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Abstract: 

         Forty samples of  different types of powdered infant milk had been 

collected including (celia 1-2 , biomil 1-2 , lery 1-2 , dialak 1-2 , albadee  

2 ,nido 2 , kikos 2 , nictalia 1-2 , cerelak ). Some of the milk cans were 

opened directly at the beginning of test while others had been opened 

three days or more before testing.  

The results showed that Bacillus species were isolated and 

identified at different rates as Bacillus cereus has the highest rate (12.5%) 

then B.circulance and B. laterosporous at (5%) for each of them 

respectively, while B.megaterium was isolated at a rate of  (2.5%). 

The ability of the isolated Bacillus species to produce enterotoxin was 

detected by the use of Rapid and delayed permeability test  for the 

detection of the heat stable enterotoxin and the results were recorded by 

the appearance of blue non necrotic lesions after injection of the rabbit 

with the cell free culture supernated (CFCS) and Lysate supernatant (LS) 

of the isolated Bacillus species, and for the detection of heat labile 

enterotoxin, the paw oedema test was also used , the increase in thickness 

of fore and hind arms appeared. 
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The ability of the Bacillus species to produce the enzyme lecithinase and 

lyse red blood cells were also studied and the results revealed that only 

Bacillus cereus produce the enzyme lecithinase. in addition all the 

isolates showed positive hemolytic activity. 

 الخالصة:
عيشة مؽ حميب االطفاؿ السجفف وبانؾاع مختمفة تزسشت  04تؼ خالؿ مجة الجراسة جسع 

(celia 1-2 ،biomil 1-2 ،lery 1-2 ،1نكتاليا، 2كيكؾز ، 2نيجو، 2-1 البجيع ،2-1 دياالؾ-

وقج ُفتحت قدسًا مؽ عمب الحميب اثشاء اجخاء البحث والقدؼ االخخ مزى عمى  سخيالؾ( ، 2
 اياـ او اكثخ. وقج تؼ عدؿ وتذخيص بعض انؾاع البكتخيا العرؾية السؾجبة لربغة كخاـ 3فتحيا 

Bacillus sp.  وبشدب مختمفة حيث اعيخت الشتائج اف بكتخياBacillus cereus  عدلت
بشدبة   B.laterosporusو  B.circulansثؼ تمتيا  (%12.5)باعمى ندبة حيث بمغت 

 .(%2.5بشدبة ) B.megaterium( لكل مشيسا عمى التؾالي في حيؽ عدلت 5%)
عمى انتاج  Bacillusكسا تؼ خالؿ الجراسة الكذف عؽ قجرة االنؾاع السعدولة مؽ بكتخيا 

 Rapid andلستأخخ لجمج االرنب الحيفانات السعؾية وذلػ باستخجاـ اختبار الشفاذية الدخيع وا

delayed permeability test  of rabbit skin  لمكذف عؽ الحيفاف الثابت بالحخارةheat 

stable enterotoxins  حيث لؾحغت الشتيجة السؾجبة بتكؾيؽ مشاطق زرقاء غيخ متقخنة بعج
 Lysateوالػ  CFCS) )Supernatant  Culture Free Cellمؽ  3( سؼ0.1حقؽ االرنب بػ )

Supernatant (LS) ألنؾاع Bacillus   السعدولة. كسا تؼ اجخاء اختبار تؾـر اكف الفئخاف
(paw oedema test)  وذلػ لمكذف عؽ الحيفانات السعؾية التالفة بالحخارةheat labile 

enterotoxins .حيث عيخت الشتيجة السؾجبة بديادة سسػ االكف االمامية والخمفية لمفئخاف 
السعدولة عمى انتاج انديؼ  Bacillusقج تؼ ايزًا الكذف عؽ قجرة انؾاع بكتخيا و 

 Bacillus cereusالمدثيشيد وكحلػ الكذف عؽ قجرتيا عمى تحمل الجـ , حيث اعيخت بكتخيا 
فقط القجرة عمى انتاج انديؼ المدثيشيد اما بقية االنؾاع السعدولة فأعظت نتيجة سالبة ليحا 

 .يخت جسيع العدالت نتيجة مؾجبة الختبار تحمل الجـاالختبار. كسا اع
 السقدمة:

يعج الحميب غحاء كامل لإلنداف حيث يسمػ قيسة غحائية عالية الحتؾائو اىؼ العشاصخ          
والجىؾف والسعادف والفيتاميشات,  الزخورية لمشسؾ فيؾ يحتؾي عمى البخوتيشات والكاربؾىيجرات

ججًا لشسؾ كثيخ مؽ  اً مالئس اً وبدبب احتؾاء الحميب عمى ىحه العشاصخ الغحائية فيؾ يعتبخ وسظ
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ترل اليو نتيجة الغبار او مؽ الساء مثل  جخاثيؼمؽ ال بأنؾاعاالحياء السجيخية وقج يتمؾث الحميب 
 [1]وغيخىا. Pseudomonasوالػ  Bacillusالػ 

