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 ةفي لحوم األغنام في مدينة حما Listeria.spp الميستريا عزل وتصنيف
  (1)وعبد العزيز خالد عروانه (1)ودارم عزت طباع  (1) *فراس محمد وائل سمطان

         .البيطري، جامعة حماة، حماة، سوريةقسـ الصحة العامة والطب الوقائي، كمية الطب (. 1)
   (.vet.firas83@hotmail.com . البريد اإللكتروني: فراس محمد وائؿ سمطاف )*لممراسمة: الباحث  

 23/7/2020تاريخ القبول:    13/6/2020تاريخ االستالم: 

 الممخص
 (L. monocytogenes)أجريت ىذه الدراسة لتحدد مدى انتشار الميستريا بأنواعيا وخاصة المستوحدة 

عينة  120في لحـو األغناـ في مدينة حماه ودراسة نسبة حدوثيا خالؿ فصوؿ السنة. جمعت حوالي 
موزعة  2017لحـو أغناـ بشكؿ عشوائي مف محالت بيع المحـو )القصابة( في مدينة حماه خالؿ عاـ 

%( 44.1) 53خريؼ(. أظيرت النتائج أف: ، صيؼ،ربيع ، تاءبشكؿ متساو عمى فصوؿ السنة )ش
%(  مف 5) 6  (L. monocytogenes)عينة إيجابية لجراثيـ الميستريا، وكانت الميستريا المستوحدة 

 (L. innocua)بينما كانت معظـ أنواع الميستريا المكتشفة مف نوع ، إجمالي العينات المفحوصة
 .L)(%، و 1.6)2(1.6،%) (L. seeligeri) 2  (L. ivanovii)%(. وكانت باقي العزالت28.3)34

grayi) 4(3.3 و ،)%(L. welshimeri) 4(3.3 و ،)%(L. murrayi) 1(0.8.)%  ودلت النتائج
بينت  إلى عدـ وجود أية فروؽ معنوية بيف نسب انتشار الميستريا في لحـو األغناـ خالؿ فصوؿ السنة.

النتائج وجود الميستريا وخاصة المستوحدة في لحـو األغناـ في مدينة حماة و الى احتماؿ حدوث عدوى 
.  بمرض الميستريوزيس عند مستيمكي المحـو

 ،حماة. غناـاأل ،المستوحدة، لحـو الميستريا،:  الكممات المفتاحية
 :المقدمة

إف الزيادة الممحوظة في تموث األغذية المصنعة وخاصة المحـو ومنتجات الدواجف بالمسببات المرضية قد ارتفع بشكؿ ممحوظ منيا 
التي وجدت في مجموعة واسعة مف مصادر الغذاء وخاصة ( Listeria monocytogenes)جراثيـ الميستريا وخاصة المستوحدة 

 .   (Endang et al., 2003)المحـو الحمراء ولحـو الدواجف
واحد مف أىـ األمراض المحمولة عف طريؽ الغذاء عند اإلنساف. حيث يحدث في الغالب نتيجة  (Listeriosis)يعد مرض الميستريا 

ية، لمتموث العرضي لمطعاـ المطبوخ والخاـ، واف انتشار حاالت الميستريا غالبًا ما تكوف مترافقة باستيالؾ الحميب المموث، الجبنة الطر 
الميستريا منتشرة بشكؿ كبير في  . (Rahimi et al., 2010)والمحـو غير المطبوخة بشكؿ جيد والخضار الطازجة غير المغسولة 

وأسطح النباتات والمياه، ونتيجة لذلؾ تستطيع بسيولة التسمؿ إلى مراحؿ  الطبيعة والتربة والسماد والبراز ومياه المجاري والسيالج
حداث التموث  يعتبر األشخاص والحيوانات األصحاء الذيف ال يعانوف مف أية .(Rogga et al., 2005)تحضير وتصنيع األطعمة وا 

