
 (8)ج  /8171كانون االول   71ـــ 71جامعة تكريت /  -وقائع المؤتمر الدولي االول والعلمي الثالث لكلية العلوم 

89 

 

 

 
 االرتقاء بالبحوث العلمية طريقنا لخدمة المجتمع

 

 

 

في عينات الحميب  Tetracyclineالكشف عن األنواع البكتيرية الممرضة وبقايا المضاد الحيوي 
 الخام واكباد الدجاج

 كركز محمد ثمج،  محمد جميل محمد، سيف عماد الدين عبد العزيز 
 , تكريت , العراؽ األغذية  , كمية الزراعة , جامعة تكريت ـقسـ عمو 

 

 البحث معلومات
  الكممات المفتاحية:

 

 سيف عماد الدين عبد العزيز االسم:
    البريد االليكتروني:

 رقم الهاتف:
 

 الملخص
جامعػػة تكريػػت لممػػاة مػػف ساايػػة  -اجريػػت الاراسػػة خػػر م تسػػرات قسػػـ عمػػـو اةغذيػػة خػػر كميػػة الزراعػػة 

سهػػاؼ تيايػػا األ ػػواع السكتيريػػة الممربػػة والمسػػسسة لمتسػػمـ الغػػذا ر  7108لغايػػة يزيػػراف  7107اب 
خػػػر عي ػػػات اليميػػػب  Tetracyclineوكػػػذلؾ تيايػػػا تراكيػػػز متسايػػػات المبػػػاا الييػػػوي اةك ػػػر تػػػااوة  

ال اـ مف م اطؽ م تمفة مف مياخظة صالح الايف وخر عي ات الكسا مف الاجاج الميمػر والمسػتورا  
 Pseudomonasو Escherichia coliهػػر  تسػػيف مػػف ال تػػا أل اف األ ػػواع السكتيريػػة األك ػػر عػػزةً 

aeruginosa وRaoultella Planticola و Pantoea agglomerans و Kluyvera 

Intermedia و Acinetobacter Iwffii مػػػػف  خػػػػر اليميػػػػب ال ػػػػاـ اعمػػػػو تمػػػػوث, كمػػػػا تسػػػػيف اف
واقمهػا خػر م طاػة  ميكروغػراـ  لتػر 46663ع ػا  ؿ عجيػ متسايات المباا اعاله كا ت خػر م طاػة السػو

  مايكروغراـ  لتر 06760العمـ ع ا 
 المقدمة 

المبػػااات الييويػػة مػػف وهػػـ ممو ػػات اليميػػب وكػػذلؾ ليػػـو تعػػا متسايػػات 
تػػراكـ  الػو إل سػاف المسػػتمر ولفتػرات طويمػػػةالػاواجف ذذ يػياي اسػػتهالؾ ا

كميػػػات كسيػػػرة مػػػف تمػػػؾ المتسايػػػات خػػػر  اليػػػا جسػػػـ اة سػػػاف مسػػػسسة خػػػر 
يصوؿ مشاكؿ صػيية  طيػرة خػر العبػو المتراكمػة خيػم ة سػيما الكسػا 

شػوهات ال مايػة لػسعأل األج ػة  تيجػة ت ػاوؿ والكمو وكذلؾ خر ظهػور الت
تطػػور مااومػػة ذبػػاخة الػػو   [0] األـ اليامػػؿ لساايػػػا المبػػااات الييويػػة

اةييػػاا المجهريػػة لممبػػاا الييػػوي  فسػػم الػػذي تػػـ اسػػت اامم ممػػا يسػػسب 
 ع ػا األشػ اا المسػتهمكيفخر است اامم كعػالج السيطرة  ذمكا ية خشؿ
خػػػرط اليػػػساسية وعػػاـ يصػػوؿ  خبػػاًل عػػف مػػا تسػػسسم مػػػف يصػػوؿ[  7]

  اف يصػػوؿ صػػفة مااومػػة المبػػااات الييويػػة مػػف [4] شػػفا ها سسػػهولة
قسؿ اةيياا المجهرية التر كا ت يساسة خر اصػمها تكتسػب مػف  ػالؿ 

يمكػػػف اف تعربػػػها لجرعػػػات اقػػػؿ مػػػف الجرعػػػات الااتمػػػة وهػػػذه المااومػػػة 
يسػسب خػر زيػااة  مام سوسا ؿ متعااةتت اقمها األجياؿ السكتيرية خيما سي ها 
 مػػف Tetracyclineيعػػا مبػػاا   [3]تفػػاقـ المشػػاكؿ الصػػيية ل  سػػاف 

