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تعتبر االمراض المنقولة بالغذاء من اهم مشاكل الصحة العامة علي 

 .المستوي العالمي

 

 مليون حالة سنويا 81بلغت حاالت االصابة بامراض االسهال 



  :الغذاء
 وتشمل البشري لإلستهالك مخصصة -خام مصنعة، كانت سواء – مادة أي  

 معالجة أو إعداد تصنيع، في استخدامها يتم مادة أي المضغ، لبان الشراب،

 المستخدمة المواد أو التبغ التجميل، مستحضرات تشمل ال إنها إال الغذاء

 (الدولي األغذية دستور) .كأدوية

 

   :الغذاء سالمة
 بإتخاذ وذلك (بيولوجية _كيميائية _فيزيائية) عنه الغريبة المواد من الغذاء خلو   

 الغذائية  السلسلة مراحل جميع خالل الغذاء سالمة لضمان الوقائية اإلجراءات

 . تلوثه عن الناجمة المشاكل لمنع

 



    :األمراض المنقولة بالغذاء
هي األعراض التي تحدث نتيجة تناول طعام يحتوي على عوامل ممرضة بكمية 

و تقسم إلى سموم )معينة تؤثر على صحة الشخص أو مجموعة من األشخاص

 (.أو عدوى غذائية

 

 :العدوي الغذائية.
إستهالك طعام ملوث بجراثيم معدية تستطيع التكاثر في األمعاء  أو إفراز  السموم 

داخل الجسم أو اختراق جدار األمعاء و اإلنتشار إلى أعضاء وأجهزة أخرى في 
 .  الجسم



 :التسمم الغذائي

وينتج  عن استهالك طعام ملوث بسموم إما من النبات أو أنسجة بعض الحيوانات 

أو النواتج االيضية للجراثيم أو مادة كيميائية أضيفت إما بغير قصد أو بطريقة 

 .عرضية أو عمدا في أي مرحلة من مراحل تحضير الطعام

 

 :( حادثة تسمم غذائي)فاشية مرض منقول بالغذاء

هو ظهور األعراض المرضية المتشابهة في شخصين أو أكثر تناولوا طعاما 

مشتركا في الوقت والمصدر وظهرت عليهم أعراض متشابهة ودل اإلستقصاء 

 .الوبائي أو النتائج المخبرية بأن ذلك الطعام هو السبب في وقوع الحادثة



 كل مكان تتواجد في االحياء المجهرية

في الهواء والماء والتربة، على توجد 

 االنسانالحيوانات وحتى على 

 مثل التي تستخدم في صنع بعضها مفيد

.  منتوجات االلبان ومنتجات اللحوم

يسبب تلف للمواد الغذائية كذلك بعضها 

 وقليل منها مرضية

 تسبب أمراض او مؤذية والتي يمكن أن

 .مثل االمراض المنقولة بالغذاء

 وتسبب الغذاء تلوث ان يمكن والتي المجهرية االحياء من انواع ثالثة هناك

  .والطفيليات والفايروسات البكتيريا وهي بالغذاء المنقولة االمراض

 .الغذاء طريق عن امراض تسبب ال ولكن الغذاء فساد تسبب واالعفان الخمائر



الغذاء الملوث باالحياء المجهرية الضارةأكل من الناتجة : االصابة. 

والناتجة عن بعض بالسموم المايكروبية الطعام الملوث أكل : التسمم

 الطعام الملوث بسموم بايولوجية اوواكل واالعفان انواع البكتيريا 

 .اخرىكيمياوية    

 االحياءاكل الطعام الملوث باالحياء المجهرية المرضية، وهذه 

 .ضارةداخل الجسم وتكون سموم تنمو    



 تتكون من خلية واحدة على عكس الحيوانات والنباتات والتي تتكون البكتيريا

 خاليا لها اشكال مختلفةمن عدة 

 ولكن بعض . في الطور الخضري فقطكونها تنمو في الغذاء في حالة البكتيريا

وعندما . مختلفة وتسمى السبوراتتكون باشكال انواع البكتيريا لها القابلية ان 

 .الغذاءتكون البكتيريا في شكل السبور فأنها ال تستطيع النمو في 

 



 ان الطبخ الغير كافي ال يمكنه القضاء على السبورات ويمكن للحرارة ان تحفز

 . السبورات لكي تصبح خاليا خضرية

 تركها لمدة على درجة حرارة الغرفة فان الحرارة سوف تحفز ثم طبخ االغذية فمثال

على تحويل السبورات الى خاليا خضرية وهذه الخاليا ستنمو واذا اصبحت بالعدد 

 .  االمراضالكافي فسوف تسبب 

 البكتيريا تنتج سموم ولكن ليست كل السموم يمكن القضاء عليها بالطبخ الجيدبعض  . 

