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 المحاضرة األولى 

 ( Moldsاألعفان ) 

تعتبر الفطريات من أقدم الخاليا حقيقية النواة التي وجدت على االرض وتم تصنيفها، اذ تشير الدراسات على 
ان خصوصا احتوائها على خاليا فوبناء على بعض الصفات العامة لالع مليون سنة . 900أن ظهرت قبل حوالي 

ة على أنها ضمن المملكفي البداية الجذور فقد صنفت  هذات جدران خلوية عالوة على امتالكها على ما يشب
بوضع االعفان ضمن مملكة مستقلة  Whittakerحيث قام العالم  1969النباتية ولقد بقي هذا التصنيف لغاية 

غير  إنهاو ان تنتج غذائها بنفسها  ععرفت بمملكة الفطريات وذلك الن هذه الكائنات وبخالف النبات ال تستطي
 حاوية على البالستيدات الخضراء في خالياها. 

يز الخاليا متعرف الفطريات على أنها كائنات مجهرية حقيقة النواة فهي تحتوي على جميع العضيات التي ت
 Endoplasmic األندوبالزميةوالفجوات العصارية والشبكة  Golgi Apparatusسام كولجيجأ)مثل حقيقية النواة 
Reticulum الخاليا (، وهي كائنات متعددة(Multicellular) غير متحركة غير ذاتية التغذية أي  إجبارية هوائية

( أو  Parasitic fungi)  ما أن تكون متطفلة على العائلإ فإنهاأنها ال تستطيع تصنيع غذائها بنفسها وبالتالي 
تنمو األعفان بصورة طبيعية في وسط (.  Saprophytic fungiانها مترممة على البيئة وبقايا الكائنات الميتة ) 

-2يتراوح بين  pH( كما يوجد أعفات لها القدرة على النمو في وسط 4.5إلى  3.5يتراوح بين  pHحامضي )
8.5. 

يمتاز العفن ببطء النمو إذا ما قورن بالبكتريا والخمائر ولذلك يطغى نمو البكتريا والخمائر في البيئات المناسبة 
لنموها على نمو األعفان وتكون األولى هي المتسيدة. كما تتميز األعفان بقدرتها على مقاومة الضغوط األسموزية 

 متفوقة بذلك على البكتريا والخمائر %60-50لنمو في أوساط غذائية ذو تركيز العالية إذ تستطيع األعفان ا
 لتفادي نمو األعفان %70 – 65ولذلك في صناعة المربيات والألغذية السكرية يتم رفع تركيز السكر بين 

( حيث  Hyphaeعندما تبدأ االعفان بالنمو واالنقسام تكون خيوطا أسطوانية دقيقة متفرعة تدعى خيوط العفن ) 
( وهي بالغالب  Myceliaتجتمع هذه الخيوط وتتشابك بشكل كثيف فيما بينها مكونة ما يعرف بغزل العفن ) 

تتميز بنها متفرعة وهي تعتبر العفن بحد ذاته. والعفن مهما نمى وبلغ أحجاما كبيره فان جسمه يتكون فقط من 
من عدة مايكرومترات وصوال الى عدة أمتار. في انواع من الفطريات المتطفلة قد  ايتراوح طوله التيهذه الهايفات 

تتحول هذه الهايفات إلى ماصات تخترق خاليا جسم العائل وتقوم بامتصاص المواد الغذائية من هذه الخاليا أي 
 لزغبي في العنب. وعفن البياض ا .Rhizopus spح في عفن الخبز ضأنها تكون بمثابة أشباه جذور وهذا يكون وا
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خاليا األعفان إما تكون منفصلة عن بعضها البعض وتمتلك كل واحدة من هذه الخاليا نواة مستقلة مع وجود 
ثقوب بين هذه الخاليا تسمه بمرور وحركة السايتوبالزم، وأما ان تكون الخاليا غير منفصلة عن بعضها البعض 

مندمجة ومتعددة والنواة أو االنوية سابحة بين هذه الخاليا. وتبعا لذلك يمكن وال توجد حواجز بينها فتظهر الخاليا 
 تقسيم االعفان من حيث الشكل والتركيب الخيطي إلى االنواع التالية:
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هي مجموعة من الفطريات يكون الخيط الفطري فيها غير : Zygomycota )الكيسية(أعفان الزايكوتيه  -1
ايتوبالزم يحتوي الس بين خاليا العفن ويظهر المايسيليوم كأنبوب واحدتوجد حواجز عرضية  مقسم أي ال

وهي أما أن تتكاثر جنسيًا عن طريق اإلخصاب بين حافظتين متشابهتين في الشكل . والعديد من األنوية
والحجم وقد تكون ذات أصل واحد أو أصلين منفصلين حيث ينتج من هذا التزاوج تكوين ما 

ي يتميز بقدرته على مقاومة الظروف البيئية المتطرفة ومثال على ذلك عفن والذ  Zygosporseيعرف
 .Rhizopusالخبز 
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 . Sporangiosporse وفي حين يتكاثر ال جنسيًا عن طريق تكوين السبورات )االبواغ( الحافظية 

 

الخيوط في هذا النوع من االعفان تكون مقسمة بحواجز عرضية مثقوبة  :Ascomycotaاألعفان المقسمة  -2

فن عحيث تمر من خالل هذه الثقوب السايتوبالزم واالنوية. ومثال ذلك  Poresبثقوب يطلق عليها أسم 
Geotrichum، Penicillium، Alternaria، Fusarium، Aspergellus تتميز أجناس هذه .

 . Deuteromycetesنسيًا ولذلك تعرف بالفطريات الناقصة المجموعة بأنها ال تتكاثر ج
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 وتظهر المستعمرة عند تنميتة على الوسط الغذائيتحت المجهر  Geotrichumشكل عفن 

 

 تحت المجهر وتظهر المستعمرة عند تنميته على الوسط الغذائي Penicilliumشكل عفن 
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 تحت المجهر وتظهر المستعمرة عند تنميتة على الوسط الغذائي Aspergellusشكل عفن         

شعبة الدعاميات أو الفطريات الدعامية أو البازيدية هي شعبة  :Basidiomycotaالفطريات البازيدية  -3
من الفطريات. تتواجد على بقايا جذوع الشجر وتشاهد عادة في الربيع والخريف، وتعد أكثر الفطريات عددا 

تمتاز هذه الفطريات باحتوائها على حواجز عرضية بين خالياها المتعددة وهذه  غلبها كبيرة الحجم.وتعقيدا وأ 
الثقوب تكون مثقوبة كذلك غير أن هذه الحواجز ال تسمح بمرور االنوية من خاللها عالوة على ذلك فان 

وهي عبارة عن روابط (  Clamp Connectionsهذا النوع من الفطريات يتميز بوجود الروابط الكالبية ) 
بين خاليا الفطر تساعد في انتقال االنوية من الخاليا األم إلى الخاليا الجديدة النامية. ومثال عليها فطر 

 عش الغراب.
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 :Ascomycetesالمقسمة التي تتكون جراثيمها داخل أكياس زقية  ناألعفا -4

المستخدم في إنتاج أنواع من األغذية الشرق  Monascusأهم األجناس التابعة لهذه المجموعة من األعفان هو 
والذي له قدرة على إنتاج أنزيمات تحلل البكتين لذلك فهو يلعب دوراً في تلف المعلبات  Byssochlamysأسيوية و

 الغذائية وخصوصًا الفواكه المعلبة وعصير الفواكه.
 لألعفان: الخصائص الفزيولوجية

 والتي تشمل عوامل الرطوبة والحرارة والرقم الهيدروجيني واألوكسجين...الخ:  

 waterإذ تعد األعفان من الكائنات الميكروبية التي لها القدرة على مقاومة الجفاف حيث تحتاج إلى نشاط مائي 
Activity  أقل من الذي تحتاجة البكتريا والخمائر. مثال يستطيع عفنPenicillium و في نشاط مائي من النم

وال يمكن لالعفان ان تنمو عندما يكون النشاط المائي ما بين   0.99في  Aspergillusوعفن  0.98مقداره 
نمو األعفان بشكل  تأخيريكون عامال مهما لمنع أو  %15-14. وأن إنخفاض الرطوبة عن 0.62-0.7%
 يمكن حساب النشاط المائي بحسب المعادلة التالية: كبير.

المائي =  النشاط
(  المذاب في الماء ) الضغط البخاري  للمحلول

( الماء )  الضغط البخاري  للمذيب فقط
 

والمقصود بالماء الحر أو النشاط المائي بأنه الماء النقي الذي ال يكون مرتبطا مع أي شوائب أخرى مثل السكريات 
اء متبلور ) ثلج ( ، مع العلم ان النشاط أو األمالح والمعادن أو المواد البروتينية أو الجيالتينية وأن ال يكون م

وأنه كلما زادت الشوائب في هذه الماء قلت كمية المار الحر  1المائي للماء النقي الخالي من الشوائب يساوي 
 وبالتالي قل مقدار النشاط المائي له وأصبحت البيئة أكثر جفافا.

 )ا كائنات محبة للحرارة المعتدلة تصنف على أنهأما بالنسبة لدرجة الحرارة، فيمكن القول أن معظم االعفان 
Mesophiles  م ، على أنه يمكن القول أن هناك أنواع من °30-25( أي أنها تفضل النمو في مدى حراري بين

لها القدرة على النمو في درجات الحرارة الباردة ) أعلى قليال من درجة اإلنجماد( ،  Aspergillusاألعفان مثل 
األعفان تمتاز بأنها كائنات هوائية  و م.° 50-37ظة قسم آخر يفضل النمو في مدى حراري بين كما يمكن مالح

كما أن األعفان تفضل النمو في األوساط الحامضية أو الحامضية  أي أنها ال تستطيع النمو إال بوجود األوكسجين .
 . 8.2-2الذي يمكن أن تنمو فيه األعفان يقع بين  pHالخفيفة غير أن مدى 

بها، فكما ذكرنا أن األعفان كائنات ال تستطيع تصنيع غذائها  المحيطةتحصل األعفان على غذائها من بيئتها 
تقوم هذه  Lipase، Amylases، Protienasesأنزيمات خارجية حالة مثل  بإفرازبنفسها. إذ يقوم العفن 

األنزيمات بتحليل الجزيئات الكبيرة في البيئة مثل البروتينات والسكريات المعقدة والدهون إلى مركباتها البسيطة 
 امتصاص هذه المكونات واستخدامها في األنشطة الخلوية. بإعادةبعدها تقوم جذور العفن 
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                  في السطح الخارجي من التربة اكن تواجدها: تتميز االعفان بانها هوائية لذلك فان امالتغذية في األعفان 
سم من التربة ( وهي تفضل في نموها المناطق لرطبة والمظلمة أو تلك التي تكون قليلة االضاءة.  20) أعلى 

تتغذى االعفان بأكثر من طريقة وتحصل على متطلباتها التغذوية باتباع أكثر من مسار حيث تستخدم هذا الغذاء 
 غراض التكاثر والنمو والقيام بالفعاليات الحيوية المطلوبة منها. ويمكن تقسيم االعفان من حيث التغذية الى:أل

: المقصود بها تلك االعفان التي تحصل على غذائها من بيئتها  Saprophytic Fungiعالقة الترمم  -1
أو البيئة  حللة أو النباتات الميتهالمحيطة بها سواء كانت هذه البيئة طبيعية مثل الحيوانات النافقة المت

الصناعية التي يتم تحضيرها في المختبر. حيث تقوم الفطريات في هذه الحالة بإفراز أنزيمات خارج 
إذ تقوم هذه االنزيمات بتحليل المركبات العضوية  Exoenzymesخالياها تعرف باألنزيمات الخارجية 

الموجودة في البيئة وتحولها الى مواد كيمياوية بسيطة لها القدرة على اختراق جدران الخاليا الفطرية 
 والوصول الى السايتوبالزم . وضمن هذا النوع يمكن ان تنقسم الفطريات إلى 

يمكن أن تعيش اال  : وهي الفطريات التي ال Obligate Saprophyticفطريات مترممة أجباريًا  -أ
مترممة والتي تتميز بان لها القدرة على أفراز انزيمات قوية تحطم المواد المعقدة مثل السيليلوز واللكنين 

 . وغالبية هذه الفطريات تستعمل صناعيا. Trichodermaمثل فطر 
يش متطفلة في الطبيعة : وهي فطريات عادة تع Facultative Saprophyticفطريات مترممة  -ب

ولكنها ان لم تجد عائال لها فإنها يمكن ان تغير اسلوبها وتكون فطريات مترممة ومثال عليها فطريات 
  التفحم التي تنمو على انواع من النباتات.

:والمقصود بها تلك االعفان التي تنمو داخل أو على الكائن الحي   Parasitism Fungiعالقة التطفل -2
بة من المغذيات مسب هأو حيوان جاعلة هذا الكائن مصدرها التغذوي الي يوفر لها ما تحتاجسواء نبات 

أضرار للكائن مما يؤدي ذلك الى اضعافه ومن ثم موته أو عدم تكاثره. إذ تقوم هذه الفطريات بإفراز 
 .ومن ثم تقوم بامتصاص مكونات الخلية  Hostانزيماتها خارجيا فتحلل مكونات خاليا العائل 

المقصود بهذا النوع من التغذية هو نشوء عالقة بين الفطر وكائن  :Symbiotic Fungiعالقة تكافلية  -3
بحيث تعود هذه العالقة بالفائدة على كال الكائنين. ومثال ذلك العقد الرايوزبيوم في التي  أكثر،آخر أو 

نوع آخر   Lichensر االشناتتشاهد على جذور البقوليات وانواع اخرى من النباتات ، كما يمكن اعتبا
من انواع التغذية التكافلية بين الخاليا. حيث تقوم االعفان وعبر جذورها الممتدة في الوسط الغذائي 
بامتصاص الماء والمعادن واالمالح ... في حين تقوم الطحالب وبسبب وجود البالستيدات الخضراء في 

 تلبث اال ان تتطور   مركبات عضوية بسيطة ماوانتاج  خاليا بتثبيت ثاني اوكسيك الكاربون 
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تمتلك االعفان القدرة على التكاثر بعدة طرق وهذا يجعلها ذات قابلية ممتازة على االنتشار وهذا تكاثر األعفان: 
التي  على قدرتها على مقاومة الظروف البيئية واالنتشار، عالوةيزيد من سرعة وقدرة سبورات العفن على التكاثر 

ار السريع وتتميز سبورات العفن بقدرتها على االنتش االخرى.تؤدي الى توقف تكاثر أكثر انواع االحياء المجهرية قد 
 والواسع في الطبيعة وذلك لألسباب التالية.

خفة وزن سبورات العفن بحيث يمكن حملها لمسافات بعيده وبشكل سريع بواسطة تيارات الهواء الخفيفة  -1
 و الحشرات أو اإلنسان.او اجساد الحيوانات أ

قدرة سبورات العفن على تحمل الظروف البيئية الصعبة ولفترات زمنية طويلة، مثل قدرتها على تحمل  -2
الجفاف والحرارة  والحموضة العالية . حيث تبقى هذه السبورات في حالة سبات الى حين توفر الظروف 

 البيئية المناسبة وعندها تبدأ النمو .
 قول أن تتكاثر االعفان بطريقتين رئيسيتين:بشكل عام يمكن ال

: إن اساس التكاثر الالجنسي في األعفان هو عدم  Asexual reproductionأواًل: التكاثر الالجنسي 
اتحاد االنوية فيما بينها وهو يعتبر االكثر شيوعا في التكاثر في االعفان وبذلك تحدث زيادة في عدد 

الالجنسية من عمر الفطر. حيث تكون السبورات الالجنسية على أنواع السبورات عند نهاية دورة الحياة 
 ثالثة:

وهي السبورات التي تحمل على هايفا تكاثرية تسمى  Conidia Sporesالسبورات الكونيديه  -أ
Conidiophores ومثال عليها عفنAspergillus , Penicillium   وهي نفس االعفان المقسمة

 ايضا والتي تمتلك أغشية فاصلة بين خالياها.  
 

 

 

 

 

 

 

: وهي األعفان التي تكون سبوراتها داخل أكياس سبورية  Sporangiosporeالسبورات الكيسية  -ب
  Rhizopusومثال عليها عفن الخبز  Sporangiophoresتكون محمولة على الهايفات والتي تسمى 

: وهي السبورات التي تتكاثر نتيجة االنفصام من الهايفات التكاثرية  Arthrosporeر  االريثروسبو   -ت
 وهي من االعفان المقسمة ايضًا . Geotrichomوعفن   Alternariaمثل عفن 
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 Geotrichomعفن                                       Alternariaعفن                

التكاثر الجنسي في االعفان: معظم االعفان تتكاثر جنسيا باستثناء انواع من فطر الفيوزاريوم والبنسلين.  -3
حيث يطلق على األعفان التي ال يمكنها التكاثر جنسيا بالفطريات الناقصة ) تقع الخميرة تحت هذا النوع 

 ثوي ليظهر لنا سبور يحمل صفاتمن الكائنات( . يحدث عن التحام الزايكوت الذكري مع الزايكوت االن
 كال الزايكوتين. وهذه السبورات تكون على أنواع :

السبورات الجنسية التي تتكون نتيجة اتحاد كاميتات ذكرية صغيرة مع كاميتات أنثوية  :O-Spores -أ
 .O-omycetesكبيرة، كما هو الحال في أعفان 

وهي السبورات الجنسية التي تتكون نتيجة أتحاد أو التحام نهايتي هايفتين متشابهتين  : Zygosporse -ب
 . Phycomycetesومصدرهما عفن واحد أو عفنين مختلفين مثل مجموعة أعفان 

                     

 

 

 

 

سليوم ي: وهي السبورات التي تنتج من اتحاد خليتين من نفس المايسيليوم أو من ما Ascospores    -ت
 مختلف، وهذه تحدث في االعفان المقسمة. 
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ومثال عليها سبورات عفن العرهون أو الفطر المأكول. حيث تتكون  : Basidosporesالسبورات البازيدية  -ث
السبورات في تراكسب بازيدية ناتجة من خاليا ثنائية النوى تقع في نهاية الخيط الفطري. حيث تتحد نواتي 
 الخلية لتكون النواة المخصبة ثم تنقسم هذه الخلية اختزاليا لتكوين أربع خاليا ثم أربعة أبواغ بازيدية ،

 ا بفترة ينمو الجسم الثمري ويظهر فوق سطح التربة.وبعده
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 المحاضرة الثانية

 Yeastsالخمائر 

أو الغليان أو الفقاعات الناتجة من  Boilوالتي تعني  Gyotجاءت تسمية الخميرة من الكلمة األنكليزية القديمة 
عملية الغليان. والخميرة استخدمت منذ القدم في صناعة الخبز وإنتاج النبيذ كما تشير الدراسات األثرية للمصريين 

وذلك باستخدام المجهر ، تاله العالم  1680القدماء. وقد كان العالم ليفنهوك أول من الحظ الخميرة وذلك عام 
 . 1857الذي برهن أن عملية التخمير الكحولي من إنتاج الخميرة وكان ذلك عام  الفرنسي باستور

وهي تتكاثر  Ascosporidaeتعرف الخمائر على أنها كائنات مجهرية أحادية الخلية حقيقية النواة تنتمي إلى نوع 
 الفطريات.عبر عملية التبرعم وهي إجماال أكبر حجما من البكتريا . وتعد الخمائر أحدى شبع مملكة 

 

 

 

 

 مالحظات حول الخمائر:

 خاليا الخمائر ال تمتلك الكلوروفيل وبالتالي ال يمكنها تصنيع غذائها  بنفسها. -1
 على الرغم من أن الخمائر تعود إلى مملكة الفطريات إال أنها ال تمتلك غزال فطريا ) المايسيليوم (  -2
 طويلة أو قصيرة إال أنها تعتبر كائنات وحيدةعلى الرغم أن تجمعات خاليا الخمائر تظهر بشكل سالسل  -3

 الخلية
 تستمد الخمائر طاقتها من تحليل السكريات الموجودة في بيئتها في ظروف هوائية أو الهوائية. -4
تلعب الخمائر دورا مهما في الصناعات الغذائية وإنتاج العالف واالنزيمات كما أن لها دورا في عمليات  -5

التي ترتفع فيها نسبة السكريات مثل المربيات والدبس والعسل والشرابت.  تلف األغذية خصوصا األغذية
 كما تلعب الخمائر جدورا أساسيا في انتاج المشروبات الكحولية والمخلالت.
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 خصائص الخمائر:

الخصائص الظاهرية: تظهر الخمائر تحت المجهر بأشكال مختلفة تتراوح بين الشكل الكروي والكمثري  -1
مليمايكرون قطرا والبعض  4-3والبيضوي وأحيانا تكون بشكل أنبوبي. ويتراوح حجم خلية الخميرة بين 

ر الخارجي مليمايكرون. واألهم في هذه الخصائص هو امتالك الخميرة للجدا 40منها قد تصل إلى 
والغشاء السايتوبالزمي وهي بذلك تتشابه مع بناء الخلية النباتية من حيث امتالكها للجدار، كما يمكن 
مالحظة بعض التراكيب الخلوية سابحة في السايتوبالزم مثل القطرات المائية والزيتية وبعض الحبيبات 

برعم قة. تتكاثر الخمائر ال جنسيًا بواسطة التالملونة. ويبقى اهم ما يميز خلية الخميرة امتالكها لنواة حقي
أن يأخذ بالكبر والبروز بعدها ينفصل  ث، حيث ينشأ نتوء صغير من أحد جوانب جدار الخلية ما يلب

البرعم عن الخلية األم عند اكتمال بناء الجدار الخلوي لهذا البرعم وفي النهاية قد ينفصل هذا البرعم عن 
الخلية األم أو يبقى مرتبطا معها مكونا سالسل من الخاليا قد تطول أو تقصر.  وفي أحيان اخرى قد 

وذلك بانقسام الخلية الواحدة إلى خليتين. وقد يحدث أن تتكاثر الخمائر  تتكاثر الخمائر بواسطة االنشطار
بشكل جنسي بواسطة التحام خليتين أحداهما يحمل الكاميت الذكري واالخرى تحمل الكاميت االنثوي حيث 

وذلك بداخل كيس يعرف باسم  Ascosporesسبورات تسمى  4-1يتكون نتيجة هذا االلتحام مابين 
Ascus  . 

ائص التنموية والتغذوية: يصعب على البعض التفريق بين مستعمرات الخمائر والبكتريا المنماة على الخص -2
أألطباق الزرعية، فاالثنتين تظهر متشابهة عند النظر اليها . ولكن باإلمكان تمييز مستعمرات الخمائر 

ئر على ن أن نميز نمو الخماالرطب واللزج ولونها األبيض أو الحليبي أو الوردي. كما يمك االفتية بمظهره
الغذاء عن طريق قدرتها على تكوين غشاء على سطح الغذاء وهذا مايحدث نتيجة نمو الخمائر المؤكسدة 
حيث يظهر غشاء أبيض خفيف فوق الغذاء. ويبقى الفحص المجهري باستخدام المجهر الضوئي هو 
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الخلية  الخميرة بشكل أكبر بكثير منالحد الفاصل في التفريق بين الخمائر عن البكتريا. حيث تظهر 
البكتيرية، عالوة على ذلك يمكن مالحظة وجود الكاروتينات في خاليا الخمائر . وعند فحص الخميرة 
تحت المجهر يمكن مالحظة واحدة أو أكثر من الفجوات داخل الخلية، كما أن الخميرة تمتلك نواة حقيقية 

جهري. عالوة على امتالك خاليا الخميرة على غالف يمكن مالحظتها بشكل واضح جدا بالفحص الم
 مزدوج والذي يكون فيه بداية نمو البراعم وتكوينها.

الخصائص الفسيولوجية: بصورة عامه تحتاج الخمائر خالل نموها وتكاثرها إلى نسبة رطوبة أعلى مما  -3
. بينما تتطلب %0.94-0.88تحتاجه األعفان وأقل مما تحتاجه البكتريا إذ تتطلب نشاطا مائيا يتراوح بين

. ويمكن أعتبار أن الخمائر %0.65-0.62الخمائر المحبة للتركيز السكري العالي نشاطا مائيا بمقدار 
م فعند هذه الحرارة تنمو الخاليا °30_25من الكائنات التي تفضل درجة حرارة معتدلة في نموها تتراوح بين 

درجة حرارة لعمليات التخمير  باستخدام الخمائر.  م هي أفضل°26-25بشكل جيد جدا، في حين تعتبر 
م، وأن حيويتها ونشاطها ينخفضان بشكل °37-10وقد وجد ان الخمائر لها مدى حراري للنمو يمتد بين 

م.وقد أشارت العديد من الدراسات والبحوث إلى أن معظم الخمائر تموت عند حرارة °10-0كبير عند 
لألوكسجين تبعا للهدف و لطبيعة نموها في الوسط ، وعلى العموم م. وتتباين أحتياجات الخمائر 50°

يمكن القول أن الخميرة بإمكانها النمو بشكل بطيء جدا في الظروف الالهوائية أي بمعزل عن األوكسجين 
يحدث كبيرة  ( وهنا ال Fermentationوعنها يحدث ما يعرف بعمليات التخمر                    ) 

يالحظ في صناعة المشروبات  يا ولكن تبقى النشاطات الحيوية للخلية قائمة وهذا مافي أعداد الخال
الكحولية والخطوات األولى في انتاج الخل؛ حيث تبقى الخاليا تؤدي فعالياتها الحيوية ولكن دون زيادة 

د الخاليا اكبيرة في أعدادها. في حين عند تنمية الخميرة بشكل هوائي نجد حدوث زيادة كبيرة جدا في أعد
الحية . لذلك عندما يراد تخمير العجين خالل مراحل إنتاج الخبز والمعجنات أو إنتاج الكحول والخل فان 

نحتاج إلى زيادة عددية ولكن نحتاج إلى النشاط الكيمياحيوي  التنمية تكون في ظروف الهوائية ألننا ال
أو إنتاج خميرة الخبز لغرض التسويق    Single cell Proteinلهذه الخاليا . أما في حال أريد إنتاج 

والبيع ألن االنتاج يتم في ظروف هوائية ألن المطلوب هو زيادة أعداد الخاليا الحية. تفضل الخمائر 
 pHالنمو في أوساط ذات حموضة منخفضة ولكن هناك أجناس من الخمائر يمكنها النمو في بيئة ذات 

أي أنها تستخدم  Chemoorganotrophicتكون من نوع  ، يمكن القول أن الخمائر في تغذيتها4.5
المركبات العضوية كمصدر للطاقة وال تستخدم الشمس اذ أنهات تعتمد على السكريات الموجودة في البيئة 
كمصدر للطاقة وتستخدم المواد النيتروجينية المعقدة والبسيطة كمصدر للنيتروجين العضوي الالزم لبناء 



 أحياء األغذية المجهرية               أ.م.د. علي أمين ياسين-المرحلة الثالثة -قسم علوم األغذية –جامعة األنبار كلية الزراعة 

15 
 

خمائر إلى العديد من العناصر المعدنية كالفسفور والمغنيسيوم وتحتاج إلى الفيتامينات الخلية. كما تحتاج ال
 وخصوصا البايوتين
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 المحاضرة الثالثة

   Bacteriaالبكتريا 

ياته حيمكن القول أن البكتريا هي اهم الكائنات المجهرية التي لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة مع اإلنسان خالل 
اليومية ... ولعل هذا الصف من األحياء المجهرية يكون الجزء األكبر من علم األحياء المجهرية ، ولذلك فقد 
أنصبت الدراسات لمعرفة تركيبها الخلوي وطبيعة نموها وأنواع الفعاليات الحيوية التي تقوم بها... أشار تصنيف 

يعرف بالكائنات بدائية  إلى أن البكتريا تقع تحت ما 1986وعام  1984بيركي في مجلده  األول في طبعته عام 
وذلك كون خالياها ال تمتلك النواة بشكلها الحقيقي ، وأن المادة الوراثية تكون سابحة في   Prokaryotesالنواة 

 السايتوبالزم. وأن هذا الكائن هو وحيد الخلية وال يمتلك في داخلة أي عضيات خلوية عدى الرايبوسومات والتي
تتميز بأن تركيبها دائري وغير محاطة بغشاء بعكس الرايبوسومات في الخاليا المتقدمة والتي تكون بشكل طولي 

عدى  )                  ومحاطة بغشاء . كما تتميز أفراد هذه المجموعة بعدم قدرتها على إنتاج غذائها بنفسها
(. وتنتشر البكتريا  Cyanobacteriaرف بالسيانوبكتريا مجموعة بسيطة من البكتريا الموجبة لصبغة كرام والتي تع

 40في كل المواطن والبيئات على هذا الكون فهي تستوطن المياه والتربة ) إذ يحتوي الغرام الواحد من التربة على 
زاء جمليون خلية بكتيرية تقريبا ( كما توجد البكتريا في ينابيع الماء الساخنة والبحار،  أمكن مشاهدتها في اال

العميقة من القشرة االرضية. وهي تلعب دورا مهما في تدوير المواد الغذائية وتثبيت النيتروجين الجوي وعمليات 
تعفن وتفسخ الجثث والنباتات الميتة، كما أمكن توظيفها بنجاح في إنتاج الغازات واالحماض واالنزيمات والعديد 

كبير في المجال الغذائي لإلنسان والحيوان وذلك من جهة من المنتجات اليومية. كما تدخل البكتريا وبشكل 
 استخدامها في إنتاج وتحسين الغذاء أو من جهة دورها في احداث التلف أو التسمم الغذائي.

 حيث تقسم البكتريا إلىيمكن تقسم البكتريا أعتمادا على العديد من األسس المعتمدة كالشكل 

البكتريا العصوية: والتي تنقسم بدورها إلى العصوية القصيرة والطويلة ، والعصوية المنفردة والمنتظمة  -1
 بسالسل قد تكون قصيرة أو طويلة.

ركة : حيث يمكن أن تقسم البكتريا إلى المتحاسلوب وأدوات الحركة كما يمكن تقسيم البكتريا أعتمادا على  -2
باإلعتماء على عدد ومكان األسواط على الخلية حيث تقسم البكتريا  وغير المتحركة ، كما يمكن أن تقسم

 إلى 
 طرفية أحادية األسواط -أ

 طرفية متعددة األسواط -ب
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 من طرفي البكتريا متعددة األسواط -ت
 محاطة باألسواط -ث

أو تفاعلها مع صبغة كرام ، كذلك يمكن أن تقسم البكتريا على درجة حرارة نموها المثلى وعلى أحتياجها 
وقدرتها على تكوين السبورات...الخ. وأحيانا قد تتداخل هذه التقسيمات فيما بينها لتكون سجين لألوك

في األخير مايعرف بمفاتيح تصنيف البكتريا والتي تساهم في تشخيص األجناس واألنواع فيما بينها 
 بشكل دقيق.

 

 

تريا على االصطباغ التصنيف على قدرة البكيمكن تقسيم البكتريا اعتمادا على أسس كثيرة ولكن فيما يلي سنعتمد في 
 بصبغة كرام. وعلى هذا االساس يمكن تقسيم البكتريا إلى قسمين 

: هي البكتريا التي تصطبغ باللون األحمر أو Gram Negative Bacteria أوال: البكتريا السالبة لصبغة كرام 
و التي أوردها العالم كرام. وهي تمتاز ببعض أ ةالوردي أو األرجواني بعد انتهاء مراحل التصبيغ بحسب الطريق

 كل من الصفات التالية:

 تمتلك البكتريا جدارا خلويا معقدا مكونا من أثنين أو ثالث طبقات متتالية. -1
 تكون طبقة الببتيدوكاليكان في جدار الخلية مكون من طبقة رقيقة. -2
اي أنها ذات تغذية عضوية مترممة أو متطفلة ال  Chemoheterotrophicهذه البكتريا تكون من النوع  -3

 تستطيع تصنيع غذائها بنفسها.
تلعب هذه البكتريا دورا هاما في لمجاالت الصناعية حيث تستخدم أجناس كثيرة منها في إنتاج المضادات  -4

 الحياتية واالحماض العضوية أو االمينية...الخ.
ي أحداث االمراض وحاالت التسمم لدى االنسان والحيوان تلعب أجناس كثيرة من هذه البكتريا دورا مهما ف -5

الكاربوهيدرات  outer membraneعلى حد سواء وخصوصا تلك التي تمتلك في أغشيتها الخارجية 
والتي تلعب دورا  Endotoxinsوالتي تعرف بالسموم الداخلية  Lipopolysaccharides الدهنية المعقدة

ن أو الحيوان . كما أن بعض أجناس هذه البكتريا لها القدرة على تكوين هاما في أحداث التسمم لدى االنسا
 المحفظة والتي تلعب دورا هاما في أحداث العوى الخمجية لدى االنسان.
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بعض أجناس هذه البكتريا وخصوصا المرضية منها لها القدرة على تكوين السبورات وبالتالي تكون لها  -6
 ية العالية التي ممكن ان تتعرض لها.القدرة على مقاومة المعامالت الحرار 

 يمكن تقسيم البكتريا السالبة لصبغة كرام باالعتماد على احتياجها لألوكسجين إلى:
: تمتاز خاليا هذه المجموعة بانها تكون عصوية مستقيمه أو ملتوية أواًل: األنواع الهوائية العصوية أو الكروية

 ا الكروية سالبة لصبغة كرام.قليال ، وأحيانا قد تكون انواع من البكتري

 وفيما يلي بعض العوائل التابعة لهذه المجموعة والتي لها عالقة بالغذاء وصحة االنسان:

 : تتميز هذه العائلة بالخواص التالية Pseudomonaceaeعائلة  -1
 شكلها عصوي مستقيم أو ملتوي قليال. -أ

 .Monotrichous متحركة بواسطة سوط واحد في نهاية الخلية   -ب
 تنتج أنزيم الكاتاليز والكثير من أجناسها لها القدرة على انتاج االوكسديز. -ت
 تنتشر على نطاق واسع في التربة والماء  -ث
 معظم أجناسها تنمو الهوائيا ولكن هناك اجناس تفضل النمو بوجود الهواء. -ج
الغذية خصوصا ابعض االنواع من هذه البكتريا تسبب االمراض لإلنسان والحيوان وبعضها يسبب تلف  -ح

 المحفوظة بالتبريد.
 
 
 
 

من أهم االنواع التابعة لهذا الجنس والتي لها دور كبير في   P. aerugenasa , P. fluorescensتعد بكتريا 
 أحداث االمراض لدى االنسان وتلف االغذية المبردة.

 
 
 
 
 
 

 تتميز هذه البكتريا بالصفات التالية: Acetobacteriaceaeعائلة  -2
 شكلها عصوي إلى بيضوي  -أ

 pH 4.5لها القدرة على أكسدة الكحول االثيلي إلى حامض الخليك في وسط متعادل أو حامضي  -ب
 ولذلك هي مهمة في صناعة الخل.
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 تتغذى رمياً ولها القدرة على النمو في االوساط مثل السكريات والفواكه والبرة والخمور وعصير الفواكه   -ت
 . Peritrichousتتحرك البكتريا التابعة لهذا الجنس تتحرك عبر أسواط متعددة  -ث

 : يتميز أفراد هذه العائل Legionellaceaeعائلة  -3
 بنها خاليا عصوية -أ

 متحركة بأسواط جانبية  أو نهائية   -ب
 وامالح الحديد. L-cysteinيتطلب نموها وجود الحامض األميني  -ت
 والحيوان . نواع التي تسبب االمراض لإلنسانتعد أفراد هذه العائلة أكثر اال -ث

 أهم االجناس التابعة لهذه العائلة هي:
 : بكتريا عصوية أو كروية لها القدرة على إنتاج الكاتاليز واالوكسيديز وأهم أنواعها  Neisseriaجنس  -1

Neisseria gonorrhoeae تسبب مرض السفلس وNeisseria menegitidis  التي تسبب التهاب
 السحايا .

 
 

                                                                       
 
 
 

Neisseria gonorrhoeae                                Neisseria menegitidis 
 

بكتريا عصوية غالبا غير  : Flavobacteriumجنس  -2
متحركة ، تتغذى رميا وهي منتشرة بشكل واسع في الطبيعة 
تكون مستعمرات ذات لون أصفر أو برتقالي وتسبب تلف 

 بكتريا االغذية المحفوظة بالتبريد. وأهم أنواعها
Flavobacterium meningosepticum  

 
عصوية قصيرة جدا ذات اسواط  : Alcaligenesجنس  -3

متعددة، تتواجد في التربة والمياه   العذبة ، تنتج أنزيم 
االوكسيديز ، تكون مستعمرات عديمة اللون وهي معروفة 
بدورها في تلف االغذية المحفوظة بالتبريد وكذلك قدرتها 

 على إصابة االنسان باألمراض.
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قصيرة جدا ، غير متحركة ،  :عصوية Brucellaجنس  -4
) حمى  Bruceellosisمتطفلة على العائل ومسببة له 

 مالطا (
 

 

 
تقيمة خاليا هذه المجموعة تتصف بأنها عصوية مسثانيًا: مجموعة البكتريا السالبة لصبغة كرام هوائية اختيارية: 

أو ملتوية وهي تنمو تحت ظروف هوائية باستخدام االوكسجين للتنفس أو انها تنمو متبعة مسار تخمير 
 الكاربوهيدرات بمعزل عن الهواء. وأهم العوائل التابعة لهذه المجموعة : 

 لصفات التالية: يتصف أعضاء هذه العائلة با Enterobacteriaceaeعائلة  -1
 خالياها عصوية وبعضها متحركة باستخدام االسواط الجانبية. -أ

 ليس أعضاء هذه المجموعة القدرة على إنتاج أنزيم االوكسيديز. -ب
 متطلباتها التغذوية بسيطة وال تتعدى بعض االمالح والمعادن والسكريات. -ت

 أهم االجناس التابعة لهذه العائلة هي :

د هذه البكتريا في الجزء السفلي من األمعاء الدقيقة لإلنسان والحيوانات : تتواج  Escherichiaجنس  -1
 ذات الدم الحار، وهي تسبب التهاب الجهاز الهضمي والجهاز البولي.

 : مشابهة في خصائصها للبكتريا اعاله وهي تسبب الزحار المائي لإلنسان. Shigellaجنس  -2
تتكون من أنواع وسالالت متعددة وجميعها متقاربة بالخصائص التنموية والشكل  : Salmonellaجنس  -3

 والحمى المعوية وااللتهابات المعوية والمعدية. د، تعتبر مرضية لالنسان مسببة حمى التيفوئي
: تنتشر هذه البكتريا  في التربة والماء والنباتات وبعض أنواعها ذات االلوان الوردية  Serratiaجنس  -4

 لحمراء تعتبر مرضية انتهازيةوا
: تنمو على الحيوانات وتسبب العدوى والتهابات لإلنسان ومنها البكتريا المسببة للطاعون  Yersiniaجنس  -5

Yersinia pestis   
 :من أهم خصائص هذا العائلة : Vibrionnaceaeعائلة  -2
 شكل الخلية عصوية مستقيمة أو ملتوية . -أ

 . Polar flagellaتتحرك بواسطة سوط واحد طرفي  -ب
 غالبا معظم أفرادها تنتج أنزيم االوكسيديز. -ت
 على الرغم من أن متطلباتها التنموية تعتبر بسيطة اال بعض أجناسها تحتاج لوجود الصوديوم عند نموها. -ث

 أفراد هذه العائلة تتواجد في مياه البحار والمياه العذبة وفي بعض الحيوانات. واهم أجناسها:



 أحياء األغذية المجهرية               أ.م.د. علي أمين ياسين-المرحلة الثالثة -قسم علوم األغذية –جامعة األنبار كلية الزراعة 

21 
 

متاز خاليا هذا الجنس بان لها أسواط مغلفة بكيس وهي تنمو في المياه ذات التراكيز : ت Vibrioجنس  -1
الملحية العالية وبعض أنواعها تشع الضوء االخضر أو االخضر المزرق عند نموها. أشهر أنواع هذا 

 التي تسبب مرض الكوليرا ) الهيضة (.Vibrio choleraالجنس بكتريا 
 

 

 

 

 

وتمتاز بأن  Veillonellaceaeثالثًا: مجموعة البكتريا السالبة لصبغة كرام الكروية: وهذه تضم عائلة واحدة هي 
خالياها غير متحركة ذات شكل كروي وعادة يكون ترتيبها زوجي وهي تتواجد في فتحات الفم والمجاري التنفسية 

 وأمعاء االنسان والحيوان.

