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وحلیب  اإلنسان من دم المعزولة Brucella melitensisتاثیر بكتریا بادئ اللبن على بكتریا 
 êاألغنام

  یونس علي یونس  طارق زید إبراھیم
  العراق/ جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم علوم األغذیة والتقانات االحیائیة 

  
  الخالصة
وم��ن  ،االنس��ان وھ��و المض��یف النھ��ائي للبكتری��اش��ملت الدراس��ة ع��زل بكتری��ا البروس��یال م��ن 

عزل�ت ) ١(االول�ى عزل�ة  ،تم الحص�ول عل�ى ع�زلتین للبكتری�ا ،لالصابة يالحلیب الḿام المصدر الرئیس
عینة دم اḿذت من اشḿاص ظھ�رت عل�یھم اع�راض حم�ى مالط�ا واعط�ى مص�لھم نتیج�ة ) ٢٣(من بین 

عین��ة حلی��ب جمع��ت م��ن من��اطق ) ٣٧(زل��ت م��ن ع) ٢(الثانی��ة عزل��ة و ،ب��ة ف��ي اḿتب��ار الروزبنك��الموج
حول مدینة الموصل من اغنام عانت االجھاض واعط�ت امص�الھا نتیج�ة ) محویر ومنارة شبك وبرطلة(

اجریت االḿتبارات التشḿیصیة البایوكیمیائیة على كلتا العزلتین فتب�ین ان . موجبة مع اḿتبار الروزبنكال
ل�وحظ ان كلت�ا الع�زلتین ال تقاوم�ان االنḿف�اض ف�ي ق�یم . Brucella melitensisكلتاھما تابعتان للن�وع 
 وبین����ت النت����ائج ان اس����تḿدام ب����ادئ مف����رد یحت����وي عل����ى بكتری����ا ،للّ����بن )pH(االس الھی����دروجیني 

Lactobacillus bulgaricus تلط م�نḿوم L. bulgaricus و Streptococcus thermophillus  
 .S ي الل��بن مقارن��ة م��ع اس��تḿدام ب��ادئ یحت��وي عل��ىق��د اعط��ى نت��ائج م��ؤثرة عل��ى مقاوم��ة الع��زلتین ف��

thermophillus  فقط.  
  

  المقدمة
كائنات ممرضة داḿ�ل ḿلوی�ة اḿتیاری�ة تس�بب االجھ�اض  Brucellaتعد االنواع التابعة لجنس 

للحیوانات اللبونة كاالغنام والماعز واالبقار والكالب وتحدث ھذه البكتریا االص�ابة لالنس�ان ع�ن طری�ق 
یحت��وي ). ١٩٩٨ ،واḿ��رون Gilleland( وان��ات المص��ابة او تن��اول منتجاتھ��المباش��ر م��ع الحیالتم��اس ا

الحلی�ب الḿ��ام عل��ى احی��اء مجھری��ة ممرض��ة لالنس��ان یك�ون مص��درھا عل��ى االغل��ب م��ن داḿ��ل الحی��وان 
 .Bو  Brucella melitensisاالن��واع التابع��ة للج��نس ھ��ي  ،المص��اب ع��ن طری��ق الض��رع والحلی��ب

abortus  وB. suis رج م��ع الحلی��ب ف��ي اثن��اء الحل��ب ومم��ا��ḿاطر ھ��ذه  الت��ي یمك��ن ان ت��ḿیزی��د م��ن م
. )١٩٩٠، Robinson( على الضرع عند اصابة الحی�وان بھ�االبكتریا كونھا ال تعطي عالمات سریریة 

بلد في انحاء العالم اذ تسبب ھذه البكتریا االصابة لملی�ون ) ١٠٠(ینتشر مرض حمى مالطا في اكثر من 
یا عل��ى مس��توى الع��الم فمعظ��م االص��ابات تح��دث ع��ن طری��ق مزاول��ة الح��رف ḿاص��ة الت��ي ش��ḿص س��نو

  .)٢٠٠٠ ،واḿرون Izadjoo( لتعامل مع الحیوانات او منتجاتھاتستوجب ا
ان اصابة ھذه البكتری�ا للحیوان�ات الت�ي لھ�ا عالق�ة بغ�ذاء االنس�ان ال یع�د فق�ط مش�كلة اقتص�ادیة 