 .(Abhay et al., 2015)البرية المصابة اضطرابات مرضية مخزف ميـ لمعدوى بالميستريا باإلضافة الى الحيوانات المستأنسة و 
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في كامبريدج في المممكة المتحدة، كحالة عدوى لفئراف المختبر وقد أسميت  1926الميستريا جراثيـ ايجابية الغراـ أوؿ ما وصفت في 
المموث بيا لإلنساف  الميستريا المستوحدة نسبة لمجراح المورد ليستر، الميستريا المستوحدة ىي عامؿ ممرض ينتقؿ عف طريؽ الغذاء

 .welshimeri, L. seegligeri and L. grayi) (Lأنواع مختمفة: 6. يتضمف جنس الميستريا  (Abhay et al., 2014) والحيواف
monocytogenes, L. ivanovii, L. innocua, L.  يعتبر جنس الميستريا المستوحدة ىو الجنس الذي يستطيع أف يسبب بشكؿ

 Arslan and)الميستريا عند الحيواف  (L. ivanovii)في كؿ مف الحيواف واإلنساف، وبشكؿ نادر يسبب جنس  كبير داء الميستريا
Ozdemir, 2008).  الميستريا المستوحدة قادرة عمى إحداث تسمـ دموي والتياب سحايا في األشخاص الذيف يعانوف مف ضعؼ

تسبب الميستريا المستوحدة  .(Francis and OʼBeirne, 2006) مناعة، وتسبب اجياض و والدة جنيف ميت في النساء الحوامؿ
% تقريبًا في األشخاص الذيف يعانوف مف ضعؼ المناعة وكبار السف والنساء الحوامؿ في 20حالة مرضية سنويًا بنسبة وفاة  2500

حمولة عمى الغذاء المسببة لموفاة مقارنة يعد داء الميستريا مف أكثر األمراض الم .(Bari et al., 2006)الواليات المتحدة األميركية 
المستوحدة  الميستريا . (Farber and Peterkin, 1991)بباقي األمراض وذلؾ بسبب معدؿ الوفاة المرتفع الذي يحدثو لممصابيف بو 

قادرة عمى مواجية كـ ىائؿ مف الظروؼ المجيدة أثناء عممية تحضير الطعاـ وخالؿ انتقاليا إلصابة العائؿ إذ أنيا قادرة عمى النمو في 
%  والتي تعتبر قاتمة لباقي أنواع  الجراثيـ، 10ومافوؽ وتتحمؿ درجة مموحة عالية تصؿ إلى  pH 5≥درجة حرارة البراد وعمى درجة 

الميستريا جراثيـ محبة  .(Achemchem et al., 2006; Arslan and Ozdemir, 2008)ي تقاـو التجميد والتجفيؼ تقريبًا وى
لمبرودة، حيث تستطيع التكاثر عمى درجة حرارة منخفضة، تحت ظروؼ ىوائية أو الىوائية، وليا القدرة عمى التكيؼ مع المطيرات 

.عزلت الميستريا مف لحـو الدواجف والمحـو  (Arevalos-Sánchez et al., 2012) مختمفة  ،وليا القدرة عمى االلتصاؽ عمى سطوح
، ونيوزيالندا (Uyttendaele et al., 1997)، وبمجيكا (Buncic, 1991)الحمراء ومنتجاتيا في عدد مف البمداف مثؿ يوغسالفيا

(Hudson et al., 1992) واستراليا ،(Ibrahim and Mac Rae, 1991),، والياباف(Ryu et al., 1992) تـ عزؿ ،L. 
monocutogenes   مف لحـو األغناـ ومنتجاتيا في عدد مف البمداف، وعمى الرغـ مف أف استيالؾ ىذه األغذية لـ تكف مترافقة مع

 ,.Cohen et al., 2006; Phillips et al., 2013; Zarei et al) نساف في تمؾ البمدافانتشار مؤكد لمرض الميستريا عند اإل
تعد األطعمة المتنوعة بما فييا المحـو الحمراء ولحـو الدواجف ومنتجات األلباف واألطعمة الجاىزة لألكؿ والخضروات   .(2013

 ;Gudbjornsdóttır  et al., 2004; Ayaz and Erol, 2010; Jamali  et al., 2013)كوسائط نقؿ لميستريا لممستيمكيف  
Şireli and Erol, 1999) مة تتضمف منتجات أظيرت ىذه الدراسات بإمكانية ظيور الميستريا في أنواع مختمفة مف منتجات األطع

