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ولة من دم االنسان المعزBrucella melitensisكلورید الصودیوم ودرجة الحرارة على بكتریا تأثیر
وحلیب االغنام

طارق زید ابراھیمیونس علي یونس
العراق/ جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم علوم االغذیة والتقانات االحیائیة 

الخالصة
 ،

) ٢٣() ١(الى ولتم الحصول على عزلتین للبكتریا األ.المصدر الرئیسي لالصابة
، مصلھم نتیجة موجبة في اختبار الروزبنكالأعطىدم اشخاص ظھرت علیھم اعراض حمى مالطا و

)() ٣٧(عز) ٢(عزلة 
ت.أعطت

Brucellaالبایوكیمو
melitensis .

، ١٣بعد مرور ) ١(، م٤oوتخزینھ في درجة حرارة %٧.٥و٥ینتركیزالالطعام ب
محلول اللى غمعاً ١٣، ١٧) ٢(، ١١

أي %٢.٥%٧.٥و ٥ملحي ال
م ٥٠oكماوجودھما في الجبن

وب، دقیقة٣٠م لمدة ٦٠oدقیقة ودرجة حرارة ٦٠لمدة 
اومة كلتا تأثیرأعطىالملحیة ودرجات الحرارة المرتفعة في معاملة كلتا العزلتین في الجبن قد  لى مق بطا ع ا مث

 ،٢.٥%
درجة حرارة أدىن عند وجود عامل الحرارة فقد العزلتین في الجب ام  تخد و ٥٠o٢.٥اس

ام حرارة أدىكما ،١٠و٢٠و٢٠إلى%٧.٥و ٥ تخد اس
٦٠o على التواليدقائق٥و ١٠و ١٠قتل كلتا العزلتین خالل فترةإلىم مع غمر الجبن في نفس التراكیز.

المقدمة
Brucellaceae

2 Proteobacteria)Gandara
أنواعال سبعة .)٢٠٠٣، آخرونوMadiganو ٢٠٠١، وآخرون

ادا على األنواعولللمضیف األ اعتم
ھيBrucellaالتابعة لجنس نواعاأل.)٢٠٠٧، آخرونوBillard(ي الذي تسبب لھ االصابة ولالمضیف األ

B. melitensisB. abortusق
.Bو  suisB. canisB. ovis
.Bو  neotomae یصیب جرذان الخشب)Fernandez – Lagoالنوعفضالً عن.)٢٠٠١، آخرونوB.

maris یصیب اللبائن البحریة الذي)Brickerاصابة االنسان ببكتإن.)٢٠٠٠، آخرونو
لصحة . كل ا ا مش

)WHO (World Health
OrganizationFood and Agriculture Organization (FAO)لما

و) ٢٠٠١، آخرونوSoker(تأثیرالمرض 

اوربا مأجزاءأیضاً وینتشر  وقد ) ٢٠٠٣، Nimri(ن 
Abtahi٢٠٠٤(و ( ،

مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني
٤/٦/٢٠٠٩وقبولھ ١٦/٢/٢٠٠٩تاریخ تسلم البحث  
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في كماشخص١٠٠٠٠٠لكل ٢٠٠ة وبین كما في الوالیات المتحد٠.٠١من أقلفھي تتراوح ما بین نسبة 
 ،Corbel)أن) ١٩٩٧

إلىإن.بكثیر من ھذه النسب المذكورةأعلى
.Bالنوع ، )١٩٩٥، Benenson(في الف ختفضال عن االالخدمات الصحیة والثقافیة 

melitensis ًنواعمن بین األاالكثر انتشارا)Center
for Food security and Public health ،٢٠٠٣ (

إلىلوحظفقد)Zoonosis(والحیوان 
الطرق البدائیة في تربیة المواشي واستخدام حلیبھا غیر المبستر في صناعة الجبن واالحتكاك المباشر مع ھذه 

بحث , ) ٢٠٠١، آخرونوShehata(الحیوانات اثناء حدوث الوالدات وقلة الوعي الصحي  ال
املة B. melitensisنوع بكتریا البروسیالبغمر الجبن تأثیرمعرفة ھو  لمع ا

.بدرجات الحراریة والمعاملة بكال العاملین معا

ھوطرائقالبحث المواد 
دم منمعزولةىولاألBrucella melitensisتم الحصول على عزلتین لبكتریا : الكائن المجھري 