مخضية ناتجة  اً اف االمخاض التي تريب االنداف نتيجة تمؾث االغحية قج تدبب لو اعخاض       
في  السشتجة مؽ قبل بعزيا االخخاو عؽ طخيق افخاز الدسـؾ  السباشخة بالجخاثيؼ عؽ االصابة

مؾاد والتي ىي عبارة عؽ  toxin ؾـبإفخاز الدس جخاثيؼحيث تقؾـ ال الغحاء مدببًة التدسؼ الغحائي.
فخز تُ اما اف  ـؾالدس هوىح ºـ50 بخوتيشية حداسة لمحخارة اذ تتحظؼ بالتدخيؽ عشج درجة حخارة 

 ـؾدسى عشجىا بالدستكؾف جدءًا مؽ الخمية و تاو قج  ةالخارجي ؾـ عخؼ بالدستُ خارج الخمية و 
 [14][2]اكثخ ثباتًا ومقاومة لمحخارة. يوى ةالجاخمي

السشتجة لمدسؾـ وعمى رأسيا  Bacillusالعرؾية  جخاثيؼويحجث التدسؼ الغحائي بال
B.cereus  ( 1982ففي عاـ ) [3][4]حاالت االصابة بيا في تدايج في الؾقت الحالي اف و

 [5]حالة( 200 )مؽ مجسؾع  B.cereus جخثؾمةحاالت مؽ حاالت التدسؼ الغحائي ب 8انتذخت 
 Centers for( CDc)في  جمتوسُ  تدسؼ ناتجة عؽ ىحه الجخثؾمةحالة  24وانتذخت حؾالي 

disease control  وسجمت خالؿ  [6][7]حالة, 461مؽ مجسؾع  1987و  1982بيؽ عامي
في الؾاليات الستحجة  B.cereusمؽ حاالت التدسؼ الغحائي ببكتخيا  %3-1ىحه الفتخة حؾالي 

في كشجا نتيجة  %7و Netherland% مؽ الحاالت انتذخت في 22وبخيظانيا مقارنًة ب 
 B.cereus.[9][8] ػابة بلألص

الساء, الغبار, وندبة عالية مشيا عدلت مؽ الغحاء  في التخبة, B.cereus جخثؾمةتشتذخ 
والحميب الظازج السبدتخ  ,المحؼ ومؽ غحاء االطفاؿ متزسشة الخزخاوات, المبؽ, الحبؾب,

 [3][5]والحميب السجفف واالغحية السجففة ومشتجات السخابد والبدكؾيت.
 1906مخة في اوربا عاـ  ألوؿعدلت  ,ىؾائية عرؾية جخثؾمةعبارة عؽ  B.cereusوالػ 
وحج اقرى يبمغ  º(ـ4-5انيا تشسؾ في حج ادنى مؽ الحخارة  بيؽ )plazikowski وأكج العالؼ 

 emeticتشتج نؾعاف مؽ الدسؾـ السدؤولة عؽ عيؾر العالمات الدخيخية وىي  º.[6](ـ50-48)

toxin  الحي يدبب التقيؤ والػDiarrheal Enterotoxin   السدؤوؿ عؽ االسياؿ واف متالزمة
عالمات ىحه الستالزمة الغثياف مؽ و  heat_stable toxinsالتقيؤ تدببيا الدسؾـ الثابتة بالحخارة 

( ساعات مؽ ىزؼ الظعاـ الحاوي عمى الدؼ. اما فيسا يخص 1-6والقيء الحي يغيخ بعج )
ولمؾقاية مؽ ىحا ، heat-lable toxineياؿ فيي تشتج عؽ الدؼ التالف بالحخارة متالزمة االس

وانتاجيا لمدؼ خالؿ فتخة  جخثؾمةالتدسؼ يفزل حفع االطعسة في الثالجة لسشع نسؾ ال
 [10]الخدف.
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 السهاد وطرائق العسل
 -جسع العيشات:

-celia 1)( عيشة مؽ حميب األطفاؿ السجفف ومؽ نؾعيات مختمفة شسمت 40جسعت )

2 ،biomil 1-2 ،lery 1-2 ،2-1نكتاليا، 2كيكؾز ، 2نيجو، 2-1 البجيع، 2-1 دياالؾ ، 

مشيا أثشاء إجخاء البحث والقدؼ  قدؼ فتحتفي الجراسة  عمب الحميب السدتخجمة كسا أف سخيالؾ(
 .خأياـ أو أكث 3األخخ مزى عمى  فتحيا 

 -طريقة العسل :
ورجت العيشات لغخض  3سؼ 04/غؼ  5تؼ تخفيف عيشات الحميب بالساء السقظخ بشدبة 

حزشت األطباؽ  , , ووسط االكار السغحي blood agar الجـ ولقحت عمى أوساط أكارالتجانذ 
ساعة شخرت العيشات مبجئيا بسالحغة الرفات   04-40( ولسجة ºـ1±37عشج درجة حخارة )

وشكل حافاتيا ولؾنيا وحزخت  وارتفاعياية مؽ ناحية حجؼ السدتعسخة السدرعية لمسدتعسخات الشام
مدحات رقيقة مشيا وصبغت بربغة كخاـ ولؾحغت أشكاؿ الخاليا وتختيبيا وقابميتيا لالصظباغ 

