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 المحاضرة الرابعة 

 الحلٌبالحد من نشاط االحٌاء الجهرٌة فً طرق 

 :تستخدم عدة طرق فً مماومة ومكافحة مٌكروبات اللبن من أهمها 

 :Refrigerationالتبرٌد  -1

وهً الحرارة المناسبة لنمو معظم الكائنات ° م38تكون درجة حرارة الحلٌب عند نزوله من الضرع بحدود  

المجهرٌة التً ٌمكن أن تتواجد فً الحلٌب لذلن فان تبرٌد الحلٌب مباشرة ٌعد أمراً هاما من أجل السٌطرة 

 .  على نمو هذه الكائنات مما ٌتسبب فً أتالفه فٌما بعد

تموم استراتٌجٌة عملٌة إنتاج وتجهٌز الحلٌب لالستهالن البشري على أساس تملٌل أو مماومة البكترٌا 

الموجودة بالحلٌب أو منتجاته وذلن لضمان سالمته وجودته ، وٌعد تعرٌض الحلٌب لدرجة حرارة منخفضة 

عن طرٌك وضعه فً الثالجة أو فً مجروش الثلج كافٌا لكبح نشاط هذه الكائنات ومثبطاً لنموها خاصة 

وأٌضاً المحبة للحرارة العالٌة  Mesophilicالكائنات الدلٌمة المحبة لدرجة الحرارة المتوسطة 

Thermophilic  إال أنه ٌسمح بنموPsychrophilic.  هذا باإلضافة إلى أن الحرارة المنخفضة تولف أو

لذلن تم . تحد من  نشاط أنزٌمات الحلٌب الطبٌعٌة أو تلن التً تفرزها الكائنات الدلٌمة لتكسٌر مكونات الحلٌب

إن النوعٌة . لحفظ الحلٌب و منتجاته ( م أو ألل 4ْ)تصمٌم وحدات تستخدم فٌها الحرارة المنخفضة 

المٌكروبٌة العالٌة للحلٌب تساعد فً منع حدوث تلف سرٌع للحلٌب خالل فترة الخزن المبرد فً المزرعة أو 

ٌمدم فرصة جٌدة لزٌادة أعداد ( أٌام  5ألكثر من ) إن إطالة فترة تبرٌد الحلٌب لبل التصنٌع . معامل األلبان

م ٌسمح بنمو 7.2المٌكروبات خصوصا المحبة لبرودة، فً حٌن أن حفظ الحلٌب لفترة محدودة على حرارة 

 المتسٌدةوعموما فان البكترٌا المماومة للبرودة تكون هً . م4.4المٌكروبات أسرع مما لو ترن محفوظا على 

 .م4.4أٌام من حفظ الحلٌب على حرارة  3-2بعد 

 



أكثر أنواع البكترٌا تواجداً فً الحلٌب المبرد ، إذ أن لها  Psychrotrophicتعد بكترٌا 

م وألل ، وتتمٌز هذه البكترٌا بمدرتها على إنتاج 7المدرة على النمو فً درجات حرارة 

 , Micrococciتعتبر  . Proteasesوالمحللة لبروتٌن  Lipasesاألنزٌمات المحللة للدهون 

Bacilli , Pseudomonas , Staphylococci , Coliform  ًاألنواع األكثر انتشاراً وتأثٌرا

وتعد بكترٌا ° م4-2فً الحلٌب المبرد والتً تتواجد فً الحلٌب حتى عند تبرٌده إلى 

Pseudomonas fluorescens   هً األكثر انتشاراً والتً ٌمكن أن تعٌش بدرجة حرارة

تتمٌز هذه البكترٌا على إنتاج أنزٌمات محللة للدهون والبروتٌنات والتً . °م2حتى ألل من 

 .تستطٌع مماومة حرارة البسترة فً الخطوات التالٌة لتصنٌع الحلٌب 



  Acinetobacter و  تسبب أن ٌمكن كما

 غٌر غرام لصبغة سالبة ، مربع بشكل تكون ولد لصٌرة عصوٌة بكترٌا :وهً الحلٌب تلف

 بخدمات ٌمومون الذٌن األفراد جلد فوق علٌها العثور وٌمكن والمٌاه، التربة فً شائعة ، متحركة