معزولة )٢عزلة (والثانیة معزولة من حلیب اغنام اصیبت باالجھاض )١عزلة (انسان مصاب بحمى مالطا 
Alton آخرون .)١٩٩٦(آخرونوColleeو)١٩٨٨(و

حصول ٤٨لمدة م٣٧oوسط مرق البروسیال وحضن على درجة حرارة فيكل من العزلتین تلقح ل اعة ل س
.وسیالللحصول على جبن ملقح ببكتریا البر.على مزارع بكتیریة یمكن استخدامھا الحقا

قمة % ٢.٥بنسبة المبستر الحلیب إلىتم اضافة المزارع السائلة لبكتریا البروسیال  وف مع حت ظر ت
بقري 

Christoin Hanson وبحسب طریقةKosikowiski)قطع الجبن المحضر الحاوي على بكتریا ، )١٩٧٥
٢قطع مكعبة طول ضلعھا إلىتحت ظروف معقمة البروسیال 

لزرع من)١٩٩١(بكتریا البروسیال فیھا بعمل التخافیف بحسب طریقة كورجي وا
لمدة م١٣٧oبسحب 

:علیھا التجارب التالیةأجرير ثم ي في عینة الجبن المحضولساعة لمعرفة العدد األ٤٨
ت دوارق مخروطیة أخذ:سیال في الجبنالغمر بتراكیز مختلفة من كلورید الصودیوم على بكتریا البروتأثیر
٧.٥و ٥و ٢.٥و ١و ٠.٨٥مل من٥٠مل تحتوي على١٠٠سعة 
١٠قطع جبن خمسة% 

أطباقأجريوبروسیال وأخذت عینة من كل دورق الحاویة على بكتریا ال
إلىالدوارق ثم ١٣يولالعدد األالمحور لتقدیرآكارفاریلعلى وسط 

.الحیةساعة لتقدیر عدد بكتریا البروسیال٢٤العینات والزرع كل أخذالثالجة وكررت عملیة 
أخذ:بروسیال في الجبنة على بكتریا الدرجة الحرارتأثیر

إلىقطعة جبن تحت ظروف معقمة ونقلت بعد ذلك 
إلىإلى

١٠
.المحورآكارفاریلحاویة على وسط أطباقالتخافیف والزرع على 

:تأثیر
١٠٠ووزعت المحالیل على دوارق سعة % ٧.٥و ٥و ٢.٥حضرت تراكیز مختلفة من كلورید الصودیوم 

إلى

إلىارة حرارة المركز بعد وصول درجة الحر
تخذأبعدھا .دقیقة٦٠دقائق ولمدة ١٠تركیز كل 

محورالحاویة على وسط طباقفي العینة بعمل التخافیف والزرع على األ ل نكن ا ار د واستخدم اختب
.في مقارنة النتائج)١٩٥٥(عدد المدى المت

النتائج والمناقشة
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٢و ١یوضح الجدولین :الغمر بتراكیز مختلفة من كلورید الصودیوم على بكتریا البروسیال في الجبنتأثیر
٢و ١

لم یعطِ % ٢.٥عاملة الجبن بالغمر في محلول محلي بتركیز فلوحظ ان م
٠.٨٥ %

١على كال العزلتین اذ ی% ٥في حین اثر الغمر بتركیز ملحي ، ي االعتیاديملحالمحلول ال
لغمر اً ١٣بعد ١ان معاملة الجبن بھذا التركیز قد قضى على وجود العزلة  ا

لخزناً یوم١١بعد مرور ١حیث لم یظھر أي نمو للعزلة أعلى% ٧.٥بالتركیز  ان ٢، من ا
١٢مقابل ، یوم من الخزن١٧بعد ٢قد قضى على العزلة % ٥ینتركیزالالغمر بمحلول ب

، %٧.٥بمحلول ملحي بتركیز 
أعطتقد % ٧.٥و ٥بالغمر بمحلول ملحي بتركیز البروسیال

ذي ذكر ان ) ١٩٩٤(آخرونوAbdel-Hakiem.البروسیال في الجبن ل وا
.Bبكتریا  melitensis٢٥% ٧.٥و ٥

افة االختالف في طریقة اإلى، والسبب قد یعود یوم من حفظ الجبن في الثالجة
بان B. melitensisإلىالملح 

.اذا ما تم لھ المجال باالنتشار في الوسط المضاف الیھاً الفعل المؤثر لكلورید الصودیوم یكون كبیر
٢و ١
% ٧.٥و ٢٥و١

 .
.لماء المقطر مقارنة مع اذابتھ في وسط كالحلیباالحیاء المجھریة المرضیة عند اذابتھ با

لجبنفي) ١(تأثیر: ) ١(جدول ال ا
CUF/غم.