فعالية أنديؼ  كاختبار Biochemical testsبيحه الربغة, كسا أجخيت اإلختبارات الكيسؾحيؾية 
  motility test واختبارات الحخكة  Imvic اختباراتجسؾعة وم  catalase test يدالكتال

 ureaseوأنديؼ اليؾريد   cytochrome oxidaseد يفعالية أنديؼ الدايتؾكخوـ اوكديج  واختبار

test  تحمل الشذا  واختبارstarch hydrolysis   مؽ ممح  ( %7.5) تخكيدواختبار تحسل
 ºـ22تحمل الجيالتيؽ عشج  واختبار واالرابيشؾز والدايمؾز تخسخ الكمؾكؾز والسانيتؾؿ واختبارالظعاـ 

 phenylalanine ازالة االميؽ مؽ الحامض االميشي واختبار اختداؿ الشتخات واختبار
[14][13]. 

رقيقة مؽ البكتخيا الشامية عمى وسط اكار الجـ ووسط االكار السغحي  حزخت مدحات
والتي كانت مدتعسخاتيا كبيخة وذات حافات متفخعة عمى الؾسط الغحائي وصبغت بربغة كخاـ 
ولؾحغت اشكاؿ خالياىا وتفاعميا مع الربغة وحزخت مشيا مدارع نقية عمى مؾائل االكار 

رؾية السؾجبة لربغة كخاـ واجخيت عمييا الفحؾصات الدابقة السغحي ثؼ تؼ اختيار البكتخيا الع
 لمتسييد بيؽ انؾاعيا وتذخيريا.
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 :دراسة قدرة البكتريا عمى إنتاج الدسهم السعهية
a-1- :تحزير السعمق الجرثهمي- 

   Brain heart infusion agarمؽ وسط مخؽ نقيع القمب والجماغ 3( سؼ25تؼ تمقيح )
 جخثؾمةمؽ  3سؼ 1 ػب 3( سؼ100السعقؼ بالسؤصجة والسؾزع في دوارؽ  زجاجية معقسة سعة )

bacillus  ـ37 السختمفة كل في دورؽ خاص بو وحزشت بجرجة  حخارة  بأنؾاعياº  18لسجة  
 (.180xgسخعة )عشج ساعة في حاضشة ىدازة 

 الخاليا راشح السزارع الجرثهمية الخالي من تحزير -2
                                CFCS) )Supernatant  Culture Free Cell  

 وباستخجاـ( 0رسبت الخاليا الجخثؾمية مؽ السعمق الجخثؾمي الحي حزخ كسا في الفقخة )
 4( لسجة نرف ساعة وبجرجة حخارة 10000xgجياز الظخد السخكدي السبخد الفؾقي عشج  سخعة )

اخح الخائق وتؼ تخشيحو خالؿ  مخشحات غذائية  ,الرشع إنكميدي  (MSEومؽ نؾع ) درجة مئؾية
( أطمق عميو راشح السدتعسخات الجخثؾمية الخالي مؽ الخاليا والحي 0.22) Milliporeبقظخ 

 .CFCS [16][15]رمد لو 
 Lysate Supernatant (LS)  تحزير رائق الخاليا الستكدرة -3

مؽ  3سؼ 5 في ( وعمقa-2الخاسب الحي تؼ الحرؾؿ عميو في الفقخة الدابقة ) خح  أُ 
 ( مؾالر ورقؼ ىيجروجيشي0.02Mبتخكيد )   Phosphate bufferمحمؾؿ الفؾسفات السشغؼ 

  Ultrasonicجياز التخددات فؾؽ الرؾتية  باستخجاـ. حظست الخاليا البكتيخية [17] (7.4)
ثانية كخرت ىحه  34ثانية  لسجة  /(  ذبحبة 20000بتدميط )( MSE No. p6 1545مؽ نؾع )

ثانية بعج كل مخة لتبخيج السحمؾؿ ولمحفاظ  عمى  30العسمية ثالث مخات مع فتخات تؾقف لسجة 
ـ في حساـ ثمجي. فرل الخائق عؽ الخاسب باستخجاـ جياز الظخد السخكدي السبخد   4درجة حخارة

 ساعة رشح الخائق خالؿ مخشحات غذائية ولسجة نرف (10000xgالفؾقي بدخعة )
0.22Mm)ػ( وضع الخائق الحي اطمق عميو رائق الخاليا الستكدخة والحي رمد لو ب (LS  في )

 (.Hostacka et al ,1993التبخيج لحيؽ استخجامو )
b-  التحري عن الذيفانات السعهية لجرثهمةbacillus sp :- 

بشؾعييا الثابت حخاريا الحي تؼ   bacillus sp تؼ التحخي عؽ الحيفانات السعؾية لجخثؾمة
التحخي عشو باستخجاـ اختبار الشفاذية  الدخيع لجمج االرنب والحيفاف التالف بالحخارة باستخجاـ تـؾ 

 لجمج االرنب. الستأخخةاكف الفئخاف واختبار الشفاذية 
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 -اختبار الشفاذية الدريع والستأخر لجمد االرنب:1- 

