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المحاضرة الثالثة

مصادر تلوث الحليب ومشتقاته باألحياء المجهرية: الثالثة 
فييبقىهفأنذلكورغمالميكروباتلنموجيدوسطيجعلهالحليبفيالمغذياتونوعيةكميةارتفاعإن

ادأعدعلىحاويوهوالصحيالحيوانضرعيغادرأنهكماالكائناتهذهمنتقريباخاليوهوالضرع

معتبدأبالميكروباتالحلبتلوثمسيرةإن.الواحدمل/حيهخلية1000عنتزيدالجدامنخفضة

عنحليبللالولوجللكائناتيمكن.الحيوانضرعالخارجإلىالحلماتقناةعبرنزولهالضرعمغادرته

الحليبلونقاستقبالأدواتوالحلبوأجهزةالحالبينأيديوتوزيعه،نقلهوأدواتالعلف،الهواءطريق



تحةفعندثيحدللحليبالمجهريةللكائناتدخولأولإن

خاللالحلماتهذهتوسعوهذاالحيوانضرعحلمة

عبرهاالميكروباتلدخولالطريقيفتحمماالحلب

ليبالحبقايامستخدمةالحلماتهذهداخلفيلتستوطن

دمةالقالحلبةفيالحليبوتلوثلتعود.والتكاثرللتغذية

ضرعهيجعلالحضيرةفيالكائنبقاءفإنوعليه.الخاليامنالمستعمراتبماليين

آتمنشأولألرضمالمستهبسببوذلكملوثا ً

شرةالمنتباألعالفتلوثهإمكانيةمع،الحضيرة

والقوارضوالحشراتالذبابوجودأنكما.فيها

لوثلتمهما ًمصدرايضيفالحضيرةمحيطفي

رعللضوالمستمرالمباشراالحتكاكإن.الحليب

إمكانيةديزيطويلةلفترةوالذيلالخلفيةاألقداممع

.ةكبيروبكمياتبالميكروباتالضرعتلوث



وإنًةًكبيرةً،إنًالحليبًالمأخوذًمنًأبقارًمصابةًبالتهابًالضرعًترتفعًفيهًأعدادًلكائناتًالمجهريةًبصور

علىًمرحلةًتأثيرًالتهابًالضرعًعلىًالعددًالكليًللميكروباتًيعتمدًعلىًالساللةًالمسببةًلهذاًالمرضًو

يرفعًمحتوىًيمكنًالقولًأنًإصابةًاألبقارًبالتهابًالضرع.اإلصابةًأوًالعدوىًوالنسبةًالمئويةًلقوةًالعدوى

من أهم مسببات  .Streptococcus sppبكترياوتعد، مل /خليةًحية10700الحليبًمنًالبكترياًإلىً
ع لدى األبقار والجنس األكث   يمكنًاعتبارًبكترياًوS. uderisوS. agalactisانتشارا هو التهاب الضر

Staphylococcus aureus  ًمن مسببات تلوث أيضا
ع إذ قد تصل أعداها إىل ي الضر

ر
الحليب الموجود ف

عمل /خلية حية60000 ي حاالت اإلصابة بالتهاب الضر
ر
.ف



حليب ، بناء على ما ذكر فان البيئة الملوثة المحيطة بالحيوان تساعد على تلوث ال
نية تلوث وتلعب قلة النظافة في الحضيرة و معداتها وضعف التبريد دورا في زيادة إمكا

ات داخل الحليب  وتقديم فرصة أكبر لمسببات التهاب الضرع وزيادة تكاثر الميكروب
 Staphylococcusأكثر من Streptococcus sppضرع الحيوان وهذا يؤدي لزيادة أعداد

aureus ة والتي تظهر في الحليب بأعداد منخفضة تجدر اإلشارة إلى أن هناك عالق
إن إصابة . والكائنات المسببة لاللتهاب Somatic cellsأو الترابط بين الخاليا الطالئية 

