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Chemical additives of Microbial Control 

نها عبارة عن مواد كيميائية تضاف إلى األطعمة بهدف المحافظة على سالمتها أو تعرف المواد الكيمياوية با

نترات الصوديوم  هذه المضافات بصورة طبيعية ، ومن ذلكلونها أو بنيتها أو مذاقها ، يتكون العديد من  لتحسين

ملونتان( ، والفيتامينات )ج( و)هـ( )مادتان  ) وهي مادة تحفظ األطعمة من الفساد ( ، والزعفران والكركم )مادتان

وهي عامل مستحلب وموازن ، وتتكون مضافات أخرى بصورة  lecithin ينثمانعتان للتأكسد( ، ومادة الليسي

 riboflavin مواد مصنعة مماثلة لها يمكن استعمالها تجاريا ، نذكر من بينها مادة ريبوفالفين ة ، ولكن توجدطبيعي

المذاق ( ،  لتطيبمادة   maltol مالت و ) مادة ملونة ( ، وحمض السوربيك ) مادة تحفظ األطعمة من الفساد )

مادة ملونة ( ، وسوربات   atrazineن)الطر طرازيتصنع ومنها مادة  أما سائر المضافات فال تتكون طبيعيا ، بل

متنوعة  تحفظ األطعمة من الفساد ( تضاف كميات قليلة جدا من هذه المواد الكيميائية إلى أطعمة الكالسيوم ) مادة

 وز تخطيهسالمة محدد ال يج ، ويتم فحصها معمليا قبل إضافتها إلى األطعمة ، ويتقيد منتجو األطعمة بمستوى

ويعد استخدام المواد الكيماوية لألغذية للحد أو التخلص من الميكروبات الضارة فيها ومن ثم زيادة حفظ هذه 

األغذية من األمور التي دار حولها جدل كبير في السنوات األخيرة. ونظراً لألثر الصحي السيئ الذي تتركه هذه 

ع استخدامها إلى قوانين صارمة جداً تحدد من جهة نوعية المواد على صحة المستهلك مع مرور الزمن فقد اخض

المواد الكيماوية التي يسمح بإضافتها للغذاء من جهة وتفنن بشكل كبير من كميتها في الغذاء. تحتوي الكثير من 

األطعمة الجاهزة والمعلبة على المواد الحافظة الضارة وخاصة تلك األطعمة التي يفضلها األطفال لذلك ينبغي 

 .النتباه على خطورة تلك المواد والموجودة في هذه األطعمة وكميتها فقد تؤدي الى كثير من األمراض الخطيرةا

  المواد الحافظة أضرار

األطعمة  إما بتأخير نمو العضويات المجهرية أو منع نموها ، وهكذا تتمكن من إطالة مدة تخزين تقوم هذه المواد

يمكن بواسطة هذه المواد الحافظة  توافرة للمستهلك ، وبثمن غير مرتفع وبذلكفتصبح األطعمة التي تفسد بسرعة م

هذه المواد الحافظة بأكثر من وظيفة واحدة ، فمثال :  حفظ األطعمة واستهالكها في غير موسمها ، وتقوم بعض

ع المضافات إلى تخضو. حافظة ، ومادة مانعة للتأكسد ، وعامل تبيض في آن معا يعتبر ثاني أكسيد الكبريت مادة

استعمالها ، وليس هناك ما يشير إلى أن أيا من هذه المواد قد تضر بالسكان  المراقبة الدقيقة والتنظيم الدقيق عند

السرطان ،  فعندما تظهر االختبارات التي تجرى على الحيوانات أن مضافا معينا قد يسبب حدوث مرض ككل ،

المواد المضافة ، وإن كانت ال  ع استعماله حاال ، غير أن بعضأو قد يكون ضارا بالصحة بأي شكل ؛ يتم من

عند آخرين ، ونذكر على وجه التخصيص مادة  تؤدي إلى ضرر معظم األشخاص ؛ فإنها قد تولد حساسية

إلعطاء اللون األصفر لألطعمة ، ومادة جلوتامات أحادي الصوديوم  الطرطرازين ، وهي مادة شائعة االستعمال ؛

عند  لتعزيز مذاق األطعمة ، وباألخص األطعمة الصينية ، فهاتان المادتان تولدان حساسية تستعمل كثيرا ؛التي 