  ميػػػػؽم ػػػػ  ت وتكػػػػوف خاعميتػػػػم خػػػػر المبػػػػااات الييويػػػػة واسػػػػعة الطيػػػػؼ
والسػػػالسة  موجسػػػةالالسكتريػػػا و ػػػواع  شػػػط بػػػا العايػػػا مػػػف و هػػػو  ,السػػػروتيف
 Tetracycline ةف  ظػػػراً   [5]غػػػراـ سمػػػا خػػػر ذلػػػؾ الالهوا يػػػة  لصػػػسغة
يػػػااة م ػػػؿ التػػػر تكػػػوف مزم ػػػة او و ت المربػػػية خػػػر عػػػالج اليػػػاة اً مفيػػػا

كػذلؾ  ,األمراأل الجمايػة وومػراأل الم ػة والرومػاتيـز واةمػراأل العصػسية
ى اسػػػت اامم وا خاػػػا السشػػػرية والسيطريػػػة خػػػر عػػػالج اةمػػػراأل مهمػػػاً  يعػػػا

[  6] ة ذلػػػػؾ المبػػػػااظهػػػور المااومػػػػة الميكروسيػػػػة ذلػػػػو اليػػػػا مػػػػف خعاليػػػػ
 يػػػب الشػػػسابًا خػػػر عػػػالج الميكروسػػػات المسػػػسسة ليصػػػوؿ اسػػػتعمؿ ويبػػػ

تفػػاقـ التهػػاب الشػػعب الهوا يػػة المػػزمف وعػػالج السػػيالف والزهػػري ويػاةت 
خر المربو الذيف لايهـ يساسية مػف الس سػميف وكجػزا مػف  ظػاـ متعػاا 

  [7] ةست صاؿ لميا مف  طر قرية اة  ر عشرا
 طرائق العمل

 و امػتم اطؽ خر مياخظة صالح الػايف  6مف  عي ة يميب 61جمعت 
خػػػر  لتػػػر لكػػػؿ م هػػػا, 165خػػػر ياويػػػات زجاجيػػػة  ظيفػػػة ومعامػػػة سيجػػػـ 

  امػا ـ ليػيف وصػولها الػو ال الجػة خػر الم تسػرo 3ياخظات مسراة ع ا 
اجػػػاج مػػػف الػػػاجاج الميمػػػر عي ػػػة كسػػا  71عي ػػات الػػػاجاج خاػػػا جمعػػػت 

اة خػػر األسػػواؽ العراقيػػة المجػػزور والعالمػػات التجاريػػة المسػػتوراة الموجػػو 
الػػػو  و امػػػتـ o 3خػػػر ماي ػػػة تكريػػػت  يفظػػػت خػػػر ياويػػػات مسػػػراة ع ػػػا 

    [8] م تسر لييف اجراا الفيوصات الالزمةال الجة 
يسػب طرياػة  خػر عي ػات اليميػب Tetracycline مبػاا تـ تااير كما
 Shenzhenالطػػػػػػاقـ المجهػػػػػػز مػػػػػػف قسػػػػػػؿ شػػػػػػركة  ساسػػػػػػت ااـ  [9]

Ivshiyuan Biotechnology Co اسػػػت ما  ييػػػث ,  الصػػػيف
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مػػػػف  ػػػػالؿ يسػػػػب تعميمػػػػات الشػػػػركة المجهػػػػزة  Tetracyclineمبػػػػاا 
مػؿ  05مف العي ة ووبعم خر ا سوسػة ال سػذ المركػزي يجػـ  مؿ 0 سيب

  sample extract B اةسػت الامػف ميمػوؿ مػؿ  01وابػيؼ اليػم 
 ػػػـ وبػػػ  خػػر جهػػػاز ال سػػذ المركػػػزي سسػػػرعة اقػػا ؽ  4لمػػػاة  ورج ال مػػيط

اقػػا ؽ,  ػػـ سػػيب  01اورة خػػر الاقياػػة عمػػو يػػرارة الغرخػػة لمػػاة  3111
51 lµ الك اخػػػػػة البػػػػػو ية    تػػػػػـ قػػػػػرااة لغػػػػػرأل التاػػػػػايرOptical 

density  لكػػؿ شػػريية ساسػػت ااـ المطيػػاؼ ال ػػاا سزطسػػاؽ اإلليػػزا  ػػوع  
Bio-tech معػة تكريػت عمػو كوري الم شز خر الم تسر المركػزي خػر جا
  ا ومتر  351طوؿ موجر 

