دليل مضادات الميكروبات
من مصادر طبيعية
1435هـ 2014 /م

وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية 1434 ،هـ

فهر�سة مكتبة الـملك فهد الوطنية �أثناء الن�شر
وزارة ال�ش�ؤون البلدية و القروية
دليل م�ضادات امليكروبات من م�صادر طبيعية  /.وزارة ال�ش�ؤون البلدية
و القروية  -.الريا�ض 1434 ,هـ
� 84ص؛ �23.5 * 16.5سم
ردمك978-603-8109-63-2 :
 -1الأغذية  -ميكروبات  -2الأحياء الدقيقة  -3الأدلة �أ.العنوان
1434/3092
			
ديوي 576
رقم الإيداع1434/3092 :
ردمك978-603-8109-63-2 :

دليل مضادات الميكروبات
من مصادر طبيعية
1435هـ 2014 /م

قائمة المحتويات

الفصل األول
المواد المضادة لنمو الميكروبات

8

الفصل الثاني
المضادات الميكروبية الطبيعية من مصادر
ميكروبية

12

الفصل الثالث
المضادات الميكروبية الطبيعية من مصادر
حيوانية

52

الفصل الرابع
المضادات الميكروبية الطبيعية من مصادر
نباتية

63

الفصل الخامس
مضادات طبيعية متنوعة للميكروبات

81

مقـــدمة

6

مقدمة

5

يتعر�ض الكثري من املواد الغذائية اخلام واملنتجات الغذائية امل�ص���نعة للعديد
من عوامل الف�ساد والتي ت�ؤثر على جودتها ومدى �صالحيتها لال�ستهالك الآدمي
ومن �ض���من هذه العوامل (امليكروبات  ،عوامل الأك�س���دة �..إلخ)  ،وللحفاظ
على هذه املنتجات الغذائية �س���وا ًء اخلام �أو امل�ص���نعة وحمايته���ا مع �إطالة فرتة
�ص�ل�احيتها يتم ع���اد ًة اللجوء �إىل ا�س���تخدام امل���واد احلافظة واملواد امل�ض���ادة
للأك�س���دة ال�صناعية �أو الكيميائية  ،ونظراً ملا لهذه املواد من ت�أثريات �ضارة على
�صحة الإن�سان ف�إن الأمر يتطلب اللجوء �إىل ا�ستخدام مواد طبيعية امل�صدر و�آمنة
يكون لها نف�س ت�أثري هذه املواد ال�ص���ناعية كما �أنها حُ َت ِّ�س���ن من �ص���فات وجودة
املنتجات الغذائية.
وت�ش�ي�ر الإح�ص���ائيات العاملية �إىل �أن نحو ( )% 30 – 25من الغذاء العاملي
يُفقد نتيجة لعوامل التلف والف�ساد املختلفة؛ لذا فقد زاد االهتمام يف ال�سنوات
الأخ�ي�رة بعمليات حفظ الغذاء ب�ص���ورة �أكرب م���ن املوجودة حالياً �س���وا ًء عن
طري���ق تطوير الطرق التقليدية امل�س���تخدمة يف احلفظ �أو من خالل ا�س���تحداث
ط���رق مبتكرة تعمل على �إنت���اج �أغذية على درجة عالية م���ن الأمان من الناحية
امليكروبيولوجية مع املحافظة على اخلوا�ص الغذائية واحل�سية والطبيعية لها بقدر
الإمكان .
فق���د عجزت ط���رق حفظ الأغذي���ة امل�س���تخدمة حتى اليوم عن الو�ص���ول
بالغ���ذاء املحفوظ �أو امل�ص���نع �إىل احلالة التي تر�ض���ي مفهوم الغذاء ال�ص���حي
الطبيع���ي ( )Natural and Healthy Foodالذي يرغب فيه امل�س���تهلك،
كم���ا �أنه قد حدثت تغريات يف رغبات امل�س���تهلك م���ع االجتاهات املطلوبة حلفظ
الأغذية بالن�سبة للغذاء املحفوظ وزادت متطلباته؛ لأنه مل يكن را�ضياً عن الكثري
من الأغذية املحفوظة بالطرق التقليدية ،حيث �إنها تُغري كثرياً من �ص���فاته املرتبطة
باجلودة وبالتايل حُتدث ت�أثريات غري مرغوبة على جودة املنتجات بحيث ال ترقى
�إىل جودة الغذاء الطبيعي الطازج.
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وق��د خل���ص الع��امل ) Gould (1996متطلب��ات امل�ستهل��ك للغ��ذاء
املحفوظ يف النقاط التالية :
1 .1ل���ه درج���ة عالية م���ن الأمان (مبعنى �س�ل�امته م���ن عوامل الف�س���اد عند
اال�ستخدام �أو التخزين).
2 .2له درجة عالية من حيث املظهر والقوام والنكهة (مبعنى �أن يكون مقارباً
وحمتفظاً بخ�صائ�ص الغذاء الأ�صلي).
�3 .3أن يكون طبيعياً ويعتمد عند �إنتاجه على �إ�ضافات طبيعية.
4 .4له فرتة �صالحية جيدة.
5 .5من الناحية الغذائية �صحي ومفيد .
لذا  ...فق���د اجتهت الأبحاث احلديثة يف جمال تكنولوجيا وميكروبيولوجيا
الأغذي���ة نحو ا�س���تخدام البدائ���ل الطبيعي���ة �أو احليوية املتوف���رة والتحول عن
ا�س���تخدام املواد احلافظ���ة الكيميائي���ة حي���ث �إن الطبيعة غنية ب�أن���واع خمتلفة
ومتعددة من املركبات امل�ضادة للميكروبات �سواء كانت من م�صادر حيوانية �أو
نباتية �أو ميكروبية والتي ت�س���تخدم كمواد حافظة طبيعية �صاحلة لال�ستخدام يف
التطبيقات الغذائية املختلفة وكبديل للمواد احلافظة التي قد ت�ضر الإن�سان.
8
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وم���ن ناحية �أخرى ف�إن امل�س���تهلك ال يف�ض���ل حالياً تناول الأغذية املح�ض���رة
با�س���تخدام املواد احلافظة وامللونة الكيميائية التي ا�ستخدمت وال تزال ت�ستخدم
عل���ى نطاق كب�ي�ر للتحكم يف �أعداد امليكروبات املمر�ض���ة واملف�س���دة للغذاء ،
فالآثار ال�سلبية لتلك املركبات املخلقة كيميائياً على ال�صحة العامة تزداد و�ضوحاً
وتك�ش���فاً يوماً بعد يوم  ،كما تزداد بالتايل القيود املفرو�ض���ة على ا�س���تخدامها
بالأغذية من قبل الهيئات الرقابية واجلهات امل�س���ئولة عن و�ضع ت�شريعات جودة
و�سالمة الغذاء .

تعرف املواد امل�ضافة للأغذية ب�أنها املواد التي ال ت�ستخدم مبفردها عادة كغذاء
�أو �أح���د املكونات الأ�سا�س���ية للغذاء وال ي�ش�ت�رط �أن تكون لها قيم���ة غذائية �أو
ت�ض���اف للأغذية لأغرا�ض تكنولوجية حمددة �أثناء الت�صنيع �أو التجهيز وغريها
م���ن العمليات� ،أي �أنها مواد ت�ض���اف عمداً للغذاء بغر�ض منع ف�س���اده �أو �إطالة
�صالحيته �أو حلفظ مظهر الغذاء وحت�سينه �أو تعديل وحت�سني قوامه واكتمال طعمه
وغريه .وهي مواد من ال�ص���عب اال�ستغناء عنها ،كما يجب �أن تكون هذه املواد
غري �ضارة بال�صحة وم�أمونة الإ�ستخدام على املدى البعيد واحلر�ص على حتديد
حدود م�سموح ب�إ�ضافتها يف الغذاء مع عدم ال�سماح بت�سجيل �أي مادة كم�ضاف
غذائي �إال بعد خ�ض���وعها للعديد من الدرا�س���ات واالختبارات اخلا�صة بال�سمية
احل���ادة وحتت احلادة واملزمن���ة ،وعالقة املادة وقدرتها على �إحداث ال�س���رطان
والطفرات والت�ش���وهات اخللقية وال�س���لوك احليوي يف الإن�سان وكذلك الآثار
ال�ضارة بالبيئة.
واملواد احلافظة تعترب من م�ضافات الأغذية الهامة والتي ت�ضاف بغر�ض تثبيط
منو ون�ش���اط الأحياء الدقيقة التي ت�س���بب ف�س���اد الأغذية� ،أواملمر�ضة للإن�سان،
وكذلك �إيقاف �أو �إعاقة ووقف ن�شاط م�سببات ف�ساد الغذاء الأخرى بغر�ض:
1 .1زي���ادة فرتة حفظ املادة الغذائية خ�صو�ص���اً �إذا كان هذا الغذاء ينتج يف
�أوقات مو�سمية.
2 .2تعبئتها بغية تو�سيع نطاق توزيعها �أو تخزينها ملدة طويلة تراوح بني عدة
�أ�شهر �أو عدة �سنـوات.