 لكثیر من الباحثین في معظم ال�دولمة فقد حظي المرض باھتمام اوانما ایضا یعد من مشاكل الصحة العا
)Gardner ،ام م�ن دون بس�ترة . )٢٠٠٣�ḿوقد صدرت عدة مقاالت ص�حیة تح�ذر م�ن تن�اول الحلی�ب ال

ولكن في بعض مناطق العالم وḿاصة بلدان الوطن العربي ومن ض�منھا الع�راق ینتش�ر تص�نیع منتج�ات 
ن�ازل الفالح�ین بعی�دا ع�ن الرقاب�ة الص�حیة وم�ن قب�ل اش�ḿاص غی�ر االلبان من حلیب غی�ر مبس�تر ف�ي م

مطلعین على مḿاطر االمراض التي تنتقل الى االنسان ع�ن طری�ق ھ�ذه المنتج�ات ومنھ�ا الج�بن المحل�ي 
 تل�ذا فق�د توجب� ،الذي یعد من اكثر انواع منتجات االلبان المحلیة الصنع ḿط�ورة عل�ى ص�حة المس�تھلك

ع�ن طری�ق ھ�ذه  ماھ�ذه المنتج�ات وایج�اد ط�رق الوقای�ة والح�د م�ن انتش�ارھ السیطرة الصحیة عل�ى مث�ل
المعزول�ة م�ن دم االنس�ان وحلی�ب االغن�ام  Brucellaفھدف ھذه الدراسة معرفة قدرة بكتری�ا . المنتجات

 .Lالمتك�ون م�ن بكتری�ا  المḿ�تلط على المقاومة والبقاء ف�ي منت�وج الل�بن المحض�ر باس�تḿدام ب�ادئ الل�بن
bulgaricus وبكتری���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ا  

S. thermophillus  دامḿرى باستḿفي تحضیر المنتوج الحاوي على بكتریا البروسیال بادئ منفردوا.  
  

  البحث وطرائقھمواد 

                                                           
ê  ٢٠٠٤مستل من رسالة ماجستیر للباحث األول .  
  ٢١/١١/٢٠٠٧وقبولھ     ٢٠٠٧/  ٦/  ١٣تاریخ تسلم البحث    
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األول�ى معزول�ة م�ن دم االنس�ان م�ن اص�ل  Brucella melitensisاستḿدمت عزلتان لبكتری�ا 
م�اḿوذة م�ن اغن�ام مص�ابة   عین�ة حلی�ب )٣٧(شḿص مصاب بحم�ى مالط�ا والثانی�ة معزول�ة م�ن ) ٢٣(

حول مدین�ة الموص�ل وشḿص�ت الع�زالت بحس�ب ) محویر ومنارة شبك وبرطلة(طق امن منباالجھاض 
 .Lبادئ لبن متكون م�ن بكتری�ا  ،)١٩٩٧(واḿرون  Koneman و )١٩٩٦(واḿرون  Colleeطریقة 

bulgaricus  وبكتریاS. thermophillus وع�زالت نقی�ة  ،مجھز من معمل البان الموصل ١>١ بنسبة
وس�ط اك�ار البروس�یال ووس�ط اك�ار فاری�ل  ،بق�ري حلی�ب ḿ�ام ،المستḿدمان كب�ادئلكل من كال النوعین 
  .)١٩٩٦(واḿرون  Colleeالمحور حسب طریقة 

دقیق�ة وب�رد ال�ى درج�ة ح�رارة  ٣٠م لم�دة ٨٥oاḿذ الحلیب وعومل حراریا على درجة ح�رارة 
٤٢o بكتری�ا البروس�یال وت�م تحض�یر ل�بن باض�افة ب�ادئ الل�بن من مزرعة سائلة ل% ٢.٥م ثم اضیف الیھ

 .S. salivarius subsp و L. delbreukii subsp. bulgaricusالمتك���ون م���ن بكتری���ا 
thermophillus  وبحس��ب طریق��ةKosikowiski )دام وك��ررت ا) ١٩٧٥ḿرى باس��ت��ḿلعملی��ة م��رة ا