الزمن 
)یوم(

(%)كلورید الصودیوم
٠.٨٥٢.٥٥٧.٥

١٠٥× ١٠٥١٢٥× ١٠٥١٢٩× ١١٨*١٠٥× ١٢٣صفر

١٠٥× ١٠٥٤١× ١٠٥٦٧× ١٠٥١١٥× ١١٢٤

١٠٤× ١٠٤٢١٩× ١٠٥٢٨١× ١٠٥١٠٩× ٢١٢٦

١٠٤× ١٠٤١٣٠× ١٠٥٢٠٠× ١٠٥١١٧× ٣١٢٠

١٠٤× ١٠٤٨١× ١٠٥١٧٠× ١٠٥١١٣× ٤١٢٢

١٠٤× ١٠٤٣١× ١٠٥١١٢× ١٠٥٩٨× ٥١٢٠

١٠٣× ١٠٣٢٥٦× ١٠٥٢٤٣× ١٠٥٨٨× ٦١٢٤

١٠٣× ١٠٣١٦٣× ١٠٥١٧٥× ١٠٥٨٥× ٧١١٩

١٠٣× ١٠٣٧٥× ١٠٥٨٧× ١٠٥٨٦× ٨١١٦

١٠٢× ١٠٣١١٥× ١٠٥٣٩× ١٠٥٨٤× ٩١١٨

١٠١× ١٠٢٧٥× ١٠٥١٢٨× ١٠٥٨٣× ١٠١٢١

١٠٢× ١٠٥٦٦× ١٠٥٨٥× ١١١١٦**N.g
١٠١× ١٠٥٣٠× ١٠٥٨٥× ١٢١١٥N.g
١٠٥× ١٠٥٨١× ١٣١٢٢N.gN.g

N.g :Non-growth** القراءات بواقع مكررین لكل قراءة                       * 
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) ٢(الغمر بتراكیز مختلفة من كلورید الصودیوم على بكتریا البروسیال العزلة تأثیر: ) ٢(جدول ال
CUF/غم.

الزمن 
)یوم(

(%)ورید الصودیومكل
٠.٨٥٢.٥٥٧.٥

١٠٥× ١٠٥١٧١× ١٠٥١٦٤× ١٨٠*١٠٥× ١٧٥صفر

١٠٥× ١٠٥٥٢× ١٠٥١٢٠× ١٠٥١٧٨× ١١٧٢

١٠٤× ١٠٥٢١١× ١٠٥٨٤× ١٠٥١٦٨× ٢١٧٠

١٠٤× ١٠٥١٣٠× ١٠٥٣١× ١٠٥١٦٧× ٣١٧١

١٠٤× ١٠٤٩٦× ١٠٥١٨٤× ١٠٥١٦٥× ٤١٧٥

١٠٤× ١٠٤٤٣× ١٠٥١٦٢× ١٠٥١٥٨× ٥١٧٣

١٠٣× ١٠٤٢٧٣× ١٠٥١٤١× ١٠٥١٥٥× ٦١٧٣

١٠٣× ١٠٤١٦١× ١٠٥١١٣× ١٠٥١٥٠× ٧١٦٩

١٠٣× ١٠٤٨٤× ١٠٥٢٨× ١٠٥١٥٣× ٨١٦٥

١٠٣× ١٠٤٣٢× ١٠٥٦٧× ١٠٥١٤٨× ٩١٦٨

١٠٢× ١٠٣١١٢× ١٠٥٢١١× ١٠٥١٤٨× ١٠١٧٠

١٠٢× ١٠٣٥١× ١٠٥١٧٦× ١٠٥١٤٦× ١١١٦٦

١٠١× ١٠٣٩٧× ١٠٥١٠٠× ١٠٥١٤٥× ١٢١٦٧

١٠٣× ١٠٥٥٤× ١٠٥١٤٣× ١٣١٦٤**N.g
١٠٢× ١٠٥١٥٨× ١٠٥١٤٢× ١٤١٦٧N.g
١٠٢× ١٠٥٧١× ١٠٥١٤٠× ١٥١٦٠N.g
١٠١× ١٠٥٣٤× ١٠٥١٣٨× ١٦١٦١N.g
١٠٥× ١٠٥١٣٥× ١٧١٦٠N.gN.g

