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  الملخص

 للحومالملوثة  E.coliجرثومة لالتابعة  E.coli O157:H7  ة البحث بهدف التحري عن الساللُأجري هذا

  .كونها أحدى مسببات التسمم الغذائي المحلية في مدينة الموصل،

عـدد   وأن  E.coliجرثومـة  ب اللحوم قيد الدراسـة كانـت ملوثـة           أظهرت النتائج أن معظم عينات

روم  وبنسبة   ففي اللحم الم  %) 100 (ة التلوث كانت   نسب وإن  نوع اللحم،  باختالفجرثومة تباينت   المستعمرات  

  %).76(في لحم البقر وأقل منها في لحم الغنم بنسبة %) 80(

فقد  شـكلت     ، أيضاً  نسبتها تبعاً لنوع اللحم    اختلفت قد    O157:H7 وأظهر التنميط المصلي أن الساللة             

  .%)24(لحم الغنم  عينات روم في حين بلغت نسبتها فيف المواللحملحم البقر عينات لكل من %) 32( سبةن
 أظهرت مقاومة   O157:H7      وبينت نتائج فحص الحساسية لمجموعة من المضادات الحيوية أن الساللة             

  ادـمضاللكل من %) 100(فكانت مقاومتها مطلقة بنسبة   بصورة عامة تجاه المضادات قيد الدراسة،ةعالي

Rifampin (RA)  و Cephalexin (CL)و Cefixime (CFM)لجميع أنواع اللحوم .  

 فـي جميـع عينـات       حساسيةأعلى نسبة    فأظهرت   ،      كما تباينت حساسيتها للمضادات حسب نوع اللحم      

كانـت نـسبتها   ف ،Chloramphenicol  و Ciprofioxacin وAmikacinلمضادات  ل اللحوم المدروسة كانت

  فـي  بينما نسبتها  لحم الغنم، عينات  في  %) 83.4( روم في حين بلغت نسبتها    فاللحم الم ي عينات   ف%) 87.5(

  %).75(لحم البقر بنسبة عينات 

نـوع  حسب   أيضا تجاه مضادات قيد الدراسة    O157:H7الساللة  لمقاومة   النسبة المئوية الكلية     اختلفت      

روم في حين شكلت نسبة     ف لحم البقر ولحم الم     عينات لكل من %) 67.5( ة متساوية اللحم فقد شكلت نسبة مقاوم    

  .لحم الغنملعينات %) 65(مقاومة 
  

  .، المضادات الحيوية ومقاومتهاE.coli O157:H7عزالت اللحوم، السالالت، : الدالةالكلمات 
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ABSTRACT 

The research is conducted with the aim to investigate the strains of E.coli O157: H7 
bacteria among  E.coli isolates which is  contaminated the local meat in Mosul, as it is being 
one of the  common causes of food poisoning.  The results showed that most of the studied 
meat samples have been contaminated with E.coli bacteria and the number of colonies of 
bacteria varied depending on the type of meat samples, although the proportion of 
contamination (100%) in  minced meat (80%) in beef and less in lamb (76 %). 
       Serotyping test showed that the strain O157: H7 also has been different rates among 
different types of meat, as follow: (32%) for each of the samples of beef and minced meat, 
while (24%) in lamb. The results of the sensitivity test for a range of antibiotics showed that 
the strain O157: H7 had a high resistance to the studied antibiotics in general, and its    
resistance was (100%) for each of the Rifampin (RA), Cephalexin (CL) and Cefixime 
(CFM) for all types of meat. The sensitivity to the antibiotics also varied according to source 
of isolate, in which the highest sensitivity in all studied meat samples were for Amikacin, 
ciprofioxacin and Chloramphenicol, as (87.5%) in minced meat sample, (83.4%) in lamb 
samples, while (75%) in beef   samples. the percentage of the total resistance of strain O157: 
H7 to studied antibiotics also differed by type of meat, which is  (67.5%) equally in both 
beef and minced meat samples while (65%) for lamb samples. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   المقدمة 

بوصفها اللحوم أن اللحوم    تشير اإلحصائيات في مختلف البلدان الغربية التي يرتفع فيها معدل استهالك                    

 الغذائية، ويمكن القول أنه     والتسمممجموعة غذائية تشكل أهم المجاميع الغذائية المسؤولة عن حاالت العدوى           

من إجمالي الحاالت، وتتضح أهمية هذه النسبة إذا علمنا أنه في أمريكا            % 70-60يعزى إلى اللحوم ما نسبته      

 مليونا مـن    81-76أن حوالي   ) CDC(كز السيطرة على األمراض     مثال تشير اإلحصائيات الصادرة عن مر     