يسػػػػب  خػػػػر عي ػػػػات كسػػػػا الػػػػاجاج Tetracycline مبػػػػاا تػػػػـ تاػػػػايرو 
ساسػػػػػػت ااـ الطػػػػػػاقـ المجهػػػػػػز مػػػػػػف شػػػػػػركة  [01] المتسعػػػػػػة خػػػػػػر طرياػػػػػػةال
 Shenzhen Ivshiyuan Biotechnology Co تػػـ  ,  الصػػيف

سعػػػا اف يسػػػب تعميمػػػات الشػػػركة المجهػػػزة  Tetracyclineاسػػػت الا 
مػػف عي ػػة ال سػػيأل المتجػػا س مػػف كسػػا الػػاجاج ووبػػعم خػػػر  غػػـ 0 ا ػػذ

مػػػف ميمػػػوؿ مػػػؿ  8مػػػؿ وابػػػيؼ اليػػػم  05ا سوسػػػة ال سػػػذ المركػػػزي قيػػػاس 
 ػػـ اقػػا ؽ  4لمػػاة  ورج ال مػػيط  sample extract Aاةسػػت الا 

اورة خػػػر الاقياػػػة عمػػػو ارجػػػة  3111وبػػػ  خػػػر ال سػػػذ المركػػػزي سسػػػرعة 
 لغرأل التااير  lµ 51اقا ؽ,  ـ ا ذ  01يرارة الغرخة لماة 

عزلػػػت األ ػػػواع السكتيريػػػة الممو ػػػة لكػػػؿ مػػػف عي ػػػات اليميػػػب او الػػػاجاج 
غػػـ مػػف كسػػا الػػاجاج وابػػاختم الػػو  75مػػؿ مػػف اليميػػب او  75سسػػيب 

مػػػؿ مػػػف الميمػػػوؿ المميػػػر المعاػػػـ, وكممػػػت الت ػػػاخيؼ المتسمسػػػػمة  775
مػػؿ مػػف  0لميصػػوؿ عمػػو اةعػػااا الم اسػػسة عمػػو الطسػػؽ الزراعػػر   اػػؿ 

 05الطسؽ الفارغ المعاػـ وصػب الػو كػؿ م هػا  الميموؿ الفسيولوجر الو
  Nutrient agarمػؿ مػف كػؿ مػف األوسػاط المسػتعممة خػر العػزؿ وهػر 

سطرياػػػػة اةطسػػػاؽ المصػػػسوسة  ػػػـ يبػػػػ ت  MacConkey Agar  و
سػاعة,  38-73ـ لماة o 47اةطساؽ سعا تيريكها وتجا سها ع ا يرارة 

ـ يسػػاب اعػػاااها سعػػاها التاطػػت المسػػتعمرات ذات اةشػػكاؿ الم تمفػػة تػػ
ال هػػا ر  التشػػ ياعمميػػة  ألجػػرااو امهػػا م فػػراة الػػو األوسػػاط المما مػػة 

تـ تش يا السكتريا التػر تػـ عزلهػا مػف عي ػات   [8]لكؿ م ها وكما خر 
 ,لعػػزةت اليميػػب  و  الػػاجاج  سعػػا اجػػراا ا تسػػار صػػسغة غػػراـ لجميػػ  ا

ذلػو  Loopمػة ييث تـ  اؿ جزا مف الزرع السكتيري سواسػطة العػروة ال اق
خيصػػػت شػػػريية زجاجيػػػة  ظيفػػػة وسعػػػا ت سيتهػػػا وتصػػػسيغها سصػػػسغة كػػػراـ 

لمجهػػػػر البػػػػو ر لماليظػػػػة شػػػػكؿ ويجػػػػـ ال اليػػػػا الشػػػػرا س ساسػػػػتعماؿ ا
 العػػزةت ال ايػة عمػػو  امػت ػـ وطرياػة تجمعهػا وتفاعمهػػا مػ  صػسغة كػػراـ 

تش يصػػػػها إلكمػػػػاؿ  ºـ 3 الصػػػػمب ع ػػػػا ارجػػػػة يػػػػرارةمػػػػاكو كر  وسػػػػط
   Vitik 2 Compact System جهاز  ساستعماؿ

