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 المحاضرة األولى: أهمية األحياء المجهرية وعالقتها باأللبان

 مقدمة:
يوم  15من ذلك  لتغذية صغارها ويستثنى تيعرف الحليب بانه االفراز اللبني الناتج من الغدد اللبنية إلناث الثدييا

قبل الوالدة وخمسة أيام بعد الوالدة وهو سائل معقد التركيب وله صفات وخواص فيزياوية وكيمياوية خاصة به. 
ويعد الحليب أول غذاء يتناوله اإلنسان بعد الوالدة وهو مادة غذائية متكاملة وممتازة وقد ميزه هللا تعالى عن غيرة 

 بميزتين مهمتين: من األغذية
( %3.5( والبروتينات )قرابة %4.7األولى كونه غذاء يحتوي على معظم المغذيات األساسية كالكربوهيدرات )قرابة 

( واألمالح والمعادن كالكاليسيوم والفسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم ... الخ )قرابة %3.5والدهون )قرابة 
المغذيات الثانوية مثل )أنواع من البروتينات البسيطة والببتيدات النيوكلوتيدات ( عالوة على احتوائه على 0.7%

والذي يكون بمتناول المستهلك والفيتامينات  %87...(. هذا عالوة على احتوائه على نسبة عالية من الماء الحر 
و الرايبوفالفين ...  Cو B-complexوالذائبة في الماء مثل مجموعة فيتامينات  A,D,E,Kالذائبة في الدهن مثل 

إضافة إلى قيم جهد التأكسد واالختزال والتي  6.8-6.4. كما أن الرقم الهيدروجيني للحليب والذي يتراوح بين الخ 
ملي فولت تجعل الحليب في الحالة المؤكسدة والذي يجعل من الحليب بيئة جيدة لنمو االحياء  300تتقارب من 

 هوائية اختيارا والمحبة للهواء القليل.المجهرية الهوائية اجبارا والال
 

 
أما الميزة الثانية للحليب فهي بساطة المغذيات الموجودة في الحليب وجاهزيتها العالية لالستهالك واالمتصاص 
والتحويل بحيث أن المستهلك ال يحتاج إلنتاج العديد من األنزيمات والمعقدة التي تمكنه من االستفادة من مثل 
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ات. وعليه فقد يكون الحليب وبسبب هاتين الميزتين البيئة الطبيعية المناسبة جدًا لنمو األحياء المجهرية هذه المكون
من جميع األنواع فيه مما يجعله عرضة لعمل هذه خاليا هذه الكائنات أو نواتج فعالياتها الحيوية أو أنزيماتها 

 الداخلية والخارجية.
دقيقة ال يمكن رؤيتها إال بواسطة العدسات المكبرة أو المجاهر، وهي منتشرة  تعرف األحياء المجهرية بأنها كائنات

في الطبيعة بشكل كبير وتساهم في تشكيل البيئة المحيطة باإلنسان أو الحيوان أو النبات على حد سواء. ولهذه 
ع أو تحويل ما في تصنيالكائنات دور مهم في نوعية الغذاء المتناول من قبل اإلنسان وهي بالتالي تلعب دور مهم إ

 هذا الغذاء من شكل آلخر أو في إتالفه وإفساده وذلك عبر فترات زمنية قد تطول أو تقصر باالعتماد على 
 طبيعة الغذاء وتركيبه الكيمياوي  -1

 الظروف الجوية والخزنية المحيطة بالكائن المجهري اثناء تواجده في الغذاء -2

 دة في الغذاءعدد الكائنات المجهرية وأنواعها المتواج -3

تعود قدرة الكائنات المجهرية المتواجدة في الغذاء على إحداث تغيرات كيمياوية أو فيزياوية فيه تعود إلى امتالك 
هذه الكائنات العديد من األنزيمات والجزيئات الحيوية التي لها القدرة على اتخاذ جزيئات هذا الغذاء كمواد أولية 

دراسة األحياء المجهرية في الحليب ومنتجاته كمجموعة تشترك  يمكن العمل عليها وتحويلها من شكل آلخر. يمكن
بصفة رئيسية أو أكثر مثل قدرتها على استهالك الالكتوز كمصدر كاربوني وإنتاج حامض الالكتيك وقدرتها على 

 تحليل السترات عالوة على إنتاج مركبات النكهة ...الخ. 
 

