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  البكتریا المكونة  للسبورات المعزولة من الحلیب المعقم في معمل ألبان الموصل
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  العراق/ جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم علوم األغذیة
  

  الخالصة
أُجریϐت ھϐϐذه الدراسϐϐة للكشϐϐف عϐن البكتریϐϐا المكونϐϐة للسϐϐبورات التϐي تكϐϐون فϐϐي الغالϐϐب البكتریϐϐا 

عزلϐة مϐن الحلیϐب المعقϐم  ٤٦الرئیسیة في الحلیب المعقم والتي قد تسبب تلف الحلیب حیϐث أمكϐن عϐزل 
وقϐϐد تϐϐم ). وز وأب وأیلϐϐول وتشϐرین األولتمϐϐ(المنϐتج فϐϐي معمϐل ألبϐϐان الموصϐϐل خϐالل مϐϐدة أربعϐϐة أشϐھر 
 ,B.licheniformisالتϐي شϐملت   Bacillusتشخیص ھذه البكتریا والتϐي كانϐت جمیعھϐا تعϐود للجϐنس 

B.circulans, B.subtilis  اϐϐϐϐϐϐوالبكتریB.megaterium  اϐϐϐϐϐϐب توزیعھϐϐϐϐϐϐان نسϐϐϐϐϐϐي كϐϐϐϐϐϐ٥٢والت 
أسϐابیع  ٤التخϐزین لمϐدة  وعنϐد دراسϐة تϐأثیر عملیϐة.من مجموع العزالت ، على التϐوالي% ٩و١٥و٢٤و

ْم علϐϐى العϐϐدد الكلϐϐي للسϐϐبورات وعلϐϐى نسϐϐبة القنϐϐاني التالفϐϐة مϐϐن الحلیϐϐب المعقϐϐم لϐϐوحظ أن عϐϐدد ٣٥علϐϐى 
مϐل ولϐوحظ أیضϐاً تلϐف نسϐبة /سϐبور ٩٧-٣السبورات إزداد مϐع زیϐادة مϐدة التخϐزین وتϐراوح العϐدد بϐین 

% ٥أعقبھϐا تلϐف % ٥الϐث مϐن آب عالیة مϐن الحلیϐب المخϐزن حیϐث بلغϐت نسϐبة التلϐف فϐي األسϐبوع الث
والتي حدثت في األسبوع الرابϐع % ١٠إضافیة في األسبوع الرابع أما في شھر أیلول فكانت نسبة التلف 

. فقϐϐط أمϐϐا شϐϐھري تمϐϐوز وتشϐϐرین األول فلϐϐم یحصϐϐل تلϐϐف یحصϐϐل تلϐϐف للحلیϐϐب خϐϐالل فتϐϐرات التخϐϐزین
وھϐϐذا یؤكϐϐد أن % ٠0٢٣-┟٠0١ حموضϐة الحلیϐϐب لϐϐم تتϐأثر خϐϐالل فتϐϐرات التخϐزین وتراوحϐϐت فϐϐي المϐدى

  . سبب التلف ھو لیس الحموضة ولكن عوامل أخرى خصوصاً تحلل البروتین
  

  المقدمة
قد ال یخلو الحلیϐب الخϐام مϐن البكتریϐا المكونϐة للسϐبورات خصوصϐاً عنϐد إنتاجϐھ تحϐت ظϐروف 

مϐع احتمϐال مϐن ھϐذه األنϐواع % ٩٥حوالي  Bacillusوتمثل عادة البكتریا العائدة للجنس، غیر صحیحة
أمϐا فیمϐا یخϐص ). ١٩٩٣، Roushdy( تمثϐل النسϐبة الباقیϐة   Clostridiumإن البكتریا العائϐدة للجϐنس

تلϐك التابعϐة  نمقاومة سبوراتھا للحرارة فان السبورات التابعة لبكتریا الجنس األول تكون أكثر مقاومة م
 Anapو  ١٩٧٥،   ( Davies. معقϐمللجنس الثاني لھذا فسیكون من النادر وجود األخیرة في الحلیϐب ال