تـ يساب عاا المستعمرات السكتيرية الممو ة لعي ات اليميب ال ػاـ وكسػا 
 160الت ػاخيؼ الالزمػة لغايػة الت فيػؼ الراسػ  وسػيب  ااوجػر الاجاج سعػا 

و  MacConkey Agarمؿ مف الت فيؼ األ يػر و شػر عمػو وسػط   
PDA  وagar Nutrient  47ويب ت األطسػاؽ ماموسػة ع ػا º ـ لمػاة

  [11]ساعة سعاها عات المستعمرات عمو الطسؽ لكؿ عي ة  73
تػـ تيميػؿ  تػا أل التجػارب ساسػت ااـ طرياػة ال مػوذج  :التحميل االحصاائي
  بػػػػػمف السر ػػػػػامأل Model General Linearال طػػػػػر العػػػػػاـ  

لاراسػػػة تػػػا ير العوامػػػؿ وخػػػؽ تصػػػميـ  SAS [12]اةيصػػػا ر الجػػػاهز 
لتيايػػػػا مع ويػػػػة  [13]كمػػػػا اجػػػػري ا تسػػػػار ا كػػػػف  ,العشػػػػوا يةالتجػػػػارب 

الفروقػػػات مػػػاسيف متوسػػػطات العوامػػػؿ المػػػي رة عمػػػو الصػػػفات الماروسػػػة 
   1015ايتمالية ع ا مستوى 

 النتائج والمناقشة
  اف ماػػػػػااير متسايػػػػػات مبػػػػػاا 0تسػػػػػيف مػػػػػف ال تػػػػػا أل خػػػػػر جػػػػػاوؿ رقػػػػػـ  

Tetracycline ة شػػيفيالعمػػـ ومكمػػف م ػػاطؽ  ال ػػاـ خػػر عي ػػات اليميػػب
تركيػػز خػػر م طاػػة  سػػزعموكا ػػت  وسػػامراا والػػاجيؿ و السوعجيػػؿ و الػػاور
 717و  06760 وكا ػػت تراكيزاهػػا  الػػاور واا ػػو تركيػػز خػػر م طاػػة العمػػـ

 عمػػػػػػػػػػػػػػػػػو التػػػػػػػػػػػػػػػػػوالر, μg/kg   54567و 46663و  79869و   717و
مػػػػػػف اليػػػػػػػا س مسػػػػػػة ابػػػػػػػعاؼ  ك ػػػػػػػركا ػػػػػػت ا الكميػػػػػػات الماػػػػػػارة اك ػػػػػػػر

 Tetracyclineمف ساايا المبػاا الييػوي المسموح سم   MRL اةعمو
قسػػػؿ اةتيػػػاا األوروسػػػر  اعتمػػػااًا الػػػو الماػػػاييس المعػػػاة مػػػفخػػػر اليميػػػب 
هي ػة الاسػتور الغػذا ر المشػتركة   وكذلؾ kg\μg [14] 011 وهر ع ا

لألاويػػػة [ 05] سػػيف م ظمػػة األغذيػػة والزراعػػػة وم ظمػػة الصػػية العالميػػة
 [06] الاراسػػة الياليػػة مػػ  مػػا وجػػاه  اتفاػػت  تػػا أل السيطريػػة خػػر األغذيػػة

خػػر عي ػػات اليميػػب ال ػػاـ خػػر  Tetracyclineالػػذي سػػيف اف مسػػتويات 
لغايػػػػػة  783600خػػػػػر اولػػػػػة ت زا يػػػػػا تراويػػػػػت مػػػػػف   مااطعػػػػػة ساجػػػػػامويو

975647  kg\μg   مػػا يعػػااؿ تسػػعة ابػػعاؼ مػػف ال سػػسة المسػػموح سهػػا
خػػر  اف عي ػات اليميػب الػذيف وجػاوا [08[ و ]07]مػ  كػؿ مػف وتاارسػت 

كا ػػػػػػػػت تيتػػػػػػػػوي عمػػػػػػػػو مسػػػػػػػػتويات مػػػػػػػػف متسايػػػػػػػػات الػػػػػػػػػ  اولػػػػػػػػة كوريػػػػػػػػا
Tetracycline  76664ع ػػػػػػا كميػػػػػػات  kg\μg  وهػػػػػػو تاريًسػػػػػػا  ما يػػػػػػػة
خػػر  Tetracyclineالمسػػموح سػػم مػػف متسايػػات ألقصو وبػػعاؼ اليػػا ا