***
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الفصل األول
المواد المضادة
لنمو الميكروبات

كان احل�صول على الغذاء املنا�سب منذ بدء اخلليقة من �أهم العوامل التي دفعت الإن�سان
�إىل اخل���روج من الكهوف وحماولة حت�س�ي�ن و�ض���عه يف البيئة التي يعي����ش فيها ،وال يزال
احل�ص���ول على الغذاء بالرغم من التقدم العلمي يف الوقت احلا�ض���ر من �أهم امل�شاكل التي
تواجه عاملاً يزداد عدد �س���كانه ب�س���رعة غري معقولة ،وحتى �آخر القرن التا�سع ع�شر كان حل
م�شكلة التغذية يكمن يف تزويد كل فرد بكمية كافية من الربوتينات والدهون وال�سكريات ،
ولقد كان اخلوف من �أن ت�صبح كمية الطعام غري كافية لإطعام ماليني الأفواه �إال �أن اخلطر على
ال�صحة يف القرن احلايل وفى خمتلف �أرجاء العامل �أ�صبح ال يكمن يف الغذاء الكايف بقدر
ما يكمن يف التغذية غري ال�ص���حية  ،مبعنى �أنه �أ�صبح احل�صول على الغذاء املنا�سب وبال�سعر
املنا�س���ب وفى الوقت املنا�س���ب من �أهم عوامل التمتع باحلياة ال�سليمة  ،وقد �أ�صبحت مهمة
حفظ الغذاء يف هذا الع�صر �ضرورة لدعم املدد الغذائي ،و�أ�صبح من ال�ضروري معرفة ت�أثري
املواد امل�ض���افة �إىل الأغذية �أثناء عمليات احلفظ لتقاوم عوامل الف�س���اد احليوية والكيميائية؛
ل�ضمان �صالحية املادة الغذائية بدون تلف �سواء بالن�سبة للحفظ امل�ؤقت �أو امل�ستدمي؛ ولذلك
ي�س���ود القلق �أغلبية النا�س وي�سود االرتباك حول املواد امل�ستخدمة يف تلك الأغرا�ض �إذ �إن
البيانات التو�ضيحية على �أغلفة وعبوات املواد الغذائية فيما عدا تلك اخلا�صة بامللح وال�سكر
والدقيق حتتوى على كلمات طويلة معقدة وما هي �إال �أ�سماء غريبة غري م�ألوفة ملواد كيميائية
خمتلفة �س���واء �أكانت مواد حافظة �أ�ض���يفت للمنتجات الغذائية �أثناء العمليات الت�ص���نيعية
�أو مركب���ات �أخرى تختلف فعاليتها باختالفها وباختالف تركيزاتها املتباينة .لهذه الأ�س���باب
ف�إنه قد حان الوقت لأن يقوم املخت�ص���ون برت�شيد امل�ستهلكني وتوعيتهم بالآثار ال�سلبية على
�صحتهم التي قد تن�ش�أ من املواد امل�ضافة لأغذيتهم وكرثة تناولها.
املواد احلافظة ذات ت�أثري على الأحياء الدقيقة (البكترييا والفطريات واخلمائر) حيث متنع
ن�ش���اطها وتكاثرها .مبعنى �أن لها ت�أثرياً حافظاً بالن�سبة للمادة الغذائية ومن �أهم املواد احلافظة

10

الطبيعية ال�سكر وامللح والأحما�ض الع�ضوية مثل حم�ض اخلليك وحم�ض الالكتيك والتوابل
وزيوتها وثاين �أك�س���يد الكربون الذي ي�س���تخدم كعامل م�س���اعد يف حفظ املي���اه الغازية،
وهذه املواد ميكن �إ�ض���افتها �إىل الغذاء ب����أي تركيز يتفق مع رغبة امل�س���تهلك وطبيعة املواد
املحفوظة.

ال�شروط الواجب توافرها يف املواد امل�ضافة امل�ضادة لنمو امليكروبات:
1 .1تكون م�أمونة اال�س���تعمال وال ت�س���بب �أي �أ�ض���رار ب�صحة امل�س���تهلكني و�أن ال ت�ؤذي
اجل�سم حتت ظروف اال�ستعمال العادية.
2 .2تكون من املواد امل�صرح ب�إ�ض���افتها للأغذية و�أن ت�ضاف بالكميات امل�سموح بها وفق
املوا�صفات املقررة.
3 .3ال ي�ؤدى ا�ستعمالها �إىل ال�سماح با�ستخدام مواد غذائية � َّأولية غري �صاحلة.
4 .4ال ي�ش���جع ا�ستعمالها الإهمال يف �ص���ناعة الأغذية واتباع الطرق غري ال�صحيحة يف
حت�ضريها.
5 .5ال تكون مه ِّيجة للجهاز اله�ضمى.

6 .6فعلها �أكيد يف الغر�ض الذي ت�ستعمل من �أجله.
7 .7ال تعطل الأنزميات الها�ضمة عن عملها.

8 .8ال يكون لها قابلية للتحلل يف اجل�س���م �إىل مواد لها فعل �س���ام �أو �ضار �أكرث من فعل
املادة احلافظة ذاتها.
9 .9يكون الك�شف عن �إ�ضافتها وتقديرها ممكناً معملياً وبطرق �سهلة وب�سيطة.

كيف يف�سد الغذاء

تف�س���د جمي���ع الأغذية عاج ًال �أو �آج ًال م���ا مل يتم حفظها .وبع����ض الأغذية مثل احلبوب
واملك�س���رات ميكن حفظها لعدة �أ�شهر بدون �أية معاجلات خا�ص���ة تقريباً ،بينما ال تبقى بع�ض
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الأغذية الأخرى مثل احلليب �أو اللحم يف حالة طازجة بدون تلف �إال ملدة يوم �أو يومني يف
درجة تربيد من (�صفر – °4م) .
ويحدث ف�ساد الأغذية �أ�سا�ساً من م�صدرين رئي�س ّيني هما الآفات والكائنات احل ّية الدقيقة
�أو الأحياء املجهرية.
وت�ش���مل الآفات احل�ش���رات والقوار�ض التي تد ّمر العديد من املحا�صيل تدمرياً كام ًال �أو
حُ ْت���دث بها �إتالفاً كبرياً عندما تتغ���ذى الآفات بها .وتقوم الآفات كذلك بنقل �أمرا�ض خطرية
�إىل الغ���ذاء .وميكن التح ُكم يف الآفات عن طريق ا�س���تخدام مبي���دات الآفات �أو بتخزين
الأغذية يف �أوعية خا�ص���ة مثل ال�ص���وامع احلديدية امل ُ ْح َكمة ال َق ْف���ل التي تمَ نع القوار�ض من
الو�صول �إليها.
وت�ش���مل الكائنات احلية الدقيق���ة البكترييا والفطريات واخلمائر .وتف�س���د الأغذية حينما
يت�ض���اعف عدد ه���ذه الكائنات احلية الدقيق���ة بحيث ت�س���بب تغرياً يف طعمه���ا �أو نكهتها.
ويت�ض���اعف عدد البكرتيا ب�سرعة كبرية جداً وتنتج �أحما�ضاً وغازات وبع�ض املواد الكيميائية
الأخرى .كما �أن بع�ض هذه املواد �س���امة للإن�س���ان مثل ال�س���موم الفطرية التي تفرزها �أنواع
معينة من الفطريات "�أ�سربجل�س فالف�س و�أ�سرباجل�س بارا�سيتك�س" ،حيث تنمو وتتكاثر على
�س���طح الأطعمة الرطبة يف درجة حرارة (°32م) تقري ًبا .ومع ذلك ي�ستمر منو الفطريات يف
درجات حرارة منخف�ض���ة عن ذلك؛ لأن جراثيم الفطريات تكون قوية وي�ص���عب التخل�ص
منها .ومن ال�س���هل ر�ؤي���ة النمو الفطري على �س���طح املواد الغذائية مم���ا يجعل مظهرها غري
مقبول� .أما اخلمائر فتنتج الكحول وبع�ض املواد الع�ض���وية الأخرى امل�سماة �إ�سرتات .وهذه
امل���واد (الكحول والإ�س�ت�رات) التي تنتج يف بع�ض الأغذية بفع���ل اخلمائر تعطي رائحة غري
مقبولة.
وقد يحدث ف�ساد الأغذية قبل التمكن من اكت�شاف �أي تغري يف �صفاتها الطبيعية �أو احل�سية
مثل الطعم والرائحة .فعلى �سبيل املثال ال ميكن مالحظة البكترييا املعروفة با�سم كلو�سرتيدمي
بتيولينم يف الغذاء ومع ذلك تُ�س���بب هذه البكترييا حوادث ت�سمم غذائي �شديدة اخلطورة
وهذا الت�سمم عاد ًة ما يكون �سبباً للوفاة.
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امليكروبات يف الأغذية
نوع الغذاء

�أنواع امليكروبات امللوثة

احلبوب الكاملة (الكربوهيدرات)

�أ�سربجل�س ،فيوزارمي ،بن�سليوم ،مونيليا ،ريزوب�س

اخلبز (الكربوهيدرات)

با�سيل�س� ،أ�سربجل�س ،بن�سليوم� ،أندوماي�س�س ،ريزوب�س،
نيورو�سبورا

اخل�ضروات (الكربوهيدرات)

كروموبكرت� ،سيدومون�س -فالفوبكرتمي ،الكتوبا�سيل�س،
با�سيل�س

الفاكهة و الع�صائر (الكربوهيدرات) �أزوبكرت ،الكتوبا�سيل�س� ،سكاروماي�سي�س ،توريولوب�سي�س
اللحوم الطازجة (الربوتني
والدهون)

ميكروكوك�س ،الكتوبا�سيل�س� ،سرتبتوكوك�س

منتجات اللحوم (ال�سجق  ،الربجر)
(بروتينات ودهون)

ميكروكوك�س ،الكتوبا�سيل�س� ،سرتبتوكوك�س،
�سكاروماي�سي�س ،بن�سليوم

الدواجن (بروتينات ودهون)

كروموبكرت� ،سيدومونا�س ،فالفوبكرت ،ميكروكوك�س،
�ساملونيال

الأ�سماك والق�شريات (الربوتينات)

كروموبكرت� ،سيدومونا�س ،فالفوبكرتمي ،ميكروكوك�س،
فيربيو

احلليب ومنتجاته (كربوهيدرات،
بروتينات ،دهون)

�سرتيبتوكوك�س ،الكتوبا�سيل�س ،ميكروبكرتمي ،كروموبكرت،
�سيدومونا�س ،فالفوبكرتمي ،با�سيل�س

البي�ض (بروتينات-دهون)