Rapid and delyed permeability test  of rabbit skin  
مؽ  3سؼ 0.1(كغؼ اذ تؼ حقؽ 2-1.5وزنيا )   albinoة نؾع غاستخجمت ارانب بيض بال

تحت  الجمج  في مشظقة الغيخ بعج ازالة الذعخ مؽ السشظقة وتعقيسيا   LS ػوال  CFCSكل مؽ 
( %5بتخكيد ) Evan blue مؽ صبغة  3سؼ0.8بالكحؾؿ. وبعج ساعة مؽ الحقؽ تؼ حقؽ 

دقيقة ( عيخت الشتيجة السؾجبة بذكل مشاطق دائخية زرقاء المؾف  05وبعج اقل مؽ ) بالؾريج.
لمحيفاف السعؾي الثابت   اختباراً  يعجممؼ( بالشدبة لعامل الشفاذية الدخيع الحي 0)الى قظخىا  وصل

( ساعة بذكل 48عج )ب ةالسؾجب تيجةعيخت الشقج ف الستأخخحخاريا اما بالشدبة لعامل الشفاذية 
الحيفاف السعؾي التالف  ؽىحا االختبار كذف ع جويع المؾف مشاطق متقخنة زرقاء 

 .[18][19]ةبالحخار 
 bacillus spالتحري عن الذيفان التالف بالحرارة لجرثهمة 2- 

Heat labile enterotoxin of bacillus sp.  
 (paw oedema testاختبار تهرم اكف الفئران )*

والتي تتزسؽ حقؽ  (Harne  et al,1990)في ىحا االختبار طخيقو الباحثيؽ  ُتبعتا
 وتؼ قياس سسكيا بالفخنيا  CFCSمؽ  3( سؼ 0.1اكف الفئخاف االمامية والخمفية ب )

(Verenier caliper)  .كسا اخح القياس بعج الحقؽ بأوقات مختمفة متجرجة مؽ  قبل الحقؽ
( ساعة ونغخا الختالؼ الدسػ بيؽ االطخاؼ األمامية والخمفية التي 96-72-48-36-24-12-0)

شفذ الشسؾذج فقج تؼ احتداب الشدبة السئؾية لمدسػ الشدبي بجال مؽ الديادة في الدسػ بحقشت 
 .Relative thickness( %RTالكمي كقياس لمدسية )

معجؿ الدسػ ) / (لحقؽمعجؿ الدسػ ألكف الفئخاف في اوقات مختمفة بعج ا) = الدسػ الشدبي % 
 (ألكف الفئخاف قبل الحقؽ

 .كسا حقؽ نقيع القمب والجماغ السعقؼ كديظخة لمسقارنة 
 الشتائج والسشاقذة:

عدالت  (10)( عيشة حميب عيخت لجيشا 40( انو مؽ بيؽ )1يتبيؽ مؽ الججوؿ رقؼ )
( كعيشات ذات مدارع مؾجبة %25مختمفة مؽ الجخاثيؼ السؾجبة لربغة كخاـ وكانت ندبة العدؿ )

تؾزعت العيشات ذات السدارع السؾجبة بيؽ  ,( عيشات ذات مدارع سالبة%75و ) Bacillusلمشؾع 
 B.circulansو  B.laterosporus( لكل مؽ %5و ) Bacillus cereus( لبكتخيا 12.5%)

  B.megaterium (2.5% )عمى التؾالي في حيؽ كانت ندبة عدؿ 
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 سئؾية لمجخاثيؼ السعدولة مؽ عيشات الحميب السختمفة.( الشدب ال1ججوؿ )
العجد 
الكمي 

 لمعيشات

العيشات ذات 
 السدارع الدالبة

العيشات ذات 
 السدارع السؾجبة

 % العجد انؾاع الجخاثيؼ السعدولة

 % العجد % العجد
     Bacillus cereus 5 12.5 

40 30 75 10 25 B.laterosporus 2 5 

     B.circulans 2 5 
     B.megaterium 1 2.5 

( الشدب السئؾية لمجخاثيؼ السعدولة مؽ عمب الحميب الججيجة والقجيسة حيث 2ويغيخ الججوؿ رقؼ )
السعدولة مؽ العمب  B.circulansوالػ  B.cereusيالحع مؽ الججوؿ اف ندبة عدؿ كل مؽ 

( لكل مشيا عمى التؾالي , اما %5الججيجة التي فتحت مباشخًة اثشاء اجخاء الفحص كانت )
B.megaterium ( اما بالشدبة لمعمب القجيسة مؽ الحميب فقج عدلت %2.5فقج عدلت بشدبة .)