 فإن إعادة طبخ أو تسخين االغذية ذات الخطورة المحتملة والتي تعرضت الى وكذلك

فترة من االنتظار الغير مناسب من درجات الحرارة ال يعني ان هذه االغذية اصبحت 

 .صالحة لالستهالك

امثلة:Bacillus , Salmonella ,Yarsina   

 

 

 

 



 وهذه العملية . عندما تنمو فان عددها يزداد وليس حجمهاالبكتيريا

 .التضاعفيطلق عليها اسم 

 دقيقة 30كل الظروف القياسية حيث إن البكتيريا يمكن أن تتضاعف .

خمسة ساعات الغرفة،بعد فمثال إذا ترك الرز المطبوخ في درجة حرارة 

من أكثر وهذا . بكتيريا 10,000من اكثر يصبح عدد البكتيريا فيه 

 .طريق الغذاءالمطلوب لحدوث المرض عن 

 عدة عوامل تؤثر على نمو البكتيريا من اهمها الغذاء والماء هناك

 الحامضي والحرارةواالس 



 وحموضتها ، الرطبةتنمو بصورة جيدة في األغذية البكتيريا :الغذاء

 .وتحتوى على البروتينمنخفضة 

البكتيريا ال تستطيع النمو في األغذية ذات الحموضة المرتفعة  . 

تحتاج الى الماء للنموالبكتيريا : الماء . 

للنمو وتسمى االوكسجين بعض البكتيريا تحتاج الى : االوكسجين

الهواء ومع ذلك هناك بدون وجود هوائية والنوع اآلخر تستطيع النمو 

 الكثير من البكتيريا يمكنها النمو في الحالتين والتي تسمى

facultative anaerobes 

 تنمو البكتيريا في مدى واسع من درجات الحرارة : الحرارةدرجة

 على البكتيرياالشائعةللسيطرة وتعتبر درجة الحرارة من الطرق 



 



 



 ال يسمح  --على النظافة الشخصيةالتشجيع

من والتاكد إال للعمال االصحاء بتداول الغذاء 

بصورة جيدة يغسلون ايديهم ان جميع العمال 

 .وباستمرار

 خزن الغذاء بصورة : منع التلوث العرضي

صحيحة واستعمال فقط االدوات واالسطح 

 .الغذاءوإعداد وتقديم المطهرة لخزن 

 الغذاء على الدرجة الحرارية طبخ 

 .المناسبة   



 الفايروسات اصغر االحياء المجهرية حجما والتي يمكن أن تسبب تعد

 .  بعض االمراض المنقولة عن طريق الغذاء

 يمكن ان تنمو في ال  انها كونها تختلف عن البكتيريا في الفايروسات

 .الغذاء

 ولهذا فإن . لالنتقال من شخص الى آخركواسطة ولكنها تستعمل الغذاء

البحرية والسلطات والقشريات الفايروسات يمكنها تلويث الغذاء والماء 

وهذه تعد من لالكل االغذية الجاهزة وكذلك والمشروبات المثلجة 

المنقولة عن طريق باالمراض الفايروسية المصادر المهمة لإلصابة 

 .الغذاء

امثلة :Hepatitis A, Rotavirus 



 من دخول الغذاء وقد ال يقضي الطبخ على الفيروسات اذا ما من خالل منعها
 .  دخلت اليه

 على تشجيع تطبيق النظافة الشخصية وذلك بالسماح للعمال االصحاء العمل
أن يغسلوا أيديهم بصورة جيدة على العمال ويجب . فقط لتداول الطعام

 .ومكررة

 المصادر الموثقة هي . يجب ان يشترى الغذاء من مصادر آمنة وموثقة
 .على االغلب تكون آمنةالحكومة والتي قبل ومراقبة من المسيطر عليها 

 استعمال الماء اآلمن لتحضيرالطعام وللتنظيف  . 

 اآلمن هو المطبق والماء    

 صفات الماء الصالح عليه    

 .للشرب     



 والطفيليات . ال يمكن رؤيتها بالعين المجردة مثل البكتيريا والفايروساتالطفيليات
 .الفايروسات ال تنمو في الغذاءمثل 

هناك طريقتان يمكن من خاللها أن تنتقل الطفيليات إلى االنسان من خالل الغذاء. 