�سيدومونا�س -كالدو�سبورم -بن�سليوم� -سبوروتريكم

***
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الفصل الثاني
المضادات الميكروبية
الطبيعية من مصادر
ميكروبية

امل�ص���در الطبيعي والرئي����س للمواد احلافظة احليوي���ة واملواد امل�ض���ادة للميكروبات هو
الكائن���ات احلي���ة الدقيقة والتط���ور البحثي يف هذا املجال يتطور ب�ش���كل مث�ي�ر .ومن �أكرث
املجموع���ات امليكروبية �أهمية من حيث كونها م�ص���دراً للمواد احلافظة احليوية هي جمموعة
بكترييا حم�ض الالكتيك ،فقد ا�س���تخدمت منذ قرون عدي���دة يف الأغذية املتخمرة لإنتاج
منتج���ات غذائية ثابتة مث���ل منتجات الألبان واللح���وم واملخلالت .وحقيق���ة �أن املنتجات
املتخم���رة التي حتتوي على تلك البكتريي���ا وما ميكن �أن تنتجه من ن���واجت متثيل حيوي ذات
ت�أثري م�ض���اد على امليكروبات الأخرى يتم ا�ستهالكها ب�صورة تقليدية دون �أن ت�سبب �أي �آثار
�سلبية على �صحة م�ستهلكيها وقد �أ�ضفي على بكرتيا حم�ض الالكتيك �صفة الأمان ال�صحي
)”.(Generally Regarded As Safe “GRAS
ا�س���تخدام بكترييا حم�ض الالكتيك يف احلفظ احليوي ( )Biopreservationللغذاء
ميك���ن �أن يتم بطريقتني :الأوىل هي �إ�ض���افة ال�س�ل�االت املنتجة للمثبط���ات �إىل الغذاء وهو
م���ا يطلق عليه املزارع الواقي���ة ( )Protective culturesاعتماداً على قدرتها التناف�س���ية
العالي���ة مع امليكروبات غ�ي�ر املرغوبة  ،والثانية هي �إ�ض���افة املركبات امل�ض���ادة للميكروبات
( )Antimicrobial Compoundsوال�س���ابق حت�ضريها من تنمية ال�سالالت املنتجة لها
حتت ظروف حمكمة.
واجلدي���ر بالذك���ر �أن بكترييا حم�ض الالكتيك ميك���ن �أن تنتج ك ًال من املركبات امل�ض���ادة
ميكروبياً ذات املجال التثبيطى الوا�سع مثل (الأحما�ض الع�ضوية ،فوق �أك�سيد الهيدروجني،
الداى �أ�س���تيل الأ�س���يتالدهيد �....إلخ) واملركبات ذات املجال التثبيطى املحدود ن�سبياً مثل
(بكرتيو�س���ينات) والت���ي ي�س���تخدم منها حالياً وبنج���اح كبري مركب الني�س�ي�ن (،)Nisin
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ومركب���ات �أخرى م�ض���ادة ( )Antagonisticمث���ل مركبات الريوتري���ن (.)Reuterin
وحقيقة �أن جمال الن�ش���اط احليوي للبكرتيو�سينات �ضيق ن�سبياً �إذا ما قورنت باملواد احلافظة
التقليدية ي�س���هل تداركها ،والرد عليها ب�أن تلك املركبات ميكن �أن ت�ستخدم للتحكم الهادف
( )Target controlو�أي�ضاً بتميزها بعدم ترك متبقيات �ضارة يف بيئة الغذاء و�أنها ته�ضم
كلي ًة مع الغذاء يف ج�سم الإن�سان.
وفيما يلي بع�ض الأمثلة للم�ضادات امليكروبية الطبيعية ذات امل�صدر امليكروبي:

( )1بكترييا الن�شاط احليوي (:)Probiotic Bacteria

يطل���ق حالي���اً على بع����ض بكترييا حام����ض الالكتيك بكتريي���ا احلياة �أو الن�ش���اط احليوي
(� )Probiotic Bacteriaأو ( )Probioticsويعت�ب�ر احلليب البيئة الأ�ص���لية واملنا�س���بة
لنموها ،كما توجد �أي�ضاً على الفاكهة واخل�ضر ،وت�ستخدم هذه البكترييا يف تخمري العجائن
ويف عمل املخلالت ومنتجات اللحوم املتخمرة  ،وهى موجودة يف الأمعاء كميكروفلورا
طبيعي���ة ،ومعروف لدى �أهل بلدان منطقة القوقاز �أن اللنب املخمر واملعروف با�س���م الكيفري
( )Keferيطيل العمر منذ �سنوات عديدة حيث ي�ستخدمونه بكرثة .
كلم���ة ( )Probioticتعني (� )for lifeأي من �أجل احلياة وي�ش�ت�رط �أن تكون البكترييا
حية؛ ولذا ت�ض���اف هذه ال�س�ل�االت لبع�ض الأغذية لتح�سني �ص���حة الإن�سان ،وت�شمل هذه
البكترييا عدداً حمدوداً فقط من بكترييا حم�ض الالكتيك ،حيث ي�ش�ت�رط �أن يكون لها ت�أثري
حمدد و�أن يكون لها اخلوا�ص التالية:

� ً
أوال :خوا�ص �أ�سا�سية:

1 .1م�صدرها يجب �أن يكون ج�سم الإن�سان.
2 .2يجب �أن تقاوم احلمو�ضة وع�صارة القناة اله�ضمية.
3 .3قدرتها على االلت�صاق على جدار القناة اله�ضمية.
4 .4قدرتها على طرد غريها حتى املناف�س من نف�س النوع.
5 .5قدرتها على حتمل ع�صارة ال�صفراء.

15

دليل مضادات الميكروبات من مصادر طبيعية

ثاني ًا :خوا�ص تكنولوجية:
1 .1القدرة على املقاومة والتعاي�ش �أثناء عمليات الت�صنيع الغذائي.
2 .2القدرة على النمو حتت الظروف الهوائية �أو يف التهوية املحدودة .
3 .3القدرة على النمو ال�سريع.
�4 .4إمكانية متييزها ب�سهولة يف املنتجات الغذائية.
5 .5قدرتها على �إنتاج طعم مقبول يف املنتج.
6 .6القدرة على ا�ستعادة ن�شاطها ب�سرعة.
�7 .7أن تبقى ن�شيطة �أثناء تخزين الغذاء.
�8 .8أن تبقى ن�شيطة يف الو�سط احلام�ضي و�أي�ضاً يف وجود �إنزميات البب�سني.

ثالث ًا :خوا�ص حت�سني �صحة الإن�سان:
�أن يكون لها القدرة على:

�1 .1إنتاج بع�ض الفيتامينات كالثيامني وحام�ض النيكوتينك والبرييدوك�س�ي�ن والبيوتني
وفيتامني ( .)B12
2 .2تثبيط البكترييا املر�ض���ية مثل (�ساملونيال ،الإي�شريي�ش���يا كوالي املمر�ضة �أو املنزفة �أو
املخرتقة �أو امل�سممة للأمعاء وكلو�سرتيدمي بتيولينم �أو برفرجنن�س).
3 .3تن�شيط مناعة اجل�سم من خالل �أقلمته على املقاومة .
4 .4ادم�صا�صها للأفالتوك�سينات.
�5 .5إزالة اجلزيئات ال�سرطانية وخف�ض الطفرات.
6 .6زيادة امت�صا�ص احلديد.
7 .7ه�ضم جزء من الالكتوز.
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رابع ًا :خوا�ص عالجية وطبية:
العمل على منع كثري من الأمرا�ض كال�س���رطان و�أمرا�ض القلب احلادة وه�شا�شة العظام
وح�سا�سية الطعام ،هذا بجانب مر�ض التهابات املعدة وح�سا�سية غ�شاء املعدة.

خام�س ًا :خوا�ص ميكانيكية:
1 .1تثبي���ط منو امليكروبات املمر�ض���ة عن طريق �إنتاج حام�ض���ي الالكتي���ك والبيوترييك
وكذلك بكرتيو�سني وغريهم من املواد امل�ضادة للميكروبات.
2 .2قدرتها على طرد البكترييا املمر�ضة.
�3 .3إنتاج حام�ض البيوترييك ملعادلة املواد امل�سرطنة يف الغذاء.
4 .4املحافظة على امليكروفلورا الطبيعية املوجودة يف الأمعاء �أثناء العالج بامل�ض���ادات
احليوية.
�5 .5إنتاج مواد �سامة للبكترييا �أثناء متثيلها للغذاء مثل فوق �أك�سيد الهيدروجني.

�أهم �سالالت بكترييا الن�شاط احليوي امل�ستخدمة جتاري ًا :
1 .1جمموعة الـ ( )Bifidobacteriaوت�شمل هذه املجموعة الأجنا�س التالية:

)(B. brevis, B. lactis, B. bifidum, B. thermophillum

2 .2جن�س ()Lactobacillus
وي�شمل الأ�صناف التالية:

)(L. acidophilus, L. fermentatum, L. casei, L. dehriickii

�3 .3أجنا�س �أخرى مثل:

)(Enterococcus, Streptococcus thermophilus
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( )2البكترييو�سينات (: )Bacteriocins

�أهم منتجات الن�شاط احليوي ب�صورة جتارية:
يح�ض���ر من هذه البكترييا ع���دة منتجات جتارية يت���م تداولها حتت امل�س���ميات التجارية
التالية:

1. All-flora live cell

يقوي هذا املنتج وظائف املقاومة وال�صحة العامة

2. Spectra Probiotics

ميتاز هذا املنتج التجاري بقدرته على �إزالة ال�سمية من الأمعاء.
له القدرة على خلق الظروف املنا�سبة لنمو امليكروفلورا املفيدة.

