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 الكتاب مقدمة

 الرتباطهنظرًا  Food Microbiology لألغذية الدقيقةبعلم األحياء  االهتمام ازداد
تسبب خسائر اقتصاديه كبرية  أنالوثيق بصحة وسالمة اإلنسان كما ميكن لألحياء الدقيقة 

 واإلصابة الغذائيمؤخرًا يف العامل حاالت التسمم  ازدادتوقد  األغذية,ناجتة عن فساد 
مسومها يف  أوالناجتة عن وجود األحياء الدقيقة املمرضة  األغذيةباألمراض املنقولة عن طريق 

 األغذية.

 جديدة معلومات توافر ونتيجة املفاهيم بعض وتغري اجملال هذا يف السريع التطور نإ
 لوضع ملحه احلاجه جعل املختلفة األغذية يف األحياء ههذ بسلوك يتعلق فيما السيما
 .العربية وباللغة العلم هذا يف متخصص كتاب

 األحياء وأمهية وتصنيفها الدقيقة األحياء على الضوء تسليط مت الكتاب هذا يف
 يف الكائنات ههذ ومصادر باألغذية املرتبطة السائدة الدقيقة والكائنات, الغذاء يف الدقيقة
 الكائنات إىل باإلضافة املختلفة األغذية ألنواع امليكرويب الفساد ىلإ التطرق مت يضاأ األغذية
 الكائنات ههذ يف التحكم طرق عرض يضاأ مت ,األغذية طريق عن املنتقلة املمرضة الدقيقة

 ةامليكروبيولوجي اجلودة يف ومؤثرة حديثة مواضيع تناول مت الفصول بعض يفو  ,األغذية يف
 سلوك على اإلجهاد وتأثري األغذية يف امليكروبات نزمياتأ مثل األغذية وسالمة لألغذية
 على تتكون قد اليت Biofilm احليوية الطبقة وتأثريالغذائية  األنظمة يف الدقيقة األحياء
 .األغذية ومعدات األغذية
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 ياجلامع للطالب دليالً  لتكون فصالً  وعشرين ثالثة ليشمل الكتاب هذا عدادإ مت
 من اجزء الكتاب هذا ميأل نأ نتمىن ,العليا وأ اجلامعية الدراسات يف منخرطاً  كان سواءً 
 .الليبية العلمية املكتبة لبناء نواة ويضيف لألغذية الدقيقة األحياء جمال يف الفراغ

 التوفيق ويل واهلل

 المؤلفان
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 Food Microbiologyغذية لأل األحياء الدقيقة

 امليكروسكويب احلجم ذات الدقيقة الكائنات دراسة هو علم الدقيقة حياءاأل علم
 العوامل وكذلك والربوتوزوا والفطريات الطحالب وبعض البكترييا دراسة احلقل هذا ويشمل

 .الفريوسات مثل حية كائنات تعترب ال اليت

 ذات والنافعة الضارة اجملهرية الكائنات بدراسة غذيةلأل الدقيقة حياءاأل علم وخيتص
 حياءباأل غذيةاأل تلوث من للحد والسلوك والتعريف اخلصائص حيث من غذيةباأل العالقة
 خيتص كما غذيةاأل يف املقبولة احلدود ضمن ابقاءهإو  عليها أو السيطرة الضارة الدقيقة
 .واستخدامها وإكثارها الكائنات هذه عزل طريق عن منها النافع من االستفادة بزيادة

 أن إىل باإلضافة الدقيقة حياءاأل وتكاثر لنمو مناسبة وبيئة جيداً  وسطاً  الغذاء ويعد
 .ومتنوعة عديدة دقيقة حياءأب للتلوث يعرضها مما اإلنتاج أثناء مراحل بعدة متر غذيةاأل

 فساد عن مسؤولة تعترب ناحية فمن وجهني ذات بالغذاء الدقيقة الكائنات وعالقة
 الغذاء يف الكائنات هذه منو بسبب كبرية اقتصادية خسائر يسبب مما الغذائية املنتجات

 ميكن املمرضة الدقيقة حياءاأل أن كما ,مرغوبة غري ونكهات روائح تكون ىلإ يؤدي والذي
 هذه بعض تعترب أخرى ناحية ومن لإلنسان أمراضاً  وتسبب الغذاء يف وتتكاثر تنمو أن
 وصناعة املتخمرة واأللبان واألجبان اخلبز إنتاج مثل غذائية منتجات تصنيع يف مفيدة حياءاأل

 املضادات وكذلك واألمحاض واإلنزميات الفيتامينات وبعض ويف والربوتني والدهون واملخلالت
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كما هو احلال بالنسبة لفطريات عش   ذاتهكما أن بعضها يستخدم كغذاء يف حد  ,احليوية
 .Mushroomsالغراب 

 لمحة تاريخية عن تطور علم األحياء الدقيقة

 فهي اجلوي الغالف ويف األرض على مكان كل يف موجودة الدقيقة احلية الكائنات
 احلية والكائنات والنباتات واإلنسان واحليوانات واملياه بالرتبة وثيقة عالقة هلاو  البيئة من جزء

 احلية اخلاليا كل بكثري تفوق اأعداده مكان كل يف تتكاثر أن ميكن أهنا كما  األخرى
 .الكوكب هذا على األخرى

 ومن سنة مليار 3 من أكثر قبل األرض تسكن اليت األوىلهي  احلية اخلاليا كانت

 .احلية النظم من غريها على بالفائدة تعود منها وكثري هامة أدواراً  لعبت مث

 وهي والفريوسات واخلمائرعفان األ وبعض البكترييا الدقيقة احلية الكائنات بني ومن
 .غذائنا يف مرغوبة وغري مرغوبة أدوار تلعب

 واألمراض الغذائية املواد تلفب علم على الثمار ووجامع نو الصياد كان القدم ومنذ
 والنار الثلج واستخدموا املسببة لعواملل رتصو  أي دون من حىت األغذية طريق عن املنقولة

 من العديدكان  امليالد قبل 1000 و 8000 بني ما ,آمنة وجعلها األطعمة على للحفاظ
  تحليةالو  التمليحو  التدخنيو  واخلبز والطبخ التجفيف مثل خمتلفة طرقب حتفظ الغذائية املواد

 الهوائي جو يف والتخزين, (اجلليد يف) املنخفضة احلرارة درجات يف والتخزين( العسل مع)
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 فساد من لحدل تتبيلالو  التخليلو ( واحلليب واحلبوب الفواكه مع) والتخمري( فراحل يف)
 فقط ليس ضاراتاحل من العديد قبل من واسع نطاق على يستخدم التخمري كان ,غذيةاأل

 من رغوبةامل األطعمة من خمتلفة أنواع إلنتاج كوسيلة أيضا ولكن األطعمة ىعل للحفاظ
 .واخلضار الفواكهو  واحلبوب والبيض واألمساك اللحومو  احلليب

 غذيةباأل وعالقتها الدقيقة الحية كائناتال كتشافا 

 يلاحو في ف ,اجملهر وحتسني اخرتاع مع بالتوازي سار الدقيقة حياءاأل اكتشافإن 
 الديدان رأى اجملهر باستخدام أنه Athanasius Kircher كريشر أثناسيوس ذكر 1658 عام

 يتال وهي ترى ال ديدان بأهنا امليكروبات ووصف احلليب يفو  عفنةتامل اللحوم يف الدقيقة احلية
 .األغذية فساد يف الدقيقة حياءاأل دور أثبت من أول يعترب بذلكو  غذيةاأل فساد تسبب

 ذلك ومع عفاناأل تركيب Robert Hooke هوك روبرت وصف عام 1664 عام يف
 أنواع رأى شخص أول كان رمبا Antony van Leeuwenhoek يوينهويكل فان أنتوينفإن 

 تكبري قوة يهلد يكن مل الذي اجملهر حتت البكترييا وخاصة الدقيقة احلية الكائنات من خمتلفة
 رسمو  املواد من وغريها واخلل األمطار, ومياه اللعاب يف البكترييا الحظ حيث عالية

 بعض وصف كما ونية(لز احلو  والعصوية مكورات أو الكروية) املورفولوجية الثالث اجملموعات
 شكلت رائدة علمية منظمة إىل مالحظاته كتب 1683و 1676 وبني ,املتحركة نواعاأل

 التالية سنة ئةامل ويف ,باهتمام املالحظات قراءة مت حيث لندن يف امللكية اجلمعية وهي حديثاً 
 ونتيجةالتاسع عشر  القرن يفو  ,يوينهويكل مالحظات والعلماء واألفراد من العديدأكد 
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 ملراقبة العلماءمن  العديد حفز الذي األمر متاحة اجليدة اجملاهر تأصبح الصناعية للثورة
 .اجملهر حتت خلوقاتامل وصفو 

 من نوعاً  16( بكترييا: املصطلح أعطى الذي) 1838 عام Ehrenberg أقرتح
 Ferdinand Cohn كون فرديناند وضع 1875 سنة يفو  ,أجناس أربعة يف ووضعها البكترييا

 تنتج البكترييا بعض أن أيضا اكتشف من أول كون وكان ,لبكترييال األويل التصنيف نظام
 بعد الإ رت   مل ولكنالتاسع عشر  القرن منتصف يف لوحظت فإهنا الفريوسات أما ,مجراثي

 من ذات القرن. األربعينياتيف  اإللكرتوين اجملهر خرتاعا

 هلا والتخمر التعفن أن اقرتحاً ( 1843) هيلمهولتز وهريمان( 1837) شوان ثيودور
 Pasteur باستور استعمل 1860 عام ويف اهلواء يف املتواجدة احلية الكائنات بوجود صلة

 البسرتة بطريقة األغذية بعض يف فيها املرغوب غري الدقيقة األحياء نشاط وقف يف احلرارة
Pasteurization باستور أظهر 1875 عام يفو  أخرياً  ,نآلا حىت بامسه املعروفة Pasteur أن 

 اللحوم تلف أن أيضا اثبت كما الدقيقة احلية الكائنات سببه النبيذ وإنتاج العنب ختمر
 الدقيقة الكائنات ارتباط تبني نهأ قال الحق وقت ويف الدقيقة األحياء بنمو مرتبط واحلليب
 من عدد ضد لقاحات أيضاً  وضع كما واألغنام واملاشية نساناإل يف األمراض من بالعديد

 .واحليوان لإلنسان الدقيقة حياءاأل تسببها اليت راضماأل
 يف الدقيقة احلية للكائنات احملتملة باألدوار املتعلقة واألفكار الرئيسية التطورات

 هذاو  19 القرن هناية قبل خريناآل علماءال من العديد تليها 1870 يف باستور بدأها األغذية
 القرن يف (Food Microbiology) األحياء الدقيقة لألغذية لعلم املبكر لإلنشاء الطريق مهد

 .العشرين



 األول الفصل

 الدقيقة حياءاأل تقسيم
Taxonomy of microorganisms 
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 مقدمة 1.1
صول أو  يف الرتكيب اجليين التشابهيقوم على  Taxonomyاألحياء  تقسيم علم

 ,مع بعضها تشابهىل جمموعات وحتت جمموعات بينها عالقة إالتطور لرتتيب امليكروبات 
تني مها مملكة النبات ومملكة احليوان تقسيما شائعا ىل مملكإيعترب تقسيم الكائنات احلية 

الدقيقة ال  حياءألغلب اأن أولكن وجد  ,ومرضيا للكثري من العلماء العاملني بعلم األحياء
 نشاء مملكة جديدة تسمى مملكة الربوتستاإي من اململكتني ولذلك مت أ يتوافق وضعها يف

Kingdom Protista خالل  ,الدقيقة وحيدة اخلليةحياء األ مملكة البدائيات وتضم وتعين
دراسة الرتكيبات دون اخللوية  ساعد يفالذي  اإللكرتويناجملهر  اخرتاعالقرن العشرين مت 

Subcellular  ىل مملكتني: األوىل تضم إىل فصل مملكة الربوتستا إدى أبالتفصيل وهذا
  كة الربوكريوتمميز وتسمى ممل يعلى غشاء نوو  يال حتتو  ولية اليتالكائنات األ

Kingdom Prokaryotes طالق اسم مونريا إبدائيات النواة كما مت  كلمة يونانية تعين  يوه
Kingdom Monera قد اململكة الثانية ف ماأ ,"اجلديد" كلمة تعين  ياململكة وه هعلى هذ

 Eucaryotesهلا نواة حقيقية  وحيدة اخللية اليت حتفظت باسم بروتستا وتضم الكائناتا
 نواة. وتعين Karyon يحقيق وتعين -Euمن كلمتني مها  هصل ومشتقكلمة يونانية األ  يوه

 النواة حقيقيات ىلإ يتنتم اليت الفطريات مملكة فتتبع واخلمائر الفطريات ماأ
Eucaryotes, واليت اجملهرية الكائنات دراسة عن عبارة هو الدقيقة األحياء علم نأ وحيث 

 يشمل كما بروتستا ومملكة املنريا مملكة دراسة يشمل العلم هذا نإف اجملردة بالعني ترى ال
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 يوه الفريوسات دراسة العلم هذا يشمل كما الفطريات مملكة تتبع اليت الفطريات دراسة
 .والبكترييا والنبات احليوانات على متطفلة كائنات

 ىلإ Prokaryotes النواة بدائيات مملكة تقسيم مت ياملاض القرن سبعينيات يف

الببتيدوجاليكان حتتوي جدرها اخللوية على مادة  اليت يوه Eubacteriaبكترييا حقيقية 
Peptidoglycan واالرشيا Archaea على جدرها يحتتو  ال اليت البكترييا يوه 
 تضم واالرشيا Archaeaو Bacteria ىلإ ذلك تغري التسعينيات ويف ,الببتيدوجاليكان

 .غذيةاأل جمال يف هامة غري بكترييا
 Kingdom باململكة أيبد يهرم نظام واخلمائر والفطريات البكترييا تصنيف يف ويتبع

 اجلنس مث Family العائلة يليها Orderمث الرتبة  Classيليه الصف  Divisionمث القسم 
Genus  النوع خريا  أو Species, نواع حتمل ساسية واألاجملموعة التصنيفية األ ويعترب النوع هو

تصنيف البكترييا  يف ة  وعاد ,ن عائلةّكو جناس تأئص اجلنس التابعة له وعدة نفس خصا
 .اخلصائص نفس هلا اليت السالالت جيمع وهو Speciesيستخدم النوع 

 المجهرية األحياء تصنيف في المتبعة األسس 2.1
وتعتمد على العديد  نواع البكترييا والفطريات واخلمائرأوهناك عدة طرق لتحديد 

ائص والصفات اليت حيملها الكائن احلي اجملهري واليت يتم االستدالل على وجودها من اخلص
سس وبشكل عام هناك العديد من األ ,حياءجهزة متخصصة ومهمة يف متييز األأبتقنيات و 

 حياء اجملهرية منها:اليت يعتمد عليها يف تصنيف األ
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 Morphologyعلم المظهر  1.2.1

يف تصنيف  اعتمد عليهي   ةمهم ةز يجية املظهرية ركمتثل الصفات واخلصائص اخلار 
قدرته على عدم وجود النواة و  وأعتمد على صفة شكل الكائن وحجمه ووجود حياء كما ي  األ

 .Gran stainصطباغ بالصبغات التمييزية كصبغة جرام على اال وقدرتهوشكلها التجرمث 
ن أ حيثالصفات  ساسية ملالحظة هذهأوهنا يعتمد على اجملهر كوسيلة مهمة و 

فحص الرتاكيب اخللوية لكل كائن جمهري ميثل عامل مهم يف عملية التصنيف فمثال صفة 
نواع البكتريية ولذا يقال للبكرتيا اليت متلك الحظ يف مجيع األال ت   Capsuleوجود احملفظ 
 , capsulated bacteria , متلكها هي غري حمفظية يا احلاملة للمحفظة واليت الري حمفظة بالبكت

non-capsulated bacteria   سواط وعددها ونوعها ومكاهنا األ عدم وجود وأكذلك وجود
كل هذه الصفات تدرس وتصنف   ,هو نوع احلركة فيه م ال وماأن هذا الكائن متحرك أوهل 
وطريقة  يالفطريات واخلمائر فيعترب الشكل املظهر  ما يفأ ,حياء اجملهريةساسها األأعلى 

 ةضافالكائنات باإل هعلى هذت ستخدم للتعرف  سس اليتهم األأمن  ييضمط األالتكاثر والن
 خرى.ىل بعض اخلصائص األإ

 Cultural featuresالخصائص المزرعية  2.2.1

مصنعة متخصصة هلذه  وأوساط غذائية طبيعية أحياء اجملهرية وتزرع يف نمى األت  
ساسية ساط جمموعة من املواد الغذائية األو متثل هذه األ ,دقيقةحياء الاأل و تلك منأاجملموعة 

حياء عملية زرع األ, نوع الكائن وحاجتهاختالف املغذيات ب حياء وختتلف هذهيف تنمية األ
فضل حالة أمثل والذي يعطي ساسية للنمو األأوتنميتها تستوجب وجود متطلبات دقيقة ال
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 س اهليدروجييناألو املناسبة للنمو حياء ومن هذه املتطلبات درجة احلرارة منو هلذا النوع من األ
مالح اليت حيتاجها نوعية األ كذلكعدم وجوده   وأ األوكسجنيضرورة وجود و مثل للنمو األ

حياء الكائن وكميتها وغريها من العوامل اليت يكتشفها الباحث عند دراسته املختربية لأل
 الدقيقة.

 Metabolic featuresيضية الخصائص األ 3.2.1

وساطها الغذائية الطبيعية أصائص الناةجة من منو الكائنات اجملهرية يف متثل اخلوهي 
نوع الكائن ولذا اعتمدت هذه اختالف يضية بحياء يف نواةجها األختتلف األ ,و االصطناعيةأ

و بني نوع أحياء اجملهرية وهبذا منيز بني جنس وآخر الصفة كصفة تصنيفية مهمة بني األ
يض هذه أتنتج يف الوسط الزرعي نتيجة  وأواد اليت تتكون وهناك الكثري من امل ,وآخر

سيتون ومن هذه املواد األ Metabolic products يضيةو تلك وتسمى بالنواتج األأحياء األ
نوع اختالف نتاجها بإالبيوتانول هذه املواد وغريها خيتلف و يزوبروبانول األو حامض اخلليك و 

ختتلف فيما بينها يف نوع  Clostridiumسرتيديوم فراد جنس الكلو أ فمثال   ,دقيقالكائن ال
 أسيتونم أم حامض اخلليك أيضية الناةجة عن ختمر الوسط الزرعي هل هي كحول املادة األ

كذلك   ,منيز كل نوع عن النوع اآلخر التابع لنفس جنس الكلوسرييديوم لكغريها وبذ أم
حياء زمي املتواجد يف األنهري ونوع األالكائن اجمل وأيكون لنوع السموم اليت تكوهنا البكترييا 

جناس املختلفة ولو و للتمييز بني األأيف متييز كل نوع عن اآلخر لنفس اجلنس  ا  مهم ا  دور 
متلك مجيع  Proteus يا جنس الربوتيوسري ن بكتأيا املعوية كمثال دجد ري خذنا عائلة البكتأ
نزمي كما اس العائلة املعوية على هذا األجنأحتتوي بقية  بينما ال urease نزمي اليوريزأنواعها أ
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 هو Staphylococcus aureusن أنواع جنس البكترييا العنقودية فنجد أميكننا التمييز بني 
ويف ما خيص  Coagulaseنزمي أفرادها أالنوع الوحيد من هذا اجلنس الذي يفرز بعض 

 مسوم من نوعتنتج  Streptococcus pyogenesبكترييا  أنالسموم البكتريية دجد 
B - hemolysins   نمى فيه احملللة لكريات الدم احلمراء املوجودة يف طبق آجار الدم الذي ت

 املتقاربة األجناس بني التمييز ميكن كما ,السموم هذه ينتج ال S.salivariusبينما النوع 
 Enterobacter اجلنس فرادأ فمثال   يضيةاأل اخلصائص على باالعتماد العائلة لنفس التابعة
 حيتوي وسط يف تنميتها عند بيوتانول 3-2 مادة تنتج Entrobacteriacaea لعائلة التابعة

 فرادأ بينما الرتبتوفان على حيتوي وسط يف تنميتها عند ندولاأل تنتج وال العنب سكر على
 .ولاأل اجلنس من العكس على البيوتانول تنتج وال ولدناأل تنتج Escherichia جنس

 للتصنيف المناعية ساألس 4.2.1

 واليت خريةاأل السنوات يف استحداثها مت اليت املهمة التقنيات من العديد هناك
 كان فقد خاص بشكل ياري البكت ومنها دقيقةال األحياء تصنيف يف ناجح بشكل ستخدمتا

 األنواع من العديد هنالك نأ غري والوصفية املظهرية اخلصائص على التصنيف يف يعتمد
 يسبب Brucella الربوسيال جنس فمثال   نسانلإل مراضاأل من العديد تسبب اليت البكتريية

 محى تسبب Salmonella اللالساملوني ايري وبكت اإلجهاض يسبب وأ املالطية مىاحل مرض
 يف املظهرية الصفات وأ املرض على االعتماد ميكن ال وهبذا الغذائية العدوى وأ التيفوئيد
 وأ معرفة ومنها املناعية التقنيات من العديد استخدمت وقد ,قةلدقيا األحياء هذه تصنيف

 كثرأ هناك أن احلديثة الدراسات ثبتتأ فمثال   ,املمرضة ياري البكت هلذه املصلية مناطاأل حتديد
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 وجود هو serotype املصلي بالنمط ويقصد ,اللالساملوني ياري لبكت مصلي منط 3000 من
 النوعية املستضدات الرتاكيب متثل لبكترييةا العزالت سطوح على سطحية تراكيب

specific antigens قد وبذلك ياري البكت نوعاختالف ب نواعهاأ يف املستضدات هذه وختتلف 
 .خرآ نوع يف موجود وغري معني بكترييا نوع يف موجود معني مستضد يكون

 يالعدد التصنيف 5.2.1
 من كبرية جمموعة دراسة على يساسأ بشكل العددي التصنيف عملية تعتمد

 هذه يف التطابق وأ التشابه درجة مالحظة مث ياري البكت من لعدد والصفات اخلصائص
 غريها من مهيةأ األكثر هي الصفات هذه من يأو  املدروسة البكتريية العزالت يف الصفات

 التصنيف جراءإ رادي   وعندما معني وزن وأ درجة الصفات هذه من صفة كل عطاءإ ويتم
 الصفات به حيدد جدول عملي   نهإف عزلة ثالثني مثال   ولتكن بكتريية عزالت موعةجمل العددي
 نتائج وتثبت خراآل اجلانب يف خصائصها معرفة املراد البكتريية والعزالت جانب يف املدروسة
 متلكها ال واليت + إشارة وأ ةدرج معينة صفة متلك اليت ياري البكت يفتعط عزلة لكل الفحص

 املئوية النسبة ساسأ على العزالت لكل النهائية النتيجة حتسب مث - شارةإ وأ صفر يتعط
 العزالت هلذه الصفات مجيع يف مثال   عزالت عشر بني التشابه كان ذاإف املتشاهبة للخصائص

 يف توضع الصفات من قلأ عدد يف تتشابه واليت واحدة تصنيفية مرتبة يف تصنف %100 هو
 وهبذا % 80 وأ 90 قلأ صبحتأ للتشابه املئوية النسبة نأل رىأخ تصنيفية مرتبة وأ جدول

 .الصفات عدد ساسأ على التصنيف يتم
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 التصنيفية هميتهاأو  الحديثة التقنيات 6.2.1

 التقنيات من العديد واكتشاف احلياة علوم جمال يف حصل الذي الكبري التقدم بعد
 حتديد يف كثريا   عليه عتمدأ ىوالذ Molecular biology اجلزيئي احلياة علم يف احلديثة
 دراسة يتم حيث الكائنات هذه بني الوراثية املعلومات على بناء   األحياء بني والتقارب الرتابط
 متشاهبة هي هل الكائنات هلذه النووية لألمحاض املكونة النرتوجينية القواعد تسلسل وحتديد

 خمتلفة تكون وعندما مشرتك ألصل تعود هناأ ىلإ نتوصل وهبذا تعاقبها وأ تسلسلها يف
 األجهزة من العديد املاضية القليلة السنوات يف واخرتعت ,خمتلف يكون صلهاأ نإف التعاقب

 تقنيةاستخدام  ومنها الدقيقة حياءاأل تصنيف علمل مهمة خدمة قدمت اليت والتقنيات
 فائدة عطتا اليتاخللوية  الربوتينية للمكونات Gel electrophoresis الكهربائي الرتحيل

 على مؤخرا   عتمدأ وقد ,زمياهتاأن وأ بروتيناهتا نوع على بناء   الدقيقة حياءاأل متييز يف كبرية
 نوع ومعرفة حياءلأل ةالكيميائي املكونات دراسة خالل من الكيميائية التصنيفية الدراسات

 نزميأ اعلتف تقنية الكتشاف كان كما ,وتسلسلها مينيةأ محاضأ من حتتويه وما نزمياتاأل
 حتديد يف الكبري الفضل Polymerase Chain Reaction (PCR) املتسلسل البوليمرييز

 بني التمييز ميكن خالهلا من واليت النووية لألمحاض النرتوجينية القواعد وتعاقب تسلسل
 .الدقيقة حياءاأل
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 التقنية الجزيئية في التصنيف 1.6.2.1
 (Mol % G + C) الجزيئات نسبةأ. 

 حدأ DNA النووي ضمللحا املكونة ةالنيرتوجيني القواعد نسب حتديد عملية لمتث
 التطورية العالقات عن الكشف يف واسع بشكل واملستخدمة ئيياجلز  احلياة علم تقنيات مأه

 واننيقال النرتوجينيتني القاعدتني نسبة على االعتماد يتم حيث املختلفة البكتريية العزالت بني
Guanine والسايتوسني Cytosine نسبة نأ يأ متساوية تكون نأ جيب النسبة وهذه 
 نأل Thymine للثاميني مساوية Adenine دننياأل ونسبة واننيقال لنسبة مساوية السايوسني

 املئوية النسبة حتديد عمليةو  ,خراآل الشريط يف لقرينتها مكملة الشريطني حدأ يف قاعدة كل
 :تيةاآل املعادلة تتبع للقواعد

G+C % = (G+C / G+C+A+T) x 100 

 دعالقوا جمموع ىلإ نسبة السايتوسني+  واننيقال القاعدتني كمية عن نعرب نناأ يأ
 املقصود نإف%50 تساوي G+C نسبة نأ نقول عندما نهإف وهنا A,T,C,G ربعاأل النرتوجينية

 نأ نقول عندما ولكن , 25 امنه لكل متساوية تكون ربعاأل النرتوجينية القواعد كمية نأ هنا
 أما % 12.5 يضاأ والسايتوسني % 12.5 واننيقال كمية نأ يعين فهذا %  G + C 25 نسبة

 ليست والسايتوسني واننيقال نسبة ,% 37.5 هو منهما كل كمية نإف والثاميني دننياأل
 نأ دجد قد وهبذا % 75 - 21 بني النسبة ترتاوح مثال   ياري البكت ففي األحياء مجيع يف متشاهبة

 نأ دجد وعندما النسبة يف خمتلفة العزالت تكون وأ النسبة نفس حتمل بكترييا عزالت هناك
 صلهماأ يف خمتلفتان هنماأ نستنتج والسايتوسني واننيقال من خمتلفة قيم متلكان عزلتني هناك
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 نأل صلاأل نفس هلما وأ متشاهبان هنماأ القول ميكننا ال نهإف متشاهبة القيم نأ دجد وعندما
 العديد هناك فمثال   والسايتوسني واننيقال من القيم نفس حتمل قد الكائنات من العديد هناك

 مثل راقية كائنات هناك كذلك 42 ىلإ مساوية سايتوسني+  واننيق قيمة هلا ياري البكت من
 وأ متشاهبان نسانواإل ياري البكت نأ القول ميكن ال وهبذا النسبة من القيمة نفس له نساناإل
 .واحد تطوري صلأ من

 DNA Hybridization of DNA)) ـال تهجينب. 

 عن خيتلف جديد نووي حامض وختليق تكوين هو DNA الـ بتهجني يقصد
 منفردين شريطني ىلإ يالنوو  للحامض املزدوج الشريط حبل يتم وهذا األصلي احلامض

 ةالنيرتوجيني القواعد ارتباط دعاي   يءالبط التربيد وعند مناسبة مرتفعة حرارة درجةاستخدام ب
 ثنائي جديد حامض ليتكون ببعضهما الشريطني تربط اليت اهليدروجينية الروابط ةبواسط

 حامض تكوين عملية ,( (DNA DNA Annealingالـ ترسيخ تدعى العملية وهذه الشريط
 باحلرارة ةالثنائي األشرطة تفك مث خمتلفني لكائنني DNA ــــال بعزل عمليا   تتم هجني نووي

 وبذلك للكائنني املنفردة األشرطة على احملتوي ويربد احمللول للكائنني املنفردة شرطةاأل وختلط
 بني ةالنيرتوجيني القواعد تسلسل يف التشابه درجة على يعتمد ثنائي شريط نيتكو  نإف

 يسمى املصدر خمتلفة شرطةاأل من جديد حامض تكون وعند املختلفني النوويني احلامضني
 وتتبع وملعرفة ,Hybridization بالتهجني تدعى والعملية Hybrid باهلجني احلامض هذا

 حدأ تنمية وأ بغرس املشعة النظائر تستخدم اهلجني اجلديد للحامض املكونة القواعد مصدر
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 املتكون احلامض ويالحظ( P32 املشع سفورو الف) مشعة مادة على حيتوي وسط يف الكائنني
 معلم حدمهاأ وأ املشعة باملادة معلمني كالمها وأ معلمني غري لشرطينيا هل الرتسيخ بعد

 القواعد تسلسل يف التشابه درجة وصف وميكن ,التهجني حيصل وهنا معلم غري خرآلوا
 واحد ةالنيرتوجيني القواعد تتابع وأ تسلسل يكون فعندما مئوية نسبة بشكل ةالنيرتوجيني

 يكون وقد ,واحد لكائن حصل قد الرتسيخ يكون وهنا %100 كلية التشابه نسبة تكون
 يف تشابه هناك يكون قد وأ % 0 النسبة فتكون تشابه يوجد وال متاما   خمتلف التسلسل
 من النوعني ويعترب التشابه زاد كلما النسبة تزداد العموم وعلى ,معينة بدرجات التسلسل

 درجة على يعتمد وهبذا ,اكثر وأ %90 بنسبة متطابق هلما DNA الـ كان ذاأ واحد صلأ
 حتديد يف مهم كمقياس البكتريي النووي النرتوجينية للحامض القواعد تسلسل يف التشابه
 التصنيف يف املستخدمة خرىاأل الوسائل من ,تصنيفها مثة ومن وتشاهبها األحياء تقارب

 اثياتوعPhages  (البكترييا ملتهمات أو العاثيات) البكترييا هتاجم اليت الفريوسات هي
 لنوع خمصص يكون معني فاج كل نأ يأ متخصصة تكون Bacteriophages ياري البكت
 النمط معرفة ميكن كما البكتريية األنواع حتديد يف يستخدم وبذلك البكترييا من معني

 من ,دراستها املراد ياري البكت وحيلل يهاجم الذي سو الفري  نوع معرفة خالل من الفريوسي
 كمعيار احليوية واملضادات والسموم دويةلأل ياري البكت حساسية على االعتماد يضاأ املمكن

 بعض قدرة على يعتمد نأ ميكن كذلك ياري البكت من املختلفة األنواع بني للتمييز مهم
 الفريوسات ماأ غريها دون معينة أجناس وأ أنواع على التأثري يف الصبغات وأ الكيمياويات

 نوعو  العائل نوعو  تسببه يالذ املرض نوع على ويعتمد اعتباطي بشكل تصنيفها فيتم
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 .ياملظهر  والرتكيب DNA)) وأ RNA)) يالنوو  احلامض

 Nomenclature الدقيقة األحياء تسمية 3.1
 Genusاجلنس  يملام ببعض املصطلحات اهلامة وهقبل تسمية البكترييا البد من اإل

توجد و  متغرية وغري ثابتة صفاتب تتميز اليت األنواع تشمل جمموعةاجلنس  Speciesوالنوع 
 يف للتشابه طبقا   يتم أن جيب واحد جنس حتت أنواع عدة ةجمع أن مبعىن وراثية عالقة بينها

 البكترييا يف النوع ماأ ,لألنواع الوراثي الرتكيب تطابق إىل ترجع اليت الثابتة الطبيعية الصفات
 وغري ثابتة الصفات ههذ تكون أن ىعل صفاهتا مجيع يف املتشاهبة البكترييا كل يشمل مثال  

 .متغرية

وكل  Speciesالنوع  يعفان هالبكترييا واخلمائر واأل ساسية يفاجملموعة التصنيفية األ
 و ما يعرف بالتسمية الثنائية أين أسم يتكون من جز اسم واأل ىعطنوع ي  

Binomial name) :)صةخا لصفة سما هو الثاين سمواال اجلنس سما هو ولاأل اجلزء 
Specific Epithet مائلة ةقوبطري الالتينية باللغة يكتبان ينأاجلز  وكال italicized يوضع وأ 

 :مثل Capital letter كبري حبجم اجلنس سمأ من ولاأل احلرف ويكتب ,خط االسم حتت
Lactobacillus acidophilus  وSaccharomyces cerevisiae  و Penicillium 

roquefortii . 

 Varieties or Strains سالالت عدة ىلإ يالبكتري  النوع قسمي أحيانا  
Subspecies: subsp. or ssp) )وهذا اخلصائص ختالفات طفيفة يفانواع ظهرت األأذا إ 
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 نوع يف لوضعها تكفي ال النوع أفراد بنيلكنها ثابتة  بسيطة اختالفات تتواجد عندما حيدث
 ( مثلtrinomial epithetثية )احلالة تستخدم التسمية الثال ههذ ويف مستقل

 Lactococcus lactis ssp. lactis  البكترييا ساللة وكذلك Streptococcus lactis واليت 
وكل ساللة  Streptococcus lactis Var . maltige باالسم تعرف الشعري طعم اللنب تعطي

 على . Pediococcus acidilactici LB92و بكليهما مثلأو حروف أتعرف برقم خاص 
 :مثل aceae الالحقة مع ويتفق املؤنث اجلمع صيغة تسميتها يف تستخدم العائلة مستوى

Enterobacteriaceae استخدام ب إما مجاعي متثيلها ميكن اجلنس يف والسالالت األنواع
"spp "مثل نساجل بعد Lactobacillus spp مثل للجنس اجلمع صيغة وأ:  

Lactobacilli for Lactobacillus و Lactococci for Lactococcus و Salmonellae 

for Salmonella و Leuconostocs for Leuconostoc 

ختتص بوضعها  للمقاييس الدولية لتسمية البكترييا واليت سم البكترييا طبقا  أ ىويعط
 حياء الدقيقةلعلم األ يالعامل لالحتاداللجنة الدولية لعلم البكترييا التابعة  اختبارهاو أ

International Code of Nomenclature of Bacteria  بعلم املعنية الدولية اللجنةو 
 الدقيقة: األحياء علم لرابطة الدويل لالحتاد التابعة املنهجي بكتريياال

The International Committee on Systematic Bacteriology of the 
International Union of Microbiological Association. 

 من البكترييا ألمساء املعتمدة القوائم عندئذ وتنشر سما كل صالحية بفحص تقوم
 الدولية املنهجي بكتريياال علم جملة يف نشره جيب( جنس أو نوع) اجلديد االسم آلخر وقت



 

21 

أن حيظى  البد( األنواع أو جنس)البكترييا  أسم يف تغيري وأي املعتمدة القائمة يف دراجإلل
 .جنةالل هذه مبوافقة

و خليط أو رقم أتعرف حبرف دة  وعا اعتباطيةما الفريوسات فتتم تسميتها بطريقة أ
به بللمرض الذى تس ا  وقد تسمى الفريوسات طبق ,bacteriophages ʎو أ T4منهما مثل 

غري أنه مت مؤخرا إنشاء جلنة  ي,الكبد الوبائ التهابنه يسبب مرض أل Hepatitis Aمثل 
 الفريوسات وقد قامت جبهود كبرية لتوحيد تسمية الفريوسات. ( لتقسيمICTCVدولية )

 باألغذية العالقة ذات الدقيقة األحياء 4.1
 البكترييا من أنواع عدة من تتكون األغذية يف املهمة امليكروبية اجملموعات

(bacteria )واخلمائر (yeasts )عفانواأل (molds )والفريوسات (viruses )بعض أن ورغم 
 وكذلك  parasites الطفيليات مثل (protozoa) األولية احليواناتو ( algae) الطحالب

 يتم مل نهأ الإ غذيةاأل يف هامة تعترب( اخليطية الديدان مثل( )worms) الديدان بعض
 .الكتاب هذا يف امليكروبية اجملموعات بني إدراجها

 حداثإ على لقدرهتا را  نظ الغذاء يف مهيةأ هلا والفريوسات واألعفان واخلمائر البكترييا
 طريق عن منقولة نسانلإل ا  أمراض تسبب نأ ميكن ( كما(Food spoilage غذيةاأل يف فساد

 آمنة واخلمائر واألعفان البكترييا أنواع من العديد تعترب يضاأ Foodborne diseases األغذية
 .الغذائية واملكونات املخمرة األغذية إلنتاج يستخدم ما ومنها

 تكون أن ميكن ناحية من فهي وجهني ذات تعترب غذيةاأل يف الدقيقةحياء ألا أمهية
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 تلف عن مسؤولة تعترب أخرى جهة ومن خمتلفة غذائية منتجات تصنيع يف كبرية فائدة ذات
 ينمو وبعضها كبرية اقتصادية خسائر يسبب مما الغذائية املواد من كبرية كميات وفساد

 الدقيقة حياءألل املفيدة والناحية ,اإلنسان صحة لىع خطورة ويسبب الغذاء يف ويتكاثر
 قبل من استغلت حيث الغذاء يف مرغوبة تغريات إحداث على بعضها قدرة إىل ترجع

 واملخلالت واألجبان املتخمرة لباناأل صناعة يف واستخدامها وإكثارها عزهلا ومت اإلنسان
 واألجبان اخلبز إنتاج يف مائراخل تستخدم كما ,واألمحاض واألنزميات الفيتامينات وبعض

 واألمحاض األنزميات إنتاج يف مهمة فهي الفطريات أما ,والربوتني والدهون املتخمرة واأللبان
 كما السرتيك وحامض األميليز أنزمي مثل الغذائية الصناعات يف تدخل اليت العضوية
 اليت األضرار ماأ ,احليوية املضادات وكذلك األجبان أنواع بعض إنتاج يف اأيض تستخدم

 سببه االقتصادي والضرر صحي واآلخر اقتصادي فبعضها األغذية يف الدقيقةحياءألا تسببها
 مكوناته وإفساد الغذاء يف منوها نتيجة مرغوبة غري تغريات إحداث على الكائنات هذه قدرة

 الضرر ,بالصحة وضارة سامة مركبات نتكوّ  وقد مرغوبة غري وروائح نكهات وتكوين
 بكترييا مثل فيها املمرضة الدقيقة حياءاأل وتكاثر لنمو األغذية مالءمة بسبب يكون حيالص

 والتسمم العدوى تسبب اليت والفطريات البكترييا من وغريها والكولريا والتيفود السل
 تشمل ضار أو مفيد دور وهلا باألغذية وثيقة عالقة هلا اليت حياء الدقيقةواأل ,لإلنسان
 الدقيقةحياء ألا كل بني من مهيةأ األكثر البكترييا وتعترب واخلمائر, طرياتوالف البكترييا
 ميكن ال اليت الظروف حتت حىت منوها معدل وسرعة مكان كل يف وجودها بسبب باألغذية

 وانتشار األغذية فساد يف تورطا   األكثر تعترب فهي ولذلك ,عفانواأل اخلمائر فيها تنمو أن
حياء هم األسيتم التعرض يف الفصل الثاين والثالث أل ,الغذاء يقطر  عن املنقولة األمراض

 .عفانواأل غذية واليت تضم البكترييا واخلمائرالدقيقة ذات العالقة باأل
(RAY, 2004; JAY, 2005, MADIGAN et al., 2008; BLACK & BLACK, 2012) 



 الثاني الفصل

 Bacteria البكتيريا
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 مقدمة 1.2
 واحدة خلية ذات وهي اجملردة بالعني ترى ال دقيقة حية كائنات عن عبارة البكترييا

 ،نوية أو نواةحتتوي  وال الوحيد الدائري الكروموسوم يف عادة جدتو  الوراثية واملادة النواة بدائية
 0.8 ىلإ 0.4 من أطواهلا ترتاوح، ستوناتاهل مثل األساسية الربوتينات على حتتوي وال

 .ميكروميرت 100 ىلإ طوهلا يصل أن ميكن احللزونية البكترييا أن غري ميكروميرت
 احللزوينو  Bacilli يالعصو و  Cocci يالكرو  هي رئيسية أشكال ثالثة هلا البكترييا

Spiral  املنحنية العصويات مثل خرىأ شكالأ يف توجد كما vibrios يعصو ال والشكل 
 Pleomorphic bacteria متعددة شكالأ يف توجد نأ ميكن كما coccobacilli يالكرو 
 .Corynebacterium اجلنس فرادأ مثل

 وذلك الرباعيات وأ السالسل وأ العناقيد مثل جتمعات يف البكترييا تتواجد وقد
 ( فعندما(Binary fission البسيط يالثنائ نقسامباال تتكاثر عندما هاانقسام لطريقة طبقا  

 مثل سالسل وأ زواجأ شكل على جتمعات تنتج واحد مستوى يف الكروية البكترييا تنقسم
 على جتمع ينتج متعامدين مستويني يف تنقسم وعندما Streptococcus اجلنس نواعأ بعض
ثالثة مستويات تتكون كتل  يف نقسامذا حدث االإو  Tetracocci كروية رباعيات هيئة

 جتمعات تنتج مستوى أي يف نقساماال حالة يف ماأ Sarcinaحالة اجلنس  مكعبات كما يف
 .Staphylococcus مثل اجلنس clusters العناقيد هتشب

ها قد تكون يف صورة سالسل انقسامأما البكترييا العصوية فالتجمعات الناجتة عند 
شكل ي فتعطي صلأو قد تصطف اخلاليا موازية حملورها األ Bacillusنواع أطويلة مثل بعض 
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فيكون  Streptomyces ما اجلنسأ Corynebacterium اجلنس احلروف الصينية كما يف
نواع أمتيز بعض  بعض الرتاكيب اليت ايضأهناك ، عفانهيفات األ ههيفات دقيقة تشب

للحركة  flagella ا  سواطأحيث متتلك بعض البكترييا  يالبكترييا من حيث الشكل اخلارج
 وريات أالسك من عديد من تتكون ة  عاد) Capsule غالف خر يكونوالبعض اآل

 يف غروية أو لزوجة ظهور إىل يؤدي اخلاليا حول (levan ليفان أو دكسرتان وأ الدكسرتين
 احلرارية للمعامالت ياري البكت مقاومة من تزيد األغلفة ههذ أن إىل باإلضافة الغذاء

 .والكيماويات
 اخللية يف السيتوبالزمية املواد. متحركة غري أو متحركة البكترييا تكون أن ميكنو 

 جزيئات شكل يف الغذائية املواد نقل ويتم. السطح على صلب وجدار بغشاء حماطة البكتريية
 .عديدة طرق بواسطة الغشاء طريق عن البيئة من وأيونات

 مثل Endospores داخلية جراثيم تكوين على القدرة هلا ياري البكت نواعأ بعض
 تكون ال والكروية العصوية األنواع من غريها أن حني يف Bacillusو Clostridium أجناس
 عن القاسية الظروف من وغريها للحرارة مقاومة أكثر ياري البكت جراثيم فإن وعموما   جراثيم
 تفتنب املناسبة البيئية الظروف تتوفر حىت طويلة لفرتة كامنة اجلراثيم وتظل. اخلضرية اخلاليا
( 2.2) وشكل البكتريية اخلاليا أشكال( 2.1) رقم الشكل ويوضح ضريةخ خلية يوتعط

 .البكترييايف  املختلفة الرتاكيب بعض يوضح
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 شكال المختلفة للخاليا البكتيرية وتجمعاتها(: األ1.2شكل )

 POMMERVILLE, (2007)المصدر: 

 
 خميرة: ب, Penicillium البنسيليوم فطر: أ: الدقيقة األحياء بعضل مجهرية صور(: 2.2) شكل

Saccharomyces cerevisiae ,بكتيريا: ج Bacillus sp ,د :Streptococcus sp ,رباعيات يف بكتيريا: ه ,
 للحركة سواطأ تمتلك بكتيريا,: متجرثمة Clostridium بكتيريا :Bacillus متجرثمة بكتيريا: و

  RAY (2004): المصدر
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 Cell Wall Structure للبكتيريا يالخلو  الجدار تركيب 2.2
 اخللوي اجلدار يقومو  Mycoplasma الـكل أنواع البكترييا هلا جدار خلوي ما عدا 

 كما هلا لصالبةوا احلماية ريوفوت اخللية شكل حتديد يوه البكتريية للخلية هامة وظائف عدةب
 أن ىخر األ احلية الكائنات تستطيع ال ماكنأ يف تعيش نأ لبكترييال اخللوي اجلدار يسمح
 البكترييا تطور يف العوامل همأ من ياخللو  اجلدار تركيب يعترب وهلذا تتحملها وأ فيها تعيش

 معقدة كبرية جزيئات من كيمائيا   اخللية دارج يتكون ،رضاأل على انتشارا   وسعأ وجعلها
 متجانس غري يءجز  عن عبارة وهي يكانالببتيدوجال peptidoglycan عليها يطلق الرتكيب
 -acetylmuramic acid Nو N-acetylglucosamineمها  متكررتني وحدتني من تتكون
 Peptide ببتايدال من املتكونة اجلانبية السالسل من خمتلفني نوعني بواسطة مرتابطة

 سالسل بني التقاطعية الروابط كثافة نتيجة تكون زيءاجل وقوة Tetrapeptide والترتاببتايد
 اخللية جدار مساكة وختتلف البكتريية اخلاليا جدر مجيع يف املركبات هذه وتوجد البلمر

( جرام صبغة موجبة البكترييا) عليها يطلق اليت البكترييا أنواع فبعض ،بكتريياال نوع اختالفب
 اجلدار يكون جرام لصبغة سالبة عليها يطلق اليت البكترييا بينما مسيك خلية جدار كلمت

 أن املعروف من Peptidoglycan ـــال كمية ختالفال تبعا   وذلك رقيق هلا اخللوي
 التمزق من اخللية على حتافظ Corset كمشدات تعمل كبرية جزيئات يكاناتالببتيدوجال

 .اخللية شكل وثبات ياخللو  اجلدار صالبة يف أيضا وتساهم ياألمسوز  الضغط بفعل

 الجدار الخلوي للبكتيريا الموجبة لصبغة جرام 1.2.2

 مسيكة طبقة على هباحتوائ يتميز جرام لصبغة املوجبة للبكترييا اخللوي اجلدار

http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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 حوايل تشكلو  Peptidoglycans البيبتيدية اجلليكانات مادة من( نانوميرت 80 - 20)
 احتجاز عن املسؤولة وهي جرام لصبغة املوجبة للبكترييا اخللوي اجلدار من %90 إىل 60

  Gram stainجرام  بصبغة اخللية صبغ عند Crystal violet يالبنفسج اجلنسيان صبغة
 تركيبية ميزة البكتريية اخلاليا جدر يف Peptidoglycans البيبتيدية اجلليكانات وجود يعترب ال

 مينع ولذلك األمسوزي الضغط تأثري عن الناتج وخاصة التمدد ملقاومة مصمم ولكنه فقط
 Hypotonic solutions الرتكيز منخفضة حماليل يف وضعت إذا ومتزقها اخللية وانتفاخ متدد
 التيشوك أمحاض يسمى polyalcohol عديدة كحوالت من مركب اجلدار على حيتوي كما

Teichoic acids  وهيN-Acetylmannosaminuronic acids  مكونات أهم منوتعترب 
 الفوسفات عديدة بوليمرات وهي جرام لصبغة املوجبة البكترييا خاليا جدر

Polyphosphate Polymers من %50 إىل %20 بني ما ياخللو  اجلدار يف نسبتها روتقد 
 التيشوك وأمحاض .البكتريية للخاليا البالزمية األغشية يف يوجد وبعضها للجدار اجلاف الوزن

 كمية تأمني يف دورها ويتمثل خمتلف حيويا   دورا   هلا ولكن الببتيدوجليكانات مع مرتبطة
 األيضية اخللية نشاطات ختلفمل مطلوب ألنه باخللية احمليطة البيئة من املناسبة املغنيسيوم

 الغشاء عرب وتنقلة املغنيسيوم بعنصر ترتبط التيشوك أمحاض فإن النظرية هذه أساس وعلى
 .اخللية داخل إىل البالزمي

 جماميع لوجود نتيجة سالبة شحنة جرام لصبغة املوجبة اخللية تعطي التيشوك أمحاض
  التشيوك محض بني ما األسرت ثنائية روابط) Phosphate groups الفوسفيت

 مثل باألسطح االلتصاق على ادرةق اخللية جتعل السالبة الشحنة وهذه( Monomers الـو 
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مرتبط بالدهن املتواجد يف طبقة الغشاء  التشيوك أمحاض بعض .وغريها احلية واألنسجة الرتبة
)الطبقة اليت تقع حتت اجلدار اخللوي( ليعطي أمحاض اليبوتشيوك  البالزمي

Lipopoteichoic acids الـ طبقة يربط وبالتايل Peptidoglycan أن كما البالزمي بالغشاء 
. للخلية Antigenic propertiesتعطي اخلصائص املستضدة  Lipopoteichoic acids الـ

 وحيتوي Periplasmالربيبالزم  يسمى فراغ يقع للجرام املوجبة للبكترييا اخللوي اجلدار حتت
 .Extracellular enzymes اخلاليا خارج فرزةامل األنزميات على

 جرام لصبغة السالبة للبكتيريا يالخلو  الجدار 2.2.2

 اجلدار من الرتكيب يف تعقيدا   أكثر جرام لصبغة السالبة للبكترييا ياخللو  اجلدار
 اجلدار حيتوي جرام لصبغة املوجبة البكترييا فبعكس. جرام لصبغة املوجبة للبكترييا ياخللو 
 8 ىلإ 7 من مسكها قدري Peptidoglycan البيبتيدية اجلليكانات مادة من رقيقة طبقة على

 ال ولذلك جلرام السالبة للبكترييا اخللوي اجلدار من %20 إىل 10 حوايل فقطو  نانوميرت
 اخللية صبغ عند البنفسجي اجلنسيان صبغة احتجاز جرام لصبغة السالبة البكترييا تستطيع
 اجلليكانات نسبة إىل باإلضافة وجد وقد. اإليثيلي بالكحول بسهولة وتزول جرام بصبغة

 خارجي غشاء هلا أن جرام لصبغة السالبة اخلاليا جدر يف الرقيقة البيبتيدية
Outer membrane والدهن العديدة السكريات على وحيتوي ياخللو  باجلدار حييط 

Lipopolysaccharide الاليبوبروتني Lipoprotein املفسفرة والدهون Phospholipids 
 تعقيدا   البيولوجية اجلزيئات أكثر Lipopolysaccharide والدهن العديدة السكريات طبقة

 املفسفرة الدهون تعتربو  Amphipathic molecules إمفيباثية جزيئات على تويحت حيث
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 يتعطو  بالبكترييا احمليطة اخلارجية للظروف املواجهة الطبقة هي العديدة والسكريات
 والشحنة اخلصائص املستضدة للخلية Lipopolysaccharide والدهن العديدة السكريات

 واجلدار اخلارجي الغشاء ملكونات اجلزيئي الرتكيب أساس وعلى .اخللية لسطح السالبة
 النفاذ جرام صبغة تستطيع ال رمبا االرتباط هلذا ونتيجة فيزيائيا   مرتبطان أهنما يعتقد ياخللو 
 سهلة أهنا أو بالكحول غسلها بعد الصبغة لون عليها يظهر ال ولذلك ليةاخل داخل إىل

 الاليبوبروتنيو  Peptidoglycans البيبتيدية اجلليكانات قلة بسبب اخلارج إىل النفاذ
lipoprotein  و Lipopolysaccharide  املفسفرة الدهونترتبط بطبقة phospholipids. 

اجلزء الكارة للماء فيها  هويتج bilayer ثنائية ةطبق يف تنتظم املفسفرة الدهونطبقة 
(fatty acids إىل الداخل بينما اجلزء احملب للماء إىل اخلارج  )الدهنية األمحاض
((glycerolارجياخل غشاء. وال Outer membrane (بروتني من املتكون 
 اليتو  porins البورين تسمى فتحات على حيتوي( مفسفرة ودهون Lipopolysaccharideو

 هليإو  حمدودة نفاذية قدرة له اخلارجي والغشاء. للماء احملبة الصغرية اجلزيئات مبرور تسمح
 الذي)  lysozyme الاليسوزامي مثل إنزميات لعدة جرام لصبغة السالبة البكترييا مقاومة تُعزى
 hydrophobic molecules للماء الكارهة وللجزيئات( البيبتيدية اجلليكانات طبقة حيلل

 Penicillin البنسيلني مثل Antibiotics احليوية وللمضادات( SDS و الصفراء أمالح مثل)
 ( يوضح تركيب اجلدار اخللوي للبكترييا السالبة واملوجبة لصبغة جرام.3.2الشكل رقم )

  



32 

 
ب((: تركيب الجدار الخلوي للبكتيريا الموجبة لصبغة جرام )أ( والبكتيريا السالبة لجرام )3.2شكل )  

 BLACK (2012)المصدر: 

 غذيةاأل مجال في الهامة البكتيريا جناسأ 3.2
 للهواء واحتياجها جرام صبغة مع تفاعلها حسب جمموعات إىل البكترييا تقسم

 الطبعة يف املتبع احلديث للتقسيم طبقا وذلك الظاهري وشكلها اجلراثيم تكوين على وقدرهتا
 عام الصادر Bergey's Manual of Determinative Bacteriologyلكتاب  التاسعة
 مت. جنس 560 من كثرأ تضم واليت قسم أو جمموعة 35 ىلإ البكترييا تقسيم مت حيث 1993
 جبوار قوسني بني رقم كتابة مع ا  أجبدي section جمموعة أو قسم لكل التابعة جناساأل ترتيب
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 جمموعات أو مقساأ 8 يف تقع غذيةاأل جمال يف اهلامة البكترييا. جمموعة كل
 جمال يف هامة تعترب جنسا   48 يوضح( 2.1) اجلدول(. 13،14،15، 12، 9، 5، 4، 2)

 .غذيةاأل
 Gram-Negative Aerobes جرام لصبغة السالبة الهوائية البكتيريا 1.3.2

 Campylobacterالجنس  1.1.3.2

 نيسببا C. coli و Campylobacter jejuni مها نوعني من اجلنس هذا ويتكون
 متحركة الشكل حلزونية اهلواء من القليل حتتاج احلجم صغرية البكترييا ههذ ،نسانلإل عدوى

 .والطيور واحليوانات نساناإل ءأمعا يف موجودة املتوسطة احلرارة لدرجات حمبة

 Pseudomonas الجنس 2.1.3.2

ضة تنمو يف درجات حرارة منخف متحركةو  هوائية بكترييا عصوية مستقيمة أو منحنية
Psychrotrophs  يف الرتبة واملياه ويف  على نطاق واسع يف البيئةأفراد هذا اجلنس تتواجد

 مثل نواعها املهمة يف الغذاءأبعض  ،تضم عددا كبريا  من األنواع غذية النباتية واحليوانيةاأل
 P. aeruginosa و  P. putida و Pseudomonas fluorescens ،هم البكترييا أمن  األخري

من الكربوهيدرات بتحليل الكثري ميكن أن تقوم و  Spoilage bactria غذيةلألفسدة امل
نتاج الفيتامينات وعوامل النمو الالزمة هلا تنتج إكما ميكنها والربوتينات والدهون يف األغذية  

غذية املربدة كما ميكن لبعض أفرادها إنتاج ات حمللة للربوتني والدهن وتؤدي لفساد األميأنز 
والذي حيلل البكتني ويسبب التعفن الطري يف اخلضروات بعض  Pectinaseالبكتينيز  إنزمي

يف املاء وميكن  نواع هذا اجلنس تنتج أصباغا  فلورسنتية تكون خضراء مصفرة تذوبأ
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األشعة فوق البنفسجية ال تتواجد هذه البكترييا  باستخدامغذية الفاسدة مشاهدهتا على األ
إال إذا حدث تلوث بعد املعاملة احلرارية كما أهنا غري مقاومة  اريا  غذية املعاملة حر يف األ

 للتجفيف.
 Xanthomonas الجنس 3.1.3.2

 من وهي Pseudomonas جنس صفات تشبه وعةماجمل هذه صفات غلبأ
 النوع سالالت ،واخلضروات للفواكه تلف تسبب أن ميكن وبالتايل النباتية األمراض مسببات

Xanthomonas campestris صمغ إلنتاج تستخدمxanthan  كمثبت ستخدمي ذيوال 
 (.Food stabilizer) غذائي

 Acetobacterالجنس  4.1.3.2
 قصرية سالسل يف أو منفردة توجد جرام لصبغة سالبة الشكل عصوية بكترييا

 حامض إىل اإليثانول تأكسد هوائية متحرك غري وأ متحركة غري أو حميطية بأسواط متحركةو 
 الكحولية املشروبات يف ةضو مح تسبب ،Mesophiles املتوسطة للحرارة حمبة وهي اخلليك

 الفواكه بعض تفسد أن ميكن. (اخلليك حامض) اخلل إلنتاج وتستخدم اكهو الف وعصائر
 ختمري فيها حيدث اليت األماكن ويف النباتات يف واسع نطاق على وتنتشر أيضا( تعفن)

 .Acetobacter aceti واعهاأن همأ ،الكحول
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 Gluconobacterالجنس  5.1.3.2

 Acetobacter . Gluconobacter جنس العديد من صفاهتا تشبه صفات

oxydans  إىل محض خليك وتتواجد يف اخلل وكثري من األغذية حيث  اإليثانولتؤكسد
 .(rot :والتفاح والكمثرى )تعفن فساد األناناستسبب 

 Acinetobacter الجنس 6.1.3.2

 وجود بسبب احلركة ارتعاشيه صغرية سالسل أو أزواج يف توجد صويةع بكترييا
 الرتبة يف وتوجد oم 35 - 20 بني وتنمو جباريةإ هوائية Polar fimbriae قطبية هدابأ

 .Acinetobacter calcoaceticus نواعهاأ همأ ،الصحي الصرف ومياه واملياه

 Morexella الجنس 7.1.3.2

 أو أزواج يف وأ منفردة دجتو  الكروي الشكل من ريا  كث تقرتب جدا   قصرية عصوية
 ودرجة twitching motility احلركة ارتعاشيه capsulatedحمفظة  تكون رمبا قصرية سالسل

 املخاطية غشيةاأل بعض يف وتتواجد oم 35 - 30 هي عندها تنمو اليت لىثامل احلرارة
 .Morexella lacunata نواعهاأ همأو  نسانواإل للحيوانات

 Alteromonas الجنس 8.1.3.2

 جنس تتبع أهنا على حديثا   صنفت Pseudomonas للجنس تابعة نواعأ عدة
Alteromonas يف موجودة تكون وقد حبري صلأ من حاليا   املعروفة اجلنس هذا واعأن معظم 

 للنمو( الصوديوم كلوريد) امللح من عايل تركيز ىلإ حتتاج ،البحرية األصول ذات األغذية
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 وهي واللحوم مساكلأل فساد تسبب سالالهتا Pseudomonas جنس عكس على ثايلامل
 .Psychrotrophs للربودة مقاومة

 Flavobacterium الجنس 9.1.3.2
 أو صفراء أو برتقالية ا  أصباغ وتنتج متحركة غري عصوية بكترييا اجلنس هذا ويضم

 وتنمو Psychrotrophs ربودةلل مقاومة نواعهاأ بعض ملونة مستعمرات تكون .خمضرة صفراء
 يف تتواجد. oم 37 على تنمو السالالت بعض أن غري oم 30 من أقل حرارة درجات على
 واملربدة مساكاأل ويف واجملمدة الطازجة اخلضروات مثل غذيةاأل من العديد ويف والرتبة املاء

 نواعهاأ همأ منو . البيضو  حلليبا فساد تسببو  غذيةاأل بعض لون فساد وتسبب واللحوم
Flavobacterium aquatile. 

 Alcaligenes الجنس 10.1.3.2

 مثانية إىل أربعة بواسطة متحركة Coccobacilli ةر كو م عصوية وأ عصوية بكترييا
 لدرجات حمبة وهي. الرباز وأ والرتبة املياه يف وتوجد وكسيديزاأل إلنزمي موجبة حميطية أسواط
 مثل بالربوتني الغنية ألغذيةا فساد تسبب ،البيئة يف قلوي تفاعل وحتدث املتوسطة احلرارة
 .Alcaligenes faecalis نواعهاأ همأ منو  األلبان ومنتجات البيض

 Haloacterium الجنس 11.1.3.2

وتنمو يف تركيزات  Obligate halohpils هذه البكترييا عصوية حمبة للملوحة إجباريا  
يا بفساد األغذية اململحة وتسبب تغري يف لون وترتبط هذه البكتري  ،(%15عالية من امللح )

ىل الكروي يف إويتغري شكل هذه البكترييا من العصوي  ،نتاجها أصباغ محراءغذية إلاأل
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 األوساط امللحية املنخفضة.
 Brucellaالجنس  1.3.212.

 املختلفة أنواعها تسبب .متحركة غريو  منفردة توجد ا  غالب مكورة ةعصويبكترييا 
 يف تسببت وقد نسانإلل ممرضة ايضأو  واألغنام واخلنازير املاشية تتضمن حيواناتلل ا  أمراض
 اخلام احلليب مثل غذيةألا طريق عن لإلنسان (Brucellosis) املالطية احلمى انتقال

وتنحصر حاالت املرض  ،املعاملة حراريا  واللحم غري املطبوخ والسجق غري لباناأل ومنتجات
 سببيكما  ،ع تعبئة اللحومنغذية والعاملني يف مصاريني ومفتشي األوالبيط ييف مريب املواش

 .األبقار يف جهاضاإل Brucella abortus النوع

 Psychrobacter الجنس 13.1.3.2
 هو واحد نوع على وحيتوي 1986 عام يف اجلنس هذا على التعرف مت

Psychrobacter immobilis عند النمو طيعوتست متحركة غري ورةكم عصوية بكترييا وهي 
 .والدواجن واللحوم األمساك يف وتوجد قلأ وأ oم 5 درجة

 جراملصبغة سالبة ال االختياريةوهوائية اللابكتيريا ال 2.3.2
Gram-Negative Facultative Anaerobes 

 Citrobacter الجنس 2.3.21.

 سواطأب متحركة وعادة   زواجأ يف وأ مفردة مستقيمة عصوية بكترييا اجلنس يضمو 
 للكربون وحيد كمصدر السرتات استهالك ميكنها ،املتوسطة احلرارة لدرجات وحمبة طرفية
يف   اأيض وتوجد والطيور واحليوانات ساننلإل األمعاء حمتويات يف اجدو تت ،الالكتوز وختمر
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 على كمؤشر القولونية اجملموعة يف مدرجة وهي احليوانية غذيةاأل خاصة غذيةاأل من كثري
 .Citrobacter freundii نواعهاأ همأو  زيالربا التلوث

 Escherichia الجنس 2.2.3.2
 لدرجات حمبة متحركة غري وأ متحركة مستقيمة عصوية بكترييا اجلنس هذا ويضم

 احلار الدم وذوات والطيور واحليوانات نسانلإل األمعاء حمتويات يف وموجودة توسطةامل احلرارة
 وهلا لالكتوز خممرة سالالهتا ومعظم املعوي صدرامل ذي Escherichia coli النوع أمهها

موجب مع أمحر  اختباروتنتج حامض وتعطي  الرتبتوفان من( I) ندولاإل نتاجإ على القدرة
 تستهلك وال (Viفوجس بروسكر ) اختبارميثايل كربينول يف  أستيلال تكون و ( Mامليثايل )
 واليت تختبار ئج مع تلك االولذلك فهي تعطي نتا( C) للكربون وحيد كمصدر السرتات

 IMVICات اختبار ( يوضح نتائج 2.2جلدول )ا - -: ++ كالتايل IMVIC بالرمز هلا يرمز
 .Enterobacteriaceae للعائلة التابعة جناسواأل نواعاأل لبعض

 بعد غذيةاأل يف ووجودها للحرارة مقاومة غري اأيض Escherichia coli بكترييا تعترب
 تتواجد أن البكترييا هلذه ميكن ،احلرارية املعاملة بعد تلوث حدوث على يدل احلرارية املعاملة

 نتيجة غذيةاأل يف فساد وتسبب كملوث غذيةاأل تصنيع ومعدات غذيةاأل من العديد يف
 مما وغاز حامض منتجة الكربوهيدراتية املواد معظم واستهالك الغذاء يف النمو على قدرهتا
 البعض ولكن ممرضة غري سالالهتا من العديد ،مرغوبة غري تونكها روائح ظهور ىلإ يؤدي

 األغذية طريق عن املنقولة األمراض يف تشارك وهي واحليوان نسانلإل ممرضة سالالهتا من
 قد غذائية عدوى لإلنسان تسبب واليت O157:H7 Escherichia coli الساللة أخطرهاو 
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التلوث الربازي  كمؤشر على  Escherichia coliوتستخدم تؤدي إىل الفشل الكلوي 
ة القولون جمموعو  Coliform اجملموعة القولونيةغذية واملياه كما أهنا مدرجة على رأس لأل

 الربازية.

 Enterobacter الجنس 3.2.3.2
 احلرارة لدرجات وحمبة باخللية حميطة بأسواط متحركة مستقيمة عصوية بكترييا

 ويف واملياه الرتبة يف وتوجد والطيور واحليوانات ساننلإل معاءاأل حمتويات يف تتواجد املتوسطة
 ومدى التلوث على كمؤشر القولونية اجملموعة يف مدرجة وهي. عديدة غذائية منتجات

  E. aerogenes نواعهاأ همأو  غذيةاأل نتاجإ أثناء الصحية االشرتاطات تطبيق
 .الرضع طفاللأل عدوى تسبب خريةواأل E. sakazakii و

 Edwardsiella جنسال 4.2.3.2

 واملياه البارد الدم ذوات احليوانات أمعاء يف توجد متحركة صغري عصوية بكترييا
 األمراض مسببات حدأك تسجيلها يتم مل ولكن نسانلإل ممرضة تكون أن ميكنو  ،العذبة
 .باألغذية املنقولة

 Erwinia الجنس 5.2.3.2
، اختيارية والهوائية متحركة قصرية سالسل وأ أزواج يف توجد صغري عصوية بكترييا

 للمنتجات الفساد وتسبب للنبات ممرضة منها والعديد oم30 عند للنمو املثلى احلرارة درجة
 التفاح مثل للفواكه أمراضا   تسبب اليت Erwinia amylovora النوع منها، النباتية

 .والكمثرى
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 غذيةاأل في الهامة البكتيرية جناساأل (:2.1) جدول
 األجناس

Genera 
 العائلة

Family 
 الوصف

القسم 
(اجملموعة) 

Campylobacter، 
Arcobacter، 
Helicobacter 

Not indicated 
 (عائالت هلا تعرف ال)

 من قليل حتتاج وأ هوائية/  جلرام السالبة البكترييا
 الشكل واوية وأ حلزونية/ متحركة/ األكسجني

Gram-negatie 
aerobic/microaerophilic motile, 
helical/vibrioid 

2 

Pseudomonas, 
Xanthomonas Pseudomonadaceae 

 هوائية جلرام سالبة كروية أو عصوية بكترييا
Gram-negative, aerobic, rods and 
cocci 

4 

Acetobacter, 
Gluconobacter Acetobacteraceae،   

Acinetobacter,، Morexella Nisseriaceae   
Flavobacterium، 
Alcaligenes، 
Alteromonas 
Psychrobacter Brucella، 

Not indicated، 
   (عائالت هلا تعرف ال)

Citrobacter 
Escherichia, 
Enterobacter, 
Edwardsiella, 
Erwinia, Hafnia 
,Klebsiella 
Morganella, Proteus, 
Salmonella ,Shigella, 
Serratia, Yersinia 

Enterobacteriaceae 
 جلراما سالبة،  اختيارية الهوائية ويةعص بكترييا

Gram-negative facultative 
anaerobic rods، 

5 

Vibrio, Aeromonas، 
Plesiomonas Vibrionaceae   

Coxiella Rickettsiaceae  الركتاسياتRickettsias 9 
Micrococcus 
Staphylococcus، Micrococcaceae 

 جلرام املوجبة الكروية البكترييا
Gram-positive cocci 

12 (17) 

Streptococcus, 
Enterococcus, 
Lactococcus, 
Leuconostoc, 
Pediococcus, 
Sarcina 

Not indicated 
   (عائالت هلا تعرف ال)

Bacillus, 
Sporolactobacillus, 
Clostridium, 
(Desulfotomaculum)  

 ال تعرف هلا عائالت

وجبة جلرام املكونة الكروية /امل أوالبكترييا العصوية 
 للجراثيم 

Gram-positive endospore-forming 
rods and cocci 

(18) 13 
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 األجناس
Genera 

 العائلة
Family 

 الوصف
القسم 

(اجملموعة) 

Lactobacillus, 
Carnobacterium, 
Brochothrix, Listeria 

 ال تعرف هلا عائالت

 الغري جلراما املوجبة،  الشكل املنتظمة ةالبكترييا العصوي
 ،متجرمثة

nonsporing regular rods ،Gram-
positive 

(19)14 

Corynebacterium 
Brevibacterium، 
Propionibacterium، 
Bifidobacterium 

 ال تعرف هلا عائالت

 غري الشكل منتظمة الغري جلرام العصوية املوجبة البكترييا
 ،املتجرمثة

Gram-positive,nonsporing irregular 
rods 

(20)15 

 .جرام لصبغة سالب Desulfotomaculum الجنس
 Bergys’s Manual of Systematic Bacteriology: كما وهو موجود في كتاب: القسم

 .Bergys’s Manual of Determinative Bacteriology  :الرقم ما بين قوسين كما وهو موجود في كتاب

 .RAY (2004): المصدر

 Enterobacteriaceae المعوية العائلة من جناسأو  نواعأل IMViC اتاختبار ( 2.2) جدول
 Indole Methyl red Voges Proskauer Citrate 
Escherichia coli + + - - 
Shigella v + - - 
Salmonella Typhimurium - + - - 
Citrobacter freundii - + - + 
Klebsiella pneumoniae - - + + 
Enterobacter aerogenes - - + + 

 ADAMS & MOSS,(2008): المصدر

 Hafnia نسالج 6.2.3.2
 واحليوانات نسانلإل معاءاأل حمتويات يف تتواجد متحركة صغرية عصوية بكترييا

 نوع وهلا واخلضروات اللحوم مثل املربدة األغذية بفساد ومرتبطة البيئة يف وتوجد والطيور
 .Hafnia alvei هو ناآل حىت واحد
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 Klebsiellaالجنس  7.2.3.2
 حمفظة أو غالفا   تّكونو  متحركة أزواج يف وأ منفردة توجد متوسطة عصوية بكترييا

Capsulated نسانلإل معاءاأل حمتويات يف تتواجد. توسطةامل احلرارة لدرجات وحمبة 
 لبعض فساد وتسبب اجملمدة غذيةواأل واحلبوب واملياه الرتبة يف تتواجدو  والطيور واحليوانات

 نواعهاأ همأ ،غذيةلأل الربازي لتلوثا على كمؤشر القولونية اجملموعة يف مدرجة وهي غذيةاأل
Klebsiella pneumonia. 

 Morganellaالجنس  8.2.3.2
 حمتويات يف موجودة توسطةامل احلرارة لدرجات وحمبة متحركة صغرية عصوية بكترييا

 كأحد تسجيلها يتم مل ولكن لألمراض مسببة تكون أن ميكن واحليوانات نسانلإل معاءاأل
 .Morganella morganii نواعهاأ همأ. باألغذية ولةاملنق األمراض مسببات
 Proteusالجنس  9.2.3.2

 عالية قصرية سالسل أو أزواج يف أو مفردة تتواجدصغرية  وعصوية مستقيمة بكترييا
 نسانلإل معاءاأل حمتويات يف تتواجد .منخفضة حرارة درجات عند نموي منها والبعض احلركة

 واللحوم البيض مثل ألغذيةل فسادا   وتسبب املتحللة احليوانية الربوتينات يف وتوجد واحليوانات
 تسمم حلدوث يؤدي قد املربدة غري غذيةاأل يف كبرية عدادأب تواجدها. البحرية ألغذيةوا

 . Proteus vulgarisنواعهاأ همأ ،لإلنسان غذائي

 Salmonella الجنس 10.2.3.2
 احلرارة لدرجات حمبة باخللية ةحميط سواطأب متحركة عادة   متوسطة عصوية بكترييا
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تابع  Serovars مصلي طراز 2000 من أكثر هناك ،السكروز أو الالكتوز ختمر ال توسطةامل
 مسببات من وتعتربوكسديز األ ختبارالكاتليز وسالبة ال ختباروهي موجبة ال ،هلذا اجلنس

 كما ،واحلشرات وروالطي واحليوانات نسانلإل األمعاء حمتويات يف توجد ،نسانلإل األمراض
 همأ من وهي كملوث التصنيع ومعدات والعالئق الغذائية املنتجات بعض يف تتواجد قد

 هاومن األغذية طريق عن املنقولة لألمراض املسببة البكترييا أنواع
Salmonella enterica ssp. enterica. 

 Shigellaالجنس  11.2.3.2
 يف توجد ،توسطةامل احلرارة لدرجات حمبة وهي متحركة غري متوسطة عصوية بكترييا

 املمرض Shigella dysenteriae أنواعها ومن األغذية بفساد ومرتبطة نسانإلا معاءأ
 (.غذائية عدوى) لإلنسان

 Serratiaالجنس  12.2.3.2
 منها وبعض محراء وأ وردية وأ بيضاء ومستعمراهتا صغرية متحركة عصوية بكترييا

 واملياه الرتبة يف وتوجد Proteolytic. هوائية وحمللة للربوتني تربيدال حرارة درجة عند تنمو
 لألغذية فساد وتسبب. غذيةاأل معدات ويف احليوانات شعر وعلى والنباتات اهلضمية والقناة

الغذاء  تلون وتسبب محراء صبغات تنتج اليت marcescens Serratia أنواعها ومن
 .املربدة واخلضروات اللحوم ادفس وتسبب سائد نوع Serratia liquefaciensو

 Yersinia الجنس 13.2.3.2
 درجات عند تنمو ،الالكتوز ختمر ال متحركة غري وأ صغرية متحركة عصوية بكترييا
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 يف توجد ،التجميد ثناءأ حية وتبقى oم1 درجة عند النمو تستطيع كما oم 37 – 4 من حرارة
 والبيض والدجاج مساكواأل اللحوم مثل ةغذياأل من وكثري املياه من وعزلت حليواناتا أمعاء

 النوع اللبنية املثلجات خاصة ومنتجاته واحلليب البحرية الصدفية واحليوانات
 Yersinia enterocolitica حيث األغذية طريق عن املنقولة األمراض تفشي يف تورط 

 .Foodborne gastroenteritis غذائية عدوى يسبب
 Vibrio الجنس 2.3.214.

 العذبة املياه يف توجد. توسطةامل احلرارة لدرجات وحمبة متحركة منحنية عصوية ابكتريي
 من والعديد تنمو لكي (NaCl) الصوديوم لكلوريد حتتاج أنواعها وبعض البحرية والبيئة

  Vibrio choleraمثل  املاء أو الغذاء طريق عن لإلنسان انتقلت إذا ممرضة نواعهاأ
 مثل لألغذية فساد تسبب خرىأ أنواعا   بينما V. Parahaemolyticus vulnificus و

V. alginolyticus. 
 Aeromonas الجنس 15.2.3.2

 ختبارال موجبة طرفية سواطأب متحركة زواجأ يف وأ غرية مفردةص عصوية بكترييا
 يف توجدو . Psychrotrophs ةللربود حمبةالنرتات و  اختزال وتستطيع وكسديزواأل الكاتليز

 يسبب أن ميكن Aeromonas hydrophila النوع ،البحرية واملنتجات مساكواأل ئيةاملا البيئة
 من يعانون ومن طفالاأل خاصة نسانلإل( Gastroenteritis :معوي التهاب) غذائية عدوى
 .مساكساسية لألاأل املمرضات من النوع هذا يعترب كما ،املناعة ضعف
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 Plesiomonas الجنس 16.2.3.2
والنوع  املائية واحليوانات األمساك يف وتوجد متحركة غريةص عصوية بكترييا

Plesiomonas shigelloides  الغذاء طريق عن املنقولة األمراض مسببات حدأ أهنا يعتقدو. 

 Rickettsiasلركتسيا ا 3.3.2

 هيو  ،جرام لصبغة سالبة جدا   صغرية عصوية أو ةكروي خاليا ذات بكترييا الركتسيا
 يعتقد كان العائل داخل إال تعيش ال Interacelluar Obligate Parasites ةإجباري متطفلة

 مع وضعت ولكنها جبارياإل لتطفلها ا  نظر  فريوسات عن عبارة هي الركتسيا أن ا  قدمي
 .الفريوسات خصائص مع وليس البكترييا خصائص مع خصائصها النسجام ا  نظر  البكترييا

 أهنا كما RNA و DNAلنوويني ا احلمضني حتتوي أهنا اخلصائص هذه أهم من
 خالياها يوحتتو  للطاقة كمصدر ATP أنتاج وتستطيع البسيط الثنائي نقسامباال تتكاثر

 التيفوس محى مثل األمراض من للعديد ةمسبب عوامل الريكتسيا ،إنزميي أيضي نشاط على
 العائل يكون أن تتطلب نشطه ةعملي هي العائل خللية الريكتسيا خلية اخرتاق ،كيو ومحى

 يف أساسا   تتضاعف العائل خليه داخل تكون عندما البكترييا أيضيا   نيونشيط نيحي والطفيل
 العائل خلية تتمزق مث بالطفيل العائل خلية متتلئ حىت بالتضاعف وتستمر السيتوبالزم

 اهلامة Rickettsiaceaeلعائلة  التابعة األجناس همأ ومن احمليط السائل إىل البكترييا وتتحرر
 .Coxiella جنس هو األغذية جمال يف

 Coxiella الجنس 3.3.21.
 صبغةل سالبة بكترييا :burnetii Coxiella النوع وهو واحد نوع اجلنسا هلذ ينتمي
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 يف تنمو ا  جباريإ متطفلة( ميرتميكرو  0.5 × 0.2): جدا   صغرية خالياها متحركة غري جرام
 إصابة تسبب ،(دقيقة 30 ملدة oم 62) اليةالع احلرارة درجات نسبيا قاومت املضيف خاليا

 ولقد ،مبسرت الغري احلليب يستهلكون الذين وخاصة نسانإلل ((Q fever كيو محىو  لألبقار
 فيه اكتشفت الذي املكان إىل نسبة االسم هبذا الريكيتسيا هذه تسببها اليت احلمى مسيت
 تشبه احلمى هذه عراضوأ Burnet الباحث قبل من( Queensland منطقة) أسرتاليا وهي

 أن على للبسرتة الالزمة احلرارة ودرجة الزمن باستري أقرتح لذلك ا  وتبع ،األنفلونزا أعراض
 كل على القضاء وبالتايل البكترييا هذه على القضاء لضمان دقيقة 30 ملدة °م 62.8تكون 

 لظروفل يكتسياالر  بني مقاومه األكثر هي burnetii Coxiella ،لإلنسان املمرضة البكترييا
 على اقدرهت يفسر وهذا الداخلية باجلراثيم شبيهه أشكال نتجت األهن اجلفاف مثل الطبيعية

 .اهلواء يف بقاءال

 Gram-Positive Cocci جرام لصبغة موجبةال الكروية البكتيريا 4.3.2

 Micrococcusالجنس 1.4.3.2 
 هوائية جمموعات أو يةثالث أزواج يف توجد( ميكروميرت 2 – 0.2) كروية بكترييا

 توسطةامل احلرارة لدرجات حمبة ،صفراء مستعمرات تنتج األنواع وبعض متحركة غري جباريةإ
 وعلى واملاء الرتبة يف توجد ،صوديوم كلوريد %5 تركيز يف تنمو أن وميكنها ،للربودة مقاومةو 

 هاومن غذيةاأل لبعض الفساد تسبب نأ وتستطيع ،األغذية من الكثري ويف نساناإل جلد
Micrococcus luteus. 
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 Staphylococcusالجنس  2.4.3.2
 غري العنب عناقيد تشبه جتمعات يف وأ أزواج يف وأ مفردة توجد كروية بكترييا

 امللح من تركيز يف نموال وتستطيع اختيارية الهوائية توسطةامل احلرارة لدرجات وحمبة متحركة
NaCl وهى ،والطيور ناتواحليوا اإلنسان جلد رئيسيال صدرهام %15 إىل 7.5 من يرتاوح 

 مسوم فرازإ نتيجة غذائي تسمم يسبب Staphylococcus aureus والنوع للحرارة حساسة
 .األغذية يف

 Streptococcusالجنس  3.4.3.2
 الهوائية متحركة غري سالسل يف وأ أزواج يف توجد كروية وأ بيضاوية بكترييا

 حامض منتجة اجللوكوز ختمر الكاتليز ألنزمي سالبة توسطةامل رةاحلرا لدرجات وحمبة اختيارية
 متعايش وجديو  ممرض Streptococcus pyogenesالنوع  ،oم 50 درجة عند وتنمو الكتيك

 والنوع ،غذيةاأل طريق عن وينتقل القرمزية احلمى ويسبب لإلنسان التنفسي اجلهاز يف
S. thermophilus كبادئستخدم  ي (Starter) يف وجدي نأ ميكن كما الزبادي ناعةص يف 

 .اخلام احلليب
 Enterococcus الجنس 4.4.3.2

 املعتدلة احلرارة لدرجات وحمبة متحركة غري سالسل أو زواجأ يف توجد كروية بكترييا
 الرتبة يفو  النباتات على توجد وأيضا والطيور واحليوانات اإلنسان معاءأ الطبيعي ومصدرها

 أهنا كما الربازي التلوث على كمؤشر وتستخدم غذيةاأل معدات تلوث نأ وميكنها. واملياه
 النوع هذا سالالت وتسبب Enterococcus faecalis أنواعها ومن األغذية فساد تسبب
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 .نسانلإل أمراضا  

 Lactococcus الجنس 5.4.3.2
 متحركة غري قصرية سالسل يف أو أزواج يف توجد مطولة بيضاوية اجلنس هذا خاليا

 ختمري ،oم10 درجة عند النمو تستطيع ولكن توسطةامل احلرارة لدرجات حمبة اختيارية ائيةالهو 
ولذلك تسمى بكترييا حامض الالكتيك  فقط الالكتيك محض تنتجو  الكربوهيدرات

 هذا نواعأ وتستخدم والنبات اخلام احلليب يف توجد Homofermentativeمتجانسة التخمر 
 منتجات خاصة املصنعة Bioprocessed foodsاحليوية  ألغذيةا من العديد إنتاج يف اجلنس

 Lactococcus lactis و Lactococcus lactis subsp. Lactis نواعألا مثل املخمرة بانلاأل

subsp. cremoris تسمى البكترييا لنمو مضادة مواد تنتج السالالت من العديد 
 مما جلرام املوجبة البكترييا ضد واسع أثريت هلا املواد هذه بعضو  (Bacteriocins) لبكترييوسنيا

 .لألغذية حيوية حافظة موادك استخدامها احتمالية من يزيد
 Leuconostocالجنس  6.4.3.2

 متحركة وغري سالسل يف وأ أزواج يف توجد الشكل عدسية وأ كروية بكترييا
 تستطيع السالالت وأ األنواع بعض ولكن املتوسطة احلرارة لدرجات حمبة. اختيارية الهوائية

 ختمر. واحلليب واللحوم النباتات يف البكترييا هذه توجد. قلأ وأ oم 3 حرارة درجة عند النمو
 تعترب ولذلك الكربون أكسيد وثاين ييثيلإ وكحول حامض وتنتج اجللوكوز اجلنس هذا أفراد

 قدرهتا هو اجلنس هذا أنواع بعض مييز ما. Heterofermentative التخمر خمتلطة بكترييا
 السكر من عالية تركيزات تتحمل األخرى نواعاأل وبعض امللح من عالية تركيزات حتمل على
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تفريغ  حتت املعبأة املربدة ألغذيةاتفسد  للربودة احملبة السالالت (.%60 إىل 55 من)
Vacuum-packaged refrigerated foods . 

 L. Lactis و Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides: نواعاأل
 عندما dextran تنتج mesenteroides subsp dextranicum .L و L. carnosum و

 يف املشاكل من اجلنس هذا ويعترب السكرية احملاليل يف لزوجة يسبب مما السكروز على تنمو
 منها بعض ،الربتقال مركزات نكهة يف ا  عيوب تسبب السالالت وبعض السكر صناعة

 من العديد ،املتخمرة لباناأل ومنتجات اململحة اخلضروات صناعة يف كبادئ تستخدم
 لصبغةا وجبةامل البكترييا من الكثري لنمو املضاد Bacteriocins البكرتيوسني تنتج سالالتال

 .جرام

 Pediococcusالجنس  7.4.3.2
 زواجأ يف توجد غلبهاأ سالسل أو Tetrads رباعية أشكال يف تتواجد كروية بكترييا

 احلرارة لدرجات حمبة Homofermentativeالتخمر  متجانسة اختيارية الهوائية متحركة ريغ
 عملية خالل نجوي منها بعضوال oم50 عند النمو ستطيعي منها بعض ولكن املتوسطة

السالالت  بعضملح و  %5.5مقاومة للملوحة حيث تستطيع النمو يف تركيز . البسرتة
 منتجات وبعض واملخلالت واتاخلضر  يف دجتو . يةاألغذ ختمري يف تستخدم واألنواع
 والعديد. P. pentosaceus و Pediococcus acidilactici أنواعها ومن. األخرى األغذية

 .Bacteriocins البكرتيوسني تنتج سالالهتا من
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 Sarcinaالجنس  8.4.3.2

 تنتج ركثأ أو خاليا ةيمثان من جتمعات يف توجد متحركة غري كبرية كروية بكترييا
 وبراز النباتية واملنتجات الرتبة يف توجد اختيارية الهوائية الكربوهيدرات من وغاز محض

 .أنواعها ومن املصدر نباتيةال لألغذية فساد ن تسببأ وتستطيع احليوانات

 البكتيريا العصوية الموجبة لجرام المكونة للجراثيم 5.3.2
Gram-Positive, Endospore-Forming Rods 

 Bacillusالجنس  1.5.3.2
  واسع بشكل احلجم يف تتفاوت مستقيمة جرام لصبغة موجبة عصوية بكترييا

 تتفاوت متحركة غري وأ متحركة سالسل يف وأ مفردة تتواجد. (كبرية أو متوسطة أو صغرية)
توسطة امل احلرارة لدرجات حمب هو ما فمنها النمو حرارة درجات مدى يف اجلنس هذا أفراد

 درجة ترتاوح ولذلك. العالية احلرارة لدرجات حمب أو Psychrotrophic ودةللرب  حمب أو
 للنمو القصوى احلرارة ودرجة( °ف 113 إىل 23) °م 45 إىل 5- من اجلنس هلذا الدنيا احلرارة
 يف نواعاأل. خراآل للبعض( °ف167) °م 75 إىل األنواع لبعض (°ف77) °م25 من ترتاوح

 داخلية جراثيمها ومجيع الكاتليز ألنزمي منتجة اختيارية ئيةالهوا وأ هوائية اجلنس هذا
Endospores  صغرية وأ كبرية تكون أن ميكنو  بيضاوي وأ كروي اجلراثيم شكل يكونو 

 .العالية احلرارة لدرجات مقاومة اجلراثيمو  ،(خلية لكل واحدة) احلجم
ملح بينما  %2 بعضها ال يتحمل 8إىل  2س اهليدروجيين للنمو من يرتاوح مدى األ

 والغبار املصدر الرئيسي هلذا اجلنس هو الرتبة ,%25أنواع أخرى تنمو يف تركيز يصل إىل 
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 بعض تصنيع يف الداخلة اخلام املواد طريق عن غذيةاأل إىل تتنقل أن ميكن. النباتية واملنتجات
ن حتتوي أ ميكن واليت والسكر والنشا والتوابل الدقيق مثل املضافات بعض من أو غذيةاأل

 خارج نزمياتإ تنتج نأ تستطيع والسالالت األنواع من العديد. اجلنس هذا أنواع جراثيم على
 غذيةاأل خاصة لألغذية فساد تسببو  والدهون والربوتينات الكربوهيدرات حتلل اليتو  اخللية
 األمراض تسبب نأ تستطيع هناأل الغذاء جمال يف مهمة األنواع من العديد .املعلبة
 أما. املعلبة الطماطم منتجات فساد يسبب B.coagulans النوع ،لإلنسان مماتوالتس
 والنوع. احلموضة منخفضة املعلبة غذيةاأل فساد يسبب B.stearothermophilus و النوع

B.subtilis النوع بينما تلفها إىل ويؤدي النباتية املنتجات يف والسكريات البكتني حيلل 
B.cereus يف تستخدم والسالالت األنواع بعض نزمياتأ. لإلنسان غذائي تسمم سببي 

 .لألغذية احليوي التصنيع

 Clostridiumالجنس  2.5.3.2
 يف واسع بشكل تتفاوت الكاتليز إلنزمي سالبة جرام لصبغة موجبة عصوية البكترييا

 توسطةامل احلرارة لدرجات حمبةو  إجبارية هوائية ال متحركة غري وأ متحركة واحلجم الشكل
Mesophilic للربودة حمبة أو Psychrotrophic، ( كروية وأ بيضاوية) داخلية جراثيم تكون

توجد يف الرتبة نواع هذا اجلنس أ ،مقاومة للحرارةجراثيمها  عادة عند أحد طريف اخللية
 والرواسب البحرية ومياه الصرف الصحي والنباتات املتحللة واحليوانات ومنتجات النباتات

 %5.6ىل إ 5.2تقاوم تراكيز ملحية )كلوريد صوديوم( من  ،الف والسمادعوكذلك يف األ
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 .صوديوم نرتات %1 إىل 0.5 بوجود منوها تثبيط يتم كما
 بتسب واليت Clostridium botulinum: مثل األغذية جمال يف مهمة نواعاأل بعض

 غذيةاأل ليبتع صناعة يف املطبقة احلرارية املعامالت أن كما لإلنسان خطري غذائي تسمم
  النوع ،البكترييا هذه جراثيم على القضاء ساسأ على حتسب املنخفضة احلموضة ذات

Cl. Perfringens : لإلنسان غذائية عدوى يسببممرض و Cl. tyrobutyricum  
 أمحاض نتاجإ طريق عن غذيةلأل فساد تسبب: Cl. saccharolyticum و Cl. aramie و

 والربوتني للكربوهيدرات لةاحمللّ  نزمياتلإل كمصدر ستخدمت أنواعها وبعض .وتعفن وغازات
 .الغذائية الصناعات يف

 Sporolactobacillusالجنس  3.5.3.2
 من لقليلل حمبة متحركة (ميكروميرت 1×4) احلجم متوسطة وعصوية رقيقة بكترييا

 احلرارة لدرجات مقاومة قلأ هاجراثيم ولكن داخلية جراثيم تكونو  Microaerophilic هلواءا
 معروفة غري لألغذية مهيتهاأو  والرتبة الدجاج الفأع يف وتوجد Bacillus اجلنس جراثيم من

 .Sporolactobacillus inulinus نواعهاأ ومن بوضوح

 للجراثيم مكونةال جرام لصبغة سالبةال عصويةال بكتيرياال 6.3.2
Gram-Negative, Endospore-Forming Rods 

 Desulfotomaculumالجنس  1.6.3.2
 ووه الغذاء يف أمهية له واحد نوع اجلنس هذا يحيتو 

Delsufatomaculum nigrificans احلرارة لدرجات وحمبة ومتحركة احلجم متوسطة عصوية 
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 ،والكربيتيت الكربيتات اختزال من H2S تنتج، إجبارية الهوائية Thermophilic العالية
 فسادال وتسبب الرتبة يف وتوجد ،لحرارةل ومقاومة بيضاوية تكون الداخلية اجراثيمه

 .املعلبة ألغذيةا يف الكربيتدي
 موجبة الجرامال المكونة للجراثيمغير  الشكل منتظمةال عصويةالبكتيريا ال 7.3.2

Gram-Positive, Nonsporulating Regular Rods 
 Lactobacillusالجنس  1.7.3.2

 منها بعض ،واحلجم الشكل يف واسع بشكل تتفاوت أسطوانية عصوية بكترييا
 سالسل يف وأ مفردة توجد Coccobacilliعصوية  مكورات اآلخر البعض بينما ا   جد طويلة
 حمبةو  الكاتليز ختبارال سالبة. متحركة غري نواعهاأ غلبأ اختيارية الهوائية كبرية وأ صغرية

، (Psychrotrophic للربودة حمبة بعضها ولكن) Mesophilicتوسطة امل احلرارة لدرجات
 واللحوم اتالنبات يف جداتو ت. التخمر متجانسة اآلخر والبعض التخمر خمتلطة نواعهاأ بعض

 غذيةاأل إنتاج يف يستخدم منها العديد ،احليوانات وبراز واملخلالت واحلليب واحلبوب
 يف كبادئ تستخدم اليت Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus مثل املتخمرة
 والبعض( املخلالت صناعة d ف)  Lb. plantarumو Lb. helveticus  لزباديا صناعة

 مثل (Probiotics بروبايوتك) العالجية املتخمرة غذيةاأل إلنتاج يستخدم منها
Lb. reuteri  وLb. casei و Lb. acidophilus subsp. Casei يف نموي منها البعض 

 Refrigerated temperature منخفضة حرارة درجات على تفريغ حتت املخزنة املنتجات
 البكرتيوسني تنتج سالالهتا من والعديد. Lb. curvatus و  Lb. sakeمثل  فسادها ويسبب



54 

Bacteriocins لألغذية حافظة كمواد الستخدامها إمكانية هناك ذلكول. 

 Carnobacteriumالجنس  2.7.3.2
 يف توجد Lactobacillus خاليا جنس تشبه الصفات من العديد لديها بكترييا

 يف النمو على القدرة هلاو  متحركة غري التخمر خمتلطة اختيارية الهوائية واألمساك اللحوم
 سالالهتا من بعض. منخفضة حرارة درجات يف املخزنة اللحوم منتجات يف األغذية خاصة

 .Carnobacterium piscicola نواعهاأ ومن البكتريوسني تنتج

 Brochothrixالجنس  3.7.3.2
 Lactobacillus خاليا جنس تشبه الصفات من العديد لديها بكترييا ويضم

 ° م 25 إىل 20 من للنمو املثلى احلرارة درجة. التخمر خمتلطة متحركة غري اختيارية الهوائية
 مدى يف تنمو (°ف 113 - 32) ° م 45 إىل صفر من للنمو احلراري واملدى( °ف 77 – 68)

 عالية ملحية تركيزات يف اأيض وتنمو (9 - 5) اهليدروجيين األس من واسع
 تفريغ حتت ةأاملعب للحوما يف تنمو نأ وتستطيع اللحوم يف توجد .%(10 - 6.5)
 أنواعها ومن املنخفضة احلرارة درجات يف املخزنةو ( هوائية ال ظروف)

Brochothrix thermosphacta. 
 Listeriaالجنس  4.7.3.2

 يف وأ منفردة توجد ،جرام لصبغة موجبة (ميكروميرت 1 × 0.5) قصرية عصوية بكترييا
 °م 42 إىل 1 حرارة درجة عند النمو تستطيع ،اختيارية الهوائية قصرية متحركة سالسل

 ،للكاتليز موجبة (9.8 - 5.6) اهليدروجيين ساأل من واسع مدى يف تنمو (°ف 108 - 8.33)
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 األغذية من عديدة أنواع من توعزل البيئة يف واسع انتشار ذات وأنواعها البسرتة ثناءأ متوت
 ساأل ذات خاصة املربدة غذيةاأل يفسد الذي Listeria monocytogenes النوع منها

 حيث واخلضروات مساكواأل ومنتجاهتا واللحوم ومنتجاهتا لباناأل مثل 6 من أعلى اهليدروجيين
 طريق عن املنقولة املمرضات النوع من هذا يعترب كما التربيد حرارة درجة على النمو يستطيع

 .لإلنسان غذائية عدوى يسبب حيث غذيةاأل

 للجراثيم كونةم غير الشكل منتظمة غير جرام لصبغة موجبة عصوية بكتيريا 8.3.2
Gram-Positive, Nonperforming Irregular Rods 

 Corynebacteriumالجنس  1.8.3.2
 بكترييا وهي. ممرضة غري نواعأو  والنبات لإلنسان نواع ممرضةأ اجلنس هذا يضم

 الراس ومستدقة هراوة أشكال لتكوين ميل وهلا قليال   منحنيةأو  مستقيمة عصوية
club and pointed shape احلرارة لدرجات حمبة اختيارية الهوائيةجرام و  لصبغة موجبة 

 .ةتوسطامل
 نواعهاأ أهم ،األبقار ضرع خاصة واحليوانات النباتاتو  واملياه الرتبة يف توجدو 

C.diphtheriae  بعض ،الغذاء طريق عن واملنقول لإلنسان الدفترييا ملرض املسبب وهو 
 إلنتاج ستخدمي Corynebacterium glutamicumالنوع  ،لألغذية فساد تسبب أنواعها
 .Glutamic acidك اجللوتامي محض

 Brevibacteriumالجنس  2.8.3.2
 غري هوائية الشكل كروية ىلإ عصوية من تتغري نأ ميكنها البكترييا ههذ خاليا
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  Brevibacterium linensمها  منها نوعان هناك ،املتوسطة احلرارة لدرجات وحمبة متحركة
 لكذو ( السطح نضوج) جباناأل أصناف من العديد نكهة تطور يف يتسببان قد B. casei و
 الغنية لألغذية دفسا تسبب نأ ميكن، (methanethiol مثل) الكربيت مركبات تنتج هناأل

 .اخلام واحلليب املختلفة األجبان نواعأ يف وتوجد األمساك مثل بالربوتني
 Propionibacteriumالجنس  3.8.3.2

و يف سالسل قصرية على أتوجد مفردة  .متفرعة وأمكورة  عصوية متعددة األشكال
 الهوائيةو ة غري متحركبكترييا  ،ويف جتمعات مثل ترتيب احلروف الصينية V&Yحروفهيئة 

 حامض الربولني والربوبيونيك نتجتو  توسطةحمبة لدرجات احلرارة املو  الكاتليز ختباروموجبة ال
النوع  وتوجد يف احلليب اخلام واألعالف واجلبنة السويسرية ،واخلليك وثاين أكسيد الكربون

Propionibacterium freudenreichii  ي.يستخدم لتسوية اجلنب السويسر 

 Bifidobacteriumجنس ال 4.8.3.2
 على وأ V شكل على تنتظم سالسل يف وأ منفردة توجد األشكال متعددة عصوية

 إىل الكربوهيدرات ختمر. الهوائية توسطةامل احلرارة لدرجات حمبة متحركة غري جنمة شكل
 واعهاأن وبعض. والطيور واحليوانات اإلنسان قولون يف وتوجد، خليك ومحض الكتيك محض

 B. Adolescentisو B. infantis مثلالعالجية  املتخمرة لباناأل إنتاج يف تستخدم
 .Bifidobacterium bifidum و
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 Mycobacterium الجنس 9.3.2
 (section 16) 16واليت تتبع القسم  Mycobacteriaceaeهذا اجلنس يتبع عائلة 

غري  هذا اجلنس تفرعا   للتقسيم املتبع يف الطبعة التاسعة ملرجع بريجي قد تظهر أفراد طبقا  
خاليا هذا اجلنس عصوية مستقيمة غري متحركة موجبة لصبغة جرام  ،أو معدوم حقيقي

حتتوي خاليا هذا اجلنس على مواد مشعية أو دهنية كثرية  ،وموجبة للصبغ املقاوم لألمحاض
محاض والذى يعطيها إجيابية للصبغ املقاوم لأل mycolic acidخاصة محض امليكوليك 

acid-fast  النوعM. tuberculosis نواع وهو املسبب ملرض السل يف اإلنسان من أهم األ
 .واحليوان حيث أن الغذاء امللوث )احلليب( يعترب أحد وسائل نقل هذا املرض لإلنسان

 األغذية في ةماهلا البكتيريا مجموعات 4.2
 األغذية يف دةاملوجو  الدقيقة حياءاأل بني من اجملموعات أهم من البكترييا تعترب

 معدل بسبب يضاأ ولكن األغذية يف منها املختلفة األنواع وجود بسبب فقط ليس وذلك
 يف النمو على وقدرهتا األغذية يف املوجودة املغذيات من االستفادة على وقدرهتا وهامن سرعة

 (pH)اهليدروجيين  ساألو  والتهوية احلرارة الواسع لدرجات املدى من املختلفة الظروف
 جلراثيما مقاومة مثل مناسبة الغري الظروف يف البقاء على قدرهتا كذلك املائي النشاطو 
 اصفاهت يف التشابه على عتمادا  ا جمموعات ىلإ البكترييا تقسيم مت ،العالية احلرارة درجاتل

 :كالتايل وهي تصنيفية مهيةأ يأ هلا ليس اجملموعات وهذه

  



58 

 Lactic Acid Bacteria الالكتيك حامض بكتيريا 1.4.2
 ختمري نتيجة الالكتيك محض من نسبيا   كبرية كميات تنتج اليت البكترييا وهي
  Leuconostocو  Lactococcusاألجناس  هذه من غالبا   واعهاأنو  الكربوهيدرات

 الالكتيك محض ياري بكت وتتواجد Streptococcus و Lactobacillus و Pediococcus و
 أمعاء ويف واحلبوب والعصائر هوالفواك واخلضر واللحوم املخللة اتوالنبات ومنتجاته احلليب يف

 :بطريقتني الالكتوز ياري البكت هذه ختمر اإلنسان وفم
 من أكثر يتحول التخمر من النوع هذا يف: Homofermentationالتخمر املتجانس  أ.

 التخمر لعملية األساس الناتج هو يكون حبيث الكتيك حامض إىل الالكتوز سكر من 90%
 .الالكتيك حامض مع اخلليك وحامض الفورميك حامض من قليلة كميات تتكون وقد
 %50 يتحول الغري متجانس التخمر يف: Heterofermentationالتخمر غري املتجانس  ب.

 إىل %25 و كربون أكسيد ثاين إىل %25و الكتيك حامض إىل الالكتوز سكر من فقط
 مثل أجناسلعدة  الالكتيك مضاحل املنتجة ياري بكتال ميتنت ،اإليثانول أو خليك محض

Leuconostoc و Lactobacillus. 
 Acetic Acid Bacteriaالخليك  حامض بكتيريا 2.4.2

 محض وتنتج .Acetobacter aceti مثل ليكاخل محض تنتج اليت البكترييا وهي
 جنس أهمو  خل إىل وحتوله اإليثيلي كحولال بأكسدة تقوم حيث أساسي كناتج اخلليك

 .Acetobacter جنس هو األكسدة هبذه يقوم
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 Propionic Acid Bacteriaالبروبيونيك  حمض بكتيريا 3.4.2
 جنس يف يوجد أغلبها الربوبيونيك محض تنتج اليت االبكتريي وهي

Propionibacterium نكهة إلعطاء السويسري اجلنب تصنيع يف كبادئ يستخدم الذي 
 نتيجة باجلنب املتكون الالكتيك حامض البكرتيا هذه حتول حيث املميزة الرببيونيك حامض

 خليك وحامض بروبيونيك محض إىل الالكتيك محض ياري بكت بواسطة اللنب سكر ختمر
 يالسويسر  لجنبل املميزة الثقوب يكون يالذ الكربون أكسيد وثاين( للجنب النكهة تعطي)
 .األلبان ختمري يف تستخدم يتال Propionibacterium freudenreichii أمثلتها منو 

 Butyric Acid Bacteria البيوتريك حمض بكتيريا 4.4.2
بعض من ومنها بكمييات كبرية نسبيا   البيوتريك وهي البكترييا اليت تنتج محض

Clostridium spp. مثل Clostridium butyricum. 

 Proteolytic Bacteriaللبروتين  المحللة البكتيريا 5.4.2
 الربوتينيز نزمياتإ تنتج هناأل الربوتينات حتلل نأ تستطيع اليت تريياالبك وهي

proteinases األجناس هذه من وأنواعها اخللية خارج Pseudomonas وAlteromonas  
  Staphylococcus و Micrococcus و Alcaligenes و Flavobacterium و
 .Brevibacterium و Enterobacteriaceae من وبعض Clostridium و Bacillus و

 Lipolytic Bacteriaللدوهن  المحللة البكتيريا 6.4.2
 الاليبيز نزمياتأ تنتج هناأل الثالثية الدهون ن حتللأ على القدرة هلا اليت البكترييا وهي
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lipases األجناس هذه من نواعهاأو  اخللية خارج Micrococcus و Staphylococcus 
 .Flavobacterium و Pseudomonas Alteromonas و

 Saccharolytic Bacteria للسكريات المحللة البكتيريا 7.4.2
 جناساأل هذه نواعأ مثل املعقدة السكريات حتليل على القدرة اليت البكترييا وهي

Bacillus وClostridium و Aeromonas و Pseudomonas و Enterobacter. 

 Thermophilic Bacteria العالية للحرارة المحبة البكتيريا 8.4.2
 هذه يف تقع نواعهاأو  ،لىأع وأ ᵒم 50 عند النمو على القادرة البكترييا وهي

 Streptococcus و Pediococcus و Clostridium و Bacillus األجناس
 األنواع بعض مثل املرتفعة باحلرارة املعاملة األغذية فساد تسبب أن ميكن Lactobacillus و

 .املعلبة األغذية يف املسطح احلامضي الفساد تسبب اليت Bacillusجنس  من

 Psychrtolerant Bacteriaالبكتيريا المقاومة للبرودة  9.4.2
( ᵒم 5 تساوي أو من أقل) الثالجة حرارة درجة يف النمو على قادرةال البكترييا وهي

 Serratia و Alcaligenes و Alteromonas و Pseudomonas من األنواع بعض وتشمل
 Leuconostoc و Flavobacterium و Lactobacillus و Clostridium و Bacillus و

 .Aeromonas و Yersinia و Listeria و Brochothrix و Carnobacterium و

 Thermoduric Bacteriaالبكتيريا المتحمّلة للحرارة  10.4.2
 عضب وتشمل البسرتة حرارة درجة يف حية البقاء على القدرة هلا البكترييا وهي
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 Pediococcus و Lactobacillus و Enterococcus و Micrococcus من األنواع
 .Clostridium و Bacillus بكترييا من كل وجراثيم
 Halotolerant Bacteriaللملوحة  المتحمّلة البكتيريا 11.4.2

 من أكثر) امللح من عالية تركيزات يف حية البقاء على قادرة تكون اليت البكترييا وهي
 Micrococcus و Bacillus من األنواع بعض وتشمل (%10 تساوي أو
 هلا األنواع وهذه Corynebacterium و Vibrio و Pediococcus و Staphylococcus و

 .واملخلالت اململحة األغذية يف أمهيتها
 Aciduric Bacteriaالبكتيريا المقاومة للحموضة  12.4.2

  نخفضةامل احلموضة درجة يف حية لبقاءا على قادرة تكون اليت البكترييا هيو 
(pH: 4 من أقل ) من األنواع بعضوتشمل Lactobacillus و Pediococcus 
 .Streptococcus و Enterococcus و Lactococcus و

 Osmophilic Bacteriaالعالي  األسموزي للضغط المحبة البكتيريا 13.4.2
 لكذ من نسبيا   عايل أمسوزي ضغط ذاتبيئة  يف تنمو أن ميكن اليت البكترييا وهي

  Staphylococcus األجناس أنواع بعض وتشمل البكترييا من خرىاأل لألنواع الالزم
 كبرية مشاكل تسبب Leuconostoc جنس من أنواع Leuconostoc و Lactobacillus و
 تعترب العموم يف ولكن. السكر صناعة تعوق لزجة مواد ونتكّ  حيث السكروز عصري يف

 .واألعفان اخلمائر من العايل األمسوزي الضغط حتمل على قدرهتا يف أقل تريياالبك
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 Gas-Producing Bacteriaالبكتيريا المنتجة للغاز  14.4.2
 وكربيتيد H2 واهليدروجني CO2 الكربون أكسيد ثاين غاز تنتج اليت البكترييا هيو 

 األجناس هذه أنواع بعض ضموت .للمغذيات الغذائي التمثيل عملية خالل H2S اهليدروجني
  lactobacillus و Propionibacterium مثل الكربون أكسيد ثاين تنتج أجناس

  Clostridium واهليدروجني الكربون أكسيد ثاين تنتج أجناسو  Leuconostoc و
 مثل H2S تنتج وأجناس Escherichia و Enterobacter و Proteus و Bacillus و

Desulfotomaculum. 

 Slime Producersاللزجة  للمواد المنتجة البكتيريا 15.4.2

 املتعددة السكريات اجتنبإ تقوم ألهنا (Slime) لزجة مادة تنتج اليت البكترييا وهي
Polysaccharides)) سالالت وأ أنواع من بعض وتضم Xanthomonas 

  Lactococcus و Enterobacter و Alcaligenes و Leuconostoc و
 Enterobacter aerogenes و Alcaligenes viscosus أمثلتها ومن Lactobacillus و
 أما Ropy milk اخليطي احلليب عليه يطلق والذي اللنب لزوجة تسببخرية األو 

Leuconostoc اجلنس أنواع بعض، السكرية احملاليل لزوجة فتسبب 
Lactobacillus & Streptococcus اجلنس واعأن وبعض لزجا   أو خيطيا   احلليب جتعل 

Micrococcus للحم امللحي لولاحمل لزوجة سببت. 
 Spore Formers البكتيريا المكونة للجراثيم 16.4.2

: التالية جناسلأل تنتمي وعهاأنو  راثيماجل إنتاج على القدرة هلا اليت البكترييا وهي
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Bacillus و Clostridium و Desulfotomaculum املكونة البكترييا ىلإ أيضا وتقسم 
 .للكربيتيداملنتجة  أو اهلوائية أو الالهوائية للحرارة أو احملبة للجراثيم
 Aerobes الهوائية البكتيريا 17.4.2

 ىلإ أنواعها وتنتمى ثرهااوتك منوها ثناءأ األكسجني لوجود حتتاج اليت البكترييا وهي
 .Flavobacterium و Bacillus و Pseudomonas: جناساأل

 Anaerobes الوهوائيةالبكتيريا ال 18.4.2
اجلنس  من ا  نواعأ وتضم األكسجني وجود يف تنمو ال اليت البكترييا وهي

Clostridium. 

 Facultative Anaerobes االختيارية الالوهوائية البكتيريا 19.4.2
 مثل وجوده عدم وأ األكسجني وجود يف والنم على القدرة هلا اليت البكترييا وهي

Lactobacillus و Pediococcus و Leuconostoc معوي أصل من املمرضة والبكترييا 
Enteric pathogens أنواع وبعض Bacillus و Serratia القولون وبكترييا Coliforms. 

 Coliform bacteriaالقولون بكتيريا 20.4.2

  Citrobacter و Enterobacter و Escherichia جناساأل اجملموعة هذه وتضم
 دقيقة أحياء وجود واحتمال الربازي التلوث على كمؤشر دمتستخ وهي Klebsiella و

 :هناأل األغذية يف مهمة اجملموعة هذه. ممرضة
 غري ونكهة طعم ذات مواد تنتج كما الكربوهيدرات لتخمري نتيجة أمحاضو  غازات تنتج أ.

 .األغذية يف مرغوبة
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 بسبب ذلكو  األلبان يف لزجة صمغية مواد تنتج Enterobacter جنس سالالت بعض .ب
 .الكبسولة أو احلافظة تركيب يف تدخل مواد تكوينها

 Pollution indicators (E. coli خاصة) بالرباز واملياه األغذية لتلوث كأدلة تستخدم .ج
 .Shigella و Salmonella مثلفيها  املرضية ياري البكت جداتو  واحتمال

 Fecal Coliformsالقولون البرازية  بكتيريا 21.4.2
 الربازي التلوث على كمؤشر تستخدم يضاأ وهي Escherichiaغالبا   تتضمن وهي

 .املياه أو غذيةاأل يف دقيقة ممرضة أحياء وجود واحتمال
 Enteric Pathogens البكتيريا المعوية المرضية22.4.2 

 تتنقل واليت املعوي املصدر ذات لإلنسان (للعدوى املسببة) املمرضة البكترييا وهي
 Campylobacter و Shigella و Salmonella: وتضم املاء أو الغذاء طريق عن لإلنسان

 hepatitis A ،Listeria أ الوبائي الكبد والتهاب Vibrio و Escherichia و Yersinia و
 العديد تصميم مت الغذاء يف البكتريية اجملموعات هذه ألمهية ونظرا   .البكترييا من خرىأ نواعأو 

 مت فقد وباملثل ،معينة أنواع أو جنس بدال  من معينة جمموعة عن للكشف املخربية الطرق من
 .حمددة جمموعة من لوقايةل أو منو كافحةمل طرق تصميم

 Pigmented bacteria للصبغات المنتجة ريايالبكت 23.4.2
 يعطي حيث Flavobacteriumاجلنس  هو للصبغات املنتجة األجناس أهم من

 بينما بكترييا اللون محراء صبغة تعطي Serratia بكترييا  بينمابرتقايل إىل صفرأ من صبغات
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Pseudomonas لبكترييا مزرقة وميكن خضراء صبغة تعطي Micrococcus تعطي  أن
 .خمتلفة بألوان صبغات
 Pectolytic bacteria للبكتين المحللة ريايالبكت 24.4.2

 ويفقد البكتني حيلل الذى pectinase البكتينيز نزميإ فرازإ على القادرة البكترييا يوه
 أنواع مثلتهاأ ومن  Softening of tissuesاألنسجة لرخاوة يويؤد صالبتها النباتية األنسجة

 .الفطريات وبعض Bacillus و Clostridium و Erwinia أجناس من
 Saccharolytic bacteriaبكتيريا المحللة للسكريات  25.4.2

 مثل أبسط سكريات إىل املعقدة أو الثنائية سكرياتال حتليل ميكنها ياري البكت هذه
 دعد وهناك النشا البكترييا حتلل ما نادرا   E.coli و Clostridium butyricum بكترييا
 االميليز نزميإ فرزت حيث Amylolytic النشا حتليل على القدرة هلا ياري البكت من حمدود

amylase نواعاأل لتهاأمث ومن. مائيا   النشا للحتو  اخلاليا خارج Clostridium Butyricum 
 هالقدرة على حتليل هلا ياري البكت من جدا   قليلةاع أنو ف ليولوزلالسأما ، Bacillus subtilis و

 .مائيا   حتليال

 Lipolytic bacteria البكتيريا المحللة للدوهون 26.4.2
 إىل مائيا   حتليال   الدهن حيلل الذي Lipase الليبيز نزميإ تنتج اليت البكترييا يوه

 :األجناس ومن وهي ياري البكت من كبرية جمموعة تشملو  ،وجلسرول ةدهني أمحاض
Alcaligenes و Micrococcus و Pseudomonas و Achromobacter و Serrati 

(AYRES et al. 1980; BANWART 1998; RAY, 2004, MADIGAN, 2008; 
ADAMS & MOSS, 2008). 



 الثالث الفصل

 Fungi الفطريات
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 مقدمة 1.3
 ال حتتوي جذور والسيقان وال أوراق ونظرًا خللوها ثالوسية حية كائنات الفطريات

من الكلوروفيل فهي غري ذاتية التغذية ولذلك تعيش رمية أو متطفلة وبعضها يعيش معيشة 
 األوساط يفالفطريات  نتشرت Eucaryoticتنتمي الفطريات ململكة حقيقيات النواة و تعاونية 

النبات  منها الكثري هاجمي, واملواد العضوية املتحللة ءاهلوا ويف املياه ويف الرتبة يف املختلفة
 إهنا إال تركيبها يف الطحالب الفطريات تشبه. كغذاء بعضها يستعمل واإلنسان كما واحليوان

وهى كائنات غري  كلهاش حيدد صلب خلوي إن ملعظمها جدار الكلوروفيل كما من خالية
يسمى و  اخلاليا عديد )اخلمائر( وبعضها واحدة خلية من بعض الفطريات . وتتكونمتحركة
 وتسمى جمموع (Hyphae)عرف باهليفات ت  متفرعة  أنبوبيةخيوط  من يرتكبو  Moldsأعفان 

ليس هلا منوات  اليتوالفطريات . (Mycelium)ميسيليوم  جسم الفطر ّكونت اليت اهليفات
 .Yeastsيطية تسمى اخلمائر خ

يتغري إىل اللون  يوالذوتعرف مبظهرها الزغيب أو الوبري ألغذية الفطريات تنمو على ا
لتكثف اجلراثيم امللونة وظهورها على السطح الذي ينمو عليه الفطر وعادة نتيجة الداكن 

تسبب  ياتوعلى الرغم من أن الفطر لالستهالك يكون غري صاحل لفطريات الغذاء املصاب با
مثل  غذيةيف تصنيع بعض أنواع من األ منها مفيدة إال أن هناك أنواعاً غذية تلف كثري من األ

 مثل جنب الريكفورت والكاممربتتها الفطر يف عملية تسويي ستخدم بعض أصناف اجلنب اليت 
Raquefort و Camembert,  صناعة وقد تستخدم الفطريات إلنتاج مواد تستخدم يف
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غذاء ستخدم الفطريات نفسها كميليز وإنتاج حامض السرتيك وقد ت  نزمي األإل مثغذية األ
تنتج بعض الفطريات مضادات حيوية  كما  ,غري السامة من عيش الغراب نواعمثل األ

 .يف مكافحة كثري من األمراضتستخدم 
 عفاناأل 2.3

كون الفطر يتMicroscopic filamentous fungiوهي الفطريات اخليطية اجملهرية 
من كتلة من اخليوط املتفرعة واليت تسمى باهليفات )مفرد هيفا( وهذه الكتلة يف جمموعها 

جبدر عرضية  Nonseptateمقسمة  غري امليسليوم هيفات تكون وقدتسمى بامليسليوم 
 . ويتكون)اخلاليا أي عديدة(عرضية  جبدر Septateمقسمة  تكون اخللية( وقد )وحيدة

 خاليا الفطر يوحتتو أو كالمها. السليلوز  وأ (Chitin) الكيتني ادةم من جدار خاليا الفطر

تسمى  فةظيالو  ةتتواجد حبيبات صغرية غري معروفو  ةعدة أنوي أو نواتني أو واحدة نواة على
 ندوبالزمية وجليكوجنيأ توجد ميتاكوندريا وفجوة شبكة كما  (lomasomes)لوماسومات 

 اليا.اخل يف سيتوبالزم وريبوسومات منغمسة

اهليفات قد تنمو داخل املادة الغذائية ومتتص الغذاء الالزم هلا وتسمى هيفات 
أو تبقى يف اهلواء على املادة اليت تتغذى عليها وتسمى هيفات هوائية  Submergedمغمورة 
Aerial اهليفات أما أن تكون خضرية .Vegetative  اهليفات املغمورة( أو هيفات تكاثرية(

Reproductive .  .)أيضا اهليفات قد تكون خصبة وهي اليت تنتج جراثيم )اهليفات اهلوائية
 .Sclerotiaوتتميز بعض اهليفات بتكوين كتلة تقاوم احلرارة وظروف النمو الصعبة تسمى 
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هذه  عفان يف شكلها الظاهري سواًء بالعني اجملردة أو حتت اجملهر وتستخدموختتلف األ
ميكن متييز لون امليسليوم بالعني اجملردة وقد يكون لونه أبيض عفان. يف تقسيم األ االختالفات

اجملهر ميكن متييز اهليفات من ناحية   باستخدامأو أخضر أو بين أو رمادي أو أسود. أما 
عفان على أساس التعرف على بعض وكذلك ميكن تقسيم األ. كوهنا مقسمة أو غري مقسمة

 foot وخلية القدم Rhizopusذور يف اجلنس اجل أشباهالرتاكيب اخلاصة يف امليسليوم مثل 

cell  يف اجلنس Aspergillus  والتفرع على شكل حرفY كما يف اجلنسGeotrichum 
 .(2.3&  1.3)شكل: 

 الفطريات في التكاثر 2.31.

 تسمى اً جنسي تتكاثر نأ تستطيع اليت الفطريات. اً وجنسي اً جنسي ال عفاناأل تتكاثر
 الفطريات تسمى جنسي تكاثر هلا يعرف مل اليت أما Perfect fungi التامة الفطريات

 . Imperfect fungi الناقصة

 Asexual Reproduction جنسي الال التكاثر :أولا 

 بتكوين ويتم عفاناأل بني شيوعاً  الالجنسي التكاثر طرق أكثر تعد الطريقة هوهذ
رية وخفيفة الوزن جراثيم الجنسية للعفن تنتشر بكميات كبرية يف كل مكان وهي صغ

 ومقاومة للجفاف وتنمو إذا توافرت الظروف املناسبة. واجلراثيم الالجنسية هلا عدة أنواع هي:

 Sporangiosporesالجراثيم السبورانجية أ. 
عند هناية هيفا sporangiumوتتكون اجلراثيم داخل كيس يسمى الكيس اجلرثومي 
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والذي ينتهي جبزء منتفخ على  sporangiophoreخصبة تسمى حامل الكيس اجلرثومي 
 (.1.3 )شكل: Mucorشكل قبة كما هو احلال يف عفن 

 Arthrosporeالجراثيم المفصلية )الرثرووية(  ب.
 ياهليفات التكاثرية فتصبح خاليا اهليفا ه يف انفصاماجلراثيم تتكون نتيجة  ههذ

 (.1.3شكل ) ,اجلراثيم
 Conidiosporesالجراثيم الكوندية  .ج

اجلراثيم على حامل يسمى احلامل  هو برعم من هيفا خصبة حتمل هذأجزء  يوه
وعاء وليس  اجلراثيم تكون عارية وليست متواجدة يف ههذ عادةً و  Conidiophore يالكونيد

 لشكل واللون وامللمس وقد تتواجد مفردةااحلجم و  وختتلف الكونيديا يف ,هلا غطاء
(Aspergillus) ( ب 2.3شكل )مل فوق ذنيبات يع وقد حت  جمام و يفأSterigmata ولية أ
 (.أ 2.3شكل ) Penicilliumكما هو احلال يف فطر و ثانوية  أ

 Chlamydosporesالجراثيم الكالميدية  د.

 مع اخلاليا انفصال قبل اجلدار بتغلظجراثيم مقاومة للظروف البيئية وتتكون  يوه

 وختتلف. (Chlamydospore) الكالميدية باجلرثومة حينئذ اخللية وتعرف غذائية مواد ختزين
 التعرف يف تستخدم وبذلك ياخلارج واملظهر والشكل احلجم يف واهليفات الالجنسية اجلراثيم

 .املختلفة األعفان على
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 أشكال توضيحية لبعض األعفان (:1.3)الشكل 

 , (اا ي)الكونيديا عديدة الخاليا مقسمة طوليا وعرض Alternaria: أ
 )يالحظ بجوارها شكل للماكروكونيديا(,  Fusarium :ج ,Trichothecium ب:
 )ويالحظ أشباه الجذور في األسفل(,  Rhizopus , ه:Mucarد: 
 )ويالحظ أن الهيفات متفرعة ومقسمة(.  Geotrichumو: 

 BENSON (1979) المصدر:
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 وفطر( ا) Pencillium expansum لفطر الال جنسية والجراثيم الهيفات (2.3)شكل 

flavus Aspergillus (ب) وفطر Cladosporium ()ج 
 ADAMS & MOSS (2008): المصدر

 (Sexual Reproduction) الجنسي التكاثر: ثانياا 
 جراثيم غالباً  عنه وينتج الفطر حياة دورة هناية يف واحدة مرة عادةً  يتم اجلنسي التكاثر

 الطريقة تخذوت   خمتلفة بطرق ويتم .املالئمة غري البيئية الظروف أثناء النوع حفظ لضمان كامنة
 اجلنسية اجلراثيم إىل الفطريات تقسيم يف أساسية كقاعدة اجلنسية اجلراثيم هبا تتكون اليت

 واجلراثيم Ascospores األسكية واجلراثيم Zygospores الزجيية واجلراثيم Oospores البيضية
 .البازيدية
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 Zygospore الزيجية الجراثيمأ. 