  ) . ٧┟١٩واخرون ، 
إن سبب تلف الحلیب المعقم یرجع بالدرجϐة األساسϐیة إلϐى البكتریϐا ) ٠┟١٩(  Al-Baraniوجد

، B.circulans ،B.cereus ،B.licheniformis التالیϐϐϐϐϐϐϐةBacillusالمتجرثمϐϐϐϐϐϐϐة العائϐϐϐϐϐϐϐدة للجϐϐϐϐϐϐϐنس 
B.coagulans  وفي مصر الحظ . على التوالي% ١١و ١١و ٢٢و ٥٦وبالنسبShehata    وآخرون

إن أعلى نسبة من البكتریا المكونة للسبورات في الحلیب المعقϐم بطریقϐة التعقϐیم فϐائق الحϐرارة ) ٣┟١٩(
UHT   كانت.B.subtilis    ینϐكما بBlake   رونϐع ) ١٩٩٥(وآخϐم یرجϐب المعقϐف الحلیϐبب تلϐإن س

مϐϐن البكتریϐϐا المكونϐϐة للسϐϐبورات الثرموفیلیϐϐة حیϐϐث  لنشϐϐاط البكتریϐϐا المتجرثمϐϐة المیزوفیلیϐϐة بدرجϐϐة اكبϐϐر
  مϐϐϐϐϐϐϐϐϐϐϐϐن قنϐϐϐϐϐϐϐϐϐϐϐϐاني الحلیϐϐϐϐϐϐϐϐϐϐϐϐب المعقϐϐϐϐϐϐϐϐϐϐϐϐم علϐϐϐϐϐϐϐϐϐϐϐϐى عϐϐϐϐϐϐϐϐϐϐϐϐدد تϐϐϐϐϐϐϐϐϐϐϐϐراوح بϐϐϐϐϐϐϐϐϐϐϐϐین% ٤٣احتϐϐϐϐϐϐϐϐϐϐϐϐوت 

 ٩٧ – ٤(مϐن القنϐاني احتϐوت علϐى مϐا یقϐارب العϐدد نفسϐھ % ٣٢مϐل للنϐوع األول بینمϐا /سبور ١٠٠-١
  .من النوع الثاني من البكتریا المكونة للسبورات) قنینة/سبور

ي من إجϐراء ھϐذه الدراسϐة ھϐو الكشϐف عϐن البكتریϐا المكونϐة للسϐبورات فϐي كان الھدف األساس
الحلیϐϐب المعقϐϐم وتصϐϐنیفھا ودراسϐϐة بعϐϐض خواصϐϐھا والتϐϐي تكϐϐون فϐϐي الغالϐϐب مسϐϐؤولة عϐϐن تلϐϐف الحلیϐϐب 

  .المعقم في مدینة الموصل وكذلك دراسة تأثیر التخزین على بعض خواصھ
  

  مواد وطرق البحث
ل على الحلیب المعقم من معمل ألبان الموصل خالل فترة أربعة أشϐھر تم الحصو: مصدر الحلیب المعقم

حیϐث أخϐذت عینϐات الحلیϐب المعقϐم مϐن الیϐوم  ٢٠٠٢من شھر تموز وإلى شھر تشϐرین األول مϐن العϐام 
  .األول إلنتاج الوجبة المصنعة في ذلك الشھر

   ٢٠٠٥/ ┟/  ٣وقبولھ    ١٢/١٢/٢٠٠٤تاریخ تسلم البحث 



ى دوارق زجاجیϐة مخروطیϐة جرى نقل عینات الحلیب بطریقة معقمة إلϐ: عزل وتنقیة وتصنیف البكتریا
مϐϐل مϐϐن عینϐϐة الحلیϐϐب المحضϐϐن وجϐϐرى تخفیفھϐϐا  ١واخϐϐذ . م لمϐϐدة عشϐϐرة أیϐϐام°٣٠معقمϐϐة وخزنϐϐت علϐϐى 

