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  الخالصة

  
وبواقع  ،مجزرة ومحالت القصابة المحلية في مدينة الموصلالالمذبوحة في  األغنامعينة من دماغ ولحوم  ١٥٠لدراسة جمع تضمنت ا

تم العزل باالعتماد على  .Listeria monocytogenes لحم مفروم) وذلك لغرض التحري عن جراثيم ،لحم مقطع ،دماغ( من عينة لكل ٥٠
شخصت الجراثيم و ،من الجراثيم األخرى األنواعوالثانوي لجراثيم اللستريا وتثبيط  األولي غناءاإلوالتي تتضمن مرحلة   ISOطريقة

من دماغ %) ٤( ٢ م الحصول على عشر عزالت تضمنت عزلتانتالزرعية والكيموحيوية. و المعزولة باالعتماد على الصفات الشكلية
اختبارات فحص الضراوة للعزالت الجرثومية والتي  وأجريت كما مفروم.من اللحم ال%) ١٠( ٥و  من اللحم المقطع%) ٦( ٣ و األغنام

اجري اختبار فحص الحساسية الى ذلك فقد  باإلضافةاالستريز والحال الدموي. وز يالبروتيو الاليبيزونيز ثتضمنت كل من اختبار اللس
جنتامايسين  ،لينسيامبي ،ت للمضاد الحيويالنتائج حساسية جميع العزال وأظهرتلبعض المضادات الحيوية  الجرثومية للعزالت
 .األخرىساسيتها للمضادات الحيوية وتباينت في حالناليديكسيك  حامض للمضاد الحيويمقاومة مطلقة  أبدتينكول فيما فوكلوروم

  في مدينة الموصل. األغنامولحوم دماغ من  L. monocytogenes جراثيمعزل  إمكانيةوخلصت الدراسة الى 
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Abstract 

 
This study included collect of 150 samples from brain and meat of sheep from the slaughterhouse and local butchers shop 

in Mosul city. 50 sample from each (brain, cutting meat, and minced meat) which used for detection of listeria monocytogenes. 
The International Standard Organization (ISO) methods were used for isolation. The isolated bacteria were diagnosed 
according to bacterial morphology, culture, and biochemical characteristics. 10 isolates were obtained, which included 2(4%) 
isolates from the brain of sheep, 3 (6%) isolates from cut meat and 5(10%) from minced meat. Virulence factors tests were 
used for bacterial isolates which include, lecithinase, lipase, protease, esterase, and hemolysin. Antibiotic sensitivity test for 
bacterial isolates was also used for some antibiotics. The results indicated that all isolates were sensitive to Ampicillin, 
Gentamycin, Chloramphenicol, and resistant to Nalidixic acid. However, they showed variant sensitivity to other antibiotics. In 
conclusion, this study documented that L monocytogenes can be isolated from brain and meat of sheep in Mosul city. 
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  المقدمة
  

تعد جراثيم اللستريا من الجراثيم الواسعة االنتشار بالطبيعة 
 ،وهي جراثيم عصوية الى كروية ،وهي ممرضات داخل خلوية

تكون محفظة ال  ،V أو Yتظهر على شكل حرف  األشكالمتعددة 
 األوساطفي متحركة وتزداد حركتها  ،وغير مكونة للسبورات

 تتراوحنها النمو في درجة حرارة ارية ويمكيالهوائية اختالسائلة، 
 ٩,٦ – ٥,٥ما بين  pHم وتتحمل درجة حموضة ٤٥º - ٤ما بين

)٣-١.(  
دورا مهما في  واألبقار األغنامتلعب المجترات وخصوصا 

عن طريق التربة ، ظة على بقاء الجرثومة في الطبيعةالمحاف
يمكن لهذه  إذج ذي النوعية الرديئة ايلوالعلف الملوث وخاصة الس

 لجراثيم التكاثر في هذا النوع من العلف والسيما عندما يكون الـا
pH  ٤-٢( ٥,٥اعلى من.(  

ق يلعب البروتين السطحي دورا مهما في عملية التصاو
ية ويسهل ئتهامية مثل الخاليا الطاللالجرثومة على الخاليا غير اال

ويمكن لهذه الجراثيم ). ٦،٥،٢( من عملية اختراقها لهذه الخاليا
 إضافة ،األنسجةالى مختلف تنتشر عن طريق الدم واللمف  أن

الرخوة  األنسجةسهل من وصولها الى مما ي الى حركة الجرثومة
الى امتالكها العديد من عوامل  باإلضافة ). ٣( كالدماغ والرحم

