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 MICROBIAL HAZARDSالمخاطر المايكروبية 
  

بعضها . توجد في الهواء والماء والتربة، على الحيوانات وحتى على االنسان. االحياء المجهرية تتواجد في آل مكان
 بعضها آذلك يسبب تلف للمواد الغذائية وقليل منها مرضية. مفيد مثل التي تستخدم في صنع منتوجات االلبان ومنتجات اللحوم

 .او مؤذية والتي يمكن أن تسبب أمراض مثل االمراض المنقولة بالغذاء
هناك ثالثة انواع من االحياء المجهرية والتي يمكن ان تلوث الغذاء وتسبب االمراض المنقولة بالغذاء وهي البكتيريا 

بان وهي الفطريات والتي تشمل المجموعة االخرى من االحياء المجهرية والتي يجب أن تؤخذ بالحس. والفايروسات والطفيليات
  .الخمائر واالعفان تسبب فساد الغذاء ولكن ال تسبب امراض عن طريق الغذاء. الخمائر واالعفان

 عند تواجد االحياء المجهرية المرضية في الغذاء ويستهلك من قبل الزبائن في المطاعم، فربما تحدث االمراض التي 
االسهال والتقيء والحمى والم : من االعراض الشائعة لالمراض المنقولة بالغذاء هي. ضارةيسببها الغذاء الملوث بهذه االحياء ال

  .البلعوم مع الحمى واليرقان
  

  ثالثة انواع من االمراض المنقولة بالغذاء مع تعاريفها
 

  االصابة
Infection  

 .الناتجة من أآل الغذاء الملوث باالحياء المجهرية الضارة

  التسمم
Intoxication  

أآل الطعام الملوث بالسموم المايكروبية والناتجة عن بعض انواع 
البكتيريا واالعفان واآل الطعام الملوث بسموم بايولوجية او 

 .آيمياوية اخرى
االصابة بالبكتيريا 

  المرضية
اآل الطعام الملوث باالحياء المجهرية المرضية، وهذه االحياء 

 . تنمو داخل الجسم وتكون سموم ضارة
  

  اساسيات البكتيريا 
البكتيريا ال يمكن رؤيتها بالعين المجردة، ولهذا ال يمكن ان تنظر الى الطعام وتستطيع ان تعرف انه ملوث بالبكتيريا 

وهذه البكتيريا ال يمكن ان تنمو اال في االغذية ذات . والبكتيريا المرضية هي التي تسبب االمراض المنقولة بالغذاء. أم ال
من . وهذه االغذية تكون رطبة وقليلة الحموضة وتحتوي على البروتين Potentially hazardous Foodلمحتملة  الخطورة ا

والخضراوات المطبوخة والرز المطبوخ والبطاطا المشوية والدواجن واالغذية ) اللبن(االمثلة على هذه االغذية اللحوم والحليب 
  .البحرية

  
  انواع البكتيريا

البكتيريا لها اشكال . من خلية واحدة على عكس الحيوانات والنباتات والتي تتكون من عدة خالياالبكتيريا تتكون 
ويجب ان تكبر   ) سم(60,000/1   من االنج طوال25,000 /1 الن حجمها ال يتجاوز ال ,متعددة وال يمكن رؤيتها اال بالمجهر

 . مليون خلية بكتيرية فستكون بحجم حبة السكر 400فمثال لو جمعت حوالي .  مرة لكي يمكن رؤيتها1000حوالي 
ولكن بعض انواع البكتيريا لها القابلية ان تكون . البكتيريا تنمو في الغذاء في حالة آونها في الطور الخضري فقط

درك ان وعندما تكون البكتيريا في شكل السبور فأنها ال تستطيع النمو في الغذاء ويجب ان ُي. باشكال مختلفة وتسمى السبورات
فمثال طبخ . الطبخ الغير آافي ال يمكنه القضاء على السبورات ويمكن للحرارة ان تحفز السبورات لكي تصبح خاليا خضرية

