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  مقدمة
  :فوائد وأضرار الميكروبات

 فمنهــا مايثبــت نتــروجين -رغــم مــا للكائنــات الدقيقــة مــن فوائدعديــدة للبــشرية والحيــاه عامــة    
فـــى ومنهـــا مايـــستخدم فـــى صـــناعة الخبـــز والمخبـــوزات المختلفـــة و الهـــواء الجـــوى الـــآلزم للنبـــات
 والفاكـسينات انتـاج المـضادات الحيويـةوانتاج األحمـاض العـضوية وصناعات األجبان ومنتجاتها 

األحمـاض  واإلنزيمـات المختلفـة وانتاج الفيتامينـاتو ........)-شلل األطفال-الجدرى(واللقاحات 
  والمخلـالتالمشروبات الروحيةوالكحوالت و)  لينولينك-لينوليك(هنية الضرورية غير المشبعة الد
منهــا مــا يــستخدم فــى انتــاج والــصموغ وعديــدة الــسكريات التــى تــستخدم كمحــسنات لقــوام األغذيــة و

 منها ما يستخدم  كغذاء لإلنسانو.....) - الليوتين- الميالنين -الكاروتين( الصبغات الطبيعية 
منها ما يستخدم لمعالجـة ميـاه ومنها ما يستخدم لمقاومة الحشرات  و)عيش الغراب (    والحيوان

 وغيرهــا مــن الــصناعات منهــا مــا يــستخدم لنقــل الجينــات فــى الهندســة الوراثيــة والــصرف الــصحى
  .اإلقتصادية المختلفة

ى دورة الحياة والتى  كحلقة من الحلقات الثالت ف هذا باإلضافة الى دورها األساسى          
فالنبات يأخذ . بدونها تنعدم الحياة على وجه األرض وهى النبات والحيوان والكائنات الدقيقة 

ثانى اوكسيد الكربون من الهواء الجوى والماء من التربة وبواسطة طاقة ضوء الشمس والمادة 
وبها ) لكلوروفيلىا( تحدث عملية التمثيل الضوئى) الكلوروفيل(الخضراء فى أوراق النبات 

وبامتصاص . جين الى الهواء الجوىسويخرج األك )األساسية(تتكون المادة العضوية األولية 
ية األساسية تتكون والنبات للعناصر الغذائية الذائبة فى ماء التربة واتحادها مع المادة العض

وبروتينات جميع المواد العضوية األخرى التى تحتاجها النباتات من كربوهيدرات ودهون 
  ).كل نبات حسب طبيعته الجينية(وانزيمات وفيتامينات وغيرها 

تـستطيع تكـوين غـذائها مـن المـواد األوليـة الـسابقة فهـى تعتمـد  أمـا الحيوانـات فهـى ال           
فــى الحــصول علــى المــواد العــضوية المختلفــة إمــا علــى التغذيــة علــى النباتــات مباشــرة أو افتــراس 

  .ى على النباتاتحيوانات أخرى تتغذ
وهنـــا يـــأتى دور الحلقـــة الثالثـــة فـــى دورة الحيـــاه وهـــى الكائنـــات الدقيقـــة فتقـــوم بتحليـــل            

أو ) ميكروبات محللة أو مفـسدة( المواد العضوية السابقة من نباتات أو حيوانات سواء بعد موتها
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تطيع النبـات اسـتخدامها مـرة الى المواد األولية السابقة حتى يـس) ميكروبات مرضية( حياتها أثناء
  .أخرى وبذلك تستمر دورة الحياه

       
رغــم كــل مــا ســبق عــن فوائــد الميكروبــات فــان الــصراع بينهــا وبــين اإلنــسان بــدأ منــذ بــدء الخليقــة 

ذلـــك ألن الميكروبـــات تهـــاجم . وســـوف يـــستمر الـــى أن يـــرث اهللا عـــز وجـــل األرض ومـــن عليهـــا
  .ته وهما غذاءه وصحتهاإلنسان فى أهم عنصرين من عناصر حيا

فهى تفسد غذاءه بما تقوم به من تحليل األغذية بـإفراز انزيماتهـا المختلفـة وافـراز بعـض سـمومها 
باإلضافة الـى مهاجمتهـا لإلنـسان نفـسه وكـذا . والتالى عدم صالحية هذة األغذية لتناول اإلنسان