3. Acidophilus
4. Bifidus

له القدرة على خف�ض درجة احلمو�ضة ( )pHبالأمعاء.
وحتتاج عادة هذه البكترييا �إىل بع�ض املركبات غري القابلة لله�ضم والتي ال تتحلل �أو متت�ص
يف اجلزء العلوي من القناة اله�ض���مية حتى ت�صل �إىل القولون حيث ت�ستطيع هذه البكترييا
(� )Probioticsأن تخمرها ،وعندئذ ت�ستطيع امليكروفلورا املفيدة �أن تنمو وتن�شط وت�صبح
�س���ائدة لكي ميكنها تثبيط البكترييا ال�ضارة  ،حيث تعرف هذه املواد با�سم ()Prebiotics
وهى ت�ش���تمل على ( )Disaccharidesمثل الالكتيل���وز و( )Oligosaccharidesمثل
الرافينوز والن�شا بالإ�ضافة �إىل الألياف الغذائية كالأنيولني.
وع��ادة م��ا ت�ستخ��دم بكتريي��ا الن�ش��اط احلي��وي يف الأغرا���ض التطبيقي��ة التالية:
ا�س���تخدامها يف منتجات الألبان املتخمرة  ،بع�ض �أنواع الآي�س كرمي ،ا�س���تخدامها يف �إطالة
فرتة حفظ اجلمربي بعد نزع ق�ش���وره حيث ي�ض���اف �إليه بكتريي���ا ( )Bifidobacteriaمع
�أمالح الأحما�ض الع�ضوية  ،وفى منتجات اللحوم املتخمرة.
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تعترب البكترييو�سينات م�ضادات حيوية يف �صورة بروتينات بكتريية خمتلفة الوزن اجلزيئي
تنتجها بع�ض �سالالت بكترييا حام�ض الالكتيك ،وهى عبارة عن بروتينات ن�شطة تظهر ت�أثرياً
تثبيطياً ( )Bacterostaticم�ض���اداً للميكروبات وبع�ض���ها له ت�أثري قاتل ()Bactericidal
وخا�ص���ة للأنواع القريبة منها من نف�س النوع ،وكذلك �ض���د بع�ض الأنواع املوجبة ل�صبغة
جرام من البكترييا املر�ضية وامل�سببة للف�ساد الغذائي مثل (Listeria monocytogenes,
 )Clostridium botulinum and Bacillus cereusوعلى ذلك ف�إنه ميكن ا�ستخدام
البكترييو�سينات �أو ال�سالالت املنتجة لها كعوائق متخ�ص�صة ( )Specific hurdleملنع منو
هذه امليكروبات يف الأغذية .
ومنذ التعرف على الن�ش���اط املثبط ميكروبياً لل�ساللة البكتريية (Lactococcus lactis
 ،)subsp Lactisوالتي عرف العامل املثبط املنتج منها فيما بعد با�سم الني�سني ،فقد حظيت
بكترييا حم�ض الالكتيك باهتمام متزايد كبكترييا منتجة للبكرتيو�سينات.
و�أ�صبح ي�ستخدم يف حفظ الأغذية كثري من هذه البكترييو�سينات حيث �إنها تف�ضل كثرياً
ع���ن طرق احلفظ الأخ���رى وتعرف طريقة احلفظ بهذه امل�ض���ادات احليوية بطريقة احلفظ غري
احلراري���ة �أو احلفظ باملواد احلافظة احليوية ،ويعترب هذا احلفظ احليوي �آمناً �ص���حياً ،حيث �أن
ُكون �أي مواد �ضارة
ا�ستخدام بكترييا حام�ض الالكتيك يكون دائماً �آمناً لأنها غري ممر�ضة �أو ال ت ِّ
كما �أن لهذه البكترييا ت�أثري عالجي ولهذا �أطلق على بع�ض �أنواعها �أ�س���م (.)Probiotics
هذا بالإ�ض���افة �إىل �أن البكترييو�سينات مكونة من الربوتينات التي يه�ضمها الإن�سان ،كما �أنها
تنتج مواد �أخرى غري بروتينية كالأحما�ض الع�ض���وية وفوق �أك�س���يد الهيدروجني والتي لها
قوة تثبيط عالية على امليكروبات ال�ض���ارة ،وقد قام العلماء ب�إجراء هند�سة وراثية لها لزيادة
ت�أثريها الفعال واملثبط حيث �أمكنهم �إنتاج �س�ل�االت ذات ت�أثري مثبط عالياً والتي يطلق عليها
(.)Multi bacteriocino - genetic strains
والطبيعي �أن البكترييو�سينات التي تنتجها بكترييا حام�ض الالكتيك تكون �أيوناتها موجبة
ال�شحنة وجزيئاتها غري حمبة للماء �أو حمبة لكال النوعني ترتكب من بقايا ( )60-20حم�ض
�أميني.
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وعام ًة تق�س���م البكترييو�س���ينات املنتجة من بكترييا موجبه ل�ص���بغة جرام �إىل ثالثة �أنواع
هي:
� ً
أوال :الن��وع الأول ( : ) Class Iيحت���وي على البكترييا امل�س���ماة بالالنتيبوتك (From
 ، )Lanthionine – Cantaining antibioticوتكون بيبتيالث �ص���غرية (�أقل من 5
كيل���و دالتون) حمتوية على �أحما����ض �أمينية نادرة النثيون�ي�ن (� ، )Lanألفاميثيل النثيونني
( ، )Melanدي هيدروالينني ودي هيدروبيوتريين.
ويق�س���م هذا النوع على �أ�سا�س الرتكيب الكيميائي و�أن�ش���طته امل�ضادة للميكروبات �إىل
(. )Type A and B
حي���ث �إن نوع ( )Aالنتيبيوتك يكون عبارة عن بيبتيدات ممتدة بغطاء موجب ال�ش���حنة
حيث ينجز �أن�ش���طته م���ن خالل تكوين فتحات يف �أغ�ش���ية البكترييا وم���ن �أمثلة هذا النوع
ني�سني ( )Nisinوالكتو�سني �إ�س ( )Lactocin Sالذي تنتجه بكترييا (Lactobacillus
 )Sakeوايبيدرمني وتنتجه (Staphylococcus epidermidis and streptoccous
 )mutansوجاليدرم�ي�ن وتنتج���ه ( )Staph. Epidermidisوالكتي�س�ي�ن  481وتنتجه
( ،)L. lactisبينم���ا الن���وع ( )Bعبارة عن بيبتيدات �أ�ص���غر وكروية والتي تكون �س���البة
ال تُغط���ى ب�ش���حنة وتكون �أن�ش���طتها �ض���د امليكروبات مرتبط���ة بتثبيط �أنزمي���ات معينة ،ومن
�أمثل���ة الن���وع ( )Bمري�سا�س���يدين وتنتج���ه ( ، )Bacillus subspeciesو�سينامي�س�ي�ن
وتنتج���ه( )Streptomyces Cinnamoneusو�أنكوفين�ي�ن وديورامي�س�ي�ن وتنتجه���م
( )streptomyces and streptoverticillium speciesو�أكتاجاردي���ن وتنتج���ه
(.)Actinoplanes liguriae
ثاني ًا  :النوع الثاين ( : )Class IIتعترب �أكرب جمموعة حيث حتتوى على بيبتيدات غري
معدلة �ص���غرية (�أقل من  10كيلو دالتون) تتحمل احلرارة وال حتتوى على النثيونني وميكن
تق�سيمها �إىل ثالث جمموعات وهي كما يلي :
 :Class IIa1 .1وت�ش���تمل عل���ى بيبتي���دات �ش���بية بيديو�س�ي�ن حي���ث متتل���ك (N-
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terminal Consensus seq- uense – Try – Gly – Asn – Gly – Val
 )– Xaa – Cysوجتذب هذه املجموعة الكثري من االنتباه لأن لها ن�ش���اطاً م�ض���اداً
مليك���روب اللي�س���ترييا ،بع�ض �أمثلته���ا ( )Pediocin PA-1/AcHو�ساكا�س�ي�ن
( )A ، Pوليوكو�س�ي�ن ( )A- UAL 187وانتريو�س�ي�ن ( )Aوديفر�سني ()V41

والكتوكوك�س�سني .

 :Class IIb2 .2وحتتوى على بكترييو�س���ينات حتتاج �إىل اثنني من بيبتيدات خمتلفة
لن�شاطها ومن �أمثلتها الكتوكو�سني ( Gو  )Mوالكتا�سني ( )Fوبالنتاري�سني ( Aو
 Sو EFو.)JK
 :Class IIc3 .3وحتت���وى عل���ى باقي بيبتي���دات النوع الثاين ( )Class IIمت�ض���منة
( )Sec- dependent Secreted Bacteriocinsوم���ن �أمثل���ة هذه املجموعة
�أ�سيدو�س�ي�ن ( )Bكارن���و بكترييو�س�ي�ن ( )Aوديفرجي�س�ي�ن ( )Aوانتريو�س�ي�ن
(.)P،B
ثالث ًا :النوع الثالث ( :)Class IIIهذا النوع من البكترييو�سينات عبارة عن بروتينات
ال تتحم���ل احلرارة وكب�ي�رة �أي �أكرب من ( 30كيلو دالتون) وم���ن �أمثلته (Helveticins J
.)and V-1829
واجلدير بالذكر �أنه يوجد نوع رابع ويتكون من بكترييو�س���ينات معقده حتتاج لن�ش���اطها
�أجزاء من الدهون والكربوهيدرات ومع ذلك ف�إن البكترييو�س���ينات يف هذه املجموعة مل
حتدد خ�صائ�ص���ها بال�ضبط على م�ستوى الكيمياء احليوية ،حيث �إن تعريف هذه املجموعة ما
زال يحتاج �إىل معلومات �إ�ضافية .
وعلى الرغم من وجود عدد كبري من البكترييو�سينات قد مت تعريفها ودرا�سة خ�صائ�صها
والت�أك���د من فعاليتها كمواد حافظة �إال �أن ا�س���تخدامها يف تطبيق���ات عملية مازال حمدوداً
ويقت�صر اال�ستخدام على نوعني من البكترييو�سينات هي (. )Nisin ، Pediocin
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ويرجع عدم اال�ستغالل العملي لباقي البكترييو�سينات �إىل بع�ض العوامل مثل :
•معظم هذه البكترييو�سينات لها جمال ت�أثري تثبيطي �ضيق.
•بع�ضها ينتج بكميات قليلة جداً.
•درجة ثباتها يف الأنظمة الغذائية منخف�ضة.
•اجلدل حول م�شروعية ا�ستخدامها من قبل اجلهات الرقابية .
ويف�ض���ل ا�س���تخدام هذه البكترييو�س���ينات عن ا�ستخدام امل�ض���ادات احليوية يف حفظ
الأغذي���ة حيث �إن الأخرية تفقد عادة تدريجياً قدرتها على الت�أثري على امليكروبات ال�ض���ارة
كما �أن هذه البكترييو�س���ينات والتي تقدم يف �ص���ورة دقيق بروتين���ي ()protein flour
�أ�صبحت مف�ضلة يف عالج بع�ض الأمرا�ض عن ا�ستخدام امل�ضادات احليوية املعروفة.
هذا بالإ�ضافة �إىل �أن هذه البكترييو�سينات قد ت�ستخدم لتكملة طرق احلفظ الأخرى كما
يف حالة ني�س�ي�ن ( )Nisinالذي ي�ضاف �إىل اجلنب املطبوخ لتثبيط منو اجلراثيم التي مل يتم
التخل�ص منها �أثناء عملية ب�س�ت�رة احلليب ،كما قد ي�ض���اف ني�سني �إىل الأغذية املعلبة لنف�س
ال�سبب ،وقد ت�ض���اف البكترييو�سينات �إىل عجينة �إنتاج الأغ�شية ال�صاحلة للأكل (Edible
 )filmsامل�س���تخدمة يف تغليف بع�ض �أنواع اجلنب حيث ت�ص���نع هذه الأغلفة مبادة من دقيق
فول ال�صويا �أو جلوتني القمح.
�إال �أن ا�س���تخدام �س�ل�االت البكترييا املنتجة للبكترييو�س���ينات كمزارع وقائية قد يف�ضل
على �إ�ستخدام البكترييو�سينات للأ�سباب التالية:
1 .1خوا�صها العالجية .
2 .2ت�أثريها احلافظ.
3 .3قدرتها على املناف�سة للميكروبات غري املرغوب فيها.
4 .4خف����ض تكلفة ع���زل وت�ص���نيف البكترييو�س�ي�ن حي���ث يتم عزل���ه بوا�س���طة عملية
(.)dialysis
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وحدة ن�شاط البكترييو�سني:
تعرف با�س���م وحدة البكترييو�س�ي�ن حيث �إنها عبارة عن مقل���وب التخفيف الذي يظهر
( )% 50تثبيطاً للنمو يف البيئة ال�س���ائلة للميكروب مقارنة مع عينة الكنرتول التي ال حتتوى
على البكترييو�سني بطريقة العكارة� .أو كمقلوب التخفيف الذي ينتج عنه منطقة رائقة خالية
من النمو بطريقة االنت�شار على �أطباق الأجار امل�صبوبة وذلك حتت نف�س الظروف.

