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في  المستوردة واالسطح المالمسة لھا بجراثيم االيشريكيا القولونية تلوث لحوم األبقار
  األسواق المحلية لمدينة الموصل

  
  حاج ابراھيم حمد و منتھى غازي حسن
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  الخالصة
  

 في لحوم االبقار المستوردة و O157:H7 النمط المصلي Escherichia coliريكيا القولونية تضمنت الدراسة تشخيص جراثيم االيش
اعتمد تشخيص الجرثومة على الخصائص الشكلية . األسطح المالمسة لھا في محالت بيع اللحوم في االسواق المحلية لمدينة الموصل

 )LAT( ي باستخدام العدة التشخيصية الخاصة باختبار الالتكسفضال عن تحديد النمط المصل، والمزرعية على االوساط االنتخابية
 عينة من االسطح المالمسة لھا حيث ٢٥ عينة من لحوم االبقار المستوردة و٢٥ عينة توزعت بين ٥٠ جمعت .E. coli O157:H7لجرثومة 

 من لحوم عينة) ٢١(اليشريكيا القولونية من جراثيم امتمثلة بعزل %). ٨٦(عينة وبنسبة ) ٤٣(تم عزل جراثيم االيشريكيا القولونية في 
عينة ) ٢٢(في حين عزلت ھذه الجراثيم من االسطح المالمسة لھذه اللحوم في محالت بيع اللحوم في %) ٨٤( وبنسبة االبقار المستوردة

عينات لحوم االبقار وبنسبة  في) LAT(جراثيم االيشريكيـا القولونية نتيجـة موجبـة في اختبـار من عزالت ) ٤( أعطت%). ٨٨(وبنسبة 
  للنمط المصلي)LAT(بينما أعطت جميع العزالت المأخوذة من االسطح المالمسة للحوم االبقار نتيجة سالبة الختـبار %) ١٦(عزل بلغت 
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The study was conducted for the isolation and identification of Escherichia coli O157:H7 from imported beef and its 
contact surfaces in local retails of Mosul city. Isolation and identification of the organism was dependent on the 
morphological, cultural characteristics on selective media, and the use of Latex agglutination test (LAT) kit as a diagnostic 
technique for identification of the organism. Out of 50 samples, (25 samples of imported beef and 25 samples of meat contact 
surfaces), 43 were positive for E. coli (86%). In details, from 25 tested beef samples, the positive samples were 21 (84%) while 
22 samples from contact surfaces of meat were positive (88%) for the presence of E. coli. Four isolates of E. coli (16%) of beef 
sample gave positive results with (LAT) tests as E. coli 0157:H7. All positive isolates of E.coli from contact beef surfaces 
showed negative results as E. coli 0157:H7 using the same technique. 
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  المقدمة
  

ًبدأت علوم االغذية تأخذ جزءا من الصدارة بين العلوم 
ويعد التسمم الغذائي أحد ). ١(ماية اإلنسان األخرى ھادفة ح

مشاكل العصر الحديثة وواحد من أھم مشاكل تلوث البيئة الذي 

وتعد جراثيم ). ٢(غدا يھدد حياة اإلنسان ومصادره الغذائية 
 أحد أنواع الجراثيم المھمة Escherichia coliااليشريكيا القولونية 

، )٣(ك اللحوم الملوثة المسببة للتسمم الغذائي الناجم عن استھال
وان ،  األكثر انتشارا في العالمH7:O157ويعد النمط المصلي 

مؤشرا على تلوث يعتبروجود ھذا النوع من الجراثيم في الغذاء 
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، فضال عن االفتقار الى توفر الشروط الصحية في  للغذاءالبرازي
مليون ) ٧٦(ففي الواليات المتحدة وجد حوالي ، )٤(اعداد اللحوم 

خصا يعانون من أمراض اإلسھال الحاد الناجم عن المنشأ ش
ألف حالة من التسمم الغذائي مسجلة ) ٣٠(وحوالي ) ٥(الغذائي 

وتعد اللحوم المصادر الرئيسة لھذه األمراض ) ٦(سنويا في كندا 
 سجلت جراثيم حيث )٣،٧(مقترنة بانتقال مسببات التسمم الغذائي 

ول مرة في الواليات المتحدة  ألO157:H7االيشريكيا القولونية 
 على انھا جراثيم االيشريكيا القولونية المعوية النزفية ١٩٨٣عام 