الصوديوم : الصداع ، وآالم  عدد ال بأس به من األشخاص ، وتشمل أعراض الحساسية لمادة جلوتامات أحادي

(. لقد أظهرت  ض المطعم الصينيتعرف بعار العنق ، وضعف الذراعين ، واضطراب خفقات القلب ) وهي حالة

دراسة حديثة ان المضادات البكتيرية والمواد الحافظة الموجودة في منتجات كالصابون ومعجون األسنان وغسول 

ت استخدم الباحثون بيانات من إحصائيا الفم قد تكون مرتبطة بزيادة احتمال اإلصابة بالحساسية لدى األطفال.

سنة لبحث الرابط بين المستويات الموجودة في البول  18سنوات إلى  6من طفل تتراوح أعمارهم  860شملت 

من المضادات البكتيرية والمواد الحافظة الموجودة في العديد من المنتجات العناية الشخصية وبين وجود األجسام 

جزء من الجهاز  في دم األطفال. األجسام المضادة الجلوبيولين المناعية هي IgEالمضادة الجلوبيولين المناعية 

المناعي في الجسم، ويزداد مستواها بالدم استجابة لمسببات الحساسية وتزداد لدى األشخاص المصابون 

وقال الباحثون أنهم وجدوا رابط بين مستوى التعرض بقياس كمية العامل المضاد البكتيري الموجود  بالحساسية.

 وجود األجسام المضادة بالدم لمسببات حساسية معينة. في البول وبين احتمال اإلصابة بالحساسية مشيرا إليه



األطفال الذين لديهم مستويات عالية من العامل المضاد البكتيري التريكلوسان كان احتمال اإلصابة بحساسية 

األطعمة أكثر بمرتين وتقريبا كان احتمال اإلصابة بالحساسية البيئية أكثر بمرتين مقارنة باألطفال الذين لديهم 

ل مستويات من المضاد البكتيري. واألطفال الذين لديهم أعلى مستويات من المادة الحافظة بروبيل بارابين كان اق

لديهم احتمال اإلصابة بالحساسية البيئية أكثر بمرتين مقارنة باألطفال الذين كانت لديهم اقل مستويات من المادة 

احتمال اإلصابة بحساسية األطعمة. ومن المتوقع أن تتم الحافظة، ولكن لم ترتبط مستويات البروبيل بارابين ب

إزالة الملونات الصناعية التي تضاف لألغذية عن مئات المنتجات بعد أن حذر فريق من الباحثين الجامعيين من 

أنها تسبب ألدمغة األطفال أضرارا ال تقل خطورة عن األضرار التي يسببها الرصاص الموجود في البنزين. فقد 

دد من أكاديميي جامعة ساوثمبتون، بعد إجراء دراسة رسمية لسبعة من تلك المواد الحافظة بطلب من تقدم ع

أمام ” E“الوكالة األميركية لرقابة األغذية أن ذكاء األطفال يتضرر بشكل بالغ بسبب تلك المواد التي يوجد حرف 

تقديم نتائج تلك الدراسة أوصى مسؤولو  دوبع”. E-numbers“العدد الذي يرمز إليها مما جعلها تعرف بمواد: 

ولم تكن التوصية التي قدمت  وكالة رقابة األغذية مديريهم بإزالة ستة من المواد الحافظة الواردة في الدراسة.

لمجلس إدارة الوكالة إلزامية، لكن المشرع األميركي يتوقع من المؤسسات أن تزيل تلك المواد، وتعوضها بمواد 

 مكن ذلك.طبيعية آمنة إن أ

 أضرار المواد الكيماوية الحافظة

 التقليل من جودة النوعية )نوعية األكل أو الشرب أو خالف ذلك (-1

 . وخاصة في معظم الفواكه أو الخضار%40التقليل من فوائدها الصحية بنسبة تصل أحياناً -2

ة في نسبة الكثافة داخل المواد الحافظة ، مما يجعل اإلنسان عند الكل منها بكثرة يكون معرضاً لسمنة الزياد -3