  .حيواناته المستأنسة ومحاصيله التى يعتمد عليها فى حياته
سان يبتكــر كــل فتــرة اســاليب جديــدة لمقاومــة الميكروبــات ، وهــى أيــضا تطــور نفــسها لمجابــة واإلنــ

  .هذه األساليب
 

  :الطرق المستخدمة فى مقاومة الميكروبات
  

مــن أوائــل الطــرق البدائيــة التــى اســتخدمها اإلنــسان ومــا زالــت مــستخدمة حتــى  :Dryingالتجفيــف 
ء يتوقـف النمـو تمامـا ويمكـن اسـتخدام التجفيـف كعامـل  فالماء ضروري للحياة وبدون وجـود المـااآلن

 الخـــضر – األســـماك – اللحـــوم –لأللبـــان (للـــتحكم فـــي نمـــو الميكروبـــات مثلمـــا يحـــدث عنـــد تجفيـــف 
  ).  البيض–والفاكهة 

  
ومـن . للحفظ لفترات طويلة قد تصل لـشهور)  مo 20-(عادة تستخدم درجة  :Freezingالتجميد  

  . تنشط وتنمو)Thawing(يكروبات حية، وعند التسييح مشاكل التجميد بقاء الم
  

وفيها يتم حفظ األغذية وغيرها لفترات قصيرة حيث أن أغلـب البكتريـا والفطريـات  :Coolingالتبريد
يقل نموها أو يقف عنـد درجـات الحـرارة المنخفـضة إال أن هنـاك بعـض الميكروبـات ال تنـشط إال فـي 

   Psychrophilicالحرارة المنخفضة 
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لمـــدة قـــد )  مo 70حـــوالي ( وفيهـــا تـــستخدم درجـــة حـــرارة مرتفعـــة نوعـــا :Pasteurizationالبـــسترة 
دقيقـــــة ثـــــم التبريـــــد الـــــسريع وتـــــستخدم لخفـــــض عـــــدد الميكروبـــــات فـــــي اللـــــبن أساســـــا 30تـــــصل إلـــــى 

  . والمشروبات المختلفة
 o 100 عـن  وفيها تستخدم درجات حرارة مرتفعـة تزيـد:Fast Pasteurizationالبسترة السريعة 

  .ثم التبريد السريع لحفظ النكهة وسرعة البسترة)  ثانية15(م لفترات قليلة جدا 
  

 وفيهـا يـستخدم البخـار تحـت ضـغط لتعقـيم المـواد التـي تتحمـل :Wet Heatالتعقيم بالحرارة الرطبة 
  .الحرارة مثل الشاش والقطن والقماش وغيرها وكذلك تعقيم األغذية المعلبة

  
وفيهـا تـستخدم الحـرارة المرتفعـة جـدا للتعقـيم حيـث يـتم حـرق :  Dry Heatارة الجافـة التعقـيم بـالحر

الميكروبات بالحرارة مثل األبر المعدنية والمواد المعدنيـة واألدوات الطبيـة المعدنيـة التـي تتحمـل مثـل 
  .هذه الحرارة

  
 بـــة للملوحـــةوفيهـــا التنمـــو اال الميكروبـــات المح :Salting and Picklingالتملـــيح والتخليـــل

)Halophilic(   
  .وتستخدم هذه الطريقة لعمل وحفظ المربات والحلوى: Candyالتسكير

  
ــــــة ــــــات  :  Anaerobic conditionsالظــــــروف الآلهوائي وتــــــستخدم لمنــــــع الميكروب

 من النمو) Aerobic(الهوائية
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  :شعاعاإل
عه ضـد الميكروبـات وسـنتكلم يعتبر مـن األسـلحة التـي رفعهـا اإلنـسان فـي الـسنوات األخيـرة فـي صـرا

  -:عنه بشيء من التفصيل
  :ًيوجد أساسا ثالث أنواع من الجرعات اإلشعاعية المستخدمة

   :Radappertization  التعقيم باإلشعاع : أوال
ـــة المـــستخدمة فـــي و ـــة وهـــي تماثـــل الجرعـــة الحراري هـــي جرعـــة التعقـــيم للمـــواد المختلف

الخاليـا الميكروبيـة تقريبـا وبالتـالي تـؤدي إليقـاف النـشاط التعقيم الحراري وهـي تـؤدي إلـى قتـل جميـع 
اإلنزيمـــي الميكروبـــي بـــدون الحاجـــة الســـتخدام أي وســـيلة حفـــظ  أخـــرى بعـــد اجـــراء عمليـــة التـــشعيع 