ميكانيكية ت�أثري البكترييو�سينات كم�ضادات ميكروبية:
وج���د �أن الفعل التثبيطي للبكترييو�س���ينات يتم من خالل ادم�ص���ا�ص البكترييو�س���ينات
عل���ى م�س���تقبالت معينة على اجل���دار اخللوي للبكترييا وخا�ص���ة املوجبة ل�ص���بغة جرام مما
ينتج عنه موت اخللية �أو تثبيطها ،وبذلك يعترب الغ�ش���اء ال�س���يتوبالزمى هو امل�ستهدف لفعل
البكترييو�س���ينات التي ت�س���بب تغرياً يف طبيعة نفاذية الغ�شاء ال�سيتوبالزمى ت�سبب خل ًال يف
خا�ص���ية االنتق���ال للمغذيات عرب الغ�ش���اء بعمل ثقوب يف اجلدار اخلل���وي ،و�إتالف القوة
الدافعة للربوتونات ،وتثبيط عمليات �إنتاج الطاقة والتخليق احليوي للمركبات اخللوية مثل
الربوتينات والأحما�ض النووية.
وميكن �أن ن�س���اعد يف زيادة كفاءة البكترييو�س���ينات مع البكرتيا ال�س���البة ل�صبغة جرام
من خالل �إ�ضافة عوامل م�س���اعدة خملبية مع البكترييو�سينات مثل (Ethylendiamine
" )Tetraacetic acid "EDTAالتي ت�س���اعد يف �إحداث ت�أثري م�شابه كما يف حالة الت�أثري
على البكترييا املوجبة ل�صبغة جرام.
وفيما يلي تناول بع�ض الأمثلة لأهم هذه البكترييو�سينات :

� ً
أوال :ني�سني «»Nisin

تعترب من �أوائل الدرا�س���ات اخلا�ص���ة ب�إنتاج املواد املثبطة للنمو والتي تنتمي �إىل النواجت
النهائية للتمثيل احليوي لبكترييا حام�ض الالكتيك ( )LABوالتي وجد من خاللها �أن بع�ض
�س�ل�االت ( )Streptococcus lactisوالت���ي تعرف حالياً ب���ـ (Lactococcus lactis
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 )subsp Lactisتُكون �أثناء منوها بع�ض منتجات التمثيل احليوي كمواد مثبطة ن�ش���طة �ضد
بكرتي���ا ( )Lactobacillus bulgaricusوقد عرفت هذه املواد بعد ذلك ب�أنها عبارة عن
بوىل بيبتيدات هي ني�س�ي�ن .ولقد اقرتح �أي�ض���اً يف ذلك الوقت ا�ستخدام مثل هذه البويل
بيبتيدات الثابتة �ض���د ت�أثري �إنزمي البب�سني يف �صناعة اجلنب .وبعد ذلك بد�أ الإنتاج ال�صناعي
للني�سني يف اخلم�سينات ومنذ ذلك الوقت ا�ستخدم هذا املركب  ،و�إن كان على نطاق �ضيق
يف البداية يف حفظ اجلنب املطبوخ.
وحيث �إن ني�سني يتميز مبا يلي :
1 .1ن�شاطه كم�ضاد للميكروبات وا�سع املجال.
2 .2تاريخه الطويل وا�ستخدامه كمادة حافظة للأغذية بنجاح .
�3 .3آمن بدرجة ممتازة .
�4 .4أطلق عليه لقب م�ضاف غذائي طبيعي .
لذا فقد �أنتجت ال�ص���ورة التجارية من ني�س�ي�ن لأول مرة يف �ص���ورة م�ستح�ضر جتارى
ي�س���مى ني�س���ابلني (® )Nisaplinوهو ني�س�ي�ن ( )Aحي���ث يتكون م���ن بروتينات مدنرتة
والكتوز وكلوريد �صوديوم مع ني�سني نقي ن�سبته (. )%2.5
وقد متت املوافقة على ا�ستخدام ني�سني يف الأغذية عام (1969م) من قبل احتاد جلنة منظمة
الأغذية والزراعة ومنظمة ال�صحة العاملية على م�ضافات الأغذية (.)FAO/WHO

تركيب وخ�صائ�ص ني�سني :
بكترييو�س�ي�ن « ني�سني « عبارة عن بوىل بيبتيد ينتمى �إىل جمموعة البكترييو�سينات
املعروفة با�سم ( )Lantibioticsحيث يتكون من ( )34حام�ض �أمينى له خوا�ص �أمفوتريية
ب�س���بب وجود جمموعتي كربوك�س���يل و�أمني على الطرفني  ،وبه خم�س روابط ثيو�إ�س���تريية
تُك���ون حلقات داخ���ل املركب وهو ثابت حراري���اً حيث يتحمل درجات ح���رارة التعقيم ،
والوزن اجلزيئى له حوايل ( 3510دالتون) ،وهناك نوعان من ني�سني هما ()Z,A
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وني�س�ي�ن ثابت جداً كب���ودرة لو خزن يف درجة حرارة ال تزيد ع���ن (°25م) بعيداً عن
�ض���وء ال�شم�س املبا�ش���ر يف عبوة حمكمة الغلق ال ت�س���مح بدخول الرطوبة .كما �أن ك ًال من
ذوبان وثبات ني�س�ي�ن يف املحلول تت�أثر بدرجة احلمو�ض���ة ،حيث �إن درج���ة احلرارة املثلى
للثبات حتدث عند درجة حمو�ضة (� 3إىل . )3.5
واجلدير بالذكر �أنه يف الأغذية منخف�ضة احلمو�ضة عند (� 6.1إىل  )pH 6.9الت�سخني
(121م) يك�س���ر (� %25إىل  )%50من ني�س�ي�ن امل�ضاف،
ملدة ثالث دقائق عند درجة حرارة
ْ
بدرجة مماثلة للتك�س�ي�ر مت ت�س���جيله للأغذية عالية احلمو�ض���ة عند درجة حمو�ضة (� 3.3إىل
.)4.5
وتزي���د درجة ذوبان ني�س�ي�ن يف املحاليل كلما انخف�ض���ت درجة احلمو�ض���ة فعند درجة
حمو�ض���ة ( )2.2يذوب تقريب���اً ( 56ملجم/مل) حيث تق���ل �إىل ( 1.5ملجم/مل) عند
درجة حمو�ض���ة ( )6و�إىل ( 0.25ملجم/مل) عند درجة حمو�ضة ( .)8.5كما �أن ذوبانه
يف الأغذية لي�س مب�ش���كلة �أبداً لأن م�ستوى ني�س�ي�ن دائماً منخف�ض جداً ،حيث �إن م�ستويات
ا�ستخدامه يف الأغذية نادراً ما تزيد على « 0.025ملجم/مل» (�أي ما يكافئ  1000ملجم/
كيلو جرام ني�سابني) .
وللني�سني ح�سا�س���ية خا�صة �ض���د الإنزميات املحللة للربوتني مثل الرتيب�سني ،البنكرياتني
�إنزميات اللعاب و�إفرازات اجلهاز اله�ض���مي ولكن لي�س للمنفحة التي ت�س���تخدم يف �صناعة
اجلنب.
يفقد ني�س�ي�ن ن�ش���اطه بدرجة �أقل يف الأغذي���ة التي حتتوى على مكون���ات غليظة القوام
مقارن ًة بالأغذية ال�سائلة ،ويرجع ذلك لأن مكونات الأغذية الغليظة �أو املعقدة تقوم بحمايته
ني�سني �أثناء املعاملة احلرارية.
والني�س�ي�ن لي�س له طعم ذو �أهمية وال ي�ضفي على الأغذية امل�ستخدم فيها �أي طعم �سلبي
ففي حماوالت مثلث الطعم التي �أجراها �أحد الباحثني مل يكت�شف املتطوعون « 200ملجم/
لرت ني�سابني» يف املياه املعدنية (يكافئ  5ميكرو جرام ني�سني نقي/جرام).
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الفعل احليوي ون�شاطه كم�ضاد ميكروبي:
يعترب جمال ت�أثري ني�س�ي�ن حمدود فهي ت�ؤثر فقط على البكترييا املوجبة ل�صبغة جرام مثل
عديد من البكترييا ال�سبحية والع�صويات والكول�سرتيديا وبع�ض الأحياء الدقيقة غري الهوائية
املتجرثم���ة ،وال يثبط ني�س�ي�ن اخلمائر �أو الفطريات .وميكن �أن نزيد من كفاءة ني�س�ي�ن �ض���د
البكرتيا ال�س���البة ل�صبغة جرام من خالل �إ�ضافة عوامل م�ساعدة خملبية مع البكترييو�سينات
مثل )» (Ethylen diamine tetra acetic acid «EDTAالتي ت�ساعد يف �إحداث ت�أثري
م�شابه كما يف حالة الت�أثري على البكترييا املوجبة ل�صبغة جرام.
وعرفت وحدة قيا�س ن�ش���اط ني�سني �أو ًال كوحدة ريدجن ( )Reading unitوهي �أدنى
كمية للني�س�ي�ن يتم االحتياج لها لتثبيط منو خلية واحدة من «�إ�سرتبتوكوك�س �أجالكتي» يف
مل واحد بيئة �سائلة (�شربة) .كما �أن التح�ضري املرجعي للني�سني دولياً �أُن�شئ م�ؤخراً بوا�سطة
جلنة منظمة ال�ص���حة العاملية يف التقيي�س البيولوجي حيث عرف ن�شاط ني�سني يف الوحدات
الدولي���ة ،يكافئ  1ميكرو جرام لهذا التح�ض�ي�ر .والتعريف احلايل «وحدة دولية» لها نف�س
القيمة كوحدة ريدجن )(International (Reading) Units (IU/ML.IU/g

ميكانيكية الت�أثري كم�ضاد ميكروبي:

ترتكز فاعلية ني�سني �ضد �أغ�شية ال�سيتوبالزم حيث يهاجم الني�سني بقوة الفو�سفوليبيدات
املوجودة يف الغ�ش���اء ال�سيتوبالزمى حيث ترتبط ال�ش���حنات الكاتيونية املوجبة يف جزيء
ني�س�ي�ن بروابط �إلكرتو�س���تاتيكية مع �أنيونات الفو�سفوليبيدات يف الأغ�ش���ية ال�سيتوبالزمية
وتُ َك ِّون ثقوباً و�ض���رراً يف نفاذية الأغ�ش���ية ثم تتحطم هذه الأغ�ش���ية .ولذلك يعترب الهدف
الذي ي�صيبه ني�سني هو الغ�شاء ال�سيتوبالزمي املو�صل للطاقة يف اخلاليا احل�سا�سة ،وبالتايل ال
ت�ستطيع احل�صول على الطاقة الالزمة لتكوين اجلزيئات الكبرية مثل الربوتينات والأحما�ض
الأمينية وبالتايل متوت ب�سرعة .