االغذية المحتملة الخطورة ثم ترآها لمدة على درجة حرارة الغرفة فان الحرارة سوف تحفز على تحويل السبورات الى خاليا 
ا اصبحت بالعدد الكافي فسوف تسبب االمراض المنقولة بالغذاء ولذلك فأن من الضرورة إبقاء خضرية وهذه الخاليا ستنمو واذ

وإذا لم تكن درجة الحرارة مناسبة فيجب التخلص من هذه . األغذية ذات الخطورة المحتملة في درجات حرارة مناسبة بعد الطبخ
  . من االنتظار االغذية بعد أربع ساعات

ولذلك فإن إبقاء اإلغذية المحتملة . م ولكن ليست آل السموم يمكن القضاء عليها بالطبخ الجيدبعض البكتيريا تنتج سمو
وآذلك فإن إعادة طبخ أو تسخين . الخطورة في دائرة درجة الحرارة الخطرة أآثر من اربع ساعات فإن السموم يمكن ان تتكون

ظار الغير مناسب من درجات الحرارة ال يعني ان هذه االغذية االغذية ذات الخطورة المحتملة والتي تعرضت الى فترة من االنت
  . اصبحت صالحة لالستهالك
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  آيف تنمو البكتيريا 

تحت   Doublingوهذه العملية يطلق عليها اسم التضاعف . البكتيريا عندما تنمو فان عددها يزداد وليس حجمها  
فمثال إذا ترك الرز المطبوخ في درجة حرارة الغرفة، .  دقيقة30الظروف القياسية حيث إن البكتيريا يمكن أن تتضاعف آل 

وهذا أآثر من المطلوب لحدوث المرض عن طريق .  بكتيريا10,000بعد خمسة ساعات يصبح عدد البكتيريا فيه اآثر من 
  . الغذاء

جين ودرجة واالوآس (pH)هناك عدة عوامل تؤثر على نمو البكتيريا من اهمها الغذاء والماء واالس الحامضي 
  .الحرارة

  
  العوامل التي تؤثر على نمو البكتيريا

 
البكتيريا تنمو بصورة جيدة في األغذية المحتملة الخطورة والتي تكون رطبة، وحموضتها  الغذاء

 .منخفضة وتحتوى على البروتين
 حوالي (water activity)الطعام الذي فيه نسبة النشاط المائي . البكتيريا تحتاج الى الماء للنمو الماء

النشاط المائي هو قياس آمية الماء المتوفرة .  او اآثر يمكن ان يسبب في نمو البكتيريا0.85
 . للبكتيريا

pH أغلب البكتيريا تنمو في الغذاء ذو . البكتيريا ال تستطيع النمو في األغذية ذات الحموضة المرتفعة
ي هو قياس آمية الحامض والقاعدة  الهيدروجيناالس.  واآثر4.6 (pH)االس الهيدروجيني

 متعادل ويكون الطعام 7 ويعتبر الرقم 14-0الموجودة في المنتج، والتي تقاس على مدرج من 
 . 7 وقاعدي اذا آانت فوق الرقم 7حامضي اذا آانت الدرجات تحت الرقم 

تستطيع النمو بدون بعض البكتيريا تحتاج الى االوآسجين للنمو وتسمى هوائية والنوع اآلخر  االوآسجين
وجود الهواء ومع ذلك هناك الكثير من البكتيريا يمكنها النمو في الحالتين والتي تسمى 

facultative anaerobes 
تنمو البكتيريا في مدى واسع من درجات الحرارة وتعتبر درجة الحرارة من الطرق الشائعة  درجة الحرارة

.  )م 5o ( ف41oو بشكل بطئ تحت درجات الحرارة البكتيريا تنم. للسيطرة على نمو البكتيريا
 . او اسخن) م57o ( ف135oوتبدا البكتيريا بالموت على حرارة 

  
  السيطرة على البكتيريا

إن خير طريقة للسيطرة على االمراض المنقولة بالغذاء والمتسببة بواسطة البكتيريا هو تطبيق سياسة السالمة الغذائية  
  :التي تمتاز بما يلي