 دور األحياء المجهرية في الحليب ومشتقاته:
القول إن األحياء المجهرية في الحليب يمكن أن تقسم على أساس تأثيرها على مكونات الحليب فمنها المنتج يمكن 

لألحماض ومنها المحلل للبروتينات ومنها األحياء التي ليس لها تأثير على الحليب ولذلك تسمى باألحياء الخاملة. 
ليب تشمل مجاميع مختلفة من األحياء التي تلوث الح كما يمكن أن تصنف األحياء تبعًا لمصادر التلوث بها وبذلك

 من الحيوان نفسه أو من حضيرة التربية أو من آنية الحليب أو من الحالب وعملية الحلب.
والمكورات المسبحية  Micrococciوقد تصنف األحياء المجهرية في الحليب تبعًا ألشكالها مثل المكورات 

Streptococci ة ومنها العصيات الطويلLactobacilli  أو العصيات المكورةLactococci كما يمكن أن .
 تلعب دورين أثنين في الحليب الخام ومشتقاته: تصنف األحياء تبعًا لدورها في الحليب ومنتجاته حيث

 
مها اأواًل: الدور اإليجابي أو الدور المفيد: والمقصود به تسخير هذه الكائنات )البكتريا واالعفان والخمائر( واستخد

 في مجال  
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 Lactobacillus delebrueckiiزيادة فترة حفظ الحليب عبر تحويله لمنتجات أو مشتقات مثل استعمال بكتريا  -1

sp .bulgaricus  وبكترياStreptococcus thermophilus لبن رائب مما يزيد  فترة  لتحويل الحليب الخام إلى
إنتاج الزبد وزيادة فترة حفظه. إذ  في Streptococcus lactis spp. diacetylactisأو استخدام بكتريا  حفظة .

 أن الفعل الحفظي لمثل هذه البكتريا يكمن في واحدة أو أكثر من الفعاليات الحيوية التالية:
قدرت الكائنات في المنافسة على استهالك الالكتوز الموجود في الحليب وإنتاج حامض الالكتيك مما  -أ

 لزيادة الحموضة وهذا يخلق وسطا غير مهيأ لنمو األحياء الملوثة. يؤدي

 Formic acid، Acetic acidقدرت الكائنات على إنتاج أنواع من األحماض العضوية مثل  -ب

والتي تمتلك  (Bacteriocens)قدرت الكائنات على إنتاج أنواع من المضادات الحياتية والبكتريوسينات  -ت
 ع من األحياء المجهري.فعل تثبيطي تجاه طيف واس

استهالك أو التنافس على المغذيات الموجودة في الحليب وجعلها غير جاهزة بالنسبة ألنواع أخرى من  -ث
 األحياء المجهرية.

قدرة هذه الكائنات وعبر فعالياتها الحيوية وأنزيماتها على إنتاج أنواع من الببتيدات واألحماض الدهنية  -ج
 يطيه تجاه أنواع من األحياء المجهرية األخرى.الحرة التي تمتلك فعالية تثب

هذه األحياء في تطوير نكهات وطعوم منتجات األلبان المتخمرة، مثال ذلك استخدام بكتريا أنواع من استخدام  -2
Lactococcus lactis spp. lactis    أوLactococcus lactis spp. cremores  لتطوير النكهة في العديد

 مثل جبن الجدر أو الكوتج أو جبن القشطة.من األجبان المنضجة 

الدور الثالث يكمن في استخدام أنواع محدودة من هذه األحياء لها صفات تنموية خاصة وتتمتع بقدرات  -3
و  .Bifidobacterium sppعالجية وخواص طبية واسعة إلنتاج منتجات عالجية محددة مثل بكتريا 

Lactobacillus reuteri , Lactobacillus acidophilus  والمعروفة بقدراتها العالجية مثل عالج حاالت
اإلسهال وزيادة قابلية الجسم على تحمل الالكتوز والقدرة على خفض نسبة الكلوكوز والكوليستيرول في الدم عالوة 

 على قدرتها على عالج أمراض القلب والذبحة الصدرية (.

