتائج .7

باقي العزالت تحملت األجواء الحمضیة بدرجة أقل وكان معظمھا  حین في ،C27و M7 العزالت

 طبقات من المعقدة البولیمیریة للمصفوفة الكھرومغناطیسیة الى القوة ھذا یشیر قد حساس للحموضة،

 بعض حمایة للزائفة الزنجاریة في السكرید المشحونة بالطاقة بفعل منطقة التحسس النوعي الذكي

  الضارة. الحمضیة البیئة من العزالت

 
 
نماذج  فيمن ھذه الدراسة أن الزائفة الزنجاریة كانت سائدة في السلسلة الغذائیة  یستنتجوبالتالي،      

والمتحملة  سیما العزالت المنتجة لألغشیة الحیویة واألنزیمات الحراریة بغداد مناطق بعض من الدراسة

 بمراقبة نوصيلذلك  ،الحیوان والمستھلك والغذاءخطورة ومضرة على صحة وسالمة األكثر  للحمضیة

  .العامة الصحة لضمان دوري بشكل المنتجات ھذه