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

درجة الحرارة تأثیر١یوضح الشكل :في الجبن) ٢و ١(درجة الحرارة على بكتریا البروسیال العزلة تأثیر
لجبن ٦٠oو ٥٠و ٣٧في الجبن عند استخدام ثالث معامالت حراریة مختلفة ١لة على العز لة ا م فعند معام

٥٠o٦٠ ،
الشكل ان ، م٣٧oحرارة  من 

عزلة ٦٠oاستخدام درجة الحرارة  ل لى ا اثر ع ١٣٠م قد 
.بدء المعاملةدقیقة من

على ٢٢٢
لمدة ٢٥٠oھر أي نمو للعزلة عددھا عند معاملة السیطرة بینما لم یظ وقد ، ٦٠م 

ارتفاع ٢، ١ویمكن المالحظة من الشكلین ، دقیقة٣٠م الھالك في زمن قدره ٦٠oسببت معاملتھا بدرجة  ان 
لالزم لقتلأعلىدرجة الحرارة سبب انخفاض في عدد البكتریا فكلما كانت درجة حرارة المعاملة  قت ا لو ان ا ك

.أقلكلتا العزلتین 
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٤٠-٢٠إن) ١٩٩٤(آخرونوJohnوبین 
o٣٧ودرجة الحرارة المثلى لھا ھي ، مoأشاروقد ، مCollee١٩٩٦(آخرونو (

o ٦٠
، دقائق١٠

ونو Ayres
)١٩٨٠ (

البروسیال 

٦١oم ،
.Bبكتریا 

melitensis
٦٠ ،

٣.٥١.٦٠.٥ ٨٠، ٧٥، ٧٠، ٦٥، ٦٢o

٤ ٢٢١٢و 
.)١٩٩١،آخرونوJohnson(التوالي

 ، ، ،
، Nicoletti(الخرى ، ، والتغذیة، الوسط
٢و ١لذا فعند مالحظة النتائج المذكورة في الشكلین .)١٩٨٠

.م للقضاء على ھذه البكتریا٦٠oحرارة اذ تطلّب زیادة زمن المعاملة عند درجة ، لھما البعض من الحمایة

) في الجبن الشكل (1) تاثیر درجة الحرارة على بكتریا البروسیال للعزلة ( 1
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)  في الجبن الشكل (2) تاثیر درجة الحرارة على بكتریا البروسیال للعزلة ( 2
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و ١(بمحالیل المشترك لكل من الحرارة والغمر تأثیرال
لجبن اذ ١تأثیر٣یوضح الجدول :في الجبن) ٢ في ا

٥٠o ھ
% ٥و ٢.٥البروسیال في الجبن فاستخدامھا مع الغمر بمحلول ملحي بتركیز 

٢٠٠.٨٥ %
م ٥٠o، غم/١٠٦CFU× ٦٤دقیقة٢٠م عند نفس الفترة ٣٧oودرجة حرارة 

، دقائق١٠إلىأدى% ٧.٥مع الغمر بمحلول ملحي بتركیز 
.غم/١٠٦CFU× ٧٠عند نفس الفترة في عینة السیطرة ١خالیا العزلة 

لغمر في محالم م٦٠oوفي حالة استخدام درجة حرارة  % ٥و ٢.٥ع ا
٥بعد مرور ١، قائقد١٠بعد مرور ١

٧.٥ %
.غم/١٠٦CFU× ٦١عدد البكتریا 

نالحظ ان ، ٤٢دول  اذا 
على قد اثر% ٧.٥و ٥و ٢.٥غمر الجبن بمحالیل ملحیة بتركیزم مع٥٠oاستخدام درجة الحرارة 

والغمر بتركیز م ٥٠oدقیقة عند استخدام درجة حرارة ٢٠فلم یظھر أي نمو للعزلة بعد مرور فترة ٢العزلة 
% ٥و ٢.٥ملحي 