   ال يسمح إال للعمال االصحاء بتداول الغذاء والتاآد من ان جميع العمال يغسلون--ـ التشجيع على النظافة الشخصيةـ
  .  ايديهم بصورة جيدة وباستمرارطالما يعملون في المؤسسة

  خزن الغذاء بصورة صحيحة واستعمال فقط االدوات واالسطح المطهرة لخزن وإعداد: ــ منع التلوث العرضي
  .وتقديم الغذاء  

  ــ إحتفظ بالغذاء بعيدا عن المنطقة الخطرة لدرجة الحرارة ـ طبخ الغذاء على الدرجة الحرارية المناسبة وترك االغذية
  .او اسخن)  م57o( ف 135oاو أبرد و )  م5o( ف 41o  ذات الخطورة المحتملة على درجات الحرارة 

  
  Virus Basicsالفايروسات اساسيات 

وال . وسات اصغر االحياء المجهرية حجما والتي يمكن أن تسبب بعض االمراض المنقولة عن طريق الغذاءتعد الفاير
. الفايروسات تختلف عن البكتيريا في آونها انها ال يمكن ان تنمو في الغذاء. يمكن النظر الى الغذاء لمعرفة وجود الفيروسات

ولهذا فإن الفايروسات يمكنها تلويث الغذاء والماء والسلطات . آخرولكنها تستعمل الغذاء آواسطة لالنتقال من شخص الى 
والقشريات البحرية والمشروبات المثلجة وآذلك االغذية الجاهزة لالآل وهذه تعد من المصادر المهمة لإلصابة باالمراض 

 . الفايروسية المنقولة عن طريق الغذاء
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   Controlling Virusesالسيطرة على الفايروسات 
        الطريقة المثلى للسيطرة على الفيروسات هي منعها من دخول الغذاء وقد ال يقضي الطبخ على الفيروسات اذا ما دخلت  

  :وبما انك مدير خدمات الغذاء فيجب عليك ما يلي. اليه
   علىويجب. ــ العمل على تشجيع تطبيق النظافة الشخصية وذلك بالسماح للعمال االصحاء فقط لتداول الطعام

  .  العمال أن يغسلوا أيديهم بصورة جيدة ومكررة
  المصادر الموثقة هي المسيطر عليها من قبل الحكومة . ــ يجب ان يشترى الغذاء من مصادر آمنة وموثقة

  .   والتي على االغلب تكون آمنة
  . والماء اآلمن هو المطبق عليه صفات الماء الصالح للشرب.  لتحضيرالطعام وللتنظيفنــ استعمال الماء اآلم

  
    Parasite Basicsبعض االساسيات عن الطفيليات 

. والطفيليات مثل الفايروسات ال تنمو في الغذاء. الطفيليات ال يمكن رؤيتها بالعين المجردة مثل البكتيريا والفايروسات
  . خاللها أن تنتقل الطفيليات إلى االنسان من خالل الغذاءهناك طريقتان يمكن من

   بعض الطفيليات تتواجد في براز االنسان وربما تلوث مياه الشرب واالغذية والتي يتداولها االشخاص المصابين او .1
  .الخضراوات والفواآه التي تنمو في تربة مسمدة بهذا البراز

فإذا لم تطبخ هذه االغذية حتى درجة . ل الخنازير والقطط والقوارض واالسماكالطفيليات تتواجد طبيعيا في الحيوانات مث .2
  . الحرارة الالزمة فقد تنتج عنها أمراض عن طريق الغذاء

  
  السيطرة على الطفيليات

التجميد آذلك . طبخ الغذاء حتى الدرجات النهائية المناسبة هي الطريقة المعروفة للقضاء على الطفيليات في الغذاء 
الجل القضاء على الطفيليات في االسماك والتي يمكن ان تقدم نيئة فيمكن معاملة . ضى على بعض الطفيليات في الغذاءيق