 .(%5فقج عدلت بشدبة ) B.Laterosporus( اما الػ %7.5بشدبة ) B.cereusمشيا بكتخيا 
 ( الشدب السئؾية لمجخاثيؼ السعدولة مؽ العمب الججيجة والقجيسة.2ججوؿ )

 عمب الحميب القديسة عمب الحميب الجديدة
انهاع الجراثيم 

 السعزولة
العيشات الجديدة التي فتحت 

 قبل اخذ العيشة
انهاع الجراثيم 

 السعزولة
العيشات القديسة التي فتحت قبل 

 ستة ايام من أخذ العيشة
 نهع الحميب % العدد نهع الحميب % العدد

B. cereus 2 5 دياالك-
7- 

-نكتاليا
7- 

B. cereus 3 7.5 7-دياالك- 
 -7-كيكهز

B.circulans 2 5  7-ليري- 
-نكتاليا

7- 

B.laterosporus 2 5 7-دياالك- 
 -7-ليري 

B.megaterium 1 2.5 نكتاليا-
8- 

    

مؽ العمب القجيسة كانت اكبخ مؽ  B.cereus جخثؾمةنالحع مؽ خالؿ نتائجشا اف ندبة عدؿ 
( في %7.5في العمب الججيجة الى ) %5ندبتيا في العمب الججيجة حيث ازدادت ندبتيا مؽ 
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في اليؾاء لكؾنيا مؽ البكتخيا  جخثؾمةالعمب القجيسة واف ىحه الديادة قج تعؾد الى تؾاجج ىحه ال
وتعتبخ  .يؾاء ويتعخض ليا الحميب اثشاء التجاوؿالسكؾنة لمدبؾرات حيث تشتذخ سبؾراتيا في ال

ميسة لدببيؽ االوؿ اف سبؾراتيا تقاوـ السعامالت  Bacillaceaeالبكتخيا السكؾنة لمدبؾرات 
لحلػ فيي تعج السدؤولة عؽ تمف االغحية السعمبة والثاني  [10][21]الحخارية والغخوؼ القاسية 

ىؾ قابميتيا العالية عمى انتاج العجيج مؽ االنديسات السحممة لسختمف االغحية باإلضافة الى افخازىا 
 .[21][22]لمدسؾـ البكتيخية الخظخة ججًا والسدببة لمتدسؼ الغحائي

العمب الججيجة التي فتحت مباشخًة عشج  مؽ Bacillus جخثؾمةتذيخ نتائجشا الى عدؿ        
لعسمية التدخيؽ اثشاء الترشيع والى عجـ كفاءة عسمية  ة سبؾراتيااجخاء الفحص وذلػ لسقاوم

( مقاربة لجراسة %5مؽ العمب الججيجة بشدبة ) B.cereusالتعقيؼ. وجاءت نتائجشا في عدؿ  
(Rawan and Anderson  المحاف عدلؾا ىحه ال1997عاـ ) مؽ حميب  %6.8بشدبة  مةجخثؾ

والمحاف فحرؾىا مباشخًة بعج اعادة تعميق الحميب  Infant  Milk Formulae (IMF)االطفاؿ 
Reconstitution 30القجرة عمى انتاج الدسـؾ السعؾية وبشدبة  جخثؾمةيحه اللعمى اف  اواكج-

جفف ( واخخوف مؽ عدليا مؽ الحميب السBecker et al 1994مشيا. كسا تسكؽ ) 31%
كسا تسكؽ     [9][25]عيشة مؽ حميب االطفاؿ  261مؽ مجسؾع  %54( بشدبة IMFلألطفاؿ )

[Rowan et al ,2001]  مؽ عدؿ العجيج مؽ انؾاعBacillus  مؽ حميب االطفاؿ السجفف
IMF  حيث عدؿB.cereus  باإلضافة الىB.subtilis و B.circulans  والػ

B.megaterium  والػB.Licheniformis  بشدب مختمفة واكجو عمى قجرتيا إلنتاج سؼ االسياؿ
(HBLفي )    Infant Milk Formulae (IMF)  في  جراسةال هوقج تظابقت نتائجشا مع ىح

 الػ            اف االنؾاع السختمفة مؽ [11]مؽ الحميب. واكج  B.megaterium والػ  B.circulansعدؿ 
Bacillus ا تكؾف الدبب في انتاج سؼ االسياؿ, كسا استظاع السعدولة مؽ بيئة االلباف ربس
مؽ حميب االبقار الظازج )الخاـ( باإلضافة الى  Bacillusمؽ عدؿ العجيج مؽ انؾاع  [11][26]
B.cereus  مثلB.circulans  والػB.subtilis  والػB.Laterosporus/cereus  و
B.Lentus  والػB.Licheniformis  وB.mycoides وB.shaevicus  وB.thuringensis 
( بأف Beattie and Williams, 1999كاف االكثخ عداًل. كسا اثبت ) B.cereusواف الشؾع 

انو عمى الخغؼ  [23]ىحه االنؾاع مؽ الباسمذ ليا القجرة عمى انتاج الدسـؾ السعؾية ايزًا واوضح 
في عيشات حميب االطفاؿ فاف ندبة التدسؼ بيحه االنؾاع تكؾف  مؽ انتذار التمؾث بأنؾاع الباسمذ