1 . بعض الطفيليات تتواجد في براز االنسان وربما تلوث مياه الشرب واالغذية
التي تنمو في تربة اوالخضراوات والفواكة والتي يتداولها االشخاص المصابين 

 .مسمدة بهذا البراز

2 . الطفيليات تتواجد طبيعيا في الحيوانات مثل الخنازير والقطط والقوارض
الالزمة فقد تنتج عنها درجة الحرارة فإذا لم تطبخ هذه االغذية حتى . واالسماك

 .أمراض عن طريق الغذاء

 الطفيليات عن طريقالسيطرة على: 

   هي الطريقة المعروفة للقضاء الدرجات النهائية المناسبة الغذاء حتى طبخ     

 الغذاء  على بعض الطفيليات في كذلك يقضى  التجميد. الطفيليات في الغذاءعلى    

 Cryptosporidium Toxoplasma, Trichinella 
 



  على النباتات تعيش هي فطريات مجهرية

ان تنمو في مدى واسع من والحيوانات ويمكنها 

تكون  تعمل على افساد االغذية عن طريق .االغذية

 المرضالسموم والتي يمكن ان تسبب 

 (.االفالتوكسين  من فطر االسبرجيلس )      

 التي حموضتها عالية ورطوبتها تنمو في االغذية

 .  بعكس البكتيرياقليلة 

 ال يقضي على االعفانالتجميد  . 

 الهواءللنموتحتاج الى واالعفان. 

هذه السبورات . أغلب االعفان منتجه للسبورات

وعندما . يمكن أن تنتقل بالهواء والماء والحشرات

 .  تجد الظروف المناسبة فانها ستنمو من جديد



 على الرغم من ان معظم االعفان تحب درجات الدافئة ولكن يمكن ان

 (الثالجة) تنمو على درجات حرارة ابرد

 االعفان تتحمل الملح والسكريمكنها ان تنمو في قناني المربى

 المالحةوعلى اللحوم المقددة ( الهالم)المفتوحة وكذلك الجلي 

ربما من . تمتلك االعفان تفرعات وجذور والتي تشبه الخيوط الرقيقة

الصعوبة رؤية الجذور عندما ينمو العفن على الغذاء وربما تكون هذه 

 . الجذور متعمقة في الغذاء

 ولهذا عندما ترى العفن على الغذاء فيجب التخلص من آل الغذاء

 وليس فقط من الجزء المتعفن

 



 الفطرياتشكل آخر من أشكال هي  . 

 وبعضوالفواكه توجد بصورة عامة في النباتات والحبوب والخمائر 

 .االغذية االخرى المحتوية على السكر

 تتواجد في التربة والهواء وعلى الجلد وفي أمعاء الحيوانات الخمائر

 .  بعض الحشراتوفي 

   الخمائر من مكان الى آخر بواسطة االشخاص والمعدات أو الغذاء تنتقل

 .  والتيارات الهوائية

 ولكنها ال تسبب أمراض عن طريق الغذاءتلف الغذاء الخمائر تسبب. 
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 التخليل منذ بدء الخليقة كوسيلة لحفظ المواد الغذائية، واستخدم ُعرف

 .واللحومفى حفظ ثمار الزيتون والخضراوات واألسماك 



حامض بكتيريا طريق عن الالكتيكي التخمر بواسطة المخلالت تنتج 

 من نسبة مع صغيرة قطعا المقطعة او السليمة للخضروات الالكتيك

 تصل حيث الخضار نوع حسب % 15-10 من تتراوح الطعام ملح

 يعمل الحامض هذا  % 1.5-1 الى (الالكتيك حامض) الحموضة نسبة

 .حافضة مادة كونه الى باالضافة مميزة نكهة الناتج اعطاء على

 

إلى الكربوهيدرات تحويل عملية هو األغذية تصنيع عمليات في التخمر 

  أو خميرة دقيقة، حية كائنات باستخدام عضوية أحماض أو كحول

 .هوائية ال ظروف في ،بكتيريا



 الى دائري تتواجد في للحموضة شكلها عصوي موجبة غرام متحملة بكتيريا

 الكربوهيدرات تخمر كمركب نهائي لعملية الالكتيك بقايا النياتات تنتج حامض 

 The genera belong to the order Lactobacillales: 

  Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus, Lactococcus, and 

Streptococcus,  

 Aerococcus, Carnobacterium, Enterococcus, Oenococcus, 

Sporolactobacillus, Tetragenococcus, Vagococcus, and 

Weissella.  