ليب إذ الحيوان بالتهاب الضرع يفت المجال لولوج أنواع جديدة من الميكروبات إلى الح
و أنواع محددة  Streptococciو Coliformيمكن مالحظة انتشار  بكتريا

التي تظهر بشكل أقل من األنواع األخرى والتي بالعادة   .Staphylococcus sppمن

.تكون منتشرة في بيئة الحيوان



لده إن خروج الحليب من ضرع الحيوان يجعله في تماس مع األحياء المجهرية المنتشرة على ج▪
مل وإن / خلية 1010-810والمتأتية من بيئته المحيطة فيرتفع محتوى الحليب من الميكروبات إلى إلى

وبكتريا مكونة للسبورات و  StaphylococciوStreptococcusمعظم هذه الكائنات تصنف ضمن
Coliform bacteria  السطح عالوة على أنواع من البكتريا السالبة لصبغة كرام، كما تنتشر على

التي لها القدرة على مقاومة البسترة عالوة علىThermoduric bacteriaالخارجي للضرع أنواع من 
Psychrotrophicغسل وتنظيف إن عمليات. التي تنمو في التبريد والتي تنتقل للحليب أثناء الحلب

ه الميكروبية والعكس الضرع قبل بدء الحلب تقلل بشكل كبير من تلوث الحليب الناتج وترفع من نوعيت
ب خلية فان ذلك سيسبب تلوث الحلي810واحد من ضرع الحيوان 3مثال إذا كانت حمولة سم. صحيح 

كما أن الحلب الشديد . مل/ خلية 7000بـ ( كغم 13.500والبالغ حوالي ) المنتج من بقرة واحد 
أشارت الدراسات إلى . مل/ خلية 410ألبقار ملوثة يعطي حليبًا ذو محتوى ميكروبي قد يصل إلى 

وبات بمواد بضرورة تنظيف الضرع المعد لعمليات الحلب إذ وجد أن تنظيف الضرع الملوث بالميكر 
بعد ذلك باستخدام الرذاذ أو المناشف المبللة بمواد التعقيم أو التغطيس بمحلول معقم ثم) مطهرة 

الي من العلف إن التواجد الع. سيقلل من حمولة الميكروبية للحليب الناتج ( التجفيف بمناشف جافة 
 Coliformالحيواني مع فضالت الحيوان ووحل الحضيرة يمكن أن يرفع محتوى الحليب من



ميكروبيةتأثير نظافة المعدات وعمليات التعقيم على نوعية الحليب ال

آخراملعأيمنأكثرالميكروبيةالحليبحمولةعلىتؤثرالحلبخطنظافةأنالدراساتبعضاعتبرت

يمكن.المجهريةالكائناتنموجيدبشكلتدعمالميكانيكيالحلبعمليةبعديتركقدالذيالحليببقاياوإن

وأدواتالحليبلتلوثالمهمةالمصادرمنواألغذيةوالعلفالحيوانحضيرةمنالمستوردةاألحياءاعتبار

مصدرا ًونيكأنيمكنالغسيلأوالشربماءأنالباحثينبعضأعتبركذلك،بعدفيماالمستخدمةالحلب

عالوةالمعقماتأستخداموالنظافةإنPsychrotrophsللبرودةالمقاومةتلكخصوصاللميكروباتآخر

الفعلإلىةباإلضافهذاالحليبفيالناميةالكائناتونوعيةدرجةفيتؤثرأنيمكنالتعقيمطرائقعلى

Thermoduricمعالمقاومةالبكتريابعضولكنللحليب،األوليالتثبيطي bacteriaتبقىأنيمكنها

أدواتاستخدامإن.الساخنبالماءاألدواتهذهمعاملمعحتىالحلبأدواتأسطحعلىقليلةبأعدادولو

.للحرارةومةالمقاالبكترياأعدادزيادةمعترتبطأنيمكنالقديمالمطاطذاتاليدويةأوالميكانيكيةالحلب