١٠بعد مرور % ٧.٥بتركیز 
استخدام أیضاً ویالحظ ، لى التواليعغم/١٠٦CFU× ١٦٣و ١٠٦×١٧١دقیقة ٢٠و ١٠فترة عند ان 

نة مع ١٠إلىأدىقد % ٥و ٢.٥م مع الغمر بمحلول ٦٠oدرجة الحرارة  قار ائق م دق
، غم/١٠٦CFU× ١٧١)٢(عینة السیطرة التي ظھر فیھا عدد الخالیا للعزلة 

٦٠o٥بعد مرور ٢% ٧.٥
.في نفس الفترةغم/١٠٦CFU× ١٥٨المعاملة مقارنة مع معاملة السیطرة التي كان عدد البكتریا فیھا 

أعطى)٤و ٣(یالحظ من الجدولین 
نالحظ ان ، علىأكثرنتائج مؤثرة و

تأثیرھنالك 
.اھمه على كلتا العزلتین بارتفاع احد ھذین العاملین او كألتأثیرزداد في ا

) ١(: ) ٣(جدول ال
)غم/بكتریا(



ISSN 1815(مجلة زراعة الرافدین – 316X( المجلد)٢٠١٠) ١(العدد ) ٣٨

ت 
وق

ال
)

یقة
دق

(

المعاملة بدرجة (%)تركیز كلورید الصودیوم 
٣٧oم وبتركیز

٠.٨٥ملح
م٦٠oالمعاملة بدرجة حرارة م٥٠oدرجة حرارة 

٢.٥٥٧.٥٢.٥٥٧.٥

٣١٠×٨٥ز٤١٠×٤٣ز*٤١٠×٨٩صفر
ب ج د٦١٠×٦٣ز١١٠×٣٣ز٢١٠×٢٢١ز٢١٠×٢٦٠ز

١١٠×٣٣ز٣١٠×٢٠١ز٣١٠×٥٢٧٢
ج د ھـ٦١٠×N.g٦١**ز١١٠×٣٥ز١١٠×٨٩ز

أ٦١٠×N.gN.gN.gN.g٧٠ز٣١٠×١٠٠ز٢١٠×١٠٢٠٠
د ھـ و٦١٠×N.gN.gN.gN.g٥٨ز١١٠×٦٠ز٢١٠×١٥٣٨
٢٠N.gN.gN.gN.gN.gN.gأ ب ج٦١٠×٦٤
٢٥N.gN.gN.gN.gN.gN.gج د ھـ٦١٠×٦٠
٣٠N.gN.gN.gN.gN.gN.gو٦١٠×٥٣
٣٥N.gN.gN.gN.gN.gN.gھـ و٦١٠×٥٧
٤٠N.gN.gN.gN.gN.gN.gب ج د٦١٠×٦٣
٤٥N.gN.gN.gN.gN.gN.gج د ھـ٦١٠×٦٠
٥٠N.gN.gN.gN.gN.gN.gج د ھـ٦١٠×٦١
٥٥N.gN.gN.gN.gN.gN.gأ ب٦١٠×٦٨
٦٠N.gN.gN.gN.gN.gN.gأ ب٦١٠×٦٧

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

٤و٢٣و ١
% ٧.٥و ٥الملحیة 

% ٢.٥على البكتریا في الجبن، في حین ظھر للغمر بمحلول ملحي بتركیز 
. خدامھ بمفردهعامل الحرارة بعد ان كان تأثیر ھذا التركیز معدوما على كلتا العزلتین عند است

) ٢(: ) ٤(جدول ال
)غم/بكتریا(

ت 
وق

ال )
یقة

دق
(

م ٣٧oالمعاملة بدرجة (%)تركیز كلورید الصودیوم 
٠.٨٥ملحوبتركیز م٦٠oالمعاملة بدرجة حرارة م٥٠oدرجة حرارة 