وبع��د انتھ��اء فت��رة  ،S. thermophillus لوح��دھا واḿ��رى باس��تḿدام بكتری��ا L. bulgaricus بكتری��ا
بكتری��ا م وس��حب دورق��ان عش��وائیا وق��در ع��دد ٤oعت ال��دوارق ف��ي الثالج��ة ف��ي درج��ة التحض��ین وض��

وق�یس . )١٩٩٦(واḿ�رون  Collee وسط اكار فاریل المحور المشار الیھ ف�ي البروسیال فیھما باستḿدام
  االس الھی��������������������������������������دروجیني للعین��������������������������������������ة باس��������������������������������������تḿدام جھ��������������������������������������از

 pH-meter  ن�وعphilips  وق�درت الحموض��ة الكلی�ة كنس��بة مئوی�ة للحموض�ة الكلی��ة بطریق�ة التس��حیح
  .وكررت العملیة باوقات مḿتلفة) ١٩٨٠( AOACحسب الطریقة المذكورة في 

  
  النتائج والمناقشة

 ٦ ١٠×١٦.٥الḿ��زن ك��ان  م��دةف��ي بدای��ة  البروس��یال ان ع��دد بكتری��ا) ١(یالح��ظ م��ن الج��دول 
CFU/gm )CFU : Colony Forming Unite ( وك��ان االس الھی��دروجیني ونس��بة الحموض��ة

االس و CFU/gm ٦ ١٠× ٢١.٧) ٢(وع�دد البكتری�ا للعزل�ة ) ١(على التوالي للعزلة % ٠.٦٤ ،٤.٩٠
على التوالي وعن�د زی�ادة فت�رة الḿ�زن ل�وحظ ان ھنال�ك % ٠.٦٩ ،٤.٨٨الھیدروجیني ونسبة الحموضة 

الھی��دروجیني وارتفاع��ا ف��ي نس��بة الحموض��ة لكلت��ا انḿفاض��ا ملحوظ��ا ف��ي ع��دد بكتری��ا البروس��یال واالس 
وكان���ت ق���یم االس ) ١(س���اعة للعزل���ة  ٢٦الع���زلتین اذ ل���م یظھ���ر أي نم���و للبكتری���ا عن���د فت���رة الḿ���زن 

بینم�ا ل�م یظھ�ر نم�و للعزل�ة . عل�ى الت�والي% ٠.٩٥ ،٤.١٢المدة یني ونسبة الحموضة في ھذه الھیدروج
عل�ى الت�والي % ٠.٩٥ ،٤.٠روجیني ونسبة الحموض�ة االس الھیدساعة وسجل  ḿ٢٨زن  مدةعند ) ٢(

ان ھنالك ایضا انḿف�اض ف�ي ع�دد ) ٢(بمفردھا لوحظ من الجدول  L. bulgricusوعند استḿدام بكتریا 
 CFU/gm ٦ ١٠× ١٨) ١(ع�دد البكتری�ا للعزل�ة  الḿزن كان مدةفعند بدایة  ،الḿزن مدةالبكتریا بزیادة 

فع��دد ) ٢(ام��ا بالنس��بة للعزل��ة  ،عل��ى الت��والي% ٠.٤٤ ،٥.١٦الھی��دروجیني ونس��بة الحموض��ة  واالس
 ،٥.١١واالس الھیدروجیني ونس�بة الحموض�ة  CFU/gm ٦ ١٠× ٢٣.٧البكتریا عند بدایة الḿزن كان 

س��اعة وك��ان االس  ٢٤ ḿ��زن م��دةعن��د ) ١(ول��م یظھ��ر أي نم��و للبكتری��ا للعزل��ة  ،عل��ى الت��والي% ٠.٤٨
فل�م ) ٢(عل�ى الت�والي ام�ا بالنس�بة للعزل�ة  %٠.٩٧ ،٤.٠٥ م�دةالالھیدروجیني ونسبة الحموضة في ھذه 