والجرعـة المطلوبـة إلجـراء عمليـة التعقـيم باإلشـعاع تتحـدد علـى . بخالف حفظها من اى تلـوث جديـد
اع وبالنسبة لألغذية غير الحامضية ذات المحتوى المـنخفض أساس الميكروب األكثر مقاومة لإلشع

هــي األكثــر احتمــاال   Clostrididium botulinum Type Aمــن األمــالح تعتبــر جــراثيم
ٕ واذا اعتبرنـــــــــــــا أن الجرعـــــــــــــة المطلوبـــــــــــــة ألحـــــــــــــداث التعقـــــــــــــيم أو )3.75kGy=D10(لإلشـــــــــــــعاع 

Radappertization جـــراثم هـــذا الميكـــروب  هـــي الجرعـــة اإلشـــعاعية التـــي تـــؤدي لخفـــض أعـــداد
 دوره لوغاريتميــة وهــي المــستخدمة بالنــسبة للتعقــيم الحــراري فأنــه يتطلــب اســتخدام جرعــة 12بمقــدار 
 كيلــو جــراى ولكــن مقاومــة جــراثيم الكوليــستريوم لإلشــعاع تعتمــد كثيــرا علــى نــوع الغــذاء 45مقــدارها 

المــستخدمة لتعقــيم المنتجــات الملــوث بجــراثيم الميكــروب ويجــب هنــا أن نــذكر أن الجرعــة اإلشــعاعية 
  . كيلو جراي فقط  وهى تكفى عمليا للقضاء على جميع الميكروبات25الطبية هي عادة 

  :Sanitization or Radicidationتحسين الخواص الصحية للغذاء باإلشعاع : ثانيا
 وذلـــك بخـــالف( وهـــي الجرعـــة الالزمـــة للـــتخلص مـــن الميكروبـــات المرضـــية غيـــر المكونـــة للجـــراثيم 

وبالتــالي تــؤدي هــذه الجرعــة إلــى تحــسين الخــواص الــصحية للغــذاء وللــتخلص مــن مثــل ) الفيروســات
 كيلـو جـراي 7.5 الى  1.5هذة الميكروبات المرضية فإن الجرعة اإلشعاعية المستعملة تختلف من 

  .وذلك حسب نوع الميكروب ونوع الغذاء
:RadurizationRadiation pasteurization or البسترة باإلشعاع : ثالثا 

وهـــي الجرعـــة التـــي تـــؤدي لخفـــض أعـــداد الميكروبـــات المـــسببة لفـــساد األغذيـــة وبالتـــالي زيـــادة الفتـــرة 
  .التسويقية لها بشرط حفظها في ظروف التبريد للحد من تكاثر الميكروبات مرة أخرى

  .ذاءوالجرعة المستخدمة في ذلك تختلف حسب إعداد الميكروبات الموجودة وأنواعها ونوع الغ
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  :اإلشعاع تأثيرميكانيكية 
يؤدى تعرض الكائنات الحية الدقيقة للجرعات المختلفة لإلشعاع الى حدوث بعض 
التغيرات فى الشكل والبناء وعمليات التحول الغذائى والتركيب الوراثى ويمكن أن تؤدى لموت 

  .  الخلية
رة كهربيا ، تأثير جزيئات متأينة ومثا> - ينتج عن التعرض لإلشعاع امتصاص للطاقة 

, &التحول األيضى,تلف بيوكيميائى "تغير الجزىء > - تأثير غير مباشر &  مباشر
 "موت الخلية> -) طفرات(تلف جينى & فسيولوجى   

  :نظريات تاثير االشعاع على الكائنات الحيه الدقيقة
 Direct effect theoryنظرية التاثير المباشر 

األشعة المؤينة الساقطة على ) طاقة(المباشر لفوتونات هذه النظرية على التاثير  تعتمد
المركبات الحيوية عقب التصادم بها ففى اثناء اختراق األشعة المؤينة ألى وسط تمر فيه يحدث 

د ن ا الخليه (لها اصطدام مباشر بمكونات هذا الوسط فاذا كان هذا التصادم فى جزء أساسى 
 كسر فيه مما ينعكس اثره بالتالى على سلوك الخلية بعد فان هذا التاثير يؤدى الى) الحيه مثال

ويؤدى تخلل طاقة اإلشعاع للخلية الى تفكك روابط كيميائية وتكوين روابط كيميائية أخرى . ذلك
مما قد يؤثر على تركيب مكونات الخلية مثل السكريات والدهون والبروتينات واالحماض 