وعلى مستوى عالمي تقدر منظمة الصحة العالميـة         .البشر يعانون من األمراض المنقولة عن طريق األغذية       

            مــن ســكان العــالم يــصابون ســنويا بهــذه األمــراض       % 10أن مــاال يقــل عــن   

) Scotter et al., 2000 ; Peter et al., 2000.( يختلط ببعضه  أثناء الذبح والسلخ و البقر المفروممتلوث لحي

ن  التفريق بـي   عوبة لهذا فمن الص    في شكله ولونه ورائحته    ا الملوث بالبكتيري  يمكن تمييز اللحم   والأثناء الفرم،   

  يكـون  يمكـن أن  و صه ظاهرياً أو شمه   لك بمجرد فح  ملوث بهذا النوع من البكتيريا وذ     الغير  اللحم الملوث و  
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لوث الحليـب والمنتجـات     تي ي  الحلب وبالتال  أآلتتلوث  ت حيث    مصدراً للتلوث،  بكتيرياالضرع البقر الملوث ب   

 تؤدي إلي اإلصابة بالحالة المرضية الناتجة       قد مياه ملوثة بمياه المجاري       السباحة أو شرب   أن منه، و  نعةالمص

 أيام من تناول الغذاء أو الشراب الملـوث بهـذه           7هر األعراض خالل يوم إلى      تظ.  من التسمم بهذه الساللة   

 شديدة تتطور إلى إسهال دموي مصحوبة أحياناً بارتفاع فـي درجـة             بطنيه واآلمالساللة وتشمل إسهاالً مائياً     

  Hemolytic uremic syndrome (HUS) يعـرف  من المصابين تتطور حالتهم إلي ما % 7- 2 ،الحرارة

تزداد خطورته وشدته لدى األطفال أقل من       . وتتطور الحالة إلى الفشل الكلوي    . ث تتكسر الكريات الحمراء   حي

 فقـد  .)Olsen et al.,2002 ; Stephen and Nduka, 2009) Hunter, 2003;  . سنوات ولدى كبار السن5

 حالة اإلصـابة ببكتيريـا      مضاعفات بالغة الخطورة أحيانا كالجفاف والفشل الكلوي كما هي الحال في          تحدث  

  .، وقد تؤدي إلى الوفاة أحياناE.coli O 157: H 7القولون النزفية 

 ألنزفـي في تفشي مـرض التهـاب القولـون          أثناء التحقيق    1982 مرة عام    ألول اكتشفت هذه الساللة  

نها في أي دولـة   واإلبالغ عاكتشافهاأال أنها لم يتم  ،المرتبطة باستهالك همبرغر من مطعم للوجبات السريعة 

 نتيجـة  O157 : H7تعود ضراوة هذه الـساللة    واشنطن أول والية تقرها،ت عندما أصبح1987حتى عام 

كتيريا الملوثـة للحـوم المفرومـة أو    البظهر التسمم ب ، Shigella  المشابهة لسموم السمومإنتاجلقدرتها على 

: سـهال الـدموي أو مـا يعـرف ب            خـالل انتـشار وبـاء اإل       1982 سـنة     ألول مرة  بكتيريا الهمبرغر 

Hemorrhagic colitis. ارتبط بتنـاول همبرغـر غيـر مطبوخـة بـشكل جيـد       والذي Undercooked 

hamburger .     كتيريا من عائلها   تنتقل هذه الب  و .بيعيبشكل ط ) والمواشي  ( بقار األ أمعاءتعيش هذه الساللة في

 ان هناك تزايـد     توضح اإلحصائيات . رضة لإلنسان  مم تصبح و واشي واألبقار إلي اإلنسان    وهو الم  األساسي

   E.coli O157:H7اللة ــدة تعود الى هذه السـات المتحـفي الوالي مم الغذائـيـسنويا في حاالت التس

   Bach et al., 2002;  Foster et al., 2006 ) Sanderson et al., 2006 ; (.  

 حـاالت   اللة فـي  نينوى تؤكد دور وضراوة هذه الس     وقد أجريت بعض الدراسات المحلية في محافظة              

العكيدي،  العكيدي و ( التهابات المجاري البولية  و خامسة ،وتلوث مياه الشرب،   اإلسهال في األطفال دون سن ال     

  ).2011العكيدي، العكيدي و ؛ 2010 ، العكيدي  والعكيدي؛  2010

في حـاالت التـسمم      ودورهاة في تلوث اللحوم     ونتيجة لعدم وجود دراسة محلية تبين أهمية هذه السالل             

 الجراثيم المـسببة     بين من E.coli  التسمم الغذائي فقد هدف هذا البحث إلى عزل وتشخيص جرثومة            الغذائي