 بكتيريا تسيطر , حامض الالكتيك لها دور مهم في االغذية بكتيريا

Leuconostoc mesenteroides   المرحلة االولى من التخمر حيث يزداد في

 %   1.1- 1الى نموها الى ان تصل نسبة الحموضة 

 ذلك تنشط المتحملة للحموضة وهي بعد 

Lactobacillus plantarum  على حساب البكتيريا االولى وتستمر في انتاج

 %  2حامض الالكتيك الى ان يصل تركيزه الى 

 ذلك تنشط بكتيريا وعند 

Lactobacillus brevis  وتقوم بتحويل ما تبقى من سكر الى حامض الالكتيك الى

 %.2.4ان تصل نسبتة الى 



 هي من انواع البكتيريا المرتبطة بعملية التخمرتعيش في ظروف في
  .الملوحة ودرجات الحرارة المنخفضة

   مركب يتكون من ) عند نموها في محلول سكري تنتج الدكستران

 (سكريات معقدة)سالسل من الجلوكان 

1 -1.1   %  



 منتشرة في العديد من منتجات الطعام وفي بقايا النباتات المتخمر ال

 هوائيا، توجد في اللعاب 

 لها اكبر حجم جينوم في جميع بكتيرا حامض الالكتيك 

 45-15مرنة لذا تتواجد في جميع االماكن بين درجة حرارةº  م

 .او اعلى 3،2ودرجة حموضة 

%2حامض الالكتيك    



 تنتج ثاني اكسيد الكربون وحامض الالكتيك خالل عملية التخمريوجد
 .منها العديد من السالالت

الى حامض الالكتيك الى ان تصل نسبتة الى سكر 

2.4.%  



نمو مثل فسادها، تتسبب التى الظواهر من العديد لها المخلالت  
 أنواع ببعض مختلطة كاذبة ( yeast )خمائر عن عبارة :الميكودرما"

 أو أبيض غشاء صورة فى الملحية المحاليل فوق تتكون البكتيريا من

 .رمادى

المخلل ونكهة طعم عن المسؤول الالكتيك حمض تؤكسد وهى 

 للفساد المسببه االخرى الدقيقة االحياء تنشط وبذا الحموضة فتنخفض

 .الخضراوات تحلل فى تتسبب  التي والبكتيريا الخمائر مثل

 





 

  مثل البكتيرياتفسد المخلالت غير المبسترة بواسطة انواع مختلفة من االحياء المجهرية 

 Bacillus Clostridium, Enterobacteriaceae   

 .واالعفان والخمائر 

 .المبسترة فقد تتلف بسبب حدوث خلل اثناء التعبئة او في العلب والقنانياما 

  التخليل تنمو البكتيريا غير المرغوب بها والتي يكون مصدرها الخضر او عند بدء عملية
 اجناسالفواكه المستعملة في التخليل او الماء او التربة مثل 

Pseudomonas, Bacillus, Flavobacterium ,Enterobacter,  

 بعدها , كمية الملح قليلة غير مرغوبة خاصة عندما تكون  غازات ومواد اخرىتكون بعضها اذ

تحدث التخمرات في المخلالت اهمها التخمر الالكتيكي نتيجة نشاط بكتيريا حامض الالكتيك 

فينتج عنه باالضافة الى حامض الالكتيك حامض تخمر غير متجانس والذي يكون على شكل 
 %.  1اذ تصل الحموضة الى  CO2الخليك وااليثانول و

 



يتحول ثم جاالكتوز و الجلوكوز الى الالكتوز يتحول متجانس الغير التخمر 

 الكربون اكسيد وثاني الخليك حامض او وااليثانول الخليك حامض الى الجلوكوز

 اكسيد ثاني %25و الالكتيك حامض الى االالكتوز سكر من %50 يتحول حيث

 .االيثانول او الخليك حامض %25 و الكربون

 

عصيات وهي والملوحة للحموضة المحبة البكتيريا تنشط المرحلة هذه بعد 
-3 الى الحموضة ترفع والتي Lactobacillus brevis وخاصة الحليب

2%. 