على نوع البكترييا امل�س���تهدف ومدة املعاجلة احلرارية .وهناك دالئل على �أن الت�أثري امل�ساعد
للني�س�ي�ن يبد�أ بعد انتهاء املعامل���ة احلرارية حيث ال يثبط من �إنبات �أو ن�ش���اط اجلراثيم التي
حتمل���ت املعاملة احلراري���ة والتي قد تبد�أ يف الإنبات عند التخزي���ن ولكن مينع الإنتفاخ بعد
الإنبات وبالتايل النمو اخلارجي للجراثيم .وهذا يعني �أن ني�س�ي�ن ال يهاجم اجلراثيم مبا�شر ًة
كما �أن فاعليته ال تبد�أ خالل املعاملة احلرارية ولكن بعدها.
واجلدير بالذكر �أنه يوجد مركبات متفق على �أنها تتعاون مع ني�سني وهي الزيوت العطرية
(كارفاك���رول ،ثيم���ول وكارفون) والأحما�ض الع�ض���وية وبكترييو�س���نيات وم�س���تخل�ص
الث���وم ولي�س���وزمي و – (Nonionic – Lactoperoxidase – Chelating agents

Amphoteric Surfactants and emulsifiers such as monoglycerides
(Particularly Monolaurin) and Sucrose Fatty acid esters).

تطبيقات ني�سني يف الأغذية :
ي�س���تخدم ني�سني �س���واء يف ال�ص���ورة النقية �أو التجارية يف مدى وا�س���ع من الأغذية
ال�ص���لبة وال�سائلة وخا�ص���ة الأغذية التي يتم تخزينها على درجة حرارة الغرفة �أو بالتربيد ،
حيث ي�ستخدم يف العديد من منتجات الألبان والأغذية املعلبة ومنتجات اللحوم  .ويعتمد
م�س���توى الإ�ض���افة على (نوع الغذاء  ،ن���وع املعاملة احلرارية  ،م�س���توى الـ  ، pHظروف
تخزين املنتج ،طبيعة احلمل امليكروبي املوجود  ،فرتة ال�صالحية امل�ستهدفة).

كما مت الت�أكد من ت�أثريه بعد خروج اخللية من احلالة اجلرثومية �أو املتحو�صلة بعد املعامالت
احلرارية؛ ولذا ف�إن ني�س�ي�ن يعترب �أكرث فاعلية �ض���د اجلراثيم عنه �ض���د اخلاليا اخل�ضرية  ،ولو
�أن ني�س�ي�ن ال يعترب قات ًال للجراثيم بالرغم من �أن ت�أثريات قاتلة للجراثيم قد �س���جلت معتمدة
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ويو�ض���ح اجلدول التايل تطبيقات ني�سني �أو ني�س���ابلني بالرتكيزات املو�صى بها مع بع�ض
الأغذية :
الغذاء

ني�سني
)(vg/g

600 – 100
50- 10

Bacillus
)(B.sporothermodurons

حلويات الألبان املب�سرتة
واملربدة

5 – 1.88

200 – 75

Bacillus and Clostridium

بي�ض �سائل

5 – 1.25

200 – 5

6.25 – 2.5

Bacillus
)(B. cereus

250 - 100

احلليب ومنتجاته

احل�ساء املب�سرتة
ع�صائر الفاكهة (املب�سرتة
واملخزنة يف درجة حرارة 1.5 – 0.75
الغرفة)
الأغذية املعلبة

5 – 2.5

مرق التوابل الذي ي�ضاف
�إىل الطعام (Dressing
)sauces and
منتجات اللحوم مثل
ال�سجق والفرانكفورتر
الكعك ()Crumpets
جنب ريكوتا
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امليكروب امل�ستهدف
Bacillus and Clostridium

جنب مطبوخ

15 – 2.5
– 0.25
1.25

ني�سابلني
(mg/kg
), mg/l

60 – 30
200 – 100

Bacillus
Alicyclobacillus
acidoterrestris

B.stearothermophilus
Cl.thermosaccharolyticum
Cl.botulinum

5 – 1.25

200 – 50

Lactic acid bacteria,
Bacillus and Clostridium

10 – 5

400 – 200

Lactic acid bacteria
Br.thermosphacta
L.monocytogenes

250 - 150

B. cereus

200 - 100

L. monocytogenes

- 3.75
6.25
5 -2.5

 -1التطبيقات يف منتجات الألبان
� ً
أوال  :الأجبان املطبوخة املب�سرتة
�أول ا�ستخدام للني�سني كمادة حافظة للأغذية عندما ُ�صنعت جنب من النوع ال�سوي�سري
مبزرعة بادئة منتجة للني�سني والتي منعت بفاعلية االنتفاخ الذي ي�سببه ميكروباً « كلو�سرتيدمي
بيوتريك���م وكلو�س�ت�ريدمي تريوبيوتريكم « وبالتايل ا�س���تخدم بتقنية م�ش���ابهة حلفظ الأجبان
املطبوخ���ة .وقد حفزت النتائج الواعدة لت�ص���نيع ني�س�ي�ن وبالتايل تطوير حت�ض�ي�ره بدرجة
مادة حافظ���ة غذائية حيث اعتمد من قب���ل هيئة الدواء والغ���ذاء الأمريكية عام (1988م)
ال�ستخدامه يف الأجبان املطبوخة املب�سرتة القابلة للدهن .
وحي���ث �إن البيئة الالهوائية والرطوبة العالية التي تراوح بني ( )%44يف قوالب الأجبان
�إىل ( )%65-60يف الأجبان القابلة للدهن وال�ص���و�ص �أو ال�سائلة التي يغم�س فيها ودرجة
احلمو�ض���ة التي تراوح ما بني (� 5.4إىل  )6.0املوجودة دائماً يف اجلبنة املطبوخة ،كل هذه
العوامل جتعل الو�س���ط مالئماً لنمو �أنواع «كلو�س�ت�ريديا» خا�ص��� ًة «كلو�س�ت�ريدمي بيوتريكم
وكلو�سرتيدمي تريوبيوتريكم وكلو�سرتيدمي �سبوروجين�س».
و�أي�ض���ا ميكن �أن ت�سبب �أنواع با�س���يل�س التي تنمو يف ظروف الهوائية اختيارية م�شاكل.
فقد لوحظ �أن الف�س���اد ي�س���تدل عليه من االنتفاخ والروائح الكريهة وال�س���يولة التي حتدث
للمنتجات.
واجلدي���ر بالذكر �أن مدى تواجد ميكروب « كلو�س�ت�ريدمي بتيوليم » يك���ون نادراً ولكنه
ممكن خا�ص��� ًة عند ا�ستخدام درجات حرارة غري منا�س���بة؛ حيث وجد �أنه يتم االحتياج �إىل
�إ�ضافة م�ستويات عالية من ني�سني عندما تكون الرطوبة مرتفعة وانخفا�ض كلوريد ال�صوديوم
والفو�سفات.
كم���ا �أن احلمل احلي���وي للجراثيم امللوثة ومدة ودرجة احلرارة بجانب فرتة ال�ص�ل�احية
�أي�ضا يجب و�ضعها يف االعتبار عند ح�ساب امل�ستويات التي يتم �إ�ضافتها .
و�أظهر ني�س�ي�ن عند �إ�ض���افته برتكيزات م���ن (� 2.5إىل  6.24ميكروج���رام) لكل جرام
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ت�أثريات ممتازة جداً يف منع منو �أنواع كلو�س�ت�ريديا التي مت تطعيم الأجبان املطبوخة والقابلة
للدهن بها وحت�ضينها عند درجة حرارة (°37م) و�أي�ضا �إ�ضافة ني�سني برتكيزات (� 4إىل 5.1
ميكروجرام لكل جرام) �أدى �إىل تقليل ميكروفلورا الف�س���اد يف الأجبان املطبوخة امل�صنعة
بدمج بدائل مماثلة للدهون �أكرث من �أربعة �أ�شهر تخزين يف درجة حرارة (°5م).
ويف ت�صنيع الأجبان املطبوخة ي�ضاف ني�سني دائماً �إىل الأجبان امل�سخنة يف نف�س الوقت
ك�أمالح االن�ص���هار .ال يتم خلط ني�سني مع الأحما�ض امل�صححة لأمالح اال�ستحالب والتي
تكون عند درجة حمو�ضة �أكرث من (.)9