 ضمن عزالت هذه الجرثومة ودراسة أنماط مقاومتهـا         O157:H7للتسمم الغذائي وبيان نسبة وأهمية الساللة       

  .للمضادات الحيوية
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   وطرائق العملالمواد

  المواد   *  

  العينات   *  

ـ عينة، ولحـم م    )25(ولحم غنم      عينة،) 25(  من لحم بقر    شملت  مختلفة لحمعينة   ) 75(جمعت    رومف

 التجارب  إلجراء المحلية ووضعت في علب بالستيكية نظيفة ومعقمة وجلبت للمختبر           أألسواقمن  عينة  ) 25(

  .E. coli O 157: H 7البكتريولوجية لعزل الساللة 

                             Culture Media                                األوساط الزرعية 

   :األوساط الزرعية المجهزة تجارياً  * 

  .Nutrrient broth (HIMEDIA)       المرق المغذي   * 

  .Nutrrient agar (Oxoid)       األكار المغذي   * 

  Muller – Hinton agar (OXoid).هنتون  –أكار مولر    * 

  .MacConkey agar (HIMEDIA)  وسط ماكونكي اكار    *

  .MacConkey serbitol agar (HIMEDIA)   وسط سربيتول ماكونكي اكار    *

  .peptone water (HIMEDIA)           ببتون        ماءوسط    *

  

  Solution,  Reagents and Stains                          المحاليل والكواشف والصبغات   *

             .إلـى  اسـتنادا الصبغات المـستعملة فـي هـذا البحـث فقـد حـضرت               الكواشف و  أما المحاليل و  

Collee et al., 1996 ; Koneman et al., 2006)(   

  

  Antibiotic discsأقراص المضادات الحيوية   *

ـ         ساسية للمـضادات الحيويـة مجهـزة مـن قبـل شـركة            األقراص التي استخدمت في فحـص الح

)BIOANALYSE  LID. TURKEY (موضحة في الجدول )1.( (Mims et al., 2004).  
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  . قيد الدراسةتراكيز المضادات الحيوية المستخدمة في فحص الحساسية  أنواع و:1الجدول 

   

 المضاد الحيوي
التركيز 

قرص/مايكروغرام
Resistant  

R 
Intermediate  

I 
Sensitivity  

S  

Amikacin (AK) 30 14 ≤ 16 – 15 17 ≥ 

Chloramphenicol( C) 30 12 ≤ 17 – 13 18 ≥ 

Streptomycin (S) 10 11 ≤ 14 – 12 15 ≥ 

Tetracycline (TE) 30 14 ≤ 18 – 15 19 ≥ 

Ciprofloxacin (CIP) 5 15 ≤ 20 – 16 21 ≥ 

Rifampin(RA) 5 15 ≤ - 16 ≥ 

Gentamicin (CN) 15 12 ≤ 14 – 13 15 ≥ 

Cephalexin(CL) 30 14 ≤ 17 – 15 18 ≥ 

CX)(Cefoxitin 30 14≤ 17-15 18 ≥ 

Cefixime(CFM) 5  15 ≤ 18 – 16 19 ≥ 

  

   Antiseraاألمصال المضادة المستخدمة في التنميط المصلي     *

  -: وهيE.coli األمصال المضادة الخاصة بالتحري عن األنماط المصلية لجرثومة استخدمت 

       E. coli Antisera.O157                             . االميركية Difcoمن شركة والمجهزة 

  E. coli Antisera. H7                          .(Delost, 1997; Koneman et al., 2006)وحسب 

  

  ق العملائطر

  العزل والتشخيص

 لحم أما( ، قطع صغيرة جداًإلى قطعتو) لحم غنم  لحم بقر،(ن عينة اللحم غم م) 1( يؤخذ   :العـزل  -1

 ml ثم ننقل ،pepton water المحلول الدارئمن ) 9( ml على  في فيال حاٍووضعتو)   يؤخذ كما هورومفم

  ثم يؤخـذ منـه     3-10 تخفيف   إلى لغرض أجراء التخفيف وصوالً      ماء مقطر ) 9( ml على   الى فيال حاوٍ  ) 1(

 MacConkey(ووسط ) (MacConkey agar   وسطعلى  حاويةصة معقمة الى أطباقمل بواسطة ما )0.1(

serbitol agar (قضيب زجاجي بشكل حرفباستخدامالمتجانس  ولقحت على سطح الوسط بطريقة االنتشار   

)L( ساعة لغرض التحـري عـن جرثومـة    24م لمدة 37  بدرجة تثم حضن E.coli   مـستعمراتها وعـد 

)Stephen and Nduka, 2009.(  
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    :التشخيص -2

درست الصفات المزرعية كأول خطوة في التشخيص إذ لوحظ شكل المـستعمرات وحجمهـا ولونهـا                