 الظروف تقاوم مسيك جدار ذات جراثيم وتنتج متشاهبتني هيفتني احتاد من وتتكون
 .Zygomycotina للقسم التابعة املقسمة غري اهليفات تكوهنا الزجيية واجلراثيم. املناسبة غري

 Ascosporesالجراثيم السكية ب. 

 خمتلف سليوممي من وأ امليسليوم نفس من خليتني احتاد نتيجة اجلراثيم هذه وتتكون
 سكيةأ جراثيم 8 على عادةً  حيتوى كيس وكل االندماج بعد كياسأ داخل اجلراثيم وتتكون
 للقسم التابعة املقسمة اهليفات ذات الفطريات اجلراثيم من النوع هذا وتكون

Ascomycotina .الفطريات يف جنسي والال اجلنسي التكاثر يوضح( 3.3) شكل. 

 
 الفطريات في جنسي والال الجنسي التكاثر (4.3) شكل

 GLAZER &NIKAIDO (2007) :المصدر
  



76 

 عفانية لألالفسيولوج الخواص 2.2.3

 الرطوبةأ. 
 احلد ويتوقف. والبكترييا باخلمرية مقارنة للنمو الرطوبة من نسبة ألقل حتتاج عفاناأل

 قداروم ونوع الفطر نوع مثل عوامل عدة على الفطريات وتكاثر لنمو الرطوبة من األدىن
 إىل ما وسط يف الرطوبة نسبة اخنفضت إذا فمثالً  تركيبها وطبيعة اخللية خارج املنحلة املواد
 الدقيق مثل الغذائية املواد يف احلال هو كما يتوقف الفطر منو فإن %15 أو 14 من أقل

 .%18 هي الفطر لنمو املثالية الرطوبة نسبة أن وجد وقد, اجملففة واخلضروات والفواكه

 لحرارةا. ب

 احلرارة درجة) Mesophiles توسطةامل احلرارة لدرجة بةاحمل حياءاأل من عفاناأل معظم
 درجة على نموت أن كنمي معظمها فإن ولذلك( oف o( )77 – 86م30 -25 من هلا املثلى
 o (95 – 99م 37 إىل 35 درجة على جيداً بعض الفطريات تنمو  وهناك. العادية احلرارة

 فطر يستطيع بينما. Aspergillus جنس من أنواع مثل علىأ أو( oف
Cladosporium herbarum املربدة اللحوم على ينمو حيث التربيد حرارة درجة على نموال .

 حمبة جداً  قليلة وأعداد م10o -إىل 5- من التجميد حرارة درجة على تنمو أنواع وهناك
 .باحلرارة متوت راثيمهاوج عفاناأل أن كما. Thermophilic العالية احلرارة لدرجات

 (pH) يالهيدروجين واألس األكسجين .ج
 يف طبيعية بصورة عفنال ينمو ,األكسجني إىل حتتاج أي هوائية مجيعها عفاناأل
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 مدى يف النمو عفانلأل ميكن كما( 5.4 إىل pH: 5.3 اهليدروجيين األس) حامضي وسط
 (.5.8 ىلإ 2) اهليدروجيين ساأل من واسع

 الغذائية الحتياجات .د

 الرتكيب املعقدة أو منها البسيطة سواءً  غذيةاأل أنواع مجيع على تتغذى عفاناأل
 مثل عديدة غذائية ملكونات احملللة نزمياتاإل من عديدة أنواعاً  عفانألا غلبأ تنتج حيث

 .lipase الليبيزو  proteinaseالربوتينيز و pectinase البكتينيزو  amylase االميليز نزمياتأ
 لألعفان المزرعية الصفات 3.2.3.

 يكون وبعضها عليها النامية باملادة الصقاً  يكون وأ هشاً  يكون نأ ماإ عفاناأل منو
 جيالتيين شكله واآلخر كالبودرة ومسحوقي جاف وهامن يكون وقد. قطيفي ناعم مبظهر

 عضب وهناك. الغذاء كل على منتشر بشكل ينمو اآلخر والبعض النمو حمدود بعضهاو . لزج
 والصبغات .Aspergillus niger مثل الفطر منوات من مباشرة نوعها معرفة ميكن الفطريات
 نوع متيز( اخل...  أسود - رصاص - بين -أصفر – أمحر) يالفطر  امليسليوم يف املوجودة

 – األخضر مثل لوانأب الالجنسية اجلراثيم من الكبرية الكميات تلونت كذلك. الفطر
 .األسود – الرصاصي – البين – األمحر – الربتقايل – صفراأل – املزرق األخضر

 األغذية مجال في األهمية ذات األعفان 4.2.3
 الزجيوميكوتينا قسم يف منها بعض يقع غذيةاأل جمال يف اهلامة عفاناأل

Zygomycotina اسكوميكوتينا  غذية تتبع القسماأل عفان اهلامة يفاأل ما معظمأ
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Ascomycotina  وتريوميكوتينادي القسمو Deuteromycotina. 
 Zygomycotina القسم 1.4.2.3

 الفطريات من تعترب كما مقسم غري عادةً  القسم هلذا التابعة عفاناأل ميسليوم
أما  ,بواسطة اجلراثيم الزجيية يعلى التكاثر اجلنس هفرادألقدرة  اً نظر  perfect fungi الكاملة

 ومن أهم أجناسها: ,يى الكيس اجلرثومجراثيمها الالجنسية تتكون داخل كيس يسم
 Mucorالجنس أ. 

 سبورجنية جراثيم تكوين طريق عن الجنسيا ويتكاثر مقسمة غري العفن هذا هيفات
Sporangiospores أكياس داخل Sporangium هوائية  حوامل على حممولة

 ةالرتب يف يتواجد نتشاراال واسع العفن هذا ,(د 1.3 )شكل Sporangiophoresتسمى
 Cottony Colonies قطنية مستعمرات يَكون ,واحلبوب والفواكه واخلضروات والروث
 بعض ,األغذية على كثيف أبيض زغبياً  منواً  نيكوّ  حيث األغذية من الكثري تلف ويسبب

 نتاجإ يف يستخدم اآلخر والبعض املتخمرة غذيةاأل بعض تصنيع يف تستخدم نواعاأل
 النوع ويستخدم ,lipase الاليبيز إنزمي إنتاج يف خدميست M.miehei النوع, اإلنزميات

M. roxii, جاميلوست جنب إنضاج يفو  بسيطة سكريات إىل النشا حتويل يف Gamelost. 
 Rhizopusالجنس  ب.

 كبرية أكياس داخل الالجنسية اجلراثيم وتتواجد مقسمة غري العفن هذا يف اهليفات
 أيضا عندها تتواجد واليت العقد مناطق عند أنشت جرثومية حوامل على حممولة اللون سوداء
 فساد ويسبب املخزنة األغذية من كثري على ينمو أنه كما, )ه 3.1) شكل اجلذور أشباة
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 النوع ويعترب ,غذيةاأل على أسود زغبياً  منوا ويكون البصل وخاصة واخلضر الفواكه
R.stolonifer اخلبز بعفن ويعرف شيوعاً  كثراأل هو Bread molds ,على القدرة له أنه كما 

 للخضروات Soft rot الرخو الفساد بذلك ويسبب Pectinases للبكتني حمللة إنزميات نتاجإ

 .والفواكه
 Thamnidium. الجنس ج

 شجريي تفرع القاعدة قرب يتفرع له اجلرثومي الكيس حامل نأب العفن هذا يتميز
 األعفان هذه وتسبب .رثومةج 12 ىلإ 2 على حيتوي صغري جرثومي كيس حيمل فرع وكل

 وله اللون فاتح عفن وهو T. elegans النوع مثل املربدة اللحوم وخاصة املربدة ألغذيةل فساداً 
 .منتشر منو

 Ascomycotina القسم 2.4.2.3
 طريق عن جنسياً  عفاناأل وتتكاثر مقسمة هيفات هلا القسم هلذا التابعة عفاناأل

 عفاناأل من الكثري القسم هذا ويضم ,Ascus أكياس خلدا تتواجد اليت األسكية اجلراثيم
 :غذيةاأل مبجال عالقة ذو منها القليل أن الإ واخلمائر

 Byssochlamysالجنس أ. 

 يف تتواجد اليت الكونيدية اجلراثيم تكوين بواسطة الجنسياً  اجلنس هذا نواعأ تتكاثر
 العصائر فساد يسببان B.niveaو B.fulva النوع. األسكية اجلراثيم بواسطة وجنسياً  سالسل
 واملنخفضة احلامضية األوساطيف  النمو على بقدرته يتميز B.fulva النوع. املعلبة والفواكه
 حتلل أنزميات وينتج للحرارة مقاومة األسكية جراثيمه أن كما االكسجني من احملتوى
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 .البكتني

 Neurospora جنسالب. 

 بعد Ascomycotina القسم يتبع ناآل وأصبح Monilia يسمى العفن هذا كان
 صناعة يف ستخدمامل السكر قصب عصري دافس الفطر سببي, له اجلنسي الطور اكتشاف

 اخلبز يف األمحر التعفن ويسبب N. citophila النوع اجلنس هذا أنواع وأهم. السكر
Bloody bread. 

 Clavicepsالجنس . ج

والذى ينتج مسوم فطرية على  C. purpureaنواع التابعة هلذا اجلنس هو من أهم األ
 احلبوب.
 Deuteromycotina القسم 3.4.2.3

هذا القسم يشمل أعدادًا كبرية من الفطريات اليت هلا هيفات مقسمة وتتكاثر 
عفان الجنسيًا ومل يعرف هلا تكاثر جنسي ولذلك تسمى بالفطريات الناقصة. ومن أهم األ

 التابعة هلذا القسم:
 Alternaria جنسال .أ

اهليفات غري مقسمة ويكون هذا اجلنس كونيديا عديدة اخلاليا مقسمة طوليا 
وعرضيا ذات لون بين ترتاص فوق بعضها يف سالسل فوق احلامل الكونيدي الذى يكون ذو 

( يعترب هذا أ 1.3لون قامت ولون امليسليوم يكون بين أو رمادي خمضر أو أخضر )شكل: 
 م اجملرحة أو الضعيفة يف احلقل ويسبب ما يسمىويهاجم أنسجة الطماط امألوفالعفن 
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 تغري األنواعبعض , املواحل تعفن يسبب A. citri النوع ,القمح يهاجم كما األسود بالتعفن
 .فطرية مسوم ينتج خراآل بعضها أن كما األلبان منتجات نكهة
 Aspergillus الجنسب.

 واخلضروات رتبةال يف يتواجد حيث الطبيعة يف واسع بشكل منتشر العفن هذا
 من الكونيدية احلوامل وخترج مقسمة العفن هذا هيفات ,وغريها املخزنة واحلبوب والفواكه

 احلامل وينتفخ اجلدار ومسك احلجم بكرب تتميز امليسيليوم خاليا من خلية وهي القدم خلية
 وترتتب ةوثانوي أولية Sterigmate ذنيبات عليها حويصلة مكوناً  العليا هنايته يف الكونيدي
 أن فيمكن نواعاأل حسب الكونيديا لون ,(ب 3.2) شكل سالسل يف فوقها الكونيديا

 .بين أو أخضر أو أسود يكون
 هذا ويسبب xerophilic منخفض يمائ نشاط يف العيش تستطيع هنواعأ من الكثري

 مثل ةاألغذي من العديد فساد يسبب كما البذور نباتإ لويقلّ  احملزنة احلبوب من كثري فساد
  مثل اجلنس هذا فرادأ بعض تنتج. وغريها والفواكه اخلضرواتو  املكسراتو  املربيات

A. flavus و parasitics A. االفالتوكسني مسوم تسمى األغذية يف فطرية مسوما 
Aflatoxins ستخداماتا هلا العفن هذا نواعأ من الكثري هناك ,للكبد مسرطنة مسوم يوه 

 محض إلنتاج يستخدم A. niger النوع ,نزمياتواإل العضوية ضاألمحا إنتاج مثل صناعية
 lipaseو invertaseو glucoamylaseو E-galactosidase نزميإ مثل نزمياتواإل السرتيك

 .D-amylase زميأن A.oryzae النوع ينتج كما .pectinaseو
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 Cladosporium الجنس .ج

 وتتواجد خليتني وأ خلية من ونتتك بكونيديا وتتميز مقسمة اجلنس هذا يف اهليفات
 ىلإ سودأ يالنام العفن لون ,(الشجرة هتشب) يالكونيد احلامل على متفرعة سالسل يف
 من العديد سطح على سوداء بقعاً  العفن هذا ويسبب ,(ج 3.2) الشكل زيتوين خضرأ

 يف العفن يتواجد كما والقمح الشعري حبوب تصيب اليت احلقل فطريات من يعترب ,غذيةاأل
 تبقع ىلإ ييؤد C.herbarum والنوع. واملرجرين الزبد فساد تسبب نواعاأل وبعض ,الرتبة

 .الفواكه لبعض الرخو الفساد تسبب نواعاأل بعض. سوداأل باللون املربد اللحم

 Fusarium الجنسد. 
بيض واألمحر والبين واألزرق نواع التابعة هلذا اجلنس من األلوان امليسيليوم لألأختتلف 

والبنفسجي والوردي واألزرق والقرمزي. ويظهر امليسيليوم مبظهر قطين خفيف. الكونيديا إما 
أن تتكون من عدة خاليا ومنحنية عند هنايتيها املدببتني وتسمى ماكروكونيديا 

Microconidia  بيضاوية وتسمى ميكروكونيديا  أوأو تتكون من خلية واحدة مستطيلة
Macroconidia ( ج 1.3شكل),  الكونيديا هلذا الغفن هلا أشكال خمتلفة منها الكروي

بري أو الكمثري أو اهلاليل أو البيضاوي. أفراد هذا اجلنس منتشرة واملستطيل واألسطواين واإل
غذية واملواد املتحللة. تعترب يف الطبيعة بشكل واسع حيث تتواجد يف الرتبة ويف كثري من األ

 نواع تعفن الطماطم ويسبب التعفن األبيضمن فطريات احلقل حيث تسبب بعض األ
(. كذلك يهاجم املواحل ويسبب التعفن البين للمواحل Fusarium solaniللبطاطس )

 Fusarium  فطر ينتج ,واألناناس والتني كما يهاجم العديد من احلبوب مثل القمح والشعري
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ومنها  Trichothecenesوجمموعة الرتايكوثيسني  Zearalenoneمسوم فطرية مثل الزيرالينون 
للحيوانات إذا تواجد يف  القيءوالذي يسبب  Vomitoxins السم الفطري فوميتوتوكسني

 العليقة.
 Geotrichumالجنس . ه

اهليفات يف هذا اجلنس مقسمة ومتفرعة وتتكسر إىل جراثيم أرثرووية وهذه اجلراثيم 
ينمو هذا العفن  ,و( 1.3 تكون بيضوية أو مستطيلة أو كروية أو تشبة شكل الربميل )شكل

ويكون مستعمرات شبيه مبستعمرات اخلمرية لوهنا أبيض أو كرميي. ويفسد منتجات األلبان 
 G. candidum . من أهم األنواعDairy moldولذلك يطلق عليه عفن األلبان ومنتجاهتا 

للغذاء يسمى عفن املعدات أو املاكينات نظرًا لنموه على معدات التصنيع املالمسة  يوالذ
أو العصائر أثناء التصنيع وخاصة املعدات اليت مل ت نظف جيدا حيث ينمو على بقايا األغذية 

يسبب التعفن احلامضي للمواحل  G.albidum النوع ,وبالتايل يلوث كثري من أنواع األغذية
Sour rot .واخلوخ كما يسبب فساد الكرمي 

 Penicilliumالجنس و. 

سا أمقسم ومتفرع ويكون ر  يت مقسمة واحلامل الكونيدأفراد هذا اجلنس هلا هيفا
(. الكونيديا ناعمة وكروية ولوهنا قد يكون أ 3.2من الكونيديا تشبة شكل املكنسة )شكل: 

شر بكثرة يف الطبيعة وهو تهذا اجلنس من ,بيضأو أخضر مزرق أو أ يخضر رمادأو أخضر أ
زين ويسبب فسادها كما يفسد ثناء التخأمن فطريات التخزين حيث ينمو على احلبوب 

 النوع ,خرى مثل اخلضروات والفواكه واللحم واخلبز واجلنبالكثري من األغذية األ
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p. expansum النوع ,واخلوخ والكمثرى التفاح مثل اكهفو ال فساد يسبب اللون أخضر ومنوه 
P. digitatum النوع ماأ .املواحل يف خضراأل العفن ويسبب زيتوين خضرأ لوهنا وجراثيمه 

P. italicum كثرأ ينتج نأ اجلنس هلذا ميكن ,املواحل يف خمضر أزرق لون ذو تعفن يسبب 
 Patulin والباتشلني( Ochratoxin A) االوكرتوكسني سم مثل يفطر  سم مائة من

 مثل اجلنب صناعة يف ستخدمت   اليت األنواع بعض هناك, Citrinin والسرتينني
P. roquefortii و P. camembertii ,مثل نزمياتاإل إنتاج يف تستخدم األنواع بعض 

glucose oxidase احليوية املضادات من العديد وإنتاج. 

 Sporotricum الجنس ز.

ن الكونيديا صغرية احلجم ومفردة ذات شكل كمثري توجد على أيتميز هذا العفن ب
يانا يكون هلا لون بيضاء أو كرميية وأح عادةً مستعمرات الفطر  ,نتوءات وال توجد يف سالسل

نواع اجلنس وميكنه أيعترب من أهم  S. carnisأمحر أو أخضر أو وردي أو رمادي. النوع 
( ولذلك جنده ينمو على oف o( )18 - 23م 5-إىل  8-النمو يف درجات حرارة منخفضة )

له درجة  S. thermophileالنوع  ,اللحوم املربدة ويسبب الفساد الذي يعرف بالبقع البيضاء
 Cellulaseنتاج إنزمي السليوليز إ( يستطيع oف 104) oم 40ىل إحرارة مثلى للنمو تصل 

 .بسطأ مركبات ىلإ Cellulose السليولوز حتليل يف يستخدم ولذلك
 Trichthecium الجنس. ح

شكل عناقيد على حامل   اهليفات مقسمة والكونيديا ذات خليتني وتتواجد يف
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ويسبب  يوهو عفن لونه ورد T.roseumواحد هو  قصري يضم هذا اجلنس نوع يكونيد
اللون للفواكه مثل التفاح واخلوخ واخلضروات مثل اخليار كما يسبب تعفن  يتعفن ورد

 .مثل القمح والشعري والذرة حلبوبا

 Yeasts الخمائر 3.3
هنا عبارة عن فطريات وحيدة اخللية ال تكون هيفات وتكون اخلاليا أتعرف اخلمائر ب

كون اخلمائر وحيدة اخللية يعطيها ميزة   ,و كروية الشكل حتتوي على نواة حقيقيةبيضاوية أ
وتوزيعاً  وانتشاراهامة وهي أن نسبة السطح إىل احلجم كبرية مما يسمح بنشاط حيوي أعلى 

غذية واخلمائر قد يكون هلا دورًا هامًا يف تصنيع األ, أكثر عما لو كانت يف صورة ميسيليوم
خلل وإنتاج بعض أنواع اجلنب والفيتامينات والدهون ويف إنتاج الربوتني من )صناعة اخلبز وا

خر قد تكون ضارة يف خملفات الصناعات الغذائية( واإلنزميات والعلف وغريها والبعض اآل
األغذية عندما تنمو وتسب فسادًا للعسل واملربيات واجللي ولعصائر الفواكه واملخلالت 

 .واللحوم واأللبان ومنتجاهتا

 الخمائر خصائص 1.3.3
 الظاهري الشكل :اولا 

كما أن   ,معظم مستعمرات اخلمرية تكون بيضاء أو ذات لون كرميي أو ملونة
وترتكب اخلاليا من اجلدار  ,مستعمرات اخلمرية حديثة العمر تكون ذات قوام لزج ومبتلة

 ميكن أن ,ى بعضها ملوناخلارجي والسيتوبالزم والقطرات املائية والزيتية والنواة وحبيبات أخر 
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يز خاليا اخلمرية عن خاليا البكترييا بواسطة كرب حجم خاليا اخلمرية )  10ىل إ 2مت 
أو  triangularعلى شكل مثلث  ميكروميرت( وشكل اخلاليا قد يكون كروي أو بيضاوي أو

أو  lemon - shape مثرة الليمون تشبهأو  shape pear -أو كمثرية  elongateمستطيلة 
. قد تتواجد اخلاليا منفردة أو يف أزواج أو  ( 4.3شكل:)شكل القارورة  تشبهسطوانية أو أ

 Pseudomycelium كتل أو تّكون هيفا كاذبة من خاليا مستطيلة مث تّكون ميسليوم كاذب
(. وقد تّكون بعض اخلمائر ميسليوم حقيقي حتت ظروف 3.4من اهليفات الكاذبة )شكل: 

 أو م ؤكسدة  film yeasts مائر غشائيةوتعترب اخل ,منو معينة

Oxidative yeasts  إذا منت كغشاء على سطح البيئة بينما تعترب مخائر خممرة إذا منت داخل
 البيئة السائلة.

 
 : أشكال توضيحية لخاليا الخميرة المختلقة(4.3)شكل 

  FRAZIER &WESTHOFF (1988): المصدر
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 في الخمائر التكاثر 2. 3.3

 Asexual reproduction يتكاثر الالجنسال 1.2.3.3
 ال اليت اخلمائر وتسمى Budding التربعم بواسطة جنسياً  ال تتكاثر اخلمائر أغلب

 %50 حوايل يف تكاثرلل شائعة طريقة التربعمو . False yeast الكاذبة مائرباخل جنسياً  تتكاثر
 وقد ناشئة خلية ليكون ويكرب ينتفخ مث األم اخللية من نتوء ظهور يبدا حيث ,اخلمائر من

 وعدد مكان حسب أمساء عدة التربعم على ويطلق ,أكثر أو واحداً  برعماً  األم اخللية حتمل
 وإذا Polar طريف تربعم يسمى اخللية طرف عند الربعم ظهر ذاإف األصلية اخللية على الرباعم
 براعم تكونت ذاإ أما Bipolar الطرف ثنائي التربعم يسمى اخللية طريف على برعمان تكون

 املتعدد  اجلانيب التربعم يسمى األصلية اخللية يف مكان أي على متعددة
Multilateral budding, جراثيم لتصبح نتوءات على براعم تّكون اخلمائر بعض هناك 

 البالستية باجلراثيم اجلراثيم هذه وتسمى بعيدا اجلراثيم هبذه تقذف أن ذلك بعد للخلية ميكن
Ballistospores الثنائي باالنقسام تتكاثر اخلمائر بعض Fission بواسطة اآلخر والبعض 

 الثنائي والتربعم يف اخلمائر.االنقسام يوضح  (5.3)والشكل  .والتربعم الثنائي االنقسام

 التكاثر الجنسي 2.2.3.3
 بواسطة وذلك الالجنسي التكاثر ىلإ ضافةإ جنسياً  اً تكاثر  احلقيقة مائراخل تتكاثر

 وتكوين خليتني التحام بواسطة ذلك ويتم Ascospores عليها يطلق اليت اجلنسية ثيماجلرا
 بداخلها حتمل Ascus جرثومي كيس إىل اخلمرية خلية وتتحول .Ascospore الزقية اجلراثيم
 اخلمرية لنوع املميزة الصفات من الكيس داخل اجلراثيم ومظهر عدد ويعترب سكيةاأل اجلراثيم
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 أو الشكل needle- shape إبرية تكون أن فيمكن والشكل اللون يف اثيماجلر  ختتلف حيث
 bean – shape كلوية أو Cylindrical أسطوانية أو Spheroidal كروية أوOviod بيضوية

يوضح التكاثر  (6.3) والشكل hat-shape القبعة شكل تشبه أو triangular مثلثة أو
 .اخلمائر جنسي يف اجلنسي والال

 
 الخميرة في جنسي والال الجنسي التكاثر (4.3) الشكل

 GLAZER & NIKADIO (2007) :المصدر
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 خاليا لعدة التبرعم عملية ويالحظ يالضوئ المجهر تحت الخميرة خاليا( 5.3) شكل

 POMMEMILLE (2007) :المصدر

 الخصائص الفسيولوجية: اا ثالث
 الرطوبةأ. 

 مما وأقل األعفان حتتاجه مما أعلى رطوبة نسبة إىل منوها يف اخلمائر حتتاج العموم يف
 املياه توافر ملدى مقياس هوو ) aw مائي نشاط اخلمائر من نوع ولكل, البكترييا هحتتاج

 ويرتاوح ,للنمو أمثل( حر شكل يف الغذائية املواد يف املاء بوجود يتعلقو  البيولوجية للوظائف
 احملبة اخلمائر تتطلب بينما 0.94 إىل 0.88 من االعتيادية اخلمائر لنمو املائي النشاط مدى

 حاجة وختتلف 0.65 ىلإ 0.62 بني ما مائيا نشاطاً  Osmophilic السكر من العايل للرتكيز
 ووجود اهليدروجيين واألس احلرارة درجة مثل لمالعوا بعض باختالف للرطوبة اخلمائر

  .العوامل من وغريها النمو بيئة يف املثبطات
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 درجة الحرارةب. 
 املثلى احلرارة درجة وترتاوح توسطةامل احلرارة درجات على جيداً  تنمو خلمائرا عظمم

  o م 47 ىلإ 35 بني ما القصوى احلرارة درجة وترتاوح( oف 77 – 86) oم 30 ىلإ 25 من هلا
 املئوي الصفر حرارة درجة على النمو تستطيع اخلمائر بعض هناك أن غري (oف117 – 95)
 .باحلرارة متوت وجراثيمها اخلمائر أن ماك. أقل أو( o ف32)
 pH يالهيدروجين األس. ج

 يكون هلا منو أفضل ولكن اهليدروجيين األس من واسع مدى يف اخلمائر خاليا تنمو
 .عليه تأقلمت ذاإ الإ القلوي الوسط يف تنمو ما ونادرا 4.5 ىلإ 4 بني ما

 األكسجيند. 
تقوم هذه اخلمائر بأكسدة األغذية  حيثألكسجني النمو يف وجود ا اخلمائرتفضل 

 ,العضوية مثل السكريات والكحوالت واألمحاض العضوية منتجة غاز ثاين أكسيد الكربون
 نواع املخمرة تنمو ببطء يف الظروف الالهوائية.أما األ

 الغذائية حتياجاتال. ه

تفضل معظم اخلمائر السكريات كمصدر للطاقة وتتطلب اخلمائر نسبة عالية من 
محاض العضوية وبإمكان اخلمائر املؤكسدة أن تؤكسد األ ,صدر الكربون يف بيئة النموم

املركبات النيرتوجينية املعقدة مثل  استهالكوتستطيع اخلمائر , والكحول إضافة للسكريات
  ىل بعض عوامل النمو.إكما حتتاج اخلمائر   ,الببتيدات والبسيطة مثل األمونيا واليوريا
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 األغذية مجال في األهمية ذات خمائرال 3.3.3

ساس الشكل الظاهري واخلصائص املزرعية واخلصائص أعلى تقسم اخلمائر 
جنساً  83 إىلنوعًا مقسمة  597يوجد حوايل  ,الكيموحيوية والفسيولوجية وطريقة التكاثر

 ذية من اخلمائر الكاذبة واحلقيقة.غاأل جناس اهلامة يف جمالويتم مناقشة األ

 False yeastsئر الكاذبة : الخماأولا 
 Ascopores جنسية جراثيم ونتكّ  الو وتضم اخلمائر اليت مل يعرف هلا تكاثر جنسي 

 ومنها: Deuteromycotina وتتبع القسم

 Candida الجنسأ. 
يف الطبيعة حيث توجد يف الرتبة واهلواء واملياه  اً واسع اً وينتشر أفراد هذا اجلنس انتشار 

واخلاليا كروية أو بيضوية أو مستطيلة أو  ,غذيةري وأجهزة تصنيع األوالنباتات ومياه اجملا
نواع من أ عدة ,نواع تكون ميسيليوم كاذب والبعض يكون ميسيليوم حقيقياسطوانية وكل األ

 مخائرومرتفعة الرتكيز من امللح أو السكر وهي  غذية احلامضيةهذا اجلنس تسبب فساد لأل
 حتلل نواعاأل بعض ,واملخلالت احلامضية األغذية ىعل أغشية تكون أن ميكنها مؤكسدة
 واخلضروات الفواكه يفسد بعضها أن كما ,لباناأل ومنتجات للزبد التزنخ وتسبب الدهون
 .الطازجة

 Rhodotorulaالجنس ب. 
وتتكاثر بالتربعم  ,مستطيلة أو بيضوية أو كروية خاليا ذات اخلمائر من أنواع وتضم
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 pigment formingصبغات تكون بأهنا وتتميز multilateral buddingاجلانيب املتعدد 

yeasts مساك . النوع غذية مثل أن تّكون بقعًا ملونة على اللحوم واألوتسبب تغري لون األ
glutinis. Rو النوع R.mucilaginosa غذية ويسببان تلون كثر انتشارًا يف األمها األ

وسالالت مقاومة للربودة تتواجد  أنواعاً جلنس محر أو الوردي. يضم هذا اغذية باللون األاأل
 مساك والدواجن الطازجة.على اللحوم واأل

 Torulopsisالجنس . ج

 أو بيضاء واملستعمرات املتعدد اجلانيب بالتربعم وتتكاثر بيضوية أو كروية اخلاليا
 (الصوديوم كلوريد) امللح من تراكيز تتحمل أن اخلمائر هذه تستطيع ,كرميي لون ذات

 النوع مثل الالكتوز ختمري على قدرهتا نتيجة احلليب فساد تسبب, %21 ىلإ 2 من ترتاوح
Torulopsis versatilis, عصائر ومركزات احلامضية غذيةاأل إفساد منها نواعأ تستطيع كما 

 امللحية واحملاليل املربدة واللحوم ىاحمللّ  املكثف واحلليب والزبد القشدة ت فسد كما الفواكه
 .غذيةاأل من دللعدي

 Trichosporonالجنس  د.

 تعترب من اخلمائر املؤكسدة تتكاثر بالتربعم وبتكوين جراثيم أرثرووية
Arthroconidia   تنمو أفراد هذا اجلنس على درجة احلرارة ي, ن ميسيليوم حقيقوّ تككما

 يمرب غذية مثل اللحم والزبد واجلنب والفواكه ويف اجلاملنخفضة. و جدت يف العديد من األ
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 .lipase الاليبيز أنزمي وينتج االنتشار واسع T.pullulan النوع ,الطازج

 True yeasts: الخمائر الحقيقة اا ثاني

 Debaryomycesالجنس أ. 

خاليا هذا اجلنس كروية أو دائرية وتتكاثر بالتربعم اجلانيب املتعدد أما التكاثر 
صل مع الربعم اخللية األ احتادجتة من سكية النااجلنسي فيتم عن طريق تكوين اجلراثيم األ

 2ىل إ 1سكية فقد تكون دائرية أو بيضوية ويوجد عادًة من وختتلف أشكال اجلراثيم األ
تنمو أنواع هذا اجلنس يف تركيز عايل من ملح الطعام حيث  ,جرثومة داخل كل كيس أسكي

يع العيش يف نشاط كما تستط  %24 تنمو يف حماليل اجلنب اليت يصل تركيز امللح فيها إىل
نواع اليت تفسد احملاليل امللحية وذلك أنواع هذا اجلنس من أكثر األ 0.65 إىلمائي يصل 

تنمو أنواع هذا اجلنس  ,غذية احملفوظة يف حماليل ملحيةبتكوين طبقة أو غشاء على سطح األ
ومن أمثلتها يف الزبادي واألجبان ويف عصري ومركزات الربتقال كما تنمو على اللحوم اململحة 

 (.D. kloeckeri)االسم القدمي:  D. hansenii النوع

 Hanseniasporaالجنس ب. 
 تكون أو طرف كل يف نتوء وجود مع شكلها يف الليمون تشبه اخلمرية هذه خاليا

 ,الكحول تقاوم ال ولكنها عالية اخلمرية هلذه التخمريية القدرة ,طويلة بيضوية أو بيضوية
 .واملواحل والطماطم والفراولة التني مثل الفواكه أنواع من لكثريا وفساد ختمري تسبب
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 Hansenula الجنس. ج

 املتعددة اجلانبية الرباعم بتكوين جنسياً  ال تتكاثر أن اجلنس هذا فرادأ تستطيع
شكل القبعة. تستطيع تكوين ميسيليوم   تشبهوتتكاثر جنسيا عن طريق تكوين جراثيم أسكية 

ه اخلمرية من احلبوب والفواكه واحمللول امللحي للزيتون وللخيار نواع هذأ عزلت, كاذب
 اململح.

 Kluyveromycesالجنس . د

 جنسيا ال وتتكاثر مستطيلة أو أسطوانية أو بيضوية خاليا هلا اجلنس هذا أفراد
 بعض(. o ف 41 - 115) oم 46 ىلإ 5 بني ما للنمو احلراري املدى, املتعدد اجلانيب بالتربعم

 عالية ختمريية قدرة وهلا Osmophilic yeasts السكر من العالية الرتاكيز تتحمل عنوا األ
 غذيةاأل من أنواع عدة تفسد. E-galactosidase جاالتوسايديز بيتا إنزمي تنتج. للسكريات

 Saccharomyces :القدمي االسم) K .marxianus النوع ,والتني احلليب منتجات مثل

fragilis )هذا يستخدم كما ومنتجاته احلليب يف كبري بشكل ومنتشر اجلنب فساد يسبب 
 .الشرش من lactase الالكتيز إنزمي نتاجإ يف النوع

 Pichiaالجنس . ه

 املتعدد اجلانيب بالتربعم جنسياً  ال وتتكاثر أسطوانية وأ بيضاوية اجلنس هذا خاليا
 مستديرة تكون اليتو  أسكية جراثيم 4 يحتتو  واليت سكيةاأل اجلراثيم بتكوين جنسياً  وتتكاثر

 وجراثيم كاذب ميسيليوم نتكوّ  نأ ميكنها ,زحل الكوكب شكل على وأ قبعة شكل على وأ
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 مكونة واملخلالت احلمضية األغذية سطح على اخلمائر هذه تنمو ,Arthrospores رثروويةأ
 .لباناأل ومنتجات الفواكه فساد وتسبب سطحها على أغشية

 Saccharomycesالجنس  و.

بالتربعم اجلانيب  ال جنسياأو مستطيلة وتتكاثر  أسطوانيةخاليا هذا اجلنس دائرية أو 
 ,جرثومة لكل كيس 4ىل إ 1كياس حتتوي أسكية يف أ املتعدد وجنسيًا بتكوين جراثيم

جار بيضاء أو بلون كرميي وهلا رائحة اخلمرية املثالية. أفراد هذا اآلاملستعمرات تظهر على بيئة 
قدرة ختمريية عالية وتتنتشر هذه اخلمائر بشكل واسع وتسبب فساد للفواكه  اجلنس هلا

 مهمًا يف يعترب هذا اجلنسواخليار املخلل.  األلبانومنتجات السكر والعسل ومنتجات 
 إنتاج ويف اخلبز صناعة يف يستخدم الذي S. cerevisiae النوع خاصة الغذائية لصناعاتا
 .احللوى صناعة يف يستخدم الذي( احملولة نزمياتاإل) invertase اإلنفرتيز نزميإ

 Schizosaccharomyces الجنسز. 
 وليس االنقسام طريق عن جنسياً  ال وتتكاثر أسطوانية أو كروية اجلنس هذا خاليا

 8 - 4 على الكيس حيتوي حيث سكيةاأل اجلراثيم تكوين طريق عن جنسياً  وتتكاثر التربعم
 هذه تفسد, أرثرووية وجراثيم يحقيق ميسيليوم اخلاليا نوّ تك قد ,الشكل كلوية جرثومة
 انتشاراً  نواعاأل كثرأ S. pombe النوع ,واملوالس والزبيب والربقوق التني مثل الفواكه اخلمائر

 الكيميائية احلافظة املواد بعض وتقاوم Osmophilic العايل األمسوزي للضغط حمبة وهي
(FRAZIER, 1968; BANWART,1998; RAY,2004; JAY et al., 2005; 

ADAMS & MOSS, 2008). 



 

 الرابع الفصل

 األغذية تلوث مصادر
Sources of Food contamination 
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 مقدمة 1.4
أثناء و خارجية أن يتعرض الغذاء للتلوث بامليكروبات من مصادر داخلية أميكن 

 .تستلاكحىت وقت االو اإلنتاج عملية 

ة ما األغذيإ ,األنسجة الداخلية للنباتات واحليوانات السليمة تكون أتساتسًا معقمة
( moldsعفان )األغذية املعقمة( حتتوي على أنواع خمتلفة من األ باتستثناءاخلام واملصنعة )

 األحياء الدقيقة ال ههذ ,viruses)) ( والفريوتساتbacteria( والبكترييا )(yeastsرواخلمائ
و أه ختزين أوتصنيعه  أو تداوله أو حصاده أونتاجه إثناء أتتوالد ذاتيًا ولكنلا قد تلوث الغذاء 

و على غذاء أن األحياء الدقيقة املتواجدة يف إ. ولذلك فتستلاكعداده لاإثناء أو أتوزيعه 
معني )الفلورا امليكروبية( هي عبارة عن األحياء الدقيقة املصاحبة للمادة الغذائية وتلك 

لة ي معامأمكنلا النجاة بعد أتلك اليت  ىلإضافة ثناء جتليز وتداول الغذاء باإلأاملكتسبة 
 حلفظ هذا الغذاء. أجريت

يف األغذية من أصل نبايت تشمل أتسطح الفواكه  الدقيقةاملصادر الطبيعية لألحياء 
املصادر الطبيعية , واخلضروات واحلبوب واملسام يف بعض الدرنات )مثل الفجل والبصل(

ز يف األغذية ذات األصل احليواين تشمل اجللد والشعر والريش واجللا الدقيقةحياء لأل
 ,من ضرع احليوان )حلمة القناة( واجللاز التناتسلي واجللاز التنفسي وقنوات احلليب اهلضمي

مستوياهتا ختتلف كما أن امليكروفلورا الطبيعية موجودة يف توازن بيئي مع عوائللا وأنواعلا  
إىل  ,يةنواع النباتات واحليوانات وكذلك اجلغرافية واملواقع والظروف البيئأكبرياً حسب   اختافاً 
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الدقيقة من حياء ن يتلوث بأنواع خمتلفة من األأجانب األحياء الدقيقة الطبيعية ميكن للغذاء 
 نساناإلمن مصادر خارجية مثل اهلواء والرتبة واملياه ومياه الصرف الصحي واألعاف و 

 املعدات ومواد التعبئة واحلشراتمن واملكونات الغذائية و 

تلف ختذه املصادر ومستوياهتا ووجودها يف األغذية أنواع امليكروبات اآلتية من ه
ن أ, الصحية أثناء التعامل مع األغذية االشرتاطاتعتمد على درجة تطبيق تبشكل كبري و 

يف تطوير طرق للتحكم يف وصول  معرفة مصادر األحياء الدقيقة يف األغذية يساعد كثرياً 
للقضاء عليلا وحتديد اجلودة وتطوير معامات تصنيعية  الدقيقة للغذاءحياء األ ههذ

امليكروبيولوجية لألغذية وإنشاء معايري ومواصفات ميكروبيولوجية لألغذية واملكونات 
من مصادر الغذائية. وتسيتم يف هذا الفصل مناقشة األحياء الدقيقة السائدة يف كل مصدر 

 املصادر. هوطرق تقليل تلوث الغذاء من هذتلوث الغذاء 

 المختلفة المصادر في السائدة الدقاقة يحاا األ 2.4
 (والخضروات الفواكه) النباتات 1.2.4

 حتتوي وأ الدقيقة األحياء من خالية أتساتساً  هي السليم للنبات الداخلية األنسجة
 واخلضروات والفجل البصل مثل ةاملسامي اخلضار من قليل عدد: مثل) منلا جدا قليلة عدادأ

 تعمل ةأيضي مواد تنتج النباتات بعض نأ كما ,(القرنبيط وبراعم امللفوف مثل الورقية
 األحياء وجود من حتد Natural antimicrobial metabolites طبيعية ميكروبية كمضادات

 ومستوياهتا أنواعلا وختتلف السطح على دقيقة كائنات حتتوي واخلضروات الفواكه .الدقيقة
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 تلوث ومدى الري عملية يف تخدمةاملس واملياه األمسدة ونوع الرتبةو  النبات نوع باختاف
 أجناس من والبكترييا الاكتيك حامض بكتريياو  واخلمائر عفاناأل ,احمليط اهلواء

Pseudomonas و Alcaligenes و Micrococcus و Erwinia و Bacillus 
Clostridium و Enterobacter املمرضة الدقيقة األحياء املصدر هذا من يتأت نأ ميكن 

 .املنتجات ههذ يف تتواجد أن ميكن enteric types املعوية عنوا األ وخاصة
 حد إىل يداز يت أن ميكن منلا السائدة األنواع وكذلك الدقيقة األحياء ههذ أعداد

 أو النباتات أمراض حالة يف أو املعاجلة غري الصحي الصرف مبياه الرتبة تلوث حالة يف كبري
( احلصاد وبعد وأثناء قبل) واخلدوش وحاجلر  مثل والفواكه للخضر تسطحي ضرر حدث إذا

 ماءمة عدم حالة يف وأ الغسيل عمليةو  احلصاد بني ما الزمنية الفرتة التط إذا وكذلك
 عقب املنتجات ختزين تسوء عند كذلكو  التصنيع وقبل احلصاد بعد والنقل التخزين ظروف
 مياه اتستخدام لمث) احلقل يف النبات منو أثناء الصحيحة األتساليب اتستخدام. التصنيع
 تضرر إحداث عدمعلى  واحلرص( األمسدة أنواع من غريها أو املعاجلة الصحي الصرف

 الرتبة إلزالة نظيفة همبيا السريع الغسل عملية إجراءو  احلصاد أثناء لمحصولل ميكانيكي
 تقلل جراءاتاإل ههذ كل التصنيع وبعد قبل منخفضة حرارة درجة يف والتخزين واألوتساخ

 .النبايت األصل ذات األغذية يف امليكروبات دعداأ من
 والمحار واألسماك والطاور الحاوانات 2.2.4

حتتوي على العديد من أنواع األحياء  األغذية من األصل احليواين والطيور عادةً 
 اجللاز التناتسلي وقنوات حلماتو  الدقيقة الداخلية يف اجللاز اهلضمي واجللاز التنفسي
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 هعداد هذأتعتمد  ,ن تتواجد على اجللد ويف احلوافر والشعر والريشوكذلك ميكن أ الضرع
األحياء الدقيقة على نوع العضو فيمكن أن تكون يف بعض األعضاء عالية جدًا )مثل 

(. جرام/  بكترييا 1010 حبيث يصل إىل حمتويات األمعاء الغليظة : ميكن أن يكون مرتفعا
اجلزء املأكول من اللحم أثناء املعامات التصنيعية.   ىلإاألحياء الدقيقة ميكن أن تنتقل  هوهذ

 د تكون حاملة ألحياء دقيقة ممرضة مثلقكما أن كثري من احليوانات 
Salmonella serovars و Escherichia coli و Campylobacter jejuni  

 عليلا يظلر أن بدون Listeria monocytogenes و Yersinia enterocolitica و
 يف Salmonella Enteritidis حتمل بأهنا املشتبه للطيور البيض وضع عندو , األعراض

الضرع  التلابمثل  حليواناحاالت مرض  ,ثناء عملية اإلباضةأاملبايض حيدث تلوت للبيضة 
ميكن أن وكذلك اإلصابات  املعوية واجللاز التنفسي والرحم وااللتلابات Mastitis يف األبقار

 وباملثل التلوث الربازي على تسطح اجلسم )اجللد ,الطبيعية للحيوان تغري يف األحياء الدقيقة
)على تسبيل املثال ملوث  املياه امللوثة والعلف امللوث واتستخداموالضرع(  والشعر والريش

األحياء الدقيقة املوجودة بالرتبة  ,لساملونيا( أيضًا يغري األحياء الدقيقة الطبيعية للحيوانبا
ن وروثه والغبار قد تكون موجودة على جلد احليوان ومن جلد احليوان قد واملاء وغذاء احليوا
 ومابسلم مث تنتقل إىل الغذاء.املني تنتقل إىل أيدي الع تنتشر يف اهلواء أو

األمساك واحملار حتمل يف طياهتا أحياء دقيقة طبيعية يف اخلياشيم واجللد واجللاز 
ن أمساك واألمراض ميكن وطريقة تغذية األ مكاملتواجد هبا الس جودة املياه ىمد ,اهلضمي

 مثل األحياء الدقيقة املمرضة ,مساكاأليف تغري من أنواع ومستوى األحياء الدقيقة الطبيعية 
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Vibrio cholera و V. vulnificus و V. parahaemolyticus هذه من يتأت نأ ميكن 
 .املصادر

 ذات لألغذية تصل أن ميكن راضلألم واملسببة املفسدة الدقيقة األحياء من العديد
 ميكن ,والتجليز اإلنتاج أثناء( األمساك ومنتجات واللحوم والبيض احلليب) احليواين األصل

 خال الربازية باملواد البيض قشرة وتتلوث الضرع تسطح على املوجود بالرباز احلليب يتلوث أن
 حمتويات من األمساك لوثوتت الذبح أثناء األمعاء حمتويات من اللحوم وتتلوث البيض وضع

 احتمال نتيجة جتنبه جيب بالرباز احليواين املصدر ذات األغذية وتلوث. التجليز أثناء األمعاء
 املواد من املعوية باملمرضات التلوث إىل باإلضافة .لألمراض مسببة معوية دقيقة حياءأ وجود
 املفسدة الدقيقة اءاألحي من بالعديد يضاأ لوثت   أن ميكن والطيور اللحوم الربازية

(Spoilage) مثل والريش والشعر اجللد من لألمراض واملسببة 
Staphylococcus aureus و Micrococcus spp. وPropionibacterium spp. 

 من األغذية تلوث وملنع ,Yeasts واخلمائر molds عفانواأل .Corynebacterium spp و
بية احليوانات والطيور واليت تتضمن إعداد تسليمة يف تر  أتساليبتباع اهذه املصادر جيب 

احليوانات والطيور الغري  اختياروكذلك  ,ائر جيدة وتزويدها باألعاف واملياه الغري ملوثةظح
 انتشاراحليوانات والطيور احلاملة للمرض للحد من  وإعدامحاملة لألحياء الدقيقة املمرضة 

تستخدام نوعية جيدة من املياه للغسل اكذلك و  ,الدقيقة املسببة لألمراض يف األغذية حياءاأل
 الريش إزالة الشعرو الغسل(  ملياهوتنظيف الذبائح )ويفضل إضافة مواد مضادة للميكروبات 

 إزالة اجللاز اهلضمي والتناتسلي واجللاز التنفسي بعناية وبدون تلوث لألنسجة وإزالة األجزاءو 
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مراحل الذبح والتجليز لتقليل احلمل  ءأثناالصحية املناتسبة  االشرتاطاتوتطبيق  امللوثة
 امليكرويب للمنتج.

تربيد احلليب مباشرة بعد احللب والتصنيع السريع و كذلك التنظيف اجليد للضرع قبل احللب 
الصحية يف مجيع املراحل ملم للحفاظ على مستويات  االشرتاطاتواحلفاظ على تطبيق 

وضع الدواجن ض بعد فرتة وجيزة من منخفضة للميكروبات يف احلليب. كما جيب مجع البي
ن أاألمساك واملنتجات البحرية جيب  ,وغسله وختزينه وفقا لإلجراءات املوصى هباللبيض 

 ,الشروط الصحية املناتسبة أثناء عملية التجليز اتستخداملب من املياه الغري ملوثة. وجيب جت  
ن يكون أكما جيب   ,وباتوينبغي ختزينلا بالشكل الصحيح ملنع زيادة التلوث ومنو امليكر 

 الثلج املستخدم للتخزين من مياه غري ملوثة.

 (Air)الهوا   3.2.4

ال و قد حيتوي اهلواء على أحياء دقيقة كثرية توجد يف الغبار والرذاذ الرطب يف اهلواء. 
األحياء الدقيقة  .حيتوي اهلواء على فلورا ميكروبية حمددة ولكنه يكتسبلا من مصادر عديدة

 جراثيم بكترييا ,يف الغبار ولكن قد تنتقل عربه وهذا يتوقف على البيئة ال تنمو
 Bacillus spp و Clostridium spp واألعفان molds جلرام وجبةامل بكتريياال خايا وبعض 
 .ن تكون تسائدة يف اهلواءأوكذلك اخلمائر ميكن  (.Micrococcus spp., Sarcina sppمثل)

تنتقل بواتسطة اهلواء إذا كان احمليط حيتوي على األحياء الدقيقة  وميكن للبكترييا املمرضة أن
 من مزارع احليوانات والدواجن أو النباتات املعاملة مبياه الصرف املمرضة على تسبيل املثال
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 والفريوتسات ن تنتشر عن طريق اهلواء أنواع خمتلفة من البكتريياأفيمكن  الصحي الغري املعاجلة
((Bacteriophages , مرتفعةاهلواء اجلاف له حمتوى منخفض من الغبار ودرجة حرارة  ماعمو 

 اً عداد منخفضة من امليكروبات. كذلك اهلواء يف أعلى اجلبال حيتوي أعدادأحيتوي ولذلك 
ن األمطار تقلل من امليكروبات أميكروبية أقل بينما تكون األعداد هائلة يف اجلو املغرب. كما 

نواع األحياء أووجد أن , تلوثًا يف فصل الصيف عنه يف الشتاءكثر ا واهلواء يكون  ,يف اجلو
منتشرة  Streptococciن بكترييا أالدقيقة يرتبط بنوع النشاط املوجود يف املنطقة مثًا جند 

مصانع األلبان بينما تنتشر اخلمائر بالقرب من املخابز. ويزداد احلمل امليكرويب بالقرب من 
أثناء  aerosolsو اهلباء اجلوي أهلواء املصانع أثناء عمليات التصنيع نتيجة تكون الرذاذ 

و أثناء عمليات التنظيف بواتسطة الرش بالضغط العايل وكذلك أو التربيد بالرش أالغسيل 
املني نتيجة العطس والكحة ونتيجة حركة املعدات واملواد اخلام وهذا يؤدي ينتج رذاذ من الع

, إلحداث تيارات من اهلواء يف املصنع مما يزيد من احلمل امليكرويب لللواء داخل املصنع
التلوث امليكرويب للغذاء من اهلواء يف مصانع األغذية ميكن تقليله عن طريق التحكم يف 

و أالسيطرة على جزيئات الغبار يف اهلواء بإجراء فلرتة وتنقية لللواء و  املصادر املسببة للتلوث
تستخدام األشعة فوق البنفسجية امثل  واإلشعاعتستخدام احلرارة ا وأإجراء معامات كيميائية 

تفظ بضغط عايل يف املناطق النظيفة يف املصنع وبذلك عند فتح حي   وألتعقيم هواء املصنع 
 ليلا.إملناطق النظيفة وال يدخل هواء من اخلارج األبواب خيرج اهلواء من ا

 ((Soil التربة 4.2.4
 تعترب الرتبة مصدراً طبيعياً لكثري من أنواع األحياء الدقيقة وخاصة الرتبة اليت تستخدم
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ن تتكاثر يف الرتبة فإن أعدادها أوألن األحياء الدقيقة ميكن  ,للزراعة وتربية احليوانات والطيور
حياء الدقيقة يف الرتبة القريبة من عداد األأن أووجد  ,رتبةال)مليار/جرام( يف  تكون عالية جداً 

نوع  باختافعداد األحياء الدقيقة ختتلف أنوع و  ,علي وتتناقص بزيادة عمق الرتبةأالسطح 
 أالرتبة والظروف البيئية احمليطة فالرتبة اخلصبة 

 
دمية حتتوي و اآلأدة بالفضات احليوانية سم  و امل

 عفانالعديد من أنواع األ, صبة )الرملية(اخل كرب من امليكروبات عن الرتبة الغريأعداد أ
  Pseudomonas و Streptomyces و Enterobacter :مثل) البكترييا وأجناس اخلمائرو 
 Bacillus و Enterococcus و Micrococcus و Proteus و Corynebactrium و
ن أية عن طريق الرتبة. الرتبة امللوثة مبواد برازية ميكن ألغذاميكن أن تلوث  (Clostridiumو

, ميكن للرتتسيبات ,تكون مصدرًا للبكترييا املسببة لألمراض املعوية والفريوتسات يف األغذية
لبت منلا األمساك واحليوانات الصدفية البحرية أيضا أن تكون مصدرًا لتلوث اليت ج   البحرية

( جم/ 109 إىل 104 رتاوح األحياء الدقيقة بالرتتسيبات بنيغذية باألحياء الدقيقة )تاأل ههذ
كما أن أنواع خمتلفة   ,ن تكون مصدرًا لألحياء الدقيقة املمرضة يف تلك األغذيةأكما ميكن 

إزالة الرتبة )والرواتسب( بواتسطة الغسل  ,ىل الغذاء من الرتبةإمن الطفيليات ميكن أن تصل 
 .املصدريقلل من األحياء الدقيقة يف األغذية من هذا  نأالرتبة ميكن بغذية األوجتنب تلوث 

 Sewage الصحي الصرف مااه 5.2.4

 أن ميكن احملاصيل يف كسماد ستخدمت   عندما وخصوصاً  الصحي الصرف مياه
 والطفيليات والفريوتسات املمرضة املعوية البكترييا وأمهلا الدقيقة باألحياء األغذية تلوث
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مصدر قلق كبري يف حالة األغذية اليت تنمو عضويا وكثري من  شكلوهذا ميكن أن ياملعوية 
مياه الصرف الغري معاجله  لزراعتلا ستخدم ي  ن أالفواكه واخلضروات املستوردة اليت ميكن 

ن تصل للغذاء من مياه الصرف أكسماد طبيعي. ميكن للطفيليات املسببة لألمراض 
مياه الصرف  اتستخداممن األفضل عدم التلوث امليكرويب لألغذية ف انتشارالصحي. وللحد 

يضا أ ينبغي أن تعامل بكفاءة لقتل مسببات األمراض. تستخدمتالصحي كسماد وإذا ما ا  
 .تستلاكقبل اال من امللم الغسل اجليد للمحصول

 Water الما  6.2.4

كون تسطحية كمياه األهنار والبحريات والبحار وإما مياه جوفية كمياه تما أن إاملياه 
ر والعيون. املياه السطحية حتتوي أعدادًا كبرية من امليكروبات مقارنًة باملياه اجلوفية اآلبا

وحتتوي مياه األهنار ميكروبات أكثر عددًا من مياه البحار املاحلة نظرًا الحتوائلا على امللح 
 الذي يعوق ومينع منو كثري من األحياء الدقيقة.

يتم كما   ت ظروف معينة لتخزين األغذيةويستخدم املاء إلنتاج وتصنيع األغذية وحت
ألغراض الري للمحاصيل والشرب من قبل احليوانات والطيور وتنمية األمساك  اتستخدامه

غذية( )البسرتة والتعليب والتربيد وتسخني األ واملنتجات البحرية وغسل األغذية ويف التجليز
 كما  ,وخدمات النقلوختزين األغذية )مثل السمك يف الثلج( وغسل وتعقيم املعدات 

وبالتايل فإن جودة املياه , حد املكونات يف العديد من األغذية املصنعةأستخدم املاء بوصفه ي  
 جلت العديد من حاالتوقد تس   ,هلا تأثريًا كبريًا على نوعية ومستوى امليكروبات يف األغذية
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 وميكن ,امللوثة املياه من والطفيليات وبالفريوتسات لألمراض املسببة بالبكترييا األغذية تلوث
 يف ستخدمت   أن ينبغي بالكلور املعاجلة املياه ,الري ألغراض الصحي الصرف مياه تدوير إعادة
 وعلى. األغذية يف املكونات حدأك اتستخدملا عند وكذلك األغذية وتعقيم وغسل جتليز
 األنواع لباً غا) القولون وبكترييا األمراض مسببات على حتتوي ال الشرب مياه أن من الرغم
 مثل األغذية فساد يف التسبب على قادرة أخرى بكترييا على حتتوي أن ميكن( املعوية

Pseudomonas و  Alcaligenes و Flavobacterium, صحيح بشكل معاجله الغري املياه 
 من العديد املشاكل ههذ على للتغلب, لألمراض املسببة البكترييا على حتتوي نأ ميكن

 .غذيةاأل تصنيع يف إدخاهلا قبل املياه مبعاملة خاصة مستقلة وحدة تؤتسس األغذية مصانع

 Humanاإلنسان  7.2.4
. لألغذية تداوله خال منوذلك  األغذية يف التلوث مصادر همأ من يعترب اإلنسان

 واجللد والشعر القذرة واملابس الشخصية النظافة وانعدام صحيح بشكل اليدين تنظيف عدم
 S. aureus بكترييا وجدت .لألغذية امليكرويب للتلوث الرئيسية املصادر من تكون نأ ميكن
 عمليات تتضمن ,العاديني األشخاص من عالية لنسبة األنف ويف واأليدي الوجه على

لألغذية تداول كثري لألغذية من قبل العاملني وهي تشمل ليس فقط  تستلاكاإلنتاج واال
شخاص الذين يتداولون صانع األغذية ولكن أيضا األاألشخاص الذين يعملون يف املزارع وم

واألشخاص املتداولون  ,املنازليف و  تلك األغذية يف املطاعم ويف متاجر البيع بالتجزئة
غذية واحلاملني للمرض هم مصدر العدوى باألحياء الدقيقة املمرضة واليت تسبب لأل
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 ذية اجلاهزة لألكلاألمراض املنقولة بالغذاء يف وقت الحق خاصة عن طريق األغ
Ready-to-eat foods اخلراجات على اجللد ويف اليدين  وجود جروح بسيطة والدمامل أو

 احللق والتلاب نفلونزا)على تسبيل املثال, األ خفيفةعامة مرضية والوجه ووجود أعراض 
امليكروبات إىل  النتقالالنمط األكثر شيوعًا  يف مرحلة مبكرة( هو Aالكبد  والتلاب

 ذية. باإلضافة إىل البكترييا املفسدة لألغذية فإن هناك بعض األحياء الدقيقة املمرضةاألغ
ن أميكن  Salmonella serovars و املرضية E. coli  و Shigella spp وS. aureus مثل

التدريب املناتسب وتوعية العاملني بالنظافة الشخصية  ,تلوث األغذية من مصادر بشرية
الصحية ضروري  واالشرتاطاتواحلفاظ على تطبيق املعايري العاملني  والفحص املنتظم لصحة

 لتقليل التلوث من هذا املصدر.
 Food Ingredients المكونات الغذائاة 8.2.4

يف األغذية احملضرة أو املصنعة يتم تضمني عدة مكونات ومواد مضافة بكميات 
ء الدقيقة املسببة لألمراض ن تكون مصدر لألحياأخمتلفة. العديد من هذه املكونات ميكن 

وفساد األغذية. التوابل املختلفة بشكل عام حتتوي على كميات عالية جدًا من األعفان 
النشا والسكر والطحني قد حتتوي على جراثيم البكترييا احملبة للحرارة.  ,واجلراثيم البكتريية

عدادها تعطي فرصة أن زيادة أغذية املعلبة حيث اجلراثيم تسبب مشكلة يف حالة األ هوهذ
يضا قد تتواجد اخلمائر أ ,غذية املعلبةلبقائلا حية بعد املعاملة احلرارية مما يسبب فساد األ

يف منتجات احللوى نتيجة تلوث  Osmophilic yeasts مسوزي العايلاحملبة للضغط األ
 رضة منواملكسرات. وقد مت عزل أحياء دقيقة مم والشكوالتة الفاكلةاملكونات املضافة مثل 
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ن يتم إنتاجلا أاملكونات ينبغي  ,والشكوالتةبعض املكونات مثل جوز اهلند اجملفف والبيض 
وضع فإن وباإلضافة إىل ذلك  ,ن تضاف هلا مضادات ميكروبيةأيف ظروف صحية وميكن 

من  اآلتيةمواصفات ميكروبية مقبولة للمكونات حيد من وجود األحياء الدقيقة يف األغذية 
 .هذا املصدر

  Equipmentsالمعدات  9.2.4

تستخدم جمموعة كبرية من املعدات يف احلصاد والذبح والنقل وجتليز والتصنيع 
العديد من أنواع األحياء الدقيقة من اهلواء واألغذية اخلام واملياه واألفراد  ,وختزين األغذية

غذائية ودرجة احلرارة( املواد الو  اعتمادًا على البيئة )الرطوبة .تلوث معدات األغذية أنميكن 
 عداد قليلة حىت تصل إىل مستوى عال  أن تتضاعف من أوالوقت ميكن لألحياء الدقيقة 

األحياء الدقيقة اليت تكون  ,املعدات هلتلوث كميات كبرية من األغذية اليت تامس هذ
موجودة من البداية يف املعدات تتضاعف لتصبح مصدر مستمر لتلوث املنتجات املنتجة 

قاً. يف بعض املعدات هناك بعض األجزاء الصغرية ال ميكن الوصول إليلا مبواد التنظيف الح
ن تكون أميكن هلذه املواقع امليتة  ولذلك  بكفاءةريو تطلأتنظيف حيدث والتطلري وبالتايل ال 

مبثابة مصدر لألحياء الدقيقة املسببة لألمراض واملفسدة لألغذية. املعدات الصغرية مثل 
 للتلوث اخللطيقد تؤدي  ما شابةلتقطيع والسكاكني واملاعق و لوحات ا

Cross contamination جيد. وذلك بسبب التنظيف الغري 

 Salmonella و Listeria و Escherichia و Enterococcus و Micrococcus 
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  Clostridium و Leuconostoc و Lactobacillus و Pseudomonas و
 ,نظيفة الغري املعدات من األغذية تلوث نأ ميكن عفانواأل واخلمائر Bacillus spp. و

 ,الغذاء يف امليكروبات مستويات خلفض ملم حمددة فرتات علىو  للمعدات السليم التنظيف
 تصنيع معدات تصميم يف االعتبار بعني امليكروبيولوجية املشاكل خذأ جيب نهأ إىل باإلضافة

 تلوثت نأ ميكن حيث عاهأ املذكورة ريغ لألغذية أخرى تلوث مصادر هناك. غذيةاأل
 األليفة واحليوانات والطيور والذباب واحلاويات والتغليف التعبئة مواد من بامليكروبات األغذية

 يف ستخدمت   حيث الغذاء يف والتغليف التعبئة مواد من العديد ستخدموت   ,والقوارض
 فإنه ولذلك يةاحلرار  ملةاملعا من املزيد بدون احلاالت بعض ويف تستلاكلا اهزةاجل نتجاتامل

 ,فوالتغلي التعبئة ملواد( املواصفات أو) املناتسبة امليكروبيولوجية املعايريب االلتزام الضروري من
 التخزين مرافق يفو  األغذية وإعداد جتليز ثناءأ والقوارض والطيور الذباب مكافحة جيبو 

 أن ميكن املنزلية األليفة احليوانات. اضلألمر  املسببة الدقيقة حياءاأل حتمل أن ميكن ألهنا
 لوثت   ال حىت الازمة العناية إتباع وينبغي ألمراضل املسببة الدقيقة حياءاأل أيضا تؤوي

 (.RAY, 2004 ; JAY et al., 2005) درااملص ههذ من األغذية

  



 

 الفصل الخامس

 العوامل المؤثرة على نشاط األحياء الدقيقة في األغذية
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 العوامل عليها ويطلق الداخلية الغذاء بظروف عادة   األغذية يف الدقيقة األحياء تتأثر
 اخلارجية العوامل تسمى خرىأ عوامل مبجموعة وتتأثر Intrinsic factors الداخلية

Extrinsic factors. 

 Intrinsic factors الداخلية العوامل 1.5
 النمو عواملو  غذياتامل تشمل الغذائية ملوادبا تتعلق عوامل هي الداخلية العوامل

 من احلد على وقدرهتا اهليدروجيين األس وأ احلموضة ودرجة املائي النشاطو  النمو ومثبطات
أن من املعروف و  >منفصل بشكل النمو على عامل كل تأثري مناقشة وسيتم ,األكسدة

 تأثري حصيلة يكون يالغذائ النظام يف سلبيا   أو إجيابيا   كان سواء   امليكروبات منو على التأثري
 .العوامل كل

 النموالمغذيات و  1.1.5
 العناصر وتستمد والطاقة اخللوية املكونات ختليق طريق عن امليكروبات منو يتم

 الكربوهيدرات الغذائية اداملو  هذه وتشمل األغذية من العملية هلذه الالزمة الغذائية
 كوسيلة ضروري ولكنه مغذية مادة املاء يعترب ال, والفيتامينات واملعادن والدهون والربوتينات

 هذه حتتوي األغذية مجيع. الطاقة إلنتاجو  لخليةل الالزمة احليوية الكيميائية التفاعالت إلمتام
 الغذائية املواد هذه كل ونسبة ةمضاف أو طبيعيا إما املغذيات من الكربى اخلمس اجملموعات

 والدهون بالربوتني غنية اللحوم عام بشكل ,الغذائية املواد باختالف كبري بشكل ختتلف
 بالكربوهيدرات غنية النباتية األغذية ,الكربوهيدرات يف فقرية ولكنها والفيتامينات واملعادن
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 احلليب مثل ةغذيأ هناك ,الفيتامينات وبعض واملعادن الربوتني إىل تفتقر أن ميكن ولكن
 كافية بكميات الغذائية املواد من اخلمسة موعاتاجمل هذه لديها اجلاهزة ةغذياأل من والعديد

 .امليكروبات لنمو
 االحتياجات يف كبريا اختالفا ختتلف األغذية يف عادة   املوجودة الدقيقة األحياء

 األحياء ختتلف. والعفن مائراخل تليها أكثر مغذيات تتطلب البكترييا نأ فنجد الغذائية
 النشا مثل) املعقدة الكربوهيدرات من االستفادة على قدرهتا يف أيضا كبريا اختالفا الدقيقة

 القادرة الدقيقة األحياء .والدهون( احلليب يف الكازين مثل) الكبرية والربوتينات( والسليلوز
 اخللية خارج اتنزميإ إنتاج خالل من بذلك تقوم اجلزيئات هذه استخدام على

(Exoenzymes) حتللHydrolyzing  اخلاليا خارج أبسط أشكال إىل املعقدة اجلزيئات 
 لنمو فرصة يوفر وهذا بذلك القيام على األقدر هي الفطريات. اخللية داخل نقلها قبل

 مع تواجدها عند املعقدة اجلزيئات أيض على قادرة الغري ألنواعا تنافس حيث الفطريات
 ميكنها زمياتإن تطلق وحتللها موهتا بعد امليكروبية اخلاليا يضاأ .الدقيقة ألحياءا من خليط
 االستفادة ميكن مث ومن أبسط أشكال إىل الغذائية املادة يف املعقدة املغذيات حتليل أيضا
 .األخرى الدقيقة األحياء قبل من منها

 لكربوهيدرات في األغذيةا 1.1.1.5
أو مضافة ميكن  جودة يف األغذية املختلفة إما طبيعيا  الكربوهيدرات الرئيسية املو 

 تصنيفها على أساس طبيعتها الكيميائية على النحو التايل:
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 Monosaccharides األحادية السكريات
 اخلماسية السكريات - اجلاالكتوز - املانوز - الفركتوز - اجللوكوز: (Hexoses) السداسية السكريات -
(Pentoses :)زايلولوز - ريبولوز - الريبوز - رابينوزأ - الزيلوز 

 Disaccharides الثنائية السكرية
 (اجللوكوز+  اللنب سكر) الالكتوز -
 (اجللوكوز+  الفواكه سكر) السكروز -
 (اجللوكوز+  اجللوكوز) املالتوز -

 Oligosaccharides الحجم صغيرة العديدة السكريات
 (كتوزاجلاال  + الفركتوز+  اجللوكوز) رافينوز -
- Stachyose (اجلاالكتوز+  اجلاالكتوز+  الفركتوز+  اجللوكوز) 

 Polysaccharide العديدة السكريات
 (اجللوكوز وحدات) النشا -
 (اجللوكوز وحدات) اجلليكوجني -
 (اجللوكوز وحدات) السليلوز -
 (الفركتوز وحدات) Inulin انيولني -
 (املانوز وحدات - جلاالكتوزا - الزيلوز) Hemicellulose ولوزيهيميسل -
 .(D-1, 6 glucose polymer) :الدكسرتان -
 .Pectins البكتني -
 .Gums الصموغ -
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 منتجات يف موجود كوني أن ميكن وبالتايل فقط احلليب يف الالكتوز ويتواجد
 السكريات ,الكبد يف وخاصة احليوانية األنسجة يف جديو  فإنه اجلليكوجني أما ,احلليب
 والسكريات Oligosaccharides نوع من العديدة السكريات ومعظم Pentoses يةاخلماس
 توجد اليت الدقيقة األحياء مجيع ,نبايت أصل من األغذية يف طبيعي بشكل موجودة العديدة

 قدرهتا ولكن للكربون كمصدر اجللوكوز استخدام وأ يضأ تستطيع الغذائية املواد يف عادة  
 قدرة عدم ىلإ ذلك ويرجع. كبري حد إىل ختتلف األخرى هيدراتالكربو  من االستفادة على

 اخلاليا داخل إىل Disaccharides والثنائية األحادية السكريات لنقل الدقيقة األحياء بعض
 قدرة األكثر هي الفطريات بينما اخلاليا خارج العديدة السكريات حتليل على قدرهتا وعدم
 السكريات حتلل البكترييا غالبية ,Polysaccharides العديدة السكريات استخدام على

 النشا مثل املعقدة الكربوهيدات حتلل البكرتيا من قليلة أنواع حني يف والثنائية األحادية
 لقدرهتا نظرا املعقدة السكريات هذه حتلل األعفان من كثرية أنواع بينما والسليولوز والبكتني

 .ليلوزوالس للبكتني احملللة اإلنزميات إنتاج على

 العديد خالل من الطاقة على للحصول الكربوهيدرات الدقيقة األحياء وتستخدم
 اخللوية املكونات لتخليق تستخدم أن ميكن األيضية املنتجات بعض ,األيضية املسارات من

 .(ةكيتونيال األمحاض من األمينية األمحاض إلنتاج املثال سبيل على) الدقيقة لألحياء
 غذيةاأل سادف تسبب الغذائي التمثيل من أيضية مركبات تنتج ضاأي الدقيقة األحياء

 املنتجات يف احلال هو كما مرغوبة تغريات تعطي النواتج هذه أن أو( CO2 غاز مثل)
 بعض أن كما ,(املتخمر واللنب الزبادي يف الالكتيك محض نتاجإ) املتخمرة الغذائية
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 اخلليكو  الالكتيك محض مثل لعضويةا األمحاض الكربوهيدرات أيض من تنتج امليكروبات
 .األخرى البكترييا أنواع من العديد لنمو Antagonistic مضاد تأثري هلا واليت الربوبيونيكو 

 األحادية السكريات بعض( إكثار) Polymerization مرةلب هاميكن الدقيقة ألحياءا
 وجدار materials Capsular حمفظية ومواد Dextrans مثل املعقدة الكربوهيدرات إلنتاج

 حياءاأل لبعض ميكن ,(جلرام سالبةال البكترييا يف املتوسط والغشاء اخلارجي الغشاء أو) اخللية
 قدو  لإلنسان األمراض ةمسبب الربوتني مع الكربوهيدرات هذه من معقدا   تّكون أن الدقيقة
 .(اللزوجة مثل) الغذائية لموادل تلف هابعض يسبب

 البروتينات 2.1.1.5
 املرتبطة الربوتيناتو  بسيطة بروتينات هي ةغذياأل يف الرئيسية الربوتينية ناتاملكو 

 واألمونيا واليوريا األمينية األمحاض( )NPN) ةالالبروتيني النيرتوجينية ركباتاملو  الببتيداتو 
 بوليمرات هي والببتيدات الربوتينات ,(Trimethylamine أمني ميثيل ثالثيو  والكرياتينني

 املركبات بعض مع ترتبط وقد األمينية األمحاض نواعأ يف ختتلف األمينية األمحاض من
 % 18 إىل 15 من وحتتوي( احلديد مثل) العضوية غري مع أو( الكربوهيدرات مثل) العضوية

 اجللوبيولنيو ( البيض يف) albumins االلبيومينات مثل بسيطةال الغذائية الربوتينات. نيرتوجني
globulins (احلليب يف ) اجللوتليناتو glutelins (لوتنياجل gluten احلبوب يف)  

 هي (العضالت يف collagen الكوالجني) albuminoids و( احلبوب يف) prolamins و
 حيدد هذاو  يةالذوبان يف كبريا   اختالفا الربوتينات هذه ختتلف ,األمينية األمحاض من بوليمرات

 أن ميكن الدقيقة حياءاأل من العديد ,معني وتنيبر  من االستفادة على الدقيقة حياءاأل قدرة
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 غريال الكوالجني أن جند املقابل يف ,املاء يف للذوبان قابل وهو( البيض بروتني) الزالل حتلل
 من قليل عدد قبل من الإ يستخدم ال ضعيفةال ضيةمااحل احملاليل أو املاء يف للذوبان قابل

 فساد يف مهم دور تلعب واليت Collagenase نيزالكوالجي إلنزمي املنتجة الدقيقة حياءاأل
 األغذيةب مقارنة احليواين األصل ذات األغذية يف أعلى كمياتب الربوتينات وتتواجد. اللحم
 غنية تعترب ياتوالبقول املكسرات مثل النباتية األغذية أن غري .النبايت األصل ذات

 ,الغذائية الربوتينات أيض على قدرهتا يف كبريا   اختالفا   الدقيقة حياءاأل ختتلف .الربوتيناتب
 أمونيا أو نيرتات صورة يف النيرتوجني من االستفادة تستطيع الدقيقة حياءاأل بعض هناك

األمينية  األمحاض نقلت الدقيقة حياءاأل معظم. للنمو اهلامة العضوية األمحاض نتاجإل
 داخل أمينية أمحاض إىل ريةالصغ الببتيدات حتللو  اخلاليا داخل إىل الصغرية والببتيدات

 ..Lactococcus spp نواعأ بعض يف احلال هو كما اخلاليا
 خارج Peptidases والببتيديز Proteinasesتنتج إنزميات الربوتينيز  الدقيقة حياءاأل

 تسمى ولذلك أمينية أمحاض إىل الببتيداتو  ببتيدات ىلإ كبريةال الربوتينات حتللو  اخلاليا
 من Hydrolysis الغذائية الربوتينات حتلل , Proteolytic bacteriaللربوتني لةاحمللّ  نواعباأل
 فيه مرغوبا أو( اللحوم يف القوام فقدان) فيه مرغوب غري كوني أن ميكن الدقيقة حياءاأل قبل

 الربوتينية غري النيرتوجني مركبات أيض ميكنها الدقيقة حياءاأل, (اجلنب يف نكهةال نتكوّ )

(NPN) امليكروبية اخلاليا داخل األمينية األمحاض وُتستخدم ,ةغذياأل يف املوجودة فةاملختل 
 .والطاقة اخللوية املكونات خليقلت خمتلفة مسارات عرب
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 الدهون 3.1.1.5
 املذيبات بواسطة استخالصها ميكن اليت املركبات تشمل غذيةاأل يف الدهون

 الفوسفاتية الدهونو  Glycerides تلسريداواجل احلرة الدهنية األمحاض تشملو  العضوية
Phospholipids االسرتوالتو  والشمع Sterols ,األغذية يف عالية تكون الدهون كمية 

 املكسرات أن من الرغم علىالنبايت  األصل ذات األغذية يف عنها احليواين األصل ذات
 يف موجود يسرتولكولال ,الدهون من عالية كميات لديها والزيتون اهلند وجوز الزيتية البذورو 

 الدهون ,حيوانية مصادر من مكونات على حتتوي اليت ةغذياأل أو األصل احليوانية ةغذياأل
 حياءاأل معظم قبل من اخللوية املواد لتخليقو  للطاقة كمصدر مفضلة غري عامة بصفة

 اخلاليا خارج الاليبيز إنزمي تنتج أن ميكن الدقيقة حياءاأل من كثري. الدقيقة
Extracellular lipases  نقل يتم مث واجلليسرول الدهنية األمحاض إىل لسريداتاجل لحتلّ و 

 تنتج الدقيقة حياءاأل بعض. الطاقة نتاجإ يف الستخدامها اخلاليا داخل إىل الدهنية األمحاض
 الدهنية األمحاض وتؤكسد اخللية خارج extracellular lipid oxidases االوكسيديز إنزمي
 على قدرة الدقيقة حياءاأل أكثر الفطريات وتعترب ,واأللدهيدات الكيتونات تجلتن املشبعة غري

 مثل البكترييا أنواع بعض كذلك ,نزمياتاإل هذه إنتاج
Pseudomonas و Achromobacter وAlcaligenes  يؤدي امليتة امليكروبية اخلاليا حتلل 

 تستمر اليت intracellular lipases, oxidases الداخلية واالوكسديز الالبيز إنزميات لتحرير
 بفساد مرتبط يكون نزمياتاإل هذه إنتاج غذيةاأل من العديد يف. الغذاء يف الدهنحتليل يف 

 نتاجإب اإلنزميات هذه ترتبط أخرى أغذيةيف  بينما rancidity التزنخ حداثإو  غذيةاأل بعض
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 البكترييا نواعأ بعض. ياتبالفطر  اجلنب تسوية يف احلال هو كما املرغوبة والنكهات الطعوم
 أهنا يعتقدو  الكولسرتول أيض تستطيع Lactobacillus acidophilus مثل النافعة املعوية
 .الدم مصل يف الكوليسرتول مستويات ختفض بذلك

 المعادن والفيتامينات 4.1.1.5
 الفوسفور مثل صغرية بكميات معدنية عناصر عدة حتتاج الدقيقة حياءاأل

 هذه حتتوي ةغذياأل معظم. والبوتاسيوم واملنغنيز والكربيت واحلديد غنيسيوموامل الكالسيومو 
 B فيتامينات ختليق تستطيع الدقيقة حياءاأل من العديد أن غري. كافية بكميات العناصر

 .B فيتامينات معظم حتتوي أيضا ةغذياأل أن كما
 والدهون اتوالربوتين الكربوهيدرات خمتلف على حتتوي غذيةاأل معظم عام بشكل

 البكترييا وخصوصا   والبكترييا واخلمائر الفطريات لنمو كافية بكميات والفيتامينات واملعادن
 من حمدودة كميات حتتوي ةغذياأل بعض. ةغذياأل يف عادة   تتواجد اليت جرام صبغةل سالبةال

 وخاصة جلرام املوجبة البكترييا بعض منو لتسريع الالزمة املغذية املواد من قليل عدد أو واحد
 مثل fastidiousحامض الالكتيك ذات املتطلبات الغذائية الصعبة  بكترييا نواعأ بعض

Lactobacillus . 
 األغذية يف األحياء الدقيقة الموجودة طبيعيا   العوامل المحفزة والمثبطة لنمو 2.1.5

 منو على سلبا   تؤثر أو حتفز إما اليت العوامل بعض على حتتوي أن ميكن غذيةاأل
 يف طبيعي بشكل موجودة هاولكن ةمعروف غري هذه النمو عوامل طبيعة ,الدقيقة حياءاأل

 منو حتفز اليت( البندورة) الطماطم يف النمو عوامل ذلك على األمثلة ومن ,ةغذياأل بعض
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 خالل اخلام املواد إىل تضاف أن العوامل هلذه وميكن  Lactobacillusبكترييا نواعأ بعض
 احلساسة البكترييا بعض لعزل البيئة إىل أو Food bioprocessing املتخمرة ةغذياأل تصنيع

 أو طبيعيا متواجدة إما الكيميائية املواد من العديد على أيضا غذيةاأل حتتوي .غذيةاأل من
 هي الطبيعية Inhibitors ثبطاتامل بعض ,يكروباتامل منو على سلبا   تؤثر اليتو  مضافة
 غري املركبات وبعض احلليب يف Agglutinin اجلوتينني و البيض يف Lysozyme مياالليزوز 

كما حتتوي القرفة  القرنفل يف Eugenol واألوجينول واجلليكوسيدات التنينات مثل الطيارة
 قتلت أو منو نعمت أن ميكن ثبطاتامل هذه Cinnimic aldehyde تسمى طيارة ادةم على

 إنتاج مثل األغذية يف امليكروبات منو نتيجة ثبطةامل املواد بعض تتكون قد .الدقيقة حياءاأل
 حامض تكون Propionibacterium ياري بكت ,األعفان قبل من احليوية املضادات

 احليوي املضاد وتكوين. فيه األعفان نشاط وقفوت السويسري اجلنب يف الربوبيونيك
  Clostridium الـ منو مينع احلليب يف S. lactis بواسطة bacteriocin بكرتيوسنيال

 احملللة ياري البكت نشاط يوقف أو مينع الالكتيك محض وتكوين وغريها Staphylococcus والـ
 .للربوتني
 Biological structureالبناء البيولوجي للمادة الغذائية  3.1.5

 الدقيقة األحياء دخول من حلمايتها كحواجز تعمل تراكيب األغذية بعض متتلك
 يف الداخلية واألغشية والقشرة احلبوب يف( القصرة) احلبة غالف مثل الداخلية األجزاء إىل

 واألمساك اللحم على املوجود اجللد وكذلك النباتية األعضاء ببعض احمليط والكيوتيكل البيض
 احلشرات فعل عن الناتج احلواجز هذه يف تلف حدوث وعند ,الفساد من عليهما حيافظان
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. السليمة تلك من أكثر بسرعة للفساد تتعرض فإهنا امليكانيكي التلف أو القوارض أو
 من طبقة كإضافة الفساد من حلفظها األغذية بعض إىل واقية طبقات تضاف وصناعيا  

 .والربتقال التفاح إىل البالستيك أو الشمع
 Water Activityالنشاط المائي  4.1.5

 بوجود يتعلقو  لوجيةالبيو  للوظائف املياه توافر ملدى مقياس هو (aw) املائي النشاط
 يف موجود الرطوبة أو الكلي املاء ئيالغذا نظامال يف ,حر شكل يف الغذائية املواد يف املاء

 متاحا   وليس املذابة اداملو  وإذابة رتطيبل ستخدمي املرتبط اءامل ,ومرتبطة حرة أشكال
 النسبة بأنه املائي طالنشا ويعرف ,ياملائ النشاط عن يعرب ال فإنه وبالتايل البيولوجية للوظائف

Po (1  =Po ) النقي املاء خبار ضغط إىل P (P<1) الغذاء هذا يف املاء خبار ضغط بني ما
 .احلرارة درجة نفس عند

 
(  !1 إىل 0 �) 1 من أقل إىل صفر من أكثر بني ما املائي النشاط مدى وينحصر

( 1 – 0) واحد يساوي املائي نشاطه غذاء أو صفر املائي نشاطه غذاء أي هناك ليس نهأل
 .1.0أقل من  إىل 0.99 من غذيةلأل املائي النشاط قيم وترتاوح

: التايل النحو على هي الغذائية اجملموعات بعضل املائي النشاط قيم أن وجد
( noodles) املكرونة : 0.2 إىل 0.1 اجلاف واحلليب وامللح والسكر والبسكويت احلبوب

 بنةواجل اجملففة الفواكهو  واجللي رىامل: 0.60أقل من  ففاجمل والبيض والشوكوالتة العسلو 
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إىل  0.85 احمللى املكثف احلليبو  اجلافة واللحوم املخمرة السجق 0.85 إىل 0.60 واملكسرات
 النقانقو  اململحة واألمساك هاكو الف عصائرو  واخلبز الطماطم معجونو  املبخر احلليب 0.93

 واحلليب واخلضروات والفواكه واألمساك الطازجة مواللحو  0.98 إىل 0.93 املطبوخ اجلنبو 
 .0.99 إىل 0.98: والبيض

 املواد لنقل ضروري فهو الدقيقة األحياء مجيع لنمو ضروري الغذاء يف احلر املاء
 التفاعالت وإجراء للداخل ونقلها الكائن حيتاجها اليت الغذائية العناصر وإلذابة الغذائية

 وحيمل اخللوية املواد ختليق ويف األخرى احليوية الكيميائية تالتفاعال يف ويشارك نزمييةاإل
 .السيتوبالزم ورطوبة اخللية شكل على حيافظ كما احلية اخللية خارج إىل يضاأل عملية نواتج

 Optimum امثل يمائ نشاط لديها( اجملموعة أو) امليكروبات أنواع من نوع كل
 من دىناأل حلدا مثال Minimum دىنأ يمائ ونشاط Maximum قصىأ يمائ ونشاط
 للجفاف احملبة وللفطريات 0.8 هو الفطريات غلبأ لنمو الالزم ياملائ النشاط

Xerophilic molds مسوزيةاأل وللخمائر 0.85 اخلمائر غلبوأل ,0.60 ىلإ يصل قد 
Osmophilic yeasts لنموها دىناأل فاحلد جلرام املوجبة البكترييا معظم ماأ 0.7 ىلإ 0.6 من 

 Staphlococcus aureus منو هي االستثناءات بعض 0.93 جلرام السالبة وللبكترييا 0.90
 واجلدول 75.0 عند Halophilic bacteria للملوحة احملبة والبكترييا 0.85 يمائ نشاط عند

( 5.1) الشكل ,الدقيقة األحياء لنمو الالزم ياملائ النشاط من األدىن احلد يوضح( 5.1)
 .الدقيقة األحياء بعض لنمو الالزم ياملائ اطالنش مدى يوضح

 إلنتاج السامة وللميكروبات اجلراثيم وإنبات البكترييا لتجرمث ياملائ النشاط نأ وجد
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 الظروف يف امليكروب لنمو األدىن واحلد ,للنمو دىناأل احلد من علىأ ة  عاد يكون السموم
 ياملائ النشاط من األدىن احلد: وكمثال ,املثالية غري بالظروف مقارنة قلأ يكون للنمو املثلى

 نأ ميكن 5.5 اهليدروجيين األس يف بينما 0.91 هو 8.6 هيدروجيين سأ يف بكتريية لساللة
 لنمو املطلوب األدىن احلد مستوى دون إىل ياملائ النشاط قل إذا. أكثر أو 0.95 يكون

 املائي النشاط اخنفض إذا نولك ,الوقت من لفرتة للحياة قابلة خاليا تبقى الدقيقة األحياء
 .أكثر ببطء مث ومن البداية يف بسرعة حيويتها تفقد امليكروبية اخلاليا فإن كبري بشكل

 الدقيقة حياءاأل لنمو الالزم المائي النشاط من دنىاأل الحد (1.5) جدول
 دنى للنشاط المائيالحد األ حياء الدقيقةمجموعة األ

 .970 امجر  لصبغة السالبة البكترييا معظم
 .900 جرام لصبغة املوجبة البكترييا معظم

 .880 معظم اخلمائر
 .800 معظم الفطريات

 .Halophilic bacteria 750 للملوحة احملبة البكترييا
 .Xerophilic fungi 610 للجفاف احملبة الفطريات

 ADAMS & MOSS (2008) عن :المصدر



 

137 

 
 الدقيقة حياءاأل بعض ولنم الالزم المائي النشاط مدى (1.5) شكل

 ADAMS & MOSS (2008) :المصدر

 pH األس الهيدروجيني 5.1.5

 لرتكيز السالب اللوغاريتم عن للتعبري يُستخدم( pH) اهليدروجيين األس مصطلح
 (احلموضة درجة) اهليدروجيين األس ويرتاوح ,ما وسط يف الربوتون تركيز أو اهليدروجني أيون
 أن ميكن اهليدروجني يونأ تركيز ,متعادل هيدروجيين سأ عن تعرب 0.7 مع 14 ىلإ 0 من

 األغذية يف املستخدمة القوية األمحاض بعض ,احلامض نوع على اعتمادا الوسط يف خيتلف
 مثل الضعيفة األمحاض ماأ ,متاما   تتأين الفوسفوريك وحامض اهليدروكلوريك محض مثل

 متحللة والغري املتحللة األشكال مع توازن حالة يف تبقى الالكتيك أو اخلليك محض
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Dissociated وUndissociated: 

 

 

 على بناء   األغذية وتقسم الغذاء لنوع تبعا كبريا   اختالفا اهليدروجيين األس وخيتلف
 :إىل اهليدروجيين األس قيمة

 High-acid foods الحموضة عالية غذيةأ: والأ

 والربقوق التفاح مثل الفواكه ضبع مثل 7.3 من أقل هيدروجيين سأ هلاهي أغذية و 
 واللحوم املخلالت مثل املتخمرة واألغذية والليمون فروت اجلريب مثل الفواكه وعصائر
 .Salad dressings السالطة وصلصات املتخمرة لباناأل ومنتجات املخمرة

 Low - acid foods الحموضة منخفضة أغذية:ثانيا

 واللحوم اخلضروات معظم مثل 6.4 من أعلى هيدروجيين أس هلاأغذية  يهو 
 .ومنتجاته واحلليب واألمساك

 Acid foods حامضية أغذية: ثالثا

 معظم مثل .5.4 من قلأو  7.3 من علىأ هيدروجيين أس هلا اليت األغذية يوه
 يوضح( 5.2) الشكل ,واملربيات والطماطم والربتقال واخلوخ والعنب الكمثرى مثل الفواكه

 هذا اُختري وقد 6.4 هو اجملموعتني بني الفاصل احلد. املختلفة ألغذيةل اهليدروجيين ساأل قيم
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 Clostridium بكترييا جراثيم يثبط 6.4 دون ما اهليدروجيين األس ألن نظرا   احلد

botulinum تفرز ألهنا البوتشيليين التسمم بكترييا اُختريت وقد البوتشليين للتسمم املسببة 
 .امليكروبية احيةالن من األخطر هي عصبية مسوما  

 من أقل يزال ال احلموضة منخفضة األغذية ملعظم اهليدروجيين لألس األعلى احلد
 البيض وزالل( 1.7 اهليدروجيين األس) احملار مثل األغذية من قليل عدد ويف ؛0.7
 عظممل اهليدروجيين ألسل األدىن احلد فإن وباملثل 0.7 تجاوزي( 5.8 اهليدروجيين األس)

 اجلريبو  الليمون:مثل) احلمضيات بعض يف عدا ما 0.3 فوق يبقى ةضو ماحل ليةعا األغذية
 أن إما األغذية يف ضامحاأل 2.2 إىل pH يصل أن ميكن حيث الربي التوت وعصري( فروت
 هو كما التخمري عملية خالل نتجتأُ  أو( الفواكه يف كما) طبيعي بشكل موجودة تكون
 يف احلال هو كما األغذية بعض جتهيز أثناء افتهاإض مت أو املتخمرة األغذية يف احلال

 .السالطة صلصات
 كلول. يةامليكروب اخلاليا وبقاء منو على كبري تأثري له لغذاءل اهليدروجيين األس

. ما وسط يف تنمو لكى يدروجييناهل ساأل قيم من أمثل وحد أدىن وحد أعلى حد ميكروب
 الدقيقة األحياء لنمو الالزم اهليدروجيين ساأل قيم من األدىن احلد يوضح( 5.2) واجلدول

 التعادل من القريب اهليدروجيين األس تفضل الدقيقة حياءاأل معظم .باألغذية العالقة ذات
 .4 هيدروجيين أس حتت ينمو منها والقليل

 للنمو( 7) التعادل من قريبة اهليدروجيين لألس قيم تفضل البكترييا أنواع معظم
 هيدروجيين سأ له وسط يف النمو على قادرة عام بشكل واليت مائرخلاو  بالفطريات مقارنة
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 حساسية أكثر هي Gram-negative bacteria جلرام سالبةال بكتريياال (.محوضة)أقل
 .Gram-positive bacteria جلرام املوجبة البكترييا من اهليدروجيين ساأل الخنفاض

 أما 5.8 - 0.2 للخمائرو  0.9 - 5.1 هو للفطريات لنمو اهليدروجيين ساأل مدى
 هناك 0.9 - 5.4 من جلرام سالبةال وللبكترييا 5.8 إىل 0.4 من فهو رامجل املوجبة للبكترييا

 سبيل علىو  للنمو الالزم يدروجييناهل سلأل األدىن احلد يف األنواع بني ةكبري  فردية اختالفات
 تنمو S. aureusو 8.3 موضةاحل درجة يف تنمو Pediococcus acidilactici بكترييا املثال
 يف أفضل تنمو البكترييا نواعأ وبعض ,تستطيع ال Salmonella بكترييا عادة ولكن 5.4 عند

 وسط يف النمو الفطريات وتستطيع Lactobacillus اجلنس نواعأ مثل للحموضة مييل وسط
 نم احلامضي للوسط مقاومة أكثر اخلمائر أن كما اخلمائر تستطيع مما محوضة أكثر

 ساأل وصول وعند اخلمائر من أسرع البكترييا تنمو ما عادة   املتعادل الوسط ويف ,البكترييا
 ساأل مدى يعرض( 5.3) الشكل ,النمو يف البكترييا على اخلمائر تتفوق 5 إىل يدروجييناهل

 .غذيةباأل العالقة ذات الدقيقة حياءاأل لنمو اهليدروجيين
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 غذيةلبعض األ يس الهيدروجين: مدى األ(2.5)شكل 

 ADAMS & MOSS (2008): المصدر
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 باألغذية العالقة ذات الدقيقة األحياء لنمو الالزم يالهيدروجين لألس يالتقريب المدى: (3.5) شكل

 JAY (2000) :المصدر
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 باألغذية العالقة ذات الدقيقة األحياء لنمو الالزمة pH قيم من األدنى الحد:  (5.2) جدول

 
 JAY (2000) :المصدر
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 على التأثري: األول مستويني على يأيت الدقيقة حياءألا على اهليدروجيين األس تأثري
 يدروجييناهل ساأل خفضين عندما. الغذائية العناصر نقل على التأثري والثاين نزمياتاإل

 عن تتوقف اخلاليا فإن امليكروبات لنمو األدىن احلد من أقل ىلإ غذاءال يف (احلموضة درجة)
 درجة اخنفاض مدى على يتوقف الفقد هذا معدلو  viability حيويتها وتفقد النمو

 .احلموضة
 أو اهليدروجني أليونات نسبيا   نفذم غري للميكروبات السيتوبالزمي الغشاء يعترب

 لو حىت اخللية داخل نسبيا   ثابت يبقى األيونات هذه تركيز فإن لذلك اهليدروكسيل أيونات
 بيئة يف النمو امليكروبات استطاعت إذا ,احمليطة البيئة يف يدروجييناهل األس قيم تتغري 

 إذا اخلارج إىل ضخها متنع أو اهليدروجني أيونات دخول متنع أن تستطيع اوأهن فالبد حامضية
 تكتسب أن ميكن Acid-resistant لحموضةل قاومةامل البكترييا سالالت ,اخللية دخلت
 بكترييا املثال سبيل على) خرىاأل سالالتال مع مقارنة األقل يدروجييناهل سلأل مقاومة

Salmonella محاضلأل قاومةامل( )acid-resistant Salmonella.) 

 بكترييا مثل النمو أثناء للوسط اهليدروجيين األس تغري أن الدقيقة حياءلأل ميكن
Helicobacter pylori نظرا   )وسط حامضي( وتبقى حية واليت تتواجد يف معدة اإلنسان

 إىلاليت تؤدي  األمونيا ا  والذي حيلل اليوريا منتج Ureaseنتاج أنزمي اليوريز إلقدرهتا على 
 محاية هلا من تأثري محوضة املعدة.األس اهليدروجيين للوسط احمليط مما يوفر  عارتفا 

 كربوكسيليز دي نزميإ مثل زمياتناإل بعض تقومنواع البكترييا األخرى أيف بعض 
Decarboxylase اهليدروجيين األس بتعديل 4 هيدروجيين أس عند أمثل نشاط له ذيوال 



 

145 

 يكون اهليدروجيين األس يف التغري وهذا حامضي وسط يف اخلاليا تنمو عندما التعادل باجتاه
 اختزالب Clostridium acetobutylcum مثل بكتريياال بعض وتقوم .الناجتة األمينات بسبب
 بكترييا وتنتج ,اهليدروجيين األس قيمة رفع إىل يؤدي الذي ولبيوتان إىل البيوتريك محض

Enterobacter aerogenes نزمياتإ بعض وتقوم ,البريوفيك محض من األسيتون مركب 
 خبفض 8 اهليدروجيين األس عند األمثل نشاطها يكون واليت Deaminases أمينيز الدي

 .(RAY, 2004 ; JAY et al., 2005) العضوي احلمض لرتاكم نتيجة اهليدروجيين ألسا

 ختزالواال األكسدة جهد 6.1.5
Redox or oxidation–reduction (O – R) potential 

 على ما يحيو  نظام قدرة قياس هو( Eh بالرمز له يرمز) ختزالواال األكسدة جهد
 خمتزلة مادة من إلكرتونات فقدان على العملية ههذ تنطوي ,اإللكرتونات عطاءإ
 Reduced substance (تتأكسد فإهنا وبالتايل: oxidized )قبل من اإللكرتونات وكسب 

 على النظام قدرة ,(reduced: خمتزلة تصبح وبالتايل) Oxidized substance املؤكسدة املادة
 النظم يفو  ,ختزالواال األكسدة اتزان سعة تسمى ختزالواال كسدةاأل يف التغري مقاومة

 تواجد إذا ,الطاقة لتوليد الرئيسية الوسيلة هي للمواد ختزالالوا األكسدة عملية البيولوجية
 احلر األكسجني غياب يفو  لإللكرتونات كمستقبل يعمل نهإف النظام يف احلر األكسجني

 كمستقبل SO4 والكربيتات NO3 النرتات مثل أخرى مبجاميع املرتبط األكسجني يعمل
 تستقبل نأ أخرى ملركبات ميكن وكسجنياأل من متاما   النظام خال ذاإ ماأ ,لإللكرتونات
 وميكن ,ختزالواال األكسدة لتفاعل شرطا   ليس األكسجني وجود وبالتايل ,اإللكرتونات
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 :إىل احلر األوكسجني إىل احتياجها حسب الدقيقة األحياء تقسم
 aerobes Obligated إجباريا   الهوائية الدقيقة األحياء :أوال

 أن حيث الطاقة لتوليد احلر األكسجني حتتاج جباريةاإل ةاهلوائي الدقيقة األحياء
 مثل اهلوائي التنفس يف لكرتوناتإلل يالنهائ املستقبل هو احلر األكسجني

Bacillus subtilis وBacillus megaterium  و Pseudomonads و Moraxella  
 بفساد مرتبطة جندها الدقيقة األحياء هذه, خلمائرا معظمو  الفطرياتو  Micrococci و

 .اهلواء يف املخزنة غذيةاأل من وغريها اللحوم سطح على تنمو حيث للهواء املعرضة األغذية
 Facultative anaerobes االختيارية ةالالهوائي الدقيقة األحياء :ثانيا

. األكسجني وغياب وجود يف تنمو أن االختيارية ةالالهوائي الدقيقة ألحياءل ميكن
 أن ميكن األكسجني غياب ويف متوفرا احلر األكسجني كان إذا الطاقة توليد ميكنها حيث

 هنائي كمستقبل SO4و NO3 مثل املركبات بعض يف املرتبط األكسجني تستخدم
 أخرى مركبات هناك األكسجني يتوفر مل إذا ,الالهوائي التنفس خالل من لإللكرتونات

 على ومثال (الالهوائي) التخمر خالل من( اهليدروجني أو)اإللكرتون الستقبال تستخدم
 كتاتال لا إلنتاج Pyruvate البريوفات بواسطة 2NADH من اهليدروجني تقبل هو ذلك

Lactate  الالهوائية الدقيقة األحياء به تقوم التخمري عملية خالل من اإللكرتونات نقلو 
 داخل وىف سطح على ينمو الدقيقة ألحياءا من النوع هذا ,فقط االختياريةالالهوائية و 
 البكتريياو  الالكتيك محض بكترييا هي االختيارية الالهوائيات من األمثلة بعض ,غذيةألا

 .E.coli مثل Enterobacteriaceae املعوية العائلة يف املوجودة
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 Obligate or strict anaerobes إجباريا   هوائية ال دقيقة أحياءثالثا: 
 يف تنمو أن ميكن الو  كسجنيألا غياب يف تنمو اإلجبارية الالهوائيات من العديد

 نزميإ إىل تفتقر ألهنا احلر األكسجني من صغرية كميات حىت وجود
superoxide dismutase السامة احلرة اجلذور من للتخلص الالزم زيوتيدمس أكسيد السوبر 

 .Bacteroides و Clostridium لبكترييا تابعة أفراد أمثلتها ومن
 Microaerophiles لألوكسجين لحاجةا شحيحة الدقيقة األحياء: رابعا

 حنو على تنموو  كسجنياأل من العادي الرتكيز وجود يف ضرر هلا حيدث نواعاأل هذه
 . Vibrio و Campylobacter اجلنس أفراد مثل أقل أكسجني وجود يف أفضل

 تتوقف معينة أيضية تفاعالت من الطاقة توليد على وقدرهتا الدقيقة األحياء منو نأ
 للمجموعات Eh ختزالواال األكسدة جهد. لألغذية ختزالواال األكسدة جهدعلى 

 :300+ إىل 500: + اهلوائيات: يلي كما هي للنمو الالزم الدقيقة األحياء من املختلفة
 فولت ميللي 250- إىل 100+ :الالهوائيات : 100+ إىل 300: + االختيارية الالهوائية

(mV) ووجود غذاءال يف املختزلة املواد تركيز باختالف كبري حد إىل خيتلف وهذا ,أقل أو 
 منها قليل عدد أن إال جباريةإ هوائية هي الفطريات معظم أن من الرغم على. األكسجني

 هوائية األساس يف تعترب حيث اخلمائر وباملثل ,األكسجني يف أقل ظروف يتحمل أن ميكن
 األكسدة جهد يتأثر ,منخفض اختزالو  أكسدة جهد يف بعضها نموي أن ميكن ولكن

 ,(باهلواء يتعلق فيما) ختزينه وحالة تصنيعه وطريقة للغذاء الكيميائي بالرتكيب ختزالواال
 وجود بسبب وذلك Reduced state خمتزلة حالة يف املنشأ واحليوانية النباتية الطازجة األغذية
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 زلةاملخت والسكريات سكوربيكاأل محض مثل Substances Reducing خمتزلة مواد
Reducing sugars وجماميع -SH ينتشر الغذاء يف اخلاليا تنفس توقف بعد ,الربوتني يف 

 .ختزالواال األكسدة جهد يف ويغري الداخل يف األكسجني

 أو( الداخل يف عالق وأ السطح على) غازية حالة يف الغذاء يف األكسجني ويتواجد
 أكسدة جهد هلا للتقليب رضتتع اليت السائلة األغذية نأ جند كذلك ,ذائب شكل يف
 أكسدة جهد هلا اليت اكهو الف عصائر مثل األغذية جند وهكذا ,بةقلّ مُ  الغري من علىأ اختزالو 
 سيادة جند بينما فيها والفطريات اهلوائية اخلمائر لسيادة عرضة وحامضية مرتفع اختزالو 

 الخنفاض ونظرا   العميقة جةنساأل يف ماأ ,للهواء املعرضة اللحوم سطح على اهلوائية البكترييا
 التسخني مثل التصنيع عمليات. الالهوائية الدقيقة األحياء تنمو ختزالواال األكسدة جهد
 ختزالواال األكسدة جهد كذلك .ختزالواال األكسدة جهد تنقص وأ تزيد نأ ميكن

 الغازات من معدل جو يف وأ تفريغ حتت املخزنة األغذية من أعلى اهلواء يف املخزنة لألغذية
 سيادة ىلإ ييؤد ختزالواال األكسدة جهد تغري نإف املفروم اللحم ويف(. 2Nو CO2: مثل)

 .اهلوائية الدقيقة األحياء

 Extrinsic factors الخارجية العوامل 2.5
 والظروف احمليطة البيئة تشمل الغذاء يف امليكروبات منو يف اهلامة اخلارجية العوامل

 من احمليط اجلو تركيبو  النسبية الرطوبةو  احلرارة درجة وهي ,دهاعن الغذاء ختزين مت اليت
 الرطوبة ؤثرت حيث سابقا  متت مناقشته  امليكروبات على األخريين العاملني تأثري ,الغازات
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 ختزالواال األكسدة جهد يف الغازات من احمليط اجلو تركيب يؤثرو  ياملائ النشاط يف النسبية
 .امليكروبات منو على احلرارة درجة تأثري قشةمنا فقط هنا سيتمو  .لألغذية
 الغذاء عندها يخزن يالت الحرارة درجة 1.2.5

 الدقيقة األحياء ونشاط منو يف املؤثرة البيئية العوامل أهم من احلرارة درجة تعترب
 يتم الدقيقة األحياء منو. اخللوية ضياأل وعمليات الكيميائية التفاعالت على تأثريها وبسبب

 يف اخنفاض أي حبدوث كثريا   ثرأيت اإلنزميي التفاعل ومعدل اإلنزميية التفاعالت لخال من
 بكترييا مثال فيه وينشط لينمو معني حراري جمال حي كائن ولكل. احلرارة درجة

Bacillus subtilis لبكتريياو  م   50 وحىت م   6 بني ما النمو ميكنها إذ واسع حراري جمال هلا 
Escherichia coli الدقيقة األحياء متلك بينما م   45 حىت م   10 بني يقع أضيق حراري لجما 

 وعلى. اجلسم حرارة درجة تفضل اليت السل عصيات مثل جدا   ضيقا   حراريا   جماال   املمرضة
 :الدقيقة األحياء لنمو حرارة درجات ثالث حتديد ميكن احلراري اجملال أساس

 أن ميكن حرارة درجة أدىن وهي :Minimum growth temperature الدنيا الحرارة درجة
 ال احلي الكائن فإن احلد هذا عن احلرارة درجة اخنفضت وإذا الدقيق الكائن عندها ينمو

 .النمو يستطيع
 لنمو حرارة درجة وأنسب أفضل هي: Optimum temperature المثلى الحرارة درجة

 تعكس يوه اخلاليا إنتاج يف ةوغزار  للنمو معدل أعلى الحظيُ  وعندها الدقيق احلي الكائن
 .الدقيق ياحل للكائن املنشأ حرارة درجة

وهي أعلى درجة حرارة ميكن  Maximum temperature:درجة الحرارة القصوى 
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وتنقسم , للكائن الدقيق أن ينمو عندها وإذا جتاوزت درجة احلرارة هذا احلد توقف النمو
جمموعات على أساس درجة حرارة منوها وكل األحياء الدقيقة اهلامة يف األغذية إىل ثالث 

 النمو: يجمموعة هلا درجة حرارة مثلى للنمو ونطاق حرار 

 Thermophiles العالية للحرارة المحبة الدقيقة األحياءأ. 

 وهلا( oف131) oم 55 حوايل للنمو مثلى حرارة درجة وهلا نسبيا   عالية حرارة درجة يف تنمو
 .( oف 113 - 158) oم70 إىل 45 للنمو يحرار  مدى

 Mesophiles المتوسطة للحرارة المحبة الدقيقة األحياء ب.
  oم 35 للنمو مثلى درجة مع الغرفة احلرارة درجة يف تنمو أن امليكروبات هذه تستطيع

 األحياء من الكثري أن جند(. oف 50-113) oم 45 إىل 10 من يحرار  ومدى( oف 95)
 لألغذية واملفسدة( oم 45 – 35 املدى يف مثلى حرارة ةدرج هلا) لإلنسان املمرضة الدقيقة

 احلرارة درجات تفضل اليت اجملموعة هذه يف تقع( oم 30 – 25 لنموها املثلى احلرارة درجة)
 احلرارة ودرجة( oف77– 113) oم 45 – 25 بني ما لنموها املثلى احلرارة ودرجة املتوسطة

 generation time اجليلي الزمن أن كما ,(oف 41 – 59) oم15 ىلإ 5 من لنموها الدنيا
 .أقل أو دقيقة 30 حواىل الدقيقة األحياء هذه من للعديد املثلى احلرارة درجة عند

 Psychrophiles المنخفضة الحرارة لدرجات المحبة الدقيقة األحياء. ج
 oم15 حوايل للنمو مثلى درجة مع منخفضة حرارة درجة يف تنمو اليتاألحياء الدقيقة  يوه
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 احملبة اسم عليها يطلق كما(. ف 86) oم 20 إىل 5- من يحرار  ومدى( oم ف 59)
  psychrophiles Obligated إجباريا   املنخفضة احلرارة لدرجات

 Psychrotrophs للبرودة المقاومة الدقيقة األحياء د.
 facultative ا  اختياري املنخفضة احلرارة لدرجات احملبة الدقيقة األحياء أيضا وتسمى

psychrotrophs التربيد حرارة درجة على النمو تستطيع يوه (م 5 إىل 0o) (32 ف 41 إىل 
 درجة على عا  يسر  تنمو ة  عاد يوه ,هلا واملثلى القصوى احلرارة درجة عن النظر بغض( oم

 األجناس من أفراد مثل فطريات: وتضم (oف 50 - 86) oم 30 إىل 10 بني ما حرارة
Aspergillus و Penicillium وCladosporium  جناساأل من أفراد مثل مخائرو candida 

 األجناس من جلرام سالبة بكتريياو  Cryptococcus  و Rhodotorula  و Torulopsis و
Pseudomonas و Achromobacter و Yersinia و Serratia و Aeromonas 

 Flavobacterium  و Proteus و Klebseilla و Escherichia و Vibrio و
  Leuconostoc األجناس من جلرام موجبة بكتريياو  Alcaligenes و Enterbacter و
 .Listeria و Clostridium و Bacillus و Lactobacillus و

 للحرارة تحّملةم تسمى البسرتة عملية خالل النجاة تستطيع اليت الدقيقة األحياء
thermodurics جناسلأل تابعة أنواع وتضم Micrococcus و Bacillus و Clostridium 

 هلا واليت البكتريية اجلراثيم وكذلك Enterococcus و Pediococcus و Lactobacillus و
 على وكذلك التربيد حرارة درجة لىع النمو يستطيع منها والعديد خمتلفة للنمو حرارة درجات
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 من املختلفة عاتاجملمو  لنمو احلراري املدى يوضح (4.5) الشكل ,العالية احلرارة درجات
 .البكترييا

 الدقيقة األحياء هذه من جمموعة كل أمهية األغذية ختزين حرارة درجة وحتدد
 وتؤدي السائدة هي تكون واليت للربودة احملبة الدقيقة األحياء من هتاجم قد املربدة غذيةفاأل

 تابعة نواعأ عدة ملتش واليت املتوسطة احلرارة لدرجات احملبة الدقيقة األحياء أما. فسادها ىلإ
 أن ميكن كما املتوسطة احلرارة درجات على املخزنة غذيةاأل تفسد أهنا فنجد خمتلفة جناسأل

 Shigella و Clostridium و Salmonella مثل أيضا املمرضة امليكروبات تنمو
 يكون اجملموعة هبذه األغذية وفساد ,غذيةباأل تواجدت ذاإ وغريها Staphylococcus و

 النمو معدالت وارتفاع احلرارة ملالئمة نظرا   للربودة احملبة الدقيقة حياءباأل قارنةم أسرع
 ذاإ الدقيقة األحياء بواسطة للفساد األغذية وتتعرض ,امليكروبية للخاليا اإلنزميي والنشاط

 التسخني أثناء وذلك( oفo( )122 - 158م 70 ىلإ 50) عالية حرارة درجات عند ُخزنت
 السابقة باجملاميع مقارنة هبذه اجملموعة أسرع الفساد يكون حيث األغذية نيعتص أو طبخ عند
 .للنمو املثلى احلرارة درجات عند اجليلي الزمن لقصر نظرا  

 اعتمادا  و  ,االستهالك حىت اإلنتاج وقت منذ خمتلفة حرارة لدرجات األغذية تتعرضو 
 حتميص عند) oم 65 من عالية حرارة درجة إىل الغذاء يتعرض أن ميكن التصنيع ظروف على

 جدا   عالية حرارة درجة باستخدام التصنيع يف) oم100 من أكثر إىل أو( اللحوم
Ultrahigh temperature) , املواد حتفظ أن ميكن الطويل املدى على لتخزينا حالة يفو 
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 بعض حتفظ نأ وميكن( التجميد) أقل أو oم 20 - على وأ( التربيد) oم 5 على الغذائية
 بعض وحتفظ, (الغرفة حرارة إىل التربيد درجة) oم35و 10 بني أيضا نسبيا   املستقرة ألغذيةا

 أثناء املثال سبيل على ساعات لعدة( oم 60 إىل 50) احلرارة درجة يف لألكل اجلاهزة األغذية
ا البكتريي منو على والزمن احلرارة درجة ثريأت يبني( 5.5) الشكل ,واملطاعم سواقاأل يف العرض

 منو مدى يف حرارة لدرجات األغذية تعرضت إذا, غذيةلأل منةواآل اخلطرة احلرارة ودرجات
 عندماو  العدد يف وتتزايد تنمو فإهنا( 5.5 واألصفر: الشكل األخضر اللون) امليكروبات

 حرارة لدرجة األدىن احلد وأ األقصى احلد تتجاوز حرارة لدرجات ةغذياأل تتعرض
 وببطء احلرارة درجات ارتفاع عند بسرعة متوت امليكروبية اخلاليا فإن (األمحر اللون)لنموا

 اهلامة االعتبارات من البقاء على وقدرهتا يكروباتامل منو, املنخفضة احلرارة درجات يف نسبيا  
 .املرضية امليكروبات ضد سالمتها وتعزيز غذيةاأل فساد من احلد يف
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 غذيةباأل محيطال الجو في الرطوبة كمية 2.2.5
 الهجرة الخارجية للماء 1.2.2.5

 نإف الرطوبة لنفاذ مانعة غري عبوات أو مفتوحة عبوات يف خمزن الغذاء كان ذاإ
 احلبوب مثال   ,غذيةاأل هلذه املائي النشاط على سيؤثر احمليط اهلواء يف املاء خبار ضغط

 يؤدي مما الرطوبة ستمتص احلبوب نإف رطب جو ذات مناطق ىلإ جافة مناطق من املستوردة
 مؤديا   املاء عليها يتكثف دافئ هواء لتيار املربدة غذيةاأل تعرض عند كذلك ,عفاناأل منو ىلإ
 جيب ولذلك ,غذيةاأل وفساد البكترييا منو من يسرّع مما الغذاء يف املائي النشاط ارتفاع ىلإ

وهو  Equilibrium relative humidity (ERH%) النسبية الرطوبة باتزان يسمى ما مراعاة
ذا كان النشاط املائي للمادة إتزان بني اجلو احمليط مع املادة الغذائية فاإلإىل تعبري يشري 

يف اجلو احمليط فإن املادة الغذائية يف  (RH%= النسبة املئوية للرطوبة )100(aw) × الغذائية 
= أقل من 100(aw) × ائي النشاط امل تزان مع الرطوبة للجو احمليط أما يف حالة أنإحالة 

 ,تزانإالرطوبة النسبية يف اجلو فهذا سيؤدي إىل تكاثف املاء على سطح الغذاء حىت حيدث 
ن ذلك إ= أعلى من الرطوبة النسبية للجو احمليط فaw × 100ذا كان حاصل الضرب إأما 

 احمليط.تزان مع الرطوبة النسبية للجو إجفاف سطح املادة الغذائية حىت حدوث  إىلسيؤدي 

 الهجرة الداخلية للماء 2.2.2.5
 حتدث اليت التغريات فإن الرطوبة تنفذ ال عبوات يف واملعبأة نسبيا   اجلافة غذيةاأل يف

 بعض أن جند حيث للماء داخلية هجرة ىلإ تؤدي أن ميكن والنهار الليل حرارة درجاتيف 
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 حيدث قد كذلك. الفطريات بنمو تسمح الرطوبة من كمية متتص الغذائية املادة من األجزاء
 الشراب سطح على املوضعي التخفيف يؤدي حيث واملخزن املركز الفواكه شراب يف ذلك

 .املنتج وإفساد Osmophilic yeasts العايل ياألمسوز  للضغط احملبة اخلمائر منو ىلإ

 باألغذية المحيط الجو غازات تركيب 3.2.5
فيه. وجد أن  األحياء الدقيقةنواع أدد تركيب ونوع الغازات احمليطة بالغذاء قد حت

يؤدي إىل منو  األكسجنييشجع منو امليكروبات اهلوائية بينما نقص أو غياب  األكسجني
الدقيقة  حياءكما وجد أن األ  ,الالهوائية أو الالهوائية االختيارية األحياء الدقيقةوسيادة 

يف اجلو احمليط حيث أن له  CO2 الكربون أكسيد ثاين غازأو حتملها ل استجابتهاختتلف يف 
 ال أو قاتل أو مثبط تأثري له يكون فقد الدقيقة األحياءثري تثبيطي متخصص ضد بعض أت

 وتركيز الدقيق الكائن وعمر نوع على ذلك ويعتمد الدقيقة األحياء منو يشجع قد أو يؤثر
 عند املثال سبيل ىوعل. الغذائية للمادة املائي والنشاط اهليدروجيين األس قيمة وعلى الغاز
 حرارة درجات للغاز على منفذة غري عبوات يف تفريغ حتت املعبأة الطازجة اللحوم ختزين

( العادي اهلواء يف) تفريغ بدون املخزنة تلك من بكثري أطول حفظ مدة هلا يكون فإنه التربيد
 قابلوي %30 إىل ليصل احمليط اجلو يف CO2 تركيز لزيادة ذلك ويعزى الظروف نفس حتت
 لنشاط نتيجة( %2-1 إىل األكسجني ينخفض) األكسجني من احملتوى نقص ذلك

 مثل للحم املفسدة اهلوائية البكترييا منو تثبيط إىل وهذا يؤدي ,اللحم داخل يف اإلنزميات
Pseudomonas  ويشجع يف نفس الوقت منوLactobacilli واليت تنمو ببطء يف اللحم, 
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 Controlled atmosphere storageاجلو احمليط بالغذاء التحكم يف تركيب الغازات يف
يؤدي إىل  CO2يستخدم أيضا يف حفظ اخلضروات حيث أن تعديل اجلو احمليط بزيادة تركيز 

 عفان واخلمائر كما يؤدي إىل ضبط نضج الفواكه.تثبيط منو األ

 Food treatmentsالمعامالت التي تجري على األغذية ثير أت 4.2.5
 ملؤثرات الدقيقة حياءاأل تتعرض أن إىل تؤدي األغذية على ملعامالتا بعض جتري

 مثل األغذية يف الدقيقة األحياء منو على تؤثر وبذلك خصائصها من تغري وكيمائية فيزيائية
 إىل يؤدي مما احلافظة املواد واستخدام ألغذيةل والتشعيع تجميدال وعملية احلرارية املعامالت

 على تقضي فإهنا احلرارية املعاملة أما. اهل املفسدة الدقيقة ألحياءا من العديد نشاط وقفت
 املركبات علجي مما غذيةلأل ائييالكيم الرتكيب يف تغري هناإ غري الدقيقة األحياء من العديد
 األنسجة تقطيع على تعمل حيث امليكروبات قبل من االستغالل سهلة الغذاء يف املعقدة
 الربوتني صفات من وتغري الغذاء ىلإ ألكسجنيا دخول وتسهيل املاء وحترير

Protein denaturation يكون حيث الدقيقة األحياء عمل تسهل اليت التغريات من وغريها 
 من كثري إبادة إىل تؤدي احلرارة أن على زيادة الطازج غذاءال من فسادا   أسرع املطبوخ الغذاء

 .لألغذية سدةاملف األخرى امليكروبات تنافس قد اليت امليكروبات

 الدقيقة األحياء نمو على المؤثرة للعوامل المشترك ثيرأالت 5.2.5
 أن جند ولذلك غذيةاأل يف الدقيقة األحياء منو على فقط واحد عامل يؤثر ال عادة  

 فعل من غذيةاأل محاية على كبري تأثريإىل  يؤدي بينهم والتفاعل عامل من كثرأ استخدام
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 إال هي ما املمرضة أو املفسدة الدقيقة ألحياءل العالية النمو تمعدال أن جند. امليكروبات
 األحياء هذه نشاط على غذيةاأل يف املتواجدة النمو عوامل لكل املشرتك ثريأللت نتيجة

 الدقيقة األحياء على احلرارة ودرجة املائي والنشاط اهليدروجيين ساأل ثريأت مثال ,الدقيقة
 عندما العوامل حدأل واسع مدى يف النمو ميكنها يكروباتامل هذه أن جند للتسمم املسببة
 للنمو مثلاأل احلد عن العامالن أبتعد ذاإ أما للنمو مثلاأل احلد عند خراناآل العامالن يكون

 CL. Botulinum type A بكترييا مثال ,العامل لنفس ضيق مدى يف حيدث النمو فإن
س وكان األ Oم37درجة حرارة النمو ذا كانت إ 0.94ميكنها أن تنمو عند نشاط مائي 

حدد للنمو سيكون  5.3صبح أذا تغري األخري فإوأما  7اهليدروجيين 
ُ
فإن النشاط املائي امل

ثريات الغري مناسبة لنمو الكائن الدقيق ميكن أن ُتستخدم لتثبط منوه. أفإن الت اوهلذ ,0.99
س اهليدروجيين للملح واألثري املشرتك أحتفظ بعض منتجات اللحوم باستخدام الت فمثال  

ثري تثبيطي مشرتك أحداث توتركيز النيرتيت مع املعاملة احلرارية املتوسطة ليؤدي ذلك كله إل
 غذيةاأل بعض حفظ يف املشرتكة العوامل( يوضح 3.5) واجلدول ,الدقيقة األحياءعلى منو 

 منو يف تتحكم يةوالكيميائ الفيزيائية الوسط صفات أن جند وهكذا .املتوسطة الرطوبة ذات
. اخللوية واملكونات الطاقة بإنتاج املرتبطة األيض عملية على التأثري خالل من امليكروبات

 السيطرة فيمكن جمتمعة أو منفردة العوامل هلذه النمو مدى خارج امليكروب وضع ما فإذا
 ,BANWART, 1998; JAN et. al; 2005) األغذية يف تدمريها وحىت امليكروبات منو على

ADAMS & MOSS 2008; RAY, 2004). 
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 المتوسطة الرطوبة ذات غذيةاأل بعض حفظ في المشتركة العوامل(: 5.3) جدول
 امليكرويب النموعلى  ثريأالت يف املشاركة العوامل املنتج

 .حرارية معاملة - (االسكوربيك محض) حافظة مواد - منخفض هيدروجيين أس - منخفض مائي نشاط املربيات
 .التخزين حرارة درجة -( نيرتيت) -حافظة مواد -ختزالواال األكسدة جهد -   pHقيمة - املاء نشاط لحومال

 التخزين حرارة درجة - حرارية معاملة - حافظة مواد - منخفض املاء نشاط الكيك
 حرارية معاملة - حافظة مواد - منخفض هيدروجيين أس - منخفض مائي نشاط فاكهة جمففة

 منخفضة التخزين حرارة درجة - منخفض مائي نشاط مدةأغذية جم
 ICMSF (1980) :المصدر



 الفصل السادس

 خصائص النمو الميكروبي
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 Microbial reproduction or growth يالنمو الميكروب 1.6

 األم اخللية تزداد حيث Binary Fission البسيط يالثنائ باالنقسام البكترييا تتكاثر
 جانيب على الوراثية املادة وتوزع اخللية جدار وسط يف متقابالن أخدودان يتكون مث الطول يف

 ىلإ خلية كل وتنقسم خليتني ىلإ االنفصال ويتم اخللية رختص   مث يبالتساو  األخدودين
 مبعدل التكاثر من النوع هذا حيدث املناسبة البيئية الظروف وعند. وهكذا جديدتني خليتني

 .فقط دقيقة 20 حوايل يف األنواع بعض عدادأ تتضاعف حيث جدا   سريع

 من نتوء يربز حيث Budding التربعم طريق نع جنسيا   ال تتكاثر يضاأ اخلمائر
 خرىواأل األصلية اخللية يف حدامهاأ تظل نواتني ىلإ النواة وتنقسم احلجم يف ويزداد األم اخللية
 تتكاثر نأ اخلمائر تستطيع ,جديدا   فردا   معطيا ينفصل حىت يتخصر يالذ النتوء ىلإ تنتقل

 بني احتاد حيدث حيث( البيئةيف  لغذاءا نقص) املناسبة غري الظروف حتت وذلك جنسيا  
 األنوية وتتحد الفاصل احلاجز ويتحلل اندماج حيدث مث بينهما صغري نبوبأ بواسطة خليتني
 ,جديدة جرثومة مكونة نواة كل وتغلف نويةأ ربعةأ ىلإ تنقسم اليت الالقحة وتتكون

 حرة تكون نأ ماأ اجلراثيم من كبرية عدادأ تكوين بواسطة جنسيا   ال تتكاثر الفطريات
 خاص كيس داخل تتواجد وأ الكونيدية احلوامل هنايات وأ جوانب على( غالف بدون)

 هلا تتهيأ وعندما الطبيعة يف اجلراثيم ههذ وتنتشر (Sporangium) اسبورجنية جراثيم يسمى
 .جديد فطر جرثومة كل يلتعط تنمو مناسبة بيئية ظروف

 العائل داخل العدد يف تتضاعف ولكن دهامبفر  تتكاثر نأ تستطيع ال الفريوسات
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 .الغذاءيف  تتضاعف ال األغذية طريق عن املنقولة الفريوسات نأ كما

 Generation Time or Doubling Time و زمن التضاعفأ يالزمن الجيل 1.1.6

 لتنقسم البكتريية اخللية هحتتاج يالذ الالزم الزمن هو التضاعف زمن وأ ياجليل الزمن
 بني ما وحىت الدقيقة األحياء نواعأ باختالف خيتلف النمو ومعدل ياجليل الزمن. خليتني ىلإ

 زمن للبكترييا يكون للنمو املثالية الظروف وحتت العموم يف. الواحد للنوع املختلفة السالالت
 مثل البكترييا نواعأ بعض ,الفطريات مث اخلمائر يليها قصرأ تضاعف

Vibrio parahaemolyticus دقيقة 10 – 12 حوايل يبلغ جدا   قصري تضاعف نزم هلا 
 البيئات يف قصرأ يكون الدقيقة لألحياء التضاعف زمن, املثالية النمو ظروف حتت وذلك

 الدقيقة لألحياء التضاعف زمن حساب ميكنو  ,الغذائية األنظمة يف هعن السائلة امليكروبية
 عدادأ لكرب ونظرا   ,الزمن من ددةحم فرتة خالل امليكرويب العدد يف الفرق إجياد طريق عن

 :التضاعف زمن حساب يف التالية املعادلة وتستخدم ,لوغاريتميا   عنها التعبري يتم البكترييا

 
 الدراسة مدة: t(, 2 لوغاريتم قيمة) ثابت :  0.3,(بالدقائق) التضاعف زمن: G حيث

 مكونة وحدة وأ مليليرت لكل للخاليا والنهائية وليةاأل األعداد: log10zو log10x ,بالدقائق
 ظروف حتت وىل  األ يالبكتري  العدد كان ذاإ مثال   ,التوايل على مل/  م.ت.و للمستعمرات

 التضاعف زمن فإن مل/خلية 106 ىلإ دقيقة 120 مرور بعد زادو  مل/ خلية 104 هو معينة
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 :كالتايل حيسب

 
 تغريت إذا البكترييا نم الساللة لنفس تتغري التضاعف زمن قيمة أن بالذكر واجلدير

 .النمو ظروف

 Specific Growth Rate زمن محدد يعدد الخاليا الناتجة ف 2.1.6

 ياللوغاريتم النمو مرحلة ثناءأ الدقيقة األحياء منو معدل
Exponential growth phase الكثافةو  اخلاليا عدادأ تقدير بواسطة رياضيا   تقدر نأ ميكن 

 اخللية مكونات تقديرو  (اجلاف وأ الرطب الوزن) اخلاليا ةكتل تقديرو  OD600nm الضوئية
 .(RNA,DNA ,الربوتينات)

 املكو نات   هذه من اأي   زمنو  كمية يه t زمن عند Nt و t 0 الزمن عند N0 كان ذاإ
 :كالتايل حيسب الدقيق للكائن يالنوع النمو معدل نإف التوايل على

 
 املعادلة عن يعرب نأ وميكن ,(ساعة) الزمن وحدة يف يالنوع النمو معدل P حيث

 :كالتايل لوغاريتميا  
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 النمو وظروف الدقيق الكائن نوع باختالف خيتلف الساعة يف يالنوع النمو ومعدل

 ياملثل الظروف وحتت النمو السريعة البكترييا ماأ ,واخلمائر للفطريات 0.2 حوايل ة  عاد وهو
 ما ترتاوح للنمو ىمثل الغري الظروف حتتو  ,ساعة لكل 2.5 إىل تصل نأ ميكن للنمو

 التضاعف زمن جيادإ ميكن P يالنوع النمو معدل ومبعرفة .ساعة / 0.2 ىلإ 0.02بني
Doubling time العالقة بواسطة الدقيق للكائن: 

 
 ومستويات النمو مبعدالت ؤللتنب مهمة املعادالت ههذ .ln 2 قيمة يه 0.69 حيث

 .األغذية صالحية مدة حتديد ويف التخمر عمليات ثناءأ امليكروبية األعداد

  Optimum Growth :مثل للكائن الدقيقالنمو األ 3.1.6

 التخزين حرارة درجة مثل امليكرويب النمو معدل يف تؤثر بيئية عوامل عدة هناك
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 كل كانت ذاإ ,واملغذيات واالختزال كسدةاأل جهدو  ياملائ النشاطو  اهليدروجيين ساألو 
 درجة مثل العوامل ههذ حدأ يف تغري وحدث للنمو املثلى احلدود وعند ثابتة سابقةال العوامل
 درجة عند سرعأ يكون النمو معدل نأ فنجد الدقيق للكائن النمو معدل قياس ومت احلرارة
 النمو نأو  Optimum temperature املثلى احلرارة بدرجة احلالة ههذ يف تسمى معينة حرارة

 نصل نأ ىلإ النقصان وأ بالزيادة سواء   املثلى الدرجة عن بعدنا اكلم اخنفاض له سيحدث
 للنمو الدنيا احلرارة درجة وأ Maximum growth temp للنمو القصوى احلرارة درجة ىلإ

Minimum growth temp. ,  درجات هناأب للنمو والدنيا القصوى احلرارة درجة عرفوت 
 ما وهذا التوايل على منها قلأ وأ علىأ حرارة درجة على ينمو نأ للكائن ميكن ال اليت احلرارة
 درجة على الدقيق الكائن عوض   ذاإو . الدقيق للكائن Growth range النمو مبجال يسمى

 عوامل من عامل كل عامة وبصورة. ميوت مث هحيويت فقد يف يبدأ فإنه النمو جمال بعد ما
 الدقيق الكائن منو سرعة نإف وبذلك احلرارة درجة على ينطبق ما هعلي ينطبق خرىاأل النمو
 عن قيمة معلومات ييعط للكائن مثلاأل والنمو النمو مدى. جمتمعة السابقة بالعوامل تتأثر

 .منوه تثبيط وأ بزيادة سواء   الغذاء يف الدقيق الكائن منو يف التحكم كيفية

 Growth Curve منحنى النمو 4.1.6

 حبساب بيانيا   لمتث أن ميكن معينة ظروف حتت امليكرويب النمو وخصائص معدل
 الضوئية الكثافة بقياس النمو معدل عن عربي   نأ ميكن. الزمن ضد يالكل امليكرويب العدد
 بقياس وأ( nm 600 عند عادة  ) حمدد موجي طول عند املطياف باستخدام اخلاليا ملعلق
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 عدد ميثل بياين رسم عمل مت ذاإ ,الربوتينات وأ DNA أو RNA مثل خلوية مكونات
 وخصائص مراحل فيه يالحظ يوالذ( 6.1) رقم شكل على نتحصل فإننا الزمن ضد اخلاليا

 .خمتلفة زمنية مراحل عند اخلاليا منو

 فيها حتدث ال واليت Lag phase)) اخلمول مرحلة تسمى يتوال وىلاأل املرحلة يف
 ذلك بعد. اليااخل حجم ويزداد للمغذيات امتصاص حيدث نكول اخلاليا عدادأ يف زيادة
 معدل يف اخلاليا اختالف نتيجة سرعأ بشكل مث يءبط بشكل الزيادةيف  األعداد تأخذ

 ههذ ويف Log phase اللوغاريتمي أو املتسارع النمو بطور يعرف ما وهذا ييضاأل النشاط
 .(Generation time) ياجليل الزمن ديدحت وأ تقدير ميكن املرحلة

 نإف ولذلك البيئة يف يضاأل منتجات وترتاكم التناقص يف املغذيات تبدأ ذلك بعد
 ههذ وتسمى ثابتة اخلاليا عدادأ جيعل وهذا تتكاثر خرىأو  متوت اخلاليا من قليلة دادأع

 Death phase املوت طور يف اخلاليا تدخل مث Stationary phase الثبات طور املرحلة
 الساللة على واعتمادا   ,اخلاليا امانقس معدل من علىأ اخلاليا موت معدل يكون هفي يوالذ

 قد طويلة ملدة املوت مرحلة دخول بعد حية تبقى قد اخلاليا من عدادأ فإن النمو وظروف
 بعض وضع يف خاصة مهمة تعترب اخلاصية ههذ ,سنوات عدة ىلإ األحيان بعض يف تصل

 ,لألغذية واملفسدة لإلنسان املمرضة الدقيقة األحياء يف للتحكم لألغذية امليكروبية املعايري
 يف تناقص دثحي   بالتربيد األغذية حفظ مثل النمو ظروف يف التغريات نأ مالحظة املهم من

 امليتة اخلاليا كذلك ,الغذاء يف مشكلة يسببو  يزداد قد فرتة بعد ولكن اخلاليا منو معدل
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 مكونات بتحليل تقوم األغذية يف خلوية نزمياتإ تطلق نأ وميكن ذاتيا   تتحلل نأ ميكن
 .األغذية

 
 للبكتيريا النمو منحنى( 6.1) شكل

 RAY, (2004) عن: المصدر

 طبيعة النمو الميكروبي في األغذية 2.6

 تشمل نأ ميكن واليت الدقيقة األحياء من خمتلفة نواعأ على الغذاء يحيتو  ة  عاد
 خمتلطة وأ متنوعة صورة يف اأَلغذية يف تتواجد الدقيقة األحياء ,واخلمائر الفطرياتو  البكترييا

 ا  أيضي نشطة كانت طاملا باستمرار الدقيقة األحياء وتتفاعل (Pure) نقية صورة يف وليس

  و
اليا

لخ
د ا

عدا
م ا

ريت
غا

لو
/م.ك.