EHEC اقترنت بالعديد من أوبئة التھاب القولون النزفي وقد 
hemorrhagic colitis الناجمة عن استھالك لحوم ابقار ومنتجاتھا 

لذلك اعتبرت االبقار أحد ، )٨(غير المطبوخة بشكل جيد 
على ان ) ٩ (ينوقد أشار الباحث  لھاالمضائف الرئيسة الخازنة

 ترتبط مع E. coliحاالت االسھال الناجمة عن االصابة بجراثيم 
 H7:0157اذ يعد النمط المصلي . االصابات ذات المنشأ الغذائي

السبب الرئيس للتسمم الغذائي في نسبة عالية من سكان اوروبا 
اللحوم خاصة بعد تناول أو استھالك وامريكا الشمالية واليابان و

اسھال مائي دموي،  أھم عالماته السريريةو ). ١٠ (ومنتجاتھا
 مع حدوث متالزمة البيلة )١١(تقئ، يصاحبھا الم في البطن

رافقة لحدوث تالمHUS) Uremic Syndrom (Hemolyticالدموية 
 وخاصة في فقر الدم التحللي الدموي مصحوبا بعجز كلوي

ار السن باالضافة الى المسنين حيث تترافق متالزمة صغاالطفال 
HUS  في المسنين بظھور عرضي متمثلة بالحمى والعالمات

 thrombotic thrombocytopenicالعصبية مكونة ما يسمى 
purpura (TTP) وھذه تؤدي الى زيادة نسبة الوفيات في 

 لذا ھدفت) ٨،١٢،١٣% (٥٠االشخاص المسنين بحوالي 
الكشف عن مدى تلوث لحوم االبقار المستوردة الدراسة الى 

 E. coli يا القولونيةكثومة االيشريواالسطح المالمسة لھا بجر
O157:H7والمتداولة في محالت بيع اللحوم في مدينة الموصل  .  

  
  المواد وطرائق العمل

  
عينة ) ٢٥(توزعت بين  عينة) ٥٠ (ت في ھذه الدراسةجمع

االسطح المالمسة مسحة من ) ٢٥(و من لحوم االبقار المستوردة 
 والمتمثلة بالسكاكين وآالت الثرم والميزان والخشبة ذه اللحوملھ

. التي يتم عليھا تقطيع اللحوم في االسواق المحلية لمدينة الموصل
وضعت عينات اللحوم والمسحات المأخوذة من االسطح في مرق 

 ٢٤م لمدة °٣٧ وحضنت بدرجة MacConky brothالماكونكي 
 لجرثومة الوسط الزرعي االنتخابي اعة ثم استنبتت علىس

وسط أكار الماكونكي  وھو E. coliالقولونية  االيشريكيا
MacConky agarونقيت على وسط االيوسين المثلين االزرق  

agar Eosine methylene blue  المحضر في المختبر والمجھز من
.  ساعة٤٨- ٢٤م لمدة °٣٧وحضنت بدرجة ) LAB(شركة 

خصت جراثيم االيشريكيا القولونية اعتمادا على الخصائص ش
المزرعية للمستعمرات من حيث لونھا وحجمھا وحافاتھا ومن ثم 
صبغت بصبغة كرام وفحصت مجھريا لمالحظة اشكال الخلية 

 تم تحديد النمط المصلي )١٤ (الجرثومية والتفاعل االصطباغي
حوم االبقار باعتماد لجراثيم االيشريكيا القولونية المعزولة من ل

كطريقة سريعة  LAT (Latex - Agglutination Test(طريقة 
) Lorne(وبأستخدام العدة التشيخيصية المجھزة من شركة 

 والحـاوي علـى Aبكاشف والمكونة من خمسة كواشف متمثلة 
)glycine buffered saline with detergent (NaN3 0.01%. 