  .النووية
 

RH     IONIZATION    RH+ + e- 
RH+  DISSOCIATION  R· + H+ 
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 Indirect effect theoryنظرية التاثير غير المباشر 

 الناتجة  Free radicalsاألساس فى هذه النظرية ينطوى على تاثير األصول الحرة 
 والتى .·OH·, H·O2, H2O2, Hالخلية والتى اهمها من التحلل االشعاعى للماء الموجود ب
  تتميز بقدرتها على األكسدة أو اإلختزال

  حيث يؤدى التحلل اإلشعاعى للماء الى فقد الكترون

H2O  H2O+ + e- 
  ًويحدث تفاعل لجزىء الماء المتأين مع جزيات الماء االخرى منتجا 

H20+ + H2O  H3O+ + OH· 

   *H2O مع جزيات الماء وينتج عن ذلك جزىء مثار بشدة  ويتفاعل االلكترون المنطلق
  ·OH·, H ,ُوالذى يتحول سريعا ألى 

 
H20+ + e-  H2O·  H· + OH· 

 (UNPAIREDا فأالسس الحرة تحتوى الكترونات نشطة شديدة التفاعل وعموم
ELECTRONS) 

  
وفى وجود االكسجين يحدث تكون منتجات اخرى تتميز بالقدرة الشديدة على األكسدة مثل  

HO·
2, H2O2    

 H· + O2  HO·
2 

HO·
2 + HO·

2   H2O2 

     Stabilized electron form i.e. hydrated electrons (e- aq)كذلك ينتج الكترون
وهذة االلكترونات شديدة التفاعل كعومل مختزلة ومن العوامل المختزلة التى تنتج عن التحلل 

   H2 (atomic hydrogen)اإلشعاعى للماء 
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 مثل البروتينات وأالحماض النووية يحدث نزع ونتيجة تفاعل أآلسس الحرة مع مكونات الخلية

  أو أضافة  للهيدروجين 

RH +H·  R· + H2 
RH + 0H· R· + H2O 

RH + H·  RHH· 
RH + OH·  RHOH· 

 
 Target theoryنظرية الهدف  

قد . يعتمد تاثير اإلشعاع على أهمية اى من مكونات الخلية الذى تعرض لطاقة اإلشعاع
 بنواة الخلية وقد      nucleoproteinيكون الهدف فى هذه الحالة هو جزئ النكليوبروتين  

هو جزيئات األحماض النووية تكون النواة هى منطقة الهدف ويعتقد العلماء أن الهدف المقصود 
)DNA ( الموجودة على الكروسومات ويتم اصابة الهدف عن طريق االصطدام المباشر بواسطة

الفوتونات أو طاقة االشعاع وهو التاثير المباشر أو عن طريق األيونات واألصول الحرة وهو 
 النووية يحدث ونتيجة الصطدام فوتونات االشعاع بجزيئات األحماض. التاثير غير المباشر

لهذه الجزيئات اما تأين أو اثارة تؤدى الى مزيد من التغيرات البيولوجية أو تؤدى الى موت 
الخلية فى حالة ما اذا كانت هذه التغيرات كبيرة بدرجة كافية، وهذة النظرية تفسر كيفية موت 

 التاثير غير أما نظرية. الجراثيم أو موت الميكروبات المتجرثمة عند تشعيعها فى وسط جاف
نتيجة تحلل الماء باالشعاع  Free radicals المباشر التى تعتمد على تكون  أصول الحرة 

% 80فانها تفسر موت الخاليا الخضرية حيث ان السيتوبالزم بها يحتوى على ما يقرب من 
  .ماء

وقد يوضح ذلك موت عدد محدد من الخاليا نتيجة اصابة الهدف عند تعرض الخاليا 
ًمحددة فى حين يبقى حيا عدد من الخاليا لعدم اصابة الهدف بها وبرغم تعرضها لجرعة 
  . لإلشعاع
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وينتج عن إصابة الحمض النووى للخلية الميكروبية كسر فى إحدى أو كال من 
Strands  فى سلسلتى د ن ا وتختلف الميكروبات فى قدرتها على إصالح الضرر الذى 

 يصعب على الكثير منها  إصالح األضرر التى تحدث فردنبن فى حين انهاليحدث فى إحدى 
 .فى الفردتين