 إنزيم ،Listeriolysin O الضراوة كالحال الدموي اللستيري
  ).٧،٥( نيزثاليبيز واللسالفوسفو

ول بعد تنا Listeria monocytogenesبجراثيم  اإلصابة تحدث
على شكل انتان دموي وخاصة الحيوانات للعلف الملوث وتظهر 

الى  إضافةالتهاب الدماغ والسحايا  ،ار الحيواناتغفي ص
ما  أو Listeriosis سسزعد مرض اللستريويو). ٨اإلجهاض (

 إذ ،ناماألغالتي تصيب  األمراضاهم  أحديسمى بمرض الدوران 
 ءوالذي يبدأ بتشنج الرقبة وانحنايكون على شكل التهاب بالدماغ 

كاء على تران الحيوان ويفضل االوالراس الى احد الجوانب ود
ل الفم لالى ش باإلضافة جهللوي بناج أحاديل ليعقبه شو ،الجدران

وبروز اللسان وسيالن اللعاب وصعوبة  األذانوالبلعوم واحدى 
  ).٩،٨( البلع

 وخاصة المزارعين اإلنسانالى  اإلصابةتنتقل  أنن ويمك
نتيجة التماس المباشر مع المواد ، ين والقصابينيالبيطر واألطباء

والتي  الحاملة للجرثومة أو نات المصابةالملوثة من الحيوا
ان استهالك و). ١٠( البراز عن طريق الى الخارجتطرحها 

المطهية بصورة جيدة الملوثة بهذه الجراثيم كاللحوم غير  األغذية
 اإلنسان إصابةيؤدي الى قد والحليب الطازج والخضراوات 

النساء  وإجهاضوالتي تظهر على شكل التهاب السحايا والمخ 
الم في و العامة من صداع األعراضالى  باإلضافة ،الحوامل

  ).١٠،٤( العضالت وتصلب الرقبة
لإلنسان كبير على الناحية الصحية  تأثيرولما لهذا المرض من 

لذا كان الهدف من  ،اقتصاديةوالحيوان وما يصاحبه من خسائر 
من  L. monocytogenesهذه الدراسة هو عزل وتشخيص جراثيم 

في مدينة الموصل وتحديد بعض عوامل  األغنامدماغ ولحوم 

الى دراسة حساسيتها لبعض المضادات  إضافةالفوعة للعزالت 
  الحيوية.

  
  المواد وطرق العمل

  
 المذبوحة حديثا األغنامماغ ولحوم عينة من د ١٥٠مع تم ج

في المجزرة ومحالت القصابة من مناطق مختلفة في مدينة 
اللحم  ،لحم الغنم المقطع ،عينة لكل من (دماغ ٥٠بواقع  ،الموصل

زجاجية معقمة وتحت ظروف  بأوعيةالمفروم). نقلت العينات 
 ،الطب البيطريالمجهرية في كلية  األحياءالتبريد الى مختبر 

الفحوصات المختبرية  إجراءوذلك لغرض  جامعة الموصل
  .عليها

 األوساطلغرض الزرع والعزل الجرثومي تم استخدام 
 Hiة من شركة جهزالزرعية الخاصة بجراثيم اللستريا والم

Media  وباالعتماد على طريقة الهنديةInternational Standard 

Organization (ISO)  األولي اإلغناءمرحلة والتي تتضمن 
 من الجراثيم األخرى األنواعثبيط والثانوي لجراثيم اللستريا وت

 غم من كل عينة بصورة معقمة ٢٥اخذ تم  حيث. )١٢،١١(
 صويا ومستخلص الخميرة مل من وسط مرق ٢٢٥ومزجها مع 

trypton soya yeast extract broth )TSYEB(  بواسطة جهاز
stomacher  .وضعت العينة الممزوجة بقناني معقمة لمدة دقيقتان

 وإضافتهمل من المزيج ١م نقل تساعة  ٤٨م لمدة º ٣٠بدرجة 
 ٢٤ لمدة مº ٣٥ بدرجة وحضنت TSYEBسط ومل من ٩الى 

تم أخذ نقلة جرثومية بواسطة عروة الزرع من  بعدها .ساعة
بتت على كل من النمو الجرثومي واستنظهر فيها التي  األنابيب

الدم  أكارووسط  TSYEAومستخلص الخميرة  صوياال أكاروسط 
 البوتاسيوموتيلورات لتر ملغم/ ٤٠ nalidixic acid المضاف له