: خاليا هذه المجموعة صغيرة جدا وغير متحركة وهي أجبارية التطفل أي Rickettsiaرابعًا: مجموعة الركتسيا 
أنها تنمو في خاليا العائل فقط وهي تنتقل الى االنسان عن طريق المفصليات كالقمل والقراد والبرغوث وهي تتكاثر 

وحمى  ثل حمى جبال روكيداخل سايتوبالزم العائل وأحيانا داخل نواة خلية العائل مسببة له العديد من االمراض م
 التيفوس. غير أن الركيتسيا ال تصنف ضمن الفايروسات النسجام خصائصها مع خصائص البكتريا وهي :

 . DNA , RNAتحتوي الخلية على نمطي الشريط النووي  -1
 تتكاثر باالنشطار البسيط. -2
 خالياها تمتلك الرايبوسومات . -3
 . Muramic acidيحتوي الجدار على حامض  -4
 المضادات الحياتية. مو ال تقا -5
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 كمصدر للطاقة الخلوية. ATPتصنع ال  -6

تتميز أعضاء هذه المجموعة بالصافات :  Gram positive Bacteriaثانيًا: البكتريا الموجبة لصبغة كرام 
 التالية:

 بامتالكها جدار خلوي بسيط يتكون من الغشاء السايتوبالزمي وطبقة سميكة من الببتيدوكاليكان.  -1
 بعض أعضاء هذه المجموعة لها القدرة على تكوين السبورات  وبالتالي تكون مقاومة للحرارة. -2
 ال تمتلك خاليا هذه المجموعة القدرة على بناء األغلفة الخارجية. -3

 من أهم المجاميع التابعة لهذه البكتريا:

مجموعة األختيارية: تتميز اعضاء هذه الأواًل: مجموعة البكتريا الكروية الموجبة لصبغة كرام الهوائية والالهوائية 
. يحصل بعضها على الطاقة من أكسدة المركبات بوجود  Cytochromeبأنها تمتلك السايتوكروم 

 األوكسجين)التنفس ( والبعض اآلخر يحصل على الطاقة من خالل مسالك التخمر.

 وتحت هذه المجموعة تقع عائلتين اثنتين هما:

تي تتميز بالخصائص التالية: تتميز خاليا هذه العائلة بأنها تتجمع على وال Micrococcaceaeعائلة  -1
هيئة رباعية أو مكعبة أو مسدس أو ذات ثمان خاليا، وقسم منه تتجمع على شكل عناقيد. كما أن خالياها 

 تتميز بانها ال تقاوم االشعة فوق البنفسجية وال أشعة كاما. وتقع ضمن هذه العائلة اجناس عديدة منها:
: خاليا هذا الجنس تكون كروية، غير متحركة ، لها القدرة على إنتاج  Staphylococcus aureus -أ

تتطفل على جلد االنسان أو الحيوانات ذات الدم الحار  أنزيم الكاتاليز . وهي الهوائية أختيارية ،
مسببة حدوث الدمامل والبثور والتهاب الجروح والتهاب الضرع لدى الثديات، وأحيانا يعود لها السبب 

 في بعض حاالت التسمم الغذائي.
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اليضي كما أن نشاطها اثانيًا: مجموعة البكتريا الكروية الالهوائية: أفراد هذه المجموعة التمتلك السايتوكروم، 
يكون تخمري فقط أي انها التمتلك االنزيمات التنفسية. كما أن الخاليا تكون مرتبة بشكل زوجي أو سالسل ، وهي 

 غير منتجة ألنزيم الكاتاليز. ومن أهم االجناس التابعة لهذه المجموعة والتي لها دور في غذاء االنسان:

 الجنس :تتميز خاليا هذا    Streptococcusجنس  -أ
 تترتب خالياها أما بشكل زوجي أو سالسل -1
 .Heterofermentationيكون تخميرها للسكريات من نوع  -2
تتميز متطلباتها التغذوية بالتعقيد فهي تحتاج عند نموها للسكريات والحماض االمينية والنيوكلوتيدات  -3

 والفيتامينات ...الخ
 تتميز خاليا هذا الجنس: Leconostocجنس  -ب

 ب الخاليا على شكل أزواج أو سالسل.يكون ترتي -1
 التنتج أنزيم الاليبيز -2
 تكون تخمراتها من النوع غير المتجانس . -3
هي رمية غير أمراضية تتواجد في الحشائش وأوراق اللهانة وتستخدم كباديء في صناعة االجبان  -4

 والزبد واللبن الرائب.
 : تتميز خاليا هذا الجنس: Pediococcusجنس  -ت

 على شكل أزواج رباعية.تترتب الخاليا  -1
 . Homofermentativeتكون ذات اختمار متجانس  -2

ثالثُا: مجموعة البكتريا الموجبة لصبغة كرام المكونة للسبورات: بعض أفراد هذه المجموعة إما عصوية أو كروية، 
 وقسم منها يمتلك االسواط كأعضاء حركة. وهي تحتوي عدة أجناس أهمها:

رمية ، أغلبها مرضية ، تتواجد في المياه والتربة وتسبب تلف األغذية  وهي عصوية ، Bacillusجنس  -1
 Bacillusوحدوث العديد من حاالت التسمم الغذائي، وسبوراتها مقاومة للحرارة العالية. مثال عليها 

subtilis  وبكترياBacillus cereus  والتي تسبب تلف االغذية وحدوث حاالت التسمم ، وكذلك بكتريا
Bacillus anthracis .والتي تسبب مرض الجمرة الخبيثة 

: عصوية ، مكونة للسبورات وغير محتوية على األسواط ولها القدرة على مقاومة  Clostridiumجنس  -2
العالية، تنتشر في التربة والمياه العذبة والمالحة، كما أنها تستوطن أمعاء االنسان  ةالمعامالت الحراري

 Clostridiumليل البروتين و أنتاج الحامض، ومن أهم انواعها والحيوان ولها القدرة على تح
butulinum وهي تسبب أخطر أنواع التسممات لالنسان ، تنتقل عبر االغذية المعلبة. وكذلك بكتريا

Clostridium tetani  والتي تسبب مرض الكزاز. وهناك البكتريا التي تسبب مرض الكانكري الغازي
 . Clostridium perfringensوهي 
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البكتريا العصوية المنتظمة غير المكونة للسبورات: تتميز بأن أفرادها ذات خاليا عصوية طويلة ، غير  -3
أنزيم  جمكونة للسبورات، تفضل االجواء قليلة الهواء وكذلك قد تحصل على الطاقة تخمريا. وهي ال تنت

   Lactobacillusعلى هذه البكتريا الكاتاليز ولها القدرة على انتاج حامض الالكتيك .ومن أهم االمثلة 
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 الثانيةالمحاضرة 
 HACCPنظام الهاسب 

 تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة 
وهي طريقة منظمة لتعريف وتقييم ولتحكم في  Hazard Analysis Critical Control Pointلمصطلح  اختصاروهي 

 ةو العزيادة الوعي الغذائي  ةالناس نتيج اهتماميحتل موضوع سالمة الغذاء جزءًا كبيرا من مصادر الخطر التي تهدد سالمة الغذاء. 
منتجات الغذائية ال لاو وتدشهدتها البشرية خالل العقود القليلة المنصرمة وخصوصا في مجاالت تصنيع وحفظ على التطورات التي 

المدن مع توسع التجارة الدولية بعد اتفاقات العولمة التجارية. حيث  إلىتعداد السكان وزيادة الهجرة من القرى  الزديادوذلك نتيجة 
 العالمي. اإلنتاجمن  %22تمثل بذلك  وهي 2000و 1950مرة بين عامي  90تزايد التجارة الدولية حوالي  إلى اإلحصائياتأشارت 

 عمر الغذاء وزيادة فترة صالحيته لالستهالك البشري وذلك من بإطالةإن كل هذه العوامل قد أدت للبحث عن أفضل السبل الكفيلة 
المواد الحافظة والمضافات الغذائية للمحافظة على اللون والنكهة والقوام، كما دخلت في هذا المجال تقنيات جديدة  استعمالخالل 

راعية المناطق الز  إلىهذا الحد فقد تخطاه  إلىالمواد الغذائية مما خلق مشاكل جديدة. ولم يقف الموضوع  في طرق الحفظ ومعالجة
  .الحشرية والمضادات الحيوية والهرمونات والمبيدات يةاو الكيم األسمدة استعمالومناطق اإلنتاج الحيواني فزادت نسبة 
إلنتاج حروب خفية بين شركات ا اشتعلتاهض دفعة المستهلك كل يوم حيث ثمن ب األغذيةلقد كان لهذا التطور الهائل في مجال 

شارت اليوم حيث أ لهاو نتنالغذائي من جهة ومؤسسات الرقابة الصحية من جهة أخرى وتضاربت المعلومات حول سالمة الغذاء الذي 
ماليين شخص  3لى وان أكثر من و من األمراض السائدة اآلن هي أمراض غذائية بالدرجة األ %90أن أكثر من  إلى اإلحصائيات

الملوثة مما دفع جميع المسؤولين عن الغذاء من مستهلك ومنتج وجهات رقابية للبحث عن كيفية  األغذية لهماو تنيموتون سنويًا نتيجة 
 ي األسواق.اليوم ف لاو المتدالتحقق من سالمة الغذاء 
 التي أثيرت حول مرض جنون البقر وتشعيع األخيرةبموضوع سالمة الغذاء بعد الضجة  األخيرة نةو باآللقد زاد االهتمام الشعبي 

المهندسة وراثيًا وتطالعنا الصحف يوميًا  األغذيةو  H7  0157 E. coliبميكروبات الليستريا والقولون السامة األغذيةوتلوث  األغذية
 الفاسدة. األغذيةبئة وأمراض نتيجة أو عن كوارث ومشاكل وحاالت تفشي 

يختلف مفهوم سالمة الغذاء من وجهة نظر المستهلك والمنتج والجهات الرقابية إذ يحمل كل فريق من هذه الفرق تعريف خاص 
 الغذاء. ونظرة خاصة به تشرح وجهة نظرة في مسمى سالمة

فالمستهلك يرغب في غذاء طبيعي وصحي وطازج غير معامل بالحرارة وقليل الدهون والملح والسكر بشرط ان يكون بدون بعض 
 غذاء خالي من المخاطر إلىالخزن( أي أنه يتطلع  أثناءإلطالة فترة صالحيته  الالزمة الحافظةالمواد  )مثلالضارة  اإلضافات

Zero risk.  في حين يبحث الصانع عن غذاء يمكن ان يحتوي على بعض المخاطر المقبولةAcceptable risk  وذلك ليحقق
إنتاج كميات كبيرة من الغذاء الذي يمتع بمظهر جذاب وطعم مرغوب ومستوى مقبول ومسموح به من المواد الحافظة إلطالة فترة 

طرفي المعادلة الصعبة في موضوع اإلنتاج الغذائي هو تطلع  المجال. إنذا حفظه مع مراعاة النواحي االقتصادية الموصى بها في ه
 المستهلك لغذاء خالي تماما من المخاطر الغذائية في حين يتطلع المستهلك في غذاء يحوي حدًا مقبواًل من المخاطر الغذائية.

ابة على جودة المنتج وسالمته بداية من التفتيش أما من وجهة النظر الرقابية فسالمة الغذاء تعني حماية المستهلك من خالل الرق
ج له وتسويقه، أي أنها تهتم بمواصفات المنتأو على المصانع ومراقبة معامل الوحدات اإلنتاجية وفحص المنتج النهائي ونظام تد

 وتحليله وصالحيته.
لحلول تقييمها وتحليلها ووضع المعايير ووضع ابقي أن نعرف أن سالمة الغذاء تعني من الناحية العلمية بأنها تحديد مخاطر الغذاء و 

 المناسبة لتجنب الخطر في الغذاء وذلك على أسس تكنولوجية
طريق  عن األغذيةل بسالمة الغذاء وهو عبارة عن برنامج تنظيمي لسالمة و تطلق كلمة هاسب على نظام رقابي يهتم بالمقام األ

بدأ من إنتاج المادة الخام مرورًا بمراحل إعداد وتحضير وتصنيع وحفظ  األغذيةمصادر الخطر عند تصنيع وإنتاج  أوتحديد مواطن 
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يسمى بالنقاط الحرجة في عملية التصنيع ومراقبة هذه النقاط عن طريق عملية متابعة دقيقة لمنع  توزيع الغذاء من خالل معرفة ما أو
 مستوى يمكن قبوله.  إلىتقليلها  أوهذه المخاطر التي قد تهدد سالمة الغذاء  واستبعاد

عبارة عن  ارباختصالمواد الغريبة ) الطبيعية ( أي أنه  أوالكيميائي  أو الميكروبيولوجييهتم نظام الهاسب بالمخاطر ذات السبب 
لويات الرقابة على جميع الخطوات في سلسلة إنتاج أو تركيز الجهود بطريقة منطقية منظمة نحو ممارسة التصنيع الجيد لوضع 

 التلوث. تماالتاحتقليل  أوأثناء التصنيع لمنع  المخاطرمنع حدوث  إلىالغذاء بمعنى أن ينتقل التركيز من فحص المنتج النهائي 
السر التي  نظام الهاسب كلمةبحيث أصبح  دول كثيرة عالمياً  واعتمدتهربا أو  و أميركياالهاسب في  استخداموقد أتسع حاليًا نطاق 

 يتباها بها رؤساء الشركات والمسؤولين التنفيذيين الذين يفتخرون انهم يسيرون على هذا النظام.
 لماذا الهاسب 

ع التقليدية في أنه برنامج وقائي منعي يتعامل م التفتيشيختلف نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة عن أساليب 
منع تكرار حدوثها ويتم ذلك عن طريق تحديد  أومصادر الخطر قبل وقوعها بتطبيق عدة وسائل للتحكم في منع مصادر الخطر 

جراءات العديد من اإلحيث تتم  النهائي.المنتج  استهالكلية والخامات وحتى و نقاط التحكم الحرجة أثناء اإلنتاج بدأ من المواد األ
خها نظامًا لحفظ السجالت مما يوفر طريقة دقيقة لتدقيق الوثائق حسب تواري يضعالهاسب و لتتبع مصادر الخطر والتحقق من إزالتها. 

 وتحديد المسؤولية وتوزيع األدوار.
 لتالية:ئي وذلك لألسباب االتفتيش التقليدية التي تعتمد فقط على إختبار المنتج النها أساليبيفضل نظام الهاسب على 

في  خطر يتم إتالف المنتجات المنتج النهائي يعتمد على تحليل عدد كبير من العينات وإذا ظهر وجود مصدر اختبارإن  -1
 المنتجات المسوقة. واسترجاعالمصنع 

 تي تم تحليلها في المنتج النهائي.المنتج النهائي يتركز على عدد من المخاطر ال اختبارإن  -2
ملين بينما السيطرة النوعية و عدد محدود من العا أوفي أساليب التفتيش التقليدية تنحصر المسؤولية في قسم توكيد الجودة  -3

 .وقوعهفي نظام الهاسب تحدد المسؤولية على كل خطوة وهناك سجالت ووثائق ورسائل لمنع الخطر فبل 
 مخططًا من قبل. في النظم التقليدية تتم المراقبة كرد فعل فقط وليس عمالً  -4

في نظم المراقبة التقليدية تستمر خطوات التصنيع رغم وجود مصدر خطر من البداية وتتم عملية تعبئة وتغليف ونقل وتسويق 
  :من أين نشأ نظام هاسب تزيد التكاليف. وبالتالياعدامها و هذه المنتجات  استرجاعخطر فيتم  اكتشافالمنتج ثم يتم 

شركة بيلز بيرى األمريكية تطوير نظام يمنع  إلىعندما عهدت وكالة الفضاء األمريكية ناسا  1960بدأت فكرة نظام الهاسب عام  
تلوث الغذاء المقدم لرواد الفضاء في ظروف انعدام الجاذبية وأن تكون خالية من العيوب وأن الغذاء خالي من البكتيريا والفيروسات 

م  1971وفى  -.مشاكل صحية إلىالتي تعرض رواد الفضاء  %100 إلىيميائية والطبيعية وبنسب تصل والسموم والمخاطر الك
لغذاء ا هيئةبأمريكا عن طريق الشركة المذكورة وبعدها أدخلت  األغذيةل مرة في المؤتمر الوطني لحماية و أعلن نظام الهاسب وأل

السبعينيات  خاللم  1973ل وثيقة للهاسب عام أو وقد نشرت الشركة المذكورة  . نظام الهاسب لألطعمة المعلبة فقط ((FDA) والدواء
أستخدم نظام الهاسب على نطاق واسع في صناعة  1985في عام   .ائل الثمانينيات طلبت عدة شركات معلومات لتطبيق الهاسبأو و 

بتطوير برنامج  األغذيةقامت لجنة حماية البحرية واألسماك كما  األغذيةل مرة على و طبق الهاسب أل 1987في عام   .األغذية
 . األغذيةالهاسب ووضع تعريف والمصطلحات المستخدمة واعتبرت أثناء تطبيق الهاسب لضمان سالمة 

ات وكان ذلك في الثمانين األغذيةبالتأكيد على أهمية تطبيق نظام الهاسب لضمان سالمة  (WHO) وقد قامت منظمة الصحة العالمية
 لألغذيةوالهيئة الدولية للمواصفات الميكربيولوجية  (Codex Alimentarious) األغذيةشددت لجنة دستور ذلك  إلىإضافة 

(NACMEF) كية.األمريربية و و في تطبيق هذا النظام في مجاالت الصناعات الغذائية وأصبح ملزمًا للمصدرين في بعض الدول األ 
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 :أين يمكن أن يطبق هذا النظام
يمكن تطبيق هذا النظام في جميع المنشآت الغذائية الكبيرة والصغيرة، ويساعد على التعرف على جميع مراحل تجهيز الغذاء 

الغذائية  منشآتالكما يوضح هذا النظام مدى فعالية عمليات النظافة والتطهير المستخدمة في  منها.والتحكم فيها بداًل من التخلص 
 .لغذائيالية قبل البدء في نظام الهاسب ويهتم بالتحكم بالظروف المحيطة بعملية التصنيع و مج األألنه يشدد على تطبيق البرا

  أسلوب نظام الهاسب
النهائي.  التقديم أكثر من التركيز على اختبار المنتج أوأساسا على اإلجراءات الوقائية أثناء التصنيع  يرتكزنظام الهاسب هو أسلوب 

 طورات التقنيةالت أوالخطوات التصنيعية، ، التصميم، وهو نظام قابل للتطوير والتكييف مع أي تغييرات سواء كانت: في المعدات
 سب:الهالماذا نظام 

 1973ما بين عام  :وضع أنظمة قوية وفعالة لمجابهتها وعلى سبيل المثال إلىالتحديات الجديدة التي تواجه سالمة الغذاء تحتاج  إن
 المونيالوالس (E.Coli. H7 O157أمراض منقولة بالغذاء مثل إلىتم اكتشاف أنواع من البكتيريا لم تكن معروفة سابقا تؤدى  1988 –

ائية الملوثة المخاطر الكيمي إلىمن الميكروبات التي أصبحت تظهر في المزيد من الدول. كما نبه خبراء الصحة  وغيرها والليستريا
 .للطعام مثل تأثير الرصاص في الطعام على الجهاز العصبي

امل عن أساليب التفتيش التقليدية في أنه برنامج وقائي منعي يتع هاسب(يختلف نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة )
تقليل تكرار حدوثها، ويتم ذلك عن طريق  أومع مصادر الخطر قبل وقوعها بتطبيق عدة وسائل للتحكم في منع مصادر الخطر 

تتبع لمنتج النهائي. وتتم فيه إجراءات للية والخامات وحتى استهالك او تحديد نقاط التحكم الحرجة أثناء اإلنتاج بدءًا من المواد األ
مصادر الخطر والتحقق من إزالتها، ويضع نظامًا لحفظ السجالت مما يوفر طريقة دقيقة لتدقيق الوثائق حسب تواريخها وتحديد 

  .وتوزيع األدوار المسئولية
 :ةج النهائي لألسباب اآلتيويفضل نظام الهاسب على أساليب التفتيش التقليدية التي تعتمد فقط على اختبار المنت

اختبار المنتج النهائي يعتمد على تحليل عدد كبير من العينات وإذا ظهر وجود مصدر خطر يتم إتالف المنتجات الموجودة  -1
 ..بالمصنع واسترجاع المنتجات بعد عرضها للتسوق 

 .المنتج النهائي اختبارات المنتج النهائي تركز فقط على عدد من المخاطر التي تم تحليلها في -2
في أساليب التفتيش التقليدية تنحصر المسئولية فى قسم توكيد الجودة وعدد محدود من العاملين بينما فى نظام الهاسب تحدد  -3

 .المسئولية عن كل خطوة وهنالك سجالت ووثائق ورسائل لمنع الخطر قبل وقوعه
 .عماًل مخططًا له من قبلفي النظم التقليدية تتم المراقبة كرد فعل فقط وليست  -4

فى نظم المراقبة التقليدية تستمر خطوات التصنيع رغم وجود مصدر خطر من البداية وتتم عمليات تعبئة وتغليف ونقل وتسويق 
المنتج ثم يكتشف وجود الخطر فيتم استرجاع هذه المنتجات وإعدامها وبالتالي تزيد التكاليف. ومما سبق يمكن اعتبار نظام الهاسب 

 .ن أكفأ الطرق للتأكد من سالمة الغذاء وكسب ثقة المستهلك والجهات الرقابيةم
 : أهداف وفوائد نظام الهاسب

 :نهالن إنتاج غير سليم ينتج ع صحتهم.أهم هدف للهاسب هو ضمان سالمة الغذاء لتحقيق رغبة المستهلكين والمحافظة على 
وان  .العامةالتعليمات والقوانين الحكومية: ويكون رد الفعل الحكومي واضحًا عند ظهور حاالت وبائية على الصحة  مخالفة-1

 .إعدام الغذاء هو أقل رد فعل
 .ثقة المستهلكين وشكواهم من الغذاء الفاسد فقد-2
 هناك و.الخطرحتى تقوم بمعالجة مصدر سمعة الشركة وانصراف عمالئها عنها وقد يتم إغالق مصانعها وعدم استمرارها  فقد-3

تطبيق نظام الهاسب في مصانعها من أجل سالمة  إلىالعديد من الفوائد تعود على الشركات والمستهلكين والبالد التي اتجهت 
 .الغذاء
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 :بتطبيق نظام الهاسب الفوائد بالنسبة للشركات
السالمة ابتداء من الخام وحتى المنتج النهائي .مما تحصل الشركة على برنامج تنظيمي للمراقبة يغطى كل نواحي  -1

 .يعطيهم تحكم أفضل في العملية اإلنتاجية
اتجاه جديد نحو منع حدوث األخطاء قبل ظهورها وهذا  إلىالهاسب ينقل الشركة من نظام فحص المنتج النهائي  -2

 .ض أخذ العينات من المنتج المكتملإنتاج عالي الجودة وتقليل الفاقد من المنتج النهائي وكذلك خف إلىيؤدى 
رقابة فعالة واقتصادية لألمراض والمخاطر الصحية الناتجة عن استهالك الغذاء وأن التطبيق  إلىالهاسب يؤدى  -3

 .التعرف على كل المخاطر التي يمكن حدوثها إلىالصحيح للهاسب سوف يؤدى 
الحرجة فقط في العملية التصنيعية مما يوفر الوقت  األماكننظام الهاسب يساعد على تركيز كل الجهود نحو  -4

 .والجهد
 .الهاسب عبارة عن برنامج مكمل لنظم إدارة الجودة األخرى  -5
 .تعد مؤشرا ممتازا لمراقبة مدى تقبل المنتج ى او والشكالمستهلكين  ى او شكتطبيق نظام الهاسب يقلل من  -6
 ) البضاعة المرتجعة باهظة التكلفة(.وربما يكون تكلفة األغذيةمن تقليل المرتجعات  إلىتطبيق نظام الهاسب يؤدى  -7

 .مرتج واحد أكثر من تكلفة تطبيق وتنفيذ الهاسب في المنشأة نفسها
نظام الهاسب أقرته المنظمات الدولية مثل لجنة الكودكس كأفضل وسيلة فعالة للسيطرة على األمراض التي تنتقل  -8

ومعروف ان  ربيو األالتفاقات الدولية األخرى مثل )الجات ( وتعليمات االتحاد وفرضته بعض ا عن طريق الغذاء.
  .سوف يكون محوره نظام الهاسب األغذيةالتعامل الدولي في تجارة 

في الوقت الحاضر إال أن الهيئات المسئولة داخل الدول  اختياري القانونية رغم أنه  الهيئاتنظام الهاسب تفرضه  -9
 .األغذيةفرضه في المستقبل على شركات تشجع تطبيقه وقد ت

 .رفع الروح المعنوية ألصحاب المصانع والعاملين نتيجة جودة وكفاءة المنتج إلىتطبيق نظام الهاسب يؤدى  -10
 . زيادة الطلب على المنتج .الن كل الشركات التي طبقت النظام ذاد الطلب على منتجاتها إلىنظام الهاسب يؤدى  -11
 TQM) ونظام إدارة كامل الجودة ISO 9000 أنظمة الجودة مثل إلىتطبيق نظام الهاسب يسهل االنضمام  -12

 ةالفوائد بالنسبة للدول
 .بئةو ضمان الدولة أن هناك إنتاج أغذية آمنة صحيًا للمستهلكين وذلك يعنى عدم انتشار األمراض واأل -13
 .م الهاسب وبما يتضمنه من تخطيط وتنظيم وتوثيقبالبالد وتطبيق نظا األغذيةترسيخ مفاهيم سالمة  -14
  .التصدير إلىالهاسب يزيد الثقة في سالمة المنتجات مما يشجع على الدخول في التجارة الدولية والتوجه  -15
تحت اإلنشاء على تطبيق نظام الهاسب في خطة المشروع بتوفير األجهزة  أوتشجيع المصانع المنشأة حديثًا  -16

 .المناسبة قبل البدء في اإلنتاج يساعد على تطوير وتحديث الصناعة
 . للمنشاةيسهل مهمة التفتيش بالنسبة  -17
 .ذيةاألغعلى المدى الطويل نظرًا لتقليل مرات فحص  األغذيةالهاسب يساعد في خفض التكاليف في صناعة  -18
وااللتزام بالتشريعات واإلرشادات الدولية وخاصة النظم  األغذيةتطبيق نظام الهاسب يشجع على تطوير تشريعات  -19

وأغراض سالمة الغذاء وتدعيم االتصاالت الدولية عن  الميكربيولوجيةمثل تقييم الخطورة  األغذيةالحديثة لسالمة 
 .المخاطر الميكربيولوجية

 النظاممتى يتم تطبيق 
لتي في وعلى المنتجات ا ما زالت في مرحلتي التخطيط والتصميم لإلنتاج. إلىالغذائية  توالمنشئايطبق في المصانع 

التعديل وذلك حتى يمكن تحديد مصادر الخطر واإلجراءات التحكمية الخاصة بها وبالتالي يمكن  أومرحلة التطوير 
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 لالزمة.اتعيين نقط التحكم الحرجة بفعالية في مرحلة تصميم المنتج وذلك يساعد على تجهيز وتركيب األجهزة والمعدات 
 .بعد إجراء التعديالت والتحويرات الالزمة لتنفيذ النظام القائمة)والمنتجات  تالمنشآيمكن تطبيق النظام على تلك 

 يرتكز نظام الهاسب على سبعة خطوات أساسية 
 :تتضمنالسيطرة على التلوث الذي يؤثر على سالمة الغذاء خالل سلسلة تحضير الطعام وهذه الخطوات 

 .((HAACP) إيجاد مصادر الخطر وتحديد درجة الخطورة واإلجراءات الوقائية للتحكم في اإلخطار -1
تقليل حدوث األخطار  أووالتي يتم عندها تطبيق اإلجراءات الوقائية لمنع  (CCPs) تحديد نقاط التحكم الحرجة -2

 .أقل حد ممكن إلى
 .(Control Limit) وضع معايير لكل نقطة تحكم حرجة للسيطرة عليها -3
 .( Monitoring) وضع إجراءات الرصد والقياس لنقط التحكم الحرجة -4
 Corrective) قياس غير مطابقة ألسس السالمة الغذائيةتصحيح اإلجراءات كلما كانت نتائج الرصد وال -5

action).. 
 .(Verification) التأكد من عمل النظام بطريقة فعالة كما هو مخطط له -6
 .( Documentation) حفظ سجالت توثيقية للنظام -7

 :  إلزامياهل يجب تطبيق الهاسب 
 لضمان سالمة الغذاء طبقًا للمعايير الميكربيولوجية، ونظرًا الن النظامنظرًا الن اختبارات الناتج النهائي لم تعد كافية 

ا يجب أن يكون الهاسب إلزامي هو تامين وضمان لسالمة الغذاء ومنع المخاطر الكيميائية والطبيعية والبيولوجية.
 :وخاصة عندما تكون هناك حاجة ملحة لذلك وتتوقف على االعتبارات التالية

 .طر معينة وواضحة تؤثر على صحة اإلنسانتوجد مصادر خ هل-1
 .تحتوى المادة الخام على مصادر خطر متوقعة هل-2
 .تقليل مصادر الخطر المتوقعة أوتأثير عمليات التصنيع في منع  درجة-3
 .والتخزين التالية لعمليات التصنيع لاو التددخول مصادر خطر أثناء عمليات  احتمالية-4
 .المخاطرة على المستهلكين شدة-5
 .العائد ( الخاصة بتطبيق الهاسب –االقتصادية )التكلفة  العوامل-6
 

 الغذاء تعاريف ومصطلحات سالمة
 :Safe foodمن اآل الغذاء -1

 ذلكالبعيد و  أوالقريب  مرض لإلنسان على المدى أويسبب أي ضرر  ال والمخاطر والذيهو الغذاء الخالي من الملوثات 
 الطويلة األمد استخداماتهبناء على  أوبناء على نتائج تحليل معملية وتجارب على حيوانات التجارب 

 :Food safetyسالمة الغذاء  -2
 .بصحة اإلنسانهي جميع اإلجراءات الالزمة إلنتاج غذاء صحي غير ضار 

 :Contaminantملوث  -3
ية مواد أخرى لم يتعمد إضافتها للغذاء فتؤثر على سالمة أ أومواد غريبة  أوأشعاعي  أو ي او كيمي أو بيولوجيأي عامل 

 .لالستهالكالغذاء ومالئمته 
 :Food suitabilityمالئمة الغذاء  -4

 .استخدامهاآلدمي طبقًا للغرض المحدد من  لالستهالكضمان قبول الغذاء 
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 :Food contaminationتلوث الغذاء  -5
 البيئة المحيطة بالغذاء. أوهو وصول أي نوع من الملوثات للغذاء 

 :Food spoilageفساد الغذاء  -6
ار مما ميكانيكي ض أوبيئي  أو ي او كيمي أوهو أي تغيير يحدث في الغذاء ويؤثر على خواصه بسبب نشاط ميكروبي 

قبل جهات الرقابة لعدم مطابقته للمواصفات الخاصة بشروط جودة  إيقافه من أويؤدي لرفض الغذاء من قبل المستهلك 
 .وصحة الغذاءوسالمة 

 :Food poisoningتسمم الغذاء  -7
نتيجة  وأنواتجها السامة  أوغذاء إما أن يكون ملوثًا بالميكروبات المرضية  لاو تنهو الحالة المرضية التي تحدث نتيجة 

 .يةاو كيميملوثات  لاو تن
 :Shelf lifeفترى الصالحية  -8

 الستهالكلهي الفترة الزمنية التي يحتفظ بها المنتج الغذائي بصفاته األساسية ويظل حتى نهايتها مستساغًا ومقبواًل وصالحًا 
 اآلدمي وذلك تحت ظروف محددة للتعبئة والنقل والتخزين.

 :Expiry dateتأريخ إنتهاء الصالحية  -9
 الغذاء تحت الظروف المحددة للتعبئة والنقل والتخزين.هو التاريخ الذي يحدد نهاية فترة صالحية 

 :Food borne diseasesأمراض تنتقل عن طريق الغذاء  -10
 .الحيوان أوغذاء يحتوي على أي مسبب للمرض يصيب اإلنسان  لاو تنينتج عن  أوالغذاء  أوأي مرض مصدره الماء 

 :Pathogenic microbeميكروب ممرض  -11
 ميكروب على أحداث مرض لإلنسان.وصف للداللة على قدرة 

 :Food establishmentالمنشأة الغذائية  -12
مكان يستعمل إلنتاج وتشغيل وتصنيع وتعبئة وتخزين الغذاء كما يشمل المنطقة المحيطة به ويخضع تحت  أوأي مبنى 

 إدارة واحدة.
 :Food handerالغذاء  لاو متد -13

 وأيتعامل مع معدات الغذاء  أوتفريغه  أوغير مباشر مع الغذاء سواء بتعبئته  أوهو أي شخص يتعامل بشكل مباشر 
 األسطح المالمسة له وبذلك يخضع لمتطلبات الشئون الصحية وسالمة الغذاء.

 :Food lotشحنة الغذاء  -14
 تحت ظروف واحدة. لةاو ومتدوحدات الغذاء منتجة  أوكمية الغذاء 

 :High risk foodsأغذية عالية الخطورة  -15
ليب اية معامالت أخرى إلبادة البكتريا مثل الح أوالتي تساعد على نمو وتكاثر البكتريا وهي عادة تؤكل بدون طهي  األغذية

ولكنها  4.6أقل من  pHالحامضية ذات  األغذية لال تشموهي عادة  اتاو الخضر  السماك، اللحوم، البيض، ومنتجاته،
 وخزنه بصورة غير صحيحة. لهاو تنتشمل أي غذاء جرى 

 :Food inspectionالتفتيش الغذائي  -16
بواسطة جهة ذات سلطة قانونية بغرض التحكم في المواد الخام، وعملية  األغذيةنظم  أو األغذيةهي عملية فحص منتجات 

اصة بحماية المستهلك خللتحقق من مطابقتها للمتطلبات ال والمنتجات النهائية التصنيع،والمنتجات تحت  والتوزيع،التصنيع، 
 والصحة العامة وضمان عدالة الممارسات التجارية.
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 لألغذيةتعاريف ومصطلحات لها عالقة بالشؤون الصحية 
 :Hygieneالشؤون الصحية  -1

 هو توفير عوامل صحية ووقائية للحفاظ على صحة اإلنسان.
 :Food hygiene لألغذيةالشؤون الصحية  -2

اإلنسان في جميع مراحل إنتاج الغذاء وحصاده  الستهالكهي اإلجراءات التي تؤمن بها صحة الغذاء وسالمته ومالئمته 
 والمكروبيولوجية يةاو والكيمي يةائالفيزي مخاطرةوتوزيعه وتحضيره وتقديمه كما تشمل أسباب  وتصنيعه

 :Good hygienic practiceالجيدة الممارسات الصحية  -3
 هي مباديء في السلوك الصحي في المنشآت والمصانع الغذائية وهي أساس نظم سالمة الغذاء 

 :Sanitationالتطهير الصحي  -4
آمن ال  مستوى  إلىة للقضاء على الميكروبات المعامالت الحراري أو يةاو الكيميهي عملية معاملة األسطح واألجهزة بالمواد 

  المستهلك أويؤثر على المنتج الغذائي 
 :Cleaningالتنظيف  -5

 أي مواد أخرى غير مرغوب بها. أو األغذيةهي عملية إزالة األتربة والقاذورات والدهون وبقايا 
 :Hygienic surveillanceالرقابة الصحية  -6

ا المصنع والتأكد من توافره أومجموعة من اإلجراءات الميدانية والمكتبية لمتابعة الشروط الصحية الواجبة في المحال 
بشري ال لالستهالكاصة في أماكن التصنيع واإلعداد والعرض والعاملين فيها للتحقق من سالمة وصالحية الغذاء وخ

 ومطابقته للمواصفات المعتمدة.
  Personal hygieneالشخصية النظافة والصحة  -7

م واألنف والشعر والعيون والفهي نظافة جسم الفرد وخاصة أجزاء الجسم التي قد تساهم في تلوث الغذاء مثل الجلد واليدي 
 والجهاز التنفسي ومخلفات األعضاء والتي قد تلوث الغذاء من خالل نقل الميكروبات بطريقة مباشرة وغير مباشرة

   Detergentالمنظف  -8
مالح ا أوامالح القواعد  أوساخ من على األسطح بفعالية وهي إما قاعدية و هي مادة كيميائية محاليلها قادرة على إزالة األ

 متعادلة. أوحامضية  أوالفوسفات 
 

 تعاريف ومصطلحات الهاسب
 :Controlالتحكم  -1

 على سير العملية التصنيعية طبقًا لخطة الهاسب. للمحافظةأي إتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية 
 :Control measureمقياس التحكم  -2

 .المستوى المقبول إلىتقليله  أوخطر يهدد سالمة الغذاء  استبعاد أولمنع  استخدامهنشاط يمكن  أوهو أي فعل 
 :Hazardمصدر الخطر  -3

خطر  وأطبيعي يسبب مرض  أو ي او كيمي أو بيولوجيعبارة عن فرصة وقوع ضرر نتيجة تأثير تلوث الغذاء عن طريق عامل 
 على صحة اإلنسان في حالة عدم التحكم فيه.