   والتى تنتج  Macromolecular radicalsوبصفة عامة نجد ان الجزيئات المتاثرة  
من التأثير المباشر أو الغير مباشر لإلشعاع تتفاعل مع بعضها أو مع غيرها مما يؤدى الى 

  .متفاعلةحدوث خلل للوظيفة البيولوجية للجزيئات ال
  

R·  A + B·    Direct dissociation 
R· + O2  ROO·   Oxidation 

RHH· + O2  RHHO·
2 
 

R· + R·  RR   Cross linking 
R· + H·  RH   Restitution 

R· + XH  RH + X· 
 

  Sensitivity of microorganisms to radiation  حساسية الميكروبات لالشعاع
الكائنات الحية الدقيقة تختلف اختالفا بينا فى درجة حساسيتها لالشعاع فتتميز 

يروسات والتى هى اصغر الكائنات الحية الدقيقة حجما بمقاومتها العالية لالشعاع ويلى ذلك الف
 جراثيم البكتريا ثم الخمائر ثم الفطريات ثم البكتريا الموجبة لصبغة جرام وتعد – تنازليا –

البكتريا السالبة لصبغة جرام من اكثر الميكروبات حساسية لالشعاع، وأضف الى ذلك أن هناك 
 Deinococcusختالفات واضحة بين االجناس الختلفة للمجموعة الواحدة فنجد ان بكتريا  ا

radioduransذات مقاومة مرتفعة لالشعاع فى حين أن البكتريا من جنس سيدوموناس   
Pseudomonas حساسة جدا للجرعات المنخفضة من االشعاع وبينهما يوجد عديد من  

كذلك توجد اختالفات بين االنواع . لى مقاومة االشعاعاالجناس التى تختلف فى قدرتها ع
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التابعة للجنس الواحد وحتى بين سالالت النوع الواحد وان كانت فى االخيرة طفيفة بحيث يمكن 
  .التغاضى عنها واهمالها فى التطبيقات العملية

  
  :لعوامل التى تؤثر على درجة حساسية الميكروبات لالشعاعا

التى تؤثر على درجة مقاومة الميكروبات لالشعاع وبالتالى تؤثر هناك عديد من العوامل 

  : لها نلخصها فيما يلى10على قيمة د

 حيث تزداد مقاومة الميكروب لالشعاع بانخفاض درجة الحرارة :درجة الحرارة اثناء التشعيع .1
  .فمثال التجميد يزيد من مقاومة الميكروبات للتشعيع

 الموجود به الميكروب يزيد أيضا من مقاومة الميكروبات استبعاد األكسجين من الوسط .2
للتشعيع ويرجع هذا الى تفاعالت األكسدة التى تحدث أثناء التشعيع حيث لوحظ أن توافر 
األكسجين يزيد من تكون البيروكسيدات فى الوسط وتلك لها اثار ضارة على الميكروبات 

 .وتسبب موتها
ى المواد الغذائية يزيد من مقاومة الميكروبات لألشعاع  انخفاض نسبة الرطوبة ف:الرطوبة .3

وقد يرجع ذلك الى انخفاض التاثير غير المباشر لالشعاع وتقليل أثر الشقوق الحرة مع 
 . انخفاض الرطوبة

تختلف مقاومة الميكروب لالشعاع باختالف  :وسط التشعيع او تركيب المادة الغذائية .4
وتشير الدراسات التى أجريت الى انه كلما . وع المادة الغذائيةالوسط الموجود به أو باختالف ن

ازداد تعقيد الوسط كلما زادت مقاومة الميكروب للتشعيع مقارنة بالمحاليل فمثال وجود نسبة 
عالية من البروتينات فى المادة الغذائية يزيد من مقاومة الميكروب للتشعيع ويرجع ذلك الى 

الحماية من التشعيع نظرا الحتوائها على مركبات قانصة أن بعض البروتينات لها خواص 
scavengers  لألصول الحرة مثل مركبات السلفاهيدريل  –SH group  ويوضح الجدول  

ألتالى اختالف حساسية بعض الميكروبات الممرضة لالشعاع تبعا لنوع المادة الغذائية مقدرة 
 .10على أساس قيمة د
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 تختلف انواع وسالالت الميكروبات فى مقاومتها لال شعاع كما :نوع الميكروب وطور النمو .5
  يكون اكثر Lag phaseتختلف المقاومة حسب طور النمو فالميكروب فى طور الثبات  