شف اختبار التكس والمكون من كا) B) O157 test latexوكاشف 
جزيئات التكس مغلف بجزء من الكلوبيولينات المناعية لالرنب 

 C )-H7 testوكاشف . NaN3 0.01في محلول دارئ حـاوي على 
latex ( والمتكون من جزيئات التكس مغلفة بجزء من

 .Eالكلوبيولينات المناعية لالرنب وھي عبارة عن مستضد للـ 
coli H7 ارئ حاوي على في محلول دNaN3 0.01 . وكاشفD 

)Control latex ( وھي عبارة عن جزيئات التكس مغلفة بجزء من
الكلوبيولينات المناعية لمصل دم طبيعي لالرنب في محلول دارئ 

 E) Positive Controlاضافة الى كاشف . NaN3 0.01حـاوي على 
Antigen ( وھو عبارة عن مزيج من مستضداتH7:0157 في 
وحاوي على ) 7.35 (PH عند )PBS( دارئ الفوسفات محلول

NaN3 0.01. وتعتمد فكرتھا على استخدام جزيئات ال تكس مغلفة 
 حيث يتم E. coliباضداد متخصصة تتفاعل مع مستضد جرثومة 

وضع جزء صغير من المستعمرات المشكوك فيھا والنامية على 
على ) diluted buffer( في قطرة من الدارئ المخفف EMBوسط 

كل حفرة من شريحة التالزن ويضاف قطرة من كاشف الالتكس 
و قطرة من التكس السيطرة حيث تعتمد النتيجة الموجبة عند 
وجود التالزن باستخدام كاشف اختبار الالتكس في حين يبقى 
التفاعل صافيا بدون ترسبات عند استخدام كاشف الالتكس 

  . الخاص بالسيطرة
 
  النتائج
  

عزلة موجبة لجراثيم االيشريكيا ) ٢١(ى تم الحصول عل
و ) %84(القولونية من لحوم االبقار المستوردة وبنسبة عزل 

عزلت جراثيم االيشريكيا القولونية من االسطح المالمسة للحوم 
  ). ١(جدول رقم ) %88( عزلة وبنسبة ٢٢االبقار المستوردة في 

 عزالت فقط من) ٤(من مجموع عينات اللحم الكلية كانت 
 ،)%16( أي بنسبة H7:O157لحوم االبقار تعود للنمط المصلي 
 Latex - Agglutination Testوالتي أعطت نتيجة موجبة باختبار 

وأعطت جميع عزالت االيشريكيا القولونية من االسطح المالمسة 
للحوم االبقار نتيجة سالبة باستخدام العدة التشخيصية الختبار 

Latex - Agglutination Test  مما يدل على ان ھذه العزالت
المأخوذة من االسطح المالمسة للحوم ھي عترات تعود لجراثيم 

واعتمدت ). ٢(االيشريكيا القولونية النماط أخرى جدول رقم 
النتيجة الموجبة لالختبار على التالزن والترسبات التي ظھرت 
نتيجة التفاعل الحاصل بين مستضد المستعمرات المشكوك بھا 

م االيشريكيا القولونية الخاصة بھذا النمط المصلي واضداد لجراثي
  ).LAT(الكاشف الخاص باختبار 
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نسبة عزل جراثيم االشريكيا القولونية الكلية من ) ١(الجدول 
  .وم االبقار واالسطح المالمسة لھالح
  

عدد العينات   نوع العينة
  المفحوصة

عدد 
  العزالت

النسبة 
  المئوية

  %٨٤  ٢١  ٢٥  عينات اللحم
  %٨٨  ٢٢  ٢٥  عينات األسطح

  %٨٦  ٤٣  ٥٠  المجموع
  

نسبة عزل جراثيم االيشريكيا القولونية النمط ) ٢(الجدول 
وم االبقار واالسطح من لح) LAT( باستخدام H7:O157المصلي 

  .المالمسة لھا
  

عدد العينات   نوع العينة
  المفحوصة

عدد 
  العزالت

النسبة 
  المئوية

  %١٦  ٤  ٢٥  عينات اللحم
  %٠  ٠  ٢٥  ت األسطحعينا

  %٨  ٤  ٥٠  المجموع
  

نقيت ھذه المستعمرات على وسط أكار المثلين االزرق 
دائرية وأعطت ، وظھرت على شكل مستعمرات صغيرة ملساء

وفي الفحص ). ١الصورة ( Metalic sheenمظھرا وبريقا لماعا 
  .المجھري ظھرت الجراثيم بكونھا عصيات سالبة لصبغة كرام

  

  
  

جراثيم االيشريكيا القولونية على وسط أكار ) ١(الصورة 
  االيوسين المثلين االزرق

  
  المناقشة

  
ًتعد محالت بيع اللحوم احدى النقاط الحرجة التي تضيف كما 

  وخاصة جراثيم التسمم الغذائيمن الملوثات إلى اللحوم ومنتجاتھا

 وتعد جراثيم االيشريكيا القولونية أحدى أھم تلك الجراثيم الملوثة
ومن ). ١(للحوم في محالت بيع اللحوم قبل وصولھا للمستھلك 