مخلفات  أوهي مكونات طبيعية تضر بصحة اإلنسان مثل أجزاء الحشرات  :Physical hazardمصادر الخطر الطبيعية 
 الحصى ... الخ. أوالعظام في اللحوم  أوالخشب  أواإلنسان كالشعر 

 األسمدةهي مواد كيميائية تضر بصحة اإلنسان مثل بقايا المبيدات و  :Chemical hazardمصادر الخطر الكيميائية 
 ملوثات البيئة... الخ أوومواد التنظيف ومساحيق الغسيل وبقايا المضادات الحياتية واألدوية البيطرية 
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منتجة للسم وتسمل البكتريا والفطريات  أوهي كائنات حية ممرضة  :Biological hazard ةالبايولبوجيمصادر الخطر 
 والفيروسات والطفيليات ... الخ

 :Hazard analysesتحليل مصدر الخطر  -4
لويات و أهي عملية تجميع وتقييم المعلومات عن مصادر الخطر المحتملة والظروف المؤدية لتواجدها في غذاء ما لتقرير  -5

 الضرر أي أنها أكثر تهديدًا لسالمة الغذاء لوضعه في خطة الهاسب.
 :Critical control pointنقطة التحكم الحرجة  -6

ن تكون أ إلىتصنيعية ضمن مراحل التصنيع والتي يؤدي عدم التحكم بها بدقة عملية  أوهي خطوة من خطوات الصناعة 
طر استبعاد هذا الخ أوأساسية لمنع  وتعتبرمصدر خطر على سالمة وصحة الغذاء لذلك يتم وضعها تحت رقابة محكمة 

 حد آمن. إلىحيث يجب تقليل الخطر  2CCP أو1CCP وهي قد تكون  مقبول.مستوى  إلىتقليله  أوعلى سالمة الغذاء 
  :HACCP Planeخطة الهاسب  -7
هي الوثيقة المكتوبة التي تعتمد على مباديء وأساسيات الهاسب والتي تحدد خطوات يجب أتباعها للتحكم في مصادر  -8

 الخطر التي تهدد سالمة الغذاء في مراحل إنتاجه وتصنيعه في سلسلة إنتاج الغذاء.
 :Food chainسلسلة إنتاج الغذاء  -9

 لى وصواًل للمستهلك النهائي.و هي تتابع المراحل التي يمر بها إنتاج الغذاء بدء من مرحلة إنتاج الغذاء األ
 .Haccp systemنظام الهاسب  -10

 هو نتاج تنفيذ خطة الهاسب         
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 المحاضرة الثانية
 أنواع التسممات الغذائية

عين ل أغذية تحتوي على عدد مأو ل يحدث التسمم لإلنسان بعد تنو المجهرية على نوعين األ األحياءالغذائي بالمعروف أن التسمم 
مثل عدوى بكتريا السالمونيال والشكيال ...الخ.أما  Infectionمن الخاليا الحية لبعض أنواع البكتريا ويسمى هذا النوع التسمم بالعدوى 

 ويسمى هذا النوع اً التي سبق وأن افرزت فيه بعض أنواع البكتريا سموم األغذيةنسان لنوع من ل اإلأو النوع الثاني فيحدث نتيجة تن
  Staphylococcus aureusوبكتريا   Clostridium botulinumمثل التسمم الذي تسببه بكتريا  Introtoxicationالتسمم بالسم

يقترن حدوث التسمم  Clostridium Perfringens , Bacillus cereus  لتسمم في أنواع من البكتريا مثلوفي بعض حاالت ا
 الغذاء أوله اإلنسان وإفراز السم في األمعاء أو بدخول أعداد كبيرة من الخاليا الخضرية الحية مع الغذاء الذي يتن

 
 اًل أمراض التسمم الغذائيأو 

Food Introtoxication 
ة سامة في الغذاء تفرز بواسط كيمياويةمركبات  تناول إلىالتي ترجع  : وتعرف على أنها حالة مرضيةأمراض التسمم الغذائي

الميكروبات المسببة للمرض والتي تضم أنواع مختلفة من البكتيرا والفطريات والتي لها القدرة على إفراز التوكسينات والذي إما أن 
عادة يكون توكسين غير ثابت للحرارة مثل توكسين  وهو Extracellularيكون إفرازه خارج الخلية وعندها يعرف بالتوكسين الخارجي 

م خالل ساعة واحدة . وقد تقوم ميكروبات أخرى بتكوين توكسين داخل 60التسمم البوتشليني والذي يتلف بالمعاملة الحرارية على 
وهو أكثر ثباتًا للحرارة مثل توكسين المكورات العنقودية الذهبية . إن من اهم  Endotoxinالخلية ويطلق عليه التوكسين الداخلي 

 األمراض التي يمكن أن تنتج عن انواع من الميكروبات هي :
 التسمم الغذائي بالمكورات العنقودية -1
 التسمم الغذائي البوتشوليني . -2
 التسمم الغذائي الهدبي. -3
 التسمم الغذائي الباسيلي. -4
 من السموم الفطرية.التسمم الغذائي  -5
 أستعراض لهذه األنواع: يوفيما يل 
 
  Staphylococcal Food Poisoning: التسما الغذائي لالمكوراا العوقودية: الً أو 

ل الغذاء أو يعتبر هذا النوع من التسممات من أحد أشهر األمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء حيث ينتج المرض من تن
تنتجه هذه المكورات العنقودية ، ويحدث هذا النوع من التسمم منذ زمن طويل إال أنه عرف عام ي على السم الذي أو الح

عندما عزل الميكروب من لبن حليب ناتج من بقرة مصابة بالتهاب الضرع بمزرعة في الفلبين وقد حدثت العديد  1914
 بانها تكون سريعة وليست لها آثار دائمة ومنمن حاالت التسمم هذه في كثير من دول العالم، غال أن اإلصابة به تتميز 

 النادر تسجيلها نظرًا لسرعة شفاء المريض ، وتشمل حاالت التفشي عادة أعداد صغيرة من الناس أي على مستوى عائلي.
 الميكروب المسبب:
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وأهم    Staphylococcusنوعًا من جنس  23يوجد حوالي 
وهو النوع الذي يسبب حاالت  Staph. aureusهذه األنواع 

ق عن طري األغذيةتشفي المرض بالمكورات العنقودية في 
 Enterotoxinقدرتها على إنتاج توكسينات معوية تعرف 

  Coagulase , Thermonucleaseويعتبر إنتاج أنزيمي 
القة عمن السمات األساسية لهذا النوع من البكتريا ألن لها 

ويمكن  يةم  بانتاج التوكسين لذلك فهما هامان كدالئل على السُ 
 تمييز مايكروب 

 Staph. aureus  بأنه ينمو بلون أصفر والميكروب كروي كبير الحجم تتجمع خالياه بشكل عناقيد تشبه عنقود العنب
سالسل لذل يطلق عليها بالمكورات العنقودية. وهي موجبة لصبغة كرام وليس لها القدرة على تكوين  أوعلى شكل أزواج  أو

السبورات وتنمو بشكل جيد في الظروف الهوائية وبشكل أقل في الظروف الالهوائية على الرغم من أن إنتاج التوكسين 
. للبكتريا القدرة على %20 إلىمن الملح والتي قد تصل  يكون في الظروف الهوائية . وتتميز بأنها تتحمل التراكيز العالية

والميكروب ال يستطيع أن  8.8 إلى 5.2األمثل لنموه بين  pHم ويصل مدى 45 -10ح من أو النمو في مدى حراري يتر 
 كما أنها تنمو في وسط ذو نشاط مائي منخفض وخاصة بوجود ملح الطعام. دقيقة 30م لمدة 60م حرارة أو يق
 

  
 

 مصدر الميكروب:
ترتبط المكورات العنقودية باإلنسان فكال من القناة التنفسية وجلد اإلنسان يكونان ملوثان بهذا الميكروب. فاألنف يكون 
مخزن جيد لهذه الميكروبات مسببا في معظم األحيان إلتهاب الجيوب األنفية وكذلك الدمامل والجروح الملتهبة. وفي الحيوان 

الحليب المحلوب من هكذا  إلىوبذلك تصل خاليا الميكروب  Mastitis المعدي التهاب الضرع Staph. aureusتسبب 
الدواجن تعد منتجات اللحوم و  ملوثة بالميكروب. اللحوم تكون عادة أبقار. كما أن بعض المعدات الغذائية مثل ماكنات تقطيع

كما تعد حلوى المخابز المحشوة بالقشطة  والحليب الخام ومنتجاته غير المبسترة من أهم مصادر المكورات العنقودية ،
، ويمكن أستبعاد الحليب المبستر واللبن واآليس كريم كمصادر للمكورات والكاسترد عرضة للتلوث بالمكورات العنقودية 

نادر أن تكون اللحوم النيئة سببا في التلوث بالمكورات ولكن اللحوم العنقودية كونها تصنع من مواد مبسترة . ومن ال
بعد اإلحتفاض  وأمطبوخة تعتبر بيئة مناسبة لنمو المكورات العنقودية وخاصة أن اللحم عادة يستهلك بعد فترة من  طبخه ال

. كما أعتبر اللحم البقري المملح والمعلب أحد أنواع اللحوم التي تسبب حاالت التسمم  به في سندويشات لفترة طويلة
 واألرجنتين.  بالمكورات كما حدث في بريطانيا والبرازيل

 تحت المجهر Staph. aureusخاليا بكتريا     

 على الوسط الغذائي        Staph. Aureus بعد التصبيغ بصبغة كرام      شكل مستعمرات Staph. Aureusشكل خاليا 
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 المرض:
سين بواسطة إنتج فيه التوك ل غذاء سبق وأو التسمم الغذائي بالمكورات العنقودية هو تسمم غذائي حقيقي يحدث بسبب تن

ألنه يسبب تهيجًا داخليًا  Enterotoxin ويصنف هذا التوكسين على أنه سم معوي  Staph. aureusسالالت بكتريا 
خمسة أنواع هي أ، ب ، ج ، د ، ه طبقًا إلختالف درجة سميتها ولكن معظم حاالت  إلىللمعدة واألمعاء تقسم السموم 

عد ترك يع أجسام مضادة معينة. التسمم تنتج من النوع أ . ويمكن التعرف على هذه السموم بناًء على طبيعة تفاعلها م
 م كافي إلنتاج السم المعوي 45 -10ساعات على حرارة  4-3ي على المكورات العنقودية لمدة أو الغذاء الح

م لمدة 100مة للحرارة نسبيًا إذ البد من التسخين على حرارة أو هذه السموم عبارة عن بروتينات ذات سالسل أحادية وهي مق
دقيقة لتحطيم السم الخام ولذلك فان هذا التوكسين ال يتلف بحرارة الطهي المعروفة للطعام في حين أن الميكروب نفسه  30

ل تسبب بعض وب ولذيباد في هذه الحرارة غير أنه غذا أفرز التوكسين قبل الطهي فان التوكسين يبقى بعد قتل الميكر 
مثل الحليب المجفف التسمم العنقودي بالرغم من عدم عزل أية ميكروبات حية منه والتي تكون قد قتلت خالل  األغذية

مية التوكسين ح كأو عملية تجفيف الحليب. عادة يحدث التسمم بعد حضن الغذاء على درجة حرارة تسمح بنمو الميكروب وتتر 
نانوغرام. يعتمد عدد الميكروبات الالزمة إلحداث المرض على نوع  100 إلىيكروغرام م1الالزمة إلحداث السم بين 

 ميكروب / غرام من الغذاء. 107 - 105التوكسين المفرز والحالة الفسيولوجية العامة للضحية ولكنها تكون بحدود 
 
 
 
 
 
 

 المرض: أعراض
ساعات وقد تستد الحالة  6-1آالم في البطن وإسهال خالل تبدأ أعراض المرض فجأة وبدرجة عنيفة تشمل قيء وغثيان و 

ض المشفى . لقد سجلت وفيات بالمر  إلىالحمى وتغيرات في ضغط الدم وهنا قد يتطلب األمر إدخال المريض  إلىوتصل 
م وال يترك يو  2-1بين األطفال والمسنين ولكنها كانت نادرة وعادة ما يكون الشفاء من التسمم سريعًا وال يستمر أكثر من 

عالج ألن المرض يظهر بسرعة ويستمر لوقت قصير أما في حاالت القيء واإلسهال الزائدين فيعطى  إلىأثرًا وال يحتاج 
 المريض سوائل إلستعادة التوازن الملحي.

 تفادي التسما لالبكتريا العوقودية
 الطبخ الجيد أوقتل الميكروب في الغذاء بالبسترة  -1
 م.60ابقائها ساخنة ألكثر من  أوم. 5غير المعدة لإلستهالك المباشر بالتبريد على حرارة  األغذيةحفظ  -2

  Staph. aureus أنماط من الدمامل القيحية التي تظهر على جلد اإلنسان بفعل بكتريا   
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 ل وتحضير وتقديم الغذاء.أو منع األشخاص المصابين بالدمامل والبثور والجروح المتقيحة في أيديهم من تد -3
 .طهير األيدي قبل ممارسة أعمالهماالهتمام بالممارسات الصحية الجيدة لألشخاص العاملين في مجال الغذاء مثل غسل وت -4
 استبعاد الحليب المأخوذ من ماشية مصابة بمرض التهاب الضرع -5
ل الغذاء مثل أجهزة تقطيع اللحوم وتطهير هذه األجهزة أو األهتمام بنظافة اسطح المعدات واألجهزة المستخدمة في تد -6

 الفينول. أوالبروم  أوالكلوريد  أوبمركبات اليود 
  Food Potulismالغذائي البوتشيوليوي  ثانيًا: التسما

يحدث  Clostridium potulinumيعرف التسمم البوتشيوليني بأنه مرض الشلل الرخوي الذي يسببه التوكسين الذي تنتجه بكتريا 
( وعادة تشمل حاالت التفشي  %-5-30التسمم البوتشيوليني بشكل نادر ولكنه يكون مصحوبًا بنسبة عالية من حاالت الوفاة ) 

 ألغذيةاعددا قلياًل من الحاالت المرضية ألن معضمها بسبب المنتجات المحضرة منزليًا والمقدمة فقط لمجموعات عائلية وقد تؤدي 
عبوات قليلة فقط من كميات الغذاء التي تحضر دفعة واحدة  أواالت تفشي ولكن السم يكون في عبوة واحدة ح إلىالمعلبة تجاريًا 

بالمصانع ، وتدل سجالت حاالت التفشي على ندرة حدوثة بسبب المعلبات المحضرة تجاريًا في الوقت الحالي وذلك  إلتباع طرق 
 حديثة ونجاح المصنعين في إنتاج منتجات آمنة.

ثالث أنواع من  التسمم البوتشيوليني أكثرها أهمية هو التسمم البوتشيوليني الغذائي الذي يحدث نتيجة أبتالع السم مع الغذاء هناك 
لبوتشيوليني للرضع التسمم ا . أما النوع اآلخر فيعرف التسمم البوتشيوليني من الجروح وهو التسمم نظير التيتانوس والمنتج به السم

 من أمتصاص االسم داخل الجهاز الهضمي للرضع ويعتبر النوعين اآلخرين من أمراض العدوى.وفيه يحدث التسمم 
 

 الميكروب المسبب:
المنتجة للتوكسين  Clostridium potulinumتعد بكتريا 

 وهي بكتريا عصوية ال هوائية إجبارية موجبة لصبغة كرام
 يةاألغذم وال تستطيع النمو في 35-30تنمو جيداً على حرارة 

ومكونة للسبورات وهي  4.5أقل من  pHالحامضية ذات 
مة للحرارة وتكون سبورات الميكروب ذات قدرة عالية أو ومق

 دقائق (  4م لمدة 121مة الحرارة ) أو على مق
المعلبة التي حفظت في  األغذيةولذلك قد ينمو الميكروب في 

 ة ظروف مناسبة إلنتاج وإفراز التوكسين .وللبكتريا القدر 
 A,B,C,D,E,F,Gإنتاج الغاز. هناك سبعة سالالت من الميكروب التي تسبب التسمم البوتشيوليني  لإلنسان والحيوان وهي  إلى

 هي األنواع الشائعة التي تؤثر على اإلنسان.   A,B,Eوتعد 
 

 
 

 تحت المجهر االلكتروني Clostridium potulinumبكتريا   Clostridium potulinumبكتريا تحت المجهر خاليا خضرية وسبورات 
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 المرض:

سين أكثر السموم قوة إذ ويعد التوك له ،أو ل الطعام المحتوي على التوكسين الذي أفرز فيه قبل تنأو التسمم البوتشيوليني نتيجة تن يحد
نانو غرام لقتل فأر حيث يؤثر التوكسين على األعصاب ويظهر تأثيره على عضالت الوجه بما فيها  0.1تكفي كمية ضئيلة منه 

كتريا ولذلك بالجهاز التنفسي فالوفاة. وهو يعد من التوكسينات المفرزة خارج خاليا ال إلىالعينان ثم الصدر ثم األطراف ليمتد الشلل 
سان ظمن الغذاء. له اإلنأو يطلق عليه التوكسين الخارجي وهو الذي يسبب حدوث المرض المميت من التسمم البوتشيوليني عندما يتن

قل منها لمدة أ أومة الحرارة إذ أنه يتلف مباشرة عند تعرضه لدرجة حرارة غليان الماء أو والسم هو عبارة عن بروتين وهة اليمكنه مق
ح بين أو تتر  50LDوالجرعة القاتلة  األغذيةدقيقة لتثبيط فاعلية التوكسينات المختلفة في  30م لمدة 80التسخين على  أودقائق خمسة 

 من الفئران للملغرام من البروتين. %50معبرًا عنها بالجرعة التي تقتل  108×1 إلى 107×1
 أعراض المرض:

 36 - 12التسمم البوتشيوليني الغذائي من ح فترة حضانة أو تتر 
الغثيان و  القئساعة ليبدأ المرض بأعراض في القناة الهضمية مثل 

واإلسهال ويعتبر اإلمساك أيضًا أحد األعراض السائدة، ومن 
لك ذ لى على التسمم اإلعياء والضعف العضلي ويتبعو الدالئل األ

ة ة والرؤيأو ارتخاء الجفون واإلستجابة البطيئة للضوء والغش
المزدوجة ، ثم يحدث جفاف الفم مع صعوبة الكالم والبلع وتشل 
العضالت المتحكمة باألطراف والتنفس بالتدريج ويحدث الموت 

أيام بسبب قصور التنفس، وإذا لم تحدث الوفاة فان  5-3خالل 
 ات التوكسين وعندئذ يشفى المريضلهذا التسمم عالج وحيد بمضاد

ولكن ال ينجح مضاد التوكسين في عالج التسمم الناتج من نوع 
 . Aالبكتريا 

 إنتقال المرض بواسطة الغذاء:
نظرًا ألن الميكروب يتطلب ظروفًا الهوائية فان معظم الحاالت التي وجدت كانت مرتبطة بالمعلبات التي لم تعامل حراريًا بما يكفي 

ة الحموضة التي تواجد بها السم كانت أغذية منخفض األغذيةا التعقيم التجاري ويرتبط ذلك كثيرًا بالتعليب المنزلي، ومعظم لتعقيمه
مثل اللحوم ومنتجاتها كالسجق واألسماك والخضر المعلبة وبعض منتجات األلبان. وقد تتلوث اللحوم  4.5أكثر من  pHحيث وصل 

إنتشار تلوث السمك  ىإلفتنتقل إليها الكلوستريديوم وكذلك أدت التربية المكثفة لألسماك في األحواض أثناء الذبح بمحتويات األمعاء 
وعلى العموم لكي يقوم الميكروب بانتاج السم في الغذاء فال بد من توافر الوقت ودرجات الحرارة المناسبة . %16-1بالميكروب بنسبة 

منتجة للتوكسين  خاليا خضرية إلىراثيم الكلوستريديوم خطرًا في الغذاء حتى تتحول لتكاثر الميكروب وإنتاجه للسمز وال تعتبر ج
ل و أويتوقف ذلك على توافر إحتياجات الميكروب التغذوية وكذلك توفر الظروف الالهوائية، ولذلك حدثت حاالت التسمم من تن

تمنع  ج حي مثل عيش الغراب الطازج في أكياس بالستيكيةات معلبة، كما قد تنشأ الحالة الالهوائية الضرورية عندما يعبأ نسيأو خضر 
 كسجين فتنمو البكتريا الالهوائية وتنتج السم.و تبادل الغازات فإذا تنفس النبات أستهلك األ

 يأتي: للوقاية من خطر هذا التسما يوصح لاتباع ما
 الحموضة.التأكد من كفاءة المعاملة الحرارية بالنسبة للمعلبات وال سيمى المنخفضة  -1
 أستبعاد جميع المعلبات المنتفخة. -2
 لها إلتالف التوكسين إذا كان موجودًا.أو دقيقة على األقل قبل تن 15غلي المعلبات لمدة التقل عن  -3
 م.3.3تخزين كل انواع اللحوم وخاصة األسماك على درجة حرارة أقل من  -4

 ظاهرة تهدل الجفن لدى المصابين بالتسمم

 Clostridium potulinumببكتريا 
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 تريا التسمم وتأخير إنتاج التوكسينزأستخدام النتريرت في معالجة اللحوم ومنتجاتها لفعله المضاد لبك -5
 م.4إزالة خياشيم السماك وتنظيف جوفها مباشرة بعد الصيد ثم حفظها في الثلج على  -6

 
 

  Food Perfringens Poisoningثالثًا التسما الغذائي الهدبي 
من  النوع من التسمم قد يعتبر أحياناً  وهذا  Clostridium perfringensالبكتريا الهدبية  إلىيطلق هذا النوع من التسمم نسبة 

 الضطراباأمراض العدوى الغذائية وليس من ضمن أمراض التسمم. وعند نمو هذا الميكروب في الغذاء فانه ينتج مركبات تسبب 
ويسبب تهيج  Enterotoxinإن الميكروب يفرز سمًا مشابهًا لسم المكورات العنقودية  إلىفي معدة اإلنسان ولكن الدراسات أشارت 

 Sporangiaفي القناة الهضمية ولكن يبدو أن بعد ابتالع الخاليا الخضرية للميكروب فإنها تتجرثم في األمعاء وبعد تحلل السبورات 
يتحرر االسم وتحدث األعراض لذلك أعتبر المرض من أمراض التسمم الغذائي. يعتبر هذا النوع من التسمم منتشرًا شكل كبير في 

 لسكانية مثل المدارس والسجون والتجمعات التي تطبخ كميات كبيرة من الغذاء.التجمعات ا
 الميكروب المسبب:

وهي بكتريا عصوية قصيرة متحركة ال هوائية لها القدرة على تكوين  Clostridium Perfringens البكتريا المسببة لألصابة هي
الحيوان ع في التربة كما أنها مستوطنة طبيعيًا في القناة المعوية لإلنسان و للحرارة العالية. تنتشر بشكل واس مقاومةالسبورات وهي غير 

 وبالتالي فهي تتواجد في المواد البرازية في الصرف الصحي.
 :وأعراضهالمرض 

غرام وهي تتجرشم في األمعاء ثم  107-106كبيرة من  بأعدادالخاليا الخضرية للميكروب  ابتالعتظهر حاالت التسمم الهدبي نتيجة 
ر بعد وهذه األعراض تظهبعد تحللها يتحرر السم وتحدث األعراض، والتي تكون عبارة عن مغص حاد في البطن وإسهال وصداع 

 وبدون مضاعفات. واحد( )يومالغذاء الملوث وتستمر العراض لفترة قصيرة  تناولساعة من  8-22
 المرض بوساطة الغذاء: انتقال
في الماء والحليب وأمعاء اإلنسان والحيوان ومنتجات اللحوم التي لم يتم تسخينها لدرجة  Clostridium Perfringensبكتريا  توجد

كافية وتتواجد داخل القطع الكبيرة ألنها الهوائية وكذلك يمكن تواجدها في منتجات األلبان. ونظرًا ألنها تعيش في امعاء اإلنسان 
ذه األطعمة وقد وجد أن اللحوم بصفة عامة تعتبر مصادر رئيسية له إلىب لذلك فهي توجد في البراز وتنتقل عن طريق الذباب والترا

التي تبرد ببطئ  ةاألغذي أوالدجاج الذي يحتفظ به على درجة حرارة مرتفعة نسبيًا  أوالبكتريا والبكتريا تظهر عادة بعد طهي اللحوم 
دئة حيث التي تسخن فترة طويلة على نار ها األغذيةت بطوال الليل فتؤدي لإلصابة بالمرض كما يرتبط هذا التسمم في معظم الحاال

م إعادة تسخينها لفترة طويلة ث األغذيةخاليا خضرية وتتكاثر تحت هذه الظروف حيث يطرد الهواء. كما أن تبريد  إلىتنبت الجراثيم 
 إنبات الجراثيم وتكاثرها. إلىيؤدي 

 تفادي إنتقال المرض:
 من القضاء على جراثيم الميكروب إن وجدت. للتأكدوكافيًا  حوم والدواجن طبخًا كامالً طبخ الل -1
 م أي خارج نطاق الحيز الحرج لنمو الميكروب.60على  أوم 5حفظ اللحوم والدواجن ومنتجاتها بسرعة بعد الطبخ على حرارة  -2
 تقديم الغذاء وهو ساخن والتقليل من عادة إعادة تسخينه. -3
 اللحوم والدواجن من المحالت العامة غير النظيفة. تناولتجنب  -4
 العناية بالشؤون الصحية عند تحضير الطعام وتقديمة. -5
 كبيرًا. اهتماماالمضادات الحياتية ولكن يجب أن يولى الجفاف  باستخدام ىال يوصفي حالة حدوث التسمم  -6
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 : Bacillus cereusرالعًا: التسما الغذائي ببكتريا 
 B. cereus , B. anthricusنوعًا من الميكروبات أثنين منها عرفت كميكروبات ممرضة وهما  34يحتوي جنس الباسيلي على 

ويعتبر التسمم الغذائي بسبب الباسيلس من األمراض الشائعة الحدوث ومسؤولة عن الكثير من حاالت التفشي في كثير من دول 
 Clostridiumالمعرضة لإلصابة ببكتريا  األغذيةالمعرضة لإلصابة بهذه البكتريا مع  األغذيةالعالم ، وهناك تشابه كثير في 

perfringens  من حيث ظروف التلوث أي انهما يحدثان عندما يتم أعداد وجبات بكميات كبيرة وعند تبريد هذه الوجبات لحفضها
أماكن  لىإالغذائي لتمنع نمو هذه البكتريا ن كما التبلغ حرارة تسخينها قبل اإلستهالك  ال تصل لدرجة التبريد لجميع اجزاء المنتج

نمو البكتريا لقتلهان كما أن الصعوبة تكمن بأن قتل البكتريا يعني قتل الخاليا الخضرية دون السبورات والتي قد تكون قادرة على 
 باألرز المسلوق والمعكرونة.النمو مرة أخرى . بقد أرتبط تفشي هذا المرض بصورة كبيرة 

 الميكروب المسبب:
وهو مايكروب عصوي كبير الحجم  Bacillus cereus gastroentereritisمن السالالت المنتجة للسموم والمسببة للمرض بكتريا 

ميكروب في مدى ال نسبيًا موجب لصبغة كرام، هوائي ، له القدرة على تكوين السبورات ، ال يمكنه النمو تحت ظروف الهوائية. ينمو
 م. يوجد الكائن في التربة والماء والهواء والخضر النية والبهارات.34-28م ودرجة الحرارة المثلى لنموة تقع بين 48-10حراري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B. cereusمزارع تنموي لبكتريا                            الخضرية تحت المجهر B. cereusبكتريا 
 المرض واألعراض:

سرعة ظهور األعراض وسرعة ظهور المرض على أن التسمم الغذائي للبكتريا أعاله ناتج من السموم أثناء النمو السريع للميكروب  تدل
 وتنتج البكتريا نوعين من السموم على األقل هما:

ص ساعات وهي عبارة عن غثيان وقيء وقد يصاحب ذلك مغ 6 -1النوع المقيء : وتظهر أعراض اإلصابة به خالل  -1
 ساعة. 24في البطن وفي بعض الحاالت تكون األعراض مصحوبة بأسهال ويتم الشفاء منه عادة خالل 

ل الغذاء وهي عبارة عن مغص في البطن أو ساعة من تن 15-6ح بين أو النوع المسهل: تظهر أعراض اإلصابة بمدة تتر  -2
 ساعة وهو بذلك يشبه  12وال تستمر األعراض أكثر من  وإسهال مائي القوام مع غثيان خفيف ونادرًا ما يؤدي للتقيوء

 إنتقال المرض عن طريق الغذاء:
والسلطات و  Fast Foodsالسريعة  األغذيةات المطبوخة ومنتجات األلبان و أو يعتبر الرز و المعكرونة واللحوم ومنتجاتها والخضر 

ويرتبط مرض التقيوء مع حاالت المشخصة باستهالك الرز  المسؤولة عن اإلصابة األغذيةالمخبوزات المحشوة والشوربة من أهم 
روب من أطباق اللحم وبالنظر ألن الميك إلىالمغلي بينما يرتبط النوع اإلسهالي بأغذية مختلفة تبدأ من الخضر والسلطات وتمتد 

 لمختلفة . لألغذيةالنوع المكون للجراثيم فان ذلك يعطيه إمكانية الوصول 
 تالفي حدوث المرض :

 .هتمام لمنع إنبات السبورات ومنع تكاثر األعداد الكبيرة للبكتريايجب أن يوجه اال -1
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م قبل التقدبم مرة 74م  ويجب إعادة تسخين الغذاء على 60ها على أعلى من ظحف أوم 7بسرعة ألقل من  األغذيةتبريد  -2
 أخرى.

 
 B. cereusسبورات بكتريا 

 
 
 
 
 
 
 

  Food Mycotoxicosisخامسًا: التسما الغذائي لالسموم الفطرية: 
امة س لإلصابة بأنواع مختلفة من الفطريات التي تفرز مواد عضوية هي نواتج تمثيلها الغذائي والتي غالبًا ما تكون  األغذيةتتعرض 

راض التي تسببها السموم الفطرية بال وتسمى األم  Mycotoxinsويطلق على هذه النواتج السموم الفطرية  لإلنسان والحيوان
Mycotoxicosis التسمم بالسموم الفطرية. وأهم الفطريات المسجلة على أنها قادرة على إنتاج السموم هي  أوAspergillus , 

Alternaria , Fusarum , Penicillium , Rizobus  ن يكراتوكسو وهي تنتج أنواع مختلفة من السموم أهمها األفالتوكسين واأل
 والترايكوثيين ...الخ. وهي مركبات شديدة السمية وتؤدي لحدوث السرطان.

أضرار كثيرة بصحة اإلنسان كما أنها تعرض أغذية الحيوان للتلوث بمثل هذه السموم كون ان الفطريات  لىتؤدي السموم الفطرية إل
لها القدرة على النمو بشكل جيد في الظروف التنموية الصعبة كالجفاف كما أنها يمكن أن تنموا في مديات حرارية واسعة جدًا ، وهي 

ة من الملوحة لذلك فان هذا الموضوع له أهمية كبيرة صحية واقتصادية في مجال تغذي كذلك تنمو فيحتى مع وجود تراكيز عاليه نسبياً 
ا إضافة التالفة من حيث شكلها وقوامها ولونها ورائحتها وطعمه األغذيةاإلنسان والحيوان لما تسببه هذه الكائنات من تغير في طبيعة 

 .األطعمةفي هذه  ليةو األواد خاليا الفطريات للم استهالكية نتيجة أو التغيرات الكيمي إلى
 أعراض التسما الفطري:

كأي سم يؤثر بشكل حاد ) وهو أقل أهمية لندرة حدوثة ( فلكل سم من السموم الفطرية تأثير على جزء من أجزاء الجسم حيث يؤثر 
كراتوكسين و ما الكلى فتتأثر باألأ   Aflatoxinsالتريكوثيسين على الجلد والجهاز العصبي والدوري في حين يتأثر الكبد بالسم المسمى 

 والسترينينز أي أن السموم الفطرية تكون شبه متخصصة في األضرار باألعضاء وأجهزة الجسم المعينة.
ما تحدثه من التشويهية ل أويمكن القول أن تأثير أنواع من السموم الفطرية يكون قاتاًل على اإلنسان من خالل تأثيراتها السرطانية 

ة على أحداثها أضطرابات في الدورة الدموية والنزف من الفتحات الطبيعية  و يدة وما يعقبها من تشوهات خلقية عألطفرات غير حم
 فاف.اإلسهال والهزال وفقدان الوزن والج أووتحت الجلد ومع البراز. ويطرأ على المصاب بهذه األمراض فقدان الشهية وعسر الهضم 

 :األغذيةإنتقال السموم الفطرية عن طريق 
له لسلع ملوثة مباشرة بتالسموم الفطرية مثل الحبوب والفواكه وعصائرها ومشروبات أو يصل السم الفطري لإلنسان عن طريق تن

يبها الفطر العطارة والبقالة التي يص محالتالهند واألعشاب التي تباع لدى  السحلب والحلبة المطحونة والفول السوداني والسمم وجوز
وخزنها. كما تصل السموم الفطرية للغذاء بصورة غير مباشرة نتيجة إلفرازها في اللبن والبيض وترسيبها وتخزينها في لسوء تجفيفها 

كمتبقيات  وفي اللحوم إذغ تغذى الحيوان على عليقة ملوثة بالفطر. كما يتواجد السم في المواد  أوعضالت الحيوان كنواتج تمثيل 
 المصنعة من منتجات ملوثة به
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    في حدوث التسما الفطري:تال
 وقاية النباتات من اإلصابة بالفطريات باستخدام المضادات الفطرية في الحقل. -1
 مراعاة التخزين الجيد لتوفير الظروف المناسبة والصحية في المخازن. -2
 التحليل الروتيني للسموم الفطرية والتخلص من النباتات والمحاصيل المصابة. -3
 ضمان التخلص وخلوه من الفطريات السامة وتوكسيناتها.اإلهتمام بعلف الحيوان و  -4
 واألعالف الملوثة. األغذيةإعدام  -5
 أستخدام الحرارة لتثبيط السموم. أوتعريض الغذاء لألشعة فوق البنفسجية  -6
  

 المحاضرة الثالثة
Food Infection 

 
لتغلب ل هذه الكائنات مع الغذاء بأعداد تكفي لأو تن وهي األمراض التي تسببها كائنات دقيقة حية تتكاثر عادة في الغذاء وفي حالة

على جهازه المناعي فان اإلنسان يصاب بالعدوى الغذائية وتختلف الجرعة المسببة للمرض باختالف نوع الميكروب، ومن الكائنات 
ليات وأكثر هذه األنواع كتسيا والطفيالحية الدقيقة المسببة للعدوى التي تنتقل عن طريق الغذاء البكتريا والفيروسات و التروتوزوا والر 

تسببا في األمرض الغذائية هي السالمونيال و وبكتريا القولون البرازية المرضية ... الخويعد أقل كائن مسبب إلحداث العدوى الغذائية 
 دة الشريطية.مثل الدو  هي الفيروسان مقل فايروس التهاب الكبد الوبائي والبروتزوا مثل ديدان الدزنتاريا األميبية و الطفيليات

 الكائنات المسببة ألمراض العدوى الغذائية:
   Salmonellosisالعدوى بالسالمونيال  -1

وهو مصطلح يطلق على المرض الذي تسببه جميع 
انية الحيو  األغذيةأنواع السالمونيال وقد عرف الماء و 

كأهم وسائل نقل هذا الميكروب. وتعتبر كل أنواع 
تها و أالسالمونيال ممرضة لإلنسان وتعتمد درجة ضر 

ساللة في جنس  2400على الساللة.يوجد حوالي 
يتم  10ساللة مرضية منها  150منها  السالمونيال

 من حاالت التفشي %60عزلها سنوياً من أكثر من 
منذ عام   Arezona، وقد اضيف اليهم جنس  

بعد أن اتضح انها مشابهة تمامًا  1979
 Salmonillaلقد أحتلت بكتريا  سالمونيال.لل

typhimurium لو في السنوات األخيرة المركز األ 
 بين السالالت المسببة للتفشي.

  
 

 الميكروب المسبب للمرض:
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 Enterobacteriaceaeجنس السالمونيال يتبع عائلة 
وهي  Shigilla , Yarsinia  وهي نفس عائلة ال

ميكروبات عصوية سالبة لصبغة كرام ، متحركة باألسواط 
 مة للحرارة وهي إما هوائيةأو وغير مكونة للسبورات وغير مق

اختيارية. الموطن األساسي للبكتريا هو  أوالهوائية  أو
أمعاء اإلنسان و الحيوان وتولد بعض الحيوانات وهي 

ما يعرضها للمرض وتكون محملة في أمعائها البكتريا م
 مصدر له . وهي توجد أيضًا في الماء والهواء والتربة 

والمجاري والغذاء والعالئق ومعدات اإلنتاج. وقد تنتقل السالمونيال 
رجة دآخر.من المعروف أن  إلىاإلنسان ويعتبر اإلنسان مصدرًا أساسيًا لها ينقلها من مكان  إلىمن الحيوانات األليفة 

أ طأو ولكنها يمكن أن تنمو وتتكاثر بسرعة أقل في درجات حرارة أعلى و م 37مثلى لنمو وتكاثر هذه البكتريا هي الحرارة ال
 بالتبريد غير األغذيةم والتي تعد ذات أهمية كبيرة لحفظ  6.7مطلقًا تحت درجة حرارة  األغذيةم ولكنها ال تنمو في 37من 
ريا والبكت دقائق لذلك فان البسترة والطبخ يقضيان عليها، 5 -3م لمدة  65 – 60السالمونيال تموت على درجة حرارة أن 

قل األس الهيدروجيني قلياًل عن  أو( ولكنها تنمو بسرعة أقل إذا زاد  7متعادل ) حوالي  pHتفضل النمو والتكاثر في 
دود. كما أن البكتريا تفضل يكون نمو وتكاثر هذه البكتريا فيها مح pH 5.5 – 5.7ذات  األغذيةالتعادل. لقد وجد أن 

ة الرطوبمنخفضة غير أنها تستطيع النمو في بيئة  0.95 – 0.93نشاط مائي بين  أوالنمو والتكاثر في درجة رطوبة حرة 
يوم وعلى األغطية البالستيكية حوالي  228يوم في األراضي الملوثة في حين تعيش على المالبس  200 إلىلمدة تصل 

والبكتريا تحتاج في نموها  يوم. 100شهور وتعيش على روث البقر الجاف أكثر من  10حوالي يوم وعلى المكانس  93
وتكاثرها على غذاء يحتوي على الطاقة الالزمة حيث تستهلك من الكاربوهيدرات سكر الكلوكوز والمانيتول أما مصدر 

 النيتروجين فيكون عن طريق تحليلها للبروتينات.
 يسبب مايكروب السالمونيال مرض السالمونيلوسس وذلك بتأثيره المباشر بدون إنتاج توكسين.  المرض:

 
 الجرعة المعدية:

 - 109تقدر لجرعة المعدية من السالمونيال وفقأ لكتاب بيركز 
خلية. ولكن اثبتت التجارب أن الجرعة المعدية تتوقف على  108

 جاني عوامل أخرى. إلىنوع الغذاء وساللة السالمونيال 
 أعراض المرض:

 تتوقف أعراض المرض من حيث الحدة على عدة عوامل منها:
 لها الشخص.أو نوع البكتريا وعدد خاليا الميكروب الذي تن -1
 مة الشخص وحالته الصحية.أو مق -2
 نوع الغذاء. -3
 االخرى. األغذيةمحتويات المعدة من  -4

آالم معدية وارتفاع درجات الحرارة والدوار  أومجتمعة على شكل إسهال  أوعمومًا تكون األعراض المرض إما منفردة 
 والقيء والصداع والقشعريرة ولكن هناك

 كيف تحدث اإلصالة لالسالمونيال:
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يحدث اإللتهاب نتيجة مرور وأختراق خاليا السالمونيال الدقيقة في تجويف المعدة للطبقة الطالئية للطبقات المبطنة لها ، 
المونيال المسببة للحمى الدتخلية وحمى التيفوئيد فان أنواع السالمونيال األخرى ال تتقدم أكثر من منطقة األمعاء وبخالف الس

من المصابين  %1مقابل  %10وعليه فال تسبب تسمم دموي ولذلك تبلغ نسبة الوفيات بين المصابين بحمى التيفوئيد 
 بأشكال أخرى من السالمونيال

 العالج:
 قد السوائل بكافة الطرق.وقف ف محاولة -1
عالج حاسم من العدوى بالسالمونيال وال تعطى المضادات الحيوية إال إذا تطورت الحالة لتسمم عام في الدم  دال يوج -2

 ان المضاد الحيوي يقضي على كثير من النبيت الطبيعي إلىالمضاد الحيوي إضافة  مقاومةوالبكتريا لها القدرة على 
 للمعدة وبالتالي يجعل ذلك الشخص أكثر عرضة لعدوى أخرى.

 نقل السالمونيال بواسطة الغذاء:
 هناك أربع مسببات رئيسية لحاالت تفشي العدوى السالمونيلية عن طريق الغذاء 
 مواد خام ملوثة بالميكروبات استخدام -1
 التعقيم. أوعدم كفاءة المعاملة الحرارية التي يتعرض لها الغذاء لغرض البسترة  أوغير السليم  االستخدام -2
تلوث الغذاء المعقم بعد إتمام العلمية التصنيعية ذلك قد يكون عن طريق العاملين في مجال الغذاء والذين يفتقرون  -3

عد إتمام يات الموضوع بها الغذاء بأو الح أومعبات قد يكون بسبب تلف ال أوااتطبيقات الصحية الجيدة والموصى بها ، 
 بسبب عدم إحكام تلم لمعلبات بشكل جيد قبل إجراء التعقيم أوالتعقيم، 

م 5التخزين غير المناسب للغذاء وذلك بسبب عدم التبريد الجيد أثناء الخزن ولذلك يجب خفض درجة لحرارة ألقل من  -4
 م. 60حفظ الغذاء على  أو

  Shiglosisثانيًا: التسما الشجيلي 
والتي  Shigellaجنس  إلىوالبكتريا التي تسبب التلوث تعود  Bacillary dysentery   يسمى هذا التسمم بالزحار الباسيلي

ميكرون .  0.7-05×  3-2ح بين أو شكل البكتريا عصوي ويتر  . Enterobacteriaceaeعائلة البكتريا المعوية  إلىتعود 
والخاليا عديمة الحركة أي أنها ال تحمل األسواط. وهي من النوع الخضري الذي ال يكون السبورات وهي سالبة لصبغة كرام. 

 لىإوتمتلك القدرة على تحليل عدد من السكريات ولكنها ال تحلل سكر الالكتوز ولها القدرة على إختزال مركبات النترات 
م ولها 37تنمو البكتريا بشكل أفضل في حرارة  .S2Hوأمونيا. وهي تحلل البروتينات دون إنتاج كبريتيد الهيدروجين نيتروز 

 ة.البستر لحرارة  مقاومتهاوالبكتريا تفشل في  .Facultative aerobesكسجين و عدم وجود األ أوالمقدرة على التكاثر بوجود 
من أهم األنواع و أكثرها تأثيرًا في  Shigella dysentriae , S.schmitzii , S. sonnies , S. flexneriاالنواع تعد 

 اإلنسان.
 
 
 
 
 
 
 

 لمستعمرات بكتريا الشيكال      كتريا الشيكال تحت المجهر االلكترونيب                                        
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 :لالزحارذاا العالقة  األغذية

ذات الرطوبة العالية متهمة بنقل بكتريا الزحار الباسيلي مثل الفاصولياء والحليب ومنتجات األلبان وسلطة الروبيان  األغذيةتعد 
 التي تحتوي على هذه االبكتريا تكون قد تلوثت ببراز اإلنسان حتمًا. األغذيةواللحوم وسلطة البطاطا و 

 أعراض التسما:
التي تحتوي على أعداد  األغذيةل أو أيام ( بعد تن 7-1ح الفترة بين أو بعة أيام ) تتر تظهر أعراض هذا النوع من التسمم  بعد أر 

ر دية حادة وأحيانًا الحمى وقد يستمكافية من البكتريا وتتلخص األعراض بالزحار واإلسهال الدموي المقرون بآالم معوية ومع
ضية جانبية مثل ذات الرئة و التهابات األغشية وفي الحاالت الحادة لهذا التسمم تظهر مضاعفات مر المرض لمدة شهر . 