 .مقاومة لالشعاع بينما فى طور النمو اللوغاريتمى يكون اقل مقاومة لالشعاع
 الالزمة وبين الحمل الميكروبى  هناك عالقة طردية بين حرعة التشعيع:الحمل الميكروبى .6

االبتدائى الموجود على المادة الغذائية فكلما زادت اعداد الميكروبات االبتدائية تطلب ذلك 
 .جرعة اشعاعية اعلى

 يؤدى استخدام جرعات اشعاعية منخفضة الى تنشيط انبات جراثيم :مقدار جرعة التشعيع .7
 أوالمتوسطة أو المرتفعة تؤدى الى قتل أو بعض الميكروبات فى حين أن الجرعات المنخفضة
 .موت الميكروبات ويتوقف ذلك على نوع الميكروب

 لوحظ ان لمعدل  أو شدة الجرعة ومقدارها تأثيرا واضحا  : Dose rateمعدل الجرعة   .8
 Penicillium كيلو جراى كانت كافية لقتل فطر 0.8على الميكروبات فقد وجد أن الجرعة 

expansum ساعة فى حين أن استخدام نفس /  كيلو جراى 10نما كان معدلها حوالى   حي
 .ساعة لم يؤد إلى قتل الفطر المذكور/  كيلو جراى 0.2الجرعة ولكن بمعدل أقل من 

  

  :تأثير اإلشعاع على البكتريا
ًإختالفا واضحا ) درجة مقاومتها(تختلف انواع البكتريا فى درجة حساسيتها لإلشعاع  ً

محسوبة على أساس قيم (تالى يوضح درجة حساسية بعض أنواع البكتريا لإلشعاع والجدول أل
  . وتأثير كل من الوسط الموجود بة الميكروب ودرجة الحرارة أثناء التشعيع) 10د

) أقل حساسية(وبصفة عامة وجد ان البكتريا المكونة للجراثيم تكون اكثر مقاومة 
ر المكونة للجراثيم وأن البكتريا السالبة لصبغة جرام لإلشعاع من الخاليا الخضرية للبكتريا غي

من البكتريا الموجبة لصبغة جرام وأن البكتريا الكروية تكون ) أقل مقاومة(تعتبر أكثر حساسية 
ومن حسن الحظ وجد أن البكتريا السالبة لصبغة . أكثر مقاومة لإلشعاع من البكتريا العصوية

 Pseudomonasغذية المبردة مثل األنواع التابعة لجنس جرام والتى لها دور هام فى فساد األ
 Salmonella, Listeria, Vibrioً وتلك التى تسبب أمراضا لإلنسان مثل 

parahaemolyticus , Campylobacter jugenii, Shigella  تعتبر من أكثر  
  .الميكروبات حساسية لإلشعاع
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  :تأثير اإلشعاع على الخمائر والفطريات
لخمائر اكثر مقاومة لإلشعاع مقارنة بكل من البكتريا غير المتجرثمة والفطريات  تعتبر ا

وما قيل عن العوامل التى تؤثر على درجة حساسية البكتريا  لإلشعاع ينطبق على الخمائر 
. والفطريات، حيث توجد إختالفات جوهرية بين أنواع الخمائر والفطريات فى مقاومتها  لإلشعاع

 كيلو جراى تقريبا حسب النوع، 20 إلى 4.7لجرعة الالزمة لقتل الخمائر ما بين ويتراوح مقدار ا
وبعض انواع الفطريات .  كيلو جراى8.0 إلى 2.5بينما تتراوح الجرعة المميتة للفطريات بين 

ًتنمو فى األغذية وتفرز سموما فطرية لها تأثيرات سيئة على الكبد والكلى والجهاز العصبى 
ً يسبب أمراضا سرطانية ومن أهم هذة السموم األفالتوكسينات التى يفرزها  وبعض هذة السموم

Aspergillus flavus, A. parasiticus  واألوكراتوكسينات التى يفرزها  A. ochraceus   
وانوع أخرى من الجنس أسبرجلس والجنس بنسليوم، والجدول التالى يوضح أهم أنواع الفطريات 

  . التقريبية لها10لسموم التى تفرزها ومقدار قيم دالمفرزة للسموم وأنواع ا
ًالخمائر نادرا ما تسبب فساد الفاكهة وانما أساسا تسبب فساد عصائرها وبعض منتجات . ً

الفاكهة األخرى وهنا نجد أن الجرعة االزمة للقضاء على الخمائر مرتفعة وتسبب تغيرات غير 
لك أهتم كثير من الباحثين فى مجال لذ. مرغوبة فى العصائر ومنتجات الفاكهة األخرى