  :االسماك آما يلي
  او أقل لمدة سبعة أيام أو)  م20o-( ف 4o-ــ التجميد والخزن على درجة حرارة 
  .ة ساع15لمدة ) م 35o-( ف 31o-ــ التجميد والخزن على درجة حرارة 

  
  أساسيات عن األعفان 

بعضها . أغلب األعفان تفسد االغذية. األعفان هي فطريات مجهرية والتي يمكن ان تعيش على النباتات والحيوانات
االعفان يمكنها أن تنمو في . االعفان يمكنها ان تنمو في مدى واسع من االغذية. تكون السموم والتي يمكن ان تسبب المرض

واالعفان تحتاج الى الهواء . التجميد ال يقضي على االعفان. ا عالية ورطوبتها قليلة و ليست آالبكتيريااالغذية التي حموضته
  .للنمو

وهذه السبورات عند جفافها . هذه السبورات يمكن أن تنتقل بالهواء والماء والحشرات. أغلب االعفان منتجه للسبورات
على الرغم من ان معظم االعفان تحب درجات . بة فانها ستنمو من جديديمكن ان يحملها الهواء وعندما تجد الظروف المناس

االعفان تتحمل الملح والسكر وآذلك . أو ابرد)  م5o( ف 41oالحرارة الدافئة ولكنها تتمكن من النمو في درجة حرارة الثالجة 
دة المالحة مثل لحم الخنزير، السالمي، وعلى اللحوم المقد) الهالم(يمكنها ان تنمو في قناني المربى المفتوحة وآذلك الجلي 

ربما من الصعوبة رؤية الجذور عندما ينمو . تمتلك االعفان تفرعات وجذور والتي تشبه الخيوط الرقيقة. البيكون والبولونيا
ل الغذاء ولهذا عندما ترى العفن على الغذاء فيجب التخلص من آ. العفن على الغذاء وربما تكون هذه الجذور متعمقة في الغذاء

  . وليس فقط من الجزء المتعفن
وقليل من االعفان عند الظروف المالئمة تنتج السموم . بعض االعفان تسبب حساسية ومشاآل في الجهاز التنفسي

تنتج بواسطة اعفان معينة يمكن وجودها  ) (mycotoxinsسموم االعفان . والتي تستطيع ان ُتحدث المرض في حالة تناولها
وعصير العنب والتفاح  celery في الحبوب ومحاصيل الفستق وآذلك تم التعرف على وجودها في السلري بصورة رئيسية

بعض االعفان تستعمل في انتاج بعض انواع االجبان مثل . ومع ذلك فليس آل االعفان مضرة. وبعض المنتجات االخرى
   . Stilton لتونوالست Gorgonzolaوالجبن االزرق والكورآونزوال  Roquefortالروآفورت 

  
   Yeast Basicsأساسيات عن الخمائر 

والخمائر توجد بصورة عامة في النباتات والحبوب والفواآه وبعض . الخمائر هي شكل آخر من أشكال االعفان
الخمائر تتواجد في التربة والهواء وعلى الجلد وفي أمعاء الحيوانات وفي بعض . االغذية االخرى المحتوية على السكر
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تسبب الخمائر تلف . تنتقل الخمائر من مكان الى آخر بواسطة االشخاص والمعدات أو الغذاء والتيارات الهوائية. شراتالح
 .الغذاء ولكنها ال تسبب أمراض عن طريق الغذاء

  
  
  
  
  

  بعض االحياء المجهرية الشائعة التي تعيش في الغذاء وتسبب االمراض عن طريق الغذاء
  

   الغذاءالبكتيريا الموجودة في
 

  
 البكتيريا

  
 المرض المسبب بالغذاء

  
 االغذية الشائعة

Bacillus cereus  التسمم  
 

الصوص ، الرز غيرالمطبوخ بدرجات حرارة مناسبة
Sauces البدنك ،Pudding الحساءات، الكاسيرول ،

Casseroles   
 

Campylobacter  
 
 