 ،٣.٩٥س��اعة حی��ث ك��ان االس الھی��دروجیني ونس��بة الحموض��ة  ḿ٢٦��زن  م��دةیظھ��ر لھ��ا أي نم��و عن��د 
بمفردھ�ا ان  S. thermophillusعن�د اس�تḿدام بكتری�ا ) ٣(ویالح�ظ م�ن الج�دول . على الت�والي% ١.٠

 ḿ٤٢�زن  م�دةالتḿ�زین فل�م یظھ�ر أي نم�و للبكتری�ا عن�د  م�دةد زیادة ھنالك انḿفاضا في عدد البكتریا عن
اما بالنس�بة ) ١(على التوالي للعزلة % ٠.٩٩ ،٤.٠٣ساعة وسجل االس الھیدروجیني ونسبة الحموضة 

س�اعة حی�ث ك�ان االس الھی�دروجیني ونس�بة  ḿ٤٦�زن  م�دةفلم یظھ�ر أي نم�و للبكتری�ا عن�د ) ٢(للعزلة 
  .على التوالي% ١.٠٠ ،٤.٠٢ مدةالحموضة عند ھذه ال

ان بكتری��ا البروس���یال تق��ل مقاومتھ��ا كلم��ا ازدادت نس���بة ) ٣و  ٢و  ١(ویتض��ح م��ن الج��داول 
ان بكتری���ا ) ٢٠٠٠( Abdel-Hakiemفق���د ذك���ر  ،الحموض���ة وانḿفض���ت قیم���ة االس الھی���دروجیني

اذ تت�اثر  ،ل�بن الرائ�بالبروسیال ال تقاوم االنḿفاض في االس الھیدروجیني في منتجات االلبان وḿاصة ال
اال ان مقاوم��ة بكتری��ا البروس��یال ) ٤.٢( pHھ��ذه البكتری��ا ب��االس الھی��دروجیني الم��نḿفض ḿاص��ة عن��د 

ال�ى ) ١٩٩٩(واḿ�رون  Kulakovاذ اش�ار  حس�ب حموض�ة المنت�وج للحموضة یḿتلف من من�تج الḿ�ر
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وة النم�و وعام�ل الض�را ان مقاومة بكتریا البروسیال للحموضة تعتمد على نوع الوس�ط ومكونات�ھ وط�ور
  وتكی�������������������������������������������ف الن�������������������������������������������وع البكتی�������������������������������������������ري للحموض�������������������������������������������ة
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و  ١( للع�زلتین بكتری�ا البروس�یال ف�ي S. thermophillusو L. bulgaricusتاثیر بادئ الل�بن  :)١(جدول ال
٢(  

عدد 
  الساعات

  ٢عزلة   ١عزلة 
CFU / g الحموضة%  pH CFU / g الحموضة%  pH 

٤.٨٨  ٠.٦٩  ٦ ١٠×  ٢١.٧  ٤.٩٠  ٠.٦٤  *٦ ١٠×  ١٦.٥  ٠  
٤.٨١  ٠.٦٨  ٦ ١٠×  ١٧.٥  ٧.٨٣  ٠.٦٨  ٦ ١٠×  ١١.٠  ٢  
٤.٧٨  ٠.٧١  ٦ ١٠×  ١٢.٧  ٤.٨٠  ٠.٧٠  ٦ ١٠×  ٣.٤  ٤  
٤.٧٤  ٠.٧٤  ٦ ١٠×  ٢.٤١  ٤.٧٥  ٠.٧٦  ٦ ١٠×  ٢.٣  ٦  
٤.٦٨  ٠.٧٨  ٥ ١٠×   ٧,٧  ٤.٧١  ٠.٧٨  ٥ ١٠×  ٨.٥  ٨  
٤.٦٠  ٠.٧٧  ٥ ١٠×  ٢.١٢  ٤.٦٢  ٠.٨١  ٥ ١٠×  ١.٩  ١٠  
٤.٥٢  ٠.٨٠  ٥ ١٠×  ١.٠٠  ٤.٥٨  ٠.٨٣  ٤ ١٠×  ٧.٣  ١٢  
٤.٤٨  ٠.٨٤  ٤ ١٠×  ٢.٦٦  ٤.٥٠  ٠.٨٥  ٤ ١٠×  ٢.٠  ١٤  
٤.٤٢  ٠.٨٧  ٤ ١٠×  ١.٣١  ٤.٤١  ٠.٨٧  ٣ ١٠×  ٩.١  ١٦  
٤.٣٤  ٠.٨٨  ٣ ١٠×  ٩.٠  ٤.٣٩  ٠.٨٩  ٣ ١٠×  ٢.٩  ١٨  
٤.٢٢  ٠.٩٠  ٣ ١٠×  ٢.٢٣  ٤.٣٣  ٠.٩٢  ٣ ١٠×  ١.٧  ٢٠  
٤.١٤  ٠.٨٩  ٣ ١٠×  ١.٩٧  ٤.٢١  ٠.٩٣  ٢ ١٠×  ٩.٣  ٢٢  
٤.١١  ٠.٩٢  ٢ ١٠×  ٨.٦  ٤.١٦  ٠.٩٦  ٢ ١٠×  ٣.١  ٢٤  
٢٦  N.g**  ٤.٠٥  ٠.٩٧  ٢ ١٠×  ٣.٧  ٤.١٢  ٠.٩٥  
٢٨  N.g ٠٧. ٤  ٩٨. ٠  N.g ٤.٠  ٠.٩٥  