- ١١( ساعة ٢٤م لمدة º ٣٧بدرجة  األطباقت نحض%، ٠,١
 ٤باقي العينة الممزوجة فتركت بالثالجة بدرجة حرارة  أما). ١٣

ºها بهذه م وذلك لزيادة عدد جراثيم اللستريا التي تمتاز بنمو
يعاد  ومن ثم، األخرىعن باقي الجراثيم الملوثة ة الدرجة الحراري

أسبوعيا اللستريا جراثيم الخاصة ب األوساطاستنباتها على 
)١١،٩،٢.(  

 إجراءلغرض دراسة الشكل والترتيب والتفاعل الصباغي تم 
 ،الفحوصات المجهرية على العزالت والتي تضمنت صبغة كرام

فحص الحركة للجراثيم المعزولة  إجراءتم كما  ،صبغة المحفظة
 حرارةبدرجة  TSYEBاستنباتها على الوسط السائل  إعادةبعد 
  ).٨،٢،١( ساعاتاربع ولمدة  مº ٣٧و  ٢٥

الجرثومية الفحوصات الكيموحيوية على العزالت  أجريت
اختبار  ،فحص االوكسديز ،تضمنت فحص الكتاليز والتي

كبريتيد  اختبار ،VPر اختبار فوكس بروس كاو ،االندول
الى اختبار تخمر  إضافة ،واختبار اليوريز H2S الهيدروجين

نوز يالرام ،زايلوزال ،السكريات والتي شملت سكر الكلوكوز
  ).١٥،١٤،١١( والمانيتول
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كما تم الكشف عن بعض عوامل الضراوة للجراثيم المعزولة 
الى  إضافةبروتييز  ،االستريز ،يزثناللساختبار  بإجراءوذلك 

-Christine-Atkins-Munch كامبفحص اجري  .الحال الدموي

Petersen )CAMP ( جراثيم المكورات مع لجراثيم اللستريا
  ).١٨-١٦( Staphylococcus aureus هبيةالعنقودية الذ

اختبار فحص الحساسية للمضادات الحيوية حسب ما  أجري
جاء في نشرة منظمة الصحة العالمية وبطريقة االنتشار 

تم استخدام ثمان مضادات حيوية ). ١٩( المحورة باألقراص
 ampicillin AM بتراكيز قياسية bioanalyseمن شركة  زةمجه

10µg)(، gentamycin (CN 10µg)، ciprofloxacin )(CIP 5µg، 
chloramphenicol )Ch 30µg(، tetracycline (TE 30µg)، (COT 

25µg) cotrimethazol،penicillin )P 10µg ( وnalidixic acid 
)30µg(، لقضاء ا في هذه المضادات فعالية وذلك من اجل تحديد

  على الجراثيم المعزولة.
  

  النتائج 
  

عينة من دماغ ولحوم  ١٥٠ لـــ من خالل الفحص الجرثومي
 ١٠تم الحصول على ، المذبوحة في مدينة الموصل األغنام

 % ١٠ ،٦ ،٤وبنسبة  L. monocytogenesعزالت من جراثيم 
 ،اللحم المقطع واللحم المفروم على التوالي ،لكل من عينات الدماغ

وكما  % من المجموع الكلي للعينات،٦,٧نسبة العزل  وبلغت
بينت االختبارات الكيموحيوية والتشخيصية . ١مبين في الجدول 
نتائج موجبة وسالبة لهذه  L. monocytogenesلعزالت جراثيم 

 إجراء. وتبين من خالل ٢جدول االختبارات وكما مبين في 
امتالكها  L. monocytogenesفحص الضراوة لعزالت جراثيم 

  .٣للعديد من عوامل الضراوة وكما مبين في الجدول 
  

 Listeria monocytogenesونسب جراثيم  أعداد: ١ جدول
  األغنامالمعزولة من دماغ ولحوم 

  
  يةالنسبة المئو  عدد العزالت  عدد العينات  نوع العينة

  ٤  ٢  ٥٠  دماغ
  ٦  ٣  ٥٠  لحم مقطع
  ١٠  ٥  ٥٠  لحم مفروم

  ٦,٧  ١٠  ١٥٠  الكلي
  

نتائج فحص الحساسية للمضادات الحيوية حساسية  وأظهرت
للمضادات الحيوية االمبسيلين  L. monocytogenesجراثيم 

والجنتامايسين والكلورومفنيكول ومقاومتها للمضاد الحيوي 
nalidixic acidت في حساسيتها ومقاومتها ، في حين تباين