 د المريض مرة ثانيةأو الداخلية للجهاز الهضمي وتسمم الدم. والشفاء من هذا النوع من التسمم يكون بطيء وقد يع
 مصدر العدوى :

سابيع بعد ريا لمدة اغير مباشرة وقد يحمل المريض البكت أوبطرق مباشرة  األغذيةلهذه البكتريا هو براز اإلنسان الذي يلوث 
 اإلصابة ونادرًا ما يكون المريض حاماًل للبكتريا بصورة مستمرة.

 الوقاية والعالج:
 باألساليب الصحيحة. األغذيةالتأكيد على النظافة العامة وحفظ  -1
 المعالجة بالمضادات الحياتية الفعالة ضد هذه البكتريا. -2

 
   Esherichia coli العدوى ببكتريا القولون البرازية  ثالثًا:

من النبيت الطبيعي للقناة المعوية   E. coliتعتبر ميكروبات 
لإلنسان ومعظم الحيوانات ذوات الدم الحار وهي تسمى أيضًا 

ونظرًا ألنها تتخذ القناة الهضمية  Coliformsببكتريا القولون 
السفلى مكانًا طبيعيًا لها لذلك فهي توجد عادة في البراز حيث 
يقدر عددها في الغرام الواحد من البراز بمئات الماليين من 

 الخاليا الحية األمر الذي ادى إلتخاذها كمؤشر لمدى تلوث 
م من وبالرغلغذاء من عدمه بفضالت اإلنسان الحيوانية البرازية. 

إطلق عليها السالالت المعوية  ريا ليست ممرضة إال أنها ظهرت بعض السالالت الممرضةأن معظم سالالت هذه البكت
التي سببت الكثير من حاالت التسمم في شتى أنحاء العالم وخاصة الدول النامية وقد  Enteropathoginicsالمرضية 

سهال حاالت غ أوة إسهال ألطفال رضع في حاضنات المستشفيات حدثت بعض حاالت التفشي التي ظهرت على هيئ
المسافرين التي تشبه أعراض الكوليرا نتيجة إفراز 
البكتريا بعض السموم المعوية بعد أن أدت ساللة 

E.coli 0157:H7 نعدل وفيات عالي جدًا. إلى 
 الميكروب المسبب للعدوى 

هي بكتريا عصوية سالبة لصبغة كرام الهوائية 
اختيارية غير مكونة للسبورات وهي عادة 
متحركة بواسطة أسواط ، غير أنه توجد بعض 
السالالت غير المتحرك وهي في العادة تخمر 

 الكلوكوز وتنتج الغاز 
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 المرض : 

لسامة ا أوتسبب سالالت بكتريا القولون الممرضة 
اة الهضمية مثل الساللة التي إما التهابات في القن

تخترق األمعاء فيسبب بكتريا القولون المعوي 
 Enteroinvasive E.coli  (EIEC )المخترقة 

 108 -106 إلىالتهابات إذا وصلت الجرعة 
ساعة  24-8ح مدة الحضانة من أو ميكروب وتتر 

 كما تسبب بكتريا القولون  ساعة. 12وبمتوسط 
عوي مإسهااًل يعرف باسهال األطفال نتيجة إنتاجها سم  

 ( والتي تسبب إسهال المسافرين ويشبه السم الناتج سم الكوليرا. ETEC)   Enterotoxiginic E.coliخاصة من البكتريا 
 مكافحة العدوى:

 يمكن التحكم بهذه البكتريا عن طريق :
 الحيوانية وبسترة الحليب الخام. األغذيةطهي الطعام جيدًا وخاصة  -1
 إعادة التلوث. أوأخذ الحيطة من عمليات التلوث العرضي  -2
 م.4تخزين الغذاء على حرارة أقل من  -3

 إنتقال لكتريا القولون المعوية الممرضة بواسطة الغذاء:
حدثت العديد من حاالت التفشي بالبكتريا نتيجة شرب مياه اآلبار غير المعاملة بالكلور والملوثة بفضالت اإلنسان ويعتبر 
اإلنسان المصاب هو المصدر الرئيسي لبكتريا القولون المخترقة لألمعاء وقد أرتبطت بعض حاالت التفشي بسمك السالمون 

طائر اللحم ات النية وفأو رت ، كما أرتبطت السلطات الخضراء المحتوية على الخضر والدواجن واللبن والحليب وجبن الكاممب
 المفروم والدواجن والمخبوزات بميكروبات القولون المعوية السامة.

  Campylobacteriosis  رالعًا: عدوى الكامبيلوباكتر 
يعتبر األلتهاب المعوي الحاد الناتج عن العدوى ببكتريا 

Campylobacter jejuni  واحد من أهم أشكال المغص
كثير الحدوث في اإلنسان. يوجد الميكروب المسبب عادة 
في القناة الهضمية للحيوانات ذات الدم الحار كما يوجد في 

الحيوانية نتيجة التلوث بالمخلفات البرازية ويالحظ  األغذية
وهذا المرض كان  األغذيةأن الميكروب ال ينمو جيدًا في 

وكان يعتقد قديمًا أنه  Vibriofetusديمًا يطلق عليه ق
اإلجهاض والحمى المعوية  إلىيصيب الحيوان فقط ويؤدي 

وخاصة في األغنام واألبقار وفي السبعينيات عرف بانه 
ممرض لإلنسان كما يطلق على المرض عدوى 

 الكامبيلوباكتر. 
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 الميكروب المسبب لإلصالة:
هي بكتريا عصوية  Campylobacter jejunببكتريا 

وهي  Spirillaceaeحلزونية سالبة لصبغة كرام تتبع عائلة 
متحركة وتتشكل خاليا الميكروب في سالسل قصيرة على 

وتصبح البكتريا في المزارع القديمة كروية  Sشكل حرف 
الشكل ومعضمها غير حية. ينمو الميكروب على حرارة من 

س م. وهو حسا37-35م وينمو بسرعة على 30-47
 م. ويمكن أن يبقى  25- - 20-لحرارة التجميد 

أن الميكروب حساس  إلىم. وأشارت الدراسات 4( لعدة أسابيع على  pH 4.5الميكروب في بيئة ال تسمح بالنمو ) مثل 
 للحرارة والحامض وكلوريد الصوديوم والجفاف.

 المرض وأعراضه:
لمرضى أكثر من السالمونيال والشيكال ، أما األعراض فليس وقد عزل من عينات براز امغض معوي  إلىيؤدي الميكروب 

شديد  مرض إلىمن السهل تميزها عن أعراض األمراض المعوية األخرى فقد تتباين من مغص معوي بسيط قصير الفترة 
ح أو وقيء ويتر  نيسبه التهاب القولون المتقرح مع براز دموي وآالم في البطن تشبه آالم التهاب الزائدة الدودية مع حدوث غثيا

. والجرعة  أسابيعبضعة  إلىوقد يستمر المرض من يوم  أيام 5-3أيام ولكن عادة من  10-1وقت ظهور األعراض من 
 عدة مئات من الميكروب فقط. إلىالممرضة صغيرة تصل 

 العالج:
يعتبر التهاب األمعاء الناتج عن هذه البكتريا متوسط وينتهي ذاتيًا ويزول في بضعة أيام من بداية ظهور األعراض ولهذا 

 عند وجود حمى فيستخدم األرثرومايسين. أوفان العالج بالمضادات الحيوية غير ضروري إال إذا طالت فترة المرض 
 إنتقال الميكروب بوساطة الغذاء

والميكروب مرتبط بالقناة الهضمية  Campylobacter jejunمن الحيوانات ذوات الدم الحار مستودعًا لبكتريا تعتبر الكثير 
ولذلك يفرز بالبراز ، ومن المعروف ان األبقار والخنازير والماعز واألغنام والدجاج والرومي والبط والقطط والكالب حاملة 

من الدواجن.ويعد اللبن والحليب غير المبستر  %100- 30ار في براز للميكروب وقد وجد أن هذا الميكروب يوجد باستمر 
والهمبركر الني أيضًا مصدرًا  كما أن الدجاج الرومي المصنع  الناقلة للعدوى، األغذيةوالدجاج غير المطبوخ جيدًا من أهم 

 للعدوى.
لدواجن تلوث العرضي لألسطح التي تالمس اوالطبخ الجيد للدواجن وتجنب ال األغذيةل أو لذلك توجب تركيز افهتمام على تد

 األخرى. األغذيةالطازجة مع الدواجن المطبوخة و 
 : Listerosisخامسًا: العدوى اللستيرية 

حالة عدوى لستيرية  3-2حدوث  إلىتشير التقارير 
ة  ربيو لكل مليون شخص سنويًا في بعض الدول األ

الحاالت في النساء خالل فترة الحمل  معظموتحدث 
وما بعد الوالدة، ويعتبر هذا المرض من األمراض 
البكتيرية غير المفهومة كثيرًا والتي تؤثر على صحة 

  Listeria monocytogenesاإلنسان . وتعد بكتريا 
المسببة للمرض من الميكروبات الخطيرة والتي تعرف 



 أحياء األغذية المجهرية               أ.م.د. علي أمين ياسين-المرحلة الثالثة -قسم علوم األغذية –جامعة األنبار كلية الزراعة 

47 
 

ة عيفي المناعبأنها ممرضة لإلنسان وقاتلة وخاصة ض
 والرضع.

 الميكروب المسبب:
هي أحد خمس أنواع من اللستريا المعروفة بأنها ممرضة لإلنسان ، وهي   Listeria monocytogenesتعتبر بكتريا 

 تريا القدرةللبك ومحللة للدم، لصبغة كرام وغير مكونة للسبورات وهي هوائية متحركةبكتريا عصوية قصيرة جدًا موجبة 
م ولذلك 5-3والتكاثر في الثالجة من  مة التجميدأو على مق 

 يحد من نمو الميكروب كما في الثالجة ال األغذيةفان تبريد 
م التجفيف والحرارة فهي تتحمل التسخين حتى على أو أنها تق
ز أو ثانية في الحليب الخام بشرط أن يتج 15م لمدة 71.7
خلية / مل. الميكروب واسع اإلنتشار في البيئة  1000العدد 

فقد عزل من التربة والغبار وعلف الحيوانات والماء ومياه 
نوع من الحيوانات و  42الصرف الصحي، كما عزل من 

نوع من الطيور واألسماك والذباب ومن كثبر من النباتات  22
 كالذرة وفول الصويا والبرسيم واللهانة .

 :المرض
يطلق على المرض الذي تسببه هذه االبكتريا بالعدى 

وتحدث اإلصابة عندما يخترق الميكروب عين وجلد اإلنسان بعد تعرضه له مباشرة كما لوحظ  Listerosis أوالليستيرية 
 الجنين عن طريق المشيمة والسائل األميوني. إلىأن العدوى قد تصل من األم الحامل 

 أعراض المرض:
 ب اإلصابة بالبكتريا أشكال من األعراض يمكن تقسيمها لخمسة أنواع هي:تسب        

عدوى الحمل: وتحدث أثناء الحمل وغالبًا في الثلث األخير منه وتشتكي المريضة من رعشة وحمى وآالم في الظهر وصداع  -1
مرأة الحامل ؤدي إلتهاب الوقصر لون البول ، ويالحظ في بعض الحاالت أعراض تشبه الرشح والتهاب البلعوم واإلسهال وي

 غصابة الجنين. إلى
عدوى الجنين والرضع:تحدث العدوى للجنين عن طريق المشيمة والسائل األميوني وتشمل أعراض المرض في المواليد  -2

ضيق في التنفس وهبوط في القلب وأزرقاق الجلد  ورفض الشرب والقيء والتشنج واألنين الخافت مع مخاط في البراز 
 إصابة الكبد والطحال والرئة والبلعوم واللوزتين. إلىرض في األطفال حديثي الوالدة ويؤدي الم

من المواليد من رعشة وحمى والتهاب حاد في البلعوم مع زيادة عدد كريات  أوتعفن الدم: وفيه يعاني المريض سواء البالغ  -3
 الدم البيض ويعاني البالغون من حالة تثبيط مناعي.

من الدذين لم  %70 إلىسنة ( ويصل معدل الوفاة  50التهاب السحايا: يحدث في حديثي الوالدة وكبار السن ) أكثر من  -4
يتلقوا عالجًا وتشمل األعراض في حديثي الوالدة التنفس السريع ونعاس وحمى وضعف في النمو وفقدان الشهية والتشنج 

 والموت عادة.
 يهة بأعراض الرشح يتبعها صداع وآالم في الرجلين وقشعريرة وحمى وتصلب العنق وغثيانأما في البالغين فيبدأ بأعراض شب

 وقيء وخوف من الضوء وتلف كبدي مع زيادة النعاس ثم أخيرًا يموتون في غيبوبة.
اإللتهاب البصري: وتشمل اعراضه التهاب في ملتحمة العين والتهاب المفاصل ونخاع العظام وخراج في الحبل الشوكي  -5

 والتهاب المرارة
 للعالج:      



 أحياء األغذية المجهرية               أ.م.د. علي أمين ياسين-المرحلة الثالثة -قسم علوم األغذية –جامعة األنبار كلية الزراعة 

48 
 

يعتمد بقاء الذين يصابون بهذا المرض أحياء على سرعة التشخيص ووصف المضاد الحيوي المناسب ويعتبر البنسلسن 
حساسة للتتراسايكلين واالرثرومايسين  Monocytogenisواألمبسلين من المضادات الحيوية المفضلة ، كما ان معظم سالالت 

 والسيفالوسين. والكلورامفينيكول
 نقل اللستريا بوساطة الغذاء:

سجلت حاالت تفشي من اللبن والحليب غير المبستر ، كما أنتق المرض عن طريق سلطة اللهانة المصنوعة من لهانة 
مزروعة في حقل مسمد بفضالت أغنام تعاني من اللستريا، وحدثت حاالت تفشي عام في أميركا بسبب منتجات ألبان مثل 

طري وحليب الشوكوالته واآليس كريم.ويعتبر العلف المتخمر ) السايلج ( أحد مصادر الميكروب الذي يؤدي لتلوث الجبن ال
مرض ألتهاب الضرع له تأثير خاص ألن الميكروب يفرز في حليب الحيوانات المصابة بمرض الحليب الخام، كما أن ألتهاب 

في أميركا.  %29في أسبانيا و  %45في المانيا و  %90خام بنسبة التهاب الضرع وقد لوحظ وجود الميكروب في الحليب ال
 -107 إلىساعة  35م ويتضاعف عددهما على هذه الحرارة خالل 4تنمو البكتريا في الحليب ومنتجاته السائلة على حرارة 

  %95. وتتسبب عملية التجفيف للحليب في خفض العدد بمقدار  109
 التحكا في العدوى اللستيرية:

 تقليل التعرض للبكتريا وذلك بتجنب مالمسة الحيوانات التي تفرز هذا الميكروب. -1
 البعد عن البيئة الملوثة بالبكتريا. -2
 البعد عن األشخاص المصابين بالعدوى اللستيرية. -3
 المحتوية على مثل هذه البكتريا. األغذيةتفادي  -4
 على المصنع منع إعادة اي بكتريا مبردة مصنعة مرتجعة للمصنع. -5
 مناطق معامل التصنيع الغذائي. إلىلي المواد الخام أو عدم السماح بدخول السائقين ومتد -6
 األغذيةلي أو يجب على جميع العاملين ومتد -7
 إتباع الممارسات الصحية الجيدة وخاصة في مناطق العمل. -8
 

   Yersinosisسادسًا: العدوى لاليارسيويا 
 Yersiniaيطلق على المرض الذي تسببه بكتريا 

enterocolitica  يبدو أن هذا المرض يسبب  وال
مشكلة كبيرة حيث كانت حاالت التفشي للفترة من 

في  300هي ألف حالة في كندا و 1966-1977
في بلجيكا. وقد حدثت حاالت التفشي  2000أميركا و

بسبب الحليب الخام وحليب الشوكوالته والماء 
 الملوث.
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 الميكروب المسبب:
تصنف تحت عائلة  Yersinia enterocoliticaبكتريا 

Enterobacteriaceae  وهي بكتريا سالبة لصبغة كرام لها
 أشكال متعددة فهي أحيانًا بيضوية وأحيانًا عصوية وهي ال

م ومتحركة 37هوائية أختيارية غير متحركة عندما تنمو على 
 ام. وهي تتحمل البرودة ويمكنه30عندما تنمو على أقل من 

م ودرجة حرارة المثلى 4- -م 0 إلىالنمو على درجة تصل 
وهي تتحمل  8-7   األمثل  pHم و34-32للنمو هي 

 %5كلوريد الصوديوم حتى 
 

 المرض وأعراضه:
تشبه آالم الزائدة الدودية وحمى وإسهال وصداع وقيء، وتكون األعراض أكثر  تشمل أعراض هذا المرض آالم في البطن

أيام ويعتبر األطفال وصغار السن من  3-1ساعة ويستمر المرض من  36-24لصغار. وفترة الحضانة حدة في األطفال ا
 البالغين هم األكثر قابلية لإلصابة بالعدوى وتكون عندهم األعراض أكثر حدة.

 بواسطة الغذاء: Yersinia enterocoliticaنقل لكتريا 
 لبقري أتعتبر الخنازير المصدر األساسي للميكروب وتستعمر عادة منطقة اللوزتين واللسان كما ينتشر الميكروب في اللحم 

وكوالته بعد بإضافة الش تحضيرهاألبحاث أن حليب الشوكوالته الذي تم  أثبتتواألغنام والمحار والصدف البحري والماء، كما 
 لتفشي.البسترة كان السبب في أحدى حاالت ا

 : Vibriosisسالعًا: الفايبروسس 
 تسبب أمراض معدية يجمعها أنها تنتشر في البيئات البحرية أهمها لإلنسان  Vibrioهناك ثالث أنواع من جنس 

Vibrio cholera ها هوائية اختيارية ودرجة حرارة نمو  ضمية الشكل قصيرة متحركة بوساطة سوط قطبي ، ال اوهي بكتري
 لبكتريا القدرة على تحمل القلوية وال يتحمل الحموضة والملوحة.. ول 8pH 6-10م وفي مدى 30-37

 المرض وأعراضه:
المرض الذي تسببه البكتريا هو مرض وبائي خطير ومميت وتتضمن أعراضه اإلسهال المائي الغزير الذي يصفه األطباء         

كما تشمل األعراض القيء وآالم في البطن وعم قدرة المريض على اإلحتفاض  Rice watery stoolباإلسهال األرز المائي 
أيام وقدرت  3-2ح فترة بداية المرض من أو جلد بارد . وتتر  إلىشديد إضافة بالماء وجفاف شديد وسريع ينتج عنه عطش 

 خلية / مل.  109-108الجرعة المعدية من 
 الميكروب يستوطن في األمعاء ولكنه يغزو القناة المعوية وينتج الميكروب سم يعرف بالكوليراجين الذي يسبب جفاف العائل.

 المرض عن طريق الغذاء: انتقال
الملوثة كما ينتشر في البيئات البحرية ويوجد في المحار  األغذيةطريق شرب الماء وكذلك ينتشر عن طريق  ينتقل عن

 والرخويات الصدفية والسمك الخام غير المطهي.  والكبوريا
 تفادي اإلصالة لالمرض:

 جهزة.دوات واألوالغسيل وتنظيف األ األغذيةإستخدام الماء النقي الصالح للشرب، وفي عمليات تحضير وتصنيع  -1
 ل الرخويات البحرية غير المطهية خالل فصل الصيف.أو عدم تن -2
 اإلهتمام بالطهي الجيد ألن الميكروبات حساسة تمامًا للحرارة. -3
 عدم غسل وتنظيف األجهزة وأدوات المصانع بماء البحر وأستخدام الماء المعامل بالكلور. -4
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 :  Brusillosisثاموًا : العدوى لبروسيليا 
ويحتوي  Brusillaيعتبر مرض العدوى البروسيليا من األمراض المشتركة بين اإلنسان والحيوان والتي تسببها البكتريا من جني 

 : إلىجنس البروسيال على أربعة أنواع كلها ممرضة لإلنسان وقد قسمت بناًء على نوع العائل 
1- B.melitensis .وهي تصيب الماعز واألغنام : 
2- B.abortus : . وهي التي تصيب األبقار 
3- B.suis . والتي تصيب الخنازير : 
4- B.canis .والتي تصيب الكالب : 

اللحم  وأاإلنسان عن طريق اللبن  إلىالحمى المتقطعة في الحيوان وعندما تصل  أوالبكتريا تسبب مرض اإلجهاض المعدي 
 وسط.مايعرف بمرض حمى البحر األبيض المت أوتسبب له مرض الحمى المالطية 

يوم في الجبن ومنتجات األلبان غير المبسترة.  180 إلىتستطيع البروسيال البقاء لفترة طويلة في المنتجات الحيوانية قد تصل 
دوثه خفض ح إلىومع أن هذا المرض منتشر بشكل كبير في كل دول العالم إال أن تحصين العجول وبسترة الحليب أدى 

الذين يتعاملون  وأاألطباء البيطرين  أوتهلكي الحليب الخام والعاملين في تعبئة اللحوم وقد يصيب هذا المرض مس بصورة فعالة
 مع الحيوانات المصابة.

 الميكروباا المسببة:
جبارية سالبة لصبغة كرام وهي هوائية وتمتاز بأنها متطفة إ بكتريا البروسيال عبارة عن عصويات متعددة األشكال غير متحركة ،

وهي  pHبخفض  أوثانية ،  15م لمدة 71.6 أودقيقة  30م لمدة 62.7على الحيوانات ويمكن القضاء عليها بالبسترة على
 م.0تعيش لفترة غير محدودة على حرارة أقل من 

 : وأعراضهالمرض 
ذاء مسببًا له مرض البروسيلوسيز لغذائي حيث يغزو الميكروب األغشية المخاطية اإلنسان عن طريق الغ إلىيصل الميكروب 

 لىإللمريء واللوزتين وبعد العدوى تستوطن البكتريا في العظام و المفاصل واألعصاب والمخ واألعضاء التناسلية وهي تحتاج 
 لتي تشمليوم حيث تظهر األعراض بعد اإلصابة وا 50 إلىح بين أسبوع أو فترة حضانة تتر 

الشعور بالبرد والقشعريرة والحمى والمستمرة وعرق وضعف وأرق وصداع وآالم في العضالت والمفاصل ونقص في الوزن مع 
ا التهابات مزمنة في المفاصل وقد تكون خراجات داخلية يصعب تفسيره إلىفقدان الشهية. وإذا لم تعالج البكتريا فإنها تؤدي 

 الكبد أونخاع العظم  أوالدم أن يتم عزل الميكروب من  إلى
 المرض بوساطة الغذاء: انتقال

مع الجنين  أوإستيطان رحم الحوامل لذلك تخرج هذه الميكروبات مع الحليب  إلىنظرًا ألن أفراد البروسيال في العائل تميل 
وخ جيدًا غير المطب واللحم الملوث المجهض ولذلك يرتبط هذا المرض بأستهالك منتجات ألبان مصنعة من لبن غير مبستر

 روث الحيوانات المصابة أوات النيئة الملوثة ببول أو وكذلك الخضر 
 تفادي اإلصالة لالمرض:

 الرعاية البيطرية الجيدة لماشية اللبن وعزل الحيوانات المصابة. -1
 بسترة الحليب ومنتجات األلبان األخرى. -2
 الطبخ الجيد لللحوم. -3
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 الرالعةلمحاضرة ا

 الفيروسيةأمراض اإلنسان 
HUMAN VIRUS DISEAES 

 نانوميتر250-25ح حجمها بين أو تعرف الفيروسات بأنها جزيئات صغيرة جدًا لدرجة يصعب رؤيتها بالمجهر العادي حيث يتر 
بعضها يسبب أمراض لإلنسان وهي أمراض اليستطيع الطبيب عالجها بنجاح بأستخدام األدوية األعتيادية ولذلك فللفيروسات شهرة 

ة وتهتبر الجسيمات الفيروسية أبسط كيميائيًا من الكائنات الحية الحقيقية فهي تتكون عادة من سلسة فردية من الحامض غامض
وال يوجد اإلثنان معًا على اإلطالق وعمومًا لتحتوي جهاز تمثيل غذائي لذلك  فانها تستعير كل مكونات إنتاج  DNA , RNAالنووي 

العدوى الفيروسية في حث خلية العائل على تصنيع مكونات الفيروس على حساب وظائفها وسالمتهاز .وتتمثل الطاقة من خلية العائل
ي قليلة العدد نسبيًا مثل شلل األطفال وإلتهاب الكبد الوبائي واإللتهاب المعد األغذيةوتعتبر أمراض اإلنسان الفيروسية المرتبطة ب

 واإللتهاب السحائي. NORWALKالمعوي بفيروس 
  poliovirus :مرض شلل األطفالاًل: أو 

الجسم عن  إلى الفيروسيدخل  . يوما ً  14-4ح ما بين أو وهو ذو قدرة شديدة على إحداث المرض فترة حضانة المرض تتر 
كذلك ينتشر المرض عن طريق فضالت اإلنسان ، وفي حاالت قليلة ونادرة ُيمكن أن ينتقل عن طريق  الفم ، أوطريق األنف 

 .وانه يسبب ضيق التنفس .األلبان واألطعمة الملوثة بفضالت اإلنسان أيضا ً 
 :عراض وعالماا اإلصالة لشلل األطفالأ

 :ختلف على حسب مناعة الطفل المصابعند اإلصابة بهذا الفيروس يوجد ثالث احتماالت لمراحل المرض وهي ت
فقط ويتوقف هناك وال تظهر أي أعراض على الطفل وذلك بسبب مناعة الطفل  الحنجرة إلىقد يصل الفيروس  لى ،و الحالة األ 
 .أن الطفل قد سبق تطعيمه باللقاح المضاد للمرض أوبسبب إصابة الطفل سابقاً  فأصبح لديه مناعة داخلية  أوالطبيعية 

 .في هذه الحالة، التظهر على الطفل المصاب أي عالمات مرضية ويكون حامل للفيروس فقط
ويقف أيضاً  هناك بسبب وجود  الدم إلىومنه  الهضميالجهاز  إلىقد يتعدى الفيروس الحنجرة ويصل  الحالة الثانية ،

 .الدم إلىالتي تكونت بعد دخول الفيروس  األجسام المضادة
 في هذه الحالة ، تظهر على المصاب بعض العالمات واألعراض تتمثل في ارتفاع الحرارة والقيء وتصلب عضالت الرقبة

 .أخرىوالظهر. تختفي هذه األعراض بعد عدة أيام بال أي أضرار 

النخاع في  الخاليا الحركيةللطفل ويصيب  الجهاز العصبي إلىوهي األشد خطورة ، يتسلل الفيروس  في الحالة الثالثة،
 .بالتلف ، وفي هذه الحالة ُيـصاب الطفل بشلل في األطراف السفلى من جسمه خصوصا ً  الشوكي

مع وجود آالم عامة،  والصداعتظهر على الطفل بعد إصابة الجهاز العصبي بعض األعراض وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة 
تستمر األعراض العامة للمرض لمدة ثالث أسابيع  .الشللغثيان وقيء، وقد يعاني من تشنج العضالت ، يعقب ذلك مرحلة 

 .، تختفي بعدها تاركة اإلعاقة الدائمة للطفل في هذه الحالة تقريبا ً 
 : من المرض الـوقـايـة

ونجحا في اختراع لقاح ضد  ألبرت سابينوبعده  ولكيوناس سالت عالج شلل األطفال فاشلة حتى ظهر العالمان أو ظلت مح
  شلل األطفال، وهو واحد من أعظم االكتشافات الطبية في تاريخ الطب

 اآلن عالج نوعي محدد .  إلىيمكن الوقاية من اإلصابة بالمرض عن طريق أخذ التطعيمات األساسية الخاصة، فال يوجد 
 : التطعيمات الخاصة بالمرض عبارة عن خمس جرعات تعطى على النحو التالي

 .لى عند عمر خمس وأربعين يوما ً و الجرعة األ
 .الجرعة الثانية عند عمر ثالثة أشهر

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D9%87%D8%B6%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9_%D8%B4%D9%88%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9_%D8%B4%D9%88%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%84%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86
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 .الثالثة عند عمر خمس أشهر الجرعة
 الجرعتين األخيرتين في عمر سنة ونصف واألخيرة بعد األربع سنوات

في حال االشتباه ، يتم إعطاء جرعتين منشطتين من اللقاح بفاصل شهر بين الجرعتين لجميع األطفال  أوفي حال انتشار المرض 
 .ر بغض النظر هل سبق تطعيمهم أم الدون الخامسة من العم

 : مـكافحةال
االشتباه باإلصابة يتم التلبيغ الفوري عن الحاالت ومن ثم العزل بالمستشفيات وإعطاء العالجات  أوفي حالة اإلصابة بالمرض 

الالزمة للحاالت المرضية. كذلك تتم عملية التطهير المستمر إلفرازات ومتعلقات المريض. أما المخالطين للمريض فيتم حقنهم 
خصوصًا األطفال دون الخامسة ومتابعة حاالتهم الصحية حتى يثبت عدم إصابتهم  (gamma globulin ) بعقار الجاماجلوبيولين

 .بالمرض
 : العالج

العالجات الحديثة على تفريج األعراض وتسريع الشفاء واتقاء المضاعفات. ال يوجد عالج شاٍف لشلل األطفال. يكون التركيز في 
نات األلم، ممارسة الرياضة باعتدال واتباع  ات الحيوي ة لمنع العدوى في العضالت الضعيفة، مسك  تشمل التدابير الداعمة المضاد 

مدى الطويل بما في ذلك العالج الطبيعي والسنادات عالج شلل األطفال غالبا ما يتطلب إعادة التأهيل على الل لنظام غذائي متكام
ة وفي بعض األحيان العمل الجراحي  واألحذية الخاص 

 :  Hepatitis التهاب الكبد الوبائي :ثانيا
التسمم يسببه اإلصابة بفيروس التهاب الكبد من نوع أ وينتقل  وأعراضبتغيرات في االنسجه  التهاب فيروسي حاد يصيب الكبد  

ل عن طريق الفم ببراز من شخص أو أي مادة تتن أوالطعام  أوالذي هو تلوث الماء  الفموي  الغائطالتلوث من شخص ألخر عبر 
تكثر خاصة في المناطق الفقيرة والنامية نظرًا لظروف النظافة.  ,حامل للمرض. يصاب به حوالي عشرة ماليين شخص كل عام

 .الكبد الوبائي أ مناعة مدى الحياةعادة ما تمنح اإلصابة بالتهاب 
 

 فيروس التهاب الكبد

 RNA الحمض النووي حمى بيكورنوية وليس لهذا الفيروس غالف ويحتوي على سلسلة منفردة من  أو بيكورنافيروسينتمي لعائلة 

 نشوء المرض
ب به، كما تنتقل من شخص مصا الفيروسالملوثين بهذا  والشرب األكلشخص عن طريق  إلىتنتشر العدوى عادة من شخص 

التي تؤكل بدون تقشير،  الفواكهلخضار وا المحارغير المطهي كبعض األطعمة التي تأكل نيئة مثل  الطعامل أو العدوى عن طريق تن
 األمعاء أو للبلعومالمبطن  الطبقة الطالئيةعبر  الفيروسبعد ابتالع المواد الملوثة بالفيروس ينتقل  .بعد غسل الطعام بماء ملوث أو

وبالعات الكبد وتتكاثر داخل هذه الخاليا، نتيجة لذلك  خاليا الكبدحيث تستقر في  الكبد إلى، وعبره تنتقل الدم إلىوتعبر من خالله 
 البراز إلىومنها  يةأو العصارة الصفر عبر  الفيروسيتم طرح كميات كبيرة من  .الخاليا المناعيةتصبح هذه الخاليا عرضة لهجوم 

 إلىوتستمر األعراض من أسبوع  [4]يوماً  50 إلى 15وهكذا يصبح المصاب ناقاًل للمرض. تمتد فتر حضانة المرض ما بين 
 يسبب التهاب الكبد الوبائي وال  مصاب 1000بكل  4حوالي  %0.5نتيجة اإلصابة بالمرض هي أقل من  الوفاةأسبوعين. احتمالية 

التي  ةالمضاد األجساملبا ما تمنح اإلصابة بالتهاب الكبد الوبائي أ مناعة مدى الحياة، ينتج الجهاز المناعي وغا للكبدضررًا دائمًا 
 .توفر الحصانة من المرض الحقاً 

  المرض : نتشارا

اإلصابة  فيروس التهاب الكبد أ، ترتفع احتمالية إلىالبالد النامية والذين لم يتعرضوا من قبل  إلىأغلب المرضى هم من المسافرين 
 .[5]تعاطي المخدرات مع حاملي المرض والمصابين فيه أوبالمرض عند من يمارسون الجنس 

 :انتقال الفيروس

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%B7%D9%8A_%D9%81%D9%85%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A3#cite_note-pmid16271543-4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A3#cite_note-5
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، يكون المصابون الدمونادرًا ما تنتقل عن طريق  بالفيروسشخص مصاب  ببرازل األطعمة والمواد الملوثة أو يتم عن طريق تن
 60حتى  والحرارة والجفافم للمعقمات واألحماض أو الفيروس مق يومًا. 14 - 10ناقلين للمرض وذلك قبل ظهور األعراض ب 

 %0.35الفورمالين ) أو الكلورفي المياه المالحة والحلوة. يمكن القضاء على الفيروس عبر درجة مئوية. يستطيع البقاء لشهور 
لمدة ساعة(  %0,25بيتا بروبريو الكتون ) أوساعات(  4لمدة  %2) الحمض البيراسيتي أوساعة(  72درجة لمدة  37على حرارة 

 .األشعة فوق البنفسجية أو
 المرض : ضأعرا

، وبعض المرضى وخاصة األطفال قد ال تبدو عليهم أية أعراض على اإلطالق، االنفلونزالى للمرض تشابه أعراض و األعراض األ
 أسابيع من التعرض للفيروس 6 -2تظهر األعراض عادة خالل 

 :تشمل األعراض
 واإلرهاق التعب 
 الحمى. 
  البطنآالم. 
 اإلسهال. 
 القيء. 
 فقدان شهية الطعام. 
 ين (بياض الع)   العين وصلبة الجلدصفار لون ) اليرقان 
 فقدان الوزن. 
 الحكة. 
 االكتئاب. 

 

 العالج
يوماً من ظهور األعراض،  20-10ال يوجد عالج محدد اللتهاب الكبد الوبائي أ وعادة ما تنحسر األعراض من تلقاء نفسها خالل 

 .السكرية والسوائل األغذيةمن  واإلكثار والكحولكثيرة الدهون  األغذيةينصح المرضى باالبتعاد عن 

 الوقاية
لية و يمكن تجنب التهاب الكبد الوبائي أ عن طريق اللقاح، النظافة والصرف الصحي. يعطى اللقاح عن طريق الحقن. الجرعة األ

شهر توف ر الحماية ألكثر من  12 إلى 6األربعة بعد اللقاح. الجرعة الثانية تعطى بعد  إلىل أسبوعين أو ية بدءًا من توف ر الحما
 .عشرين سنة

 المجهرية األحياءل األغذيةمصادر تلوث 
 األغذية تلوث مصادر

 النوعين وكال حيوانية طبيعة أو نباتية طبيعة ذات تكون  أن أما األغذيةف المجهرية األحياء من خال خام غذاء على الحصول يندر
 األحياءب مليئة والهواء والتربة المائية البيئات حيث التلوث مصادر لمختلف الطبيعة في معرضة حيوانات أو نباتات كانت ان

 األحياء من أخرى  أعدادا والتسويق والتصنيع والتخزين والنقل اإلنتاج عمليات خالل اإلنسان يضيف ذلك إلى باإلضافة المجهرية
 التصنيع عمليات أثناء يضاف ما بها يقصد التي صناعية ومصادر طبيعية مصادر إلى األغذية تلوث مصادر قسمت ولقد المجهرية
 .لألغذية

 للتلوث الطبيعية المصادر -:الً أو 
 المصادر هذه عن األغذية عزل يمكن وال األغذية بها تلوث التي المجهرية األحياء وكمية بنوع بينها فيما الطبيعية المصادر تختلف

 األغذية تلوث درجة من التقليل يمكن انه إال المجهرية األحياء من تماًما خالية المصادر هذه جعل اليمكن كما تنتج التي الطبيعية
 قد بحيث متداخلة أنها إال وحيوانات ونباتات وأسمدة وتربة وماء هواء إلى تقسم المصادر هذه ان من وبالرغم .المصادر هذه من

 الحيوان يلوث والنبات األسمدة وكذلك والهواء والماء والحيوانات النباتات تلوث فالتربة .نفسها األغذية تلوين قبل البعض بعضها تلوث
 تلوث والمياه األسمدةو  الفضالت طريق عن النبات يلوث الحيوان صحيح ايًضا والعكس العلف طريق عن

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A8%D8%A9_%28%D8%B9%D9%8A%D9%86%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AD%D9%88%D9%84
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 -:هي المصادر وهذه دقيق بعضهاغير عن المصادر هذه وعزل تحديد لذلك وهكذا صحيح ايًضا والعكس والحيوانات التربة
 الهواء .١

 إلى تعرضه إلى باإلضافة لنموها الكافية الغذائية العناصر من كاف قدر توفر لعدم المجهرية األحياء لنمو صالحة غير بيئة الهواء
 يلعب لذلك وغيرها األمطارو  الهوائية والتيارات الشمس كأشعة وتكاثرها فيه المجهرية األحياء بقاء على تؤثر وجوية فيزيائية عوامل

 العربات وحركة التصنيع وعمليات كالتربة المجهرية لالحياء كناقل الهواء Carrier أخرى  مصادر من المجهرية األحياء تصله حيث
 األماكن إن كما المجهرية األحياءب تلوثا أكثر هواءها يكون  الترابية األماكن لذلك وسعالهم وتنفسهم عطاسهم خالل من الناس ومن

 سبورات الهواء يحمل الهواء لتلوث مصدًرا التربة تكون  وعندما الناس قليلة المشمسة األماكن من تلوث اكثر والرطبة المزدحمة
 بكتريا هي الناس من Pencillium و Aspergillus الهواء يحملها التي المجهرية األحياء اما .الخمائر سبورات خاصة عفاناأل

 تتجمع الهواء في المجهرية األحياءو  .وغيرها المسبحيات و الدفثريا و االنفلونزا و الرئة وذات السل كبكتريا التنفسي الجهاز امراض
 ألشعة الميكروب مةأو مق حسب أيام أو ساعات أو لتموت فقط ثوان تبقى وقد الهواء في المعلقة اللزجة المخاطية القطرات على

 إنتاج مراحل خالل لتلوثها األغذية على مايكروبات من تحمله بما الدقائق هذه تتساقط وغيرها الرطوبة وتوفر الحرارة ودرجة الشمس
 في األغذية مصانع تصمم لذلك للبيع المطاعم أو السوق  في عرضها أثناء حتى التصنيع إلى النقل إلى الحقل من ابتداء الغذاء
 الملوث الهواء دخول لمنع الصارمة اإلجراءات اتخاذ مع مرتفعة أماكن وفي الملوث وهواءها المدينه عن بعيدة مزدحمة غير أماكن

 التي المتساقطة األمطارو  البنفسجية فوق  كاألشعة للهواء المايكروبي المحتوى  تقلل طبيعية بعوامل علينا هللا انعم لقد . المصنع إلى
 خاصة الهواء يبقى انه إال الهواء لهذا كمرشح األشجار تعمل كما المجهرية األحياءب المحملة الدقائق معها تسقط

 مصابيح بواسطة المصانع هواء كتعقيم المصانع هواء تلوث لمنع اإلجراءات بعض إتباع يمكن األغذية لتلوث مهم مصدر المدن في
 الطبيعية التهوية استخدام وعدم والمطاعم المصانع دخوله عند الهواء لترشيح الهوائية المرشحات استخدام أو البنفسجية فوق  األشعة

 .بالمبردات وليس بالمكيفات صناعية تهوية استخدام بل ، الشبابيك فتح طريق عن
 والمجاري  الماء .٢

 تنتج التي المحاصيل سقي خالل اإلنتاج حقل في الغذاء مع مباشر احتكاك في فالماء األغذية لتلوث مهم طبيعي مصدر الماء
 الحيوانات بفضالت يتلوث عندما خطًرا اشد الماء ويعتبر الحيوانية لألغذية المنتجة الحيوانات وغسل لشرب أو النباتية األغذية منها

 معاملة ألية تتعرض ال الحقول مياه إن فيه افقةنال المريضة الحيوانات ورمي المجاري  وبفضالت والبساتين الحقول في خاصة والناس
 بالمواد غنية الزراعية والمشاريع األنهار و السواقي كمياه الحقول في المياه ذلك إلى أضف .له المايكروبي المحتوى  من تقلل أو تحد

 وطحالب وبكتريا وفطريات خمائر من لها ناقل أو المايكروبات من عديدة أنواع وتكاثر لنمو جًدا مالئمة بيئة تعتبر ولهذا العضوية
 و  Achromobacter , Streptococcus , Micrococuus , Bacillus طفيلية وديدان وفايروسات وابتدائيات