  N. g  :Non-growth** القراءات بواقع مكررین لكل قراءة             * 

  
  )٢و ١(على بكتریا البروسیال للعزلتین  L. bulgaricusتاثیر بكتریا البادئ   : )٢(جدول ال

عدد 
  الساعات

  ٢عزلة   ١عزلة 
CFU / g الحموضة%  pH CFU / g الحموضة%  pH 

٥.١١  ٠.٤٨  ٦ ١٠×  ٢٣.٧  ٥.١٦  ٠.٤٤  *٦ ١٠×  ١٨.٠  ٠  
٥.٠٨  ٠.٤٩  ٦ ١٠×  ١٨.٠  ٥.٠٩  ٠.٤٥  ٦ ١٠×  ١٤.٨  ٢  
٥.٠٢  ٠.٥٤  ٦ ١٠×  ١٢.٩  ٥.٠٦  ٠.٤٧  ٦ ١٠×  ٨.٦  ٤  
٤.٩٦  ٠.٥٧  ٦ ١٠×  ٨.٠  ٤.٩٦  ٠.٥٠  ٦ ١٠×  ٣.١  ٦  
٤.٩٣  ٠.٥٩  ٦ ١٠×  ٣.٤  ٤.٨٩  ٠.٥٧  ٦ ١٠×  ٢.٦  ٨  
٤.٨٦  ٠.٦٥  ٦ ١٠×  ٢.١  ٤.٧٦  ٠.٦٦  ٦ ١٠×  ١.٨  ١٠  
٤.٧٧  ٠.٧١  ٥ ١٠×  ٩.١  ٤.٦٥  ٠.٧٢  ٥ ١٠×  ٨.٧  ١٢  
٤.٦٣  ٠.٧٧  ٥ ١٠×  ٢.٣  ٤.٥٤  ٠.٧٨  ٥ ١٠×  ١.٧  ١٤  
٤.٤٨  ٠.٨٢  ٤ ١٠×  ٦.٢  ٤.٤٥  ٠.٨٤  ٤ ١٠×  ٢.٨  ١٦  
٤.٣٩  ٠.٨٥  ٤ ١٠×  ١.٨  ٤.٣٣  ٠.٨٩  ٤ ١٠×  ١.٤  ١٨  
٤.٣١  ٠.٨٩  ٣ ١٠×  ٨,٨  ٤.٢٢  ٠.٩٢  ٣ ١٠×  ١.٢  ٢٠  
٤.٢٠  ٠.٩٣  ٣ ١٠×  ٢.٣  ٤.١٤  ٠.٩٥  ٣ ١٠×  ٠.٣  ٢٢  
٢٤  **N.g ٤.٠٨  ٠.٩٨  ٣ ١٠×  ١.٠  ٤.٠٥  ٠.٩٧  
٢٦  N.g ٣.٩٨  ١.٠١  N.g ٣.٩٥  ١.٠٠  
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  L. bulgaricusان اس��تḿدام ب��ادئ متك��ون م��ن م��زیج ) ٣و  ٢و  ١( ونالح��ظ م��ن الج��داول