)Prescott et al., 2002 ; Koneman et al., 2006 (ثم أجريت الفحوصات التشخيصية اآلتية:  

                                               Microscope examinationالفحص المجهري   *

بـصبغة كـرام،    سـاعة وصـبغت     ) 24(د تحضينها لمدة    النامية بع   رقيقة من البكتريا   أغشيةحضرت  

  ) Koneman et al., 2006( .صبغة كرام أشكال الخاليا وترتيبها وطبيعة تفاعلها مع ولوحظت

                                        Biochemical tests   الكيموحيوية الفحوصات  *

  اتـتخمر السكري وTSI   واختبار  IMVIC اختبارات  والتي شملتأجريت الفحوصات البايوكيمياوية     

  .Prescott et al., 2002) .()األرابينوز السوربيتول، مانيتول،ال الالكتوز،( 

   :التنميط المصلي  -3

 باستخدام طريقة   اللحومات   المستحصل عليها من عين     E.coliأجرى هذا االختبار لكافة عزالت جرثومة       

   E.coli antisera O157 المـضادة األمـصال  مع  Slide agglutination. التالزن على الشريحة الزجاجية
E.coli antisera H7 شركةالمجهزة من  Difco األميركية USA.  

وذلك بوضع ثالث قطرات على شريحة زجاجية نظيفة وملهبة بالنار، قطرة واحـدة للمـصل المـضاد                 

O157     وأخرى للمصل المضاد H7    الفسلجي لغرض المقارنة، ثم     الثالثة فتوضع من المحلول الملح     أما القطرة

ساعة بواسطة لوب معقم ومبرد، ويـضاف إلـى         ) 18(اخذ جزء من المستعمرات الحديثة النمو والتي بعمر         

باسـتخدام عيـدان    ، تمزج البكتريا مع المصل المـضاد و       H7 وقطرة المضاد    O157قطرة المصل المضاد    

خشبية، بعدها حركت الشريحة حركة نصف دائرية ثم لوحظ التالزن، حيث يكون الموجب قوياً واضحاً خالل                

دقيقة واحدة، ونالحظ قطرة السيطرة أيضا بعدها تكتب المصل المضاد الذي يعطي تالزنـاً موجبـاً وتكتـب                

  .)Delost,1997 ; Koneman et al., 2006. (النتيجة

  ء فحص الحساسية للمضادات الحيويةأجرا  -4

ـ مـن   عزلة  ) 22( ـل في هذه الدراسة تم أجراء فحص الحساسية          O157:H7الـساللة    E.coli ابكتري

 في فحوصات الحساسية أقراص المضادات الحيوية المصنعة من قبل شـركة            تالمعزولة من اللحوم واستخدم   

)Bioanalyse ( وتم أتباع طريقةKirby – Bauer ة والمشار إليها من قبل منظمة الـصحة العالميـة   المحور 

)2003et al., (Vandepitt التلقيح وإضافة أنبوبة اختبار حاوية على إبرة باستخدام )مـن المحلـول   3سم) 5 

 Macferland tube( الفسلجي المعقم، ضبطت كثافة المعلق الجرثومي مع أنبوبة االختبـار القياسـية   الملح

No.1 (  ة  والمحضرة من إضاف)1 (مـن  3سـم  )9.6 (إلى لباريوم  كلوريد ا %) 1( من محلول    3سم) 0.6 (%

حامض الكبريتيك، ثم نشر المعلق الجرثومي بماسحة قطنية معقمة على سطح وسط االختبار وقـد اسـتخدم                 

 لجميـع العـزالت   (Oxoid)المجهـز مـن شـركة    ) Muller – Hinton Agar( هنتون –مولر اكار وسط 
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بعـد كـل إضـافة،      ) 60(ة على سطح الطبق ثالث مرات مع تدوير الطبق بزاوية           المرضية، مررت المسح  

 المضادات الحيوية باستخدام    أقراصتم تثبيت   حضنت و دقائق ليحدث التشرب و   ) 5 - 3( لمدة   األطباقتركت  

ساعة بعدها تم قـياس قطر منطقة التـثبيط       ) 24( لمدة   ◦ م )37(ملقط معقم، حضنت األطباق بدرجة حرارة       

  ).1( قـرص ومقارنتـها مع الجدوللكل

  

  النتائج والمناقشة

 والنسبة المئوية للتلوث بهذه الجرثومـة بالنـسبة         E.coliجرثومة    للمستعمرات  اعداد  أ) 2(يوضح الجدول   

لمعظم عينات اللحـوم قيـد    لعينات اللحوم المدروسة التي أعطت نتائج موجبة للزرع الجرثومي بهذه الجرثومة