  .٤وكما مبين في الجدول  األخرىللمضادات 
  

  
  

 Listeriaاالختبارات الكيموحيوية والتشخيصية لجراثيم : ٢ جدول

monocytogenes  األغنامالمعزولة من دماغ ولحوم  
  

  النتيجة  االختبار
  +  صبغة كرام

  -  صبغة المحفظة
  +  الكتاليز

  -  االوكسديز
  - لهيدروجينفحص كبريتيد ا
  -  اختبار االندول
  +  المثيل االحمر

  +  )VPفوكس بروسكاور(
  -  اليوريز

  +  مº ٢٥بدرجة  فحص الحركة
 -  مº ٣٧فحص الحركة بدرجة 

  +  )CAMP( كامبفحص 
  اختبار تخمر السكريات

Glucose + 
L- Rhammnose  +  

D – Xylose - 
D - Mannitol   - 

  
 Listeriaراوة لجراثيم اختبارات فحص الض: ٣ جدول

monocytogenes  األغنامالمعزولة من دماغ ولحوم  
  

  االختبار
عدد العزالت 

  المفحوصة
  الموجبة

النسبة 
  المئوية

  ١٠٠  ١٠  ١٠  اختبار اللسثنيز
  ١٠٠  ١٠  ١٠  اختبار الاليبيز

  ٧٠  ٧  ١٠  اختبار البروتييز
  ٦٠  ٦  ١٠  اختبار االستريز

  ١٠٠  ١٠  ١٠  الحال الدموي
   

  ناقشةالم
  

عزالت لجراثيم  ١٠هذه الدراسة الى الحصول على  أشارت
L. monocytogenes عينة مأخوذة من دماغ ولحوم  ١٥٠ ـل

 .Azubaiby et al . جاءت هذه النتيجة مطابقة لما سجلهاألغنام
، األغنام% من لحوم ٤اذ حصل على نسبة عزل  أربيل) في ١٢(

 إذفي العراق  يضاأ )٢٠(  .Hamzah et alسجلهومقاربة لما 
من  L. monocytogenes % لجراثيم١,٢حصل على نسبة عزل 

% من ٨نسبة عزل  )٤( عروانة وفؤاد ، وسجلاألغناملحوم 
% لكل من عينات اللحم المفروم واللحم المقطع ٤و  األغنامدماغ 
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في سوريا، وقد يعزى السبب الى الموقع الجغرافي والتماثل 
  ة والرعي بين البلدين. البيئي وتشابه ظروف التربي

  
اختبار فحص الحساسية للمضادات الحيوية لجراثيم : ٤ جدول

Listeria monocytogenes  األغنامالمعزولة من دماغ ولحوم  
  

  المضاد الحيوي
عدد 

  العزالت
 ةمقاوم ةمتوسط  ةحساس

Ampicillin ١٠  ١٠  -  -  
Gentamycin  ١٠  ١٠  -  -  

Chloramphenicol ١٠  ١٠  -  -  
Tetracycline ٢  ٨  ١٠  -  

Cotrimethazol ٣  ٧  ١٠  -  
Ciprofloxacin ٤  ٦  ١٠  -  
Nalidixic acid  ١٠  -  -  ١٠  

Penicillin  ٣  ٧  ١٠  -  
 

% من اللحم المفروم كما حصل ١٦) نسبة ٢١بينما سجل (
) نسبة ١١وسجل ( ،األغنام% في لحوم ١٧,٩) نسبة ٢٢(

في طرق  وهذا يعود الى االختالف، % من منتجات اللحوم٣٢,٤
شكلت  خرى.الذبائح واللحوم ومنتجاتها من دولة ألالمعاملة مع 

يعزى % في هذه الدراسة و١٠ األعلىاللحوم المفرومة النسبة 
 األدواتالى  إضافةومالبس العاملين  أيديالى تلوث  السبب

تواجد  إن .)٢٣،٤( ملفرالملوثة في عملية الذبح والتقطيع وا
 األغنامفي دماغ  األغنامي لحوم ف L. monocytogenesجراثيم 

 األمراضبمرض الدوران وهو من  إصابةيشير الى وجود 
 األحاديالجهازية الخطيرة التي تصيب الدماغ وتؤدي الى الشلل 

 أيامالعمى وتصل الى الموت في غضون  وأحياناللحيوان لوجه 
  ).٢٤،٨،٥( في حين لم تتم معالجته بسرعة

ه الجراثيم وبدون ظهور تحمل هذ أنويمكن للحيوانات 
وبالتالي تؤدي يها وتطرح الى الخارج مع الفضالت، عل أعراض