مل

oم37على ( ساعة) الزمن

a:  طور الخمول Lag phase
b: الطور اللوغاريتمىExponential phase
c: ٍ طور الثباتStationary phase
d:   طور الموتdeath phase

  و
اليا

لخ
د ا

عدا
م ا

ريت
غا

لو
/م.ك.

مل

oم37على ( ساعة) الزمن

a:  طور الخمول Lag phase
b: الطور اللوغاريتمىExponential phase
c: ٍ طور الثباتStationary phase
d:   طور الموتdeath phase

 oم 37على ( ساعة)الزمن 
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 متحركةأو  متغرية عملية تكون الغذاء يف معينة دقيقة أحياء سيادة فإن وبالتايل
Dynamic process تعاونية تكون قد التفاعالت هوهذ Symbiotic تضادية عالقات وأ 

(Antagonistic)  فإن وبذلك ,التوايل على التثبيط وأ بالتشجيع النمو على تأثريها حسب 
 على النمو ثناءأ بعضها مع عالقتها حتدد ظواهر هتصاحب األغذية يف الدقيقة اأَلحياء منو

 :الغذاء

 Symbiotic Growth يالنمو التعاون 1.2.6

 يف النمو على آخر ا  ئنكا الدقيقة األحياء حدأ يساعد النمو من النوع هذا مثل يف
 همبفرد إنتاجها يستطيع ال يوالذ الثاين الكائن لنمو هامة يضيةأ مواد إنتاج طريق عن الغذاء

 بشكل النمو على ولاأل النوع تستحث مغذية مادة نتاجإب الثاين الكائن يقوم املقابل ويف
 بكترييا ومتق حيث yogurt اليوغرت مثل خمرةتامل األغذية بعض يف حيدث وهذا. فضلأ

Streptococcus thermophilus يتؤد واليت مينيةأ محاضأ وتنتج احلليب بروتينات بتحليل 
 تقوم املقابل ويف Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus منو حتسني ىلإ

Lactobacillus الفورمات بإنتاج formate بكترييا منو حتفز اليت Streptococcus 

thermophilus إىل يتؤد الياغورت صناعة يف معا   إضافتهما فإن وبالتايل فضلأ لبشك 
 .عالية جودة ذو منتج إنتاج
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 Synergistic Growth ليالنمو التكاف 2.2.6

 بطريقة ينمو نأ يستطيع الدقيقة األحياء من نوع كل النمو من النوع هذا مثل يف
 نواعأ مع ينمو عندما ولكن قلأ مبعدل يضيةأ مواد نتجوي   اآلخر على االعتماد دون مستقلة

 ذلك مثال ,كبري بشكل يزداد األيضية النواتج مستوى إىل باإلضافة النمو معدل فإن خرىأ
 بشكل .delbrueckii subsp. Bulgaricus Lb و S. thermophilus من كل نموت عندما

 مادة من( ppm) املليون يف يءجز  10 - 8 حوايل نتجي منهما كل فإن احلليب يف منفصل
 عند ولكن اليوغورت يف النكهة عن لؤو املس املركب وهو Acetaldehyde االستالدهايد

 اكثر وأ املليون يف يءجز  30 حوايل تكون املنتجة االستالدهايد كمية فإن معا   تهمانميت
 مواصفات ذو منتج إلعطاء اليوغورت صناعة يف بعضهما مع النوعان ستخدمي   ولذلك
 .جيدة

 Sequence of Growthلنمو تسلسل ا 3.2.6

 نواعأ فإن Mixed population خمتلطة دقيقة أحياء على يحتتو  اليت األغذية يف
 من اثنني وأ واحد مثال   ,التخزين ثناءأ متسلسل بشكل سائدة تصبح نأ ميكن منها معينة

 وتنم نأ ستطيعي ال ظروف ئيويه نموي نأ ميكن املناسبة الظروف توفر ونتيجة األحياء ههذ
 ويصبح سريع بشكل آخر كائن لنمو مناسبة تكون اجلديدة الظروف ههذ ولكن فيها

 الغذاء ختزين ثناءأ مرات عدة حيدث نأ ميكن الدقيقة اأَلحياء سيادة يف التغري هذا ,سائدا  
 كيس يف حمفوظ مفروم حلم زنخ   ذاإ ذلك مثال ,طويلة ملدة املخزنة األغذية يف خاصة
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 يف املتواجد األكسجني ستهلكيو  ينمو من ولأ يه اهلوائية الدقيقة األحياء فإن بالستيك
 ختياريةاال والالهوائية الالهوائية األحياء منو يشجع مما الهوائية الظروف تصبح وبذلك البيئة

 حرارة درجة على طبيعيا   ليتخمر اخلام احلليب ترك وهو آخر مثال ,السائدة يه وتصبح
 نأ ىلإ Coliform القولون وبكترييا Lactococcus lactisبكترييا  منو يبدأ حيث الغرفة

 بكترييا ونشاط منو يبدأ مث الالكتيك محض فرازهاإل نتيجة الدقيقة حياءاأل ههلذ تثبيط حيدث
Lactobacilli هلا حيدث حىت احلليب يف الالكتيك حامض تركيز زيادة ىلإ يتؤد واليت 

 .تثبيط

 اللنب محوضة خلفض مؤدية احلليب يف واخلمائر الفطريات منو املرحلة ههذ بعد يبدأ
 استهالك ميكنها والفطريات اخلمائر من كثري كذلك .للربوتني احملللة البكترييا منو وتشجيع
 األس يرفع وهذا( املخلالت) املضافة وأ( اكهو الف يف كما) طبيعيا   املوجودة األمحاض

 فساد ىلإ يؤدي مما لأَلمحاض ومةاملقا متوسطة البكترييا لنموتيح فرصة يو  اهليدروجيين
 .األغذية

 Growth in Successionعاقب النمو المت 4.2.6

 تستخدم نأ تستطيع الدقيقة حياءاأل Successive growth النمو من النوع هذا يف
 عن املغذيات ههذ من واحد تفضل ولكنها الغذاء يف املتواجدة املغذيات من كثرأ وأ اثنني

 مبرحلة مفصولة مراحل على منو الكائنات ههذ ظهرفت   حمدود كلبش يوجد يوالذ اآلخر
 مغذية مادة استهالك بواسطة معينة بكترييا تنمو مثال   ,Lag phase اخلمول طور من قصرية
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 املغذيات استخدام بواسطة تنمو للتأقلم قصري مخول طور وبعد غريها عن ياهاإ مفضلة معينة
 Stationaryوالثابت  املتسارع للنمو مرحلة له كوني النمو منحىن مرحلة كل ويف ,خرىاأل

phases & Exponential بكترييا سالالت بعض منو ذلك مثال ,بينهما ما مخول مرحلة مث 
 البكترييا تنمو حيث الطازج اللحم يف جرام لصبغة السالبة والبكترييا كتيكال ال حامض

 جمددا   تنمو مث مخول مرحلة تدخل مث الكربوهيدرات من احملدودة الرتكيزات باستهالك
 .األمينية اأَلمحاض مثل بروتينية الغري النيرتوجينية املركبات باستهالك

 Antagonistic Growth النمو التضادي 5.2.6

 لبعضها الدقيقة حياءاأل Competition منافسة يعين الدقيقة حياءلأل يالتضاد النمو
 بني ما تكون قد املنافسة ,اآلخر منو نعمي معني دقيق كائن منو نأ حبيث النمو يف البعض
 يضاأ يعترب Parasitism التطفل. الدقيقة حياءاأل من الواحد النوع داخل وأ املختلفة األنواع

 من ضيقأ حدود يف حيدث نهإ غري الدقيقة الكائنات بني ما حتدث اليت التضاد عالقات من
 طرق بعدة يتم نأ ميكن والتنافس. الدقيقة األحياء بني وىلاأل األمهية حتتل اليت التنافس عالقة
 :ييل كما

 التنافس على المغذيات أ.

 مما ذاءغال يف متواجدة مغذيات باستهالك الدقيقة األحياء حدأ يقوم احلالةه هذ يف
 الدقيقة األحياء منو معدالت الختالف هذا ويغزى خرىأ دقيقة كائنات منو تثبيط ىلإ يدؤ ي
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 بكترييا تواجد من الرغم على نهإ ذلك مثال ,ييضاأل نشاطها يف الختالفات وأ
Staphylococcus aureus لسموم وجود أي سجلي   مل نهأ إال املصنع غري املفروم اللحم يف 

 مثل اللحم يف خرىأ بكترييا لوجود نظرا   اللحم يف البكترييا ههذ
Pseudomonas - Morxella - Acinetobacter ترييابك من ربأك منو معدل هلا واليت 

S. aureus. 

 يخفض قيمة األس الهيدروجينب. 

 األس قيمة خبفض كتيكالال  حامض بكترييا مثل الدقيقة األحياء بعض تقوم
 واملخلالت السجق يف احلال هو كما الالكتيك حامض إنتاج نتيجة منوها ثناءأ اهليدروجيين

 بكترييا منو قبل سائدة نتكو  واليت جرام لصبغة السالبة العصوية البكترييا لتثبيط ييؤد مما
 .كتيكالال  حامض

 Antimicrobial substances الدقيقة لألحياء مضادة مواد إنتاج .ج

 دقيقة أحياء نمول مضاد نشاط هلا يضيةأ نواتج تنتج الدقيقة حياءاأل من الكثري
 واإليثانول CO2 مثل بسيط يكيميائ تركيب ذات تكون قد النواتج ههذ ,خرىأ
( الالكتيك محض - الربوبيونيك محض - اخلليك محض) العضوية واألمحاض البريوكسيداتو 

 مفسدة دقيقة أحياء عدة على مثبط تأثري وهلا الدقيقة األحياء من خمتلفة واعأن تنتجها واليت
 مثل ىخر أ دقيقة حياءأ منو تثبط واليت للنمو مضادات تنتج الدقيقة األحياء بعض ,لألغذية

 جزيئات عن عبارة ووه األغذية جمال يف تطبيقات له يوالذ Bacteriocins بكرتيوسنيال
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 النوع لنفس لسالالت مثبطة وهى الربوتني وأ Polypeptides الببتيد عديد من تتكون كبرية
 مركبات همأو  Closely related species قريبة عالقة تربطها ألنواع تابعة لسالالت وأ

 بكترييا تنتجه واألخري Colicins كوليسنيال مركبو  Nisin النيسني مركب البكترييوسني
E.coli. منو تثبط وبذلك الفطريات خاليا جلدر حمَللة إنزميات نتاجإ تستطيع اخلمائر بعض 

 حياءاأل منو يف للتحكم غذيةاأل جمال يف باهتمام ناآل ىظحت التضاد ظاهرة. الفطريات
 .غذيةلأل واملفسدة نسانلإل املمرضة الدقيقة

 Parasites طفيليان يوجد هنإف Parasitism الدقيقة األحياء بني طفلالت عالقة ماأ
 Bacteriophages بكترييوفاج تسمى اليت البكترييا فريوسات ومها البكترييا على يتطفالن

 يكون البكتريية الفريوسات بعض Bdellovibrio يالبكتري  واجلنس (البكترييا ملتهمات)
 اجلنس ,البكترييا من خمتلفة جناسأ يضم قد وأ يةالبكتري  األنواع من معني عدد عائلها
 احلجم صغرية جرام لصبغة سالبة الشكل حلزونية بكترييا عن عبارة Bdellovibrio يالبكتري 

 حتلل واحد بسوط متحركة ميكروميرت  0.25 - 0.4 وعرضها ميكروميرت 0.8 – 12 طوهلا يبلغ
 فرتة يف ولكن يالبكتري  النمو وسط يف شفافة منطقة يوه (Plaque) لوحية يوتعط البكترييا

( ساعة 12 - 24) البكترييوفاج من( التحضني من يامأ 6 إىل تصل وقد يوم من) طولأ
 حمدودة تطبيقية يةات أمهذ ال تزال البكتريية اخللية حتلل اليت املتطفالت ههذ بواسطة التضاد

(BANWART 1989 ; RAY, 2004; ADAMS & MOSS, 2008). 

  



 الفصل السابع

 التجرثم في الكائنات الدقيقة

Microbial sporulation 
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بعض  أوغذية سواء كانت فطريات أو مخائر الكائنات الدقيقة اهلامة يف جمال األ
يف اخلمائر واألعفان التجرمث يرتبط بالتكاثر  ,بكترييا هلا القدرة على تكوين اجلراثيمأنواع ال

 الظروف الغري مناسبة.بينما التجرمث يف البكترييا يعد أحد وسائل النجاة من 

بينما يف  ا  جنسي أو ال عفان ميكن أن يكون جنسيا  أيضا التجرمث يف اخلمائر واأل
 ,القاسية للنمويعطي للخلية فرصة لالحتفاظ باحليوية حتت الظروف  ا  البكترييا تفاضلي

غذية حيث إهنا تقاوم العديد من العمليات اجلراثيم البكتريية هلا أمهية كبرية يف جمال األ
غذية بينما جراثيم الفطريات واخلمائر أقل مقاومة لتلك املستخدمة يف تصنيع وحفظ األ

)الثالث( عفان قد مت التعرض له يف الفصل وحيث أن التجرمث يف الفطريات واأل ,العمليات
 ناقشة التجرمث يف البكترييا فقط.نه سيتم يف هذا الفصل مإمن هذا الكتاب ف

 التجرثم في البكتيريا 1.7

نواع البكترييا املوجبة لصبغة أخاصية القدرة على تكوين اجلراثيم تتميز هبا القليل من 
  Sporolactobacillusو Clostridium  و Alicyclobacillus و Bacillus :يجرام وه

 هومن بني هذ Desulfotomaculumنواع البكترييا السالبة جلرام أو  Sporosarcina و
 Alicyclobacillus و Clostridium و Bacillus تعترب األجناس أعالهذكورة األجناس امل

الغذاء  ذا تواجدت يفإا أهنجمال األغذية حيث  مهية كبرية يفأذات  Desulfotomaculum و
وخبالف جراثيم الفطريات واخلمائر تنتج  ,نسانممرضة لإل أوما مفسدة لألغذية إتكون 

قد اخللية جرثومة واحدة فقط  يوتعط endosporesداخل اخلاليا(  (البكترييا جراثيم داخلية
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توجد  ,للماء ا  كاره  حنة سالبة وسطحا  شوحتمل اجلرثومة  ,و طرف اخلليةأوسط  تكون يف
 ,)خاملة( وتبقى على هذه احلالة ملدة تصل لسنني عديدة dormantساكنة  اجلراثيم يف حالة

 ة  تتأثر هبا عاد واليت ةبأن هلا القدرة على حتمل املعامالت الفيزيائية والكيميائي, يمثاوتتميز اجلر 
 .اخلاليا اخلضرية

 تركيب الجرثومة 1.1.7

اجلرثومية من الداخل إىل (. الرتكيبات 1.7الشكل رقم )موضح يف تركيب اجلرثومة 
 اخلارج:

ومحض  RNA و DNAمحاض النووية على املكونات اخللوية مثل األ يوحيتو  :Core اللب أ.
نزميات والكاتيونات ثنائية التكافؤ وكمية واإلdipicolinic acid (DPN ) نيكيبوكول يالدا

 – Chromatinشبيه الربوتني  يكون مغطى بالكروماتني ياحلمض النوو  ,قليلة جدا  من املاء

like protein الـ  يحيم يوالذDNA .من تأثري احلرارة واألشعة الفوق بنفسجية 

 .يحييط بالغشاء السيتوبالزم يوالذ germ cell wallجدار اخللية اجلرثومية  ب.

 طبقة حتيط جبدار اخللية تتكون من الببتيدات يوه Cortexطبقة القشرة  .ج
peptides  واجلالكنglycan. 

للجرثومة مث األغلفة اجلرثومية خارج القشرة والغشاء وتتكون من طبقات  يالغشاء اخلارج د.
 اجلرثومة القدرة على التحمل. يتعط اليت يمن الربوتني وه
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 وهو Exosporiumهلا تركيب يسمى اكسوسبورمي من البكترييا  جراثيم بعض األنواع ه.
 استبعادطبقة رقيقة خارج غالف اجلرثومة تعمل على  يتكون منالغالف اخلارجي للجرثومة و 

 Outgrowthنبات والنمو ثناء اإلوأنبات. نزميات اإلإعلى  ين حتتو أاملواد السامة كما ميكن 
 ثناء خروج اخللية اخلضرية. أغلفة اجلرثومة أغشية و أتزال و تتحلل طبقة القشرة 

 Spore formationتكوين الجراثيم  2.1.7

بتغري الظروف البيئية  ةكون مرتبطتىل جراثيم إالتحول من اخلاليا اخلضرية عملية 
درجات احلرارة  تغري يف أو ىل ظروف غري مناسبة مثل نقص املكونات الغذائيةإللبكترييا 

 .األس اهليدروجيين املثلى وتغري يف

ات نعدة جيكم بواسطة ىل التجرمث حيُ إالبسيط  يالثنائ االنقسامالتحول من دورة 
حيث  DNA ياحلمض النوو  استنساخو أوتبدأ عملية التجرمث فقط عند هناية عملية تكرار 

وتتم عملية التجرمث  ,البسيط يالثنائ االنقسامو أملسار التجرمث  هذا كانت تتجإ تقرر اخللية ما
 :يه( و 2.7موضحة يف شكل )عدة خطوات  يف

لكروموزوم ل استطالةحتدث مث  DNA يوتكاثف للحامض النوو  استنساخهناء عملية إ .أ
Chromosome  .بطول اخللية 

اخللية  حد طريفأحد القسمني إىل أ هىل قسمني ويتجإ DNA يينقسم احلامض النوو  ب.
 و غشاء  أ ا  ز هناية اخللية ويتكون حاج حد طريفألغشاء اخللية بالقرب من  انبعاجا  وحيدث 
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 املتواجد عند طرف اخللية. DNAحييط بالـ  مستقال   يا  بالزم

حاطة كاملة إمنها  النمو وميتد ليحيط باجلزء الطريف للخلية يف ييستمر الغشاء البالزم .ج
بإفراز جدار إىل اخلارج فيصبح للجرثومة جداران حيصران بينهما  يويقوم كل غشاء بالزم

 .Peptidoglycanتتكون من مادة  واليت Cortexطبقة تعرف بالقشرة 

وهذا احلمض  DPNبوكولنيك  ييونات الكالسيوم املوجبة وختليق محض الداأتراكم  د.
عن مقاومة  مسؤولن يكون أكما ميكن   DNA يعن ثبات احلمض النوو  مسؤولنه أيعتقد 

إىل إزالة املاء من اخللية وحيدث  يم من اخلارج يؤدو يونات الكالسيأدخول  ,اجلرثومة للحرارة
 يللربوتوبالست وتصبح اخللية أكثر مقاومة للحرارة وتتكون طبقة من الربوتني تلجفاف 

 .Exosporiumتسمى  إضافيةون طبقة ك  تبعض اجلراثيم  ,طبقة القشرة

 جلدار اخللية مث تنطلق اجلرثومة للخارج. ينزميإحيدث حتلل  ه.

 خصائص الجراثيم 3.1.7

 من أهم خصائص اجلراثيم:

ىل خلية إن تتحول أن تبقى ساكنة لسنوات عديدة وميكنها أوميكنها  ا  أيضيغري نشطة  .أ
 كل جرثومة خلية واحدة فقط.  يخضرية عند زوال الظروف الغري مناسبة للنمو وتعط

القدرة على كسر الضوء وعلى مقاومة الظروف البيئية مقارنة  اجلراثيم حية وساكنة وهلا ب.
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الية وبعض األشعة ذات املوجات القصرية وكذلك تقاوم احلرارة الع يباخلاليا اخلضرية فه
 يىل قلة حمتواها املائإمقاومة اجلراثيم للحرارة ترجع  ,ميائية السامة واجلفافياوم املواد الكقت

كما هو ا   صورة مرتبطة بالربوتينات الغروية وليس حر  ن املاء املوجود هبا يكون يفأوكذلك إىل 
الكالسيوم حلمض ىل وجود ملح إيضا أاملقاومة  هعزى هذاخلاليا اخلضرية كما تُ  احلال يف

 بيكولونيك. يالدا

 يمن السيستني مقارنة باخلاليا اخلضرية وهو ضرور  على تركيز عايل ياجلراثيم حتتو  .ج
 حلماية اجلرثومة من املؤثرات اخلارجية. ياجلرثوم فلتخليق الغال

نزمي إ Aldolaseلدوليز نزمي األإجرثومية مثل  إنزميات ياجلراثيم لتعط يف اإلنزمياتتتحور  د.
من اخلاليا ستخلص على من املأمن اجلراثيم له مقاومة للحرارة ستخلص لدوليز املاأل

نزميات ترتبط باملكونات اجلرثومية حبيث يصعب عزهلا والتعرف على ن اإلأووجد  ,اخلضرية
 .اجلراثيم نات يفيأنواع من الربوت

 لى خاليا خضريةتحول الجراثيم إ 4.1.7

تزول حالة السكون حيث تنشط وتدخل للنمو عند تعرض اجلراثيم لظروف مناسبة 
 اجلراثيم املتضررة ,عدة تفاعالت حيوية تشمل التنشيط واإلنبات والنمو يفاجلرثومة 

Injured spores  ن تنشطأحتتاج إلصالح الضرر قبل. 

تستعيد نشاطها وتسمى فائقة السكون  يهناك بعض اجلراثيم حتتاج مدة طويلة ك
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super dormant spores من األجناس  ة  حيث تكون عادBacillus وClostridium  , وقد
كشف بسهولة ن تُ أميكن  اجلراثيم ال هن هذأاألغذية بسبب  مشكلة يف عاألنوا ه تسبب هذ

 ذا كانتأو إحداث املرض للمستهلك أمسحت الظروف تنمو وتسبب فساد األغذية ما إذا و 
 خضرية بعد املرور بعدة مراحل هي:ىل خاليا إتتحول اجلراثيم و  ,لبكترييا ممرضة جراثيم

 Activationالتنشيط  1.4.1.7

دون ما ن تنشط بواسطة عدة طرق مثل استخدام معامالت حرارية أاجلراثيم ميكن 
 ساعة( 2ملدة  oم 65و على أملدة ساعة  oم 60حرارة  )تسخني على درجة sublethalت و امل
ستخدام درجات قصوى ا وأ واختزالمع عوامل أكسدة  ستخدام الضغط العايلوا التشعيعو 

رع من عملية التنشيط بواسطة زيادة نفاذية س  املعامالت تُ  هكل هذ  ,من األس اهليدروجيين
ن تعود اجلرثومة حلالة أميكن  أيتركيبات اجلرثومة لعوامل التنشيط. وعملية التنشيط عكسية 

 خرى إذا كانت الظروف غري مناسبة.أالسكون مرة 

 Germinationاإلنبات  2.4.1.7

ن تبدأ عملية أنبات ومبجرد ثناء عملية اإلأحتدث عدة تغريات تركيبية ووظيفية 
ونات أيفراز وإ التغريات الرتكيبية تشمل ترطيب اللب ,مرحلة السكون هنائيا   يتنتهاإلنبات 

ابليتها للصبغ قوفقد خاصية املقاومة وزيادة  DPNالدبلوكولنيك ومحض  +Ca2الكالسيوم 
يضي ما التغريات الوظيفية فتشمل بدء النشاط األأ ,الوزن اجلاف لبسيطة ونقص يفابالطرق 
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 نزميات احملللة لطبقة القشرة اإل proteases نزميات معينة من الربوتييزإنشاط و 
cortex-lytic enzymes  الناجتة من حتلل القشرة.نطالق املركبات او 

 وبارتفاعدرجة احلرارة  وبارتفاع األس اهليدروجيين باخنفاضنبات تبدأ عملية اإل
مينية محاض األوبوجود املغذيات مثل األ lysozyme نزمي الاليسوزاميإبو  الضغط

 خرى.أوالكربوهيدرات وعدة عوامل 

 Outgrowthالنمو  3.4.1.7

 ياجلرثومة وعمليات ختليق حيو  ضرر يف يعمليات اإلصالح أل أثناء النمودث وحت
اجلرثومة نتيجة  يف انتفاخدث حياملرحلة  ههذ يف ,ن حتدث عملية النموألبعض املواد قبل 

وللربوتني ومواد الغشاء  RNA يحيدث ختليق للحمض النوو و ستهالك املغذيات االرتطيب و 
 يستنساخ للحمض النوو اة واستطالة للخلية و ل لألغلفوجدار اخللية كما حيدث حتل   ياخللو 

DNA, واحلرارة املرغوبة تواجد املغذيات واألس اهليدروجيين هيتشجع ذلك  العوامل اليت, 
عملية النمو خترج اخلاليا اخلضرية من اجلراثيم وتدخل دورة التكاثر بواسطة وعند هناية 

 البسيط. يالثنائ االنقسام
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 : للجرثومة المختلفة التركيبات يوضح البكتيرية الجرثومة يف لقطاع يتخطيط رسم :(1.7) شكل

 Outer membraneيالخارج اءشالغ Coat (3) الغالف Exosporium (2) للجرثومة يالخارج الغالف( 1)
 Core اللب germ cell wall (6) الجرثومة جدار Cortex (5) القشرة (4)

 Ray (2004)المصدر: عن 
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 غذيةهمية الجراثيم في األأ 2.7

غذية حلرماهنا اجلراثيم الفطرية حساسة للحرارة ميكن أن مُينع منوها بواسطة تغليف األ
غذية عن طريق يت لألأغذية مصدرها الرتبة وتمعظم اجلراثيم البكتريية يف األ ,األكسجنيمن 

غذية بواسطة سلسلة صناعة الغذاء مثل مكونات الغذاء أو تكون ملتصقة على معدات األ
ملقاومة اجلراثيم للحرارة فقد أُعطيت أمهية  ا  ونظر  ,تكون متواجدة على أسطح اجلراثيمزوائد 

غذية حيث أن الظروف اليت تنبت عليها اجلراثيم البكتريية خاصة يف جمال تصنيع وسالمة األ
ن إذا توافرت هذه الظروف يف الغذاء فإهي نفس الظروف املناسبة للتكاثر اخلضري ولذلك 

 سادا  للغذاء أو تسمما  لإلنسان.نبات وتنمو وتسبب فإث هلا اجلراثيم حيد

  Clostridium  و Bacillusالعديد من األنواع التابعة لألجناس 
و ممرضة أا تكون مفسدة لألغذية أهنباألغذية من حيث  ارتباطهلا  Desulfotomaculum و

 األغذية بعدة وسائل منها: بد من مكافحتها يفنسان ولذلك أللإل

ن يسمح هلا بالنشاط واإلنبات والنمو وذلك باستخدام ضغط منخفض مث قتلها أ أ.
 .و املضادات امليكروبيةأخرى مثل احلرارة أمعامالت  باستخدام

حرارية عالية إلجناز التعقيم  ق معاملةيتطبجيب ضة احلموضة فنخملاغذية معلبات األ يف ب.
 نسان.ملمرضة لإلسدة لألغذية وافيقتل اجلراثيم امل يالذ يالتجار 

اللحوم املعاملة(  يفستخدم النيرتيت )ن يُ أنبات اجلراثيم وحسب نوع الغذاء ميكن إملنع  .ج
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 من امللح. و استخدام الرتكيز العايلأ يو خفض النشاط املائأ ينيو خفض األس اهليدروجأ

و أ oم 90ولكن مصحوب بدرجة حرارة عالية  يكن استخدام الضغط اهليدروستاتيكمي .د
اجلراثيم املمرضة  ( للقضاء علىMPa) لاميجا باسك 700ىل إيصل  كثر وضغط عايلأ

 .(PRESCOTT et al, 1999; RAY, 2004) واملفسدة لألغذية

  



 الفصل الثامن

 العوامل المهمة في الفساد الميكروبي لألغذية
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 Microbial spoilage of foods الفساد الميكروبي في األغذية 1.8

ري يطرأ على املادة الغذائية وحيوهلا إىل مادة غري مقبولة هو أي تغ   Spoilageالفساد 
املختلفة لألغذية هي تغريات يف ألنواع ا فسادبعض املؤشرات املرتبطة ب املستهلك. بواسطة

 ئلتراكم الغازات أو تكوين رغوة أو جتمع ساو تكوين مادة لزجة و  اللون والرائحة والقوام
حياء أغري إنه يف حاالت أخرى يصعب الكشف عن هذه التغريات إذا تواجدت  ,)تنضيح(

 .دقيقة ممرضة أو يف حالة حدوث فقد يف القيمة الغذائية

يف ظل نه أال الطبيعة إ الدقيقة يفحياء العديد من أنواع األ وجودعلى الرغم من 
تشمل  هذه األنواع ,من امليكروبات وي الغذاء بصفة عامة أنواع قليلةأالظروف الطبيعية ي

 وجودة بصورة ببيعية يف األغذية ااخام وتلك ال ي تدخل من مصادر خارجيةامليكروبات امل
 .االستهالكنتا  حى من وقت اإلاء الغذهلا تعرض وال ي قد ي

يف  )األعداد النسبية لنوع معني من األحياء الدقيقة املوجود بصورة أولية )بدون منو
إذا حدث النمو فإن و  ,الداخلية وااخارجية ال ي يتعرض هلا الغذاء الغذاء تعتمد على الظروف

 الغذاء املتواجد عليها الةتوفر احلتلك ال ي تكون  predominant typesالسائدة األنواع 
 هلا. النمو األمثلظروف 

حتت ظروف صحية مالئمة عادًة ما حتتوي على أحياء دقيقة أقل  ةإن األغذية املنتج
وبالتايل منو بعض أنواع امليكروبات  ,بكثري عن تلك األغذية ال ي لوحظ عليها الفساد
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لوصول إىل مستوى الفساد من ان األحياء الدقيقة باإلضافة إىل تلك املوجودة مسبقًا ُتمك  
وهناك العديد من العوامل ال ي حتدد أي األنواع سوف تتكاثر بسرعة كبرية نسبياً  ,امللحوظ

باإلضافة إىل أنواع األحياء الدقيقة ُتتلك , والسائدفسد لتصبح حني ذاك الكائن الدقيق امل
مهمًا يف حتديد ميكروب الفساد  العوامل الداخلية وااخارجية( دوراً  أنواع وبيئة األغذية )سواءً 

 السائد يف الغذاء.

لعدة أسباب قد تكون أسباب داخلية أو خارجية غذية حيدث ألفساد امليكرويب لال
يف هذا الفصل سنتناول األحياء  ,أي أسباب مرتبطة بالغذاء نفسه أو من مصدر خارجي

ومبا أن هذه اجملاميع الغذائية تتشابه  ,الدقيقة السائدة املرتبطة بتلف اجملاميع الغذائية املختلفة
, املرتبطة بتلفها عادًة ما تكون متشاهبة يف حمتواها الغذائي والبيئة فإن أنواع األحياء الدقيقة

 وسيتم يف الفصول التالية التعرض للفساد امليكرويب لعدة أنواع من اجملموعات الغذائية.

 يةالعوامل المهمة في الفساد الميكروبي لألغذ 2.8

يف الغذاء أو نتيجة لتحرر اإلنزميات  امليكروبات نتيجة لنمويكون  األغذيةفساد 
الفساد بالنمو البكتريي حيدث حتلل ااخاليا يف البيئة الغذائية. بعد موت و ااخارجية والداخلية 

يف غياب ااخاليا  ةأو ااخارجي ةالداخليباإلنزميات أسرع بكثري من التلف اإلنزميي ااخلوي سواء 
 تستخدم برق خمتلفة حلفظ معايري القبول لألغذية بني اإلنتا  األويل و  ,حليةيكروبية اامل

تقليل أعداد ىل إهتدف وال ي  ( والناتج النهائيات)مثل حصاد األغذية النباتية وذبح احليوان
الدقيقة ال ي تنمو  وبالرغم من ذلك فإنه ما زال هنالك العديد من األحياء ,امليكروبات ومنوها
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من املهم فهم العوامل و  ,األغذية والذي يكون عاليًا يف بعض األغذية سادوتتكاثر وتسبب ف
الة وذلك للتعرف على أسباب حدوثه ولتطوير السبل الفع  غذية ألل امليكرويب سادفالاملتعلقة ب

جيب أن تتم هناك تغريات متعددة  جل حدوث الفساد امليكرويب لألغذيةأمن , للتحكم فيه
 :يف شكل تسلسلي حيث

د أو أكثر من مصادر تلوث جيب أن تصل األحياء الدقيقة إىل الغذاء من مصدر واح أ.
 الغذاء.

جهد األكسدة واالختزال و  النشاط املائيو  يضا بيئة الغذاء من ناحية األس اهليدروجيينأ ب.
أكثر من تلك األحياء الدقيقة العوامل املثبطة جيب أن تكون مالئمة لنمو نوع أو و  املغذيات

 للغذاء. امللوثة

حياء من األجيب أن يكون الغذاء خمًزن عند درجة حرارة تسمح لنوع واحد أو أكثر  .ج
 .بالتكاثرالدقيقة امللوثة للغذاء بالنمو و 

ن الغذاء حتت ظروف تسمح للنمو لفرتة كافية من الزمن لتتكاثر وأخريًا جيب أن خيز   د.
 لتغريات ملحوظة يف الغذاء. يوبية لتصل ألعلى عدد ضروري وتؤداألنواع امليكر 

أن تستطيع البقاء حية  األحياء الدقيقة املرتبطة بالفساد إما ة املعاملة حرارياً غذييف األ
ا وصلت إىل الغذاء بعد عملية التسخني أهن احلرارية )مقاومة للحرارة( أوملة املعا خالل

بواسطة اإلنزميات امليكروبية يف غياب  ألغذية املعاملة حرارياً فساد ا ,)كملوثات بعد املعاملة(
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نزميات املقاومة للحرارة املنتجة بواسطة ااخاليا امليكروبية احلية ميكن أن حيدث بسبب اإل
باإلضافة إىل ذلك حنتا  إىل  ,األحياء الدقيقة املوجودة يف الغذاء قبل عملية املعاملة احلرارية

لفرتة كافية من الزمن لتحدث التفاعالت اإلنزميية مناسبة جة حرارة ختزين األغذية عند در 
 حتدث تغريات ملحوظة على الغذاء. وبالتايل

 فساد األغذية يأهمية األحياء الدقيقة ف 3.8

غذية ويتوقف ذلك على عدة يف فساد األ أساسياً تلعب األحياء الدقيقة دورًا 
 عوامل:

 Microbial Types أنواع الميكروبات 1.3.8

حتتوي عادًة على أنواع متعددة من  صنعةاألغذية النيئة )الغري معاملة حرارياً( وامل
 ساد"العفن", وااخمائر والبكترييا القادرة على التكاثر والتسبب يف حدوث الف الفطريات

مهم يف سبب ومبا أن التكاثر هو  ,(غذيةهنا ال تتكاثر يف األأ)ماعدا الفريوسات حيث 
)فرتة التوالد( تتبعها ااخمائر يف مواقع  الزمن اجليلي قصر بسببو فإن البكترييا  سادحدوث الف

يف األغذية ال ي  وعلى كل حال ,السريع لألغذية سادمتقدمة على الفطريات يف التسبب بالف
ثلى لنمو البكترييا وااخمائر واأل

م
ال ي ختزن نسبيًا لفرتة بويلة من  غذيةال تتوافر فيها الظروف امل

والنقانق اجلافة املخمرة والفواكه وااخضروات احلامضة يكون  الصلبمثل ااخبز واجلنب  زمنال
إن التطور يف التطبيقات ااخاصة بالتعبئة  ,بواسطة الفطريات أكثر شيوعاً  سادفيها الف
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إىل التقليل كثرياً من تلف الغذاء الناتج من الفطريات وإىل حد  ىالالهوائية لألغذية مؤخراً أد
 ,االختياريةاخمائر ولكن احلال ليس كذلك مع البكترييا الالهوائية والالهوائية من ا معني

خاصة السريع منها  لذلك ضمن اجملموعات امليكروبية الثالث أعلى نسب حلدوث الفساد
 هي تلك ال ي تسببها البكترييا تتبعها ااخمائر مث الفطريات. يف األغذية املعاملة حرارياً 

 Microbial Numbers الميكروبيلعدد ا 2.3.8

ة واملصحوب بتكوين يإلحداث تغريات ملحوظة على اللون والرائحة والقوام لألغذ
السوائل جيب أن تتكاثر األحياء الدقيقة )البكترييا وااخمائر  مادة لزجة أو تراكم للغازات أو

 ,امللحوظ" ستوى الفسادمبشار إليها "غالبًا يم  بشكل رئيسي( وتصل إىل مستويات معينة
“Spoilage detection level” مع تنوع األغذية واألحياء مستوى الفساد  وبالرغم من تنوع

يف  2مل أو سم خلية/جم أو / 107البكترييا وااخمائر حتتا  للنمو وأن تصل لـ  فإن الدقيقة
 مستوىو  وأنواع امليكروبات ساداعتمادًا على ببيعة الفو  ,ليحدث الفساد امللحوظالغذاء 

 .2خلية/جم أو /مل أو سم 108إىل  106امللحوظ ميتد من  سادالف

والربوكسيد "فوق أكسيد  الفساد املرتبط بتكون كربيتيد اهليدروجني وبعض األمينات
منخفض بينما تكوين محض الالكتيك  ميكن مالحظته حبمل ميكرويب H2O2 اهليدروجني"

تكون مادة لزجة مرتبط برتاكم ااخاليا امليكروبية  ,يالحظ يف حالة محل ميكرويب عايل
 لغذاء ما. 2خلية/جم أو /مل أو سم 108 ≤عامة عند  ويالحظ ذلك
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 عايل نسبيًا من البكترييا املسببة للفساد  ويلأ األغذية احملتوية على محل ميكرويب
و فرتة توالد أ)أو ااخمائر( ومت ختزينها حتت ظروف مناسبة حمفزة للنمو السريع )زمن جيلي 

( سوف تفسد أسرع بكثري من األغذية احملتوية على محل germination time :أقصر
وصل إىل  ن العدد امليكرويبأ( يوضح 1.8) الشكلمنخفض وهلا فرتة توالد أبول.  ميكرويب

 وىل األ احلمل امليكرويب ارتفاعأيام يف حالة  7مستوى الفساد امللحوظ خالل 
 يومًا مع محل ميكرويب 20 ىل الفساد امللحوظ حنتا  إىلإوللوصول  ,/جم(105×  5)

زن املنتج الذي العموم عندما خيم  ويف ,م˚12/جم( خالل التخزين عند 102× 5منخفض )
يومًا ليصل  55م فإن الفساد البكتريي سيحتا  ˚4منخفض عند  حيتوي على محل ميكرويب

للغذاء جيب احلرص على خفض احلمل  مستوى الفساد امللحوظ. ولتقليل الفساد امليكرويب
 سببة للفساد خالل عملية التخزين.ألحياء الدقيقة املكاثر افرتة تبالة إله و  ويلاأل امليكرويب

 األغذية املتخمرة بصفة عامة حتتوي على أعداد كبرية من األحياء الدقيقة 
بالرغم من ذلك وحتت الظروف الطبيعية تكون هذه امليكروبات  ,خلية/جم أو /مل( 8-910)

مثل تكوين مادة لزجة ونكهة   غذيةفساد هذه األ ,غذية فاسدةأتعترب ال من األنواًع املرغوبة و 
أنواع مثل كريهة يف جبنة القريش ميكن أن حيدث بسبب منو بكترييا غري مرغوب فيها 

Alcaligenes و Pseudomonas. 
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 لتخزين على صالحية المنتج المبرد( تأثير مستويات البكتيريا األولية ودرجات حرارة ا1.8الشكل )

 RAY, 2004المصدر: 

 Predominant Microorganisms ألحياء الدقيقة السائدةا 4.8

األغذية الغري معقمة والغري فاسدة عادة ما حتتوي على أنواع عديدة من األحياء 
مثل البكترييا وااخمائر والفطريات )كذلك الفريوسات( من أجناس خمتلفة وحى أكثر الدقيقة 

لكل نوع ميكن أن خيتلف  إن مستوى العدد امليكرويب ,من ساللة واحدة من نفس النوع
جد أنه حيتوي على نوع واحد سائد أو وعندما يفسد الغذاء وم  ,نواع األخرىاألبشدة عن 

 ,من البداية بأعداد كبرية يف املنتج الطاز  أو الغري فاسد د أصالً تواجيرمبا مل  ذياثنني وال
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ما هي فقط امليكروبات  األنواع املختلفة املتواجدة منذ البداية والقادرة على النمو يف غذاء  
تزداد أعدادها وبسرعة مسببة بذلك حيث قصري حتت ظروف التخزين  يُتتلك زمن جيل ال ي

عداد أ( وجد أهنا حتتوي 6.0 )أسها اهليدروجيين يف دراسة عينة من حلم البقر ,الفساد
  Pseudomonas spp 1%خلية بكتريية/جم ونسبة كل من  103ولية أميكروبية 

 Brochothrix thermosphacta 13% و Morexella 11% و Acinetobacter و
 Enterobacteriaceae و Staphylococcus و Micrococcus) أخرىميكروبات و 

 يوم 12م ملدة ˚2. وبعد عملية ختزين هوائية عند %75 (وإخلوبكترييا محض اللبنيك ... 
 Pseudomonas sppخلية/جم مع نسبة لكل من  107×  6 وصلت األعداد امليكروبية إىل

و عند العديد من األنواع البكتريية املتواجدة يف البداية ميكنها النم %1 وكل الباقي عند 99%
قصر وبالتايل وبالرغم أ يُتتلك زمن جيل Pseudomonas sppظروف ختزين اللحم ولكن .

يومًا أصبحت هي  12يف البداية من إمجايل العدد امليكرويب وبعد  %1 من أهنا مثلت فقط
ة بالتفريغ( ح ي أم )مثل تلك املعب˚2(. واذا خز نت نفس العينة الهوائيًا عند %99السائدة )

ن البكترييا السائدة هنا واألكثر ترجيحًا هي إما إ/جم ف107يصل العدد البكتريي إىل 
Lactobacillus  أوLeuconostoc ن ظروف االثنني معًا وذلك أل الالهوائية االختيارية أو
 النمو مناسبة هلا.

ثلى للنمو وف املعند الظر  ع امليكروبية حىلألنوا  يمن املهم معرفة أن الزمن اجليل
أيضًا وحتت نفس الظروف  ,ييكون أبول بكثري يف الغذاء عنه يف بيئة املرق املغذى املعمل

 مليكروباتامليكروب يف الوسط احملتوي على خليط من ا ومنوالتخزينية سلوك 
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mixed population وبسبب ذلك األنواع  ,ميكن أن خيتلف بشدة يف الغذاء عنه يف املرق
املرق  بيئة غذائية ختتلف عن تلك السائدة يف ب منو امليكروبات املختلطة يفالسائدة بسب

 .حتت نقس الظروف

 فساد األغذيةل ةسببالمأنواع البكتيريا  5.8

قدرة  ,حى اآلن القليل فقط من أجناس البكترييا مت ربطها بفساد أغلب األغذية
خصائص و  ااخصائص البكترييةعتمد على تاألغذية  األحياء الدقيقة على إحداث الفساد يف

األغذية وظروف التخزين. تأثريات بعض هذه العوامل على حتديد البكترييا املفسدة السائدة 
 األحياء الدقيقة املمرضة.تضمني يف األغذية سيتم مناقشتها هنا بإجياز مع عدم 

 Psychrophilic Bacteria البكتيريا المحبة للبرودة 1.5.8

و/ أو  oم 5البكترييا احملبة للربودة تشتمل على أنواع البكترييا القادرة على النمو عند 
وحى عند درجات حرارة أعلى. العديد  oم 25إىل  10أقل ولكنها تتكاثر بسرعة كبرية عند 
ن هلا أويعتقد البعض  ( وداخل الثالجاتchilling: من األغذية ختزن فوق الثلج )تربيد

من املمكن أن تتعرض هذه األغذية لدرجة حرارة  ,يومًا أو أكثر( 50ويل )مدى صالحية ب
أو أكثر. البكترييا احملبة للربودة )وكذلك العديد من ااخمائر والفطريات تعترب  oم 10تصل إىل 

 األغذية. إفسادحمبة للربودة( تستطيع 

بة للربودة ستكون وإذا مت ختزين األغذية حتت الظروف اهلوائية فالبكترييا اهلوائية احمل
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يف أيضا أما يف األغذية ال ي خز نت حتت ظروف الهوائية ) ,هي البكترييا املفسدة السائدة
( فإن البكترييا الالهوائية interior of a prepared food: داخل األغذية اجملهزة مسبقاً 

حرارية منخفضة ومل وإذا عمر ضت األغذية ملعاملة , ختيارية هي ال ي ستسوداال الالهوائيةو 
تتعرض لتلوث بعد ذلك خالل التخزين عند درجة حرارة منخفضة فإن البكترييا املقاومة 

 للحرارة احملبة للربودة سوف تتسبب يف فسادها.

 Psychrophilic Aerobicالبكتيريا الهوائية المحبة للبرودة المفسدة لألغذية أ. 

 األخرى Pseudomonas وأنواع الـ P. fragi و Pseudomonas fluorescenasوتشمل: 
)بعض أنواع الفطريات وااخمائر  ,Flavobacterium و Moraxella و Acinetobacter و

 تشملها هذه اجملموعة(.

 لألغذيةالمحبة للبرودة المفسدة  االختياريةبعض البكتيريا الالهوائية ب. 

Psychrophilic Facultative Anaerobic 

 وتشمل:

Brochothrix thermosphacta و Lactobacillus viridescens  
 Leuconostoc و .unidentified Lactobacillus spp و .L. sake L. curvatus و

carnosum وL.gelidum. و L mesenteroides و unidentified Leuconostoc spp .
 .Enterobacter spp و  .Alcaligenes sppو .Enterococcus spp بعض أنواع
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  Proteus spp و Hafniaبعض أنواع و  serratia liquifaciensو
للقليل من ( وبعض ااخمائر احملبة Altermonas)سابقًا   Shewanella putrefaciens  و

 .كسجنياأل

  بعض البكتيريا المحبة للبرودة والمقاومة للحرارة. ج

Thermoduric Psychrotrophs 

  Bacillus coagulansختيارية مثل جراثيم الالهوائيات االوتشمل: 
والالهوائيات مثل: جراثيم  L. viridescensوبعض سالالت  B. megaterium و

Clostridium Laramie و Cl.stertheticum و Cl. algidicarnis و Cl. putrefaciens 
املعاملة احلرارية املنخفضة ومن  اجلراثيم تبقى حية مع ,الغري معروفة Clostridiumالـ  .وأنواع

 .مث تنشط وتنمو بكثافة وتنمو ااخاليا عند درجة حرارة أقل

خالل النقل أو العرض يف  م )مثل:˚5عندما خيزن الغذاء عند درجة حرارة فوق 
واملثلى  ˚م 45و 15املتاجر( بعض امليكروبات احملبة للحرارة املعتدلة )درجة حرارة النمو بني 

ما  البكترييا احملبة للربودة عادةً  م 15إىل  10( ميكنها أيضا النمو. عند ˚م 40إىل  25بني 
 تنمو أسرع بكثري من تلك احملبة للحرارة املعتدلة.

 Thermophilic Bacteria البكتيريا المحبة للحرارة المرتفعة 2.5.8

 ,˚م65و 55بني يكون وأفضل منو  ˚م 90 و 40البكترييا يف هذه اجملموعة تنمو بني 
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 م ملدة بويلة من الزمن ˚60و 50فظ دافئة بني املعاملة باحلرارة املرتفعة حتم  األغذيةبعض 
 Clostridium و Bacillusالسريعة واملطاعم(. جراثيم بعض أنواع  األغذية)مثل حمالت 

املعاملة حراريًا وال ي تنشط عند درجة  األغذيةاحملبة للحرارة املرتفعة ميكن أن تتواجد يف هذه 
باإلضافة إىل ذلك بعض البكترييا النشطة املقاومة  ,حرارة دافئة وتتكاثر لتسبب الفساد

البكترييا احملبة للحرارة  للحرارة تنجو خالل املعاملة احلرارية املنخفضة )مثل عملية البسرتة( أو
 األغذيةاحلرارية ميكنها أيضا النمو يف هذه  ةملاملرتفعة ال ي تصل إىل الغذاء كتلوث بعد املعا

وهذا يشمل: بعض بكترييا محض  ˚م 50درجة احلرارة من  اقرتبتالدافئة خاصة لو 
وكذلك  Streptococcus thermophilusو Pediococus acidilacticiالالكتيك مثل 

ياة وتسبب وال ي ميكنها أن تبقى على قيد احل Clostridiumو Bacillusالـ  بعض أنواع
م مثلما حيدث ˚65 إىل 60ال ي يتم ببخها عند درجات حرارة منخفضة ) لألغذيةالفساد 

 حتفظ دافئة لفرتة بويلة. لبعض اللحوم( أو

 Acid uric Bacteriaالبكتيريا المحبة للحموضة  3.5.8

عند أس هيدروجيين يبلغ  األغذيةالبكترييا ال ي ميكنها النمو بسرعة نسبيًا يف وهي 
  acidophilic aciduric)شار إليها بالبكترييا احملبة للحموضة )يم  أو أقل عادةً  4.6
وتكون عادًة مرتبطة بفساد منتجات األغذية احلامضية مثل: عصائر  ,احملبة للحموضة( )أو

 واملايونيز salad dressings الفواكه واملخلالت والصلصات وصلصات السلطة
mayonnaise بكترييا محض الالكتيك خمتلطة التخمر ,والنقانق املخمرة  
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( وبكترييا محض L. mesenteroides و L. fermentum و L. fructivorans)مثل: 
( مرتبطة مبثل هذا P. acidilactici و Lb. plantarumالالكتيك املتجانسة التخمر )مثل: 

طة بفساد مثل حمبة للحموضة ولذلك تعترب أيضا مرتب يما ااخمائر والفطريات فهأ ,الفساد
 .هذه األغذية

 دور األغذية 6.8

 أنواع األغذية 1.6.8

ختتلف األغذية كثريًا يف قابليتها للفساد بواسطة األحياء الدقيقة وذلك نظراً 
 واالختزالجهد األكسدة و  األس اهليدروجيينو  يف العوامل الداخلية )النشاط املائي الختالفها

 تراكيب احلماية(.و  للميكروباتاملواد املضادة و احملتوى الغذائي و 

أو أس هيدروجيين  (Aw: 0.90)إن األغذية احملتوية على نشاط مائي منخفض 
( تكون أقل تعرضًا للفساد البكتريي عن تلك األغذية ال ي هلا نشاط pH : 5.3منخفض )

(. الفطريات وااخمائر تنمو pH: 6.4)مرتفع أو أس هيدروجيين  Aw = 0.98مائي يصل إىل 
ثالث  مت تقسيمها إىل للفاسدعلى أساس قابلية األغذية و ًا حتت كال الظرفني. جيد

 جمموعات:

 Perishable foodsاألغذية سريعة التلف أ. 

الالزمة مع توفر املغذيات  نسبة عالية من الربوبةتضم هذه اجملموعة أغذية حتتوي و 
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وتتعرض جدًا قصرية مدة حفظ هذا النوع من األغذية ولذلك نشاط األحياء الدقيقة لنمو و 
ااخضر و اللحوم واأللبان واألمساك حدى برق احلفظ املناسبة مثل إللفساد السريع مامل حتفظ ب

 الطازجة. والفاكهة

 Semi perishable foodsبطيئة الفساد أو قليلة التعرض للفساد  األغذية ب.

ث حتتوي على ربوبة أقل وإذا مت حفظها متوسطة القابلية للفساد حي األغذية وهي
بطريقة جيدة تبقى ملدة أبول بدون فساد. وقد يكون هلا قشور جلدية مسيكة للحماية مثل 
التفاح ودرنات البطابس والربتقال وميكن حفظها من عدة أسابيع إىل شهور قليلة بشرط أن 

 يكرويب.تكون خالية من التلف امليكانيكي )اجلروح والتهشم( والتلوث امل

  nonperishable foods Stable or غير سريعة الفساداألغذية . ج

لقلة ذلك يرجع ال إذا مت تداوهلا بطريقة غري سليمة و إال تفسد  ال يوهي األغذية 
األغذية ميكن وهذه  ,ألحياء الدقيقةلنمو ا وغري مناسب وسطًا جافاً مما جيعلها الربوبة هبا 

سنوات مثل الغالل واحلبوب والعدس واحللبة  عدة شهور إىلتصل من ختزينها ملدة بويلة 
 إتباع وسائل التخزين املناسبة.وذلك إذا مت والتمر اجلاف 

 محتوى الغذاء من المغذيات 2.6.8

منو امليكروبات يف األغذية يكون مرتبطًا بأيض بعض الكربوهيدرات واملركبات 
 بروتينية والدهون.وجينية الغري الربوتينية واملركبات النيرت 
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تأثري األنواع الرئيسية من الكربوهيدرات )السكريات املتعددة والسكريات الثالثية 
والسكريات الثنائية والسكريات األحادية والسكريات الكحولية( واملركبات الربوتينية 

ليوريا األمينية وا والببتيدات( واملركبات النيرتوجينية غري الربوتينية )األمحاض )الربوتينات
والكرياتينني وأكسيد ثالثي ميثايل األمني( والدهون )الدهون الثالثية والدهون الفسفورية 

سيتم مناقشتها  امليكرويبعلى النمو واألمحاض الدهنية والستريويدات( املوجودة يف األغذية 
 .هنا بشكل خمتصر

 األغذية املختلفةغذيات يف املاألحياء الدقيقة ختتلف كثريًا يف قدرهتا على أيض 
كل من السيليلوز والالكتوز كمصادر للكربون   استغاللعلى )مثل قدرهتا من عدمها 

وباملثل نفس املغذي )املادة( ميكن  ,والكازين كمصدر للنيرتوجني وأكسدة محض األوليك(
ستغالله عن بريق أحياء دقيقة خمتلفة بواسطة مسارات أيضية خمتلفة للحصول على نواتج ا

خمتلفة )مثل: أيض اجللوكوز بواسطة بكترييا محض الالكتيك املتجانسة وغري املتجانسة  أيضية
التخمر(. نفس املغذي )املادة( ميكن حتليله للحصول على نواتج هنائية خمتلفة حتت ظروف 

)عملي ي التنفس والتخمري على التوايل(. لذلك اجللوكوز يتم حتليله  أيضية هوائية والهوائية
 هوائيًا إلنتا  ثاين أكسيد الكربون واملاء والهوائيًا بواسطة .Micrococcus sppبواسطة 

Lb. acidophilus مخرية  ,لتنتج بشكل رئيسي محض الالكتيكSaccharomyces 

cervisiae ولكنها حتت الظروف  حتلل اجللوكوز هوائيًا إىل ثاين أكسيد الكربون وماء
 وثاين أكسيد الكربون.الالهوائية حتلل اجللوكوز إىل إيثانول 
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حتت ظروف معينة بعض األحياء الدقيقة تستطيع أيضًا ختليق )بناء( مركبات 
 بوليمريية كنواتج هنائية مثل إنتا  الدكسرتان )بوليمر للجلوكوز( بواسطة

L. mesenteroides  خالل حتليلها للسكروز. بعض األحياء الدقيقة تستطيع أيضا إفراز
لتحليل جزيئات املغذيات الكبرية  extracellular enzymes ااخالياإنزميات خار  

 )بوليمريات( يف الغذاء )مثل تكسري النشا بواسطة بعض الفطريات(.

 أخريًا بعض األحياء الدقيقة هلا املقدرة على إنتا  أصباغ خالل منوها يف الغذاء 
ملكونات الذلك أيض  ,ال ي تنتج صبغة صفراء( Micrococcus luteus)مثل بكترييا 

قبوهلا هتا و على جود املادة الغذائية خالل منو األحياء الدقيقة فيها يؤثر سلباً  يف( املغذيات)
هي الناجتة من النمو امليكرويب خمتلفة. بعض هذه التغريات نتيجة تغريات من عدة نواحي 

الرائحة )نتيجة إنتا  نواتج متطايرة( اللون )إنتا  صبغة أو أكسدة املركبات الطبيعية امللونة  
 pectinases نزميات البكتينيزإالقوام )تكسري البكتني بواسطة و كأكسدة مايوغلوبني اللحم( 

احلليب  لألنسجة يف اللحوم بواسطة إنزميات الربوتينيز أو ختثر softeningيف النباتات وتطرية 
تراكم الغازات )نتيجة إنتا  غاز و  proteolytic enzymes بواسطة اإلنزميات احملللة للربوتني

تكوين مادة لزجة )نتيجًة إلنتا  و ثاين أكسيد الكربون أو اهليدروجني أو كربيتيد اهليدروجني( 
اليا امليكروبية الدكسرتان وأنواع خمتلفة من السكريات العديدة ااخارجية أو أعداد كبرية من ااخ

متسببة يف منو مندمج( وتراكم السوائل )جتمع سائل نسيجي يف اللحوم الطازجة واملصنعة 
 لرتاكيب املمسكة جبزيئات املاء(.وذلك نتيجًة تكسري ا
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بعض هذه التغريات حتدث أيضا من تأثري النواتج األيضية على األس اهليدروجيين 
األس  اخنفاضاألحياء الدقيقة يتسبب يف  إنتا  األمحاض العضوية بواسطة ,للغذاء

اهليدروجيين للغذاء وبالتايل تقليل قدرة الغذاء على إمساك جزيئات املاء )مثل منو بعض 
بكترييا محض الالكتيك يف منتجات اللحوم املصنعة منخفضة الدهون وعالية األس 

يف الغذاء ميكن أن ترفع  وباملثل إنتا  مركبات قاعدية بواسطة األحياء الدقيقة ,اهليدروجيين(
قبوله )مثل نزع جمموعة الكربوكسيل من و  تهاهليدروجيين حنو القلوية وتقلل من جود األس

األمحاض األمينية يف بعض منتجات اللحوم املعاملة باحلرارة املنخفضة مع إنتا  األمينات 
الفاتح إىل الوردي  لون املنتج من البين ورفع األس اهليدروجيين حنو القلوية وإحداث تغري يف

 ( يبني بعض النواتج النهائية لأليض امليكرويب1.8اجلدول )و  ,(يف بعض اللحوم املصنعة
النواتج النهائية تتنوع مع ببيعة  ,ساهم يف فساد األغذيةوال ي تاملادة الغذائية  للمغذيات يف
ومن الواضح أن  ,)مثل: التنفس اهلوائي أو التنفس الالهوائي أو التخمر( عملية األيض

 العديد من هذه النواتج األيضية هلا املقدرة على إحداث تغريات مرتبطة بالفساد امليكرويب
 .تكوين مادة لزجة( لألغذية )تغري يف الرائحة أو تراكم للغازات أو

 الغذاءفي مغذيات المن  االستفادة 3.6.8

واملركبات الربوتينية معظم األغذية تقريبًا حتتوي على نسب من الكربوهيدرات 
واملركبات النيرتوجينية غري الربوتينية والدهون املناسبة لالستخدام بواسطة األحياء الدقيقة 

يف ببيعة  االختالفاتخصائص فساد األغذية ختتلف بشكل كبري بسبب  ,خالل منوها
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لغذاء وببيعة وكمية مغذي معني متوفر يف املادة الغذائية ونوع األحياء الدقيقة املوجودة يف ا
األحياء الدقيقة  وبصفة عامة يف إنتا  الطاقة تفضل ,عملية األيض )تنفس أو ختمر(

استخدام سكريات أحادية قابلة لأليض وسكريات ثنائية والكربوهيدرات املعقدة أواًل ومن مث  
نيرتوجينية والببتيدات الصغرية واملركبات ال يليها استخدام املركبات النيرتوجينية الغري بروتينية

الكبرية وأخريًا الدهون. ااخصائص األيضية تعتمد على قدرة سالالت معينة على استخدام  
 من الالكتوز( وتركيز وجودها  االستفادةكربوهيدرات معينة )كقدرهتا من عدمها على 

 )تركيز حمدد أو عايل(.

 أيضا مع أي مغذي تستخدم اجلزيئات الصغرية أواًل قبل اجلزيئات الكبرية
الغذاء على الكربوهيدرات ال ي ميكن أن تتخمر بواسطة األحياء  احتوىإذا  ,)بوليمريات(

وإذا توفرت  ,أول ما يتم هضمها وأيضها الدقيقة امللوِّثة فإهنا سوف تكون عادةً 
الكربوهيدرات القابلة لأليض بكميات كافية فإن املسارات األيضية تبقى ثابتة خالل عملية 

ي حال إذا كانت الكربوهيدرات متوفرة برتاكيز حمدودة وبعد استهالك ألى وع ,النمو السريع
الكربوهيدرات فإن امليكروبات عادة ما تبدأ باستخدام املركبات النيرتوجينية الغري بروتينية 

على سبيل املثال ااخمائر تنمو يف عصري  ,الصغرية واملركبات الربوتينية األخرى والببتيدات
)فركتوز, جلوكوز,  على كميات عالية نسبية من الكربوهيدرات القابلة لأليضاكه احملتوية و الف

)هوائياً( أو الكحول وثاين أكسيد  سكروز( سوف تنتج إما ثاين أكسيد الكربون وماء
 الكربون )الهوائياً(.
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هوائيًا يف اللحوم الطازجة احملتوية على كميات حمدودة  P. fluorescensكذلك منو 
من اجللوكوز سوف يؤدي إىل أيضها يف البداية ومن مث يتم استهالك األمحاض األمينية احلرة 

وإذا تركت تنمو لفرتة بويلة فإهنا سوف تنتج  ,واملركبات النيرتوجينية غري الربوتينية األخرى
لتكسر بروتينات اللحم لينتج ببتيدات  extracellular proteinasesإنزمي الربوتينيز ااخارجي 
قوم بإنتا  إنزمي الليبيز ليحلل تن أقوم بأيضها ومن احملتمل أيضا تصغرية وأمحاضًا أمينية ل

 دهون اللحم ويستخدم بعضاً من األمحاض الدهنية.

توز( حيتوي على كميات كبرية من الكربوهيدرات )الالك ياألغذية مثل احلليب والذ
 استهالكتستطيع استخدام الالكتوز سوف تفضل  ال يوالربوتينات فإن األحياء الدقيقة 

تنتج محض الالكتيك فقط  ال ي L. lactisالالكتوز منتجة محض أو محض وغاز مثل بكترييا 
على  قادرالولكن الكائن الدقيق غري  سوف تنتج محضًا وغاز ال ي Leuconostocوأنواع 

ربوتينية والربوتينية للنمو الالكتوز سوف يستخدم املركبات النيرتوجينية غري من ال االستفادة
ذه البكترييا سوف يكون خمتلف هلالفساد حداث ( ولذلك منط إPseudomonas)أنواع 
 بشدة.

, mixed microbial populationعداد متنوعة من األحياء الدقيقة أيف حالة وجود 
اللحوم  ,القابلة لأليض تؤثر بشكل كبري على منط الفسادفإن وفرة وكمية الكربوهيدرات 

 معرضة للفساد من خالل التحليل امليكرويب مستوى اجللوكوز فيها اخنفاضالطازجة وبسبب 
ربوتينية واملركبات الربوتينية. وبالرغم من ذلك لو أضيفت الللمركبات النيرتوجينية غري 
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, أو السكروز, أو الالكتوز( إىل اللحوم فإن الكربوهيدرات القابلة لأليض )مثل: اجللوكوز
أيض الكربوهيدرات سيكون هو السائد. ولو كانت بكترييا محض الالكتيك متواجدة بشكل 

لتوقف منو العديد من  اببيعي وكانت الظروف البيئية مناسبة فإهنا سوف تنتج محضًا كافي
ربوتينية اللنيرتوجينية غري امليكروبات املوجودة بشكل ببيعي وال ي تفضل أيض املركبات ا

ما يعرف بالتأثري  هذا عادةً  ,البكترييا سالبة اجلرام احملبة للربودة( واملركبات الربوتينية )مثل:
 )الربوتني ال يتم أيضه(. protein-sparing effectاملوفر للربوتني 

 ألغذيةا في الميكروباتالناتجة بفعل (: نواتج األيض النهائية للمغذيات 1.8الجدول )

 RAY, 2004المصدر: 

 Microbial Growth in Succession تعاقب النمو الميكروبي 4.6.8

البيئة الغذائية هي ال ي حتدد أي األنواع امليكروبية  إن العوامل الداخلية وااخارجية أو
الغذاء وتتسبب بالتايل يف حدوث  املوجودة ببيعيًا سوف تتكاثر بسرعة لتصبح السائدة يف

يف بيئة  ,عندما تنمو األنواع السائدة فإهنا تنتج موادًا أيضية تغري من بيئة الغذاء ,الفساد

 النواتج النهائية نوع المغذيات
 السكسينيت, الالكتيت, األسيتيت, الفورميت,, ,CO2 ,H2 ,H2O2 الكربوهيدرات

 األيثانول, الربوبانول, البيوريت, األيسوبيوريت, األيسوفالرييت,
البيوتانول, األيسوبيوتانول, ثنائي األسيتايل, األسيتوين, البيوتانيديول, 

 .levansليفانات ديكسرتان, 
 األمحاض ,األميناتH2S ,  , كربيتيد اهليدروجنياألمونياCO2 ,, H2 املركبات الربوتينية والنيرتوجينية غري الربوتينية

ثنائية الكربيتات  ةالعضوي املركبات, mercaptans  الكيتونية, املريكبتان
organic disulfides ,بيوتريسني putrescine, كادافريين 

cadaverineول , سكاتskatole 
ض الدهنية, جليسرول, البريوكسيد املائي, مركبات الكربونيل ااألمح الدهون

 )األلدهيدات, الكيتونات(, القواعد النيرتوجينية
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يكروبية األخرى املوجودة مسبقًا ومل تكن هلا القدرة الغذاء ال ي تغريت فإن بعض األنواع امل
على التنافس رمبا تصبح يف وضع أفضل لتنمو بسرعة وتتسبب بذلك مرة أخرى يف تغري 

وقت   تامليكروبات من النمو السريع. ولو أعطي من اأكثر يف البيئة الغذائية لتمكن نوعًا ثالث
 فساد الغذاء ميكن أن تتغري. النمو املتعاقب كاف  فإن األنواع امليكروبية السائدة وببيعة 

والعصويات  خمرة السالبة لالكتوزاملاحلمضية وغري  .Bacillus sppو .Lactococcus sppلـ 
( يف عينة احلليب ميكن استعماهلا هنا كمثال .Pseudomonas sppالسالبة جلرام )مثل: 

 فرضي:

ا القدرة على أيض سكر اللنب )ال ي هل .Lactococcus sppبدايًة النمو السريع لـ 
األس اهليدروجيين من  الخنفاضحتت ظروف النمو املناسبة هلا سوف يؤدي  "الالكتوز"(

ومقلاًل على إثر ذلك معدل منو العديد من أنواع  5.0إىل  6.5مستواه األصلي عند 
فإن زمن  5.0بينما يهبط مستوى األس اهليدروجيين ألقل من  ,امليكروبات األخرى املوجودة

 وبسبب الطبيعة احلمضية  ,سيصبح أبول .Lactococcus sppالتوالد لدى 
وتستهلك الربوتني وتزيد من مستوى األس  بالتايل تبدأ يف التكاثر .Bacillus sppلـ 

 .Pseudomonas sppــاألس اهليدروجيين تتمكن ال فاعتر اعند  ,(5.8اهليدروجيين )لنقل 
الغري نيرتوجينية واملركبات الربوتينية  ةالربوتينياملوجودة مسبقًا من النمو باستهالك املركبات 

 وتزيد أكثر من مستوى األس اهليدروجيين وذلك بإنتا  نواتج أيضية قاعدية 
هبذه الطريقة األحياء الدقيقة املفسدة لألغذية السائدة واملواد األيضية  ,)األمينات واألمونيا(

 ن هذا الغذاء لفرتة بويلة  ( األغذية ميكن أن تتغري اذا خمز )مثل: ببيعة الفساد رتبطة بفسادامل
(BANWART, 1998; ADAMS & MOSS. 2008; RAY, 2004.) 



 الفصل التاسع

 الفساد الميكروبي للحوم ومنتجاتها
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 يوالفساد غري احليو  ييتعرض اللحم الطازج إىل نوعني من الفساد ومها الفساد احليو 
ما الدهن أ ,نزميات واألحياء الدقيقة امللوثة لهن يفسد عن طريق فعل اإلأحيث ميكن 

 التغريات اليت ,مثل التزنخ واألكسدة حيوياملتواجد على اللحم فهو معرض للفساد الغري 
ني اللحم مما يىل تلإ يوتؤد Autolysis نزميات يطلق عليها حتلل ذايتحتدث نتيجة فعل اإل
ن حياء الدقيقة نتيجة تكون مركبات نيرتوجينية بسيطة الزمة لنموها أليساعد على منو األ

اللحوم بشكل عام تعترب بيئة مناسبة ن أكما   ,و حتليل الربوتنيأغلبها ال يستطيع استخدام أ
غلب أمناسب لنمو  س هيدروجيينأمن مغذيات ورطوبة و  هلنمو كثري من امليكروبات ملا حتتوي

 امليكروبات.

 الطازجةاللحوم  1.9

)السقيطة( والطيور على   Carcassesاحليوانات ذبائح بعد الذبح والسلخ حتتوي
 الريشو  الشعرو  اجللدمصادرها يف الغالب بكترييا  وهيالدقيقة حياء أنواع عديدة من األ

الرتبة والسماد و  املاءتية من آ. قد تلوث الذبائح من ميكروبات القناة اهلضمية وما إىل ذلكو 
عداد إضافية من أب اهلواء يف مرافق الذبحو  واملعدات عاملنييف حقول التسمني واملراعي وال

 بوصة خلية بكتريية لكل 1−103يف املتوسط على  طبيعيا   الذبائححتتوي  ,حياء الدقيقةاأل
 .ةمربع

عداد كبرية من بكترييا الفساد أاللحوم الطازجة من احليوانات والطيور حتتوي على 
  Moraxella و Acinetobacter و Pseudomonasواليت تشمل: أنواع من 
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  Proteus و Hafnia و Serratia و Escherichia و Aeromonas و Shewanella و
  Lactobacillus و Enterococcus و Micrococcus و Brochothrix و
 وكذلك اخلمائر والفطريات. Clostridium و Carnobacterium و Leuconostoc و

دد من خلال توافر إن األحياء الدقيقة املتواجدة طبيعيا  والسائدة يف اللحوم حتُ 
التخزين واألس اهليدروجيين وفرتة ختزين املنتج والزمن املغذيات ووفرة األكسجني ودرجة حرارة 

 لألحياء الدقيقة املوجودة يف اللحوم. ياجليل

 13اللحوم املذبوحة حديثا  تكون غنية باملركبات النيرتوجينية الغري بروتينية )حوايل 
أمينية وكرياتينني( والببتيدات والربوتينات ولكنها حتتوي على تراكيز  جمم/جم؛ أمحاض

 - 6 - جم جلايكوجني وجلوكوز وجلوكوز/جمم 1.3)حوايل  منخفضة من الكربوهيدرات
 .0.97ونشاط مائي أكثر من  5.5فوسفات( مع أس هيدروجيين يصل إىل 

  Salmonella servars األمراض املعوية املختلفة مسببات
 Escherichia coliو Campylopacter jejuniو Yersinia enterocoliticaو
من احليوانات أو الطيور  سواء   Staphylococcus aureusو Clostidium perfringensو
 الطيورذبائح  عموما  , جدة ولكن عادة عند مستوى منخفضاو تميكن أن تكون م عاملنيوال

من  تيةاآل Salmonellaلديها أعلى معدل للتلوث بالساملونيلا  األخرى باملقارنة مع احليوانات
ة العظم اللحوم املربدة واملفرومة حتتوي على أحياء دقيقة مصدرها الذبائح بعد إزال ,الرباز

بعض و  ,اهلواء واملاء ومن وكذلك من املعدات املختلفة املستخدمة أثناء التصنيع ومن العاملني
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وماكينات فارم لألحياء الدقيقة مثل وامل ا  هام ا  املعدات املستخدمة ميكن أن تكون مصدر 
 التقطيع.

 :( مثلmesophilesاملربدة حتتوي على البكترييا احملبة لدرجة احلرارة املعتدلة )اللحوم 
Mcrcoccus وEnterococcus وStaphylococcus وBacillus وClostridium 

مبا يف  Enterobacteriaceaeعائلة  أجناس وغريها من Coliformsو Lactobacillusو
زن يف درجة حرارة منخفضة ألن اللحوم ختُ و ك ومع ذل .املمرضة ذلك األحياء الدقيقة املعوية

 هولة على الفساد يف هذؤ هي املس psychrotrophsفإن البكترييا احملبة للربودة  (م 5ᵒإىل  1-)
 املنتجات.

 العوامل المؤثرة على فساد اللحوم 1.1.9

 الحالة الفسيولوجية للحيوان قبل الذبحأ. 

يؤدي إىل استهلاك كمية كبرية من ذلك هد ألن عدم ذبح احليوان وهو جمُ جيب 
حيث يتحول بعد الذبح  ا  يعترب هام ياملتواجد بالعضلات والذ Glycogenاجلليكوجني 
س خيفض األبدوره الذى و  Lactic acidحامض الكتيك  إىللعمليات احليوية لونتيجة 
حيث تعيق هذه احلموضة  يساعد على حفظ اللحوم وبالتايل 5.7 إىل 7.2من  اهليدروجيين

نزف كل دمه أثناء الذبح ي الن احليوان اجملهد أكما   ,منو بعض األحياء الدقيقة يف اللحم
ىل زيادة إهياج احليوان  يكما يؤد ,ياري نشر البكتهم يف وبقاء كمية من الدم يف اللحم تسا
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تعترب بيئة  واليتىل املساعدة على فصل السوائل املوجودة بني اخللايا إ ييؤد يالتنفس الذ
درجة حرارة اللحم رفع من ضافة إىل أن هيجان احليوان يباإل ,حياء الدقيقةصاحلة لنمو األ

 دقيقة املفسدة يف اللحوم.منو األحياء الاعد على ائية تسيدث تغريات كيميُ و 

 طريقة ذبح الحيوانب. 

بشكل كامل جسم احليوان ىل نزف الدم من إة تؤدي إتباع طريقة ذبح جيدة وسريع
لت مدة ختزينه وقل تعرضه ألنه كلما كانت كمية الدم قليلة يف جسم احليوان املذبوح كلما طا

 للفساد.

 تبريد اللحم .ج

نصح بتربيد اللحم إىل بعد الذبح مباشرة تقلل فرص الفساد حيث يُ  التربيد سرعة
 .ساعة بعد الذبح 24( خلال مدة ال تتجاوز oم 1-إىل  0و اقل )أدرجة الصفر املئوي 

 الحيوان أحشاء يكمية األحياء الدقيقة ف د.

ومن  ,حشاء احليوان زاد احتمال فساد اللحمأعداد األحياء الدقيقة يف أكلما زادت 
تكون معقمة وقد تصل امليكروبات لعضلات احليوان سليم ن عضلات احليوان الأاملعروف 

أكل للحيوان ملدة أربع وعشرين  ولذلك يفضل عدم إعطاء ثناء الذبح وفصل األحشاءأ
ساعة قبل ذحبه خلفض عدد األحياء الدقيقة يف أحشاء احليوان مما يقلل من تلوث اللحم من 

 األحشاء.
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 حياء الدقيقة الملوثة للحومنوع وعدد األ ه.

عداد ابتدائية كبرية من البكترييا احملبة للربودة أعلى اللحوم اليت حتتوي 
Psychrophiles  يا مثل بكتريPseudomonas وبكترييا Achromobacter  تكون عرضة

 .امليكروبات هاملربدات من اللحوم الغري ملوثة هبذ سرع عند حفظها يفأ للفساد

 الصفات الطبيعية للحمو. 

إن صفات اللحم الكيميائية والفيزيائية تؤثر على منو األحياء الدقيقة فيه فكلما 
وجود طبقة دهنية مسيكة على سطح  ,زادت فرص تلوثهزادت املساحة السطحية للحم كلما 
كما أن درجة   ,حياء الدقيقةهنا حتمي اللحم من هجوم األاللحم حتد من منو امليكروبات أل

حرارة اللحم ورطوبته ودرجة احلموضة فيه وتركيبه الكيميائي كلها عوامل تؤثر على منو 
ية كبرية من الربوتني جتعله عرضة ملهامجة اللحوم على كم احتواء مثلا   ,امليكروبات يف اللحوم

امليكروبات احملللة للربوتني يف حني ال تتعرض اللحوم ملهامجة امليكروبات املخمرة للسكريات 
الرطوبة من أهم العوامل املؤثرة يف فساد  ,على نسبة بسيطة من الكربوهيدرات الحتوائها نظرا  

و امليكروبات ولذلك جيب جتفي  سطح اللحوم واجلفاف السطحي على اللحوم يقلل من من
 ختزينها. أثناءاللحوم 

 فساد اللحوم الطازجة 2.1.9
ذا كان الفساد حتت ظروف هوائية أو غري إميكن تقسيم فساد اللحوم حسب ما 

 هوائية.
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 فساد اللحوم تحت الظروف الهوائية 1.2.1.9

حتت ظروف التخزين اهلوائية عند درجة حرارة منخفضة منو البكترييا اهلوائية 
 يكون هو السائد. psychrotolerantاملقاومة للربودة  االختياريةواللاهوائية 

 المقطعة اللحوم أواًل:

قصر الزمن بسبب  .Psedomonas sppبكترييا  بسرعة تنمو املقطعة يف اللحوم
مستخدمة  اجللوكوز كبداية ومن َثمَّ األمحاض األمينية ويكون أيض األمحاض  هالـ ياجليل

الرائحة السيئة واإلستريات  ذي methyl sulfidesاألمينية مصحوبا  بإنتاج كربيتيد امليثايل 
esters .واألمحاض 

أما يف اللحوم املرتفعة األس اهليدروجيين أو منخفضة احملتوى من اجللوكوز أو اإلثنني 
واليت تفضل أيض األمحاض األمينية بدال   Morexellaو Acinetobacterا  فإن بكترييا مع

إن الفساد بواسطة هذه  ,من اجللوكوز ميكن أن تنمو بسرعة منتجة روائح غري مرغوبة
ميكن ملاحظته عندما  off-odorالبكترييا اهلوائية اإلجبارية واليت على هيئة رائحة كريهة 

اللحوم وتكوين مادة لزجة عندما يصل  يف 2خلية/سم 10 8-7  حوايلإىل ييصل العدد الكل
 .2خلية/سم 10 8-9 العدد إىل

إن اللون األمحر املؤكسد للميوغلوبني خيضع لعملية األكسدة لينتج ميتمايوغلوبني 
لقدرة  ا  بين. اللحوم القامتة واملتماسكة واجلافة تتل  بسرعة أكرب نظر الرمادي أو ذو اللون ال
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هم أومن  بسبب غياب الكربوهيدرات.مباشرة من األمحاض األمينية  االستفادةالبكترييا على 
 :ييل مظاهر الفساد حتت الظروف اهلوائية ما

 Surface slimeتكوين طبقة سطحية لزجة أ. 

 يا على سطح اللحوم واليتري الفساد نتيجة لنمو أجناس كثرية من البكت اويدث هذ
عندما تصل أعداد  وتتكون هذه الطبقة عادة   ,تفرز مواد لزجة خماطية على سطح اللحم

يا اليت تسبب هذه اللزوجة هي ري وأهم البكت ,من سطح اللحم 2خلية/سم 910-8إىل  ياري البكت
  Streptococcus و Achromobacter و Pseudomonas التابعة لألجناس

 .Micrococcus و Bacillus و Lactobacillus و Leuconostoc و

 Surface coloursتبقع اللحوم  ب.

قد حتدث تغريات لونية على سطح اللحوم وتتكون بقع ذات ألوان خمتلفة فالبقع 
 Marcescens و ,Serratia و Syncyanea و Pseudomonas احلمراء حتدث نتيجة منو

واللون Micrococcus  و ,Flavobacteriumبكترييا  واللون األصفر يدث نتيجة منو
ن تزنخ الدهن أكما  Chromobacterium lividumاألخضر املشوب بالزرقة يرجع إىل منو 

 .يوالبنفسج إىل تلون الدهن باللون األصفر َث األخضر يوتكون البريوكسيدات يؤد
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 Oxidation of Fatأكسدة الدهن . ج

اللحم وهناك  املتواجدة يفلدهون غري املشبعة ليف الظروف اهلوائية قد حتدث أكسدة 
تسبب تزنخ  Achromobacter و Pseudomonasجناس أيا مثل ري أنواع كثرية من البكت

Rancidity نزميات الليبيزإمتلك  حيث الدهن lipase  اليت حتلل دهن اللحم إىل أمحاض
ذات روائح   دهنية وجليسرول وينتج عن هذا التحلل تكون أمحاض وألديهيدات وكيتونات

 .كريهة

 and taste off-odorد. ظهور روائح كريهة وطعوم رديئة 

 هايا على سطح اللحم وإنتاجري نتيجة لنمو البكتقد تظهر روائح وطعوم غري مرغوبة 
للحم ويطلق على هذا اللحم يف اكريه وطعوم   روائح ؤدي لتكونأمحاض عضوية وغازات ت

األمحاض الطيارة مثل البيوتريك والفيوماريك واخلليك  ك لتكونوذلي" اللحم احلامض"
 بكترييا  نأبعض اخلمائر هذا النوع من الفساد. كما سبب ن تأميكن و  والرببيونيك

 ولة عن إعطاء اللحم طعم الرتبة.ؤ مس Actinomycetesالـ 

للحوم مثل اللزوجة وحتلل ااخلمائر فساد سبب ن تأوحتت الظروف اهلوائية ميكن 
وكذلك قد تغري اخلمائر لون اللحم  ,كما قد تسبب ظهور روائح وطعوم غري مقبولةالدهن  

ما الفطريات أ ,إىل اللون األمحر أو البين وذلك يرجع إىل الصبغات املصاحبة لنمو اخلمرية
 (.1.9) ماجلدول رق اللحم تتلخص يف فإهنا قد تسبب بعض مظاهر الفساد يف
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 المفسدة للحوم الحمراء( أجناس الفطريات 1.9جدول )
 Moldsنوع األعفان  الفساد

 الفطريات أنواع أغلب Stickinessتكون اللزوجة على سطح اللحم 
 الفطريات أنواع أغلب Decompositionهدم الدهون
 Thamnidium taint الروائح والنكهة غري املرغوبةظهور 

 black spots Cladosporium herbarumظهور بقع سوداء 
 Sporotrichum carnisفطر  white spotsظهور بقع بيضاء 
 green patches Penicillium spp البقع اخلضراء

 Thamnidium, Mucor, Rhizopusأجناس  Whiskers  النمو الوبري أو الزغيب على اللحوم املربدة

 
 اللحوم المفرومة فسادثانيًا: 

من األحياء الدقيقة كما ميكن جرام خلية/ 105-4 ميكن أن يتوي اللحم املفروم على
جد او تتكرار  ,جرام 25/خلية 1مبقدار  Salmonellaالساملونيلا أن تتواجد بكترييا 

ت املنتجات حتت ظاللحوم احلمراء. إذا حف ه يفمن يالدجاج هو أعلحلوم الساملونيلا يف 
العصيات السالبة  واحملبة للربودة تنمو بسرعة خصوصا ةاهلوائيفإن البكترييا  ظروف هوائية
وكذلك  Alcaligenes و Alteromonas و Proteus و Pseudomonas مثل لصبغة جرام
كثر أنواع اللحم عرضة للفساد السريع وحتتوي على أعداد أاللحوم املفرومة  وعادة   ,اخلمائر

 من البكترييا أعلى مما هو يف القطع الكبرية ويرجع ذلك لألسباب التالية:

يوجد يف اللحم  اللحم املفروم ذو مساحة سطحية أكرب من قطعة اللحم الكاملة كما .أ
 املفروم مسامات هوائية كثرية توفر األكسجني لنمو امليكروبات اهلوائية.

استخدام املفرمة أو سكاكني التقطيع قد تضي  أعدادا  من البكترييا إىل اللحم. كما  إن ب.
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 .ألحياء الدقيقة إىل مجيع أجزاء اللحمأن عملية الفرم تعمل على نشر ا

ضاف هلا أحيانا  أجزاء من األمعاء قد تقد جتهز اللحوم املفرومة من بقايا اللحوم وكما  .ج
على أعداد كبرية من يف العادة حتتوي  يوبعض أعضاء احليوانات كالكبد والرئة والطحال وه

 ةسرعيساعد على  بقية اللحم مماأعلى من ( هلا pH) امليكروبات كما أن األس اهليدروجيين
 منو ونشاط األحياء الدقيقة.

فضل لنمو أومتاس امليكروبات بعصارة اللحم مما يهيئ مناخ  بانتشارالفرم يسمح  د.
يف اللحم املفروم وحتت الظروف اهلوائية تنمو البكترييا اهلوائية )خاصة أنواع  ,امليكروبات

Pseudomonas ئحة والقوام واللون وتكون قوام لزج.تغريات يف الراتؤدي إىل ( و 

 Anaerobic meat spoilageفساد اللحوم تحت الظروف الالهوائية  2.2.1.9

طالة مدة ميكن أن حتفظ اللحوم حتت ظروف الهوائية ويف جو معدل مع التربيد إل
 صلاحيتها:

 vacuum-packaged meatاللحوم المبردة المعبئة بالتفريغ أ. 

األس اهليدروجيين للحوم )والذي هو منخفض يف حلوم  هوائيةحتت الظروف اللا
مستوى  واخنفاضعالية من الربوتني النسبة ال( و 6.0 ولكن مرتفع يف الطيور 5.6 :البقر

سود أثناء سيالبيئة حتدد أي نوع من األنواع الظروف إىل جنب مع  الكربوهيدرات جنبا  
 التخزين.
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احملبة للربودة ميكنها النمو يف اللحوم املعبئة  االختياريةامليكروبات اهلوائية واللاهوائية 
  Lactobacillus curvatusتعمل كل من  ,بالتفريغ لتنتج أنواعا  خمتلفة من الفساد

واألمحاض األمينية  lactic acidكتيك اللا  على أيض اجللوكوز لتنتج محض Lb. sake و
هذه األمحاض الدهنية املتطايرة  ,واأليزوبيوتريكالليوسني والفالني إىل أمحاض األيزوفالرييك 
 10 8-7 عداد ميكروبية تصل إىل أكثر منأمتنح رائحة تشبه اجلنب للحوم احملتوية على 

وعندما تقوم هذه البكترييا بأيض السيستيني  ,وبعد فتح العبوة فإن الرائحة ختتفي 2خلية/سم
cysteine  وتنتج غاز كربيتيد اهليدروجنيH2S رائحة ولون غري مرغوب ذو املنتج  يصبح

املختلطة التخمر  L. gelidum و Leuconostoc carnosumفيهما. من جهة أخرى تنتج 
 متسببة يف تراكم غاز وسائل يف العبوة. كتيكغاز ثاين أكسيد الكربون ومحض اللا 

Shewanella putrefacience  الظروف اهلوائية  من اليت ميكنها النمو حتت كلاو
 methylsulfidesواللاهوائية حتول األمحاض األمينية )خاصة السيستيني( إىل كربيتيد امليثايل 

على اللون  ا  وغاز كربيتيد اهليدروجني بكميات كبرية متزامنا  مع الروائح الكريهة وتؤثر سلب
لوبني متسببا يف امليوغلوبني ليكون ميتميوغ يؤكسدكربيتيد اهليدروجني   ,الطبيعي للحوم

 اللحم. اخضرار

 Proteus و Serratia و Enterobacter االختياريةإن أنواع البكترييا اللاهوائية 
 تعمل على أيض األمحاض األمينية بينما تنمو يف اللحم لتنتج األمينات واألمونيا Hafnia و

نتج غاز كربيتيد بعض السلاالت ت ,التعفن وتسبب mercaptansومريكابتان  وكربتيد امليثايل
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ونتيجة إلنتاج األمينات واألمونيا يتغري  ,اللحم اخضرارتسبب و  اهليدروجني بكميات قليلة
 إىل املدى القلوي ويتغري لون اللحم من الوردي إىل األمحر. األس اهليدروجيين للحم عادة  

وجد أهنا  Clostridium laramieاحملبة للربودة مثل:  Clostridiumأنواع بكترييا الـ 
تسبب فساد مرتبط بتحلل الربوتني وفقدان قوام اللحم وتراكم السوائل داخل العبوة وتكون 

لرائحة غاز كربيتيد اهليدروجني. لون اللحم يصبح يف البداية أمحر  انتشاررائحة كريهة مع 
بشكل غري طبيعي ومن َث يتغري للون األخضر )نتيجة لتأكسد امليوغلوبيني بواسطة غاز  

 يتيد اهليدروجني(.كرب 

ميكن أن تسبب  Enterococcusيضا أومن احملتمل  Clostridiumبعض أنواع 
فساد شرائح حلم البقر عميقا  بالقرب من العظم ويشار إليها بالعظم العفن أو العظم 

 الفاسد.

 بردة والمحفوظة في جو معدلاللحوم المب. 

Refrigerated modified atmosphere 
خليط من ثاين أكسيد الكربون واألكسجني  باستخداماللحوم املربدة يف جو معدل 

خاصة مع أس  Bronchothrix thermophactaتشجع منو البكترييا اللاهوائية االختيارية 
اجللوكوز إىل محض اخلليك  حتويلتعمل هذه البكترييا على  ,أو أعلى 6.0هيدروجيين 

إىل أمحاض األيزوفالرييك  valineوالفالني  leucineواألسيتوين كما حتول الليوسني 
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isovaleric  واأليزوبيوتريكisobutyric )كما ميكنها   ,منتجة رائحة كريهة )رائحة تشبه اجلنب
والذي ال كتيك اجللوكوز لتنتج كميات قليلة من محض اال ختمري حتت الظروف اللاهوائية 

 .ساديعترب سببا  للف

 المصنعةاللحوم منتجات  2.9

تشمل املنتجات املعرضة ملعاملة حرارية منخفضة اللحوم احلمراء املصنعة منتجات 
 ةأواملعب (°م70) °ف 160 حراريةملة القابلة للتل  اليت تعرضت ملعااملعاجلة وغري املعاجلة 
د وتشمل منتجات مثل يرب التدرجة حرارة املخزنة على هوائية و الو أحتت ظروف هوائية 

ن أمتوقع عاجلة املخاصة تلك املعبأة الهوائيا و  املنتجاتوهذه النشات و  بولونياو  فرانكس
درجة عند وصول احلرارية وخصوصا ملة املعا يوم أو أكثر(. 50تكون فرتة التخزين هلا طويلة )

بعض  باستثناءالدقيقة حياء األ تقتل أكثر أو أعلى (°م70) °ف 160ىل إ ةداخليالرارة احل
 Enterococcusوبعض  Micrococcusاحملبة لدرجة احلرارة العالية واليت تشمل حياء ألا

 Clostridium.و Bacillus الـوجراثيم  Lactobacillusوبعض 

نه عند التخزين إ/ جرام غري  100ىل إ 10عداد امليكروبية ميكن أن ترتاوح من األ
واللاهوائية ة اهلوائية االختياري psychrophilicنواع احملبة للربودة حتت تربيد ميكن أن تنمو األ

  Serratia و Coliforms الـبعض  Leuconostocو Lactobacillus) اإلجبارية
 .(Clostridium الـ أنواعو  Listeria و
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-modifiedأو التعبأة يف جو معدل  vacuumملدة طويلة حتت تفريغ أثناء التخزين 

air packages, ترتفعن البكترييا ميكن أن تنمو و إف ةمنخفضة ليأو ذا تواجدت أعداد إ 
 .على سلامة وصلاحية املنتجات وتؤثر سلبا  أعدادها 

والبسطرمة واهلامبورجر يكون حمتواها من  Sausageبالنسبة للحوم املصنعة كاملقانق 
وملابس العمال أثناء التصنيع وكثرة بأيدي الحتكاكها عايل جدا  ذلك الدقيقة األحياء 
 باليد واستعمال أدوات كثرية وإضافة مواد ثانوية هلا مما يزيد من محلها امليكرويب.ملسها 

 التحكم في فساد اللحوم 3.9

. ةعداد امليكروبات األوليأاللحوم الطازجة جيب خفض مستوى  سادلتقليل ف
كما   ,(°م1-إىل  0باإلضافة إىل سرعة التخزين عند درجة احلرارة املنخفضة )بالقرب من 

 لزيادة مدة حفظها.حتت تفريغ و التعبئة أميكن تعبئة اللحوم يف جو معدل 

و تقليل معدل منو البكترييا أ امليكرويبقليل احلمل تالعديد من الطرق األخرى ل
طبق وهذه تشمل إضافة كميات صغرية من األمحاض تُ  أنالعصوية السالبة جلرام ميكن 

م وجتفي  أسطح اللحوم )لتقلل النشاط املائي( وميكن العضوية لتقلل األس اهليدروجيين للح
املعاملات يوضح  (1.9)شكل  ,درجة حرارة منخفضة استخدامجتميع للعوامل السابقة مع 

وضعت كثري من الدول و  ,حياء الدقيقةمن فعل األ احلفظه ةم الطازجو جترى على اللح اليت
قياسية للحوم ففي الواليات املتحدة األمريكية تنص هذه املواصفات  ةبكرتيولوجيمواصفات 
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 5ىل إ 1رام الواحد من اللحم عن على أنه جيب أن ال يزيد العدد الكلي للميكروبات يف اجل
 يف اجلرام الواحد خلية 50 ىلإ 10 عن E. coliيا ري مليون وأن ال يزيد عدد بكت

(FRAZIER, 1968; RAY, 2004, ADAMS & MOSS, 2008.) 

 
 حياء الدقيقةعلى اللحم الطازج لحفظه من فعل األ يتجر  ي: المعامالت الت(1.9)شكل 

 ADAM & MOSS, 2008المصدر: 

  



 الفصل العاشر

 األحياء الدقيقة في لحوم الدواجن والبيض

Microbiology of poultry and eggs 
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تزايد استخدام حلوم الدواجن يف غذاء اإلنسان حيث يعترب حلم الدجاج مصدر 
من اللحوم البكترييا احملللة  عاألنوا منو على هذه  ,واملعادنجيد للربوتني وللفيتامينات 

للربوتينات حيث تأخذ احتياجاهتا من النيرتوجني والكربون من الربوتينات حيث أن حلم 
 الدجاج ال حيتوي على كربوهيدرات.

 األحياء الدقيقة في لحم الدواجن 1.10

األحياء الدقيقة املتواجدة يف حلوم الدواجن ومصادر التلوث ال ختتلف عنها يف  غالبا  
حلوم الدواجن ميكن أن تتلوث مبختلف أنواع امليكروبات من حمتويات أمعاء  ,اللحوم األخرى

أثناء عمليات الذبح ونزع الريش  إليهاتنتقل  واليتاحليوان واملياه والعلف والغبار والرتبة 
زالة الريش مث الغسل يزيل أعداد كبرية من استخدام املاء احلار إل, العاملني والتداول ومن

حداث تلف حلوم ولكن البكترييا املتبقية كافية إل ,امليكروبات من على جلد الدواجن
ولقد وجد أن العدد الكلي للبكترييا على جلد  ,ذا كان التلوث كبريإالدواجن خاصة 

بينما يصل  2/ سم1000ىل إ 100بني  دة يرتاوح ماالدواجن حتت الظروف الصحية اجلي
البكترييا اليت تنتشر يف حلوم , أو اكثر حتت الظروف الصحية السيئة 2/ سم106ىل إالعدد 

 :واجن هي التابعة لألجناس التاليةالد

Pseudomonas و Flavobacterium و Achromobacter و Micrococcus  
 كما تتواجد بعض أنواع اخلمائر التابعة لألجناس:  , Coliforms و Alcaligenes و

Torulopsis و Candida و Rhodotorula  وتفسد حلوم الدواجن املربدة عند درجة حرارة
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ومخائر  chromobacter و Pseudomonasنتيجة منو ونشاط بكترييا  °م 10أقل من 
Candida و Rhodotorula  تفسد حلوم الدواجن بفعل املكوراتMicrococcus  وبدرجة

 .°م 10عند ختزينها على أعلى من  lavobacterium و Achromobacterأقل بواسطة 

 أو Alcaligenesتكون طبقة لزجة على سطح حلم الدواجن بسبب بكترييا تقد 
ظهر وت,  Pseudomonas fluorescensنتيجة منو  Pyoverdinظهور صبغة مضيئة تسمى 

تستعمل  ,2/ سم610  ×2 إىل أكثر من الكلي البكتريي عددذا وصل الإروائح كريهة 
املضادات احليوية حلفظ حلوم الدواجن لكن هناك سالالت من البكترييا واخلمائر تقاوم 

 وتتمكن من إفساد حلوم الدواجن. املستخدمة املضادات

 Eggs and eggs products الفساد الميكروبي للبيض ومنتجاته 2.10

من األنواع احملبة للربودة  املتواجدة على البيض تكون عادة  امليكروبات 
Psychrophiles ومن أجناس البكترييا  .ذلك ألن البيض خيزن مربدا  بعد وضعه مباشرة

  Flavobacterium و Pseudomonas املهمة اليت تنتشر على قشرة البيض هي:
  proteus و Streptococcus و Alcaligenes و Micrococcus و Achromobacter و
ن أكذلك تتواجد على البيض بكترييا القولون واألعفان كما   Bacillus و Micrococcus و

 ماء الغسيل القذر يضيف أنواعا  أخرى من البكترييا إىل البيض.

بكثرة من البيض الطازج واجملفف واجملمد  Samonellaوتعزل بكترييا الساملونيال 
الرقابة  ومسؤويليا من املشاكل الكبرية اليت تواجه املنتجني ري ذه البكتويعترب تلوث البيض هب
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 الصحية ملا فيه من خطر على صحة املستهلكني.

 قشرة البيض 1.2.10

وتفرز الدجاجة مادة  ,لنفاذ كثري من امليكروبات تعترب قشرة البيض اخلارجية مانعا  
لسد املسام ومنع نفاذ  تتواجد على سطح القشرة بروتينيةعبارة عن مادة  يالكيوتكيل وه
وتزداد  ,املادة قابلة للذوبان بالرطوبة وتزول بالتشقق هوهذ ,داخل البيضةىل امليكروبات إ

صبح املسام املوجودة يف قشرة تاملسام املتواجدة على القشرة اتساعا  خالل فرتة التخزين و 
ن وجود الرطوبة أيضا حيفز أكما   ,والفطريات لبكترييامنفذة لالبيض والغشاء الداخلي للبيض 

 دخول البكترييا.

احملتويات الداخلية للبيض خالية من ر تكون الطيو من قبل وضع البيض عند 
املتواجد براز الطري من عدة مصادر مثل  لكن ما يلبث هذا البيض أن يتلوثو امليكروبات 
العاملني ومن الصناديق اليت يعبأ واألرضية ومن أيدي مياه الغسيل من العش و و  على البيض

 بكترييا. 107 بيض علىالتوي قشرة حتعلى مستوى التلوث ميكن أن  اعتمادا   ,فيها

  Pseudomonasوهي  وي أنواع خمتلفة من البكتريياأن تأالبيض  ةميكن لقشر و 
 Enterobacter و E. coli و Citrobacter و Proteus و Alcaligenes و
. وتتمكن األعفان والبكترييا اليت تأيت من Bacillusو Micrococcusو Enterococcusو

هذه املصادر من النمو على القشرة يف حالة توفر الرطوبة الكافية مث تنفذ خالل ثقوب 
وذلك لوفرة املاء فيهما واملادة الربوتينية واملواد األخرى  القشرة إىل البياض والصفار وتنمو فيها
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األلبومني )بياض البيض( وصفار البيض  ,رغم من قلة الكربوهيدراتلنمو بالعلى ااملشجعة 
عترب عايل احملتوى من الربوتني ولكنه يمن الكربوهيدرات و  %1.0إىل  0.5حتتوي على ما بني 

وخالل عملية التخزين مييل األس اهليدروجيين إىل  ,منخفض يف كمية النيرتوجني غري الربوتيين
 .(10إىل  9ن القلوية )األس اهليدروجني م

 ي في البيضلنمو الميكروبلطبيعية المثبطات ال 2.2.10

  وهي:مثبطات طبيعية للنمو امليكرويبحيتوي زالل البيض على 

سبب حتلال  يف الببتيدات ي ذىوال  lysozymeاليسوزمي  مثل إنزمي نزميات احملللةاإل أ.
 لصبغة جرام.ا املوجبة لبكترييلللجدار اخللوي  mucopeptideاملخاطية 

 Pseudomonasبكترييا مينع األحياء الدقيقة خاصة  conalbuminلبومني اكونب. البيومني  
 الالزم لنموها كما يرتبط أيضا مع النحاس والزنك. احلديدمن احلصول على 

مع بيوتني  Avidinآفدين  antivitamin proteins. ترتبط الربوتينات املضادة للفيتامينات ج
Biotin الرا( يبوفالفنيB2) كما   ليجعله غري متاح لألحياء الدقيقة اليت حتتاج هذا الفيتامني

 حياء الدقيقة.منو بعض األنع مما مياملوجبة  يتحد الريبوفالفني مع األيونات

إن أكثر أنواع الفساد الذي يلحق بقشرة البيض هو ذلك الذي تسببه العصويات 
 من األجناس واليت تشمل: العديداملتحركة السالبة جلرام املنضوية حتت 

Pseudomonas و Proteus و Alcaligenes القولون وجمموعة Coliform. 
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 فعفا "باألالبيض فساد  3.2.10

 األلبومني نتيجة منو بكترييا  اخضرارتسبب يف يالعفن األخضر واليت  -
Pseudomonas fluorescens. 

لون صفار البيض ويعطيه مظهرا  موحال  وذلك  انعدامالعفن األسود والذي يتسبب يف  -
 .Proteus vulgarisنتيجة إنتاج غاز كربيتيد اهليدروجني بواسطة بكترييا 

يف  ,واليت تتسبب يف إنتاج صبغة محراء S. mercescens بكترييا العفن األمحر بواسطة. ج
تستطيع  Mucor و Alternaria و Penicilliumبعض األحيان الفطريات من أجناس 

 .النمو داخل البيض

 غسل البيض 4.2.10

وذلك بسبب زيادة تلوث قشرة البيض ونشر غسل البيض قبل ختزينه ب ال ينصح
طبقة بروتينية تفرزها  يىل أن الغسيل يزيل طبقة الكيوتكل )وهإضافة امليكروبات عليه باإل

شرة لسد الثغرات على القشرة ومنع امليكروبات من النفاذ إىل داخل قالدجاجة على سطح ال
ماء عند  باستعمالغري املكسور  غسل البيضميكن  ,الفساد احتمالمن البيضة( مما يزيد 

يساعد الغسل يف تقليل املستوى  ,يبوكلوريتاهلمركب مثل مع منظف  °م 60 - 32,2
 .البكتريي إىل حد كبري
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 الحراري للبيض االستقرار 5.2.10

البكترييا وخاصة  ,بكترييا/مل 103عداد البكترييا إىل أن حتد من أميكن للبسرتة 
مسام قشر البيض وخاصة إذا كانت  ن تدخل من خاللأميكن  السالبة لصبغة جرام املتحركة

 15( ملدة °ف 130) °م 54.4وقد تتعرض البيضة ملعاملة حرارية عند  ,قشرة البيض رطبة
 دقيقة وذلك هبدف:

 سلب حيوية البيض امللقح حىت ال حيدث منو للجنني. .أ

ك البياض إىل بياض رقيق .ب  .تأخري تغيري ُسم

 فسدة املتواجدة على قشرة البيضة.املعاملة احلرارية تقتل العديد من األحياء الدقيقة امل .ج

 ن البيضيتخز  6.2.10

 %85ىل إ 80ونسبة الرطوبة تكون من ( °ف 33.98-) °م 11.-يربد البيض عند 
وجيب جتنب  ,ذا قلت تسبب اجلفافإذا زادت الرطوبة عن هذا احلد تسبب منو األعفان و إف

 ع الرطوبة من التكثف على القشرة.التغريات يف درجة احلرارة ملن

 منتجات البيض 7.2.10

عادة  ما يتم فاره أو كليهما معا  ص البيض السائل املتكون من بياض البيض أو
مت حفظ البيض السائل يف ذا , بسرتته أو جتميده أو االثنني معا  وذلك ملنع منو امليكروبات
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درجة حرارة الغرفة بعد تكسري البيض وقبل عملية البسرتة فإن البكترييا املفسدة ميكن أن 
مركب )نتنة( أو محوضة أو نكهة السمك )نتيجة تكوُّن  تنينكهة كريهو تنمو وتسبب رائحة 
 ثالثي ميثيل األمني(.

البيض املبسرت احملفوظ يف درجة حرارة التربيد له فرتة صالحية حمدودة ما مل تضاف 
لبكترييا السائدة يف املنتجات املبسرتة تضم بعض البكترييا املوجبة جلرام ا, إليه مواد حافظة

ا  بواسطة البكترييا واليت تتحمل عملية البسرتة ولكن تلف هذا النوع من األغذية حيدث أساس
لبيض اجملفف غري معرض ا, بعد املعاملة احلرارية هالسالبة جلرام احملبة للربودة واليت تصل إلي

 .((FRAZIEK, AYRES et al. 1980 فيه (aW)خنفاض النشاط املائي وذلك ال للتلف امليكرويب

  



 الفصل الحادي عشر
 والقشريات والرخويات ألسماكلالفساد الميكروبي 

 Fish microbiology 
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)اجلمربي وجراد البحر وسرطان البحر(  تشمل هذه اجملموعة األمساك والقشريات
حتصد من البيئات املائية )البحرية واملياه اليت اإلسكالوب( و احملار و  والرخويات )احملار الصديف

 ومن املزارع املائية.)مثل البحار واألهنار(  صد من املصادر الببيعيةاألمساك واحملار يُ  ,العذبة(
 ونسبةغنية بالربوتني واملركبات النيرتوجينية الغري بروتينية  ذه املنتجاتبصفة عامة ه

يف  الرخويات فهي منخفضة جدا   وباستثناءنوع واملوسم. ال باختالفختتلف الدهون 
 .اجلليكوجنيمن  %3الرخويات حتتوي على حوايل و الكربوهيدرات 

ودرجة حرارة  مستوى التلوثباختالف تلف خياحلمل امليكرويب يف هذه املنتجات 
والربوتوزوا ميكن أن  البكترييا وكذلك الفريوسات والبفيليات جمموعات عديدة من املاء

عضالت األمساك واحملار معقمة ولكن القشور واخلياشيم  .اخلاماملنتجات  هتواجد هبذت
خلية بكتريية لكل  10 8-3حتمل ميكن أن  األمساك والقشريات دقيقة حياءوي أأواألمعاء ت

تنمو بسرعة يف األمساك والقشريات بسبب  أن الدقيقةحياء أللميكن  االصبيادبعد  ,جرام
 يف األنسجة وتوافر كميات كبرية من املركبات العايلس اهليدروجيين األو ئي نشاط املاال ارتفاع

حيث أن العديد من األنواع البكتريية هي حمبة للربودة ميكن أن و  ,النيرتوجينية الغري بروتينية
نشبة لفرتة طويلة بقى أن تحياء الدقيقة املمرضة ألميكن لكما  ,التربيدتنمو يف درجة حرارة 

 أثناء التخزين.
 Fish كااألسم 1.11

من خالل  سادمن املياه العذبة أو املاحلة معرض للف السمك الذي مت اصبياده سواء  
ويف . نزميات التحلل الذايت وأكسدة األمحاض الدهنية الغري مشبعة والنمو امليكرويبإنشاط 
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 الغالب يكون الفساد بواسبة العوامل الثالثة جمتمعة.
ربوتينية الكبات النيرتوجينية غري أنسجة األمساك حتتوي على مستويات مرتفعة من املر 

 والربوتينات )أمحاض أمينية حرة, وأكسيد ثالثي ميثايل األمني والكرياتينني( والببتيدات
 . 6.0ما يكون األس اهليدروجيين حوايل  وعادة   على الكربوهيدرات حتتوي تقريبا   ولكنها ال

اهليدروجني القريب من سرع من اللحوم احلمراء بسبب تركيز أيون أمساك وتفسد األ
كثر قابلية أكما أن دهن السمك   ,التعادل والذي يعجل من الفساد اإلنزميي وامليكرويب

أكسدة األمحاض الدهنية الغري مشبعة تكون عالية يف كسدة من دهن اللحوم األخرى و لأل
 بعد مرحلة ما يسمى بالتيبس الرمي أفساد السمك يبد ة  , وعاداألمساك الدهنية

Rogor mortis  يئة مناسب وخروج السائل اخللوي من اخلاليا والذي يعترب ب انفصالأي بعد
خر التيبس الرمي كلما زادت مدة حفظ السمك أعلى ذلك كلما ت لنمو امليكروبات وبناء  

دادها وبيئة السمك أعالدقيقة و حياء ع األا نو أفيحدده  . أما التلف امليكرويبدون فساد
 102وترتواح أعداد البكترييا على سبح السمك من  ,االصبيادوطريقة الصيد واملعاملة بعد 

 109ىل إ 103( ومن 2سم /وحدة تكوين مستعمرات لكل سنتميرت مربع )و. ت. م. 107إىل 

 يف اخلياشيم واألمعاء. جم /و. ت. م.

 مصادر تلوث األسماك 1.1.11
عيش فيه األمساك فقد يكون هذا تمن مصادر أمهها املاء الذي  تلوث األمساك يأيت

من املياه امللوثة بفضالت  املصبادة األمساك واحملاروبذلك مبخلفات اجملاري  املاء ملوثا  
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  Cl. perfringens و Shigella و Salmonella حتتوي علىقد اإلنسان واحليوان 
 .Norwalk-like و hepatitis A الكبد الوبائي التهابفريوسات و  Vibrio Cholera و

  Aeromonas hydrophila مثل االنتهازيةميكن أن حتتوي أيضا على مسببات األمراض 
 Plesiomonas shigelloides. و

وقد يأيت  ,و بواسبة اخلياشيم إىل حلم السمكأيا خالل اجللد ري تنتقل هذه البكتو 
قوارب والصناديق اليت توضع فيها الوأرضيات  يدات الصشبكمثل التلوث من أدوات الصيد 

التلوث  باإلضافة إىل ,حشاء السمكأو من أو من الثلج املصنع من ماء ملوث أاألمساك 
نزع أحشاء األمساك واليت يتم فيها احلاصل نتيجة لتسويق األمساك وطريقة البيع الغري صحية 

يوضع السمك كله يف حوض ماء واحد مما قد أو  هاثيتلو مما يؤدي لقرب األمساك األخرى 
ن أكما أن العاملني يف صيد وتسويق األمساك ميكن   ,األمساكبني التلوث شار نتيؤدي ال

نتيجة  Staphlococcus aureusألمساك بالبكترييا املمرضة مثل اتلوث ل ا  مصدر  شكلواي
اك ببكترييا مرضية تلوث األمس احتمالعلى جلودهم باإلضافة إىل  بثراتوالدمامل اللوجود 

اجلدول  ,البكترييا همن العاملني املصابني واحلاملني هلذ Shigellaو Salmonellaمثل 
 ( يوضح بعض األحياء الدقيقة املمرضة املنقولة عن طريق األمساك.1.11)
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 (: األحياء الدقيقة المرضية المرتبطة باألسماك1.11جدول )

 
 ADAMS & MOSS (2008) مختصر عنالمصدر: 

 األسماكفساد  2.1.11
امليكروبات املتواجدة على جلد األمساك ويف خياشيمها وأحشائها يكون مصدرها 
املاء. وبعد الصيد قد تتعرض األمساك للتلوث ببكترييا املياه العذبة للثلج يف خمازن التربيد 

اخنفاض امللح يف  بالثلج وتسيبر بكترييا املياه العذبة على بكترييا مياه البحر املاحلة بسبب
 الثلج املستخدم يف التربيد.

  .Pseudomonas sppجرام مثل: لصبغة العصويات اهلوائية السالبة 
 االختياريةوالعصويات الالهوائية  Flavobacterium و Moraxella و Acinetobacter و

لفساد بكترييا ا هي Coliforms و Vibrio و Alcaligenes و Shewanellaمثل: 
 فإن germination time زمن اجليليلالنسيب ل قصرالبالرغم من ذلك وبسبب و الرئيسية. 