عمفقطالباردالماءعلىالتنظيففياالعتمادإنكما

مضطردةزيادةإلىيؤديوالمنظفاتالمعقماتغياب

مثلللمنظفاتالقليلةالمقاومةذاتالمجهريةاألحياءأعداد

Coliformمثلكراملصبغةالسالبةالعصويةالبكتريا

Streptococcusوpseudomonasتمتلكوالتي

بعضاستخدامإن.الالكتيكحامضإنتاجعلىالقدرة

Chlorineمثلالمنظفات , Iodineاختزالإلىيؤدي

Psychrotrophicمستويات



:تأثير وسائل وطرق الحلب 

فيهريةالمجاألحياءوأعدادأنواععلىمباشرا ًتأثيرا ًالحلبلطريقةإن

أقلبمحتوىيةالميكانيكبالطريقةعليهالمتحصلالحليبيتميزإذ.الحليب

نومكائبأدواتالدائماالعتناءتمماإذاخصوصاالمجهريةاألحياءمن

المنظفاتوالساخنالماءباستخدامجيدبشكلالحليببقاياإزالةمعالحلب

بكترياالمنأنواعتضيفإنيمكنالميكانيكيالحلبأجهزةأنابيبإن.

Lactococcusمثلللحليب lactis sup. Lactisمنوأنواع

MicrococcusوBacillusإلىإضافةهذاpseudomonas spp.

فيمكناليدويةالطريقةحليبفيأماPsychrotrophicوColiformو

,مشاهدة Micrococcus casecolyticus عائلةإلىتنتميبكترياوهي.

Staphylococcaceaeمتحركةغير،طويلةكرويةسالسلذات،

علىوةعالللكاتاليزسالبة،للسبوراتمكونةغيركراملصبغةموجبة

Streptococcusبكتريا facials subsp. liquefaciensبكترياوهي

البكترياعتتبللكاتاليز،وسالبةللسبوراتمكونةغير،بسالسلكروي

.لمنضجةااألجبانمنأنواعإنتاجفيوتستخدمالالكتيكلحامضالمنتجة



ضمانل(الحلمةمنالنازلةاألولىالحليبقطرات)الشخباتإلهمالالحيواناتمربويلجئدائما
فيها،توطنةالمستلكأوالسابقةالحلبةمنالحلمةدخلتالتيالميكروباتمنعددأكبرمنالتخلص

نإ.الضرعبالتهابالمصابةاألرباعمالحظةأمكانيةمنالطريقةهذهتوفرماعلىعالوةهذا
األسلوبدأعتمإذاخصوصا ًالحليبفيالميكروباتأعدادعلىوكبيرامباشرا ًتأثيراللحالب
خصوصاالكائناتمنالعديدنقلعلىالحالبيعملقدإذالحلب،فياليدوي

StaphylococcusaureusوColiformفيروساتنقلإمكانيةعلىعالوةهذاللحليب
وCandidaمثلللحليبالخمائرنقلفيدوروللحالب.واألنفلونزاالرشح
,Brucellosisبكتريا SalmonellaوMycobacterium tuberculosis .



ياء األحإنتشارولذلك توجب اتخاذ اإلجراءات الصحية المتكاملة من أجل السيطرة أو الحد من 

:المنتقلة إلى الحليب عن طريق الحالب وذلك بإتباع ما يلي

بالماءًالنظيفًوالصا بونًوجوبًغسلًيديًالحالبًبصورةًجيدةًجداً 
.ويستحسنًاستخدامًالمطهراتًقبلًالحلب

.قبلًالحلب(القفزات)ينصحًالحالبًبلبسًأنواعًخاصةًمنًالكفوف

.ضرورةًارتداءًالحالبًالكماماتًلتغطيةًالفمًواألنف

سًضرورةًارتداءًالحالبًمالبسًنظيفوًوخاصةًبعمليةًالحلبًأوًلب
.الصدريةًالنظيفة

.وأدواتًالحلباالعتناءًبشكلًكبيرًبقاعة

راءًضرورةًتوجيهًالحالبًللمراجعةًالدوريةًللمستوصفًالصحيًوإج
.عديةالفحوصاتًوالتحاليلًالدوريةًللتأكدًمنًسالمتهًمنًاألمراضًالم