قميمة وذلػ الف الحميب يحؾي عمى ندبة قميمة مؽ االحساض االميشية الحخة ويفتقج او يفتقخ 
التي  Bacillus. كسا اف قدسًا مؽ انؾاع الػ [21][24]لمكمؾكؾز الحي يذجع انتاج ىحه الدسؾـ 
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والحع  [23]ة والقدؼ االخخ مؽ الدالالت ال تشتج سسؾـ.تشسؾ في الحميب تشتج سسؾـ معؾي
[Rowan et al., 2001]  اف قجرة بعض االنؾاع السعدولة مؽ الباسمذ عمى انتاج الدسـؾ

 Bacillus cereus enterotoxin T   (BceTوالػ ) BL Haemolysin( HBLالسعؾية )
 Rawan andالسشتجات حيث الحع  بعج نسؾىا في طعاـ االطفاؿ تتأثخ بالسكؾنات الغحائية ليحه

Anderson اف وجؾد مادة السالتؾدكدتخيؽ في حميب االطفاؿ تديج مؽ انتاج ىحه  1997عاـ
 االنؾاع مؽ الدسؾـ السعؾية واالدلة الحالية تؾضح اف السالتؾدكدتخيؽ يحفد نسؾ بكتخيا  

Bacillus cereus والسالتؾدكدتخيؽ  في حميب االطفاؿ السجفف ويحفد انتاج الدسـؾ السعؾية
السذتق مؽ تحمل الشذا يتؾاجج في مشتجات الحميب لألطفاؿ الخضع وخاصًة التي تعظى لألطفاؿ 

اف التخديؽ  1997عاـ Rawan and Andersonوقج اوضح  [27][28]الخجج والزعفاء 
ا الخاطئ لمسكؾنات الحاوية عمى السالتؾدكدتخيؽ قج تكؾف ميجده لرحة السدتيمكيؽ وذلػ لقجرتي

عمى زيادة انتاج الدسؾـ السعؾية السدببة لإلسياؿ في ىحه السشتجات واف تحزيخ الحميب يجب 
اف يكؾف تحت عخوؼ صحية كسا اف استيالكو يجب اف يتؼ خالؿ فتخة ال تديج عؽ اربع 

 .ساعات وذلػ لزساف سالمة السدتيمػ
 *اختبار الشفاذية الدريع والستأخر لجمد االرنب:

 sanderfur and peteronاالختبار باالعتساد عمى طخيقة الباحثيؽ )ُاجخي  ىحا 

الثابت حخاريًا  السعؾي  ( ويدتخجـ اختبار الشفاذية الدخيع لجمج االرنب لمتحخي عؽ الحيفاف1976
(ممؼ بعج اقل 4وعيخت الشتيجة السؾجبة لالختبار بذكل مشاطق دائخية زرقاء غيخ متقخنة بقظخ )

( والسحقؾنة بػ Evan Blueالرنب وريجيًا بربغة ايفاف الدرقاء )مؽ نرف ساعة مؽ حقؽ ا
 B.circulansوالػ B.cereus جخثؾمة( لLS)ػوال (CFCS)ػمؽ ال 3سؼ (0.1)

في مشظقة الغيخ قبل ساعة مؽ حقؽ الربغة  B.laterosporusو  B.megateriumوالػ
زرقاء غيخ متقخنة مقارنًة ( والحي يبيؽ عيؾر مشاطق 1ويسكؽ مالحغة ىحه الشتيجة في الذكل )

بسشاطق الديظخة التي حقشت بسخؽ نقيع القمب والجماغ السعقؼ والسشاطق التي اعظت نتيجة سالبة 
  48. اما عامل الشفاذية الستأخخ لألرنب فتؼ مالحغتو بعج B.laterosporusلالختبار مثل 

ي مشاطق الحقؽ مقارنًة ساعة مؽ الحقؽ وسجمت الشتيجة السؾجبة بتكؾف مشاطق زرقاء متقخنة ف
 بسشاطق الديظخة التي لؼ تغيخ فييا ىحه السشاطق. 
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( نتيجة مؾجبة الختبار الشفاذية الدخيع 1شكل )   ( نتيجة سالبة الختبار الشفاذية الدخيع 2شكل )

 )الحيفاف الثابت بالحخارة (  لجمج االرنب )سيظخة(                لجمج االرنب 
 

( الحي شخص الفعالية الدسية kotiranta et al ,2000لجراسة ) قاربةدراستشا جاءت ماف نتائج 
في جمج  necrosis( حيث اثبتت الشتيجة السؾضحة لفحص الشفاذية والتشخخ HBLلدؼ االسياؿ )

( امعاء االرنب ileal loop) فحص امعاء االرنب السخبؾطة االرنب وتجسع او تخاكؼ الدؾائل في
( اف Rowan et al ,2001شخخ وااللتياب في جدؼ الحيؾاف. كسا الحع )وسجل حجوث الت

Bacillus cereus   تشتج الػenterotoxin(HBL والحع ايزًا اف )B.circulans والػ 

B.megaterium  (  تشتجHBL وىحا )كسا وجج ايزًا اف مقارب لمشتائج التي تؼ التؾصل الييا .
B.subtilis  والػB.Licheniformis  ايزًا تشتج(HBL)  انتخوتؾكديؽ بعج نسؾىا في حميب