نتائج الدراسة تبين ان نسبة عزل جراثيم االيشريكيا القولونية من 
 انو%) ٨٦(لحوم االبقار واالسطح المالمسة لھا بشكل عام 

من  O157:H7من ھذه العزالت تعود للنمط المصلي %) ١٦(
لنوع مرتبط بحاالت التسمم عينات لحوم االبقار المستوردة وھذا ا

 الغذائي في االنسان وتتفق ھذه النتيجة مع ما ذكره الباحث
والذين أكدوا على ) ١٧ و ١٦(وكذلك الباحثون ) ١٥ (وجماعته

ان جراثيم االيشريكيا القولونية وباألخص النمط المصلي 
O157:H7  ھو النمط األكثر خطورة واألكثر انتشارا لكونه منتجا

 موت الخاليا من يؤدي الىالذي  Shiga toxin E. coliلذيفان 
). ١٨(خالل إيقاف عملية تصنيع البروتين في خاليا المضيف 

تعزى نسبة التلوث بجراثيم االيشريكيا القولونية إلى قلة الوعي 
الصحي عند الباعة والمتداولين لھذه اللحوم فضال عن عدم توافر 

ع ھذه اللحوم من الشروط الصحية الكاملة لدى بعض محالت بي
حيث معاملتھا ونظافة االدوات المستخدمة من سكاكين وأماكن 

 انتقطيع اللحوم وعدم االھتمام بغسل وتنظيف ھذه االدوات كما 
استخدام سكينة واحدة في تقطيع اللحوم ھو العامل الذي يمكن ان 
يزيد من التلوث عند مالمستھا أليدي العاملين ومالبسھم وعدم 

 ويصاحب ذلك عدم وجود رقابة صحية  الحين واآلخرتعقيمھا بين
دقيقة على ھذه المحالت والذي بدوره أدى إلى تمادي بعض 
الباعة في عدم االھتمام بالصحة العامة وصحة المستھلك واالتجاه 
نحو الكسب المادي والتجاري والذي يؤثر سلبا على صحة 

دة من مستھلكي ھذه اللحوم وانتشار االمراض المشتركة العدي
من الضروري  لذا، خاللھا وارتفاع نسبة االصابة بھذه األمراض

 بالماء الحار بدرجة مر االدوات المستخدمة بتقطيع اللحومغ
 بغلي ، فقد وجد بأن ھذه الجرثومة يمكن قتلھا)م°٧٢(حرارة 
 ثانية ٤٥لمدة ) م°٦٠( ثانية او ١٦لمدة )  م°٧٢( بدرجة اللحوم

) ٢٠ (ينائج مع ما توصل اليه الباحث لم تتفق ھذه النتو). ١٩(
لجراثيم االيشريكيا %) ١٠٠( على نسبة عزل وا حصلنوالذي

 من لحوم االبقار باعتماد H7:0157القولونية النمط المصلي 
 واالليزا كطرق سريعة )PCR(طريقة تفاعل البلمرة المتسلسل 

) PCR( دقة طريقة ال  ھذه النتائج إلىوابررو. في التشخيص
الطرق الروتينية التقليدية في العزل والتشخيص من حيث ب مقارنة

 بينما كان الستخدام تقنية ،نوع وطريقة استخدام االوساط الزرعية
)LAT ( الدور الفعال في الكشف النمط المصليO157:H7 

لجراثيم االيشريكيا القولونية في لحوم االبقار مقارنة بالطرق 
يمكنھا تشخيص ) LAT(حيث ان استخدام تقنية ، التقليدية

عند تراكيز أقل مما ھو  E. coli O157:H7مستضدات جراثيم 
موجود عند استخدام الطرق الروتينية وقد يعود أحد أسباب ذلك 
إلى ان الجزيئات الكبيرة المتحررة في الوسط يمكن تشخيصھـا 
شرط توفر الكلوبيولينات المناعية المناسبـة والممتصـة على 

، لذلك ينصح باستخدامھا في الدراسات )٢١(جزئيات الالتكـس 
حية الوبائية باعتبارھا طريقة سھلة وسريعة واقتصادية المس

)٢٢.(   
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