د اعـد أ ارتفـاع مـن خـالل      بصورة عامة    اًالتلوث عالي   فيها  عينات اللحوم كان   معظمشير أن   وهذا ي  الدراسة،

لمعظـم  )  مـستعمرة  300أكثر من   ( كانت أعداد المستعمرات     إذ الملوثةمستعمرات هذه الجرثومة في العينات      

تعـد   إذ،  المختلفـة   اللحـوم  في أنواع هذه الجرثومة   ل  الواسع االنتشار  وهذا يدل على   عينات اللحوم المدروسة،  

             الغنية بالبروتينـات والمعـادن والفيتامينـات وبنـسب عاليـة وبـذلك             أألغذيةاللحوم الحمراء من أهم أنواع      

ــة       ــا جرثوم ــة ومنه ــاء المجهري ــن األحي ــر م ــو الكثي ــالي لنم ــط مث ــي وس ــيE.coliفه               الت

             الرطوبة والمـواد البروتينيـة والعناصـر األخـرى،         نتيجة لتوفر  حيوانات،في أمعاء ال   طبيعية تتواجد كفلورا 

ــوان ــح الحي ــة ذب ــد عملي ــا فبع ــادة م ــوث اللحــوم ع ــداد تتل ــيبأع ــات الت ــن الميكروب ــة م               عالي

                   E.coliجرثومة وفي مقدمتها  واألمعاءمحتويات المعدة  تتواجد بالطبقة السطحية لقطع اللحوم أو تتلوث من

  .  ; Abumuhor,  2002 ;   Scotter et al ., 2000)1981مصلح ومعروف،( 

 3-10عند التخفيف ) مستعمرة 300 أكثر من -4( بين E.coli مستعمرات هذه الجرثومة   داعدأ تتباين

 نسبياً مقارنة ببقيـة أنـواع       اًروم عالي ف في اللحم الم    عدد مستعمرات  ظهر إذ م بصورة عامة،  حسب نوع اللح  

 لحم   عينات  شكلت نسبة التلوث في    في حين %) 100 ( عيناته  شكلت نسبة التلوث الكلية في     فقد األخرىاللحوم  

  .  لحم الغنم عيناتفي%) 76 (وكانت%) 80(البقر 

 صغر المساحة السطحية    إلىروم بشكل عالي جدا قد يعزى       فاللحم الم  عينات ارتفاع نسبة التلوث في      إن 

الميكروبات التي قد تتواجد فـي      ب   التلوث إلىيؤدي  وكذلك فان عملية فرم اللحم       المعرضة لنمو المايكروبي،  

ية في  كفلورا طبيع E.coli تواجد جرثومةأن كما والتي توفر ظروف مثالية لتكاثر الجراثيم فيها،) الفرم ( أداة

 الحيوان مع اللحم يؤدي الى تلـوث اللحـم بهـذه الجرثومـة     أمعاء الحيوانات فان عملية فرم قطع من    ءأمعا

بسالالتها المختلفة مشكلة    E.coli جرثومة تعد  )Barret et al., 1992 ;1978  ،الدليمي  ;1980االسود ،(

المعوية النزفية وان هذه   E.coliرثومة  سالالت جإحدى E. coli O157:H7 ةتشكل الساللصحية مهمة ولكن 

  .أيضا الحيوانات أمعاءة في الساللة تتواجد كفلورا طبيعي
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  .  من عينات اللحم قيد الدراسةE.coliجرثومة نسب عزل  :2 جدول ال

  
  نوع عينة اللحم

 رومفلحم م لحم غنم لحم بقر

 3- 10الخاليا الحية  أعداد رقم العينة 3- 10يا الحية الخال أعداد رقم العينة  3-10ةالخاليا الحي أعدادرقم العينة
 300أكثر 1 180 1 300أكثر 1
 300أكثر 2 يوجد نمو ال 2 240 2
 80 3 300أكثر  3 4 3

 300أكثر 4 250 4 280 4
 300أكثر 5 300 5 540 5
 300أكثر 6 560 6 154 6
 300أكثر 7 250 7 300أكثر  7
 300أكثر 8 300 8 300أكثر  8
 50 9 300أكثر  9 400 9

 300أكثر 10 400 10 260 10
 30 11 250 11 300أكثر  11

 210 12 يوجد نمو ال 12 370 12

13 400 13 240 13 180 
 50 14 200 14 300أكثر  14

 300أكثر 15 360 15 350 15
 180 16 40 16 يوجد نمو ال 16

 300أكثر 17 230 17 يوجد نمو ال 17
18 120 18 43 18 220 
19 450 19 66 19 150 
 300أكثر 20 يوجد نمو ال 20 يوجد نمو ال 20
21 230 21 230 21 50 
 300أكثر 22 يوجد نمو ال 22 230 22
 60 23 120 23 يوجد نمو ال 23