ميكروبيولوجيا األغذية بدراسة تأثير معامالت أخرى مشتركة مع اإلشعاع مثل الحرارة 
ًالمنخفضة من أجل تقليل الجرعة اإلشعاعية وتجنبا الستخدام جرعات مرتفعة قد تسبب أضرارا  ً

  .للعصائر ومنتجات الفاكهة
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  عاعية وأعداد الميكروباتمعامل اإلرتباط بين الجرعات اإلش 
  

  العالقة بين الكائنات الدقيقة واإلشعاع 
اإلشـــعاع طاقـــة وبالتـــالي عنـــدما يتخلـــل الخليـــة ســـواء ميكروبيـــة أو غيرهـــا فأنـــه يفكـــك روابـــط 
كيميائيـــة ويكـــون روابـــط كيميائيـــة جديـــدة الـــروابط الكيميائيـــة التـــي تتفكـــك نتيجـــة اإلشـــعاع قـــد تكـــون 

 وبالتــالي فلــو أي خليتــين تعرضــتا لــنفس الجرعــة أمينيــهات أو أحمــاض ســكريات أو دهــون أو بروتينــ
اإلشــعاعية تحــت نفــس الظــروف نجــد أن أحــداهما قــد تــأثرت باإلشــعاع واألخــرى لــم تتــأثر نتيجــة ان 

 في األولى قد أصاب هدف هام فى الخلية مثل الكروموسومات واألخـر أصـاب هـدف غيـر اإلشعاع
  .نوع الهدف الذي تأثر باإلشعاعهام ومن هنا يتبين أن األهم هو 

ــا أنــه يوجــد فــي كــل خليــة هــدف معــين لــو أصــيب هــذا الهــدف ماتــت الخليــة نفهــم لمــاذا لــو  ولــو قلن
 معينـة جـزء مـن هـذه الخاليـا يمـوت إلصـابة الهـدف إشـعاعيةعرضنا عدد معـين مـن الخاليـا لجرعـة 

  .خل الخلية اإلشعاع لهذا الهدف داإصابةبها أما الجزء األخر فيظل حيا لعدم 
 اإلشــعاعيةيبــين العالقــة بــين لوغــاريتم عــدد الخاليــا الحيــة والجرعــة ) 1شــكل (لــو رســمنا رســما بيانيــا 

وبالتــالى تكــون العالقــة بــين الجرعــات اإلشــعاعية ولوغــاريتم األعــداد . نجــدها تأخــذ شــكل خــط مــستقيم
  .معادلة الخط المستقيم السابق ذكرهاالميكروبية لميكروب معين هى عالقة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Figure (1) Effect of gamma radiation on microorganisms and 
determination of D10 value 
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  : وفوائدهاD10 Value تقدير قيمة 
 اى الجرعـة التـى تـسبب نقـص D10 Valueمـن الخاليـا االبتدائيـة % 90تسمى الجرعـة التـي تقتـل 

  .تمية واحدةدورة لوغاري
مـن الخاليـا الباقيـة % 90هنا يظهر سؤال لمـاذا لـو اسـتخدمت ضـعف جرعـة اإلشـعاع ال يمـوت إال 

مــن % 90مــن الخاليــا االبتدائيــة فقــط وهكــذا لــو اســتخدمت ثــالث أضــعافها ال يمــوت إال % 99أي 
ة الحقيقـــة أن األشـــعاع يخـــرج مـــن المـــصدر المـــشع علـــى هيئـــ. مـــن العـــدد األول% 99.9البـــاقي أو 

فوتونــات أو نبــضات أو بتعبيــر أســهل طلقــات رصــاص مــن مــدفع رشــاش وبالتــالي نجــد فــي أغلــب 
  .االحيان ان الجرعة الجديدة ستصيب في أغلب األحيان أهداف أصيبت من قبل

  
 D10 أن هنـاك ميكروبـات ذات مقاومـة عاليـة لالشـعاع وبالتـالي) 2شـكل (نتبين من الرسـم البيـاني 

Valueساسة لإلشـعاع ذات كبيـر وميكروبـات حـD10 Value  مـنخفض حيـث تختلـف هـذه القيمـة 
  .من ميكروب ألخر ومن ساللة لنفس الجنس ألخرى كما تختلف باختالف الظروف البيئية