وتم حسب تخافیف مختلفϐة فϐي أطبϐاق علϐى   (Quarter Strength Ringer Solution)بمحلول رنكر
طبϐاق عنϐد حضϐنت بعϐدھا األ). ١٩٩٣(وآخϐرون    Hassanوالموصϐوفة مϐن قبϐل   ( YGPA )وسϐط 
 Nutrient brothساعة وتم زرع مستعمرات مختلفة مورفولجیا في مرق مغذي  ٢٤م لمدة  ٣٠درجة 

مϐϐن المزرعϐϐة ولقحϐϐت فϐϐي مخϐϐروط   Loopfulم  تϐϐم نقϐϐل  ٣٠سϐϐاعة علϐϐى  ٢٤وبعϐϐد التحضϐϐین لمϐϐدة  
  . مل من الماء المقطر وخلطت بشكل جید ٥٠زجاجي احتوى على 

مϐل مϐن المعلϐق فϐي كϐل طبϐق حیϐث تϐم اخϐذ  ١لϐة ، زرع وللحصول علϐى المسϐتعمرات المعزو
سϐϐاعة بعϐϐد ذلϐϐك تϐϐم تشϐϐخیص أنϐϐواع الجϐϐنس  ┟٤م لمϐϐدة  ٣٠مكϐϐررین وحضϐϐنت األطبϐϐاق علϐϐى درجϐϐة 

Bacilllus   طبقاً لالختبارات الموصوفة من قبلMacFaddin  )١٩٧٦.(  
�ات �م مϐϐن الیϐϐوم ٣٥ مϐن كϐϐل وجبϐϐة علϐϐى درجϐϐة) قنینϐϐة ٣٠(خزنϐϐت عینϐϐات الحلیϐϐب المعقϐϐم : تخ�زین العین

األول من إنتاجھ لمϐدة أربعϐة أسϐابیع لألشϐھر األربعϐة المشϐمولة بھϐذه الدراسϐة وجϐرى الكشϐف عϐن عϐدد 
وجϐرى حسϐاب النسϐبة المئویϐة للقنϐاني التالفϐة ) ١٩٩٢( APHAالسبورات حسϐب الطریقϐة الϐواردة فϐي 

  .أسبوعیاً 
الϐϐذائب خϐϐالل فتϐϐرات  قϐϐدرت الحموضϐϐة وجϐϐرى أیضϐϐاً تقϐϐدیر النیتϐϐروجین الكلϐϐي والنیتϐϐروجین

  ).١٩٦٣( Lingالتخزین وحسب الطرق المذكورة في 
  

  النتائج والمناقشة
 ٤٦تϐم عϐزل   : (Spore – Forming Bacteria)ع�زل وتش�خیص البكتری�ا المكون�ة للس�بورات 

عزلة من البكتریا المكونة للسبورات من الحلیب المعقم وقد جرى التشخیص لھϐذه العϐزالت إلϐى مسϐتوى 
 MacFaddinبإتبϐϐاع الشϐϐكل المظھϐϐري والبایوكوكیمیϐϐائي الϐϐذي تϐϐم وصϐϐفھ مϐϐن قبϐϐل  (Species)النϐϐوع 

حیϐϐث ظھϐϐر بϐϐأن كافϐϐة العϐϐزالت المكونϐϐة للسϐϐبورات كϐϐان لھϐϐا نفϐϐس الصϐϐفات المظھریϐϐة ألفϐϐراد ) ١٩٧٦(
مϐن حیϐث الشϐكل والحركϐة ) ٠┟١٩( Al-badrani التϐي جϐرى توضϐیحھا مϐن قبϐل  Bacillusالجϐنس 

غة كرام التي تعطي دلیل مبدئي لعائدیتھا لھϐذا الجϐنس وكمϐا موضϐح مϐن قبϐل العدیϐد وموقع السبور وصب
،  Davies(من الباحثین كون أن سϐبورات ھϐذا الجϐنس تكϐون موجϐودة فϐي معظϐم أنϐواع الحلیϐب المعقϐم 