 300أكثر 24 يوجد نمو ال 24 122 24
 300أكثر  25 يوجد نمو ال 25 يوجد نمو ال 25

النسبة 

 المئوية

  للتلوث

 لنسبة المئويةا  80

  للتلوث

النسبة   76

 المئوية

  للتلوث

100  
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        تفـشي مـرض التهـاب القولـون النزفـي           أثنـاء  1982 مرة عـام     ألولعزلت    عالية الضراوة  دتع   

             . فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــةالمــرتبط باســتهالك همبرغــر فــي مطعــم للوجبــات الــسريعة
et al.,  2002 ;  Foster et al., 2006) Bach (  

 قيـد الدراسـة،   عينات اللحوم   ل الملوثة   O157:H7 لساللةهذه ا لعزل  ية  ئوالنسب الم ) 3(يوضح الجدول        

لكـل مـن اللحـم      %) 32( ونسبها المئوية تبعا لنوع اللحوم المختلفة فقد ظهرت بنسب           أعدادها تباينت   حيث

 هـذه    عالية نـسبيا كـون      تعد في لحم الغنم، وهذه النسب     %)24(روم ولحم البقر في حين ظهرت بنسبة        فالم

 مليـون حالـة   52 هناك حوالي أن اإلحصائيات تشير إذE.coli  ة السالالت التابعة لجرثومأكثر من الساللة

ة ــسمم غذائي بسبب السالل    حالة ت  ألف 73 الى   25 ومنها   األمريكيةتسمم غذائي سنويا في الواليات المتحدة       

 E.coli O157:H7،       حالـة   ألـف  73500 تسبب    هذه الساللة    إن األمراضكما يشير مركز السيطرة على 

كما تسبب  التسمم الغذائي      ،األمريكيةحالة سنويا في الواليات المتحدة      ) 61 ( بسببها  المختلفة يموت  إلصاباتها

 أخـرى  بكتيرية   أنواع مشتركة مع    إصاباتكما تسبب    ،همبرغرال للحوم غير المطبوخة جيدا مثل    عند تناول ا  

 E. coli  الـساللة  بأعداد قليلة مـن خاليـا  ث الهمبرغر والعصائر  تلوأنفي حالة تواجدها ويعتقد العلماء 

O157:H7    في دراسة للباحثين     ف التسممكافية الحداث   تكونGriffin and  Tauxe) 1999 ( وفـاة   أكـدت 

 ; E. coli O157:H7  Synge, 2000 ; Sanderson et al., 2006ريا ــمم ببكتــتسة الـن نتيجــكنديي

Macovei and Zurek, 2006)(.  

  

  .  E. coli O157:H7لساللة با  للعينات الملوثةالنسب المئوية :3الجدول  

  المئوية النسب العدد نوع اللحم

 32 8 بقراللحم 

 24 6 غنماللحم 

 32 8 رومفماللحم 

  

 الـذي  الـشديد  وآلم البطن المائي   اإلسهال هي   O157:H7 التي تسببها هذه الساللة      األعراض ومن أهم       

يعـرف بمتالزمـة      مـا  إلى اإلصابة دموي مصحوب بارتفاع في درجة الحرارة وتتطور         إسهال إلىيتطور  

تطـور   حيث تتكسر كريـات الـدم الحمـراء وت   HUS (Hemolytic uremic syndrome( الدموي اإلدرار

اقـل مـن     في سـن     األطفالتزداد خطورة  هذا المرض وشدته لدى        والموت  ربما   فشل كلوي و   إلى اإلصابة

  كما أن عزلها بهذه النسب العالية يتفق مع مـا )Foster et al., 2006( .لدى الكبار في السنو  خمس سنوات

محافظة نينوى  ن الخامسة في     دون س  األطفالذهبت إليه نتائج دراسات أخرى حول دورها في حاالت إسهال           

المعزولة من  E. coliعلى التوالي من بين عزالت % 21.6و % 45.1والتي شكلت فيها هذه السالالت نسب 
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، كما تبين من دراسة أخرى حول تلـوث ميـاه الـشرب فـي           )2010العكيدي،   العكيدي و (حاالت اإلسهال   

 المعزولـة والملوثـة لميـاه    E. coliعزالت   من بين %)22.7و % 47.7(محافظة نينوى أنه شكلت نسبة 

، وبالتالي فإن نتائج الدراسة الحالية ونتائج الدارسات المذكورة آنفاً تؤكد           )2010،   والعكيدي العكيدي(الشرب  

االنتشار الواسع لهذه السالالت الخطرة في محافظة نينوى في المصادر المرضية والبيئية المختلفة كما أكـدت   