 .Bacillus cereusاالسياؿ لمػ  سؼاالطفاؿ السعاد تعميقو بسداعجة او بؾجؾد 
نؾعيؽ مؽ الدسؾـ الغيخ ثابتة بالحخارة وىي   B.cereus تفخز سالالت الػ 
Hemolysin BL (HBL)  والػenterotoxin proteinT(BceT) [31] وقج اوضحت ,

عمى التعبيخ  غحيةواالنؾاع االخخى السعدولة سخيخيًا او مؽ اال Bacillus cereusقجرة الجراسات 
بعج نسؾىا في حميب االطفاؿ  BceTوالػ  diarrheal HBL enterotoxinعؽ سؼ االسياؿ 

اج سسـؾ نؾاع الباسمذ السعدولة مؽ الحميب الخاـ القجرة عمى انتالالسخاد تعميقو. واعيخت اف 
 [11].االسياؿ

واي مؽ ىحه السكؾنات ال  Lsub1,Lsub2,designated Bىي  HBLاف مكؾنات 
والفعالية العغسى  بسفخده, VP activityاو فعالية الشفاذية  hemolyticيسمػ الفعالية التحميمية 
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فو كدؼ ولحلػ فاف ترشي ،[31] ىي )اعمى حج مؽ الفعالية( يحجث بؾجؾد السكؾنات الثالثة جسيعاً 
  وتسكؽ .[32]يعتسج عمى احجاث الشفاذية في جمج االرنب  diarrheal toxinلإلسياؿ 

[Rowan et al ,. 2003]  مؽ عدؿ انؾاع مختمفة مؽ الباسمذ مؽ عيشات حميب االبقار الظازج
البذخية  -HEP-2واثبت قجرتيا النتاج الدسـؾ السعؾية السدببة لالسياؿ وذلػ باستخجاـ خاليا 

  polymeras chain reaction (PCR)تفاعل البمسخة التدمدمي  كسا تسكؽ وباستخجاـ تقشية 
مؽ اثبات اف العجيج مؽ انؾاع الباسمذ السعدولة تحسل الجيؽ السدبب او السدؤوؿ عؽ االسياؿ 

gene diarrheagenic enterotoxin  واوضح اف سبب سسية الػHEP-2-   ىي سؼ االسياؿ
HBL enterotoxin. 

 heat-stable dodecade psipeptidفيتدبب بؾاسظة  ءاما الدؼ السدبب لمقي

,cereulide  اي تؾكديؽ ثابت بالحخارة. ويعج سؼ القيء اخظخ مؽ سؼ االسياؿ لعجة اسباب ىي
مقاوـ لمحخارة والحسؾضة ىؾ دالتؾف و  5000اقل مؽ سؼ االسياؿ حيث يبمغ  ئيالجدي واف وزن

وقج تؼ الكذف عؽ ىحا  .[29]ة انديسي الببديؽ والتخبديؽ مسا يديج مؽ خظؾرتو واليكدخ بؾاسظ
 الدؼ بغيؾر الشتيجة السؾجبة الختبار الشفاذية الدخيع لجمج االرنب.

 *التحري عن انتاج الذيفان السعهي التالف بالحرارة 
 -اختبار تهرم اكف الفئران:
 vartanyan et alطخيقة ) ( والسحؾرة عؽHaren at al 1990تؼ اتباع طخيقة )

مؽ مخؽ  3سؼ0.1 ( فأرة تؼ حقؽ اكفيا بػ 3( في اجخاء ىحا االختبار. نالحع في الذكل )1977
ساعة مؽ  33نقيع القمب والجماغ السعقؼ حيث سجل معجؿ سسػ االكف االمامية والخمفية بعج 

وتؼ استخجاـ الفخنيا  .لي( ممؼ لكل مؽ االكف االمامية والخمفية عمى التؾا1.1( ممؼ و )1الحقؽ )
varnier caliper ( التي تؾضح الدسػ 5( و )4وعشج مقارنتو باألشكاؿ ) .االكف لقياس سسػ

  Bacillusػ( لبكتخيا الCFCSمؽ اؿ ) 3(سؼ0.1في اكف الفئخاف االمامية والخمفية السحقؾنة ب )
ممؼ في  3.5)و ) ممؼ لألكف االمامية في بعض السعامالت (2.9وصل سسكيا الى )السعدولة 

مؽ  3سؼ 0.1ساعة مؽ الحقؽ(.اما عشج حقؽ   36االكف الخمفية في معامالت اخخى )بعج 
(LSلبكتخيا )Bacillus. ساعة  36و بعج تفأعيخت الشتيجة اف سسكيا وصل اعمى ذرو  السعدولة

( ممؼ لكل مؽ االكف الخمفية في 4ممؼ لكل مؽ االكف االمامية و) 2.9حيث وصل الى 
 معامالت اخخى.
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 ( اكف الفئخاف السحقؾنة بسخؽ نقيع القمب والجماغ السعقؼ )سيظخة(.3شكل )

      
 CFCSب ( أكف الفئخاف الخمفية السحقؾنة 5شكل ) ( اكف الفئخاف االمامية السحقؾنة4شكل )