  ).٢٠٠١وآخرون،   Dawoodو  ١٩٧٥
مϐϐع ) ١(فϐϐي الجϐϐدول  وبمقارنϐϐة نتϐϐائج االختبϐϐارات التشخیصϐϐیة البایوكیمیائیϐϐة للعϐϐزالت المبینϐϐة

اتضح إن كافة العزالت كانϐت ترجϐع إلϐى بعϐض )  ١٩٧٦(  MacFaddinالجداول التشخیصیة للباحث 
،  B.circulans, B.subtilis  ،B.licheniformis  :التالیϐϐϐϐϐة Bacillusاألنϐϐϐϐϐواع للجϐϐϐϐϐنس 
B.megaterium  دولϐي الجϐبي فϐا النسϐا ) ٢(والتي ظھر توزیعھϐت البكتریϐث كانϐحیB.subtilis  يϐھ

بنسϐϐبة  B.circulansمϐϐن مجمϐϐوع العϐϐزالت تلتϐϐھ البكتریϐϐا % ٥٢النϐϐوع الرئیسϐϐي والتϐϐي مثلϐϐت حϐϐوالي 
فϐي حϐین أن النϐوع األخیϐر % ١٥  B.licheniformisبینما بلϐغ النϐوع الثالϐث المتمثϐل بالبكتریϐا % ٢٣

مϐع مϐا  وھϐذا ینطبϐق إلϐى حϐد كبیϐر B.megateriumكان من نصیب البكتریϐا %  ┟والذي بلغت نسبتھ 
النϐوع  B.subtilisالϐذین الحظϐوا أن الحلیϐب احتϐوى علϐى البكتریϐا ) ٣┟١٩(وآخرون  Shehataوجده 

     Huhو   Kimالرئیسي سواءاً كان في الحلیب الخام أو الحلیب المعقم وكذلك اتفقت النتϐائج مϐع ماوجϐده 
فϐϐي كوریϐϐا حیϐϐث وجϐϐد أن عزلϐϐة مϐϐن البكتریϐϐا المتجرثمϐϐة مϐϐن الحلیϐϐب المعقϐϐم  ٦٧اللϐϐذین عϐϐزال ) ٣┟١٩(

من البكتریا المكونة للسبورات في حین انھا اختلت مϐع % ٦٤وبنسبة  B.subtilisالبكتریا السائدة كانت 
كانت ھي السائدة فϐي  B.licheniformisالذي وجد ان البكتریا ) ٢٠٠١(وآخرون   Dawoodماوجده 

  .في مصر UHTالحلیب المعقم بطریقة 
ن فتϐرات التخϐزین كϐان لھϐا تϐأثیر علϐى تلϐف الحلیϐب المعقϐم خϐالل إ) ٣(كما لوحظ من الجدول 

فϐي األسϐبوع % ٥بعض أشھر السϐنة إذ وجϐد إن نسϐبة التلϐف فϐي قنϐاني الحلیϐب المعقϐم لشϐھر آب بلغϐت 
جرثومϐة والتϐي ارتفϐع عϐددھا فϐي  ٥٣الثالث عندما كانت عϐدد الجϐراثیم فϐي الملیلتϐر الواحϐد مϐن الحلیϐب 

إضϐϐافیة أي أصϐϐبح عϐϐدد القنϐϐاني التالفϐϐة % ٥جرثومϐϐة ممϐϐا أدى إلϐϐى تلϐϐف نسϐϐبة  ٩٢األسϐϐبوع الرابϐϐع إلϐϐى 
فϐي % ١٠كذلك حصϐل فϐي شϐھر أیلϐول تلϐف فϐي الحلیϐب المعقϐم بلϐغ %. ١٠خالل ھذا الشھر ما یعادل 