ثاني ًا :الأجبان الطبيعية
ظهرت م�ش���كلة كبرية با�س���تخدام ني�س�ي�ن يف الأجبان �أال وهي تثبيط املزارع البكتريية
البادئة امل�ستعملة يف عملية الإن�ضاج و�إنتاج خ�صائ�ص الأجبان وللتغلب على هذه امل�شكلة
مت العمل على تدريب املزارع البادئة على النمو يف وجود ني�س�ي�ن ،ومع ذلك وبالرغم من
حتقيق���ه فقد ثبت �أنه غري عملي .ولكن التطورات احلديثة يف تقنية اجلينات قد وجهت لهذه
التطبيقات حيث مت حت�ض�ي�ر الأجبان مب�س���تويات خمتلفة للني�س�ي�ن با�س���تخدام �أنواع منتجة
للني�سني وذات مناعة له يف ن�سب خمتلفة للبوادئ التي ت�ستخدم.
وقد �أظهر ني�س�ي�ن ت�أثرياً �ض���د ميكروب «ل�س���ترييا مونو�س���يتوجين�س» يف اجلبنة الطرية
امل�س���تخدم فيها الفطر على �أ�س���طحها للإن�ض���اج  .كما ي�ض���اف ني�س�ي�ن (� 0.625إىل 2.5
ميكروج���رام لكل مل) �إىل احلليب ال���ذي يعالج بحرارة خفيفة قبل �إ�ض���افة املزارع البادئة
املنتجة للني�سني .
ملحوظ��ة :الأجب��ان الطرية البي�ض��اء مثل ريكوت��ا وبانريولوي��ز وفري�سكو وكذلك
« »Fresh Hispanic-style cheesesال ي�ستخ��دم يف ت�صنيعه��ا م��زارع بادئ��ة،
ولذلك ميكن ا�ستخدام ني�سني يف �صناعة هذه الأجبان بدون �أية م�شاكل.
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ثالث ًا :احلليب املب�سرت ومنتجات الألبان الأخرى
االهتمام با�س���تخدام ني�س�ي�ن يف هذه املنتجات ي�أتي من الأقط���ار ذات الأجواء الدافئة
والتي من املمكن �أن ت�ؤدي �إىل عدم كفاءة �أجهزة التربيد �أو و�سائل النقل املربدة .
وقد ثبت �أن احلليب املب�س�ت�ر ب�إح���دى الطريقتني (° 72م ملدة  15ثاني���ة �أو °115م ملدة
ثانيتني) زادت فرتة ال�صالحية زيادة كبرية عند درجة حرارة (°10م) ويرجع ذلك لإ�ضافة
( 1ميكروجرام ني�سني لكل مل) .
واجلراثي���م ( )Sporesاملحبة للحرارة واملقاومة له���ا يحتمل �أن تبقى يف احلليب املعقم
جتارياً ،هذه اجلراثيم ح�سا�س���ة للني�س�ي�ن حيث �أظهرت �أحد الأبحاث زيادة فرتة �ص�ل�احية
احلليب البقري املعقم �إىل  60يوماً باملقارنة �إىل � 7-3أيام بدون ا�ستخدام ني�سني.
كما �أن احلليب ذو نكهة مثل احلليب بال�ش���يكوالته يحتوى على �أعداد هائلة من اجلراثيم
والتي ت�أتي من املنكهات ،يف حماولة على م�س���توى كبري ثبت �أن �إ�ض���افة ني�س�ي�ن برتكز (1
ميكروجرام لكل مل) منع ف�س���اد احلليب بال�ش���يكوالته ملدة ثالثة �أ�سابيع عند درجة حرارة
(° 55م) و�ستة �أ�شهر يف درجة حرارة الغرفة .
كما ميكن ا�س���تخدام ني�س�ي�ن يف حفظ حلويات الألبان املب�سرتة التي ال تعقم؛ لأنه يتلف
باحلرارة .وقد مت مد فرتة �ص�ل�احية البودنغ كرمي كراميل من �أقل من �س���تة �أيام �إىل �أكرث من
خم�سة وثالثني يوماً عند درجة حرارة (°12م) ب�إ�ضافة ني�سني (� 1.25إىل  3.75ميكروجرام
لكل جرام)  .و�أي�ض���ا ا�ستخدام ني�سني يف مد فرتة �ص�ل�احية كفري (حلوى ت�صنع يف الهند
حيث يتم احل�صول عليها من احلليب وال�سكر والأرز) من � 3-2أيام عند درجة حرارة (37
°م) برتكيز ( 5ميكروجرام لكل جرام) �إىل � 10-8أيام.
كما �أظهر ني�س�ي�ن عند �إ�ض���افته برتكيز ( 14مليجراماً لكل جرام) اختزال عدد ميكروب
« ل�س���ترييا مونو�س���يتوجن�س » يف الآي�س الكرمي �أثناء الت�صنيع وتخزينه بالتجميد (°18-م)
ملدة ثالثة �أ�شهر.
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وعلى الرغم من امل�ش���اكل امل�صاحبة ال�ستخدام ني�سني يف الزبادي (تثبيط بكترييا البادئ
وبالتايل ت�أخري التخمر) ف�إن العديد من الدرا�سات �سجلت نتائج جيدة ،ويو�صى با�ستخدام
ني�س�ي�ن برتكيز (� 0.625إىل  1.25ميكروجرام لكل جرام) .وهذا ي�ؤدي �إىل �إنتاج زبادي
مقبول بعد (� 5.5س���اعات) وذو خ�صائ�ص ح�س���ية وجيوكيميائية جيدة وفرتة �صالحية 19
يوماً يف درجة حرارة (°10م) �أو  33يوماً عند درجة حرارة (°6م).
واجلدير بالذكر �أنه ميكن حتقيق منع زيادة احلمو�ضة ( )Overacidityبخلط ني�سني يف
الزبادي بالتحريك حركة �ضئيلة عندما يكتمل التخمري املطلوب.
كما ي�ستخدم ني�سني يف منتجات الألبان املتخمره الأخرى مثل (نونو « »Nonoم�شروب
يتم �إنتاجه يف نيجرييا) حيث مت مد فرتة �صالحيته عند حفظه يف درجات حرارة (°25م و
°8م) و�إ�ضافة ني�سابلني بعد التخمر .

 -2الأغذية املعلبة
يتم معاملة الأغذية املعلبة منخف�ض���ة احلمو�ض���ة « درجة احلمو�ضة �أكرث من 5و « 4ب�أدنى
حد للمعاجلة احلرارية للت�أكد من الق�ض���اء على ميكروب « كلو�سرتيدمي بتيولينم « حتى عند
املعاجلة بحرارة مرتفعة ف����إن اجلراثيم املقاومة للحرارة للبكترييا املحبة للحرارة (با�س���يل�س
ا�س���تريوثرموفيل�س �أو كلو�سرتيدمي ثرمو�س���كاروليتيكم) ميكنها البقاء  ،يف هذه احلالة ميكن
ا�ستخدام ني�سني للتحكم يف هذا الف�ساد الذي ت�سببه هذه امليكروبات والذي يحدث خا�ص ًة
عندما تخزن املعلبات يف درجة حرارة عالية للغرفة لفرتات طويلة.
كما ميكن �أي�ض���اً ا�س���تخدام ني�س�ي�ن لتقليل املعاجل���ة احلرارية الختزال الطاقة امل�س���تهلكة
وحت�سني القيمة الغذائية وتركيب ومظهر الأغذية .
وال ي�س���تطيع ميكروب «كلو�سرتيدمي بتيولينم» النمو يف الأغذية عالية احلمو�ضة «درجة
حمو�ض���ة �أقل من  »4.5ولذلك ميكن جتهيزها عند م�س���تويات �أقل من �أدنى معاجلة حرارية
«� »Fo=3أي �أقل من .3
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كما ميكن �أن يحدث ف�س���اد لهذه املنتج���ات نتيجة لنمو البكترييا املكون���ة جلراثيم تقاوم
احلمو�ض���ة مث���ل « CL.pasteurianumو  »B.maceransوميكن التحكم يف منو هذه
البكترييا ب�إ�ضافة ني�سني ،و�سجل هذا يف الأغذية عالية احلمو�ضة مثل الطماطم املعلبة وع�صري
الطماطم.
وجلميع هذه التطبيقات ال�س���ابقة ميكن �إ�ضافة ني�سني كمحلول عن طريق دجمه مع حجم
�ص���غري من املحلول امللحي املعد للتعليب ومن ثم خلطه جيداً م���ع كمية املحلول الإجمالية
امل�ستخدمة يف عملية التعليب  .كما يتحكم ني�سني يف منع ف�ساد اخل�ضروات املعلبة (الهليون
«نبات من الف�صيلة الزنبقية» و�أنواع الفطر ال�صاحلة لال�ستهالك الآدمي «»Mushrooms
والبامية والبازالء والفلفل والبطاط�س).

 -3تطبيقات ني�سني يف اللحوم ومنتجاتها

حيث يتغري ت�أثري ني�سني معتمداً على طبيعة املنتج ونوع امليكروب امل�ستهدف.

� ً
أوال :اللحوم:

حقق ني�س�ي�ن ت�أثرياً قات ًال عند ا�س���تخدامه برتكيز  2.5ميكروجرام لكل مل على ميكروب
«ل�س���ترييا مونو�سيتوجين�س» املمر�ض يف ماء ال�سمط عند درجة حرارة (°52م) ملدة ثالث
دقائق ،ولكن ت�أثريه يقل كثرياً عندما ت�ستقر البكيرتيا على جلد الرومي.
و�صفت �إحدى الدرا�سات �أن املعاجلة املثلى با�ستخدام ني�سني « 100ميكروجرام لكل مل»
مع �أحد العوامل مثل (حام�ض ال�س���يرتيك و�إيدت���ا « )»EDTAبجانب توين Tween« 20
� »20ض���د ميكروب «�س���املونيال تايفميوريوم» ومد فرتة �ص�ل�احية حلوم �أفخاذ الدواجن
«. »chicken drumsticks
وقد �أدى اندماج ال�ضغط الهيدرو�ستاتيكي العايل « »350 Mpaو  100ميكروجرام
لكل جرام ني�سني و  %1جلكونوديلتاالكتون �إىل مد فرتة �صالحية حلوم الدواجن امل�ستخل�صة
ميكانيكياً �أثناء فرتة التخزين املربد  30يوماً.
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كم���ا �أظهر ني�س�ي�ن « 10و 20ميكروجرام لكل جرام» ت�أثرياً تثبطي���اً هاماً عند اندماجه مع
 %20كلوريد ال�صوديوم على منو ميكروب «ل�س���ترييا مونو�سيتوجين�س»الذي مت ا�ستنزاعه
على اللحوم اجلامو�سي املفروم اخلام مقارن ًة بالعينات التي مل يتم �إ�ضافة ني�سني لها.
و�أي�ض���اً بني ني�س�ي�ن « 10ميكروجرام ل���كل جرام» باندماجه م���ع  1000جزء يف املليون
حام�ض ال�سوربيك و %2.5عديد الفو�سفات ت�أثرياً فعا ًال يف ت�أخري الف�ساد.

ثاني ًا :منتجات اللحوم املطهوة.