٢.٥٥٧.٥٢.٥٥٧.٥

٤١٠×٩٣ي*٤١٠×١١٧صفر
ھـ و ز٦١٠×١٦٠ي١١٠×١٢٢ي٢١٠×٥٠ي٢١٠×١٨٠ي٢١٠×٢٠٨ي

٣١٠×٨٦ي٣١٠×٥١٨٤
و ز ح٦١٠×N.g١٥٨**ي١١٠×٣٤ي١١٠×٤٤ي١١٠×٥١ي

٢١٠×٤٠ي٢١٠×١٠٦٥
أ ب٦١٠×N.gN.gN.gN.g١٧١ي

١١٠×٣٣ي١١٠×١٥٣٩
د ھـج٦١٠×N.gN.gN.gN.g١٦٥ي

٢٠N.gN.gN.gN.gN.gN.gج د ھـ و٦١٠×١٦٣
٢٥N.gN.gN.gN.gN.gN.gب ج د٦١٠×١٦٧
٣٠N.gN.gN.gN.gN.gN.gو ز ح٦١٠×١٥٨
٣٥N.gN.gN.gN.gN.gN.gج د ھـ٦١٠×١٦٤
٤٠N.gN.gN.gN.gN.gN.gز ح٦١٠×١٥٧
٤٥N.gN.gN.gN.gN.gN.gھـ و زد ٦١٠×١٦٢
٥٠N.gN.gN.gN.gN.gN.gأ٦١٠×١٧٥
٥٥N.gN.gN.gN.gN.gN.gب ج٦١٠×١٦٨
٦٠N.gN.gN.gN.gN.gN.gح ط٦١٠×١٥٤

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

٥٠oإلىأدى
٤و٣، دقیقة٦٠الجبن خالل 

٢٠و ٢٠كانت % ٧.٥و ٥و ٢.٥
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، ان ھنالك اختصارا في الوقت الالزم للقتلدقائق على التوالي أي ١٠و 
) ١٩٩٤(آخرونوAbdel-Hakiemفقد  ذكر.م مع نفس التراكیز الملحیة٦٠oالحرارة 

% ١٠و٧.٥و ٥
ى ول

و ١٥و ١٥یوما على التوالي وفي الثانیة قاومت ھذه البكتریا لمدة ٢٢و ٢٥و ٢٥قاومت ھذه البكتریا لمدة 
.ایام على التوالي٨

أقلمعنوي على البكتریا في وقت تأثیرظھور إلىأدى
.لذا استخدامھا كطریقة فعالة في معاملة الجبن المحلي للقضاء على البكتریا البروسیال فیھ، السیطرة

EFFECT OF SODIUM CHLORID AND TEMPERATURE ON ISOLATED
Brucella melitensis FROM HUMAN BLOOD AND SHEEP MILK

Younis Ali Younis Tariq Zaid Ibraheem
Food Sci. and Biotech. Dept., College of Agric. And Foresty, Mosul Univ., Iraq.

ABSTRACT
Brucella melitensis was isolated from human which is the final host for this

bacteria and from sheep milk, the main sourse of infection. Two isolates were
obtained; isolate (1) from 23 blood speciemens taken from patients showed clinical
findings of malta fever which their serum gave high agglutination titer in Rose
Bengal Test, isolate (2) was isolated from 37 milk sample collected from (Mahweer,
Manarat Shabbak and Bartillah) from sheep which suffered from abortion and their
serum gave positive results with Rose Bengal Test. After the diagnostic biochemical
tests, we found that these two isolates belonged to the species B. melitensis. Both
isolates were cured in soft white cheese when flooded in a salt solution at
concentrations 5 and 7.5 % and stored at 4 oC. No growth of isolate (1) was
observed after 13, 11 days respectively, also no growth of isolate (2) was observed
after 17, 13 days when flooded with a salt solution at concentrations 5 , 7.5 %,
respectively , but there was no effect of the concentration 2.5 % on the resistant of
both isolates in cheese. Both isolates were cured from soft white cheese when
exposed to 50 oC for 60 minutes and 60 oC for 30 minutes. The study showed that
the combination use of flooding with salt solution and high temperature in results
treatment of both isolates in cheese has given an inhibitory effect on both isolates
resistance in a short time when compared with the use of each factor alone. The
concentration 2.5 % showed an effect on both isolates in cheese when combined
with the temperature factor. The use of 50 oC with flooding with salt concentrations
2.5 , 5 , 7.5 % led to cure both isolates after 20 , 20, 10 minutes, respectively , and
when 60 oC was used with the same concentrations above also led to cure both
isolates at 10 , 10 , 5 minutes respectively.
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