احملبة للربودة يسود حتت ظروف التخزين  .Pseudomonas sppالناتج بواسبة  سادالف
 التربيد أو درجات احلرارة األعلى بقليل.درجة حرارة اهلوائية يف كل من 
 فسد السمك وتكون رائحة الفاكهة ت Pseudomonas perolensبكترييا 
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Fruity odor  عفنة  وائحر بينما تنبلقPutrid odor نتيجة منو Pseudomonas fragi 
العالية نظرا لقدرهتا  Putrefactionالتعفن  Pseudomonas putrefaciens بكتريياتسبب و 

 على حتليل الربوتني.
املركبات النيرتوجينية غري  )األكسدة(بتحليل بداية  تقوم العصويات السالبة جلرام 

ربوتينية متبوعا  بتعفن لينتج عنها أنواع خمتلفة من املركبات املتبايرة مثل األمونيا وثالثي ال
  histamineمن اختزال أكسيد ثالثي ميثايل األمني( واهلستامني  ميثايل األمني )الناتج

 , والكاديفارينputrescine )من اهلستدين ويسبب التسمم السمكي( والبيوترسني
cadaverine ومريكابتنز  ندول وكربيتيد اهليدروجنيواألmercaptans وكربيتيد ثنائي امليثايل 

dimethyl sulfide بكترييا خاصة بواسبة Shewanella putrefaciens  واألمحاض الدهنية
ومحض أيزوفالرييك  acid isobutyricاملتبايرة )محض اخلليك ومحض أيزوبيوتريك 

isovaleric acid.) 
 proteinasesنزميات الربوتينيز إا  تنتج ليها سابقإاملشار أنواع البكترييا احملللة للربوتني 

اخلارجية اليت حتلل بروتينات السمك وبالتايل تنتج الببتيدات واألمحاض األمينية واليت بدورها 
تبايرة أنواعا  خمتلفة تنتج املركبات امل ,ةسدتتعرض لعمليات أيض أخرى بواسبة البكترييا املف

أهنا تشبه رائحة البول وتشبه السمك املتعفن )نتيجة لثالثي  أي مبعىنمن الروائح الكريهة 
لون اخلياشيم والعيون  وانعدامإن منو البكترييا أيضا يرتبط بإنتاج مادة لزجة  ,ميثايل األمني(

( يوضح 2.11اجلدول ) ,تيين)يف األمساك الكاملة( وفقدان قوام العضالت نتيجة للتحلل الربو 
غذية البحرية البازجة والفاسدة واأل األمساكعفان واخلمائر السائدة يف جناس البكتريية واألاأل

 األخرى.
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 سماكالعوامل المؤثرة على فساد األ 3.1.11
 سماكأ. نوع األ

مساك سرع من األأقابليتها للفساد  Flat fishمساك املسبحة غلب األأن أوجد 
سرع من الثانية. كذلك ختتلف أوىل األ يف يوذلك بسبب حدوث حالة التيبس الرماملدورة 

من الدهن تفسد  مساك ذات احملتوى العايلن األأمساك عن بعضها يف نسبة الدهن فنجد األ
 ا  سرع فسادأجيعلها  Trimethyl amine oxide مساك علىاأل احتواءن أسرع من غريها كما أ

 الرائحة النتنة. ذو Trimethyl amineىل إحيث يتحول 
 ب. حالة السمك عند صيده

 وارتفاعحركة السمكة الكثرية قبل موهتا وإجهادها أو عند عدم توفر األكسجني 
السمكة اليت تكون كذلك   ,سراع يف ظهور حالة التيبس الرميىل اإلإدرجة احلرارة يؤدي 

  الستهالكتتعرض أحشاؤها مليئة بالغذاء تفسد أسرع كما أن السمكة اجملهدة قبل صيدها 
لعدم  املتواجد يف العضالت مما يتسبب يف سرعة فسادها نظرا  كميات كبرية من اجلليكوجني 

منو  التحكم يفو األس اهليدروجيين خلفض قيمة  تكون كميات كافية من حامض الالكتيك
 حياء الدقيقة.ألا

 . عدد وأنواع الميكروباتج
البحرية  يا أكثر من األمساكري بكتنواع من الأأعداد و أمساك املياه العذبة حتتوي على 

وتنتشر عادة على  .الئم منو كثري من امليكروباتتال  يتال بسبب ملوحة مياه البحروذلك 
 :مثل Photogenicيا املولدة للضوء ري األمساك البحرية البكت
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Photo bacterium Phosphorous و Photo bacterium fisheri  وكذلك جنسVibrio 
  Alteromonas و Pseudomonasاحملب للملوحة وبعض األجناس األخرى مثل 

 coliformsوبكترييا القولون  Micrococcus و Enterococcus و Flavobacterium و
ن أكما  Cl. botulinum و V. parahaemolyticus و V. vulnificusواملمرضات مثل 

مساك حبار أمساك مثال  نواع البكترييا ختتلف باختالف حرارة املياه اليت تعيش فيها هذه األأ
 psychrotolerant ( تسود فيها البكترييا املقاومة°م12إىل  2-الشمال الباردة )درجة احلرارة: 

يف  عالية ومتنوعةاألحياء الدقيقة كانت أعداد كلما  و  ,psychrophilicأو احملبة للربودة 
األمساك على أعداد كبرية من البكترييا  احتواءلوحظ أن و  .األمساك كلما كان الفساد أسرع

هلا قدرة عالية على يا ري ذه البكتمن فسادها ألن ه عّجلي Pseudomonasالتابعة جلنس 
 Pseudomonas األمساك من املياه العذبة بصفة عامة حتمل ,سمكالحتليل بروتني ودهن 

 .وبكترييا القولون Bacillus و Micrococcus و Enterococcus و Flavobacterium  و
 درجة الحرارةد. 

مباشرة بعد صيدها عند درجة حرارة الصفر أو  هاتربيدجيب  األمساك خري فسادألت
 ,تركها خمزنة حتت الظروف العاديةعند خالل ساعات  تفسد األمساك( و °م1)أكثر قليال  

 مساك.وكلما اخنفضت درجة حرارة التخزين زادت مدة حفظ األ
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غذية البحرية الطازجة والفاسدة واأل األسماكعفان والخمائر السائدة في جناس البكتيرية واأل(: األ2.11جدول )
 األخرى

 
 JAY et al., (2005)عن المصدر: 

 

 سماك المحفوظة والمصنعةحياء الدقيقة لألاأل 4.1.11
املعامالت جترى على األمساك لغرض حفظها مثل التجميد والتجفيف هناك بعض 

 ( وإضافة املواد احلافظة واملضادات احليوية كما ميكن تعليب1.11 والتمليح والتدخني )شكل
 وإجراء معاملة بدرجات حرارة عالية حلفظها. األمساك
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أو يف وجود ثاين أكسيد الكربون  vacuumحتت تفريغ بواسبة التعبئة  ن األمساكيز خت أ.
اهلوائية. وبالرغم من ذلك تستبيع البكترييا الالهوائية والالهوائية فساد بكترييا ال منويثبط 

فإن هذه املنتجات  أما حتت عملية التربيد ,الالكتيك بكترييا محضمبا فيها  ختيارية النمواال
 .فسدةطويلة نتيجة لبطء منو البكترييا امل متتلك فرتة صالحية

األمساك اململحة خاصة األمساك اململحة قليال  تكون معرضة  للتلف بواسبة البكترييا  ب.
 )عند درجات احلرارة املنخفضة(  Vibrioمثل:  Halophilesاحملبة للملوحة 

بعض أفراد وكذلك  Halobacterium و )عند درجات احلرارة املرتفعة( Micrococcus و
 Halococcus و Pseudomonas و Serratia Achromobacter و Bacillusأجناس 

 وبعض اخلمائر. Lactic acid bacteriaوبعض أنواع بكترييا حامض الالكتيك 

األمساك املدخنة خاصة اليت هلا نشاط مائي منخفض غري يف ثبط تُ معظم أنواع البكترييا  .ج
ال تفسد األمساك املخللة أما  ,على سبح املنتجات اململحةن للفبريات قدرة على النمو أ

املالئم د احلاحلموضة فيها إىل  تقلاحلموضة وقد تتعرض للفساد إذا  الرتفاعنظرا  نادرا  إال 
 نمو بكترييا حامض الالكتيك.ل

عرضة للفساد عادة بنمو بعض  يبسبب قلة الرطوبة فيها فهو األمساك املشوية واجملففة  د.
 .Aspergillus fischeriمثل املقاومة للجفاف ان األعف
السلمون والسردين( يتم تعريضها ملعاملة حرارية عالية للحصول و  األمساك املعلبة )التونة ه.

ن املنتجات املعلبة ميكن أن تتلف بواسبة البكترييا املكونة أعلى منتجات معقمة جتاريا  غري 
ما مل يتم  Clostridium و Bacillus التابعة ألجناسللجراثيم احملبة للحرارة مثل البكترييا 

 التخزين يف ظروف جيدة.



254 

 
 األسماك: طرق حفظ (1.11)شكل 

  ADAMS & MOSS (2008)عن مختصرالمصدر: 
 

 Crustaceansالقشريات  2.11
 تلف أكثر شيوعا  من هو shrimps للقريدس االروبيانا يكرويبامل سادالف

فإن  والكركند تبقى حية حلني معاملتها السرطان . بينماlobsters الكركند وأ crabsالسرطان
ربوتينية الغين باملركبات النيرتوجينية غري  حلم القشريات ,الروبيان متوت خالل صيدها

 % 0.5)األمحاض األمينية خاصة األرجنني وأكسيد ثالثي ميثايل األمني( حتتوي على حوايل 
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 Pseudomonasالبكترييا السائدة طبيعيا  هي الـ  6.0أس هيدروجيين فوق هلا جاليكوجني و 
العوامل الضرورية األخرى وجدت فإن طبيعة ذا إو  ,والعديد من العصويات السالبة اجلرام

 التلف ستشبه كثريا  تلك احلادثة لألمساك البازجة.
تغريات يف الرائحة نتيجة إلنتاج املواد األيضية ب ميزتي للقريدس يكرويبإن التلف امل

حتللها وتعفنها( تكوين قوام لزج وفقدان القوام بسبب للمركبات النيرتوجينية الغري بروتينية )
ومبا أن  ,سادقلل من الفن ذلك يإفع يسر بشكل  مت معاملة القريدس بالتجميد ذاإ ,واللون

الكركند يتم جتميده بعد معاملته مباشرة  أو يتم بيعه حّيا بالتايل ال يكون معرضا  لظروف 
 تلف.ال

والقريدس ميكن أيضا طهوها ومتديد فرتة صالحيتها وبالرغم من  السرطان والكركند
ة احلرارية ومن مث يتم ختزينها حتت درجات حرارة مللتلوث بعد املعالذلك فإهنا تكون معرضة 

منخفضة )مربدة أو جممدة(. السرطانات الزرقاء يتم طبخها بالبخار حتت الضغط ويتم 
ملدة  oم 85ة احلرارية )ملعرض للمعات اصالحيته تمديدول ,حم سرطان طازجباع كلتو  اتنقيته

 حتت ظروف التربيد حمدودة تهافرتة صالحي وتكون ,زن عند درجة حرارة التربيدختدقيقة( و  1
 ة احلرارية.ملوملوثات ما بعد املعاقاومة للمعاملة احلرارية بسبب منو البكترييا امل

 Mollusksالرخويات  3.11

 clamوالببلينوس  oyster باملقارنة مع األمساك والقشريات فإن حلم احملار
ربوتينية ولكنها أعلى يف المن املركبات النيرتوجينية غري  اأقل يف حمتوهscallop  واألسقلوب

أثناء  6.0( مع أس هيدروجيين عادة  فوق %5.5إىل  3.5الكربوهيدرات )اجلاليكوجني من 
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يدث تركيز للبكترييا أن كميات كبرية من املاء وبالتايل ميكن   التغذية الرخويات ترشح
)تقشريها( لذلك التلف ملتها الرخويات يتم حفظها حية حلني معا ,يف أجسامها والفريوسات

 .تيدث فقط بعد املعامال امليكرويب
والعديد من العصويات  Pseudomonas ــالبكترييا املتوطنة طبيعيا  والسائدة هي الـ

 استخدامد فإن األحياء الدقيقة تعمل على يرب تالبجرام. خالل عملية التخزين صبغة السالبة ل
الكربوهيدرات لتنتج ختمري ميكن أن يتم  ,املركبات النيرتوجينية الغري بروتينية والكربوهيدرات

 Enterococci ( و.Lactobacillus sppأمحاضا  عضوية بواسبة بكترييا محض الالكتيك )
وبالتايل ختفض من األس اهليدروجيين. إن حتبيم املركبات النيرتوجينية بواسبة  Coliforms و

Pseudomonas و Vibrio إىل إنتاج األمونيا  يخاصة  عند درجة حرارة التربيد يؤد
 .(RAY, 2004; ADAMS & MOSS, 2008) واألمينات واألمحاض الدهنية املتبايرة



 

 الفصل الثاني عشر

 الفساد الميكروبي للحليب ومنتجاته
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 Raw milk الحليب الخام 1.12

مير مبراحل عدة أثناء نه وألًا جيد لنمو األحياء الدقيقة ييعترب احلليب وسطًا غذائ
حيتوي الرتكيب املتوسط  ,عرض للتلوث بأعداد متنوعة من األحياء الدقيقةتيميكن أن اإلنتاج 

أمالح.  % 0.9 و دهون%  3.9 كربوهيدرات و  % 4.8 بروتني و%  3.2حلليب البقر على 
احلليب على أمحاض أمينية حرة واليت ميكن أن متنح  يحيتو  وجبانب الكازين والالكتوألبومني

األنواع , (األحياء الدقيقة مصدرًا نيرتوجيًا جيدًا )وبعض من مصادر الكربون عند الضرورة
  Streptococcus و Micrococcus الضرع للحيوان السليم هي السائدة من داخل

 .مل /خلية 310عادة, حيتوي احلليب اخلام على أقل من  Corynebacterium و

  streptococcus agalactiaeفإن  الضرع بالتهابمصابة  بقارإذا كانت األ
ميكن أن تكون موجودة  Pseudomonas و coliforms القولون وبكترييا S. aureus و

 يف احلليب. بأعداد مرتفعة نسبياً 

احلليب اخلام احمللوب للتو من ضرع احليوان السليم حيتوي على أعداد قليلة من 
و معدات احللب أمصدرها يف الغالب ضرع احليوان  واليتم/مل(  ت. و. 5000البكترييا )

ت ظروف تداول احلليب اجليدة. هذا التلوث األعداد القليلة أن تنمو حت هوال تستطيع هذ
 ال تقاوم احلرارة العالية وسيادة بكترييا اليت Micrococciاحملدود تعكسه سيادة بكترييا 

Lactococci و Streptococci وعندما يزداد احلمل  ,(1.12جدول )يف  كما هو موضح
احلالة عدد البكترييا العصوية السالبة  ههذ النسب ويزداد يف هاحلليب تتغري هذ يف امليكرويب



 

260 

 .Micrococci جرام على حساب بكتريياصبغة ل
مبا أن املصدر الرئيسي للكربوهيدرات هو الالكتوز "سكر اللنب" فإن األحياء الدقيقة 

جالكتوسايديز(  - جالكتوسايديز أو بيتا - بيتا - نزميات حمللة لالكتوز )فوسفوإمتتلك  اليت
ن أالسائدة على تلك الغري قادرة على أيض اجللوكوز. أما دهن احلليب فيمكن  يتصبح ه

مع حترير أمحاض دهنية متطايرة ومنخفضة  lipasesحتلله امليكروبات بواسطة إنزمي الليبيز 
 ومحض الكابرويك capric ومحض الكابريك butyric الوزن اجلزيئي )محض البيوتاريك

caproic.) 
إليه من  انتقلتخلام على أنواع عديدة من األحياء الدقيقة اليت احلليب ا يوقد حيتو 

مصادر تلوث متعددة خاصة وإنه يعترب بيئة مناسبة لنمو العديد من األحياء الدقيقة املفسدة 
 .واملمرضة لإلنسان

 قليل(: نسب المجاميع الميكروبية الرئيسية المتواجدة في الحليب الخام ذي العدد الميكروبي ال1.12جدول )
 (%)نسبة وجودها  المجموعة

Micrococci 30 - 99 
Lactococci & Streptococci  50 -صفر 

 10 ! ام غري املتجرمثةر البكترييا العصوية املوجبة جل
 10 ! البكترييا العصوية السالبة جلرام )مبا فيها بكترييا القولون(

 Bacillus ! 10 جراثيم بكترييا
 10 ! خرىأميكروبات 

 Robinson, (1981)المصدر: معدل عن 
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 مصادر تلوث الحليب الخام 1.1.12

جتميع احلليب  احللب واألدوات واملعدات املستخدمة يف نابيب املستخدمة يفاأل
خاصة إذا مل يتم تنظيفها وتعقيمها بشكل سليم ميكن أن تضيف للحليب أعداد كبرية من 

 Strepococci مثل احلليب هلا قدرة على النمو السريع يف البكترييا غري املرغوب فيها واليت
للمعدات أن تكون مصدراً  وميكن ,Coliform و Pseudomonas و Micrococci و

  Alcaligenes و ,Pseudomonas يات السالبة لصبغة جرام مثلو رئيسيًا للعص
ة بوجالبكترييا املوكذلك  وجمموعة بكترييا القولون Enterococcus و Flavobacterium و

 . Micrococcus مثل رامجلصبغة 

دربني والذين يتداولون احلليب قد يضيفون بكترييا املاألصحاء وغري  غري: العمال العمال أ.
 Shigella dysenteriaeوبكترييا  Salmonella typhiمرضية للحليب مثل 

 Staphylococcus aureusاملسببة للحمى القرمزية وبكترييا  Streptococcus pyogenesو
 من الفساد. عّجل  ت باإلضافة إىل البكترييا اليت

مراض لإلنسان من احليوان احللوب مثل أنتقل عدة ميكن أن ت الحيوان: ب.
Mycobacterium tuberculosis وبكترييا  تسبب السل لإلنسان واليتBrucella abortus 

هنا تسبب ما يعرف باحلمى إفاإلنسان  يفما بقار أاأل يف يتسبب اإلجهاض املعد اليت
 Q تنتقل إىل احلليب وتسبب محى كيو اليت Coxiella burnettiوكذلك الركتيسيا املتموجة 

تلوث ين أميكن  ماك  ,احليوانات باقيحليب احليوان املريض وعزله عن  استبعادولذلك جيب 



 

262 

رع من فساد احليوان مما يسّ روث وحوافر وشعر من احلليب بأنواع خمتلفة من األحياء الدقيقة 
 احلليب.

رضيات احلظائر والعلف ولذلك جيب وأمثل احلشرات والرتبة والغبار : رىأخمصادر  .ج
ثناء احللب ملنع التلوث مبزيد أعطاء العلف إو أثارة الغبار إاحلرص على نظافة احلظائر وعدم 
واملياه غالباً  واألعالف والرتبةامللوثات من احليوانات  ,من البكترييا والفطريات واخلمائر
 coliformsبكترييا القولون و  Lactic acid bacteria البكترييا املنتجة حلمض اللبنيك

 وجراثيم بكترييا Enterococcusو Bacillus و Staphylococcus و Micrococcusو
Clostridium  و وممرضات مثل سالبة لصبغة جرام.اليات و عصالو Y. enterocolitica  

ن تأيت من بعض هذه أكن ميواليت  C. Jejuni و Salmonella و L. monocytogenesو
 .املصادر

 فساد الحليب الخام 2.1.12

للحليب اخلام ميكن أن حيدث نتيجة أيض الالكتوز واملركبات  إن الفساد امليكرويب
 واألمحاض الدهنية )الغري مشبعة( وحتليل الدهون الثالثية. الربوتينية

احلليب بالتربيد مباشرة بعد حلبه وخّزن أليام فإن الفساد سيحدث بسبب مت حفظ إذا  -
  .Pseudomonas spp جرام احملبة للربودة مثل:صبغة العصويات السالبة ل

 .Coliformsوبعض أنواع بكترييا  Flavobacterium spp .و  .Alcaligenes spp و
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واألنواع املتعلقة هبا ال ختمر الالكتوز ولكنها تعمل على  Pseudomonasبكترييا إن 
ر 

ُ
 وأ هطعم الفاكه وأأيض املركبات الربوتينية لتغري النكهة الطبيعية للحليب إىل الطعم امل

املقاومة  proteinasesوالربوتينيز  Lipase نزميات الليبيزإنظيف. كما أهنا تنتج الم غري عالط
 للحرارة.

املخمرة لالكتوز ينتج عنه تكون محض اللبنيك ومحض  Coliformsإن منو بكترييا الـ  -
 اخلليك ومحض الفورميك وثاين أكسيد الكربون واهليدروجني )بواسطة عملية التخمري

 حلليب.امحوضة  احلمضي الغري متجانس( وينتج عن ذلك زيادة يف

أن تكون مادة  Coliforms ( وA. faecalis) spp. Alcaligenesتستطيع بعض أنواع  -
 .viscous exopolysaccharidesمن عديد السكريات  ropinessلزجة 

البكترييا احملبة للحرارة املعتدلة تنمو مثل: أنواع  وإذا مل يتم تربيد احلليب بسرعة فإن -
Lactococcus و Lactobacillus و Enterococcus و Micrococcus و Bacillus  

وباقي البكترييا  Proteus و Pseudomonasباإلضافة إىل  ,Coliforms و Clostridium و
 .Lactobacillus sppو .Lactococcus sppالسائدة. ولكن األنواع احملللة لالكتوز مثل: 

منتجة كمية كافية من احلمض خلفض األس اهليدروجيين بشكل ملحوظ مينع  ما تسود عادةً 
يف مثل هذه احلاالت ختثر احلليب وتكون نكهة و  ,و يقلل من منو امليكروبات األخرىأ

حيدث تراكم للغازات  األحياء األخرى النمو أيضا استطاعتإذا و  محضية هو الفساد السائد
 وحتلل للربوتينات والدهون.
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أن تتكاثر  (L. monocytogenes و Y. enterocolitica)احملبة للربودة لممرضات ميكن ل -
 أثناء التخزين.اخلام املربد ليب يف احل

 توقع أي منو للخمائر والفطريات.عتيادية ال ي  من جهة أخرى فإنه وحتت الظروف اال -

فساد احلليب اخلام  هم اجملموعات امليكروبية اهلامة يفأ( يوضح 2.12واجلدول رقم )
 ومصادرها ومظاهر الفساد املختلفة.

البكترييا احملبة للربودة هي فقط اليت صانع( امل)يف مزارع األلبان و تربيد احلليب خالل 
 Alcaligenes و Flavobacterium  و Pseudomonas واليت تشمل تنمو يف احلليب اخلام

جودة  على وميكن أن تؤثر Bacillusبكترييا  وأنواع coliforms بكترييا القولون وبعض
غري  ليبقوام احلعلى سبيل املثال من خالل جعل نكهة و (قبول احلليب اخلام ومدى 

 .(ةمرغوب

يف تراقب للحليب اخلام واملبسرت  Microbiological qualityاجلودة امليكروبيولوجية 
دد الكلي للبكترييا الع يف الواليات املتحدة. التنظيميةيئات العديد من البلدان عن طريق اهل

Total count of bacteria باع يف األسواق للحليب اخلام املmarket milk :هو 
 ./مل( 10) 6 × 1 - 0.5: يف تصنيع املنتج ولالستخدام /مل( 10)5 × 3 - 1
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 الحليب الخام يتسببها األحياء الدقيقة ف ي: التغيرات الت(2.12)جدول 
 مظاهر الفساد المصدر الكائنات الدقيقة

 بكترييا حامض الالكتيك
, S. thermophilus,  Streptococcus lactis 

Lactobacillus casei , L. bulgaricus, L. acidophilus 
ومعدات احلليب واينأ العلف وفضالت - نظيفة الغري  يإنتاج محوضة وجتنب حامض احليوان   

النبات - الرتبة - امللوثة هامليا - ومعدات احلليب واينأ - الروث Coliformsبكترييا القولون  احلليب نتاج الغازات واحلموضة والروائح العفنة وختثرإ   
ومعدات احلليب واينأ على ضرع احليوان ويف اً توجد طبيعي Micrococciبكترييا   محوضة قليلة يف احلليب 

 Bacillus subtilis , Psudomonas مثل Proteolytic aerobes : الدقيقة احملللة للربوتنياألحياء 
putrefaciens, Bacillus cereus 

مع طعم مر حتليل الربوتني - التجنب احللو الغبار واملاء  

 إنتاج غازات وروائح عفنة الروث والرتبة Cl. butyricum مثل Anaerobes  :Clostridium الالهوائية البكترييا
 مثل Molds and yeasts: عفاناألو  اخلمائر
Torulopsis sphaerica ,Candida pseudotropicalis و تلون احلليبأحتليل الربوتني  -إنتاج كمية كبرية من الغازات العلف والرتبة  

 مثل Lipolyticحياء الدقيقة احملللة للدهن األ
P. fluorescens, A. lipolyticum P. fragi , Candida 

العلف -املاء  - الغبار وطعم التزنخروائح حادة    
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 Pasteurized milkالحليب المبستر  2.12

األحياء الدقيقة  ,ستهالكه كحليب سائلايبسرت احلليب اخلام عادة قبل بيعه و 
)مثل البكترييا  املوجودة يف احلليب املبسرت هي تلك اليت جنت بعد عملية بسرتة احلليب اخلام

 ن تلوث احلليب بعد املعاملة احلرارية.أاحملبة لدرجة احلرارة العالية( وتلك اليت ميكن 
 Enterococcus و Micrococcusمثل  Thermoduricsاملقاومة للحرارة  البكترييا

  Bacillus و Corynebacterium  و Streptococcus و Lactobacillus وبعض
باإلضافة إىل ذلك بكترييا  ,البقاء حية خالل عملية البسرتةتستطيع  Clostridium و

واألنواع  Flavobacterium و Alcaligenes و Pseudomonas و Coliformsالقولون 
 املشاهبة هلا ميكن أن تتواجد كملوثات بعد عملية البسرتة.

 فساد الحليب المبستر 1.2.12

وذلك نتيجة  فرتة صالحية حمدودةوحتت التخزين بالتربيد لديه  إن احلليب املبسرت
منو امليكروبات امللوثة احملبة للربودة. هذا النوع من الفساد يشابه الفساد احلادث للحليب 

وتظهر عيوب يف النكهة نتيجة منو هذه البكترييا ويكون هذا ملحوظًا عندما تصل  .اخلام
 مل. / خلية 106أكثر من أو تساوي عدادها إىل أ

فساد احلليب ىل إتؤدي  Bacillus cereusاحملبة للربودة مثل:  .Bacillus sppإن منو  أ.
 خاصة عندما يكون مستوى امللوثات ما بعد البسرتة منخفض. املبسرت املربد
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جنت من عملية البسرتة, تنشط  واليتاحملبة للربودة  .Bacillus sppجراثيم بكترييا  ب.
بكترييا تقوم هذه الحيث  cream bittyحتبب القشطة وتتكاثر لتسبب عيب يطلق عليه 

الذي حيلل الدهون الفسفورية لكريات الدهن املوجودة  lecithinaseنزمي ليسيثينيز إبإنتاج 
 دهن واليت تلتصق على سطح العبوة.جتمع كريات الىل إمما يؤدي على الغشاء 

 ياحملبة للربودة وغريها يؤد .Bacillus sppإن إنتاج إنزميات شبيهة بإنزمي الرنني بواسطة . ج
ن أكما ميكن  إىل ختثر للحليب عند أس هيدروجيين أعلى من الالزم للتخثر احلمضي.

يتعرض احلليب املبسرت للتلوث بالبكترييا املمرضة بعد املعاملة احلرارية. احلليب املبسرت الدرجة 
من بكترييا  10و يساوي أقل من أ/مل و 20000( له عدد ميكرويب كلي من Aأ )

 .القولون/مل

 (UHT)الفائقة لحرارية باالمعامل الحليب  3.12

 للحليب  Ultra-high temperature (UHT)املعاملة باحلرارية الفائقة 
جتاريًا والذي حيتوي فقط على جراثيم  اُ معقم اً إىل إنتاج حليب يم لدقائق قليلة( تؤد150°)

معرض للفساد يف  احلليب املعامل باحلرارة الفائقة غري ,عاليةلبعض البكترييا احملبة للحرارة ال
واجلدول رقم  ,م أو أكثر(°40درجة احلرارة العادية ولكنه يفسد إذا تعرض للحرارة العالية )

جترى على احلليب السائل إلطالة مدة حفظه ومنع  اليت( يوضح املعامالت احلرارية 3.12)
 .فيهالفساد امليكرويب 
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 المعامالت الحرارية للحليب السائل(: 3.12جدول )

 ADAMS & MOSS (2008)المصدر: عن 

 Concentrated Liquid Productsمنتجات الحليب المركز  4.12

واحلليب املكثف واحلليب املكثف  Evaporated milkيعترب كل من احلليب املبخر 
حمدود خالل  احمللى هي األنواع الرئيسية ملنتجات األلبان املركزة واليت تتعرض لفساد ميكرويب

عملية التخزين. كل هذه املنتجات تتعرض ملعاملة حرارية كافية لقتل األحياء الدقيقة النشطة 
 وكذلك جراثيم الفطريات وبعض البكترييا.

 Evaporated Milkالحليب المبخر  1.4.12

 من دهن احلليب % 7.5عبارة عن حليب كامل الدسم مكثف حيتوي على  هوو 
التعقيم درجة ويعبأ يف عبوات حمكمة اإلغالق ويسخن ليصل إىل  من املواد الصلبة %25 و

فإن جراثيم البكترييا املسبب  . وحتت ظروف التصنيع اجليدةلعدة دقائق( °ف 250) التجاري
للفساد احملبة للحرارة هي الوحيدة القادرة على البقاء حية وعند التعرض لدرجة حرارة ختزين 

حتت تلك الظروف أنواع من بكترييا  ,م أو أعلى( ميكن أن تنشط وتنمو 43ͦمرتفعة )
Bacillus  :مثلB. Coagulans .ميكن أن تسبب ختثر احلليب 

 

 دقيقة 30ملدة  oم Low Temperature Holding (LTH) 62.8 البسرتة العادية
 ثانية 15ملدة  oم High Temperature Short Time (HTST) 71.1 البسرتة السريعة

 ملدة ثانية oم Ultra-High Temperature (UHT) 135 رتفاعاملعاملة احلرارية فائقة اإل
 دقيقة 40ىل إ 20ملدة  oم100كثر من أ Sterilization التعقيم
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 Condensed milk الحليب المكثف 2.4.12

 %12إىل  10عبارة عن حليب كامل الدسم مكثف وحيتوي على احلليب املكثف 
وىل حيث أحتضري هذا احلليب من حليب خام درجة  ةً ويتم عادت ,مواد صلبة %36 دهن و

من درجة حرارة البسرتة ومن مث يتعرض  ةقريب يتعرض احلليب بداية ملعاملة باحلرارة املنخفضة
لذلك ميكن أن حيتوي على بكترييا مقاومة للحرارة  ,م( 50ͦللتبخري حتت التفريغ اجلزئي )عند 

ن تنمو وتسبب الفساد. األحياء الدقيقة األخرى ميكن أن تلوث املنتج خالل أواليت ميكن 
مدى صالحية حمدود تشبه  عند درجة حرارة التربيد هذا املنتج لدية ,عملية التكثيف

 صالحية احلليب املبسرت.

 Sweetened condensed milk الحليب المكثف المحلى 3.4.12

سكروز. احلليب الكامل  %42مواد صلبة و %28دهن و %8.5حيتوي على  
م °60 م( ومن مّث يكثف عند 100ͦإىل  80الدسم يسخن بدايًة إىل درجات حرارة مرتفعة )

النشاط املائي فهو معرض للفساد نتيجة لنمو اخلمائر  اخنفاضحتت التفرغ ويعبأ. ونتيجة 
ذا احتوت العبوة على إو  ,نتاج غازإ( متسببة يف Torula spp مثل:) احملبة للضغط األمسوزي

 Aspergillus و Penicilliumاألكسجني فإن الفطريات مثل:  مساحة علوية كافية وتوفر
 ميكنها النمو على السطح.
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 األجبان 5.12

جنب  ,لألجبان يتأثر بشدة بنشاطها املائي وأسها اهليدروجيين الفساد امليكرويب
خنفاض محوضته ارتفاع الرطوبة و إيتميز ب ي" الغري ناضج الذcottage cheese" القريش

ة للربودة واخلمائر العصويات السائدة احملبو  معرض للفساد بواسطة البكترييا السالبة جلرام
ما تتواجد وتكون قوام لزج  عادةً  Pseudomonas و Alcaligenesأنواع بكترييا  والفطريات.

 ونكهة متعفنة.

تكون الغازات يف بعض أنواع اجلنب املرتفعة األس اهليدروجيين واملنخفضة امللوحة 
واإلليمنتالري والربوفولون( واملرتفعة النشاط املائي نسبيًا )مثل: غودا "جنب هولندي أصفر", 

. جراثيم Cl. tyrobutyriumمثل:  Clostridiumبعض أنواع الـ  ميكن أن حيدث نتيجة منو
تتكاثر وتنمو يف بيئة الهوائية و  هذه البكترييا تستطيع النجاة خالل عملية بسرتة احلليب

ة أليض الالكتات كنتيج  butyrateمنتجة غاز ثاين أكسيد الكربون واهليدروجني والبيوتاريت 
lactate. 

مثل جنب الشيدر ميكن أن  Hard-ripened cheeseاألجبان القاسية الناضجة 
متتلك مذاقًا ُمرَا نتيجة اإلنتاج السريع للببتيدات املرة خالل فرتة النضوج بسبب بكترييا 

Lactococcus lactis ع صناعة هذا النو  إنتاج احلمض واملستخدمة كبادئات يف السريعة يف
 .ًة ما تكون مرتبطة مع هذا العيبعادو من اجلنب 



 

271 

أما األجبان الشديدة النضج فإهنا متتلك كميات كبرية جدًا من األمينات النشطة 
بيولوجيًا )مثل: اهلستامني والتايرامني( املتكونة من عملية نزع جمموعة الكربوكسيل لألمحاض 

نزميات ميكن أن هذه اإل ,decarboxylaseليز ىينزمي داي كربوكسإاألمينية اخلاصة بواسطة 
خرى امللوثة لألجبان مثل تتواجد يف بعض سالالت البادئات البكتريية أو من البكترييا األ

Enterococcus  بكترييا القولون وColiformsنزميات خالل . موت وحتلل اخلاليا حيرر اإل
نية وتراكم هذه عملية النضج متسببة يف نزع جمموعة الكربوكسيل من األمحاض األمي

ما  عادةً  semi hard cheesesوشبه القاسي  cheeses Hardاجلنب القاسي  األمينات.
يكون معرض للفساد نتيجة لنمو الفطريات على السطح مما يؤدي لتكون لون غري مرغوب 
به وعيوب يف النكهة. ولذلك فإن عملية التعبئة الالهوائية تقلل كثريًا من هذه املشكلة. 

 .وأسبابه اجلنب يف ( يوضح بعض مظاهر الفساد امليكرويب4.12) واجلدول

 Butterالزبدة  6.12

 %80وحتتوي الزبدة على  و صناعياً أ اً خثر طبيعيتيصنع الزبد من احلليب املبسرت امل
ن تصنع ماحلة أو غري ماحلة. وتعتمد اجلودة امليكروبية للزبدة على أمن دهن احلليب وميكن 

الطعم املميز  املصنعة منه والظروف الصحية املستخدمة خالل عملية التصنيع.جودة احلليب 
ىل إ س اهليدروجيينللزبدة يتطلب تكون حامض الالكتيك من ختمري الالكتوز ووصول األ

ستايل واأل Diacetylالداي اسيتايل  ين تتكون عندها مركبات النكهة وهأدرجة ميكن 
 ثناء تكون محض الالكتيكأمن محض السرتيك  Actyl methyl carbinolميثايل كربانول 
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 Lactococcus lactisو Lactococcus lactis subsp. lactisتستخدم بكترييا  ةً وعادت

subsp. cremoris نتاج حامض الالكتيك بينما بكترييا إلLactococcus Lactis ssp. 

Lactis biovar diacetylactis وLeuconostoc species (L. mesenteroides subsp. 

cremoris & L. lactis) الزبدة. وحيدث الفساد  نتاج مركبات النكهة يفإولة عن ؤ املس يه
و أقاومت عملية البسرتة  احلليب واليت حياء الدقيقة املتواجدة يفللزبد نتيجة منو األ امليكرويب

 لوثت احلليب بعد البسرتة. من امليكروبات اليت
( والفطريات .Candida sppاخلمائر )و ( .Pseudomonas sppإن منو بكترييا )

(Geotrichum candidum على السطح يتسبب يف عيوب يف النكهة مثل التعفن أو )
 السمك وفقد اللون. أو تكوين نكهة تشبه التزنخ
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 (: بعض مظاهر الفساد الميكروبي في الجبن4.12جدول )
 المسببالكائن  مظاهر الفساد نتاجمرحلة اإل

 بكترييا القولون - اخلثرة ثقوب يف - ثناء التخميرأ
 .Clostridium sppاخلمائر املخمرة لالكتوز و اخلثرة ونكهة مرة وتعفن ثقوب يف 
  Leuconostoc spp - اخلثرة ثقوب يف 

 Clostridium spp - نتاج محض البيوتريك وطعم ردئإ النضج ثناءأ
 بكترييا محض الربوبينيك مسرأو أو وردى أصفر أتلون  
 بكترييا القولون غازات وروائح غري مرغوبة 
 Micrococcus spp - طعم مر 
 Lactobacillus plantarum - محاض وغازاتأ 
 مخائر يطعم مخري  

 فطريات  الجبن الناضج
 Geotrichum lactis وطعم ردئ يتلون سطح 
 Geotrichum crustaces محرألون  
 Clodosporium puberutum داكنخضر ألون  
 Clodosporium casei فر مسمرأصلون  
 Monilia niger سودألون  
.Pseudomonas spp تكون لزوجة على السطح وطعم ردئ   .proteus spp و 
 Proteolytic bacteriaللربوتني  البكترييا احملللة طعوم رديئة نتيجة حتلل الربوتني 

 NICKERSON & SINSKEY (1972) المصدر: مختصر عن
 

 P. fragi: )مثل .Pseudomonas sppمنو بكترييا عن ويعترب التزنخ الناتج 
 ,يف الزبدة الغري مملحة م مشاكل الزبدةأهزمي الاليبيز من إنمتتلك  اليت) fluorescence . Pو

تفضل أن تنمو يف الطور  Pseudomonasو Entrococcusو Coliforms القولون بكترييا
 ي ميتلك مغذيات من احلليب( وينتج عنها عيوب يف النكهة.ذالسائل )وال
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 خمرةتمنتجات األلبان الم 7.12

واجلنب  yogurtوالزبادي  Cultured buttermilkاملستنبت صناعيًا  اللنب املتخمر
ضافة بادئات بكتريية إها بتعترب أمثلة من منتجات األلبان املخمرة واليت بصفة عامة يتم إنتاج

 30ملدة  °م 82.2 )على حوايل املبسرتللحليب  bacteria specific starter-culture معينة
اللنب , اطها املائي وثباهتا عند التخزينوختتلف هذه املنتجات يف محوضتها ونش ,دقيقة(

تستطيع اخلمائر و  4.8 الالكتيك وأسه اهليدروجيين محض %0.8 املتخمر عادًة حيتوي على
نتاج مركبات إبعض سالالت البادئات تستطيع  ,بواسطة إنتاج غاز هالنمو والتسبب يف فساد

تعترب مرغوبًة  لتعطي قوام لزج )واليت exopolysaccharidesمن سكريات عديدة خارجية 
 أو أقل  4.5ميتلك الزبادي العادي عادة أس هيدروجيين من , يف بعض املنتجات(

ن محض الالكتيك( وال ميكن فساده بواسطة البكترييا الغري مرغوبة. بالرغم من م %1)حوايل 
 املنتج نكهة مرّة نتيجة إنتاج ببتيدات مرة بواسطة بعض سالالت ذلك ميكن أن يطور

 Bulgaricus Lactobacillus delbrueckii spp. خالل عملية  واملستخدمة كبادئ
يف إنتاج محض الالكتيك متسببًة يف مذاق  اراالستمر التخزين بكترييا البادئ تستطيع 

هلا القدرة على إنتاج سكريات عديدة  يوبكترييا بادئ الزباد ,حامضي حاد غري مرغوب
املضاف إليه زبادي الاخلمائر )خاصة يف  ,خارجية مما يؤدي إىل تكون قوام لزج للمنتج

اكه( تنمو يف البيئة احلمضية وتنتج غاز ثاين أكسيد الكربون ونكهة اخلمائر ونكهة فاكهية و ف
 .(AYRES et al. 1980; RAY, 2004; ADAMS & MOSS, 2008) كريهة



 الفصل الثالث عشر

 للخضروات والفواكهالدقيقة األحياء 

Microbiology of vegetables & fruits 
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 الخضروات 1.13

 واجلذور والسيقان األوراق مثل لألكل الصاحلة النباتية املكونات تشمل اخلضروات
 سأ مع الكربوهيدرات يف نسبيا عالية فهي عام بشكل ,والزهور األبصالو  والدرنات

 تنمو أن واألعفان واخلمائر البكترييا من خمتلفة ألنواع ميكن وهكذا 7.0 حىت 5.0 دروجيينهي
 الكربوهيدرات من عالية نسبة على حتتوي الفواكه ,مناسبة األخرى الظروف كانت إذا

 أيضا وبعضها العضوية األمحاض وجود بسبب أقل أو 4.5 من اهليدروجيين ساأل ويكون
 .للميكروبات مضادة زيوت على تويحي

 أو أكثر( وقليلة الربوتينات %5اخلضروات غنية إىل حد ما بالكربوهيدرات )
 %20 حوايل أن يعتقد ,فيما عدا الطماطم بُأس هيدروجيين مرتفع ( ومتتاز%2إىل  1)ما بني 

 الناتج عنا الفساد بواسطة تفقد الطازج ستهالكاال لغرض املنتجة واخلضروات اكهو الف من
اخلضروات الطازجة حتتوي على أحياء دقيقة مصدرها الرتبة أو اهلواء أو . قيقةالد حياءاأل

مرضات النباتية
ُ
يف  الفساد وعوامل ,املصادر البيئية األخرى كما ميكن أن تضم بعض امل

 أنواع وبعض الفريوساتو  والفطريات واخلمائر البكرتيا هي املعروفة والفواكه اخلضروات
 .الركتسيا

 نتيجة ونقلها ومجعها جنيها عند وأ احلقليف  اكهو والف اخلضروات فساد أيبد وقد
 استخدمت ما إذا املرضية الدقيقة حياءباأل تتلوث وقد ,تلوثها فرص من يزيد مما خدشها

 متنوعة واخلضر الفواكه يف امليكروبات تكون وبذلك معاجلة غري جماري مياه أو حيوانية أمسدة
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 اليت األجناس مأهو  .واهلواء الري ومياه الرتبة مصدرها ليتا الدقيقة األحياء وتشمل وعديدة
  Achromobacter و Streptococcus هي والفاكهة اخلضر سطح على تتواجد

 Pseudomonas و Alcaligenes و Lactobacillus و  Entobacterو Micrococcus و
 Staphylococcus  و Chromobacterium و Bacillus و Leuconostoc و Sarcina و

 اخلمائر وبعض Erwinia و Xanthomonas مثل للنبات املمرضة البكترييا توجد كما
 .واألعفان

 اكهو العوامل المساعدة على فساد الخضروات والف 1.1.13

و أو ميكروبية أو فيزيائية أسباب طبيعية ن يكون ألأما أهة كفساد اخلضر والفا 
نزميات والنشاط ئة الظروف لزيادة فعل اإلىل هتيإ يطبيعة املادة يؤد تغري يف ينتيجة أل
تساعد على فساد  اليتومن أهم العوامل  ,و الفاكهةأحداث الفساد للخضر إو  امليكرويب

 :ياخلضروات والفاكهة ما يل

 نزيميالنشاط اإل

 التغيريات   بني التفاعالت   على يَعتمدان   هوالفواك للخضروات الفساد ونسبة معدل
 احَلصاد عملية ,املكرويب النشاط يف واَلتغيّ رُ  احلصاد بعد األنسجة يف دثُ حَتح  اليت الفسيولوجية  

 Softening الرخو الفساد ,والذبول املاء خلسارة   كنتيجة النبات على إجهاد تنتج انفسه
 Pectinolytic activity البكتني حتليل نشاط نتيجة هو شيوعا   الفساد أنواع كثرأ من يعترب
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 .الدقيقة لألحياء

 خاليا تستمر حيثاحلصاد  عملية بعد يستمر والفاكهة اخلضر يف ينزمياإل نشاطال
 لون حتول ذلك على ومثال احليوية وظائفها وأداء األكسجني توفر طاملا التنفس يف النبات

 .نزمياتاإل فعل نتيجة األسود إىل مث األصفر إىل األخضر اللون من ملوزا قشرة

 العوامل الفيزيائية

 احليوانات من مهامجتها بسبب تلف أو بعطب واخلضروات فاكهةال ويقوالتس إصابة
 تلوثها على يساعد الشمس أشعة أو اجلفاف أو الرياح نتيجة أو واحلشرات والطيور

 .والتخزين النقل خالل فسادها من يسرع مما بامليكروبات

 المحيطة الظروف

جود اهلواء يزيد من و تخزين و وخالل فرتة ال احلرارة ودرجة الرطوبة النسبية ارتفاع مثل
 .فرص حدوث الفساد

 منها لكل الكيميائي الرتكيب منها خرىأ كثرية بعوامل واخلضر الفاكهة فساد يتأثر
 بالثمرة احمليط الغالف ونوع اخلارجي السطح على املوجودة الدقيقة األحياء وأنواع عدادأو 

 (pH:4.5) منخفض يدروجيينه أس هلا الفاكهة نأ جند حيث للثمار اهليدروجيين واألس
 وذلك الفاكهة فساد عن ولةؤ مس واخلمائر األعفان تعترب ولذلك (pH:7) باخلضروات مقارنة

 ويف( عالية محوضة) منخفض هيدروجيين أس عند النمو على قدرة هلا واخلمائر األعفان ألن
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حياء الدقيقة تنمو األ كما ,اخلضروات بفساد البكترييا ترتبط بينما السكر من عايل تركيز
قطعة واملعطوبة مقارنة بالسليمة

ُ
 وأ اخلضر تقطيع نأ حيث بسرعة أكرب يف اخلضروات امل

 .كرويبيامل النمو يشجع مما النبات من املغّذيةَ  املواد انطالق يسبب قد الفاكهة

 الفساد الميكروبي للخضروات 2.1.13

 اهلواءو  والرتبة املياه مثل عدة مصادر من تأيت نأ ميكن اخلضروات يف الدقيقة حياءاأل
 رواتاخلض ,اخلضار نوع حسب على وختتلف املعدات أو والطيور واحلشرات واحليوانات

 حية كائنات حتمل الدرنات أن حني يف اهلواء من كثرية دقيقة حية كائناتحتمل   الورقية
 كبري حد إىل أيضا خيتلف املنتجات هذه يف امليكروبات وأنواع مستويات ,الرتبة من دقيقة
 على حتتوي اخلضروات عموما واحلصاد الزراعة وظروف البيئية الظروف على يتوقف وهذا

 .جرام/ دقيق كائن 10 7-4 أو ²سم/ دقيق كائن 10 3-5

  lactic acid bacteria الالكتيك محض بكترييا هي السائدة البكترييا نواعأ بعض
  Pseudomonas و Proteus و Enterobacter و Corynebacterium و
 من خمتلفة أنواع أيضا لديها للجراثيم املكونة والبكترييا Enterococcus و Micrococcus و

 تتلوث أن ميكن اخلضروات, Aspergillus و Fusarium و Alternaria مثل األعفان
 لتخصيب امللوثة واملياه والبشرية احليوانية املخلفات استخدمت إذا خاصة املعوية باملمرضات

  Shigella و Salmonella و L. monocytogenes تشمل وهي ,والري بةالرت 
 أيضا حتتوي أن ميكن كما,  Cl. Perfringens و Cl. botulinum و Campylobacter و
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 .والطفيليات املمرضة الربوتوزوا على

أنواع  هالعموم أكثر أنواع الفساد شيوعا  يف اخلضروات هو ذلك الذي تسبب يف
  Alternaria و Phytopthora و Penicillium ريات واليت منهاخمتلفة من الفط

  Erwinia و Pseudomonasجناس البكترييا من األ أنواعوكذلك بعض  Aspergillus و
 .Clostridium و Bacillus و

" rotباملصطلح الشائع "العفن للخضروات  فساد امليكرويبعادة  ما يوصف ال
ن األسود والعفن الرمادي والعفن الوردي والعفن الناعم مصحوبا  بتغرياته املظهرية مثل: العف

 ,وغريها باإلضافة للتغريات يف اللون يتسبب العفن يف تكوين نكهة كريهة وفقدان للقوام
ربدة  والفواكه ويبدو ذلك جليا  يف السلطات املقطعة اجلاهزة لألكل ويف شرائح اخلضروات

ُ
امل

 .Temperature abusedسيء ختزينها حراريا  أسابيع( واليت أُ  4إىل  3لفرتة طويلة )

  أو يف جو معدل Vaccuum package بئة حتت تفريغوالتع التربيد
Modified atmosphere املعاجلة احلرارية واملواد احلافظة الكيميائية و  التجفيفو  والتجميد

ضروات خلضروات املعلبة أو عصائر اخلافساد  ,للخضروات تستخدم لتقليل الفساد امليكرويب
 أو اخلضروات املخمرة سيتم مناقشتها الحقا  يف هذا الفصل.

 الفواكه 2.13

أو أكثر( وقليلة جدا   %10تعترب الفواكه الطازجة غنية بالكربوهيدرات )عادة 
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, أو أقل 4.5 ( ومتتلك أس هيدروجيين يصل إىل%1أقل من أو يساوي مبحتواها الربوتيين )
لفواكه ومنتجات الفواكه يقتصر على الفطريات واخلمائر ن الفساد امليكرويب لإلذلك ف

(  Gluconobacter و Acetobacter والبكترييا احملبة للحموضة )بكترييا محض الالكتيك و
 اخلضروات الطازجة. كما هو احلال يف

الطازجة معرضة للعفن بواسطة أنواع شىت من الفطريات من أجناس  تعترب الفواكه
Penicillium و Aspergillus و Alternaria وBotrytis وRhizopus  .وأنواع أخرى

وعلى حسب التغريات املظهرية مت تصنيف التلف الفطري مثل: العفن األسود والعفن 
 .اخل ... الرمادي والعفن الناعم والعفن البين

  Torulopsis و Candida و Saccharomycesاخلمائر من أجناس 
 الفراولةو  عملية التخمر لبعض الفواكه مثل: التفاحوثيق مع  ارتباطهلا  Hansenula و
الفواكه الكرزية والتني يف محوضة  يتميز بتكونوالتمور. أما التلف البكتريي ف احلمضياتو 

 عددال عامة بصفةو  ,ويرجع ذلك لنمو بكترييا محض الالكتيك وبكترييا محض اخلليك
 صحيح غري بشكل املنتجات هذه مع تعاملوال احلصاد. جرام لكل 10 6-3 للفواكه امليكرويب

 وتسبب والنمو حية البقاء على قدرة هلا اليت املمرضة الدقيقة حياءباأل للتلوث يؤدى نأ ميكن
 كما .التلف من خمتلفة أنواع تسبب أن ميكن والبكترييا واخلمائر عفاناأل. نسانلأل األمراض

 أن ميكن الفواكه يف اخلمائر وخاصة طبيعيا   املوجودة ةضار  الغري الدقيقة احلية الكائنات أن
جيب حفظ الفواكه ومنتجات الفواكه  لتقليل الفساد .الكحول ختمري يف أ  مهم ا  دور  هلا يكون
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 بواسطة التربيد أو التجميد أو التجفيف أو تقليل احملتوى املائي أو املعاجلة احلرارية
 الفساد ومظاهر واتواخلضر  الفواكه يف الدقيقة حياءاأل أنواع أهم يوضح( 1.13) واجلدول

 .منها لكل
 المسؤولة الدقيقة حياءواأل والفواكه الخضر يف الفساد مظاهر :(1.13) جدول

 الكائن المسبب ومظاهر الفساد نوع الفساد

 Bacterial soft rot الطري البكتريي التعفن
Eewinia carotorora 

 أحيانا مائيا   ومظهرا   ةرائح وتعطي اخلضر وطراوة نعومة على وتعمل البكتني حتلل
 candidum Geotrichum ,اخلضرواتيف  ويسببه بكثرة منتشر Watery soft rot الرخو املائي التعفن

 اللون يرماد منو هيئة على اجلروح يف الفطر ينمو  Gray mold rot Botrytis cinerea يرمادال التعفن

 Rhizopus soft rot الرخو التعفنو  بزاخل عفن
Rhizopus stolonifera   

 سوداأل باللون اجلراثيم حامل ظهريو  اخلضروات على وبرية طبقة الفطر يكون
 Blue mold rot  Penicillium digitatum (املواحل يف خاصة)األزرق التعفن

 Black mold rot Aspergillus niger & Xanthomonas campestris األسود التعفن
 Pink mold rot Trichothecium roseum الوردي التعفن

 .Brown rot Sclerotinia spp & Phytophthora sppالتعفن البين 
 األسود إىل البين من يتحول اللون Alternaria rot Alternaria spناريا لرت التعفن باأل

 Geotrichum candidum التعفن احلامضي

 اجلنس نتيجة منو بكرتيا من Souring or sliminessمحوضة أو لزوجة 
 Lactobacillus ,Pseudomonas  ,Coliforms 

 Botrytis cinerea التعفن الرمادي
 Fusarium coeruleum البطاطسيف  dry rot اجلاف التعفن

 yeasts  منو اخلمائر Alcoholic fermentation حيدث ختمر كحويل
 Hansenula و Saccharomyces Candida, Torulopsis ختمر الفواكه

 JAY (2000)مختصر ومعدل عن  صدر:الم
 

 Ready - To - Use Produce الجاهزة لألكل الخضروات والفواكه 3.13

 وجاهزة كياسأ يف ةأومعب مقطعة فواكهال وأ ضرواتاخل من سلطات عن عبارة يوه
 تصنيعية معامالت عليها جترى حيث لألكل اجلاهزة بالسلطات تعرف ما يوه لالستهالك
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 مثل والفواكه واجلزر اخلس مثل اخلضار تقطيع تشمل (Minimally processed)حمدودة 
 درجات يف ختزينها ويتم شفافة أكياس يف وتعبئتها بعد غسلهاشرائح  إىل والبطيخ الشمام

 كياسأ يف املنتجات هوعادَة تعبأ هذ ,مباشرة لالستهالك جاهزة تكون حبيث التربيد حرارة
 حالة يف نزميياإل البين التلون ناحية من املنتج جودة لىع يؤثر مما لألكسجني النفاذية عالية

 لألكسجني النفاذية منخفضة أكياس يف التعبئة وعند ,الفاحتة األلوان ذات املنتجات
 مثل املرضية امليكروبات ومنو وجود إمكانية يف يكون اخلطر فإن طويل مدى على والتخزين

Cl. botulinum و L. monocytogenes النبات يعترب بينما الرتبة هو ىلاألو  مصدر حيث 
 .الثانية مصادر همأ حدأ

 Spoilage of dried vegetables & fruits فساد الفواكه والخضر المجففة 4.13

 للجفاف احملبة الفطريات من أنواع بواسطة للفساد اجملففة واخلضر الفواكه تتعرض
Xerophilic molds مثل الفطر  التجفيف ظروف يناسبها اليتAspergillus glaucus 

 العالية السكر لرتاكيز احملبة اخلمائر بعض تنمو كذلك  0.70مائي نشاط عند ينمو الذي
Osmophilic مخرية مثل Saccharoyces rouxii نوع ومخائر Zygosaccharomysces 

 وتسبب فيها تنمو حيث اجملفف والتني التمر من تعزل واليت Hunsenianspora وجلنس
 النوع من اجمهتُ  طبيعيا واجلافة الناضجة التمور ماأ ,محوضة إنتاج

Zygosaccharomysces cararae و Hunsenianspora vaibyansis حلموضة املسببان 
 .التمور ومحوضة فساد مينع رطوبة %23 ىلإ التمور جتفيف نأ وجد كما, التمر
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 Spoilage of frozen vegetables& fruits المجمدة والخضر فساد الفواكه 5.13

 تنمو اليت واخلمائر الفطريات بعض منو نتيجة أحيانا   اجملمدة واخلضر الفواكه تفسد
  Geotrichum و Penicillium الفطريات مثل التجميد حرارة درجة على

  Saccharomyces و Rhodotorula واخلمائر مثل Mucor و Cladosporium و
أن تنمو بدرجة حرارة  ئر ميكنهااخلما ,Debaryomyces و Torulopsis و Candida و

متوت هذه اخلمائر أسرع يف حالة التجميد السريع مقارنة بالتجميد  ,الفطريات نأقل م
اط املائي السريع النش الخنفاض ا  حيث ال مينحها التجميد السريع فرصة للنمو نظر  يءالبط

 نتيجة التجميد.

 Spoilage of pickled vegetables & fruitsالفواكه والخضر المخللة  6.13

اخليار والفلفل والكرنب الصغري هي  العديد من أنواع اخلضروات يتم ختمريها ويعترب
 بني ما ترتاوح بنسب الطعام ملح بإضافة وذلك والفواكه اخلضر بعض للوختُ  األكثر إنتاجا .

 ختمرات حتدثو  ,ختليلها املراد الفواكه أو اخلضار نوع حسب على %15 ىلإ 8 أو 2-5%
 بكترييا به وتقوم التخليل عملية يف أساسي يعترب الذي الالكتيكي التخمر مههاأ املخلالت يف

 التخمر تجانسةامل غري Leuconostoc mesentroides النوع مثل الالكتيك محض
Homofermintative الكتيك حامض إىل ختليلها املراد املادة يف املوجود السكر مرختُّ  واليت 

  %1 إىل احلموضة تصل حيث الكربون أكسيد وثاين لوإيثانو  خليك ومحض
 تتحمل اليت الالكتيك محض بكترييا ونشط لنمو الظروف يهيئ مما( الكتيك محض)
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 واليت Lactobacillus plantarum و Lactobacillus brevis بكترييا مثل العالية احلموضة
 محض من كبرية كمية ياالبكتري  هذه وتنتج امللح من عايل تركيز أيضا تتحمل نأ ميكنها

 من وخصوصا   الفساد من املخلالت حتمي احلموضة وهذه %3 أو 2 إىل تصل الالكتيك
 بعض وتنشط تنمو قليلة املضافة امللح كمية تكون عندما ,للجراثيم املكونة ياري البكت أنواع

 مثل لرتبةا أو املاء أو نفسه النبات مصدرها يكون واليت املرغوبة غري البكترييا من األجناس
 تنتج حيث Flavobacterium و Entrobacter و Psudomonas و Bacillus األجناس

 .مرغوبة غري ومواد غازات البكترييا هذه

 فساد المخلالت 7.13

 :يلي ما املخلالت فساد مظاهر أهم من

 مثل بكتريياال من أنواع نمول نتيجة املخلالت يف لزجة مواد تتكون قد أ.
Lactobacillus plantarum. 

املخلالت نتيجة تكوين كربيتيد يف  اسوداد ظهور ىلإ يؤدي Bacillus subtilis منو ب.
 .اهليدروجني

 التابعة للجراثيم املكونة ياري البكت منو نتيجة خمتلفة وغازات متنوعة أمحاض تكوين .ج
 .Bacillus و Clostridium لألجناس

 هذه أمثلة ومن  Oxidative or top film yeasts املؤكسدة اخلمائر أو الغشائية اخلمائر .د



 

287 

 املخلالت سطح على اخلمائر هذه تنمو Candida وجنس Debaromyces هي اخلمائر
 احلموضة من تقلل وبذلك وماء كربون أكسيد ثاين إىل الالكتيك مضاح كسدةأب تقومو 

 ,املخلالت فساد تسبب واليت التعفنية البكترييا مثل املرغوبة غري البكترييا لنمو الظروف وهتيئ
 التخلص يتم مل ذإ عفانواأل اخلمائر منو نتيجة يفسد أن ميكن Sauerkraut الكرنب خملل
 .اهلواء من

  Fermentative or bottom yeasts القاعية اخلمائر أو املخمرة اخلمائر .ه

 لطفو يؤدي مما الغازات من كبرية كمية وتكون املخلالت داخل اخلمائر هذه تنمو
 ,املخلالت من دائما يعزل الذي Torulopsis caroliniana النوع خاصة ألعلى تاملخلال

 Hansenula و Brettanommyces و Torulaspora و Torulopsis مثل أجناس أن كما
 .العيب هذا حداثإ تستطيع

 تنتجها اليت للبكتني احملللة األنزميات فعل نتيجة املخلالت ألنسجة هتتك حيدث قد .و
 مثل األعفان وبعض Bacillus و Achromobacter مثل البكرتيا أجناس بعض

Penicillium و Alernaria و Fusarium مثل اخلمائر بعض وكذلك 
 Rhodotorula spp. طويلة ملدة املخلل الزيتون قوام ليونة ذلك على ومثال. 

 والبكترييا Coliforms ال  بكترييا منو نتيجة والقوام اللون يف وعيوب كريهة نكهة نتاجإ .ز
 منخفضة كمية وإنتاج النمو يف الالكتيك محض بكترييا لفشل نظرا   األخرى اجلرام السالبة
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رة احللوة املخلالت أما. احلمض من
ُ
 منو بسبب من تتلف أن ميكن واخلل بالسكر احملفوظة وامل

 .كايف احلموضة مستوى يكن مل إذا خاصة الالكتيك محض وبكترييا اخلمائر

 وات والفواكه المعلبةالخضر  8.13

حالة عدم كفاءة  ال يفإوالفواكه املعلبة ال حتدث مشاكل ميكروبية  خلضريف ا
احلرارة العالية مثل  ين تقضأالعلبة حيث من املفرتض  و حدوث عيوب يفأاملعاملة احلرارية 

 نأعفان كما على معظم البكترييا واخلمائر واأل دقيقة( 30ملدة  oم 62معاملة البسرتة )
هناك بعض اخلمائر املقاومة حلرارة البسرتة  ,الظروف غري اهلوائية داخل العلبة متنعها من النمو

ن تفسد منتجات اخلضر والفواكه املعلبة مثل عصري الفواكه واخلضر حيث أتستطيع  واليت
 دقائق مثل 5ملدة  °م 80ىل إ 70اخلمائر درجة حرارة من  هتقاوم هذ

Saccharomyces cerevisiae ,للحرارة املقاومة الفطريات ومن Byssochlamys fulva  
 . Aspergillus fisheri و

الفساد الميكروبي لعصائر ومركزات الفواكه وعصائر الخضروات والمشروبات  9.13
 المحالة

 واملركزة احملفوظة الفواكه ومشروبات وعصائر Fruit juices الفواكه عصائر
Concentrated and preserved fruit juices  الغازية احملالة املشروباتو 

Carbonated drinks الغازية وغري Noncarbonated soft drinks منخفضة منتجات وهي 
 هلا( والفركتوز واجللوكوز السكروز) الكربوهيدرايت احملتوى, (4.0 و 2.5 بني) اهليدروجيين األس
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يف العصائر  %60 و 40ا بني يف العصائر واملشروبات ولكنها تصل م %15و 5 بني ما يكون
هلذه  من السكريات يقلل النشاط املائي العصائر املركزة احملتوى العايل يف ,املركزة واحملفوظة
. وتتمتع املشروبات الغازية زيادة 0.9 يصل يف العصائر املركزة واحملفوظة إىل ياملنتجات والذ

 هذه يف تواجدها تملاحمل الدقيقة األحياء ,منخفض واختزال أكسدة جبهدعن ذلك 
 للحموضة احملبة والبكترييا واخلمائر الفطريات يه املنتجات

(Lactobacillus و Leuconostoc و Acetobacter )حدوث تسبب أن ميكن واليت 
 .املناسبة احلفظ وسائل استخدام عدم حالة يف الفساد

 Fruit juices الفواكه عصائر 1.9.13

 (الليمون عصري) %2 بني ما ترتاوح السكر نم كمية على حتتوي اكهو الف عصائر
 ساأل رتاوحيو  ,امليكرويب النمو متنع ال الغالب يف نسبة يوه( العنب عصري) %17و

 العصائر بعض يف وأكثر( الطماطم عصري) 4.2 ىلإ( الليمون عصري) 2.4 من اهليدروجيين
خلمائر والبكترييا معرضة للتلف بواسطة الفطريات وا هعصائر الفواك تكون لكولذ ,األخرى

كل نوع من العصائر رمبا و  ,Acetobacter و Leuconostoc و Lactobacillusمثل أنواع 
 Acetobacter الفطريات و ,للتلف بواسطة نوع أو آخر من األحياء الدقيقة كون معرضي

 كمية كافية من األكسجني الذائب.  تستطيع النمو لو توافرت

 ,اخلمائر وكذلك لألكسجني حباجةو  هوائية هناأل العصائر سطح على األعفان تنمو
اخلمائر ميكن أن تتسبب يف  ,القليل والسكر احلموضة ذات العصائر يف فتنمو البكترييا أما

أما بكترييا  ,( هلذا املنتجCO2 واملاء( والتخمر )إنتاج الكحول و CO2 إنتاجاألكسدة )
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Acetobacter بكترييا حامض  ,محض اخلليكستخدم الكحول الناتج لتكوين تيمكن أن ف
تستطيع ختمري  Leu. mesenteroides و Leu. fermentumمثل  الالكتيك خمتلطة التخمر

واإليثانول وثاين أكسيد الكربون وثنائي األسيتايل  كالالكتيمحض الكربوهيدرات إىل 
وبعض  Leuconostoc mesesnteroides بكترييا باإلضافة إىل ذلك acetoin واألسيتون

تعمل على تكوين مادة لزجة نتيجة إنتاج الدكسرتان  Lactobacillus plantarum التسال
 .والسكريات العديدة اخلارجية األخرى

 Fruit drinks اكهو الف مشروبات 2.9.13

أمحاض  Leuconostoc و Lactobacillusحتول أنواع بكترييا اكه و عصائر الف يف
ك واخلليك منتجة عيوب يف محضي الالكتيالسرتيك واملاليك )مواد حافظة مضافة( إىل 

 النكهة.

اكه املركزة واحملفوظة تكون عرضة لنمو اخلمائر وهي الوحيدة القادرة و مشروبات الف
الفطريات تستطيع أيضا النمو يف حال توافر   ,(0.9نشاط مائي منخفض ) على النمو يف

مثل:  Alicyclobacillusأنواع جديدة من بكترييا  ,كمية مناسبة من األكسجني الذائب
Alicyclobacillus acidoterrestris مؤخرا  واليت يعتقد أن هلا القدرة على  مت التعرف عليها

 اكه واخلضروات املنخفضة األس اهليدروجيين.و الف إحداث الفساد لعصائر

 E. coli وساللة ال  محاضاأل تتحمل اليت الساملونيال مثل) املمرضة البكترييا بعض
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O157:H7. يف( ثرأك وأ يوم 30) طويلة لفرتة حية وجدت( والتفاح الربتقال عصري يف 
 وبكترييا واخلمائر عفاناألتفسد بواسطة  أن ميكن اخلضروات عصائر ,احلامضية املنتجات

عّرض ملعاملة تعادة  يو  4.3 عصري الطماطم له أس هيدروجيين يصل إىل ,الالكتيك محض
مضي اقد حيدث الفساد احل ,ة ما عدا جراثيم البكتريياحرارية لقتل األحياء الدقيقة النشط

, Bacillus coagulans العصري الطماطم نتيجة لتكاثر ومنو بكتريي Flat sour املسطح
وتشجع منو بكترييا  5.8و 5.0 أس هيدروجيين بني هلا معظم عصائر اخلضروات األخرى

 ,د من أنواع األحياء الدقيقةهذه املنتجات معرضة للفساد بسبب منو العدي ,محض الالكتيك
للفساد تستخدم وسائل حفظ إضافية متعددة يف هذه  املسببةالدقيقة  ملنع منو األحياء

 .لتجميد وإضافة مواد حافظة كيميائية معينةو  التربيدو املنتجات واليت تتضمن املعاملة احلرارية 

 Carbonated drinks الغازية المشروبات 3.9.13

 وأمحاض وحمليات مياه على حتتوي كحولية غري مشروبات هي الغازية املشروبات
 عصائر على بعضها حتتوي قد. حافظة ومواد استحالب وعوامل ملونة ومواد ونكهات

  .4 إىل 5.2 من اهليدروجيين أس مع غازية غري أو غازية تكون أن وميكن الفواكه

 فقط ولكن الدقيقة اءاألحي من خمتلفة أنواع على الغازية املشروبات حتتوي أن ميكن
 محض وبكترييا واخلمائر األعفان مثل تنمو أن ميكن للحموضة احملبة الدقيقة األحياء

 Candida و Torulopsis أجناس من اخلمائر أنواع بعض .اخلليك محض وبكترييا الالكتيك
 ,املنتج يف عكارة وتسبب النمو تستطيع Saccharomycines و Hansenula و Pichia و
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 عكارة وتكون تنمو قد Leuconostocو Lactobacillus بكترييا أنواع بعض كذلك
( ناتيالدكسرت  تكون نتيجة) لزج أو دبق سائل تكون نأ Leuconostoc بكترييا وتستطيع

 .املنتجات هذه يف

 Noncarbonated soft drinks الغازية غير المشروبات 4.9.13

 اخلمائر بواسطة الطريقة بنفس فسادال فيها حيدث أن ميكن الغازية غري املشروبات
 إىل باإلضافة, Leuconostoc mesenteroides و Lactobacillus plantarum بكتريياو 

  Geotrichum مثل فطريات فإن الذائب األكسجني من مناسبة كمية توافرت لو ذلك
  Gluconobacter وبكترييا Fusarium و Mucor و Aspergillus و Penicillium و
ىل إمحض اخلليك الذي يغري نكهة املنتج خرية تنتج األو  تستطيع النمو Acetobacter و

 نكهة تشبه اخلل.

 والدبس المربيات والعسل 10.13

السكر والبكتني واحلامض  بإضافةتصنع املربيات من بعض الفواكه واخلضر وذلك 
 على املربيات وحتتوي ,يباملرىب وحتفظ لفرتة طويلة دون فساد ميكرو  أوبعد املعاملة احلرارية تعب

 لعدة °م 90 - 80 حرارة درجة عند البسرتة عملية نأ كما( %70) السكر من عال تركيز
 كفاءة عدم أو العلب حلام يف عيب أي لكن امليكروبات من كثري منو منع على تعمل دقائق

 وتنتج السكريات ختمر اليت واخلمائر األعفان بعض لنمو الظروف هتيئ احلرارية املعاملة
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 اتياملرب يف تنمو اليت األعفان أمثلة ومن العلبة انتفاخ إىل تؤدي اليت والغازات األمحاض
Aspergillus و Penicillium واهلواء للرطوبة حلاجتها السطحية الطبقة على تنمو واليت, 

 هحتمل نتيجة املربيات فساد بسبب أن ميكن Byssochlamys fulva العفن أن وجد كما
 .املربيات يف املستخدمة ةسرت بال حرارة

 العسل 11.13

 نأ ميكن حيث بامليكروبات العسل تلوث مصادر أهم حدأ من النحلة أمعاء تعترب
 النحل ميتص اليت األزهار تعترب كما النحل أمعاء من واخلمائر بالبكترييا العسل يتلوث
 اجلين عمليات ءأثنا يتلوث قد العسل أن ىلإ باإلضافة التلوث مصادر حدأ منها الرحيق
 (%80 -70) عايل سكر وتركيز %25 تتعدى ال رطوبة على العسل يوحيتو  ,ةوالتعبئ والتنقية

 لرتكيز احملبة امليكروبات فيه تنمو وهلذا (pH=3.4) منخفض هيدروجيين أس ميتلك كما
 :مثل Zygosaccharomyces جلنس التابعة اخلمائر خاصة Osmophiles العايل السكر

Z. mellis و Z. richten و Z. rouxii نوع من واخلمرية Torula mellis  
 جنس أنواع بعض لكن العسل على تنمو ال األعفان معظم Torulopsis holmii و

Mucor و Penicillum على الغالب يف تنمو واخلمائر األعفان ,ببطء فيه تنمو نأ ميكنها 
 كنتيجة السكر تركيز وينخفض اجلو رطوبةل السطحية الطبقة المتصاص نظرا   العسل سطح
 على األحياء هذه تتأقلم تدرجييا   مث الدقيقة األحياء لنمو الالزمة الرطوبة وفري مما لذلك
 أكسيد ثاين وتكون العسل سكرل يءالبط ريتخمبال اخلمائر هذه تقومو  ,للسكر العايل الرتكيز
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 .اسودادهو  العسل ورةلوب للعسل مرغوبة غري نكهة تعطي طيارة وأمحاضا   وكحول الكربون

 نادرا   ولذلك (%80-70) لسكرا من عايل تركيز على يحيتو  فإنه( الرب) الدبس ماأ
 إىل تؤدي تعليبه أثناء دقائق لعدة °م 80 درجة على باحلرارة همعاملت أن كما يفسد ما
 دق العلبة يف عيوب حدوث أو احلرارية املعاملة كفاءة عدم ,امليكروبات غالبية على اءقضال
 مثل السكر من العايل للرتكيز احملبة اخلمائر منو عن ناتج ويكون للدبس فساد ىلإ يؤدي

Zygosaccharomyces rouxii و Torulopsis holmii  وغازات وكحول أمحاض تكوينو 
 .العلبة انتفاخ إىل يؤدي مما

 التوابل والبهارات 12.13

 تستخدم (واجلذور لحاءال - ورقة - زهرة - بذور) نباتية منتجات هي البهارات
 يتم .أخرى مكونات مع املخلوطة البهارات هي التوابل ,خمتلطة أو منفردة مطحونة أو كليا  

 تهااملمع يتم مل إذا البهارات بعض ,واللون للنكهة نسبيا صغرية بكميات استخدامها
 جراثيم اأمهه رامج لكل( 10)7-6 إىل تصل دقيقةحياء أ على حتتوي قد يةمليكروبا باملضادات

 micrococci مثل بكترييا وأيضا   Clostridium spp و Bacillus بكترييا وجراثيم فطرياتال
  S.aureus و .Salmonella spp مثل األمراض ومسببات واخلمائر enterococciو
 رغمو  ,الفطرية السموم على أيضا حتتوي أن ميكنكما  فيها تتواجد أن ميكن B.cereus و

 لألمراض املسببة الدقيقة حياءألل مصدرا   تكون أن ميكن فإهنا صغرية اتبكمي تستخدم اأهن
 ةمضاد خصائص لديها والفلفل والثوم القرنفل مثل التوابل بعضو  ,األغذية وفساد
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 .اتميكروبلل

 ةلمايونيز وصلصات السلطالفساد الميكروبي ل 13.13

 من تتكون Water - in - oil الزيت - يف - املاء مستحلبات هي نتجاتامل هذه
 والنشا وامللح والسكر الليمون عصري أو )اخلليك حامض %0.25 حوايل) واخلل واملياه الزيت

 أكثر أو %65 حوايل على حيتوي عادة   املايونيز ,اخلضروات وقطع والتوابل والبيض والصمغ
  يقدر مائيا   نشاطا   وميتلك اخلليك محض من %0.5 وحوايل لألكل القابل الزيت من

 صلصات حتتوي ما عادة حني يف 4 إىل 3.6 بني ما إىل يصل هيدروجيين وُأس 0.92    ب
 اخلليك, محض من %1.2 إىل 9.0 و لألكل القابل الزيت من أكثر أو %30 على السلطات

 املنتجات ههذ تتلوث قد ,3.9 و 3.2 بني ما ينهيدروجي وُأس 0.92 ب  يقدر مائي ونشاط
 الكائنات وباستثناء ذلك ومع, واهلواء دادهاأع يف لةالداخ واملكونات املعدات خالل من

 يف طويلة ملدة ختزينها عند سيما وال األخرى امليكروبات معظم متوت للحموضة احملبة الدقيقة
 .الغرفة حرارة درجة

 محض هي املنتجات ههذيف  امليكرويب النمو يف املتحكمة الرئيسية العوامل إن
 بعض حال أي على ,نسبيا   املنخفض املائي والنشاط اهليدروجيين األس واخنفاض اخلليك
 :واخلمائر .Geotrichum Aspergillus spp: األعفان) للحموضة احملبة الدقيقة األحياء

Saccharomyces spp. )ال  أنواع من والعديد Lactobacillus  
(Lb. fructivorans, Lb. Brevis)  تستطيع حتليل الالكتوز وإنتاج غازCO2, رياتالفط 



 

296 

 لكمية احملبة اخلمائر بعض وتستطيع للهواء املعرض اخلارجي السطح على النمو تستطيع فقط
 الالكتيك حامض بكترييا وأنواع الالهوائية واالختيارية( Microaerophilic) قليلة أكسجني
 إىل يصل مائي نشاط عند تنمو اليت تلك خاصة) Lactobacillus مثل التخمر املختلطة

 حتلل  حني يف الكربون أكسيد ثاين غاز مكّونة   والنم( 0.92
Labctobacillus fructivorans ثاين غاز إلنتاج مؤدية   املنتجات هذه يف املوجود السكروز 

 مخرية سالالت ,السكروز من املتحرر للفركتوز السريع األيض من خاصة الكربون أكسيد
Saccharomyces bailii الكربون أكسيد ثاين) غازيال الفساد حبدوث ربطها مت أيضا 

  Bacillus (Bacillus subtilis أنواع بعض, املنتجات هلذه( والكحول
 أعدادها تتجاوز أن جيب ال طبيعيا   املنتجات ههذ من عزهلا مت أيضا mesentericus. (B و

 .جرام / خلية 10

 فمن (البيض طريق عن Salmonella مثل) باملمرضات املنتجات ههذ تلوثت إذا
 اهليدروجيين األس عالية املنتجات يف أطول لفرتة تعيش قد أهنا إال بسرعة متوت أن توقعامل
 احلرارية السعرات املنخفضة السلطات صلصات ,بالتربيد حتفظ واليت( احلموضة منخفضة)

 هيدروجيين ُأس متتلك املعتاد من بكثري أقل اخلليك ومحض زيت تراكيز إليها يضاف واليت
 ولزيادة, املنتجات هذه يف النمو من تتمكن الدقيقة األحياء من العديد ,رتفعم مائي ونشاطا  

 .بالتربيد بتخزينها الدوام على يوصى وسالمتها املنتجات هذه صالحية فرتة

 يف تتسبب .Leuconostoc spp وأنواع .Lactobacillus spp وأنواع اخلمائر
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 .Bacillus spp أنواع بعض ,اجملهزة والكسرتدا والصلصات للكتشب غازي فساد حدوث
 الدقيقة األحياء منو يف وللتحكم ,الكسرتدا مستحضرات بعض يف الغازي الفساد تسبب

  الكيميائية احلافظة املواد مثل إضافية حفظ وسائل تستخدم ما عادة املفسدة
(ADAMS & MOSS, 2008, JAY et al, 2005.) 

  



 

 الفصل الرابع عشر

 ومنتجاتها الحبوب في يالميكروب الفساد

Microbiology of grains and its products 
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 مقدمة 1.14

 النشاط من يقلل مما %20 إىل 10 بني ما رطوبةحتتوي  ما عادة   والبذور احلبوب
 يوحتتو  ,رويبامليك النمو يثبط وبالتايل( 0.6 ≥) 0.6 يساوي أو من أقل إىل ليصل هلا املائي

 واليت الواحد اجلرام يف الدقيقة األحياء من ماليني وأ آالف على حديثا   احملصودة احلبوب
 و/وأ النبات على وجودها أثناء الغبار وه أامليا وأ الرتبة من احلبوب تلوث طريق عن جاءت

 جلراما يف الفطريات من آالف عدة علىحتتوي  كما, والتخزين والتصنيع احلصاد عملية عند
 والتقشري والغسيل وتنقيتها بغربلتها تنظيف لعمليات احلبوب عرضتت ,احلبوب من الواحد

 الكلورين أو النيرتوجني أكسيد مثل مؤكسدة كيميائية مواد بإضافة للطحني والتبييض
 األحياء نواعأو  عدادأ تقلل البنزويل بريوكسيد أو نيرتوجني كلوريد ترايو  النيرتوسيال أوكلوريد

 التصنيع مثل التالية العمليات أثناء تلوث ىلإ الدقيق يتعرض قد ولكن الطحني يف قيقةالد
 البكترييا من عالية مستويات على الكاملة احلبوب حتتوي قد ,اخلبز عمليات وقبل والتداول

 وقد ,جرام/103 واألعفان اخلمائر جرام/102 القولون وبكترييا جرام/104 حلوايل تصل اهلوائية
 .للسموم املنتجة األعفان تنتجها اليت الفطرية السموم على يضا  أ حتتوي

 واألعفان اخلمائر من خمتلفة نواعأ على أيضا حتتوي قد املصنعة احلبوب منتجات
 يف املتواجد تلكل ةمماثلو  يةلاع ةميكروبي ادا  عدأ والنشويات الدقيق حيتوي قد ,والبكترييا
 حتتوي قد( واملعكرونة اإلفطار حبوب مثل) صنعةامل املنتجات أن حني يف الكاملة احلبوب

 واخلمائر جرام/10 2-1 من قلأ القولونو  جرام/10 2-3 إىل تصل هوائية ميكروبية عدادأ على
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 احملبة بكتريياالو  بكتريية جراثيم على حتتوي أن ميكن كما ,جرام/ 10 2-1من  قلأ واألعفان
 .للربودة

 فساد الحبوب والدقيق 2.14

 Rhizopus و Penicillium و Aspergillus أجناس من التخزين تفطريا بعض
 نواعأ يوضح( 14.1) واجلدول. عالية رطوبة على احملتوية للحبوب التلف إحداث تستطيع

 املخازن فطريات نأ ويالحظ املخازن يف وأ احلقل يف سواء   باحلبوب املرتبطة الفطريات
 جماميع همأ ومن ,قلأ مائي نشاط عند موالن العموم يف وتستطيع احلبوب ظروف مع تكيفت

  Bacillus و ,Alcaligenes هي الدقيق ويف احلبوب على تتواجد اليت البكترييا
  Pseudomonas  وSerratia  و Sarcina و Serratia و Achromobacter و
  Micrococous و Clostridium و Lactobacillus و Flavobacterium و
 Penicilliunو Aspergillusجراثيم  مثل فطرية جراثيم تتواجد قد وكذلك Coliforms و
 من يهف البكترييا عدادأ ترتاوح للتو حنط   الذى الدقيق. AlternariaوCaldosporoimو
 وجود ورغم ,عداد بزيادة مدة التخزينم/جم وتتناقص األ ت. و. 103  ×12ىل إ 103  ×8

 نسبة الخنفاض نظرا   للفساد يتعرضان ما نادرا   والطحني احلبوب أن إال امليكروبات هذه
 الرطوبة نسبة ازدادت ذاأ ولكن( 0.6 املائي النشاط : %13 من أقل) منهما لكل الرطوبة
 النمو من تتمكن واخلمائر الفطريات بعض فإن (%15) الفطريات بنمو يسمح يالذ للحد
 من كثرأ إىل ةالرطوب بزيادة ,هالنمو  جيدة مغذيات على يحتتو  وإهنا خاصة احلبوبيف 
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 وبكترييا الالكتيك حامض بكترييا بواسطة احلامضي التخمر أويبد ياري البكت تنمو 17%
 اخلليك محض بكترييا بواسطة ختمر مث اخلمائر بواسطة الكحويل التخمر يليه القولون

Acetobacter aceti  حامض بكترييا تتواجد مل أذا. الدقيق يف مرغوبة غري غرياتت دثحتو 
نتاج أمحاض إىل إوالعصويات اهلوائية مما يؤدي   .Micrococous sppبكترييا تنمو كالالكتي

 .وكحول وغازات تعطي رائحة حامضية للدقيق
 المتعلقة بفساد الحبوب دنى من النشاط المائي الالزم لنمو فطريات الحقل والمخازن(: الحد األ1.14جدول )

 الحد األدنى للنشاط المائي األنواع
 Field Fungi                                                                                                             لحقلفطريات ا

Fusarium culmorum 0.89 
Fusarium graminearum 0.89 
Alternaria alternate 0.88 
Cladosporium herbarum 0.85 

 Storage fungi                                                                                                          ن يخز تفطريات ال
Penicillium aurantiogriseum 0.82 
Penicillium brevicompactum 0.80 
Aspergillus flavus 0.78 
Aspergillus candidus 0.75 
Eurotium amstelodami 0.71 
Wallemia sebi 0.69 

 ADAMS & MOSS( 2008)المصدر: عن 

 Microbial Spoilage of Breadفساد الخبز  3.14
 الذي هو العجني يف عادة حيدث الذي والتخمر العجني يف عديدة تغريات حتدث

 واليت واخلمائر القولون وبكترييا Lactic acid bacteria الالكتيك حامض بكترييا به تقوم
 تزداد الوقت ومع العجني يف أمحاض تتكون لذلك ونتيجة املنخول غري الدقيق يف تتواجد
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 تفرز للربوتني احملللة البكترييا. مقبول غري يحامض طعم ذو يكون منه املنتج واخلبز محوضته
العجني مما يقلل من قدرة العجني على  احملللة للربوتني يف Proteinases الربوتينيز نزمياتإ

 ,صعبة خبزهجيعل عملية نة العجني مع زيادة لزوجته مما مرو  بالغازات وتقل بالتايل االحتفاظ
 تستطيع ال ألهنا متوت العجني يف متواجدة كانت اليت امليكروبات أغلب اخلبز عملية أثناء

 اجلراثيم بعض من إال امليكروبات من خايل شبة اخلبز ويكون الفرن حرارة درجة مقاومة
 أثناء والبكترييا بالفطريات اخلبز يتلوث ما سرعان لكن الفرن حرارة قاومت اليت البكتريية

 .فساده إىل تؤدي قد واليت وتداوله إنتاجه

 Moldiness بالفطريات الخبز فساد 1.3.14

. البكترييا منو ليمنع( 0.9 إىل 0.75) كفاية منخفض عادة   للخبز املائي النشاط إن
 تنمو أن ميكن( Rhizopus stolonifer: اخلبز فطر) الفطريات بعض ذلك من وبالرغم
 ما عادة الفطريات ,التخزين عملية خالل النشا تبلور نتيجة الرطوبة تتحرر عندما خاصة
 أو اهلواء من إليه الوصول تستطيع الفطرية اجلراثيم ذلك من بالرغم اخلبز عملية خالل متوت

 مأه( 14.2) جدول ويعرض اخلبز عملية بعد املستخدمة األدوات من وأ العمال أيدي من
 .اخلبز فساد تسبب اليت الفطريات

 تشجع نمو الفطريات على الخبز التيالعوامل  1.1.3.14

 الفطريات لنمو الضروري األكسجني وصول على يساعد مما صغرية قطع إىل اخلبز تقطيع .أ
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 منو يشجع مما الرطوبة زيادة إىل يؤدي حمكم إناء يف حفظه أو الساخن اخلبز تغليف أن كما
 .الفطريات

 قبل من الصحية االشرتاطات إتباع عدم نتيجة الفطريات جبراثيم اخلبز تلوث شدة .ب
 .الطبيعية الظروف يف ليربد طويلة فرتة تركه وكذلك للتلوث هيعرض مما اخلبز تداول يف العاملني

 وقاية الخبز من الفساد الفطري 2.1.3.14

 :اآليت إتباع جيب للخبز الفطري الفساد ملنع

 مرشحات باستخدام داخلها التلوث على والقضاء واملخابز العمال نظافة لىع التأكيد أ.
 .البنفسجية فوق األشعة بواسطة املخابز جو بتعقيم وأ اهلواء لتنقية

 .اخلبز سطح على قد تتواجد اليت الفطريات على للقضاء التشعيع ستخداما ب.

 حلني وجاف بارد مكان يف وختزينه الفرن من خروجه بعد اخلبز تربيد يف سراعاإل .ج
 .االستهالك

 .اخلبز على يالفطر  النمو ملنع اخلبز جتميد وأ الفطريات منو بطاءإل اخلبز تربيد د.

 % 0.3 ىلإ 0.1 بنسبة للعجني الصوديوم بروبيونات مثل الفطر للنمو مضادة مواد إضافة .ه

 .% 0.3 بنسبة السوربيك حامض إضافة أو العجني وزن من

  



 

306 

 الخبز لفساد المسببة الفطريات أهم (2.14) جدول
 عالمات الفساد اسم الفطر

Rhizopus stolonifer تعطي املظهر األسود للخبز سوداء وميةثجر بوجود أكياس يتميز منو قطين أبيض  :عفن اخلبز 
Aspergillus niger أخضر وأرجواين - أسود -بين منو 
Monilia citophila  Serratia 
mercences  ( الدموي اخلبز) اخلبز على وردي أو أمحرمنوRed or bloody bread 

Penicillium expansum منو أخضر 
Mucor spp. أبيض زغيب منو Fizzy growth 
Endomycopsis fibuliger 
Trichosporon variable  اخلبز الطباشرييChalky bread 

 

 (Ropinessلزوجة الخبز )المطاطية  2.3.14

 بنية بكتلة يّتصف الفساد من نوع حيدث دافئو  رطب مكان يف اخلبز ختزين عند
 والبكترييا ,املتعفن البطيخ رائحة هتشب كريهة رائحة مع اخلبز داخل وهّشة دبقة خيطية
 يف املتواجدة جراثيمها تستطيع اليت Bacillus subtilis بكترييا هي الفساد هلذا املسببة
 تبقى حيث °م100 إىل تصل واليت اخلبز أثناء يفالرغ داخل احلرارة درجة تتحمل نأ العجني

 نتيجة لزجة مواد البكترييا هذه تكون .املالئمة الظروف توفر عند وتنمو حية اجلراثيم هذه
 ياري البكت تفرزها اليت للربوتني احملللة األنزميات بواسطة Gluten الطحني لربوتني املائي التحلل
 تشجع سكرياتو  رطوبة وتكوين Amylases زمياتأن بواسطة للنشا املائي التحليل وكذلك

 .اللزجة املواد إنتاجو  البكترييا منو

 :التالية احلاالت يف الفساد هذا حدوث ويزداد

 املضافات تلوث نتيجة الفساد هذا عن ؤولةاملس ياري البكت راثيمجب والعجني الطحني تلوث أ.
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 .واخلمرية امللح مثل

 .وحار رطب مكان يف نهيز ختو  خبزلل يءالبط تربيدال .ب

 .اخلبز تصنيع يف املستخدمة املعدات تلوث .ج

 دعن منوها يتوقف حيث ياري البكت هذه منو لتمنع اخلبزو  العجني يف احلموضة اخنفاض عدم. د
 .5 هيدروجيين أس

 التلوث ملنع نظيفة ومعدات التلوث قليل دقيق استعمال جيب العيب هذا وملنع
 حامض إضافةب العجني يف احلموضة زيادةو  وجاف بارد مكان يف ختزينه بسرعة اخلبز وتربيد

 حافظة مواد إضافة كذلك ,5 هيدروجيين أس إىل لتصل الالكتيك أو السرتيك أو اخلليك
 منو ملنع (% 0.3 - 0.1) بنسبة طحنيال إىل الصوديوم بروبينات أو السوربيك حامض مثل
 .فطرياتال منو منع الوقت وبنفس ياري البكت هذه

 المبردةائن العج 4.14

 معرضة تكون( والبيتزا واللفائف الكعك يف املستخدمة) واملربدة اجلاهزة العجائن
 احملبة التخمر املختلطة الالكتيك محض بكترييا من أنواع منو بسبب( غازات تكوين) للفساد
 لغاز عالسري اإلنتاج ,Leuconostoc و Lactobacillus جناسلأل التابعة نواعاأل مثل للربودة

 التخزين حرارة درجة تزداد عندما خاصة   العبوة بانتفاخ يتسبب أن ميكن الكربون أكسيد ثاين
 .أكثر أو م°10 إىل لتصل
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 نتيجة التجفيف عملية قبل الدقيقة األحياء قبل من للفساد تتعرض املعكرونة
 للمعكرونة كنمي حني يف اجلراثيم منو تشجع ال اجلافة املعكرونة ,اخلاطئة الصناعة ممارسات

 الالهوائي التغليف إن ,والفطريات اخلمائرو  البكترييا بواسطة للتلف تتعرض أن اللينة
 الالهوائية والبكترييا اخلمائر منو سرعة من وخيفض الفطريات منو مينع أن ميكن املربد والتخزين
 ,اجلراثيم هذه ومن ملنع مناسبة حافظة مواد إضافة وميكن ,واالختيارية للربودة احملبة بشقيها
 منع وميكن لفسادها الرئيسي املسبب هي األعفان تكون الكيك مثل للمعجنات بالنسبة

 (السوربيك وحامض الربوبيونات) احلافظة املواد بإضافة الفساد هذا
(FRAZIER, 1968; RAY, 2004.) 



 

 

 الفصل الخامس عشر

 المعلبة لألغذية يالميكروب الفساد

Spoilage of Canned Foods 
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 مقدمة 1.15

 إىل احلاجة دونغذية وحفظها نشأت صناعة التعليب للحفاظ على خصائص األ
 ظروف حتت احلرب يف وخاصة الناس من كبري لعدد الغذاء توفري لغرض وذلك التربيد
 وقضاء بالعمل النساء ومسامهة اجملتمع يف حدث الذي لتطورا أن إىل باإلضافة. املعارك

 األغذية على الطلب وزاد األغذية لتحضري الالزم الوقت قلص مما البيت خارج طويل وقت
 من وصالحيتها املعلبة األغذية سالمة على التأكيد يالضرور  من كان ولذلك. املعلبة

ضر ألهنا يبشر ال لالستهالك والكيميائية ةالبكرتيولوجي النواحي  جدا   كبرية بكميات حتح
 األغذية تلك تتضمن األغذية من اجملموعة هذه, الناس من كبري عدد قبل من لتستهلك

 .العالية باحلرارة ومعاملة بإحكام مغلقة عبوات يف املعبأة

 حرارة بدرجة أعلى أو 4.6 من اهليدروجيين الرقم ذات األغذية منتجات معاملة يتم
 جراثيم على حتتوي أن وميكن التجاري للتعقيم وجتهز تعد املعلبة األغذية ,مئوية درجة 100

 Cl. Thermosaccharolyticum وهي العالية احلرارة لدرجة واحملبة املفسدة البكترييا
 املصادر .Desulfotomaculum nigrificans و Bacillus stearothermophilus و

 والنشويات والسكر السلق ماء وكذلك واملياه الرتبة هي املنتجات يف البكترييا ههلذ الرئيسية
 :املعلبة األغذية يف حيدثان الفساد من نوعان وهناك .لألغذية كإضافات تستخدم قد اليت

 البيولوجي الفساد عليه ويطلق فيها الدقيقة األحياء ونشاط منو بسبب حيدث فساد
Biological spoilage  لغذاءائية اليت جتري داخل اكيميالسبب التفاعالت حيدث بوفساد 
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 .Chemical spoilage الكيميائي الفساد ويسمى العلبة ومعدن الغذاء بني أو

 Chemical spoilageائي يالكيم الفساد 2.15

 :الفساد هذا أنواع وأهم العلبة داخل ائيةيميالك التفاعالت نتيجة وحيدث

العلبة  انتفاخىل إيائي يؤدي وهو فساد كيم Hydrogen swellingالفساد اهليدروجيين  أ.
 املتواجدة امحاضاأل ي ينتج من تفاعلذمن غاز اهلدروجني ال بسبب تكون كميات كبرية

 ة  عاد الفساد هذا وحيدث, منلاأل بطبقة جيدا   طالئها عدم حالة يف العلبة معدن مع لغذاءبا
 الفساد عن هيز يمت ميكنو , عالية حرارة درجات على ختزينها عند احلامضية األغذية يف

 مشتعال   يستمر ثقاب لعود العلبة من نطلقامل الغاز ضيوتعر  العلبة ثقب عند نهأ امليكرويب
 مع الكربون أكسيد ثاين تواجد بسبب العود ينطفئ امليكرويب الفساد حالة يف بينما

 .اهليدروجني

ل املادة بسبب تفاع Turbidity عكارة وتكون Discoloration الغذائية املادة لون تغري ب.
 تآكل حالة يف أو كفاءةب التفريغ عملية إجراء عدم حالة يف كما األكسجني مع الغذائية

 مما العلبة معدن مع الغذائية املادة تفاعل نتيجة الغذائية الداخلية جدراهنا وتلون العلبة معدن
 .القفل قبل اهلواء لطرد للعلب االبتدائي التسخني يتم ولذلك الغذاء تلون إىل يؤدي

 مركبات على حتتوي حيث بينها فيما الغذاء مكونات تفاعل نتيجة الغذائية للمادة تلون .ج
 لدهيداتواأل الكيتونات جماميع مثل Free active radicals نشطة حرة جماميع حتتوي
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 السكرية غذيةاأل يف السكريات بني تفاعل نتيجة الغذاء لون سود   ي وقد ,والكاربوكسل
 هو كما الغذاء لون اسوداد إىل يؤدي ذيال Carmalization لكرملةا تفاعل ىلإ ويؤدي

 .واجلزر املشمش معلبات يف احلال

 ويؤدي الغذاء يف القاعدية األمينية واألامحاض األحادية السكريات بني تفاعل حيدث قد د.
 البطاطا حالة يف كما Browning reactions البين باللون الغذائية املادة تلوين ىلإ

 .مشواملش

 غذية المعلبةالفساد الميكروبي لأل 3.15

 املعاجلة هذه ومدى املوجودة الدقيقة األحياء لقتل باحلرارة املعلبة غذيةاأل تعامل
 أكثر أو 4.6) اهليدروجيين األس عالية األغذية. للغذاء اهليدروجيين األس على دوما   يعتمد

 Cl. botulinum املمرضة بكتريياال جراثيم معظم لقتل تسخن( احلموضة قليلة أيضا وتسمى
 تتواجد قد ذلك من وبالرغم. املمرضات من خايل املنتج أن من للتأكد للحرارة املقاومة
 تستطيع اليت تلك من احلرارة ضد أكرب مقاومة متتلك اليت املفسدة البكترييا بعض جراثيم
 بدال) جتاريا   ةمعقم أغذية تسمى املنتجات هذه لذلك ,احتماهلا Cl. botulinum جراثيم

 (.حي كائن أي من خالية تعين واليت معقمة من

 حية البقاء تستطيع واليت botulinum Cl بكترييا من مقاومة األكثر اجلراثيم إن
 وتستطيع, أكثر أو م °43 عند التكاثر تستطيع واليت للحرارة احملبة اجلراثيم هي املعاملة خالل
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 .°م30 إىل تصل نخفضةم حرارة درجة عند حىت بكثافة تنمو نأ

 احلموضة عالية أو اهليدروجيين ساأل باخنفاض املتميزة األخرى األغذية جمموعة
 وبعض اخلضرية اخلاليا كل لقتل حراريا   تعامل أقل أو 6.4 إىل اهليدروجيين ساأل يصل حيث

 منو وبالتايل اجلراثيم تنشيط يثبط اهليدروجيين األس اخنفاض أن من وبالرغم. اجلراثيم
Cl. botulinum النشاط من للحرارة واحملبة املفسدة احلامضية البكترييا بعض جراثيم تتمكن 

 قصرية لفرتة كان وإن حىت أعلى حرارة درجات يف املنتجات هذه ختزين عند وذلك والنمو
 .الزمن من

 ة  شامل) املعتدلة للحرارة واحملبة للحرارة واملقاومة املفسدة البكتريية اجلراثيم بعض إن
 ميكن لكنو  املنتجات هلذه التسخني عملية خالل حية تبقى أن ميكن( ةمرضبكترييا املال

 يف موجودة كانت إذا S. aureus ـال مسوم ,اهليدروجيين األس باخنفاض نشاطها تثبيط
 بعد الغذائي التسمم تسبب أن ميكن وبالتايل احلرارية املعاملة بواسطة تدمر ال اخلام املنتجات
 .املعلبة املنتجات استهالك

 المعلبة غذيةلأل الميكروبي الفساد سبابأ 1.3.15

 املعلبة حيدث نتيجة ثالثة أسباب:غذية الفساد امليكرويب لأل

بعد املعاملة احلرارية أو التخزين عند درجة حرارة مرتفعة مما يسمح  التربيد الغري كاف أ.
 ط وتنمو.تنش أنم للبكترييا احملبة للحرارة املرتفعة املكونة للجراثي
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إلبقاء األحياء الدقيقة احملبة للحرارة املعتدلة  يعدم كفاءة املعاملة احلرارية مما يؤد ب.
 نمو عند توفر الظروف املناسبة.حيث ت)اخلاليا اخلضرية واجلراثيم( حية 

 حيثحدوث تسرب يف العلب يسمح حبدوث التلوث امليكرويب بعد املعاملة احلرارية  .ج
 :سيالتنف) العيب وهذا ياء الدقيقة الدخول إىل العلب والنمو وإحداث الفساد.حأللميكن 

Leakage )التسخني عن الناتج العلبة داخل املتكون العايل للضغط نتيجة حيدث قد 
 عملية رداءة بسبب أو قليال   ويفتحه للعلبة املزدوج اللحام على يضغط والذي الشديد
 الذي اهلواء ودخول العلبة داخل Vacuum التفريغ انفقد إىل يؤدي التنفيس هذا ,اللحام
 .العلب داخل يةئايالكيم التفاعالت يشجعو  الدقيقة حياءاأل منو يشجع

 للجراثيم والمكونة العالية الحرارة لدرجات المحبة ريايالبكت عن الناتج الفساد 2.3.15

Spoilage by thermophilic spore forming bacteria 
ونة للجراثيم احملبة للحرارة املرتفعة ميكن أن تتسبب يف ثالث أنواع من البكترييا املك

الذرة والبقوليات والبازيالء  الفساد لألغذية منخفضة احلموضة)عالية األس اهليدروجيين( مثل
 وإن كان لفرتة قصرية. حيت م أو أكثر ˚43وذلك عند تعرض العلب لدرجة حرارة تصل إىل 

 وأنواع الفساد هي: 

 Sour Spoilage Flat الفساد الحامضي المسطح 1.2.3.15

وال تنتفخ ولكن  يعاد يهذا النوع من الفساد تبدو العلب ذات مظهر خارج يف
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 Bacillus stearothermophilusالغذاء بالداخل يصبح حامضي نتيجة نشاط ومنو بكترييا 
م أو أكثر( لكن النمو  ˚43درجة احلرارة ) ارتفاعالتنشيط حيدث عند  االختيارية,الالهوائية 

هذه البكترييا ختمر الكربوهيدرات لتنتج  ,م أو أكثر˚30ميكن أن حيدث عند درجة حرارة 
 الفساد هذا وحيدث والعكارة. off-flavor غاز ولكن مع بعض النكهة الكريهأامحاض بدون 

 وقد .توالبقوليا البازالءو  الذرة مثل Low acid foods احلموضة قليلة األغذية يف عادة
 ابكتريي هسببت الذي الطماطم عصري مثل أيضا احلامضية األغذية يف الفساد هذا حيدث

Bacillus coagulans اختياريا   العالية احلرارة لدرجات حمبة بكترييا وهي 
Facultative thermophiles العادية احلرارة درجة عند املخزنة العلب يف النمو تستطيع اليت 

 عند إال املعلبات فساد تسبب ال إجبارا   العالية احلرارة لدرجات احملبة البكترييا حني يف
 .التعقيم عملية بعد ءيالبط التربيد عند أو العالية احلرارة درجات على التخزين

 الفساد بالبكتيريا الالهوائية المحبة للحرارة العالية 2.2.3.15

(Thermophilic anaerobic spoilage (TA spoilage 

 Clostridium thermosaccharolyticumمنو بكترييا  سببلفساد حيدث بهذا ا
 وانتفاخالالهوائية مع إنتاج كميات كبرية من غاز اهليدروجني وغاز ثاين أكسيد الكربون 

واإلنبات للجراثيم على درجة النشاط حتدث عملية و  ,اجلبنةالعلب وتكون امحوضة ورائحة 
 يع اخلاليا بعد ذلك النمو يف درجات حرارة أقل م أو أكثر( تستط °43مرتفعة )حرارة 

 امحاضأ وتكون مسهاأ من يتضح كما للسكريات حمللة البكتريياه هذ ,م أو أكثر( 30°)
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 احلموضة ومتوسط قليلة األغذية يف خاصة( واهليدروجني الكربون أكسيد ثاين) وغازات
Low and medium acid foods حامض مثل منوها ثناءأ امحاضأ البكترييا ههذ وتنتج 

 متر الغازات تكون نتيجة العلبة داخل الضغط زاد ذاإ ,الطعم والبيوتريك الكريهة اخلليك
 :هي املراحل من مبجموعة العلبة

 Flipper المستتر االنتفاخ .أ

 ماوعند قليال   مقعران العلبة وسطحا   طبيعيا   تقريبا يكون العلبة مظهر احلالة هذه يف
 على خراآل طرفال وينتفخ الطرفني أحد من التقعر هذا يزول صلب سطح على العلبة طرقت

 .العلبة طريف أحد يف الغاز جتمع بسبب ذلكو  الثاين الطرف تقعري زيادة حساب

 Springer اللولبي نتفاخاال .ب

 الطرف يعود نأ وميكن مقعر خرواآل حمدب الطرفني حدأ يظهر احلالة ههذ وىف
 كايف غاز وجود لعدم خراآل الطرف ويتحدب عليه الضغط عند الطبيعية حالته ىلإ احملدب

 عملية أثناء فيزيائية عوامل بسبب واللوليب املسترت نتفاخاال حيدث قد ,الطرفني نتفاخال
 :هي التعليب

 .الغذائية املادةب لعلبةل الزائد لءامل .1

 .التفريغ أو اخللخلة عملية كفاءة عدم .2
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 .الصفيح بالعل ختزين أثناء احلرارة درجات ارتفاع .3

 قد االنتفاخيني هذين حدوث فإن العموم ويف احلرارة درجات يف مفاجئ تغري حدوث .4
 .معا   السببني نتيجة أو الكيمائية التفاعالت أو امليكرويب النشاط بسبب يكون

 Soft swell لينال االنتفاخ. ج

 عيرج باإلصبع طرافاأل أحد على بالضغط لكن العلبة طرفا ينتفخ احلالة هذه يف
 كمية تكون عدم نتيجة جديد من التحدب يعود الضغط يزول وعندم الطبيعية حالته إىل

 .اإلصبع ضغط ملقاومة الغاز من كافية

 Hard swell صلب انتفاخ .د

 وعند حمدبان العلبة طريف جتعل كبرية بدرجة الغاز يزداد عندما النوع هذا وحيدث
 حيدث قد ,املتكون الغاز ضغط بسبب دبالتح يتغري ال الطرفني أحد على باإلصبع الضغط
 اهلواء بدخول سمحي Leak العلبة يف تنفيس حيدث وقد للعلبة اجلانيب لحامال ملنطقة انبعاج

 .العلبة داخل ىلإ امليكروباتو 

 Sulfide Stinker Spoilageالكبريتي النتن  سادالف 3.2.3.15

حيدث و  ,املعلبة والذرة ءالبازال مثل احلموضة قليلة األغذية يفهذا الفساد  حيدث
جرام واملكونة لصبغة الالهوائية السالبة  Desulfotomaculum nigrificansبسبب بكترييا 
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ن العبوة تكون مسطحة ولكن املنتج أ. الفساد يتميز بإجبارا  للجراثيم احملبة للحرارة العالية 
دروجني املنتج من قبل هذا يصبح قامتا  مع رائحة البيض املتعفن نتيجة لتكون غاز كربيتيد اهلي

من األامحاض األمينية احملتوية على  H2Sالنوع من البكترييا. يحنتج غاز كربيتيد اهليدروجني 
الكربيت ويذوب الغاز يف السائل ويتفاعل مع احلديد ليكون لون أسود من كربيتيد 

ارة عالية حيدث عند درجة حر  البكترييا على حد سواء  ه ن النمو والنشاط هلذأ ,احلديديك
 ختزين عند أو التعقيم بعد ببطء تربيدها عند الفساد هذا حيدث هلذا أو أكثر( ˚م 43)

 .عالية حرارة درجات على العلب

 والمكونة المعتدلة الحرارة لدرجات المحبة البكتيريا عن الناتج الفساد 3.3.15
 Spoilage by mesophilic spore forming bacteria للجراثيم

 الفساد نتيجة الحرارة غير الكافية 1.3.3.15

بشكل  Clostridiumجراثيم بكترييا ة احلرارية غري الكافية تتسبب يف جناة ملاملعا
بعد عملية التصنيع حيث ميكنها النشاط والنمو  .Bacillus sppأنواع بكترييا  رئيسي وبعض

شكل يبارية إجوهي بكترييا الهوائية  Clostridium botuliniumلتسبب الفساد. إن منو 
حتليل بسبب الفساد ميكن أن يكون إما  ,ىل املوتإ يخطرا  نتيجة إنتاج مسوم قد تؤد

  .Clostridium spp.  :Cl. Butyrium بكترييا الكربوهيدرات أو الربوتني. العديد من
ميكنها أن ختمر الكربوهيدرات لتنتج أامحاض متطايرة وغاز  Cl. pasteurianum و

ما األنواع احملللة للربوتني أ ,نتفاخ العلباين أكسيد الكربون مسببة بالتايل اهليدروجني وغاز ثا
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 Cl. botulinum)وكذلك  Cl. putrefacience و Cl. sporogenes من الكلوسترييديا مثل
احملللة للربوتني( تعمل على أيض الربوتينات وتنتج رائحة كريهة من تكون كربيتيد اهليدروجني 

H2S  ومريكابتاناتMercaptans ندول واإلIndole والسكاتول Skatole  واألمونيا وكذلك
 .Bacillus sppما جراثيم بكترييا أثاين أكسيد الكربون واهليدروجني )مسببة انتفاخ العلبة(. 

ن أن معظمها هوائية كما اهلوائية الناجية من التسخني الغري كاف ال تنمو يف العلب أل
 قصرية لفرتة ˚م100 حرارة درجة ,Clostridiumبكترييا  جراثيمها ال تتحمل احلرارة مثل

وبالرغم من ذلك جراثيم بعض من  ,احلرارة هذه يقاوم قد منها قليل إال عليها تقضي
Bacillus spp. ختيارية مثل الالهوائية االB. subtilis و B. coagulans, ويصاحب  تنمو

 تامة غري العلب يف الفساد حيدث هذا ,ذلك إنتاج امحض وغاز )ثاين أكسيد الكربون(
 هي الفساد هلذا املسببة األنواع وأهم واألمساك اللحوم مثل احلموضة قليلة األغذية التفريغ ويف

Bacillus subtilis و Bacillus mesentericusبكترييا  أن كماBacillus polymyxa  
 .ازالءوالب السبانخو  الطماطم معلبات فساد تسبب نأ ميكن macerans Bacillus و

 Spoilage Due to Container Leakageالفساد نتيجة تسرب في العبوة  4.3.15

العبوات احملطمة وتلك اليت حتتوي على تسرب تسمح ملختلف األنواع من األحياء 
 يف للجراثيم مكونة غري بكترييا وجود ,بعد املعاملة احلرارية العلبة الدقيقة لتصل إىل داخل

 املعاملة أن أو العلبة حلام يف عيب نتيجة تنفيس هناك نأ على دليال   يعترب املعلبة األغذية
 عدا ما البسرتة حرارة درجة عند متوت للبكرتيا اخلضرية اخلاليا غالبية ألن كافية غري احلرارية
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 بكترييا مثل Thermoduric للحرارة املقاومة عليها يطلق اليت األنواع
Streptococcus thermophilus بكترييا نم اعأنو  وبعض Microbacterium  

( والكمثرى الطماطم معلبات) املعلبة غذيةاأل يف تنمو Micrococcus و Lactobacillus و
 انتفاخ يف تسبب وغازات أامحاض تكوين إىل يؤدي مما كافية بدرجة حراريا   تعامل مل اليت

 .العلب

 املاء يف أصال   تتواجد قد اليت البكترييا من أنواع دخول العلب تنفيس يسبب قد
  Proteus وبكترييا القولون بكترييا مثل احلرارية املعاملة بعد العلب هذه فيه تربد الذي

 وغريها Pseudomonas و Achromobacter و Micrococcus و Flavobacterium و
 قد احلرارية املعاملة كفاءة عدم وأ العلب تنفيس ,املعلب للغذاء فساد حتدث نأ ميكن اليتو 

 اكهو الف معلبات ,فسادها إىل يؤدي مما والفطريات باخلمائر األغذية تلوث إىل ييؤد
 املخمرة اخلمائر منو نتيجة تفسد قد احمللي املركز واحلليب والعصائر واملربيات

Fermentation yeasts الكربون أكسيد ثاين غاز وإنتاج الكحويل التخمر تسبب حيث 
 مثل العالية احلرارة درجة تقاوم الفطريات بعض هناك ,العلب انتفاخ إىل ييؤد الذي

Byssochlamys fulva ياتفطر  توجد كما Penicillium و Aspergillus املربيات يف 
 (.FRAZIER, 1968; RAY, 2004 ; JAY et al., 2005) املعلبة الفواكهو  اجليليو 

  



 الفصل السادس عشر

 فساد األغذية باألنزيمات الميكروبية
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والدهون  دراتيغذية مثل الكربوهمكونات األ استهالكالكائنات الدقيقة تقوم ب
 يضية تقلل درجة قبول وجودة األغذية. ويعتربأنتاج نواتج إىل إ يدؤ مما يالربوتينية واملواد 

 2سم وأ جرام وأ مل 7-109/ىل يحواىل إيقة الدقيحياء عداد األأعندما تصل  ا  الغذاء فاسد
 من كبرية عدادأل  Catalytic actionsفيزيالتح الفعل بواسطة التغريات ههذ وحتدث

 .خارجها وأ اخلاليا داخل ماأ املتواجدة امليكروبية نزمياتاأل

 إفساد األغذية ينزيمات فدور األ 1.16

 :يلكالتا األغذية إفساد يف اإلنزميات دور تلخيص ميكن

 اليت املغذيات على تعمل نزمياتأ يوه enzymes Intracellular الداخلية نزمياتاأل .أ
 داخلية امليكروبية نزمياتاأل معظم ,ميكانيكيات عدة عرب اخلاليا داخل إىل تنتقل نأ ميكن
 تستطيع داخلية نزمياتأ عدة هناك نأ كما الصغرية اجلزيئات ذات املغذيات يضأب وتقوم
 (Endonucleases) النووية لألمحاض احملللة األنزميات مثل الكبرية اجلزيئات على العمل

 للدهون احملللة األنزمياتو ( Mucopeptidase) والسكرية الببتيدية الروابط حملالتو 
(Lipases)  للربوتني احملللةو (Proteinases.) 

 مرتبطة تبقى نأ ماأ ختليقها بعد واليت enzymes Extracellular اخلارجية نزمياتاأل. ب
 ناتيالربوت مثل الكبرية اجلزيئات بتحليل وتقوم الغذائية البيئة يف تفرز وأ اخللية بسطح

 .اخلاليا داخل ىلإ نقلها مث صغرية مركبات ىلإ والكربوهيدرات والدهون



326 

 الداخلية نزمياتاأل فإن يحرارية الغري املعامالت تأثري بواسطة وأ طبيعيا   اخلاليا موت بعد .ج
 غذيةاأل ههذ نأ رغم غذيةاأل فسادإ تستطيع وبذلك حتطم وأ تثبيط هلا حيدث ال اخلارجيةو 

 .يحية بكتريية خاليا علىحتتوي  ال

  للتجميد تعرضت اليت األغذية يف املتواجدة البكترييا خاليا من الكثري
 معدل جو يف املخزنة األغذية وأ( ترطيبها مت مث) للتجفيف وأ( التهاسإ مت مث)

Modified atmosphere تفريغ حتت تغليفها مت وأ Vacuum packaging وأ تربيدها مت وأ 
 النبضات بطريقة وأ High hydrostatic pressure العايل اهليدروستاتيكي بالضغط يحفظت

 إضافة مت وأ High-intensity light ةقبطري يحفظت وأ Electric pulse field الكهربائية
 فإذا الداخلية نزمياتاأل منها وتنطلق وتتحلل متوت نأ ميكن يااخلال فإن هلا يحافظة مواد

 نزمياتاأل ههذ من اكثر وأ وايحد نشاط حتفز ظروف وحتت طويلة ملدة األغذية ههذ خزنت
 .للفساد تتعرض فإهنا

 منو دون نزمياتباأل األغذية فساد فإن قليلة األغذية يف األولية البكترييا عدادأ كانت إذا .د
 وتعرض البكترييا من كبرية عدادأب ملوث الغذاء كان إذا ولكن أمهية ذو ليس البكترييا
 بفعل للفساد يتعرض نأ ميكن الغذاء فإن نزمياتاأل طبتث ومل البكترييا قتل إىل دتأ ملعاملة

 .نزمياتاأل

 يحراريا   ثابتة نزمياتأ عدة على األغذيةحتتوي  نأ ميكن يحراريا   املعاملة األغذية يف .ه
Heat-stable enzymes  ههذ ختزين وعند الدقيقة الكائنات موت عدب بنشاطها حتتفظ اليتو 
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. الفساد سببةم األغذية مكونات بتحليل نزمياتاأل ههذ تقوم مناسبة ظروف حتت األغذية
 extracellular proteinases اخلارجية الربوتتيز زمياتأن ضعب يحراريا   الثابتة نزمياتاأل بني من

 املقاومة البكترييا من نواعأ بعدة اخلاصة Phospholipases والفسفواليبيز Lipases والاليبيز
 ا  يحراري املعاملة غذيةاأل يف أنزمياهتا تتواجد قد يحيث Psychrotrophic bacteria للربودة

 .فسادها وتسبب

 Psychrotrophic bacteriaالحليب  يالبكتيريا المقاومة للبرودة ف 2.16

 يه للربودة املقاومة السالبة البكترييا تصبح بفرتة للتربيد خلاما احلليب خضوع بعد
 من قريبة احلرارة درجات عند النمو على القادرة البكترييا هناأ على وتعرف احلليب يف السائدة
  Achromobacter و Pseudomonas جرام لصبغة سالبة بكترييا وتشمل ياملئو  الصفر

 Chromobacterium و Alcaligenes و Serratia و Aeromonas و
 Clostridium و  Bacillus مثل جلرام موجبة وبكترييا .Flavobacterium spp و
 Microbacterium و Lactobacillus و Streptococcus و Corynebacterium و

 تصبح امليثلني زرقأ اختزال اختبار مثل كروبيةيامل اجلودة تقدير اختبارات فإن لذلك وكنتيجة
 نزمياتلأل اإلنزميي النشاط قياس على املعتمدة البسرتة كفاءة تقدير اختبار وكذلك جمدية غري

 نأل معىن بال يصبح Alkaline phosphatase يالقلو  الفوسفاتيز مثل للحرارة املقاومة
 احلليب نأ املعروف ومن ,للحرارة املقاوم الفوسفاتيز نزميأ تنتج للربودة املقاومة البكترييا
 احلليب يف سائدة تصبح ولكن %10 كثرأ هفي Pseudomonas اجلنس نواعأ ثلمت ال الطازج
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 يحرارة درجات على يجيل زمن قصرأ اجلنس هذا ألنواع نأ يحيث الفاسد واملبسرت املربد اخلام
 عدة تستطيع °م 4 على احلليب ختزين وعند °م 10- يحىت النمو وتستطيع oم 7 إىل 0 من

 إىل الكازين حيلل الذى Proteinases الربوتينيز من ةيفكا كميات تنتج نأ منها سالالت
 نأ ويحيث ,الدهن حتليل على عالية قدرة له اجلنس هذا نأ كما Peptides ببتيدات
 لاملشاك فإن ديبالترب  ةناملخز  األلبان من تصنيعها يتم الدول معظم يف األلبان منتجات
 اجلدول ,نزمياهتاأو  للربودة قاومةامل البكترييا بسبب تكون املنتجات ههذ فساد يف األساسية

 منتجات على احلرارية املعاملة بعد نزمياهتاأ وأ البكترييا تأثري مظاهر أهم يوضح( 16.1) رقم
 .املختلقة األلبان

 غذيةاأل فساد يف البارز لدورها نظرا   كبري باهتمام للربودة املقاومة البكترييا ويحظيت
 مقاومة على األنزميات هذه وقدرة غذيةاأل يف لربوتنيوا الدهن حتليل على وقدرهتا املربدة

 خزانات من املأخوذة اخلام احلليب من عينات على أجريتدراسة  ففي. احلرارية املعامالت
 البكترييا أن النتائج أوضحت الزبد مصانع أيحد ومن نداإسكتل يف املزارع أيحد من خام لنب

 يه السائدة البكترييا نأو  البكتريية تالعزال من %90 يحوايل شكلت جرام لصبغة السالبة
 درجة على ينمو هأن رغم يوالذ P. fluorescens النوع وخاصة Pseudomonas جنس من
 كثرأ أن كما بقليل الصفر فوق يحرارة درجة عند النمو على درةاق أهنا إال °م30 ىلإ 25 من
 .للربوتني ةحملل وأخرى للدهن حمللة نزمياتأ متتلك النوع هذا عزالت من %70 من
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 قبل الحليب في نموها نتيجة لباناأل منتجات جودة على أنزيماتهاو  للبرودة المقاومة البكتيريا ثيرأت (:16.1) جدول
 الحرارية المعاملة

 ثري على اجلودةأالت مل /م.ت.و.لو اخلام احلليب يف للربودة املقاومة للبكترييا الكلي العدد نوع املنتج

 املعامل احلليب
 االرتفاع فائقة ارةحبر 

 سبوعأ 20 ختثر بعد يحوايل 5.9

6.9 – 7.2 
 وتكون الطزاجة تدهور سابيعأ 10 إىل 2 بعد ياجلل قوام تكون

 املر الطعم وظهور العكارة

 7.0 – 6.3 احلليب اجملفف
 احلليب يف الرغاوى تكوين سعة وزيادة ياحلرار  الثبات اخنفاض

 املسرتجع

 5.5 احلليب املبسرت
 احلليب من املبسرت احلليب بطعم مقارنة ءسي طعم تكون

 الطازج
 قصر فرتة الصاليحية 8 - 7

 تزنخ 7.5 –6.5  اجلنب الصلب

 اجلنب إنتاجية اخنفاض, صابوين وطعم تزنخ 8.3 -7.7
 ظهور الطعم املر 7.8 – 5 جنب الكوتج

 املرارة وطعم الفاكهة 7.8 – 7.6 اليوغرت

 SORHAUG & STEPANIAK (1997) عن مختصر: المصدر

 للبرودة المقاومة للبكتيريا حراريا   الثابتة نزيماتاأل خصائص 1.2.16

 معدات هامليا مههاأ مصادر من األغذية تلوث نأ ميكن للربودة املقاومة البكترييا
 املقاومة البكترييا من عالية ابتدائية عدادأ على ياحملتو  اخلام اللنب. احمليطة والبيئة األغذية

 يحرارة ودرجة األنواع على واعتمادا   عدادهاأ زيادة يشهد oم7 من قلأ لىع املخزن لربودةل
 ومع ,يحراريا   الثابتة اخلارجية نزمياتاأل من كافية كمية تنتج نأ ميكن البكترييا نأف التخزين

 ةاحلراري املعاملة بعد تفسد نأ ميكن منه املصنعة املنتجات نإف فاسد غري يبدو اللنب هذا نأ
 يحيث Ultrahigh Heat Treatments (UHT) االرتفاع فائقة احلرارة معاملة أو البسرتة مثل
 عوامل همأ من يعترب نزمياتاأل ههذ وجود ,يحراريا   الثابتة انزمياهتأ تبقىو  البكترييا تقتل
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 .األلبان جمال يف االقتصادية اخلسائر

 لألجناس التابعة األنواع يه نزمياتاأل ههلذ املنتجة البكترييا همأ من
Flavobacterium و (Alteromona) Shewanella و (Pseudomonas fluorescens, 

P. fragi) Pseudomonas و  Aeromonas و Serratia و Acinetobacter ,وتنتج 
 ,Heat-stable extracellular proteinases يحراريا   الثابتة اخلارجية زنالربوتي نزمياتأ

 Pseudomonas و Shewanella و Acinetobacter و Serratia وبكترييا
 ههذ من العديد ,Heat-stable lipases يحراريا   تبالثا الالبيز أنزمي تنتج Alcaligenes و

 .وغريها واألمساك اللحوم مثل خرىأ أغذية يف تتواجد نأ ميكن األجناس

 لتحليل كافية بكميات( °م 7-1) املربد اخلام اللنب يف تفرز نأ ميكن نزمياتاأل
 علىأ يكون يزنالربوتي نزميأ نشاط ,يامأ 7 ىلإ 3 خالل ملحوظة مبستويات والدهن الربوتني

 البسرتة عملية 0.9 إىل 0.5 بني ما نشاط ومدى 0.6 - 0.7 بني ما هيدروجيين سأ عند
 من % 36 - 6 من فقد إىل يتؤد( ثانية 15 ملدة °م 71 وأ دقيقة 30 ملدة °م 63) للحليب

 كذلك نزمياأل هذا على يقضى ال دقيقة 10 ملدة °م 121 على التسخني ,زنيوتيالرب  زميأن
 يف فشلت( ثانية 5 إىل 1 ملدة °م 150 ىلإ 140) (UHT) االرتفاع فائقة احلرارة املعاملة
 بكترييا من والسالالت األنواع بعض من املنتج زنيالربوتي نزميأ على هنائيا   القضاء

Pseudomonas فقط جزئيا   يثبط فإنه يبيزالال نزميأ ماأ ,للربودة املقاومة كتريياالب من وغريه 
 خصائص أهم ومن ,دقيقتني ملدة م 90° على الكرمي تسخني بواسطة وأ البسرتة بواسطة
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 :يحراريا   الثابتة األنزميات

 اريةاحلر  املعامالت مقاومة على للربودة املقاومة البكترييا من الناجتة نزمياتاأل قدرة نأ وجد أ.
 فمثال  , النمو يحرارة درجة وأ هلا املنتجة البكترييا منو ظروف وأ النمو مريحلة على تتوقف ال
 املقاومة البكترييا بواسطة املنتج ياخلارج Protease نزميأ قدرة يف بسيط اختالف جلس  

 °م30 وأ 2 على البكترييا منيت عندما وذلك يحراريا   الثبات على Psychrotrophs للربودة
 نزمياتاأل ههذ إنتاج على قدرة هلا اخلام احلليب يف املتواجدة الفساد بكترييا نإف ذلكول

 .نموال ظروف عن النظر بغض

 من ةاملنتج phosphatase الفوسفاتيز Lipase الليبيزو  Proteinases الربوتينيز نزمياتأ ب.
 ههذ ,يلوغاريتمال النمو مريحلة هناية عند فرزت التربيد عند spp Pseudomonas بكترييا

 الثبات للنمو طويلة ومريحلة التربيد يحرارة درجات على قصرية مخول مريحلة هلا البكترييا
 .احلليب متبقيات يف طويلة ملدة تنمو نأ تستطيع وبذلك

 تكون نزمياتأ يوه الربوتييز من وايحد نوع تنتج spp Pseudomonas بكترييا معظم .ج
 .املنخفضة احلرارة عند نشطة

 يف يرتاكم نأ يستطيع وبذلك مرة 5000 ىلإ املخفف احلليبيف  وجد الربوتينيز مينز أ د.
 .جيدا   طهرةامل غريو أ فةينظال غري احلليب ختزين وتنكات نابيباأل خطوط

 ىلإ 50 من احلرارة لدرجة يحساسان للربودة املقاومة بكترييالا من املنتج والاليبيز الربوتينيز .ه
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 .oم100 من كثرأ ىلإ تصل اليت العالية احلرارة لدرجات يحساسيتهما من كثرأ oم 60

 .احلرارية املعاملة بعد جزئيا   نشاطها تستعيد نأ كنمي الربوتييز نزمياتأ و.