  العدوى
 

  الغير مبستر ومنتجات االلبان) اللبن(الحليب 
  
 

  
Clostridium 
botulinum 

   التسمم
  الغذاء المعلب منزليا بصورة غير جيدة 

خليط الثوم مع الزيت والغير محمض، البطاطا 
  Stewsالمشوية بدرجات حرارة غير آافية، المرقات

، االغذية المعباة  Sautéed onions المقلى ، البصل
  تحت ظروف معدلة

Modified Atmosphere Packaged (MAP) 
  

Clostridium 
perfringens 

  
 التسمم

  
اللحوم المطهية بدرجات حرارة غير مناسبة ، اطباق 

 اللحوم، البقوليات المطبوخة
Escherichia coli   

0157:H7 and 
0157:NM 

  العدوى بواسطة السموم
Toxic-mediated 

infection  

اللحوم المفرومة الغير مطبوخة جيدا، الخس، عصير 
 ر التفاح الغير مبست

Listeria mono 
cytogenes  

  Deli meatsلحوم الدلي  العدوى 
   ,الجبن الطري

  االغذية البحرية، منتجات االغذية البحرية،
  ، الحليب غير المبستر Hot dogsالنقانق 

Salmonella   
 
 

لحوم الدواجن غير المطبوخة جيدا، قشور البيض،  العدوى 
ئمة، البطيخ المقطع والمعرض لحرارة غير مال

 النئ والمعامل Sproutsالطماطم  المقطعة، الكرنب 
 بصورة غير جيدة

  
Shigella 

 

  
 التسمم

  
الخضراوات الطرية، الحليب ، السلطات، الخس

 الدواجن ، ومنتجات االلبان
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Staphylococcus 

aureus 

  
 التسمم

  
اللحوم غير المطبوخة بدرجات حرارة جيدة ومنتجات 

ت البيض، السلطات المحتوية اللحوم، والدواجن، منتجا
 على المايونيز، المعجنات المحشوة بالكريم 

Vibrio المحار(االويستريز العدوى (Oysters النئ والمطبوخ جزئيا  
 

Yersinia  
  
 

 الماء ،tofuالحليب غير المبستر ، جبن فول الصويا  العدوى
غير المحتوي على الكلور، اللحوم المطبوخة بصورة 

 ويستر واالسماكغير جيدة واال
  
 
  

  الفايروسات الموجودة بالغذاء 
  

  
 الفايروس

  
 المرض المسبب بالغذاء

  
 االغذية الشائعة 

Hepatitis A االغذية الجاهزة لالآل والتي ال تسخن الى درجة  العدوى
المياه الغير مأمونة . الحرارة المطلوبة قبل االستهالك

 . والرز المتداول بصورة غير صحيحة
Norovirus  

 
االغذية الجاهزة لالآل والتي ال تسخن قبل االآل،  العدوى

 والمياه غير المأمونة 
Rotavirus  االغذية الجاهزة لالآل والتي ال تسخن قبل االآل  العدوى

 والمياه غير المأمونة 
  
 
  
  

  الطفيليات الموجودة في الغذاء 
 

  
 الطفيليات

  
 المرض المنقول بالغذاء

  
  االغذية الشائعة

Cryptosporidium 
parvum 

الماء، السلطات والخضراوات الطازجة، الحليب،  العدوى
 . عصير التفاح غير المبستر واالغذية الجاهزة لالآل

Giardia duodenalis المياه الملوثة، السلطات والخضراوات الطازجة  العدوى
 . المغسولة بمياه ملوثة

Cyclospora 
cayetanensis  

 

 .اه، المنتجات الخام، السمك والحليب الخامالمي العدوى 

  
Toxoplasma gondii 

 .المياه الملوثة، اللحوم النية او غير المطبوخة جيدا العدوى 

Trichinella spiralis لحم  الخنزير النئ والغير مطبوخ جيدا، ومنتجات لحم  العدوى
 النيئة الحيوانات البرية، )وخاصة النقانق(الخنزير 

 . بوخةوغير المط
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