Pseudomonas التي له الملوثة الفلورا إلى باإلضافة كبكتريا للبرودة المحبة األنواع خاصة القذرة المياه لهذه طبيعية فلورا تعتبر 
 .وغيرها والطفيليات والفايروسات الممرضة البكتريا من عديدة أنواعا تضم

 وهذه للمستهلك والخطورة المرض تسبب ومجموعة تلفه تسبب مجموعة المجهرية األحياء من مجموعتين للغذاء الماء يضيف لذلك 
 تصنيع في تعقيم بدون  مباشرة الماء استخدام عند أو وغيرها الروبيان و والمحار كاألسماك المائية األغذية في ضحأو  تكون  الصورة
 مصدر الماء يكون  قد ذلك إلى باإلضافة .الصحيحة الرقابة عن بعيدة األرياف في صغيرة أغذية مصانع إنشاء عند خاصة األغذية
 يحمله ما تفاعل نتيجة للغذاء الغذائية القيمة على يؤثر أو الغذاء ولون  ونكهة طعم تغير في سبًبا يكون  أو سامة كيميائية لملوثات

 األحياءب الغذاء لتلوث مصدًرا المنتوج وغسل التصنيع ماء يعتبر األغذية معامل من كثير. الغذائية العناصر مع مكونات من
 ودخول لباتعالم تبريد ماء استخدام عند التعليب معامل في خاصة الصحية سالمته عدم إلى تؤدي التي أو له التالفة المجهرية

 فقد المصنع لمياه الخاصة معاملتها على تعتمد الغذائية المصانع لذلك .الغذائية المادة إلى العلبة لحام في ثقوب خالل من الماء
 في الماء منع يمكن ال أيضا و     .المياه هذه مثل فيه المستخدم للغذاء تلف تسبب الشرب مياه في مقبولة بكتريا هناك تكون 

 الحقل ماء مع بتماس الثمار كانت اذا خاصة مطلقة بصورة خام وهي لألغذية مجهريه أحياء إضافة من اإلنتاج حقول وفي الطبيعة
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 المصانع في لكن المياه من التلوث يمنع عامل الملوثة للمياه تعرضها وعدم صحيحة بصورة الثمار جني انه إال أخرى  أو بصورة
 .األغذية لتلوث بالمصدر ليس الماء جعل على التامة السيطرة يمكن

 المهمة الغذائية العناصر كل على احتوائها بسبب الممرضة وغير الممرضة المجهرية األحياء وتكاثر لنمو مرتع فهي المجاري  أما
 والفايروسات البكتريا من الهائلة األعداد ومعها األغذية وبقايا والمدن البيوت فضالت فيها ترمى المجاري  الن الطاقة ومصادر

 في معامله بدون  استخدامها طريق عن وذلك األغذية تلوين في خطير بشكل تساهم لذلك لالنسان الممرضة والفطريات والطفيليات
 المجاري  رمي طريق عن أو الخضروات من وغيرها واللهانة الخس مثل طبخ بدون  تؤكل التي للمحاصيل الزراعية الحقول تسميد

 قد المصانع مجاري  ذلك إلى باإلضافة غسلها أو تصنيعها في المياه هذه مثل تستخدم التي األغذيةو  األسماك لتلوث المياه إلى
  .اإلنسان غذاء إلى تصل سامة كيميائية مواد على تحتوي 

 األسمدةو  التربة .٣
 للتربة المايكروبي والمحتوى  النمو ظروف توفر لحين فيها عديدة سنوات تقضي التي االعفان و البكتريا لسبورات مستقر تعتبر التربة

 الحقول وتربة وتهويتها الكيميائية والمثبطات الالعضوية و العضوية المواد من ومحتواها ورطوبتها التربة نوع حسب يختلف
 بما التربة دقائق بها لتلتصق التربة على مباشرة تجميعها عند والفواكه الحقول تلوث المجهرية األحياءب الغنية المسمدة الزراعية
 التي الحيوانات هذه فضالت بسبب المجهرية األحياءب غنية تكون  والحيوانات الدواجن تربية حقول تربة كذلك مايكروبات فان تحتويه

 المحاصيل أو الغذائية ومنتجاتها الحيوانات فقط تلوث ال والتربة فيها المايكروبات لنمو الضرورية العضوية بالمواد التربة تغني
 .الحقول هذه من الغذاء إنتاج وفي الحقول هذه في العاملين وأيدي أقدام و المياه لها المضافة األسمدة هي تلوث بل النباتية األغذيةو 

 الفضالت من غرويه دقائق معها كانت اذا خاصة بها لتلتصق الثمار على لتتساقط والرياح العواصف أثناء تتطاير قد التربة ودقائق
  . الحيوانية

 نظيفه فرشه أو سمنتيه ارض كتخصيص المجهرية األحياءب المحملة التربة بدقائق األغذية تلوث لمنع اإلجراءات بعض اتباع ويمكن
 مكشوفة بصورة الحيوانات فضالت إضافة عدم / التربة دقائق من الهواء لترشيح رياح داتصم وزرع الحقل في الثمار عليها تجمع

 مع ترابية مناطق في إنشاءها وعدم باالسفلت الحقول أرضية كساءإ و الحيوانات تربية حقول وفي السواقي في طمرها بل الحقل في
  .وغيرها المنطقة في التشجير كثرة
 والحيواناا الوباتاا .٤

 ونوع بالنبات المحيطة الظروف حسب الفلورا هذه وتختلف سطحها على مايكروبية فلورا من منها تنتج التي األغذية تلوث النباتات
 .نموها تشجيع أو المايكروبات نمو تثبيط مواًدا تفرز قد أو عليها المايكروبي التصاق على تساعد مواًدا تفرز النباتات فبعض النبات

 لتلوث مصدر النباتات تعتبر ال عامة وبصورة النبات على المايكروبات وتكاثر نمو تحدد والرطوبة والرياح الشمس عوامل إن كما
 ,Erminia Coliform , Micrococcus و Pseudomonas و من لكثير مصدر أنها إال الممرضة المجهرية األحياءب األغذية

Lactobacillaceae  التسويق أو التخزين أثناء لتتلفها الثمار إلى النبات من تنتقل حيث.  الغذاء تتلف التي االعفانو العديد من 
 تنتقل حيث نفسها والمياه الحيوانية األسمدة مصدرها مايكروبات النبات على يوجد قد كما Xanthomonas كما في جنس بكتريا 

 . النباتات هذه من الغذاء إلى
 مالطا وحمى Maltafever والسالمونيا والسل البكتريا من لكثير مصدر ألنها النباتات من بكثير اخطر طبيعي مصدر الحيوانات

Anthrax الحيوانات وشعر وحوافر جلود وتحمل وحليبها وبيضها لحمها إلى تنتقل التي وغيرها الخبيثة الجمرة كبكتريا الممرضة 
 حقول على الشديدة الصحيحة الرقابة لذلك منها تنتج التي المنتجات تلوث والتي أحشاءها إلى باإلضافة المجهرية األحياء ماليين

 نقل ذلك إلى باإلضافة الخطير المصدر هذا من التلوث من الغذاء لحماية ملحة ضرورة واللقاحات والتعقيم والنظافة الحيوانات تربية
 الفضالت أو التماس طريق عن بينها المجهرية األحياء انتشار إلى يؤدي سوية حجزها أو السليمة الحيوانات مع المريض الحيوان
 إصابة و       المنتج الغذاء من كمية اكبر إلى المجهرية األحياء نشر في تساهم وبذلك ذبحها قبل طويلة فترة حجزت اذا خاصة

  رمي ان كما المستهلكين من عدد اكبر
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 .منها المنتج الغذاء كل وتلوث الحيوانات كل بإصابة كبيرة مخاطر فيه سليمة حيوانات منها تشرب مياه في الميته الحيوانات
 ل والتصويع:واالتد -5

ن بواسطة اآلالت واألجهزة غير المعقمة والعمال الذي األغذيةل وتصنيع أو باإلضافة لمصادر التلوث المذكورة سابقًا فان عمليات تد
في  ألغذيةاالمجهرية الحية التي يمكن نشرها في  األحياء، ويعتقد أن عدد  األغذيةل والتصنيع كلها مصادر لتلوث أو يعملون في التد

عبر العمال  األغذيةيطة لمنع تلوث خلية. إن من المهم أن يتم أخذ الح  104-103ح بين أو معامل الصناعات الغذائية كل دقيقة يتر 
 الموجودين في المعمل وذلك من خالل إجراءات صحية يجب أن تطبق على العاملين في هذا المجال.
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 المحاضرة الخامسة 
 المجهرية األحياءب األغذية تلف على المؤثرة العوامل

 المجهرية األحياء بنمو العوامل هذه تتحكم حيث الغذاء لهذا سيحدث الذي التلف ونوع درجة تحدد بالغذاء تحيط عديدة عوامل هناك
 . له التالفة

 : الغذاء في المجهرية األحياء ونوع عدد .١

 اوتسويقه اانتاجه في اتبعت التي الصحيحة للشروط تبًعا المجهرية األحياءب تلوثها لدرجة بالنسبة بينها فيما األغذية تختلف
 عكسية العالقة فنظرًيا .منها قليلة باعداد محمله التي تلك من اسرع تلفها يكون  المجهرية األحياء من هائلة باعداد المحملة األغذيةف

 كظهور التلف ظهور على للحكم ظاهرية عالمات تعتمد دائًما حيث األغذية في المجهرية األحياء وعدد التلف ظهور سرعة بين
 ومجاميع نوع هو اخر محدد عامل هنا يدخل حيث التلف عملية من يسرع الكبير العدد دائًما ليس لكن واللون  الرائحة أو اللزوجة
 تحليل في النشطة المجموعة تلك توجد ال قد المجهرية األحياء من كبير عدد وجود من فبالرغم الغذاء في السائدة المجهرية األحياء

 الدهنية وفي البروتيز أنزيمات افراز على قابلية لها مجهرية احياء وجود من البد البروتينية األغذية يفف واتالفه الغذاء من النوع هذا
 كلما بانه االحتمال يبقى ذلك ورغم وهكذا والبكتينز السليليز أنزيمات تكون  مجموعات وجود النباتية األغذية وفي الاليبيز أنزيمات

 .األغذية اتالف في النشطة المجاميع كل وجود احتمالية زادت التلوث ادرمص وتنوعت العدد زاد
 لألغذية الكيميائي التركيب .٢

 حسب غذاء لكل سيحدث الذي التلف نوع توقع يمكن لذلك الغذائية بمتطلباتها بينها فيما تختلف المجهرية األحياء ان بما
 كالكلوز االستغالل سهله والنتروجين والكربون  الطاقة مصادر فيه يكون  عندما الغذاء في المجهرية األحياء فتنشط الكيميائي تركيبه

 أنواع بوجود فيه التلف ويتنوع أسرع يتلف المركبات بهذه الغني فالغذاء نيتروجين كمصدر البسيط والبروتين وكربون  طاقة كمصدر
 اقل يكون  ونيتروجين وكربون  طاقة كمصادر المركبات اعقد األعلى يحوي  ال الذي الغذاء حين في فيه النمو من فتتمكن عديدة

 إلى تقسيمها يمكن للغذاء األساسية المكونات وحسب التلف ونوع بسرعة يحدد الكيميائي التركيب لذلك تلًفا وابطأ للتلف عرضه
 . فيها سيحدث الذي المايكروبي النشاط نوع مع ثالثة مجاميع

 السكرية األغذية  -أ

 يتحدد ولذلك السكريات لهذه والمخمرة المؤكسدة المجهرية األحياء فيها تنشط منها األحادية خاصة بالسكريات الغنية األغذية
 مواد تكون  من ذلك يرافق وما كحوالت إلى السكر بتحول تخمري أو  وغازات عضوية أحماض إلى السكريات لتحول حامضي التلف

 مثل الغذاء وتحمض اكسدة تحدث كسجينأو  توفر مع واطئ السكر تركيز يكون  عندما وعادة والنكهة الطعم تغير ونهائية وسطيه
 التركيز وفي .الالكتيك حامض مثل حوامض إلنتاج تخمرات تحدثف  الحليب في كما متوسطة السكر كمية كانت إذا أما .اللحوم
 من صغيرة مجموعة سوى  فيها تنشط ال حيث للتلف مةاو مق تكون  جًدا السكر عالية األغذية حين في الكحولي التخمر يحدث العالي

 األحياءب األغذية هذه فتتلف ومعقدة متعددة سكريات على يةاو الح األغذية حالة في اما .لالزموزية المحبةاألحياء 
 . السابقة المسارات بنفس وتسير احادية سكريات إلى السكريات هذه تحليل على مقدرة لها التي المجهرية

 : البروتيوية األغذية  -ب
 أنزيمات افراز على القدرة لها التي المجهرية األحياء وفقط للنمو أي للنتروجين كمصدر المجهرية األحياء قبل من البروتين يستغل

 أو للنمو تستغلها امينية احماض ببتيدات أو إلى البروتين وتحلل األغذية هذه وتتلف األغذية هذه على تنمو البروتين تحلل خارجية
 البروتينية األغذية اتالف يمكنها عديدة انواع هناك عامة بصورة انه اال التالفة األغذية عفونة تسبب مركبات إلى تحليلها في تستمر

و  Microorganisms Peptidasesو   Proteins Peptidesو    Proteoluticمسببة الحاالت التالية :  الطبيعة في ومنتشرة
Peptides Amino Acids  وDeaminase   وAmino Acids Organic acids + NH3  و Decarboxylase وAmino 
Acids Amines + CO2 األغذية لتلف كمظاهر مركبات عنها تنتج اخرى  عديدة وتحوالت . 
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 : الدهوية األغذية -ج 

 تحليل على القدرة لها التي المجهرية األحياء الن والبروتينية السكرية األغذية من المايكروبي للتلف عرضه اقل الدهنية األغذية
 الدهنية األغذية في يحدث الذي التلف وعادة الكيميائي التلف الدهنية المركبات في يطغي كما األخرى  المجاميع من اقل المركبات

 والتزنجات Rancidity االحماض هذه وبعض وكليسيرين دهنية احماض إلى الدهن يتحلل حيث زنحه رائحة ذات تزنج عن عبارة
  خاصة Butyric acid -: هي تحدث التي

 ذات وكيتونات الديهايدات وتكوين الدهنية لالحماض ذاتية اكسدة وهي:  تأكسدي توزنجال  Oxidative rancidity  -أ
 . الوقت مع لها تتعرض الدهون  وكل كريهة رائحة

 .بالحرارة النشاط هذا وقف ويتم  Lipoxidase  انزيمية اكسدة .ب  
 Aspergillus و  Pencillium مثل االعفان تنتجها أنزيمات بفعل كيتونات تكوين كيتوني تزنج .ج
 أنزيمات بفعل ةخزن دهنية أحماض وتحرر الدهون  تحلل Lipase األحياء تكون :  تحللي تزنج .د Hydrolytic rancidity -د

 . االنزيم هذا عمل توقف والبسترة والكريم الزبد في خاصة المجهرية
 . تلًفا أسرع كان كلما الكيميائية بمكوناته غنًيا الغذاء كان كلما -: مالحظة

 pH قيمة -3
 فيما تختلف األغذيةو  فيها ينمو قيمة ان pH الن الغذاء في المجهرية األحياء ونشاط نمو في يتحكم مهم عاملغذاء الحموضة 

 pH الميكروبية المجاميع تتحدد لذلك ٩ من أعلى وأخرى  ٢ بحدود قيمة من مدى مجهري  حي كائن لكل pH قيمة حيث من بينها
 فتنشط الحامضية اما . البكتريا عادة فيها تنشط المتعادلة األغذيةف ستحدثه الذي التلف ونوع ستنشط التي pH فيها اغذية فهناك

 تنشط التي المجهرية األحياء مجموعة لذلك وتبًعا فيها األغذية عادة وتقسم جًدا نادرة تكون  القلوية األغذية حين في االعفان فيها
  قيمة تقع والتي pH .األغذية تلك ضمن لنموها قيمة حسب مجاميع ست إلى pH فيها

1- AlKaline foods  قلويةال غذيةاأل 
 بعض و 6.9 بحدود قيمة فيها يكون  التي pH من اعلى 7 قيمة فيه الذي البيض بياض مثل نادرة وهي

 و Pseudomonas و pH . Proteus للقلوية المحبة للبكتريا للتلف الدور هنا . الشائعة غير الفواكه
Achromobacter  مثل Alkaliphiles. 

2- Neutral foods  متعادلةال غذيةاأل 
 عديدة أنواع تنشط وهنا واللحوم والدجاج الحليب ثلم 6.5 -7 بين ما  pH قيمة فيها التي األغذية هيو 

 .البكتريا من
3- Low Acid foods  الحموضية قليلة غذيةاأل 

 البكتريا تنشط حيث .كواالسما اللحوم بعض مثل 5.6 – 3.5 بين ما pH  قيمة فيها التي األغذية وهي
 واالعفان والخمائر ACIDOPHILES  للحموضة المحبة

4-  medium Acid foodsالحموضة متوسطة اغذية 
 الفواكه وبعض ومخلالت معلبة ولحوم المعلبة الخضر مثل 3.5- 4.4 بين ما PHفيها  التي األغذية

 .والخمائر واالعفان للحموضة المحبة للبكتريا الدور أيضا الطازجة والخضر
5- Acid foods  حامضية اغذية 

 يكون  والتلف الفواكه وعصائر المتخمرة االلبان مثل 4.5-3.7 بين ما PHقيمة  فيها التي األغذية وهي
 نواعفا وخمائر بكتريا بسبب
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6- acids foods  الحموضة شديدة غذيةاأل 
 ما نادًرا وهذه وغيرها والليمون  البرتقال وعصائر كالمخلالت 3.7 من اقل PHقيمة  فيها يكون  التي وهي

 وهذه PH ومدة النضج درجة حسب الحموضة لشدة كيميائًيا تلفها يكون  وعادة المجهرية األحياءب تتلف
 ذلك ثابته ليست التقسيمات

 Buffers تحوي  األغذية بعض وهناك فيه المجهرية األحياء ونوع التخزين حرارة ودرجة التخزين قيمة فيه تتغير قد الغذاء الن 
  الغذاء داخل بشدة تتغير PH .قيمة تدع منظمات ال

 األغذيةالمجهرية في  األحياءطرق ووسائل السيطرة على 
 الميكروبات على وللسيطرة .الغذائي الفساد لمنع أو التلوث منع أو العدوى  انتقال لمنع إما الميكروبات على السيطرة إلى عادة نلجأ

 المراد الجسم من إزالتها أو ونشاطها نموها إلى وقف أحيانا ُيلجأ بل الموجودة، الميكروبات جميع قتل الضروري  من ليس أنه يالحظ
 .فيها يستخدم خاصة وحاالت مدى معين، له منها كل والمواد الوسائل من عديد وتستخدم .تعقيمه

 الميكروبي الومو على السيطرة بوسائل المرتبطة العلميةالمصطلحاا 
 Sterilization التعقيا

 أنها حيث الداخلية الجراثيم تدمير فيها بما تعقيمها، المراد المادة أو الجسم على الميكروبية الحياة أشكال جميع على القضاء هو
 .درجات له توجد ال أي مطلقًا، يكون  والتعقيم .مقاومة الميكروبية الحياة أشكال أكثر

 Disinfection التطهير
 كيميائية مادة عادة المطهرة المادة وتكون  .الفيروسات أو الداخلية الجراثيم دون  الممرضة الخضرية الخاليا على القضاء هو

 .الكامل التعقيم إلى التطهير يؤدى وال .نموها تثبيط أو الميكروبات عدد تقليل إلي يؤدى مما تطهيره، المراد الجسم إلى تضاف
 Antisepsis المطهراا

  .حية أنسجة أي أو المخاطية، األعضاء أو ألحي، الكائن جلد على من الميكروبات إبادة في المستخدمة الكيماويات هي
     Germicidecideالجراثيا قاتالا

 :أمثلتها ومن .البروتوبالزم تقتل أي سريعا الميكروبات تقتل التي الكيميائية المركبات هي
 Bactericide البكتريا قاتالت

 Sporicide الجراثيم قاتالت
 Fungicide الفطريات قاتالت
 Viricide الفيروسات قاتالت

 Amoebicide  والبروتوزوا األميبا قاتالت   
 Bacteriostatic البكتيري  الومو موقفاا

 نشاطها معاودة للبكتريا يمكن المواد هذه أزيلت إذا وبالتالي البكتريا، قتل عدم مع التكاثر وإيقاف البكتيري  النمو تثبيط يتم فيها
 .وتكاثره الفطري  النمو توقف والتي الفطري  للنمو موقفات أيضاً  وتوجد .وتكاثرها

    Asepsis asepsis ميكروباا بدون  =الميكروباا من الخلو
 إلي دخولها لمنع الميكروبات من اإلخالء تقنية مموتص .محددة مساحة أو ما شيء على من الممرضة الميكروبات غياب هو

 .الميكروبات من تماماً  خالية ظروف تحت الجراحية العمليات إجراء ومثالها .ما مساحة أو جسم داخل
 Degerming الجراثيا إزالة
 .المطهرات باستخدام أو الميكانيكي بالتنظيف حي كائن جلد على من الميكروبات إزالة هو

 Sanitization الصحية الوقاية
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 .المطهرات أو الكيماويات باستخدام العام الصحة بمستويات لالرتفاع الممرضة الميكروبات أعداد تقليل هو
ث تتلف وحوادث التسمم فيها ، حي األغذيةاإلنسان وهي المسؤولة عن تلف  إلىاألمراض  وانتقالالمجهرية تلف الغذاء  األحياءسبب ت

هذه  هائلة وبذلك يكون من المهم السيطرة على نمو اقتصاديةود واألنسجة واألبنية الخشبية مما يسبب خسائر المجهرية الجل األحياء
 الكائنات.

المجهرية وذلك بواسطة العديد من الطرق التي توصل لها اإلنسان عبر  األحياءقتل وإزالة  أوالمقصود بالسيطرة هو منع نمو و 
 التجارب والدراسات العلمية المتتالية:

 : الفيزياويةالطرق  -1
 ط والترشيح.غضاإلشعاع الذري وال أووالتي تشمل إستخدام درجات حرارة عالية 

 :الكيماويةالطرق  -2
 خ.... ال ومركبات النيتريك والنيتروز والكحول مثل الحوامض كيماويةمركبات  باستخداموذلك 

عليمات وقيود ت بإتباعالمجهرية في الطب والصناعات والخدمات العامة وذلك  األحياءتستخدم األساليب المذكورة أعاله للسيطرة على 
 األغذيةمجهرية في ال األحياءحيث سيتم التركيز في الصفحات التالية على الوسائل الكفيلة بالسيطرة على  االستعمالفي كيفية 

 حصرًا.
يطة فيلة بالسيطرة على مسببات التلف فقد أستخدم اإلنسان قديمًا وسائل بسوالوسائل الك األغذيةلقد أهتم اإلنسان بمشكلة تلف 

بعد  ألغذيةاكالتمليح والتجفيف والتخمير والتدخين، وفي مطلع القرن التاسع عشر تمكن نيكوالس ابيرت من حفظ  األغذيةفي حفظ 
اني معدنية وسدها سدًا محكمًا لعزلها عن المحيط الخارجي، وبهذه الطريقة بدأت أو طبخها تحت درجات حرارة عالية ووضعها في 

ية وذلك بواسطة إستخدام درجات الحرارة العال األغذيةبالتعليب وقد وضع لويس باستور األسس العلمية في حفظ  األغذيةعملية حفظ 
لى مزيج من األساليب القديمة والحديثة في السيطرة ع استخداموفي الوقت الحاضر يتم  .القرن التاسع عشرفي النصف الثاني من 

 .األغذيةالمجهرية في  األحياء

 :الفيزياوية الطرق  :أوال
 العالية الحرارة -1

لفترات طويلة أو قصيرة ويعتمد  األغذية حفظ مجال في وبالذات الميكروبات لقتل استعماال الطرق  أكثر من الحرارة تعتبر
ذلك على نوع الغذاء والغرض من المعاملة الحرارية المستخدمة فبعض األغذية كالحليب ومشتقاته اليتحمل المعاملة بالحرارة 
العالية بسبب تغير طعمه ومظهره بينما يمكن تعريض أغذية أخرى كالحبوب وأنواع من الخضراوات كالشجر والجزر للحرارة 

ية دون تأثير يذكر في الطعم والمطهر. والحقيقة العلمية تقول أن زيادة تعريض الغذاء للمعاملة الحرارية يعني زيادة في العال
 قتل أكبر للكائنات الحية وصواًل إلى حالة التعقيم والتي يختفي عندها وجود أي نوع للكائنات المجهرية وأنزيماتها في الغذاء.

 الميكروبية الخاليا الحرارة وتقتل .عليها السيطرة وسهولة االقتصادية لتكلفتها نظراً  استعماال التعقيم طرق  أكثر من الحرارة وتعتبر
 عدة االعتبار في يؤخذ أن يجب بالحرارة التعقيم عمليات استخدام وعند .وتدميره للخاليا اإلنزيمي النظام إتالف طريق عن

 :منها عوامل
1- Thermal Death Point (TDP)  

 ذلك .دقائق ١٠ مدة في السائلة المادة في الموجودة الميكروبية الخاليا جميع لقتل تكفي حرارة درجة أقل بها ويقصد
 .وآخر ميكروب بين تتفاوت الحرارة تحمل على الخاليا قدرة أن

2- Thermal Death Time (TDT)  
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 درجة على .ثابتة حرارة درجة عند سائلة بيئة في الموجودة الميكروبات من % ٩٠ لقتل تكفي فترة أقصر به ويقصد
 الميكروبات لقتل التعقيم من كل وتعتبر TDT ،TDP في نستخدمها التي الحرارة كمية لتحديد األهمية من كبيرة

 .المادة في الموجودة
3- Decimal Reduction Time  

ًا جد اً مهم العامل هذا ويعتبر .ثابتة حرارة درجة عند البكتيريا خاليا من % ٩٠ لقتل الكافي بالدقائق الوقت به ويقصد
 .التعليب صناعة في وبالذات ،
 تقتل الجافة فالحرارة Moist heat رطبة صورة في أو .Dry heat جافة صورة في إما التعقيم عمليات في الحرارة وتستخدم

 على تساعد التي الرطوبة وجود بفعل الميكروبات تقتل الرطبة الحرارة بينما Oxidation األكسدة عامل بفعل الميكروبات
 .Three dimensional structure األبعاد الثالثيةته صور  في البروتين جزيئات تربط التي الهيدروجين روابط تكسير سرعة

 أنواع الحرارة المستخدمة في تعقيا الغذاء:
 في المعاملة وهيتقسم المعامالت الحرارية في حفظ األغذية إلى أنواع ثالثة حسب درجة الحرارة المستخدمة 

 البسترة -أ
 م.100أستخدام درجة حرارة غليان الماء  -ب
 م.100أستخدام درجة حرارة أعلى من  -ت

 Pasteurization البسترة  -أوالً 
 تسبب التي كانت الميكروبات على للقضاء طريقةهذه ال الميكروبيولوجي علم نشأة بداية في باستير لويس طور العالم

بعدها تم أستخدام هذه الطريقة لمعاملة الحليب بغية التخلص من  .باسمة الطريقة هذه وسميت فرنسا، في النبيذ فساد
 األحياء المجهرية الضارة فيه وإطالة أمد حفظه. 

تعرف البسترة على أنها طريقة تعقيم جزئية للمحاليل العضوية دون التغيير في صفاتها الكيمياوية والتي يتم من 
الميكروبات المرضية. في هذه  وبضمنها كافةالميكروبات التي تسبب فساد األغذية خاللها القضاء على أغلب 

الطريقة يتم أستخدام حرارة أقل من درجة غليان الماء، على أن الغذاء المبستر يجب أن يتم حفظه تحت درجة حرارة 
الرطب أو الماء الحار أو  واطئة أو بطريقة مالئمة أخرى لغرض زيادة فترة حفظه. وعادة يستخدم البخار الجاف أو

التسخين الكهربائي في رفع درجة حرارة الغذاء وبعد الوصول إلى الحرارة المطلوبة للمعاملة يترك الغذاء على هذه 
 يبرد.الحرارة لفترة معينة ثم 

 تستخدم البسترة في الحاالت التالية:
 من البسترة.إذا كانت األغذية تتأثر من حيث الطعم واللون عند الحرارة األعلى  -1
 الممرضة.إذا كان الهدف القضاء على الكائنات  -2
 ا ليس لها القدرة علة مقاومة الحرارة العالية مثل الخمائر.هإذا كانت الميكروبات المراد قتل -3
 طرق حفظ إضافية بعد البسترة كالتبريد أو التسكير أو إضافة الحامض... الخ. استخدامعندما يتم  -4
قضاء على كائنات تزاحم بكتريا مفيدة على المغذيات والتي تضاف بعد البسترة كما هو عندما يكون من البسترة ال -5

 الحال في تصنيع منتجات األلبان المتخمرة واألجبان والنبيذ.
معمل يعتمدان على الطريقة المستعملة في البسترة ونوعية الغذاء ال وفترة التعريضبصورة عامة يمكن القول إن درجة المعاملة الحرارية 

 وبصورة عامه فكلما زادت درجة الحرارة قل الوقت الالزم إلجراء البسترة والعكس هو الصحيح.
 ºم100ثانيًا: تسخين األغذية لدرجة حرارة الغليان 

عادلة غير أن األغذية القاعدية أو المت لحامضية والمتوسطة الحامضيةعادة تستخدم حرارة قريبة من درجة غليان الماء لتعقيم األغذية ا
لقضاء ذ أن مثل هذه المعاملة لها القدرة على اإ فسادها،ال يمكن أن تعامل بهذه المعاملة لغرض القضاء على الميكروبات التي تسبب 
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درجة حرارة الغذاء إما باستخدام الماء المغلي أو  على معظم الميكروبات عدى أنواع من السبورات المقاومة للحرارة. حيث يتم رفع
 . كما في عمليات خبز الخبز والمعجنات والتي تتم في األفران بخار الماء أو الفرن المسخن

 ºم100تسخين األغذية بدرجة حرارة أعلى من  ثالثًا:
 مع زيادة ضغط بخار الماء والذي يمنع من يتم ذلك عبر أجهزة وقدور الضغط البخاري حيث ترتفع درجة الحرارة داخل هذه القدور

ومع ارتفاع ضغط  ºم109ترتفع درجة الحرارة إلى  2سم6.25كغم على  2.270مغادرة هذه األجهزة فمع ارتفاع ضغط البخار إلى 
.غالبا ºم121.5كغم فان الحرارة تصل إلى  8.1. وعند وصول الضغط إلى ºم115.5كغم فان درجة الحرارة ترتفع إلى 5.4البخار إلى 

ما تستخدم هذا النوع من المعامالت في حفظ األغذية المعلبة لقدرتها على القضاء على جميع أنواع الخاليا الخضرية والسبورات التي 
  الغذاء.تسبب تلف 

 العوامل المؤثرة على نفاذية الحرارة للغذاء:
يجب اإلشارة إلى أن أجزاء الغذاء ال تتعرض لنفس المعاملة الحرارية المسلطة عليه ففي الغذاء هناك ما يعرف بالجزء البارد وهو 

 عديدة.أبعد نقطة في الغذاء عن المعاملة الحرارية وبالتالي فهي تستقبل أقل كمية من الحرارة وذلك ألسباب 
 فقد وجد أن العلب الزجاجية أبطئ من المعدنية في توصيل الحرارة. الغذاء،بسبب المادة المصنوع منها علب  -1
حجم وشكل علبة الغذاء، فكلما كبر حجم العلبة تطلب ذلك وقت أطول للتعقيم بشرط ثبات درجة حرارة التعقيم لجميع  -2

األحجام. إن ذلك عائد لطول المسافة بين محيط العلبة الخارجي ومركز العلبة. وكلما زادت نسبة المساحة السطحية بالنسبة 
م من الطويل تحتاج لوقت أقصر للتعقي األسطوانيلعلب أو القناني ذات الشكل لحجم العلبة قل الوقت الالزم للمعاملة، فا

 تلك العلب األسطوانية القصيرة بشرط تساوي حجم كال الشكلين.
درجة حرارة الغذاء أثر ذلك سلبًا على مقاومة الميكروبات لحرارة  ارتفعتفكلما  التعقيم:درجة حرارة الغذاء في العلبة قبل  -3

 التعقيم.
 ارتفعت درجة حرارة جهاز التعقيم كلما زادت نفاذيتها الى العلبة.كلما  -4
 يلعب حجم وشكل وتجانس الغذاء داخل العلبة أثناء عملية التعقيم دورًا مؤثرًا على نفاذية الحرارة إلى داخل العلبة. -5
 لسائلة.ذية ذات الطبيعة اتزداد نفاذية الحرارة لداخل العلبة مع تحريك وتقليب العلب أثناء التعقيم وخصوصًا في األغ -6

 تأثير الحرارة العالية على األحياء المجهرية:
تلعب الحرارة دورًا في القضاء على جميع أنواع الكائنات الحية في الغذاء وبضمنها األحياء المجهرية وسبوراتها وذلك يكون بسبب 

وبالتالي  لكيماويةانشاط األنزيمات الرئيسية وتحطيم بنيتها  تغيير طبيعة الجزيئات البروتينية في الخاليا الميكروبية وبالتالي إيقاف
بب يمكن القول أن هالك الميكروبات الموجودة في الغذاء بس توقف األعمال الحيوية في الخلية وبضمنها أنزيمات التنفس والتكاثر.

 الحرارة لكترة بسرعة في حين تقاوم السبورات الحرارة يكون تدريجيًا فعند تعريض الغذاء للحرارة تهلك الكائنات غير المقاومة للحرا
كون في حين تهلك الغالبية العظمى من الكائنات التي ت وذلك لقلة محتواها الرطوبي مما يؤثر سلبًا في سرعة تأثير الحرارة عليها

لية يكون الحرارة العا مقاومتها متوسطة بين األثنين وبالتالي يمكن القول أن سرعة القضاء على الميكروبات في الغذاء بواسطة
قيم عند ربط مست لوغارتميالكائنات لهذه الحرارة، ويكون هذا الهالك بشكل خط  امتصاصلوغارتميًا ومنتظمًا ومتناسبًا مع سرعة 

 العلقة بين كمية الحرارة وموت الكائنات.
وتعد الحرارة الرطبة أكثر فاعلية من الحرارة الجافة في القضاء على الميكروبات وذلك لقدرة األولى على مسخ بروتينات الخلية 

 C. botulinumدقيقة فقط للقضاء على السبورات  20-2م الرطبة تحتاج 120وتغيير طبيعتها الكيمياوية، فقد وجد أن حرارة 
دقيقة على التوالي في حال  50و 120تطلب ذلك فترة  بينما C. perfringensللقضاء على سبورات وتحتاج دقيقة واحدة  البكتيرية

الحرارة الجافة. وذلك ألن تأثير الحرارة الجافة على لخاليا يكون أقل ويكون عبر قدرتها على أكسدة البروتين وهذا يتطلب  استخدمت
 حرارة أعلى ووقت أطول. 



 أحياء األغذية المجهرية               أ.م.د. علي أمين ياسين-المرحلة الثالثة -قسم علوم األغذية –جامعة األنبار كلية الزراعة 

63 
 

ألخرى الخمائر هي األكثر تأثرًا من الكائنات ا يمكن القول أنإذ  .بقدرتها على مقاومة المعامالت الحراريةتتباين الكائنات الحية 
دقائق من الخاليا الخضرية فيمكن القضاء على  10-5لفترة أطول ب Aeciosporesتحتاج سبورات الخمائر  بالحرارة العالية. إذ

 دقيقة 15-10م لمدة º 60على أغلب سبورات الخمائر تحت  دقيقة ويقضى 15-10لمدة  ºم58-50الخاليا الخضرية عند حرارة 
 وال تقاوم أي منها حرارة الغليان لفترة وجيزة وبذلك تكون عملية البسرة وخبز الخبز والمعجنات في األفران كفيلة بالقضاء على الخمائر

 فيه.  الناميةاعها والوسط الغذائي الحرارة على الخمائر وسبوراتها تختلف باختالف أنو  تمامًا ، أن تأثير
دقائق مع أن بعض األعفان يقاوم الحرارة  10 – 5م لمدة 60أما األعفان وسبوراتها فيقضى على أغلبه على الحرارة الرطبة 

وتعد  درجات. 10 – 5ب العالية نسبيًا. وتعتبر السبورات الالجنسية أكثر مقاومة من المايسيليوم ويتطلب القضاء عليها حرارة أعلى 
 هي األكثر مقاومة بين األعفان ، حيث وتتمكن سبوراتها على تحمل معاملة حرارية Mucor , Aspergillus , Penicilliumأعفان 

 م لمدة نصف ساعة.120م لفترة قصير ومقاومة درجة حرارة جافة تصل إلى 100 – 90رطبة تصل إلى 
أما البكتريا وسبوراتها فتعد أكثر قدرة على تحمل الحرارة العالية على أن السبورات البكتيرية هي أكثر مقاومة من الخاليا 

م في حين أن هناك أنواع 60الخضرية وتختلف قدرة الخاليا على مقاومة الحرارة تبعًا للنوع والجنس فقسم منها يتلف بالحرارة على 
 لعدة دقائق. إن قدرة البكتريا على مقاومة الحرارة تعتمد على: ºم 90على مقاومة  من البكتريا لها القدرة

 العصوية.العموم الخاليا الكروية تكون أكثر مقاومة من البكتريا  البكتريا: فعلىنوع  -أ
  Mesophilic , Psychrophilicأكثر قدرة على مقاومة الحرارة من نوع  Thermophilicنوع تعد البكتريا  -ب
 البكتريا التي تكون الكبسول والسبور الحرارة أكثر من تلك التي تفشل في تكوين مثل هذه التراكيب. تقاوم -ت
 للحرارة.الخاليا الحاوية على الدهون تكون أكثر مقاومة  -ث

 للحرارة العالية: ةالعوامل المؤثرة على مقاومة الكائن المجهري
 فكلما زادت شدة المعاملة الحرارية تطلب ذلك إنقاص الوقت الالزم للتعرض لمثل هذه المعاملة. والوقت:العالقة بين الحرارة  -1
 كلما زاد تركيز الخاليا الخضرية والسبورات في الغذاء قبل المعاملة تطلب ذلك معاملة حرارية أكبر للقضاء عليها جميعها -2
 وذلك تبعًا لعوامل عدةلة الحرارية تؤثر الظروف التنموية للخاليا في قدرتها على مقاومة المعام -3

كان الوسط الغذائي المستخدم في تنمية الخاليا جيدًا وغنيًا زادت مقاومة الخاليا  فكلماالغذائي: مكونات الوسط  -أ
وقد وجد أن الوسط الحاوي على مستخلص الكبد والخضراوات ينتج كائنات ذات مقاومة أكبر، وإن  . للحرارة أكبر

 وجود كميات قليلة من سكر الكلوكوز وآيونات الفوسفات والمغنيسيوم  يزيد من مقاومة الميكروبات.
ة حرارة درجية مع أرتفاع درجة حرارة حضن الميكروب: تزداد قدرة الميكروبات على مقاومة المعاملة الحرارية العال -ب

 نموها المثالية 
عمر الخاليا الميكروبية: تختلف مقاومة الخاليا الخضرية للحرارة تبعًا لعمرها ومرحلة نموها حيث تعتبر مرحلة   -ت

الركود أو السكون أكثر. في مقاومة للحرارة من الخاليا في مرحلة التزايد اللوغارتمي والتي تعتبر أقل المراحل مقاومة 
أقل مقاومة للحرارة من السبورات الناضجة كما تتناقص قدرة لحرارة. في حين تعد السبورات الفتية غير الناضجة ل

 السبورات على المقاومة بزيادة فترة خزنها.
تركيب الوسط الذي تسخن فيه الخاليا: فلمكونات وسط التسخين تأثير مباشر على قدرة الكائنات الميكروبية على مقاومة  -4

 ومن هذه المكونات: الحرارية،مالت المعا
 الرطوبة: فالحرارة الرطبة أكثر فعالية في القضاء على الميكروبات من الحرارة الجافة. -أ

بصورة عامة مقاومة الخاليا تكون أكثر عندما تسخن في وسط متعادل أو قريب من التعادل مقارنة مع  :pH -ب
 عن نقطة التعادل قلت مقاومة الكائن للحرارة. االبتعاداألوساط الحامضية أو القاعدية وكلما زاد 

الغذاء على ملح الطعام ) كلوريد الصوديوم ( حيث يكون تأثيره  احتواءمحتويات الوسط الغذائي األخرى مثل  -ت
فانه يحمي  %3-0.5على مقاومة الميكروبات متباين ففي حين يؤثر سلباً على مقاومة الخاليا الخضرية بتراكيز 
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ن الحرارة بينما زيادة نسبته يقلل من مقاومة تلك السبورات من الحرارة. كما أن وجود السكريات بعض السبورات م
بنسب متباينة يكون كعوامل حماية لبعض الخاليا الخضرية والسبورات من تأثير الحرارة عليها وذلك لطبيعة نمو 

بات يات كالدهون والبروتينات من المركتعد الغرو  ال. كماالكائن نفسه كونه محب للتراكيز السكرية العالية أو 
التي تعطي الحماية للميكروبات أثناء تعريضها للحرارة العالية. كما وجد أن إضافة المضادات الحياتية والمواد 

 المعقمة لألوساط الغذائية تقلل من مقاومة البكتريا للحرارة.
 :Thermal Death Time   تأثير الحرارة والوقت على هالك الميكروباا

توجد عدة طرق مختبرية لدراسة تأثير الحرارة على الميكروبات وأكثرها شيوعًا استخدام طريقة األنابيب الزجاجية حيث تجري العملية  
 وفق الخطوات التالية:

نابيب في وسط غذائي بداخل أ هالكها(تقدير وقت  )المرادوضع عدد معين من الخاليا الخضرية أو السبورات القياسية  -أ
 الغلق. صغيرة محكمة اختبار

 (ºم100 )مثالً توضع األنابيب في حمام مائي ذات حرارة ثابتة  -ب
 مثاًل(دقائق  10 )كلترفع األنابيب من الحمام المائي تباعًا وبفواصل زمنية محددة  -ت
تبرد األنابيب مباشرة ثم تحضن كما هي أو بعد زراعتها في وسط غذائي مالئم لمعرف العدد الحقيقي للكائنات الحية  -ث

 النموذج.في 
 تعد المستعمرات النامية بعد إنتهاء فترة الحضن وتقارن األعداد مع وقت المعاملة الحرارية. -ج

 موحوياا مقاومة الميكروباا للحرارة 
الخطية الناتجة من تأثير درجة المعاملة الحرارية ووقت التعريض على األعداد الحية للكائنات المجهرية سواء  تعرف بأنها العالقة

 وهناك طريقتان يمكن بواسطتها التعبير عن مقاومة الميكروب للحرارة عبر هذه الطريقة. الخاليا الخضرية أو السبورات.
 طريقة العد الميكروبي للخاليا الحية في أطباق بتري:  -أ

معقمة مسبقًا ومحكمة الغلق لمعامالت حرارية ثابتة وضمن مديات  اختباروفيها يعرض الغذاء بعد تجزئته في أنابيب  -1
 محددة.زمنية تفصل بينها توقيتات 

 مباشرة.يتم رفع األنابيب من المعاملة الحرارية وتبريدها  -2
 مثلى. حضنفي أطباق بتري وتنمى على وسط غذائي مناسب وتحت درجة حرارة  األنابيبتزرع محتويات  -3
 .األطباقيتم حساب أعداد المستعمرات النامية في  -4
 ترسم عالقة بين أعداد األحياء النامية ووقت التعرض للمعاملة الحرارية. -5
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والتي تعرف بأنها والوقت الالزم بالدقيقة  Dبعد الحصول على الرسم البياني لمقاومة الميكروبات للحرارة يكون ممكنًا استخراج قيمة 
المتبقية  الميكروباتمن عدد  %90لعبور الخط البياني الخاص بمقاومة الميكروبات للحرارة مرحلة لوغارتمية واحدة وهذا الوقت يهلك 

إذا عرفنا أعداد  رياضياً  Dكما يمكن حساب قيمة  .ثابتةاالبتدائي تحت درجة حرارة  الميكروبيبعد كل مرحلة لوغارتمية مبتدأ بالعد 
 األحياء األولية والنهائية وفق المعادلة التالية:

)bLog10-aU= D ( Log10 
 = فترة التسخين بالدقائق. Uحيث أن قيمة 

A  بات االبتدائية قبل التسخين.= عدد الميكرو 
B  .عدد الميكروبات الحية بعد التسخين = 

 استخدام الحرارة الموخفضة:      
 الفائق. وفيهاوالتجميد يقصد به التجميد البطيء والسريع والتجميد  والتجميد.بنوعيها التبريد المقصود هنا الحرارة المنخفضة 

يتم خفض النشاط الميكروبي عن طريق خفض التفاعالت الحيوية التي تجرى في الخاليا الحية وطبعًا يعد التجميد أكثر 
فاعلية في حفظ األغذية من التبريد. غير أننا ال يمكن اعتبار الحرارة المنخفضة طريقة تعقيم لألغذية إنما هو طريقة حفظ 

محددة دون إيقافه تماما، إن ذلك يأتي من قدرة الكائنات المجهرية على مقاومة  تساعد في إطالة فترة حفظ الغذاء لفترة
 الحرارة المنخفضة بشكل أكبر من الحرارة العالية.