 املعامالت تأثري لتقييم أجريت واليت الدراسات أيحد نتائج يوضح( 16.2) اجلدول
 46 من املأخوذة) البكترييا مستخلصات يف املتواجدة نزمياتاأل نشاط على املختلقة احلرارية

 االرتفاع فائقة احلرارة وأ بالبسرتة عوملت واليت اخلاليا من اخلالية( البكترييا من عزلة
(UHT) ,بينما احلرارية املعامالت عند ثباتا   كثرهاأ الربوتينيز نأ ظوياليح  

Phospholipase C البسرتة من فعالية كثرأ فاعاالرت فائقة باحلرارة املعاملة نأو , ثباتا   قلهاأ. 

 الحرارية المعامالت بعد البكتيرية للمستخلصات األنزيمات متبقيات لنشاط المئوية النسبة(: 16.2) جدول
 %اإلنزمييالنشاط 

 ثواين 5 ملدة مUHT 140 االرتفاع فائقة احلرارة البسرتة اإلنزمينوع 
 Proteinase 66 41الربوتينيز 

 Lipase 59 31الالبيز 
 Phospholipids (phospholipase C) 30 21 املفسفرة الدهون حتلل
 KILCAST & SUBRAMAMIAM (2000) من معدل: المصدر

 Acinetobacter لبكترييا نزمياتاأل ههذ نشاط نسبة نأ الدراسة نفس يف وجدكما 
 بكترييا ماأ ,%10 حتت ماإىل  خنفضتا يحيث قلاأل كانت Bacillus و Aeromonas و

Pseudomonads fluorescent الفائقة احلرارة املعاملة وبعد املربد احلليب يف السائدة 
 .%51 إىل 14 من تراوح أنزميي نشاط هلا كان االرتفاع

 مادة يف ختتلف للربودة املقاومة البكترييا من الناجتة يحراريا   الثابتة الربوتييز نزمياتأ
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 ,اللنب كازين على العمل يفضل Pseudomonas spp من الربوتييز ,حتللها ومعدل التفاعل
 على العمل تفضل خرىأو  E-casein كازين البيتا حتلل البكترييا ههذ من سالالت كهنا

  Aeromonas و Flavobacterium بكترييا من وسالالت نواعأ k-casein كازين الكابا
 للحي   من خرآ ابينم كازين والبيتا للكابا ليلهاحتيف  يمبدئ اختالف ظهرتأ Serratia  و

 .كازين لفاأ هو

 ختصصه يف خيتلف للربودة املقاومة البكترييا من املختلفة نواعاأل من الليبيز نزميأ
 1 املواقع من الدهنية محاضاأل للحي P. fragi بكترييا ساللة من الليبيز فمثال   للدهون

 من فقط الثالثية اجلليسيدات حتلل رىأخ سالالت من نزمياتأ بينما الثالثية للجليسيدات
 خزنت واليت اخلام والدواجن اللحوم منتجات بعض نأ خريةاأل السنوات وجد يف ,1 املوقع

 يوم 90 ملدة °م 20- ىلإ التجميد على وأ يوم 28 ملدة °م 1- إىل 0 من درجة على بالتربيد
 ويبامليكر  التحليل ,صاليحيتها هناية ىلإ تصل نأ بلق والطعم الرائحة يف عيوب ظهرتأ قد

 فعل نتيجة فسدت قد املنتجات ههذ نإ حجر  يوبعال عليها طرأ اليت اخلام للمنتجات
 البكترييا من زهاافر إ مت قد زمياتناأل ههذ نأو  التخزين يحرارة درجات عند البكتريية نزمياتاأل
. نزمياتاأل ههبذ فسادها ىلإ أدت التخزين مدة وطول زينخالت قبل الطازجة املنتجات يف

 وجدت نأ البكتريية اخلاليا موت ىلإ ييؤد نأ ميكن منخفضة يحرارة درجات على التخزين
 يكون نأ ميكنه نزمياتاأل ههذ وبعض الداخلية نزمياتاأل حترر ىلإ ييؤد امليتة اخلاليا وحتلل
 فساد يسبب وبالتايل املنخفضة احلرارة درجات على طويلة ملدة زينخالت ظروف حتت نشط

 .األغذية ههذ
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 نزيمات الثابتة حراريا  اد األغذية باألفس 16 .3

 المبستر الحليب 1.3.16

 بروتني حتليل إىل ييؤد مما بالبسرتة تتأثر ال يحراريا   الثابتة والاليبيز الربوتييز نزمياتأ
 الإ يوبعال ههذ تظهر ال ,التربيد على املخزن املبسرت احلليب يف العيوب وظهور اللنب ودهن

 املقاومة بالبكترييا البسرتة بعد للحليب تلوث حيدث قد ,للمنتج طويلة ملدة التخزين بعد
 مما الفساد وإيحداث طويلة ملدة التخزين ثناءأ املبسرت احلليب يف تكاثرها ىلإ ييؤد مما للربودة

 تصنيع جيب ال عامة وكقاعدة ,البكترييا وأ نزمياتاأل إىل الفساد نسب عملية من بيصع  
  مكونة دةيحو  610 عن يزيد للبكترييا يكل عدد على يحيتو  خام لنب من منتج

 .(مل/م.ت.و) مل/ مستعمرةلل

 االرتفاع فائقة بالحرارة المعامل الحليب 2.3.16

Ultrahigh temperature treatments (UHT) 

 جتاريا   ا  معقم يعترب( ثواين 5 - 1 ملدة °م 150 - 140) املعاملة ههبذ املعامل احلليب
 نزمياتاأل بفعل املنتج هذا فساد مظاهرو  ,°م 20لىع شهرا الثةث إىل تصل ظفيح مدة وله

 الربوتييز نزمياتأ لفعل نتيجة جل وتكون وترسبات مر طعم تكون يف تتمثل يحراريا   الثابتة
 .الاليبيز نزميأ لنشاط نتيجة Rancid flavor التزنخ ةحرائ نتتكو  قد وكذلك

 عدادأ على يعتمد لربوتييزا نزمياتأ بواسطة احلليب من النوع هذا فساد زمن
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 نزميأ وجد إذا ,احلرارية املعاملة قبل احلليب يف النامية .Pseudomonas spp بكترييا جناسأو 
 حيلل ولاأل نأ نتيجة الاليبيز عمل من عيسر   فإنه احلليب يف Phospholipases الفوسفالبيز

 .الاليبيز نزميأ لفعل ثركأ الدهن معرضا   الدهن يحبيبات غشاء يف املتواجدة الفسفوليبيدات

 الجبن 3.3.16

 اللنب بروتني حتليل إىل يدؤ ي اجلنب ةعاصنعد لامل اللنب يف نزمياتاأل ههذ وجود
 املركبات وزيادة اجلنب نتاجيةإ تقليل إىل يدؤ ي مما يحراريا   الثابتة الربوتييز نزمياتأ بواسطة

 على هذا ويتوقف %5 إىل تصل قد اجلنب نتاجيةإ يف اخلسائر. الشرش يف النيرتوجينية
 جلنب القوام ويف النكهة يف مشاكل بعدة ترتبط نزمياتاأل ههذ ,الكازين حتلل مستوى
 من سبوعأ 16 بعد الشيدر جنب يف ظهرت قد التزنخ عن ناجتة روائح نأ وجد ,الشيدر
 من وصلت هفي للربودة املقاومة البكترييا عدادأ كانت خام يحليب من صنع عندما التخزين

 .مل/ م .ت و. 610×  8إىل  2

 المتخمرة األلبان منتجات 4.3.16

 قبل للربودة قاومةامل بالبكترييا ملوث يحليب من املصنع واليوغورت املتخمر اللنب
 التخزين أثناء هفي املرغوبة غري للروائح تكون وسرعة ضعيف قوام له العموم يف احلرارية املعاملة

 ترجع املشاكل هذه ,فضةخمن يحرارة درجة على زنوخم منخفض هيدروجيين سأ له أن رغم
 .ا  يحراري الثابت الربوتييز وجود إىل
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 والزبد الكريم 5.3.16

 النكهة عيوب عن ولؤ املس وهو يحراريا   الثابت الالبيز نزميأل يحساسان والزبد الكرمي
 املقاومة البكترييا من املفرزة اخلارجية الالبيز زمياتأن, Off-flavor املرغوبة غري الروائحو 

 الزبد. الكرمي يف مرغوبة غري نكهات ظهور ىلإ ييؤد مما يزداد الكرمي يف تركيزها للربودة
 عند بالتخزين يحىت بسرعة للتحلل يتعرض يحراريا   الثابت الاليبيز من بقايا على ياحملتو 

 .°م10 -

 المجفف الحليب 6.3.16

 .احلليب جتفيف عملية ثناءأ تثبط ال اخلام اللنب يف املتواجدة يحراريا   تةالثاب نزمياتاأل
 يف الدهن وأ الربوتني حتليل من نزمياتاأل ههذ مينع اجملفف للحليب املنخفض ياملائ النشاط
 من الكثري تصنيع يف الداخلة املكونات كأيحد يستخدم اجملفف احلليب ,اجملفف احلليب

 احلليب ايحتوى فإذا وغريها ةوالشوكوالت اللبنية املثلجاتو  احللوياتو  املخبوزات مثل املنتجات
 وعيوب مرغوبة غري نكهات تظهر نأ ميكن املنتجات ههذ فإن نزمياتاأل ههذ على اجملفف

 .التخزين أثناء نزمياتاأل ههذ نشاط نتيجة القوام يف

 اليت ميائيةيوالك الفيزيائية للمعامالت مقاومة تكون نأ ميكن البكتريية نزمياتاأل
 فعل نأ ويحيث طويلة ملدة التخزين ظروف حتت نشطة تبقى نأ عوتستطي األغذية على جترى

 عن للكشف ماسة اجةيح هناك نإف كبرية اقتصادية خسائر يسبب أن ميكن نزمياتاأل ههذ
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 األغذية يةيحصال مبدة للتنبؤ نزمياهتاأ وجود عن الكشف جانب ىلإ احلية اخلاليا وجود
 .املختلفة

 ا  ريثير األنزيمات الثابتة حراأتخفض  4.16

 املنتجات جودة من يقلل الذى ا  يحراري الثابتة لألنزميات السليب ثريأالت على للقضاء
 :التالية اإلجراءات اختاذ جيب صاليحيته مدة من ويقلل الغذائية

 يف الربوتتيز إنزمي نشاط يف ا  ملحوظ اخنفاضا   يحدثتأ ساعة ملدة °م55 عند احلرارية املعاملة أ.
 150-140) االرتفاع فائقة احلرارة معاملة استخدام يه فعالية ألكثرا املعاملة ولكن األلبان

 ختفض يحيث ساعة ملدة oم 55 منخفضة يحرارة درجة باستخدام متبوعة( ثواين 5-1 ملدة °م
 .التوايل على % 3 و 17 ىلإ الالبيزو  الربوتييز نزميأ نشاط املعاملة ههذ

 قلأ للبكترييا يالكل العدد يكون نأ جيب للكرمي احلرارية املعاملة وبعد الزبد صناعة يف ب.
 .°م 25- على الناتج الزبد خيزن نأو  مل/م.ت.و103 من

   عن اخلام احلليب يف للبكترييا يالكل العدد يزيد ال نأ جيب اجملفف احلليب صناعة يف .ج
 .للربودة املقاومة للبكترييا اخلارجية نزمياتاأل نشاط يبدأ ال يحىت مل/م.ت.و 2×610

 تثبيط الصعب من فإنه املنتج يف نشطة بكتريية نزمياتأ تتواجد عندما العموم وعلى
 .Degradative ability التحليل على قدرهتا قياس على الرتكيز جيب ولذلك كامال   نشاطها
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 كم في البكتيريا المقاومة للبرودة وأنزيماتها التح 5.16

 :وهي تدابري عدة اختاذ من البد ةللربود املقاومة البكتريية زمياتناأل ضرر يف للتحكم

 اهلاسب نظام وتطبيق األغذية مصانع يف اجليدة الصحية املمارسات تطبيق أ.
HACCP System مباشرة ويحفظة كاملة صحية ظروف حتت احلليب إنتاج يضمن يالذ 

 .قلأ وأ °م4 على

 البسرتة شملوت املعروفة الطرق يحدأ باستخدام عدادهاأ تقليل وأ البكترييا من التخلص ب.
 .ياملركز  الطرد أو الرتشيح أو االرتفاع فائقة باحلرارة املعاملة وأ

 والثيوسيانيد Hydrogen peroxide اهليدروجني كسيدأ فوق للحليب يضاف نأ ميكن .ج
Thiocyanate ديزيالالكتوبريوكس نظام وتنشيط لتحفيز وذلك Lactoperoxidase system 

 .احلليب يف طبيعيا   املتواجدو  للميكروبات املضاد

 Bacteriocin- producing للبكترييوسني املنتجة البكترييا من معينة سالالت ضافةإ د.

strains مثل Lactococci أو Thermophilic Lactobacilliاملربدات يف تنمو ال اليت و 
 .للربودة املقاومة البكترييا لنمو املنخفضة احلرارة درجات عند مضاد تأثري هلا ولكن

 Proteinases الربوتينيز فرازإ من تقلل النيرتوجني وأ الكربون كسيدأ بثاين احلليب معاملة .ه
 .املنخفضة احلرارة درجات عند
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 زيادة إىل دىأ املنخفضة باحلرارة واملعاملة االرتفاع فائقة احلرارة تطبيق بني ما اجلمع
 ىلإ يربد مث ثواين 5 ملدة oم140 يوه فائقة يحرارة بدرجة احلليب يعامل. احلليب صاليحية مدة
 يتو احمل احلليب يف والاليبيز الربوتتيز نزمياتأ تثبيطل الطريقة ههذ يدؤ وت دقائق 5 ملدة oم 60
 ههذ نأ ووجد. للربودة املقاومة البكترييا من ريهاغو  Pseudomonas spp بكترييا لىع

 من الفائقة باحلرارة ملعاململ( ا/ خلية 6 × 610) يءالرد احلليب صاليحية مدة زادت الطريقة
 80 إىل 10 ومن( للربوتني احمللل اإلنزميي النشاط بتطور مقاسة) سابيعأ 8 إىل سابيعأ 3
 .(للدهن احمللل اإلنزميي النشاط بتطور مقاسة) سبوعأ

(BUCKY et al. 1988; RAY, 2004; SPECK & ADAMS, 1976). 

  



 الفصل السابع عشر

 التسمم الغذائي

Food Poisoning 
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 مقدمة 1.17

املاء وقد  أوالتسمم الغذائي عبارة عن جمموعة من األمراض الناجتة عن تناول الغذاء 
ظهور أعراض مرضية واضحة. قد تكون األمراض  أوخفيفة  بأعراضيكون التسمم مصحوبًا 

قد  أهناتسبب املعاناة وقله الراحة والوهن بني الناجني باإلضافة إىل  أواملنقولة باألغذية مميتة 
مثل تكاليف العالج الطيب والدعاوى القضائية ونقص يف األجور  اقتصاديةتؤدي حلدوث خسائر 

التحقيق يف وقوع تفشيات قد يكون مكلف  أنواإلنتاج وفقدان العمل وتدمري املنتجات كما 
 20ة مثال التكلفة السنوية لألمراض املنقولة باألغذية تقدر حبوايل جداً. ففي الواليات املتحد

 مليار دوالر.

مرض سواًء   أينه "أفت وزارة الصحة الربيطانية التسمم الغذائي على ر  ع 1992يف عام 
 أعراضهاملاء وتظهر  أومن طراز العدوى قد حيدث بسبب تناول الغذاء  أوكان ذا طبيعة سامة 

وحيدث التسمم الغذائي  ,( هذا التعريفWHOمنظمة الصحة العاملية ) قر تأسريعاً" وقد 
 لإلنسان عن طريق تناول الغذاء والذي حيتوي أحد مسببات املرض التالية:

 املواد الغذائية واملياه اليت حتتوي على األحياء الدقيقة املسببة لألمراض أو مسومها. استهالك أ.

 الطحالب املسببة لألمراض والطفيليات ومسومها عن طريق الغذاء. ابتالع ب.
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أسباب أخرى غري األحياء الدقيقة املمرضة ومسومها مثل: السموم املوجودة طبيعيًا يف كثري  .ج
من األغذية وجود املعادن الثقيلة وبعض املبيدات يف األغذية واحلساسية لبعض املكونات 

اجللوتني املوجودة  يف احلبوب مما يؤدي إىل اضطرابات اجلهاز الطبيعية مثل احلساسية ملاده 
هضم الالكتوز بسبب على  عدم القدرة أواجللوتني على  الغذاء احملتوي استهالكاهلضمي عند 

 عدم إنتاج إنزمي الالكتيز مما يؤدي إيل اضطرابات يف اجلهاز اهلضمي )عدم حتمل الالكتوز(.

 Microbial foodborn Disease عن طريق األغذية لةالمنتقاألمراض الميكروبية  2.17

عن طريق األغذية هي األمراض اليت تصيب اإلنسان والنامجة  املنتقلةاألمراض امليكروبية 
: أهنا ىاألغذية امللوثة بعوامل أخرى غري العوامل الكيميائية أو السمية وتعرف عل استهالكعن 

 اضطرابات معوية معديةحالة مرضية حادة تظهر يف الغالب يف صورة 
gastrointestinal disorders  األعراض خالل  هذهواإلسهال وآالم البطن وتظهر  القيءمثل

امليكروب على  مياه حتتوي أوقليلة( نتيجة تناول أغذية  أيام أو)عادة ساعات  وقت قصري
والطفيليات(  امليكروبات )ماعدا الفريوسات هلذهمسومه ويف الغالب حيدث منو سريع  أواملمرض 

 يف الغذاء.

ومل يفهم دور األحياء الدقيقة يف األمراض املنقولة باألغذية أال بعد أن اكتشف باستري 
 األغذيةدور هذه األحياء يف الغذاء وهذا ساعد كثريًا يف البحث عن وعزل العامل املمرض من 
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الساملونيال واملكورات وقبل القرن العشرين مت عزل  ,تقنيات مناسبة باستعمالاملسببة للتسمم 
معدل التسمم بشكل كبري من هذه األنواع من  ارتفاعالعنقودية الذهبية من الغذاء وذلك بسبب 

بسبب معدل الوفيات املرتفع من  Clostridium botulinumالبكترييا كما مت عزل البكترييا 
 الناتج من هذه البكترييا. Botulismالتسمم الغذائي 

عرف على عدد كبري من البكترييا املسببة لألمراض والفطريات يف وقت الحق مت الت
املنتجة للسموم والفريوسات املمرضة ومت تعريفها كعوامل ممرضه تنقل األمراض عن طريق األغذية  

 كما اكتشف مؤخراً عدد قليل من البكترييا والفريوسات اجلديدة املسببة لألمراض.

الغذاء باإلضافة  استهالكيف إنتاج األغذية وتصنيعها وتسويقها والتغريات يف  التطورات
كل ذلك ساعد  إىل معرفة خصائص هذه األحياء الدقيقة وتطور التقنيات الفعالة للكشف عنها

 ,يف التعرف على دور بعض العوامل املمرضة اجلديدة يف األمراض املنقولة عن طريق األغذية
حال سيكون هناك دائما ممرضات جديدة وبالتايل هناك سعي لتطوير طرق للسيطرة  أي ىوعل

 .ألي ممرضات جديدة االنتباهعلى مسببات األمراض املوجودة حىت يتم 

 أنواع األمراض الميكروبية المنقولة باألغذية 1.2.17

اء امللوث الغذاء وامل استهالكتنتج األمراض املنقولة عن طريق األغذية يف اإلنسان من 
 اجلراثيم يف حالة التسمم البوتشليين يف األطفال: باخلاليا البكتريية املمرضة )أو
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botulism infantأو األغذية اليت حتتوي على السموم اليت تنتجها البكترييا واألعفان ), 
 أساس النمط اإلمراضي ميكن تقسيم األمراض امليكروبية إىل ثالث جمموعات:على  باالعتماد

 Intoxication: التسمم أولا 

( سبق وأن Toxinوحيدث هذا النوع من التسمم بعد تناول األغذية اليت حتتوي مسًا )
املواد الغذائية ال  استهالكوعند  ,أفرزته بعض أنواع البكترييا أو الفطريات يف الغذاء قبل تناوله

واهم األمثلة املعروفة على هذا النوع من التسمم هو  ,للخاليا احلية حلدوث املرض االحتياجيتم 
والتسمم الغذائي  Clostridium botulinumالذي تسببه بكترييا  Botulismالتسمم البوتيوليين 

 Staphylococcus aureusالذي تسببه البكترييا املرضية  Staphylococciالعنقودي الستافيللي 
والذي  Mycotxinsحد اهم أنواع السموم الفطرية أ Aflatoxinوالتسمم بسم االفالتوكسني 

 .Penicillium expansumوفطر  Aspergillus flavusمن فطر  أنواعتفرزه 

 Infectionثانياا: العدوى 

الغذاء واملياه امللوثة بالبكترييا املعوية  الستهالكاحلالة نتيجة  هذهحيدث املرض يف 
أن تكون خاليا البكترييا املعوية املمرضة حية يف حيث انه من الضروري  املمرضة أو الفريوسات
حىت أن اخلاليا احلية إذا وجدت بأعداد صغرية لديها القدرة  ,استهالكهالغذاء أو املاء خالل 

على النمو والتكاثر يف اجلهاز اهلضمي لتسبب املرض كما يف حالة عدوى الساملونيال 
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Salmonellosis  وااللتهاب الكبديA (Hepatitis A). 

 Toxic infection ثالثاا: العدوى السامة

احلالة حيدث املرض من تناول عدد كبري من اخلاليا احلية لبعض البكترييا  هذهيف 
متجرمثة أو كانت  كانت عموما اخلاليا البكتريية سواء املمرضة عن طريق الغذاء واملاء امللوث. 

 الناتج عن بكترييا gastroenteritisاملعوي  االلتهابميتة تفرز السموم إلنتاج األعراض مثل 
Cl. perfringens   باإلضافة إىل األحياء الدقيقة املمرضة املشرتكة يف تكوين األمراض املنقولة عن

 nonpathogenicطريق الغذاء فأن بعض األنواع البكتريية وسالالهتا واليت طبيعيا تعترب غري ممرضه 
لتهابات يف القناة اهلضمية وخاصة يف األشخاص األكثر ولكنها هلا القدرة على أن تسبب ا

 ةوهي عاد opportunistic pathogens انتهازيةحساسية لإلصابة ومت تصنيفها كممرضات 
 .يف الغذاء امللوث استهالكهاحتتاج إىل أن تكون حية وتتواجد بأعداد كبرية عند 

النسبة للعامل املمرض غذاء ملوث بالفريوس يؤدي إىل عدوى فريوسية أما ب استهالك
الفطر املنتج للسم فأن الغذاء امللوث يف هذه احلالة يدعم النمو امليكرويب ويتعرض  أوالبكتريي 

ومع ذلك يف بعض  ,لفرتة معينة من الزمن إىل درجه احلرارة املناسبة لتمكني املمرضات من النمو
كي يسبب العدوى منو بعض ال يكون النمو ضروري ل E.coli O157: H7العوامل املمرضة مثل 

( وبالتايل قد يستهلك S.aureusاملمرضات قد ال يغري لون ونكهة ورائحة الغذاء )مثل 
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األشخاص الغذاء بدون املعرفة بوجود ممرضات به ومن مث تظهر عليهم أعراض األمراض املنقولة 
 بالغذاء.

إلنتاج املادة  ينبغي النمو أن يصل إىل مستوى كاف  Intoxicationبالنسبة للتسمم 
 الشخص. ىالسامة بكمية كفاية حبيث عند استهالك الغذاء امللوث تظهر األعراض عل

بالنسبة للعدوى البكتريية فإن اخلاليا احلية للعامل املمرض جيب أن تستهلك بأعداد كافية لكي 
 .الشخص ىتظهر األعراض عل

اخلاليا احليه ينبغي أن تستهلك بأعداد كبرية  toxic infectionللعدوى السامة  بالنسبة
أو  Cl. perfringes جدًا )وذلك للميكروب الذي ال ميكن أن يتكاثر يف اجلهاز اهلضمي مثل

( وبالتايل Vibrio choleraلتلك اليت ميكن أن تضاعف يف اجلهاز اهلضمي مثل ( بأعداد معقولة
 (1.17)والشكل  ,ليت تسبب ظهور األعراضالسموم اليت يتم إفرازها يف اجلهاز اهلضمي هي ا

 يوضح تسلسل مراحل حدوث األمراض املنقولة باألغذية بواسطة البكترييا املرضية والفريوسات.

 العوامل البشرية في أعراض األمراض المنقولة بالغذاء 3.17

عندما تستهلك جمموعة من األشخاص غذاء ملوث خباليا حية من العامل املمرض أو 
عض هؤالء األشخاص ال تظهر عليهم أعراض املرض ولكن البعض األخر تظهر عليهم مسومه ب
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حسب  ىوهذا عادة خيتلف عل ,األعراض وقد ال تظهر عليهم نفس األعراض بنفس شدهتا
أن أحد العوامل املهمة يف تطور األعراض من استهالك غذاء  مقاومة األشخاص باإلضافة إىل

بشكل عام  ,سية الزائدة للمرض عند هؤالء األشخاصملوث عند بعض األشخاص هو احلسا
الرضع وكبار السن واملرضى واألشخاص ذوي املناعة املنخفضة لديهم قابليه أكثر للمرض مقارنة 

فرصة زيادة أعراض املرض هلا عالقة بشكل مباشر بكمية املواد  ,باألشخاص الطبيعيني واألصحاء
بعدد اخلاليا احلية للعامل املمرض أو كمية السم اليت  الغذائية امللوثة املتناولة. وهذا يرتبط

يستهلكها الفرد حيث أن شده السمية للعامل املمرض أو السم املستهلك من خالل الغذاء 
 حيدد أيضا ظهور املرض وشدة األعراض.
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 طة البكتيريا المرضية والفيروساتتسلسل المراحل المؤدية لحدوث األمراض المنقولة باألغذية بواس (:1.17)شكل 

 Ray, (2004)المصدر: 

تصل إىل  ةكميه قليل  واستهالك E.coli O157 : H7 السمية مثل عاليةبعض املمرضات 

 خالف بعض املمرضات مثلعلى  ميكن أن يسبب املرض يف الرضع ةخاليا حي 10

Yersinia enterocolitica  مليون أو أكثر شرط  بكميه كبرية قد تصل إىل استهالكهاواليت

 لظهور أعراض املرض.
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 Foodborne intoxication التسمم الغذائي الميكروبي 4.17

حيدث التسمم الغذائي الناتج من مصادر ميكروبية عن طريق تناول أغذية حمتويه على 
 العامة للتسمم الغذائي: اخلصائص هناك بعض ,مواد سامة

 .يتم إنتاج املادة السامة من قبل العامل املمرض يف حني أن النمو يكون يف الغذاء .أ

 السم قد يكون حساس للحرارة أو ثابت حراريًا. ب.

. حيدث التسمم الغذائي من خالل تناول األغذية اليت حتتوي على السم )باستثناء تسمم ج
 حيث حلدوث مثل هذا النوع من السم ينبغي وجود اجلراثيم(. infant botulismالرضع 

 دقيقة بعد األكل. 30حتدث أعراض التسمم الغذائي عادة بسرعه ويف  د.

تنتج  enterotoxinsحسب نوع السم حيث أن السموم املعوية  ى. ختتلف األعراض عله
 تنتج أعراض عصبية وأعراض احلمى عاده غري موجودة. neurotoxinsأعراض معوية والعصبية 

على مستوى العامل يف اآلونة األخرية  ارتفعتحاالت التسمم الغذائي  أنومن املالحظ 
ويرجع ذلك إىل الزيادة يف عدد السكان وتطور عوامل اإلنتاج واخلدمات العامة ومشاركة املرأة 

 أنري األمناط االستهالكية للغذاء والذي أدى إىل للرجل يف العمل خارج املنزل باإلضافة إىل تغي
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كبرية من الناس تتناول عدد أكرب من الوجبات الغذائية خارج املنزل يف املطاعم  هناك فئة
ففي الواليات  ,وحمالت إعداد األطعمة بأنواعها وظهور ظاهرة ما يسمى بالتغذية اجلماعية

 76 حبوايل foodborne illnessesاألغذية املتحدة تقدر حاالت األمراض املنقولة عن طريق 

تسبب  (WHO)طبقا ملنظمة الصحة العاملية و  ,حالة وفاة 5,000مليون حالة سنويا وأكثر من 
أغلب هذه الوفي ات من  ,مليون وفاة حول العامل كل  سنة 1.7 األمراض املنقولة باملياه حواىل

غلب أوميثل التسمم الغذائي البكتريي  ,حاالت اإلسهال خصوصا بني األطفال يف الدول النامية
من  %90من حاالت التفشي واكثر من  %70حاالت التسمم املسجلة حيث ميثل اكثر من 

اهم العوامل  أن ىعل اإلحصائياتوتدل  ,اإلصابات املرضية من إمجايل حاالت التسمم الغذائي
  Staphylococcus aureusيليها  Salmonella sppاملسببة للتسمم الغذائي البكتريي هي 

املسبب  األولبينما يف اهلند العامل  وأمريكا أوروباوذلك يف  Clostridium botulinumو 
هناك عوامل مسببة للتسمم الغذائي البكتريي  أن. كما Staphylococcus aureusللتسمم هو 

 :تعترب حديثة نسبيا مثل

Vibrio parahaemolyticus و enterocolitica Yersinia  و Campylobacter jejuni   
 .Listeria monocytogenes و

يف هذا اجلزء سيناقش نوعني من التسمم الغذائي من أصل بكتريي ومها التسمم 



 

353 

 Botulism والتسمم البوتشليين  Staphylococcal intoxicationاالستافيللي )العنقودي( 
مناقشة أمهيه املرض  حيث سيتم يف هذا الفصل mycotoxicosisوالتسمم الفطري املنشأ 

وخصائص األحياء الدقيقة ذات الصلة واألنواع السائد من الغذاء وطبيعة السموم واألعراض 
 .54,28,1واإلجراءات الوقائية 

 Staphylococcus aureus الذهبية العنقوديةالتسمم بالبكتيريا  1.4.17

بالبكترييا  staphylococcal gastroenteritisاملعدة واألمعاء : التهابالتسمم الغذائي )
( والناتج من سم املكورات العنقوديةالعنقودية, التسمم بالعنقوديات التسمم الغذائي باملكورات 

يف الواليات املتحدة  ,بالغذاء األكثر شيوعا يف العامل املنقولةيعترب من األمراض  العنقودية الذهبية
لوحظ تفشي عدد كبري من احلاالت. ومع ذلك يف السنوات األخرية اخنفض  1980وقبل عام 

عادًة  االخنفاضوهذا  العنقوديةمن التسمم الغذائي بالبكترييا  الناجتة outbreaksعدد التفشيات 
ختزين الغذاء وحتسن املمارسات الصحية مما يؤدي  يفاألفضل حلراره التربيد  االستخداميعكس 

. ومع ذلك عدد التفشيات وعدد حاالت التهاب املعدة واألمعاء S.auresللتحكم يف منو  
بالبكترييا العنقودية الزالت هي األعلى مقارنة بتفشيات العديد من األمراض املنقولة بالغذاء 

 .األخرىبواسطة امليكروبات 
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 خصائص المكورات العنقودية الذهبية 1.1.4.17

 وعدميةجبه لصبغه جرام وغري متحركة مو  cocciهي مكورات  S. aureusبكترييا 
 coagulase أنزميمعظم السالالت ختمر املانيتول وتنتج  ,وغري متجرمثة no capsularالغالف 

 catalase الكاتليز إلنزميومنتجة  thermonuclease, ,hemolysinالذي خيثر بالزما الدم 
ولكنها ختتلف يف حساسيتها للبكترييوفاج  oxidaseوسالبة الختبار االوكسديز 

Bacteriophages  دقيقة وعند   12عند تعرضها ملدة 0م 66متوت البكترييا عند درجة حرارة
ولكن تنمو بسرعة يف  اختياريةهي بكترييا الهوائية  S.aureusثانية كما أن  15ملدة  0م72

ميكن أن تسبب أيضًا حتلل الربوتني ختمر الكربوهيدرات و  ىكما أهنا تعمل عل الظروف اهلوائية
. extracellular proteolytic enzymesبواسطه اإلنزميات احملللة للربوتني املفرزة خارج اخلاليا 

مع النمو السريع  0م 48إىل  7 مع مدى حراري من متوسطةيف درجه حراره  .S. aureus تعيش 
 أسوعند  (0.86)كما تستطيع النمو عند نشاط مائي منخفض نسبيا   ,o م 37و 20نسبيا بني 

  %15من السكر وامللح تصل إىل  عاليةكما تعيش يف تركيزات   pH (4.8)هيدروجيين منخفض 
 NO2. النيرتوجني أكسيدويف وجود ثاين 

ولكن   منافس ضعيف للعديد من امليكروبات املتواجدة يف الغذاء S.aureusبكترييا 
قدرهتا على النمو حتت ظروف قاسيه يعطيها ميزة يف النمو يف كثري من األغذية اليت ال تستطيع 
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طبيعيا يف األنف واحللق واجللد والشعر  S. aureusباقي امليكروبات النمو فيها. توجد بكترييا  
خلراجات يف ميكن أن تتواجد أيضًا يف جروح اجللد وا S. aureusواحليوانات والطيور.  لإلنسان
وحيدث تلوث  اإلنسانواحليوانات والطيور وجروح اليدين وحب الشباب يف الوجه عند  اإلنسان

 األغذية بشكل عام من هذه املصادر.

 إنتاج السم 2.1.4.17

قليلة يف الغذاء  بأعدادتتواجد  ألهناتتكاثر البكترييا يف الغذاء  أنلكي ينتج السم جيب 
التسمم  إلحداثت الظروف املناسبة تنمو البكترييا وتنتج مسوم كافية وان يدعم الغذاء منوها وحت

السموم تنتج يف مدى  هذه أنساعات وقد لوحظ  4إذا ترك الغذاء على درجة حرارة الغرفة ملدة 
تنتج  سبعة مسوم  S. aureusلبكترييا  املعويةسالالت السموم  ,من الظروف الالزمة للنمو أضيق

 واليت تسمى أيضا باسم (enterotoxins A) ,B,C1 ,C2 ,C3 ,D,Eخمتلفة 
SEA ,SEB  ...وهذه السموم صنفت مصليًا كربوتينات مقاومه للحرارة )تتحمل الغليان   ,اخل
كيلو   30إىل  26وذات وزن جزيئي من  احملللة للربوتني اإلنزمياتومقاومة لفعل  دقيقة( 30ملدة 

كما يعترب  SEA من استقراراأكثر   SEBدالتون وختتلف يف مسيتها ويف ثباهتا للحرارة ويعترب
مباشرة  ةعالق معدل إفراز السموم من البكترييا له ن, إاألكثر شيوعاً  SEAالتفشي من النوع 

 .0م 40إىل  37مبعدل منو وتركيز اخلاليا حيث أن أقصي منو حيدث عند درجة حرارة من 



 

356 

عند الظروف املثلى لنمو البكترييا ميكن الكشف عن السموم عندما يصل عدد اخلاليا 
أقل ظروف بيئية  ,ساعات 4 بضعة ماليني لكل غرام أو ملليلرت من الغذاء وبشكل عام يف خالل

يوضح  (1.17)جدول  0.86ونشاط مائي  5.0واس هيدروجيين  0م10إلنتاج السموم هي 
احلرارة والوقت  إن ,Staphylococcus aureusوإنتاج السم بواسطة  العوامل املؤثرة على منو

 ال حيطم السموم. لألغذيةعملية الطبخ العادية  املستخدم يف

 Staphylococcus aureus : العوامل المؤثرة في نمو وإنتاج السم بواسطة بكتيريا(1.17)جدول 
 إنتاج السم النمو

 املدى املثلىاحلدود  املدى احلدود املثلى العامل
 35– 37 7– 48 35–45 10– 40 (oدرجة احلرارة )م

 9.8 – 4.0 7.0 – 6.0  اهليدروجيين األس
 A:5.3 – 6.8السم 

 9.0 – 4.8 7 - 6: األخرىالسموم 

 % 20 –0 %0.5 %20 –0 % 4.0  –0.5 كلوريد الصوديوم
 0.99� - 0.86 0.99 � 0.99� - 0.83 0.99 � - 0.98 املائيالنشاط 

 ال هوائي –هوائي  CO2% 20 – 5 ال هوائي –هوائي  هوائي اجلو احمليط
 - فولت مللي 200 + � فولت مللي 200 + � إىل 200 - ! فولت مللي 200 + � واالختزال األكسدةجهد 

 Adams and Moss (2008)المصدر: 
 

 المرض واألعراض 3.1.4.17

 اهلضميةالقناه  التهابتسبب  enteric toxinsهي مسوم معوية  S.aureusمسوم بكترييا 
gastroenteritis  جرام أو مل من األغذية اليت  30الشخص البالغ السليم  استهالكوذلك عند

 مل.جم أو  /خليه  10 7–6ة بواسط املنتجةغرام من السموم  نانو 200إىل  100حتتوي على 
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لك حتدث األعراض أقل من ذ الرضع وكبار السن واملرضى يتأثرون عند استهالك كميه
 ةمباشر  ةساعات وذلك يعتمد بطريق 8دقيقة إىل  30 من ىساعات مع مد 4 إىل 2يف خالل 

يوم إىل  تستمر أعراض املرض ملدة  .مقاومة الشخصعلى  قوة وكميه السموم املبتلعة ويعتمد ىعل
اجلهاز العصيب األعراض األولية اليت قد حتدث من خالل حتفيز  يومني ونادرًا ما تكون قاتلة.

 الالإرادي بواسطة السموم هي:

إفراز اللعاب وغثيان وقيء وتشنجات يف البطن واإلسهال وبعض األعراض الثانوية مثل 
التعرق والرعشة والصداع واجلفاف ومع ذلك فإن األعراض وشدهتا ختتلف بني األشخاص الذين 

 .تعرضوا للتسمم

على  ال تعمل مباشرة أهنامعوية تقليدية حيث البكترييا ال تعترب مسوم  هذهمسوم  أنوجد 
يف  القيءمركز  إىلفتسبب تأثري ينتقل  األمعاءمستقبالت يف على  ولكن تعمل األمعاءخاليا 

 مسوم عصبية. اعتبارهااملخ عرب العصب الرئوي املعدي ولذلك ميكن 

 ذات العالقة األغذية 4.1.4.17

 Staphylococcal foodborneاليت تورطت يف التسمم األغذيةيوجد العديد من 

outbreak"," جودة على  عموما هذه البكترييا تنمو يف الغذاء وتنتج السموم بدون تأثري سليب
 األغذيةواألمعاء مثل:  املعدةيف حدوث التهاب  األغذيةتساهم العديد من  ,الغذاء وقابليته
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اليت تنمو فيها باقي البكترييا  واألغذيةبالربوتني واألغذية اليت يتم تداوهلا على نطاق واسع  الغنية
 اليت تتكرر فيها هذه األغذيةبعض أصناف  ,احلرارية املعاملةاليت تعرضت لسوء  واألغذية ببطء

ى الكرمي اليت حتتوي عل املعلبةالبكترييا هي حلم البقر واللحوم املشوية والسلطات واملنتجات 
 .والصلصات واجلنب

املتورطة يف التسمم الغذائي  األغذيةيوضح التكرار النسيب ملختلف  (2.17)جدول 
مثل حلم اخلنزير ومنتجات اخلبيز  1987 و 1973بالعنقوديات يف الواليات املتحدة بني عامي 

من التفشيات  عاليةوحلم البقر والديك الرومي والدجاج والبيض مجيعها مشرتكه يف حدوث نسبه 
 املعاملةأنواع خمتلفة من السلطات وذلك ألهنا أكثر عرضه للتعامل باأليدي وسوء  إىل باإلضافة

 كل ذلك لوحظ بأعداد كبريه يف التسمم الغذائي باملكورات.  ,باحلرارة

وهي:  1987حىت  1983ثالثة عوامل رئيسية سامهت يف حاالت التفشي هذه من عام 
واملعدات  (%23.4)وسوء النظافة الشخصية  (%51.6)ء غري مالئمه درجة حرارة حفظ الغذا

 .(%17.2)امللوثة 
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المشاركة في التسمم الغذائي بالعنقوديات في الوليات المتحدة بين  األغذيةالتكرار النسبي لمختلف  (:2.17)جدول 
 1987و  1973 عامي

 % حاالت التفشي نوع الغذاء
 16.2 حلم اخلنزير
 7.1 اخلبيزمنتجات 
 6.0 حلم البقر

 5.5 الديك الرومي
 3.8 حلم الدواجن

 2.5 البيض
 1.3 السمك

 1.7 األلبانمنتجات 
 1.1 اخلضر و الفواكه

 37.2 أخرى أغذية
 Ray 2004 مختصر عن المصدر:

 من التسمم الوقاية 5.1.4.17
عرب األشخاص  وانتشارهايف املواد الغذائية األولية  طبيعياً  S. aureusتواجد بكترييا 

غري معقمة  أغذيةالقائمني بتحضري الغذاء والعديد من بيئات األغذية جيعل من املستحيل إنتاج 
واستهالك غذاء  S. aureus ىعل األغذيةوبالتايل قد حتتوي الكثري من  خالية من هذه البكترييا

م لإلنسان مامل يكن حدوث تسم مل( لن يؤدي إىل / جم أو / خلية 500أو  100حيتوي على 
للتقليل من حدوث التسمم الغذائي بالعنقوديات , من السموم عاليةنسبه على  الغذاء حيتوي

 جيب مراعاة ما يلي:
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 االختياريف الغذاء وذلك عن طريق  S.aureus ــ" لل"initial load التقليل من احلمل األوىل أ.
يمة بني الغذاء والنظافة الشخصية السل بيئة ةاملناسب جلودة املواد اخلام واحلرص على صح

 القائمني بتجهيز الغذاء.

ال يسمح لألشخاص املصابني بأمراض اجلهاز التنفسي واملصابني حبب الشباب يف  أن. جيب ب
 .الوجه والطفح اجللدي واجلروح يف األيدي بالتعامل مع الغذاء

ة بعد ذلك جيب جتنب إعادة . جيب أن تعامل املنتجات باحلرارة لضمان قتل اخلاليا احليج
 تلوث املنتج.

حيث  ,بسرعة 0م 5أقل من أو تساوي  ةتربيد املنتجات املصنعة واجلاهزة لألكل عند حرار  د.
 السطح فقط يف خالل ساعه.على  داخل الغذاء وليس إىليفضل وصول حرارة التربيد 

 بة لقتل أو تثبيط منو البكترييا.ميكن استخدام مواد حافظة مناس ه.

عدم تعريض املواد الغذائية لسوء التخزين حبيث حتفظ عند درجات حرارة مناسبة لنمو  و.
حراريًا  الثابتةيف حاله تكون السموم  ,ختزن لفرتة طويلة من الزمن قبل األكل أالالبكترييا وجيب 

 .ال تضمن سالمته االستهالكيف الغذاء فان عملية التسخني قبل 
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 Cl. botulinumالبوتشليني ببكتيريا التسمم  2.4.17

" من تناول غذاء حيتوي على سم بكترييا Botulismينتح التسمم الغذائي البوتشليين "
Cl. botulinum. "وهو عباره عن سم عصيبneurotoxin وينتج أعراض عصبية مع أعراض "

ويعترب هذا التسمم اخطر أنواع التسمم الغذائي  ,معويه وإذا مل يعاجل سريعا فقد يؤدي إىل الوفاة
" نسبة إىل ''Botulismامليكرويب ولكنة األقل انتشارا ويسمى هذا التسمم بتسمم البوتيولسم 

وحيدث هذا التسمم للرضع  botulusاسم امليكروب ويف نفس الوقت مأخوذ عن اسم السجق 
Infant botulism" " ًم بكترييا عندما يتناول الرضيع جراثي أيضاCl. botulinum  اليت تنمو وتنتج

السموم يف اجلهاز اهلضمي وتسبب أعراض خاصه ويف الواليات املتحدة متوسط عدد حاالت 
سنويا وحىت مع توفر التسهيالت املتاحة يتسبب التسمم الغذائي  16إىل  15التفشي حوايل 

 (3.17)بالغذاء اجلدول  نقولةاملمن إمجايل حاالت الوفيات لألمراض  %19حبوايل  البوتشليين
 ملوثة بالسم يف عدة دول. أغذيةيوضح حاالت تسمم البوتشليين اليت مت رصدها والناجتة من 

 خصائص البكتيريا 1.2.4.17

Cl. botulinum موجبه لصبغه اجلرام تتواجد بشكل خاليا مفردة أو  ةهي بكترييا عصوي
 وتكون جراثيم طرفية ةإجباري الهوائيةيف شكل سالسل صغرية متحركة 

single terminal spore" يف األس اهليدروجيين لالخنفاض" وهي خاليا حساسة 
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ال تنبت  ,(%5.5)يف امللح  لالرتفاع وحساسة (0.93)( والنشاط املائي املنخفض 4.6)أقل من 
 كبريجزء يف املليون( كما أن اجلراثيم مقاومه للحرارة بشكل   250اجلراثيم يف وجود النرتيت )

  متوسطة( ولكن اخلاليا متوت عند درجه حراره 0م 115)متوت عند 
تنمو  أنكما أن بعض السالالت ميكن   0م 30( ومعظم السالالت تنمو جيدا على البسرتة)مثل 

إىل ذلك فإن سالالت هذه البكترييا قد  إضافة. 4هيدروجيين  أسو  0م 4وتنتج السم عند 
مت تصنيف سالالت  non proteolyticغري حمللة للربوتني  أو Proteolyticتكون حمللة للربوتني 

Cl. botulinum :على أساس نوع السم الناتج, إىل ستة أنواع 

A ,B ,C  ,D ,E ,F حيث أن .A ,B ,E ,F  عن طريق  املنقولة السميةهلا عالقه باألمراض
هي غري حمللة  E الساللةهي حمللة للربوتني ونوع  A الساللةحيث أن نوع  ,لإلنسانالغذاء 

السالالت احملللة  ,حمللة للربوتني أوغري حمللة  أماتكون  B & Fللربوتني ولكن أنواع السالالت 
السالالت الغري  أما ,م0 35ودرجة احلرارة املثلى للنمو 0م 48 و 10 للربوتني هلا مدى للنمو بني

وكلما  0م 45 إىل 3.3حراري من  ىمدوهلا  0م 30حمللة للربوتني تنمو عند درجة احلرارة مثلى 
لنمو البكترييا كلما كان هذا أفضل إلنتاج السم. وتؤثر  املالئمة الالهوائيةتوفرت الظروف 

كلوريد   %5.5أو  0.93ونشاط مائي  4.6الظروف اليت متنع منو اخلاليا مثل األس اهليدروجيين 
 وديوم سلباً على إنبات اجلراثيم.الص

على نطاق واسع يف الرتبة واجملاري والطني  Cl. botulinumتتواجد جراثيم بكترييا 
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ويات األمعاء للحيوانات والرواسب من املستنقعات والبحريات واملياه الساحلية والنباتات وحمت
وتصل  ,إىل أن الفواكه واخلضروات قد تتلوث جبراثيم البكترييا عن طريق الرتبة إضافة, واألمساك

املصادر  هذهمن األغذية من  املختلفةاألمساك من خالل املياه والرواسب كما تتلوث األنواع  إىل
هي أكثر انتشارا يف الرتبة والصرف الصحي وبراز احليوانات  Bو  Aاجلراثيم من نوع  ,املذكورة

 .مت عزهلا من البيئات البحرية Eبينما اجلراثيم من نوع 
 الناتج من أغذية ملوثة بالسم في عدة دولالتسمم البوتشليني  (:3.17)جدول 

 عدد الوفيات تااإلصابعدد  عدد حاالت التفشي السنة الدولة
 46 1971 1301 1987 - 1984 بولندا

 75 795 338 1992 - 1971 األمريكيةالواليات املتحدة 
 10 406 235 1992 – 1978 فرنسا

 10 206 96 1989 - 1983 ملانياأ
 28 202 79 1989 – 1971 كندا

 1 25 11 1989 - 1982 بلجيكا
 3 32 3 1992 - 1978 اململكة املتحدة

 Eley, (1996)المصدر: 

 السموم وإنتاجها 2.2.4.17

 ةعصبي ةمسي هي عبارة عن بروتينات Cl. botulinumمسوم بكترييا 
Neurotoxic proteins , البشر بالتسمم الغذائي  ةصابإيف تكوين  املسامهةوبشكل عام السموم

إحداث التسمم وقد  ىهي قوية للغاية وكمية صغرية من السم قادره عل ( A) ،B ،E،Fأنواع 
ليست  no proteolyticبواسطه السالالت الغري حمللة للربوتني  الناجتةالسموم , تسبب الوفاة
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 يعترب هام لتفعيلها.الرتبسني )املتواجد يف القناة اهلضمية(  أنزميبالكامل ولكن  ةنشيط

 عاليةوميكن تدمريه يف الغذاء امللوث من خالل معاملة حرارية  باحلرارةالسم يعترب ثابت 
 7 إىل 5 من لألشعةدقائق وكذلك تعرضه  5دقيقة أو الغليان ملدة  15ملدة  0م 90وثابته  مثل 

د درجة احلرارة املثلى للنمو ويعترب منو اخلاليا هام إلنتاج السموم عن ,إتالفه ىميللي راد قادره عل
تنتج حتت الظروف الدنيا للنمو  أنحيث تنتج السموم بكمية كبرية ومع ذلك فإن السموم ميكن 

 التسبب بالتسمم واملوت. ىادره علبكمية كافية وق

 المرض واألعراض 3.2.4.17

اليت  Neurotoxin األعصاب ىحيدث التسمم الغذائي بسبب تناول السموم املؤثرة عل
األعصاب الطرفية ومن مث  إىلتتكون يف الغذاء حيث يتم امتصاص السموم من األمعاء مث تنتشر 

ساعة  36إىل  12 ومع ذلك يف املرحلة األولية )حتدث عادة من ,العصبية اإلشاراتمتنع نقل 
ولكن يف بعض األحيان قد حتدث يف ساعتني( قد حتدث بعض االضطرابات يف اجلهاز اهلضمي 

األعراض العصبية قد حتدث يف غضون فرتة زمنية قصرية  ,الغثيان والتقيؤ واإلسهال واإلمساكمثل 
نظرًا لكوهنا مسوم قوية للغاية فكمية صغرية جدا  ,وخاصة إذا كانت كميه السم املستهلكة عالية

بشكل  ,كيلوغرام من وزن اجلسم( كفيله بتكوين أعراض حاده قد تؤدي للموت/غرام نانو 1)
يف الرؤية وصعوبة يف البلع والتنفس والكالم  ةأو ازدواجي ةتشمل األعراض العصبية ضبابيعام 
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املختلفة والذي ينتشر يف احلجاب احلاجز والرئتني  الالإراديةوجفاف الفم وشلل يف العضالت 
 .والقلب وأيضاً قد حيدث املوت من الفشل الرئوي

 Antitoxinsذ مضادات السموم وبالتايل ميكن اخ Antigenicالسموم هي مستضدات 
مباشرة بعد وقت قصري من بداية األعراض خاصة اذا كانت كمية السم املستهلكة منخفضة 
حيث ميكن التحكم يف املرض ومعاجله الشخص املصاب ويتم أخذ مضادات السموم ثالثي 

شخيص وخاصة إذا تأخر الت املتقدمةولكن يف بعض احلاالت  ,A ,B ,(E) التكافؤ ضد جراثيم
 بكتريياعلى  احملتويةيتم بلع اجلراثيم  أحيانا فإن العالج مبضادات السموم ال يكون ناجحاً 

Cl .botulinum  وبذلك  احمليطة والبيئةمثل العسل  األغذيةبواسطه األطفال الرضع عن طريق
تفشل  Infant botulism لألطفالتستطيع التكاثر يف األمعاء وتنتج السم ومنها تسبب تسمم 

نفس املرض عند األشخاص األكرب من عام وبذلك نظرا لقدرة األشخاص  إنتاجاجلراثيم يف 
اجلراثيم وتثبط تضاعف  هذهيف األمعاء اليت تثبط منو  الطبيعيةإنتاج البكترييا  ىالطبيعيني عل

مسؤوالن عن حاالت تسمم الرضع" وتشمل  A & Bالنوعني  . Cl.botulinumخاليا بكترييا 
 .وإمساكاالمتصاص وفقدان ردود الفعل  ىعل القدرةراض: ضعف عام وعدم األع

 ذات العالقة األغذية 4.2.4.17

 يكون الغذاء ملوث جبراثيم بكترييا أنم الغذائي البوتيولوين البد ملكي حيدث التس
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Cl .botulinum النمو وقدرة اخلاليا على  وجناة اجلراثيم أثناء املعاملة احلرارية وقدرة اجلراثيم
 حفظ للمنتج بالتعرض لدرجة حرارة مناسبة لنمو اجلراثيم. أسيءالتضاعف إذا على  البكتريية

أكرب عدد من حاالت التفشي كانت متعلقة بالفواكه واخلضروات وباألخص اخلضروات 
ثل التني قليلة احلموضة )مثل الفاصوليا اخلضراء والذرة والسبانخ والفلفل والفطر( والفواكه م

واخلوخ مث تليها من املنتجات األكثر تسببًا يف حاالت التفشي هو السمك )السمك املخمر 
شائع  Eيف الغالب الصنف  ,والسمك الغري مطهو جيدا والسمك املدخن وبيض السمك(

السبب الرئيسي  أنووجد  ,حيدث غالبًا يف اخلضروات A & Bاحلدوث يف السمك والصنف 
 سوء التعليب املنزيل للمنتجات امللوثة.حلاالت التفشي هو 

حاله من تفشي  231يف الواليات املتحدة كان من بني  1987 و 1983ما بني عامي 
حدوث التسمم الغذائي , منهم حدثت يف املنازل ةحال Botulism 56التسمم البوتشليين 

ذلك ألهنا من استهالك اللحوم والدجاج ومشتقات األلبان منخفض و  Botulismالبوتشليين 
كما سجلت بعض التفشيات من األغذية مثل البصل املقلي والبطاطس   ,تطهي وتؤكل بسرعه

منخفضه  ةولكن يف األغلب حتدث يف األغذية اليت تعرضت للتسخني يف درجه حرار  ةاملعلب
اخلاصة  تفشياتبعض التوابل مثل الفلفل احلار والصلصة يف العديد من ال تشرتك ,ولفرته طويله
 هبذا التسمم.
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الربوتني وقليله  عاليةتنمو سالالت البكترييا احملللة للربوتني يف اللحوم ويف اخلضروات 
التغريات يف اخلضروات قليله الربوتني.  هذهحتدث  وغاز ولكن ال كريهةوتسبب روائح   احلموضة

األمساك  أوء يف اللحوم عند منوها سوا كريهةتسبب أي روائح   السالالت الغري حمللة للربوتني ال
فإن تسخني الغذاء  للحرارةوغريها من األغذية الغنية بالربوتني. وحيث أن السموم هي حساسة 

 ,النظرية الناحيةدقائق( املشكوك فيه جيعل الغذاء آمن من  5دقيقة أو الغلي ملدة  15ملدة  0م90)
 .م تناول أي غذاء مشتبه بهنصح بعدألن كميه قليله من السم كافيه لتسبب املرض في ونظراً 

 Cl. Botulinumمن بكتيريا  الوقاية 5.2.4.17

 التالية:  اإلجراءاتللوقاية من التسمم البوتشيليين جيب إتباع 

عن طريق إجراء معاملة حرارية مناسبة يف صناعة Cl. botulinum حتطيم جراثيم بكترييا  أ.
 .D12 ئحرارية تكافضة ويتم ذلك مبعاملة تعليب األغذية منخفضة احلمو 

البكترييا يف األغذية وذلك بالغلي ملدة حمددة حيث جيب غلي األغذية  هذهحتطيم مسوم  ب.
دقيقة قبل تناوهلا وكما جيب تفادى تناول أغذية معلبة تظهر  15 إىل 5املعلبة املشتبه فيها ملدة 

 السائل املعبأ فيه عيوب واضحة عليها مثل االنتفاخ والروائح غري املرغوبة ووجود عكارة يف
الغذاء. كما يعترب من اخلطر جدًا تذوق كميه صغرية من الغذاء املشكوك فيه بدون أي معاملة 

 .أو تسخني
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أكثر من  أومعامالت للتحكم يف عامل  إجراءالسم عن طريق  وإنتاجمنو البكترييا  إعاقة .ج
إضافة امللح و خفض درجة حرارة التخزين  أوالعوامل املؤثرة على منو البكترييا مثل التجفيف 

 .النيرتيت( أمالحأو أقل( إضافة مواد حافظة ) oم 3)عند 

  Opportunistic Pathogens النتهازيةالممرضات  5.17

هذا الفصل فإن هناك العديد من األنواع  يفسبق تناوهلا  اليتجبانب البكترييا املمرضة 
تنقل لإلنسان عن طريق األغذية واملياه وتسبب املرض لإلنسان تسمى  أنميكن  اليتالبكتريية 

احلاالت العادية ولكن  يفاألنواع ممرضة لإلنسان  هذهوعادًة ال تكون  االنتهازيةباملمرضات 
  أعداد استهالكبعض سالالهتا هلا القدرة على إنتاج مسوم وإحداث املرض لإلنسان خاصة أذا مت 

ممن يعانون من مشاكل  أوكبار السن   أواملستهلكني من األطفال  أن أوكبرية منها مع الغذاء 
 not normal physical conditions اهنم حتت ظروف بدنية غري طبيعية  أو املناعياجلهاز  يف

 املمرضات: هذهعلى  األمثلةاهم من  ,االنتهازيةولذلك مسيت باملمرضات 

  Aeromonas hydrophilaبكتيريا 1.5.17

 اختياريةكترييا عصوية مستقيمة سالبة لصبغة جرام غري مكونة للجراثيم الهوائية ب يوه
ودرجة احلرارة املثلى لنمو السالالت  قطيبالكاتليز واالوكسديز, متحركة بسوط  الختباريموجبة 

( غري إن oف108) oم 42إىل  3واملدى احلرارى للنمو من  oم20إىل  15املختلفة ترتاوح من 
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املياه القليلة امللوحة  يفالبكترييا  هذهتتواجد  oم1تنمو عند  أنالقليل من السالالت تستطيع 
الظروف اهلوائية متوت  يفلكنها تنمو جيداً  اختياريةالهوائية  ,اإلنسان واحليوان أمعاءوالعذبة وىف 

 %(4فوق ) الصوديوم ( وكلوريد4.5 )حتت اهليدروجيينبالبسرتة والعوامل مثل اخنفاض األس 
 البكترييا. هذه( كلها تقلل من منو oم3قل من أواخنفاض درجة احلرارة )

 األغذية ذات العالقة بالبكتيريا أ.

وعزلت من العديد من  احليواينالعديد من األغذية خاصة ذات املصدر  يفالبكترييا تتواجد  هذه
والكابوريا واللحوم واألمساك واللحوم احلمراء  اجلمربيالصدفية املائية  احليواناتاألغذية مثل 

البكترييا تسبب  هذه ,غري املعاجلة اجملاريوالدواجن واحلليب اخلام واخلضروات النيئة ومن مياه 
 يفوتنمو  psychrotrophicتنمو عليها نظرًا لقدرهتا على حتمل الربودة  اليتفساد األغذية 

هائلة مع طول فرتة  أعدادهاهلا قليلة لتصبح  ألوليةااألغذية املربدة حىت لو كانت األعداد 
 التخزين.

 A. hydrophilaالعدوى ببكتيريا  أعراضب. 

 عند تناول أغذية ملوثة بالبكترييا وترتاوح فرتة احلضانة من اإلنسان ألمعاءتدخل البكترييا 
يصيب خاصة األطفال وكبار السن  gastroenteritis معويساعة وتسبب التهاب  18-24

تسببها  اليتويوجد نوعان من األمراض املعوية  ,واألشخاص الذين يعانون من مشاكل مناعية
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مرض الكولريا ويتميز بان املريض يعاىن من  يشبه أو بكترييا األول: وهو اكثر انتشاراال هذه
مرض الدوسنتاريا ويتميز  هيشبشيوعًا  واألقل الثاينالنوع  أما ,ومحى متوسطة مائي إسهال

تلقائياً بدون معاجلة طبية  أيام 7إىل  1غضون  يفوقد يزول اإلسهال  ,بإسهال خمتلط بدم وخماط
املعاملة باملضادات  أوولكن اذا كانت األعراض شديدة فان املريض حيتاج معاجلة للجفاف و/

 احليوية.

 مدى تفشى وحالت حدوث المرض. ج

حىت اآلن حيث نتج عنها  A. hydrophilaالعموم مل حتدث حاالت تفشى كبرية ناجتة عن  يف
حاالت  يفالبكترييا سببًا للتسمم  هذه باعتبار االهتمامحاالت مرضية حمدودة رمبا بسبب عدم 

 هبذهحالة عدوى  219سجلت  1988عام  يفتسجل على إهنا غري معروفة السبب.  اليت التفشي
 تسبب العديد من سالالت يف ويشتبه ,لألمساك أمراضاً تسبب  أهناكاليفورنيا كما   يفالبكترييا 

A. hydrophila النزالت املعوية  يفgastroenteritis كبرية   أعداداً خاصة اذا تناول  اإلنسان يف
املستهلك ضعيف صحياً. مت رصد عدة حاالت من العدوى الناجتة عن تناول أغذية  أن أومنها 

 البكترييا. هبذهومياه ملوثة 

خاصة املعزولة من األغذية تنتج  A. hydrophilaعدة سالالت من بكترييا  أنوجد 
سام على  تأثريهلا  cytotoxinsومسوم  حتلل خاليا الدم احلمراء  hemolysinsهيموليسينات 
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العديدة من األغذية وبذلك  يفتعترب مقاومة للربودة وتتواجد  A. hydrophila بكترييا اخلاليا
األغذية املربدة ولكنها غري مقاومة للحرارة ولذلك فان افضل  يفتصل ألعداد ضخمة  أنميكن 

واحملار جيدًا قبل  األمساكطبخ األغذية مثل  هيالبكترييا  هبذهالطرق للسيطرة على العدوى 
غري املطبوخة جيدًا ومنع تلوث الغذاء بعد  أوتناوهلا وجتنب تناول احليوانات الصدفية املائية نيئة 

والنشاط  اهليدروجييناكثر من العوامل احملددة للنمو مثل األس  أواملعاملة احلرارية وتطبيق واحد 
 املائي.

 Plesiomonas shigelloidesبكتيريا  2.5.17

بكترييا عصوية سالبة لصبغة جرام غري مكونة للجراثيم الهوائية اختيارية موجبة  يوه
 أهناوكانت سابقًا تصنف على  Aeromonasخصائصها بكترييا  يف وتشبهوكسديز الختبار األ

كثر أ Aeromonas (A. shigelloides.)Plesiomonas shigelloidesاحد أنواع اجلنس 
 اإلنسان أمعاءمتحركة عزلت من  Campylobacter و Salmonellaمقاومة للحرارة من بكترييا 

العذبة وقليلة امللوحة وعزلت من األمساك  املياه يفواحليوانات ذوات الدم احلار والبارد كما تتواجد 
متوت  ,oم 35 إىل 25ودرجة احلرارة املثلى من  oم 45 و 8معظم السالالت تنمو ما بني  ,واحملار

( واخنفاض درجة %5( وكلوريد الصوديوم )فوق 4.5)حتت  اهليدروجيينبالبسرتة. اخنفاض األس 
 البكترييا. هذه( كلها جمتمعة تقلل من منو oم10 احلرارة )اقل من
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 األغذية ذات العالقة بالبكتيرياأ. 

 يفاعلى  بأعداداألغذية مثل األمساك والقشريات كما تتواجد  يفالبكترييا  هذهتتواجد سالالت 
األغذية  يف أيضاً تتواجد  أنميكن  الربازيوبسبب التلوث  ,الدافئة األشهر يفاحملار الذى جيمع 
األغذية املعاملة حراريًا فان  يفمن الطيور. اذا تواجدت  أو احليواين أو النبايتاخلام ذات األصل 

تستطيع , كالمها  أوملة احلرارية حدوث تلوث بعد املعا أوذلك يعىن عدم كفاءة املعاملة احلرارية 
 يف ال تنمو أهنااألغذية املخزنة حتت الظروف املثلى لنموها غري  يفتنمو بسرعة  أنالبكترييا 

 اقل. أو oم 4-3األغذية املربدة على 

 ب. مدى تفشى وحالت حدوث المرض

كثري من حاالت النزالت املعوية الناجتة عن شرب مياه ملوثة هبا   يفالبكترييا متورطة  هذه أنوجد 
 يفاملرض  أعراضتتلخص  ,املصابني األشخاصحيث مت عزل امليكروب من مياه الشرب وبراز 

 ,ومحى ونوبات برد قيءالبطن والكثري من املصابني يعانون من  يفحدوث إسهال وغثيان وآالم 
. عدة حاالت أيام 9 إىل 1ساعة واألعراض تستمر من  50 إىل 24فرتة احلضانة ترتاوح من 

امساك وسرطان حبر وحمار ملوث وىف بعض احلاالت  استهالكتفشى للمرض رصدت نتيجة 
سبب التسمم هو  أناملرضية عزل امليكروب من الغذاء املسبب للتسمم وبراز املريض كما وجد 

عزلت , التخزين غري الصحيح لألغذية أو الكايفنتيجة الطهى غري  أوتناول األغذية بدون طهى 
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P. Shigelloides  من براز األصحاء وبراز األشخاص الذين يعانون من النزالت املعوية ولذلك
مقاومة  األقلتؤثر على األشخاص  اليت االنتهازيةالبكترييا من املمرضات  هذهاعتربت سالالت 

تنتج مسوم  P. Shigelloides عدة سالالت من أنوالشيوخ واملرضى كما وجد  األطفالمثل 
 .Enterotoxin هلا خصائص السموم املعوية heat-stableثابتة حرارياً 

 بكتيريا الباسيلس المسَممة المحبة للبرودة 3.5.17

Toxigenic PsychrotrophicBacillus spp 
األغذية  يفتتواجد  أناملقاومة للربودة ميكن  Bacillus species خاليا وجراثيم بكترييا

 يف ,البكترييا هذهمعظم األغذية املعاملة حراريًا قد حتتوى على جراثيم  وأيضا ,غري املعاملة حرارياً 
مع الوقت وتسبب  أعدادهايزداد  واليتاجلراثيم لتعطى خاليا خضرية  هذهاألغذية املربدة تنمو 

املقاومة للربودة  Bacillusرييا أنواع بكت أنوجد  ,فساد األغذية املربدة مثل احلليب املبسرت املربد
  B. circulans و B. mycoides و Bacillus cereusتشمل سالالت لبكترييا 

األنواع تفرز مسوم ولكن مقدرة  هذهمعظم  نإ B. pumilus و B.polymyxa وlentus. B و
  منمثل سالالت  Bacillus بعض أنواع بكترييا ,بعد األنواع على إحداث املرض مل تدرس هذه

B. licheniformis  احملبة للحرارة املتوسطة تستطيع إنتاج مسوم ممرضة لإلنسان خاصة اذا
 .o) م t) 10 حفظت األغذية على درجات حرارة غري مناسبة 
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 Escherichia coliبكتيريا القولون من غير  4.5.17

 Escherichiaاألجناس  من أنواعاً  Coliformجمموعة بكترييا القولون  نتتضم
 واجلميع يعود إىل العائلة Citrobacter و Enterobacter و Klebsiellaو 

Enterobacteriaceae .ولذلك تشرتك يف بعض اخلصائص 

ال من الغري ممرضة واملمرضة( )ك Esherichia coli سالالت يعتقد بأن كانت  سابقاً 
 واحليوانات ذوات الدم احلارسان لإلن intestinal tract توطن بشكل رئيسي القناة املعويةتس

 بشكل رئيسي من عتقد بأهنا كانتي األخرىالتابعة لأَلجناس الثالثة  والطيور ومعظم األنواع
 Klebsiella ـال وسالالت من أنواعهناك  بأن أوضحت الدراسات أنغري  ,املعوي األصل غري

 أنميكن  (E. coli تسمى بكترييا القولون من غري اليت) Citrobacter و Enterobacterو 
زمنة يف عدة حاالت حادة وم ,فع الة enterotoxinsمسوم معوية  اإلنسان وتنتج أمعاءتستوطن 

  Enterobacter cloacaeزالت من بعض الع ,ن الرباز والقناة املعويةزهلا ممت ع اإلسهال نم
السموم غري  تشبهتج مسوِم معوية تن أهنا دجو  Citrobacter وأنواع  Klebsiella pneumoniaو

املنتجة  E. coliاليت تنتجها  heat-stableَأو السموم الثابتة حراريا  heat-labileاملقاومة للحرارة  
عادًة موجودة يف األغذية اخلام  E. coliبكترييا القولون من غري  enter toxigenic للسموم

 هذهتستطيع  ,البسرتة بعد ية املبسرتة بسبب التلوثباإلضافة إىل تواجدها يف بعض األغذ
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ن َأْن بـَْعض السالالت ميك ,األغذية إذا توافرت الظروف املناسبة البكترييا َأْن تنمو يف العديد من
درجة  ىا عل)ختزينه Temperature abuseسوء ختزين األغذية  ,تنمو يف درجة حرارة التربيد

 البكترييا يف الغذاء. هلذهل النمو السريع أن يسهكن حرارة غري مناسبة( مي

 Mycotoxicosisالتسمم الفطري  6.17

الغذاء( تنتج مركبات سامه  بيئةللعديد من الفطريات )مبا فيها  املالئمة البيئةعندما تتوفر 
 ةتسمى مسوم فطريالسم والعائل  باختالفتسبب حاالت مرضية ختتلف حدهتا 

"mycotoxins",  ثانويه  أيضيةوالسموم الفطرية هي عباره عن نواتجsecondary metabolites 
فض تنتج بواسطة األعفان والعديد منها تسبب السرطان يف األنسجة خذات وزن جزيئي من

املختلفة من جسم اإلنسان عند تناوهلا بكميات قليلة كما تصيب احليوانات والطيور. تناول 
وهو مرض غري معدي  Mycotoxicosisيسبب تسمم فطري  الفطريةالسموم على  غذاء حمتوي

يوضح  (2.17)املتعرضني له مباشرة فقط. والشكل  األشخاصيف  إالالتسمم ال حيدث  أن أي
 الصيغ البنائية لبعض السموم الفطرية.

زمن بعيد غري انه مل يعرف دور السموم يف إحداث  إىلوترجع حاالت التسمم الفطري 
  اإلنسان هو التسمم األرغوينمن اشهر حاالت التسمم الفطري يف ,حديثاً  إالاملرض 

"ergotism اخلبز املصنوع من الشعري امللوث بفطر استهالك" والذي نتج من 
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Claviceps purpurea  بني استهالك احلبوب ومل يعرف العالقة ما 16و  14يف أوروبا بني القرن 
 أعراضوحدوث  ergot alkaloidsاحملتوية على السموم الفطرية املعروفة باسم قلويدات االورجت 

 17كذلك مرض األرز األصفر يف اليابان خالل القرن   ,القرن العشرين أواخرالتسمم إال يف 
لبعض أنواع فطر البنسيليوم  toxigenic strainاألرز امللوث بسالالت  استهالكوالناتج من 

Penicillium. أيضًا مرض alimentary toxic aleukia ةالناتج من تناول حبوب ملوث 
شرين. يف ع" يف روسيا يف أوائل القرن الFusarium speciesبسالالت أنواع من فطر الفيوزاريوم "

يف احليوانات والطيور واليت مشلت وفاة اآلالف من  إصابةسجلت عده حاالت  1960سنة 
 الفول السوداين ةبعد تناول الطيور علف حيتوي يف تركيب إنكلرتاالديوك الرومية من خنر الكبد يف 

ومل تسجل حاالت  ,عليه Aspergillus flavusامللوث بسموم األفالتوكسني الناجتة من منو فطر 
مؤخرًا وذلك بسبب تطبيق  املتقدمةحدوث تسمم فطري لإلنسان يف العديد من الدول 

السموم يف الغذاء بينما حاليًا سجلت العديد من  هلذهالتشريعات الصارمة والتقييم الدقيق 
يعرض بعض حاالت التسمم  (4.17)جدول  ,الناميةالفطري يف بعض البلدان  حاالت التسمم

 .الفطري بسموم االفالتوكسني يف بعض الدول

 لفطريات المنتجة للسموم الفطرية. اأ

بعض  mycotoxins الفطريةمن املعروف أن السالالت السامه للفطريات هي اليت تنتج السموم 
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وكالمها ينتج  A. parasiticus و ,A. flavusوالسموم اليت تنتجها تشمل  ةهذه السالالت السام
وينتجان سم  A. virsicolor و A. nidulansبينما فطر  aflatoxinsمسوم األفالتوكسني 

وينتج السم الفطري  Penicillium viridicatumوفطر  sterigmatocystinالسرتقماتوسيسنت 
 وفطر (patulin) ينتج سم الباشلني P.patulum وفطر (Ochratoxin) اوكراتوكسني

P. roquefortii ينتج سم الروكوفورتني(roquefortin)   وفطرCl. Purpurea  ينتج السم
الشكل فقط للتمييز بني السالالت السامه عن على  االعتمادال ميكن  (ergotoxin) األرغوين

وجود أو عدم  اختبارحتت ظروف مالئمه ومن مث  الساللةغري السامه بل من الضروري تنميه 
 يف إنتاج الغذاء. املستخدمةوهذا يعترب مهم جداً يف متييز أنواع الفطريات  ,الفطريةوجود السموم 

 خصائص الفطرياتب. 

تنمو الفطريات  ,نتاج السمأ ىالظروف اليت تؤثر على منو األعفان هي ذاهتا اليت تؤثر عل أن
اهلواء لنموها.  إىلوبالتايل حتتاج  هوائيةحيث تعترب األعفان  واحلارة الرطبة البيئةبشكل أفضل يف 

وعند درجات احلرارة  (0.65)تستطيع األعفان النمو ببطء عند نشاط مائي منخفض جدًا 
وغالبًا ما تستخدم هذه  (pH:3.5( وعند األس اهليدروجيين املنخفض )الثالجةاملنخفضة )حرارة 

 وإنتاجوتستطيع األعفان النمو يف الغذاء , األغذيةد العمر االفرتاضي للكثري من الظروف لتمدي
 ,"vacuum packagingمسومها فيه مامل تستعمل طرق أخري حلمايتها مثل التعبئة حتت تفريغ "
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على  األغذيةتتواجد اجلراثيم الفطرية غالبًا يف الرتبة والغبار والبيئة وميكن أن حتتوي العديد من 
 خصوصا قبل معاملتها باحلرارة.  mycelia اجلراثيم أو الفطر

 (: بعض حالت التسمم الفطري بسموم الفالتوكسين في بعض الدول4.17جدول )
 الغذاء الدولة )السنة( % حالت التسمم

 الذرة (1996) األرجنتني 20
 الفول السوداين (1996)اهلند  45
 الفستق الربازيل (1996)هوالند  59
 القمح (1996) األرجواي 20
 الذرة (1997)اهلند  45
 األرز (1997) كوادوراإل  9

 Adams and Moss( 2008املصدر: خمتصر عن )

 وإنتاجهاالسموم . ج

من خمتلف األنواع والسالالت السامه من  الناجتةالسموم الفطرية تشمل عددا كبريًا من السموم 
هذه السموم هي مركبات عضويه صغرية الوزن اجلزيئي  ,الفطريات والعديد منها مل تعرف بعد

 حلقية غري متجانسة وبعضها هلا أكثر من نوع كيميائي واحد.

وكل واحده منها  G1 و  B1نوعني أساسيني ىومثال عليها األفالتوكسني اليت حتتوي عل
موم الفطرية ويتم إنتاج الس ,األكثر وفرة B1حيث يعترب األفالتوكسني  ,أنواع عديدهعلى  حتتوي

من سالالت العفن كمركبات ثانوية حيث أن إنتاج السموم بشكل عام له عالقه مباشرة مع 
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 يف الوسط امليكروبيولوجي املناسب لنمو األعفان مثل سالالت, معدل منو ساللة العفن
A. flavus 5وعند أس اهليدروجيين  0م33معدل لألفالتوكسني عند درجة حرارة  ىتنتج أعل 

 .0.99ائي ونشاط م
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 د. األغذية المرتبطة بسموم الفطريات

الذرة والقمح والشعري واألرز  مثل: األغذيةمت حتديد منو سالالت العفن ومسومه يف العديد من 
والفاصوليا والبازالء والفول السوداين واجلنب واخلبز والنقانق اجلافه والتوابل وشراب التفاح واحلبوب 

يف األنسان  mycotoxicosisيسبب  الفطريةتناول غذاء ملوث بالسموم  ,وبذور القطن والعجينة
ذات املصدر  األغذيةتلوث  إىلاألعفان يؤدي على  احملتويةت وتناول احليوانات والطيور للمنتجا

مقاومه  الفطريةوحيث أن العديد من السموم  ,)مثل احلليب والبيض( الفطريةاحليواين بالسموم 
 تستعمل احلرارة ألزالتها من الغذاء. ال األغذيةيف جتهيز العديد من  املستعملةللحرارة 

ضعت حدا اعلى لتواجد مسوم منظمة الصحة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة و 
ميكروجرام/كيلو جرام  30االفالتوكسني يف األغذية املخصصة لالستهالك البشري ال يزيد عن 

حدود لألفالتوكسني يف زبدة  التنظيميةوضعت الوكاالت  املتحدةيف الواليات  ,من وزن اجلسم
 .جزء من البليون( 2جزء من البليون( ويف احلليب ) 20) الفول السوداين

 من التسمم الفطري الوقاية ه.

التسمم الفطري يف اإلنسان جيب تقليل تلوث الغذاء بسموم األعفان وهذا حدوث منع من أجل 
قد  اإلصابةيعترب صعب نسبيا ولكن ميكن استخدام التعبئة والتغليف املناسب للحد من حدوث 

 ,األعفان وجراثيم الفطريات بأنواعهاتساعد املعاملة باحلرارة على التقليل من النمو وذلك بقتل 
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للتقليل من حدوث التسمم الفطري لإلنسان  االعتبارمنع منو األعفان جيب أن يؤخذ يف عني 
أو أقل  0.6 إىل اإلمكانقدر  وذلك من خالل تطبيق تغليف الهوائي والتقليل من النشاط املائي
على  ىأال يستعمل املنتج احملتو والتجميد كما قد تستعمل مواد حافظة ضد منو األعفان جيب 

مثل األمونيا  الفطريةلتثبيط منو السموم  ةاألعفان. كما اُستعملت مؤخرًا كيماويات مناسب
Ammonia  وبريوكسيدperoxide  وهيبوكلوريت الصوديومSodium hypochlorite. 

(BANWART 1989; RAY, 2004; ADAMS & MOSS, 2008) 



 

 الثامن عشر الفصل

 الغذائية العدوى

Foodborne Infection 
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 ملوثة مياه شرب أو األغذية تناول من تنتج الغذاء طريق عن املنقولة العدوى
 حيدث ولكي ,الفيوسات بعض أو املعوية ياي البكت أنواع بعض كان سواء   املمرض بالكائن

  الغذاء يف كبية الغذائية دوىللع املسببة البكتييا أعداد تكون أن البد املرض
 نأ أو شديد لتلوث الغذاء بتعرض أما حيدث وهذا ,(الغذاء من جم/ خلية 105-107)

 املسببة البكتييا هلذه ميكن كما البكتييا وتكاثر بنمو تسمح ظروف حتت خزن الغذاء
 عتبا إ ضرورة على يؤكد مما( جم/ خلية 102) أقل أعداد عند املرض حتدث نأ للعدوى

 سيتم الفصل هذا يف ,الغذائية العدوى حدوث لتجنب الغذاء نتاجإ يف الصحية االشرتاطات
 الغذاء ونوع السم وطبيعة وخصائص يمهيةاأل حيث من للعدوى املسببة الدقيقة حياءاأل تقدمي
 .العدوى من الوقاية وكيفية نقلها عن ولؤ املس

 Foodborne infections خصائص العدوى الغذائية 1.18

 الغذاء طريق عن اجلسم تدخل أن جيب( فيوس أو بكرتيا) املمرض للكائن احلية اخلاليا أ.
 .هامليا أو

 اهلضمية القناة يف الصعبة الظروف على التغلب تستطيع اليت اخلاليا ب.
Gastric environment وتفرز داخلها وتتكاثر لألمعاء املبطنة الطالئية اخلاليا جدار خترتق 

 .مسومها

 إلحداث كافية واحدة خلية تكون قد نظريا   ولكن جدا   خمتلفة لإلصابة املسببة جلرعةا .ج
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 O157:H7مثل جدا   السامة لألنواع) خاليا 10 حوايل تناول أن الدراسات وأثبتت. اإلصابة

Escheritia coli) مثل مسية األقل لألنواع) أكثر أو خلية 105 إىل 
 Yersinia enterocolitica )املرض دوثحل ضرورية. 

 باجلهاز مرتبطة وهي امللوث الغذاء تناول من ساعة 24 حوايل بعد تظهر األعراض د.
 .اهلضمي

 هذه وتشمل ,األمعاء وإصابة السموم لتأثي نتيجة موضعية تكون املعوية األعراض
 درجة يف ارتفاعو  يءقو  غثيانو  (بدم مصحوب يكون قد) إسهالو  بالبطن آالم األعراض

 Salmonella و E. Coli (EIEC) املخرتقة املعوية القولون ببكتييا اإلصابة مثل احلرارة
 Y. enerocolitica  و Shigella و Campylobacter jejuni و
 حتدث معوية )مصاحبة لإلعراض املعوية( الغي األعراضو  ,Vibrio parahaemolyticus و

 اجلهاز عرب األخرى الداخلية ءواألعضا األنسجة إىل مسومها أو املمرضة حياءاأل دخول عند
مثل  باحلمى مصحوبة تكون أهنا إال املصاب العضو ىعل األعراض وتعتمد .اهلضمي

Listeria monocytogenes و Hepatitis A أ وبكتييا القولون املعوية النزفية الكبدي الوباء 
Enterhemorrhagic E. Coli (EHEC) . 

 (Salmonellosisالعدوى بالسالمونيال ) 2.18

 الرئيسي املسبب S. paratyphi و S. typhi من كال تعترب كانت 1940 عام قبل
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 بسرتة تقنية استخدام ولكن. ا  عاملي لإلنسان املاء أو الغذاء طريق عن املنقولة لألمراض
 وخاصة التيفود حبمى اإلصابة معدالت اخنفاض إىل أدى الكلور بإضافة املياه وتطهي احلليب

 .قدمةاملت الدول يف

 أن أظهر Serovars جديدة مصلية اطأمنعلى  تعرفالو  جديدة عزل طرق كتشافا 
 األكثر الساملونيال تعترب اخلمسينات ومنذ ,العامل يف ا  انتشار  األكثر الداء هو الساملونيال داء

 خصائصهاو  بيئتها مثل عنها املعلومات من الكثي ومعرفة التطور من الرغم علىو  ا  انتشار 
 األكثر انتشارا   هي مازالتو  عليها والقضاء ملقاومتها طرق وتطوير لنموها املالئمة الظروفو 

 اإلصابة معدالت من التقليل يف أفادت الساملونيال من الوقاية طرق أن حيث حمي األمر وهذا
  Yersenia enterocolitica و B. cereus و Cl. Perfringen مثل أخرى ببكتييا

 بني ما أمريكا يف فمثال   الساملونيال حاالت يف تفيد مل ولكنها Staphylococcus aureus و
 صابةإ Outbreaks: بالتفشي يقصد) تفّشيال حاالت متوسط كان 1976-1969 عامي
 ولكن ,السنة / 37 يقارب ما ونيالمللساا عدوىب (مرضية صابةإ 100000 أو واحدة مرضية

 واستمرت ,السنة / 68 من رأكث كان التفشيات متوسط 1987-1983 عامي بني ما
 احليوانية األغذية يف بكثرة البكتييا هذه تواجدل ذلك عزييو  ,الزيادة يف اإلصابة معدالت
 درجات من واسع مدى على متنوعة أغذية يف النمو على قدرهتا وكذلك الدجاج وخاصة
 األشخاص زبرا يف إفرازها فرتة وطول آخر إىل شخص من انتشارها لسهولة باإلضافة احلرارة
 إىل املتحدة الواليات يف الالساملوني عدوى انتشار زيادة باسبأ وعزيت. شفائهم بعد حىت
 :وهي أسباب أربعة
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 .الساملونيال من املقاومة األنواع زيادة .أ

 عدوىلل ا  جد معرضون هم وبالتايل املناعة يف نقص من يعانون الذين األشخاص زيادة .ب
 .ساملونيالبال

 .ةاملصاب واجنالد عدد يف زيادة نتيجة البيض يف الساملونيال بةنس عارتفا  .ج

 انتشار إىل دييؤ  تلوث أي فيها حدث إذاف ضخمة صناعية مؤسسات يف األغذية إنتاج .ه
 من للحد ضروري للوقاية طرق تطوير وحماولة العوامل هذه فهم وبالتايل كبي بشكل ءالوبا

 .اإلصابة معدالت

إنتاج ثالثة  أساس على الساملونيال من مصلي طمن 2000 من أكثر يوجدو 
 Flagellar (H)واملستضد السوطي  Somatic (O) اجلسدي املستضد مستضدات هامة هي

مت استخدام نظام تسمية جديد حيث مت وضع  . وحديثا  Capsular (K)ي ظواملستضد احملف
 .كل ساللة كنوع منفصل  اعتبارمن  يف نوع حمدد بدال  أمناط مصلية عدة 

 نظام التسمية الحالي 1.2.18

 جيب ذلكعلى  وبناء, DNA ال تركيب حسب أنواع إىل الساملونيال تصنيف يتم
 6 و (Salmonella enteric) نرتيكاإ الساملونيال وهو للساملونيال واحد نوع هناك يكون أن

 :األنواع هذه يوضح (18.1) واجلدول ,النوع هذا حتت تقسيمات
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 Salmonella لبكتيريا الستةلمصلية ت االسالال(: 1.18) جدول
 الستة للسالمونيالمصلية السالالت ال

Salmonella enterica subsp. enterica 
Salmonella enterica subsp. salamae 
Salmonella enterica subsp. arizonae 
Salmonella enterica subsp. diarizonae 
Salmonella enterica subsp. houtenae 
Salmonella enterica subsp. bongori 

 RAY (2004)عن : المصدر

 Salmonella enteric مثل كامل االسم ةباكت يطلب الرمسية الكتب إصدارات يف

subsp. enterica مثال يكتب أن ميكن املصلي مطالن مث ومن (Typhimurium) ,يف ماأ 
 . Salmonella Typhimurium ثلم املصلي مطالن كتابة فيمكن الرمسية الغي اإلصدارات

 حاالت من الكثي عن ولةؤ املس هي S. Enteritidis و S. Typhimurium األنواعوتعترب 
 .بالعدوى اإلصابة

 السالمونيال عدوى عن ولةؤ المس األنواع 2.2.18

 ولؤ املس النوع يه Salmonella enterica subsp.enterica الساملونيالبكتييا 
 S. typhimurium يمها 2000 أصل من ساللتان ,بالعدوى صابةاإل حاالت غلبأ عن

 .لإلصابات ةسبباملسالالت ال أكثر من انتعترب  S. Enteritidis انتييتيدس والساملونيال
ساللة ال بينما .Typhimurium S للساللة حاملة تكون احليوانات من العديد

S.Enteritidisالبيض إىل تنقل مثة منو  املبايض خاصة الدجاج صيبت قد. 
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 يعرف ما ظهر والدواجن احليوانات أعالف يف احليوية املضادات الستخدام نتيجةو 
 يف واملهم Multidrug-resistant (MDR) strains ملونيالاالس يف املتعددة األدوية مبقاومة

 مثل املضادات من للعديد ومةمقاحت أصب typhimurium Salmonella الساللة أن هذا
 تنقل الظاهرة هذه أن ويعتقد والتيرتاسيكلني الستبتومايسنيو  لورامفينيكولالكو  امبنيسلن

 السلمونيال بداء اإلصابة معدل السابقة سنوات العشر خاللو  ,املختلفة األجناس خالل
 عدوى يبال معدالت احلاضر الوقت يف أما ازداد S. Enteritidis تسببه الذي

 S. typhimurium ازدياد يف. 

 Salmonella بكتيريا خصائص 3.2.18

 اختيارية الهوائية ,جرمثةمت غيو  جرام لصبغة سالبة عصوية Salmonella ياي بكت
 ختميعلى  القدرة وهلا جلوكوزعلى  حتتوي بيئةعلى  منوها أثناء غازات تنتج ,ومتحركة

 تستهلك ياي البكت هذه ,السكروز أو الالكتوز ختمي تستطيع وال (Dulcitol) دولسيتول
 ليسني التسكربوك الديو  اهليدروجني كربيتيد غاز منتجة للكربون كمصدر رتاتالس

Decarboxylate lysine ,حرارة درجة عند منو ىأقص مع معتدلة حرارة درجات عند تنمو 
 القضاء ميكن °م 46إىل  5 بني ترتاوح حرارة درجات يف تنمو أن هلا ميكن ولكن, °م35-37

 هلذه ميكن ال ,(°م 4 من قلأ) املنخفضة احلرارة لدرجات ةحساس أهنا كما بالبسرتة عليها
 أن خلالياها ميكن. قلأ أو 4.5 هيدروجيين أسو  0.94 ئيما نشاط يف تنمو أن ياي البكت
 غيي ال األغذية يف منوها أن كما طويلة لفرتات اجلفاف وكذلك التجميد عملية من تنجو
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. واحلشرات والطيور حليواناتا أمعاء هي ونيالملاللس الطبيعية البيئة .رائحته أو الغذاء شكل
 احليوانات هذه تصبح مث ومن ملونيالاالس داء ياي البكت هذه تسبب قد والطيور احليوانات يف

 .فضالهتا يف تفرزو  اإلصابة أعراض ظهور دون هلا حاملة

 وأعراضه المرض 4.2.18

 ومن وتتكاثر األمعاء خاليا ياي البكت هذه خترتق ياي بالبكت امللوث غذاءال تناول بعد
 وختريب األمعاء دارجل اخرتاقها ,األمعاء يف للسوائل وجتمع حساسية مسببه السم تفرز مث

( Thermostable cytotoxic factor) للحرارة مقاوم سم إفرازعلى  قدرهتا إىل رجعي اخلاليا
 املعوي السم نتاجإ لىع البكتييا قدرة ,األمعاء يف واألمالح السوائل جتمع عن املسئول وهو

Enterotoxin اخلاليا منو مبعدل ترتبط. 

 من كل ماتسببهلتان ال تيفودية الرباو  يفوديةتال احلمى عن تلفخت ملونيالاالس عدوى
Salmonella typhi وSalmonella paratyphi عدوىب اإلنسان يصاب كيل ,على التوايل 

 غي العدد هذا ولكن. امللوث غذاءال يف ليةخ 10 6 - 5 يقارب ما يتناول أن بجي ملونيالاالس
 لتسبب العدد هذا من قلأ عددل حتتاج املعدة املعوية لألنزميات املقاومة األنواع فبعض ثابت
 األعراض تبدأ .أكثر عدد إىل حتتاج قد املعوية لألنزميات احلساسة األنواع بعض أما املرض

 وتستمر ساعة 36-24 خالل يف دأتب األغلب يف ولكن ساعة 42-8 حوايل بعد بالظهور
 األشخاص ويبقي. ذلك من أكثر تستمر قد األحيان بعض ويف أيام 3 إىل يومني ملدة

 امللوث الغذاء تناولوا الذين األشخاص كل ليس. شهور لعدة تعافيهم بعد حىت هلا حاملني
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 ويف. خرآ ىلإ شخص من عراضاأل شدة ختتلف وكذلك األعراض يظهرون بامليكروب
 حرارة يف ارتفاعو  يءقو  إسهالو  غثيانو  املعدة يف آالم شكل يف األعراض تظهر مومالع

 .املرضىو  لرضعل قاتلة تكون أن وميكن اجلسم

 Food Association السالمونيال بعدوى المرتبطة األغذية 5.2.18

 يشمل وهذا .التفّشي حباالت ارتباط األكثر هي احليوانية املنتجات من األغذية
 (18.2) اجلدول, املنتجات هذه من املشتقة واألغذية واحلليب والبيض الدواجنو  اللحوم

 .ملونيالاالس عدوىب املرتبطة املختلفة األغذية يوضح اآليت

 لاحلام بفضالت مباشرة غي أو مباشرة بطريقة ملوثة تكون األغذية هذه غلبأ
 أدوات من اخلطأ ريقط عن تلوثت أو ا  جيد مطهية غي أو نيئة أكلت مث ومن للبكتييا
 .األشخاص أو التحضي

 مرتبط منها القليل ولكن ملونيالاالس من مصلي طمن 2000 يقارب ما هناك
على  وقدرهتا اجلغرايف توزيعها يف التنوع إىل ذلك ويرجع. الغذاء طريق عن املنقولة باألمراض
 السبب هي Salmonella typhimurium تعترب املتحدة الواليات يف. باملرض التسبب
 تسببها اليت العدوى حاالت عدد ازداد 1980 عام منذو  ملونيالاالس عدوىل الرئيسي

S. enteritidis مساوي هبا اإلصابة معدل أصبح األخية السنوات يف ولكن  
 .معروف غي السببو  typhimurium. S لـ
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 الوقاية طرق 6.2.18

 األغذية وتصنيع داولت مراحل كافة يف والتعقيم النظافة تشمل الوقاية طرق
 oم 7.71 مثال( واملدة احلرارة درجة) لألغذية اجليد الطهي كذلك الشرب ومياه واألعالف

 ىأخر  مصادر من لألكل اجلاهزة األغذية تلوث ومنع بارد مكان يف واحلفظ ثانية 15 ملدة
 وعدم الشخصية النظافة عن العاملني تثقيف كذلك واألشخاص واملعدات األوعية مثل

 األمور هذه كل. التقدمي قبل الغذاء تسخني وإعادة األغذية مع بالتعامل ىللمرض لسماحا
 .اإلصابة معدالت من التقليل إىل تؤدي

 األغذيةو  1987 إلى 1973 من األميركية المتحدة الواليات في مونيالالبالس العدوى تفشي حاالت(: 18.2) جدول
 بها المرتبطة المختلفة

 لمونيالابالس العدوى تفشي حاالت عدد األغذية
 77 اللحم البقري

 30 الدجاج
 36 الديك الرومي

 16 البيض
 50 مشتقات األلبان

 8 األمساك
 12 املعجنات

 9 اخلضار والفواكه
 4 املشروبات

 191 أخرى غذيةأ
 320 غي معروفة

 RAY (2004) عن مختصر: المصدر
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 Shigellosis)الزحار(  Shigellaبكتيريا  ىعدو  3.18

 Shigella dysenteriae وهي أنواع 4 ىعل تويحي Shigella بكتييا جنس
 سوين والشيقال S. boydii بويدي الشيقالو  Shigella flexneri فلكسنيي والشيقال

S. sonnei, مصلية اطأمن عدة إىل ينقسم نوع وكل Serovars ,ياي بكت Shigella عصوية ,
 Catalase)) للكتاليز موجبة أهنا كما ,اختيارية الهوائية, متحركة غي, رامج لصبغة سالبة

 تكوين بدون السكر ختميعلى  القدرة هلا ,والالكتوز( Oxidase) لالوكسيديز وسالبة
 عند ميكن ما أسرع إىل منوها ويصل °م 46 - 7 حرارة درجة بني ياي البكت هذه تنمو, غازات
 مالئمة غي بيئية ظروف حتت أيام لعدة يشتع أن خلالياها ميكن كما °م 37 حرارة درجة
 بالبسرتة عليها القضاء ميكن 5.4هيدروجيين  أسو  %5 ملح تركيزو  التجميدالتربيد و  مثل
 تسمح حرارة درجة يف حفظها عند األغذية من أنواع عدة يف تتكاثر نأ خلالياها ميكن كما

 .بنموها

 اإلنسان أن حيث ياي للبكت الوحيدة البيئة هي intestine Human اإلنسان أمعاء
 ويطرحها األمعاء يف ياي البكت اإلنسان حيمل. القرود أنواع وبعض ايالبكتي  هلذه املضيف هو
 .أشهر لعدة هلا حامل اإلنسان يصبح الشفاء وبعد الفضالت يف

 أو Fecal – oral routes فمالإىل  امللوثة األيدي من مباشرة ياي البكت نقل يتم
 Fecal-contaminated اإلنسان بفضالت واملياه غذيةاأل بتلوث وذلك شرةمبا غي بطريقة

food and water .النامية الدول يف الشيقال عدوىل الرئيسي السبب هي امللوثة املياه. 
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 جنوبو  املكسيكو  أسيا مثل املناطق بعض يف بكثرة حتدث العدوى هبذه البكتييا
 قلتالذين  األطفال ,العامة لصحةبا عناية األقل املناطق يف بكثرة وجدت كما ,أمريكا

 1950 عام قبل املتحدة الواليات يف .العدوى هلذه عرضة األكثر هم سنوات 5 عن أعمارهم
 هو S. sonnei النوع احلايل الوقت يف ولكن Shigella dysenteriae هو السائد النوع كان
 9971 يف أثرتو  تفشي حالة 44 يقارب ما دثح 1987 و 1983 عام بني ,السائد النوع

 فيه أصيب تفشي 1987 عام يف حدث ,املصابني بني من وفاة حالتني رصدتو  شخص
 غي بطريقة ضرتح   جاهزة وجبات لتناوهلم نتيجة Shigellaعدوى ب األشخاص آالف
 األغذية تقدم اليت ةأاملنش أن وجد العموم يف, S. sonnei ياي ببكت تلوثهاإىل  ىأد مما صحية

 الشخصية النظافة ىمستو  اخنفاض نتيجة تفشيال حاالت ألغلب الرئيسي السبب هي
 .اخلريف وبدايات الربيع أواخر يف زدادت الاعدوى الشيق نأ كما. فيها عاملنيلل

 العدوى أعراضو  المرض 1.3.18

 املخاطية الطبقة اخرتاقعلى  ياي البكت هذه لقدرة نتيجة هي املرض أعراض أن يعتقد
 مسوم نتاجإ على وقدرهتا Large intestines and small غليظةوال دقيقةال لألمعاء املبطنة
 الشيقا سم السم هذا ويسمي للخاليا سامة خاصية له Exotoxin)) ةخارجي معوية

((Shiga toxin, عند ليسلكن و  °م37 حرارة درجة عند نشطة تكون االخرتاق ىعل قدرهتا 
 اخرتاقها قبل وتتأقلم دهااعدأ زدادلت ساعات ةعد حتتاج °م30 على النشطة البكتييا .°م30

 تقرحات مسببة ىأخر  خاليا وهتاجم وتقتلها لألمعاء املبطنة اخلاليا هتاجم مث ومن للخاليا
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 فرازاتإ بتنشيط فيقوم الشيقا املعوي السم أما ,بالدم خمتلطا الرباز يكون وقد األمعاء يف
 بواسطة تنتج بروتينات عن ارةعب السم وهذا ,سهالاإل حدوث يسبب مما األمعاء

 ysenteriae Shigella (العدوى شديدة تعترب واليت) غي السموم وهذه كبية بكميات 
 .أقل بكميات السم فتنتج Shigella جنس من خرىاأل نواعاأل أما للحرارة مقاومة

 الغذاء تناول بعد ,خلية 10 3-1 حوايل ا  جد منخفضة املرض حلدوث الالزمة اجلرعة
 أيام 3-1 خالل يف تظهر العموم يف ولكن أيام 7 إىل ساعة 12 بعد األعراض تظهر لوثامل
 أسبوع 3-2 إىل اخلطية احلاالت ويف أيام 6 إىل 5 من البسيطة احلاالت يف تستمر قدو 

 درجة يف ارتفاعو  قيحو  وخماط بدم خمتلط إسهالالبطن و  يف مالآ شكلعلى  تظهر األعراض
 تالشي بعد السن كبار من للمرض عرضة أكثر األطفال العموم يفو  عوصدا  قشعريرةو  احلرارة

 .الرباز يف ياي البكت طرح يف الشخص يستمر األعراض

 العدوىب المرتبطة األغذية 2.3.18

 مباشرة بطريقة اإلنسان فضالت من تلوث إذا إال الغذاء يف توجد ال ياي البكت هذه
 حيدث املباشر التلوثو  ,للميكروب ال  حام أم ا  مصاب اإلنسان كان سواء مباشرة غي أو

 مياه استخدام نتيجة حيدث مباشر الغي التلوث أما الشخصية النظافةب االلتزام عدم نتيجة
 اجلاهزة لألغذية عرضية بطريقة تلوث حيدث وقد. طهي دون تناوهلاو  األغذية لغسل ملوثة

 األغذية أو باأليدي داوهلات يكثر اليت األغذية من حتدث اإلصابة حاالت غلبأو  ,لألكل
 السلطات من خمتلفة أنواع من األغلب يف اإلصابة حتدث املتقدمة الدول يف. لألكل اجلاهزة
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 مثل األكل قبل قطعت   اليت األغذيةووجد أن  ,(الدجاج أو اجلمربي - التونة - سالبطاط)
 ياهمب ثةملو  مياه من املصطاد احملار كذلك التفشي حاالت غلبأ يف تساهم السلطات

 هي تعترب الشرب مياه نإف النامية البالد يف أما ,إصابة يسبب قد طهي دون كلؤ وي الصرف
 يف فنموها ولذلك صغية صابةاإل لتسبب زمةالال اجلرعة ,البكتييا هبذه العدوى عن املسؤولة

 .ضروري غي غذاءال

 Shigella عدوى من الوقاية 3.3.18

 األمر هذا ولكن ألغذيةا تداول من املرضى منع جيب العدوى هذه من للوقاية
 العاملني تثقيف لذلك أعراض أي ظهور دون ياي للبكت حاملني نيكونو  قد ألهنم مستحيل

 ,معوي تلبك حالة يأب إصابتهم حالة يف األغذية تداول وعدم الشخصية النظافة أيمهية عن
 اجلاهزة لألغذية Cross-contaminationالعرضي  التلوث ملنع الصحية املعاير أدق استعمال

 وحفظ سلطةال منها تحضرس اليت اخلضار لغسل بالكلور معاجل ءما واستعمال لألكل
 .اإلصابة حاالت من للتقليل ا  جد مهم تقدميها حني إىل الثالجة يف األغذية

 Pathogenic Escherichia coliالمرضية بكتريا القولون  4.18

من الفلورا الطبيعية املتواجدة يف األمعاء الغليظة  يف العموم متثل جزءا   E.coli بكتييا
 ,ضارة غي الربازية القولون ياي بكت اعتربت 1885 عام يف اكتشافها منذ ,لإلنسان واحليوان

 معظم أن وجد ياي البكت هذه عن كافية معلومات جتميع وبعد 1940 عام أواسط يف
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 اإلسهال له وتسبب لإلنسان ممرضة سالالتال بعض هناك ولكن ممرضة غي السالالت
 أما, Enteropathogenic E. coli املمرضة E. coli ببكتييا وعرفت لألطفال خاصة

 عصوية ياي بكت هي E.coli و ,ةممرض ساللة من أكثر وجود تثبت ا  حالي املتوفرة املعلومات
 معاءأ هي الطبيعية بيئتهاو  اختيارية والهوائية متجرمثة غيو  رام ومتحركةج لصبغة سالبة

 من جرام/ باملاليني) اإلنسان أمعاء يف كبية عدادأب لتواجدها ونظرا   والطيور واحليوان إلنسانا
 للتلوث Index Organism كمؤشر طويل وقت منذ تعترب لذلك (الغليظة األمعاء حمتويات

 تالسالال وقسمت ,ممرضة معوية ياي بكت وجود واحتمال الشرب مياه أو غذاءال يف لربازيا
 :أيمهها جماميع عدة ىلإ املمرضة

 القولون ياي بكت) EPEC) Enteropathogenic E. coli املمرضة املعوية القولون ياي بكت
 نسجةلأل تاحةاجمل القولون ياي بكت Enterotoxic E. coli (ETEC) السامة املعوية

Enteroinvasive E. coli EIEC) ) النزفية القولون ياي بكتو E. coli 
Enterohemorrhagic ((EHEC  حدا على منها كال تناول سيتمو. 

 Enteropathogenic E. coli (EPEC) الممرضة المعوية القولون ريايبكت 1.4.18

 ىستو امل ةمنخفض املناطق يف وخاصة العامل يف لرضعل إلسهالا سببي النوع هذا
 للميكروب حلاملا الشخص من مباشرة غي أو مباشرة بطريقة البكتييا هذه تنقل. الصحي

 ضرر مسببة لألمعاء املبطنة باخلاليا االلتصاقعلى  قدرهتال جةينتالعدوى  تسبب. الغذاء إىل
 كأعراض أعراضها, (خلية 10 9 - 6) كبي بعدد تؤخذ أن جيب املرض حداثوإل, للخاليا
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 .وغثيان البطن يف مآالسهال و إ وتشمل Gastroenteritis معوي التهاب أي

 Enterotoxic E. coli (ETEC) السامة المعوية القولون ابكتري 2.4.18

 الدول يف الرضعو  Diarrhea in travelers لمسافرينل إلسهالا سببي النوع هذا
 سمو  (Invasive factor) اخلاليا اخرتاقعلى  يساعدها عامل ياي تفرز هذه البكتو , النامية

(Enterotoxin )72 ىلإ 12 من احلضانة مدة .يمهاكال أو للحرارة حساس أو للحرارة مقاوم 
 يف سهال وآالمإ تشمل (كالكوليا) Gastroenteritis معوي التهاب يكأ عراضواأل ساعة

 لبضعة يستمر أو قد أيام 7 ىلإ 1 من املرض يستمر وقد ءقي حيدث ما نادرا  و  البطن وغثيان
 .طفالاأل عند خاصة أسابيع

إىل  للبكتييا احلامل الشخص من شرةمبا غي أو مباشرة بطريقة البكتييا تنقلو 
وقد  ,األعراض لظهور خلية 10 9 - 8 يقارب ما الشخص يتناول أن الضروري منو  ,الغذاء
 صلاأل ذات غذيةاأل خاصة النيئة غذيةاأل ومن نساناإل أمعاء من البكتييا هذه عزلت

 تباعإب وذلك لربازبا الغذاء تلوث منع جيب البكتييا هبذه العدوى من وللوقاية ,احليواين
 .االستهالك قبل جيدا   األغذية طهو ,السليمة الصحية والعادات املمارسات

 EIEC) )Enteroinvasive E. coli نسجةلأل جتاحةالم القولون ريايبكت 3.4.18

 قدرهتا Shigella)) الشيقال بكتييا تسببه للذي مشابه للزحار املسبب النوع هذا
. باملرض التسببعلى  قدرهتا يف السبب هي االخرتاقى عل يساعدها عامل إفرازعلى 
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 باألعراض الشخص يصاب ولكي. املرض نشر يف السبب هو ياي للبكت احلامل الشخص
هبذه البكتييا  تفشي حالة تحدث 1971 عام يف ,خلية 106 يقارب ما يتناول أن جيب

 .E. coli O124:B17 اللةسب وامللوث املستورد اجلنب من نوع تناول نتيجة املتحدة الواليات

 EHEC E. coli Enterohemorrhagic)) النزفية القولون بكتريا 4.4.18

 مصحوب يكون والذي الشديد اإلسهال من لنوع كمسبب مؤخرا   عرف النوع هذا
 دمب املصحوب البول ومتالزمة( Hemorrhagic diarrhea) بدم

(Hemorrhagic uremic syndrome )املواشي ذه البكتيياهل الرئيسي املصدر ,اإلنسان يف 
 يف األعراض ليسبب كايف خلية 100 - 10 يقارب ما تناولو  ,ياي للبكت املةاحل األبقار مثل

 السموم من أنواع 3 إفرازعلى  قدرهتال ناجتة العدوى سببو  ,حساسية األكثر األشخاص
 (.Verotoxin) األمعاء داخل

 نسجةلأل جتاحةالم القولون يابكتير  تسببه يذال المعوي االلتهاب :أوالا 

Enteroinvasive E. coli 
 املساعد بالعامل عرفت وممس وهي Polypeptides اتبروتين عدة تفرز ياي البكت هذه

 للقولون املبطنة اخلاليا خرق امليكروب ستطيعي وبالتايل Invasive factors االخرتاق ىعل
 .اآلن حىت منها سم أي فصل يتم ملعدوى و  ا  مسبب
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 أعراضهو  المرض .أ

( خلية 106) امللوث الغذاء تناول بعد, Shigellosis)) الشيقال لداء مشابه وأعراضه املرض
 قشعريرةو  صداعو  شديد إسهالالبطن و  يف مالآ شكل يف األعراض تظهر احلضانة فرتة ومرور

 بعد عراضاأل ختتفيو  ,الرباز يف كبية بأعداد ياي البكت طرح يتمو  .احلرارة درجة يف رتفاعاو 
 .طويلة ملدة ياي للبكت حامال   الشخص يصبح ولكن يوم 12-7 حوايل

 العدوىب المرتبطة األغذيةب. 

 من مباشرة غي أو مباشرة بطريقة تتلوث قد واألغذية ياي للبكت الوحيد املضيف هو اإلنسان
 جنب تناول من املتحدة الواليات يف تفشي حالة حدثت 1971 عام يف ,اإلنسان فضالت
 تصفية نظام يف لعطل نتيجة املصنع معدات من تلوث نهأ ظهر التحقيقات بعدو  مستورد

 من ملوثة سبطاط سلطة تناول نتيجةدثت ح أخرى تفشي حالة 1983 عام ويف ,املياه
 .العاملني األشخاص

 .بالبسرتة هايعل القضاء فيمكن حرارة درجات الرتفاع مقاومة غي ياي البكت هذه
 مباشرة الثالجة يف األغذية وحفظ لألكل اجلاهزة األغذية تلوث منعو  يداجل الطهي لذلكو 

 حتضي يف الصحية الطرق جبميع االهتمام ذلك إىل باإلضافة. اإلصابة ملنع مهم طهوها بعد
 للميكروب حاملني أهنم يعتقد الذين األشخاص منع جيب كما ,اأيض مهم وتداوهلا األغذية

 .ألغذيةا تداول من
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 النزفية القولون ريايبكت تسببه الذي المعوي لتهابالا: ثانيا

E. coli Enterohemorrhagic 
 غذيةاأل طريق عن نسانلإل املنقولة مراضاأل اتببمس حدأك البكتييا ههذ عرفت

 بقري حلم تناول نتيجة األميكية املتحدة الواليات يف العدوى هبا تفشى عقب 1982 عام
 تسمى مسوم البكتييا هذه تفرز. للمصابني دموي إسهال حدوث إىل أدى ملوث

 بكتييا تفرزها بسموم هشبيه مسوم أو Verotoxins بالفيوتوكسني
Shigella (Shiga-like toxins). 

E. coli O157:H7 بنزيف املصحوب القولون التهاب عن ولؤ املس النوع هو 
(Enterohemorrhagic colitis), البكتييا ذهفه ىخر األ األنواع يشبه ال النوع هذا إن كما 
 تنمو ,(Glucoronidase) لاجللوكورونيدي أنزمي لديها وليس( Sorbitol) السوربيتول ختمر ال

 تنمو وال oم 45 - 44 عند قلأو  oم 42 - 30 حرارة درجة عند سريع بشكل البكتييا هذه
 اهليدروجيين ساأل الخنفاض مقاوم النوع هذا. ذلك من لأق أو oم 10 عند

( 4.5 :pHقلأ أو) يف النمو تستطيع أهنا كما احلامضية األغذية يف يتواجد قد ولذلك 
 أو البسرتة بعملية عليها القضاء ميكن 0.95 إىل يصل الذي املائي النشاط ذات األغذية
 حرارة درجة عند النجاة ىعل القدرة هلا أن كما ,ثانية 9.6 ملدة °م 64.3 إىل الغذاء بتسخني

 الشيقا سم أو Verotoxin)) الفيو سم يسمي سم البكتييا هذه تفرز, °م 20 -
((Shiga toxin الفيو نوع: السم نوع حسب نوعني إىل تقسيمها ميكن ولذلك 
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(verotoxin E. coliونوع ) الشيقا (Shiga toxin E. coli) ,كانت أن معروف غي ومن 
 خالياها أن احملتمل مراأل ولكن. ال أم االخرتاق ىعل يساعدها عامل إفراز ىعل قادرة

 إىل السم ميتص قد ,السم تفرز مث ومن األمعاء خباليا االلتصاق طريق عن األمعاء تستعمر
 .والدماغ ىوالكل لألمعاء الصغية الدموية األوعية ىعل ويؤثر الدم جمرى

 العدوى المرض وأعراضأ. 

 وختثر بنزيف صحوبامل القولون التهاب وهي أعراض ثالثة E. coli O157:H7 النوع يسبب
 الدماغ يف الدم وختثر( Hemolytic uremic syndrome) ىللكل الدموية وعيةاأل يف الدم

(thrombotic Thrombocytopenic purpura) ,من أيام 9 إىل 3 بعد األعراض تظهر 
 مالآ شكل يف تظهر القولون التهاب أعراض ,أيام 4 بعد وتتالشي امللوث الغذاء تناول

 يكون وقد يءقو ( بدم مصحوب يكون االتاحل من %75-35) إسهالبطن و لا يف شديدة
 النزيف سبب هي لألمعاء املبطنة الطبقة تأذي ,احلرارة درجة يف بارتفاع بامصحو  ا  أحيان

 الدم كريات تكسر السم يسبب أن ىلإ احلالة تتطور قد كذلك ,بالرباز الدم واختالط
 وهذا فشلها أحيانا أو تأذيها يسبب قد مما ىللكل الدموية األوعية يف الدم وجتلط احلمراء
 قد مما الدماغ يف الدم ختثر أو لتجلط نتيجة فهو الثالث العرض أما ,الثاين العرض سبب

 .وتامل حىت أو غيبوبة يسبب
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 العدوىاألغذية المرتبطة بب. 

 لحيواناتل الداخلية حشاءاأل يف اجدو تت حيث البكتييا هلذه الرئيسي املصدر هي املاشية
 مصدر من األغذية تعترب ,واللحوم لباناأل لتلوث منها وتنتقل لوبةاحل احليوانات وخاصة
 يف العدوى هذه تفشي حاالت غلبأ عن ولؤ املس هو املفروم اللحم خصوصا حيواين

 يمهربجر حلم تناولوا قد كانوا املصابون األشخاص أن حيث ,وكندا وأوروبا, املتحدة الواليات
 شخص 500 من أكثر يف أثرت تفشي حالة حصلت 1993 عام يف. ا  يدج مطهو غي

, واشنطن يف مطاعم سلسلة من ملوث يمهربجر حلم تناول نتيجة وفاة حاالت 4 وسببت
 إىل باإلضافة ,ياي لبكتا لقتل كفاية يطه مل امللوث اللحم أن ذلك بعد وتبني وكاليفورنيا نيفادا

 النقانقو  الفواكه بعضو  التفاح خلو  مبسرت الغي ليباحلو  املفروم اللحم مثل أخرى غذيةأ أن
 ع زلت كما ,البكتييا هبذه العدوى تفشي حاالت بعض سببت قد اتط  ل  والس   مطهوة الغي
 حملال مثل يوايناحل املصدر ذات األغذية من O175:H7 E. coli نوع الربازية القولون ياي بكت

 .منخفضة بنسبة ولكن املبسرت يغ واحلليب املفروم اللحمو  الدجاجو  البقري

 املناسبة احلرارة درجة على التخزينو  لألغذية اجليد الطهيو  الصحية الطرق إتباع
 يف العدوى ذههب اإلصابة من الوقاية يف ا  جد مهم الطهي بعد ىأخر  مصادر من التلوث ومنع

 شرائها بعد باشرةم اجلاهزة األغذية جتميدو  املبسرت احلليب استعمال كذلك. اجلاهزة األغذية
 ساعتني عن تزيد وملدة الغرفة حرارة درجة يف هوضع طريق عن الغذاء إذابة حماولة عدمو 
 األغذية تلوث ومنع ئالني أو املطهوة اللحم تقطيع يف استعملت اليت واألدوات األواين غسلو 
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 منع يف كبي بشكل يساهم شخصيةال النظافة ىعل احلفاظ طريق عن اإلنسان بفضالت
 .البكتييا هبذه لعدوىا

 (Listeriosisعدوى الليستيريا ) 5.18

 فرتة ذمن ةمعروف Listeria monocytogenes بكتييا اتسببه يتال الليستييا عدوى
 ياي بكت هي ياي البكت هذه ,مؤخرا   عرف الغذاء طريق عن ينقل كمرض اعتبارها ولكن طويلة

 يف مرتفعة تكون اخلطورة معدالت ولكن ,نياملعاف األشخاص تصيب ال إهنا حيث انتهازية
 مرضى مثل املناعة يف ا  نقص نيعانو  الذين واألشخاص احلوامل النساءو  السن كبارو  الرضع
 حوايل إىل يصل اخلطورة معدل إن حيث اإليدز أو كلويال فشلال أو السرطان أو القلب

 هلا يسمح وهذا لثالجةا حرارة درجة يف النموعلى  القدرة هلا ذلك إىل باإلضافة ,30-40%
 املستهلك تعودو  ,الثالجة حرارة درجة يف فوظةاحمل األغذية من كبية أعداد إىل وصولبال

 ,البكتييا هبذه العدوى انتشارعلى  ساعد ا  جيد تسخينها وعدم اجلاهزة األغذية تناولعلى 
 عند الغذاء يف ياي البكت تنمو مث ومن اجلاهزة األغذية حتضي أثناء تلوث حيدث قد كذلك
 .التخزين

 عدوى وانتشار حدوث يف تسبب قد الغذاء حتضي يف املعتمدة الطرق من الكثي
 الغذاء عندها يتلوث قد اليت واملراحل منوها يف تساعد اليت األغذية معرفة ولكن الليستييا

 كذل ويتم اإلصابة حاالت تقليل إىل دتأ طرق تطوير يف ساعد هلا عرضة األكثر واألفراد
 األشخاص وتوعية امللوثة األغذية بيع ومنع الليستييا لوجود اجلاهزة األغذية فحص طريق عن
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 ,تلوث حدوث ملنع حتضيه لكيفية الصحية والطرق غذاءال اختيار كيفية عن عرضة األكثر
 1986 عام يف حالة 2000 من املتحدة الواليات اإلصابة يف نسبة اخنفضت لذلك وكنتيجة

 .1991 عام يف ةحال 1000 إىل

 L. monocytogenes بكتيريا خصائص 1.5.18

L. monocytogenes يف تنموو  متحركةو  رامج لصبغة موجبة عصوية ياي بكت هي 
 سالسل تكون قد املزرعة يفو  ,متجرمثة غيو  اختيارية الهوائيةو  منخفضة حرارة درجات

 يلوزاالز  ختمر وال (Rhamnose) الرامنوز وختمي حتليلعلى  قادرة إهنا كما قصية
(Xylose), م 44 ىلإ 1 بني رتاوحي حراري مدى يف النموعلى  القدرة هلا ياي البكت هذهo مع 

 أن كما Psychrotroph للربودة مقاومة بكتييا °م 37-35 بني ترتاوح مثلى حرارة اتدرج
 غازات تكوين دون اجللوكوز ختميعلى  القدرة هلا °م 10-7 حرارة درجة عند سريع منوها

 خمتلفة غذائية بيئات يف نموت كما( 9 إىل 5) للنمو اهليدروجيين األس من واسع مدى هلاو 
( %10: صوديوم كلوريد) العايل امللح تركيزو  اجلفافو  التجمد درجة حتملعلى  قادرةو 
 أو ثانية 15 ملدة oم 7.71) للبسرتة حساسة لكنها ,ىعلأ أو 0.5 اهليدروجيين األسو 
 الصرف مياهو  الرتبة مثل خمتلفة أماكن من البكتييا هذه تعزل ,(دقيقة 30 ملدة oم8.62

 البيضو  اخلضارو  النيئة اللحوم كذلك  والطيور احليوانات فضالت ومن شربال مياهو  الصحي
 مثل باحلرارة ملتهامعا مت اليت األغذية من عزهلا ميكنو  ,ياي البكت هذهعلى  حتتوي قد واألمساك
أي  ظهور دون هلا حامل اإلنسان يكون قدو  ,لألكل اجلاهزة غذيةواأل املبسرت احلليب
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 .أعراض

 أعراضهو  المرض 2.5.18

 هو L. monocytogenes نوع يعتربو  األنواع من العديد يضم Listeria جنس
( 1/2a, 1/2b, 1/2c, 3a,3b,3c,4b) مصلية اطأمن عدةعلى  حيتوي النوع هذاو  املمرض النوع

 هوف 4b مطالن ماأ أوروبا يف الليستييا عدوىل املسببة هي 1/2bو 1/2a اطمناأل أن حيث
 .وكندا أمريكا يف عدوىلل املسبب

  Hemolysin من حمدد نوع هاإفراز  هي ةضيامر اإل قدرهتا أسباب حدوأ
 اللوغاريتمي النمو طور يف مراضيةاإل العوامل هذه وتفرز Listeriolysin O و

Exponential growth . داخلها وتتكاثر للجسم املختلفة األنسجة ياي لبكتا هذه خترتقو 
 .اخلاليا موت يسبب الذي السم مفرزه

 األعراض تظهر. ةامللوث األغذية تناوهلم بعد ا  أعراض يظهرون قد املعافون األشخاص
 ختتفي .وإسهال املعدة يف آالم إىل باإلضافة األنفلونزا أعراض تشبه وهي أيام 7 إىل يوم بعد

 أما ,الوقت لبعض الرباز يف إخراجها املصاب الشخص يستمر ولكن قليلة أيام بعد األعراض
 النساء تشمل اجملموعة هذه ,آخر شكل تأخذ فاألعراض حساسية األكثر األشخاص يف

 املناعة يف نقص يسبب مرض من يعانون الذين السن كبارو  الرضعو  األجنةو  احلوامل
 (.Steroid) السرتويد مثل معينة أدوية تناولوني الذين األشخاصو 
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 يف رتفاعا مع وإسهال بطنال يف مآالو  ءقيو  غثيان شكل يف تكون األولية األعراض
 أخرى أعضاء وتصيب اجلسم يف تنتشرو  الدم البكتييا تدخل مث ومن ,وصداع احلرارة درجة
. اجلنني وتصيب املشيمة طريق عن تدخل قدف احلامل ةملرأا يف أما ,العصيب اجلهاز مثل

 للرضع السحايا التهاب تسبب وقد ,القلب غشاء يف التهابا  و  الدم تعفن تسبب التايلوب
 األجنة يف اخلطورة معدل %30 حبوايل وفيات حتدث قد احلالة هذه ويف للدم اخرتاقها نتيجة

 يةي البكت اجلرعةو  ا  جد ا  مرتفع كوني املناعة يف نقص من يعانون الذين واألشخاص والرضع
 .خلية 1000-100 بني ما ترتاوح باملرض بللتسب زمةالال

 العدوىب المرتبطة األغذية 3.5.18

 حاالت بعض تسجيل مت ذلك معو  متفرقة اإلصابة حاالت تكون الغالب يف
 املبسرت والغي املبسرت احلليبو  امللفوف سلطة مثل امللوثة األغذية بعض تناول من التفشي

 تكون املطهوة األغذية من الكثيو  ,الدواجن حلمو  الرومي والديك اللحمو  اجلنب أنواع بعضو 
 أو حيواين مصدر من اخلام األغذية. طهيال بعد هاتلوث أو ا  جيد طهيها عدم نتيجة ملوثة
 النموعلى  قدرهتا ,الليستييا عدوى يسبب قد تناوهلا وبالتايل ياي للبكت حاملة تكون قد نبايت

 ميكن البكتييا هذه ,اإلصابة حاالت غلبأ يف السبب هو الثالجة يف احملفوظة األغذية يف
 .Salmonella بكتييا من أكثر والتجميد التجفيف تتحمل أن
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 الوقاية طرق 4.5.18

 خايل غذاء وجود الصعب منو  لذلك البيئة يف كبي بشكل منتشرة ياي البكت هذه
 ميكنو  ,ايي ستيالل عدوى من للحد صارمة برامج عدة وضعت الدول من كثي هذا معو  منها

 :يتاآل تباعإب البكتييا هذه على السيطرة

 .جيد بشكل احليوانية األغذية طهي كيفيةعلى   املستهلكني توعية أ.