  

 ثانيا: الدور السلبي لألحياء المجهرية: 
هذا الدور في قدرة أنواع من الكائنات المجهرية على النمو في الحليب ومشتقاته مسببا إنتاج النكهات والطعوم يكمن 

غير المرغوب بها عالوة على قدرتها على إنتاج أنواع من السموم الداخلية والخارجية في مثل هذه المنتجات. إن 
دخاله حليب ومشتقاته هو العالقة بين هذا الكائن وطريقة إالفرق بين أن يكون الكائن المجهري مفيدا أو مضرا في ال

إلى هذه المواد عالوة على الظروف التنموية المحيطة به أثناء تواجده في هذه المنتجات. فإذا ما تم إدخال كائن 
 ما )بكتريا أو خمائر أو أعفان( إلى الحليب وفق شروط صحية أهمها:
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 )أي غير ملوثة بأي نوع من الكائنات األخرى(.أن تكون مزارعها الكائن المجهري نقية  -1

أن تكون المزرعة ذات تأثير معين ومحدود بحيث يتم أضافتها بأعداد محسوبة وتسلط عليها ظروف تنموية  -2
، الحموضة، كمية الملح المضاف. إذا يكون هناك ظروف تنموية pHمحدودة من درجة الحرارة، الرطوبة، 

المزرعة المضافة وبالتالي سيكون هناك سيطرة تامة على هذه الكائنات مسيطر عليها، عالوة على نقاوة 
 مما يجعل مسيرة عملها في الحليب أو مشتقاته معروف تماما ونواتج عملها معروفة.

واألهم من ذلك هو أن يتم إضافة كائنات ليس لها تاريخ أو سمعة سمية أو مسببة لإلتالف بأي شكل من   -3
اته وال في األغذية األخرى وعندها يمكن القول إن ناتج هذه الكائنات يكون أشكال ال في الحليب ومنتج

 إيجابيًا. 

أما إذا كانت الكائنات داخلة إلى الحليب بطريق عشوائية وكانت ذات تاريخ وسمعة سمية أو اتالفية للحليب 
تلفة وغير بأنواع مخومشتقاته أو األغذية ومنتجاتها أو أنها تنمو في الحليب بطريقة غير مسيطر عليها و 

نقية فان الناتج أكيد سيكون سلبيا في الحليب ومشتقاته. وفيما يلي جدول يبين أنواع األحياء المجهرية وأثرها 
 في الحليب ومنتجاته والتي سيأتي ذكرها بشكل مفصل في المحاضرات القادمة.
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 تتابع األحياء المجهرية في الحليب الخام:
ترك الحليب الخام الطازج المحلوب من حيوان صحي على درجة حرارة الغرفة فان العديد من التغيرات في حال 

 سوف تطرأ عليه وذلك باالعتماد على
 نوعية الحليب وحمولته من االحياء المجهرية -أ

 الظروف الجوية المحيطة به  -ب

 طريقة حلب الحيوان  -ت

 فترة التعقيم الذاتي: -1
ساعات( بسبب احتوائه على العديد من  4-1بعد الحلب مباشرة بفترة مطهرة قصيرة )يمكن القول إن الحليب يمر 

الوسائل الدفاعية المكتسبة من جسم الحيوان الناتج مثل أعداد معينة من كريات الدم البيضاء وأنزيمات ذات تأثير 
ات القادمة. وبالتالي ا في الصفحمثبط تجاه األحياء المجهرية مثل الالكتوفيرين والاليسوزايم والتي سيتم التطرق له

 فانه يصعب على الكائنات الحية النمو في الحليب خالل هذه الفترة. تتفاوت مدة هذه الفترة باالعتماد على
الحمولة الميكروبية األولية للحليب: فكلما قلت أعداد األحياء المجهرية في الحليب زادت هذا الفترة والعكس  -

 صحيح.  
 ليب، فكلما انخفضت درجة حرارة حفظ الحليب زادت هذه الفترة والعكس صحيح. درجة حرارة حفظ الح -

يمكن أن يكون لحيوان الحليب نفسه تأثير على هذه الفترة وقد تكون االختالفات الفردية بين القطيع الواحد  -
 مؤثرة أيضًا عليها.