 Filtration الترشيح :ثانيا
 مرور لمنع تكفي لدرجة جدا صغيرة ثقوب على يحتوي  سطح خالل غازية أو سائلة مادة أي مرور بأنه الترشيح يعرف

 مثل ،(بالحرارة تعقيمها عند تتأثر التي أي) للحرارة الحساسة المواد لتعقيم الطريقة هذه وتستخدم .خاللها الدقيقة األحياء
 اللقاحات اإلنزيمات، المغذية، البيئات بعض الحيوية، المضادات

 التجفيف :ثالثا
 الجفاف حالة لدينا تنشــــــــأ المادة من الماء ســــــــحب حالة وفي  .وتكاثرها الدقيقة األحياء لنمو ضــــــــروريا الماء وجود يعتبر

Desiccation إعادة وعند .ســـنين لعدة كامنة تعيش أن تســـتطيع ولكنها التكاثر، أو النمو الدقيقة األحياء فيها تســـتطيع ال حيث 
 عمليات في المبدأ هذا على ويعتمد .والتكاثر النمو في المتمثل نشاطها الميكروبات تستعيد المادة هذه إلى بأخرى  أو بوسيلة الماء
  Lyophilization. التجفيد بطريقة المختبرات في الميكروبية المزارع حفظ

الغذاء المجمد من  فيتحويل الثلج  أي( Sublimationالتســــــــــــــامي )تجفيد األغذية هو إزالة الماء من األغذية المجمدة عن طريق  
بخار مباشـــرة دون أن يمر بالحالة الســـائلة. ومن وجهة نظر الصـــناعات الغذائية يعرف التجفيد بأنه طريقة فريدة  الحالة الصـــلبة إلى

الشـــــــــكل والقوام والطعم والرائحة واللون والصـــــــــفات الكيميائية والقيمة  فيللحفظ يزال فيها الماء من المادة الغذائية دون تغير ملحوظ 
. وال شــك إليهاالماء  بإضــافة( ســريعا Reconstitution)اســترجاعها جفدة ٍاســتعادة حالتها الطازجة الغذائية. ويمكن لهذه األغذية الم

 .عند درجات الحرارة العادية أي-تبريد الماء من األغذية يسهل حفظها لفترات طويلة دون حاجة إلى إزالةأن 
 والخضر تجفيفا شمسيا الفاكهةتجفيف  في تيةاآلالوقاط  مراعاةيجب 

  .لألكلتكون صالحه  ال التي األجزاءأو  الفاكهةيجب عدم تجفيف ثمار  -1
صــــناديق الحقل وكذلك أماكن االســــتالم  فيعمليه قطف الثمار ونقلها  فيكل العمليات وخاصــــة  في النظافة مراعاةيجب  -2

 .والتجهيز والتداول والتخزين
م تغســل ث قلوي محلول منظف  في آلخرولذلك يحســن عمرها من آن  ســليمة نظيفةالتجفيف  صــوانييجب المحافظة على  -3

جيدا بالماء المحتوى على أحد المواد المطهرة وتجفيفها تماما قبل االســــــــتخدام وعاده يجب القيام بهذه العملية عند بدء موســــــــم 
 .وجافه تماما نظيفة الصوانيالتجفيف ونهايته بحيث تخزن 
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 األحيان بعض  فيأن ذلك قد يضــــــــــــــر  إالبها  العالقة األتربة ألزالهأو أجزاؤها قبل تجفيفها وذلك  الفاكهةيجب غســــــــــــــيل  -4
 .فصلت حبات العنب من العناقيد قبل عمليه الغسيل إذاحالة العنب وخاصة  فيكما  الفاكهةلبعض أنواع 

 من الزرنيخ أو متفاوتةعلى كميات  وخاصـــــــــــــة أن معظمها يحتوى  الفطريةأو  الحشـــــــــــــريةالمبيدات  أزالهيراعى اســـــــــــــتمرار  -5
حالة  في مالحاألتعتبر عمليه تركيز لهذه  الفاكهة.  وحيث أن عمليه تجفيف الفاكهةعمليه تجفيف  إجراءالرصــــــــــــــاص قبل 

بعض الحاالت مثل حالة شـــده التصـــاق هذه  فيعمليات غســـيل خاصـــة أو  بإجراءوجودها على أســـطح الثمار ويتم ذلك عاده 
ويعقب ذلك عمليه  األمالحدروكلوريك للتخلص من هذه الهحامض  % 1 -، 5ن اســـــتخدام محلول ر يســـــتحســـــبالثما األمالح
 .بقايا الحامض المستخدم زالةإل كاملةغسيل 

وريد عمليات الفرز والتقشــــــير والتجهيز وذلك بمعاملتها بكل للتجفيف، وبقاياأو الغير صــــــالحه  الفاســــــدة الفاكهة إعداميجب  -6
ماكن ال المجاورة األماكن فيلمنع توالد الحشــــــــــــــرات والقوارض  وبالتاليحفره خاصــــــــــــــة لمنع حدوث التخمرات  فيالجير وذلك 

 .التجفيف
 وانيصحالة تجفيف المشمش يالحظ المحافظة على النوى حيث أن له قيمه اقتصاديه وفى هذه الحالة يجفف اماعلى  في -7

 .وذلك منعا لتداول الحشرات طويلة متباعدةفترات عدم تكويمه وتخزينه ل مراعاةأو مصاطب من االسمنت مع 
اء التنبيه على العمال بغسـل أيديهم عده مرات أثن المسـتخدمة، مع وعيةاألدورات المياه مع غسـيل  في النظافةيجب توفير  -8

  .العمل
 .التخزينوسائل وأماكن  في التامة النظافة مراعاةيجب  -9

 .فناء التجفيف إلى بالوصول-كالقطط والكالب  األليفةحيوان وخاصة الحيوانات  يأليراعى عدم السماح  -10
 Osmotic pressure األسموزى  الضغط :العار 

 Osmotic الضغط األسموزى  تأثير على الميكروبي الفساد من وحمايتها األطعمة لحفظ والسكريات األمالح استخدام يعتمد 
pressure التركيز  مرتفعة بيئة ظروف خلق إلى يؤدى الخارجي الوسط أمالح( في المواد ) سكريات، هذه تركيز  زيادة أن ، ذلك

Hypertonic التجفيف طريقه كبير حد تشبه إلى لطريقةاوهذه  . الميكروبية الخلية داخل من الماء سحب إلى تؤدي Desiccation 
 كلتا أن مع الحيوي  نشاطها وقف ليابالت و الخلية، من الماء سحب مبدأ على الطريقتين كلتا اداعتم حيث من أعاله المذكورة

 جدار عن ويبتعد البالزمي الغشاء ينكمش الخلية من الماء سحب بمجرد أنه ويالحظ .مباشرة الخلية موت إلى تؤديان ال الطريقتين
 الفساد ومنع األطعمة حفظ في الطريقة هذه وتستخدم Plasmolysis  البلزمة العملية هذه وتسمى والتكاثر  النمو ويقف الخلية

 عفن) الفطريات قدرة أن يالحظ أنه غير .وغيرها الفواكه حالة في والتسكير اللحوم حالة في التمليح باستخدام وذلك فيها الميكروبي
 مقارنة بالبكتيريا الحمضي الوسط في النمو على تهاقدر  إلى إضافة والجفاف ،اليالع األسموزى  الضغط تحمل على( وخمائر

 .األمالح أو بالسكريات منها المعاملة حتى الغذائية المواد وبعض الفواكه إفساد على قدرة أكثر جعلهاو 
 Radiation اإلشعاع :خامسا

 نوعان الغرض لهذا ويستعمل .لها التعرض مدة وطول كثافتها، األشعة، موجة طول على الميكروبات في اإلشعاع تأثير يعتمد
 :هما اإلشعاعات من

  جاما وأشعة إكس أشعة مثل  Ionizing radiation :  المؤيوة األشعة .١
 Non ionizing radiation المؤيوة غير األشعة .٢

 .البنفسجي فوق  الضوء إشعاعات أمثلتها ومن المؤينة، اإلشعاعات تميز التي تلك من أقصر موجات ذات أشعة وهي
Ultra violet light إلخ، ..والمطاعم، المستشفيات، في الهواء تعقيم :اإلشعاعات هذه فيها تستخدم التي االتلحا ومن 

 وطول العين، في تأثيرها احتمال اإلشعاعات هذه سلبيات ومن  .إلخ …والسموم واللقاحات األمصال تعقيم في وتستخدم
 تعريض يحتم االختراق على اتهقدر  عدم أن كما .الجلد بسرطان واإلصابة بالجلد، حروق  إحداث إلى يؤدي لها التعرض
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 األوراق مثل حاجز أي وجود أن ذلك استخدامها، من فعالة نتائج على الحصول أريد إذا مباشرة بطريقة لها الميكروبات
 الميكروبات إلى وصولها يمنع إلخ، ...واألقمشة،

 مميزاا الحفظ لاإلشعاع:
 على طزاجة الغذاء وعلى حالته الطبيعية الموجود عليها. المحافظة -1
ة وهى أو األغذية المجمد الطبيعيوضعها  فيقتل الميكروبات الملوثة لألغذية  فييمكن استخدام هذه التقنية  -2

 على حالتها دون الحاجة إلى صهرها.
 تعقيم األغذية المعاملة باإلشعاع. فيعدم لحاجة إلى وجود محاليل ملحية أو سكرية  -3
لمؤينة ا إمكانية استعمال عبوات للتعبئة كبيرة الحجم مما يقلل من تكاليف التعبئة والتغليف وذلك لمقدرة األشعة -4

 وخاصة أشعة جاما اختراق العبوات كبيرة الحجم.
الصفات الحسية أو الكيميائية  فيتغيرات  أيال يؤدى إلى حدوث  يجراكيلو  1ن التشعيع بجرعات منخفضة أقل م -5

 قيمتها الغذائية. فيلألغذية وال 
المكونات الكيميائية لألغذائية المعالجة بالتشعيع أقل بكثير كم مثيلتها الناتجة عن المعامالت لحرارية  فيالتغيرات  -6

 )خاصة التعليب(.
 فيخير عديد من األغذية )كالتب فيلمستعملة إمكانية استخدام هذه التقنية كبديل للتبخير بالمواد لكيميائية ا -7

 التجفيف(.
 إجراء عملية التشعيع بعد التعبئة والتغليف مما يضمن منع إعادة تلوثها بعد التشعيع. -8
 ية.ال تتحمل الحرارة العال التيتعبئة األغذية خاصة  فينوع من مواد التعبئة والتغليف  أيأمكانية استعمال  -9

الطاقة حيث ثبت أن لطاقة الالزمة إلجراء التشعيع أقل من الطاقة الالزمة لطرق الحفظ بالتبريد أو  توفير -10
 بالتجميد أو التعليب.

تقليل الخسائر االقتصادية المرتبطة باألمراض المنقولة إلى اإلنسان عن طريق الغذاء وذلك عن طريق قتل  -11
 الضارةالبكتريا الممرضة غير المتجرثمة والطفيليات 

 :لاإلشعاععيوب الحفظ 
ة وفى األغذي الحيوانياألغذية ذات األصل  فيالخواص الحسية )نكهة ولون(  فيحدوث تغيرات غير مرغوبة  -1

 الدهنية وذلك عند استخدام جرعات تشعيعية أعلى من الجرعات الحدية.
نسجة عند استخدام جرعات أعلى من قوام بعض الفواكه الخضروات الطازجة وزيادة نفاذية األ فيحدوث ليونة  -2
 كيلو جراى. 3
المركب ولكن هذا القد أقل  Bوبعض من فيتامين  A, C, Eبعض الفيتامينات خاصة فيتامينات  فيحدوث فقد  -3

 من الفقد الحادث بالتعليب.
أو أعلى وبقاء هذه األنزيمات نشطة  مجراكيلو  10رعة مقاومة أنزيمات األنسجة حيوانية والنباتية لإلشعاع حتى ج -4

 األغذية المحفوظة بالتشعيع مما يؤدى إلى تلف هذه األغذية أثناء التخزين بفعل هذه األنزيمات. فيوفعالة 
( ال تؤدى إلى يجراكيلو  10-1تحقق معظم األغراض ) تيوالحفظ األغذية  فيجرعات التشعيع المستعملة  -5

 قد تكون أفرزتها بالغذاء قبل التشعيع. التيإتالف السموم الميكروبية 
 ال يؤثر على الفيروسات. يكيلوجرا 10التشعيع بالجرعات لمنخفضة أو المتوسطة حتى  -6
 الخوف من اإلشعاع. -7
إضافة بعض األعباء المالية على كاهل المستهلك ولكن هذه األعباء أقل من أعباء طرق الحفظ األخرى مثل  -8

 التجميد أو التعليب.
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ال يمكن تطبيق هذه التقنية على جميع أنواع األغذية حيث توجد تحفظات على تشعيع األلبان السائلة ومنتجاتها  -9
 الطرية وتشعيع البيض ومنتجاته لظهور طعم ورائحة غير مرغوبة .

 عدم وجود طرق عامة رسمية للتعرف على األغذية المعالجة باإلشعاع. -10
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 السادسةالمحاضرة 
 الميكروبات على للسيطرة الكيميائية استخدام المواد

Chemical additives of Microbial Control 

لونها أو بنيتها  نها عبارة عن مواد كيميائية تضاف إلى األطعمة بهدف المحافظة على سالمتها أو لتحسينتعرف المواد الكيمياوية با
نترات الصوديوم ) وهي مادة تحفظ األطعمة من الفساد (  هذه المضافات بصورة طبيعية ، ومن ذلكأو مذاقها ، يتكون العديد من 

وهي عامل  lecithin ملونتان( ، والفيتامينات )ج( و)هـ( )مادتان مانعتان للتأكسد( ، ومادة الليسيتين ، والزعفران والكركم )مادتان
مواد مصنعة مماثلة لها يمكن استعمالها تجاريا ، نذكر من  ة ، ولكن توجدمستحلب وموازن ، وتتكون مضافات أخرى بصورة طبيعي

مادة   maltol   مالتول و ( مادة ملونة ( ، وحمض السوربيك ) مادة تحفظ األطعمة من الفساد ) riboflavin بينها مادة ريبوفالفين
مادة ملونة ( ، وسوربات   tartrazineالطرطرازين)مادة  تصنع ومنها لتطييب المذاق ( ، أما سائر المضافات فال تتكون طبيعيا ، بل

متنوعة ، ويتم فحصها  تحفظ األطعمة من الفساد ( تضاف كميات قليلة جدا من هذه المواد الكيميائية إلى أطعمة الكالسيوم ) مادة
ويعد استخدام المواد الكيماوية  سالمة محدد ال يجوز تخطيه معمليا قبل إضافتها إلى األطعمة ، ويتقيد منتجو األطعمة بمستوى 

لألغذية للحد أو التخلص من الميكروبات الضارة فيها ومن ثم زيادة حفظ هذه األغذية من األمور التي دار حولها جدل كبير في 
ا هالسنوات األخيرة. ونظرًا لألثر الصحي السيئ الذي تتركه هذه المواد على صحة المستهلك مع مرور الزمن فقد اخضع استخدام

إلى قوانين صارمة جدًا تحدد من جهة نوعية المواد الكيماوية التي يسمح بإضافتها للغذاء من جهة وتفنن بشكل كبير من كميتها في 
ذلك التي يفضلها األطفال ل ةتحتوي الكثير من األطعمة الجاهزة والمعلبة على المواد الحافظة الضارة وخاصة تلك األطعمالغذاء. 

 . طعمة وكميتها فقد تؤدي الى كثير من األمراض الخطيرةتلك المواد والموجودة في هذه األ لى خطورةينبغي االنتباه ع
  المواد الحافظة أضرار

األطعمة فتصبح األطعمة  إما بتأخير نمو العضويات المجهرية أو منع نموها ، وهكذا تتمكن من إطالة مدة تخزين تقوم هذه المواد
يمكن بواسطة هذه المواد الحافظة حفظ األطعمة واستهالكها في  لمستهلك ، وبثمن غير مرتفع وبذلكالتي تفسد بسرعة متوافرة ل

حافظة ، ومادة  هذه المواد الحافظة بأكثر من وظيفة واحدة ، فمثال : يعتبر ثاني أكسيد الكبريت مادة غير موسمها ، وتقوم بعض
استعمالها ، وليس هناك ما  المضافات إلى المراقبة الدقيقة والتنظيم الدقيق عندتخضع و . مانعة للتأكسد ، وعامل تبيض في آن معا

فعندما تظهر االختبارات التي تجرى على الحيوانات أن مضافا معينا قد  يشير إلى أن أيا من هذه المواد قد تضر بالسكان ككل ،
المواد المضافة ،  استعماله حاال ، غير أن بعضالسرطان ، أو قد يكون ضارا بالصحة بأي شكل ؛ يتم منع  يسبب حدوث مرض

عند آخرين ، ونذكر على وجه التخصيص مادة  وإن كانت ال تؤدي إلى ضرر معظم األشخاص ؛ فإنها قد تولد حساسية
إلعطاء اللون األصفر لألطعمة ، ومادة جلوتامات أحادي الصوديوم التي تستعمل  الطرطرازين ، وهي مادة شائعة االستعمال ؛

عند عدد ال بأس به من األشخاص  لتعزيز مذاق األطعمة ، وباألخص األطعمة الصينية ، فهاتان المادتان تولدان حساسية كثيرا ؛
الصوديوم : الصداع ، وآالم العنق ، وضعف الذراعين ، واضطراب خفقات  ، وتشمل أعراض الحساسية لمادة جلوتامات أحادي

أظهرت دراسة حديثة ان المضادات البكتيرية و المواد الحافظة الموجودة لقد  (. م الصينيتعرف بعارض المطع القلب ) وهي حالة
في منتجات كالصابون ومعجون األسنان وغسول الفم قد تكون مرتبطة بزيادة احتمال اإلصابة بالحساسية لدى األطفال.استخدم 

سنة لبحث الرابط بين المستويات  18وات إلى سن 6طفل تتراوح أعمارهم من  860الباحثون بيانات من إحصائيات شملت 
الموجودة في البول من المضادات البكتيرية والمواد الحافظة الموجودة في العديد من المنتجات العناية الشخصية وبين وجود 

الجهاز المناعي  األجسام المضادة الجلوبيولين المناعية هي جزء من في دم األطفال. IgEاألجسام المضادة الجلوبيولين المناعية 
في الجسم، ويزداد مستواها بالدم استجابة لمسببات الحساسية وتزداد لدى األشخاص المصابون بالحساسية.وقال الباحثون أنهم 

وجدوا رابط بين مستوى التعرض بقياس كمية العامل المضاد البكتيري الموجود في البول وبين احتمال اإلصابة بالحساسية مشيرا 
 جسام المضادة بالدم لمسببات حساسية معينة.إليه وجود األ

األطفال الذين لديهم مستويات عالية من العامل المضاد البكتيري التريكلوسان كان احتمال اإلصابة بحساسية األطعمة أكثر بمرتين 
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 لبكتيري.ااد ت من المضوتقريبا كان احتمال اإلصابة بالحساسية البيئية أكثر بمرتين مقارنة باألطفال الذين لديهم اقل مستويا
واألطفال الذين لديهم أعلى مستويات من المادة الحافظة بروبيل بارابين كان لديهم احتمال اإلصابة بالحساسية البيئية أكثر بمرتين 

صابة إلمقارنة باألطفال الذين كانت لديهم اقل مستويات من المادة الحافظة، ولكن لم ترتبط مستويات البروبيل بارابين باحتمال ا
المتوقع أن تتم إزالة الملونات الصناعية التي تضاف لألغذية عن مئات المنتجات بعد أن حذر فريق من ومن  بحساسية األطعمة.

 الجامعيين من أنها تسبب ألدمغة األطفال أضرارا ال تقل خطورة عن األضرار التي يسببها الرصاص الموجود في البنزين. الباحثين
ركية بطلب من الوكالة األمي اديميي جامعة ساوثامبتون، بعد إجراء دراسة رسمية لسبعة من تلك المواد الحافظةمن أك فقد تقدم عدد

أمام العدد الذي يرمز إليها مما جعلها ” E“لرقابة األغذية أن ذكاء األطفال يتضرر بشكل بالغ بسبب تلك المواد التي يوجد حرف 
نتائج تلك الدراسة أوصى مسؤولو وكالة رقابة األغذية مديريهم بإزالة ستة من المواد وبعد تقديم ”.E-numbers“تعرف بمواد: 

لمجلس إدارة الوكالة إلزامية، لكن المشرع األميركي يتوقع من المؤسسات  تم.ولم تكن التوصية التي قدالحافظة الواردة في الدراسة
 .أن تزيل تلك المواد، وتعوضها بمواد طبيعية آمنة إن أمكن ذلك

 الحافظة الكيماويةأضرار المواد 
 التقليل من جودة النوعية ) نوعية األكل أو الشرب أو خالف ذلك ( -1
 . وخاصة في معظم الفواكه أو الخضار %40التقليل من فوائدها الصحية بنسبة تصل أحيانًا  -2
ي نسبة الكثافة داخل المواد الحافظة ، مما يجعل اإلنسان عند ألكل منها بكثرة يكون معرضًا لسمنة أكثر من الذي الزيادة ف -3

 يستهلك المواد الطازجة
 المواد الحافظة تمنع حصانة الجسم من البكتيريا المسببة لطفح الجلدي -4
 و جميع المكروباتالمواد الحافظة تمنع الجسم من مقاومة األضرار من الفيروسات أ -5
كحد أدني لذالك ، وقد تزيد كلما زادة المواد الحافظة في  %20تقل نكهة المواد الحافظة عن المأكوالت الطازجة بنسبة  -6

 المعلبات المصنوعة
 السرعة في تالفي المكونات أو الفوائد الصحية وذلك عند استعمال المواد الحافظة . مثل الحليب واأللبان ومشتقاتها -7
. وقد تتالش هذه السعرات الحرارية كلما زادا في  %80-40تقليل نسبة السعرات الحرارية في المواد الحافظة بنسبة تتراوح بين  -8

 وقت أو قرب انتهاء المواد الحافظة
وا تجد أن المواد الحافظة أو المعلبات تخل ال تحتوي المواد الحافظة على المكونات األساسي . وتجد مثاًل عند عصر البرتقال . -9

كات تنتج ور ، ولذالك تجد بعض الشر ذور األساسية وتجد العصير فقط . علمًا أن المواد األساسية في الفواكه أغلبها هي البذمن الب
 .في اآلونة األخير عصير مع البدور لحفظ المواد األساسية

 
 األضرار الصحية الواتجة من المواد الحافظة المستخدمة في األغذية المعلبة 

تنفرد بعض شركات األغذية المعلبة في اختيار واستخدام المواد الحافظة للمواد الغذائية المعلبة دون مراعاة صحة وسالمة المستهلك 
نية لتحاشي تفاعل المادة الغذائية المعلبة مع جدار العلبة بعض المواد الحافظة في طالء العلب المعد  ، حيث أن قسم منها يستخدم

المعدنية ، والقسم األخر من المواد الحافظة يستخدم أما لمنع تفسخ المواد الغذائية المعلبة ألطول فترة زمنية أو إلعطاء طعم ولون 
األخرى ، وتشير أخر إحصائية إلدارة األدوية  ورائحة خاصة ترضي المستهلك أو إلزالة لون المادة الغذائية وغيرها من االستخدامات

  .م اآلن في حفظ المواد الغذائيةنوع من المواد الحافظة يستخد 3000والغذاء األمريكية إلى هناك أكثر من 
خطر  رتشير الكثير من الدراسات والبحوث الحديثة على أن الكثير من المواد الحافظة التي تضاف للمواد الغذائية المعلبة لها تأثي

كمادة   Butylated hydroxytolueneو مادة   Butylated hydroxyanisoleعلى صحة اإلنسان ، حيث أن استخدام مادة 
فسخ الغذائي تؤدي إلى العديد من الحاالت المرضية في اإلنسان مثل السرطان و تضخم الكبد وضعف في النمو تحافظة ضد ال

( كمادة حافظة ضد   Nitrites( و مادة النترايت )   Nitratesوأمراض القلب . كما أن استخدام مادة النايتريت )  ي والتناسل والسكر 

http://www.almrsal.com/post/25020
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ثار سلبية على صحة اإلنسان ، حيث ترتبط كيميائيا مع مادة آالتسمم الوشيقي ومحسنة لطعم ورائحة اللحوم المعلبة ، لها 
مر الذي يؤدي إلى تكوين مادة كيميائية تسمى أللحوم وداخل جسم اإلنسان االمتواجدة بشكل طبيعي في ال  Aminesأماينز

، وهذه المادة هي المسؤول المباشر على إحداث سرطانات مختلفة داخل جسم اإلنسان . أن استخدام   Nitrosamineالنتروسامين 
ية المعلبة لكي تعطي طعم حلو كمواد حافظة في األغذ  Acesulfame – Kو   Saccharinبعض السكريات الصناعية مثل 

أنها مواد مسطرنه بطيئة ولها تأثير سلبي على الجهاز العصبي على على صحة اإلنسان لكونها مصنفة  اً طر خالمذاق ، تشكل 
، والتي تستخدم في بعض المشروبات الغازية وفي   Aspartameالمركزي لألطفال. كما أن بدائل السكريات الصناعية مثل مادة 

إلنسان مثل الصداع والغيثان ودوار الرأس . أشارت اإلحصائيات المقدمة من قبل إدارة األدوية لة المعلبة تسبب أعراض سريرية األغذي
مادة ميتاسلفات الصوديوم   مثل  ( Sulfitesوالغذاء األمريكية ، أن ماليين األمريكيين اليوم متحسسين من مادة السلفايت ) 

م ثنائي السلفايت ، والتي تستخدم كمادة مزيلة لأللوان الطبيعية وكذلك تمنع التكاثر الجرثومي في الفواكه والبوتاسيوم ومادة الصوديو 
والخضراوات المجففة . وقد أوضحت البحوث والدراسات في هذا الجانب إلى أن هذه المواد تسبب حالة الربو وأحيانا الموت بسبب 

االت الربو في أمريكا يعود سببها إلى استخدام مادة السلفايت في األغذية من ح % 10 -5اإلصابة بفرط الصدمة ، حيث أن 
المعلبة ، األمر الذي أدى بإدارة األدوية والغذاء األمريكية إلى منع إضافتها كمواد حافظة في األغذية المعلبة . كذلك أشارت البحوث 

علبة ، لها عالقة مباشرة بسرطان الغدة الدرقية وظهور حالة الربو . الحديثة إلى أن استخدام األلوان الصناعية في المواد الغذائية الم
الشركات مواد كيميائية لغرض طالء العلب المعدنية للمواد الغذائية وأغطيتها من الداخل وذلك لمنع تفاعل المواد  كما تستخدم بعض

، حيث   Bisphenol Aو مادة   Dimethyl bisphenolالغذائية المعلبة مع صفيح العلب ، ومن هذه المواد الخطرة هي مادة 
تبين في دراسة حديثة في أمريكا بأن هذه المواد الكيميائية تسبب السرطان لإلنسان خصوصا في اإلناث مثل سرطان الرحم وسرطان 

التي تستخدم و  الثدي وسرطان المهبل . كما تستخدم مركبات الفسفور في المواد الغذائية إلغراض كثيرة مثل مادة حامض الفسفوريك
 مفي المشروبات الغازية ومادة فوسفيت الكالسيوم لغرض جعل الغذاء المعلب أكثر صالبة في حين تضاف مادة فوسفات الصوديو 

يسبب خلل في عملية امتصاص الكالسيوم من الجسم  ءالغذاأن االستخدام المفرط لهذه المواد في  ،كمادة مجففة للمواد الغذائية
 الذي يؤدي إلى اإلصابة بمرض خلخلة العظام . و  خصوصا في األطفال

 : اأنواع المواد الحافظة واستخداماته

 المانجو  –المربى  –ات الغازية المشروب –كل من : عصائر الفاكهة  فيحامض البنزويك وأمالحه ويستخدم  -1
ز لمنع خابمنتجات الم –الجبن المطبوخ  –المخلالت  –العصائر والمشروبات  : فيحامض السوربيك وأمالحه ويستخدم  -2

 الجبن األبيض .  –اللحوم ومنتجاتها  -الحلوى  –نمو االعفان في الخبز 
 حامض البربيونيك وأمالحه .  - 3
 –جففه خضر م –السكر الناعم عسل الجلوكوز  –المشمش المجفف  –: الزبيب  فيأكسيد الكبريت ويستخدم  ثاني - 4

ف شديد أكسيد الكبريت بإسرا ثانيويستخدم  الفاكهة المجففة عموما . –الحلوى  –بسكويت  –جيالتين  –بيض مجفف 
ار صحية ر تسببه من أضوالالمع وهذه المادة غير مرغوب فيها لما  –منتجات الفاكهة المجففة ليعطى اللون الفاتح  في

 (. الهضميوتسبب أعراض الحساسية واضطراب الجهاز  – Bعديدة )تؤثر على فيتامين 
تصنيع  فييستخدم  والذيملح الطعام إلنتاج ما يسمى بملح البارود  إلىتضاف  التيأمالح النيتريت والنيترات  -5

م وتستخدم في تقديد اللحو  مى نيتروز أمين .منتجات اللحوم )البسطرمة( يمكن أن تكون مركبات ضارة بالصحة تس
meat curing  بهدف الحفاظ على اللون ومنع نمو بكترياClostridium botulinum  . 



 أحياء األغذية المجهرية               أ.م.د. علي أمين ياسين-المرحلة الثالثة -قسم علوم األغذية –جامعة األنبار كلية الزراعة 

72 
 

 المحاضرة السابعة    

   ومنتجاتهااللحوم  فيالمجهرية  األحياء

تروجينية يمن المايكروبات الرتفاع نســــــــــــــبة الرطوبة فيه واحتوائه على مركبات ن يعد اللحم وســــــــــــــط غذائي مثالي  للعديد 
تغييرات حيوية غير مرغوبة في  إحداثالتي تســبب  األحياءمالئم لنمو  pH أنكما  بكميات مناســبة. وأمالحوكاربوهيدراتية ومعادن 

إال تلك التي تصــنف  ,Microorganisms أحياء دقيقة الداخلية للحم الطازج الســليم األنســجةال تحتوي  اللحم. وفي الحالة الطبيعية
دون اعتبار ذلك تلوثًا لها  المجهرية األحياءتحوي اللحوم عددا من إذ   Resident flora الفلورا الطبيعية الموجودة في اللحمضمن 

أو الفلورا  Pseudomonas, Lactobacillus ,Bacillus Leuconostoc,  Micrococcus من البكتيريا: أســـاســـاً متكونة وهي 
الميكروبات ملوثة للحم نظرًا إلى أن األنســـــــــجة الداخلية للحيوان الســـــــــليم  وعمومًا تعد جميع  ,Contamination flora الملوثة له

األرجل والجلد واألحشــــــاء  ثاألحياء الدقيقة. ويأتي التلوث من حقل التربية والعلف واألرضــــــية وماء الشــــــرب، فتتلو  تكون خالية من
 . ثانوي  أولي وتلوث تلوث اللحم على شكلين تلوث التي تنتقل إلى اللحم أثناء عملية الذبح واإلنتاج. ويحدث

لعب الجهاز المناعي في جســـــــــــم الحيوان دورًا مهمًا في الســـــــــــيطرة علة األحياء المجهرية والحد من تكاثر أعدادها أو تزايد أنواعها وي
ولكن مع ذبح الحيوان وتوقف كل األنشـــــــــــــطة الحيوية فيه فان العديد من الميكروبات تأخذ دورها في النمو والتكاثر في عضـــــــــــــالت 

يكوجين في إن وجود الكال فســـاد اللحم ضـــمن فترات تعتمد على نوعية وأعداد الميكروبات العاملة فيه.الجســـم المختلفة مســـببة بذلك 
 هااقتكمصـــدر لط هعضـــالت الحيوان ) كمصـــدر مهم للطاقة ( يلعب دورًا مهمًا في ســـرعة تلف اللحم وذلك أن الميكروبات تســـتخدم

ن جهة أخرى قد يلعب الكاليكوجين دورًا ايجابية في الحفاظ على نوعية ليعطيها زخمًا قويًا ونشــــــــاطًا واضــــــــحًا بعد عمليات الذبح. م
 أثناء 7.5من  اللحم pHفينخفض اللحم إذ تقوم أنواع من بكتريا حامض الالكتيك باستهالكه ومن ثم تحويله إلى حامض الالكتيك  

يمنع حدوث هجوم مايكروبي يســـبب    pHهذا االنخفاض في ، إن ســـاعة 24بعد  5.5ســـاعات ثم  6-4( بعد 6-7.5) إلىالذبح 
ســـاعة بعد الذبح لتثبيط تكاثر ونمو  48-24عتبر اللحوم بجميع أنواعها ســـريعة التلف لهذا يجب حفظها باردة خاللوت .فســـاد اللحم 

أيام وعدم  5-4يمكن خزنها في البراد لفترة كما درجة مئوية.  4-2يجب تبريد اللحوم مباشــــــرة ووضــــــعها في البراد على إذ البكتريا. 
أيام على عملية الذبح  5-3بعد مرور  العضـــــــــــــالت مما تقلل من جودة اللحومتجميدها خالل الفترة األولى بعد الذبح لتجنب تقلص 

 .تحت الصفر للمحافظة عليها سليمة لفترة ال تزيد عن ثالثة أشهر كحد أقصى 18يمكن تجميد اللحوم على درجة 
 :Meat Primary Contamination لحالتلوث األولي لال

العضالت عن طريق األوعية  النوع من التلوث للحم عندما يكون الحيوان على قيد الحياة وتصل األحياء الدقيقة إلى يحصل هذا
في األنسجة السليمة، إال  اللحم عقيمًا ألن األحياء الدقيقة ال تنمو الدموية، أو يحصل التلوث أثناء عملية الذبح. وبشكل عام يعد

األغشية، التي  إلى عمليات اإلجهاد الجسدي تؤدي إلى ضعف مقاومة الجسم، وحدوث خلل في نفاذية بعض أن تعرض الحيوان
  .في تلك المنطقة تسمح بمرور الميكروبات إلى العضالت عن طريق األوعية الدموية الموجودة

يتعرض الحيوان للعطش الشديد، أو الجوع الشديد، أو للتبدالت  ى العضالت عندماوتؤدي بعض الحاالت إلى دخول الميكروبات إل
 .الدقيقة في اللحم وتقلباتها فتؤثر في الجهاز المناعي للحيوان مما يسبب زيادة في أعداد األحياء الحرارية المفاجئة

الحية الدقيقة في اللحم، فعند ذبح الحيوان مباشرة  في أعداد الكائنات كما تؤثر فترة استراحة الحيوان في المسلخ قبل عملية الذبح
الحيوانات التي تعطى فترة  المسلخ يحتوي اللحم على عدة أضعاف من ميكروبات األحشاء الداخلية مقارنة مع بعد وصوله إلى

الحيوانات واألسماك( قبل ذبحها مباشرة أو قبل صيدها، من وجهة نظر التلوث  لحوم ( حومالل ويمكن القول بأن .راحة مناسبة
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األحياء  مهاجمة بالفساد نتيجة اللحوم تعد معقمة إال أن هذه الصورة سرعان ما تتغير في أثناء عمليات الذبح، حيث تبدأ الجرثومي
 .الدقيقة لها

 :Meat Secondary Contamination لحالل لثانوي التلوث ا
بعد و  قبل ذبح الحيوان في المجزرة يبدأ تلوث اللحومتمر اللحوم بعدة مراحل للتلوث منذ ذبح الحيوان وصواًل إلى المستهلك. إذ 

 : مباشرة .ويمكن تقسيم أهم مراحل تلوث اللحوم بالنقاط التاليةالذبح 

 : Endogenous source الداخلية المصادر -أ 
ضعف  أثناءكالسل مثال حيث يهاجم بسبب المرض جسم الحيوان الحي  ضااألمر  بأحد إصابتهوتكون من الحيوان نفسه في حالة 

 .الطبيعية مسببا تلوث اللحوم مقاومته
 المصادر الخارجية وتقسم إلى:-ب

 خالل: التلوث في المجازر وأماكن الذبح وذلك من

ة يعتبر الجلد مصدرا هاما للتلوث وخاصو  أو جلد الذبيحة أو الريش. األحشاء الداخليةاالحتكاك الذي يحصل بينه وبين  -1
  كائن حي مجهري  مليون  200غرام واحد من غبار الجلد يحتوي  أنالتجارب  أثبتتالحيوان عليه وقد  عند وجود فضالت

المجزرة والذابحون دورًا مهمًا في عملية التلوث خصوصًا إذا لم يكونوا ملتزمين بالضوابط واإلرشادات  عمالكما يلعب  -2
  الصحية أو من خالل التماس الحاصل بين مالبسهم واللحم.