باإلضافة إلى كوف  ىذه الدراسة لمتحقؽ مف حدوث وانتشار الميستريا في لحـو األغناـ في مدينة حماه. أجريت . المحـو واأللباف
رجة حرارة البراد فإف الميستريا المستوحدة تستطيع أف تحدث حاالت مرضية مف خالؿ الميستريا قادرة عمى البقاء قيد الحياة والتكاثر بد

تحدث اإلصابة بداء الميستريا الخطير والميدد لمحياة بشكؿ رئيسي  .et al., 2006) (Churchillتناوؿ األغذية المجمدة المموثة بيا  
تحتاج الطرائؽ المعتمدة في الكشؼ عف الميستريا إلى and Wald, 2004). ,(Posfay-Barbeبسبب تناوؿ أغذية مموثة بالمستوحدة

وقت ومجيود كبير حيث تحتاج عمى األقؿ لمدة خمس أياـ لعزؿ الميستريا وحوالي عشرة أياـ لتحديد نوع العزولة باستخداـ االختبارات 
 (Amagliani et al., 2007). التأكيدية

 مواد البحث وطرائقه:
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جميع  ووضعتعينة عشوائية مف لحـو األغناـ )الفخذ والكتؼ( مف محالت القصابة في مدينة حماه،  120تـ جمع  جمع العينات:
 العينات في أكياس معقمة ودوف عمييا مكاف أخذ العينة وتاريخيا وجميع البيانات الالزمة، ونقمت إلى المخبر بواسطة حافظات مبردة 

(4-6 °C (  ت عمميات التحميؿ مباشرة لدى الوصوؿ إلى المخبر في كمية الطب البيطري في جامعة ساعة مف الجمع وبدأ 2-1خالؿ
  حماه.

اختبرت العينات لمكشؼ عف وجود أنواع الميستريا باستخداـ بروتوكوؿ إكثار نوعي وانتقائي منصوح بو  عزؿ الميستريا وتحديد أنواعيا:
غراـ مف كؿ عينة بشكؿ عقيـ وتمت المجانسة باستخداـ جياز   25تـ أخذ  . (Roberts and Greenwood, 2003)مف قبؿ 
 30وتـ تحضينيا عمى   half Fraser brothمؿ مف مرؽ اكثار الميستريا األولي   225دقائؽ في 5لمدة  Stomacherستوماخر 

°C  تريا الثانوي مؿ مف مرؽ اكثار الميس 9مؿ مف مرؽ االكثار األولي بعد التحضيف الى 1تـ اضافة  ساعة.  48لمدةFraser 
broth  30وتـ تحضينيا عمى °C  وبعد التحضيف تـ الزراعة عمى المنابت التميزية لميستريا منبت أوكسفورد  ساعة. 48لمدةOxford 

agar (Oxoid)  ومنبت بالكاـPALCAM agar  30وتـ تحضينيا عمى °C  مستعمرات نموذجية مف كؿ  5أخذت  ساعة. 48لمدة
ممـ وذات مركز مقعر ومحاطة بيالة سوداء أو بنية مخضرة الحتماؿ كونيا ليستريا( إلجراء 3-2منبت )المستعمرات ذات قطر 

 tryptic soy agarاالختبارات التأكيدية والتميزية عمييا، حيث تـ زراعتيا عمى منبت الصويا المضاؼ ليا مستخمص الخميرة 
supplemented with 0.6 % of yeast extract (HIMEDIA)   30وتـ تحضينيا عمى °C  تـ إجراء  ساعة. 24لمدة

،اختبار الحركة عمى درجتي Oxidase واالوكسيداز Catalase االختبارات التأكيدية والتميزية والمتضمنة صبغة غراـ،اختبار الكاتالز 
 ، وتخمير السكاكر )الجموكوز والمانيتوؿ والرامنوز واالكسيموز(.CAMP testاختبار ، اختبار التحمؿ الدموي،  C° 37 -25الحرارة 

 statistix version 1.0في البرنامج  chi-squareتـ اجراء التحميؿ االحصائي باستخداـ اختبار مربع كاي  الدراسة االحصائية:
 .  p<0.05واعتبرت الفروقات معنوية عند 