 )نتيجة مؾجبة( .Bacillus spلبكتخيا   .Bacillus spلبكتخيا  CFCSب
       مؾجبة()نتيجة      

( و Notermans and Batt ,1998اف نتائج دراستشا جاءت مظابقة لجراسة )
(Kotiranta et al ,2000 والحي اكج اف الدؼ السدبب لإلسياؿ يدبب ) الدسية الخمؾية 
(cytotoxicity )ويدبب مؾت لمفئخاف كسا انو يدبب تخاكؼ الدؾائل في فحص امعاء   لمخاليا

( فحص Jackson ,1993كسا وصف ) .االرنب السخبؾطة في حيؾانات التجارب وتقخحات جمجية
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االحادية الظبقة الكتذاؼ  Mccoy cellالتحخي الدخيع لمسدارع الشديجية والتي تدتخجـ خاليا 
والحع اف الدالالت  Supernatantاشح الخاليا الشقي في ر  Bacillus cereusاالنتخوتؾكديؽ 

 .السشتجة لالنتخوتؾكديؽ تدبب تجميخ متجرج في الخاليا االحادية الظبقة
السعدولة سخيخيًا او مؽ  Bacillusػ ( اف انؾاع الRowan et al ,2001كسا الحع )

لدامة في خاليا االنداف مؽ الظعاـ ليا القابمية عمى االلتراؽ والغدو )اليجؾـ( وانتاج التأثيخات ا
بعج نسؾىا في السشتجات التجارية  caco-2 epithelial cellوالخاليا الظالئية  -HEP-2نؾع 

واف ىحا الحميب السعاد تعميقو  .(IMFلظعاـ االطفاؿ ومشيا حميب االطفاؿ السعاد تعميقو )
بأعجاد قميمة مؽ سبؾرات  يدتخجـ كسادة غحائية في ىحا الؾسط ومثل ىحه السشتجات تتمؾث تكخاراً 

Bacillus. [36] 
مؽ قياس الدسية لمدائل السخشح مؽ  [Beattie and Williams,.1999]كسا تسكؽ 

( وذلػ باستخجاـ الفحؾصات السشاعية وال CFCSالسدرعة البكتيخية )الخاشح الخالي مؽ الخاليا 
كخ اف ىشاؾ انؾاع تختمف في كسية التؾكديؽ الحي تشتجو كسا ذ B.cereusحع اف سالالت 

والػ  B.subtilisوالػ   B.circulansاخخى مؽ الباسمذ تكؾف سامة مثل
B.Laterosporus/cereus  وB.Lentus  والػB.Licheniformis  وB.mycoides  و

B.thuringensis   والحع اف اكثخ مؽ نؾع واحج لمدسؾـ السعؾية ربسا يشتج مؽ سالالت
سيخيذ والدالالت التي تؼ الكذف فييا عؽ الدسية عدلت مؽ الحميب الخاـ او مؽ  الباسمذ

 والحع اختالؼ كبيخ في كسية الدؼ السشتج مؽ قبل العدالت السختمفة ايزًا. chedderجبؽ 
 فحص انتاج انزيم المدثشيز وفحص تحمل الدم :

 Bacillus (B.cereus، ,B.circulansالػ  جخثؾمةتؼ فحص قجرة االنؾاع السعدولة مؽ 

 ,B.Laterosporus , B.megateriu) ( عمى انتاج انديؼ الػLecithinase وذلػ بعج الشسؾ )
 egg yolkمؽ صفار البيض  %8ساعة في وسط االكار السغحي االعتيادي السجيد بػ  24

نتجت ىالة ليا القجرة عمى انتاج انديؼ المدثيشد حيث ا B.cereusواوضحت الشتائج انو فقط الػ 
حؾؿ  in soluble di acyl glycerolمؽ الخاسب غيخ الحائب مؽ الجاي اسايل كمديخوؿ 

 السدتعسخات البكتيخية 
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 .( الشتيجة السؾجبة لفحص انتاج انديؼ المدثيشد6شكل )

وجاءت  .السجروسة فأعظت نتيجة سالبة ليحا الفحص Bacillusاما بقية انؾاع الػ  
عمى انتاج انديؼ المدثيشد وتحمل  B.cereusالمحيؽ الحغؾا قجرة  [33]و  [25]ة لػ قاربنتائجشا م

 .الجـ
 %7الحاوي عمى  blood agarاما فيسا يخص فحص القجرة عمى تحمل الجـ عمى وسط 

السعدولة اعيخت ىالة مؽ التحمل  Bacillusمؽ دـ االغشاـ فأعيخت الشتائج اف جسيع انؾاع اؿ 
 (.7كسا في الذكل )  Beta hemolysisالكامل 

 

 
 ( الشتيجة السؾجبة لفحص تحمل الجـ.7شكل)
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والكؾالجيشيد مؽ عؾامل  enterotoxinويعج انتاج انديؼ المدثيشد والفؾسفؾاليبيد والبخويتيد والػ 
 systemic infectionالزخاوة السيسة في البكتخيا السسخضة وذلػ لشجاح االصابة الجيازية 
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