 فترة نمو المسبحيات المنتجة لحامض الالكتيك -2

ذاتي تبدأ االحياء المجهرية بالنشاط والنمو في الحليب حيث تسيطر على الموقف هنا مع انتهاء لفترة التعقيم ال
( مثل  Lactic streptococcusالبكتريا المنتجة للحموضة كالمسبحيات المنتجة لحامض الالكتيك )

Lactococcus lactis , Lactococcus cremoris  إذ تنشط لتتفوق على بقية الكائنات وذلك لسرعة
استهالكها لسكر الحليب وتحويله لحامض الالكتيك وسهولة متطلباتها التغذوية والمعيشية حيث تستمر هذه 

الحليب من المتعادل  pHالفترة من عدة ساعات إلى عدة أيام تبعا لظروف خزن الحليب، وعندها سيتحول 
 acidدي إلى حدوث التجبن الحامضي في الحليب وظهور الخثرة الحامضية تقريبا إلى الحامضي مما يؤ 

curd  وعندها فان الحموضة المتكونة في الحليب ستؤثر سلبًا على نشاط هذه الكائنات وعند وصول تركيز
 .%2يتباطيء نمو هذه البكتريا ليتوقف عند وصول تركيز الحامض س %1حامض الالكتيك إلى 

 ض الالكتيكفترة تنو عصويات حام -3

( باالزدياد Lactobacilliمع مرور الوقت وارتفاع حموضة الحليب يبدأ نشاط عصيات حامض الالكتيك )
وذلك كونها أكثر مقاومة للحموضة من النوع المسبحي وعندها ستسود هذه العصيات في الحليب مع استمرار 
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نمو هذه  ألحياء المجهرية األخرى ليتوقفتحويل الالكتوز إلى حامض الالكتيك والذي له تأثير تثبيطي تجاه ا
 . %4البكتريا عندما يصل تركيز حامض الالكتيك الى 

 فترة النشاط المتعادل  -4

عند تراكم كميات الحامض فان معظم األحياء المجهرية سيتوقف نموها ماعدى تلك التي لها القدرة على 
 Geortrichun candidumلك عفن استهالك وأكسدة هذا الحامض وتحويله إلى مركبات أخرى مثال ذ

وأنواع من الخمائر حيث تقوم هذه الكائنات بتحويل الحامض إلى ماء وثاني أوكسيد الكاربون وعندها سوف 
 الحليب باالرتفاع مرة أخرى وصوال إلى حالة التعادل مما يؤدي إلى تنشيط أنواع أخرى من البكتريا  pHيعاود 

 مرحلة التحليل البروتيني:  -5
ذه الفترة ونتيجة إنخفاض كميات الحامض في الحليب يبدأ نشاط أنواع أخرى من البكتريا مثل خالل ه

Pseudomonas، Bacillus، Proteus  التي تتصف بقدرتها على تحليل بروتينات الحليب وإنتاج ببتيدات
تفككه مما كازين و ذات تأثير قاعدي مما يؤدي إلى تحلل الخثرة المتكونة في المرحلة السابقة نتيجة لهضم ال

يحول الحليب إلى سائل رائق يختلف بالكامل عن طبيعة الحليب الطازج وذلك يكون مصحوبا بانطالق روائح 
كريهة. عالوة على قدرة هذه البكتريا على تحليل دهون الحليب. وهذا كله يجعل من الحليب غير قابل 

 لالستهالك البشري اطالقاً 
لحليب على أنواع معينة من الميكروبات يؤدي إلى ظهور بعض التغيرات عالوة على ما ذكر فأن احتواء ا -6

فيه إذ يمكن مالحظة ظهور النسجة اللزجة وتحول الحليب إلى كتله هالمية لزجة عند وجود أعداد كبيرة 
 .Viscolactis alcaligenesمن بكتريا 

في الحليب وإنتاج خثره حلوة عند نمو أنواع من البكتريا  sweet curd كما يمكن حدوث التجبن الحلو  -7
 .Bacillus cereus، Bacillus subtitlesالتي لها القدرة على إنتاج انزيم الرنين مثل 

الحليب وتكوين خثره  pHإن وجود بكتريا القولون في الحليب يشجعها على إنتاج الحامض وخفض  -8
 Clostridium butyricumسوسة. كما أن وجود بكتريا حامضية عالوة على إنتاج غازات بكميات مح

مصحوب بإنتاج كميات جدا من  Fermentation stormyيؤدي إلى أحداث تخمر حامضي عاصف 
الغازات. هذا عالوة على ولوج أنواع من البكتريا المرضية للحليب مثال ذلك بكتريا السل والجمرة الخبيثة 

سببة لحمى مالطا وغيرها من األنواع التي سيأتي ذكرها في المحاضرات والعنقوديات المسبحية والبكتريا الم
 التالية.
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