 أكثر من الذي يستهلك المواد الطازجة

 المواد الحافظة تمنع حصانة الجسم من البكتيريا المسببة لطفح الجلدي -4

 ت أو جميع المكروباتالمواد الحافظة تمنع الجسم من مقاومة األضرار من الفيروسا -5

كحد أدني لذلك ، وقد تزيد كلما زادة المواد  %20تقل نكهة المواد الحافظة عن المأكوالت الطازجة بنسبة  -6

 الحافظة في المعلبات المصنوعة

 همثل الحليب ومشتقات السرعة في تالفي المكونات أو الفوائد الصحية وذلك عند استعمال المواد الحافظة -7

. وقد تتالش هذه السعرات  %80-40سبة السعرات الحرارية في المواد الحافظة بنسبة تتراوح بين تقليل ن-8

 الحرارية كلما زادا في وقت أو قرب انتهاء المواد الحافظة

ال تحتوي المواد الحافظة على المكونات األساسي. وتجد مثالً عند عصر البرتقال. تجد أن المواد الحافظة أو -9

وا من البذور األساسية وتجد العصير فقط. علماً أن المواد األساسية في الفواكه أغلبها هي البذور، المعلبات تخل

 ولذلك تجد بعض الشركات تنتج في اآلونة األخير عصير مع البدور لحفظ المواد األساسية.

 األضرار الصحية الناتجة من المواد الحافظة المستخدمة في األغذية المعلبة 

ركات األغذية المعلبة في اختيار واستخدام المواد الحافظة للمواد الغذائية المعلبة دون مراعاة صحة تنفرد بعض ش

بعض المواد الحافظة في طالء العلب المعدنية لتحاشي تفاعل   وسالمة المستهلك ، حيث أن قسم منها يستخدم

المواد الحافظة يستخدم أما لمنع تفسخ المواد  المادة الغذائية المعلبة مع جدار العلبة المعدنية ، والقسم األخر من

الغذائية المعلبة ألطول فترة زمنية أو إلعطاء طعم ولون ورائحة خاصة ترضي المستهلك أو إلزالة لون المادة 

الغذائية وغيرها من االستخدامات األخرى ، وتشير أخر إحصائية إلدارة األدوية والغذاء األمريكية إلى هناك 

  .نوع من المواد الحافظة يستخدم اآلن في حفظ المواد الغذائية 3000أكثر من 

تشير الكثير من الدراسات والبحوث الحديثة على أن الكثير من المواد الحافظة التي تضاف للمواد الغذائية المعلبة 

 Butylatedومادة  Butylated hydroxyanisoleحيث أن استخدام مادة  اإلنسان،لها تأثير خطر على صحة 

hydroxytoluene فسخ الغذائي تؤدي إلى العديد من الحاالت المرضية في اإلنسان مثل تحافظة ضد ال كمادة

               تالنتريكما أن استخدام مادة  القلب.وأمراض  يوضعف في النمو والتناسل والسكر وتضخم الكبدالسرطان 

http://www.almrsal.com/post/25020


(Nitrates   ( و مادة النتريت )Nitrites  كم ) ادة حافظة ضد التسمم الوشيقي ومحسنة لطعم ورائحة اللحوم

المتواجدة بشكل   Aminesثار سلبية على صحة اإلنسان ، حيث ترتبط كيميائيا مع مادة أماينزآالمعلبة ، لها 

مر الذي يؤدي إلى تكوين مادة كيميائية تسمى النتروسامين ألطبيعي في اللحوم وداخل جسم اإلنسان ا

Nitrosamine   وهذه المادة هي المسؤول المباشر على إحداث سرطانات مختلفة داخل جسم اإلنسان . أن ،

كمواد حافظة في األغذية المعلبة   Acesulfame – Kو   Saccharinاستخدام بعض السكريات الصناعية مثل 

ها سطرنه بطيئة ولأنها مواد معلى على صحة اإلنسان لكونها مصنفة  اً طرخلكي تعطي طعم حلو المذاق ، تشكل 

 Aspartameتأثير سلبي على الجهاز العصبي المركزي لألطفال. كما أن بدائل السكريات الصناعية مثل مادة 

ثل الصداع إلنسان ملوالتي تستخدم في بعض المشروبات الغازية وفي األغذية المعلبة تسبب أعراض سريرية  ،