 ويكون ألدوات الذبح والسكاكين المستخدمة في سلخ و تقطيع الذبيحة أثرًا كبيرًا في تلوث اللحم عد الذبح. -3
المستخدمة في غسيل وتنظيف األدوات أو الذبيحة وأرضيات المجزرة دورًا في زيادة  المياهالمجزرة ونوعية  اءهو يلعب و  -4

 . تلوث اللحوم في المجزرة
 يابكتر بعض الجراثيم في فصل الصيف بصورة خاصة ك الذباب والقوارض: يلعب الذباب والقوارض دورا كبيرا في نقل  -5

 .المجازر القديمة سالمونيال ويمكن مالحظة ذلك في
قد يحدث تلوث و  وعلى العموم تختلف شدة تلوث اللحم في هذه المرحلة باالعتماد على درجة النظافة واألساليب الصحية المتبعة في المعمل.

ة التي ياللحوم من خالل مراحل التصنيع التي تتعرض لها في معامل التصنيع المختلفة أو من خالل عمليات التعليب والمعامالت الحرار 
 تتعرض لها بعد التعليب خصوصًا إذا كانت هذه المعامالت غير مكتملة وغير صحيحة. 

كما أن اللحوم قد تتعرض للتلوث خالل عمليات النقل والعرض للمستهلك من حيث إتالف األكياس أو العلب الخارجية عن طريق التعامل 
 والحيوانات التي قد تتواجد في محال البيع.الجائر والغير محسوب من قبل العاملين أو القوارض 

 العوامل المؤثرة على تلف اللحوم:
 تقسم العوامل التي تؤثر على فساد وتلف اللحوم إلى  قسمين

 الذلح والتحضير: أثواءأواًل: عوامل تتعلق لالحيوان 
إذ كلما أرتفع محتوى كرش الحيوان من األحياء المجهرية زادت أمكانية حدوث التلوث لذلك يفضل  محتوى الكرش : -1

 ساعة. 24تصويم الحيوان قبل الذبح ب
حالة الحيوان الفيزياوية: عند ذبح الحيوان بعد فترة تعب تزداد سرعة تحول الكاليكوجين إلى حامض الكتيك مما يسبب  -2

 التالي يحد من إنتشار الميكروبات فيه.اللحم وهذا ب pHخفض سريع في 
وذلك كون أن  ظةحفالنزف الجيد للدم أثناء الذبح يلعب دورًا في تحسين نوعية اللحم الميكروبية وبالتالي إطالة فترة  -3

 النزف الجيد يسبب تخلص اللحم من أكبر عدد من الميكروبات المتواجدة في الدم أو األوعية اللمفاوية.
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 علق لخزن اللحوم:ثانيًا: عوامل تت
عالي أثر ذلك سلبًا على نوعية اللحم وقصر من فترة حفظ اللحم. كما أن  االبتدائيكلما كان عدد الميكروبات األولي أو  -1

 تلوث اللحم بالميكروبات المحبة للبرودة يسبب اإلسراع في تلف اللحم كون أنه يحفظ في حرارة التبريد دائمًا.
زادت أمكانية تلف اللحوم وذلك ألن تقطيع اللحم يزيد من المساحة السطحية المعرضة للهواء كلما زادت عملية التقطيع  -2

الخارجي كما أن عملية التقطيع تعني مزج البكتريا مع أجزاء اللحم وتصبح بتماس مباشر مع محتويات اللحوم المالئمة 
 .لنمو وتكاثر البكتريا والتي تعجل من تعفنها

قلة الرطوبة بها تقلل من النموات الميكروبية فيه أو عليه وبالتالي تبعد عنه شبح التلف الجفاف السطحي لللحوم و  -3
 السريع وتطيل فن فترة حفظة

 درجة حرارة اللحم مهمة في إطالة فترة حفظه مع بعض اإلستثنائات كما في البكتريا المحبة للبرودة. -4
 األحياء المجهرية التي تسبب تلف اللحوم:

البكتريا بكثرة على سطح اللحم تظهر مواد لزجة ذات لون داكن أو براق، ففي لحم البقر تكثر هذه النموات في عضالت الرقبة عندما تنمو 
 عند المقطع من الرأس وفي مفاصل الحيوان األمامية وذلك بسبب الرطوبة الكافية لنمو البكتريا هناك.

وب بها والتي تظهر نتيجة لتعفن اللحوم ، غير أن المعروف من هذه الروائح هو لم يعرف بشكل قطعي أنواع الروائح والنكهات غير المرغ
على سطح اللحوم وحوالي نفس  2/ سم 106×100-50، غير أن المتفق عليه أنه عند تعفن اللحوم فان العد البكتيري يكون من  S2Hغاز 

تفرز الصبغات هي المسؤولة عن تعفن اللحوم وتغيير طعمها والتي ال  Pseudomonasهذا وتعد مجموعة بكتريا  العدد بالغرام الواحد.
أفراد  وقد تتعفن اللحوم الطرية بواسطة ورائحتها وقد تحدث بعض أنواع هذه المجموعة صبغات زرقاء أو حمراء على سطح اللحم المتعفن.

لعمال أثناء تداول اللحوم كما هو الحال أثناء نتيجة التلوث بأدوات وأجهزة المعمل أو من األغلفة أو من ا Lactobacillaccaeمن عائلة 
تغليف قطع اللحم واللحم المثروم.وقد يكون سبب تعفن اللحوم أحيانًا  ) وخاصة المصنعة منها ( بسبب نمو وتكاثر مجموعة بكتريا 

Achromobacter  وقد تفسد اللحوم المصنعة بسبب بكتريا .Microbacterum thermosphactum  الشكل ذات تجمعات  الكروية
  بسالسل قصيرة.

م ولفترة 4º-0) وذلك إلعطائها النكهة المرغوبة ( أثناء خزنها على حرارة  Agingأحيانًا قد تنمو األعفان على سطح اللحوم خالل تعتيقها و 
  Mucor , Cladosporium , Tharnnidiumأسبوع أو أسبوعين مثل 

 : لحومالذي قد يصيب ال أنواع التلف المايكروبي

 اللحوم الحمراء:

 (A رائحة ومواد لزجةoff- oder and slime 
 . Pseudomonasعالمات تلف اللحوم هي ظهور رائحة  يتبعها تكون مواد لزجة على السطح ، المسبب الرئيسي هو  أول

B التعفن والتتزنخ )Putrification & Rancidity 
و   NH3محللة البروتين الى    Proteaseيحدث التعفن نتيجة لنشاط االحياء المجهرية تحت ظروف الهوائية وانتاج انزيم 

H2S .أما التزنخ فيحدث نتيجة تحلل دهن اللحم الى  وغيرها من المركبات العفنةFatty acids   وGlycerol   فيعطي الرائحة
 .Pseudomonasالزنخة وفي كال الحالتين البكتيريا المسئولة هي 

                Discoloration  تغير لون اللحا  (C 
 تظهر بقع ملونة على سطح اللحم نتيجة لنشاط االحياء المجهرية التالية:
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D تحمض اللحم ) Meat souring 

( مثل بكتيريا القولون Mesophilesالحرارة )يحدث عند خزن اللحم في درجة حرارة الغرفة اذ تنشط البكتيريا وسطية  
(Coliform و )Lactobacillus  . هذه البكتيريا تؤكسد المواد السكرية في اللحم الى احماض عضوية 
 اللحم المفروم: 

تحتوي على اعداد كبيرة من االحياء المجهرية نتيجة تعرض مساحة سطحية اكبر منه الى التلوث حيث تسهم االت فرم  
اللحم في التلوث إضافة الى خلط األجزاء الملوثة مع غير الملوثة كذلك فان اضافة التوابل والخضروات الملوثة يضيف أعداد 

 . Lactobcillus, Micrococcus, Coliform,Streptococcus, Yeastاخرى من االحياء المجهرية مثل 
 تلفا من اللحوم الحمراء وذلك بسبب: أسرع األسماكتعتبر  : لحم السمك

 pH( ارتفاع 2( ارتفاع نسبة الرطوبة        1

 ( دهن السمك اسرع تاكسدا من دهن اللحم االحمر 4( ليونة االنسجة وتفككها      3

 والخياشيم واالحشاء على اعداد كبيرة من االحياء المجهرية التي تفسد السمك بعد موته بفترة وجيزة. ( احتوا الجلد و الحراشف5

 أرتفاع نسبة المساحة السطحية بالمقارنة مع حجم السمكة -6

 

 لحوم الدواجن 
 أجناسمثل  يضاأالمجهرية المتنوعة وعليه فان الفلورا الطبيعية متنوعة  باألحياءالبيئة التي تعيش فيها الدواجن مليئة  إن 

 . Staphylococcus, Streptococcus, E.coli, Pseudomonas, Clostridium, Lactobacillus, Salmonellaمن :
 علف وفضالت .المسببة للتسممات الغذائية ومصدرها الحقل وما يحويه من مياه و  Salmonellaهي  األنواعواخطر هذه 

 
 السيطرة على األحياء المجهرية المسببة لتلف اللحوم الطرية:

والتداول وذلك للحد من تلوث اللحوم من المحيط الخارجي  األهتمام بالنظافة أثناء عمليات الذبح والسلخ والتقطيع -1
 .كمحتويات كرش الحيوان أو ارضية المسلخ والمصنع والسكاكين

 يقلل من نمو البكتريا عليها ولذلك يكون من المفيد تجفيف سطح اللحوم أثناء خزنها.الجفاف السطحي لللحوم  -2
 اللحم طبيعيًا نحو التعادل مما يؤثر على سرعة نمو البكتريا في مثل هذه الظروف. pHمن المفيد عدم السماح لرفع  -3
 تبريد اللحوم مباشرة بعد الذبح في المسالخ. -4
 وة علة حفظ اللحوم في زيادة تقبل المستهلك لها:أستخدام طرق حفظ مختلفة تساعد عال -5
 التمليح: إذ يمكن استخدام المحاليل الملحية لحفظ اللحوم لفترات مختلفة. -أ

تدخن اللحوم لسببين: األول إلعطائها النكهة المرغوبة للمستهلك ، والثاني هو حفظ اللحوم عن طريق  التدخين : -ب
القضاء على الميكروبات من خالل الحرارة المستخدمة عالوة على احتواء الدخان على الفورمالديهايدات ) حامض 

 الفورميك ( والذي يمتلك قدرة تضاد تجاه الميكروبات.
تضاف التوابل لللحوم إلعطائها النكهة المرغوبة ، وتعتبر بعض التوابل مواد تمنع نمو أنواع من الميكروبات التوابل: فقد  -ت

 وتقضي عليها كالثوم والبصل والفلفل األسود والزنجبيل.
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ذلك و  مضادات الحياة : في الواليات المتحدة قد يسمح باستخدام بعض المضادات الحياتية خاصة في لحوم الدواجن واألسماك -ث
 , Chlortetracyclineألطالة فترة خزنها عن طريق اإلقالل من العدد الميكروبي في تلك اللحوم ومن هذه المضادات 

Oxytetracycline  

 :اإلنسان  وموتجاتها إلى اللحوم األمراض التي توتقل منلعض 
  ناتجة عن سموم كيميائية أو طبيعيةأمراض   -1

 المعادن الثقيلة“األثر التراكمي  الكيماويات ذات -أ
 .الكيماويات المستخدمة في الحفظ " النترات . -ب
 . التلوث بالمبيدات الحشرية بالصدفة أو اإلهمال  -ت
 . الفطرية المفرزة للسمومأنسجة الحيوانات نتيجة تغذية الحيوانات على أعالف ملوثة بالفطريات  تواجد سموم فطرية في  -ث

 :األمراض المشتركة بين الحيوان واإلنسان  -2
طريق تداول  الحيوان ويوجد احتمال انتقالها لإلنسان عن طريق االحتكاك المباشر بالحيوان أو عن هي أمراض تصيب

 .واستهالك منتجاته
 .السالمونيالالسل البقري،البروسيال  أمراض تنتقل عن طريق الجهاز الهضمي أساسًا مثل -أ

 . مثل للستيريا أمراض تنتقل عن طريق الجهاز الهضمي صدفة -ب
 .البروسيال، الحمى الفحمية حمى الوادي المتصدع ,مثل السل اللحوم أمراض تنتقل للعاملين في تجهيز -ت

 " نتيجة التلوث الخارجي " التسمم الغذائي ومنتجاتها اللحوم أمراض تنتقل عن طريق -3
 ةعدوى بكتيرية أو فيروسي -أ

 .سموم بكتيرية وفطرية -ب
هذه الميكروبات في أمعائه الغذائي ال تسبب أمراض للحيوان الذي يحمل  ومن ما يزيد من المشكلة أن كثير من ميكروبات التسمم

  Clostridiumوالكلوستريديا Yersinia مثال ذلك اليرسينيا إخراجه.في  ويفرزها بانتظام
 : اللحوم أمراض طفيلية تصيب اإلنسان عن طريق -4

 .الديدان الشريطية هالك لحوم غير مطهية جيدًا تحتوي على حويصالتعن طريق است :مثل الديدان الشريطية مباشرة -أ
 . مثل الحويصالت القنفذية والديدان الكبدية :غير مباشرة -ب

 :األمراض حديثة الظهور  -5
 : من قبل ومثال ذلك وهي مجموعة من األمراض لم تكن معلومة للبشرية

حاالت التسمم الغذائي الناتج عن ميكروبات اليرسينيا و الكمبيلوبكتر و  في بداية الثمانينات من القرن العشرين ظهرت وتعددت -أ
 . الليستيريا

 .المتصدع ظهور أمراض فيروسية لم يكن متعارف عليها من قبل مثل فيروس حمى الوادي -ب
مؤشرات قوية إلمكانية  وبعض بلدان العالم األخرى ووجود وأخيرًا انتشار مرض جنون البقر في القطعان اإلنجليزية واألوروبية -ت

 .لإلنسانانتقاله 
 :وموتجاتها اللحوم الحد من األمراض التي توتقل إلى اإلنسان عن طريق طرق 

يجب  كما. من الحيوان إلى اإلنساناألمراض التي تنتقل  من األمراض خاصة إذ يجب أن تكون الحيوانات: أواًل : حيوانات الذبح
 . حظائر المجزر الحيوان قبل الذبح . بدًا من المزرعة مرورًا بطرق النقل إلى إراحة الحيوانات في االهتمام بطرق التعامل مع

يقي  األهمية حيث أن استبعاد الحيوان المريض وعدم دخوله إلى المجزر وهذا الفحص بالغ: ثانيًا : فحص الحيوان قبل الذبح
والخطيرة والتي قد ال يكون لها  اإلصابة ويحمي المجزر من التلوث ، باإلضافة إلى اكتشاف كثير من األمراض الهامة العاملين من

 . عالمات واضحة في الذبيحة
ازة ما اإلصابات المختلفة وإج ويتم على أساس علمي وبواسطة طبيب بيطري مدرب للوقوف على: الحيوان بعد الذبح ثالثًا : فحص
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 . هو صالح لالستهالك اآلدمي
أن أي خطأ في أي خطوة من  الحد من جميع مصادر التلوث المختلفة ، حيث: الفنية لجميع األنشطة داخل المسلخ رابعًا : الرقابة

 . اللحوم تلوث خطوات إعداد الحيوان قد يؤدي إلى
 : خامسًا : الرقابة الصحية على جميع العاملين في المجزر

 . لحومال فرض البرامج التثقيفية التي تؤدي إلى رفع مستوى تعاملهم مع وذلك مع
 . غرف تبريد نظيفة مصممة ومجهزة لذلك يجب تبريد الذبائح مباشرة بعد الذبح في: سادسًا : تبريد الذبائح

 .رهامجهزة لذلك بحيث يمكن تنظيفها وتطهي في عربات مبردة اللحوم يجب أن يتم نقل: سابعًا : النقل
 . بحيث ال يتم عرض أي ذبائح أو لحوم خارج الثالجات اً تكون مصممة ومجهزة ت جيد يجب أن: اللحوم ثامنًا : أماكن بيع

 .تاسعًا : اإلرشاد الجماهيري بعدم الذبح خارج المسالخ
نظام معتمد وفي  يجب على هذه المصانع أن تتبع االشتراطات الصحية وذلك عن طريق: والدواجن اللحوم مصانع منتجات : عاشراً 

 . والدواجن . وذلك لضمان منتج آمن وجيد اللحوم منتجات كثير من البالد المتقدمة يفرض نظام الهاسب إجباريًا على جميع مصانع
 يجب أن يكون هناك تعاون  ومنتجاتها . ولتحقيق هذا النظام اللحوم لضمان سالمة ويتضح مما سبق أنه يجب وضع نظام فعال

 الذبح وفاحصي ومصنعي اللحوم فعلي بين مربي حيوانات
 ويمكن تقسيا األمراض التي توتقل عن طريق اللحوم إلى اإلنسان حسب مسبباتها إلى مايلي :

 األمراض الجرثومية:أواًل: 
 Tuber Cullosisأمراض السل :  -1

اإلنسان والحيوانات الثديية والدجاج ،يتميز بعمليات التهاب نوعية وبتشكل درنات مرض معد مزمن نادرًا ما يكون حاد ، يصيب 
 وخراجات في مناطق مختلفة من الجسم وبأعراض تنفسية وسعال .

 العامل المسبب:
عصيات السل مستقيمة أو منحنية قلياًل ، غير متحركة ،  وهي tuberculossis  Mycobacteriumبكتريا  يسبب هذا المرض

ل درجة تتحم ابية الغرام ، هوائية مجبرة ، مقاومة للحموض والكحول ، تقتلها األشعة فوق البنفسجية خالل عدة ساعات والإيج
 :م( لربع ساعة ، بطيئة النمو لها عدة أنواع65ºالحرارة )

 النوع البشري ب: النوع البقري ج : النوع الطيري د: النوع القارضي . -أ
 نسلين.التتأثر بالبلكنها الستربتومايسين و المضاد الحيوي ًا مجعدًا ...وتتأثر عصيات السل بيكون النوع البشري سميك

 طريق انتقال المرض إلى اإلنسان :
 اإلبتالع : عن طريق شرب الحليب الخام أو استهالك منتجات األلبان الملوثة أو عن طريق تناول لحوم الحيوانات المصابة -1

 بالسل قبل طبخها جيدًا .
 االستنشاق : وتظهر فيه اإلصابة على شكل سل رئوي. -2
 عن طريق الجلد : يخدث ذلك نتيجة تلوث الجروح المرئية وغير المرئية بعصيات السل . -3

 قابلية العدوى:
 ان لإلصابة بعصيات السل نذكر منهاساإلن قابليةهناك عوامل عدة تزيد أو تقلل من 

 ( عام فنادرًا ما15-5ل أكثر قابلية لإلصابة وخاصة قبل بلوغهم العامين أما بين عمر )العمر و الجنس : يعد صغار األطفا -1
( عام كما لوحظ أن نسبة الوفيات بين اإلناث هي ضعف 40-20تالحظ اإلصابة والنسبة المرتفعة من الوفيات تحدث بين عمر )

 نسبة الوفيات بين الذكور .
األصفر لديهم قابلية لإلصابة بالسل أكثر ووجد اليهود األصلين من أكثر المجموعات الساللة : إن البشر من العرق األسود و  -2

 مقاومة للسل .
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 ، الحالة االقتصادية يعرف مرض السل عمومًا بأنه مرض الفقراء فحيث وجد الفقر تواجدت األسباب المهيئة لإلصابة )ازدحام -3
 دية ( .نقص وسوء تغذية ، التهوية السيئة ، ضعف المناعة الجس

ذرات معدنية أ، ذرات رملية بها سيلكون مع الهواء والغبار تكون لديهم قابلية  الستنشاقالمهنة : إن األفراد الذين يتعرضون  -4
أكثر لإلصابة باإلضافة إلى أ، البيطريين والبشريين والممرضات وطلبة الطب والطب البيطري والمخترعين يتعرضون لخطر 

 وكذلك أصحاب المهن التي تتعلق بتربية الحيوان وإنتاجه . اإلصابة أكثر من غيرهم
 لسيتروئيد .بعقار ا ون يتعالج الذينالحالة الفيزيولوجية : يعد مرضى السكري ومدمنو الكحول أكثر عرضة لإلصابة بالمرض و  -5

 فترة الحضانة :
 ( أسابيع وقد تصل إلى عدة سنوات .6-4)وهي الفترة بين دخول العامل المسبب وظهور األعراض المبدئية وهي تتراوح بين

 األشكال السريرية للمرض :
 تختلف أشكال العدوى األولية باختالف طرق دخول العامل المسبب إلى جسم اإلنسان .

السل الرئوي : تظهر اآلفة في الرئتين وعقدها البلغمية وتظهر األعراض على شكل سعال وتقشع وحمى ونقص في الوزن  -1
 ليل وأالم في الصدر ونفص الدم في الرئة .وتعرض في ال

ًا وفي يصاحب ذلك تضخم في العقد البلغمية العنقية والتهاب –السل خارج الرئتين : قد تكون اآلفة األولية في الفم أو اللوزتين  -2
وغيرها  ين والمبايضحال وصول العصيات إلى مجرى الدم ستؤدي إلى إصابة الرئتين والكبد والطحال والعظام والسحايا والخصيت

 من األعضاء مثل المفاصل واألمعاء والحنجرة وعند إصابة األمعاء تترافق بالتهاب العقد البلغمية المساريقية .
 السل الجلدي : على شكل تقرحات في الجلد في مكان دخول السل تترافق بتشكل عقد ذات لون بني مصفر . -3

 طرق الوقاية من المرض وعالجه :
 الناس صحيًا وشرح خطورة المرض وطرق انتشاره وطرق السيطرة عليه .توعية  -1
 فحص المخالطين والمشتبهين باستخدام األشعة السينية . -2
 استئصال داء السل بين الحيوانات والطيور بإجراء اختبار السلين وعزل الحيوانات المصابة والتخلص منها صحيًا . -3
 كه .تعقيم وبسترة الحليب قبل استهال -4
 ( الذي يعطي مناعة كافية .B.C.Gاستخدام لقاح السل المضاعف ) -5
 تسجيل حاالت اإلصابة وإبالغ السلطات عنها. -6
 يعالج المصاب بالسل على النحو التالي : -7
امبيسين للعصيات داخل وخارج الخلية مثل االيزرنيازيد والريف قاتلينلمكثفة اليومية طيلة شهر كامل باستخدام عقارين ا معالجةلابدأ ت

إلى المعالجة المتقطعة باستخدام الدوائين السابقين مرتين أسبوعيًا على مدى ثمانية أشهر وبذلك تكون المعالجة  االنتقالثم يتم 
 /أشهر.9الكلية /

 MRUCELLOSIS (infectious abortion) :البروسيال )اإلجهاض المعدي(ثانياً 
مرض معدي يصيب اإلنسان والحيوانات الثديية يتميز بالتهاب األعضاء التناسلية واألغشية الجنينية ،إجهاض .عدم إخصاب أو 

 العقم آفات تتوضع في أنسجة الجسم المختلفة .
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 العامل المسبب:يسبب المرض عترات مختلفة من البروسيال وتضم األنواع التالية :
 B.abortusالبروسيال المجهضة  -
 B. melitensisالبروسيال الماعزية/ المالطية  -
 B. suisالبروسيال الخوزيرية  -
 B. canisالبروسيال الكلبية  -
 B.ovisالبروسيال الغومية  -
 B.neotomacالبروسيال الفأرية  -

لبة اتحركة  سغير م مكونة للسبورات،سالسل قصيرة غير وهي جراثيم مكورة أو عصيات قصيرة أو منفردة وأحيانًا تكون على شكل 
وهي هوائية تحتاج  Eو  1المصل والجلوكوز والفيتامينات كفيتامين ب –إليه مواد مثل  فخاصة مضا بيئةالغرام ...تحتاج إلى 

م( ودرجة الحموضة 537ودرجة الحرارة المثلى لنموها هي ) co2( من  %10- %5عند عزلها للمرة األولى إلى جو حاو على )
7.4-6.6=pH . 

 مصادر العدوى لإلنسان :
 الحليب الخام والسيما ألبان األبقار واألغنام والماعز المصابة ومنتجاتها. -1
 األجنة المجهضة( . –إفرازات المهبل  -روث -بول –إفرازات وأنسجة الحيوانات المصابة مثل) دم  -2

 ق انتقال العدوى لإلنسان :طر
 االبتالع : -1
 شرب الحليب الخام المستخلص من حيوانات مصابة واستهالك منتجاته . -
 طحال . واستهالك لحوم الحيوانات المصابة وأحشائها والسيما كبد  -
 تناول الخضراوات الطازجة الملوثة بافرازات الحيوانات المصابة -
 مخاطية :من خالل الجلد واألغشية ال -2
 التماس المباشر و غير المباشر مع الحيوانات المصابة . -
 روث( –بوب  –مشائم  –تداول المواد الحيوانية العائدة لحيوانات مصابة )أجنة مجهضة  -
 العدوى عن طريق الهواء بعد استنشاق هواء ملوث بجراثيم البروسيال ز -

عدوى عرضيًل من مستنبتات ومزارع جراثيم البروسيال أو نتيجة التداول غير الحذر للمواد غالبًا مايتعرض العاملون في المخابر لإلصابة بال
 الملوثة .

 انتقال المرض من إنسان مصاب إلى إنسان سليم . -3
 االستعداد لتقبل المرض :

 تتأثر اإلصابة بالبروسيال بعدة عوامل قد تزيد أو نقص من فوعى المرض نذكر منها :
( سنة ومعظم الحاالت 40-6إن معظم حاالت اإلصابة وجدت في أشخاص تتراوح أعمارهم بين )العمر والجنس :  -1

 حصلت بين الذكور ومرد إلى أن معظم العاملين في المخابر والزارع ومعامل األلبان هم من المذكور .
 المهنة تزداد اإلصابة في المهن التي تزداد فيها فرصة وجود المسبب المرضي )مسالخ( -2
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اختالف فصول السنة : تكثر اإلصابة بين الناس بين فصلي الربيع والصيف وهما فصال الوالدات عند الحيوانات  -3
 باإلضافة إلى ارتفاع الحرارة مع كثرة األتربة والغبار حيث تكون وسط مالئم النتشار العدوى بالبروسيال

 أعراض المرض عود اإلنسان :
تطول إلى عدة شهور ويعتمد طوب أو قصر فتؤة الحضانة على طريقة دخول الجراثيم المسببة / ايام وقد 5-3الحضانة بين / تتراوح

 / يوم .30-14للمرض وعلى نوعيتها وعلى الكمية الداخلة إلى جسم اإلنسان المصاب ولكنها عادة تكون بين /
زيرية شد من البروسيال المجهضة والخنليس لمرض البروسيال أعراض واحدة في سجل الحاالت وتكون أعراض البروسيال المالطية أ

وتملك البروسيال الخنزيرية قابلية لتمركز في أماكن معينة حيث يحصل تنكرز وتقيح موضعي كما تملك البروسيال الكلبية قدرة 
 بسية على غزو األنسان .

 وتظهر األعراض المرضية بصورة عامة باألشكال التالية :
 ذه الحالة أية أعراض سريرية أخرى .تصاحب ه:فرط الحساسية الجلدية  -1
ألم في المفاصل وعظام القدم وخاصة في الحاالت الحادة وقد يصاب العمود الفقري بخراجات حول الفقرات وبينها تظهر في  -2

 األطوار المزمنة وتشخص دائمًا على أنها حاالت دسك أو إصابة عصبية أو آلية .
األعراض بشكل مفاجئ على شكل حمى وصداع وتعرق غزير خاصة في الليل وتكون  في الحاالت الحادة وفوق الحادة تظهر -3

رائحة العرق كريهة ويشعر المريض بألم في الصدر وعضالت الجسم وضعف وإعياء شديدين ونقص في الوزن وقلة شهية وحمى 
 متموجة على فترات منتظمة .

ة والخصية والتهاب الثدي وقد سجلت حاالت قليلة مصل فيها من مضاعفات الشكل الحاد التهاب المفاصل والتهاب المرار  -4
 إجهاض عند النساء الحوامل .

 .صبح مزمنًا ويترافق مع ضعف عقلي( سنة في25يمكن أن يبقى في اإلنسان سنين عديدة تستمر حتى )إذا لم يعالج المرض ف -5
 

 الوقاية والعالج :
 وشرح خطورة المرض وطرق انتقاله .توعية كل من له عالقة بالحيوانات ومنتجاتها  -1
 غلي الحليب أو بسترته حتى درجة كافية لقتل جراثيم البروسيال . -2
 طبخ اللحوم جيدًا قبل استهالكها وخاصة المأخوذة من حيوانات مصابة . -3
 ات .واناإلسراع في معالجة الجروح التي تحصل في أيدي العاملين في المزارع وتضميدها قبل االختالط بالحي -4
األخذ باإلجراءات الصحية عند معالجة الحيوانات المصابة والحذر عند تداول اللقاحات الحية المضعفة في المخابر  -5

 واتخاذ التعليمات الوقائية .
( تحت الجلد BA-19ينصح أصحاب المهن الذين يتعرضون لإلصابة بشكل دام بأخذ اللقاح المأخوذ من الذرية ) -6

 ( مليون من الجراثيم600-400بجرعة )
/ أسابيع 4-3معالجة األشخاص المصابين بجرع من الستربتومايسين والتتراسكلين والسلفاميدات على أن يستمر من / -7

 األقل . على
 

 Splenic Fever Anthrax , Fiver Charbonneuse الجمرة الخبيثة ثالثًا:
الطحال و ارتشاحات مصلية دموية تحت الجلد و نفوق مفاجئ مع مرض معد حموي انتانمي حاد يصيب الثديات و يتميز بتضخم 

 خروج دم أسود قطراني من الفتحات الطبيعية للجثة.
 Bacillus anthracis عصيات الجمرة العامل المسبب:



 أحياء األغذية المجهرية               أ.م.د. علي أمين ياسين-المرحلة الثالثة -قسم علوم األغذية –جامعة األنبار كلية الزراعة 

81 
 

 الخواص الشكلية و التلويوية:
عرضا، و هي تشبه أنبوبة قطع  (ميكرومتر1.5-1(ميكرو متر طوال و)8-4عصيات إيجابية الغرام كبيرة الحجم و مستقيمة)

طرفاها بزاوية قائمة غير متحركة تنتظم على شكل سالالت في المحضرات من المزارع الجرثومية و على شكل إفراديا و ثنائي أو 
( عصيات في المحضرات من الدم متبوغة و األبواغ إهليليجية الشكل، وتتوضع بشكل مركزي وال 3-2على شكل سالسل قصيرة )

 قطرها قطر العصية. واألبواغ ال تتشكل داخل الجسم و إنما باحتكاك العصيات بالهواء.يتعدى 
 الخواص المزرعية:

لمغذي تنمو على األغار ا عصيات هوائية مجبرة تنمو على جميع البيئات العادية و احتكاكها بالهواء يؤدي إلى تبوغها بغزارة.
(سم أو أكثر جافة محرشفة مسطحة ،و تظهر المستعمرات تحت الساحة 1إلى )مستعمرات محببة رمادية صفراء كبيرة يصل قطرها 

المجهرية على شكل بروزات متوازنة .على األغار الدموي تنمو المستعمرات بكثافة و غزارة كبيرة معطية مناطق اخضرار حول 
شعب عطية قناة نمو رمادية بيضاء اللون يتالمستعمرات دون تحلل الدم.على بيئة الجالتين القائم تنمو العصيات مميعة الهالم و م

عنها خيوط طويلة على الطرفين وخاصة بالقرب من السطح لتصبح على شكل خيوط تقصر كلما ابتعدت عن سطح البيئة بحيث 
 تعطي بعد عدة أيام شكل شجرة الصنوبر المقلوبة.

 طرق انتقال المرض:
 الخبيثة و خصوصا تناول لحوم مصابة بالمرض.تناول منتجات حيوانية ملوثة بأبواغ الجمرة  -1

 سير المرض في الحيوانات على ثالث أشكال:
و يكون على شكل سكتة دماغيةيسبقها ارتفاع في درجة الحرارة.ثم سقوط الحيوان و خروج سائل دموي رغوي  شكل فوق حاد:-أ

 من الفم و األنفو الشرج و يموت الحيوان فورًا.
 لالدم. زارتفاع درجة الحرارة و زيادة في النبض و التنفس ووهن عام واصطباغ البول والبرام دموي و تمثل بتسمي شكل حاد: -ب
 يشبه الحاد لكن يستمر لفترة طويلة. شكل تحت حاد:-ج

 أشكال المرض و أعراضه:
 فترة الحضانة ال تزيد عن يومين

 من حاالت اإلصابة.%98و تشكل حوالي  الجمرة الجلدية:-1
 رئوية:تحدث نتيجة استنشاق الهواء الملوث باألبواغ.الجمرة ال-2
الجمرة المعوية:تحدث نتيجة ابتالع مواد أو أطعمة ملوثة بأبواغ الجمرة الخبيثة و ال سيما اللحوم النيئة أو المطبوخة بشكل -3

 غير جيد والمأخوذ من حيوانات كانت مصابة بالجمرة عند ذبحها.
 طرق الوقاية:

 والعالج و التخلص الصحي من جثث الحيوانات النافقة. التحصين و العزل -1
 عدم فتح جثث الحيوانات المشتبه بها و المصابة.-2
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 Clostridium botulinum )عصياا التسما الوقانقي( المطثياا الوشيقية رالعًا:
المطثية الوشيقية تنتشر هذه العصيات بشكل واسع في الطبيعة و خاصة في اللحوم و التسمم  عصيات  :العامل المسبب

 الذي تسببه يكون بسبب ذيفاناتها )سمومها( التي تطرحها وليس بسبب العدوى الجرثومية.

-0.9رضهاميكرومتر وع 6-4عصيات إيجابية الغرام أطرافها مدورة طول العصية الخواص الشكلية و التلويوية :    
)نهائية و  Aميكرومتر، تتوضع بشكل إفرادي أو ثنائي، متبوغة و األبواغ بيضاوية الشكل تحت نهائية ما عدا النوع1.2

 أضخم من قطر العصية( وهي متحركة.
ال هوائية محكمة تنمو بسهولة على المنابت العادية منها منبت مرق اللحم المطبوخ لروبرتسون و على  الخواص المزرعية:

المنابت السائلة الحاوية على خالصة الكبد حيث تنمو مستعمرات معكرة الوسط بشكل بسيط مسببة اسوداد قطع الكبد و 
يوم مع إنطالق غازات ، على منبت األجار المدمى بدم الحصان تنمو مستعمرات ناعمة كبيرة رمادية شبه  2-1اللحمة بعد

 كاملشفافة ذات أطراف متعرجة و ذات تحليل دموي غير 
مرض تسممي غذائي أو تسممي علفي يصيب الحيوانات الثدية يحدث نتيجة تناول طعام ملوث بسم المطثية  تعريف المرض:

 الوشيقية أو بذيراتها يتميز بعدم القدرة على التحكم العضلي و شلل األعصاب المحركة.
ات ة التي تتوفر فيها الشروط الالهوائية مثل معلبينتقل المرض إلى اإلنسان عبر المواد الملوث طرق انتقال العامل المسبب:

الخضار و الفواكه و النقانق و اللحوم المحفوظة حيث خالل فترة حضانة األبواغ في الوسط الالهوائي يتحول إلى الشكل 
هم 80ارة ر و التي لها القدرة على مقاومة العصارة المعوية و المعدية و لكنها تتلف في درجة ح سمومهاالجرثومي ثم تفرز 

 دقيقة. 30خالل 
 أعراض المرض على اإلنسان :

عطش و ضعف عصبي شديد استقرار درجة الحرارة وأحيانًا يالحظ على المصاب إسهال شديد و قيء، وتكون نسبة  -1
 .%70-60الوفيات مرتفعة تصل إلى 

 مزدوجة  ى التكيف بنظره و تغدو رؤيتهتبرز مقلة العين إلى الخارج و يسترخي الجفن العلوي و يفقد المصاب القدرة عل -2

و يالحظ صعوبة في البلع و النطق و تحصل الوفاة بسبب شلل عضالت الرئتين أو اإلخفاق في عضلة القلب و تحدث 
 من ظهور األعراض. أيام 8-4 خالل

 طرق الوقاية:
التركيز الملحي فيها أو زيادة حموضتها  دقيقة أو زيادة 20م لمدة 121ºتعريض المواد الغذائية المراد حفظها لدرجة حرارة-1

 قبل حفظها.
 عدم تذوق المواد المحفوظة و التي تبدو عليها عالمات التفسخ أو تنبعث منها رائحة غريبة ويجب إتالفها فورًا.-2
 .تإن وجد السمومغلي الطعام مدة بسيطة قبل إستهالكه و هذا كافي إلتالف -3
 م لمنع الجراثيم من النمو.10ْارة أقل من حفظ المواد الغذائية في درجة حر -4

 
 Listeriosis داء الليستريا / مرض الدوران خامسًا:

مرض معد حاد فردي يصيب الثديات والطيور واألسماك واإلنسان ويتصف بأعراض تسمم دموي جرثومي والتهاب سحاني 
 دماغي وإجهاض في اإلناث الحوامل.
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 monocytogens  Listeria عصيات الليستريا العامل المسبب :
م( غير 537م( وتفقد الحركة بدرجة )522جراثيم الليستريا وحيدة النواة هي عصيات قصيرة إيجابية الغرام متحركة بدرجة ) 

متبذرة غير متحفظة والتفرز سمومًا خارجية تضم حسب المستضد البدني والهدبي ستة عشر نوعًا مصليًا وأكثرها انتشارًا هو 
( تنمو على المنابت السائلة مشكلة طبقة راسبة من العكر على المنابت الصلبة كمنبت األجر المغذي -b -1/2 a/4النوع )

م( 560وتشكل مستعمرات شفافة بدون لون على اآلجار المدمم بلون رمادي ضعيفة المقاومة للحرارة حيث تموت بدرجة )
/ شهرًا وفي البراز الجاف والتربة الجافة 16لبراز حتى // شهرًا وفي ا11خالل دقيقة وتعيش في التربة الرطبة حتى /

 / يومًا .300( أسبوعًا وفي المخابر حتى /26-6حتىسنتين كما تبقى في العلف والمعالف من )
 

 طرق انتقال العدوى لإلنسان :
ليمة لمباشرة بالحيوانات السالمخالطة والتماس المباشر : بالحيوانات المريضة واألجنة المجهضة والمشائم ونتيجة العالقة ا -1

 ظاهريًا أو حاملة للعدوى .
  االبتالع : -2
 تناول لحوم الحيوانات المصابة التي تذبح وهي في حالة انتان دموي  -
 تناول حليب الحيوانات الطازج أو غير المعقم المأخوذ من حيوانات مصابة بالنتان . -
 تناول بيض ملوث مأخوذ من دجاج مصاب . -
 تنشاق : وذلك باستنشاق الهواء أو الغبار الملوث بجراثيم الليستريا التي تأتي من روث الحيوانات المصابة بعد جفافها .اإلس -3
الرحم ينتقل المرض من األم إلى الجنين عن طريق المشيمة وقد ينتقل عن طريق االتصال الجنسي وقد لوحظ أن تعاطي  -4

المرض وكذلك اإلصابة بداء السكري باإلضافة إلى أن المعالجة بالسيتروئيدات  الكحول يعد من العوامل التي تمهد لظهور
 ومضادات االستقالب يمهد لظهور المرض عند حاملي هذه الجراثيم .

 أعراض المرض لدى اإلنسان :
 إن فترة الحضانة لدى اإلنسان غير معروفة وتظهر األعراض على النحو التالي :

عصبي المركزي ويؤدي إلى التهاب الدماغ والسحايا في المواليد الحديثة وفي من كان فوق يصيب هذا المرض الجهاز ال -
سن األربعين وتكون األعراض فجائية على شكل صداع حاد ودوار في الرأس ورطود في المخ ونوعك عام وتصلب في الرقبة 

 والظهر وقيء وحول في العين واختالل التوازن .
رض الدوران قد يكون سببًا في حدوث حالة إجهاض متكرر لدى النساء الحوامل باإلضافة إلى أن م 1960بين العالم عام  -

التهاب السحايا في المواليد الحديثة وقد يؤدي إلى موت المواليد بعد الوالدة بأسبوع تقريبًا ويالحظ بؤر تنكرزية على الجنين 
 المجهض خاصة في الكبد والطحال وفي الرئة والعقد البلغمية .