 ألنزٌم سالبة وهً الحٌاتٌة المضادات مماومة على المدرة لها منها والبعض الصحٌة الرعاٌة

 إصابات إلى تؤدي أن ٌمكن أنواعها بعض لكن األصحاء للناس ممرضة غٌر تعتبر ، األوكسٌدٌز

 .المناعة  ضعٌفً األشخاص عند مرضٌة

 

  

  Flavobacterium  عصوٌة ، سالبة لصبغة كرام ، غٌر متحركة ، موجودة فً التربة والمٌاه

 ولد ٌصل للحلٌب عن طرٌك أرضٌة الحضٌرة أو ماء الشرب 

  حرارة درجة فً تنمو ، عصوٌة اختٌارٌة، هوائٌة بكترٌا وهً  Aerobacter بكترٌا وكذلن

 تسبب إمراضٌه منها لسم  Enterobacteriaceaeعائلة تتبع ، كرام لصبغة سالبة ،  م44.5

 الالكتوز سكر استهالن على المدرة لها ، البولٌة المجاري والتهابات التنفسً الجهاز فً العدوى

   .الصفراء أمالح بوجود م37 حرارة على نموها عند الغاز وإنتاج

فً تلوث الحلٌب وهً بكترٌا عصوٌة سالبة لصبغة كرام   Alcaligensكما ٌمكن أن تلعب بكترٌا 

والبعض لد تكون الهوائٌة ولكن  هوائئٌةتحٌط بالبكترٌا من جهتٌن لسم منها  باسواطمتحركة 

من االجناس المسببة لتلف  A. Faecalisتعد  النٌترٌتبشرط أن ٌكون فً البٌئة النترات أو 

 .الحلٌب وهً ذات أصل معوي فً حٌوان الحلٌب أو الحالب 



 Heat treatmentالحرارٌة المعاملة  -2

السٌطرة والتحكم  بأعداد وأنواع األحٌاء المجهرٌة فً رئٌسٌاً تلعب درجة الحرارة العالٌة دوراً  

ثالث صور الستخدام الحرارة العالٌة فً التعامل مع ، حٌث توجد الموجودة بالحلٌب أو منتجاته 

 :الحلٌب الخام لضمان سالمته هً

ثانٌة وٌتم  25/  °م72دلٌمة او 30/ °م63عندالحلٌب تسخٌن وهً  Pasteurizationالبسترة  -أ

وسالمونٌال و   E. coli , Campylobacterمثلبهذه العملٌة التخلص من أنواع عدٌدة من البكترٌا 

 .اللٌسترٌا

م 135ٌتم معاملة الحلٌب على درجة حرارة أعلى من  Ultra-Pasteurizationالفائمة البسترة  -ب

المعٌب فً هذه المعاملة هو عدم لدرتها فً المضاء على بعض أنواع . ثوانً 5-2لمدة 

Micrococcus والتً لد تسبب بعض المشاكل فً الحلٌب خصوصاً مع  المتواجدة فً الحلٌب

 .ازدٌاد فترة حفظه

وفٌها ٌتم معاملة  UHT - Ultra Heat Treatmentالحرارة العالٌة وتستخدم فٌها حرارة عالٌة  -ج

 .ثانٌة 2-1لمدة ° م150 – 138الحلٌب على حرارة 

Micrococcus 



 Centrifugationالطرد المركزي  -4

ٌتم إجراء الطرد المركزي والتً عن ها فً هذه الطرٌمة وضع الحلٌب فً أوعٌة خاصة بعد ٌتم    

طرٌمه تتجمع وتتكثف البكترٌا والشوائب والخالٌا الحٌوانٌة وكذلن أٌة بماٌا حٌوانٌة مثل الشعر 

 .وجراثٌم البكترٌا فً اتجاه عكس اتجاه حبٌبات الدهن أو مكونات الحلٌب

 



 Filtrationالترشٌح  -4 

ذات ثموب صغٌرة تسمح لمكونات الحلٌب بالمرور ( فالتر)فً هذه الطرٌمة ٌتم استخدام مرشحات 