 ةاملطهو  األغذيةو  اخلضار عن مفصول بشكل النيئ اللحم حفظو  ا  جيد اخلضار غسل .ب
 .لألكل اجلاهزة واألغذية

 األيدي وغسل مبسرت غي حبليب ةهو املط األغذية أو بسرتامل غي احلليب شرب عدم .ج
 .النيئة األغذية لتجهيز أو لتقطيع استعماهلا بعد التقطيع لوحو  والسكاكني

 اجلنب أنواع بعض تناول عدم مثل عرضة األكثر لألشخاص خاصة نصائح هناك أن كما .د
 بالثالجة احملفوظة أو اجلاهزة غذيةاأل تسخني وإعادة فيتاو  الريكوتا وجنب األزرق اجلنب مثل
 يعانون والذين السن كبارو  احلوامل للنساء وهذه) املعلبة األغذية تناول وعدم كلهاأ قبل

 (.املناعة يف نقص

 حالة دراسة 5.5.18

 بعد الليستييا عدوىب سرطان مريض أصيب, أوكاليمها يف 1988 عام ديسمرب يف
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 L. momocytogenes لعز  مت ,فويامليكرو  يف تسخينها بعد جاهزة رومي ديك فطية تناوله
 كذلك. ىخر األ األغذية ومن الثالجة يف املوضوعة املفتوحة الفطية بقايا من 1/2a نوع

 اإلصابة معدالت بتقليل املعنية اجلهات .التجارية العالمة نفس من أخرى فطائر من عزلت
 تجاريةال العالمة هلذه عاملصن أن أظهرت الالحقة والتحقيقات السبب هي الفطية أن تعتقد
 .العمل بيئة يف السيولوجي النوع نفس ىعل حيتوي

 :الليستييا عدوىل ةومهم جديد واجهة أظهرت احلادثة هذه

 .املناعة يف ا  نقص يعاين ياي بالبكت تأثر الذي الشخص أ.

 .لبكتيياا مصدر هي اجلاهزة الفطية ب.

 .البكتييا يقتل مل فويامليكرو  استخدام .ج

 .الثالجة يف ختزينها أثناء عددها وازداد البكتييا منت د.

 .الفطية من تلوثت الثالجة يف ىخر األ ةغذياأل .ه

 .أشهر 4 بعد التصنيع بيئة يف الفطيةعلى  كان الذي النوع نفس وجد و.

 .امللوثة املعدات من هاو طه بعد الفطية تلوثت ز.

 اأم املصنع يف طةبسي وقائية طرق قيتطب ميكن كان ةاحلادث هذه مثل من للوقايةو 
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 .احلادثة لتفادي كايف كان األكل قبل للمنتج اجليد تسخنيالاملستهلكني ف مستوى ىعل

 Campylobaceriosisكتر ا لوبايالكمب ىعدو  6.18

 العدوى يف هذه تسبب قد اليت Campylobacter بكتييا من أنواع عدة توجد
 يف .العامل دول لبأغ يف ىعدو لل املسببة األنواع هي C. coliو C. Jejuni ولكن اإلنسان

 عدوى حاالت عدد فوقت يلوبكرتاالكمب عدوىب اإلصابة حاالت دوليد من العدال
 بريطانياو  كندا من كل يف اهذ تؤكد الوبائية واملعلومات ,معا   والشيقال ملونيالاالس

 لعدة املسبب هي C. Jejuni أن تضحأ ياي لبكتا هذه عزل طرق تطوير بعدو  ,وسكوتالند
 بني املتحدة الواليات يفو  ,Vibrio fetus سابقا   تسمى وكانت الغذائية العدوى من حاالت

 حوايل يف أثرت تفشي حالة 53 من يقارب ما ياي البكت هذه سببت 1987-1979 عام
 غي احلليب هي املرض هلذا املسببة األغذية كانتو  وفاة حالتني ىلإ دتوأ شخص 1547

 .ا  جيد هواملط غي الدجاجو  بسرتامل

 Campylobacter بكتيريا خصائص 1.6.18

 ىلإ منحنية الشكل أسطوانية عصوية ياي بكت ضمي Campylobacter نساجل
 نسبة يف تنمو أهنا كما ,متجرمثة غيلوليب و  بشكل متحركة,  رامج لصبغة سالبةو  حلزونية

 الوكسيدايزوا( Catalase) زللكاتالي وموجبة Microaerophilic األوكسجني من قليلة
(Oxidase) ,ثاين, (%5) األوكسجني من قليلة كميةإىل   حيتاج ياي البكت من النوع هذا 
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 ما ترتاوح حرارة درجات يف تنمو اهنأ كما ,للنمو (%87) ونيرتوجني (%8) الكربون كسيدأ
 األمحاض وجود يف أفضل بشكل تنمو كذلك, °م 42 مثلى حرارة درجة مع oم 45-32 بني

 غي ومنافس النمو بطيئة ياي البكت هذه تعترب ,بالكربوهيدرات الغنية األغذية يف انهع األمينية
 مثل بيئية ظروف لعدة حساسة أهنا إىل باإلضافة البكتييا من أخرى نواعأ وجود يف جيد

 حرارة درجة (5.0 من قلأ: pH) احلموضةو  %2.5 من ىعلأ ملح تركيز, أوكسجني وجود
 لعدة والتجميد الثالجة حرارة درجة حتمل تستطيع ولكنها اجلفافو  البسرتة, oم30 من قلا

 C. jejuni بكتييا ,اإللكرتوين اجملهر حتت اخلاليا شكل يوضح( 18.1) الشكل ,شهور
 والطيور والقطط والكالب املاشية مثل احليوانات من لكثي املعوية القناة يف غالبا   توجد

 .ربازبال تلوثها جةتين كوني غذيةواأل خلضاروا املياه يف وجودها ولكن الدجاج خاصة

 وأعراضه المرض 2.6.18

 وهو Thermolabile enterotoxin للحرارة ا  حساس معويا   ا  مس ياي البكت هذه تفرز
 Invasive factor عامل تفرز فهي ذلك إىل باإلضافة ,املعوية األعراض عن ولؤ املس

 حلدوث الالزمة اجلرعةو .والغليظة دقيقةلا لألمعاء املبطنة الطبقة اخرتاق ىعل يساعدها
 .خلية 500 حوايل وهي منخفضة املرض
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 (اإللكتروني)تحت المجهر  jejuni Campylobacter بكتيريا: (1.18)شكل 

 ADAMS &MOSS (2008): المصدر

 3 إىل 2 من وتستمر امللوث الغذاء تناول من أيام 5 إىل 2 بعد األعراض تظهرو 
 يف ارتفاعو  قليل ءوقي غثيانو  إسهالو  البطن يف شديدة آالم شكل يف األعراض كونت. أيام

 الشخصو  الدم عضبب اإلسهالخيتلط  قد احلاالت بعض يفو  ,وقشعريرة صداعو  احلرارة درجة
 .طويلة لفرتة هلا حامل يصبح

 المرتبطة األغذية 3.6.18

 أن C. jejuni يالبكتي  ميكن لذلك والبيئة والطيور احليوانات يف وبكثرة موجود ألهنا
 بطريقة يكون األغذية ثو ثلو  ,حيواين أو نبايت مصدر من األغذية من العديد يف تتواجد
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 الصحي الصرف مياه من مباشرة غي بطريقة أو اإلنسان أو احليوانات فضالت من مباشرة
 وجدتو  ,للخضار تلوث يسبب قد كسماد احليوانات فضالت استعمال ,امللوثة املياه أو

C. jejuni األغذية يف أما ,واحملار الفطرو  اخلضارو  البيضو  احلليبو  النيئة اللحوم يف بكثرة 
 تناول نتيجة حتدث التفشي حاالتو  ,عرضية بطريقة تلوث نتيجة يكون فوجودها ةاملطهو 

 الصينية األغذيةو  الرومي الديكو  املعجناتو  ا  جيد مطهو الغي الدجاجو  املبسرت غي احلليب
 .التفشي حاالت من العديد يف اسايمه والدجاج املبسرت غي احلليب ولكن. وغيها البيضو 
 ما انهم نجوي ولكن أخرى يةي بكت أنواع وجود يف جيد بشكل تنمو ال قد ياي البكت هذهو 

 .املرض إلحداث يكفي

 من اليت النيئة األغذية يف البكتييا ذهه وجود منع جيب العدوى هذه من وللوقاية
 تقليل يف يساعد قد الصحية الطرق إتباع ولكن صعب أمر هذا أن غمور  حيواين مصدر
 من النيئة األغذية تناول منع ,الغذاء وتداول التحضي أثناء وكذلك النيئ الغذاء يف عددها
 هو طه بعد الغذاء تلوث منعو  لألكل املعدة اجلاهزة ألغذيةل مالمستها ومنع حيواين مصدر

 عدم طريق عن تلوثه منع يمكنف اخلضار أما. احليوانية يةاألغذ من اإلصابة ملنع ا  جد مهم
 باإلضافة ,اخلضار لغسل امللوثة املياه استعمال وعدم كسماد احليوانات فضالت استعمال

 من العاملني من ىاملرض منع كذلكو  للعاملني الشخصية النظافة من تأكدال جيب ذلك إىل
 .األغذية مع التعامل
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 Yersinia enterocolitica عدوى اليرسينيا 7.18

 حلدوث نتيجة 1976 عام يف املتحدة الواليات يف مرة أول اليسينيا عدوى تكتشفا 
 ياي ببكت ملوثة ساخنة شكوالتة شرب عند مدرسة يف تفشي حالة

enterocolitica Yersinia ,عام ويف ,1980عام  أوائل حىت اإلصابة حاالت واستمرت 
 حليب شرب من وحالتني التوفو جنب تناول نم واحدة تفشي حاالت 3 حدثت 1982
 تفشي حالة تسجل ولكن ,1987 عام حىت تفشي حاالت تسجل مل ذلك وبعد ,ملوث

 .املعوي االلتهاب حاالت غلبأ اليسينيا عدوى شكلت الدمنارك يفو  1988 عام يف جديدة

 Yersinia enterocolitica بكتيريا خصائص 1.7.18

 متجرمثة غيو  عصوية جرام لصبغة سالبة Yersinia enterocolitica بكتييا
 .Psychrotroph للربودة مقاومة اختيارية والهوائية °م 37 من قلأ حرارة درجة عند متحركةو 
 يف النمو حيدثو  ,°م 29 إىل 25 عند امثل منو مع °م 44 إىل 0 من منوها درجة ترتاوحو 

 ملح تركيز عند النمو تستطيع اهنأ كما. قلأ مبعدل ولكن °م1 عند النيئ واللحم احلليب
5% ,pH واإلنسان والطيور احليوانات أمعاء يف توجد ,لبسرتةبا متوت ولكنها 4.6 من ىعلأ. 

 وأعراضه لمرضا 2.7.18

 أحشاء يف بكثرة يوجد املمرض النوع ولكن ممرضة Yersinia سالالت كل ليس
 للحرارة مقاوم سم إفراز ممرض والغي املمرض النوع من كل يستطيع. اخلنزير
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Heat-stable toxin السم إفرازعلى  بقدرهتا مرتبطة غي اإلمراض على قدرهتا وبالتايل, 
 األمعاء اخرتاق ىعل ايساعده Invasive factor اجتياحي عامل ميلك املمرض النوع ولكن
 عرضه األكثر هم األطفال .العدوى وتسبب سمال تفرزو  تستعمرها مث من اللمفاوية والعقد

 بعد األعراض تظهرو  ,خلية 107 حوايل اإلصابة حلدوث زمةالال اجلرعةو  ,بالعدوى إلصابةل
 غثيانو  إسهالو  البطن يف شديد ملأ عن عبارة وهي أيام 3-2 ملدة وتستمر ساعة 24-30

 .وفاة حاالت حتدث ما ونادرا   احلرارة درجة يف وارتفاع ءقيو 

 ةالمرتبط األغذية 3.7.18

 عزلت حيث) األلبان ومشتقات احلليب مثل أغذية عدة من البكتييا هذه تعزل
enterocolitica Yersinia حديثة دراسة يف حتليلها مت اليت اخلام اللنب عينات من %50 من 

 حاالت غلبوأ ,بالكلور ا  جيد عاجلةامل غي واملياه اخلضارو  ةالنيئ مو اللحو ( املتحدة باململكة
 ةطهو امل غي واللحوم املثلجاتو  املبسرت وأ اخلام احلليب شرب من ناجتة كانت اإلصابة

 على يدل ا  حراري املعاملة األغذية يف تواجدها نإف للحرارة حساسة البكتييا وألن ,ا  جيد
 .املعاملة بعد تلوث حدوث

 Human carrierعن طريق اإلنسان احلامل للميكروب  أيضا  ميكن أن يلوث الغذاء 
سمح تذلك قدرهتا على النمو يف درجة حرارة الثالجة  ضافة إىلباإل ,أو من احليوانات األليفة

تستطيع  enterocolitica Yersiniaبكتييا  ألن ,أعداد كبية أثناء التخزين الوصول إىلا بهل
 لذلك إتباع ال ميكن استعمال احلفظ يف الثالجة كوسيلة للوقايةدرجة التربيد  النمو عند
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 أيضا ,للتقليل من حاالت اإلصابةجدا   مهم الغذاءالصحية يف كل مراحل حتضي  الطرق
 (3.18)واجلدول  ,جيدا   ةطهو املغي اللحوم عدم تناول بسرت و املجيب منع شرب احلليب غي 

يوضح مرحلة اخلمول ومعدالت النمو للبكتييا املمرضة املقاومة للربودة عند درجات تربيد 
 خمتلفة.

 (Vibrio) الفيبريوريا يبكتبعدوى المعوي  االلتهاب 8.18

 وهي الفيربيو كولياغذائية  ىتسبب عدو  Vibrioجلنس  أنواع 4يوجد 
(Vibrio choleraالفيربيو ميكيكس ) ((V. mimicus  الفيربو باراهيمولتيسكو 
(V. parahemolyticusوالفيربو فولنيفيكس ) (V. vulnificus),  ال يوجد قاعدة واضحة

اليت يسببها كل من العدوى يف درجة احلرارة يف  ارتفاعجود للتفرقة بني األنواع ولكن عدم و 
Vibrio cholera الفيربيو كوليا و V. mimicus الفاصل بني هذه  الفيربيو ميكيكس هي

سيتم مناقشتهما يف العدوى  V. mimicus و V. cholera يني  األخنياألنواع واالثن
 .Toxicoinfectionالتسممية 

 المبردة األغذيةلتبريد على نمو ثالث ممرضات تستطيع النمو على ثير اأ(: ت3.18جدول )
 ساعة/ الزمن الجيلي  (أيام) (Lag time) مرحلة الخمول 

 5 - 4 1 - 0 5 3 - 2 1 - 0 (°درجة الحرارة )م
Aeromonas hydrophila 22 � 6 - 10 3 - 4 49 � 9 - 14 
Listeria monocytogenes 3 - 33 2 - 8 1 - 3 62 - 131 13 - 25 
Yersinia enterocolitica 3 4.2 - 25 20 

 ADAMS & MOSS (2008): المصدر
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 V. parahemolyticus ببكتيريا المعوي االلتهاب: أوالا 

 هذه سببهت يذال املعوي االلتهابو  1951 عام مرة ألول البكتييا ههذ وصفت
 حاالت غلبأو  ,غذائيةال عدوىال حاالت من %70-40 ويشكل اليابان يف منتشر ياي البكت

 املتحدة الواليات يف تفشي حالة أول اكتشاف مت ,نيئة حبرية غذيةأ تناول من ناجتة اإلصابة
 عدة حدثت مث هو طه بعد تلوث مدخن سلطعون حلم تناول نتيجة وكانت 1971 عام

 وعدد التفشي حاالت اخنفضت 1980 عام بعد ,السبعينات خالل أخرى كبية تفشيات
 75 بالعدوى وأصيب تفشي حالة 12 سجل 1987-1980 عام وبني املصابني األشخاص

 .فقط شخص

 V. parahemolyticus بكتيريا خصائص. أ

V. parahaemolyticus متحركة متجرمثة غي جرام لصبغة سالبة منجلية عصوية ياي بكت هي 
 غازات كوينت دون اجللوكوز مرخت, (Oxidase) وكسيديزواأل( Catalase)للكتاليز موجبةو 

 بني ترتاوح حرارة درجات يف السالالت تنمو ,والسكروز الالكتوز ختمي تستطيع ال ولكنها
 %5-3 ملح تركيز عند تنمو أهنا اكم. م37o-30 عند نمولل مثلى درجة مع oم 42 - 5

 وأقل قلأ أو pH 5.0 هيدروجيين أس عند منوها يقل, %10 تركيز عند تنمو ال ولكنها
 أهنا كما والتجميد احلرارةو  للجفاف جدا   حساسة البكتييا هذه, 0.94 موهالن مائي نشاط

 تزداد هبا اإلصابة أن كما ,البحار مياه يف وتوجد Halophilic للملوحة حمبة ياي البكت هذه
 احلرارة درجة أن حيث دافئة شواطئ هبا اليت البالد يف التسمم هذا وينتشر الصيف فرتة
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 .البكتييا هذه ومنو نشاط من حتد املنخفضة

 وأعراضه المرض. ب

 إفراز ىعل القدرة له منها املمرض ولكن ممرضة V. parahaemolyticus سالالت كل ليس
 احلمراء الدم خاليا حيلل والذي( hemolysin) اهليموليسني يسمي للحرارة مقاوم سم

 هذا ىسمي احلاضر الوقت يف. Kanagawa-positive كاناقاوا موجبة السالالت ىوتسم
  الطبيعة من عزلت اليت السالالت غلبأو  .Thermostable direct hemolysin السم

 ةمرتبط السم إفراز ىعل قدرهتاو  ,كاناقاوا ل سالبة كانت( والقشريات واألمساك البحار من)
 القضاء ميكن فال غذاءال يف السم تكون اوإذ ,اهليدروجيين األسو  اخلاليا عددو  منوها مبعدل
 / خلية 10 7 - 5 تناول يلزم لذلك املعدة حلموضة حساسة ياي البكت هذه. و التسخنيب عليه
 من يقلل قد احلموضة مضادات تناول ,األعراض لظهور كاناقاوا موجبة الساللة من جم

 غذاءال تناول من ساعة 24 - 10 بعد األعراض تظهرو  ,األعراض لظهور زمةالال اجلرعة
 بطنال يف وتشنجات ملأو  ءوقي غثيان هي األعراض أهم ,أيام 3-2 إىل وتستمر امللوث

 .احلرارة درجة يف وارتفاع صداعو  إسهالو 

 المرتبطة األغذية .ج

يا يف حيوانات البحر املصطادة من املياه امللوثة وخاصة يف فرتة الصيف  ي توجد هذه البكت
غي  حبرية نيئةغلب حاالت التفشي واحلاالت املتفرقة كانت نتيجة تناول مأكوالت أكذلك 
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يا ي تنمو البكت ,واجلمربي السرطانو  احملارو  أو تلوثت بعد الطهي مثل السمك ا  جيد مطهوة
غلب أيف  ,ربدة واملطهيةاملاألغذية البحرية النيئة غي يف  °م30-20بشكل سريع وخاصة عند 

ث بعد و تلو للغذاء أعدم الطهي اجليد لحاالت التفشي يف الواليات املتحدة كانت نتيجة 
جيب إجراءات عدة هناك و  ,امليكروب فظ يف درجة حرارة متنع منواحلعدم متبوعا  بالطهي 
للوقاية من اإلصابة وهي: مجيع األغذية البحرية املصطادة من مصب األهنار جيب  اختاذها
منع التلوث و  الطهي اجليد هلاجراء إ ,ولذلك جيب منع تناوهلا دون طهي ملوثة اعتبارها
 اتلفرت  لكن ليسحفظها يف الثالجة و ة و املطهو  لألغذية Cross-contamination العرضي

 .طويلة

 Vibroi vulnificus ببكتيريا الدموي التسمم :ثانياا 

 ,البحر مياه هي الطبيعية بيئتها, Salicin سيليسنيالو  لالكتوز موجبة ياي بكت هي
 البحري لغذاءا تناول بعد ,الدم ىجمر  اخرتاقعلى  لقدرهتاقاتلة و  خطية ياي البكت هذه تعتربو 

 ,ساعة 40-20 بعد االبتدائي الدم تسمم ظهريو  األمعاء جدار اخلاليا خترتق امللوث
 يفو  ,ءوقي بإسهال مصحوب يكون قد احلرارة درجة يف ارتفاعو  ,قشعريرة هي وأعراضه
 بكتييا نم الوقاية طرق هانفس الوقاية وتشمل طرق املوت ىلإ يتؤد قد احلاالت من العديد

 V. Parahemolyticus. 
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 أمراض عدوى أخرى منقولة عن طريق الغذاء 9.18

 (Brucellosis) اليالبروس عدوى 1.9.18

  B.suisو Brucella abortus هي الربوسال عدوى تسبب اليت األنواع
 متجرمثة غيو  متحركة غي جرام لصبغة سالبة عصوية ياي البكت هذه. B. melitensisو
 الرحم يف ياي البكت حيمل املصاب احليوانو  ,واحليوان اإلنسان تصيب ياي البكت هذه ,هوائيةو 

 .احلليب يف البكتييا تفرز أن ميكن ولذلك اللبنية الغدد ويف

يصاب نتيجة للتعامل مع احليوانات املصابة أو اللحم امللوث أو من فأما اإلنسان 
ظهرت حالة  1987-1983بني عام و تحدة ويف الواليات امل ,شرب احلليب النيئ أو مشتقاته

حالة بالعدوى مع حدوث شخص  38إصابة  وأدت إىلتناول جنب مستورد نتيجة تفشي 
 ( تعرقاخنفاضمث  ارتفاعغي مستقرة ) ىأعراض اإلصابة يف اإلنسان هي مح ,وفاة واحدة

ل طرق يوم وتشم 21-3تظهر األعراض بعد و مل يف املفاصل وكل أحناء اجلسم وضعف عام وأ
 .الصحية املناسبة ملنع تلوث احلليب املبسرتتطبيق االشرتاطات الوقاية بسرتة احلليب و 

 Streptococcal Infection كوكس عدوى الستربتو 2.9.18

 من وعزلت جرام لصبغة موجبة بكتييا هي Streptococcus pyogenes بكتييا
 اإلنسان عند احللق بالتهاب مرتبطة وهي ,الضرع التهاب حبمى املصابة احللوبة احليوانات
 ءوقي بغثيان مصحوبة تكون احلاالت بعض يفو  عام وضعف قشعريرةو , ىمح اوإعراضه
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 من إصابات عدة سجلتو  ,Scarlet fever القالعية احلمى تسبب األنواع بعض ,وإسهال
 .ملنيالعا من تلوثت السلطات من خمتلفة أنواع أو مشتقاته أو املبسرت غي احلليب تناول

 فيها أصيبو  1987و 1983 عام املتحدة الواليات يف تفشي حاالت 7 حدثتو 
 قد كانوا شخص 553 يف وأثرت واحدة تفشي حالة حدث 1983 عام يفو  ,شخص 1019
 املبسرت غي احلليب تناول عدم جيب العدوى هذه من لوقايةلو  .ملوثة سبطاط سلطة تناولوا

 الطرق واستعمال لألكل اجلاهزة األغذية تداول من املصابني األشخاص منعو  احلليب بسرتةو 
 .اإلصابة معدالت من للتقليل الثالجة يف األغذية وحفظ األغذية لتحضي الصحية

 Q Fever كيو ىحم 3.9.18

 ,كيو  ىيا املسبب حلمي هي البكت Coxiella burnetii و Rickettsiaالريكتسيا 
من التعامل مع احليوان أو هبا ويصاب اإلنسان  ,ياي ذه البكتهلامل احل احليوانات هيوتعترب 

أسابيع وتستمر  4-2وتظهر األعراض بعد  ,حم امللوث أو شرب احلليب غي املبسرتلالمع 
 ,مل يف العضالتوأ صداع وفقد الشهيةو  ىمح تشملواألعراض  ,أسبوعني إىل

Coxiella burnetii لبسرتة جيب أن هي أكثر األنواع مقاومة للحرارة لذلك درجة حرارة ا
 بكتييا ىثانية للقضاء عل 15ملدة  °م 71.1دقيقة أو  30ملدة  °م 62.8تكون 

burnetii Coxiella. 

 ,املعوية البكتييا أنواع من العديد تسببها الغذائية ىعدو ن أمراض الأ ىلإوخنلص 
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 راضاألع وتظهر إصابة وتسبب اهلضمي اجلهاز يف النجاة تستطيع احلية اخلاليا أن حيثو 
 املسببة البكتييا مجيع, اجلسم من ىخر أ أعضاء إصابة ىعل قادر منها البعض ولكن, املعوية

 اإلصابة معدالت من التقليل ميكن لذلكو  بالبسرتة ومتوت احلرارية للمعاملة ةحساس للعدوى
 درجات على هاوحفظ األغذية تلوث ملنع صحية طرق واستعمال اجليد الطهي طريق عن

 درجة عند ببطء التكاثر تستطيع األنواع بعض, °م 4 من أقل إىل تصل منخفضة حرارة
 قبل جيدا   تسخينها وإعادة طويلة لفرتة التخزين بعدم هذا ىعل التغلب وميكن °م 1 حرارة

 (.JAY, 2000; RAY, 2004; ADAMS & MOSS, 2008) التقدمي

  



 

 الفصل التاسع عشر

 بكتيريا التسمم والعدوى الغذائية

 Foodborne Toxic infections 
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 ياي وبكت جراثيم تكوين ىعل وقادرة جرام لصبغة موجبة ياي بكت اجملموعة هذه تشمل
 خلية إىل تتحول فإهنا اجلراثيم علىحتتوي  أغذية تناول فعند ,وعصوية جرام لصبغة سالبة

( اجلراثيم تكوينعلى  قادرة الغي) اآلخر النوع أما السم مفرزه األمعاء يف وتتكاثر خضرية
 معوية أعراض هي السم أعراض. السم مفرزه األمعاء داخل متوت مث تتكاثر البكتييا فإن

 دراسة سيتم الفصل هذا يف ,املرض لتسبب كبية عدادأب البكتييا جداو ت إىل وحتتاج
 Clostridium prefrinfens و Bacillus cereusيا ي بكت تسببه الذي املعوي االلتهاب

  Vibrio cholerea و (املالئمة الغي الظروف يف متجرمثةو  رامج لصبغة موجبة)
 يمهيةأل التعرض سيتم حيث( رامجل لصبغة سالبة عصوية ياي بكت) Escherichia coli و

ومن أهم  ,منها الوقاية وكيفية نقلها عن ولؤ املس غذاءال ونوع السم وطبيعة وخصائص
 هذه تسببها اليت Toxicoinfections السامة العدوى نوع من الغذائي التسمم خصائص

 :ياي البكت من نواعاأل

 خضرية خلية شكل يف اجلسم إىل تدخل أن جيب جراثيم تكوين ىعل القادرة البكتييا أ.
 .كبية وبأعداد

 جرثومة إىل تتحول إهنا بل تتكاثر ال فإهنا اهلضمية القناة إىل اخللية هذه تدخل عندما ب.
 .السم بإفراز وتبدأ

 بأعداد اهلضمي اجلهاز تدخل فإهنا( اجلراثيم تكوين ىعل قادرة الغي) خراآل النوع اأم .ج
 .السم بإفراز وامليتة املتكاثرة اخلاليا وتبدأ داخله وتتكاثر بسيطة
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 Clostridium perfringensالمعوي ببكتيريا  االلتهاب 1.19

 1960 عام املتحدة الواليات يفف التسمم من حاالت ةعد عن مسؤول النوع هذا
 العدد من %10 من وأكثر التسمم حاالت جممل من %7 حوايل يشكل كان 1970 و

 التسمم حاالت جممل من %3 إىل اإلصابة معدل اخنفض 1980 عام ويف. للحاالت الكلي
 باألغذية مرتبط االلتهابات من النوع ذاه عموما  و . التفشي للحاالت الكلي العدد من %5و

 املطاعم يف احلال هو كما التقدمي حىت طويلة لفرتة دافئة وحتفظ مسبق وقت يف حتضر اليت
تفشي  حالة 12 حدثت 1987 و 1983 عام بني أميكا يفو  ,واجلامعات املدارس وكافتييا
 طعام من احدةو  حالة حدوث سجلو  تسمم حالة 24 من املؤسسات هذه يف للبكتييا

 احلاالت غلبأ عن التبليغ يتم ال فإنه وطفيفة بسيطة التسمم اذه أعراض نوأل. منزليا   حضر
 .تقريبية النسب هذه وتظل

 Clostridium perfringens بكتيريا خصائص 1.1.19

 تكونو  متحركةو  رامج لصبغة موجبة هوائية ال ةعصوي Cl. perfringens ياي بكت
 مكونة البعض بعضهاب تلتصق أن للخاليا ميكن وكذلك مالئمة غيال الظروف يف جراثيم

 ولكن حرارة درجات يف ارتفاع يأل مقاومة غي ياي البكت هلذه اخلضرية اخللية. قصية سالسل
 هي وتكاثرها نموهال املثالية احلرارة درجة. ساعات لعدة الغليان حتمل ىعل قدرة هلا جراثيمها

 من أنواع عدة إىل يةي البكت اخللية حتتاج ,°م 50 إىل 10 من حراري مدى يف تعيش .°م 45
 ميكن ال ,بالربوتني الغنية األغذية يف جيدة بصورة تنمو لذلك للنمو نيةياألم األمحاض
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 :التالية فو الظر  يف تتكاثر أن للخاليا

 أو %5 من أكثر NaCl امللح تركيز كان إذ أو 5 من قلأ( pH) هيدروجيين أس
 ياي البكت هذه توجدو  ,املليون من جزء 500 حوايل النرتات نسبة أو 0.93 من لقأ املاء نشاط

 يف توجد وكذلك .الصحي الصرف ومياه واإلنسان والطيور حليواناتا أمعاءو  الرتبة يف
 .املصادر هذه من امللوثة األغذية

 عراضهوأ المرض 2.1.19

 عن ولؤ املس لنوعا هو A النوع و Cl. Perfringensبكتييا  من أنواع 5 يوجد
 بروتني عن عبارة A Enterotoxin النوع املعوي سمالف ,التسمم حاالت

Intracellular protein اخللية داخل يتكون السم وهذا احلرارة درجة بارتفاع بسرعة يتلف 
 يتم اليت الكمية فإن اجلراثيم من يفرز السم هذا أن ومبا ,يفرز مث ومن األمعاء يف جترمثها أثناء

 قد نهأ التقارير بعض ذكرت وقد التجرمث ىعل تساعدها اليت الظروف مع تتناسب ازهاإفر 
 معوي التهاب ياي البكت هذه تسببو  ,تناوله قبل غذاءال يف السم إفراز مث ومن جترمث حيدث

Gastroenteritis ىعل يحتتو  وجبة تناول من ساعة 24 إىل 8 بعد تظهر األعراض أن حيث 
 هي املعوي االلتهاب من النوع هذا أعراض أهم ,جم / خلية 105×5 عن يزيد أو يقارب ما

 24 حوايل بعد األعراض هذه ختتفيو  ,احلرارة درجات يف ارتفاعو  ءقيو  بطنبال آالمو  إسهال
 .السن كبار وأ السن صغار أصاب إذ إال قاتل غي املرض اهذ أن حيث ساعة
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 عدوىلاب المرتبطة األغذية 3.1.19

 اهلضمية القناة حمتويات من البكتييا هبذه تتلوث أن ميكن والطيور احليوانات حلوم
 فاحلوم للنمو نيةياألم األمحاض حتتاج ياي البكت وألن. الرتبة من تتلوث أن ميكن النباتات بينما

 حتدث التسمم حاالت غلبأ فإن وبذلك لنموها جيدة بيئة توفر حلوم يحتتو  اليت واألغذية
 اللحوم ىعل تويةاحمل واملعجنات الشوربات مثل اللحوم ىعل يحتتو  أغذية تناول نتيجة

 يف التسمم من النوع هذا عن املسؤولة األغذية عا أنو  يوضح (1.19) واجلدول ,الصلصاتو 
 .1987 و 1973 عام بني ما املتحدة الواليات

 عام بين ما تحدةالم الواليات في Cl. Perfringens ببكتيريا التسمم عن المسئولة األغذية: (19.1) جدول
 1987و 1973

 % (Outbreaks) التفشي عدد حاالت وع الغداء
 26.3 51 حلم البقر

 9.8 19 الديك الرومي
 4.6 9 الدجاج

 4.1 8 حلم اخلنزير
 1.6 3 السمك

 1 2 القشريات
 0.5 1 اخلضروات

 23.8 46 أغذية أخرى
 14.4 28 غي معروفة

 RAY (2004): المصدر

 ىأعل سببت بالربوتني الغنية األغذية نأ نالحظ أن ميكننا اجلدول هذا خالل ومن
 ياي البكت من النوع هبذا التسمم عن ولةؤ مس عوامل ثالث توجدو  التسمم من حاالت نسبة
 :وهي
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 .أدوات الطهي امللوثة أ.
 .الطهي غي الكايف ب.

 .مناسبة حرارة درجة يف األغذية حفظ عدم .ج
 السبب طويلة بفرتة اتقدميه قبل كبيةال كمياتلذات ا غذيةاأل طهي ويعترب

 تنجو وبالتايل فقط اخلضرية اخلاليا يقتل الطهي ألن وذلك ,التسمم من النوع هلذا الرئيسي
 خضرية خالياإىل  تتحول اجلراثيم ذهه فإن التقدمي قبل لفرتة الغذاء يرتك وعندما راثيماجل
 ياي البكت هذه وجود. الغذاء ةجود يف التأثي دون كبية أعداد إىل تصل أن إىل بالتكاثر تبدأو 

 هذه من لوقايةلو  ,التسمم تسبب حىت كبية بإعداد تكون أن جيب ولكن شائع أمر هو
 :التالية اإلجراءات اختاذ جيب العدوى

 قتل يتم حىت مرتفعة حرارة لدرجات غذاءال طهي طريق عن الغذاء يف دهااعدأ خفض أ.
 راثيم.اجل معظمو  اخلضرية اخلاليا مجيع
 .عميقة غي أوعية يف ومنظمة سريعة بطريقة الغذاء يربد أن جيب ب.

 .موحدو  سريع بشكل تسخينه إعادة جيب طويلة لفرتةالغذاء  حفظ إذ .ج

 .التقدمي أثناء oم 60 من علىأ حرارة درجة عند املطهو الغذاء حفظ جيب د.
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 Bacillus cereus( :Emetic and enteric) المعوي ببكتيريا االلتهاب 192.

 الدول يف نسبيا   عايل وبشكل منتشر املعوي االلتهاب من النوع هبذا اإلصابة معدل
 عام بنيو  .ا  جد منخفضة فيها اإلصابة تعد اليت املتحدة الواليات عكس ىوعل األوربية
 بسبب املعوي التهاب حالة 1123 بينها من تفشي دثةحا 58 حوايل تحدث 1987و 1973
 باإلضافة منخفض احلاالت وعدد التفشي معدل يعترب وبالتايل .Bacillus cereus يابكتي 

 .ساعة 12 بعد ىوتتالش خطية غي أعراضه أن إىل

 البكتيريا خصائص 1.2.19 

 مكونةو  متحركة أهنا إىل باإلضافة جرام لصبغة موجبة عصوية ياي البكت هذه
 بالبسرتة ومتوت احلرارة درجات يف ارتفاع يأ إىل ا  جد حساسة اخلضرية اخلليةو  .للجراثيم

 هوائية ياي البكت هذه ,رتفعةامل احلرارة درجات مقاومةعلى  القدرة هلا اليت راثيماجل عكس ىعل
 درجات يف تتكاثر أن للخاليا ميكن كما هوائيةاللا الظروف بعض حتمل تستطيع ولكن
 أما, °م 40 ىلإ 35 بني ترتاوح املثالية احلرارة درجة أنب علما   °م 50 ىلإ 4 بني ترتاوح حرارة

 حوايل ئياامل نشاطالو  9.3 إىل 4.9 من اهليدروجيين ساأل هي للنمو املالئمة األخرى املعايي
 .%10 من قلأ( NaCl) لحامل وتركيز أكثر أو 0.95

 ةقليل عدادأب عزهلا ميكن نهأ كما والغبار الرتبة يف B. cereus وخاليا جراثيم تتواجد
 من %10 حلوايل اهلضمي اجلهاز يف توجد أهنا كما ,ومصنعة خام ةأغذي دةع من
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 .األصحاء األشخاص

 أعراضهو  المرض 2.2.19

( Emetic  &Enteric) ءللقي مسبب / معوي السم من نوعني ياي البكت هذه تفرز
 اخللية داخل ختزينه ويتم النمو أثناء السم إنتاج يتمو  ,معينة أعراض عن ولؤ مس نوع وكل

 كوني احلالة هذه ويف غذاءال يف اخللية تتحلل نأ حيدث وقد األمعاء يف حتللها عند ويطلق
 معوي التهاب حيدث لكيو , Staphylococcus ببكتييا التسمم االتحل مشاهبة التسمم

 نوعان تفرز كتيياالب هذهو  ,جم/خلية 10 8 - 6 حوايل اخلاليا من كبي عدد ستهالكا جيب
 وهو املعوي السم يسمى األول النوع. أعراض جمموعة عن ولؤ مس امنه كل السموم من

 درجات يف ارتفاع يأل حساس السم هذاو  .Diarrheal form اإلسهال يسبب الذي
 وأعراضه ا  حراري ثابت وهو Emetic form ءالقي عن ولؤ مس فهو الثاين النوع أما .احلرارة
 .Cl. perfringens العدوى ببكتييا عراضأل مشابه

 امللوث غذاءال تناول من ساعة 12-6 بعد تظهر األعراض املعوي السم حاالت يفو 
 هذه وختتفي للمريض محى تسبب وال باملعدة ملأو  ا  جد حاد إسهالو  غثيان شكل يف

 .ساعة 24 خالل تدرجيا   األعراض

 حبوايل امللوث غذاءال تناول بعد األعراض تظهر للقيء املسبب السم حاالت يف أما
 عراضاأل ىوتتالش إسهال حيدث رمباو  ءوقي املعدة يف ملوأ غثيان شكل يف اتساع 1-5
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 .ساعة 24 خالل

 بالمرض المرتبطة األغذية 3.2.19

 االهتمام عدم ولكن قليلة بأعداد األغذية من أنواع عدة يف توجد ياي البكت هذه
 تصل أن إىل ياي البكت هذه تتكاثر إىل يؤدي جيد غي بشكل وحفظه غذاءال إعداد بكيفية

 سمال عن الناجتة التفشي حاالت يف ,معوي التهاب تسبب أنعلى  قادرة كبية أعدادإىل 
 عن ولةؤ مس والشوربات اللحومو  السلطاتو  اخلضروات تكون سهاللإل بباملس النوع من

 من السم تفشي حاالت يف أما ,بارد مبكان حفظها لعدم وذلك التسمم حاالت غلبأ
 وذلك التسمم حاالت عن ولةؤ املس هي النشوية واألغذية رزاأل يكون ءقيلل سببامل النوع
 بدورها تتكاثر واليت خضرية خالياإىل  اجلراثيم حتول ىعل يساعد مما بارد مبكان حفظها لعدم

 عن ولةؤ املس األغذية يوضح( 19.2) اجلدول. الغذاء تناول قبل كبية عدادأل تصل أن إىل
 .1989-1973 بني ما املتحدة الواليات يف B. cereus لـ التفشي تحاال

 احلفظ إيمهال هي املعوي االلتهاب من النوع هذا انتشار عن ولةؤ املس العوامل أهم
 ,الشخصية النظافة وانعدام اجليد الغي الطهيو  امللوثة منخفضة واألوعية حرارة درجات يف

إىل  اجلراثيم حولتت مث ومن راثيماجل تنجو ولكن اخلضرية اخلاليا يقتل قد اجليد الغي فالطهي
 هاتكاثر  إىل يؤديمما  منخفضة حرارة درجات على غذيةاأل حفظ عند عدم خضرية خاليا

 خاليا إىل اجلراثيم حتول منع هي للوقاية طريقة أهم وبالتايل ,كبية أعداد إىل تصل أن إىل
 حرارة درجة إىل( سم 6-5 عمقها) عميقة غي أواين يف السريع التربيد طريق عن خضرية
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 قبل بفرتة غذاءال طهي عدم جيب ذلك إىل باإلضافة, °م 60 درجة عند حفظها أو °م 4-5
 تلوث حيدث قد ° م 4 حرارة درجة عند النموعلى  قدرة هلا ياي البكت هذه الن وذلك التقدمي
 مصانع يف صارمة قوانني تطبيق جيب ولذلك العاملني من أو نظيفة الغي األدوات من الغذاء

 لقتل التقدمي عند °م72 إىل غذاءال تسخني إعادة جيب وأخيا   ,التلوث هذا ملنع غذيةاأل
 .املرض حلدوث ضرورية ألهنا اخلضرية اخلاليا

 1989-1973 بين ما المتحدة الواليات في B. cereus لـ التفشي تحاال عن المسئولة األغذية (19.2) الجدول

 % عدد حاالت التفشي نوع الغذاء
 41.5 24 عمة الصينيةاألط

 8.6 5 األطعمة املكسيكية

 5.2 3 اللحم ألبقري

 1.7 1 الدجاج

 1.7 1 الديك الرومي

 5.2 3 اخلضار

 1.7 1 األمساك

 3.4 2 القشريات

 1.7 1 املثلجات

 13.8 8 األغذية األخرى

 14.4 28 غي معروفة

 RAY (2004): المصدر

 Choleraالكوليرا  3.19
 قد ولكن Noncontagious, معدية غي V. cholera 01 هاتسبب اليت ياالكول تعترب

 يف كوليا حالة أول تسجيل مت 19 القرن يف .مرتفع وفيات مبعدل وباء بانتشار تتسبب
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 يف احلاالت غلبأو  عليها القضاء مت قد هأن يعتقد كان 1911 عام يف. املتحدة الواليات
 يف إصابة حاالت تسجيل مت 1973 عام يف ذلك معو  سياآ يف سجلت العشرين القرن
 916 مشلت املتحدة الواليات يف تفشي حاالت 6 حدثت 1987و 1973 عام بني. ساتكس
 1991 عام يف ,امللوثة ةالبحري املأكوالت السبب وكان سجلت ةوفا حالة 12 وحوايل حالة

 يقارب ما وأصاب أميكا جنوب إىل وصل حىت نتشرأو  البيو يف كبي وباء حدث 1992و
 يمها تانسالل تسبب 1992 عام يف ,5600 حوايل تويفو  شخص 640000

 non-01 serotype وnon-0139 كان واليت واهلند الديشجبن يف كبية وبائية حاالت 
 .كبية أوبئة إحداث على قادرتني غي أهنما يعتقد

 V. cholera خصائص 1.3.19

 الساللة هي 01 ساللةو  ,تحركةوم جرام لصبغة وسالبة منحنية ياي البكت خاليا
 إحيائي طراز إىل يقسم( Serotype) املصلي الطراز هذاو  ,األوبئة حاالت عن ولةؤ املس

((Biotype سيولوجي وطراز Serotype ,الطراز هي الكوليا وباء عن املسئولة الساللة 
 غي non01 و 01 النوع من كل . Ogawaوأ Inaba سيولوجي وأ TEl Tor حيائياإل

-Trimethoprim سولفاميثوكزازولو  الرتمييثوبرمي: التالية احليوية للمضادات مقاومة

Sulfamethoxazole وفورازوليدون Furazolidone  حيث احلرارة درجات الرتفاع حساسةو 
 يكون قد قصية ولفرتة اجليد غي الطهيو  ,العادية الطهي حرارة بدرجة عليها القضاء ميكن
 منوها معدل يعترب, °م 35 ىلإ 30 هيها لنمو  ملثاليةا احلرارة درجة ,ياي البكت قتلل كايف غي



437 

 والقشريات األمساك يف تتكاثر ال يةي البكت اخلالياو . الغرفة رارةح درجة عند حىت جدا   سريع
 حرارة درجة عند يكون ما أسرع التكاثر معدل ويكون هاو طه بعد فيها تتكاثر ولكن احلية
 بفضالت امللوثة واملياه ةاألغذي تناول من اإلنسان يصيب مرض هي الكوليا.  o م35 -25

 ولكن األوبئة يف مهم وغي شائع غي أمر مزمن للميكروب حامل وجود ,املصاب الشخص
 .األمد طويل حتياطياك تعمل أن ميكن البحرية البيئة

 وأعراضه المرض 2.3.19

 للخاليا سام روتنيب عن عبارة هو 01 السيولوجي النوع ينتجه الذي السم
(Cytotoxin )الوحدة ,وحدتني من يتكون للحرارة مقاوم غي A النشطة الوحدة هي 

 ا  مسبب األمعاء خاليا يف( Adenyl cyclase) سيكليز ادينايل نزميأ تنشيط عن ولةؤ واملس
 non 01 الثاين النوع أما ,األمعاء داخل ىلإ والبيكربونات وتاسيومبالو  الكلور مع للماء ا  إفراز 

 الغذاء تناول فبعد ,(emolysin احمللل السمو  للخاليا القاتل السم) السموم من نوعان نتجي
 الكوليا مرضو  ,اخلاليا وحتلل موت مسببة وتتكاثر األمعاء ياي البكت هذه تستعمر امللوث

 بكمية ملوث ماء أو غذاء يتناول أن بجي اإلنسان صابي   لكيو  معدي غي مرض يعترب
 أمر للميكروب ملااحل شخصال من شخص إصابة إن كما ,.V. cholera الـ من كبي
 حوايل للكوليا املمرضة اجلرعة. صابامل الشخص بفضالت غذاءال تلوث خالل من ممكن
 .الصحية واحلالة العمر باختالف ختتلف اجلرعة هذه ولكن شخص/حية خلية 106

. ساعتني بعد تظهر غلباأل ويف ساعات 5 إىل ساعة من ترتاوح احلضانة فرتة
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 احلاالت بعض يفو  ,جفاف حاالت عنة ينتج مما ءوقي شديد إسهال عن عبارة أعراضهاو 
 قد احلاالت من العديد ذلك معو  وهذيان مؤملة عضلية تقلصات من املريض يعاين قد احلادة

 إصابة يسبب non01 النوع اإلسهال إىل باإلضافة ,بسيط إسهال أو أعراض أي تعاين ال
 السوائل تعويض يتطلب عالجال ,Septicemia الدمّ  تسّممو  اجلسم يف ىخر أ عضاءأل

 .املناسب احليوي املضاد إعطاء إىل باإلضافة املفقودة واملعادن

 المرض بهذا المرتبطة األغذية 3.3.19

 أو مصاب شخص بفضالت تتلوث قد تكون للمرض كمصدر تعمل اليت األغذية
 املخزن وأ للميكروب احلامل الشخص من احملضرة األغذية لكذ إىل باإلضافة. ملوثة مبياه

واملخزن الطبيعي هلا هي البيئة  انتشارها,يا قد يكون مصدر مهم يف تي الطبيعي هلذه البك
السبب الرئيسي لإلصابة بالكوليا هو تناول املأكوالت البحرية النيئة و  ,البحرية واملياه املاحلة

الطرق الصحية املناسبة وهذا باع تإأو تقليل معدل اإلصابة جيب  ملنعو  ,ا  جيد يةطهغي امل أو
 :يشمل

ائية والتخلص ييف املياه املستخدمة عن طريق غليها أو املعاجلة الكيمالبكتييا القضاء على أ. 
 الصرف. من مياه

 .عرضني للمرض ميكن وقايتهم عن طريق التلقيح ضد املرضاملاألشخاص غي ب. 

 .األطعمة البحرية النيئة من املياه امللوثةجيب عدم تناول . ج
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 ىعل يطهى أن جيب السرطان مثال ا  جد مهم حمدودة ولفرتة معينة حرارة لدرجة طهيال .د
 أما ,امليكروب ىعل القضاء لضمان ضروري وهذا دقائق 10-8 ملدة oم 100 حرارة درجة

 فقدها اليت لسوائلا وتعويض احليوية املضادات باستخدام عالجه فيجب املصَاب لشخصا
 .اجلسم

 E. coli بكتيريابالمعوي  االلتهاب 4.19

 بااللتهاب اإلصابة يف مهمة فقط منها اثنان جمموعات أربع إىل ياي البكت هذه تقسم
 Enterotoxic  E. coli و Enteropathogenic E. coli EPEC هي األنواع هذهو , عويامل

ETEC . ناتج وذلك النامية الدول يف مرتفع اإلصابة معدل أن كما اإلسهال أعراضها أهمو 
 .الصحية الشؤون سوء عن

 E. coli خصائص 1.4.19

 اإلنسان إصابة عن ولةؤ مس اجملموعتني هاتني داخل األنواع من العديد هناك
 هناك) ومتحركة متجرمثة غي جرام لصبغة سالبه عصوية ياي البكت هذه ,املعوي بااللتهاب

 أو بسيطة بيئة يف جيد بشكل تنمو اختيارية الهوائية أهنا كما (.متحركة غي األنواع بعض
 األنواع بعض °م 37 ىمثل حرارة درجة مع °م 50 إىل 10 ما بني ترتاوح حرارة درجة يف مركبة
 هيدروجيين أس هي منوها من حتد قد اليت العوامل أهم °م10 من قلأ حرارة درجة عند تنمو

 وجود يعتربو  البسرتة عملية مثل احلرارة درجات يف رتفاعا وأي 0.93 ئيما نشاطو  5 من قلأ
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 يطرحها أن البكتييا حلامل ميكنو , (واحليوان لإلنسان) طبيعي أمر األمعاء يف ياي البكت هذه
 .مباشرة غي أو مباشرة بطريقة املياهو  غذاءلل وتصل الفضالت يف

 أعراضهو  المرض 2.4.19

 مقاوم غي واألول األمعاء داخل السموم من نوعان تكون( ETEC) األوىل الساللة
 بروتني عن عبارة هو للحرارة مقاوم الغي السم .(ST) للحرارة مقاوم والثاين( LT) للحرارة
 بكتييا تفرزه الذي الكوليا سم عمل طريقة كبية بشكل يشبه نهأ كما اجلسم عن غريب

V. cholera املقاوم) الثاين النوع أما ,لألمعاء نةاملبط اخلاليا من السوائل إفراز حيفز هأن حيث 
 أما ,خمتلفة ةبديناميكي ولكن عمله طريقة ونفس للحرارة قاومامل غي من قلأ وزن له( للحرارة
 الدراسات بعض ولكن السم إفراز ىعل قادرة غي إهنا يعتقد فكان( EPEC) الثانية الساللة
 ا  مس تنتج األخر والبعض للحرارة اوممق سم تفرز الساللة هذه أنواع بعض أن أثبتت احلديثة

 أخرى عوامل إنتاج ىعل قادرة األوىل ساللةال, السموم إىل باإلضافة. للحرارة مقاوم غي
 .العدوى حداثإو  والتكاثر األمعاء ستعمارا من متكنها

 بيئة مكونات وهي السم إفراز ىعل ياي البكت هذه بقدرة تتحكم عوامل عدة هناك
 وجود عن الكشف نميك 8.5هو  السم إلنتاج هيدروجيين أس أفضل ,ااخلالي عمرو  النمو
 إنتاج للبكرتيا ميكن ذلك مع. o م35 حرارة درجة عند ساعة 24 خالل النمو بيئة يف السم
 E. coli لبكتييا املمرضة ساللةال أن يعتقدو  °م 40-25 بني ترتاوح حرارة درجة يف السم

(EPEC )النامية والدول االستوائية املناطق يف الرضع ندع لإلسهال الرئيسي املسبب هي ,
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 لدى لإلسهال املسببة فهي( ETEC) السامة ساللةال أما. عالية وفيات معدل ىلإ ؤديةم
 حية خلية 10 9-6 يقارب ما تناول جيبو  ,مميتة غي أهنا اكم  traveler’s diarrhea سافرينامل

 وهي امللوث الطعام تناول من اعةس 72-24 بعد ظهورالب األعراض وتبدأ املرض حلدوث
 الشفاء الوفاة وبعد يسبب مما ا  حاد ا  اففج حيدث قد احلادة احلاالت يفو  إسهال عن عبارة

 .الرباز يف ياي البكت طرح يف الشخص يستمر قد

 المرتبطة األغذية 3.4.19

 األمساك واللحوم مثل املعوي االلتهاب من النوع هبذا مرتبطة أغذية عدة هناك
 غي أو مباشرة بطرق األغذية هذه تتلوث حيث ,واملياه اخلضرواتو  ومشتقاهتا لباناألو 

 معدل من يزيد قد اجليد الطهي وعدم التخزين سوء ذلك إىل وباإلضافة بالفضالت مباشرة
 االلتهاب من النوع هذا من الوقاية يف عامل أهم .النامية الدول يف واإلصابة االنتشار
 مياه وتوفر, النظافة بتعزيز ذلك ويتم ,فضالتالب واملياه األغذية تلوث منع هو البكتيي

 ا  وأخي  غذيةاأل جمال يف لعاملنيل الشخصية النظافة تعزيزو  الصرف مياه ومعاجلة نظيفة
 البكتييا تكاثر منع من للتأكد التقدمي قبل تسخينها وإعادة األغذية بتخزين االهتمام

(BANWART 1989; RAY, 2004; ADAMS & MOSS, 2008). 
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 مقدمة 1.20

 عامل وهو )مس  ( اليونانية يف فريوس وتعين( Virus) فريوس مفردها الفريوسات
 ال كائنات الفريوسات ,آخر حي كائن خاليا داخل إال التكاثر ميكنه ال صغري ممرض
 من أصغر الفريوسات وعموما الضوئي باجملهر مشاهدهتا ميكن وال اجد   صغرية خلويه

 تصيبو , نانومرت 300 و 10 بني ما قطرها يرتاوح الفريوسات معظم ,بكثري البكترييا
 متطفلة وهي البكترييا إىل والنباتات احليوانات من احلية الكائنات أنواع مجيع الفريوسات

 إال وصف يتم مل هنأ الإ املختلفة األنواع من املاليني هناك أن من الرغم علىو . إجبارية
 التبغ تربقش لفريوس األويل ااٍلكتشاف منذ وذلك بالتفصيل الفريوسات من 5000 حوايل

Tobacco Mosaic virus 1898 عام بيجريينك مارتينوس قبل من. 

 البيولوجي الكيان وتعترب األرض على البيئية النظم كل يف تقريبا موجودة الفريوسات
 باملضادات تتأثر وال صناعيه أوساط أو بيئات يف تنميتها ميكن وال الطبيعة يف وفرة األكثر
 يكون نأ ماإ نووي محض من يتكونو  فرييون باسم يعرف الكامل الفريوس ءجزيو , احليوية

 يسمى بروتيين واقي بغالف حماط RNA (Deoxyribonucleic acid)أو  DNA نوع من
, يةالقفيص القسيمات تسمى متماثلة بروتينية وحدات من مكونة وهى Capsid القفيصة

 كأساس يستعمل وشكلها الفريوسي اجلينوم بواسطة املشفرة الربوتينات من تكونةم القفيصةو 
 ذاتيا   تتجمع فريوسيا املشفرة الربوتينية الوحداتو  ,الفريوسات بني املورفولوجي للتمييز

 اخللية غشاء من مستمد دهين" غالف" هلا يكون أن ميكن الفريوساتو  ,القفيصة لتشكيل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A_%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/1898
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D9%82%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 ىلإ الوجوه نيةيشر عو  اللولبية مثل بسيطة من الفريوسات شكالأ ختتلف عموماو  ,املضيفة
 .البكترييوفاج لمث معقدة

 وتعترب نفسها تلقاء من حتلل أو يضيةأ بعمليات تقوم وال تتحرك ال الفريوسات
 توصف لذلك حية كائنات متثل ال فهي احليوي التصنيف تواجه اليت املعضالت أهم إحدى

 التضاعف على القدرة مثل احلياة خصائص بعض تبدي باملقابل لكنها املعدية باجلسيمات
 بكل باالستعانة الفريوسات تقوم حيث عليها السيطرة مت اليت العائل خباليا باالستعانة
 ضمن الفريوسي RNAأو DNA الـ دس طريق عن للخاليا الطاقة إنتاج وآليات مكونات

 واتالسن يف ,حياة اللوا احلياة بني وسطى منطقة يف فإهنا وبذلك احلية للخاليا الوراثية املادة
 حيث العامل حول الغذاء   طريق عن املنقولة األمراض حاالت يف زيادة   هناك األخرية كان

 نقولةامل ضامر األ يف طةاملتور  الفريوسات إن  . األمراض هلذه ا  رئيسي ا  سبب اآلن الفريوسات   تعترب
يف  وتفرز نساناإل معاءأ يف تتواجد واليت Enteric viruses املعوية الفريوسات هي الغذاءب

 ما املعوية الفريوسات كل .Fecal-oral route الفموي الربازي ساربامل وتنقل نساناإل براز
 .DNAبدال  من  RNA حتمل Adenoviruses عدا

 غذيةاألمراض الفيروسية المنتقلة عن طريق األ 2.20

 ثباتية على تتوقف لإلنسان العدوى إحداث على بالفريوسات امللوث الغذاء قدرة
 أو واجلرعة الغذاء وختزين تصنيع وطريقة سبالفريو  االبتدائي التلوث ودرجة الغذاء يف سالفريو 
 سببمك للفريوسات تورط ولأ ,سللفريو  العائل وحساسية للعدوى احملدثة اجلزيئات عدد

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
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 األطفال شلل مرض تفشى عندما 1914 عام كان نساناإل يف الغذائية للعدوى
Poliomyelitis األطفال شلل سبفريو  ملوث حليب استهالك نتيجة Poliovirus ,ولكن 

 من حاالت سجلتو  ,كبري بشكل انتشاره من احلد ىلإ أدى للمرض طعم ىلإ التوصل
يف  السويديف  مرة ألول احملاريات طريق عن املنقول A يالوبائ الكبد التهاب بعدوى صابةاإل

 األغذية طريق عن املنتقلة الفريوسية األمراض تفشى حاالت تزايدتو  ,اخلمسينيات منتصف
Foodborne viral diseases من اآلن الفريوسات تعترب حيث األخرية السنوات يف 

 سبيل على املتحدة الواليات يفف ,املتقدمة الدول يف الغذائية للعدوى الرئيسية سباباأل
 من %50 إىل غذيةاأل طريق عن املنتقلة الفريوسية مراضباأل صابةاإل حاالت تصل املثال

 األغذية طريف عن املنتقلة مراضاأل يف املتورطة الفريوسات معظمو . الغذائية العدوى حاالت
 بكميات وتفرز نساناإل معاءأ يف تتواجد واليت Enteric viruses املعوية الفريوسات يه

 .بالرباز امللوثة هوامليا غذيةاأل تناول خالل من الفم طريق عن وتنتقل الرباز يف كبرية

  يالكبد الوبائ التهابفريوس األمراض  ههذ هم الفريوسات املعوية املتورطة يفأومن 
A (Hepatitis A Virus ) ي س التهاب الكبد الوبائو فري وE (Hepatitis E Virus)  
رصد مركز التحكم  1999 ىف عامو  Enteroviruses  و Rotaviruses وNoroviruses  و

من األمراض املنتقلة عن طريق األغذية سببها  %80ن أمريكا أ مراض يفوالوقاية من األ
 فريوسات معوية.
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 غذيةخصائص الفيروسات التي تنتقل عن طريق األ 3.20

 ما واملياه األغذية طريق عن واملنتقلة لإلنسان املمرضة الفريوسات خصائص أهم من
 :يلي

 تقاوم ومعظمها واحلموضة احلرارة مثل السيئة البيئية للظروف مقاومة املعوية الفريوسات أ.
 .الدهنية املذيبات وجود يف ثابتة يوه والتجفيف التجميد

 عند Pasteurization بالبسرتة متوت املعوية الفريوسات مجيع نأ املؤكد غري من نهأ كما ب.
 .دقيقة 30 ملدة °م 60

 Ultrahigh - hydrostatic العايل اهليدروستاتيكي للضغط اومةقم ظهرأ منها العديد .ج

pressure القشريات مثل األغذية من الكثري معاملةيف  نآلا تستخدم حديثة طريقة يوه 
 .األلبان ومنتجات واجللي املربياتو 

 يف Proteolytic الربوتني حتليل نشاط مقاومةو  والقلوية املعدة محوضة مقاومة على قادرة .د
 ىالسفل اهلضمية القناة استيطان الفريوسات ههذ تستطيع لذلكو  عشر األنثى

Lower digestive tract. 

 .احلافظة املواد معظم تقاوم .ه

 .سالفريو  حيوية وتثبط الربوتني على احلرارة تؤثر حيث الطبخ حرارة بدرجة ثرأتت و.
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 اجملمدة األغذية يف تنجو بذلك يوه هلا ناقل وسط الغذاء ولكن الغذاء يف ال تنمو .ز
 .مطهية والنصف واحلامضية

 ,قلأ وأ جزيء 100 إىل 10 من ترتاوح جبرعات حتدث الفريوسية العدوى معظم
 بعض يف امللوث احملار استهالك نتيجة فريوسية أمراض لتفشى أمثلة يوضح (20.1) واجلدول

 .الدول

 غذية بالفيروساتمصادر تلوث األ 4.20

 احلصاد بعد وأ قبل دثحي أن ميكن لألغذية الفريوسي التلو ث
Pre - or Postharvest من ,الغذاء توزيع وأ تصنيع أو حصاد مراحل من مرحلة أي عند وأ 

 مدىو  هامليا جودة هي بالفريوسات الطازجة األغذية تلوث خطر على املؤثرة العوامل هما
 مع food-Handler hygiene املتعاملني ونظافة باحلقول Worker hygiene العاملني نظافة

 يف ا  رئيسي ا  ر ادو  تلْعب السي ئة الصحية واملمارسات اجملاري مبياه التلو ث نإف وهكذا ,األغذية
 .املعوية بالفريوسات غذيةاأل تلوث عملية
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 :غذيةاأل طريق عن املنتقلة لإلنسان املمرضة الفريوسيات أهم يلي فيما وسنستعرض

 الدول بعضفي  الملوث المحار استهالك نتيجة فيروسية أمراض لتفشى أمثلة(: 20.1) جدول
 المسؤول سالفيرو  عدد الحاالت الدولة السنة

 NoV 2150 أسرتاليا 1978
 NoV 424 بريطانيا 1981-1980

 NoV 472 أمريكا 1982
 HAV 322 ماليزيا 1983
 NoV 813 أمريكا 1986
 HAV 292,301 الصني 1988
 HAV 183 إسبانيا 1999

 NoV 348 أمريكا 2000 -96
 HAV 83,000 أمريكا سنويا

HAV: hepatitis A virus NoV: Norovirus  
 GOYAL (2006) عن :المصدر

  Hepatovirusالكبد  التهاب فيروسات 5.20

 :ومنها خلالياه الضرر وتسبب الكبد تصيب فريوسات وهي 

 A Hepatitis Virusالوبائي  الكبد التهاب فيروس 1.5.20

 واملياه األغذية تناول طريق عن ينتقل يفريوس لتهابأ هو يالوبائ الكبد التهاب
 غري احلاالت غلبأ يف ولكنه العدوى شديد مرض وهو. الكبد ويصيب سبالفريو  امللوثة
 سنويا   إنسان مليون 4.1 يقارب ما املعوي ة الفريوسات من وهو الفريوسهذا  يصيب ,مميت
 والفقرية الكبرية السكانية التجمعات ويف األطفال بني العدوى وتكثر العامل مستوى على

 .الفريوس فيها ينتشر بلدان إىل السفر وأثناء

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8E%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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  التفش ي حاالت من عدد ناكه
 
 أمساك تناول نتيجة سالفريو  هبذا عدوىال م نْ  وث قةامل

 عندما  من نوعهاألكرب هو تفشي الصني يف دثح 1988 عام يف. بالفريوس ملوثة صدفي ة
 مبياه ملوث Clams الصدفيات من نوع استهالك بعد تقريبا شخص 300,000 أ صيب
 إسبانياو  إيطاليا يف ا  عئشا زال ما سالفريو  هبذا الصدفي ة األمساك لو ثت .جزئيا   مطبوخو  اجملاري

 والفلفل واخلس توتوال الفراولة مثل واخلضار فواكهال تلو ث. األخرى األوروبية والبلدان
 نظافة لعدم نتيجة أو ملوثة ري مياه الستخدام نتيجة شائعا   اأيض يعترب وغريها األخضر
 األمساك تناول أو ملوثة مياه من الثلج أو ملوثة مياه شرب ,املنتجات هذه مع املتعاملني

 صابةلإل مهمة وسائل كلها (جيدا   تغسل مل اليت) والفواكه واخلضراوات النيئة البحرية
 نسبةب 1989و 1983 بني سالفريو  هبذا اإلصابة نسبة ازدادت املت حدة   الواليات يف. بالعدوى

 شخص 600 أصيب عندما 2003 عام حدث املتحدة الواليات يف األكرب التفشي, 58%
 أخضر بصل تناول نتيجة وفاة حاالت 3 حدوث مع A يالوبائ الكبد التهاب سبفريو 

 .املطاعم أحد يف ملوث

 مدة الحضانة وأعراض المرض 1.1.5.20

 األشخاص براز يف وخيرج الكبد يف سالفريو  ويتضاعف يوما   28 تقريبا   احلضانة ومدة
 من وأ Fecal-oral route املسار الربازي الفموي طريق عن عادة العدوى وتنتشر املصابني
 به مصاب شخص من الفريوس هبذا امللوثة واملياه األغذية طريق عن شخص إىل شخص

 مثل نيئة تؤكل اليت األطعمة كبعض املطهي غري الطعام تناول طريق عن العدوى تنتقل كما

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1
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 مباء الغسل بعد أو تقشري بدون تؤكل اليت الفواكهو  واخلضار والسلطات Shellfish احملار
 الكبد التهابفريوس  يصيب   .بالفريوس املصابني املطاعم عمال من تلوثه بعد أو ملوث
 ويسب ب Hepatocytesو الدقيقة معاءلأل Epithelial cells الطالئية اخلاليا HAV يالوبائ

 معاءلأل ومنها الصفراء   قناة   ىلإ الكبد من الفريوس ومير. الكبد   والتهاب الكبد   إنزميات   ارتفاع
 األعراض تلك بدايتها يف تشابه( A) يالوبائ الكبدي االلتهاب وأعراض. الرباز مع وخيرج

 والريقان والقيء إعياء أو عام وضعف سهالاإلو ( وقشعريرة محى) نفلونزااأل يف املالحظة
 مياتبك املصاب براز يف سالفريو  ويفرز. وصداع Jaundice( العني وبياض اجللد اصفرار)

 تصل مدة ىلإ احلضانة مدة من أسبوعني آخر من ابتداء  ( جرام/ جزيء 106 من كثرأ) كبرية
 Freon الفريون مثل وللمذيبات احلافظة املواد من نواعأ لعدة مقاوم سالفريو  .سابيعأ 5 ىلإ

 ويستحسن اجلسم جفاف بتجنب االلتهاب مرضى ينصح ,Chloroform والكلوروفورم
 مع الفواكه وعصري والشوربة( باملاء جيدا غسلها بعد) الطازجة والفاكهة السوائل من اإلكثار

 الساخن باملاء األيدي بغسل برازه أو املريض مالمسة عند الوقائية االحتياطات أخذ
 منه التام الشفاء ولكن مزمن مرض إىل( A) يالوبائ الكبدي االلتهاب يتحول ال. والصابون

. واضحة أعراض بدون عادة تكون ةاإلصاب( سنوات 6 من أقل) األطفال وعند بطئ يكون
 ميكنو  ,أشهر 6 يستغرق التام والشفاء تقريبا   شهر ملدة األعراض تستمر للبالغني بالنسبة
 ةمحاي توفر واليت .Immune globulin املناعية املستضدات بواسطة بالفريوس اإلصابة جتنب
 ملدة تستمر محاية يوفر يالذ التطعيم أو الواقي اللقاح بواسطة وأ أشهر 5-3 من ملدة قصرية

 .تقريبا   سنوات 4

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1
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/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%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%82%D9%8A%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
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 E الوبائي الكبد التهاب فيروس 2.5.20

 هذا وينتقل ,املياه بتلوث املرتبطة الوبائية األمراض من تعترب سالفريو  هبذا العدوى
 التهاب سالفريو  ويسبب ,امللوثة هوامليا األغذية بواسطة الفم طريق عن اإلنسان إىل الفريوس

 الفريوس أن حيثو . الالتينية مريكاأو  سياآ يف خاصة ومستوطن العامل يف وشائع خطري يكبد
 مبياه امللوثة الشرب مياه العدوى سبب يكون فعادة الرباز طريق عن املصاب جسم من خيرج

 يسببو  ,التعرض من يوما   60 ىلإ 22 بني لفريوسا حضانة فرتة ترتاوح. الصحي الصرف
 يف آالمو  محىو  غثيانو  ءقي عراضاأل همأ ومن .تلقائيا   يزول حادا   كبديا   التهابا( E) الفريوس

 صلتو  ةقليل الوفيات نسبة موما  وع .العام   والضعف بولال لون دكانة أيضا واملفاصل البطن
 .احلوامل النساء من املصابني بني %30 – 17 من تصل قد ولكنها %1 من قلأ ىلإ

 Viral gastroenteritisلفيروسات المعوية ا 6.20

 املتنوعة اجملموعة هذه وتنتقل واألمعاء املعدة يف التهابا تسبب اليت الفريوسات يوه
 تناول طريق عن غالبا   ذلك ويكون( Fecal-oral route( )الفموي) الشفهي الربازي ساربامل

 .امللوثني واملاء الغذاء

 Norovirus النوروفيروس  1.6.20

 يالنوو  احلامض وذ On enveloped مغلفة الغري الفريوسات من يعترب النورو سو فري 
RNA  كما باحلموضة وال بالبسرتة سالفريو  ثرأيت ال ,(1.20)شكل  السلسلة أحادي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://www.cdc.gov/ncidod/dvrd/revb/gastro/norovirus.htm
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 للقضاء (لرت/مميللجرا 10) الكلور من عايل تركيز وحيتاج والتجفيف والتجميد التربيد يتحمل
 تسمى جملموعة يينتم كان سالفريو  ,نسانلإل حادة معوية اضطرابات ويسبب ,عليه

 هذا نأ Goyal( 2006) ذكرو  Norwalk like viruse بالنوروالك الشبيهة الفريوسات
 يف املعوي االلتهاب تفش ي بعد( 1972) عام Kapikian قبل نم   مرة ولأل كتشف  أ سالفريو 
 يعترب مريكيةاأل املتحدة الواليات يفو . أوهايو بوالية Norwalk نوروالك مبدينة املدارس أحد

 تقدرو  gastroenteritis املعوي لاللتهاب الرئيسية األسباب من Norovirus النوروفريس
 ومعظم .السنة يف حالة مليون 23 حبوايل الفريوس ذاهب بالعدوى املسجلة احلاالت أعداد

 اخلبيز منتجاتو  الشطائرو  السلطات مثل املربدة األغذية تناول بسبب ونكت العدوى حاالت
 العدوى مصادر همأ من تعترب سبالفريو  امللوثة هامليا. لألغذية املتداولني وأ العاملني من امللوثة

 املعوي االلتهاب تفش ي حاالت لبيةاغ 2000و 1995 عامي بني ما .يضاأ سالفريو  هبذا
 م نْ  % 85 من أكثر عن مسؤول أنه وجد حيثفريوس  النورو إىل تبسن أوروبا يف الفريوسية  
 يالفم املسار الطريق عن سو الفري  ينتقلو  ,بكترييةال غري الغذائية العدوى تفش ي حاالت
 عن ينتقل وال املصاب براز يف املفرز سبالفريو  امللوثة هامليا وأ األغذية تناول بواسطة يالشرج
 100 ىلإ 10 من Infectious dose املعدية اجلرعة ترتاوح العدوى إلحداث ,اهلواء طريق

 هلذا احلضانة مدة ,املعدية والساللة العائل حساسية على ذلك يعتمدو  سالفريو  من جزيء
 من ساعة 12 بعد األعراض تظهر نأ ميكن ولكن ساعة 48 و 24 بني ما ة  عاد سالفريو 

 البطن يف واضطرابات ءوقي يدمو  غري يمائ إسهال هيئة على تكون واألعراض ,التعرض
 اجلفاف يه العدوى ههذ عواقب خطرأ منو  خفيفة حبمى مصحوبة األعراض تكون حيانا  أ

http://www.cdc.gov/ncidod/dvrd/revb/gastro/norovirus.htm
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Dehydration 72 إىل 24 خالل يف األعراض تنتهىو . واملسنني األطفال بني ما خاصة 
 ظهور ىلإ احلضانة بداية من املصاب براز يف فرازهاإ يتم سالفريو  من كبرية أعداد. ساعة

 هي سبالفريو  اإلصابة أسباب أهم ,العدوى انتهاء بعد أسبوعني ملدة ستمر  تو  عراضاأل
 االشرتاطات يتبعون ال الذين لألغذية واملتداولني ربازبال امللوث املاء أ و الغذاء استهالك
 .السليمة الصحية

 
 اإللكتروني المجهر تحت يظهر كما( Norovirus) النورو سو فير  (1.20) شكل

 GOYAL l (2006): المصدر
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  Rotavirusesفيروسات الروتا 7.20

املعوي يف  وااللتهاب احلادإلسهال ل سباب الرئيسيةمن األ االروتفريوس يعترب 
 يوله حامض نوو  Nonenvelopedوهو من الفريوسات املعوية غري املغلفة الرضع. األطفال و 
 سالفريو ينتقل  (2.20)شكل  ,RNA Double strandedالسلسلة  يالثنائ RNAمن النوع 

مدة احلضانة ترتاوح و و املياه امللوثة أبواسطة تناول األغذية  يالشرج يعن الطريق املسار الفم
عاء عادة  تكون املعدة واألم واضطرابات يف التهابات سالفريو يسبب  ,من يوم إىل يومني

كثر حساسية خاصة من األطفال الذين يعتربون األ البطن يف وآالم يف ىومح ءبقيمصحوبة 
جفاف عند األطفال  سالفريو ن يسبب أميكن  ,ىل سنتنيإشهر أ 6بني  عمار مافئة األ

 سالفريو يفرز  ,العامل سهال احلاد لألطفال الرضع يفنه مسؤول عن حاالت اإلأالرضع كما 
كثر من نصف مليون حالة وفاة  أ سالفريو ويسبب هذا  أيام, 7إىل  5مع براز املصاب ملدة 

 130 الدول النامية ومسؤول عن حوايل يفسنوات  5كل عام ما بني األطفال األقل من 
الروتا فريوس مريكية وحدها الواليات املتحدة األ ويف ,مليون حالة عدوى عرب العامل سنويا  

حالة وفاة سنويا . يسبب  100كثر من أمليون حالة عدوى سنويا  و  4 مسؤول عن حوايل
براز  يف سالفريو يفرز و  اقتصادية,ىل خسائر إ ييضا مما يؤدأعدوى للحيوانات  سالفريو 

و من األشخاص أاملصاب وينتقل عن طريق تناول األغذية واملياه امللوثة برباز املصاب 
 املصابني الذين يتعاملون مع األغذية.

http://www.cdc.gov/ncidod/dvrd/revb/gastro/rotavirus.htm
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 اإللكتروني المجهر تحت يظهر كما( Rotavirus) الروتافيروس  (20.2) شكل

 GOYAL (2006): المصدر

 Poliovirus األطفالشلل فيروس  8.20

( أحادي Ribonucleic acid) RNAمن النوع  يحامض نوو  ذوفريوس وهو 
 هايو املأالنادرة هو احلليب اخلام امللوث  انتقالهاحد وسائل و  غري مغلففريوس السلسلة وهو 

شلل األطفال مقاوم للحموضة لكنه فريوس . Poliomyelitisامللوثة ويسبب شلل األطفال 
فيسهل نقل  للطفل وخيرج مع الرباز ياجلهاز اهلضم يف سالفريو ميوت بالبسرتة. ويتضاعف 

 بالرباز. ةامللوث يداياألو أالعدوى لآلخرين عن طريق الذباب 
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 هالعدوى بالفيروسات المنتقلة عن طريق األغذية والمياالتحكم في  9.20

 :ييل ما تباعا جيب بالفريوسات العدوى ملنع

 وتطبيق بإتباع نسانلإل املمرضة الفريوسات من خايل يصح غذاء إنتاج على التأكيد أ.
 مثل الفريوسات بعض نأ حيث والتداول عوالتصني اإلنتاج عمليات ثناءأ الصحية الشروط
 ىلإ تصل اليت احلرارة وتقاوم التجميد مثل مناسبة الغري البيئية الظروف تقاوم النوروفريوس 

 تركيز يقاوم سالفريو  هذا أن كما ,بالبخار املعامل احملار يف سالفريو  وجد حيث °م60
 .املليونيف  يءجز  10 ىلإ يصل يالذ Chlorine الكلور

 القضاء لضمان مناسبة حرارة درجات عند غذيةلأل اجليد الطهو على التأكيد ضرورة ب.
 أن ضرورة على املتحدة اململكة يف الدراسات بعض أوصت حيث الفريوسات هذه على
 على القضاء لضمان °م 90 إىل 85 من البحرية لألصداف الداخلية احلرارة درجة تصل

 A. يالوبائ الكبد التهاب سو فري 

 .املليونيف  جزئ 5000 ىلإ 1000 من تركيز عند الكلور باستخدام األسطح تطهري .ج

 مالمسة بعدو  املربدة خاصة األغذية تداول قبل والصابون باملاء جيدا   ييداأل غسل .د
 .النيئة واألمساك ومحالل

 .املختصة اجلهات قبل من ياآلدم واالستخدام للشرب والصاحلة النقية هامليا توفري .ه
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 ملنع الشوارع يف يالصح الصرف هميا طفح ومنع يالصح الصرف تطبيق على احلرص .و
 .الفريوسية األمراض انتشار

 .الذبائح وأ والفاكهة اخلضروات غسل يف راكدةال هياامل استخدام عدم ز.

 سو فري و  األطفال شلل سو فري  مثل الفريوسات ههذ من للوقاية vaccine الطعوم تقدمي .ح
 .E وأ A يالوبائ الكبد التهاب سو وفري  النورو سو فري و  الروتا

باسكال  ميجا 300على من أ Hydrostatic pressureضغط هيدروستاتيكي  استخدام .ط
 .األغذية للقضاء عليها يف

. Bacteriophagesهناك فريوسات تصيب البكترييا يطلق عليها ملتهمات البكترييا 
( بالبكتريوفاج تعترب من أهم L. lactisو S.thermophilusإصابة البادئات )مثل: بكترييا 

 يالفريوسات بكترييا البادئ وتقض هصناعة األغذية املتخمرة حيث هتاجم هذ املشاكل يف
وتعترب بكترييا بادئ محض  ,يءعليها وتكون النتيجة عدم إنتاج محوضة وإعطاء منتج رد

 ,بالبكتريوفاج كثر البادئات حساسية وقابلية لإلصابةأالالكتيك الكروية والعصوية من 
 تنمية البادئ حتت ظروف معقمةمثل عدة إجراءات  اختاذاملشكلة جيب  هولتجنب هذ

إجراء معاملة حرارية للحليب تكون كافية للقضاء على الفريوسات البكتريية وتطوير و 
 ;KOOPMANS, 2002; RAY, 2004; GOYAL, 2006) سالالت مقاومة للبكتريوفاج

ADAMS & MOSS, 2008). 



 الفصل الواحد والعشرون

 األغذية يالدقيقة ف حياءاألالسيطرة على 

 Control of Microbial Growth 



465 

 مقدمة 1.21

 األمراض تسبب هناأ كما األغذية وختريب إفساد يف الدقيقة األحياء تتسبب
 الصحة على هائلة وخماطر كبرية اقتصادية خسائر إىل يتؤد وبذلك, واحليوان نسانلإل

 التلوث منع أو العدوى انتقال ملنع الدقيقة األحياء على السيطرة املهم من جعل وهذا ,العامة
 هتمأ ولقد ,الدقيقة األحياء إزالة وأ قتل وأ منو منع بالسيطرة ويقصد. الغذائي الفساد ملنع أو
 .الفساد مسببات على السيطرة وكيفية األغذية وفساد تلف مبشكلة القدم منذ نساناإل

 حفظ يف بدائية وسائل الصينيون وكذلك والرومان واملصريون بابليونال استخدم
 قام( 1810) عشر التاسع القرن مطلع ويف ,والتخمري والتدخني والتمليح كالتجفيف األغذية

 يف ووضعها عالية حرارة درجات حتت طبخها بعد األغذية حبفظ يالفرنس نيكوالس الربت
 حماولة أول ههذ تعترب وبذلك ياخلارج احمليط عن عزلمب حمكماا  قفلا  وقفلها معدنية واينأ

 سساأل باستري وضع عشر التاسع القرن من الثاين النصف وخلل ,بالتعليب األغذية حلفظ
 احلليب بسرتة بتكرأ من وهو العالية احلرارة درجات استخدام بواسطة األغذية حلفظ العلمية

 حديثة طرق اآلن ستخدموت   ,فسادها تسبب اليت الدقيقة حياءاأل صشخ   نأ بعد اجلعةو 
 حفظ باإلمكان صبحأو  األغذيةيف  املرغوبة غري الدقيقة حياءاأل على للسيطرة تطوراا  وأكثر

 على السيطرة طرق أهم استعراض التالية الفصول يف وسيتم ,طويلة وملدة بنجاح األغذية
 امليكروبات وصول منع وهي السيطرة طرق أحد تناول سيتم الفصل هذا يف أما ,امليكروبات

 .غذيةلأل
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 )التنظيف والتطهير الصحي( وصول الميكروبات لألغذية التحكم عن طريق منع 2.21

Control of Access (Cleaning and Sanitation) 
ن هناك إف ومع ذلكتقريباا  معقمةتعترب  األنسجة الداخلية للنباتات واحليوانات

األمراض إحداث رة على التسبب يف فساد األغذية و العديد من أنواع الكائنات الدقيقة قاد
ومن املستحيل منع  ,عن طريق الوصول لألغذية من مصادر خمتلفةلإلنسان املنقولة بالغذاء 

يف فإنه من املمكن التحكم  ومع ذلك ألغذية من هذه املصادرلالدقيقة  حياءوصول األ
هو هذا  ,املخاطر الصحية النامجة عنهامليكرويب و  سادوبالتايل التقليل من الف غذاءلوصوهلا ل
 حتقيقه من خلل التعقيم.والذي ميكن جهزة الرقابية ومصنعي األغذية األهدف 

واخر أالغذاء وطرق اإلنتاج خلل  استهلكإن النتائج املرتتبة على التغريات يف 
مراض وبداية القرن العشرين وفهم األساس العلمي لفساد األغذية واأل التاسع عشر القرن

 .نتاج أغذية صحيةإاملنقولة عن طريق األغذية قد يكون هلا دور يف تعزيز 

ولكن مع التنظيف  ىل الغذاء من مصادر خمتلفةإن تصل أالدقيقة ميكن حياء األ
ذا وجدت إو ألغذية لقلل نسبة وصوهلا تخلل التعامل مع األغذية  والتطهري الصحي اجليد

بشكل أكثر فعالية على الغذاء عاجلتها واحلفاظ من امليكروبات ميكن م ةنسبة منخفض
وي على نسبه عالية من ت حتيتاألغذية البعكس  وسلمة األغذية االستقرارلضمان 

من عمليات التصنيع أصبح التطهري الصحي اجليد جزءا ال يتجزأ  امليكروبات. وهكذا
 الغذائي.
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خلام واملنتجات بشكل يف مصانع األغذية يتم التعامل مع أنواع كثرية من املواد ا
بعض  ,الكميات الكبرية هالتصنيع القادرة على التعامل مع هذقنية سريع وهذا بسبب توافر ت

وحتتاج طرق خاصة للتنظيف  األجهزة اليت تتعامل مع األغذية معقدة للغاية وتعمل آلياا 
ء الدقيقة وزيادة على الرغم من املعرفة اجليدة آلليات تلوث األغذية باألحياو  ,الفعال والتطهري

ن حجم األغذية الفاسدة وحدوث األمراض املنقولة بالغذاء ال أوسائل وطرق جتنب ذلك إال 
وهذا يشري إىل احلاجة إىل أساليب أكثر فعالية للتحكم يف وصول امليكروبات إىل  يزال مرتفعاا 

 األغذية من خلل التطهري الصحي الفعال واجليد.

 Sanitationر أهداف عمليات التطهي 1.2.21

حياء الدقيقة إىل الغذاء اهلدف الرئيسي من التطهري الصحي هو احلد من وصول األ
وألن املصادر امليكروبية ومستوى التعامل  ,من مصادر خمتلفة يف مجيع مراحل إنتاج الغذاء

غذية تلوث األ أساليب نإحيواين ف وأن كان من أصل نبايت إالغذاء  باختلفمعها خيتلف 
التطهري الصحي السليم يساعد يف تقليل احلمل امليكرويب  ,اء الدقيقة ختتلفباألحي

ن احلمل امليكرويب املنخفض يف أمثال على ذلك هو  ,للمستويات املطلوبة لألغذية املصنعة
احلليب اخلام املنتج من خلل تطبيق االشرتاطات الصحية السليمة جيعل من السهل 

أيضا التعامل والتداول  ,رت الذي يليب املعايري امليكروبيةنتاج احلليب املبسإ يف استخدامه
التطهري السليم  وأخرياا  ,والتخزين السليم للغذاء يساعد على إنتاج أغذية هلا صلحية طويلة

 .مراض املنقولة عن طريق األغذيةاألتفشي يساعد على احلد من 
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 غذيةلمؤثرة في السيطرة على وصول الميكروبات لألالعوامل ا 2.2.21

 تصنيع بيئة نظافة على احلرص جيب ألغذيةل الدقيقة حياءاأل وصول من لحدل
 جودة ذات لغذاءل املضافة املواد تكون أن جيب وكذلك لألغذية امللمسة األسطحو  الغذاء

 الصدد هذا يف مراعاهتا جيب عوامل عدة هناك هدافاأل هذه لتحقيق ,عالية ميكروبيولوجية
 :رباختصا مناقشتها وسيتم

 غذيةاأل مصنع تصميم. أ

 جيب تكاملوامل الفعال الصحي التطهري برنامج األغذية مصنع تصميم من األوىل املرحلة يف
 يشمل وهذا ,لألغذية امللوثة يكروباتامل ضد احلماية من قدر أقصى توفري أجل من يطبق أن

 جيب يةرضاأل لتصميم احملددة االعتبارات بعض وهناك ,املصنع خارجو  داخل من كل
  املواد استخدام كذلك مراعاهتا

 
 وهتوية ضاءةإ هناك تكون أن ومراعاة البناء يف هبا صرحامل

 تشغيللل كافية مساحة وجود أيضا ةصنعامل واداملو  اخلام املواد نتاجإ أماكن بني والفصل كافية
 هامن التخلص ونظام الصحي والصرف املياه مداداتإل جيد نظام كذلك ,السباكةو  واحلركة

مواصفات لكثري من  متخصصة يف وضع تنظيميةوهناك هيئات  ,عاجلة النفاياتمل مرافقو 
 .إلنشاء مصانع األغذيةليها عند مرحلة التخطيط إهذه املتطلبات ميكن الرجوع 
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 المستخدمة في تصنيع األغذيةوالمحاليل المياه ب. جودة 

احلرارية يف بعض ملة املعا أيضا بعد املياه كعنصر يف كثري من األغذية ويستخدم استخداميتم 
جيب أن األغذية جاهزة لألكل  تذه املياه وخاصة إذا كانهلامليكروبيولوجية اجلودة املنتجات. 

 مياه يف احلال هو كما) فقط األمراض مسببات ل ينبغي أن تكون خالية منتكون عالية ف
 املفسدة البكترييا أعداد يف( منها خاليه تكن مل إن) منخفضة تكون أن أيضا ولكن( الشرب

 .املربدة األغذية ةصلحي مدة من يزيد مما للربودة احملبة Pseudomonas أنواع مثل غذيةلأل
 نضمن حىت امليكروبات من خايل يكون أن جيب املغلفة غري غذيةاأل لتربيد ستخدمامل الثلج
 املياه كذلك ,غذيةلأل فسدةامل والبكترييا لألمراض املسببة اتامليكروبب الغذاء تلوث عدم

 كونت أن ميكن التصنيع من النهائية املرحلة يف الدجاج مثل املنتجات لتربيد املستخدمة
 املعوية ياري للبكت حامل واحد طائر من Cross-contamination اخللطي للتلوث مصدراا 
 ريش ةزالإل ستخدمامل الدافئ للماء ميكن وباملثل ,الطيور من كبري عدد يلوث قد املمرضة
 اليت امللحية احملاليل thermoduric للحرارة املقاومة للبكترييا مصدراا  يكون أن الدجاج

 ولذلك امليكرويب للتلوث مصدراا  تكون أن ميكن غذيةاأل أنواع بعض تصنيع يف تستخدم
 .طازجة واستخدامها يومياا  أعدادها جيب

 الهواء جودة .ج

 تتطلب رذاذبال الدهن من اخلايل احلليب يفجتف مثل لألغذية التصنيعية العمليات بعض
 أن من الرغم علىو  ,الغذاء مع املباشر االتصال حيز يدخل الذي اهلواء من كبري حجم
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 اهلواء يف الغبار ذرات يف املوجودة الدقيقة حياءاأل مجيع يقتل ال ذلك نأ الإ يسخن اهلواء
 لهواءل منافذ تركيب جيب ولذلك. لألغذية امليكرويب للتلوث مصدراا  تكون أن ميكن وبالتايل
 من للحد مهم اهلواء ترشيح وكذلك الغبار من قدر أقل مع جاف هواء على حلصولا تضمن
 .املصدر هذا من امليكرويب التلوث

 العاملين تدريب. د

 الصحي التطهري أمهية املصنع يف العاملني لتعليم نشط برنامج املصنع إلدارة يكون أن ينبغي
 فقط علمي   ال أن جيب الربنامج ,واستقرارها املنتجات سلمة لضمان صيةالشخ والنظافة

. الربنامج تنفيذ مراقبة أيضا ولكن الشخصية والنظافة اجليد الصحي التطهري حتقيق كيفية
 املنتجات مع التعامل عند متاماا  معزولني يكونوا أن جيب بعدوى صابنيامل وأ املرضى لعمالا

 .فعال بشكل ربنامجال هذا جناحإل للعمال احلوافز من نوع هناك نيكو  نأ جيب كما الغذائية

 المعدات. ه

 تصنيع معدات تصميم خلل االعتبار يف وضعه ينبغي يذالو  ميكروبيولوجي معيار أهم
 املعدات احتواء عدم مبراعاة هذا حتقيق وميكن ,امليكرويب التلوث من الغذاء محاية هو األغذية

 اليت أو وتنمو الدقيقة حياءاأل تستوطن حيث dead spots مليتةا باملواقع يسمى ما على
 والشفرات اللحوم مفرمة مثل املعدات ,بسهولة تنظيفها يصعب ماكنأ يف تكون أن ميكن

 بالتايل تكون فعال حنو على تنظيفها يتم ال واليت ةناقلال نظمةاأل من أخرى أنواع عدةو 
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 اليت للمنتجات بالنسبة خاص بشكل مهم اهذ ,املنتجات من كبري لعدد للتلوث مصدراا 
 .التعليب وقبل احلرارية ملةاملعا بعد املعدات أسطح مع مباشر بشكل تتعامل

 تنظيف المعدات واألدوات المستخدمة في إنتاج األغذية 3.2.21

معدات ومن يط احمليستخدم التنظيف إلزالة األوساخ والبقايا املرئية وغري املرئية من 
ولكن كيميائياا خر آل اءنوع غذ نتلف بشكل كبري مختطبيعة األوساخ  ,ةاألغذيتصنيع 

املاء يزيد من كفاءة  استخدام ,تتكون من الدهون والربوتينات والكربوهيدرات وبعض املعادن
هناك  وباإلضافة إىل ذلك ,مع املاء طهراتستخدم مواد التنظيف الكيميائية أو املتو  التنظيف

 استخدامهايتم  turbulent flowق القوى للسائل تدفالأو  احلكخرى مثل الرش أطرق 
 طبقاا للحاجة.أنواع املنظفات  اختيارويتم  ,لتحسني التنظيف

مثل كفاءة  خصائص عتمد على عدةتمن السطوح  األوساخ فعالية املنظفات إلزالة
باإلضافة ذوبانية الربوتينات وذوبان أو تعليق الكربوهيدرات واملعادن. و و  الدهون استحلب

أن شطف و بال بسهولةزال توأن  ةآمنوأن تكون  تآكلال تسبب  جيب أن إىل ذلك املنظفات
 .املنظفات الكيميائية األخرى متجانسة معتكون 

 مصنعة تكون األغذية تصنيع معدات لتنظيف استخدامها يكثر اليت املنظفات
 nonionic شحنة ملحت ال أو cationic موجبة أو anionic سالبة شحنة حتمل أن وميكن

 تشمل يونيةاأل املنظفات على أمثلة ,كبري بشكل األيونية تستخدم املنظفات هذه بني ومن
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sodium lauryl sulfate البنزين سلفونات وخمتلف الصوديوم لوريل كربيتات  
 كلو  alkyl sulfonatesاأللكايل  وسلفونات وألكايل alkyl benzene sulfonates و

 أو للماء حمب وجزء( القطيب غري) للماء حمب غري أو للدهون حمب جزء على حيتوي جزيء
 إىل ترجع األسطح من األوساخ إزالة على detergent املنظف قدرة, (قطيب) للدهون كارهه
 التنظيف مواد تقوم حيث التنظيف مادة يف hydrophobic segment للماء الكارهة اجلزء

 اليت املنتجات على عتمدت التنظيف مرات عدد ,األسطح على املوجودة الدهنية املواد ذابةإب
 إما يتم املعدات تنظيف ,ةاجليد الصحية باالشرتاطات دارةإلا التزام مدىو  تصنيعها جيري
Cleaning-In-Place (CIP )املكان  التنظيف يف نظام طريق عن أو املعدات تفكيك بعد

 الطريقة ههذ كفاءة بسببو  عمرتف ضغط عند تنظيفال حملول النظام هذا يف يستخدمو 
 دار ي   عندما حتضر نأ جيب املنظفات حماليل. شيوعاا  األكثر أصبحت تكلفتها اخنفاضو 

 تنمو نأ الدقيقة ألحياءا لبعض ميكن ألنه( ساعة 48 تتجاوز أال األقل على) استخدامها
 .فيها

  األغذيةتصنيع معدات طهير ت 4.2.21

Sanitation of Food-Processing Equipment 

وساخ على األسطح ال ميكنه إزالة بعض األحياء الدقيقة مع األالفعاملنظف 
لتحقيق  ,ألمراضل املسببةميكروبات لامللمسة لألغذية ولكن ال ميكن ضمان إزالة كاملة ل

 قتللاملستخدمة  الطريقة ,تطهري األسطح امللمسة لألغذية بعد التنظيف بهذا اهلدف جي
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 عليتها يففاك  ضد امليكروبات املمرضة الهع  ن تكون فأب سببة لألمراض جياملحياء الدقيقة األ
وتستخدم العديد من الطرق الفيزيائية والكيميائية لتطهري معدات  امليكرويب.خفض احلمل 

األغذية تشمل املياه تصنيع الفيزيائية املستخدمة يف تطهري معدات الوسائل  ,األغذيةتصنيع 
لتعقيم خرية ستخدم األت  و  الساخن واألشعة فوق البنفسجية الساخنة والبخار واهلواء

على و واجلراثيم  والفريوساتاخلضرية يستخدم املاء الساخن والبخار لتدمري اخلليا . و األسطح
 بشكل حمدود. انا )خاصة البخار( تستخدمما وقلة تكلفتهمالرغم من كفاءهت

 الفيزيائية الوسائل من ثرأك تستخدم Chemical sanitizersالكيميائية  املطهرات
 تصنيع مصانع يف للستخدام هايعل املوافقة متت طهراتامل من جمموعات عدة هناك ,للتطهري
 بعض ,للميكروبات املضادة كفاءهتا يف كبرياا  اختلفاا  الكيميائية املطهرات ختتلفو  ,األغذية

 الذي للغرض فعاله ونتك الكيميائية املطهرات اختيار يف املستخدمة املرغوبة اخلصائص من
 وسهلة األغذية جودة على تأثري هلا وليس كلآللت مسببة غريو  سامة غري ,أجلة من تستخدم

 .مكلفة وغري ثباتية ذات تكون نأو  شطفبال زالةاإل سهلةو  االستخدام

 التعرض مدة هي الكيميائية املطهرات كفاءة على تؤثر هامة عوامل عدة هناك
 ارتباط مدىو  امليكرويب واحلملواألس اهليدروجيين  املستخدم والرتكيز احلرارة درجةو 

 مزاياو  امليكروبات على للمطهرات اداملض الـتأثري ميكانيكية ,املياه وعسر بالسطح امليكروبات
 بعضو  ,باختصار ناقشت سوف األغذية جتهيز يف املستخدمة طهراتامل بعض عيوبو 

 ميكنو  الوقت نفس يف ومطهرات كمنظفات تعملل صممت الكيميائية املطهرات
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 مطهرات استخدام مث وساخاأل إلزالة املنظفات استخدام من بدالا  واحد كمنتج استخدامها
 .الدقيقة حياءاأل على قضاءلل

 Chlorine-Based Sanitizers الكلور باستخدامالتعقيم  1.4.2.21

 لوريتاتهيبوك السائل, الكلور هي كمطهرات املستخدمة الكلور مركبات من بعض
hypochlorites الكلورامني ومركبات chloramines أكسيد وثاين عضويةال الغري أو عضويةال 

 اخلمائرو  للبكترييا اخلضرية اخلليا ضد فعالة الكلور مركبات, Chlorine dioxideالكلور
 من الكلور ملركبات حساسية أكثر Clostridial جراثيم ,والفريوسات راثيمواجل الفطرياتو 

 .Bacilli ثيمجرا

 على القدرة له الكلور نأ إىل ويرجع لميكروباتل كمضادات الكلور مركبات ثريأت
 والربوتينات نزمياتاأل من العديد تركيبة يف املوجودة  (SH)- الكربيت جمموعة كسدةأ

 النووية األمحاض مع وتفاعلت الربوتني ختليق تعطيلو  بالغشاء أضرار إحلاق إىل باإلضافة
 .األيض ملياتع ةوعرقل

 اهليبوكلوروز محض لتكون يرجع يبوكلوريتواهل السائل لكلورل القاتل ثريأالت

hypochlorous acid  (HOCL) مع ويتفاعل اخللية ىلإ يدخل أنه احملتمل من يالذ 
 أما فعالية أكثرو  احلامضي الوسط يف مستقر الكلور محض SH).)HOCL الكربيت جمموعة

 مما( هيبوكلوريت أيون) – OCl و اهليدروجني يونأ H+  إىل حلليت نهإف القلوي الوسط يف
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 .العضوية وادامل وجود يف فعالية أقل تااملركب ذهه أن كما للجراثيم كمبيد فعاليته من يقلل

 غاز منها ينبعث ,T الكلورامني مثل( العضوية غري أو العضوية) الكلورامينات
 ما حد إىل فعالة لكنها والفريوسات البكتريية ماجلراثي ضد نشاطاا  أقل نهاولك ببطء, الكلور

 أكثر هو chlorine dioxide الكلور أكسيد ثاين ,القلوي الوسط يف اخلضرية اخلليا ضد
 ضد سريع بشكل فعاله الكلور مركبات ,العضوية وادامل وجود ويف القلوي الوسط يف فعالية
 مستقرة غري فهي ذلك ومع اماالستخد ةوسهل تكلفة أقلو  الدقيقة حياءاأل أنواع مجيع

 املعادن تآكل يف تتسببو  (العضوية املواد وجودو  احلرارة درجات ارتفاع عند وخاصة)
 .العسر املاء يف نشاطاا  أقل وهي( الدهونو  كاللون) الغذائية املواد أكسدةو 

 Iodophoresايودوفور  2.4.2.21

املركبات النشطة و  يودالاجلمع فيها بني يتم هذه املركبات تسمى مولدات اليود و 
املركبات وبسبب  alkylphenoxypolyglycol مثل surface-active compoundsياا سطح

 وجبةامل البكترييا فعال ضد Iodophores ,للذوبان يف املاء نسبيا قابليا يصبح النشطة سطح
البكتريية جراثيم ( و Gram negativeسالبة جلرام )ال( و (Gram positiveلصبغة جرام 

ومحض  (I2)عنصر اليود إىل جلراثيم إبادة ا خاصيةترجع  الفريوسات والفطريات.و 
hypoiodousالذي يؤكسد جمموعة , SH- تعترب هذه و  ,الرئيسية نزمياتأليف الربوتينات وا

يف فعاليتها ال تفقد و  املرتفعةدرجات احلرارة و   acidicيف الوسط احلامضي أكثر فعالية  املواد
 ومع ذلك تقل فعاليتها يف املاء العسر. الكلوركما هو احلال مع   ضويةوجود املواد الع
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وسهلة  noncorrosiveمسببة للتآكل  سريعة التفاعل وغريوهذه املركبات 
يبوكلوريتات ضد اهلأقل فعالية من و  فأهنا مكلفة ومع ذلك ومستقرة هيجهغري م  و  االستخدام

وتتفاعل مع الغذائية  على نكهة املنتجات تؤثر نأالفريوسات وميكن اجلراثيم البكتريية و 
 النشا.

 Quaternary Ammonium Compounds مركبات األمونيوم الرباعية 3.4.2.21
ن آات يف مطهر و ( كاملنظفات QACsمركبات األمونيوم الرباعية ) استخداموميكن 

 مع هاليدات األلكيل الثلثيةعن طريق تفاعل األمينات  يتم تصنيعهاو  ,واحد
alkyl halides أو كلوريد البنزيل benzyl chloride ةاجملموعة املوجبة للمركب هي كاره 

 الرباعية األملونيومملركبات  ميكن ,(1.21)شكل  للماء موعة السالبة هي احملبةاجملللماء و 
(QACs) ياري ن تكون قاتلة للبكتأ bactericide استخدامهاتركيزات عالية عند  عند  

تستخدم تركيزات  احلالةهذه سطح املعدات ويف أ طبقة رقيقة علىن غري أهنا تكو  كمحلول
هذه املركبات  ,وليست قاتلة هلا bacteriostaticمنخفضة مما جيعلها مثبطة لنمو البكترييا 

البكتريية والفطريات راثيم من البكترييا سالبة اجلرام واجلاملوجبة جلرام أكثر فعالية ضد البكترييا 
وظيفة  واضطراب ى دنرتة الربوتني يف اخلليااملضادات امليكروبية علتعمل  ,والفريوسات

 ها.ئغشا
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 أخرى جماميعو  alkyl كايلاألل متثل R1, R2, R3, R4: حيث

 الرباعية األمونيوم مركبات (21.1) شكل

 Ray (2004)المصدر: 

 عندو  احلامضي الوسط يف الدقيقة األحياء ضد فعالية أكثر تكونهذه املركبات 
 منو  ,العسر املاء ويف العضوية املواد وجود يف افعاليته تقل ولكن املرتفعة احلرارة درجات

 مسببة غري كبري حد إىل مستقرة ألهنا كمطهرات تعمل هناأ الرباعية األمونيوم مركبات تمميزا
 منو  ,منظف تأثري هلا أن كما ياري البكت تثبيط على القدرة اوهل مهيجه غريو  ةسام غري للتآكل
 راثيماجلو  جلرام السالبة البكترييا ضد ثريأالت قليلةو  عالية تكلفة ذات هناأ املركبات هذه مساوئ

 األيونية االصطناعية املنظفات مع تتوافق ال أهنا كما والفريوسات
anionic synthetic detergents  طبقة تكون هناأل املعدات سطحأ من للشطف حتتاجو 

 تنمو أن ميكن .Pseudomonas spp مثل جلرام سالبةال تريياالبك أنواع بعض ,اعليه رقيقة
 .الرباعية األمونيوم مركبات من خمفف حملول يف

 H2O2 هيدروجينفوق أكسيد ال 4.4.2.21

 ,والفريوسات جلراثيماو  اخلضرية اخلليا وتقتل جداا  فعالة للجراثيم مبيدة مادة هوو 
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 وافقتU.S. Food and Drug Administration (FDA ) األمريكية واألدوية ألغذيةا إدارة
 غذيةاأل وتغليف التعبئة يف املستخدمة والعلب املعدات تعقيم يف استخدامه على

 إىل 30% تركيز باستخدام دقيقة 15 يف والعلب املعدات أسطح تعقيم ميكنو  ,واملشروبات
 160 ىلإ 150 من رارةاحل درجة رفع مت إذا املعاملة وقت تقليل يضاأ ميكن احمللول من 50 %
 كونيو  خبار شكل يف أيضا يدروجنياهل أكسيدفوق  استخدام ميكن ,(°م 7-71 65.6) °ف

 وادامل وجود يف تأثريه قلوي لألغذية امللمسة األسطح على الدقيقة األحياء قتل يف فعال
 .ةعضويال

 Control by Physical Removal باالستبعادالتحكم في الميكروبات  3.21

 من متكنت اليت الدقيقة األحياء يف التحكم خلهلا من ميكن خمتلفة ئلوسا هناك
 مناقشتها يتم خمتلفة بطرق ذلك حتقيق وميكن ,فيزيائياا  إزالتها منها واحدة الغذاء إىل الوصول

 ميكن ,حمدود تطبيق لديها ولكن السائلة األغذية يف منها بعض وتستخدم ,الفصل هذا يف
 الطرق من العديد باستخدام والسائلة الصلبة األغذية من يزيائياا ف الدقيقة األحياء إزالة

 من تقلل فإهنا وبذلك غذاءال نم اجزئيا  الدقيقة األحياء إزالة الطرق هلذه ميكنو  املختلفة
 الطرق أهم ومن ,فعالية أكثر لتصبح األخرى امليكروب مبيدات تساعدو  يكروباتامل مستوى
 :الفيزيائية
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 Centrifugation ركزيالطرد الم 1.3.21

 إلزالة املشروباتو  الفاكهة وعصائر احلليب مثل السائلة غذيةاأل بعض يف ويستخدم
 هذه (الغذاء جزيئاتو  البيضاء الدم وكرات كالغبار) فيها املرغوب الغري املعلقة اجلزيئات

 تحركت ةليثقال اجلسيمات ,عالية مركزي طرد قوة إىل غذاءال تعريض خلل من تكون العملية
 اجلراثيمو  الدقيقة األحياء إزالة يتمو  ,خفاأل سائلال ةكتل عن فصلها ويتم اخلارج إىل
 ثقل بسبب والفطريات واخلمائر البكتريية والسلسل الكتلو  الكبرية عصويةال بكتريياوال

 بعد ,الدقيقة األحياء من %90 حوايل إزالة ميكن عاليةال املركزي الطرد قوة حتتو  ,كتلتها
 للحرارة املقاومة الدقيقة األحياء من أقل عدد يكون سوف املركزي الطرد

thermoduric microorganisms (البكترييا جراثيم )تنجو نأ مكاهناإب ولكن األغذية يف 
 املنتجات يف امليكرويب احلمل من تزيد بذلكو ( احلليب بسرتة مثل) عتدلةامل احلرارة درجات يف

 .املبسرتة

 Filtration الترشيح 2.3.21

وعصائر  Soft drinks غذية السائلة مثل املشروبات الغازيةويستخدم يف بعض األ
 املتألق املظهر رغوب فيها وإعطاءهااملواملياه إلزالة املواد الصلبة واألحياء الدقيقة غري  الفاكهة

مثل عصائر  نكهات طبيعية وي علىتألغذية اليت حتالرتشيح أيضا مع ا استخداميتم  ,النقي
للحفاظ على  احلمضية( يف العصائر C حساسة للحرارة )مثل فيتامنيالفاكهة ومكونات 

 إنتاج يف ستخدم أيضا كخطوةتأن  وميكن لعملية الرتشيح ,تلك النكهات الطبيعية للمنتج
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العديد من هناك أفضل نكهة وأعلى مستوى من الفيتامينات.  للحفاظ علىالعصري املركز 
 يف كثري من عمليات الرتشيح تستخدم املرشحات اخلشنةة و املستخدمأنظمة الرتشيح 
coarse filters  الرتشيح الفائقذلك إجراء  كبرية ويتبعالكونات امليف البداية إلزالة 
Ultrafiltration,  فعالة يف إزالة اخلمائر والفطريات ومعظم اخلليا طرق الرتشيح الفائقو 

 0.7إىل  0.45عتمد على حجم مسام املرشح )وهذا ي من املنتجات السائلةراثيم البكتريية واجل

جتفيف  األغذية مثلتصنيع كما يستخدم الرتشيح باهلواء يف بعض عمليات  ,(يكروميرتم
يقوم احلليب كما  ستخدم لتجفيفاملإلزالة الغبار من اهلواء  spray dryingرذاذ بالاحلليب 

امليكروبات اليت ميكن أن لل من مستوى إزالة بعض األحياء الدقيقة مع الغبار وهذا يقب يضاأ
 .تلوث الغذاء من اهلواء

 Trimmingالتشذيب  3.3.21

( امليكرويب للتلوث أكرب فرصتها) ضررلل عرضة كثراأل هي واخلضروات الفواكه
 املستخدم ملفوفلل اخلارجية األوراق زالهإل الطريقة هذه تستخدم ولذلك عام بشكل والتلف

 احلد يف ساعدي وهذا الدقيقة باألحياء التلوث شديدة املناطق بتقليم امللفوف خملل إنتاج يف
 املرئية الفطرية النموات إلزالة أيضا التشذيب يستخدم. الرتبة من القادمة الدقيقة األحياء من

 ذلك ومع احلموضة املنخفضة املنتجات وبعض واخلبز املخمرة النقانقو  الصلب اجلنب على
 الغذائية املواد من السموم إزالة ضمان ميكن ال لسمومل املنتج نوعال من الفطريات كانت اذإ

 زوائدوال الرباز علمات إلزالة يضاأ بانتظام التشذيب ويستخدم ,التشذيب بواسطة املتبقية
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 .والطيور احليوانات ذبائح أسطح على امللوثة صغريةال املناطق أو واخلراجات عاديةال غري
 كاملة إزالة يضمن ال نهأ الإ امللوثة املناطق إزالة يف يساعد وباألسل هذا أن من الرغم علىو 
 بالرباز للتلوث البقر حلم ذبيحة تتعرض أن ميكن وهكذا ألمراضل املسببة الدقيقة ألحياءل

 التشذيب بواسطة امللوثة املناطق إزالة ,املعوية األمراض مسببات على ويتحي أن كنمي الذي
 إنتاج يف جداا  مهمه العملية احمليطة وهذه املناطق من مراضاأل مسببات إزالة إىل ؤديت ال
 .أماناا  أكثر غذيةأ

 Washing الغسل 4.3.21

 على يساعد مما) احلرارة درجة من للتقليل بانتظام واخلضروات الفواكه غسل يتم
 على أيضا يساعد الغسل ,الرتبة وإزالة( يكروباتامل ومنو للمنتج الغذائي التمثيل معدل تقليل
 الربازية املواد إزالة يف ستخدمي انه كما ,الرتبة من وخاصة املوجودة الدقيقة األحياء إزالة

 الشعر إلزالة الضأن وحلم البقر حلم مثل احليوانات حلوم تغسل ,البيض قشرة من واألوساخ
 الذبيحة تتعرض الرومي والديك الدجاج معاجلة خللو  ,الدقيقة األحياءو  الرتبة وجزيئات

 للماء الرومي والديك الدجاج يتعرض defeathering الريش زالةإ وخلل ,مرات عدة ءلمال
 هذه أن من الرغم وعلى. البارد باملاء تربد وأخرياا  بالرذاذ غسلالو  معاءاأل إزالة مث الساخن

 غري الدقيقة األحياءب التلوث نشرت أن ميكن فإهنا امليكرويب احلمل من تقلل عاملتامل
 بالساملونيل لوثامل لدجاجل املئوية النسب أن ووجد ,املمرضة املعوية البكتريياو  افيه رغوبامل

 عند يلاآل غسلال استخدام يتم وحالياا  ,دخوهلا قبل من علىأ التربيد خزان من خروجها عند
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 من بدالا  الذبيحة من بفعالية فيها املرغوب غري الدقيقة واألحياء املواد إلزالة املرتفع الضغط
 والبخار الساخن املاء فعاليةب يضاأ يستخدم الضغط ارتفاع أن إىل باإلضافة .وياليد لغسال

 اخلليك وحامض الكلور على حتتوي اليت واملياه ozonated water األوزون على احملتوية واملياه
 من bacteriocins أو tripolyphosphates كتيك والل  حامض وأ الربوبيونيك حامض أو

 مثل املمرضة املعوية البكترييا خاصة الدقيقة األحياء إلزالة للكتيكا محض بكترييا
Salmonella spp. و Campylobacter jejuni و Listeria monocytogenes  

 .H7:Escherichia coli O157 و

 تشري ذلك ومعللميكروبات  ضادةم خاصية هلا أيضا عاملتامل هذه من بعض
 إىل اللحوم سطح على البكتريي التلوث من تقلل أن ميكن املعاملت مجيع أن إىل الدراسات

 من أكثر أو اثنني جراءبإ أفضل تكون السطح من الدقيقة األحياء زالةإ لكنو  معني مستوى
 تركيزاهتا حتديدو  بعض مع مزجها عند وادامل هذه ملءمة مدى حتديد جيبو . املعاملت هذه
 طبقة تشكل نأ ميكن الدقيقة األحياء وقتال مرور معو  أنه يلحظ أن جيبو  تطبيقها ومدة
 .الذبيحة سطح على biofilm حيوية

 والسلالت األنواع باختلف ختتلف biofilm الطبقة احليوية هذه طبيعةو 
 إزالةتصبح عملية و  استقرارا أكثر احليوية الطبقة صبحت الوقت مرور مع أيضا ,امليكروبية

 عند االعتبار يف اجلانب هذا يؤخذ أن جيبو  بياا نس ةصعب الغسيل طريق عن الدقيقة األحياء
 ;GIBSON et al, 1999; CARBALLO, 2000) الذبائح لغسل فعالة أساليب تطوير

RAY, 2004; ADAMS & MOSS, 2008). 



 

 الفصل الثاني والعشرون

 الحرارة استخدامب األغذية يالدقيقة ف حياءاأل السيطرة على
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 أو قتل على وتعتمد طورهاو  اإلنسان هلا تنبه اليت الطرق أول الطريقة هذه تعد
 :إىل وتقسم باحلرارة الدقيقة حياءاأل حتطيم

 (°م100درجات الحرارة المنخفضة )دون  استخدام 1.22

Low-Heat Processing or Pasteurization 

ساليب فعالية و البسرتة من أكثر األأ °م100درجات احلرارة ما دون  استخداميعترب 
كثر من أاملعاملة إىل حتطيم اخلاليا اخلضرية للبكترييا املرضية و  هوهتدف هذ ,قلها خطورةأو 

خلمائر والكثري من او  الفريوساتو للفساد مثل الفطريات  املسببةمن الكائنات الدقيقة  90%
 نزمي الفوسفاتز يفأنزميات مثل بعض األغذية عملية البسرتة حتطم بعض األ أنواع البكترييا. يف

قل مستويات لتحقيق أغراض أاملعامالت وضعت به درجات احلرارة والزمن الالزم هلذ ,احلليب
 .لغذاءو اخلواص احلسية لأاملعاملة احلرارية دون التأثري على القيمة الغذائية 

ولفرتات تتناقص بزيادة درجة  °م 100إىل  60درجات حرارة من  استخداموتشمل 
 ( ملدة°م 62.8) °ف 145لبسرتة احلليب درجة حرارة  مثال تستخدم ,احلرارة املستخدمة

  °ف 71.7و تسخني احلليب عند أ Low Temperature Long time (LTLT)دقيقة  30
 .Short Time (HTST) High Temperature ثانية 15( ملدة °م 62.8)

عن هنا تسخني كافة أجزاء احلليب لدرجة حرارة ال تقل أوميكن تعريف البسرتة على 
حرارة كافية  استخدامساس البسرتة يعتمد على حفظ احلليب بأ ,دقيقة 30ملدة  °م 62.8
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رضة من النوع متضمن القضاء على معظم اخلاليا اخلضرية خاصة البكترييا امل
Mycobacterium tuberculosis وبكترييا Coxiella burentii تسبب محى كيو اليت 

Q fever مث يعبأ  °ف 40يربد احلليب مباشرة بعد البسرتة إىل  ,واألكثر مقاومة للحرارة
 تية:آلاحلاالت ا . وتستخدم البسرتة يفاالستهالكالدرجة حىت  هوحيفظ عند هذ

غذية األ املسببة للفساد غري مقاومة للحرارة كما هو احلال يفحياء الدقيقة عندما تكون األ أ.
 مرتفعة احلموضة.

 ةضافخرى باإلأحياء الدقيقة املسببة للفساد بوسائل عندما ميكن عرقلة منو ونشاط األ ب.
من  ضافة تركيز عايلإو أمثل التربيد )كما هو احلال يف احلليب(  للمعاملة احلرارية

)عصائر  محاض العضويةضافة مواد حافظة مثل األإو عند ألى( السكر)احلليب املكثف احمل
 واملخلالت(. الفاكهة

خرى مثل البيض الكامل أغذية أمعاملة  وتستخدم درجات احلرارة املنخفضة يف
ىل حتطيم إهتدف  دقيقة واليت 1.5( ملدة °م 60) °ف140السائل وذلك بالتسخني عند 

و على أدقيقة  15ملدة  °م70ىل إ 60 عند هالفواك . كما تعامل عصائرSalmonellaبكترييا 
 لى عو أدقيقة  1ملدة  °م 71.1ىل إ 65.6كذلك يعامل اخلل من  ,ملدة دقيقة °م 85 - 80
تبسرت باحلرارة اجلافة مثل بياض  هناك بعض املنتجات الغذائية اليت ,دقيقة 30ملدة  °م 60

لدرجات  وطبقا   ,يامأ 7ىل إ 5ملدة  °م70 ىلإ 50البيض اجملفف وجوز اهلند اجملفف على 
غذية وكذلك جراثيم احلرارة املستخدمة فقد تنجو البكترييا املقاومة للحرارة املفسدة لأل
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ضاء عليها مثل اجلمع ما بني قضافية للإاحلالة تستخدم معامالت ه هذ رضة ويفمالبكترييا امل
س األ اخنفاضالطبيعية مثل طريقتني للحفظ مامل يكون الغذاء ميلك بعض عوامل السالمة 

 املنتجات احلامضية.كما يف حالة  اهليدروجيين

 High-Heat-Processed Foodsدرجات حرارة مرتفعة  استخدام 2.22

غذية بدرجات الكائنات الدقيقة عن طريق معاملة األ احلالة يتم التحكم يف ههذ ويف
حسب  واألزمنةدرجات احلرارة  اختيارعلى ملدة زمنية حمددة. ويتم أو أ °م100حرارة 

غذية للتعقيم وتتعرض معظم األ ,هخصائص الغذاء ونوع الكائن الدقيق املراد القضاء علي
( pH > 4.6املنتجات ذات احلموضة املنخفضة ) .الدقيقة املمرضةحياء لتحطيم األ التجاري

وملدة زمنية ختتلف  °ف 250عند درجة حرارة  12Dتطبق ) D12بتطبيق معاملة  ا  تعقم جتاري
كثر مقاومة األ Cl. botulinum Type A & Bلتحطيم جراثيم بكترييا  (حسب املنتج
  نواعمن األغذية لأللى جراثيم البكترييا املفسدة ع ياملعاملة ال تقض هن هذأللحرارة غري 

  B. coagulans و Bacillus stearothermophilus و
 واليت ن وجدتإ Cl. thermosaccharolyticum و Desulfotomaculum nigrificans و

 قل.أو أ °م30غذية املعقمة عند زنت األن تنمو طاملا خ  أال تستطيع 

منتجات الطماطم ه و ( مثل منتجات الفواكpH d4.6غذية مرتفعة احلموضة )األ
غذية غري احلامضية قل من األأخرى تستخدم لتعقيمها درجات حرارة غذية احلامضية األواأل

وال تشكل  يالوسط احلامض ال تستطيع النمو يف Cl. botulinumن جراثيم بكترييا أل وذلك
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 ذكر.خطر على الصحة ي   أي

 استخدامكما ميكن التعقيم ب ملدة حمددة °م100املنتجات عند  هويتم تعقيم هذ
 تسمى معاملة التسخني فوق العايل هلفرتات زمنية قصرية وهذ درجات حرارة عالية جدا  

Ultra-High Temperature UHT)) ىل إن خاملعاملة لتعقيم احلليب حيث يس هوجترى هذ
و أقل من أن خيزن على حرارة الغرفة )أوميكن بعد املعاملة  ثواين 3ىل إ 2ملدة من  °م150

نزميات املقاومة ذا تواجدت األإولكن  ,شهور 3ىل إ( ومدة حفظه تصل °م30تساوى 
احلليب اخلام قبل التعقيم فقد  يف lipasesو proteinasesوالاليبيز للحرارة مثل الربوتينيز 

الطريقة عن طريق حقن احلليب بالبخار  هويتم التعقيم هبذ ,تسبب فساد احلليب املعقم
السموم امليكروبية  ,عبوات مناسبة احلليب يف أاملضغوط لرفع درجة احلرارة بسرعة مث يعب

 الثابتة قد تبقى نشطة. مالسمو  احلساسة للحرارة تتحطم بينما

 تأثير الحرارة والزمن على هالك البكتيريا 3.22

ثناء املعامالت احلرارية أ الدقيقةحياء لأل يجل الفهم اجليد للهالك احلرار أمن 
 هاملتعلقة هبذ األساسيةغذية البد من التعرف على بعض املفاهيم اخلاصة حبفظ وتعليب األ

 التقنية.