ة من قبل إدارة األدوية والغذاء األمريكية ، أن ماليين والغيثان ودوار الرأس . أشارت اإلحصائيات المقدم

مادة ميتاسلفات الصوديوم والبوتاسيوم ومادة   مثل  ( Sulfitesاألمريكيين اليوم متحسسين من مادة السلفايت ) 

فواكه لالصوديوم ثنائي السلفايت ، والتي تستخدم كمادة مزيلة لأللوان الطبيعية وكذلك تمنع التكاثر الجرثومي في ا

والخضراوات المجففة . وقد أوضحت البحوث والدراسات في هذا الجانب إلى أن هذه المواد تسبب حالة الربو 

من حاالت الربو في أمريكا يعود سببها إلى  % 10 -5وأحيانا الموت بسبب اإلصابة بفرط الصدمة ، حيث أن 

بإدارة األدوية والغذاء األمريكية إلى منع إضافتها  استخدام مادة السلفايت في األغذية المعلبة ، األمر الذي أدى

كمواد حافظة في األغذية المعلبة . كذلك أشارت البحوث الحديثة إلى أن استخدام األلوان الصناعية في المواد 

ات مواد الشرك الغذائية المعلبة ، لها عالقة مباشرة بسرطان الغدة الدرقية وظهور حالة الربو . كما تستخدم بعض

يميائية لغرض طالء العلب المعدنية للمواد الغذائية وأغطيتها من الداخل وذلك لمنع تفاعل المواد الغذائية المعلبة ك

، حيث   Bisphenol Aو مادة   Dimethyl bisphenolمع صفيح العلب ، ومن هذه المواد الخطرة هي مادة 

تسبب السرطان لإلنسان خصوصا في اإلناث مثل تبين في دراسة حديثة في أمريكا بأن هذه المواد الكيميائية 

 ألغراضسرطان الرحم وسرطان الثدي وسرطان المهبل . كما تستخدم مركبات الفسفور في المواد الغذائية 

كثيرة مثل مادة حامض الفسفوريك والتي تستخدم في المشروبات الغازية ومادة فوسفيت الكالسيوم لغرض جعل 

ستخدام أن اال ،ي حين تضاف مادة فوسفات الصوديوم كمادة مجففة للمواد الغذائيةالغذاء المعلب أكثر صالبة ف

الذي ويسبب خلل في عملية امتصاص الكالسيوم من الجسم خصوصا في األطفال  ءالمفرط لهذه المواد في الغذا

  العظام.يؤدي إلى اإلصابة بمرض خلخلة 

 أنواع المواد الحافظة واستخداماتها:

 و المانج –المربى  –المشروبات الغازية  –حامض البنزويك وأمالحه ويستخدم في كل من: عصائر الفاكهة -1

 –الجبن المطبوخ  –المخلالت  –حامض السوربيك وأمالحه ويستخدم في: العصائر والمشروبات  -1

 بيض. الجبن األ –اللحوم ومنتجاتها -الحلوى –منتجات المخابز لمنع نمو االعفان في الخبز 

 حامض البربيونيك وأمالحه .  - 3

 –السكر الناعم عسل الجلوكوز  –المشمش المجفف  –ثاني أكسيد الكبريت ويستخدم في : الزبيب  - 4

الفاكهة المجففة عموما . ويستخدم  –الحلوى  –بسكويت  –جيالتين  –بيض مجفف  –خضر مجففه 

مع وهذه والال –ة المجففة ليعطى اللون الفاتح ثاني أكسيد الكبريت بإسراف شديد في منتجات الفاكه

وتسبب أعراض  – Bالمادة غير مرغوب فيها لما تسببه من أضرار صحية عديدة )تؤثر على فيتامين 

 الحساسية واضطراب الجهاز الهضمي(. 

 مأمالح النيتريت والنيترات التي تضاف إلى ملح الطعام إلنتاج ما يسمى بملح البارود والذي يستخد -5

في تصنيع منتجات اللحوم )البسطرمة( يمكن أن تكون مركبات ضارة بالصحة تسمى نيتروز أمين . 

 Clostridiumبهدف الحفاظ على اللون ومنع نمو بكتريا  meat curingوتستخدم في تقديد اللحوم 

botulinum  . 
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