لمبػػااات   كػػذلؾ تواخاػػت ال تػػا أل وعػػاله مػػ  مػػا وجػػا مػػف ساايػػا االيميػػب
الػػو العػػراؽ كمػػا  % خػػػػر اليميػػػػب المجفػػػػؼ المستػػػورا 6 الييويػػة س ػسسػػػة

  [09] ذكره
 

 .الخام في عينات الحميب Tetracycline( تركيز متبقيات المضاد الحيوي 1جدول )
 كغم(/في عينات الحميب )مايكروغرام Tetracyclineتراكيز متبقيات المضاد الحيوي 

 العمم مكيشيفة سامراء الدجيل البو عجيل الدور مصدر العينة  
 a 54567 تركيز المضاد  ت

 ±666 
46663 b 

964 ± 
79869 c 

0765± 
71761 d 

 ±766 
71761 d 
  ±561 

06760 e 
 ±5600 

   0.05اةيرؼ الم تمفة عمو المعاةت خر السطر الوايا تشير الو وجوا ا تالخات مع وية ع ا مستوى ايتمالية    
 مكررات  01ال طز الاياسر   المعاةت مز وذة مف  ±     
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اف يػػػاةت اةيػػػأل خػػػر  اليػػػا الكسػػػا لكػػػؿ مػػػف المبػػػااات الماروسػػػة ة 
تتمكف مف تم يؿ مركسػات تمػؾ المبػااات وذلػؾ لكػوف ال اليػا ة تمتمػؾ 
اة زيمػػات الكاخيػػة لتيممهػػا خبػػاًل عػػف اف مركسػػات تمػػؾ المبػػااات تعػػا 
سا ها مركسات م  فبة الوزف الجزي ر وتمتمػؾ  اصػية التػراكـ خػر الكسػا 

 هػػػا تػػػراكـ خػػػر  اليػػػا الكسػػػا سكميػػػات اكسػػػر ممػػػا خػػػر الػػػاـ او ممػػػا ي ػػػتأل ع
 [ 71]اليميب او ليـو تمؾ الييوا ات 

ذف اسػػػػػت ااـ اليػػػػػرارة لت سػػػػػيط  شػػػػػاط المبػػػػػااات الييويػػػػػة المتسايػػػػػة خػػػػػر 
 [ 70]اليميب سعممية السسترة هر غيػر كاخية وهذا ما وكاه الساي وف 

خػػػػػر عي ػػػػػات الػػػػػػاجاج  Tetracyclineكػػػػػاف تركيػػػػػز المبػػػػػاا الييػػػػػػوي 
اما خر عي ات الاجاج المسػتورا خاػا  االميمر بمف الياوا المسموح سه

مػػف قسػػؿ اةتيػػاا  ا  المسػػموح سهػػMRL  كػػاف اعمػػو مػػف اليػػا األقصػػو
وعػػػاله    ال تػػػا ألkg\μg 411الػػػذي كػػػاف ع ػػػا [ 05[ و ]03]األوروسػػػر 

خػػر  Tetracyclineالمػػذيف وجػػاوا اف تركيػػز  [77] تاارسػػت مػػ  مػػاذكره
خػػػر الكويػػػت  كمػػػا  kg\μg  481-011  عي ػػػات الػػػاجاج تراويػػػت سػػػيف

المعػػاة لالسػػػتهالؾ خػػر اولػػة مصػػػر اف عي ػػات كسػػػا الػػاجاج  [74]وجػػا 
مػػػػػػػػػػػف متسايػػػػػػػػػػػات المبػػػػػػػػػػػاا  kg\μg 74769كا ػػػػػػػػػػػت تيتػػػػػػػػػػػوي عمػػػػػػػػػػػو 

Tetracycline  
 

( في Tetracycline) kg\μg( تراكيز متبقيات المضاد الحيوي 2جدول)
 من مناطق مختمفةعينات كبد الدجاج 

 Tetracycline مصدر العينات ت
 b 771 ميمر 0

 ±363 
 a 35666 مستورا 7

 ±3608 

الوايػا تشػير الػو وجػوا ا تالخػات  خػر العمػوااةيرؼ الم تمفة عمو المعاةت 
   0.05مع وية ع ا مستوى ايتمالية 

 مكررات  01ال طز الاياسر   المعاةت مز وذة مف  ±
 

يػزتر مػف اسػت اامها  كسػا الػاجاجذف وجوا ساايػا المبػااات الييويػة خػر 
 كػػػػاف سػػػػواالمػػػػاواجف سجرعػػػػات م تمفػػػػة ومتتاليػػػػة خػػػػر العػػػػػالج السيطػػػػري 