إف تعداد الميستريا المكتشفة خالؿ عممية البحث ممكف أف يتأثر تبعًا إلى نوع الغذاء المفحوص، المنطقة الجغرافية،  النتائج والمناقشة
 Bemrah et al., 1998; Chye et al., 2004, Aygun)التغير الفصمي والمناخي، تصميـ الدراسة وطرائؽ التحميؿ واالختبار 

and Pehlivanlar 2006)  .(% مف عينات لحـ األغناـ المفحوصة.44.1) 2017الميستريا المعزولة خالؿ عاـ  بمغ متوسط نسبة 
% مف العينات المفحوصة. 46.6كانت أعالىا خالؿ فصمي الشتاء والصيؼ )شير كانوف الثاني وشباط وتموز وأب( حيث بمغت 

النتشار  (p>0.05)وجد أية فروؽ معنوية ي (.لـ1% )الجدوؿ40وكاف أدناىا في فصؿ الخريؼ )شيري تشريف األوؿ وتشريف الثاني ( 
الميستريا خالؿ أشير السنة، وقد يعود ىذا األمر كوف الميستريا منتشرة بشكؿ واسع في الطبيعة وليا القدرة عمى االلتصاؽ بشكؿ كبير 

 (.4درجة حرارة البراد) +ألواح تقطيع ....(، وكونيا محبة لمبرودة اذ تستطيع النمو والتكاثر في  –عمى أسطح المعدات )سكاكيف 
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 %.42.9حيث بمغت نسبة الميستريا المعزولة مف عينات لحـو أغناـ   Wang et al.,(1992)حيث توافقت نتائجنا مع نتائج العمماء 
 %.32أف نسبة الميستريا المعزولة في الالنشوف وفي المحـ المفرـو المجمد بمغت  Ashraf et al., (2010)ودلت نتائج الباحثيف 

 % في عينات لحـو أغناـ.8حيث تـ أخذ عينات لحـو أغناـ حيث بمغت نسبتيا  Nayak et al., (2015)مع  اً يضواختمفت ا
ويعزى ىذا االختالؼ إما نتيجة الختالؼ الموقع الجغرافي لمدراسة، أو نتيجة اتباع طرائؽ عزؿ مختمفة أو نتيجة الستخداـ أوساط 

 . (Akpolat et al., 2004) وبيئات جرثومية متنوعة  
 نسب عزل الميستريا من عينات لحم األغنام خالل أشهر السنة: ( 1جدول)

Listeria spp. (%)No* األشهر عدد العينات 

14
a

 شباط )الشتاء(-كاوون ثاوي 03 %(6464)
a

 أيار )الربيع( –ويسان  03 %(6060)30
a

 آب)الصيف( –تموز  03 %(6464)36
a

 تشريه ثاوي )الخريف(-أولتشريه  03 %(63)31

 المجموع 313 %(6663)30

No*  .تشير إلى عدد العينات المصابة : 
a.عدـ اختالؼ األحرؼ الصغيرة بيف نسب عزؿ الميستريا دليؿ عمى عدـ وجود فروؽ معنوية 

/. وقد توافقت ىذه النتائج 2%مف إجمالي العينات المدوسة الجدوؿ/5المستوحدة المعزولة مف عينات لحـو األغناـ  بمغ متوسط الميستريا
 % المحـو ومنتجاتيا.5أف نسبة المستوحدة المعزولة كانت  Akpolat et al., (2004)مع عدد مف الباحثيف حيث سجؿ الباحثوف 

%. ودلت نتائج 6كانت أف نسبة المستوحدة في بعض منتجات المحـو  -Aziz et al., (2004)  Abd Elبينما أظيرت نتائج الباحثيف
. ونتائج الباحثيف 6.81أف نسبة المستوحدة كانت  Marinsek and Grebenc,(2002)الباحثيف  % مف عينات المحـ المفرـو

Ashraf et al., (2010)  حيث بمغت  2019توافقت مع نتائج الدباغ  وأيضا %.4بمغت نسبة المستوحدة في المحـ المفرـو والمجمد
ومف جية ثانية اختمفت نتائج ىذه الدراسة بالمقارنة مع نتائج  %.10% والمفرـو 6نسبة المستوحدة في كؿ مف لحـ األغناـ المقطع 