على ارتفاع نسبة عزلها ضمن مسببات اإلسهال الدموي في بغداد وعليه فإن ) Shebib et al., 2003(دراسة 

 البلد األمر الذي يعكس     هذا االنتشار الواسع لهذه السالالت قد ال يقتصر على محافظة نينوى وإنما على عموم             

ال تقتـصر علـى      مشكلة صحية وبيئية مهمة مرتبطة بهذه الجرثومة خاصة وأنها تعد مشكلة عالميـة               وجود

وإنما تتعداها إلى البلدان المتقدمة فقد عزلت من المصادر المرضية المختلفة ومنهـا اإلسـهال                البلدان النامية 

 وألمانيا وغيرها وتبين أنها تنتقل عن طريق        وأيرلندا مثل كندا والواليات المتحدة      الدموي بنسب عالية في دول    

بـسبب   و); Rangel et al., 2005 Yanming et al., 2008(هـا  الغذاء والماء وبقية المشروبات الملوثـة ب 

أهميتها الصحية فقد طورت العديد من التقنيات الزرعية والمصلية والجزيئيـة التـي تهـدف إلـى عزلهـا                   

 مجموعة من األوساط الزرعية االنتخابيـة       استخدام من مصادر العزل المختلفة وأن       وتشخيصها بصورة دقيقة  

 حيث أنها ال تخمـر  Sorbitol Mocconkey agarاالهتمام البالغ بها ومن هذه األوساط لهذه الساللة يعكس 

 الذي تظهر هـذه الـساللة عليـه    E. coli O157:H7السربتول وتظهر شاحبة على هذا الوسط وكذلك وسط 

  .(Louise et al., 2003)عديمة اللون 

لمـضادات  لية  المعزولة من اللحوم المحلE.coli O157:H7 حساسية الساللة تم في هذه الدراسة تحديد      

قاومة الجرثومية والـذي يعكـس       ونسبة انتشار الم   مضاداتمدى مقاومة هذه الساللة  لل     الحيوية بهدف معرفة    

 فعالية تجاه الساللة المعزولة من اللحوم المختلفة والمـسببة          األكثر المضادات   إلى التوصل   أنكما   ،تهاخطور

  .  التطبيقية لألغراضي يعد مهما للحاالت التسمم الغذائ

 تجاه المضادات الحيوية المدروسـة حيـث   O157 :H7حساسية الساللة ) 6( )5( )4(وتوضح الجداول      

 لهذه المـضادات تبعـا لنـوع اللحـوم     O157 :H7يالحظ بصورة عامة ان هناك تباين في حساسية الساللة 

تجـاه مـضادات    %) 100(ومتهـا مطلقـة بنـسبة        الـساللة كانـت مقا     أنالمختلفة يالحظ في الجـداول      

Cefixime(CFM), Cephalexin(CL) , Rifampin(RA) للحوم المختلفة .  

ـ  فـي اللحـم الم     Gentamicin Cefoxitin, للمضادين%) 100( مقاومة بنسبة    أظهرتفي حين    روم ف

 فـي لحـم   رتأظه في حين Streptomycin, Tetracyclineللمضادين %) 75( مقاومة اقل بنسبة وأظهرت

 أظهرت مقارنة في عينات لحم الغنم التي Cefoxitin, Gentamicinللمضادين %) 87.5(البقر مقاومة بنسبة 

  .أعالهللمضادين %) 83(مقاومة اقل نسبيا 

 األكثـر  ولكن المـضادات     ،كما اختلفت في نمط حساسيتها ونسبتها للمضادات الحيوية الختالف اللحوم         

 ,Chloramphenicol اللحـوم المختلفـة كانـت المـضادات     ألنـواع دروسـة  فعالية تجـاه العـزالت الم  
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Ciprofloxacin, Amikacin بينما , لنفس المضادين%) 83.4( حساسية في لحم الغنم بنسبة أظهرت في حين

 في لحم البقر Chloramphenicol, Ciprofloxacin, Amikacin حساسية عالية ومتساوية للمضادات أظهرت

   .)1،2،3،4( كما في الصور،%)75(بنسبة و
  

 المعزولة من لحم البقر تجاه عدد من المضادات         O157:H7 E.coliلساللة   ا حساسية ومقاومة  :4الجدول  

  .الحيوية المدروسة

رقم   نوع المضاد الحيوي

AK C CIP TE CN CX S RA CL CFM العينة

1 S S S S R R S R R R 
2 R R S R S R R R R R 
3 S R S R I R R R R R 
4 S S R R R R I R R R 
5 S I S R R I R R R R 
6 S S R R I R I R R R 
7 R S S R R R R R R R 
8 S S S R R R R R R R 
% 25  25 25 87.562.587.562.5100 100 100 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .سةادرقيد الحوم عينات اللالمعزولة من  O157:H7لساللة ل المضادات الحيويةمقاومة  نسبة:1الشكل