  نـــستطيع أن نحـــدد الجرعـــة الالزمـــة للقـــضاء علـــى الميكروبـــات  D10 Value وبمعرفـــة قيمـــة 
  .الموجودة لو عرف العدد االبتدائي

 للقــضاء علــى D10value 12 فإنــه نظريــا يجــب اســتخدام جرعــة اشــعاعية قــدرها كمــا ذكرنــا ســابقا
كافيـة تمامـا للقـضاء علـى أى  D10 value 5لكن وجد عمليـا أن جرعـة اشـعاعية قـدرها . الميكروب

ألى ميكـروب تختلـف حـسب نـوع البيئـة    D10 Value علمـا بـأن قيمـة .ميكروب موجود فى البيئـة
رجــة الحــرارة أثنــاء التــشعيع ،والمحتــوى المــائى ،ووجــود األكــسوجين مــن الموجــود بهــا الميكــروب، ود

  .عدمه 



  : الميكروبية علي السموم اإلشعاع تأثير
  أوال البكتريا

  10ددرجة الحرارة البيئة الميكروب

 )ك جراى (
   10جرعة تثبيط 

 )ك جراى(
  Salmonella typhimurium 4 0.37 دجاج

S. typhimurium 0.68 18- دجاج  
S. typhimurium 0.45 4 سجق  

Salmonella ohio 0.40 4 دجاج  
S. ohio 0.83 18- دجاج  

Listeria monocytogenes 0.48-0.39 4 دجاج  
L. monocytogenes 0.61-0.54 18- دجاج  
L. monocytogenes 0.41-0.33  محلول فسيولوجى  

Staphylococcus aureus 0.38 4 كورندبيف  
  0.55 18- لحم مفروم 
  0.39 4 سجق دجاج 

Escherichia coli 0.28 4 كورندبيف  
  0.43 18- لحم مفروم 
  0.34 4 سجق دجاج 
  0.49 18- دجاج 

Enterococci 0.85 4 سجق دجاج  
  1.38 18- دجاج 

Bacillus pumilus 2.03 4 سجق دجاج  
  2.85 18- دجاج 

Micrococcus luteus 2.18 4 سجق دجاج  
  2.95 18- دجاج 

Micrococcus roseus 2.03 4 سجق دجاج  
 دجاج  2.85 18- 
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  :ثانيا الفطريات
D10-value

(kGy) Food sources Mycotoxin 
produced Fungus 

  واالرزره الق وبذ  طن والسمسم والحبوب مثل القمحالمكسرات والبذور الزيتيه مثل الفول السودان  ى 0.5- 0.31
Aflatoxin 

B1, B2 Aspergillus flavus

 السودانىاقل انتشارا فى االغذيه ويمكن عزله من الفول 0.25-0.45
Aflatoxin 

B1, B2 G1, G2
A. parasiticus 

 Ochratoxin AA. ochraceus  والتوابل  واقل تواجدا فى الحبوب ومنتجاتهاالفول السودانى الفواكه، المكسرات، معظم االغذيه مثل االسماك المملحه، البقوليات،0.33-0.40
 gmatocystinsA. versicolor السودانى، اللوز واللحوم المتبلهمعظم االغذيه مثل القمح والذره واالرز، الفول 0.33-0.43
واللحوم0.43-0.58  Pencilic acidPenicillium المصنعه والفواكه المجففه والتوابل الفواكه مثل العنب، الحبوب والدقي   ق

chrysogenum 
 Citrinin P. citrinum  السودانى واللحوم المتبلهالفواكه مثل العنب، الحب  وب والدقيق  والفول0.50-0.57

  

  تكاليف تشعيع األغذية

لدان العالم أن التكلفة التى أثبتت بحوث ودراسات الجدوى االقتصادية التى أجريت فى عديد من ب  

تضيفھا تقنية حفظ األغذية بالتشعيع تعد منخفضة مقارنة ببعض التقنيات األخرى المستخدمة لھذا الغرض 

  .مثل التعقيم الحرارى والتجميد

  إلى 10تكلفة تشعيع الطن الواحد من البطاطس أو البصل أو الثوم بغرض منع التزريع حوالى من 

  . دوالر أمريكى15

  تكلفة تشعيع الطن الواحد من التوابل بھدف تقليل أحمالھا الميكروبية والتخلص من السالمونيال

 . دوالر أمريكى150 إلى 100حوالى 

  دوالر أمريكى250 إلى 150تكلفة تعقيم الطن الواحد من اللحوم أو الدواجن أو األسماك حوالى من   
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