بمفردھا قد اعط�ى ت�اثیرات كبی�رة عل�ى ِكلت�ا  L. bulgaricusواستḿدام بكتریا  S. thermophillus و
بمفردھ�ا والس�بب ق�د یع�ود ال�ى  S. thermophillusالعزلتین في اللبن مقارنة مع تاثیر استḿدام بكتری�ا 

ِكلت��ا الع��زلتین اذ ان  ف��يالت��ي اث��رت ب��دورھا  L. bulgaricusانت��اج البكتریوس��ینات م��ن قب��ل بكتری��ا 
لوح�دھا  S. thermophillus الحموضة قد تكونت في الحاالت الثالثة ومع ھذا فقد اث�ر اس�تḿدام بكتری�ا

 S. thermophillusیعود الى ض�عف ق�درة بكتری�ا  ي ذلك قدبكتریا البروسیال بدرجة اقل والسبب ف في
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على ḿفض االس الھیدروجیني الى اق�ل م�ن مس�توى تحملھ�ا اذ انھ�ا ال تس�تطیع النم�و بص�ورة جی�دة ف�ي 
الت��ي تمت��از بقابلیتھ��ا العالی��ة عل��ى تḿمی��ر س��كر  L. bulgaricusاس ھی��دروجیني م��نḿفض مقارن��ة م��ع 

 وق����د اش����ار وانت����اج بیروكس����ید الھی����دروجین مض الالكتی����كالالكت����وز وانت����اج نس����بة عالی����ة م����ن ح����ا
Mohammed  وYounis )ال���ى ان بكتری���ا ) ١٩٩٠L. bulgaricus  لھ���ا ت���اثیر مث���بط كبی���ر عل���ى

م��ن ḿ��الل انتاجھ��ا للبكتریوس��ینات ال��ى جان��ب الت��اثیر  ھری��ة المرض��یة الت��ي توج��د ف��ي الل��بناالحی��اء المج
  .بḿفض االس الھیدروجیني

  
  )٢ و ١(على بكتریا البروسیال للعزلتین  S. thermophillusیر بكتریا البادئ تاث : )٣(جدول ال