63.5

64

64.5

65

65.5

66

66.5

67

67.5
%

ة 
وم
مقا
 لل
لية
الك

ة 
ئوي
الم

ة 
سب
الن

لحم مثروملحم غنملحم بقر

نوع اللحم
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تجاه عدد من المـضادات       المعزولة من لحم غنم    O157:H7 E.coliلساللة  احساسية ومقاومة    :5الجدول  

  .الحيوية المدروسة

رقم   نوع المضاد الحيوي

AK C CIP TE CN CX S RA CL CFM العينة

1 S S S S R R S R R R 
2 R R S R S R I R R R 
3 S R S R I I R R R R 
4 S S R R R R I R R R 
5 S I S R R R R R R R 
6 S R S R S  R R R  R R 
% 16.6  50 16.683  50 83.33 50 100 100 100 

  

تجاه عدد من المضادات     رومف المعزولة من لحم م    O157:H7 E.coliلساللة  ا حساسية ومقاومة  :6الجدول  

  .الحيوية المدروسة

  

رقم   نوع المضاد الحيوي

AK C CIP TE CN CX S RA CL CFM العينة

1 R S S R R R R R R R 
2 S I S S R R S R R R 
3 S S R I R R S R R R 
4 I I S R R R R R R R 
5 S R I R R R R R R R 
6 S S S R R R R R R R 
7 S S S R R R R R R R 
8 I I S I R R R R R R 
% 12.5  12.512.575 100 100 75 100 100 100 

  

 فقد شـكلت    أيضاوعليه فان النسبة المئوية للمقاومة بالنسبة للعزالت المدروسة تباينت تبعا لنوع اللحوم             

%) 65( في حين شكلت نسبة مقاومة اقـل         ،رومفالموالحم  لكل من لحم البقر     %) 67.5(نسبة مقاومة عالية      

   .)1(كما في الشكل في لحم الغنم 

ن العزالت المقاومة للمضادات الحيوية ولمختلف أنواع اللحوم عادة يعد بحد           أن وجود هذه النسب العالية م          

العالم خاصة في الدول النامية       مشكلة صحية خطيرة ذات آثار اقتصادية واجتماعية كبيرة في مختلف أنحاء           ذاته

فـي المجتمـع   وزيادة نسبة األمـراض  أعداد السكان  والتي تساهم عوامل كثيرة في تزايد هذه الظاهرة كازدياد  
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 ;Prosccotte et al., 2008(وانتشارها السريع وقلة الوعي الصحي واالزدياد غير المبرر والخاطئ لألدويـة  

Kapil, 2005 Watkoinson et al., 2007;.(   أن هذا التباين في نـسبة الــمقاومة لجــرثومة   كماE.coli   

دات البنسلينات التي جعلتها مقاومة لمضاβ–Lactamase    تـجاه المضـادات الحـيوية قد يعزى إلى أنزيمات

  . )Kapil, 2005 Kumer, 2003 ;( توالسيفالوسبورينا

لتصبح أكثر مقاومة وهذا مـا      هذه الجرثومة   عن وجود أنزيمات تشفر المقاومة تنتقل بين السالالت         فضالً    

ت لدى مصابين بالتهابات القناة للمضادا  E.coliفي دراسة مقاومة .  ) et al.,  Shebib 2003  ( الباحثأكده

 المقاومة المتعددة للمضادات الحيوية إذ تنتقل صـفة         انتشارالبولية نتيجة وجود بالزميد المقاومة الذي يساهم في         

    O157:H7في هـذه الـساللة  والسيما ) Yoko et al., 2005( طريق البالزميدات القابلة لالنتقال عن المقاومة

  . المجـاري البوليـة    وإصـابات  اإلسـهال  عند عزلها من مياه الشرب وحاالت        رىأخ دراسات   أكدتهوهذا ما   

  ).2011العكيدي والعكيدي، ؛2010،  والعكيديالعكيدي؛ 2010العكيدي والعكيدي، (
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

صورة  ساللة  :  1ال ساسية ال   E.coli O157:H7ح
  رومفالمعزولة من لحم الم

صورة ا ساللة :   2ل ساسية ال   E.coli O157:H7ح
  المعزولة من لحم البقر

صورة  ساللة :3ال ساسية ال   E.coli O157:H7 ح
   الغنمالمعزولة من لحم

صورة  ساللة :4ال ساسية ال   E.coli O157:H7 ح
  رومفالمعزولة من لحم م
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