او مػف  ػالؿ الياػف خػر  مياه الشػرباو م  كإباخات لمعمؼ  استعمالها
او لمعػػػالج مػػػف سعػػػأل لغػػػرأل زيػػػااة ال مػػػو وو لموقايػػػة  عبػػػمة الػػػاجاج

سػػػػػػاف المبػػػػػػااات الييويػػػػػػة يػػػػػػتـ [ 75] وذكػػػػػػر ويبػػػػػػا  [73]اةمػػػػػػراأل 
وال مػػػو وزيػػػااة الػػػوزف  مػػػف اةمػػػراأل والوقايػػػة لمعػػػالج اسػػػت اامها عػػػااة

 لمػػاواجف مػػف  ػػالؿ ابػػاختها مػػ  اةعػػالؼ او مػػف  ػػالؿ مػػاا الشػػرب,
 عمػػػػو مساشػػػرة سػػػػامة تػػػز يرات لهػػػػا الييويػػػة المبػػػػااات ساايػػػا تكػػػػوف وقػػػا

تهػػػيأل  اليساسػػػية خػػػر الجمػػػا,هػػػور ظ الم ػػػاؿ, سػػػسيؿ عمػػػو المسػػػتهمكيف,

خػر ا ػتالؿ  يتسػسب قػا ووالاالوف, ظهور امراأل التويػا لػاى األطفػاؿ, 
 خر الهرمو ات السشرية و اصة ع ا ال ساا 

 عينااات الحميااب فاايالمشخصااة  الميكروباااتعااداد ونسااب تكاارار انااواع ا
 الخام

يعػػا التمػػوث السكتيػػري سا ػػم مػػف وك ػػر اليػػاةت  طػػورة خػػر يالػػة يصػػولم 
خػػر األغذيػػة المعػػاة لالسػػتهالؾ السشػػري, لػػذلؾ خػػاف مػػف اهػػـ اة تسػػارات 
التػػر تيػػاا صػػاليية الم ػػتأل الغػػذا ر هػػو األ ػػواع واةعػػااا مػػف السكتريػػا 

 المربية والمسسسة لمتسمـ الغذا ر خيها       
ع الميكروسػػػػات المعزولػػػػة و سػػػػب تكػػػػرار و ػػػوا  اعػػػااا 4جػػػػاوؿ  الوبػػػس 

الممو ة لعي ات اليميب ال اـ  سي ػت ال تػا أل اف اعػااا سكتريػا  والمش صة 
E. coli  مػػػػف  46عزلػػػة وس سػػػػسة  48خػػػػر عي ػػػات اليميػػػػب كا ػػػػت %

 اتفاػت ال تػػا أل مػػ وقػػا العػزةت السكتيريػػة الكميػة الممو ػػة لعي ػػات اليميػب  
% مػف  4663كا ػت ع ػا  E. coli  التر وجات ساف  سسة سكتريػا [26]

العي ات الكمية الممو ػة لعي ػات اليميػب, كمػا تاارسػت ال تػا أل مػ  مػا ذكػره 
عزلػػة سكتيريػػة وس سػػسة  71كا ػػت  E. coliخػػر اف اعػػااا سكتريػػا   [27]
 % مف العاا الكمر لمعزةت الممو ة لميميب  5766

خػػر عي ػػات خاػػا كا ػػت اعػػاااها الممو ػػة   K. intermediaامػػا سكتريػػا 
%  وقػا تاارسػت ال تػا أل  09613وس سسة  و  ت  ـ  مؿ 71 اليميب ع ا

كا ػت   K. intermediaخر اف اعااا سكتريا  [28]وعاله م  ما وجاه 
خػػر عي ػػات اليميػػب الممو ػػة خػػر م طاػػة شػػماؿ شػػرؽ  و  ت  ـ  مػػؿ 04

 الوةيات المتياة 
خػر  Acinetobacter iwffiiكػذلؾ ووبػيت ال تػا أل اف اعػااا سكتريػا 

% مػػػػػػف  01638عزلػػػػػػة سكتيريػػػػػػة وس سػػػػػػسة  00عي ػػػػػػات اليميػػػػػػب كا ػػػػػػت 
 [29]المجموع الكمر لمعػزةت السكتيريػة  وقػا تاارسػت ال تػا أل مػ  مػاذكره 
عزلػة  04المذيف وجاوا اف اعااا هذه السكتريا الممو ة لميميب كا ت ع ػا 