عدد 
  الساعات

  ٢عزلة   ١عزلة 
CFU / g الحموضة%  pH CFU / g الحموضة%  pH 

٤.٩٣  ٠.٥٩  ٦ ١٠×  ٣٢  ٥.١٠  ٠.٥٣  * ٦ ١٠×  ٢٠.٠  ٠  
٤.٩١  ٠.٦٣  ٦ ١٠×  ٢٦.٣  ٤.٩٢  ٠.٦١  ٦ ١٠×  ١٥.٤  ٢  
٤.٨٥  ٠.٦٥  ٦ ١٠×  ١٩.٨  ٤.٨٧  ٠.٦٦  ٦ ١٠×  ١٠.٢  ٤  
٤.٧٩  ٠.٦٩  ٦ ١٠× ١٧.١  ٤.٨٠  ٠.٦٥  ٦ ١٠×  ٣.٤  ٦  
٤.٧٨  ٠.٧٠  ٦ ١٠×  ١١.٦  ٤.٧٣  ٠.٧٠  ٦ ١٠×  ٢.٨  ٨  
٤.٦٧  ٠.٧٣  ٦ ١٠×  ٣.٨  ٤.٧٦  ٠.٧٢  ٦ ١٠×  ٢,٢  ١٠  
٤.٥٨  ٠.٧٨  ٦ ١٠×  ٢.٤١  ٤.٦٨  ٠.٧٧  ٦ ١٠×  ١.٦  ١٢  
٤.٤٣  ٠.٨١  ٦ ١٠×  ١.٦١  ٤.٥٨  ٠.٧٨  ٥ ١٠×  ٨.٩  ١٤  
٤.٣١  ٠.٨٧  ٥ ١٠×  ٥.٤  ٤.٤٩  ٠.٨٥  ٥ ١٠×  ٢.٦  ١٦  
٤.٢٣  ٠.٨٥  ٥ ١٠×  ٢.٩  ٤.٤٠  ٠.٨٧  ٥ ١٠×  ٢,٢  ١٨  
٤.٢٠  ٠.٨٨  ٥ ١٠×  ٢.٣  ٤.٣٣  ٠.٨٨  ٥ ١٠×  ١.٤  ٢٠  
٤.١٨  ٠.٩٠  ٥ ١٠×  ١.٧  ٤.٢٦  ٠.٨٨  ٥ ١٠×  ١.٠  ٢٢  
٤.١١  ٠.٩١  ٤ ١٠×  ٩.٩  ٤.٢٢  ٠.٩٠  ٤ ١٠×  ٤.٢  ٢٤  
٤.٠٩  ٠.٩٤  ٤ ١٠×  ٣.٧  ٤.١٩  ٠.٩٢  ٤ ١٠×  ٢.٩  ٢٦  
٤.٠٨  ٠.٩٥  ٤ ١٠×  ٢.١  ٤.١٥  ٠.٩٤  ٤ ١٠×  ٢.١  ٢٨  
٤.٠٩  ٠.٩٥  ٤ ١٠×  ١.٥  ٤.١٣  ٠.٩٦  ٤ ١٠×  ١.٦  ٣٠  
٤.٠٦  ٠.٩٧  ٤ ١٠×  ١.٠  ٤.١٠  ٠.٩٥  ٣ ١٠×  ٩.١  ٣٢  
٤.٠٥  ٠.٩٨  ٣ ١٠×  ٤.٥  ٤.١١  ٠.٩٥  ٣ ١٠×  ٣.٥  ٣٤  
٤.٠٥  ٠.٩٦  ٣ ١٠×  ٢.٨  ٤.٠٨  ٠.٩٨  ٣ ١٠×  ٢.١  ٣٦  
٤.٠٣  ٠.٩٧  ٣ ١٠×  ٢.٤  ٤.٠٤  ٠.٩٧  ٣ ١٠×  ١.٥  ٣٨  
٤.١٠  ٠.٩٨  ٣ ١٠×  ١.٨  ٤.٠٥  ٠.٩٩  ٣ ١٠×  ٠.٦  ٤٠  
٤٢  **N.g ٤.٠٨  ٠.٩٨  ٣ ١٠×  ١.٢  ٤.٠٣  ٠.٩٩  
٤٤  N.g ٤.٠٦  ٠.٩٨  ٣ ١٠×  ٠.٥  ٤.٠٠  ١.٠٠  
٤٦  N.g ٤.٠٠  ١.٠٢  N.g ٤.٠٢  ١.٠٠  
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EFFECT OF YOGHART STARTER ON BRUCELLA MELITNISIS  
ISOLATED FROM HUMAN BLOOD AND SHEEP MILK 
Tarik Zaid  Ibraheem Younis Ali younis 

Food Sci. and Biotech. Dept., College of Agric. and Foresty, Mosul Univ., Iraq  
 

ABSTRACT 
Brucella spp. causes Malta fever a zoonotic disease that can be 

transmitted to human by consumption of raw milk and unpasteurized dairy 
products like soft cheese, whose production is wide spread in Iraq. Because of 
the harm of this disease on public health and the difficulty of treatment; 
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therefore this study included the isolation of Brucella from human (final host) 
and raw milk (the main source of infection). Two isolates were obtained, 
isolate (1) was isolated from (23) blood speciemens taken from patients showed 
clinical findings of malta fever and their serum gave high agglutination titer in 
Rose Bengal Test, the second isolate (2) was isolated from (37) milk sample 
collected from regions (Mahweer, Manarat Shabbak and Bartillah) from sheep 
suffered from abortion and their serum gave positive results with Rose Bengal 
Test. After the diagnostic biochemical tests were done, we found that as aresult 
these two isolates belong to the species Brucella melitensis. It has also been 
found that both isolates didn’t withstand the decreasing of pH in yoghurt, the 
results also showed the use of starter bacteria Lactobacillus delbreukii subsp. 
bulgaricus alone or with the combination of L. delbreukii subsp. bulgaricus 
with Streptococcus thermophilus gave effective results on the resistance of 
these two isolates in yogurt as compared to the use of S. thermophillus alone.  
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