  . مل/جرثومة  ٩٧األسبوع الرابع فقط من ھذا الشھر وكان عدد الجراثیم في الحلیب
  



  یة للبكتریا المكونة للسبورات المعزولة من الحلیب المعقماالختبارات التشخیص): ١(الجدول 
  

  للعزالت%   عدد العزالت  نوع االختبار  للعزالت%   عدد العزالت  نوع االختبار
  ٩١  ٤٢  تحلیل النشا  ١٠٠  ٤٦  م٤٥ºالنمو على درجة 
  ٧٢  ٣٣ اختزال النترات  صفر  صفر  م٦٠ºالنمو على درجة 

  صفر  صفر إنتاج االندول  ١٠٠  ٤٦  ٥0٧  pHو عند النم
  ١٠٠  ٤٦  تحلیل الجیالتین  ١٠٠  ٤٦  %٧النمو عند وسط ملحي 
  ١٠٠  ٤٦  تحلیل الكازین  ١٥  ٠٧  النمو في بیئة الكلوكوز
  ٧٦  ٣٥  تخمیر االرابینوز  ١٠  ٤٦ االستفادة من الستریت

  ٧٦  ٣٥  تخمیر المانیتول  ٠┟  ٣٧ (Voges Proskauer)اختبار 
  

  .المعزولة من الحلیب المعقم Bacillusدة للجنس توزیع األنواع العائ): ٢(الجدول 
  

  للعزالت%   عدد العزالت  النوع  للعزالت%   عدد العزالت  النوع
B.subtilis ٥٢  ٢٤0١٧  B.licheniformis ١٥  ٧0٢٢  
B.circulans ٢٣  ١١0٩١  B.megaterium ٤  ┟0٧٠  

       
لجراثیم وعلى نسبة القناني التالفة من   م على العدد الكلي ل ٣٥ْتأثیر فترات التخزین في ): ٣(الجدول  

  الحلیب المعقم خالل أربعة أشھر
 تشرین الول ایلول اب تموز االسابیع

 (%)ت.ق مل/س (%)ت.ق مل/س (%)ت.ق مل/س (%)ت.ق مل/س
 - ٣ - ٩ - ١١ - ٦  األول
 - ١٢ - ٢٤ - ٣٢ - ٢١  الثاني
 - ١٩ - ٤٥ ٥ ٥٣ - ┟٢  الثالث

 - ٢٧ ١٠ ٩٧ ٥ ٩٢ - ٣٩  رابعال
  للقناني التالفة% = % ت .ملیلتر    ق/ سبور = مل /س     

  
فلϐم یالحϐظ أي تلϐف للحلیϐب المعقϐم المخϐزن للفتϐرات ) تموز و أیلول ( أما في الشھرین اآلخرین 

 ٢٧و  ٣٩نفسھا ولϐوحظ إن عϐدد السϐبورات كϐان مϐنخفض نسϐبیاً وقϐد وصϐل فϐي نھایϐة فتϐرات التخϐزین 
  .لى التواليمل لھذین الشھرین، ع/سبور

) ٤(أمϐا تϐأثیر التخϐزین علϐى بعϐض االختبϐϐارات الكیمیائیϐة والϐذي یمكϐن مالحظتϐھ مϐن الجϐϐدول 
مقϐϐدرة %  ٠0٢٣ – ┟٠0١یبϐϐین إن الحموضϐϐة كانϐϐت فϐϐي المϐϐدى الطبیعϐϐي المعقϐϐول والϐϐذي تϐϐراوح بϐϐین 

معقϐم ھϐو كحامض الكتیك خالل فترات التخزین ولألشھر األربعة وھذا یدل على ان سبب تلف الحلیب ال
لیس ارتفاع الحموضة لكن لوحظ انھ حصل زیادة بسیطة في الحموضة مϐع تقϐدم فتϐرات التخϐزین والتϐي 
أیضا تعد طبیعیة ویمكن أن تعزى إلى تأثیر فترات التخزین ودرجة الحرارة وھذا یتطϐابق مϐع مϐا وجϐده 