:تأثيرًالتبريدًعلىًنوعيةًالحليبًالميكروبية

وهيًالحرارةًالمناسبةًلنموًمعظمً°ًم38تكونًدرجةًحرارةًالحليبًعندًنزولهًمنًالضرعًبحدودً

هاماًمنًالكائناتًالمجهريةًالتيًيمكنًأنًتتواجدًفيًالحليبًًلذلكًفانًتبريدًالحليبًمباشرةًيعد أمراً 

ثالجةًأوًفيًإنًوضعًالحليبًفيًال.ًأجلًالسيطرةًعلىًنموًهذهًالكائناتًمماًيتسببًفيًأتالفهًفيماًبعد

ناتًإنًالخزنًالمبردًيعملًعلىًأعاقةًنموًالكائ.ًمجروشًالثلجًيعدًكافياًلكبحًنشاطًهذهًالكائناتً

MesophilicوThermophilic  ًغيرًالمكونةًللسبوراتًإالًأنهًيسمحًبنموPsychrotrophic. ًإن

الخزنًالمبردًفيًالنوعيةًالميكروبيةًالعاليةًللحليبًتساعدًفيًمنعًحدوثًتلفًسريعًللحليبًخاللًفترة

.ًًالمزرعةًأوًمعاملًاأللبان

الميكروباتأعدادلزيادةجيدةفرصةيقدم(أيام5منألكثر)التصنيعقبلالحليبحفظفترةإطالةإن

بنمويسمحم7.2حرارةعلىمحدودةلفترةالحليبحفظأنحينفي،لبرودةالمحبةخصوصا

يكونمثاليةظروفتحتالمنتجالحليبفانكذلك.م4.4علىمحفوظاتركلومماأسرعالميكروبات

لمقاومةاالبكتريافانوعموما.االعتياديالحليبمن%بمبردأقلللبرودةالمحبةللبكترياحامال

.م4.4حرارةعلىالحليبحفظمنأيام3-2بعدالمتسيدةهيتكونللبرودة

وًمًفانًأنواعًأخرىًمنًالكائناتًغيرًالمحبةًللبرودةًبمكنًأنًتنم7.2عندًحفظًالحليبًعلىًأعلىًمنً

يكونًمصاحباًللخزنًغيرًالمبردً Streptococcusويمكنًالقولًأنًوجودًبكترياً.ًفيهًوبسرعةًعالية

حيثًتظهرًبشكلًأزواجًأوًسالسلًمنًالخالياًالكرويةًوالتيًي كونًلهاًالقدرةًللحليبًأوًذلكًألمبردًقليالً 

مًسيؤديًإلىًالزيادةًبأعدادًهذه15ًوإنًحفظًالحليبًعلىًحرارةًأعلىًمنً,ًعلىًزيادةًحموضةًالحليب

هذهًالبكترياًويفتحًالمجالًأكثرًلنموًأعدادًوأنواعًمنًالميكروباتًاألخرىًورغمًذلكًفانًنموًمثل

ناتًالناميةًالكائناتًلنًيمنعًمنًنموًاألنواعًالتيًتفضلًالنموًفيًالبرودةًوقطعاًفانًأعدادًوأنواعًالكائ

.ًًتتأثرًبشكلًكبيرًومباشرًباألعدادًواألنواعًاألوليةًللميكروباتًعندًعمليةًالحلب



Escherichia coli      Micrococcus luteus Bacillus cereus  

يمكنًالقولًأنًالعديدًمنًأنواعًالبكترياًالتاليةًوالتيًيمكنًمشاهدتهاًفيًالحليبًالخام

مثل:ًتمتلكًالقدرةًعلىًتحللًالدهونًوالبروتيناتً

Pseudomonas aeruginosa Seratia marcecen Staphylococcus aureus