 سكتيرية 
خػػػر عي ػػػات  R. planticolaكمػػػا ووبػػػيت ال تػػػا أل اف اعػػػااا سكتريػػػا 

% مػف المجمػوع الكمػر  06609عزلة سكتيريػة وس سػسة  07اليميب كا ت 
المػػذيف وجػػاوا اف  [28]لمعػػزةت السكتيريػػة  تاارسػػت ال تػػا أل مػػ  مػػا ذكػػره 

عزلػػة سكتيريػػة خػػر م طاػػة  48اعػػااا هػػذه السكتريػػا الممو ػػة لميميػػب كا ػػت 
  شماؿ شرؽ الوةيات المتياة

و  ت   8خاػػا كا ػػت  P. aeruginosaامػػا اةعػػااا الكميػػة مػػف سكتريػػا 
الػػذي  [30] مػػا ذكػػرهتاارسػػت ال تػػا أل مػػ  وقػػا %,  7667وس سػػسة  ـ  مػػؿ

و ت   01 ت ع ػػاكا ػػ P. aeruginosaا ا سكتريػػاااعػػاف وشػػار الػػو 
  ـ مؿ
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 (و. ت. م/ مل)  من عينات الحميب المشخصةالمعزولة و الميكروبات عداد ونسب تكرار انواع ا( 3جدول )
 اعداد ونسب تكرار الميكروبات المعزولة نوع الميكروب المعزول نوع العينات

 )%( العدد
 Escherichia coli 48 46609 الحميب

Kluyvera intermedia 71 09613 
Acinetobacter iwffii 00 01638 

Raoultella planticola 07 06609 
Pseudomonas aeruginosa 8 7667 

Pontoea agglomerans 00 01638 
 199 195 العدد الكمي

       

والمشخصة مان عيناات  المعزولة اعداد ونسب تكرار انواع الميكروبات
 الدجاج

اعػػااا و سػػب تكػػرار ا ػػواع الميكروسػػات   3  الجػػاوؿال تػػا أل خػػر وبػػس ت
اعػااا سكتريػا سي ػت ال تػا أل اف   المعزولة والمش صة مف عي ات الػاجاج

E. coli  خػػر عي ػػات  7968س سػػسة و  و  ت  ـ  مػػؿ 35 ع ػػاكا ػػت %
 خػر%  4766س سػسة و  و  ت  ـ  مػؿ 78كا ػت  ع ػا و  ,الاجاج الميمر

الػػذي  [31] ذكػػره مػػاال تػػا أل مػػ  هػػذه  الػػاجاج المسػػتورا  اتفاػػت عي ػػات
 كا ػت ع ػا خػر عي ػات ليػـ الػاجاج E. coli سػسة سكتريػا  افوشػار الػو 

كمػػا وجػػاها  ,% 4867 ع ػػا كا ػػت اف  سػػستها [32]وجػػا كمػػا %   75
 %  3168 س سسة  [33]

ممو ػػة لعي ػػات  خاػػا كا ػػت Acinetobacter iwffiiامػػا اعػػااا سكتريػػا 
% ولػػػػػـ   7365  س سػػػػػسةو  و  ت  ـ  مػػػػػؿ 47 الػػػػػاجاج الميمػػػػػر سزعػػػػػااا

اف تمػػػؾ ال تػػػا أل قػػػا  جاج المسػػػتورا اخػػػر عي ػػػات الػػػهػػػذه السكتريػػػا  واجػػػاتت
%  كمػػا  7469ييػػث كا ػػت  سػػسة السكتريػػا  [34]ذكػػره  مػػ  مػػا تطاساػػت

خػػػر عي ػػػات  Pontoea agglomeransسي ػػػت ال تػػػا أل اعػػػااا سكتريػػػا 
وس سػػسة  و  ت  ـ  مػػؿ 34و 30 ع ػػا اعػػاااالػػاجاج الميمػػر والمسػػتورا 

  % عمػػػػو التػػػػوالر, هػػػػذه السكتريػػػػا تػػػػـ عزلهػػػػا مػػػػف 71677و   77605 
تػـ عزلهػا مػف قػا  كمػا ,% 5وس سػسة  [35] شاورما ليـ الاجاج مف قسؿ

  [36]قسؿ 

 