Roushdy  )ین ا) ١٩٩٣ϐل بϐى التفاعϐروتین الذي أعزى الزیادة البسیطة في الحموضة إلϐوز  والبϐلالكت
وبخصوص النتروجین الكلي الϐذي كϐان فϐي األسϐبوع األول مϐن . آو للتغیر في توازن فوسفات الكالسیوم

التخϐϐزین متقϐϐارب فϐϐي عینϐϐات الحلیϐϐب لألشϐϐھر األربعϐϐة إن نسϐϐبتھ بϐϐدأت باالنخفϐϐاض التϐϐدریجي مϐϐع التقϐϐدم 
لنسبة المئویة للنیتϐروجین الϐذائب خϐالل بفترات التخزین وھذا االنخفاض رافقھ في الوقت ذاتھ زیادة في ا

إلϐى تحلϐϐل البϐروتین بفعϐϐل اإلنزیمϐات المحللϐϐة للبϐϐروتین  TNفتϐرات التخϐϐزین وقϐد یعϐϐزى االنخفϐاض بالϐϐـ 
  .  Bacillusوالمعروف إنتاجھا من قبل أفراد الجنس 

  
ن والنتروجی ( TN % )والنتروجین الكلي  %) LA(تأثیر التخزین على الحموضة ): ٤(الجدول 

  خالل فترات التخزین لكل من األشھر األربعة %) SN(الذائب
 تشرین االول  ایلول اب تموز االسابیع

LA TN  SN LA TN  SN LA TN  SN LA TN  SN 
 ٠┟٠0٢ ┟٠0٥٣ ┟٠0١ ١┟٠0٢ ٠0٥٣٦ ٠0٢٢ ٠0٢٧٩ ٠0٥٣٣ ٠0٢١ ┟٠0٢٧ ٠0٥٤٤ ٠0١٩ االول
 ٧┟٠0٢ ٠0٥٢٧ ٠0١٩ ٠0٢٩٤ ٠0٥١٧ ٠0٢٢ ٥┟٠0٢ ٠0٥٢١ ٠0٢٢ ٢┟٠0٢ ٠0٥٤٢ ٠0١٩ الثاني



 ٠0٢٩٣ ٠0٥١٥ ٠0٢٠ ٠0٣١٥ ٥┟٠0٤ ٠0٢٣ ٠0٢٩٩ ٠0٥٠٦ ٠0٢٢ ١┟٠0٢ ┟٠0٥١ ٠0٢٠ الثالث
 ٠0٣٠١ ٠0٥٠٣ ٠0٢٠ ٠0٣٢٤ ٠0٤٦١ ٠0٢٣ ٠0٢١٣ ٧┟٠0٤ ٠0٢٣ ٠0٢٩٦ ٠0٥٠٧ ٠0٢٢ الرابع
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ABSTRACT 

        This study was performed to detect the spore forming bacteria that 
frequently represent the major bacteria in sterilized milk that might cause milk 
deterioration. A total of 46 isolates were noticed in sterilized milk produced by 
the Mosul milk plant through a period of four months (July, August, September 
and October). These isolated bacteria all belonged to the genus Bacillus which 
included B.subtilis, B.circulans, B.licheniformis and B.megaterium that 
represented 52,23,15 and 8% , respectively. The influence of storing process 
for 4 weeks at 35°C on the number of spores and upon the ratio of deteriorated 
sterilized milk samples revealed that the number of  spores increased upon the 
increase in storage time and ranged from 3-97 spores/ml. and it was also 
noticed that the percentage of deteriorated milk samples were relatively high, 
5% during  the third week of storage in August followed by another 5% the 
next week. While during September, the deterioration took place through the 
fourth week and had 10% of the stored bottles, whereas no deterioration was 
observed through both July and October. The acidity levels of sterilized milk 
were within the normal, 0.18 – 0.23 % which leads to a conclusion that 
deterioration due to the proteolysis of milk proteins.  
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