 



Bacillus spp 

Clostredium 



 المخلالت بالخمائر المؤكسدة الغشائية فساد 
 Oxidative film yeast 

 

  بشكل اغشية وتؤكسد حامض سطح المخلالت تنمو هذه الخمائر على
لنمو البكتيريا المعفنة الظروف تهيء وبذلك   CO2الالكتيك الى ماء و

 . Candidaوالمفسدة للمخلالت و مثال الخمائر الغشائية 
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 المخمرةالمخلالت بالخمائر فساد 

   Fermentative yeast 

  تنمو الخمائر داخل المخلالت مكونة كمية كبيرة من الغازات مؤدية

وخاصة   Floating picklesالى طوفان المخلالت الى االعلى 

 Torulopsisخميرة 

 تحت الهيدروجين تتكون فقاعات غازية من غاز : الجيوب الغازية

%  5الى انخفاض تركيز الملح قشرة الثمار تسبب فصل القشرة وسببه 
 النافعة المنتجة لحمض الالكتيك ووجود كمية قليلة من البكتريا فأقل 

 

 



 لزجة مخلالتSlimy pickles:    بسبب

لجدر مغلفة Leuconosticنمو بكتيريا 

الخامات الخارجية ويحدث عند التعرض 
 للهواء 

 ينتج لتكوين الغازات : المخلل االجوف

بواسطة البكتريا او الخمائر واحتباسها داخل 

 .المخلل 

 نتيجة الستخدام تركيزات : والتجعداالنكماش

 مرتفعة ومباشرة من الملح او الخل 



 سوداء مخلالتBlack pickles:  

الذي  H2Sغاز وتكون     Bacillus subtilisنمو بكتيريا بسبب 

يتفاعل مع معدن العلبة مكونا كبريتيد الحديدوز المسئول عن  اللون 

 .االسود

 



  مخلالت متهتكةSoft pickles:  

 Proteaseنمو االعفان والبكتيريا المنتجة النزيم نتيجة 
Cladosporium, Penicillium, Bacillus, Leuconostic  

 الطريتهتك انسجة المخلالت واعطاءها المظهر مسببة 

فى محلول التخليل حيث تقوم البكتريا المحللة انخفاض تركيزالملح بسبب 

للبكتين بتحويل المواد البكتينية غير الذائبة الى حالة ذائبة ويظهر هذا 

 العيب عند تاخير انتاج الحموضة واستهالكها بالميكودرما

 



 انخفاض تركيز الملح وقلة الحموضة أن من عالمات فساد المخلالت

، والذى يساعد بدوره على تكوين بعض الغازات، لذلك "حامض الخليك"

 %1مع إضافة الخل بنسبة % 7يجب تركيز الملح إلى أكثر من 

 كشط الميكودرما من سطح المخلالت على فترات متقاربة او يجب

 .لألوعيةالملىء الكامل 

او تعريض المخلالت للشمس يوقف ... أو وضع طبقة من الزيت

 الميكودرما

استخدام الماء المغلي او المبستر في عملية التخليل للتقليل من التلوث. 

استخدام االدوات النظيفة في التخليل مع المحافظة على بيئة نظيفة. 



 أالسكا ارتفاع حاالت تسمم غذائي شهدت(botulism)  1985منذ 

وهومرض شللي نادر ولكنه أحياًنا قاتل، ينتج عن البوتوكس، وهو 

 .بروتين ُيفَرز في مناخ الهوائي بواسطة البكتيريا 

 يعود لممارسة اإلسكيمو التقليدية بالسماح للمنتجات الحيوانية وهذا

، ذيول القندس، زيت الحوتمثل األسماك الكاملة، رؤوس األسماك، 

 .  الفقمة، الطيور، إلخ، بالتخمر لفترة طويلة من الزمن قبل استهالكها

 الخطر عندما يتم استخدام وعاء بالستيكي لهذا الغرض بدال من يتفاقم
 . (Clostridium botulinum)الطرق التقليدية القديمة، 



 صنَّفت منظمة الصحة العالمية الطعام المخلل كطعام ُمحتَمل أن
 يسرطن، اعتماداً على دراسات في علم األوبئة 

 ر يحتوي على ناتج ثانوي وفي بحث آخر وجد أن األكل الُمخمَّ
 – ethyl carbamate)( يوريثان)مسرطن، إيثيل كاربامات 

urethane  

 ت في مراجعة للبحوث الموجودة في آسيا اسُتنتِج منها أن  2009تمَّ

تناول الخضار المخللة باستمرار تقريبا يضاعف من خطر إصابة 

 الشخص بسرطان الخاليا الحرشفية المريئي 

    esophageal squamous cell carcinoma 



 شكرا لحسن االستماع