غير المعرضة للحرارة بشكل جيد كاللحوم  األغذيةالى تلوث 
عن  أيضاتتلوث اللحوم  أنويمكن ، )٢٥ومنتجاتها والحليب (

وذلك لعدم  أحشائهاطريق تعامل الجزارين مع الذبيحة ونزع 
، )٢٦(ة الصحيحة في التعامل مع اللحوم اتباع الطرق الصحي

 إصاباتللحوم الملوثة يؤدي الى  اإلنسانن تناول وبالتالي فإ
ضعيفي المناعة كالنساء  األشخاصخطيرة وخاصة لدى 

  ).٩،٥واألطفال (والحوامل 
اللستيريا وجود  راثيمنتائج فحص الحركة لعزالت ج أظهرت

نتيجة عدم توزع لك وذ ،م° ٢٥ للجراثيم عند درجةتقلبية  حركة
 ثيماالجرعند حضن  أما ،بشكل متجانس حول الجرثومة األسواط

 ويعزى ذلك الى ،غير متحركة أنهالوحظ  م°٣٧ رارةدرجة حب
تثبيط الجينات المسؤولة  بسبب األسواط إنتاجقابليتها على  ضعف

والذي يؤثر على دور  MogRالجين  السيما األسواطعن تكوين 
flaA gene عن طريق  ،لة عن الحركةولجينات المسؤا وبقية

ارتفاع  أنالجين وتقليل التعبير الجيني له، حيث  االرتباط مع هذا
 يؤدي الى توقف عمليات استنساخ هذه الجيناتالحرارة  درجات

)٢٧(.   
اللسثنيز  أنزيميكل من العزالت نتائج موجبة لجميع  أعطت

ل الضراوة واللذان يعدان من عوام، %١٠٠وبنسبة  والاليبيز
 اإلصابة إحداثالمهمة لهذه الجراثيم ولهما دور خاص في الية 

). بلغت ٧( الطائي والراوي مع اتفقت هذه النتائجحيث ، )٥(
 ٦٠اللستريز والبروتييز ( إنزيميلكل من نسبة العزالت المنتجة 

 لمع ما توص أيضا وهذا يتفق ،التواليعلى  لإلنزيمين) % ٧٠و
الى هذا فقد كانت  باإلضافة ،)١٢،٧( في دراسات اخرىاليه 

 listeriolysin O ذيفان وذلك المتالكها جميع العزالت محللة للدم

وذلك مستضدا في الكشف عن هذه الجراثيم يستخدم بوصفه  الذي
اذا انه يعمل على  ،لدوره المهم في الغزو واالنتشار داخل الخلية

ن كما يعمل على والحيوا لإلنسانكريات الدم الحمر  اغشيهتحليل 
كما انه ينتج من هذا  ،ثقوب في غشاء الخاليا البلعمية إحداث
   ).٢٦،٧،٥( فقط من جراثيم اللستريا النوع
عزالت جراثيم  حساسية جميع علىنتائج هذه الدراسة اتفقت  

monocytogenes L.  سينيجنتاماوال نمبيسلياال ةالحيوي اتللمضاد 
العديد من الدراسات  % مع١٠٠كول وبنسبة نيمفكلورووال

مع كل  أيضاواتفقت ، )٣٠-٢٨، ٧( المحلية والعالمية
 Charpentier andو  .Dhanashree et alو   .Hyeminoh et alمن

Courvalin )في مقاومة جراثيم) ٣٢،٣١،١٠ L. monocytogenes 
انه من المضادات الحيوية  إذ ،nalidixic acid للمضاد الحيوي

الزرعية االنتقائية وذلك لغرض  ألوساطاالتي تضاف الى بعض 
يعمل على تثبيط نمو الجراثيم انه  إذ ،عزل الجراثيم المقاومة له

ويمكن  ،)٣٣،٩(  DNAالحامض النوويتخليق يؤثر على لكونه 
ان يعزى سبب ظهور المقاومة للمضادات الحيوية الى قابلية 

ميدات اكتساب الجراثيم للعوامل الوراثية المتحركة مثل البالز
 conjugative transposonsالمتحركة واقتران الجينات القافزة 

ساسيتها للمضادات الحيوية في حالعزالت  في حين تفاوتت ).٣٢(
 األولسين معا االختبار يولهذا يعد االمبسلين والجنتاما، األخرى
  ).٢٤،٢٣( ج حاالت التهاب السحايا والدماغفي عال
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