 Thermal Death Time (TDT)ي الحرار زمن الهالك  1.3.22

ة حرارة معينة للقضاء على جنه الزمن الالزم حتت در أيعرف ب يزمن اهلالك احلرار 
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 ههذ ويف ,و جراثيمها حتت ظروف معينةأعدد معلوم من خاليا امليكروبات اخلضرية احلية 
خر آ احلالة تكون احلرارة ثابتة ويتم حتديد الزمن الالزم للقضاء على كل اخلاليا. هناك تعبري

درجة احلرارة الالزمة لقتل  يوه thermal death point يية وهو نقطة اهلالك احلرار أمهقل أ
ويتم تقدير زمن  ,دقائق 10يكون  ة  الدقيقة عند زمن ثابت وعادحياء عدد حمدد من األ

و جبهاز قياس املقاومة احلرارية أو العلب أنابيب بعدة طرق منها طريقة األ يك احلرار اهلال
thermoresistometer اخلاليا  وأالطرق على وضع عدد حمدد من اجلراثيم  هوتعتمد هذ

وتسخن على درجة حرارة  محام زييت حكام وتوضع يفإعبوات مناسبة مث تغلق ب اخلضرية يف
نمى ماء بارد وي   ربد العبوات بسرعة يفثابتة وفرتات زمنية خمتلفة. وعند هناية عملية التسخني ت  

ذا كانت البيئة إو يتم حتضني العبوة نفسها أالكائن الدقيق بعد التربيد على بيئة مناسبة للنمو 
للبكترييا  يقدر العدد امليكرويب بداخلها مناسبة لنمو امليكروب على درجة حرارة مناسبة مث

 ملوغاريتبعالقة زمن التسخني بالدقائق مقابل  يتم رسم خط بياين ,احلية بعد العاملة احلرارية
ميكن احلصول على مقاومة  عدد امليكروبات الناجية من املعاملة احلرارية ومن الرسم البياين

 D. ةقيم استخراجامليكروبات للحرارة وميكن 

 D Decimal reduction time (D-value)قيمة  2.3.22

و أعداد خاليا أل (يلوغاريتمي )العشر  االخنفاض أو االختزال عن زمن تعرب يوه
اجلراثيم  وأمن اخلاليا  %90و الزمن الالزم لتحطيم أ جراثيم امليكروب عند درجة حرارة معينة

 ةلوغاريتميعداد امليكروبية مبقدار دورة زم خلفض األو الزمن الالأعند درجة حرارة معينة 
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دقيقة  1نه كلما مرت أ دقيقة هذا يعين 1 يه °م72عند  Dن قيمة أمثال لنفرتض  ,واحدة
 ةلوغاريتميو مبقدار دورة أ %90ينخفض بنسبة  ن العدد امليكرويبإف °م72على درجة 

 .عن مدى مقاومة الكائن الدقيق للحرارة Dوتعرب قيمة  ,واحدة

عداد أ ملوغاريتبني  عن طريق رسم العالقة ما بيانيا   Dوميكن احلصول على قيمة 
  و اجلراثيم الناجية وزمن املعاملة احلرارية )عند درجة حرارة معينة( بالدقائقأاخلاليا 
 طبقا   Dن قيمة إف °م72 ين درجة حرارة املعاملة احلرارية هأذا فرضنا إ( ف1.22 :)شكل

 لبكترييا D72ذا كانت قيمة إوهذا مثال للتوضيح:  ,دقيقة 2 يه للشكل البيايت
Salmonella Senftenberg 775W 1.5 يمقاومة للحرارة ه الساملونيالكثر بكترييا أ يوه 

عداد أ يف اخنفاضىل إ ينفس درجة احلرارة ستؤد ىثانية عل 15ن معاملة حرارية ملدة إثانية ف
احلليب قبل عملية  يف األوليةالبكترييا  هعداد هذأ أنذا افرتضنا إو  D10البكترييا مبقدار 

هذا  ,خلية/لرت 10-10ىلإستنخفض  D10عداد بعد ن األإالبسرتة هي خلية واحدة/لرت ف
باليني عبوة  10ن عبوة واحدة من بني إلرت ف 1عبوات  ة احلليب املبسرت يفئذا مت تعبإنه أيعىن 

احلليب   ولية يفعداد البكترييا األأن أذا افرتضنا إو  الساملونيالعلى خلية واحدة من  يستحتو 
على خلية واحدة من  ين عبوة واحدة من بني مليون عبوة ستحتو إخلية/لرت ف 410كانت 

 :اآلتيةاملعادلة  استخدامب عند درجة حرارة معينة رياضيا   Dميكن تقدير قيمة  .الساملونيال

 

زمن  tبعد املعاملة  العدد امليكرويب yو Tقبل املعاملة احلرارية  العدد امليكرويب xحيث 
 التعرض للحرارة بالدقائق.
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 D(: قيمة 1.22شكل )

 ADAMS and MOSS (2008)المصدر: 

الشكل  اعندها املعاملة احلرارية حتت هبذ ستطبق رارة اليتاحلدرجة  ة  وتكتب عاد
D65,  وكلما زادت درجة احلرارة قلت قيمةD, عملية  تستخدم يف املعاملة احلرارية اليت ة  وعاد

 .ةلوغاريتميدورة  12عداد امليكروبية مقداره األ يف اخنفاضو أ D12البسرتة تبىن على مفهوم 

 Z قيمة 3.3.22

بأهنا التغري يف  Zوتعرف قيمة  Zخر هام وهو ما يعرف بقيمة آمؤشر  اشتقاقميكن 
  عشرة أضعاف مقداره Dىل تغري يف قيمة إالذي يؤدي  (°مأو  °فدرجة احلرارة )

وهذه القيمة مهمة يف حالة  ,(3.22)وشكل  (2.22) واحدة( شكل ةلوغاريتمي)دورة 
القاتلة لدرجات احلرارة على األحياء الدقيقة أثناء املعامالت احلرارية  التأثرياتمبعرفة  الهتماما
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وتعطي معلومات عن املقاومة النسبية للكائن الدقيق لدرجات احلرارة املختلفة كما تسمح 
دقيقة  3.5ذا كانت إحبساب املعامالت احلرارية املتكافئة عند درجات احلرارة املختلفة. مثال  

 148على درجة  0.35ن إف 8.0تساوي  Zهي معاملة كافية وقيمة  °ف 140 على درجة
 ,ثري على الكائن الدقيقأتعترب مجيعها معامالت متكافئة الت °ف 132دقيقة على  35أو  °ف

 وميكن تقديرها رياضيا  باملعادلة التالية:

 

 
 درجات الحرارة

 Z( قيمة 2.22شكل )
 ADAMS & MOSS (2008)المصدر: 
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البازيالء  يالمعاملة ف F.S 7لجراثيم بكتيريا الفساد المسطح ساللة  ي(: منحنى زمن الموت الحرار 3.22شكل )

 pH 6.2وعند  يالمحلول الملح يالمعلبة ف
 JAY (2000)المصدر: 

 

 D12مفهوم  4.3.22

نواع أمسؤولة عن أخطر  Clostridium botulinum types Aتعترب بكترييا 
ولذلك حتدد املعامالت احلرارية على  التسممات الغذائية وهو ما يعرف بالتسمم البتيولوين

وهي بكترييا الهوائية إجبارية حمبة  ,غذيةأساس القضاء على جراثيم هذه البكترييا يف األ
 ذا احتوت العلب بعد عملية التعقيم على أيإلدرجات احلرارة املتوسطة ومكونة للجراثيم ف

التعليب توفر بيئة الهوائية مناسبة   هنا قد تنمو وتنتج مسوم ألن عمليةإجراثيم هلذه البكترييا ف
زن على درجات حرارة مناسبة لنمو جراثيمها ولذلك تعرض العلب  ,كما أن العلب خت 



494 

 هجراثيم هذجناة  احتماليةملعاملة حرارية على درجة حرارة معينة وملدة زمنية حمددة ختفض 
 250 – 240حرارة من  حيث يتم تعريض املنتج لدرجة 12D ــاملعاملة ب هالبكترييا وتعرف هذ

عند درجة  12Dخرى. وتطبق وملدة زمنية ختتلف حسب املنتج وبعض الظروف األ °ف
. للعلب التجاري التعقيم حسابات يف ة  عاد املستخدمة احلرارة درجة يوه °ف 250حرارة 

 احتواء احتمالدقيقة. وتعتمد املعامالت على  0.21 يالدرجة ه هعند هذ D قيمة نأ وجد
 صناعة التعليب واليت يف 12Dو أ ةلوغاريتميدورة  12جراثيم /مل وتستخدم  10الغذاء على 

 ,1210-ىل إ Cl. botulinum  جناة جراثيم بكترييا احتماليةقل معاملة حرارية ختفض أتعترب 
 Cl. botulinum واحدة من جراثيم بكترييا جرثومةعلى  ين كل علبة حتتو أذا افرتضنا إف

 الالزم للقضاء على °ف 250الزمن بالدقائق على درجة  ي)وه F0نستطيع حساب  فإننا
 اجلراثيم( من املعادلة التالية:

F0 = D250℉ (log a - log b) 

a = يبتدائاال اجلرثومي العدد b = احلرارية املعاملة بعد العدد 

 :فإن وهكذا

F0 = (0.21min.)(log 1 - log 10-12) 
F0=0.21×12= 2.52 

ختفض وف سدقيقة  2.52ملدة  °ف 250ن معاملة حرارية على درجة أ يعين وهذا
 ,بليون علبة تعرضت للمعاملة احلرارية 1علبة من بني  ىل جرثومة واحدة يفإعداد اجلراثيم أ
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 على من جراثيمأمقاومة جراثيمها  ما البكترييا املتجرمثة احملبة لدرجات احلرارة العالية واليتأ
Cl. botulinum ن درجة منوها هنا ال تستطيع النمو على درجات حرارة التخزين العادية ألإف

زن على درجات حرارة ذا كان الغذاء املعلب سوف خي  إما أ ,(°ف 100) °م38 يالدنيا ه
ن تفسد العلب بسبب البكترييا املكونة للجراثيم الالهوائية احملبة لدرجات أعالية حبيث ميكن 

كثر البكترييا املتجرمثة مقاومة أساس أحتديد املعاملة احلرارية على نه جيب إاحلرارة العالية ف
و البكترييا احملبة للحرارة أ .thermosaccharolyticum Clي اجملموعة وه ههذ للحرارة يف

ونظرا  ألن جراثيم بكترييا  ,Bacillus stearothermophilus االختياريةالعالية الالهوائية 
Clostridium botulinum  4.6ال تنمو وال تنتج مسوما  حتت أس هيدروجيين أقل من 

واجلدول  ,غذية غري احلامضيةن هذه املعاملة تقتصر فقط على األإغذية احلامضية( ف)األ
 ذية حلفظها من الفساد امليكرويب.غيوضح املعامالت احلرارية املطبقة على األ (1.22)

 غذيةعلى األ(: المعامالت الحرارية التي تجرى 1.22جدول )
 اهلدف درجة احلرارة املعاملة

 املرضية امليكروبات على ضاءقال النكهة حتسني, اللحم طهو أثناء والكوالجن النشا هضمية حتسني °مt 100 الشوي -الغلي -اخلبز -الطبخ
 اإلنزميات وتثبيط األنسجة من األكسجني إخراج °م 100 ! السلق

 املاء احلر إزالة °م 100 ! التجفيف والرتكيز 
 القضاء على امليكروبات املمرضة م 80 – 60 البسرتة 

 التجاري للتعقيم للوصول امليكروبات على القضاء °م 100 � التعقيم التجاري 

 ADAMS & MOSS (2008)لمصدر: ا
 Heat sensitivity of microorganisms لحرارةلالدقيقة حياء األحساسية  4.22

 D( حيث يوضح قيمة 2.22للحرارة موضحة جبدول ) الدقيقة حساسية األحياء
 أقل مقاومة Psychrotrophs البكترييا املقاومة للربودة نواع خمتلفة من البكترييا وغالبا  أل
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البكترييا املوجبة  ,Mesophilesللحرارة مقارنة بالبكترييا احملبة لدرجات احلرارة املتوسطة 
ومعظم اخلاليا اخلضرية متوت عند  ,لصبغة جرام أكثر مقاومة للحرارة من السالبة لصبغة جرام

كثر مقاومة للحرارة مقارنة باخلاليا أأو أقل بينما اجلراثيم البكتريية هي  °م100درجة حرارة 
تنتج جراثيم مقاومة  Thermophilesاخلضرية. البكترييا املتجرمثة احملبة لدرجات احلرارة العالية 

املتوسطة. اجلراثيم  أوللحرارة أكثر من البكترييا املتجرمثة احملبة لدرجات احلرارة املنخفضة 
أو أقل ولكن هناك بعض الفطريات مثل فطر  °م 100الفطرية حساسة للحرارة ومتوت عند 

Byssochlamys fulva واليته املعلبة ينتج جراثيم مقاومة للحرارة ويسبب فساد للفواك 
 .mild heat processتعامل مبعاملة حرارية متوسطة 

 حياء الدقيقةالعوامل المؤثرة على فعالية الحرارة ضد األ 1.4.22

القضاء على اخلاليا امليكروبية واجلراثيم على عدة عوامل  تعتمد فعالية احلرارة يف
 :يه

 طبيعة المادة الغذائيةأ. 

 اهليدروجيينس وكذلك األاملواد املذابة الكربوهيدرات والربوتني والدهن و حمتوى الغذاء من 
و املضافة كلها عوامل ذات أتوى الغذاء من املضادات امليكروبية الطبيعية وحم ويبطالر  ىواحملتو 

 يالعموم الكربوهيدرات والربوتني والدهن تعط ويف ,ثري كبري على فعالية املعاملة احلراريةأت
 املكونات يف هثري احلرارة وتزيد مقاومة امليكروبات بزيادة هذأضد ت دقيقةالحياء محاية لأل

غذية احملتوية على جزيئات و األأغذية السائلة األ الدقيقة يفحياء ن األأولذلك جند  ,الغذاء
ولذلك جند أن  ,غذية الصلبةاأل كثر حساسية للحرارة منها يفأالسائل  صغرية معلقة يف
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املثلجات  الحتواءة للمثلجات اللبنية تكون أعلى من اليت جترى على الل ن نظرا  معاملة البسرت 
 اخلاليا أو اجلراثيم تظهر حساسية عالية للحرارة نأكما على خليط من السكريات والدهون.  

النشاط املائي بالتجفيف  اخنفاضكذلك   ,6أو اخنفض عن  8ذا زاد األس اهليدروجيين عن إ
جدول  ,مثل السكروز يزيد من مقاومة اخلاليا اخلضرية أو اجلراثيم للحرارةضافة مذابات إأو 

جلراثيم بكترييا  D( يوضح تأثري النشاط املائي واألس اهليدروجيين للوسط على قيم 3.22)
Bacillus cereus  ويالحظ أن قيمD  قيم األس اهليدروجيين  اخنفضتتنخفض كلما

 وارتفعت قيم النشاط املائي.

 حياء الدقيقة للحرارة(: مقاومة األ2.22جدول )
 (الزمن )دقائق D (°م 5حوايل  Z) اخلضرية اخلاليا

Salmonella sp. D65 0.02 - 0.25 
Salmonella Senftenberg 65D 0.8 - 1.0 
Staphylococcus aureus D65 0.2 - 2.0 
Escherichia coli D65 0.1 
Yeasts and moulds D65 0.5 – 3.0 
Listeria monocytogenes D60  5.0– 8.3 
Campylobacter jejuni D55 1.1 

  D 121 °م 10حوايل  Zاجلراثيم البكتريية: 
C. thermosaccharolyticum  3 - 4 
B. stearothermophilus  4 - 5 
Desulfotomaculum nigrificans  2 - 3 
B. coagulans  0.1 
C. botulinum types A & B   0.1– 0.2 
C. sporogenes  0.1 – 1.5 

C. botulinum type E D80 0.1– 3.0 
 D110 اقل من ثانية واحدة 

 ADAMS & MOSS (2008)عن مصدر: ال
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 Bacillus cereus بكتيريا لجراثيم D: تأثير درجة الحرارة والنشاط المائي واألس الهيدروجيني على قيم (3.22)جدول 

 
  BRADSHAW et al., (1984)المصدر: 

 زمة هلالك بكتريياالثري البيئة الغذائية على درجة احلرارة الأوضح تي( 4.22) واجلدول
Escherichia coli  .درجة احلرارة الالزمة للهالك  اخنفاضويالحظ يف بيئات غذائية خمتلفة

 ثري احلرارة.أالدقيقة ضد تحياء ة من الدهن الذى يوفر محاية لأليئحمتوى الب قلأ كلما  ياحلرار 
لثماين سالالت من بكترييا  °م 60عند  Dن قيم أ 2001 وزمالؤه سنة Junejaووجد 

يف حلم العجول  5.48و 1.3احملتوى من الدهن حيث كانت  باختالفالساملونيال ختتلف 
 دهن. %7يف حلوم الدواجن احملتوية على  5.70كانت و دهن  %12.5احملتوي على 

أما األس اهليدروجيين فإن الكائن الدقيق يكون أكثر مقاومة للحرارة عند األس 
عن  اهليدروجييناهليدروجيين األمثل للنمو وتقل هذه املقاومة كلما أخنفض أو زاد األس 

 يلبيئة النمو على زمن اهلالك العشر  س اهليدروجيينثري األأ( ت5.22يوضح شكل )األمثل و 
 Enterococcus faecalis لبكترييا decimal reduction time (DRT) °م 60 عند درجة

كلما عن األمثل هلذه البكترييا   وجييندر س اهلياألأو زاد خنفض إنه كلما أمن الشكل يالحظ 
أو أعداد اجلراثيم  زم خلفض العدد البكترييال)الزمن ال يخنفض الزمن الالزم للهالك العشر إ
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ثري األس أ( ت5.22كما يوضح جدول )  ,واحدة عند درجة حرارة معينة( ةلوغاريتميدورة 
كلما  D قيم ازديادويالحظ  Cl. botulinum62Aبكترييا  جلراثيم Dاهليدروجيين على قيم 

 س اهليدروجيين للغذاء.زاد األ

 باختالفثري األمالح على مقاومة اخلاليا واجلراثيم للمعاملة احلرارية خيتلف أأما ت
بعض األمالح تعطي محاية للخاليا وأخرى تزيد من  ,نوع امللح والرتكيز وعوامل أخرى

ويعتقد أن بعض األمالح رمبا ختفض النشاط املائي وتزيد من مقاومة  ,حساسيتها للحرارة
ثري عملية التجفيف بينما تزيد بعض األمالح األخرى مثل أت تشبهاخلاليا للحرارة مبيكانيكية 

وجد أن تزويد  ,الكالسيوم من النشاط املائي وتزيد من حساسية اخلاليا للحرارةو  املاغنسيوم
ينتج جراثيم  CaCl2مبلح كلوريد الكالسيوم  Bacillus megateriumبيئة منو جراثيم بكترييا 

 قلل من مقاومة اجلراثيم للحرارة.كثر مقاومة للحرارة بينما زيادة احملتوى من الفوسفات يأ

( لبكتيريا Thermal Death Point) ثير تركيب البيئة الغذائية على درجة الهالك الحراريأ( ت4.22جدول )
Escherichia coli 

 
Thermal Death Point) :دقائق 10 مدة في المادة في الموجودة الميكروبية الخاليا جميع لقتل تكفي حرارة درجة أقل هي) 

 JAY (2000)المصدر: 
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نواع من أالمتواجدة في ثالثة  Cl. 62Aلجراثيم بكتيريا  Dس الهيدروجيني على قيم ثير األأ(: ت5.22جدول )
 (.°م115) °ف 240غذية والمعاملة عند األ

 (دقائق) D قيمة
 أسباين أرز معكرونة فقط معكرونة مع صلصة الطماطم واجل ن األس اهليدروجيين

4.0 0.128 0.127 0.117 
4.2 0.143 0.148 0.124 
4.4 0.163 0.170 0.149 
4.6 0.223 0.223 0.210 
4.8 0.226 0.261 0.256 
5.0 0.260 0.306 0.266 
6.0 0.491 0.535 0.469 
7.0 0.515 0.568 0.550 

 JAY (2000): لمصدرا

 
 Enterococcus( لبكتيريا ياللوغاريتم) العشري االنخفاضعلى زمن  الهيدروجينيس ثير األأ(: ت4.22شكل )

faecalis م 60على  المعاملة° ( في محلول الفوسفيت المنظمo )أو ( محلول السترات المنظمx )citrate–

phosphate buffe  مختلفة. هيدروجينيعند قيم أس 
 JAY et al. (2005) :لمصدرا
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 طبيعة الكائنات الدقيقةب. 

 لألحياءوالسالالت  نواعاأل باختالفختتلف مقاومة الكائنات الدقيقة للحرارة 
 ,ويلاأل امليكرويبمرحلة النمو للكائن والتعرض املسبق للحرارة واحلمل كذلك و الدقيقة 
 حرارة منلكثر حساسية لأاخلاليا اخلضرية للبكترييا والفطريات واخلمائر  أنجند  وعموما  
 اجلراثيم.

ائق قد 10خاليا الفطريات واخلمائر ومعظم البكترييا والفريوسات تتحطم خالل 
 thermoduricواملقاومة للحرارة  thermophilicمعظم البكترييا احملبة للحرارة  ,°م 65على 

 .°م70ىل إ 65ومعظم الفريوسات متوت بعد دقائق قليلة على درجة حرارة من 

ن فإحساسيتها للحرارة وبشكل عام  شكل كبري يفبما اجلراثيم البكتريية ختتلف أ
تستطيع  نواع البكترييا اليتألعدة دقائق ال حيطمها وهناك بعض  °م 85ىل إ 80التسخني عند 

ظم اجلراثيم عساعة. ولكن م 24( ملدة °م100ن تقاوم حىت درجة الغليان )أجراثيمها 
 Z و D( يوضح قيم 6.22واجلدول ) ,دقيقة 15ملدة  °م121البكتريية تتحطم عند 

س غذية خمتلقة األللمجموعات البكتريية احملبة لدرجات احلرارة العالية أو املتوسطة يف األ
 .اهليدروجيين

من العوامل املهمة أيضا هي احلمل امليكرويب قبل املعاملة احلرارية فكلما كانت 
احلماية من  ةميكانيكيولية للخاليا عالية كانت املقاومة للمعاملة أكرب. ويعتقد أن عداد األاأل
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ىل أن اخلاليا تفرز مواد ذات طبيعة بروتينية إاحلرارة بواسطة العدد امليكرويب العايل ترجع 
كما أن وجود أعداد كبرية من امليكروب تعطي فرصة   ,ثري احلرارةأتعطي محاية للخاليا من ت

 .هتواجد من هو منها ذا طبيعة مقاومة للحرارة أكثر من غري  الحتمال

لى درجة عطول أيتطلب مدة  عايل الغذاء على محل ميكرويب حتواءا نإوبذلك ف
جتنب التلوث الشديد للغذاء  يامليكروبات وهذا جيعل من الضرور  هطيم هذححرارة معينة لت

 غذية.نتاج األإ تباع الطرق الصحية يفارارية ببل املعاملة احلق

 ياللوغاريتمطور النمو يف  ذا كانتإخاليا الكائن الدقيق فكذلك عمر 
exponential stage  طور الثبات كثر حساسية للحرارة من اخلاليا يفأتكون 

stationary phase.   حساسيتهاكذلك عمر اجلراثيم البكتريية أيضا يلعب دورا  هاما  يف 
 ة أقل مقارنة باجلراثيم الناضجة.)غري الناضجة( مقاومتها للحرار  للحرارة فاجلراثيم الفتية

مقاومتها  ازدادتزادت درجة حرارة التحضني خلاليا البكترييا كلما أيضا كلما 
 Ngغري أنه  ,للمعاملة احلرارية وهذا ينطبق غالبا  على البكترييا اليت هلا القدرة على التجرمث

زادت مقاومتها  °م44من يت عند  اليت S.enftenbergوجد أن خاليا بكترييا  (1969) وزمالؤه
سبق تعرضها  اخلاليا اليتكذلك   ,°م35أضعاف عن اخلاليا اليت منيت عند  3حبوايل 

نتاج إعلى )نتيجة حلرارة األلدرجات اكثر مقاومة تصبح أ لدرجات حرارة منخفضة نسبيا  
 (.Stress proteinsجهاد بروتينات اإل
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 الدقيقة حياءتأثير الحرارة على األ 5.22
ن احلرارة حتدث جتمع أىل إحياء الدقيقة القاتل للحرارة )الرطبة( على األ التأثرييرجع 
coagulation ن احلرارة قد حتدث هدما  أاخلاليا كما  نزميات اهلامة يفاإللربوتينات و ادنرتة و أ 

هنا إما اجلراثيم البكتريية فأ ,يالغشاء البالزم يف ا  و تلفأ (DNA, RNA) محاض النوويةاأل يف
نبات اإل املاء يف استخداموتفقد القدرة على  يالغالف اجلرثوم كونات الرتكيبية يفتفقد امل

 . و النموأنبات وحيدث املوت نتيجة عدم القدرة على اإل
RAY, 2000; JAY et al., 2005; ADAMS & MOSS, 2008).) 

 المعلبةغذية نواع البكتيريا في األأهم (: المقاومة الحرارية النسبية أل5.22جدول )

D قيمة حياء الدقيقةجمموعات األ 
Zقيمة  بالدقائق (°)ف °م حرارة درجات عند 

  D 121.1 (250) :(4.5اعلى من  pHغذية ذات احلموضة املنخفضة )األ
   :بكترييا حمبة لدرجات احلرارة املرتفعة ومكونة للجراثيم

Bacillus stearotherophilus 4.0 57-72 (14-22) 
Clostridium thermosaccharolyticum 3.0-4.0 61-72 (16-22) 
Disulfotomaculum nigrificans 2.0 - 3.0 61-22 (16-22) 

   بكترييا حمبة لدرجات احلرارة املتوسطة ومكونة للجراثيم
Clostridum botulinum 0.1-0.2 57-64 (14-18) 
Clostridium sporogenes 0.1 – 1.4 57 - 64 (14- 18 

  D 121.1 (250) (4.5واقل من  3.7اعلى من pHغذية احلامضة )األ
   بكترييا مقاومة لدرجات احلرارة العالية ومكونة للجراثيم:

Bacillus coagulans 0.01 - 0.07 57 - 64 (14- 18) 
 B. macerans B. polymxa , 0.10 - 0.5 54- 61 (12-16) هوائية:

  D 212 (100) لدرجات احلرارة املتوسطة ومكونة للجراثيم:بكترييا حمبة 
   الهوائية مكونة حلمض البيوتريك

Clostridium pasteurianum 0.10 – 0.5 54- 61 (12- 16) 
D 150 (66) (3.7 اقل من pHغذية ذات احلموضة املرتفعة احلامضة )األ

  
   للجراثيم:مكونة  بكترييا حمبة لدرجات احلرارة املتوسطة وغري

Lactobacillus , Leuconostoc 0.5 – 1.0 46 - 50 (8 - 10) 
 .تمت عندها المعاملة الحرارية يالت° )م( °يقصد به درجة الحرارة ف D سفلأالرقم زمة الال (° )م ° ف درجات الحرارة Z قيمة 

 واحدة ةلوغاريتميبمقدار دورة  Dقيمة  يحداث تغير فإل
 KAREL et al. (1975) ; ICMSF (1980); JAY et al., (2005)المصدر: عن 

  



 

 الفصل الثالث والعشرون

درجات الحرارة  استخدامب األغذية يالدقيقة ف حياءاأل السيطرة على
 المنخفضة
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 مقدمة 1.23

درجات  استخداممن  يساسواهلدف األ األغذية من لكثري مناسبة الطريقة هذه
نبات اجلراثيم إحياء الدقيقة ومنع و تقليل منو األأغذية هو منع حفظ األ احلرارة املنخفضة يف

و توقف أكما تتم عرقلة   ,غذيةاأل والتفاعالت الكيميائية يف اإلنزمييبطاء النشاط إو أوعرقلة 
والالبيز  Proteinasesنزمي الربوتينيز إنزميات امليكروبية املقاومة للحرارة مثل نشاط األ
Lipases. 

 أيىل خفض معدل إ يسيؤد °م10ن خفض درجة حرارة الغذاء مبقدار أووجد 
ثري قاتل على أىل التجميد يكون له تإىل النصف. خفض درجة احلرارة إ يتفاعل كيميائ

كثر أو أ %90 ىل قتل حوايلإبعض احلاالت  التجميد يف ين يؤدأالكائنات الدقيقة وميكن 
حياء الدقيقة حتت درجات ن معدالت املوت لألإحال ف أيوعلى  ,من اخلاليا امليكروبية

املعامالت  استخدام( عند Z و D)مثل قيم  فضة ال ميكن التنبؤ هبا مقارنة بتلكخة املناحلرار 
وهناك مدى  ,ن اجلراثيم البكتريية ال متوت عند درجات احلرارة املنخفضةإاحلرارية. كذلك ف

تكون فيها درجات  Chilling temperatures فمعاملة التربيد ,لدرجات احلرارة لكل معاملة
 .°م 7ىل إ 5بني  احلرارة ما

بينما  °م7ىل إ 0بني  يقصد به املعاملة بدرجات حرارة ما Refrigerationما التربيد أ
 ال املنخفضة احلرارة أن نالحظ أن وجيب ,قلأو أ °م 18-التجميد يقصد به معاملة عند 

 الغذاء فإن لذلك األحوال أغلب يف األنزميات إتالف أو الدقيقة األحياء قتل إىل يتؤد
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 األحياء بفعل التلف سريع يكون نهإف املربد اجلو من أخرج إذا املنخفضة باحلرارة احملفوظ
 .نشاطها تستعيد اليت نزمياتواإل الدقيقة

 تأثير عملية التبريد والتجميد على األحياء الدقيقة 2.23

درجة احلرارة كلما قلت النشاطات امليكروبية املتعلقة بالنمو كما  تاخنفض كلما
التربيد يثبط الكثري من نشاط  ,حياء الدقيقةلأل Generation time ييزداد الزمن اجليل

رضة ال تستطيع النمو من الكثري من البكترييا املأحياء الدقيقة ولكن ال يقتلها حيث وجد األ
نزميات سواء كان مصدرها املادة ن نشاط األأكما  °ف 30قل من أعلى درجات احلرارة 

كما يطول طور السكون والطور , ولكن ببطء ا  كون مستمر يحياء الدقيقة سو األأالغذائية 
خاصة من  Psychrotrophicنبات جلراثيم البكترييا املقاومة للربودة وزمن اإل ياللوغاريتم

 درجة تاخنفض كلما (Mesophilic typesالنوع البكترييا احملبة لدرجات احلرارية املتوسطة )
الدرجة البكترييا احملبة لدرجات احلرارة  هعند هذ, °م 1- ىلإ حىت وأ °م 0 إىل احلرارة

 ذا خزنت على درجةإتتضرر ورمبا متوت  Thermophilesوالعالية  Mesophiles املتوسطة
ومنخفض  س اهليدروجيينذا كان الغذاء منخفض األإسابيع خاصة أقل ملدة أو أ °م 2

درجة احلرارة  تاخنفضوكلما  ,على مواد مضادة للنمو امليكرويب يو حيتو أ يالنشاط املائ
حياء الدقيقة القادرة على النمو حيث يقف منو عداد األأكلما قلت   يالصفر املئو  هباجتا

واحملبة لدرجات احلرارة  Psychrotrophicكترييا املقاومة للربودة الب باستثناءالكثري منها 
 تنمو ولكن ببطء. اليت Psychrophilicاملنخفضة 
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حياء من األ %80ىل إ 50عملية التجميد على نسبة كبرية ترتاوح من  يوتقض
املاء احلر  أثناء عملية التجميد يبدأو  ,غذية اجملمدة بطريقة التجميد السريعةاأل الدقيقة يف
 ويكون بللورات ثلجية °م 2-ىل إدرجة احلرارة  تاخنفضذا إالغذاء بالتجمد  املتواجد يف

ice crystals  كثر تتكون املزيد من البللورات الثلجية وترتكز أدرجة احلرارة  تاخنفضوكلما
هجرة املاء  ب يفاملادة الغذائية مما يتسب يف يويقل النشاط املائ ياملاء املتبق املواد املذابة يف

ىل جفاف إ يىل اخلارج وهذا بدوره يؤدإالغذاء  من داخل اخلاليا امليكروبية املتواجدة يف
ذا إف ,يونات فيهاامليكروبية نتيجة زيادة تركيز املواد املذابة واأل Dehydrationاخلاليا 

الغذاء واخلاليا  ن كل املاء احلر تقريبا يفإ( ف°م 20-كثر )لكنها فوق أدرجة احلرارة  تاخنفض
قليل نتيجة جتمد املاء  يىل نشاط مائإن اخلاليا تعرضت قبل ذلك أامليكروبية يتجمد كما 

الغذاء كل  يونات يفمنخفض نتيجة تركيز األ س هيدروجيينأاحلر وزيادة تركيز املواد املذابة و 
محاض النووية األ طبيعة اخلاليا امليكروبية وتغري يف تغيري طبيعة الربوتني يف هذا يتسبب يف

DNA وRNA مكونات اجلدار والغشاء  ضرار يفأكما يسبب التجميد متزق و   ,يالرابوزوم
 .البطيءحالة التجميد  نتيجة تكون البللورات الثلجية الكبرية خاصة يف ياخللو 

 ثير درجات الحرارة المنخفضةأالدقيقة لتحياء حساسية األ 3.23

حياء منو ونشاط األ درجات احلرارة املنخفضة كوسيلة للتحكم يف استخدامفعالية 
 :يغذية تعتمد على عدة عوامل هاأل الدقيقة يف
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 طبيعة المعاملةأ. 

ن تنمو أعفان حياء الدقيقة مثل البكترييا واخلمائر واألنواع خمتلفة من األأتستطيع 
 ياللوغاريتموطور النمو  lag phase( لكن طور السكون d °م 2 -فوق درجة التجميد )
exponential phase  يف اختالف أين إاملنخفض ف يوعند املدى احلرار  ,طولأيكونان 

ن أوجد  مثال   ,مهم ثريأقل من درجة مئوية واحدة قد يكون له تأدرجات احلرارة حىت ولو ب
 ( يقدرgeneration time) يهلا زمن جيل Pseudomonas fluorescensساللة من بكترييا 

ساعة  32.2ىل إ يفقد تزايد الزمن اجليل °م 0ما على أ °م 0.5ساعات على  6.7 حبوايل
البكترييا مبقدار  ههلذ يزاد الزمن اجليل °م 0.5 مقدارهدرجة احلرارة  يف اخنفاضن أ وهذا يعين

نبات تستطيع اإل spp Clostridiumو Bacillusنواع بكترييا أجراثيم بعض  ,ضعف 4.5
نواع البكترييا احملبة لدرجات احلرارة أبعض  (.°ف 45م( )°4.5) حرارة التربيد حتت درجة

و متوت كلما أن تتضرر بشكل كبري أميكن  thermophilesوالعالية  mesophilesاملتوسطة 
يتجمد عندها   ىل الدرجة اليتإدرجة احلرارة  , وباخنفاض°م 4.5قل من أىل إاحلرارة  اخنفضت

الدقيقة يتوقف ما عدا بعض حياء ن منو معظم األإالغذاء ف كمية كبرية من املاء احلر يف
ن أعفان عفان حيث ميكن لبعض األواخلمائر واأل psychrophilicالبكترييا احملبة للربودة 

م احلالة تنمو اخلمائر والفطريات من النوع املقاو  ههذ ويف ,°م 10-تنمو ببطء حىت درجة 
زين اللحوم والدواجن اجملمدة على حالة خت ياملنخفض فف يللربودة واملقاومة للنشاط املائ

وتكون بقع سوداء مثل  ن تنمو عليها بعض الفطرياتأميكن  °م10-ىل إ 5-درجة حرارة 
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 تتكون بقع بيضاء بسبب منو فطر وأ Cladosporium herbarumر فط
Sporotrichum carnis لفطر  يو منو ريشأThamnidium elegans,  درجة  اخنفاضوعند

 ين الكثري من اخلاليا تتضرر بشكل قو إالغذاء ف وجتمد كل املاء احلر يف °م 20-ىل إاحلرارة 
sublethal injury و متوت.أ 

على درجة تضرر اخلاليا امليكروبية  معدل ودرجة حرارة التجميد يؤثران بشكل كبري
كرب حتت أن موت وتضرر اخلاليا امليكروبية يكون أوقد وجد  ,من البللورات الثلجية املتكونة

ويكون  ,°م 196-و أ °م 78-ة بالتجميد السريع عند نمقار  °م 20-عند  البطيءالتجميد 
( مث يتناقص بعد وىلم األأ 7من التخزين ) وىليام األاأل يف جدا   موت وتضرر اخلاليا عايل

 موت امليكروبات يتناقص وال يزيد.دل ن معإت احلرارة بعد ذلك فاخنفضذلك ومهما 

ثري كبري أثناء التخزين حتت درجات احلرارة املنخفضة له تأتذبذب درجات احلرارة 
 أو النقل أو ثناء التخزينأن حيدث التذبذب أوميكن  ,حياء الدقيقةعلى منو وتضرر وموت األ

قل من أثناء التربيد من أدرجات احلرارة  تذبذب يف أين أولقد وجد  ,املنازل و يفأالعرض 
قد حفز النمو السريع للبكترييا املرضية احملبة للحرارة املنخفضة  °م 12 - 10ىل إ °م 4.4

نبات بعض إو  غذية كما شجع منو البكترييا احملبة للحرارة املتوسطةوالبكترييا املفسدة لأل
 حتت تفريغ ومربد لسوء ختزين على درجة حرارة أن تعرض اللحم املعبأوجد كما اجلراثيم.  

ما أيام. أ 10ىل إ 7ن خيفض مدة صالحيته مبقدار أساعات ميكن  8 – 6ملدة من  °م 12
نه يزيد من تضرر وموت اخلاليا فإغذية اجملمدة تناء ختزين األأتذبذب درجات احلرارة 
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عادة تكون البلورات الثلجية إو  انصهارلتلف ومتزق اخلاليا نتيجة لتكرار  امليكروبية نظرا  
منو البكترييا املمرضة  التحكم يف يضا معدل تربيد الغذاء له دور كبري يفأ ,خرىأالكبرية مرة 
هذا حيدث و  .فرص للبكترييا املمرضة للنمو والنجاة ييعط البطيءالتربيد  ,غذيةواملفسدة لأل

 وأالثالجة  استخدامناء كبري بإ يف الدافئو أن خعند حماولة تربيد كمية كبرية من الغذاء السا
غذية املربدة هلا مدة صاحلية و الساخن. األأ الدافئعند حتميل الثالجة فوق سعتها بالغذاء 

ة منو ونشاط جىل فساد نتيإغذية املربدة غذية اجملمدة فسرعان ما تتعرض األقصرية مقارنة األ
 حياء الدقيقة.األ

 طبيعة المادة الغذائيةب. 

الغذاء على مواد  واحتواء يوالنشاط املائ س اهليدروجييناملادة الغذائية واألتركيب 
حياء و حيوية خاليا األأو تضرر أموت  مثبطة لنمو امليكروبات كلها عوامل هامة تؤثر يف

غذية عالية احملتوى من املواد الصلبة )مثل األ ,التجميد وأالدقيقة حتت معاملة التربيد 
 س هيدروجيينأهلا  يونات( واليتالربوتني منخفضة احملتوى من األ -ن الده - الكربوهيدرات

حياء الدقيقة عند درجات حرارة التربيد  تشجع منو وجناة األ عايل يونشاط مائ 7.0قريب من 
 غذية اليتهم األأمن  ,ثناء عملية التجميدأهنا تقلل من تضرر وموت اخلاليا امليكروبية إكما 

 واملثلجات اللبنية الفاكهةمركزات عصائر  يحتت الصفر املئو  تدعم النمو امليكرويب
ice cream  غذية على مواد ختفض األ ههذ احتواءىل إويرجع ذلك  ,هنواع الفواكأوبعض

من  Salmonellaوكمثال على ذلك فقد مت عزل بكترييا  ,Freezing pointنقطة جتمد املاء 



 

513 

ن كفاءة عملية التربيد إوهكذا ف ,سنوات 7ملدة  °م 23-املثلجات اللبنية احملفوظة عند 
العوامل مثل  هكثر من هذأو أواحد  استخدامغذية املربدة تزداد بوزيادة مدة صالحية األ

ضافة مادة مناسبة مثبطة لنمو إو أ يو خفض النشاط املائأ س اهليدروجيينخفض األ
 تفريغ. و حتتأ Modified air packagingجو معدل  يف ةئو التعبأامليكروبات 

 طبيعة الكائن الدقيق .ج

حياء الدقيقة تستطيع النمو عند درجات حرارة قد تصل ن بعض األأعلى الرغم من 
و أن الكثري من خاليا البكترييا احملبة لدرجات احلرارة املتوسطة والعالية متوت إف °م10-ىل إ

البكترييا السالبة العموم  تتضرر بشدة مع الوقت عند درجات حرارة فوق درجة التجميد. ويف
سرع من البكترييا املوجبة جلرام وذات أحساسة وتتضرر  يلصبغة جرام وذات الشكل العصو 

ثانية  15قل من أب °م70-غذية السريع على درجة بعد جتميد األوجد أنه . يالشكل الكرو 
 %70قاومت التجميد بينما فقط  Staphylococcus aureus ن كل خاليا بكتريياأوجد 

 ظلت حية. Pseudomonas aerugenosaمن خاليا بكترييا  %20 و E.coliمن خاليا 

كثر حساسية للتجميد أ ياللوغاريتممن الطور  وىلكذلك اخلاليا عند املراحل األ
نواع والسالالت يضا ختتلف األأ ,وىل من طور الثباتدخلت املراحل األ اليتمن اخلاليا 

حساسيتها ومقاومتها للضرر والتلف الناجم عن معاملة التجميد.  الدقيقة يفحياء لأل
 sppنواع بكترييا أوتستطيع جراثيم بعض  ,فاجلراثيم البكتريية ال تتحطم بفعل التجميد

Clostridium كما ميكن جلراثيم   °م2ىل إنبات والنمو عند درجة حرارة منخفضة تصل اإل
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 على بقليل من البكترييا السابقة.أدرجات  يفن تنمو أ Bacillus sppنواع بكترييا أبعض 

خاليا البكترييا امليتة  احناللو املتحررة من أنزميات املقاومة للحرارة تستطيع بعض اإل
ولكن مبعدالت بطيئة وتقلل  °م20-على من أن حتفز بعض التفاعالت عند درجات حرارة أ

مقاومة للتجميد بينما متوت معظم كثر أعفان وتعترب األ ,الغذائيبذلك من جودة املنتج 
قل درجة حرارة أن إ( ف2.23( وجدول )1.23)ل جلدو  التجميد السريع. وطبقا   اخلمائر يف

 نواع اخلمرية.أحد أل يوه °م 32-صدت كانت للنمو ر  

نواع من الفطريات أتكون لبعض  يوبصفة عامة القدرة على النمو حتت الصفر املئو 
  °م20-ن تنمو عند أنواع البكترييا ميكن أن بعض أوجد و كثر منها للبكترييا. أواخلمائر 

 .°م12-و أ
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 °م7حياء الدقيقة القادرة على النمو عند أو تحت (: درجة حرارة النمو الدنيا لبعض األ1.23جدول )

 
 JAY et al., (2005)المصدر: مختصر عن 
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 °م7نواع أو سالالت تنمو عند أو تحت أجناس البكتيرية التي تحتوي (: بعض األ2.23جدول )

 
 JAY et al., (2005) المصدر:

 تبريد األغذية 4.23
 اليت احلرارة درجة تبلغ ال ولكنها منخفضة حرارة درجة على األغذية حفظ وهو

 خاصة األغذية لبعض مستقلة حفظ كوسيلة التربيد يستخدم وقد ,الغذاء جتمد إىل يتؤد
 أو وغريها واخليار والطماطم والفجل واخلس اجلرجري مثل طازجة تؤكل اليت اخلضروات

 ىاألخر  احلفظ لطرق مكملة كوسيلة أو, والتصنيع احلفظ استكمال يتم حىت مؤقتة كوسيلة
تداول  مهما يف صبح التربيد عامال  أوقد  ,باإلشعاع واملعاملة واملدخنة املبسرتة األغذية مثل

غذية يتم تربيدها بعد حصادها مباشرة األ من %80 حوايل وحاليا   ,غذيةونقل وختزين األ
ن التربيد يسهل ختزين أكما   ,استهالكهاعلى درجات حرارة منخفضة وخالل تداوهلا وحىت 
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غذية مربدة على باأل االحتفاظويقصد بالتخزين البارد  ,ماكن البعيدةىل األإغذية ونقلها األ
  °م 15.5ىل إ 2.2-على من درجات جتمدها وترتاوح عادة من أدرجات حرارة 

 45 – 40) °م 7ىل إ 4.5من  ياملربدات املنزلية تعمل على جمال حرار , (°ف 60 – 28)
ىل درجة حرارة إويتم التربيد خبفض درجة حرارة املادة الغذائية من درجة احلرارة احمليطة  ,(°ف

 املربد.التخزين 
و أقل من أيفضل تربيدها عند  Perishable productsغذية سريعة الفساد األ

غذية درجة كما يستخدم مصنعو األ  ,(d Perishable products 4.4) °م 4.4 ييساو 
مدة  وإلطالةمساك واللحوم الطازجة. غذية سريعة الفساد مثل األلأل °م1ىل إحرارة تصل 

قل درجة حرارة أىل إخرى مع التربيد أغذية املربدة تستخدم وسائل حفظ عرض وحفظ األ
عداد أعلى  احتوىذا إن املنتج املربد غري معقم و إي حال فأوعلى  ,(°م1-ممكنة )قريبة من 

هنا قادرة على إجرام( ف/و جراثيمأخاليا بكتريية  10ولية حىت ولو كانت قليلة )أميكروبية 
 عداد قد تشكل خطر على الصحة العامةأىل إتصل النمو حتت ظروف التخزين ل

حداث تغريات غري إعداد قادرة على و تصل بكترييا الفساد ألأحالة البكترييا املمرضة(  )يف
 مرغوبة تقلل من جودة املنتج.

 Freezingتجميد األغذية  5.23

( املئوي الصفر درجة من أقل) منخفضة حرارة درجات على األغذية حفظ وهو
 حالتها على حتافظ حرارة درجاتيف  ذلك بعد وختزينها الغذاء عليها يتجمد اليت الدرجة تبلغ

 - غذية اخلام )اخلضروات والفواكهن تستخدم مع األأعملية التجميد ميكن و  ,املتجمدة
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 و شبة املصنعة.أاملصنعة  وأواللحوم الطازجة(  األمساك

 واليت °م20- ياملربدات املنزلية ه تستخدم للتجميد يف درجة احلرارة الدنيا اليت
 ( والنيرتوجني السائل°م 78-الغذاء. الثلج اجلاف ) عندها يتجمد معظم املاء احلر املتواجد يف

غذية والذي حيفظ الكثري من خصائص ن يستخدمان للتجميد السريع لألأ( ميكن °م196)
  20-بعد عملية التجميد حيفظ الغذاء على درجة حرارة من  ,اجلودة للغذاء اجملمد

بينما ال تتحطم اجلراثيم البكتريية وميكن  °م20-حياء الدقيقة متوت عند معظم األ ,°م30-ىل إ
بعض  ال يفإمن اخلاليا اخلضرية للبكترييا لكنها ال تستطيع النمو  ن ينجو القليل جدا  أ

ن تنمو بعض منها مسببة فساد أغذية اجملمدة حيث ميكن لأل ءالبطيالظروف مثل التسييح 
 ,نواع البكترييا املمرضةأحد أحالة جناة  عدوى بكتريية يف أوتسمم  وأغذية األ

  غذيةنواع األأ( يوضح درجات حرارة التجميد لبعض 3.23جدول )

(AYRES et al. 1980; RAY,2004; ADAMS & MOSS, 2008). 
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 غذيةنواع األأ(: درجات حرارة التجميد لبعض 3.23جدول )

 
 JAY et al., (2005) المصدر:

  



 الفصل الرابع والعشرون

 نمو األحياء الدقيقة بواسطة تعديل جو التعبئة والتغليف يالتحكم ف

Control by Modified Atmosphere 
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 سريعة الغذائية املنتجات فيه املخزن اجلو غازات تغيري على الطريقة ههذ تعتمد
 ههذ عرفت ,املنتجات من وغريها والفواكه واخلضروات الطازجة واألمساك اللحوم مثل الفساد
 من عايل تركيز باستخدام نهأ الدراسات وضحتأ حيث العشرين القرن بدايات منذ الطريقة

 يوتفاد الطازجة اللحوم على الفطريات منو منع ميكن (%100 – 4) الكربون أكسيد ينثا
 متاحة البالستيكية التغليف مواد صبحتأ الستينات ويف ,الطازجة واخلضروات الفواكه فساد

 بتفريغ ماأ معدل تعبئة جو يف خمتلفة حجامأب األغذية حلفظ طرق تطوير يف ساهم مما
 الغازات من خليط وأ معني غاز بإحالل وأ Vacuum Packaging العبوات من الغازات

 اللحوم مثل األغذية من كبري عدد على اآلن التقنية هذه تطبق. Gas Flushing اهلواء حمل
 الطازجة والفواكه واخلضروات األلبان ومنتجات واحملار واألمساك والدواجن اجملهزة أو الطازجة

 طلب تزايد التقنية ههذ انتشار يف وشارك اخلفيفة والوجبات واحللويات واملعجنات
 Ready - to- eat اجلاهزة والوجبات جزئيا   واملصنعة الطازجة األغذية على املستهلكني

 :ييل التقنية ما ههذ هم الطرق املستخدمة يفأومن , احلافظة املواد من واخلالية

 Controlled Atmosphere Packaging (CAPجو متحكم به ) يالتغليف ف 1.24

تستخدم لتخزين املواد الغذائية من  الطريقة يتم تغيري جو غرف التربيد اليت ههذ ويف
ويتم  ,فرتة احلفظ بالتربيد إلطالةالكربون والنيرتوجني  أكسيد وثاين األكسجنيحيث نسبة 

حتاج أذا إاملستويات  هوضبط هذ باستمرارالغرف  مراقبة وتعديل مستويات الغازات يف
 .األمر
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عاقة منو الفطريات إخري النضج الزائد و أالطريقة مع الفاكهة لت هوعادة  تستخدم هذ
الطريقة مكلفة وتستخدم عندما يراد ختزين  هوتعترب هذ ,على سطح الفاكهة واخلضروات

 طويلة مع احملافظة عليها طازجة. اخلضر والفواكه ملدة

 Modified Atmosphere Packaging (MAPجو معدل ) يالتغليف ف 1.1.24

حتتاج مراقبة وضبط مستويات الغاز خالل مدة التخزين كما هو  الطريقة ال ههذ
عبوات غري منفذة  يتم تعبئة املادة الغذائية حتت تفريغ يفالطريقة السابقة. وفيها  احلال يف

الكربون والنيرتوجني داخل عبوة مناسبة غري  أكسيد وحمكمة القفل مع تعديل نسبة ثاين
و جمموعة غازات داخل العبوة وتغلق أمنفذة مث يزال اهلواء من العبوة ويضخ غاز معني 

 حكام.إب

 Vacuum Packagingالتعبئة تحت تفريغ  2.1.24

فيها مث يتم  يالطريقة يتم سحب اهلواء من العبوة بعد وضع املنتج الغذائ ههذ ويف
حياء الدقيقة و خفض منو األأاجلو املعدل التحكم  واهلدف من التعبئة يف ,حكامإقفلها ب

نزميية عاقة النشاطات التنفسية واإلإ الطريقة تساعد يفه ن هذأغذية كما األ الغري مرغوبة يف
حداث تغريات غري مرغوبة تقلل من جودة املنتج. إىل إ يتؤد واليتاخلام  وأالطازجة  لألغذية

واخلمائر والبكترييا اهلوائية( عن  حياء الدقيقة اهلوائية )الفطرياتعاقة منو األإو أويتم منع 
حالل بعض الغازات مثل النيرتوجني إو أبواسطة التفريغ  سواء   األكسجنيطريق التخلص من 
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N2 (100)% الكربون  أكسيد ثاين وأCO2 (100)% و خليط منهما حمل اهلواء داخل أ
ختيارية تستطيع النمو الظروف البكترييا الالهوائية والالهوائية اإل هنه وحتت هذأالعبوة. غري 

 ضافية متنع منوها.إمامل تتخذ وسائل 

بشكل  Vacuum Packagingبتفريغ اهلواء  أةوختتلف مدة صالحية املنتجات املعب
 ,سابيع ملنتجات اللحوم املصنعةأ 8 سابيع للحم الطازج وحوايلأ 4ىل إ 3كبري وترتاوح من 

 وأللمنتج  يو النشاط املائأ س اهليدروجييناأل باخنفاضاملنتجات  هوتزداد مدة صالحية هذ
و أ oم 1.5نتاج صحية وحفظت املنتجات حتت درجة حرارة كالمها وكلما كانت ظروف اإل

تستخدم على  يفه Gas Flushingجو معدل  و التغليف يفأحالة التعبئة  ما يفأ ,قلأ
مساك الطازجة واملصنعة واملخبوزات نطاق واسع حلفظ الكثري من املنتجات مثل اللحوم واأل

 من ثاين %75جو يتكون من ن التعبئة يفأاللحوم احلمراء وجد  والبيض املطبوخ وغريها. ويف
 مينع منو بكترييا أكسجني %10 نيرتوجني و %15 والكربون  أكسيد

Pseudomonas fragi,  ن تكونأمدة صالحية املنتج تعتمد على نوع الغذاء وميكن 
( يوضح ظروف 1.24واجلدول ) ,سابيع للمنتجات املصنعةأ 8غذية الطازجة وسابيع لألأ 4

كسجني مع األ استخدامن أجو معدل. ويالحظ  ة يفأغذية املعبالتخزين املناسبة لبعض األ
 والنيرتوجني ال يعترب مثبط ميكرويب, ox myoglobinمحر ملادة اللحوم حيافظ على اللون األ

 نه يقلل من تزنخ اللحوم.إبعض احلاالت ف كسجني يفما غياب األأ ئمالولكنة 
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 جو معدل تحت التبريد ية فأ(: خليط الغازات المستخدم لبعض األغذية المعب1.24جدول )

 
 ADAMS and MOSS, (2008)المصدر: مختصر عن 

 جو معدل على األحياء الدقيقة يتأثير التعبئة ف 2.24

كسدة جهد األ حياء الدقيقة يعتمد على التغري يفجو معدل على األ ثري التعبئة يفأت
يعتمد على  يكسيد الكربون والذأ وتركيز غاز ثاين Potential redox (Eh)واالختزال 

من جهد  احتياجاهتا حياء الدقيقة اهلوائية والالهوائية ختتلف يفاأل ,الطريقة املستخدمة
وهذا يتوقف على نوع الكائن الدقيق ونوع الغذاء )وجود املواد املؤكسدة  واالختزالكسدة األ

كسدة ألمدى واسع من جهد ا الغذاء( بينما الالهوائيات االختيارية تعيش يف و املختزلة يفأ
 .واالختزال
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كسيد الكربون أ و ثاينأحالله بالنيرتوجني إجو معدل وسحب اهلواء و  التعبئة يفإن 
حياء حياء الدقيقة اهلوائية ويشجع منو األكسجني سيثبط منو األو خليط منهما وغياب األأ

 املتواجد يف األكسجنين إالظروف ف هوحىت حتت هذ ,و الالهوائية االختياريةأالالهوائية 
ضافة باإل ,كسيد الكربونأ ن تنمو وتنتج ثاينأاهلوائية  لألحياءواملذاب قد يسمح  األنسجة

 غذية الغنيةاأل يف - SHالغذاء مثل جماميع  ن تواجد املكونات املختزلة الطبيعية يفأىل إ
( وكذلك وجود السكريات املختزلة Ascorbic acid) Cبالربوتني ووجود فيتامني 

(Reducing sugarsيف ) ن تغري أاملكونات تستطيع  همنتجات اخلضروات والفواكه كل هذ
و الالهوائية أحياء الدقيقة الالهوائية للغذاء وتشجع منو األ واالختزالكسدة جهد األ

 واالختزالكسدة مبجرد تغيري جهد األ النمو امليكرويب ختيارية وبذلك ال ميكن التحكم يفاإل
حياء اهلوائية ن توقف منو األإحال ف أيوعلى  ,الطريقة ههذ خرى معأطرق  استخداموجيب 

 يزيد فرتة صالحية املنتج بشكل كبري.

و مع أ( فقط %100 – 20كسيد الكربون برتكيز كبري )أ ثاين استخداموعند 
الظروف  ههبذ املعبأن فرتة صالحية املنتج إو كليهما فأ O2كسجني و األأ N2النيرتوجني 

يطيل طور السكون بعدة ميكانيكيات مقرتحة  CO2كسيد الكربون أ ثاينن أويعتقد  ,تزداد
 ذوبانهللخاليا وتغيري نفاذية اخللية وتكون محض الكربونيك نتيجة  CO2 اخرتاقمثل سرعة 

مع بعض  CO2كذلك قد يتداخل   ,داخل اخلاليا س اهليدروجييناأل خيفضداخل اخللية مما 
 التأثريوحيدث  ,معدالت منو اخللية يف اخنفاضىل إ ييؤد ينزميية والذاملسارات احليوية واإل

من الغاز  جدا   ويزداد كلما زاد الرتكيز ولكن الرتكيز العايل %10عند تركيز  CO2املثبط لغاز 
 .خطري يتسبب تسمم غذائ اليت Clostridium botulinum قد يشجع منو بكترييا
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 معدلجو ي العوامل المؤثرة على تعبئة األغذية ف 3.24
 طبيعة المعاملةأ. 

نواع أكسجني و ونفاذية مادة التغليف لأل Vacuumوتشمل كفاءة عملية التفريغ 
 حياء الدقيقة اهلوائية نظرا  لنمو األ يىل تثبيط قو إ ييؤد التفريغ العايل ,الغازات املستخدمة

عدم نفاذية مادة  األنسجة و احملتجز يفأكسجني الذائب كسجني ماعدا األاأل إلزالة
م عوامل احلفاظ على التفريغ داخل العبوة أهناء التخزين يعترب من ثأكسجني التغليف لأل

مهية التغليف أ( يوضح 1.24) والشكل ,ومنع املنتج من الفساد نتيجة منو امليكروبات اهلوائية
 .م5oاحملكم للحم الدواجن املعبأ حتت تفريغ واملخزن على 

 
 يف °م 5للبكتيريا المحبة لدرجات الحرارة المتوسطة في لحم الدواجن المخزن على  يالعدد الكل(: 1.24شكل )

 Vacuum-pack storageو تحت تفريغ أظروف هوائية 
 JAY (2000)المصدر: 
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حالة التخزين بدون  عداد البكترييا على سطح الدواجن يفأارتفاع حيث يالحظ 
عبوات  حالة التخزين يف عبوات حلم الدواجن عنها يف حالة وجود تنفيس يف و يفأتفريغ 
منع نفاذية  ن يفآلاملطورة ا Polymeric filmرقائق البلمر  استخدامولقد ساعد  ,حمكمة

كسيد الكربون والنيرتوجني أ جو معدل يستخدم ثاين حالة التعبئة يف يف ,اهلواء بشكل كبري
اللحم الطازج حيث يستخدم النيرتوجني  حالة تعبئة  كسجني معهما كما يفوقد يستخدم األ

 color Redمحر عطاء اللون األإكسجني على ضافة األإخامل بينما تعمل  مالئكغاز 

oxymyoglobin  للحم ويعملCO2 ,20ن نسبة أولقد وجد  ,كمضاد للنمو امليكرويب% 
  Pseudomonasضد امليكروبات اهلوائية مثل  كسيد الكربون تكون فعالة جدا  أ ثاين

قد  حيانا  أفضل و أتعطى نتائج  %60ىل إ 40ولكن  Morexella و Acinetobacter و
 كسيد الكربون.أ ثاين %100يستخدم 

 نوع الغذاء ب.

احليوانية وكمية  وأالنباتية  األنسجة و احملتجز يفأكسجني الذائب كمية األ
الغذاء كل ذلك  الدقيقة وتواجد املكونات املختزلة يف لألحياءالكربوهيدرات املتاحة بالنسبة 

حياء الدقيقة فوجود املواد املختزلة يشجع منو األ ,حياء الدقيقةيؤثر على نوع ومنو األ
كانت   كذلك تواجد بعض املواد املثبطة لنمو امليكروبات سواء    ,Anaerobesالالهوائية 
نواع أ( بواسطة بعض Bacteriocinsالبكترييوسني و املنتجة )مثل أالغذاء  يف صال  أمتواجدة 

 كل  يالنشاط املائ واخنفاض س اهليدروجييناأل واخنفاضالبكترييا )بكترييا حامض الالكتيك( 
حد أثري أ( يوضح ت2.24والشكل ) ,و عدم النموأعلى قابلية امليكروبات للنمو  ذلك يؤثر

تستطيع  واليت Lactobacillus alimentariusسالالت بكترييا حامض الالكتيك من النوع 
حلم البقر  يف املمرضة L. monocytogenesعلى بكترييا  °م2مقاومة الربودة والنمو على 
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 عداد بكتريياأ اخنفاضويالحظ من الشكل  ,حتت تفريغ وتربيد املفروم املخزن
L. monocytogenes  ثري حامض أنه ناتج من تأيعتقد  ياملضاد لنموها والذ التأثرينتيجة

 الالكتيك.

 
-vacuum المحفوظ تحت تفريغو لحم البقر المفروم  يف L. monocytogenes(: نجاة بكتيريا 2.24شكل )

packaged  م 4والمبرد علىo م7و أo ضافة بكتيرياإو عدم أضافة إب  FloraCarn L-2 Lactobacillus 

alimentarius  السهم يشير(م 7لى إ 4الحرارة من  لى تغير درجةإo.) 
 JAY (2000)المصدر: 
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 طبيعة الكائن الدقيق .ج

ف ذلك على نسبة قغذية ويتو األ يف حياء الدقيقة اهلوائية تنمو بشكل حمدود جدا  األ
جو  ة يفأو التعبأ Vacuum-packagedة حتت تفريغ أحالة التعب كسجني املتواجدة يفاأل

ختيارية الدقيقة الالهوائية اإلحياء ويثبط منوها بنمو األ, Gas flushed packagedمعدل 
وبعض  thermosphacta Brochothrix تشمل بكترييا حامض الالكتيك واليت

Enterobacteriaceae وCorynebacteriaceae ,س اهليدروجيينغذية املنخفضة األاأل يف 
نتاجها حلمض إخرى بسبب )احلامضية( تنمو بكترييا حامض الالكتيك ومتنع منو البكترييا األ

جو  كذلك نوع الغاز ونسبته يف  ,خرى مضادة للنمو مثل البكترييوسنيأالكتيك ومواد ال
ن إف CO2 100%ذا كانت نسبة إ مثال   ,نوع الكائنات احلية السائدة ن يوثر يفأالتعبئة ميكن 

ما أ ,السائدة يتكون ه .Lactobacillus spp و Leuconostocبكترييا حامض الالكتيك 
كثر أو أ %60بينما  Pseudomonas sppعلى بكترييا  يهنا تقضإف, CO2من  %20نسبة 

كسدة خنفض جهد األإوكلما  , Enterobacteriaceaeنواع عائلة أضرورية للقضاء على منو 
وتعترب منو . spp Clostridiumحياء الدقيقة الالهوائية خاصة شجع ذلك منو األ واالختزال

Cl. Botulinumin خاصة النوع  جو معدل واملربدة ة يفأاملعب املنتجات يفType E  وغري
البكترييا املرضية  ,املنتجات ههم املخاطر الصحية املتعلقة هبذأمن  Type Bاحمللل للربوتني 
  Listeria monocytogenesواملقاومة للربودة مثل  االختياريةالالهوائية 

نواع البكترييا أهناك بعض  ,غذيةاأل ههذ ميكنها النمو يف enterocolitica Yersinia و
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ختيارية تستطيع النمو على درجات املرضية احملبة لدرجات احلرارة املتوسطة والالهوائية اإل
 Escherichia coli O157:H7و Salmonella أنواعمثل بعض  °م 12ىل إ 10حرارة من 

املنتجات هلذا املدى  هذا تعرضت هذإتستطيع النمو  وبذلك Staphylococcus aureusو
( تعترب °ف 45) °م7يف السابق كانت  temperature abuseكنتيجة لسوء التخزين   ياحلرار 

للتطورات التقنية احلديثة جعلت من املهم التربيد على درجة  درجة حرارة مرغوبة ولكن طبقا  
 (.°ف 41 ىلإ 40) °م5ىل إ 4حرارة 

ضافة مواد حافظة مناسبة جيب إالقليل و  ياملنخفض والنشاط املائ س اهليدروجييناأل
 املنتجات هللسيطرة على منو الكائنات الدقيقة هبذ ن تستخدم مجيعها معا  أ
(RAY, 2004; JAY et al.,2005; ADAMS & MOSS, 2008). 



 

 الفصل الخامس والعشرون

 نشاط الماء يبالتحكم ف ةالسيطرة على نمو ونشاط األحياء الدقيق
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 قدمأ من ياملائ النشاط يف التحكم طرق أحد وهو بالتجفيف األغذية حفظ يعترب
 الفساد ملقاومة اجلافة واخلضر والفواكه احلبوب قابلية تزيد واليت األنسان عرفها اليت الطرق

 حلفظ التجفيف طريق عن ياملائ النشاط خفض عملية استخدمت فقد وبذلك ,امليكرويب
 حفظ وكذلك ,موامسها غري يف احملاصيل بعض وتوفري الزراعية املنتجات من كبرية كميات

 لألغذية ياملائ النشاط ,وجتفيفها متليحهابواسطة  طويلة لفرتات ومنتجاهتا واألمساك ومحالل
 مثل احلرارة استخدام بواسطة كبخار احلر املاء إزالة مثل طرق عدة بواسطة فضيُ  نأ ميكن

 البلورة بواسطة إزالته وأ Dehydration ,Freeze-Drying والتجفيد التجفيف
Crystallization مذابة مواد إضافة وأ التجميد يف احلال هو كما Solutes املادة لرتكيز 

 .احلر اءامل لربط العسل وأ السكر وأ امللح إضافة مثل الغذائية

 التجفيف والتجفيد 1 25

 كما هبا املتحكم احلرارة بواسطة األغذية من احلر املاء إزالة على الطرق ههذ تعتمد
 وبالتايل ساعات وأ ثواين غضون يف التجفيف عملية وتتم يالصناع التجفيف حالة يف

 احلرارة درجات على واعتمادا  . الدقيقة األحياء منو مينع يالذ للحد ياملائ النشاط ينخفض
 يضاأ ,اآلخر البعض ويتضرر متوت امليكروبية اخلاليا بعض فإن التعرض ومدة املستخدمة

 بسرعة ميوت امليكروبية اخلاليا من عدد فإن التخزين ظروف على وبناء   التخزين عملية ثناءأ
 جراثيم نأ غري ,ذلك بعد املوت معدالت تتناقص مث التخزين من األوىل املراحل ثناءأ

 األغذية يوحتتو  .التخزين فرتة طوال حية وتظل العمليات ههبذ تتأثر ال والفطريات البكترييا
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 أي وتواجد حية ممرضة بكترييا بينها من يكون قد امليكروبات من متعددة جماميع على اجملففة
 التلوث ومدى التجفيف عملية كفاءة مدى يعكس اجلافة األغذية يف ميكروبية جمموعة

 مع Freeze-Drying التجفيد عملية تستخدم ,التجفيف عملية قبل اخلام غذاءلل ياملبدئ
 تتعرض ,نسبيا   يعا تفريغ بواسطة هجتميد بعد املاء نزع على وتعتمد والصلبة السائلة األغذية
 يف يتسبب مما والتجفيف التجميد مها اإلجهاد من نوعني إىل التجفيد ثناءأ امليكروبية اخلاليا
 التخزين بداية يف امليكروبات موت يستمر كما الدقيقة األحياء من ثريالك وتضرر موت

 يذكر تأثري ال بينما كسجنياأل وجود ويف عالية ختزين حرارة درجة على يكون عندما خاصة
 التغليف بواسطة الرطوبة من اجملففة املنتجات محاية وجيب ,البكترييا جراثيم على العملية ههلذ

 ذات جيوب تتكون ال حىت النسبية الرطوبة من مناسبة روفظ عند الصحيح والتخزين
 الرغوة بتجفيف يعرف ما وهناك ,امليكروبات بنمو تسمح عايل رطويب حمتوى

Foam-Drying مث املعرضة املساحة لزيادة ثابتة رغوة لتكوين املنتج خفق يتم حيث 
 السائلة األغذية لتجفيف الطريقة ههذ تستخدم, Warm air دافئ هواء باستخدام التجفيف

 اخلاليا حيوية على قليل تأثري هلا الطريقة ههذ ,والطماطم الفواكه ومعجون البيض بياض مثل
 ياملائ النشاط اخنفاض تأثري مع اهليدروجيين األس اخنفاض مثل خرىأ عوامل ولكن امليكروبية

 .الدقيقة األحياء ضد الطريقة فعالية من يزيد نأ ميكن

 التمليح والتسكيرإزالة الماء ب 2.25

 امليكننننننرويب الفسنننننناد ومنننننننع ياملننننننائ النشنننننناط خلفننننننض والسننننننكر امللننننننح اسننننننتخدام ميكنننننن
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 للخليننننة تلننننف يسننننبب ممننننا للوسننننط األمسننننوزي الضننننغط ترفننننع املننننذابات فننننإن وكننننذلك لألغذيننننة
 الكلننننننور يننننننونأل يرجننننننع قنننننند حننننننافظ ريتننننننأث الصننننننوديوم لكلورينننننند نأ إىل باإلضننننننافة ,امليكروبيننننننة

Cl- كثنننننرية غذائينننننة منتجنننننات وهنننننناك ,الدقيقنننننة األحيننننناء مننننننو علنننننى طمثنننننب تنننننأثري لنننننه والنننننذى 
 اجملففنننننننة واأللبنننننننان اجملففنننننننة واألمسننننننناك اللحنننننننوم مثننننننل الطرينننننننق ههنننننننذ علنننننننى حفظهنننننننا يف تعتمنننننند

 واملركنننننزة املبخنننننرة األلبنننننانو  اململحنننننة واألمسننننناك اللحنننننوم كنننننذلك اجملففنننننة والفواكنننننه واخلضنننننروات
evaporated, sweetened condensed milk والغننننرض. وغريهننننا يواجللنننن واملربيننننات 

 اخلضنننننرية اخلالينننننا مننننننو تقلينننننل وأ مننننننع هنننننو لألغذينننننة ياملنننننائ النشننننناط خفنننننض منننننن ياألساسننننن
 الفطرينننننات قبنننننل منننننن السنننننموم إنتنننننا  عرقلنننننة وكنننننذلك الدقيقنننننة األحيننننناء جنننننراثيم إنبنننننات ومننننننع

 .السامة والبكترييا

 على األحياء الدقيقة يتأثير خفض النشاط المائ 3.25

 من وللتخلص يضاأل ولعمليات املغذيات لنقل املاء تا حت الدقيقة األحياء
 األحياء تستطيع وال ومرتبطة حرة صورة يف يوجد للماء يالكل ىاحملتو  الغذاء ويف ,الفضالت

 النشاط عن يعرب يوالذ فقط احلر املاء تستخدم ولكنها املرتبط املاء من االستفادة الدقيقة
 اخلاليا داخل يمائ نشاط لديها امليكروبية اليااخل نأ كما ,الغذائية للمادة aw ئياملا

 االنتفاخ بضغط يسمى ما على للحفاظ وذلك ياخلارج بالوسط مقارنة قليال   منخفض
Turgor Pressure احمليط الوسط يف ياملائ النشاط اخنفض فإذا. اخلاليا لنمو مهم وهذا 

 إلحداث احمليط الوسط إىل اليااخل من سينتقل املاء فإن مذيبات إضافة وأ املاء إزالة بواسطة
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. النمو على قادرة غري جتعلها Osmotic shock مسوزيةأ لصدمة اخلاليا يعرض مما التوازن
 وجد فقد قليل الفقد هذا كان مهما كبري تأثري له الياباخل احمليط الوسط من الرطوبة وفقد

 خّفض   (0.950 إىل 0.955 من: aw) 0.005 مبقدار ياملائ النشاط يف ضئيل اخنفاض نأ
 يف اخنفاض حدثأو  %50 إىل aureus Staphylococcus خاليا داخل ياملائ احملتوى
 امليكروبية اخلاليا تستعيد مامل ,%44 إىل Salmonella typhimuriumخاليا  حجم

 فإن الداخلي ياملائ النشاط خفض طريق عن intracellular turgor يالداخل االنتفاخ
 تقاوم اليت الدقيقة األحياء بعض هناك ,متوت وأ dormant نةساك تبقى ماأ اخلاليا

 وأ اخلاليا داخل إىل املذابات نقل مثل ميكانيكيات خالل من ياملائ النشاط يف االخنفاض
 .plasmolysis التحلل على للتغلب املذابة املواد أيض

 األحياء من الكثري على يتقض والتجفيد التجفيف عملية نأ من الرغم وعلى
 الفطريات وبعض البكترييا جراثيم وكذلك جلرام واملوجبة السالبة البكترييا بعض نأ إال لدقيقةا

 امللوثة األولية الدقيقة األحياء من % 32 نأ وجد الدراسات حدى ويف .تنجو أن ميكن
 تلويث مت وعندما. الغرفة حرارة درجة على ترطيبه وإعادة جتفيده بعد جنت قد الدواجن للحم

 بعد النجاة استطاعت البكترييا نأ وجد Staphylococcus aureusببكترييا  دواجنال حلم
من  كل جناة من ناجتة يتفش حالة 20 حوايل هناك نأ كما. التجفيد عملية

Staphylococcus aureus وSalmonella 1955 عام منذ بريطانيا يف اجملفف اللنب يف. 

 عن يزيد ال يكل ميكرويب دبعد منتج إنتا  هو األغذية جتفيف من واهلدف
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 .E.coli خاصة القولون بكترييا من لوي نأ جيب كما ,جرام/ كائن دقيق 100,000

و من مسومها مثل السم ألو من البكترييا املنتجة للسموم ين أكما جيب 
 تطبيق مدى مؤشرات أهم من Salmonella يعترب الكشف عن بكتريياو  ,ىللياالستاف

 النجاة ميكنها البكترييا ههذ أن وجد ولقد اجملففة األغذية إنتا  ثناءأ الصحية االشرتاطات
 .منها متاما ختلو نأ جيب ولذلك التجفيف معاملة ثناءأ

على نمو األحياء  يالنشاط المائ يف االنخفاضالعوامل المؤثرة على فعالية  4.25
 الدقيقة

 األحياء ونشاط منو ىعل ياملائ النشاط يف التحكم فعالية يف تؤثر عوامل عدة هناك
 :يوه الدقيقة

 طبيعة العملية. أ

 كمية نأ وجد حيث ياملائ النشاط خلفض قابليتها يف ختتلف Solutes املذابة املواد نأ وجد
 احملولة والسكريات اجللوكوزو  السكروزو NaCl (w/w ) الصوديوم كلوريد

Inverted sugar ليصل يالنق للماء °م25 حرارة درجة عند ائيامل النشاط خلفض احملتاجة 
 إىل ياملائ النشاط وخلفض ,التوايل على جرام 4.11 و 8.9 و 15.45 و 1.74 يه .990 إىل

 ىلإ تدخل ال املواد هوهذ ,التوايل على جرام 32.87 و 43.72 و 54.34 و 11.9 حنتا  0.92
 قادرة خرىأ وادمب مقارنة امليكروبات لنمو كبري مثبط تأثري هلا فإن ولذلك امليكروبية اخلاليا
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 نفس إلحداث منه عالية تركيزات حنتا  حيث اجللسريول مثل اخلاليا إىل الدخول على
 النشاط عند متوت وأ تتضرر نأ ميكن الدقيقة األحياء نأ من الرغم وعلى. املثبط التأثري

 %90 على القضاء نأ وجد حيث احلالة ههلذ املقاومة يستطيع البعض نأ إال املنخفض ياملائ
 0.71 يمائ نشاط على يوما   27 حيتا  °م5 درجة على Salmonellae بكترييا عدادأ من

 .0.34 يمائ نشاط على يوما   67 حتتا  ولكنها

 الغذائية المادة نوع. ب

حياء الدقيقة حىت عند ثري كبري على معدل موت األأن يكون له تأتركيب ونوع الغذاء ميكن 
 قلت مبعدل 0.33 يعند نشاط مائ Escherichia coliعداد أن أوجد  ,ينفس النشاط املائ

البطاطس اجملففة وكان معدل  يف 4.8يس كرمي اجملفف ومبعدل آلا يف ةلوغاريتميدورة  2.8
ن معدل أوحتت نفس الظروف وجد , القهوة يف ةلوغاريتميدورات  6كثر من أ االخنفاض

 .قلأكان  Enterococcus faecalisموت بكترييا 

 هنا تعود للنشاط والنموأال إغذية اجملففة األ البكترييا خاملة يف هن وجود هذوعلى الرغم م
هنا أاملنتجات على  هن تعامل هذأاملنتجات ولذلك جيب  هضافة املاء هلذإو أعقب تبليل 

ن أووجد  ,غذيةاأل هخرى لضمان سالمة هذأإجراءات مواد سريعة الفساد مامل تتخذ 
سرع من منوها قبل التجفيف بسبب أمنتجات اجملففة تنمو مبعدل رضة امللوثة للمالبكترييا امل

  التخزين واليت وأثناءو التجفيد أثناء عملية التجفيف أهالك كثري من امليكروبات اهلوائية 
ن بعض البكترييا احملبة للربودة أكما وجد   ,رضة قبل التجفيفمكانت تنافس البكترييا امل
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 .غذية اجملففة منها قبل عملية التجفيفكرب بعد ترطيب األأتكون مقاومتها 

حيوية  على يالنشاط املائ اخنفاضثري أوت الدنيا للنمو امليكرويب يقيم النشاط املائ
الغذاء املتجانس  ففي, يخصائص الغذاء والوسط الغذائ باختالفحياء الدقيقة يتلف األ

حتواء احالة  ما يفأى. خر تغري على العوامل األ أبدون تغري مامل يطر  ييبقى النشاط املائ
غذية نواع من األأ)الوجبات احملتوية على عدة  يالنشاط املائ الغذاء على مكونات ختتلف يف

ىل منو ي إ. وهذا قد يؤديالنشاط املائ عبوة واحدة( فقد حيدث تغري يف واملتواجدة يف
 خر عايلآ واملخزن مع غذاء يخفض النشاط املائبطريقة الغذاء احملفوظ  امليكروبات يف

كلما بعدت درجة حرارة التحضني عن الدرجة وكذلك  مادة حافظة.  يوحيتو  يالنشاط املائ
 للنمو. أطولىل زمن إحيتا  امليكروب  يالنشاط املائ املثلى للنمو بدون تغري يف

 طبيعة الكائن الدقيق. ج
 اجه لنموهاالذى حتت يمن النشاط املائ األدىناحلد  حياء الدقيقة بشكل كبري يفختتلف األ

حياء الدقيقة من الدنيا لأل تحتياجا( يوضح اال1.25واجلدول رقم ) ,نباتو اإلأللتجرمث و 
 .قل من البكتريياأ ين الفطريات واخلمائر تنمو عند نشاط مائإالعموم ف ويف ,يالنشاط املائ

حتتا   ن البكترييا السالبة لصبغة جرامأغذية جند ومن بني البكترييا املمرضة واملفسدة لأل
تستطيع  S. aureusبكترييا  ,املوجبة لصبغة جرام مقارنة بالبكترييا على قليال  أ ينشاط مائ

بواسطة  Sporulationالتجرمث و  0.86ىل إمنخفض قد يصل  يالنمو على نشاط مائ
نبات حيدث عند قيم املناسب للنمو بينما اإل يالبكترييا املتجرمثة حيدث عند النشاط املائ

 مناسب لنمو ين حيدث عند نشاط مائأنتا  السموم ميكن إ. منخفض قليال   ينشاط مائ
C. botulinu حياء معدل منو األ دىن للنمو.على بقليل من احلد األأ يو عند نشاط مائأ

ىل إخنفض إ S. aureusمعدل منو بكترييا  مثال   ,يخنفض النشاط املائإالدقيقة يقل كلما 
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 .(aw: 0.99مثل للنمو )األ يه عند النشاط املائعن 0.90 يعند نشاط مائ %10 حوايل
 العايل يمسوز واحملبة للضغط األ halophilesحياء الدقيقة احملبة للملوحة العالية األ

osmophiles   البكترييا احملبة للملوحة مثل  ,منخفض يعند نشاط مائ تنمو جيداvibrios 
 للنمو. NaClحتتا  تركيزات خمتلفة من كلوريد الصوديوم 

 الدقيقة األحياء لنمو المائي للنشاط األدنى الحد(: 25.1) جدول

 
 RAY (2004)معدل عن  :المصدر
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 يتستطيع النمو عند نشاط مائ العايل يمسوز احملبة للضغط األ الفطريات واخلمائر
و أكثر من ا مثل أ يغذية هلا نشاط مائاأل تنمو يف حياء الدقيقة اليتمعظم األ ,0.85قل من أ

تنمو البكترييا  0.98 يو يساو أكثر من أ يوعند نشاط مائ ,(aw t 0.98) 0.98 ييساو 
 0.97 ىلإي النشاط املائ خنفضإذا إما أالسائدة  يمبعدل سريع وتكون هجرام السالبة لصبغة 

 Micrococciو Lactobacilliو Bacilliتنمو البكترييا املوجبة لصبغة جرام مثل 
تستطيع البكترييا  0.93حتت  يما عند النشاط املائأ ,السائدة يوتكون ه Clostridiaو

وكذلك  Pediococci و Enterococciو Staphylococciو Micrococci املوجبة جلرام مثل
ىل سيادة إ ييؤد 0.86ىل ما حتت إ يالنشاط املائ اخنفاضما أن تنمو. أعفان اخلمائر واأل

تستطيع  واليت Zygosaccharomyces rouxiiمثل  العايل األمسوزياخلمائر احملبة للضغط 
 واليت Xeromyces bisporuمثل  Xerophilicوالفطريات  0.65 يالنمو عند نشاط مائ

ما عند وصول النشاط أ 0.60ىل إ ييصل نشاطها املائ غذية اليتاأل ن تنمو يفأتستطيع 
 حياء الدقيقة تتوقف عن النمون مجيع األإف 0.60قل من أىل إ ياملائ

BANWART, 1998; RAY, 2004; ADAMS & MOSS,2008) ). 

  



 

 

 الفصل السادس والعشرون

 يةئايالكيم السيطرة على نشاط األحياء الدقيقة بالمواد الحافظة
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 مقدمة 1.26

وقد  ,قدم طرق احلفظأاملواد الكيميائية من  باستخدامعملية حفظ األغذية  تعترب
 ملح الطعام )كلوريد الصوديوم( كمادة حافظة للحوم واألمساك منذ مئات السنني. استخدم

ن بعض أغري  ,تأثري حافظ يضيفت قدميا التوابل والنباتات العطرية لألغذية لتعطأكما 
على مواد حافظة طبيعية وقد تكون بكميات كافية ألحداث فعل مضاد  ياألغذية حتتو 

املواحل  بياض البيض واألمحاض العضوية يف يف Lysozymeمثل الالسوزامي  للنمو امليكرويب
ثناء تصنيع األغذية أن تتكون أهناك مواد حافظة ميكن و  ,وتسمى مواد حافظة طبيعية

 .اليوغورت مثل حامض الالكتيك املتكون يف بكميات كافية لعرقلة النمو امليكرويب

أمحاض البنزويك والبوريك والساليسليك والبوراكس : أما املواد األخرى مثل
إعاقة منو األحياء و أتضاف لألغذية هبدف منع  فهي ... اخل والكربيتوز والفورمالدهيد

وتنص بعض القوانني على  .كيميائية تسبب فساد األغذية وتسمى مواد حافظة الدقيقة اليت
املواد احلافظة بأهنا  هوميكن تعريف هذ ,ونسبتها ضرورة النص على نوع املادة احلافظة املضافة

 Antimicrobial inhibitors or Preservatives األحياء الدقيقة مواد هلا فعل مضاد لنشاط
قاصرًا على إعاقة منو  األغذية لغرض حفظها, يكون فعلها تستعمل هبا يف بالنسب اليت

و خليط من أوقد تستخدم مادة كيميائية واحدة  .إىل موهتا يو قد تؤدأاألحياء الدقيقة 
وقد  ,و حتت التربيدأو إطالة مدة خزهنا حتت الظروف العادية أمادتني حلفظ األغذية 
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خلفض الرطوبة  يو التجفيف اجلزئأمادة بنزوات الصوديوم مع إضافة السكر  تستخدم
 األحياء الدقيقة النمو. عال تستطي وبالتايل

 المواد الحافظة المضادة لألحياء الدقيقة يالشروط الواجب توافرها ف 2.26

املواد احلافظة  اختيارعند  االعتبار ن تؤخذ يفأجيب  اليت االشرتاطاتهم أمن 
 :يتستخدم يف حفظ األغذية ه ادة للميكروبات اليتاملض

 القوام. وأو الطعم أال تغري من جودة الغذاء من ناحية اللون  أن أ.

 ن ال تتداخل مع مكونات الغذاء وتفقد فعاليتها.أ ب.

وجهد  يوالنشاط املائ س اهليدروجيينعند األ ن يكون هلا تأثري مضاد للميكروبات عايلأ .ج
 .للغذاء املضافة إليه وكذلك حتت درجة حرارة التخزين واالختزالاألكسدة 

 فرتة ختزين الغذاء. أثناءتكون ثابتة  أن د.

 .ن تكون متاحة وغري مكلفة اقتصادياً أ ه.
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 العوامل المؤثرة على فعالية المواد الحافظة المضادة لألحياء الدقيقة 3.26

 نوع المادة الحافظةأ. 

 كبري بشكل تأثريها على امليكروبات املضادة لنمو األحياء الدقيقة ختتلف يفاملواد احلافظة 
 تأثري له اآلخر والبعض( broad spectrum) الدقيقة األحياء من كثري على تأثري له ما فمنها
 فقط واخلمائر الفطريات على مثبط تأثري لبعضها نأ كما, (narrow spectrum) حمدود

fungistatic قاتل وأ fungicide, فقط  البكترييا على مثبط تأثري وأbacteriostatic وأ 
 وأ جرام لصبغة السالبة البكترييا ضد فعالة تكون نأ ميكن كما, bactericidal قاتل تأثري

 الكائن على مثبط تأثري احلافظة للمادة يكون وقد ,اجلراثيم ضد فعالة وأ جرام لصبغة املوجبة
 .العالية الرتكيزات عند قاتل وتأثري املنخفضة الرتكيزات عند الدقيق

 الغذاء يف الدقيقة األحياء وعدد وحالة نوع. ب

 األكثر البكتريية اجلراثيم وتعترب ,اجلراثيم من احلافظة للمواد حساسية أكثر اخلضرية اخلاليا
 حساسية الدقيقة األحياء كثرأ الفطريات تعترب بينما اخلمائر يليها احلافظة للمواد مقاومة

 للمواد حساسيتها يف للنوع املختلفة والسالالت األنواع وختتلف ,احلافظة املواد لفعل
 يف منها حساسية أكثر ياللوغاريتم النمو طور يف امليكروبية اخلاليا نأ وجد كما ,احلافظة

 حداثإل الالزم احلافظة املادة تركيز زاد كلما للغذاء امليكرويب احلمل زاد وكلما ,الثبات طور
 .يالتثبيط الفعل
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 تخزينه وظروف الغذاء نوع. ج

 نأ وجد كما ,للغذاء اهليدروجيين األس باخنفاض تزداد احلافظة املواد فعالية نأ وجد
 الغذائية املادة نأ كما ,فعاليتها وتفقدها احلافظة املادة مع تتفاعل نأ ميكن الغذاء مكونات

 كما ,الصلب بالغذاء مقارنة كثرأ احلافظة املادة لفعل الدقيقة األحياء بتعرض تسمح السائلة
 فعالية من تزيد الدقيقة حياءلأل املثلى الدرجات من األعلى الغذاء ختزين حرارة درجات نأ

 .احلافظة املادة

 تأثير المواد الحافظة على األحياء الدقيقة 4.26

 نزمياتاأل تثبيط مههاأ طرق بعدة مباشرة الدقيقة األحياء على احلافظة املواد تؤثر
 وأ اخللوي اجلدار على التأثري أو DNA يالنوو  احلمض يف تغيري أو الربوتني ختليق تثبيطو 

 .اخللية داخل اهليدروجيين األس تغري نأ ميكن كما ,كليهما وأ ياخللو  الغشاء

 األغذية يالمواد الحافظة المستخدمة ف 5.26

 اختيارها مت تكون نأ جيب األغذية يف حافظة كمواد تستخدم اليت الكيميائية املواد
 األغذية وإدارة WHO العاملية الصحة منظمة مثل معروفة صحية هيئات قبل من هبا ومصرح

هنا من أساس أومت تصنيفها على  Food and Drug Administration (FDA) والعقاقري
وقد  ,generally recognized as safe( GRAS)يف العموم منة آ هناأاملواد املعروفة ب

ختبارات السالمة الخضعت  قائمة باملواد املضافة اليت CACغذية صدرت جلنة دستور األأ
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 الرتقيم يعرف باسم نظام الرتقيم الدويل النظام يف اعطيت كل مادة حافظة رقم وهذأو 
International Numbering System (INS),  يف املستخدمة احلافظة املواد همأ منو 

 :األغذية

 organic acidsاألحماض العضوية  1.5.26

 بعض قبل من لوجياً و ميكروبي ينتجان نأ ميكن الالكتيك وحامض اخلليك حامض
 وميكن احلامضية األغذية يف فعالية كثرأ ومها صناعياً  نتاجهماإ ميكن كما البكترييا أنواع
 برخص يتميز اخلليك وحامض ,واخلبز تشباوالك واملايونيز واملخلالت للصلصات فتهماإضا

ويضاف  ,(GRAS) آمنة هناأب عامة املعروفة املواد من وهو علية احلصول وسهولة الثمن
وحامض  ,Practice (GMP) Good Manufacturing ملمارسة التصنيع اجليد اً غذية طبقلأل

 Acetobacterحياء الدقيقة ماعد القليل منها مثل بكترييا اخلليك فعال ضد معظم األ
يكون مثبط لنمو  %0.2وعند تركيز  ,عفانألوبكترييا حامض الالكتيك وبعض اخلمائر وا

وجد  ,%0.3على من أعند  Bactericidalثري قاتل أبينما ذو ت Bacteriostaticامليكروب 
عندما تعرضت  ةلوغاريتميدورات  6مبقدار  اخنفضت O157:H7 E. coli عداد بكتريياأ نأ

 ملدة دقيقة واحدة. %10حلمض اخلليك بنسبة 

ىل إ 1مالحه فيكون فعال ضد امليكروبات عند تركيزات من أما حامض الالكتيك و أ
س خنفاض األاثريه القاتل يزداد بأن تأغري  ,علىأو أ 5 س هيدروجيينأوعند  2%

نه غري أ. وحامض اللالكتيك مثبط لنمو البكترييا خاصة السالبة لصبغة جرام كما اهليدروجيين
 اللحوم املصنعة منتجات ويستخدم يف ,غذيةاأل عفان يفاألفعال ضد 

Processed meat products  به لغسل وتطهري الذبائح بعد عملية الذبح خلفض  يكما يوص
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 من على سطحها. احلمل امليكرويب
 Fungistatic agentمالحة يستخدم كمثبط لنمو الفطريات أحامض الربوبيونيك و 

و أ 5 س هيدروجيينأيضا ضد البكترييا خاصة السالبة لصبغة جرام وذلك عند أولكنه فّعال 
غذية ال تؤثر على األ ولكن الرتكيزات املسموح هبا يف ,%0.2ىل إ 0.1قل عند تركيزات مثل أ

اجلنب والزبد  تثبيط منو الفطريات يف الحه يفأمويستخدم محض الربوبونيك و  ,منو اخلمائر
 اليت مالحهأو  البنزويك محض ,الطازجة الفواكهحفظ بعض  وكذلك يف ومنتجات اخلبيز

على  العاليةقدرهتا ب احلامض هذا مالحأ وتتميز الصوديوم بنزوات يه استعماهلا ميكن
 جيب احلامض هذا أمالح ألن الفعال العامل هو نفسه واحلمض. باحلامض مقارنةالذوبان 

 احلموضة رقم فاخنفاض فعال أثر ذات تكون أن ميكن حىت يمحض وسط يف استخدامها
 بعض من تضحأ وقد ,أضعاف 10 إىل البنزوات أمالح مفعول يزيد 5.3 إىل 7 من للوسط

 شديدة بيئة يف استعماهلا عند التطهري يف مرة 100 كفاءهتا تزيد البنزوات أن التجارب
 عن تزيد ال بنسبة عادةً  الصوديوم بنزوات ملح ويستخدم ,املتعادلة بالبيئة مبقارنتها احلموضة

 يف بنزويك الباراهيدروكسي اسرتات وتستخدم, 4 احلموضة رقم يكون أن شرط على  0.1%
 اهليدروجيين ساأل على معتمدة غري فعاليتها نأل اهليدروجيين األس قيم من واسع مدى

 قلأ وتأثري خاص بشكل واخلمائر األعفان على مالحهأو  البنزويك حامض ويؤثر ,للغذاء
 واملربيات والشراب الفاكهة عصري مثل األغذية من كثري يف البنزوات وتستخدم البكترييا على

ما محض السوربيك يستخدم كمثبط للفطريات أ ,% 0.1 عن تزيد ال بنسبة واملايونيز
ختبار الكاتليز مثل بكترييا حامض الالكتيك واخلمائر لكنه ال يؤثر على البكترييا السالبة ال
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 يستخدم كما للفطريات كمثبط  fermented foodsغذية املتخمرة األ ولذلك يستخدم يف
 إنبات منع على قدرته إىل الدراسات بعض شارتأ حيث Clostridium بكترييا نواعأ ضد
 اجملففة هوالفواك واجلنب املخابز ومنتجات اخلبز يف يستخدم كما .Clبكترييا  جراثيم ومنو

يوضح أهم األمحاض املستخدمة يف  (1.26), الشكل وغريها واملرمالد الفاكهة وعصائر
 حفظ األغذية.

محاض لأل يىل التحلل اجلزئإمحاض يرجع األ هثري املضاد للميكروبات هلذأالت
 molecules undissociatedمحاض األ هغري املنحلة هلذ ىل اجلزيئاتإالعضوية الضعيفة 

يتوقف فعلها على قيمة  يامليكروبات والذثريها املثبط على أت يف اً مهم اً الذى يلعب دور 
اخلاص بنمو  اإلنزمييويكون التثبيط عن طريق وقف النشاط  .للغذاء اهليدروجيينس األ

 اخلاليا وقد يسبب هدم جلدران اخلاليا.

 مالح الكبريتيتأو  SO2كسيد الكبريت أ يثان 2.5.26

تطهري  يف غذية حيث كان يستخدمجمال األ كسيد الكربيت يفأ ثاين استخدم
 antioxidant لألكسدةن كمادة مضادة غذية لبعض الصناعات ويستخدم اآلمعدات األ

غاز عدمي اللون يذوب  SO2و ,بعض املنتجات يف اإلنزمييوغري  اإلنزميي لتثبيط التلون البين
اجلافة  الفواكهحفظ  مالح يفأصورة  و يفأو السائلة أصورته الغازية  املاء ويستخدم يف يف

يليها البكترييا خاصة  ثراً أحياء الدقيقة تكثر األأعفان وتعترب األ ,وغريها هوعصائر الفواك
برتكيز  Sulfurous acid ن تركيز محضأوقد وجد  ,البكترييا السالبة لصبغة جرام مث اخلمائر
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 Pichiaو Saccharomycesباملليون يكون فّعال ضد اخلمائر مثل  يءجز  20 - 0.2
 undissociated sulfurous acid ىل محض الكربيتوزإويرجع النشاط املثبط  ,Candidaو

(H2SO3) 3قل من أ س هيدروجيينأيسود عند  يغري املنحل الذ. 

املركبات املضاد  هثري هذأن تأويعتقد  ,غذية احلامضيةاأل ن فعاليته تزيد يفإولذلك ف
 همتكن هذ واليت Strong reducing powerختزالية العالية ىل قدرهتا االإللميكروبات يرجع 

و أن تنمو أحياء الدقيقة اهلوائية ال تستطيع األ للدرجة اليت األكسجنياملركبات من خفض 
كسيد أ ثاين استخدامومينع  ,ىل وقف منو امليكروبإ يدؤ مما ي اإلنزمييهنا تثبط النظام أ

مثل اللحوم حيث  (B1) غذية الغنية بفيتامني الثيامنيكثري من الدول مع األ  الكربيت يف
 يسبب تكسري هذا الفيتامني.

 Sodium Nitrateنيتريت الصوديوم  3.5.26

بعض منتجات اللحوم  للحفاظ على اللون يف NaNO2 يضاف نيرتيت الصوديوم
خاصة عندما يوجد مع ملح الطعام.  ن له نشاط مضاد للنمو امليكرويبأاملعاجلة كما 
مل تعامل  اليتاللحوم  يف Cl. botulinumاملادة تثبيط منو جراثيم بكترييا  هوتستطيع هذ

اللحم املطبوخ  نواع البولبيف ويفأمبعاملة حرارية كافية للقضاء عليها مثل السجق وبعض 
 بعض الدول يضاف ويف ,بيض املدخنمساك مثل السمك األنواع األأاململح املعلب وبعض 

 Clostridiumتكون الغازات الناجتة عن منو بكترييا  جبان ملنعالنيرتيت لبعض األ

butyricum و Cl. tyrobutyricum   نه مضاد لنمو بكترييا أكماS. aureus  
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تكون النيرتوزامني  احتمالاملركبات هو  هخذ على هذآهم املأمن  .Salmonella و
Nitrosamines ن بعض أمينات حيث مركبات ناجتة من تفاعل النيرتيت مع األ يوه

وللتغلب على  ,التشوهات اخللقية والتطفرسبب وي للسرطان مركبات النيرتوزامني يعترب مسبباً 
سكوربك املشكلة يتم تقليل مستوى النيرتيت املستخدم وزيادة نسبة محض األ ههذ

Ascorbic acid ن حنو اآل هجتاولذلك اإل ,ىل تثبيط تفاعل تكوين النيرتوزمنيإ يؤدي ذيال
ن نه ال يوجد بديل له حىت اآلأغذية غري ستبعاده من األاو أتقليل مستوى نيرتيت الصوديوم 

 .صناعة اللحوم يف

 Nisin نيسن 4.5.26

افات ضغذية والزراعة للمبني منظمة الصحة العاملية واأل مسحت اللجنة املشرتكة ما
النيسن كمضاد  باستخدام 1969عام  Joint FAO/WHO Expert Committee الغذائية

 نأكما   اً نسان وال يستخدم طبيمليزاته العديدة فهو غري سام لإل اً غذية نظر األ يف ميكرويب
منة وغري خطرة آبكترييا  يوه .Lactococcus lactis subsp lactis يتنتجه ه البكترييا اليت

(Regarded as Safe Food-Grade),  والنيسن عبارة عن عديد ببتيدPolypeptide  مقاوم
  Lactococcusلصبغة جرام مثل  املوجبةعلى البكترييا  للحرارة واحلموضة ويؤثر

  Lactobacillusو Micrococcusو Staphylococcus وStreptococcus و
كما يثبط منو اجلراثيم البكتريية. غري  ,Mycobacterium و Listeria و Pediococcus و
لتقليل املعاملة احلرارية الالزمة لتحطيم  ايضأويستخدم  ,و الفطرياتأنه ال يؤثر على اخلمائر أ
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 اللحوم. يف Cl. botulinum جراثيم بكترييا

لتكوين جدار اخللية  هاملوج ءيوهو اجلز  Lipid IIن النيسن معقد مع الدهن كوّ وي  
 يمما يؤد Cytoplasmic membraneللخلية  يالغشاء السيتوبالزم ويدخل هذا املعقد يف

ىل إ اً هذا الغشاء تسمح بتدفق مكونات اخللية اهلامة مؤدي و فتحات يفألتكوين ثقوب 
قل نفاذية أن جدر خالياها إما خاليا البكترييا السالبة لصبغة جرام فأ ,و موت اخلليةأتثبيط 

اخلاليا للنيسني  هىل زيادة نفاذية جدر هذإ يمعاملة تؤد أيتسمح مبرور النيسن ولكن  وال
 Chelating agentsاملعامالت مثل التعرض للمواد املخلبية  هوهذ ,كثر حساسية لهأجتعلها 

 ,وغريها Osmotic shockمسوزية الصدمة األ أوالتجميد  أو اً التعرض للحرارة العالية نسبيأو 
 جلراثيماباجملاميع الكربيتية على سطح  ارتباطهويثبط النيسني منو اجلراثيم البكتريية عن طريق 

جمال  هم املواد احلافظة املستخدمة يفأ( يبني 1.26واجلدول ) ,نباتومينع عملية اإل
 .إضافتهاالرتاكيز املستخدمة والغرض من و  الصناعات الغذائية

 Natamycinناتاميسين  6.5.26

ينتج بواسطة  يوهو مضاد حيو  Pimaricinيضا باسم بريميسني أويعرف 
Streptomyces natalensis  نه يرتبط مع ضد الفطريات بفعالية عالية ألويستخدم

 يغشاء اخللية الفطرية ويؤد مما يسبب تدمري Ergosterolرجوسرتول واأل Sterolسرتول األ
املاء وال  والناتاميسني ضعيف الذوبان يف ,ىل فقد املذابات من السيتوبالزم وحتلل اخلالياإ

سطح اجلنب والسجق أملعاملة  يمائ ويستخدم كمعلق ,س اهليدروجيينفعله على األ يعتمد يف
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املليون كما يستخدم لوقف  جزء يف 300 - 200وذلك لعرقلة منو اخلمائر والفطريات برتكيز 
 املليون. جزء يف1000على السجق برتكيز  يالنمو الفطر 

 
 األغذية حفظ يف المستخدمة العضوية األحماض بعض تركيب (:26.1) شكل

 ADAMS & MOSS (2008): المصدر
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 غذيةصناعة األ يهم المواد الحافظة المستخدمة فأ: (1.26)جدول 

 تستخدم فيها املادة غذية اليتاأل امليكروب املستهدف تركيز مسموح بهأقصى  املادة احلافظة
 مالحهأحامض الربوبيونيك و 

Propionic acid / Propionate 
 الفطريات % 0.32

ومعجون اخلبز, الكيك, بعض األجبان, املربيات 
 الطماطم

 مالحهأمحض السوربيك و 
Sorbic acid / Sorbates 

 الفطريات % 0.2
صلصات السالطة,  ,اجلنب الصلب, التني, العصائر

 والكيك ياجلل
  محض البنزويك

Benzoic acid /benzoates 0.1 الفطريات واخلمائر 
املرجرين, عصري التفاح, املشروبات الغازية, صلصة 

 الطماطم
 املشروبات الغازية, املخلالت, منتجات اللحوم البكترييا Lactic acid 2 الالكتيكمحض 

 املخلالت, الصلصات البكترييا والفطريات Acetic acid 1  محض اخلليك
 خالت الصوديوم يثنائ

Sodium diacetate 
 اخلبز الفطريات % 0.32

 نيرتيد الصوديوم
Sodium nitrite 

جزء باملليون  120
(ppm) Clostridia 

واألغذية املعلبة عالية  األجبان واللنب املبسرت
 احلموضة اللحوم املعاجلة

 األجبان Nisin 1 Clostridiaالنيسن 

 اخلمائر واألعفان Parabens 0.1%بارابني 
صلصة  - املشروبات غري الروحية - منتجات اخلبيز

 السلطات

 كسيد الكربيتأ ثاينالكربيتات / 
SO2/sulfites 

جزء  300 – 200
 (ppm)باملليون 

حياء األاحلشرات و 
 اجلافة الفواكه - املوالس الدقيقة

Ethylene/propylene oxides 700 فانعاخلمائر واأل 
للمكسرات  (Fumigant)يستخدم كمادة تبخري 

 والتوابل
 يثايلفورمات اإل

Ethyl format 
جزء باملليون  15-220

(ppm)  اجلافة واملكسرات الفواكه واألعفاناخلمائر 

 محض الكربليك
Caprylic acid 

 غلفة اجلنبأ الفطريات -

 (JAY, 2000; ADAMS & MOSS, 2008) :المصدر
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 غذيةحياء الدقيقة في األوسائل أخرى للسيطرة على األ 6.26
 شعاعالسيطرة على األحياء الدقيقة بواسطة اإل 1.6.26

. خرىاأل احلفظ بطرق مقارنة نسبياً  احلديثة احلفظ طرق من األغذية تشعيع يعترب
 عشر التاسع القرن هناية منذ الدقيقة األحياء قتل على جاماو  وبيتا كسإ شعةأ مقدرة عرفت
 بيتا شعةأو  x-rays كسإ شعةأ على الدراسات من العديد جريتأ ,العشرين القرن وبداية

E-rays  جاما شعةأو J-rays وتأثريها امليكروبات وقتل الغذاء اخرتاق على مقدرهتا ملعرفة 
 إلطالة األغذية يف امليكروبات على تقضى نأ ميكن األشعة ههذ نأ ووجد الغذاء جودة على
 نكهة على تؤثر نأ ميكن لكنها Radioactive مشعة مادة ىلإ الغذاء حتويل دون احلفظ مدة

 .احلرارة درجة وخفض التعرض زمن بتقليل املشكلة Iهذ على التغلب ومت ,الغذاء

 قدرة هلا اليت األشعة عن البحث جيب األغذية جمال يف األشعة استخدام وعند
 ,الغذائية املادة داخل نزمياتواأل الدقيقة األحياء على التأثري تستطيع حىت عالية اخرتاق
 املصادر من( cesium-137) 137- والسيزمي( Cobalt-60( )Co60) 60 الكوبلت ويعترب
  األشعة حدأ يوه جاما شعةأل اجليدة

 
 1018كثر من أ)هلا تردد  radiation Ionizing ؤينةامل

 يفضل نهأ غري ,بالتشعيع األغذية حفظ جتارب يف واسع نطاق على تستخدم اليت (هريتز
 .يشعاعإ نشاط أي األغذية إكساب إىل ييؤد ال حيث الكوبلت استخدام

 منظمة أقرت نساناإل بصحة املشععة األغذية إضرار عدم ثبتتأ مكثفة حباثأ بعد
 إىل تصل جرعات باستخدام وصتأو  األغذية حلفظ كوسيلة الغذاء تشعيع العاملية الصحة
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 املؤينة للطاقة مقياس هو الراد: راد gray  =100: ياجر ) (kGy 10) جراي كيلو 10
 اجلرعة من املستوى وهذا, (املادة من جم 1بواسطة املمتصة جول 10 – 5 يعادل وهو املمتصة

 واخلضروات واللحوم األمساك حلفظ العامل مستوى على دولة 50 حوايل يف اآلن يستخدم
 واخلمائر والفطريات البكترييا فإن املستخدمة التشعيع لطريقة ووفقاً  ,واحلبوب هوالفواك
 بكترييا جراثيم بينما جزئياً  وأ كلياً  عليها قضىي   الطفيليات وبعض الفريوسات وكذلك

C. botulinum  تعتمد مل وبذلك لعملية التشعيع الصناعات الغذائية مقاومة يف األمهيةذات 
 سالمة من التأكد وعدم العالية كلفتها بسبب واسع نطاق على بالتشعيع احلفظ طريقة
 .التشعيع عملية بعد الغذاء

 الناجتة احلرة اجلذور توليد ىلإ يرجع الدقيقة األحياء على اإلشعاع تأثري نأ ويعتقد
 للحمض ختريب حيدث كما اخلاليا يف الربوتني طبيعة من تغري واليت املاء جزيئات تأين من

. امليكروبية اخلاليا غشيةأ يف اً ضرار أ األشعة تسبب كما لكرتوناتهإ إزالة بسبب DNA يالنوو 
 املادة حرارة درجة وارتفاع اإلشعاعية اجلرعة بازدياد جاما شعةأب الدقيقة األحياء هالك ويزداد

 بغياب امليكروبات ضد التشعيع فعالية وتنخفض اهليدروجيين األس وباخنفاض الغذائية
 املائي النشاط عند أو بالتجميد وأيضا( األكسدة تفاعالت الخنفاض نظراً ) كسجنياأل

 (.املتاح املاء نسبة اخنفاض مع احلرة اجلذور تكون الخنفاض اً نظر ) املنخفض

 شعاعإللاألحياء الدقيقة  حساسية 1.1.6.26

 أن وجد حيث( جاما) املتأينة لألشعة حساسيتها يف الدقيقة األحياء وختتلف
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 لصبغة السالبة البكترييا. الفريوسات مث البكترييا يليها اخلمائر من حساسية أكثر الفطريات
 اجلراثيم ,املكورة من حساسية كثرأ العصوية والبكترييا جلرام املوجبة من حساسية كثرأ جرام
 من كل جراثيم وتعترب القليل املائي حمتواها بسبب لإلشعاع مقاومة تعترب

Clostridium botulinum Type A و Bacillus pumilus لإلشعاع مقاومة كثراأل. 

 الدقيقة الكائن عمر مثل عوامل بعدة امليكروبات ضد التشعيع عملية فعالية ثرأوتت
 عملية بفعل تتحطم ال هناإف امليكروبية السموم أما ,الكائن منو وظروف وليةاأل عدادواأل

( يوضح مقاومة امليكروبات للتشعيع ويالحظ أن الفريوسات 2.26واجلدول رقم ) ,التشعيع
كثر مقاومة للتشعيع وذلك والبكترييا خاصة املوجبة لصبغة جرام املكونة للجراثيم مها األ

فض أعداد : وهي اجلرعة اليت ختD6قدرة  خنفاضاحداث ىل جرعة أعلى إلإ احتياجهابداللة 
 امليكروبات ملليون ضعف.

 Ultrasoundالموجات فوق الصوتية  2.6.26

. ويف غذيةاأل حياء الدقيقة يفاحلديثة للسيطرة على األتعترب هذه الطريقة من الطرق 
يشكل  Sonicationثري املوجات الصوتية أهذه الطريقة حتلل اخلاليا امليكروبية بواسطة ت

وتعتمد  ,غذيةاملوجات الفوق صوتية يف منع منو امليكروبات يف األ استخدامساس يف األ
ثري املضاد لنمو أويرجع الت ,الطريقة على توليد موجات صوتية عالية الرتدد يف املادة

ىل تكون فجوات داخل اخلاليا واليت تسبب إامليكروبات بواسطة املوجات فوق الصوتية 
ثري أحباث أوضحت أن تولكن بعض األ ,رًا يف املكونات الرتكيبية والوظيفية يف اخلالياأضرا
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هذه املعاملة حمدود ولكن ميكن تقويته باجلمع ما بني هذه املعاملة ومعاملة حرارية للغذاء 
 .°م 50فوق 

 التشعيع لمعاملة غذيةباأل المتعلقة الدقيقة حياءاأل بعض مقاومة(: 2.26) جدول
 (kGy) يجرا كيلو 6D: اجلرعة األنواع

E. coli 1.5 – 3.0  
Salmonella Enteritidis 3 - 5  
S. Typhimurium 3 - 5  
Vibrio parahaemolyticus 1 إىل 0.5 قل منأ  
Pseudomonas fluorescens 0.5 - 1  
Bacillus cereus 20 - 30  
B. stearothermophilus 10 - 20  
C. botulinum type A 20 - 30  
Lactobacillus spp. 2 – 7.2  
Micrococcus spp. 3 - 5  
Deinococcus radiodurans 30 من كثرأ  
Aspergillus flavus 2 - 3  
Penicillium notatum 1.5 - 2  
S. cerevisiae 7.5 - 10  
Viruses 30 أكثر  

 ADAMS & MOSS (2008) عن: المصدر
 

 Hydrostatic Pressureي الضغط الهيدروستاتيك 3.6.26

 غذيةاأل حياء الدقيقة يفاحلديثة للسيطرة على األتعترب هذه الطريقة أيضا من الطرق 
الضغط  استخدام ,غذيةوهي معاملة غري حرارية تستخدم للقضاء على امليكروبات يف األ

 ىلإغذية يرجع أو البسكلة كوسيلة حلفظ األ High - Pressure Processing (HPP)العايل 
الضغط اهليدروستاتيكي بنجاح يف حفظ جودة  استخدم 1899ويف عام  ,1884عام 
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ونة ال يف اآلإهتمام اال أهنا مل حتظى بإورغم معرفة هذه الطريقة منذ زمن بعيد  ,احلليب
 غذية املصنعة جزئياً األخرية وذلك كنتيجة لزيادة طلب املستهلكني على األ

Minimally Processed Foods  وأيضا لتكلفتها املنخفضة وسهولة توفري معداهتا كما أن
ستثناء بعض اغذية بهذه الطريقة ال تؤثر على القيمة الغذائية أو احلسية لكثري من األ

 وهناك الكثري من املنتجات الغذائية املعاملة بضغط هيدروستاتيكي ,اخلضروات
10 (HPP 10مثل معاجني وعصائر الفواكه واملربيات والك ) يك متوفرة يف أسواق اليابان منذ

كثر أوحيتاج الضغط اهليدروستاتيكي زمن وطاقة أقل وحيز قليل ويعترب  ,أوائل التسعينات
 جراء الضغط العايل يستخدم ضغط هيدروستاتيكي عايلإل ,من املعاملة احلرارية اً أمان

High-Hydrostatic Pressures (HHP) ,  ويطبق الضغط العايل بوضع املادة الغذائية يف
حتتوي ماء ومصنوعة من الصلب غري القابل  أسطوانيةعبوة مناسبة وحمكمة القفل يف غرفة 

: MPa mega Pascal)للصدأ ومزودة مبضخة خللق ضغوط مبئات ميجا باسكال )
 :يلي كما هي وحداتال بني العالقةو  ,الضغطمعاملة  إىل لإلشارةباسكال  ميجا ستخدموت

(1atm = 1 bar = 14.5 psi = 750 torr = 100 kilopascal (kPa) = 0.1 MPa) 

وميكن تطبيق املعاملة بضغط  ,ميجا باسكال/ثانية 3 – 2وعادًة يستخدم من 
دورة  4إىل  2كثر كفاءة تطبق من ويف حالة الضغط املتذبذب وهو األ ,مستمر أو متذبذب

ثري مضاد للميكروبات منوذجي تستخدم ضغوط أحداث تإل ,لفرتات زمنية ختتلف لكل دورة
( 2.26الشكل ) ,ثري عوامل أخرىأميجا باسكال حسب ت 1000ىل إ 200ترتاوح من 

دورات  4ميجا باسكال:  276) ثري الضغط اهليدروستاتيكي املتذبذب واملستمرأيوضح ت
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ويالحظ أن الضغط  Zygosaccharomyce sbailiiدقائق( على خاليا مخرية  5لكل دورة 
 خاليا/مل  10ىل أقل من إعداد اخلمرية أكثر فعالية وخفض أاملتذبذب كان 
 ,دقيقة من املعاملة 20ىل إمل( بعد تعرض اخلمرية /و.ت.م 106.1×6)العدد املبدئي: 

ثري على حيوية األحياء أىل التإميجا باسكال يؤدي  450ىل إالتعرض لضغط هيدروستاتيكي 
حياء الدقيقة حقيقة النواة مث البكترييا ىل األقل(: األإالدقيقة بالرتتيب التايل )األكثر حساسية 

 ام يليها اجلراثيم البكتريية.السالبة لصبغة جرام يليها الفطريات مث البكترييا املوجبة لصبغة جر 

أكثر حساسية للضغط اهليدروستاتيكي  ياللوغاريتمالنمو ووجد أن اخلاليا يف طور 
أكثر مقاومة من جراثيم  Bacillusويف العموم جراثيم بكترييا  ,من اخلاليا يف طور الثبات

Clostridium,  باسكال ميجا  800ىل إ 400من وللقضاء على اجلراثيم البكتريية حنتاج
 للمعاملة.

لزيادة  يخرى مع الضغط اهليدروستاتيكأو فيزيائية أعوامل كيميائية  استخدامميكن 
بني املعاملة احلرارية املتوسطة  ن اجلمع ماأحدى الدراسات وجد أ يف ,ثريه ضد امليكروباتأت
كثر فعالية ضد أدقيقة( كان  15ميجا باسكال ملدة  400) ي( والضغط اهليدروستاتيك°م50)

عداد البكترييا مبعدل أ اخنفضتحلم الدواجن حيث  املتواجدة يف E.coli O157:H7بكترييا 
عند  ةلوغاريتميدورة  1قل من أ االخنفاضحلم الدواجن بينما كان  يف ةلوغاريتميدورات  5

 الضغط بزيادة ازداد قد L.monocytogenes 243ن هالك بكترييا أكما   ,°م 20
 (.26.3: شكل) °م20 على ياهليدروستاتيك

 ىل التغري يفإحياء الدقيقة على األ يللضغط اهليدروستاتيكثري القاتل أويرجع الت
غشية اخلاليا أ ومعقدات الربوتني والدهن يف ribosomesشكل اخلاليا وتضرر الرايبوزوم 
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 400ىل إ 200من  يعند التعرض لضغط اهليدروستاتيك محاض النوويةاأل ث تسرب يفو وحد
 ;BANWART, 1998; RAY, 2004; BROUGHTON, 2005) .ميجا باسكال

ADAMS & MOSS; 2008). 
 

 

 
 JAY (2000)المصدر: 
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 (10mM) المنظم والفوسفات الملح محلول يف L.monocytogenes 243 بكتيريا نمو تثبيط (:26.3) شكل

(pH:7.0)  400 على( وأ إلى)مثلث  375, )دائرة( 350)مربع(,  300 يوعند ضغط هيدروستاتيك °م20على 
 : عدد البكتيريا بعد المعاملةN ,: عدد البكتيريا قبل المعاملةN0سفل( ألى إ)مثلث 

 JAY,(2000)المصدر: 



 

 السابع والعشرون الفصل

 يةائالغذ النظم يالكائنات الدقيقة لإلجهاد ف استجابة

Microbial Stress Response in the Food Environment 
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 مقدمة 1.27

 ءئاةاكام وأ فازيءئاة معءمالت ىلإ ة  عءد تتعرض األغذية يف املتواجدة الدقاقة يحاء األ
 وكذلك االستهالك ثنء أ ويحىت والنقل التخزين أو ظفحلا أو التصناع أو اإلنتءج ثنء أ خمتلفة
 فإن لذلك نتاجة ,األغذية جودة تقاام عند كرويباامل لتحلالل املعتمدة الطرق استخدام أثنء 

 عن ابتعدت كوهنء من يأيت اإلجهءد وهذا stressed جمهدة تصبح نأ ميكن البكترييء خاليء
 ودرجة طباعة على واعتمءدا   ,تغريات عدة ءعلاه تطرأ قد ذلكول لنموهء املثلى الظروف
 علاهء واقعال لإلجهءد املقءومة من عءيل مستوى ظهرت   نأ ميكن البكترييء خاليء فإن اإلجهءد

 "لالنعكءس القءبل املوت دون ضررال" يسمى مء من تعءين ءهنأ وأ
 Reversible Sub lethal Injury النمو على القدرة فقد وأ lose cultivability يف 

 هنءك كءن مؤخرا   lose viability يهنءئ بشكل يحاويتهء تفقد وأ هبء املوصى البائاة وسءطاأل
 للمستويءت الدقاقة األيحاء  استجءبة لفهم اجملءل هذا يف حبوث إلجرا  البءيحثني بني مء حترك

 يلوجو املاكروبا جمءل يف مصطلحءت ثالث ظهرت املءضاة العقود يف اإلجهءد من املختلفة
 وأ يالفازيءئ لإلجهءد تعرضهء بعد البكترييء على تطرأ قد اليت اجلديدة اخلصءئص وصفل

 :يوه يالكاماءئ

 قءبلة غري ولكن يحاة اخلاليء تكون أن وأ Sublethal Injury املوت قبل مء الضرر
 ويف Stress adaptation اإلجهءد مع التأقلم يحءلة وأ Viable-but-nonculturable للنمو
 .هءببعض عالقتهء ومدى الثالثة املفءهام على الضو  لقىنس لالفص هذا
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 Stress adaptationالتأقلم مع اإلجهاد  2.27

 فازيءئاة لظروف البكترييء تعرض فاهء يؤدي اليت احلءلة هبأن اإلجهءد مع التأقلم يعرف
 يءاخلال ههذ عند مقءومة يحدوث وأ تطور ىلإ للنمو املثلى الظروف عن تبعدهء كامءئاة وأ

 احلءلة يف البكترييء كءنت واليت املستقبل يف قصىأ منو ظروف مقءومة على قءدرة جتعلهء
 عن املنتقلة املمرضة البكترييء نواعأ من العديد يف الظءهرة ههذ لويحظت. هلء يحسءسة الطباعاة

 تعرض بعد لألغذية املفسدة البكترييء يف وكذلك Foodborne Pathogens األغذية طريق
 ياملءئ والنشءط املرتفعة واحلرارة التربيد مثل للنمو املثلى الظروف عن بعادة لظروف خاليءهء

 وأ امللح من ءلاةعال الرتكازات وأ ,UV light البنفسجاة فوق شعةلأل والتعرض املنخفض
( 27.1) الشكل ,احلاوية املضءدات وأ املنظفءت وأ األصبءغ وأ للبكرتيوسني التعرض
 أيحد بسبب جهءدلإل قصرية ملدة البكتريية اخلاليء تعرض أن قدويعت ,(27.2) والشكل

 هذه زوال عند ولكن ,أقصى ظروف لتتحمل مقءومة تكتسب جتعلهء السءبقة املعءمالت
 عدة وهنءك ,املقءومة على القدرة وتفقد الطباعاة حلءلتهء تعود اخلاليء فإن الظروف

 :يوه اإلجهءد مع التأقلم ظءهرة لوصف تستخدم مصطلحءت

 Acid Resistance or Acid Adaptation التأقلم مع الحموضةأ. 

: هادروجاين سأ مثل) املتوسطة احلموضة من لظروف حمددة لفرتة اخلاليء تعرض عند وحيدث
 .قلأ وأ 2.5 إىل يصل هادروجاين أس مقءومة على قءدرة اخلاليء ههذ جيعل (5.8 ىلإ 5.0
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 ظاهرة تحمل الحموضةب. 