% ، واكتشؼ 12.2بعزؿ المستوحدة مف عينات لحـ مفرـو وكانت نسبتيا    Inoue et al(2000بعض الباحثيف حيث قاـ الباحثوف )
 Dhary etوكانت نتائج الباحثوف  % في يوغسالفيا.69المستوحدة في عينات لحـ مفرـو وكانت نسبتيا  Buncic,(1991)العالماف  

al., (2016)  27%  ومف لحـو الماعز26% و مف لحـو االبقار 20حيث كانت نسبة المستوحدة المعزولة  مف لحـو األغناـ.% 
واظيرت  %. 0أية جراثيـ مستوحدة في عينات لحـ األغناـ  Wang et al.,(1992)و  Nayak et al., (2015)ولـ يجد الباحثوف 

جمالي العينات المدروسة في كال إ% مف 6.6النتائج أف أعمى نسبة لممستوحدة كانت في العينات المأخوذة في فصمي الشتاء والصيؼ 
 %.3.3الفصميف، وأدناىا في فصمي الربيع والخريؼ 

 أنواع الميستريا المعزولة ونسب انتشارها خالل أشهر السنة (:2)جدول 
L. 

murrayi 

L. 

grayi 

L. 

seeligeri 

L. 

welshimeri 

L. 

ivanovii 

L. 

innocua 

L. 

monocytogenes األشهر 
% No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. 

- - 060 3 - - 060 3 060 3 03 7 464 1 
-1ك

 شباط

 -ويسان  3 060 6 1464 - - 3 060 3 060 3 060 3 060
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 أيار

- - 060 3 - - - - 060 3 0060 33 464 1 
 -تموز 

 آب

 1ت-3ت 3 060 5 1060 - - 1 464 3 060 3 060 - -

 المجموع 6 5 34 20.3 2 1.6 4 3.3 2 1.6 4 3.3 1 8.0
No* .تشير إلى عدد العينات المصابة : 

% مف إجمالي عينات 28.3قد عزلت بشكؿ أكبر مف باقي أنواع الميستريا حيث بمغت نسبتيا L. innocua  دلت نتائج البحث بأف 
ىي النوع األكثر شيوعًا مف أنواع الميستريا المتواجدة L. innocua  المحـ المفحوصة، وىذا يتوافؽ مع العديد مف الدراسات حيث أف  

أكثر L. innocua  وبشكؿ مشابو أيضًا كانت   ;Choi et al., (De Simon et al., 1992  (2001في المحـو النيئة والمطبوخة
% مف عينات لحـ 57.6% مف عينات المحـ النيء المفرـو وفي 83.3أنواع الميستريا عزاًل مف عينات المحـ المختمفة حيث وجدت في 

% مف عينات الدجاج 10.7ـ األحمر المطبوخ ومف عينات  المح %9.6% مف عينات لحـ العجوؿ النييء و 63.1الدجاج النييء  و
 ، وعدةL. innocua إف أكثر أنواع الميستريا المعزولة مف الغذاء  انتشارًا ىي المستوحدة و . (Yucel et al., 2005)المطبوخ   

 Walsh et al., 1998)في الغذاء  كانت أكثر انتشارًا مف المستوحدة ومف باقي أنواع الميستريا L. innocuaدراسات أكدت بأف    
في الغذاء غير واضح حتى اآلف، ولكف قد يعزى ذلؾ نتيجة النتشارىا الكبير في الطبيعة  L. innocua ػإًف سبب االنتشار الواسع لم

 والبيئة المحيطة، أو نتيجة لالنتقاء االختباري خالؿ عممية االكثار والزرع في المخبر حيث أف أوساط الزرع تكوف مالئمة بشكؿ

 Petersenوقد وجد الباحثيف  . (Gnanou Besse et al., 2005) مف أنواع الميستريامقارنة مع غيره  L. innocuaكبر لمنوع أ
and Madsen (2000)  بأف L. innocua تنمو بشكؿ أسرع مف باقي أنواع الميستريا في المرؽ المغذي ولذا مف المحتمؿ أف تطغى