، وبالرغم من أن الملوثةخاللها بٌنما تعوق وتمنع البكترٌا وبهذه الطرٌمة ٌتم التخلص من البكترٌا 

عملٌة الترشٌح ال تتخلص من كل الكائنات الدلٌمة لكن عن طرٌمها ٌمكن تملٌل عدد البكترٌا فً 

 %.99.95والجراثٌم بمعدل %  99.99بنسبة الحلٌب 

 



 :استخدام وسائل إضافٌة -5

 :توجد العدٌد من الطرق غٌر الشائعة االستخدام فً مماومة مٌكروبات الحلٌب أهمها   

لتر حٌث تماوم / مل 30-10اضافة ثانً أكسٌد الكربون بمعدل  -أ•
نمو البكترٌا الشائعة االنتشار فً الحلٌب خاصة التً تسبب التلوث 

 Pseudomonas fluorescensوالفساد مثل بكترٌا 

لمنع نمو البكترٌا   nisinاستخدام مضادات حٌوٌة مثل نٌاسٌن -ب   •
غٌر أن ذلن لد ٌترن . الموجبة لصبغة جرام الموجودة فً الحلٌب

أثراً صحٌاً سٌئاً لبعض مستهلكً الحلٌب عالوة على دور هذا 
التً لد تضاف خالل العملٌات التصنٌعٌة  البواديءالمضاد فً تثبٌط  

 التالٌة 



 المزرعة التلوث في مصادر 

الحلٌب على عدد للٌل نسبٌاً من البكتٌرٌا عندما ٌترن ضرع البمرة السلٌمة وبصفة عامة ال تنمو هذه ٌحتوي 

لد تدخل المجاورة الحلب ، ٌكون تلوث الحلٌب من الخارج من الضرع والمناطك الحلٌب أثناء البكتٌرٌا فً 

 .البكتٌرٌا الموجودة فً السماد والتربة والمٌاه من هذا المصدر

بما فً ذلن سطل الحلٌب أو آالت اللبن أوانً األلبان وسطح مالمسة فً المزرعة هما أهم مصدرٌن للتلوث 

تشمل البكتٌرٌا غٌر المرغوب فٌها من هذه المصادر المكورات العمدٌة اللبنٌة ، والبكترٌا المولونٌة الحلب حٌث 

، والمضبان السلبٌة للجرام العظمٌة ، والدٌنامٌكا الحرارٌة ، تلن التً تنجو من البسترة ، على سبٌل المثال ، 

 .المكورات الدلٌمة ، والمكورات المعوٌة ، والعصٌات ، والبكتٌرٌا

األلبان ، وهواء الحظٌرة أو  أوعمالأٌدي وذراع الحلب فً المزرعة هً المصادر األخرى المحتملة للتلوث 

ٌعتمد عدد البكتٌرٌا فً كل مٌلٌلتر من الحلٌب الُمضاف من مصادر مختلفة على . والذبابصالون الحلب 

 .الرعاٌة المتخذة لتجنب التلوث

،ٌمكن أن ٌكون مصدر تلوث الحلٌب ترن الحلٌب فً المزرعة التصنٌع وبعد مستوى خال عملٌات النمل وعلى 

األنابٌب واألوعٌة مصنع الحلٌب وخطوط نمل وأوانً أخذ العٌنات والمعدات فً الشاحنة أو صهرٌج أو أنابٌب 

ٌعتمد ممدار أو مستوى التلوث . والصمامات والفواصل هً المصادر المحتملة للبكتٌرٌاوالمضخات والخزانات 

أٌدي وأذرع الموظفٌن هً مصدر محتمل كما تعد . من كل من هذه المصادر على طرق التنظٌف والتعمٌم

 .للتلوث ومسببات األمراض



 Clostridiumو المولون فً الحلٌب وهً بكتٌرٌا تكوٌن الحمض مع الغاز بعض الكائنات لد تسبب إنتاج 
spp  و Bacillus  ًعكس الخمائر وبكترٌا حامض . ثانً أوكسٌد الكاربونتنتج كالً من الهٌدروجٌن و والت