Acid Tolerance or Acid Tolerance Response (ATR) 
 حتمل على قءدرة جتعلهء متوسطة محوضة ىلإ البكترييء تعرض عند الظءهرة ههذ وحتدث
 .4 إىل 2.4 من هادروجاين ألس التعرض

 .Acid Shock Response (ASR) الحموضة لصدمة االستجابة. ج

 أس على مسبق تأقلم بدون ضاملنخف اهلادروجاين األس ىلإ البكتريية اخلاليء استجءبة يوه
 .متوسط هادروجاين

 عن املنتقلة املمرضة البكترييء نواعأ من العديد على جريتأ دراسءت عدة هنءكو 
 بكترييء تعريض مت الدراسءت يحدأ ىفو . اإلجهءد مع التأقلم عملاة لتوضاح األغذية طريق

Escherichia coli صبحتأ اخلاليء أن لويحظ يحاث 5.0 هادروجاين ألس جالني وأ جلال 
 تعرض وبءملثل( 2 من ألقل لاس ولكن) 4.0 إىل 3.0 من هادروجاين أس مقءومة على قءدرة
 .°م60 عند النجءة على قءدرة جعلهء °م 50 يحرارة درجة ىلإ E. coli خاليء

 املتأقلمة Listeria monocytogenes بكترييء خاليء نأ وجد خرىأ دراسة يف
 مقءومة ظهرتأ هنءأ كمء 3.5 هادروجاين أس إىل تعرضهء دعن فضلأ بشكل تنجو يحءمضاء  
 وجازة لفرتة املعرضة L. monocytogenes بكترييء خاليء نأ يضءأ وجد ,أيضء   nisin للناسن

 ههذ من العءلاة للرتكازات مقءومة ظهرتأ( H2O2) كساد اهلادروجنيفوق أ من%  0.1 إىل
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 وأس صوديوم كلوريد %7 و إيثءنول %5 مقءومة استطءعت وكذلك % 0.5 إىل تصل املءدة
 (.كنرتول) الطباعاة ءخلاليءب مقءرنة oم45 إىل تصل يحرارة درجة يضءأ وقءومت 5 هادروجاين

 لبكترييء D (D-value) العشري االختزال زمن قامة لتقدير خرىأ دراسة جريتأ
 L. monocytogenes و Salmonella serovars و E. coli O157:H7 بتعريض وذلك 

 يف اخلاليء ههذ وضعت مث 5 إىل يصل منخفض هادروجاين سأ إىل البكترييء ههذ اليءخ
 ومت 3.5 إىل 3.9 من العصءئر ههلذ اهلادروجاين األس تراوح عنب وأ تفءح وأ برتقءل عصءئر

 احلءالت كل يف( للحرارة املقءومة عن تعرب اليت) D قامة نأ وجد. oم56 على التسخني
 لبكترييء كءنت زيءدة كربأ نأو  الشءهد خباليء مقءرنة زادت قد يحءمضاء   املتأقلمة للبكترييء

L. monocytogenes  أو للكنرتول دقاقة 1.6 مقءبل دقءئق 5 كءنت يحاث التفءح عصرييف 
 البائءت يف حيدث أن ميكن جهءداإل على البكترييء قلمأت أن على تدل النتءئج هذه ,لشءهدا

 غذيةاأل يحفظ وطرق غذيةاأل صنءعة يف املعءمالت فإن ولذلك الغذائاة األنظمة ويف الغذائاة
 منءسبة لاست رمبء غذيةلأل واملفسدة املمرضة الطباعاة البكترييء على القضء  على قءمت اليت

 .جهءداإل على قلمةأاملت البكترييء على للقضء 

 Mechanisms of Stress Adaptation اإلجهادميكانيكية التأقلم مع  1.2.27

 يعتقد جيءزإب احلاة الكءئنءت من وغريهء البكترييء يف اإلجهءد مع التأقلم ناكاةماكء
 بروتانءت وأ Stress Protein اإلجهءد بروتانءت تسمى بروتانءت ختلاق سءسأ على تقوم هنءأ

 نتاجة تتأثر نأ ميكن اليت اخللوية للرتكابءت محءية يتعط واليت Shock Proteins الصدمة
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 داخل خءصة جاناة نظمةأ وتقوم ,نزميءتاإل من والكثري DNA يالنوو  مضاحل مثل اإلجهءد
 الببتاد عديد بإنتءج يبدأ هلء اجلاين والتعبري اإلجهءد بروتانءت إنتءج يف بءلتحكم اخلاليء
 البكترييء تعرض عند ,Sigma factor (G) سقمء عءمل وأ Specific polypeptides اخلءص
 إنتءج على للتأثري rpoH احلرارية بءلصدمة اخلءص اجلني يفتح ةاحلرار  درجة مثل معني إلجهءد
 نزميأ مع بءالرتبءط يقوم يوالذ كبرية بكماءت احلرارية بءلصدمة اخلءص بروتني السقمء

 الكءمل البولامرييز نزميإ لاكون RNA يالنوو  للحءمض RNA polymerase البولامرييز
 بروتانءت إلنتءج احلرارية الصدمة جبني صاخلء Promoter احملفز مع بدورة يرتبط يوالذ

 .ياحلرار  لإلجهءد الضءر التأثري من البكترييء حلمءية كبرية بكماءت اإلجهءد

 غذيةقلمة على اإلجهاد في مجال األأأهمية الكائنات الدقيقة المت 2.2.27

 ضةاملمر  البكترييء تتعرض أن ميكن املءئدة إىل املزرعة من غذيةاأل مع التعءمل أثنء 
 ء  سءبق ذكر كمء جيعلهء وهذا للنمو مثلى غري عديدة لظروف غذيةاأل يف املتواجدة واملفسدة

 تداعاءت أهم ومن ,جمهدة الغري الطباعاة البكترييء من أكثر والنجءة للمقءومة قدرات تطور
 :يلي مء قلمأالت ظءهرة

غذية نجاة في األغذية على البقاء والالممرضة والمفسدة لألقدرة البكتيريا  1.2.2.27
 س الهيدروجيني المنخفضذات األ

 املفسدة والبكترييء ياملعو  صلاأل من خءصة ةاملمرض ءلبكترييا معظم نأ وجد يحاث
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 ومتوت املنخفض اهلادروجاين لألس يحسءسة تكون جرام لصبغة السءلبة خءصة لألغذية
 كذلك ,التخزين نء ثأ( 4.5 يسءوى أو من قلأ هادروجاين سأ) احلءمضاة األغذية يف بسرعة

 مثل خرىاأل للمعءمالت يحسءسة تكون الطباعاة اخلاليء املنخفض اهلادروجاين األس عند
 منخفضة مستويءت عند املعءمالته هذ تستخدم عندمء وذلك وغريهء ةظاحلءف املوادو  البسرتة

 للمستويءت مقءومة تصبح فإهنء يحءمضاء   متأقلمة اخلاليء كءنت ذاإ ولكن األغذية يف
 مؤخرا   يحدثت دقو  ,األغذية يف وتنمو يحاة تبقى وبذلك خرىاأل للمعءمالت ملنخفضةا

 والنقءنق هالفواك عصءئر مثل يحءمضاة غذيةأ استهالك عن نءجتة الغذائاة العدوى من يحءالت
 E. coliو Salmonella بكترييء من يحاة خاليء يحتتو  يحءمضاة خرىأ غذيةأو  املخمرة

O157:H7 وmonocytogenes L. استطءعت يحءمضاء   متأقلمة سالالت هنءأ يعتقد واليت 
 ,األغذية ههذ عندهء احملفوظة املنخفضة واحلرارة املنخفض اهلادروجاين األس يف جوتن نأ

 استخدام وأ املتوسطة املعءمالت إىل األغذية تعريض جتنب جيب املشكلة ههذ على وللتغلب
 .املطلوب التأثري اثدإليح متوسطة معءمالت عدة

 نسانمعدة اإل يف أقلمة حامضيا  تالبكتيريا الممرضة الم اةنج 2.2.2.27

 الغءلب يف تكون يمعو  صلأ من الغذائاة للعدوى واملسببة املمرضة البكترييء
 البد حتدث لكى البكترييء ههبذ العدوى فإن ولذلك بسرعة ومتوت املعدة حلموضة يحسءسة

 صلأ من املمرضءت ملعظم كثرأ وأ اةيح خلاة106إىل  تصل منهء كبرية عدادأ ابتالع من
 Gastrointestinal (GI) املعوية القنءة يف العدوى دثحلت Enteric Pathogens يمعو 



 

575 

tract املمرضة اليءاخل كءنت إذا ولكن. املعدة محوضة من منهء قلال عدد فقط ينجو يحاث 
 الغذائاة العدوى حيدث دق املعدة إىل منهء قلال عدد ولخد فإن يحءمضاء   متأقلمة الغذا  يف
 منع وأ ختفاض جيب ولذلك املعوية القنءة ىلإ اةيح وتصل املعدة يف النجءة تستطاع هنءأل

 ..Ready-to-eat food لألكل اجلءهزة األغذية يف مسبقء   اجملهدة البكترييء ههذ تواجد

 زيادة حيوية البادئات البكتيرية 27 3.2.2

 قبل Freeze-drying التجفاد وأ للتجماد تتعرض ة  عءد البكتريية البءدئءت
 عءلاة مستويءت على يحتتو  هنءأ ماليحظة مع املختلفة املتخمرة املنتجءت لتصناع استخدامهء

 البكترييء من العديد هنءك كذلك ,قلالة اجملفدة البءدئءت يحاوية نأ غري احلاة البكترييء من
 حلموضة يحسءسة تكون Probiotic bacteria تسمى اليت غذائاء   وأ عالجاء   املستخدمة

 ,وغرية الاوغورت مثل املنخفض اهلادروجاين األس ذات لألغذية يحسءسة كذلكو  املعدة
 اليت العملاءت ثنء أ النجءة على قءدرة جيعلهء متوسط إلجهءد البءدئءت تعرض نإف ولذلك

 يف وأ املعدة يف منخفض ينهادروجا سأ إىل التعرض أو التجفاد وأ التجماد من علاهء جترى
 مقءومة على قءدرة بءدئءت تنتج نأ ميكن الوراثاة اهلندسة كذلك ,احلءمضاة األغذية

 .فضلأ بشكل اخلاليء لتنجو احلموضة

 Sub lethal stress and injuryالموت جهاد ما دون الضرر واإل 3.27

 فازيءئاة ظروف إىل اخلاليء تتعرض عندمء املوت دون مء جهءداإل أو الضرر حيدث
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 مدى يف لاس ولكن للنمو الطباعي املدى ورا  مء إىل اخلاليء هبذه خترج منءسبة غري وكاماءئاة
 يعتقد ,للخاليء والوظافاة الرتكاباة نظمةاأل يف عكساة تغريات يحدوث ذلك عن وينتج املوت

 تكون أن وميكن تدرجياة عملاة تكون املوت دون مء جهءداإل حتت الواقعة اخلاليء موت أن
 هذه تتقدم مءمل لطباعتهء اخلاليء وتعود جهءداإل ظروف زوال عند تزول أهنء أي عكساة
 على يجتر  اليت العملاءت من كثري ,(2.27) والشكل( 1.27) الشكل ,بعاد يحد ىلإ املريحلة

 التجمادو  البسرتة :منهء احلءلة هذه يف الدقاقة األيحاء  تضع والتخزين التصناع أثنء  غذيةاأل
 واستخدام التشعاعو  (السكر وأ امللح ضءفةوإ التجفاف) يءئامل النشءط خفضو  التربيدو 

 اهلادروجاين ساأل خفض وأ High hydrostatic pressure العءيل اهلادروستءناكي الضغط
 مركبءت -الكلور) املطهرات استخدام أو والبنزوات السوربءت مثل احلءفظة املواد واستخدام
 التخصاصاة البائءت خءصة) سءخنة لوجاةو ملاكروباا البائءت استخدام وأ( الربءعاة األموناوم

 (.°م48 فوق

 ويف واجلراثام البكترييء خاليء من نواعأ عدة يف لويحظت املوت دون مء الضرر يحءلة
 وأ املرض إيحداث على قدرهتء يحاث من األغذية جمءل يف مهاةأ هلء اليت واخلمءئر الفطريءت

 يف ,األغذية لصحة ككواشف املهمة قةاالدق األيحاء  يف لويحظت وكذلك األغذية إفسءد
 كثرأ البكتريية واجلراثام املوجبة من كثرا  لإلجهءد يحسءسة السءلبة البكترييء نأ وجد العموم
 .اخلضرية اخلاليء من مقءومة
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 Sublethal Injury خصائص البكتيريا في حالة الضرر دون الموت 1.3.27

 يحءالت عدة يف تدخل فإهنء وتامل دون مء لإلجهءد البكترييء خاليء تعرض بعد
 :يه

 .خاليء عءدية غري متضررة -

 (.اإلجهءد بزوال الضرر يزول) لالنعكءس قءبل بشكل ولكن متضررة خاليء -

 .لالنعكءس قءبل غري بشكل ولكن متضررة خاليء -

 الكءئن وساللة نوع بءختالف ختتلف احلءالت ههذ يف الداخلة اخلاليء ونسب
 أهم ومن ,اخلاليء على الواقع اإلجهءد ومدة وطباعة اخلاليء هبء املتواجدة ةالبائ وطباعة الدقاق

 :املوت دون الضرر يحءلةيف  البكترييء خصءئص

مل تكن يحسءسة هلء  اليتمء دون املوت تكون يحسءسة للكثري من املركبءت  املتضررة اخلاليء .أ
نزميءت مثل الالسوزوم ءسة لإلويحس tetrathionateت ءللترتاثاونااحلءلة الطباعاة مثل  يف يوه
 للمضءدات ويحسءسة RNA (lysozyme or RNase) يمض النوو حنزميءت احملللة للإلاو 

 .وللحموضة صبءغولأل احلاوية

  RNAو ماناةاأل محءضاألو  peptides والببتءيد K+ مثل خلوية مواد اخلاليء تفقد ب.
 .منءسبة غري لظروف تعرضهء عند تدرجياء   اخلاليء ههذ ومتوت
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 النمو على وقدرهتء نشءطهء وتستعاد repair إصالح هلء حيدث نأ ميكن اخلاليء ههذ .ج
 على ذلك ويعتمد سءعءت 6 إىل 1 إىل وحتتءج تخصاصاةال غري الغناة البائءت يف الطباعي

 .اخلاليء تضرر ومستوى اإلجهءد طباعة

 فوق لألشعة أو خنيلتس تعرضت إذا تضرر هلء حيدث نأ ميكن البكترييء جراثام د.
 وأ hydrostatic pressureبءل  املعءملة وأ ionizing radiation والتشعاع UV البنفسجاة

  H2O2 اهلادروجني بريوكساد أو اهلادرولاك محض مثل الكامءويءت لبعض التعرض
 الصوديوم لكلوريد يحسءسة تكون injured sporesاملتضررة  اجلراثام أيضء ,النارتيت أو

 احلاوية للمضءدات ويحسءسة NO2 النارتوجني كسادأ ثءينو  ينااهلادروج األس ضوالخنفء
 .التحضني يحرارة ودرجة واالختزال كسدةاأل وجلهد

 احلءجة تزداد وكذلك النمو طور يف وطول اإلنبءت يف طءلةإ يضءأ تظهر املتضررة اجلراثام .ه
 اإلجهءد طباعة يحسب تضررةامل للجراثام التأثر مظءهر وختتلف. اخلءصة املغذيءت بعض إىل

 .علاهء الواقع

 جهادموقع وطبيعة التضرر في الخاليا نتيجة اإل 2.3.27

 ,فاهء والوظافاة الرتكاباة املكونءت لبعض ختريب يسبب اخلاليء على الواقع اإلجهءد
 الغشء و  اخللاة جدار تضرري Sublethal Stresses املوت دون مء اإلجهءد وعند

 وبعض DNA يالنوو  احلءمضو  rRNA يالرايبوزوم يالنوو  ءمضاحلو  يالساتوبالزم
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 بسبب يكون يالساتوبالزم والغشء  اخللاة جلدار حيدث يالذ التخريب نأ ووجد ,نزميءتاإل
. التسخني عملاة بسبب يكون rRNA لـ احلءدث التضرر بانمء والتجماد التجفاف عملاءت

 .Radiation التشعاع بسبب فاكون DNA الـ تضرر مءأ

 :البكتيريا يف اإلجهاد عن الناتج التضرر مظاهر همأ منو 

 يف Cell surface hydrophobicity اخلاليء لسطح املء  كراهاة خءصاة يف تغريات حيدث أ.
 .والتجفاف التجماد نتاجة جرام لصبغة واملوجبة السءلبة البكترييء

 املوجبة البكترييء يف Surface layer proteins السطحاة لربوتانءتا طبقةل فقد حيدث ب.
 .جرام لصبغة

 العديدة الدهناة السكريءت لطبقة اهلاكلاة الرتكابة يف تغري حيدث .ج
Lipopolysaccharide (LPS) دون مء لإلجهءد املعرضة جرام لصبغة السءلبة لبكترييءل 

  الصفرا مالحأ مثل للخلاة الضءرة ماءئاةاالك املواد يحجز على قدرهتء تفقد وبذلك تو امل
 يالنوو  للحءمض احمللل نزميواأل الاليسوزاميو  احلاوية املضءداتو 
 RNA bile salts, antibiotics, lysozyme, and RNase), .)اهلاكلاة الرتكابة يف التغري 

 يف مهم دور هلء اليت كءفؤتال ثنءئاة يونءتاأل فقد بسبب يكون العديدة الدهناة للسكريءت
 .ةالعديد الدهناة السكريءت ثبءت

 رغم متمءسك يالساتوبالزم الغشء  يكون جرام لصبغة واملوجبة السءلبة البكترييءيف  .د
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 تصبح اخلاليء وبذلك permeability مءنعة كوظافة النفءذية خءصاة يفقد لكنة اإلجهءد
 .املختلفة اخللوية املواد وتفقد الصوديوم لكلوريد يحسءسة

 rRNase حتلال نزميءتأ بواسطة يتحلل هدةاجمل اخلاليء يف (rRNA) يوزوميبالرا RNA. ه
 .ءيضأ للتحلل DNA يالنوو  احلءمض يتعرض كمء

 الذايت التحلل نزميءتإل تنشاط يسبب اإلجهءد البكتريية السالالت بعضيف  .و
autolytic enzymes اخلاليء حتلل يسبب ممء. 

 مظاهر تضرر الجراثيم 3.3.27

 املكونءت من العديد فإن املوت دون مء اإلجهءد نوع ويحسب البكتريية اجلراثام يف
 .اإلجهءد نتاجة تتضرر نأ ميكن اجلراثام يف والرتكاباة الوظافة

 حتلاليف  أمهاة هلء واليت Lytic enzymes احملللة اإلنزميءتيف  ضرارإ تسبب العءلاة احلرارة. أ
 ء شغال كابا تر  لىع احلرارة تؤثر وكذلك اجلراثام يف اإلنبءت عملاة قبل cortex القشرة طبقة

 .للحمءية كحءجز النفءذية وظافة فقد ىلإ يوتؤد ياجلرثوم

 احلءمض تكسري وأ حتلال يف ينحصر UV البنفسجاة فوق شعةاألو  جءمء شعةأ ثريأت .ب
 .DNA يالنوو 

 بانمء القشرة طبقة تدمر Hydrostatic pressure اهلادروستءتاكي الضغط مع احلرارة. ج
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 .DNA يالنوو  واحلءمض القشرة من كال تدمر J-irradiation جءمء شعةأ

 مو الكءلسا يونأ إزالة بسبب سءكنة اجلراثام جتعل القوى وأ املعتدل بءحلءمض املعءملة .د
 .للحرارة يحسءسة وتصبح اجلراثام من املوجب

 للخاليا لالنعكاسو التضرر القابل أإصالح ضرر اإلجهاد  4.3.27

 هذا من التخلص على قدرهتء هو اإلجهءد من املتضررة البكترييء خصءئص همأ من
 صالحإ عملاة ,منءسبة بائاة ظروف يف تتواجد عندمء وطباعتهء يحاويتهء واستعءدة الضرر
 اخلاليء العموم يفو  ,الضرر مستوى يحسب املدة يف ختتلف النشءط واستعءدة اخلاليء يف الضرر

 ساأل وعند والنارتوجني الكربون مبصءدر الغناة البائءت يف سرعأ نشءطهء تستعاد املتضررة
 نإف املوت دون مء اإلجهءد نوع على واعتمءدا  . املثلى احلرارة ودرجة مثلاأل اهلادروجاين

 درجة وعند سءعءت 6 إىل 1 من فرتة يف ستعءدت   أن ميكن للخاليء الكءمل النشءط عملاة
 هذا ومعدل تضررةامل اخلاليء( احلاوية استعءدة) صالحإ عملاة, oم 37 إىل 25 من يحرارة

 :منهء خءصة طرق بعدة تقءس أن ميكن صالحاإل

 صالحإ نتاجة السطحي النشءط ذات املواد لبعض املتضررة اخلاليء مقءومة استعءدة قاءس أ.
 .اخلءرجي الغشء  أو جدر اخلاليء

 غري وأخرى ختصاصاة بائة يف تو امل قبل مء جهءداإل من املتضررة اخلاليء تعلاق ب.
 البائتني كال يف خمتلفة حتضني فرتات على للمستعمرات الكلي العدد تقدير مث ناةغ ختصاصاة
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 يف النمو يف البداية يف املتضررة ستفشل اخلاليء ,املتضررة اخلاليء يف اإلصالح معدل ملعرفة
 تدرجيي إصالح يحدوث مع ولكن ختصاصاة الغري البائة يف ا  جاد وستنمو التخصاصاة البائة

 .سازداد التخصصاة البائة يف وهءمن معدل للخاليء

 صالحإل أطول زمن حتتءج الكاماءئاة املواد أو اإلشعءع بواسطة أو يحراريء   املتضررة اجلراثام .ج
 التجماد عملاة من املتضررة اخلاليء أن ووجد .املنخفضة احلرارة من بءملتضررة مقءرنة الضرر

 .التسخني عملاة من املتضررة ءبءخلالي مقءرنة أسرع نشءطهء استعءدة معدل والتجفاد

 ألنواع جراثام) اجلراثام نوع بءختالف ختتلف املتضررة اجلراثام صالحإ عملاة ظروف
 كربون مصدر هلء بائة توفر من البد املتضررة اجلراثام صالحوإل(. هوائاة غري أو هوائاة بكترييء

 والاليسوزامي السستني ثلم خمتزلة ومواد النشء مثل املواد بعض ىلإ ضءفةإ جاد, ونارتوجني
 اهلوائاة الظروفو  احلرارة درجة ,اجلراثام يف الضرر زالةإل ضروري يكون الكءتاونءت وبعض

 .اخلاليء إصالح يتم يحىت للنوع مثلى تكون أن جيب

 واألعفانالتضرر في الخمائر  5.3.27

 ةمنخفض يحرارة درجة على والتسخني التجماد ,الشأن هذا يف قلالة دراسءت هنءك
 Kluyveromycesو Saccharomyces من لكل اخلضرية للخاليء ا  ضرر  سبب والتشعاع

 تتضرر الفطريءت جراثام ,.Rhizopus spp و Penicillium و Aspergillus و Candidaو
 ,االنتقءئاة للظروف الفطريءت يحسءساة زيءدة يه التضرر عالمءت همأ منو  .التشعاع من
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 بائة حيتءج الطباعاة للحءلة والعودة الضرر إصالح ,للتضرر موقع أهم يكون اخللوي والغشء 
 .ختصصاة غري غناة

 أهمية األحياء الدقيقة المتضررة ما دون الموت في األغذية 6.3.27

 عملاءت وكذلك األغذية على جترى اليت والكاماءئاة الفازيءئاة املعءمالت من الكثري
 تو امل دون مء بءلتضرر يسمى مء يحءلة يف اةاملاكروب اخلاليء جتعل األغذية ملعدات التنظاف

sublethal injury التءلاة سبءبلأل األغذية يلوجو ماكروبا جمءل يف مهمة احلءلة هوهذ: 

 مفسدة وأ ممرضة كءنت سوا    تو امل قبل مء املتضررة البكترييء خاليء نأ املعروف من أ.
 ظروف توفر مبجرد جديد من نشءطهء تستعاد نأ ميكن األغذية يف تواجدت إذا لألغذية
 عنهء الكشف املهم ومن ,لألغذية فسءد تسبب وأ للمستهلك املرض وتسبب للنمو منءسبة

 بكترييء يحتو  نأ ميكن األغذية ولذلك التخصصاة البائءت يف تنمو ال ولكنهء األغذية يف
 على خطرا   يشكل ممء سلباة تكون املاكرويب التحلال نتءئج ولكن لألغذية مفسدة وأ ممرضة

 إعءدة من البد املشكلة ههذ على وللتغلب ,قصرأ يحفظ مدة هلء أن كمءو  العءمة الصحة
 هلء للسمءح ختصصاة غري غناة بائءت يف زرع إجرا  طريق عن املتضررة اخلاليء ويحاوية نشءط

 لتصمام مهمة يضءأ العملاءت ههذ ,التخصصاة البائءت استخدام قبل نشءطهء بءستعءدة
ه هذ على للقضء  منءسبة لفرتات منءسبة يحرارة درجءت استخدام يف سءعدةامل مثل العملاءت

 .نسءنلإل املمرضةو  املفسدة املاكروبءت
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 غذيةاأل صالحية مدة ب. زيادة

 هذه ,هلء تتعرض قد اليت والكاماءئاة الفازيءئاة للظروف يحسءسة تكون املتضررة اخلاليء
 أن ميكن احلءفظة واملواد املنخفض دروجايناهلا واألس املنخفضة احلرارة درجءت مثل الظروف
 الضرر صالحإ على قءدرة غري تكون وبذلك املتضررة واجلراثام اخلاليء لقتل تستخدم
 .غذيةاأل فسءدإو  النمو على قدرهتء تقل وبءلتءيل نشءطهء واستعءدة

 البادئات حيوية زيادة. ج

 مركزات هائة على حمفوظة تكون الغذائاة املنتجءت بعض تصناع يف املستخدمة البءدئءت
 خاليء تضرر إىل تؤدي املعءمالت هذه أن املعروف ومن دابءلتجف حتفظ أو بءلتجماد
 موت عن املسؤولة املاكءناكاة دراسة خالل من ,يحاويتهء من الكثري وتفقدهء البءدئءت

 هءيحفظ مدة وإطءلة للخاليء والتضرر املوت بتقلال املشكلة هذه يحل ميكن وتضررهء اخلاليء
 .املرغوبة خصءئصهء أو يحاويتهء اخنفءض دون

 Viable but not culturable (VBNC): قابلة للنموالالخاليا الحية غير  4.27

 على قءدرة غري ولكنهء يحاة تبقى البكترييء خاليء بعض نءسبةامل غري الظروف حتت
 الظءهرة ههذ. مسبقة تنشاط لعملاة تتعرض مءمل هبء املوصى الصنءعاة البانءت يف النمو

  V. Cholerae  و Vibrio vulnificus بكترييء خاليء يف لويحظت
  E. coli O157:H7 و Salmonella serovars و V. Parahaemolyticus و
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  dysenterie Shigella و Enterococcus faecalis و Campylobacter jejuni و
 املغذيءت يف نقص تعءين اليت Pseudomonas fluorescens و Helicobacter pylori  و

 حمللول وأ البحر ملاءه وأ منخفضة يحرارة لدرجءت املتعرضة البكترييء يف لويحظت وكذلك
 املنتقلة املمرضة البكترييء بعض يف لويحظت الظءهرة ههذ نوأل ,للعءب وأ املنظم الفوسفءت

 يحاة يحءلة يف أي احلءلة ههذ يف األغذية يف تواجدهء من خمءوف هنءك نإف األغذية طريق عن
 املنءسبة الظروف حتت خرىأ مرة البكترييء ههذ تنشط نأ ميكن يحاث للنمو قءبلة غري

(. 27.2) والشكل( 27.1) الشكل ,لإلنسءن املرض تسبب الغذا  استهالك وبعد وتتكءثر
 :يوه هبء ملءماإل جيب الظءهرة ههبذ املتعلقة املصطلحءت لبعض علماة تعريفءت عدة هنءك

 يف والنمو كءثرتال على ةر وقءد ء  أيضا نشطة تكون اخلاليء نأ وتعين: Viability احلاوية -
 .املنءسبة الظروف

 العملاءت ببعض القاءم على قءدرة اخلاليء: Metabolically Active ضاء  يأالنشطة  -
 .والتكءثر النمو على قءدرة ضرورةءلب لاست ولكنهء يضاةاأل

 أي حتت النمو لىع اخلاليء قدرة عدم: Nonculturability النمو على القدرة عدم -
 .ظروف

 .املثلى الظروف يف النمو على قءدرة غري تكون اخلاليء: Dead Cells املاتة اخلاليء -

 Resuscitation :و النشءطأنعءش عءدة اإلإ -
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 معانة بائاة ظروف يف النمو على القدرة عدم يحءلة من تتغري ء  لزماو ماتءب نشطة خاليء
 اةاحل اخلاليء مصطلح نإف وبذلك ,خرىأ ظروف وأ بائةيف  النمو على فاهء درةءق يحءلة ىلإ

 هلء التخصصاة البائة يف النمو يف تفشل يتال اخلاليء تشمل( VBNC) النمو على القءدرة ريغ
 هبء اخلءصة الظروف يف تنمو نأ اخلاليء تستطاع نعءشاإل ملاةع وبعد ,خرىأ بائة يف وتنمو
 .هبء اخلءصة صاةالتخص البائة يفأي 

 غذيةقابلة للنمو في مجال األالحية غير الهمية األحياء الدقيقة أ 1.4.27

 ميكن ال( VBNC) النمو على قءدرة غري يحاة فاهء تكون مريحلة تدخل اليت اخلاليء
 ولذلك التخصصاة البائءت وبءستخدام هبء املوصى لوجاةو املاكروبا بءلطرق عنهء الكشف

 وال للنمو قءبلة غري يحاة يحءلة على األغذية يف املفسدة وأ املمرضة رييءالبكت تتواجد نأ ميكن
 وأ املمرضة البكترييء نأ مع سءلبة النتاجة وتكون التخصصاة البائءت يف عنهء الكشف ميكن

 طرق تطوير اجملءل هذا يف العءملني على جيب ولذلك متواجدة تكون قد لألغذية املفسدة
 املستهلك حلمءية الغذا  يف وجدت أذا وتعريفهء عنهء الكشف طرق وتطوير البكترييء لنشاط
 .غذيةاأل فسءد نتاجة االقتصءدية اخلسءئر ولتقلال
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 الفصل الثامن والعشرون

 الحيوية الطبقة

Biofilm 
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 مقدمة 1.28

 خامل وأ يح سطح على الدقيقة لألحياء معقد جتمع عن عبارة يه احليوية الطبقة
: بطريقتني تتواجد اخلاليا نأ املعروف منو  ,اخلاليا خارج يوحام الصق نسيج بإفراز يتميز

 تكون نأ وأ هبا تتواجد اليت Planktonic cells السائلة البيئة يف عائمة حرة تعيش نأ مأ
 ما لتكون اخلاليا ههذ تلتصق األغلب ويف. البعض بعضها مع بشدة وملتصقة متجمعة

 معرضة وأ مغمورة صلبة سطوح على عادة احليوية الطبقة وتتواجد. احليوية بالطبقة يعرف
 يف والنمو التجمع على القدرة لديها الرطبة األسطح على الدقيقة األحياء. السوائل لبعض

 عن عبارة هناأ على تعّرف   ولذلك, Biofilm احليوية بالطبقة يسمى ما وإنتاج مستعمرات
 خارج إفرازها مت اليت العديدة السكريات من لزجة بطبقة حماطة الدقيقة الكائنات من جتمع

 تتكون ويةاحلي الطبقة ,ببعضها وملتصقة Extracellular polysaccharides (EPS) اخلاليا
 .املكونات ههذ مع العالقة واملخلفات والسكريات امليكروبية اخلاليا من

 من %99 من كثرأ نأ املعروف ومن الطبيعة يف نتشاراال واسعة احليوية والطبقة
 لتصا اال وأ التشبث إىل متيل امليكروبية اخللية ألن حيوية طبقة يف تعيش البكترييا

Attachment الدقيقة األحياء تنافس نأ جلأ من معها تتالمس دماعن الرطبة باألسطح 
 املناسبة الظروف وعند. املناسبة غري الظروف ملقاومة وكذلك واملغذيات املكان على خرىاأل

 الطبقة يحتتو  وقد .الصلبة سطحباأل التعلق وأ لتصا اال تستطيع امليكروبية اخلاليا معظم
 والطحالب ولياتألاو  الفطرياتو  البكترييا مثل الدقيقة حياءاأل من أنواع عدة على احليوية
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 على اللزجة واملادة األسنان على اجلريية الرتسبات احليوية الطبقة مثلةأ ومن ,شيناتآلوا
 الربك سطوح على اأيض وتتكون اجملاري قاع يف تتكون أن وميكن هناراأل من القريبة حجاراأل

 .الراكدة

 ميكانيكية تكون الطبقة الحيوية 2.28

 :وهي مراحل عدة على احليوية الطبقة تكونت

 Surface conditioning السطح تهيئة 1.2.28

 اجلزيئات دمصاصا طريق عن بسرعة احملاليل يف املغمورة النظيفة األسطح تتغري
 التهيئة تسمى العملية وهذه charged ions املشحونة واأليونات العضوية

preconditioning,  للسوائل األسطح تعرض من ينثوا خالل يف دمصاصاال هذا حيدثو .
 عالية حرة طاقة األسطح ههلذ يكون نأ من البد دمصاصاال حيدث يولك

High free energy. 

فضل على األسطح ذات الطاقة أدمص الربوتني الكبرية الكارهة للماء ت   جزيئات
 ,رهة للماءسطح البللمرات الكاأفضل على أدمص احلرة العالية بينما األمحاض الدهنية ت  

ثواين لتكون طبقة تشجع أو متنع  10 إىل 5دمص على السطح خالل حلليب ومكوناته ي  ا
 .البكتريي لتصا اال

 غري بالصلب .typhimurium S و .monocytogenes L بكترييا ارتباط أن وجد



 

593 

 ةالشوكوالت حليبو  الكامل   لحليب  ل السطح بتعرض تثبيطه مت stainless steel أللصد قابلال
Chocolate milk ىلإ السطح تعرض عندما لتصا اال على البكترييا قدرة زادت بينما 

 .Diluted milk املخفف احلليب

  Attachmentلصصا اال 28 2.2

 ثرأوتت جدا   معّقدة   ةعملي احليوية الطبقة كوينوت السطوحب دقيقةال حياءاأل ارتباط
ي   االرتباط ع موما  و  متغرّيات ع ّدةب  للماء كراهية األكثر سطح  األ على بسهولة أكثر كونس 

hydrophobic خشنواأل. 

 مع وأ االنتشار أو باجلاذبية ماأ حيدث نأ ميكن الرطبة باألسطح البكترييا التصا 
 لتصا اال عملية بتسهيل اخللية سطح يقوم حيث النشط لتصا باال وأ السوائل حركة

 هداباألو  Flagella سواطاأل مثل يلو اخل لتصا اال جزيئات وأ زوائد بواسطة ياالبتدائ
pili  الالصق الربوتنيو adhesion protein الكبسولة أو capsules سطح على والشحنات 

 :مرحلتني على وحتدث ثانية 30 إىل 5 خالل غالبا   لتصا اال عملية حتدث. اخللية

 Reversible attachment لالنعكاسقابل  الصصا أ. 

 قوى هفي وتتحكم الرطب لتصا اال وسطح البكترييا بني ما ضعيف تفاعل عن عبارة وهو
  ويلز در نإف وروابط االلكرتوستاتيكية الروابط مثل ضعيفة

(Electrostatic and Van der Waals forces) االرتباط هذا يفك نأ ميكن ولذلك 
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 Scrubbing or Scraping)) الق ش ط وأ كاحل قوى بواسطة األسطح على من بسهولة
 .سطةتو امل

 Irreversible attachment لالنعكاس قابل غير الصصا ب. 

 الد راسات. اجليين حكمالت حتت جيةو ليو فس عملية هو عكسي الغري االرتباط أو لتصا اال

 إنتاج عن سوولةامل اجلينات أن أوضحت S. epidermis و S. aureus و E. coliعلى 
 املخاط مادة إنتاجو  باألسطح لتصا الا أو الرتباط surface protein السطحي الربوتني  

 البيئة يف للتغريات لالستجابة كنتيجة وحتفز تنشط EPS (EPS production) اخلارجي
 املغذيات نقص أو stress واإلجهاد population density امليكرويب احلمل مثل احمليطة

nutrient limitation. 

 بسطح نفسها تلصق وأ لرتتبط العديدة السكريات من معقدة جزيئات اخللية تفرز
 flagella سواطاأل مثل للخاليا السطحية الزوائد هبا وتنغمس األغذية معدات وأ الغذاء

 إلزالتها وحيتاج بسهولة لتصا اال ةإزال ميكن وال عكسية غري املرحلة هوهذ pili هدابواأل
 وأ منظفات وأ نزمياتأ استخدام مثل يكيميائ تكسري أو قوية فرك وأ حك قوى الستخدام

 هبا هاالتصاقو  جديدة خرىأ خاليا وصول بتسهيل امللتصقة اخلاليا وتقوم ,حرارة وأ مطهرات
 .ياخلارج النسيج وجود طريق عن

  Extracellular polymeric substances اخلاليا خارج اتإفراز  من لزجة طبقة تكوين .ج
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(Slime Glue-like). 

 يف املهمة الدقيقة األحياء من كثري ناسبةامل الظروف عند نها دراسات عدة ظهرتأ
 بكترييا من وسالالت نواعأ عدة ,حيوية طبقة تكون نأ ميكن األغذية جمال

Pseudomonas للصدأ قابلال غري الصلب سطحأ على لتصا اال تستطيع هناأ وجد 
stainless steel درجة عند دقيقة 30 خالل بعضها األغذية معدات تصنيع يف املستخدم 

 تلتصق نأ تستطيع Listeria monocytogenes نأ وجد ,°م 4على ساعتني وحتتاج °م25
 كما. معه التالمس من دقيقة 20 خالل واملطاط والزجاج أللصد قابل الغري الصلب بسطح

 حلوم سطح على لتصا اال تستطيع لألغذية واملفسدة املمرضة الدقيقة األحياء من كثري نأ
  Micrococcus spp و L. monocytogenes مثل وغريها واألغنام والدواجن األبقار

  Brochothrix thermosphacta و .Lactobacillus spp و .Bacillus spp و
  .Salmonella spp و .Pseudomonas spp و spp Serratia.و Escherichia coli و
 .spp Staphylococcus و .Clostridium spp و

 طبقة تكون نأ ميكنها B .cereus بكترييا نأ (2007) وآخرون Wijman وجدو 
 األلبان لتلويث مستمر كمصدر وتعمل األلبان مصانع يف نابيباأل نظمةأ على حيوية
 .التطهري مواد تأثري من اجلراثيم احليوية الطبقة يحتم حيث البكترييا ههذ جبراثيم
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 سطحباأل يالميكروب attachment لصصا اال عملية على المؤثرة العوامل 1.2.2.28

 لصصا االخصائص سطح أ. 

 وأ األسطح ههلذ احلرة الطاقة على باألسطح البكترييا الرتباط القصوى درةقال عتمدت
 العالية احلرة الطاقة ذات األسطح. wettability باملاء الرتطيب أو للتبلل األسطح قابلية ىعل

 للماء حمبة كونت stainless steel للصدأ القابل غري والصلب glass الزجاج مثل
hydrophilic رنةامق احليوية الطبقة وتكوين كربأ بشكل هبا البكترييا التصا ب وتسمح كثرأ 

 Teflon التفلونو  nylon النايلون مثل hydrophobic surfaces للماء الكارهة باألسطح
 .fluorinated polymers املفلورة والبلمريات buna-N rubber واملطاط

Smoot & Pierson (1998) بكترييال املبدئي لتصا اال نأ االحظ 
L. monocytogenes الرغم على باملطاط مقارنة سرعأ كان للصدأ قابلال ريغ الصلب على 

 يف توثر نأ ميكن يضاأ التنظيف عملية نأ وجد كما. أقوى كان باملطاط لتصا اال أن من
  (1993) خرونآو  Boulange-Peterman الحظ حيث لتصا اال سطح خواص

 من تغري للصدأ القابل غري الصلب تنظيف عملية نأ Carballo Sinde (2000) & و
 يقو  حامض وأ alkali قلوي باستخدام التنظيف املثال سبيل وعلى. موقت بشكل خواصه

strong acid للماء حمب الصلب سطح جيعل hydrophilic األمحاض ستخداما بينما 
 املاء وأ اهلواء ىلإ الصلب يتعرض عندماو  , hydrophobic للماء اكاره هجيعل الضعيفة

 وتكون األوساخ هبا ترتبط حيث, Chromium oxide الكروميم كسيدأ من طبقة تتكون
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 البكترييا التصا  منط على تأثري هلا سطحال مادة نوع أن. البكترييا التصا  من هلسّ ت   طبقة
 على uniform monolayer متجانسة حاديةأ طبقة لتكوين متيل البكترييا نأ وجد حيث

 اسطح كانت إذا ,للماء الكارهة األسطح على Clumps كتل تكونو  للماء احملبة األسطح
 اليت بالفضالت كثرأ حتتفظ أن ميكن فإهنا عيوب على احتوت وأ خشنة األغذية معدات

 ريثأت من وحتميها للبكترييا وىأم توفر قد سطحاأل خشونة أن كما البكترييا يتغذ وأ يتأو 
 .والتطهري التنظيف عمليات

 معدات سطحاو  الدقيقة األحياء بني ما contact time الصماس وأ الصالمس زمن ب.
يا بكتري لة وجد أن سال .األسطح هبذه لالنعكاس قابل الغري البكترييا لتصا ال مهم األغذية

(2C/1) L. monocytogene لىع جيدة قدرة هلا األغذية مصانع يف انتشارا   األكثر 
 ترتبط اللحوم بسطح امللتصقة اخلاليا عدد نأ وجد. لذلك قصري زمن وحتتاج لتصا اال

 .البيئة يف كترييةبال اخلاليا وتركيز التالمس زمن مع مباشرة

 خصائص سطح الخلية البكصيرية. ج

 الفيزوكيميائية باخلصائص تتأثر األسطحب لتصا اال على البكتريية اخلاليا قدرة
physicochemical properties معدل منها عوامل بعدة هابدور  تأثرت يتوال اخللية لسطح 

 تتصرف البكترييا .والزمن احلرارة درجة مثل النمو وظروف النمو وبيئة امليكرويب النمو
 ميكن اخلاصية هوهذ hydrophobic particles للماء ةهوكار  سالبة شحنة ملحت يئاتكجز 

 كانت كلما ,النمو معدل بزيادة اخلاصية هذه ضتنخف حيث النمو طور بتغري تتغري نأ
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 .سرعأ احليوية الطبقة وتكوين امليكرويب لتصا اال كان كلما للكائن مثلى النمو ظروف
 احملتمل من االرتباط أو لتصا اال على قدرة  ال بزيادة ترت بط العالية   النمو حرارة درجة أن ووجد

 اجلراثيم .اخللية   بسطح   املرتبط Heat Stress Proteins ياحلرار  جهاد  اإل بروتني   إنتاج   بسبب
Spores خاصية ارتفاع بسبب اخلضرية اخلاليا من أفضل غذيةلأل املالمسة سطحباأل تلتصق 

 .hydrophobicity High للماء سطحها كراهية

 lipopolysaccharide العديدة الدهنية السكريات مثل اخللوي الغشاء من الزوائد
 امليكرويب لتصا اال عملية يف هاما   دورا   تلعب lipoteichoic acids دهينال التشيوك ومحض

 يف نقص إىل ىأد lipopolysaccharide لـ E. coli بكترييا فقد أن وجد حيث سطحباأل
 .سطحباأل االرتباط أو لتصا اال على اخلاليا قدرة

 الدقيق الكائن نوع. د

 Proteus مثل جرام غةلصب السالبة البكترييا نأ الدراسات بعض وضحتأ
 على احليوية الطبقة تكوين يف سرعأو  لتصا اال على قدرة كثرأ .Pseudomonas sppو

  ,Lactobacillus مثل جرام لصبغة املوجبة البكترييا من والذبائح اللحوم سطح
 من كل تنمية نأ الدراسات بعض وجدت. .Micrococcus spp و Staphylococcus و

L. monocytogenes و Flavobacterium sp. قدرة زيادة ىلإ ييود بعضهما مع 
L. monocytogenes تنمية أن وجد كما ,للصدأ القابل غري الصلب بسطح االرتباط على 
L.monocytogenes. و Pseudomonas fragi حيوية طبقة نتاجإ ىلإ يودت بعضهما مع 
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 .حدا على منهما كال منيت لو مما وتعقيدا   صالبة اكثر

 الغذاء نوع. ه

 االرتباط على قدرة هلا البكترييا نأ اللحوم على جريتأ اليت الدراسات بعض وضحتأ
 الدراسات بينت كذلك ,الدهنية باألنسجة هاالتصاق من كثرأ الدهن من اخلالية باألنسجة

 لصبغة واملوجبة السالبة البكترييا نواعأ بني ما لتصا اال سرعة يف اختالف هناك ليس نهأ
 كما .والطيور احليوانية األغذية من املختلفة لألنواع العضالت أو اجللد طحس على جرام
 السالبة الكهربائية ن قص   إىل يوديان النمو وسط يف الالكتيك حامضو  اجللوكوز أن وجد

electronegativity لبكترييا اخللوي للجدار monocytogenes .L معادلة خالل من 
 أن ووجد, acid stress proteins احلامضي إلجهاد  ل اوممق بروتني   وإنتاج السالبة الشحنة
 ارتباط قدرة أقل tryptone الرتبتون على حتتوي بيئة يف النامية monocytogenes .Lبكترييا 

 .األمينية األمحاض وجود يف النامية تلك نم التصا  أو

 Growth of biofilm الحيوية الطبقة نمو 3.2.28

 وتوفر لالنعكاس قابل الغري لتصا اال عملية بعد دثحي املستعمرات وتكوين النمو
 نسيج بتكوين مصحوبا   النمو ويكون وتتجمع الدقيقة حياءاأل تنمو حيث مناسبة منو ظروف
Extracellular polymeric substances (EPS ) بلمرةتم مواد من يتكون اخلاليا خارج

 من ومحاية صالبة ويعطيها بعضال بعضها ومع بالسطح اخلاليا التصا  زيادة على تعمل اليت
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 البكتريي لتصا اال لعملية كاستجابة يضاأ فرزت   املواد ههذ نأ ووجد. احمليطة العوامل
 ونقص احلرارة درجةو  اهليدروجيين األسو  يمسوز األ الضغط مثل احمليطة للظروف وكاستجابة

 .املغذيات

 Maturation of the biofilm الحيوية الطبقة نضج 4.2.28

 منتظمة تركيبات تطور نأ ميكن احليوية ةقالطب فإن املناسبة النمو ظروف توافرت ذاإ
 من تتكون نأ ميكن الناضجة احليوية الطبقة ,احليوية الطبقة جنض العمليات ههذ وتسمى

 بعضها مع مرتبطة متفككة مستعمرات عدة وأ مسامية للمراتو ب يف اخلاليا من حاديةأ طبقة
 شاراتإو  الغذاء لتوزيع مائية قنوات تتخللها EPS اخلارجية املبلمرة املواد نسيج بواسطة

 يف ومتحجر جدا   قوى يصبح نأ ميكن النسيج, احليوية الطبقة داخل اخلاليا بني االتصال
 ( يوضح مراحل تكوين الطبقة احليوية.1-28والشكل )  األحيان بعض

 
 الحيوية الطبقة تكوين مراحل( 1.28) شكل

 FRANK & CHMIELEWSKI  (2003): المصدر
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 مجال األغذية يالطبقة الحيوية فمشاكل  3.28

 اهل احليوية الطبقة وتكوين الصلبة باألسطح لتصا اال على امليكروبية اخلاليا قدرة
 ةالطبق عن النامجة املشاكل ومن ,ةألغذيا وسالمة امليكروبية اجلودة على تداعيات عدة

 :احليوية

 الصلوث 1.3.28

 الدقيقة األحياء مع احليوية الطبقة ضمن ت تعايش   أ ن   مي  ك ن   املرض املسّببة يالبكتري ا
 الطبقة يف تنجو L. monocytogenes بكترييا نإ لكذ مثال biofilm Microflora األخرى
 وبيئات   السطوح   م ن   إلزالةا يف صعبأ احليوية الطبقة. Pseudomonas تكوهنا اليت احليوية
 األحياءو  ,املعّقدة   تصنيعال أجهزة   تنظيف صعوباتو  EPS مواد إنتاج بسبب غذيةاأل حتضري  

 طبقة يف واملتواجدة األغذية صناعة يف املستخدمة املعدات سطحأ على امللتصقة الدقيقة
 ضد فعالة تكون واليت غذيةاأل جمال يف املستخدمة للمطهرات مقاومة كثرتكون أ حيوية

 يصعب التطهري مواد أن كما حيوية طبقة يف متواجدة الغري Planktonic احلرة امليكروبات
 لإلنسانمما جيعلها مصدر مستمر لتلوث املنتجات الغذائية بالبكترييا املمرضة  إليهاا وصوهل

غذية وزيادة ىل سرعة فساد األإكما يودي   املخاطر الصحيةغذية وهذا يزيد من واملفسدة لأل
 .االقتصاديةاخلسائر 
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 والصطهير الصنظيف صعوبة 2.3.28

 عائمة حرة تعيش اليت البكترييا عن صائصهاخ يف ختتلف احليوية الطبقة يف البكترييا
 واملطهرات ميائيةيالك املنظفات مقاومة على درةق احليوية الطبقة يف البكترييا تكتسب حيث

 محاية رتوف أهنا كما صعبة زالتهاإ عملية جتعل احليوية الطبقة صالبة ,احليوية واملضادات
 الطر  ضد محاية الدقيقة األحياء يتعط احليوية الطبقة. هبا املتواجدة الدقيقة لألحياء

 للمطهرات كبرية مقاومة يتبد اخلاليا نأل والتنظيف الغسل بواسطة اخلاليا لةاإلز  الفيزيائية
 األغذية أسطح على امللتصقة لألغذية واملفسدة املمرضة الدقيقة األحياء فإن وهكذا ,واحلرارة

 إىل ييود مما الغسيل بواسطة إزالتها ميكن ال اكهو والف واخلضروات واألمساك اللحوم مثل
 .هتاجود يف اخنفاض مسببة األغذية لىع تكاثرها احتمال

 غذيةاأل مصانع في السوائل مع المصعاملة واألنظمة المياه تبريد أنظمة إضعاف 3.3.28

  اخلاليا خارج املفرزة ةالعديد البلمراتو  احليوية الطبقة وجود
((Extracellular Polymeric Substances EPS املتعاملة واألنظمة املياه تربيد أنظمة يف 

 كما املعدنية األسطح كلآوت احلرارة نقل أضعاف ىلإ يودي غذيةاأل مصانع يف السوائل مع
 .هبا قلتلتص الدقيقة األحياء من ملزيد أرضية تكون املفرزة العديدة البلمرات أن

 طر  الصحكم في الطبقة الحيوية 4.28

 غذيةاأل معدات أو غذيةاأل سطح على امليكروبات من املتكونة احليوية الطبقة
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يف  متواجدة الغري) احلرة اخلاليا ضد عادة   فعالة تكون اليت زالةاإل طر  تقاوم أن تستطيع
 معدات ألسطح التطهري أو التنظيف طر  على تعديل جراءإ نإف ولذلك( حيوية طبقة

 تكوين عملية منع هو اآلن واالجتاه. املشكلة هذه على للتغلب ضروري أمر اصبح غذيةاأل
 يف للتحكم املتبعة االسرتاتيجيات أهم ومن. التكوين بعد معاجلتها من بدال   احليوية الطبقة
 :يلي ما احليوية الطبقة

 Cleaning and disinfection والصطهير الصنظيف 1.4.28

 سريع بشكل غذيةاأل صناعة جمال يف والتطهري التنظيف عملية جراءإ املهم من
 وعملية ,زالتهاإ يصعب واليت احليوية الطبقة بتكون ي سمح ال حىت وباستمرار إبطاء ودون

 زالةإ املهم من فإن ولذلك غذيةاأل تصنيع معدات صحية لضمان أساسية خطوة التنظيف
 أخرى دقيقة أحياء تشجع أو دقيقة أحياءحتتوي  قد اليتو  األخرى والرواسب غذيةاأل بقايا
 هبدف قلوية مواد أو السطحي النشاط ذات املواد هي املستخدمة التنظيف مواد. النمو على

 ودنرتة الدهون استحالب أو السطحي التوتر خفض بواسطة غذيةاأل متبقيات وتعليق ذابةإ
 خارج املفرزة البلمرات من املتكونة املواد جنسي تزيل أن جيب الفعالة التنظيف عملية ,الدهون
 تزيل أن يفرتض التنظيف عملية. احلية للبكترييا تصل أن املطهرات تستطيع حىت اخلاليا

 لقتل عليها يعتمد ال ولكن سطحاأل على املتواجدة الدقيقة حياءاأل من أكثر أو 90%
 عليها للقضاء الدقيقة حياءلأل ةاملضاد املواد استخدامهي  التطهري وعملية. الدقيقة حياءاأل

 مثل العضوية املواد غياب يف فعالة تكون واملطهرات ,التنظيف بعملية زالتهاإ يتم مل واليت
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 جيب املطهرات. اجليدة التنظيف بعمليات تزال أن جيب اليت والكربوهيدرات والدهن الربوتني
 بواسطة سطحاأل على من بسهولة زالتهاإ وميكن االستخدام وسهلة منةآ فعالة تكون أن

 ويتوقف ,احلسية خواصه أو املنتج جودة على توثر سامة أي رواسب وال ترتك الشطف
 نوع وعلى غذيةاأل معدات منها املصنع املواد على غذيةاأل مصانع يف املطهرة املواد اختيار

 .امليكروب

 الحيوية الطبقة في للصحكم الخضراء االسصراتيجية 2.4.28

 من تعترب واليت Enzyme-based detergents اإلنزميي األساس ذات نظفاتامل استخدام .أ
 اخلضراء اوياتبالكيم كذلك وتعرف Bio-cleaners احليوية املنظفات

‘‘Green Chemicals’’, البلمرات نأل ونظرا   ,احليوية الطبقة ملكافحة استخدامها ميكن اليت 
 تستخدم نزمياتاأل من جمموعة فإن جانسةمت غري مادة EPS اخلاليا خارج املفرزة العديدة
 للربوتني احملللة نزمياتاأل مثل احليوية الطبقة وتكسري لتحليل

Proteolytic enzymes وGlycolytic, املطهرات مع نزمياتاأل استخدام ميكن كما 
 وجود وعدم نزمياتاأل لتخصص ونظرا   ,احليوية الطبقة إلزالة فضلأ نتائج إلعطاء واملنظفات

 من أنواع عدة من تركيبة استخدام فإن احليوية الطبقات نواعأ كل على ييقض واحد مينز أ
 تعترب نزمياتاأل لكنو  احليوية الطبقة تكوين يف للتحكم فّعال يكون نأ ميكن نزمياتاأل

 حمللة نزمياتأ وال  أ تستخدم ة  عاد احليوية الطبقة وإلزالة ,يةميائيالك باملواد مقارنة مكلفة
 .الرباعية مونيوماأل مركبات مع EDTA تستخدم مث Hydrolyzing enzymes مناسبة
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 الصصنيع معدات 3.4.28

 الطبقة تكوين يف تتحكم وأ متنع خاصة بطريقة تصمم نأ جيب التصنيع معدات
 حتكم جراءاتإ يتطلب غذيةلأل الصلبة سطحاأل على لتصا اال عملية يف التحكم. احليوية

 والتربيد اهليدروجيين ساأل وخفض املائي النشاط وخفض ظةحاف مواد استخدام مثل خرأ  
 احليوية الطبقة تكوين ملنع جراءاتاإل هذه من أكثر أو معا أثنني تستخدم أن ميكن حيث

 .غذيةاأل على

 البكصيريوفاج اسصخدام بواسطة الصحكم 4.4.28

 آمنة ةكطريق تستخدم نأ وميكنها البكترييا تصيب فريوسات عن عبارة البكترييوفاج
 نأ كما قليلة اجلانب هذا عن املعلومات ,احليوية الطبقة تكوين يف للتحكم ومناسبة وطبيعية
 احلرارة درجة مثل البيئية العواملو  يالكيميائ تركيبها على تعتمد بالبكترييوفاج البكترييا عدوى
 يهاجم يويةاحل الطبقة مع الفاج تالمس وعند. البيئة يف الفاج جزيئات وتركيز النمو ومرحلة

 العديدة للسكريات حمللة نزمياتأ ميلك الفاج حيانا  أو  وحيللها البكترييا الفاج
Polysaccharide- degrading enzymes إىل ييود مما احليوية الطبقة بكترييا من املفرزة 

 .احليوية الطبقة متاسك اهنيار

 P. fluorescens بكترييا إلزالة الفاج 2004)) سنة وآخرون Sillankorva استخدم
 على يامأ 5 مرور وبعد وىلاأل مراحلها يف احليوية الطبقة إزالة يف فعال كان الفاج نأ ووجدوا
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 وميكن ,للنمو املثلى الظروف حتت وذلك %80 من كثرأ زيلأ حيث احليوية الطبقة تكوين
 سنة وآخرون ,Sharma ستخدمأ حيث الفعالية لزيادة يقلو  منظف مع الفاج استخدام
 احليوية الطبقة لتثبيط يقلو  منظف مع KH1 (Bacteriophage KH1) الفاج (2005)
 استخدام متو  ,للصدأ القابل غري الصلب سطح على املتكونة O157:H7 E. coli لبكترييا

 الطبقة ونسيج للخاليا حملل إنزمي نتاجإل قابلية له وراثيا   معدل فاج إلنتاج احلديثة التقنية
 كثرأ ىلإ احليوية الطبقة يف يالبكتري  العدد وخفض biofilm degrading enzyme احليوية

 .(KUMER & ANAND,1998; CHMIELEASKI & FRANK, 2003) % 99.9 من



 تاسع والعشرونالفصل ال

 ةأالمعب هالميا

Bottled Waters 
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 المقدمة 1.29

 من قبل "إدارة األغذية واألدوية ةُمَعرَّف يكما ه Bottled watersاملعّبأة  هامليا
FDA :" قناين مغلقة  يف ومعبأةاآلدمي  لالستهالك ةعدامليف الواليات املّتحدة هو املاء

على مواد مضادة لنمو  اختياريبشكل  يتو حتيِة. ولكن قد مكوناِت إضافأي ضافة إوبدون 
 تكون مناسبة وآمنة.على أن األحياء الدقيقة 

 زيادة وبريطانيا األمريكية املتحدة الواليات من كل يف ةأاملعب هامليا صناعة وتشهد
 نأ 2001 عام الطبيعة حلماية العاملي الصندوق جراهاأ دراسة وقدرت %25 مبعدل سنوية
 مليار 22 بـــ قيمتها تقدر ليرت مليار 90 حنو هو العامل يف املعبأة املياه سواقأل السنوي احلجم
 الغربيون األوروبيون ويعترب ,السنة يف العامل يف فرد لكل ليرتا   15 معدله ما ومتثل دوالر

 ِقبل ِمن ملعّبأةا هامليا استهالك يف الكبرية لزيادةا ,تاملنتجا هلذا الرئيسيني املستهلكني
 غري الروائح َأو النكهات وبسبب هامليا تلوث من القلق ازدياد نتيجة كانت املستهلكني

 .العامة الشبكة منظومة هميا تصاحب قد اليت املرغوبة

 املاء يُقدمو  اجلوفية هامليا وأ الينابيع هميا هامصدر  نأل جيدة جودة اتذ ةاملعّبأ هايامل
 هامليا نوأل ,التلوث يطلها مل حممية مصادر نم يكون نأ ويفرتض ونظيف صاىف نهأ على

 .يةغذباأل اخلاصة املعايري عليها وينطبق كالغذاء اعتربت قدف باعوتُ  وزعوتُ  أعبوتُ  صنعتُ  املعبأة

 نأ كنمي العموم يف يفه ولذلك معقمة غري ةأاملعب هامليا فإن غذيةاأل وكمعظم
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 ,االستخدام وأ التصنيع ثناءأ ترييابك أيب لوثتُ  نأ ميكن وأ طبيعية بكترييا على يحتتو 
 غري والروائح والطعوم والسموم املمرضة الكائنات من خالية تكون أن جيب املعبأة واملياه

 .املرغوبة

 ناينقال ههذ يف املاء وحجم معدنية وأ ورقية وأ بالستيكية عبوات يف ياهامل أعبت قد
 ينابيع هميا تكون قد ةأاملعب هامليا مصادر ,لرتات 8 من كثرأ ىلإ مل 100 من قلأ من يرتاوح

تكون  نأة ميكن أاملعب هامليا ,به رحصمُ  آخر مصدرأي  من وأ العامة شبكةال هميا وأ آبار وأ
 .عصائر فواكه وغريهان أو الكربو  أكسيد ضاف هلا ثاينمو  ةقطّرُ مُ  مياه

 Production of bottled waters أنواع المياه المعبأة 2.29

مطابقة ملواصفات مصرح هبا و  همصادر ميا استخداماملعبأة تستلزم  همليانتاج اإعملية 
الكيميائية والطبيعية وامليكروبيولوجية لضمان سالمتها وخلوها من من مياه الشرب 

 وتستخدم ,منخفض على محل ميكرويبئها امليكروبات املمرضة والسموم الكيميائية واحتوا
أو  Wells بارآأو  Springsفقد تكون مياه ينابيع  هيالمل مصادر عدة املعبأة هامليا نتاجإل

خر مصرح به. وعلية آأي مصدر مياه  أو Municipal systemsمياه الشبكة العامة للمياه 
يضاف هلا ثاين أكسيد  وأ Distillationفإن املياه قد جُيرى عليها عملية تقطري

وذلك  Filterationح والرتشي Ozonation باألوزونأو تعامل  Carbonationالكربون
 حسب جودة مصدر املياه ونوع املياه املعبأة املراد تصنيعها.
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 األمطار مياه من املتسربة الكميات عن عبارة هيو  األمطار مياه مصدرها: المياه الجوفية -
 اآلبار طريق عن اجلوفية املياه من االستفادة ويتم, األرض باطن يف اجليولوجية التكوينات إىل

 .الطبيعية الينابيع طريق عن أو يةاالرتواز 

 معدنية أمالح على حتتويو  اجلبال أو اآلبار من تأيت اليت املياه هيو  :المياه المعدنية -
 حتتوي وقد منها اآلتية املنطقة وتضاريس التحتية رضيةاأل طبقاتال حبسب تركيبتها تلفخت

 إدارة عرفت وقد .احرارهت ودرجة وطعمها رائحتها يف ختتلف وهي. الغازات بعض على
 250 من أكثر ىعل حتتوي اليت تلك بأهنا املعدنية املياه( FDA) األمريكية والدواء األغذية

 احلصول ميكن ال أو مالحأ ليهاإ تضاف وال املصدر عند ذائبه صلبه مواد املليون يف جزء
 املعبأة ياهامل من 89% نأ ويقدر ,العامة الشبكة مياه من أو طبيعية جوفيه مياه من عليها
 يضاأ فهي املعبأة ابيعينال مياه ماأ ,معدنية مياه أو ينابيع مياه والبقية مكررة مياه هي عامليا  
 به مرخص هو ما الإ معاجلة ألي خضاعهاإ جيوز وال التلوث خطارأ من حممية جوفية مياه

 .ثابت معدين تركيب ذات تكون أن يشرتط وال كالتهوية

 املياه املعبأة الطبيعية هي املعبأة املياه من رئيسية أنواع ثالثة حتديد ميكنو 
Natural bottled waters  الطبيعية املعدنية املعبأة املياهوNatural mineral bottled 

waters املكررة واملياه Purified bottled waters. 
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 Natural bottled waters المياه المعبأة الطبيعية 1.2.29

 الطبيعية املعدنية املياهبار أو ينابيع غري ملوثة. آة ومن وهي مياه جوفية نظيف
بوات ع يف ووضعها غنية جوفية مياه من استخراجها ينبغي مياهي فه صارمة معايري تستويف

  للمعاجلة إخضاعها دون من
ُ
 ما( ليهاإ خارجية عناصر يأ ضافةإ وزجي ال خام مياه) سبقةامل

 وحممية يكرويبامل التلوث من خالية وهي Iron removal احلديد أيونات إزالة أو الرتشيح عدا
هبا  استخدمتإذا , املعدنية األمالح من ثابت مستوى وحتتوي األخرى اتلوثامل خطارأ من

بار غري ملوثة فإهنا تكون خالية من البكترييا املمرضة والطفيليات آمياه جوفية نظيفة ومن 
لدقيقة املتواجدة طبيعيا  يف املياه الطبيعية والفريوسات الضارة وحتتوي فقط على األحياء ا

Indigenous microflora. 

 Natural mineral bottled waters الطبيعية المعدنية المعبأة المياه 2.2.29

 من مصدر ُمّصرح به أخذتوهي مياه جوفية معدنية معبأة 
Approved underground source  ن املواد /لرت ممميللجرا 500قل من أوال حتتوي على

ن تكون من مصدر جويف وتٌعبأ بالقرب من مصدر املياه وحتت أوجيب  ,الصلبة املذابة الكلية
هنا أضافية )ما عدا الرتشيح مبساعدة التهوية( من شإعمليات  يظروف صحية وال ختضع أل

 األساسي للمعادن فيها. ن تغري الرتكيبأ
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 Purified bottled waters المكررة المعبأة المياه 3.2.29

وهي مياه أجريت عليها عدة معامالت قبل تعبأهتا مثل التقطري ونزع األيونات 
الكلية  /لرت من املواد الصلبة املذابةمميللجرا 10والتناضح العكسي وال حتتوي على اكثر من 

Total dissolved solids,  وتعاجل الينابيع وأ البحريات أو األهنار من تؤخذ املكررة املياهو 
 التأين وإزالة Reverse osmosisالعكسي  والتناضح Distillation التقطري مثل قبطر 

De-ionization املياههناك ما يسمى بو  .العناصر بعض إلزالة كيميائيا   معاجلتها وميكن 

 مياه وهي Carbonated natural mineral bottled waters املعبأة املعدنية الطبيعية املكربنة
 .هلا الكربون أكسيد ثاين غاز إضافة بعد بأةمع طبيعية معدنية

 هالميا تصنيع خطوات 4.2.29

 يلي: كما املعبأة املياه تصنيعتلخص خطوات 

 املواد العضوية املتطايرة. إزالةالغرض منها  أ. التهوية:

: وتستخدم عدة أنواع من املرشحات حسب نوع املياه واملواد املراد إزالتها. ب. الترشيح
إلزالة الروائح واملواد العضوية  Activated carbon filterشح الكربون النشط ويُستخدم مر 

أو قد يستخدم  ,املواد الصلبة اخلشنة إلزالة Sand filtersواملواد الصلبة أو مرشحات الرمل 
 الكربيت واحلديد واملواد الصلبة.إلزالة  Manganese filterمرشح املنجنيز 

و ترشيح التناضح أ Distiller طردم لذلك املقخويست :و التنقيةأيونات زالة األ. إج
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 أو املرشحات الكاتيونية أو األنيونية Reverse-osmosis filtration العكسي
Cation or anion filters  واهلدف هو إزالة املعادن الذائبةdissolved minerals .من املياه 

ضافة خليط من املعادن إوذلك ب :Mineral adjustmenيف املياه  :تعديل نسبة المعادن د.
 .ميائي وحتسني الطعميهبدف تعديل نسبة املعادن والرتكيب الك

 األوزون: وهتدف هذه اخلطوة لقتل البكترييا وتتم إما بإضافة Disinfectionه. التطهير 
 Ultraviolet irradiationاألشعة فوق البنفسجية  باستخدامجزء باملليون( أو  0.6 – 0.4)

  Carbonationميكروميرت( أو بإضافة ثاين أكسيد الكربون  5 – 1شيح )أو بالرت 
 .س اهليدروجيين وقتل البكترييا()هبدف خفض األ

 (.1.29ووضع الكود والتوزيع )شكل:  Cappingووضع األغطية  :و. تعبئة المياه
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 المعبأة المياه إنتاج خطوات (1.29) شكل

 WARBURTON et al. (2000) عن مختصر :المصدر

 خصائصه يفقد ال الزجاج نأل فقط زجاجية قوارير يف عبأت املياه كانت البداية يف
 هناية ويف ,مرة 80 حوايل تعبئتها عادةإو  الزجاجية القوارير غسل وميكن ,تدويره عادةإ لدى

 كلورايد البوليفينيل مادة من مصنوعة قوارير تستعمل التعبئة شركات بدأت الستينات
Polyvinyl Chloride (PVC) ,هو البالستيك من جديد نوع استعمال مت الثمانينات ويف 

 مكان بالتدريج حيل خذأ الذي (poly ethylene terephthate) تريفثاليت لنيثايإ البويل
 للكسر مقاوم نهأ كما كالزجاج ويبدو جدا وشفاف نقاوة كثرأ فهو PVCـــ ال عبوات
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 كما نفاياته حجم يقلل مما لالنضغاط وقابل ئةاملا يف 20 وزنا   خفأو  به التعامل ويسهل
, PVC بعكس الكلور يطلق ال قهااحرت  وعند خمتلفة منتجات ىلإ وحتويله تدويره ادةإع ميكن

 من مصنوعة الطبيعية املعدنية املياه لتعبئة املستعملة عبواتال من %70 حنو وحاليا  
 سنويا   العامل حناءأ يف تعملتس البالستيك من طن مليون 1.5 حنو نأ ويقدر ,البالستيك

 هذه معظم فتقرت حيث واضحا   ليس النامية البلدان يف املعبأة املياه وضع, املياه عبوات لصنع
 .املعبأة املياه سالمةو  جودة الختبار لزاميإ ونظام صحية واشرتاطات مقاييس ىلإ البلدان

 همصادر الميافي حياء الدقيقة األ 3.29

 وموقعه ياألصل واملصدر املاء نوع على يعتمد ةأاملعب هللميا وىلألا امليكرويب احملتوى
 من تواهاوحم اومكوناهت احمليطة الصخور نوعية ىلإ يضاأو  التلوث ومصاد السطح إىل نسبة

 من العديد نأ الباحثني بعض وأوضح ,هامليا تدفق مدى وكذلك واملعادن األكسجني
 حياناأل بعض يف تصل دقيقةال األحياء من يدلعدا تويحت مرت 4000 ولعمق اجلوفية الطبقات

 عداداأل نأ خرىأ دراسات بينت كما, الرواسب وأ املاء من لرت/م.ت.و 107 – 105 ىلإ
 املاء يف indigenous microorganisms  طبيعيا   واجدةتامل الدقيقة ياءحلأل األولية

 لرت/مستعمرات نتكوي وحدة 102 من أقل( القناين تعبئة بعد مباشرة أو املصدر من)
 املياه وعمر الصخرية الطبقات نوع إىل ترجع االختالفات هذه أن ووجد, (لرت/ م.ت.و)

 .واملغذيات األوكسجني من وحمتواها للمياه األساسي واملصدر

  



 

617 

 Indigenous Bacteria المياه في طبيعيا   المتواجدة البكتيريا 1.3.29

ن عند أدىن مستوياهتا عندما تكون املياه يف تكو  املياه يف طبيعيا املتواجدة البكترييا
طول مدة ختزين املياه  ,مصدرها الطبيعي وتزداد يف النمو واألعداد بعد تعبأهتا يف القناين

املعبأة على درجة حرارة الغرفة أو على درجات التربيد يؤدي إىل منو كال  من البكترييا 
و. ت. م/مل. السبب يف  105أو  104أكثر من  املتواجدة طبيعيا  والبكترييا امللوثة للمياه إىل

يف املياه أثناء التعبأة وزيادة مساحة السطح وكمية املغذيات  األكسجنيذلك هو زيادة 
. كذلك حتدث درجة حرارة العبوة مقارنة حبرارة مصدر املياه الطبيعي وارتفاعبسبب العبوة 

ى مثل البكترييا املعوية املمرضة زيادة النمو بسبب موت وحتلل بعض أنواع البكترييا األخر 
البكترييا الضارة ميكن أن تبقى ملدة  ,Heterotrophic enteric pathogensخمتلطة التغذية 

طويلة وتتكاثر وتتغذى على منتجات حتلل اخلاليا أو على نواتج األيض للبكترييا ذاتية 
ة على املدى البعيد يف املياه . التغريات يف أعداد البكترييا ذاتية التغذي autotrophsالتغذية 

حيوية بعض األنواع وحدوث  واخنفاضاملعبأة يعكس التغريات يف كمية املغذيات املتاحة 
أو ألسباب أخرى غري  synergismأو منو تعاوين  antagonismفعل تضادي  أوتنافس 

لبالستيك معروفة. وجد أن زيادة أعداد البكترييا تكون أسرع يف املياه املعبأة يف عبوات ا
مقارنة باملياه املعبأة يف عبوات زجاجية. وهذا ميكن أن يرجع إىل هجرة أو رشح بعض 

الغازات خالل  وانتشار األوكسجنياملكونات الكيميائية. باإلضافة إىل عوامل أخرى تشمل 
ية على العبوة البالستيكية إىل املياه املعبأة. عند ختزين املياه يف العبوات البالستيكية أو الزجاج
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يوم من التعبئة وميكن أن تصل أعداد البكترييا من  2إىل  1درجة حرارة الغرفة يبدأ النمو بعد 
قدرة البكترييا  ,م/مل ت. و. 710إىل أكثر من  حيانام/مل وقد تصل أ ت. و. 610إىل  510

على البقاء حية يف املياه املعبأة ملدة طويلة تُعزى لتكوينها للطبقة احليوية على جدران العبوة. 
 E.coliوبكترييا  A. hydrophilaوبكترييا  Heterotrophsوالبكترييا املختلطة التغذية 

ألكثر  2مت. م/س و. 1000تستطيع أن تبقى حية يف الطبقة احليوية عند مستوى أكثر من
وبعض املياه املعدنية املعبأة ال تشجع منو البكترييا بسبب حمتواها العايل من  ,يوما   21من 

 املعادن.

 Aerobic bacteria (ACC) العدد الكلي للبكتيريا الهوائية 1.1.3.29

العدد الكلي للبكترييا اهلوائية يؤخذ كمؤشر على مدى تطبيق املمارسات الصناعية 
أثناء إنتاج املياه  HACCP ظام حتليل املخاطر والتحكم يف النقاط احلرجةون GMPاجليدة 

أعداد البكترييا  ازديادساعة من عملية التعبأة وقبل  24املعبأة خاصة إذا ُقدرت خالل 
العدد الكلي  ,ويعرب العدد املرتفع عن ظروف اإلنتاج السيئة ,املتواجدة طبيعيا  يف املياه

تخذ لتقييم مدى صالحية املياه املعبأة لتصنيع بعض املنتجات ن أن يميكللبكترييا اهلوائية 
مياه منخفضة  استخدامالغذائية واملشروبات حيث يتطلب تفادي فساد هذه املنتجات 

بكترييا  اختبارالعدد الكلي للبكترييا رمبا يقلل من حساسية  ارتفاعأيضا  ,امليكرويب احلمل
ويزيد من خطر تعرض  االنتهازيةرضة والبكترييا املمرضة القولون وحيجب وجود البكترييا املم

كما   ,االنتهازيةالفئات احلساسة )مثل كبار السن واألطفال والنساء احلوامل( للممرضات 
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م( 35ما بني العدد الكلي العايل للبكترييا اهلوائية )املتحصل علية عند  ارتباطوجد أن هناك 
 .Gastrointestinal symptoms املعوية االلتهاباتيف املياه وأعراض 

 بكتيريا القولون 2.1.3.29

يعترب وجود بكترييا القولون يف املياه املعبأة مؤشر لتلوث مصدر املياه أو دليل على 
خلو املياه من بكترييا القولون يدل  ,الظروف الصحية السيئة اليت أنتجت فيها املياه املعبأة

وغريها من أنواع ال  S. typhi و Vibrio choleraeعلى خلوها من املمرضات ألن بكترييا 
Salmonella أن بعض البكترييا املمرضة  غري ,متوت مبعدل أسرع من بكترييا القولون يف املياه

من مياه ال  Aeromonas sppعزلت من مياه خالية من بكترييا القولون. مثال  عزلت بكترييا 
 ,القولون بكترييا من خلوها أساس على جلوفيةا املياه سالمة وتُقيم ,حتتوي بكترييا القولون

 من أقل تكون أن جيب الربازية القولون بكترييا أعداد أن العاملية الصحة منظمة أوصت كما
 مل100/م.ت.و 102 عن يزيد فال للبكترييا الكلي العدد أما ,املاء من مل 100/م.ت.و 1
 حتت هامليا نتجتأ إذا إال ضيةمر  دقيقة كائنات يأ على الشرب همياحتتوي  نأ ينبغي الو 

 .صحية غري ظروف

ألكثر من  حية بقت E. coli O157:H7 بكترييا أن ُوجد الدراسات إحدى ويف
 كما ,مل/م.ت.و u 105 2.8 مستوى عند املعبأة املعدنية املياه هبا ُلوثت عندمايوم  300

العبوة. ويف على جوانب  Biofilm حيوية طبقة كونت قد البكترييا أن الدراسة وجدت
 E. coli O157:H7  بكتريياب املعبأة طبيعيةال عدنيةامل هامليادراسة أخرى مت تلقيح عينات من 
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أسابيع وجد أن  10م ملدة  15م/مل وخزنت عند  ت. و. 105 أو 10 3مستوى  عند
 يوما . 60البكترييا بقيت حية يف املياه ألكثر من 

 Thermotolerant fecal coliformsللحرارة  غياب بكترييا القولون الربازية املقاومة
 يف عينات املياه املعبأة ال يعطي مؤشر على خلو املياه من الفريوسات املعوية

 enteric viruses  واليت تعترب أكثر مقاومة للظروف الغري مناسبة من بكتريياE.coli  ولذلك
  A. hydrophila بعض الدول أقرت الكشف عن بعض الكواشف األخرى مثل

 للتأكد من سالمة املياه. P. aeruginosa  و

 Sulfite-Reducingو Fecal Streptococci و Escherichia coli  بكتيريا 3.1.3.29

Anaerobes والطفيليات 

 والسبحيات الربازية  E. coliلبكترييا  وضعت التشريعات الدولية حدودا  
Fecal Streptococci  واهلوائيات املختزلة للكربيتيدSulfite-Reducing Anaerobes 

 ييوصو  هلميال يدلة على التلوث الرباز وهذه األحياء الدقيقة تعترب أ ,(2.29جدول )
 تتواجد على بكترييا قولون ومل هامليا احتوتذا إ. هكيد سالمة وجودة املياأبالكشف عنها لت

حالة تواجد  ويف يصل معو أن بكترييا القولون ليست من أذلك على  يدل E. coliبكترييا 
العموم  ويف ,يصل براز أن بكترييا القولون من أن ذلك يدل على إف الربازيةالسبحيات 

 مقارنة ببكترييا هامليا طول يفأتبقى ملدة  Clostridium spp السبحيات الربازية وجراثيم

ومن املعروف أن  ,هامليا يف يدلة التلوث الرباز أن تكون من أولذلك ميكن  القولون
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أكثر مقاومة  Cryptosporidium و Giardiaالطفيليات مثل  cysts حويصالت
للمطهرات املستخدمة يف املياه املعبأة من بكترييا القولون وبالتايل فإن خلو املياه املعبأة من 

 بكترييا القولون ال يعين أهنا خالية من حويصالت الطفيليات.

 Pseudomonas aeruginosaبكتيريا  4.1.3.29

حيث  ةتعترب من مؤشرات التلوث اخلطري  Pseudomonas aeruginosaبكترييا 
والواليات  وإسبانياوالربازيل  وأملانياكل من كندا وفرنسا   معبأة يف هعزلت من عينات ميا

مراض حد مسببات األأهنا أدمي كما آىل تلوث برازي إهنا تشري أىل إمهيتها أاملتحدة. وتعزى 
هتدد حياة  إسهاماتن تسبب أحيث ميكن  ,غذيةو األأ هعن طريق امليا لإلنساناملنقولة 

كما   Immunocompromised individualsاملناعة  فراد الذين يعانون من خلل يفاأل
البكترييا تعترب مؤشر على  ههذ ,معبأة هطفال الذين تناولوا تركيبة غذائية مبياسهال لألإسببت 

 هتلوث امليا ,املعبأة هنتجت فيها املياأُ  اليت GMPمدى تطبيق املمارسات التصنيعية اجليدة 
ه استيطان هذ بببس ة القناين يكون غالبا  أتعب ثناءأ Pseudomonas aeruginosa ببكترييا

السدادات املطاطية والغساالت والطالءات وحىت الصابون املطهر ميكن  ,البكترييا للمعدات
كترييا أن تنمو يف املياه احملتوية على أن توفر بعض املغذيات هلذه البكترييا. وتستطيع هذه الب

وتستطيع أن  deionized waterمغذيات قليلة جدا  مثل املاء املقطر أو املنزوع األيونات 
كما   ,م/مل يف املياه املعدنية مما يشكل خطر على املستهلك ت. و. 104تصل إىل مستوى 

ليت عزلت من املياه املعدنية أن وجودها ميكن أن يؤثر على لون وطعم املياه. بعض األنواع ا
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وجود هذه البكترييا يف املياه قد يعين  ,االستخدامتقاوم معظم املضادات احليوية الشائعة 
 وغريها من املمرضات Salmonella و Aeromonas وجود ممرضات أخرى مثل

 التلوث الميكروبي في مصادر المياه 294.

Microbiological Contamination of Water Sources 
 أن ميكن ألهنا عالية والطفيليات املمرضة الدقيقة باألحياء املعبأةياه امل تلوث خماطر

 الربازي التلوث. التصنيع أثناء للمياه تلوث حيدث قد أو املياه مصادر يف تتواجد
Fecal contamination انتشارا وأكثرها العامة الصحة هتدد اليت التلوث أنواع أهم ميثل 

 أو بارآ مياه كانت سواء   وتسببت املياه, Drinking water الشرب مياه أنواع بكل وارتباطا
 عن ناجتة ألمراض تفشيات عدة يف Public water systemالعامة الشبكة مياه أو ينابيع
  Aeromonas بكترييا مثل enteric pathogens ممرضة معوية ببكترييا تلوثها

 Vibrio  و Pseudomonas و Salmonella وShigella  و Campylobacter و
 سببت كما Parasites والطفيليات الفريوسات وكذلكYersinia  و Escherichia coli و

 املعروف سهالاإل وكذلك التيفود ومرض ,Cholera الكولريا ملرض تفشيات ةأاملعب هامليا
عن طريق مراض املنقولة العموم األويف , "diarrhoea Traveller's"املسافرين  سهالإ باسم

عدم كفاءة  تكون إما بسبب تلوث مصادر املياه أو بسبب Waterborne Diseasesه امليا
 .معاجلة املياه

التلوث امليكرويب للمياه اجلوفية حيدث عادة  نتيجة فيضان أو نّز مياه اجملاري أو 
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واسطة البكترييا ميكن أن تستعمر الطبقات اجلوفية ب ,بار املياه اجلوفيةآفيضان فوق  حدوث
 انتقال. هجرة أو Lateral migrationالرتشيح من األعلى وكذلك بواسطة اهلجرة الطرفية 

يف الطبقة اجلوفية الرملية الغري احملصورة  كيلومرت 3إىل  2البكترييا ميكن أن حتدث ملسافة من 
ورمبا حيدث ذلك بشكل أكرب يف املياه اجلوفية يف الطبقات اجلوفية احملببة حيث ميكن 

لبكترييا أن تنتقل لعدة مئات من األمتار أو أكثر كما أن البكترييا والفريوسات تبقى ملدة ل
حُتتجز بواسطة الرتبة ومُتنع  أنطويلة يف املياه اجلوفية عنها يف املياه السطحية. البكترييا ميكن 

 املياه. إىلخترتق الرتبة وتصل  أناملياه اجلوفية بينما تستطيع الفريوسات  إىلمن الوصول 

البكترييا  هذهبار يدل على بقاء تواجد بكترييا القولون والبكترييا املمرضة يف مياه اآل
بعض الدراسات أن البكترييا ميكن أن تبقى من شهر  أوضحت ,ملدة طويلة يف املياه اجلوفية

إىل عدة أشهر ورمبا تصل إىل سنة وهذا يتوقف على نوع البكترييا وظروف الرتبة )من ناحية 
الرطوبة واملغذيات وامللوثات الكيميائية( واملنافسة مع البكترييا املتواجدة طبيعيا  يف الرتبة. 

فريوس شلل و  Streptococcus faecalis و Escherichia coli و ووجد أن بكترييا
 املخزنة اجلوفية املياه يف يوما   15 من كثرألبقاء ال استطاعت Poliovirus (type1)األطفال 

 Fecal coliform الربازية نالقولو  وبكترييا Coliform القولون بكترييا بقت بينما °م 22 عند
 .بار امللوثةاآل يف يوما   70كثر من أىل إ Fecal streptococci وبكترييا السبحيات الربازية

( يبني نتائج عدة دراسات ويف عدة بلدان لعينات مياه أخذت من عدة 1. 29)اجلدول
وجود أجناس  ويالحظمياه جوفية ومياه ينابيع باإلضافة ملياه معبأة  مصادر للمياه مشلت

 بعضها على بكترييا ملوثة. واحتواءالبكترييا املتواجدة طبيعيا  يف املياه املختلفة 
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 (: أجناس البكتيريا الطبيعية والملوثة المعزولة من عينات المياه المختلفة1.29جدول )

 
 نها ممرضةأ?: لم يثبت  هتعزل من عينة الميا: لم - ه+: عزلت من عينة الميا

 WARBURTON & AUSTIN (2000)المصدر: مختصر عن 
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 أةالمعب هالتلوث الميكروبي للميا 5.29

تعترب مصادر املياه ومعدات ضّخ املياه إىل مكان التعبئة واملعدات األخرى مثل 
واألغطية من أهم  والقناين Deionizing columnsاملرشحات وأعمدة إزالة األيونات 

مسببات تلوث املياه املعبأة. ويف ظروف التصنيع السيئة ميكن أن حتتوي القناين واألغطية 
البكترييا السالبة لصبغة جرام هي , 2م/سم ت. و. 107امللوثة على محل ميكرويب يصل إىل 

ة يف وجود األكثر تواجدا  من البكترييا املوجبة لصبغة جرام حيث تستطيع األوىل أن تبقى حي
  Pseudomonas aeruginosa كمية ضئيلة من املواد العضوية. وتعترب كال من بكترييا

نواع املسببة للعدوى خاصة للفئات الضعيفة من كثر األأمن  Burkholderia cepacia و
 تستعمر نأ ميكن P. aeruginosaووجد أن بكترييا  ,طفال وكبار السناملستهلكني مثل األ

 أثناء تواحليوانا العاملني مع والتالمس للهواء املياه تعرض أن كما ملياها تصنيع معدات
على  ين يقضأميكن  األوزون استخدامن أغري  للتلوث إضافيا   مصادرا   يكون أن ميكن التعبئة

 استخدام( FAD) األمريكيةدوية غذية واألقرت هيئة األأ 1977عام  يف ,البكترييا ههذ
 املمارسات إتباع يتم مل إذا ,(ppmجزء باملليون ) 0.4يز ال يتجاوز برتك التعبئة عند األوزون

 النقاط يف والتحكم املخاطر تحليلل (HACCP) اهلاسب نظام وتطبيق اجليدة التصنيعية
 للصحة هتديدا   بذلك وتشكل اخلطرة األمراض لتفشى مصدر تصبح املياه هذه فإن احلرجة
 ,لدولية ملياه الشرب واملياه املعبأةيوضح التشريعات ا (2.29)اجلدول  العامة

(WARBURTON & AUSTIAN, 2000) 
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 (: التشريعات الدولية لمياه الشرب والمياه المعبأة2.29جدول )

 
 .خوذة غير محددأ??:عدد العينات الم

nلحد ا : مستوىM .mولكن ليس إلى  mعدد العينات المسموح أن تصل إلى  : c: عدد العينات المأخوذة للتحليل
 الميكروبي المطلوب.

Mفي أي وحدة من الوحدات المختبرة. : أقصى قيمة للحد الميكروبي يجب أن ال يصل إليها أو يزيد عنها 
 WARBURTON & AUSTIN (2000)المصدر: عن 



 

 الثالثون الفصل

 غذيةاأل يحياء الدقيقة الدالئل فاأل
Indicators of food microbial quality and safety 



 

629 

 مقدمة 1.30
 غذيةواملنتقلة عن طريق األ نساناملمرضة لإل ةحياء الدقيقمعظم األ

foodborne pathogens ن تستوطن وتتكاثر أهنا تستطيع أ وهذا يعين يصل معو أمن  يه
غري مباشرة  وأن الغذاء امللوث بطريقة مباشرة إولذلك ف ,نسان واحليوان والطيوراء اإلمعأ يف

على  تشكل خطرا   كثر من املمرضات اليتأو أواحد  ياملصادر رمبا حيتو  هبالرباز من هذ
 .عامةصحة الال

من البكترييا ذا كان الغذاء خايل إمعرفة ما  الضروريمن ولضمان سالمة املستهلك 
أو حتتوي على مستويات  Escherichia coli O157:H7 و Salmonella مثل ةاملمرض

  Yersinia enterocoliticaمنخفضة من البكترييا املعوية املمرضة األخرى مثل 
غذية تتضمن نواع من املمرضات من األطرق عزل هذه األ ,parahaemolyticus Vibrio و

ضافة إىل تكلفتها العالية. كما أن هناك عدة خطوات تستهلك الكثري من الوقت واجلهد باإل
 البيولوجية اجلزيئية الطرق استخدامبعض الطرق احلديثة يف الكشف تتضمن 

biology techniques molecular  تعتمد على حتاليل(DNA ) معدات ىل إوهذه حتتاج
 خاصة وأشخاص مدربني جيدا .

كبرية ومتنوعة بني دول العامل   غذية وتصنيعها وتداوهلا بأحجامنتاج األإونظرا  لزيادة 
أو االقتصادي الكشف عن وجود كل البكترييا املمرضة يف عينات  العملينه من غري إف

نتاج أو حىت الكشف عن تلك اليت يشتبه يف وجودها يف غذاء غذية لكل دفعة من اإلاأل
واع نأمعني ولذلك جيرى بدال  من ذلك البحث أو الكشف عن وجود جمموعات بكتريية أو 
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كرب من أتسمى اجملموعات الدالة واليت تتواجد بكميات  (enteric)أخرى مصدرها معوي 
( ويؤخذ تواجدها على أنه دليل nonpathogenicالبكترييا املمرضة ولكنها ال تعترب ممرضة )

تواجد املمرضات املعوية يف  احتمالعلى التلوث الربازي املباشر أو غري املباشر للغذاء وعلى 
 ية.غذاأل

 غذيةألدالئل الجودة الميكروبية ل 2.30
وجودها ال  للبكترييا واليت يالكل دهناك بعض اجملموعات البكتريية الدالة مثل العد

ولكنها تعترب مقياسا  للجودة امليكروبية للغذاء وعلى ما إذا كان قد مت  ييدلل على تلوث براز 
امليكروبات  ن تتوفر يفأجيب  طاتاشرتاوهناك عدة  ,سيئة أمظروف صحية جيدة  يف تداوله

 :يالدالة على اجلودة امليكروبية للغذاء وه
 أن تكون متواجدة يف الغذاء وميكن الكشف عنها. أ.

 يؤثر سلبا  على جودة الغذاء. وأعدادهاأن يكون منوها  ب.

 أن يكون من السهل عدها والكشف عنها ومتييزها عن باقي امليكروبات األخرى. .ج

 ا وقت طويل.ستهلك الكشف عنهأن ال ي د.

 املتواجدة يف مكونات الغذاء. األخرىبامليكروبات  يتأثرمنوها ال  .ه

 specific productويف العموم فإن امليكروبات الدالة جيب أن تكون خاصة باملنتج 
 غذية الطازجة عنهاوختتلف املقاييس امليكروبية لأل ,املراد تقييمه من ناحية اجلودة امليكروبية

على سبيل املثال املقياس امليكرويب جلودة  ,التسويق بعد عمليات التصنيع أو الطبخ أو
غذية ذات احلموضة املنخفضة واملراد تعليبها يكون ولأل ,املشروبات الغازية هو عدد اخلمائر
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أما للدقيق فاملقياس يكون عدد جراثيم البكترييا  ,عدد اجلراثيم البكتريية املقاومة للحرارة
وهناك دالئل ميكروبية خاصة ببعض املنتجات الغذائية  ,وائية اليت تسبب لزوجة اخلبزاهل

ذا زادت إغذية وتسبب تدهور جودهتا وهذه الدالئل هي ميكروبات مرتبطة ومفسدة هلذه األ
عدادها عن املعدل وميكن زيادة مدة حفظ الغذاء عن طريق التحكم يف الكائن الدقيق أ

 تواجده أو تقليل أعداده يف الغذاء. املرتبط به سواء  مبنع
 دالئل سالمة األغذية 3.30

 سالمة لتقييم الغالب يف Microbial Indicators امليكروبية الدالئل تستخدم
 عدة وهناك ,امليكروبية الغذاء جودة لتقييم استخدامها من أكثر الصحية والشؤون األغذية

 ا  خام كان نأ وحالته الغذاء نوع حسب اسبةاملن الدالئل اختيار ويتم الغذاء لسالمة دالئل
 استخدامو  . ready-to-eat food التحضري اجلاهزة األغذية من وأ processed ا  مصنع وأ

 انه يقلل من تعقيدات وكلفة الكشف عن كل ميكروب ممرض على حدالدالئل مهم أل ههذ
 :التالية الشروط يهاف رتتوف نأ البد األغذية سالمة دالئلو  ,هغذية واملياعينات األ يف

 .و عدها سهلة وسريعةأن تكون طريقة الكشف عنها أ .أ
 الغذاء. خرى املتواجدة يفيزها عن بقية الكائنات الدقيقة األين يسهل متأ ب.

ن أن يكون تواجد امليكروب الدليل مرتبط بشكل دائم ومستمر مع امليكروب املمرض و أ .ج
 ملمرض املستخدم الدليل للكشف عنه.على من أعداد امليكروب اأعداده أتكون 

 ذا تواجد الكائن املمرض.إ يكون الكائن الدليل متواجد دائما  أن  .د

 .املمرض للكائن مشابه منو ومعدل احتياجات الدال للميكروب يكون نأ .ه
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 طولأ لفرتة يبقى ولكنة املمرض مليكروبا هيشب موت معدل الدال للميكروب يكون نأ و.
 . املمرض روبامليك من قليال  

 حمددة عدادأ عدا فيما املمرض امليكروب من الغذاء خلو حالة يف الغذاء يف يتواجد ال نأ ز.
 .بني امليكروب الدليل وامليكروب املمرض ( يوضح العالقة ما1.30والشكل ) ,جدا   قليلة

 

 
 نأ يجب الدال الميكروب أعداد الممرض والميكروب الدال الميكروب بين ما النموذجية العالقة(: 1.30) شكل

 الممرض عدادأ تفوق
  JAY (2000):المصدر

 

 يدالئل التلوث البراز  1.3.30
 ناقلة تكون ال نأ يه األغذية لكل يكن مل نأ األغذية ملعظم املعايري همأ من

 بغض النظر عن املصادر اليت foodborne pathogens نسانلإل املمرضة الدقيقة حياءلأل
للكشف عن وجود  األمهيةغذية ذات دالئل سالمة األ تاستخدم خييا  وتار  ,غذيةلوثت األ
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تنتج من التلوث  واليت intestinal pathogensي الكائنات املمرضة ذات املصدر املعو 
الصحية  االشرتاطاتن دالئل تطبيق إولذلك ف ,هغذية واملياو غري مباشر لألأاملباشر  يالرباز 

Sanitary indicators يلتلوث الرباز الكشف عن ا يه Fecal Contamination  هم أومن
 :ييل غذية مااأل يف يدالئل التلوث الرباز  اشرتاطات

 .يصله معو أن يكون امليكروب الدليل أ .أ

حىت لو  تقديرهالرباز وبذلك يسهل  عداد كبرية يفأن يتواجد امليكروب الدليل بأجيب  .ب
 عداد قليلة.أغذية باأل تواجد يف

مناسبة  و الظروف الغريأجهاد كثر حساسية من امليكروب املمرض لإلأن ال يكون أ .ج
 للعوامل الطبيعية والفيزيائية. الناجتة من التعرض

 .عده ال تتطلب وقت طويل وغري مكلفة اقتصاديا   وأن تكون طرق الكشف عنه أ .د

 خاصة. تاحتياطاإاملعمل دون  نسان حىت يسهل تداوله يفن يكون غري ممرض لإلأ .ه

 غذية كما للميكروب املمرض.األ القدرة على النمو وعلى التواجد والنجاة يف هن يكون لأ .و

 ةاحتماليإبني مستوى تواجد امليكروب الدليل و  ن يكون هناك عالقة مباشرة ماأجيب . ز
وضع املعايري واملواصفات حلدود  الغذاء وهذا يساعد يف يف يتواجد امليكروب املمرض املعو 

نه ال أ. وحيث يو رفض املنتج الغذائأساسها يتم قبول أعلى  واليت روب الدليلتواجد امليك
نواع تتوفر أو أتستخدم عدة جماميع  تاشرتاطااإل هميكروب دليل جيمع كل هذ أييوجد 

 تؤهلها لتكون دالئل مرضية. السابقة اليتاالشرتاطات فيها العديد من 

الصحية  االشرتاطاتبتطبيق  زامااللتوتعترب هذه الدالئل من أهم مؤشرات مدى 
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 :ييل ما يهم دالئل التلوث الرباز أومن نتاج الغذاء من عدمها إأثناء 
 Total count of bacteriaللبكتيريا  يالعدد الكل 1.1.3.30

غذية من املؤشرات الدالة على مستوى النظافة األ للبكترييا يف يالكل ديعترب العد
 يللبكترييا امليتة واحلية بواسطة العد اجملهر  يدر العدد الكلويق ,الغذاء هنتج فيأالعام الذى 

للخاليا احلية بواسطة العد  يالعدد الكلر بينما يقد Direct Microscopic Countاملباشر 
غذية غذية مثل األوتستخدم مع بعض األ , Standard Plate Countطباق باأل يالقياس

 احتوائهاغذية من حيث لكشف عن سالمة األالطريقة ل ههذ واستعمال ,الطازجة واجملمدة
عداد الكلية للبكترييا ال رتفاع األإن أل أمهيةو مسومها ليست بذات أعلى امليكروبات املرضية 

الطريقة عدة  ههذ وتستعمل يف ,الغذاء تواجد امليكروبات املرضية يف احتماليعىن دائما 
 يجار العد الكلآو أ Nutrient Agar يجار املغذمثل اآل ةزراعيوساط أ

Total count agar  م 37ىل إ 30والتحضني على درجةo  عن  ساعة ويتم التعبري 48ملدة
 جرام من املادة الغذائية. أوالعدد لكل مل  ملوغاريتو أالنتيجة بالعدد 

 Coliform bacteriaمجموعة بكتيريا القولون  2.1.3.30

بكترييا عصوية سالبة لصبغة جرام غري متجرمثة والهوائية  يجمموعة بكترييا القولون ه
ساعة على  48نتاج حامض وغاز خالل إاختيارية, متحركة تستطيع ختمري سكر الالكتوز و 

 جارآبيئة  يف ومتوت بالبسرتة وتكون مستعمرات داكنة ذات بريق معدين oم 35و أ 32درجة 
براز  وتوجد يف ,°م 44.5تنمو على ن أنواع منها وتستطيع بعض األ ,Endo Agarندو إ

 .نسان واحليوان والطيور ذوات الدم احلاراإل
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 جناس تابعة لعائلة املعوياتأربع أوتتكون جمموعة القولون من 
Enterobacteriaceae وهي Citrobacter و Enterobacter و Escherichia  

لرتبة والبعض اآلخر ا يف دوجت Enterobacter و Klebsiellaنواع أبعض  ,Klebsiella و
براز  عداد كبرية يفأبكترييا معوية وتتواجد ب E.coliن أ. وحيث اهالنبات واملي يتواجد يف

كثر أ ييؤخذ كدليل على التلوث الرباز  املياه وأغذية األ ن تواجدها يفإنسان واحليوان فاإل
نواع األ ,(Enterobacter aerogenesخرى )خاصة نواع األو األأجناس من غريها من األ

 غذية احلامضية الغذاء ماعدا األ تنمو يف أنجناس تستطيع األ هالتابعة هلذ
(pH :والقليل يستطيع 4.0 يو تساو أقل من أ )احلموضة. كما  و ينجو يفأن ينمو ويقاوم أ
ال إ يالتلوث الرباز  أدلةالبكترييا تعترب من  هن هذأن بكترييا القولون متوت بالبسرتة. ورغم أ
  .Enterobacter sppنواع أبعض  ,الطبيعة وتلوث الغذاء جناس تتواجد يفألن بعض اأ
 عداد كبرية.أىل إن تنمو وتصل أالرتبة حيث تستطيع  توجد يف .Klebsiella spp و

غذية اخلام ذات املصادر احليوانية الكثري من األ ن تتواجد بكترييا القولون يفأويتوقع 
ن بعض أغذية النباتية نتيجة التلوث من الرتبة. وحيث األ و النباتية وقد تتواجد بكثرة يفأ

ينمو  أنن بعضها يستطيع أكما   nonfecal origin يبكترييا القولون ليست من مصدر معو 
غذية. تواجد األ يف ياجملموعة على التلوث الرباز  هن هذا يقلل من داللة هذإغذية فاأل يف

و حدوث تلوث أما عدم كفاءة املعاملة احلرارية إيعىن  غذية املعاملة حراريا  األ البكترييا يف ههذ
 بعد املعاملة احلرارية.
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 Fecal Coliforms مجموعة بكتيريا القولون البرازية 3.1.3.30
 من قوىأ داللتها وتعترب يمعو  مصدرها اليت البكترييا تضم الربازية القولون بكترييا

 بكترييا الغالب يف اجملموعة وتضم ,اءللغذ يالرباز  التلوث على كمؤشر القولون بكترييا
 E. coli أنواع وبعض Klebsiella و Enterobacter ,يتم معوية الغري القولون وبكترييا 

 وملدة (o ± 0.2م 45و أ o  ±0.2م 44.5) عالية حتضني حرارة درجة باستخدام استبعادها
 حامض إنتاجو  كتوزلال ا ختمري ,الكتوز سكر على يحتتو  انتقائية مرق بيئة يف ساعة 24

 .الربازية القولون بكترييا لوجود موجب اختبار يعترب وغاز
 من سفلاأل اجلزء يف وتتواجد اجملموعة ههذ عضاءأ مهمن أ E. coli بكترييا وتعترب

 والطيور احلار الدم ذوات واحليوانات lower intestinal tract نسانلإل املعوية القناة
 التلوث حيدث وقد ,بالرباز مباشر غري وأ مباشر تلوث على يدل األغذية يف وتواجدها

 ماأ ,للتصنيع الصحية الظروف سوء بسبب احليواين األصل ذات األغذية تصنيع ثناءأ املباشر
 تواجد مهيةأو  ,البكترييا ههبذ امللوثة هامليا وأ ياجملار  هميا بسبب فيحدث مباشر الغري التلوث
 من كربأ تعترب ممرضة بكترييا وجود واحتمال يالرباز  التلوث على كمؤشر E. coli بكترييا

 باختاذ تتعلق النقائص بعض هناك نأ غري ,الربازية القولون وبكترييا القولون بكترييا أمهية
E. coli البكترييا من أسرع مبعدل متوت نأ ميكن هناأ يوه األغذية سالمة على كمؤشر 

 بعض نأ كما ,العالية احلموضة ذات األغذيةو  دةاجملم وأ اجملففة األغذية يف املرضية املعوية
 عندها واليت( °م 2 - 0) منخفضة حرارة درجات على تنمو نأ تستطيع املعوية املمرضات

 املعاملة األغذية يف الربازية القولون بكترييا تتواجد وقد ,E. coli بكترييا متوت نأ ميكن
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 وتستخدم. احلرارية املعاملة بعد لصحيةاجراءات اإل سوء على يدلل وهذا( املبسرتة) حراريا  
 .اهواملي البحرية لألغذية سالمة كدليل مكثف بشكل اجملموعة ههذ

  Enterobacteriaceaeعائلة البكتيريا المعوية  4.1.3.30
 الربازية القولون وبكترييا القولون بكترييا جمموعة عن للكشف هبا املوصى الطرق

. وغاز محض وإنتاج الالكتوز ختمري على البكترييا ههذ قدرة على تعتمد E. coli وبكترييا
 بكترييا سالالت مثل الالكتوز ختمر ال املعوية املمرضة البكترييا بعض هناك وباملقابل

Salmonella serovars ,كل عد ميكن الربازية والقولون القولون بكترييا عد من بدال   وهكذا 
 املمرضة املعوية البكترييا فيها مبا Enterobacteriaceae املعوية العائلة يف واألجناس األنواع
. املمرضة البكترييا ووجود يالرباز  التلوث واحتمال النظافة مستوى على فضلأ مؤشر ليكون
. الالكتوز من بدال   اجللوكوز سكرحتتوي  متخصصة بيئة باستخدام البكترييا ههذ عد ميكن

 التابعة األنواع كل ليست نهأ األغذية ةسالم على كمؤشر املعويات عائلة على خذآامل من
 وقدرهتا ياألصل وموطنها األجناس همأ يوضح( 1.30) واجلدول ,يمعو  صلأ ذات هلا
 اجلاهزة األغذية وأ ا  حراري املعاملة األغذية يف كبرية عدادأب البكترييا ههذ تواجد ,مراضيةاإل

foods to-eat ready- العامة الصحة يهدد نأ ميكن. 

 Enterococciبكتيريا المكورات المعوية  5.1.3.30

 نواع كانت تعرف يفأ ويضم عدة هو جنس جديد نسبيا   Enterococcusاجلنس 
بكترييا موجبة لصبغة جرام غري  ي. وهFecal streptococciالسابق باسم السبحيات املعوية 
كاتليز سالبة لل ,Coccobacilliو عصوية مكورة أ cocciمتجرمثة وغري متحركة كروية 
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catalase negative  البعض  ,°م 45ىل إ 10ن تنمو ما بني أتستطيع  ,اختياريةوالهوائية
كثر مقاومة من بكترييا أالبكترييا ه العموم هذ ويف ,ثناء عملية البسرتةأن ينجو أيستطيع 

ثري كلوريد أاملنخفض ولت س اهليدروجيينالقولون لعملية التربيد ولتجميد والتجفيف ولأل
 نسان واحليوانات ذوات الدم البارد واحلار ويفمعاء اإلأ اجملموعة يف هتتواجد هذ ,ديومالصو 

املاء  وال تستطيع النمو يف ,امللوثة هوامليا ياجملار  هميا يضا يفأالطيور واحلشرات كما تتواجد 
ن غذية. وألاأل طول من بكترييا القولون كما تستطيع النمو يفأملدة  هامليا ولكنها تنجو يف

. من هحد دالئل جودة املياأ اعتبارها 1900قرتح منذ عام أفقد  يالبكترييا معو  همصدر هذ
صل غذية ذات األنسان واألمعاء اإلأ توجد يف اجملموعة واليت هنواع املعروفة التابعة هلذهم األأ

 بكترييا .E. durans و E. faecium و Enterococcus faecalis يه احليواين
Enterococcus الغذاء نتيجة التلوث الربازي أو من خالل املياه أو  ميكن أن تتواجد يفو

غذية املعاملة حراري ا يعترب دليال  على معدات التصنيع امللوثة ووجودها بأعداد كبرية يف األ
ولية وكذلك يدل على سوء الظروف تواجدها بأعداد كبرية يف املادة اخلام األ احتمالية

وأوضحت عدة دراسات أن هذه  ,ت تصنيع املنتجات الغذائيةالصحية وعدم نظافة معدا
غذية اجملمدة أفضل من بكترييا القولون اليت ال تستطيع البقاء البكترييا تعترب مؤشر لسالمة األ

( يعرض نتائج أحد هذه الدراسات اليت 2.30واجلدول ) ,لفرتة طويلة حتت ظروف التجميد
 صابع السمك علىصمود أثناء التجميد ألعلى ال Enterococciتوضح قدرة بكترييا 

كما تستخدم هذه اجملموعة لتقييم اجلودة   ,يوما  مقارنة ببكترييا القولون 481ملدة  °م 20 -
 اضطراباتنواع التابعة هلذه اجملموعة تسبب بعض األ ,Shellfishامليكروبية للصدفيات 
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 .gastroenteritisمعوية لإلنسان  والتهابات
 مراضيةاإل وقدرتها ومصادرها Enterobacteriaceae المعويات لعائلة التابعة األجناس همأ: (1.30) جدول

 
 RAY (2004) عن مختصرالمصدر: 
 دالئل ميكروبية أخرى 4.30

عداد ميكروبية معينة ملعرفة أهناك بعض الطرق األخرى اليت تعتمد على تقدير 
 تلوث وكفاءة عمليات التصنيع مثل:طبيعة ال
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غذية غري الصحيح من قبل ملعرفة مصدر التلوث من تداول األ S. aureusبكترييا تقدير  أ.
 العاملني.

لتقييم كفاءة عملية التعقيم يف  thermophilesتقدير البكترييا احملبة للحرارة العالية  ب.
 م لعدة أيام. 55غذية املعلبة وذلك بعد ختزينها على األ

غذية املربدة ملعرفة مدى تلوث األ Psychrophilesودة تقدير جمموعة البكترييا احملبة للرب  .ج
AYRES et al. 1980; JAY, 2000; RAY, 2004)). 

 
 صابع السمك المجمدةأفي  Enterococciعداد بكتيريا القولون وبكتيريا أثير التجميد على أ(: ت2.30) جدول

 
 JAY et al; (2005)المصدر: 
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 والمصطلحات األجنبية مسرد الكلمات
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A 
 Aerosols اهلباء اجلوي أوالرذاذ 

 Acid Adaptation التأقلم مع احلموضة
 Acid Tolerance حتمل احلموضة
 Acid Shock صدمة احلموضة

 Activation التنشيط
 Aflatoxin )احد السموم الفطرية( أفالتوكسني

 Acid stress proteins بروتنِي اإلجهاِد احلامضيِ 
 Acid Shock صدمة احلموضة
 Acid Tolerance حتمل احلموضة
 Adhesin protein الربوتني الالصق
 Arthrospore اجلراثيم املفصلية
 Antagonistic Growth النمو التضادي

 Antigens ستضداتم
 Antigenic يمستضد

 Antimicrobial substances مواد مضادة للميكروبات
 Antitoxins مسومضاد م

 Asexual reproduction يالتكاثر الالجنس
 Autolysis ذايتحتلل 
 Autolytic enzymes التحلل الذاتى إنزميات

 Ascospores اجلراثيم االسكية
 Attachment االلتصاق

B 
 Bacteriostatic مثبط للبكترييا
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 Bacteriocidal قاتل للبكترييا
 Binary fission الثنائي االنقسام

 Bacteriophages فريوسات )ملتهمات البكترييا(
 Biofilm الطبقة احليوية

 Binomial name الثنائيةسم اال
 broad spectrum طيفواسع ال

 Botulism تسمم بوتيوليين
 Bacterial population حمتوى بكتريي

 Budding التربعم
 Brevibacteria البكرتيا القصرية
 Brucellosis بكرتيا الربوسيال )احلمى املالطية(اإلصابة ب

C 
 Carbonated drinks املشروبات الغازية

 Carcasses ذبائح
 Capsid القفيصة
 Capsules الكبسولة
 Carmalization الكرملة
 Catalytic حمٌفز

 Catalase negative سالبة للكاتليز
 Cell wall اخللوياجلدار 

 Chlamydospores )مغطاة( ةاجلراثيم الكالميدي
 Condensed milk احلليب املكثف
 Coliform بكرتيا القولون

 Conidiospores )الغبارية(اجلراثيم الكوندية 
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 Contact time ماسزمن الت
 Contamination التلوث
 Core اللب

 Cortex طبقة القشرة
 Commercial sterility التعقيم التجاري
 Chelating agents املواد املخلبية

 Chemical sanitizers املطهرات الكيميائية
 Chemical spoilage فساد كيميائي
 Cross-contamination التلوث اخللطي

 Crystallization التبلور
 Cytotoxins مسوم خلوية )سامة للخاليا(

D 
 Death phase طور املوت
 Dehydration التجفيف
 Degradative ability التحليلالقدرة على 

 Direct microscopic count املباشر اجملهريالعد 
 Discoloration تغري اللون
 Disinfection التطهري

 Decimal reduction time (D-value) (D زمن االختزال العشري )قيمة
 Deoxyribonucleic acid (DNA) الرييب نوويالم  احل

 Dynamic process عملية متحركة
  

E 
 Enteric types األنواع املعوية
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 Enteric viruses الفريوسات املعوية
 Electronegativity الكهربائية السالبة
 Ergotism التسمم األرغوين
 Endospores جراثيم داخلية

 Emetic ءللقيمسببة 
 Enterococci مكورات معوية
 Enterotoxins مسوم معوية

 Enteropathogenic كائن معوي ممرض
 Equilibrium relative humidity (ERH%) اتزان الرطوبة النسبية
 Evaporated milk احلليب املبخر

 Exponential phase طور النمو اللوغاريتمي
 Exosporium الغالف اخلارجي للجرثومة

 Extracellular proteolytic enzymes احملللة للربوتني اخلارجية اإلنزميات
 Extracellular polysaccharides خارج اخلاليا يات العديدةالسكر 

 Extracellular polymeric substances املواد املتبلمرة املفرزة خارج اخلاليا
 Eubacteria بكترييا حقيقية

 Eucaryotes الكائنات حقيقية النواة
F 

 False yeast مائر الكاذبةاخل
 Fecal Coliforms بكترييا القولون الربازية

 Fecal contamination الربازيالتلوث 
 Fecal-oral route املسار الربازي الفموي

 Fermented foods غذية املتخمرةاأل
 Fermentation ختمري
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 Fermentative yeasts اخلمائر املخمرة
 Film yeasts مخائر غشائية

 Flat sour spoilage فساد حامضي مسطح
 Flagella االسواط
 Flora جمموعات
 Food borne diseases املنقولة عن طريق األغذية األمراض
 foodborne infection طريق األغذية ناملنقولة ع العدوى

 Food poisoning تسمم غذائي
 Foodborne viral diseases الفريوسية املنتقلة عن طريق األغذية األمراض
 Food and Drug Administration  (FDA)  األمريكيةوالعقاقري  األغذيةإدارة 

 Food sanitation شروط صحية لألغذية
 Fluorinated polymers البلمريات املفلورة

 Free energy طاقة حرة
 Freeze drying جتفيد

 freezing point نقطة التجمد
 Fungi الفطريات
 Fungistatic مثبط للفطر
 Fungicides قاتل للفطر
 Foam-Drying ةجتفيف الرغو 

  
G 

 Gastrointestinal tract القناة املعوية
 Gastroenteritis التهابات معوية
 Gastrointestinal disorders اضطرابات معوية
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 Gel electrophoresis تقنية الرتحيل الكهربائي
 Generally recognized as safe( GRAS)  منةآمعروفة عموما باهنا 

 Generation time الزمن اجليلى
 Germination اإلنبات

 Good manufacturing practice (GMP) ممارسات التصنيع اجليدة
 Growth curve منحىن النمو
 Growth range جمال النمو

H 
 Halophiles حمبة للملوحة
 Halotolerant تتحمل امللوحة
 Heat-labile حساسة للحرارة
 Heat-stable ثابتة حراريا

 Heat stress proteins روتنِي اإلجهاِد احلراريب
 A Hepatitis Aالتهاب الكبد الوبائي 
 Heterofermentation ختمر غري متجانس
 Homofermentation ختمر متجانس

 Hypotonic solutions حماليل منخفضة الرتكيز
 Hydrophilic حمب للماء
 Hydrophobic كارهة للماء

 Hydrophobic particles ءجزيئات كارهه للما
 Hydrostatic Pressure اهليدروستاتيكيالضغط 

 Hemolysins مواد حالة لكرات الدم احلمراء
 Hybridization هتجني
 Hygien صحي



659 

I 
 Ionizing radiation املؤينة األشعة

 Indicator organisms األحياء الدالة
 Infant botulism التسمم البوتيولوىن للرضع

 infection العدوى
 Initial load األويلاحلمل 
 Intoxication التسمم

 Imperfect fungi الفطريات الناقصة
 Irreversible attachment قابل لالنعكاسغري  التصاق

 International Numbering System (INS) الدويلنظام الرتقيم 
 Intestinal pathogens املعوياملمرضات ذات املصدر 

 Intestinal tract القناة املعوية
 enzymes Intracellular الداخلية اإلنزميات

 Intracellular protein الربوتني داخل اخللية
 Intracellular turgor الداخلياإلنتفاغ 
 Intracellular Obligate Parasites إجباريه ال تعيش إال داخل العائل متطفلة

 Intermediate Moisture Foods (IMF) أغذية متوسطة الرطوبة
 invasive factor ياجتياحإعامل 

K 
 Kingdom Protista مملكة الربوتستا

 Kingdom Monera مونريا مملكة
L 

 Lactic Acid Bacteria بكترييا حام  الالكتيك
 Lag phase طور اخلمول

 Lipopolysaccharide السكريات الدهنية العديدة
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 Lipolytic حمللة للدهن إنزميات
 Lipoteichoic acids مح  التشيوك الدهين
 Listeriosis عدوى الليسترييا
 Log phase الطور اللوغاريتمي

 Lose culturability فقد القدرة على النمو
 Lower intestinal tract اجلزء األسفل من القناة املعوية

M 
 Maximum growth temperature للنمو درجة احلرارة القصوى

 Mesophiles احملبة لدرجة احلرارة املعتدلة
 Metabolites األيضيةالنواتج 
 Metabolic products األيضيةالنواتج 
 Microaerophilc bacteria شحيحة احلاجة لألوكسجنيالبكترييا 
 Minimally processed foods غذية املصنعة جزئيااأل

 Minimum growth temperature وللنم درجة احلرارة الدنيا
 Microbial indicators الدالئل امليكروبية
 Mixed microbial population الدقيقة األحياءخمتلفة من  أنواعجمتمع حيتوي على 
 Modified-air packages التعبئة يف جو معدل
 Molecular biology علم احلياة اجلزيئي

 Morphology علم املظهر
من برعمني على  املتعدد: تكون اكثر اجلانيبم التربع

 Multilateral budding اخللية األصل يف اخلمائر

 Mycotoxicosis التسمم الفطري
 Mastitis مرض التهاب الضرع

 Mycotoxins مسوم فطرية
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 Most Propable Number (MPN) العدد األكثر احتماال
 Mycoplasma مايكوبالزما: بكترييا ليس هلا جدار خلوي

N 
 Narrow spectrum طيف فعالية ضيق

 Natural flora فلورا )جمموعات( طبيعية
 Nausea غثيان
 Neurotoxic proteins مسيه عصبيه بروتينات

 Neurotoxins مسوم عصبية
 Noncapsular بدون كبسولة

 Non perishable foods األغذية غري السريعة الفساد
 Nonproteolytic غري حملل للربوتني

 Nomenclature تسمية
 Numerical Taxonomy التصنيف العددي

O 
 Obligate or strict anaerobes ال هوائية إجباريا
 Obligate halohpils إجبارياحمبة للملوحة 
 psychrophiles Obligated إجباريااحملبة للربودة 

 Off-flavor النكهة غري املرغوبة
 Optimum temperature املثلىدرجة احلرارة 

 Opportunistic Pathogens املمرضات االنتهازية
 Osmotic shock ةأمسوزيصدمة 

 Osmophiles أوزموفيلية )حمبة للضغط األمسوزي(
 Outbreaks تفشيات
 Outgrowth النمو
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 Oxidation - reduction Potentials واالختزالجهد األكسدة 
 Oxidative yeasts اخلمائر املؤكسدة

P 
 Parasitism التطفل
 Parasites طفيليات

 Pectinolytic activity نشاط حتليل البكتني
 Perfect fungi الفطريات التامة

 Permeability النفاذية
 Perishable foods الفساد أواألغذية سريعة التلف 

 Pili األهداب
 Polar fimbriae قطبية أهداب

 Poliomyelitis شلل األطفال
 Polyhydral viruses فريوسات متعددة الوجوه

 Polyclonal antibodies أجسام مضادة متعددة النسيلة
 Polymerase chain reaction (PCR) البوليمرييز املتسلسل إنزميتفاعل 

 Predominant types األنواع السائدة
 Probiotic bacteria حيةبكترييا تقدم بكمياِت كافيِة للعائل لتعطيه منافع ص

 Prokaryotes الكائنات بدائية النواة
 Proteolytic enzymes احملللة للربوتني اإلنزميات
 Promoter احملفز

 Protozoa حيوانات وحيدة اخللية
 Pseudomycelium ميسليوم كاذب
 Psychrophiles حمبة للربودة
 Psychrotrophic تتحمل الربودة
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 Putrefactron تعفن
R 

 Ready-to-eat food األغذية اجلاهزة لألكل
 Redox potential (Eh) واالختزال األكسدةجهد 
 Reducing power ةختزاليالقدرة اال
 Rehydration ترطيب( إعادةتشرب )

 Resuscitation إعادة اإلنعاش
 Reversible attachment قابل لالنعكاس التصاق
 Ropiness املطاطية
 Radiation عيعالتش

 Rogor mortis التيبس الرمى
 Rot العفن

S 
 Salmonellosis عدوى الساملونيال

 Sanitizing تطهري
 Sanitary indicators دالئل تطبيق االشرتاطات الصحية

 Sausage سجق
 Semi perishable foods األغذية متوسطة القابلية للفساد

 Sclerotia فطرية ساكنة صلبة أجسام
 Scraping الَقْشط
 Scrubbing حَلك  ا

 Sequence growth النمو املتسلسل
 Septate مقسم
 Sexual reproduction اجلنسي التكاثر
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 Sporulation التجرمث
 Semiperishable foods أغذية شبه قابلة للفساد

 Serotype مصليط من
 Sewage جماريمياه 

 Shigella Shigellosisعدوى بكترييا 
 Shellfish احملار
 Slaughter ذبح
 Soft rot رخو تعفن

 Softening spoilage الفساد الرخو
 Solutes مواد مذابة

 Specific antigens املستضدات النوعية
 Spoilage فساد
 Spores جراثيم
 Sporangium اجلرثوميالكيس 

 Sporangiophore اجلرثوميحامل الكيس 
 Standard plate count باقباألط القياسيالعد 

 Stainless steel قابل للصدأالالصلب غري 
 Stationary phase طور الثبات
 Sterilization تعقيم

 Stress adaptation التأقلم مع اإلجهاد
 Sublethal Injury الضرر دون املوت
 Successive growth النمو املتعاقب

 Superdormant spores اجلراثيم فائقة السكون
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 Surface conditioning هتيئة السطح
 Surface layer proteins طبقة الربوتينات السطحية
 Surface-active compounds املركبات النشطة سطحيا
 Sweetened condensed milk احلليب املكثف احمللى

 Symbiotic growth النمو التعاوين
 Synergistic growth التكافليالنمو 

T 
 ) تعرض املنتج لدرجة حرارة غري درجِة حرارة استخدامسوء 

 Temperature abuse سالمته( أومناسبة تؤثر سلبا على جودته و/

 Thermal death time (TDT) زمن اهلالك احلرارى
 Thermal death point نقطة اهلالك احلرارى
 Thermoduric مقاومة للحرارة
 Toxicoinfection العدوى السامة
 Thermophiles حمبة للحرارة
 turgor pressure ضغط االنتفاخ

 Taxonomy عْلم َتصنيف األنواع

 Toxins مسوم

U 
 Ultra high temperature (UHT) درجة حرارة فائقة

 Ultrasound املوجات فوق الصوتية
 Uniform monolayer متجانسة أحاديةطبقة 

 
V 

 Vacuum package تغليف حتت تفريغ
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 Vegetative خضري
 Viable-but-nonculturable cells خاليا حية غري قابلة للنمو

 Viral gastroenteritis يفريوسلتهاب املعوي الاال
W 

 Wastes خملفات
 Water activity نشاط مائي
 Wettability القابلية للتبلل

 World Health Organization(WHO) منظمة الصحة العاملية
X 

 Xerophilic moulds أعفان تتحمل اجلفاف
Z 

 Zygospore اجلراثيم الزجيية
 

 