ذات المكانة  L. innocua حيث أف كالىما متواجديف بنفس العدد بذات العينة. تحتؿ اؿ    L. monocytogenesعمى تواجد 
 L. monocytogenesمكانية حدوث تموث باؿ إيدؿ عمى  L. innocuaوأف تواجد  L. monocytogenesواألىمية التي تحتميا 

(Molla et al., 2004). نت كالتالي وأظيرت نتائج الدراسة أف باقي أنواع الميستريا كا(L. ivanovii)  2(1.6،%) (L. 
seeligeri) 2(1.6 و ،%)(L. grayi) 4(3.3 و ،)%(L. welshimeri) 4(3.3 و ،)%(L. murrayi) 1(0.8 مف إجمالي )%

 عينات المحـو المفحوصة.
%، وفي فصؿ الربيع 46.6لوحظ أف التغيرات الفصمية لـ تؤثر عمى نسب الميستريا المعزولة حيث بمغت نسبتيا شتاًء وصيفًا 

%. ونستدؿ بذلؾ عمى عدـ تأثير درجات الحرارة  المختمفة خالؿ العاـ عمى انتشار الميستريا 40%، وفي فصؿ الخريؼ 43.3
الى انتشارىا الواسع في البيئة المحيطة تربة مياه ونباتات  مياه الصرؼ الصحي والسطح الخارجي  وتوزعيا، وذلؾ قد يعود و

  + (.4يكوف ذلؾ بسبب طبيعتيا المحبة لمبرودة  إذ أنيا تستطيع أف تنمو وتتكاثر في درجة حرارة البراد)  لمحيوانات،  وقد
بينت ىذه الدراسة وجود وتوزع جميع أنواع الميستريا في لحـو األغناـ المباعة في مدينة حماه حيث بمغت أعمى نسبة عزؿ في فصي االستنتاجات: 

صؿ الخريؼ، وأف لحـ األغناـ المباعة مف الممكف أف تشكؿ تيديد لصحة المستيمؾ وذلؾ الحتوائيا عمى الميستريا الصيؼ والشتاء وأدناىا في ف
جراءات الصحية الصارمة عمى كافة ، وتقترح ىذه الدراسة عمى أف يتـ تحسيف سالمة الغذاء مف خالؿ تنفيذ اإلL. Monocytogenesالمستوحدة

وسمخيا وتجييزىا بالمسمخ ومعامالت نقميا وبيعيا لممستيمؾ وصواًل إلى طاولة مائدة  ية األغناـ مرورًا بذبحياالمستويات بدءًا مف مزارع ترب
 ؾ.مالمستي
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شارة إلى أف  لحـو األغناـ في مدينة حماة قد تعد مصدر مف مصادر العدوى لإلنساف بالميستريوزس كونيا وسائط نقؿ لجراثيـ إلومف الجدير ا
تعريض المحـو لمحرارة الكافية إما بالشواء أو المستوحدة وتشكؿ تيديد صحي خطير لممستيمكيف، مما يتوجب عمى المستيمؾ الميستريا وخاصة 

   الطيي قبؿ استيالكيا لمقضاء عمى أنواع الميستريا بشكؿ عاـ والمستوحدة خاصة.
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Abstract 

This study was done to isolate and determine the prevalence of  Listeria species 

and especially Listeria monocytogenes of sheep meat samples from retail 

market in Hama city and their incidence during the seasons of the year.  120 

sample sheep meat was collected randomly from retail raw sheep meat samples 

in Hama city distributed evenly over the seasons of the year 2017.  

The results were recorded: 53 (44.1%) positive for Listeria spp., and the 

presence of L. monocytogenes was 6 (5%). While most species of Listeria were 

found L. innocua 34 (28.3%). The other isolates were L. ivanovii (1.6%), L. 

seeligeri (1.6%), L. grayi (4) 3.3%, L. welshimeri (3.3%), L. murrayi   1 (0.8%). 

The results showed that there were no significant differences between the 

prevalence of LIsteria spp in sheep meat during the seasons of the year.  This 

results suggest that possible Listeriosis infection among meat consumers. 
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