 و. ت. م/ ملدجاج المحمي والمستورد المشخصة من عينات الالمعزولة و الميكروبات عداد ونسب تكرار انواع ا( 4جدول )
 اعداد ونسب تكرار الميكروبات المعزولة نوع الميكروب المعزول نوع العينات

 )%( العدد
 Escherichia coli 35 79681 الدجاج المحمي

Acinetobacter iwffii 47 73651 
Pontoea agglomerans 30 77605 

Pseudomonas aeruginosa 1 1 
Yeast 78 08653 

 199 151 العدد الكمي
 Pseudomonas aeruginosa 65 40631 الدجاج المستورد

Escherichia coli 78 47668 
Pontoea agglomerans 34 71677 
Acinetobacter iwffii 1 1 

Yeast 70 01603 
 199 297 العدد الكمي

 

و  ت  ـ   65 ع ػااػا كا ػت خ P. aeruginosaكما اف اعػااا سكتيريػا 
% خػػػػر عي ػػػػات الػػػػاجاج المسػػػػتورا ولػػػػـ تتواجػػػػا خػػػػر  4063س سػػػػسة و  مػػػػؿ

, ويعػػػا هػػػذا ال ػػػوع مػػػف اك ػػػر األ ػػػواع السكتيريػػػة عي ػػػات الػػػاجاج الميمػػػر
 P. aeruginosa اف سكتريػػا [37]تموي ػػا لميػػـو الػػاجاج, ييػػث وجػػا 

عي ػػػات ليػػػـ الػػػاجاج التػػػر تػػػـ خيصػػػها  كمػػػا % مػػػف  81تواجػػػات خػػػر 
% خػر  04669تواجات س سػسة  P. aeruginosaاف سكتريا   [38]ذكر

% خػػػػػػر عي ػػػػػػات الػػػػػػاجاج  74613عي ػػػػػػات الػػػػػػاجاج الميمػػػػػػر و س سػػػػػػسة 
 المستورا 

اعػػااا و سػػب ال مػا ر خػػر عي ػػات كػػؿ مػف ليػػـ الػػاجاج الميمػػر  افكمػا 
و  08653وس سػػػػسة   و  ت  ـ  مػػػػؿ  70و 78  ع ػػػػا والمسػػػػتورا كا ػػػػت

اف ال مػا ر تواجػات خػر  [35]ذلػؾ  وقا اكػا   % عمو التوالر 01603
 وسزعػػاااخػػر عي ػػات ليػػـ الػػاجاج 

069 X 710 سعػػزؿ  [39]  ايبػػا قػػاـ
 كػذلؾ %  35656ال ما ر مف عي ات ليـ الاجاج وس سسة وصػمت الػو 

 وش صػػػػػها خػػػػػر عي ػػػػػات ليػػػػػـا ػػػػػواع عايػػػػػاة مػػػػػف ال مػػػػػا ر  [40] عػػػػزؿ
ا ػػػم تػػػػـ عػػػػزؿ وتشػػػ يا ال مػػػػا ر مػػػػف ليػػػػـ  [41] الػػػاجاج  كمػػػػا ذكػػػػر

 الاجاج 

اف ليػػػػـ الػػػػاجاج يمكػػػػف اف يتمػػػػوث ساةييػػػػاا المجهريػػػػة  ػػػػالؿ م تمػػػػؼ 
مرايؿ تجهيز الغػذاا  اة تػاج او التصػ ي  او التوزيػ  او ال ػزف , كػذلؾ 

 األسػػواؽ مػػؿ ا  ػػاا ال اػػؿ وال ػػزف خػػر يمكػػف اف يتمػػوث مػػف سػػوا التعا

[38]  
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Detection of Pathogenic Bacteria and Tetracycline Residues in Raw Milk 

and Chicken Liver Samples 
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Abstract  
This study was conducted in the laboratories of the Department of Food Sciences in the College of Agriculture, 

Tikrit University at the period from the first of August 2017 till June 2018 aimed to identify the pathogenic and 

food poisoning causes bacteria, as well as to determination the concentrations of residues of Tetracycline in raw 

milk samples from different areas of SalahAldin province, and in the liver samples of locally and imported 

chicken samples. The results were indicate that the most bacterial species isolated were Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Raouttella planticola, Pantoea agglomerans, Kluyvera Intermedia and Acinetobacter 

Iwffii. The highest level of tetracycline residues contamination of milk samples was found in Al-Buagel area at 

46663 µg/L and the lowest level in the Al-Alam area at 167.1 μg / L6 

 