بشكل جٌد من حدوث رغوة الغاز ٌتضح إنتاج . الكربون مسببة لتخثر الحلٌبفمط ثانً أكسٌد الالكتٌن التً تنتج 

داخل الخثرة المتكونة مما ٌؤدي إلى ظاهرة  إحتوائهاغازٌة والتً ٌتم فماعات أو الجزء العلوي من الحلٌب فً 

وهذا لد ٌؤدي إلى تمزٌك الشدٌد بما ٌعرف بالتخمر . الغازالعائمة التً تحتوي على فماعات تعرف بالخثرة 

 .العاصف

الغاز المتكون وذلن عن طرٌك التخمٌر غٌر المتجانس لسكر الالكتوز هً المسؤولة عن معظم بكتٌرٌا المولون 

أو للٌلة العدد فً ٌمكن المول أن الخمائر تكون غائبة . واضًحالٌكون ولكن هذا الغاز بالعادة ال ٌكون كافٌاً 

فً الحلٌب  Clostridiumبكتٌرٌا المولون واالثنان ال ٌتنافسان بوجودهما مع الحلٌب وال تتنافس جًٌدا مع 

 المعامل حرارٌاً  فً البسترة أو التعمٌم ذلن كون األخٌرة لها المدرة على تكوٌن السبورات 

ٌحدث التحلل المائً لبروتٌنات الحلٌب بواسطة الكائنات الحٌة الدلٌمة منتجاً نكهة مرة تسببها بعض الببتٌدات 

وٌحدث التحلل البروتٌن عند درجات الخزن فً حرارة منخفضة حٌث تلعب أنواع من . التً ٌتم إطاللها

Micrococcus ,Pseudomonas وSeratia  وFlavobacterium  وAlcaligens وBacillus  



إن ذلن ٌكون بسبب تجمع . والكرٌمةالحلٌب ٌحدث فً أن ٌمكن  Ropinessالنسجة اللزجة أو الخٌطٌة  

تمل إن هذه الظاهرة . درجة حرارة منخفضةالبكترٌا التً لها المدرة على تكوٌن الكبسولة والتً تفضل النمو فً 

غالبًا ما ٌحدث سبب السطو السطحً بسبب . الكرٌمة عادةً مع زٌادة حموضة الحلٌب أو شدتها درجة 

Alcaligens Viscolactis ،  ًجًٌدا تنمو الماء أو التربة ٌمكن أن وهً بكترٌا سالبة لصبغة كرام تنتشر ف

 . أن تسبب النسجة اللزجة أًٌضا  Micrococcus freudenreichiiكذلن ٌمكن لبكترٌا  .م10على

كما لد ٌحدث أكسدة األحماض . لد ٌحدث تتحلل دهون الحلٌب بواسطة العدٌد من البكتٌرٌا والخمائر والعفن

 .  الدهنٌة غٌر المشبعة مسببة إنتاج األلدهٌدات والكٌتونات واألحماض وٌنتج عنه روائح وأذواق شحم

    Lipaseبواسطة إنزٌم  والكلٌسٌرولولد ٌحدث تحلل المائً للدهون إلى األحماض الدهنٌة 

و  Alcaligensو Pseudomonas  Proteusمثل  Lipaseتوجد أنواع من البكتٌرٌا المنتجة ألنزٌم 

BacillusوMicrococcus  وClostridium  المنتج من لبل بكترٌا    الالٌبٌزٌتمٌز أنزٌم . وغٌرها

Pseudomonas fragi وStaphylococcus aureus   حٌث أنه ٌنجو للحرارة إلى حد ما بأنه مماوم

 ما تعرض لها الحلٌب الخاممن البسترة إذا 



أما . Lactic Acid Bacteriaالحامضة النظٌفة فتنتجها بكترٌا حامض الالكتٌن أو أما النكهة الحامضة 

وهً أٌضا تابعة  Leuconostocفتكون بسبب أنواع من بكترٌا  النكهة الحامضٌة المصاحبة للنكهة العطرٌة

 , Coliformأما النكهة الحامضٌة الحادة المصحوبة برائحة الكحول فتكون بسبب . LABلمجموعة 
Clostridiums  وهً من النكهات المرفوضة فً الحلٌب ومنتجات االلبان. 