 قد يحدث التهاب في الرئة وتشكل خراريج لدى اإلنسان المصاب . -
سجلت بعض اإلصابات الجلدية في اإلنسان على هيئة طفح جلدي بثري على ذراعي طبيب بيطري كان يقوم بعملية توليد  -

عدة الجنين ومن أمعاء ومبقرة في حالة اجهاض وقد عزلت جراثيم الليستريا من البثرات الموجودة على ذراعي الطبيب البيطري 
 المجهض.

 طرق السيطرة على المرض لدى اإلنسان :
مكافحة المرض لدى الحيوانات عن طريق اإلتالف الصحي لنواتج اإلجهاض والطهي الجيد للحوم وعزل الحيوانات  -1

 المصابة وعالجها .
 بسترة الحليب وتعقيمه. -2
يجب على العاملين في الحقل البيطري والذين يخالطون الحيوانات أم يتداولون منتجات حيوانية ان يأخذوا جانب الحذر  -3
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 ويتبعون اإلجراءات الوقائية التي تحميهم من اإلصابة بالعدوى .
 اد الملوثة في المزارعتوعية النساء الحوامل بخطورة المرض وطرق انتقاله وتقديم النصح لهن على عدم مالمسة المو  -4

 والسيما التي يستوطن بها المرض .
 ( دقائق .6تقل عن ) في المداجن يجب إعدام جميع الطيور المصابة وغلي البيض لمدة ال وبائياً  عند وجود المرض -5
 يثومايسين .ر يعالج اإلنسان المصاب بالتتراسكلين لمدة كافية ولكونه يلون األسنان باللون األصفر فقط يستبدل باال -6
 Salmonellosis paratyphold السالمونيال )نظير التفوئيد( سادسًا:

مرض معدي يصيب جميع الحيوانات والطيور والزواحف واإلنسان يتميز بالتهابات معوية وإسهال وأعراض عامة يسببه نوع واحد 
 ال العام وقد يصل إلى ذروته خالل الصيف .أو أكثر من أنواع السالمونيالت التي تنتمي إلى جنس السالمونيال وتنتشر طو 

 العامل المسبب :
 جراثيم السالمونيالت :

 تعتبر السالمونيالت ممرضات معوية نموذجية تصيب اإلنسان وأنواعًا عديدة من الحيوانات و الطيور نذكر منها :
نوعيتان لإلنسان  -S.A-و S.Cوتعتبر  - C–السالمونيلة  – A –السالمونيلة نظيرة التيفية  -S.typhiالسالمونيال التيفية  -1

 ونادرًا ماتصيب الحيوانات .
 السالمونيالت التي تأقلمت على إحداث إصابات نوعية في الحيوانات والطيور التي تنتقل أحيانًا إلى اإلنسان مثل : -2
 S. abortuseyuiالسالمونيلة المجهضة للخيل  -
 S. abortusovis   لغنمالسالمونيلة المجهضة ل -
 S. dublin  السالمونيلة دبلن -
  S.gallinarumالسالمونيلة غالنياروم  -
  S. pullorumالسالمونيلة بللوروم  -
األنماط المصلية األخرى للسالمونيالت والتي تصيب أنواع كثيرة من الحيوانات بواسطة أسواط محيطة عدا السالمونيال  -3

مرات التي تشكل مستع المخاطية أحيانًا محفظة ) العتربللوروم وغانياروم فهي غير متحركة التشكل محفظة وتشكل بعض 
يتطلب معظم أنواعها إضافة  م( وال37ºجيدًا على المنابت العادية في الدرجة )الهوائية مخيرة تنمو سبورات مخاطية( ال تكون 

 مصل أو دم إلى المنبت .
 طرق انتقال العدوى إلى اإلنسان : 

 في كافة أشكال الغصابة بالسالمونيال تدخل الجراثيم عن طريق الفم بالطرق التالية :
 أو المخزن في أواني غسلت بماء ملوث بالسالمونيله .استهالك الحليب الخام المأخوذ من حيوانات مصابة  -1
استهالك األطعمة الملوثة مثل لحوم الدواجن والبيض ولحوم الحيوانات األخرى كاألبقار و األغنام و الخنازير غير  -2

 المطبوخة جيدًا قبل استهالكها .
تنقية ص من فضالتها بشكل صحيح أو التقوم بقد ينتقل المرض منا لمياه الملوثة ويحصل ذلك في األقطار التي التتخل -3

 مياه الشرب جيدًا .
 أشكال اإلصالة لدى اإلنسان :

 ديله دون أن تظهر عليه أعراض أو قوهو السائد وفي هذا الشكل يفرز المصاب جراثيم السلمون الشكل الحامل المؤقت : -1
و  األغذيةل قشكل الحامل المؤقت لدى العاملين في حتجلب انتباه الطبيب المعالج ويتواجد  تظهر عليه أعراض خفيفة ال

 المسالخ ومعامل تصنيع 
 شكل التسمم الغذائي ) التهاب المعدة واألمعاء( -2

( ساعة وفق الفترة وكمية الجراثيم الداخلة وضراوتها وكذلك وفق مناعة 27-7تتراوح فترة الحضانة في هذا الشكل بين) 
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وي وحالته الصحية ومناعته الطبيعية ويشكو المريض في هذه الحالة من صداع ومغص المضيف التي يتحكم فيها عمر الث
أعمارهم  نشديد وتوعك وقيء وآالم بطنية وارتفاع طفيف في درجة الحرارة ويكون هذا الشكل حادًا في األطفال الرضع و الذي

 ( عام .60تزيد عن )
 شكل الحمى المعوية :-3

ألمعاء الدقيقة وتدخل من خاللها إلى األوعية البلغمية ثم تهاجر من خالل القناة الصدرية إلى هذه الحالة تصل الجراثيم إلى ا
الدورة الدميوة ثم تنتشر في كثير من األعضاء ومنها األمعاء وتتميز الحمى المعوية بالحمى المستمرة وتضم الطحال وطفح 

 لشديد يظهر بعد ذلك عند حصول تقرح في األمعاء .على شكل بقع وردية وصداع وإمساك شائع الحدوث ولكن اإلسهال ا
 الشكل شبيه االنتان الدموي : -4

تسببه المكورات القيحية ويالحظ ارتفاع درج الحرارة على شكل متقطع وينتشر العامل المسبب في الجسم ثم يميل إلى تشكيل 
 التهاب الشغاف في المضيف الضعيفبؤر متقيحة وخراجات والتهاب السحايا والتهاب العظم والنقي وذات الرئة و 

 الوقاية والتحكا لالمرض لدى اإلنسان :
 التحكم بالحاالت المرضية في حيوانات المزرعة والحيوانات األهلية والطيور والمداجن واماكن إنتاج البيض . -1
 دة واألسمدة ومساحيق العظام ومنتجاتضرورة إنتاج المواد الغذائية الخالية من السالمونيال ومراقبة المواد الغذائية المستور  -2

 البيض وغيرها .
 على ربات البيوت والعاملين في تصنيع األغذية أن يطبقوا إجراءات الصحة الشخيصة المعاملة الجيدة للطبخ . -3
 التأكيد على نظافة البيئة واألواني واألدوات المستعملة في تحضير األغذية . -4
 لطعامتحضير األطعمة أو تناول ا ملون مع الحيوانات األهلية أن يغسلوا أيديهم بعناية قبليجب على األشخاص الذين يتعا -5
 يجب غلي الحليب أو بسترته قبل استهالكه . -6
يجب عدم السماح بدخول الحيوانات األهلية األليفة )الكالب والقطط( إلى المنازل قبل التأكد من خلوها من األمراض  -7

 وخاصة السالمونيال.
 يجب االهتمام والعناية بنظافة بمياه الشرب والخضار واألطعمة التي تؤكل نيئة . -8

 سالعًا:التهاب الحلق االنتاني :
 مرض يؤدي إلى التهاب حاد في اللوزتين والبلعوم ويكون بشكل وخيم غير عادي ويحصل على شكل وباء .

غرام تأخذ وهي بكتريا كروية موجبة لصبغة  Strptococcus pyogenes  المكورات السبحية العقدية المقيحة المسبب :
رات من القيح أو في المحض وخاصةالصبغة بشكل جيد بحيث تتلون بالبنفسجي الغامق تنتظم على شكل سالسل مختلفة الطول 

يرة تنمو على مخمحفظة من المستعمرات الفتية الهوائية غير أنها تكون  مكونة للسبوراتالمنابت السائلة ، غير متحركة ، غير 
المنابت العادية ولكن النمو يكون أفضل على اآلجار المدمم أ، المصلي حيث تنمو معطية مستعمرات صغيرة شبه شفافة ، ناعمة 

ي ب، مقعرة ، وتعطي تحلل دموي كاملة وواسعة أما في منبت الشوربة المغذية المصلية فتنمو المستعمرات معكرة الوسط بشكل ُحبي
 .مسحوقي القوام  ومعطية راسباً 

 مصدر العدوى :
 أنف وبلعوم اإلنسان المصاب بإصابة حادة . -1
 اإلنسان الحامل لهذه الجراثيم . -2
 اإلنسان في فترة النقاهة . -3

 يصيب هذا المرض األشخاص من استهالك الحليب والمشروبات األخرى الملوثة .
قيء عند األطفال خاصة واحتقان شديد في الغشاء المخاطي لسطح الو  غثيانو ال صداعو  قشعريريةتتراوح بين  األعراض :

 الحلق والبلعوم مع تورم في الحلق وصعوية في البلع كما يالحظ وجود ارتشاح أبيض مصفر أو أبيض سنجابي .
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 طريقة الوقاية والتحكا لالمرض:
 تحديد طريقة حصول العدوى وانتقال المسبب. -
 والبلعوم الخارجة من األشخاص المصابين .إتالف إفرازات األنف  -
 تعقيم الحليب ومشتقاته تعقيم جيدًا . -
 استبعاد حليب الحيوانات المصابة وعدم استهالكه حتى يتم التأكد من شفاء الحيوان المصاب وخلوه من العامل المسبب. -
 لحليب ومشتقاته .منع األشخاص المرضى من حلب الحيوانات واستبعادهم عن المهنة المتعلقة با -
 عزل الشخص المريض خالل فترة اإلصابة الحادة من المرض وخال فترة النقاهة . -

 
 الحمى القرمزية : ثاموًا:

 مرض سار حاد يتميز ببداية مفاجئة وقرحة في الحلق مع قيء وصداع وطفح جلدي ينتهي بالتوسل .
 Strptococcus pyogenes المكورات العقدية المتقيحة العامل المسبب :

 طرق انتقال العدوى :
التماس المباشر بين الجروح والسحجات مع القشور المتساقطة من الجلد الشخص المصاب بالطفح الجلدي وقد تحصل  -1

 العدوى من خالل استنشاق القطيرات الملوثة بمسببات المرض .
 اإلنسان بسبب استهالك الحليب الملوث بها .ابتالع الحليب ومشتقاته الملوثة وانتقال المرض من الحيوانات إلى  -2

 (أيام .10-1أعراض المرض على اإلنسان : فترة الحضانة )
ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة والتهاب الحلق وصداع ويظهر طفح جلدي خال يومين من ظهور األعراض يغطي الجسم في 

 أقل من ساعتين ويالحظ توسف والتهاب متعمم مؤلم في اللسان .
 ق الوقاية والتحكا لالمرض :طر
( يوم حتى يتم التخلص نهائيًا من الجراثيم المسببة للمرض والسيما ماكان منها في 14-7عزل الشخص المريض مدة ) -1

 موضع اإلصابة .
 تعقيم أو غلي أو بسترة الحليب ومنتجاته . -2
 اإلستعانة بالمناعة الفعالة أو المنفعلة بالنسبة إلى األطفال . -3
 منع األشخاص المصابين بالحمى القرمزية من اقتراب من أبقار الحليب أو تداول الحليب ومنتجاته. -4
 تتم الوقاية بواسطة السلفا أما العالج فيكون بالبنسلين . -5

 
 اإلصالة لالمكوراا العوقودية الذهبية تاسعًا:

 سبورات تشكل وهي جراثيم كروية أو بيضاوية الشكل غير متحركة ال سمومهاالعنقودية الذهبية و المكوراا  العامل المسبب :
ند تكاثرها ع تفرزوعند فحصها بالمجهر تظهر مجتمعة على شكل عناقيد العنب وهذه الكورات موجبة الغرام هوائية )مخيرة( 

واع عوي ويمكن التمييز بين األنالمسم ؤدي إلى التسمم الغذائي ويسمى التي تال ةالخارجي السمومأنواعًا كثيرة من الخمائر و 
المرضية وغير المرضية عن طريق قابلية الجراثيم المرضية لتشكيل الخميرة المخثرة لمصل اإلنسان واألرنب ونالحظ لدى 

 تميزه . األنواع المرضية قدرة على تمييز سكر المانيتول ولكن األنواع غير المرضية ال
 طرق انتقال العدوى إلى اإلنسان :

 خل المكورات إلى جسم اإلنسان من خالل الجلد أو األغشية المخاطية وتؤدي إلى إصابات عدة .تد -1
 ابتالع الحليب ومشتقاته ومنتجاته واألطعمة األخرى الملوثة بالمكورات . -2
 استنشاق القطيرات الرطبة الملوثة من شخص مصاب )التهاب الرئوي( . -3
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 المعوي: السمأعراض التسمم 
المعوي في الجهاز العصبي ويؤدي إلى خفض حرارة الجسم المصاب وانخفاض الضغط الدموي وتتراوح فترة  السميكون تأثير 
 / ساعات وتكون البداية المرض على شكل غثيان وتشنج وسيالن وقيء وإسهال وإعياء شديد .6-1الحضانة /

كل مناعة ضد إصابة جديدة ومن النادر حصول الوفاة ولكنها تؤدي اإلصابة إلى تش / أيام وال3-2ويتم شفاء المريض خالل /
 قد تحصل لدى األطفال والشيوخ .
 طرق الوقاية والتحكا لاإلصالة :

 م/510تبريد الحليب بعد إنتاجه مباشرة من أهم النقاط الواجب اتخاذها ويكون التبريد إلى أقل من / -1
 فة في مجال إنتاج الحليب واألغذية والمستشفيات .تطبيق إجراءات الصحة الشخيصة على العاملين كا -2
 تطبيق التطهير الدوري في المستشفيات وخاصة أقسام الجراحة والعمليات الجراحية وفي منشآت األطفال أيضًا . -3
 إجراء الفحص الجرثومي الدوري على العاملين في المستشفيات وفي مجال إنتاج الحليب وتصنيعه وفي تحضير األطعمة  -4

 معالجة الجروح والحروق بشكل فوري وتجنب تلوثها بالجراثيم . -4
 

 Q-FEVER)حمى كيو(: الحمى المجهولة أمراض الريكتسياا:
 Coxiella burnetti ريكتسية الكوكسيلة برونتي العامل المسبب:

أزرق فيكتوريا و (ميكرومتر سلبية الغرام تصبغ بصغة غمزا و 0.15-0.12(ميكرومتر و عرضها)0.5-0.3يبلغ طولها )
ستامب و جيمينز و تظهر بشكل خيطي وتعزل بعد زرعها على األنسجة الحية وي جنين البيض و بعد حقنها في حيوانات 

(درجة 20(دقيقة و درجة حرارة)60(درجة لمدة )60( يوم و تتحمل درجة حرارة)30التجارب و في الحليب و اللعاب لمدة )
 ساعة. 24(بعد %2أيامو بمحلول الفينول) 3( بعد %5لمدة سنتين وتقتل بالفورمالين)
 طرق انتقال العدوى لإلنسان:

الطريقة الرئيسية النتقال المرض إلى اإلنسان تكون باستنشاق الهواء الملوث بطريقة مباشرة من الحيوانات المصابة أوعن -1
 طريق الغبار الملوث بالريكتسيات.

 عن طريق تناول حليب الحيوانات المصابة.-2
 عن طريق عض القراد الحامل للمسبب المرضي.-3
 إنتقال المرض من إنسان إلى أخر نادر الحدوث.-4

 األعراض السريرية:
تكون فترة الحضانة للمرض ما بين إسبوعين و حتى شهر وتكون بعدها البداية مفاجئة على شكل حمى و رعشة وعرق شديد 

غثيان و قيء وتكون الحرارة متقطعة على شكل نوبات و عموما فإنها وتوعك وقهم و آالمفي العضالت و في بعض األحيان 
 ( يوم أما األعراض الواضحة األخرى فتكون على شكل صداع حاد في الرأس و ألم خلف العين.14-9تستمر ما بين )

 طرق الوقاية و التحكا:
 فات الوالدة.عزل الحيوانات الحوامل المصابة قبل والدتها بفترة مع إتالف المشائم و مخل -1
 تلقيح األشخاص المعرضين لإلصابة باللقاح المقتول بالفورمالين. -2
 ( درجة63(ثانية بحرارة)30غلي الحليب أو بسترته لمدة ) -3

 المعالجة:
 استخدام المضادات الحيوية )التتراسكلين( عن طريق الفم لعدة أيام بعد زوال الحرارة عن المريض.

 :وتشمل األمراض الفطرية:
 (:Candidasisداء المبيضاا ): والً أ
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 مرض حاد أو تحت حاد و يؤدي إلى تشكل آفات في الفم و المهبل والجلد.
  العامل المسبب:

هذه الخميرة من النبيت الطبيعي للجهاز الهضمي و الغشاء  المبيضة البيضاء وأحيانًا أنواع أخرى من المبيضات و تعتبر
ق و تظهر عند اإلنسان نتيجة ضعف المناعة العامة وعند الحر و  المخاطي و بدرجة أقل الجلد في كل من الحيوانات و اإلنسان.

صابة بشكل شوهدت اإل لة.و نقص الفيتامينات و بعد المعالجة بالمضادات الحيوية لفترة طوي طويلة االمدالكبيرة واإلسهاالت 
الضرع تؤدي إلى  و اإلصابة في Str.agalactiaeوبائي في محطات تربية األبقار قبل فترة تجفيف الضرع و بعد اإلصابة 

إن مرض المبيضات مرض واسع اإلنتشار عن اإلنسان  انخفاض كمية الحليب المفرزة و من الضروري عزل األبقار المصابة.
 و له منشأين:

 .خارجي: من مياه البحر ، الفاكهة ، ماء المجارير ، الحليب-1
بيل س  داخلي: معظم الحاالت في اإلنسان تكون من مصدر داخلي في الفم و األمعاء و المجاري التناسلية لإلنسان و على-2

 المثال مبيضات ستيالتيد موجودة على األغلب في المهبل و بشكل نادر في الطبيعة.
 رية للمرض:األنماط السري

إلتهاب الفم الفطري: وهو عبارة عن تشكل بقع بيضاء منفردة كبيرة أو متعددة صغيرة و هي غير مرتبطة بشدة بالغشاء -1
 المخاطي و عند إزالتها تظهر أرضية رطبة حمراء المعة.

داد للمعدة و األمعاء من إصابة المري: تكون امتداد إلصابة الفم وتكون األعراض على شكل ألم عند البلع ويكون االمت-2
 إصابة المري في مرضى السرطان و تكون األفات المميزة فيها على شكل تقرحات في المعدة و األمعاء.

 إلتهاب الفرج والمهبل الفطري.-3
قد تحصل اإلصابة الجهازية عن طريق االنتشار الدموي و خاصة في األشخاص ذوي المقاومة الضعيفة الذين يتعالجون -4

 دات لفترة طويلة.وقد يتوضع الفطر في أي عضو و أكثرها شيوعًا العين و الكليتين و العظام.بالصا
 عالج األشخاص المصابين:

المضاد الفطري الذي ينصح به في حالة داء المبيضات الجلدي و المخاطي هو النيستاتين كما يعتبر الكلوتريمازول فعااًل 
 لعالج اإلصابة في األماكن األخرى. ( فإنه يستعملBأيضًا أما األمفوتيرسين )

 
 (:Cryptococcosis) ثانيًا:داء المكوراا المستخفية

 العامل المسبب:
إن جنس المكورات المستخفية يحوي عدة أنواع أهمها النوع الممرض المسمى المكورات المستخفية المحدثة الذي يسبب داء 

اصة الضرع عند الماشية و الجهاز التنفسي عند الطيوركما شوهدت المستخفيات الرئوي عند اإلنسان كما تصيب الحيوان و خ
 إصابات عند القطط المسنة و الكالب و الخيول.

 طرق انتقال المرض إلى اإلنسان:
 عن طريق استنشاق الغبار الملوث بالعامل المسبب.-1
 عن طريق الجهاز الهضمي مع الحليب المصاب. -2

 أعراض المرض على اإلنسان:
 عظم الحاالت على شكل التهاب سحايا و يكون هذا الشكل مسبوقًا بالخمج الرئوي.كانت م-1
 يكون الشكل الرئوي مصحوبًا بالسعال و الحمى و آالم صدرية و نزف الدم من الرئتين.-2
كل ش عند انتشار اإلصابة الرئوية إلى الدم فإن الخمج يتوضع في السحايا ثم ينتشر إلى الدماغ و تكون األعراض على-3

صداع و اضطراب في الرؤية و تغيرات في الشخصية و هياج و يستمر التهاب الدماغ و السحايا عدة أسابيع أو أشهر ويكون 
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 على األغلب مميتًا إذا لم يتلقى المصاب العالج السريع.
 عالج األشخاص المصابين:
توزين عن طريق الفم فعااًل في كثير من (عن طريق الوريد مع جرعة مختصرة من فلوسيBيعتبر العالج باألمفوتيرسين)

 (.Bالحاالت كما يعتبر الفلوكونازول فعااًل في منع اإلنتكاس بعد المعالجة باألمفوتيرسين)
 

 المحاضرة العاشرة

 األحياء المجهرية في الفواكه والخضراواا
 

الدقيقة  والبروتينية وأمالحه الالعضوية. وتتراكم األحياءدقيقة تتغذى على مواده السكرية  يندر وجود نبات ال توجد على سطحه أحياء
والرياح والماء والحيوان، إال أن أعداد األحياء الدقيقة  على سطح الخضار والفواكه وتنتقل إليها من خالل احتكاك الثمار بالتربة

من فواكه  ر تلوث النبات. والثمارآلخر حسب نوع النبات، وأجزاء النبات، والظروف الجوية، ومصاد وأنواعها تختلف من نبات
كل هذه العوامل تؤثر في أعداد األحياء الدقيقة على  ,وخضار، ومكان مالئم لنمو هذه األحياء، وحالة الثمار ونوعها وما يحيط بها

الجراثيم، نمو  غالبًا على سطح الخضار أكثر من الخمائر بسبب الحموضة المعتدلة للخضار، التي تناسب توجد الجراثيم .سطحها
حموضتها. وتمتلك الخضار كما هو الحال في الفواكه نظامًا  على عكس الفواكه التي تناسب نمو الخمائر والفطريات بسبب ارتفاع

الدقيقة للنبات، أو  كما في الملفوف الذي يساعد على منع فقد الماء والجروح الميكانيكية ودخول األحياء مغلفًا يتمثل بطبقة شمعية
 ويكون المحتوى الميكروبي عاليًا في الثمار الرطبة والثمار الناضجة .والكمثرى  قة الشمعية عند بعض الفواكه كالتفاحوجود الطب

والجراثيم والخمائر على شطح الخضار  والمجروحة )المخدوشة(، أو المعطوبة بسبب الطيور والحشرات، وبصورة عامة تنمو األعفان
 ,Serratia, Flavobacterioum, Erwinia, Pseudomonas, Alcaligenes :لتاليةا  وتكون تابعة لألجناس الجرثومية

Lactobacillus, Micrococcus, Achromobacter. والجراثيم المعوية على الخضار العصيرية  وتتركز جراثيم حمض اللبن
 , Clostridium تابعة لجنس جراثيم غالبًا على سطح الخضار الجذرية والورقية وتكون  والخضار الورقية. وتوجد جراثيم التربة

Bacillus, والملفوف والبقدونس. كذلك يوجد العديد من  ويكون تلوث األجزاء الخارجية أكبر من تلوث األجزاء الداخلية مثل الخس
باإلضافة إلى ذلك  .Alternari, Rhizopus, Fusarium, Penicillium مثل األجناس الفطرية على سطح الخضار والفواكه

الجني والنقل من السالل وعربات النقل،  فلورا ثانوية تأتي من مصادر التلوث األخرى كاألسمدة والفضالت، والتربة والمياه وعند ناكه
 .ممرضة تشمل الجراثيم والفيروسات والطفيليات وغيرها التي قد تضيف للخضار والفواكه أحياء دقيقة

 
 مصادر األحياء المجهرية المسببة للتلف:

 األحياء المجهرية الممرضة للنبات نفسه.  -1
 األحياء المجهرية الموجودة في األسمدة التي يكون مصدر البعض منها بشري او حيواني. -2
 التربة ومياه السقي والهواء. -3
 العاملين في الحقل وأدوات العمل والنقل والخزن. -4

 مراحل تلف الفواكه والخضراوات:

قد تفتك بها بعض االعفان والبكتيريا وتسبب تلفا يتناسب مع إجراءات المكافحة المتبعة أواًل مرحلة قبل نضج الثمار وجنيها 
في الحقل وطرق الزراعة ،كما تحوي الثمار قبل نضجها بعض األحماض والمواد المثبطة التي تعيق النشاط المايكروبي ويمكن أن 

 ألنها تعيق او تمنع دخول األحياء المجهرية.تبقى المحتويات الداخلية للثمار سليمة طالما كانت القشرة سليمة 
ثانيًا مرحلة بعد النضج وجني الثمار ،يتناسب حجم التلف مع فعالية  تداول الثمار منذ القطف وحتى االستهالك . فتخدش 

تنمو ة و سطح الثمار أو حدوث رضوض على السطح يسبب دخول المايكروبات مع الماء والهواء والتربة واألسمدة إلى داخل الثمر 
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هذه األحياء وتتكاثر بسرعة مسببة تلف الثمار مع العلم أن بعض األحياء يمكنها النفاذ من الثقوب الطبيعية على سطح الثمرة.كما 
ان الثمار بعد قطفها تحدث فيها تغيرات في تركيبها الكيميائي بسبب التنفس والنشاط األنزيمي مما يؤدي إلى اختزال الحموضة وتحلل 

ونات المثبطة لذلك تنشط األحياء المجهرية .لذا فمن الضروري حفظ الثمار في درجة حرارة واطئه لإلبطاء من هذه بعض المك
 التغيرات إلطالة فترة صالحية هذه الثمار لالستهالك البشري.

 :Microbial spoilage of vegetables and fruit الميكروبي للخضار والفواكه الفسادأنواع 
-2.5بين pH ( طبيعة ونوع المايكروبات التي تسبب تلف الخضر والفواكه.ففي الفواكه يتراوح الpHموضة )تحدد درجة الح

وتكون االعفان والخمائر هي المسئولة عن فسادها ومصدرها غالبا من التربة، اذ إنها تحتاج إلى سكريات أحادية وثنائية ويصعب  5
األنزيمات الالزمة إضافة إلى أن الخمائر واالعفان تستطيع النمو بتركيز سكرية  عليها استهالك السكريات المعقدة لعدم امتالكها

( وال تستطيع معظم البكتيريا النمو في هذه التراكيز بينما تكون البكتيريا هي المسئولة عن تلف % 65-70عالية تتراوح بين )
 من فساد الخضروات %36( لذا تكون البكتيريا مسؤولة عن 4.5-7فيها يتراوح بين ) pH الخضروات الن ال 

سالمة قشرتها الخارجية، التي تمنع أو تعيق دخلوا  يمكن أن تبقى المحتويات الداخلية للخضار سليمة لفترة مناسبة في حالة
تعيق نمو  نخفضة في الفواكه قدالم pH لو دخلت األحياء الدقيقة إلى داخل النبات فإن قيمة الـ األحياء الدقيقة إلى الداخل، حتى

 pH الحالة تنمو األعفان والخمائر. في حين يكون الـ ، وفي هذه5و  2ما بين  pH األحياء الدقيقة وخاصة الجراثيم، حيث يكون الـ
ث تأخير حدو  ذلك وجود بعض الحموض والمواد المثبطة تساعد علىك .لذلك تنشط الجراثيم هنا 7و  4في الخضار أعلى ما بين 

 .الفساد
النبات، لكن بعد قطفها تبدأ التغيرات في تركيبها الكيميائي بسبب  هذه الحالة عندما تكون الخضار والفواكه ما زالت على

وتخزن    .األحياء الدقيقة األنزيمي الذاتي فتؤدي إلى اختزال الحموضة وتحلل بعض المكونات المثبطة، لذلك تنشط التنفس والنشاط
وحدوث هذه التغيرات، وإعاقة نشاط األحياء الدقيقة المجهرية. وهناك  ت حرارة منخفضة لتقليل عملية التنفسالخضار عند درجا

الثمار من حيث حموضتها،  تتحكم بسرعة حدوث الفساد في الفواكه والخضار منها درجة تلوثها وسالمة قشرتها، ونوع عوامل عديدة
من العوامل. لذلك تختلف الفواكه والخضار فيما بينها في الفترة الزمنية  تخزينها وغيرهاوتركيبها الكيميائي ورطوبتها، ودرجة حرارة 

كالتحكم بالرطوبة والحرارة والتهوية وإضافة  وتتبع أساليب حديثة متطورة في خزن هذه الثمار تحفظ بها من دون فساد التي يمكن أن
 :يلي لك إلطالة مدة حفظها. والفساد الذي يحدث لها يكون كماتشعيع سطحها وذ مضادات األكسدة وتغليف بعض الفواكه وحتى

الفواكه والخضار وهي في الحقل بالفيروسات وخالل نقلها وتسويقها، وتظهر  تصاب بعض :أوال: الفساد الفيروسي للخضار والفواكه
في البطاطا، أو ثقوب كما  تقرنة كماشكل تبقع كما في الخضار الورقية كالملفوف )اللهانة( والخس، أو ظهور بقع م اإلصابات على

 .تلفًا كبيرًا لها، عكس الجراثيم واألعفان والخمائر في الكمثرى والتفاح، لكن هذه الفيروسات ال تتكاثر وال تسبب
لخضار خاصة والبقع التالفة من الفواكه وا تنمو عادة الجراثيم في األجزاء الممزقة والخدوش :الجرثومي للخضار والفواكه ثانيًا: الفساد

التي تسبب التعفن  Pseudomonas, Bacillus, Erwinia مثل Pectolytic bacteria تلك التي لها القدرة على تحليل البكتين
 .بالسكر البكتيري( الرخو، كذلك تنمو جراثيم حمض اللبن لتكون حموضة في الخضار الغنية) الجرثومي

الخارج، وزيادة المساحة السطحية ونشر التلوث من بقع  لوث لخروج العصير إلىوعند تقطيع هذه الخضار لعمل السلطات يزداد الت
قبل  إلى ما تضيفه أيدي العاملين وأصابعهم إليها، لذلك ال بد من غسيل الخضار بمحلول مطهر محددة إلى كل الكمية، باإلضافة

 .تقطيعها
               سطح الفواكه والخضار ميكروفلورا متنوعة من الخمائر، التي تأتي من  جد علىتو  :ثالثًا: فساد الخضار والفواكه لالخمائر

                       Pichia, Rhodotorula, Candida, Sporobolomyces, Hanseniospora, Torulopsis :التربة وأهمها
لذلك ال تتمكن من اختراق خجدران  ,السكريات المتعددة الخمائر تحتاج إلى سكريات أحادية أو ثنائية ويصعب عليها استهالك وغالبية

 .عضوية وبذلك تدخل إلى الداخل لتسبب تخمرًا كحوليًا أو أكسدة وتكوين حموض الخاليا النباتية إال في حالة تهتك هذه الجدران
في و                  وث باألعفان في الحقل، الشائع بين الفواكه والخضار، إذ تتل هذه الفساد هو :رابعًا: فساد الخضار والفواك بالطفيليات
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خزن، لكن  كفطريات Penicillium , Aspergillusمن الحقل، و Alternaria, Fusarium خاصة فطريات أثناء النقل والتخزين
 .والخضار يصعب وضع حد فاصل بين فطريات الحقل والخزن فكلها تساهم في تعفن الفواكه

                حيث وجد أن بعض اآلالت التي تستخدم ,Machine molds عفان أعفان آالت النقلكما هناك من يطلق على بعض األ
تصبح ف               تراكم عصير هذه الثمار داخل هذه اآلالت التي يصعب تنظيفها  لجني الفواكه والخضار تكون مصدراً للتلوث بسبب

واألحواض،        الثمار، المتحركة في المعامل المستخدمة لنقل belts زمةكذلك األح ,Geotrichum باألعفان بؤرة للتلوث خاصة
 .تلوث باألعفان المعامل وعربات النقل وغيرها، كلها مصادر بل بؤر واآلالت، وأرضية

 : والكائن المجهري المسبب للتلف أنواع التعفن مع وصف كل حاله
 Erwinia )الخضار مائي رخو مع روائح كريهة خاصة في مظهر Bacterial Soft rot  (البكتير الرخو التعفن 1 -

carotovora 
 Sclerotinia sclerotiorum )مظهر مائي رخو خاصة في الخضار (Watery soft rot التعفن المائي الرخو -2
 Rhizopus nigricans( مع نقاط سوداء مع ليونة نمو قطني)   Rhizopus soft rot التعفن الرايزوبسي الرخو -3
 Botrytis cinerea )تبقع رصاصي على الخضار والفواكه) Gray mold rot  الرصاصي التعفن بالعفن -4
 Penicillium diagitatum و   Blue / Green Mold Rot  Penicillium italicum التعفن بالعفن األزرق واألخضر -5
 Black mold Rot Aspergillus niger التعفن بالعفن األسود -6
 Pink Mold Rot Tichothecium roseus فن بالعفن الورديالتع -7
 Green Mold Rot Cladosporium , Trichoderma لتعفن بالعفن األخضرا - 8
 .Brown Rot   Sclerotinia spp التعفن البني -9

 Downy Rot  Phytophthera, Bremia البياض الدقيق - 10
 Diplodia, Fusarium, Phomopsis(   خاصة الفواكهفي )  Stem-end Rot تعفن نهاية الساق - 11
 Colletotrichum , Lindemuthianium(  تبقع في الفواكه والخضار)   Anthracnose االنثراكنوز -12
 .Atlernaria Rot  Alternaria spp التعفن بااللتيرناريا -13
 .Fusarium Rot    Fusarium spp التعفن بالفيوزاريوم - 14
 Sliminess or Souring   Lactobacilli, Pseudomonas, Coliform ة أو لزوجةحموض -15
 Alcoholic Fermentation Yeasts تخمر كحولي -16

 . أنواع الفساد الشائعة في الفواكه والخضار المتوافرة في السوق المحلية وال بد من التكلم عن بعض
  لفساد المكروبي للخضار الشائعة محلياً ا

 :البقولية الخضار  -1
 الرئيسي لفسادها جراثيم حمض اللبن مثل وتشمل الفاصولياء والبازالء والبقلة الخضرا، حيث يكون المسبب

Leuconostoc, Pediococcus  واألعفان 
 :الخضار الورقية  -2

 وكذلك بعض األعفان Erwinia carotovora المسبب الرئيس لفسادها جراثيم كالملفوف والخص والسبانخ، إذ يكون 
Alternaria spp., Rhizopus  

 :الخضار الجذرية  -3
 والجزر واللفت، وعادة تكون هذه الخضار سميكة الجدران وفسادها نادر جدًا، إال أن (التي تشمل الشمندر )الشوندر

 ,Erwinia جرثومي بسبب البطاطا قابلة للفساد في حالة تخزينها في مكان رطب ولفترة طويلة، حيث يحدث فيها عفن
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Pseudomonas, 
Clostridium أما العفن Alternaria الفساد البني، والعفن فيسبب Fusarium يسبب الفساد األسود للبطاطا.  

 :القثائية الخضار  -4
وجدرانها سريعة االختراق من قبل الجراثيم واألعفان  وتشمل الخيار والبطيخ، والتي تفسد بسرعة فائقة ألنها عصيرية

  . Alternaria و Rhizopus و Fusarium   مثل
 : الطماطم  -5

 كبيرة، ويتمزق جلدها بسرعة وهي في الحقل وعلى النبات، فتتلوث باألعفان والجراثيم هذا الخضار يفسد منها كميات
 الفاكهة كما تضع ذبابة .Acid Ordr التي تكون رائحة حادة فيها Fusarium و Gerotrichum خاصة

Drosophila بقية الثمار، كذلك ينمو عفن م ، وتتحمل بأبواغ هذه األعفان لتنقلها إلىبيضها في شقوق الطماط 
Rhizopus ليحلل بكتينها، وتتحول الطماطم إلى كيس عصير في الثقوب التي تعملها الحشرات في الطماطم. 

 .Watery concave areas منخفضة على سطح الطماطم فتكون بقعًا رخوة Phoma أما فطريات
 الصناديق باإلضافة إلى ما يصيبها خالل النقل في Alternaria على الطماطم بسبب سوداء صغيرةكما تتكون بقع 

 :البصل والثوم  -6
 والعفن .,Erwinia, Pseudomonas ومحملة بالطين الرطب، فتنمو عليها جراثيم تفسد خالل التخزين إذا كانت رطبة

Fusarium الذي يعفن نهاية البصل Bulb end rot, وAspergillus alliaceus األسود في الثوم  الذي يسبب التعفن
 .والبصل

 : محلياً  الفساد الميكروبي للفواكه الشائعة
 :العنب  -1

 :الحار، حيث تشترك العديد من الفطريات بإحداث الفساد فيه مثل ُيعد العنب أكثر فاكهة تفسد في الجو
Penicillium, Alternaria, Mucor, Aspergillus, Sclerotinia, Guignardia,  ويعد Botrytis cinerea 

للعنب ثاني أكسيد  أكثرها شيوعًا، حيث يفسد العنب في الصناديق التي يشحن بها لمسافات طويلة لذلك يضاف
 .الكبريت ضد هذا العفن

 :البرتقال -2
والعفن  ,Penicillium digitatum هذه الفاكهة واضح جدًا في السوق بالعفن األخضر الذي يسببه سادف

 رخوة جدًا وعفنة.  حيث تغطي هذه النموات كل الثمرة وتصبح أنسجة الثمرة ,P. Italicum              األزرق 
 :التفاح -3

 ,Soft brown rot الذي يسبب الفساد الرخو ,Penicillium expansum هوالمسبب الرئيس لفساد التفاح 
فتسببه  Pink rot نه لسموم فطرية خطرة. أما التعفن الورديالتفاح كله باإلضافة إلى تكوي وينتشر بسرعة ويصيب

الكونيديا الحمرا الوردية  حيث تتكدس Sphearopsis malorum و Tichothecium roseus : األعفان اآلتية
ما التعفن الذي يحول طعم أ.  Physalospora cydomiae  على هيئة بقع على التفاح. أما التعفن األسود فيسببه

  .Glomerella cingulata فالمسبب هو bitter rot إلى الطعم المرالتفاح 
 :والكمثرى  الخوخ  -4

كبيرة، فيصيب الثمار في الحقل ويستمر الفساد  إذ يسبب خسارة اقتصادية ,Sclerotinia fructicola يسببه الفطر
 Rhizopus و Penicillium و Botrytis و Alternaria للفساد هي خالل التسويق. األعفان األخرى المسببة

على  األعفان خالل النقل في التفاح والكمثرى لذلك تغلف كل ثمرة بغالف ورقي شمعي يحتوي  ويسبب سرعة انتشار
 .Mineral Oils and copper sulphate زيوت معدنية وكبيريتات النحاس
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 :فساد الخضار و الفواكه المجففة
كما  ,محتوى المائي فترة ممكنة، ونتيجة التجفيف ينخفض فيها ال والفواكه من أجل حفظها أطول تجفف الخضار

الدقيقة. لكن في حال حفظها في  يضاف لبعضها أمالح أو سكر، لذلك تصبح غير مالئمة لنمو العديد من األحياء
 يبقىمثل التين والتمر ال تكون درجة تجفيفه عالية، لذا  رطب تنمو على شطحها األعفان المختلفة كما إن بعضها

لتسبب  Sacch. Ruoxii والخمائر مثل Asp. Glaucus المحبة للضغوط األسموزية مثل رطبًا فتنمو فيه االعفان
 األحيان تخمرة لتنتج الكحول وفي بعض تحمضه