ا�س���تهدفت الدرا�س���ات ال َّأولي���ة ال�س���تخدام ني�س�ي�ن يف منتجات اللح���وم املطهوة
الختزال م�س���تويات النيرتيت يف ه���ذه الأغذية ,حيث يجب �إ�ض���افة النيرتيت لنمو اللون
الأحمر الوردي ومنع منو«كلو�س�ت�ريدمي بتيولينم وكلو�س�ت�ريدمي برفرجنن����س» ولكن كانت
يعول عليه يف مد فرتة ال�ص�ل�احية .وقد اق�ت�رح �أن يكون ذلك
النتائ���ج عام ًة مت�ض���اربة وال ّ
نتيجة ترابط جزيئات اللحوم مع ني�س�ي�ن والتوزيع غري املتجان�س �إىل جانب رداءة ذوبانه،
�أو يرجع عدم فاعلية ني�سني يف اللحوم اخلام �إىل تفاعالت �إنزميية بجلوتاثيون ،وعند توزيع
ني�س�ي�ن يف الأغذية توزيعاً متجان�س���اً �أظهر نتائج طيبة يف منتجات الباتية وال�س���جق املطهوة
واململحة واملربدة.
ولقد ثبت ت�أثري للني�س�ي�ن على �أنواع الكتوبا�سيل�س مبا فيها «الكتوبا�سيل�س فرييدي�سن�س»
حيث مت التحكم يف الف�ساد الذي ت�سببه هذه البكترييا عند �إ�ضافة ني�سني برتكيز  5ميكروجرام
لكل جرام من �سجق الفرانكفورتر.
كما مت تثبي���ط جراثيم « »B.licheniformisب�إ�ض���افة  12.5ميكروجراماً ني�س�ي�ن لكل
ج���رام حلوم مرتدال مطهوة مل���دة � 10أيام عند تخزينها يف درجة حرارة (°20م) .و�أي�ض���اً
مت منع منو ميكروب «ل�س���ترييا مونو�س���يتوجين�س» املمر�ض يف باتية الكبد باندماج ني�سني مع
�سرتات ولي�سوزمي.
و�إ�ضافة ني�سني برتكيز  1ميكروجرام لكل مل من �صل�صة مرق حلم البقر «»beef gravy
�أظهر ت�أثرياً تثبيطياً على منو « �سيكوتروفيك با�سيل�س �سريي�س» ،كما �أخر �إنتاج ال�سموم املعوية
امل�سببة للإ�سهال بوا�سطة اخلاليا اخل�ضرية �أو اجلراثيم .
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 -4الأ�سماك واملحاريات
�أ�ص���بح تواجد ميكروب «ل�س���ترييا مونو�س���يتوجين�س» املمر�ض يف منتجات الأ�سماك
الطازجة �أو املحفوظة م�ش���كلة حقيقية ويف ازدياد وا�ض���ح وحيث �إن هذه املنتجات غالباً ال
تعامل حرارياً قبل التناول وبع�ضها يتم نقله يف درجات حرارة الغرفة.
فقد �أظهر اندماج جومن ثاين �أك�س���يد الكربون مع ني�س�ي�ن زيادة يف الت�أثري امل�ض���اد
مليكروب « ل�سترييا مونو�سيتوجين�س» املمر�ض يف �سمك ال�ساملون املدخن املربد.
وتعاونت الكتات ال�ص���وديوم ( )%60مع ني�س�ي�ن (� 100إىل  150ميكرو جرام لكل
جرام) يف تثبيط ميكروب « ل�سترييا مونو�سيتوجين�س» عندما مت حقنهم يف �سمك «rainbow
 »troutقبل التدخني على البارد� .أي�ضاً ي�شكل ميكروب «ل�سترييا مونو�سيتوجين�س» م�شكلة
يف املحاري���ات .واجلدير بالذكر �أنه دائماً يتم جتهيز الكركن���د «جراد البحر» املجمد املعلب
باحل���رارة ولكن ال تزيد املعاجلة عن °60م ملدة  5دقائ���ق و�إال يحدث انكما�ش للمنتج وهذا
يختزل عدد ميكروب «ل�س���ترييا مونو�س���يتوجين�س» عدد ( )2لوغاريتم فقط ما مل يُ�ض���ف
ني�سني �إىل املحلول امللحي برتكيز « 25ميكروجرام لكل مل» وهذا يحقق اختزا ًال من � 5إىل
 6لوغاريتم.

 -5ع�صائر الفاكهة
البكتريي���ا موجبة ل�ص���بغة ج���رام واملكونة للجراثي���م الداخلية واملقاومة للحمو�ض���ة
« »Alicyclobacillus acidoterrestrisت�س���بب ف�س���اد «»flat sour spoilage
للمنتجات منخف�ض���ة احلمو�ضة مثل ع�ص���ائر الفاكهة .فقد وجد �أن ك ًال من اخلاليا اخل�ضرية
واجلراثيم لهذه البكترييا املقاومة للحرارة ح�سا�سة جداً للني�سني ووجود ني�سني �أثناء الب�سرته
يقلل قيمة دي ( %40 )D – Valueتقريباً.
كما يوجد العديد من التطبيقات للني�س�ي�ن على الكثري من املنتجات مثل الكعك والبي�ض
ال�سائل املب�سرت ومنتجات ال�صويا واخل�ضروات ومنتجات البطاط�س املطهوة والبيتزا الطازجة
وغريها من املنتجات.
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وفيما يلي جدول رقم ( )1يبني الأنظمة الدولية لإ�ستخدام ني�سني:

املنطقة
اجلغرافية

جدول رقم ()1
الأنظمة الدولية ال�ستخدام ني�سني

36

كو�ستاريكا

املنطقة
اجلغرافية

الأغذية التي �أُجيز ا�ستخدام ني�سني فيها

�أعلى م�ستوى
ي�ضاف ()µg/g

�أبوظبي

الألبان طويلة العمر واملب�سرتة واملنكهة والأحيان املطبوخة
ومنتجات الألبان الأخرى والأغذية املعلبة.

اليوجد حدود

اجلزائر

اجلنب املطبوخ

2.5

الأرجنتني

اجلنب  ،اجلنب املطبوخ  requeijao ،وريكوتا

12.5

�أ�سرتاليا

الكعك غري املحلى واملحم�ص وي�ؤكل �ساخناً مع كثري من
الزبدة ،والكعك امل�صنع من خمي�ض احلليب والبي�ض.
اجلنب ،اجلنب املطبوخ واجلنب املطبوخ قليل الد�سم واجلنب
القابل للدهن� ،أغذية اجلنب املطبوخ ،واجلنب املو َّلفة ،الطماطم
املعلبة ،معجون الطماطم ،الطماطم امل�صفاة بعد الغلي ذي
درجة حمو�ضة "�أقل من . ”pH 4.5

البحرين

الألبان طويلة العمر واملب�سرتة واملنكهة والأجبان املطبوخة
ومنتجات الألبان الأخرى والأغذية املعلبة.

اليوجد حدود

بوليفيا

امل�ضافات املجازة

اليوجد حدود

الربازيل

اجلنب  ،اجلنب املطبوخ ،اجلنب املب�سرت requeijao ،وريكوتا

بلغاريا

اجلنب
الثلج املعد لتخزين الأ�سماك

ت�شيلي

اجلنب

12.5

ال�صني

الأغذية املعلبة والربوتني النباتي
منتجات الألبان واللحوم

5
12.5

كولومبيا

اجلنب

12.5

25
اليوجد حدود

12.5
5
اليوجد حدود

كرواتيا

الأغذية التي �أُجيز ا�ستخدام ني�سني فيها
منتجات الألبان
اجلنب

الأجبان
ال�سم ْيد  ،التبيوكة "م�ستح�ضر ن�شوى ل�صنع احللوى" و�أمثال
جمهورية الت�شيك َّ
البودنغ
�إكوادور
م�صر
�أ�ستونيا

جميع الأغذية

�أعلى م�ستوى
ي�ضاف ()µg/g
اليوجد حدود
12.5
12.5
3
مل يخ�ص�ص

اجلنب املطبوخ ومعجون اجلنب املطبوخ

12.5

الكرمية املتخرثة
اجلنب املعتق واملطبوخ
ال�سم ْيد  ،التبيوكة "م�ستح�ضر ن�شوى ل�صنع احللوى" و�أمثال
َّ
البودنغ

10
12.5
3

الكرمية املتخرثة
االحتاد الأوروبي اجلنب املعتق واملطبوخ
ال�سم ْيد  ،التبيوكة و�أمثال البودنغ
َّ
جبل طارق
الأغذية املعلبة "�أقل من  ”pH 4.5واجلنب والكرمية املتخرثة
"”Gibraltar

اليوجد حدود

الأغذية املعلبة  ،اجلنب  ،الكرمية املتخرثة

اليوجد حدود

هوجن كوجن

10
12.5
3

اجلنب املعتق واملطبوخ
ال�سميد  ،التبيوكة و�أمثال البودنغ

12.5
3

الهند

اجلنب املطبوخ واجلنب
ماء جوز هند

100
125

�إندون�سيا

م�ستح�ضرات اجلنب

12.5

الأردن

اجلنب املطبوخ واجلنب املطبوخ القابل للدهن

12.5

�إي�سلندا
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�أعلى م�ستوى
ي�ضاف ()µg/g

املنطقة
اجلغرافية

املنطقة
اجلغرافية

اجلنب املطبوخ وم�ستح�ضرات اجلنب املطبوخ

12.5

بريو

التفيا

الكرمية املتخرثة
اجلنب املعتق واملطبوخ
ال�سميد والتبيوكة و�أمثال البودنغ

10
12.5
3

لتوانيا

الكرمية املتخرثة
اجلنب املعتق واملطبوخ
ال�سميد  ،والتبيوكة و�أمثال البودنغ

10
12.5
3

مقدونيا

اجلنب املطبوخ

12.5

ماليزيا

اجلنب  ،الأغذية املعلبة "املعاملة للتغلب على كلو�سرتيدمي
بتيولينم"

اليوجد حدود

مالتا

اجلنب  ،الكرمية املتخرثة  ،الأغذية املعلبة

اليوجد حدود

موري�شي�س

الأغذية املعلبة  ،اجلنب  ،الكرمية املتخرثة

اليوجد حدود

املك�سيك

امل�ضافات املجازة
اجلنب املطبوخ

اليوجد حدود
12.5

الكويت

الأغذية التي �أُجيز ا�ستخدام ني�سني فيها

 Montenegroاجلنب املطبوخ
املغرب
نيوزيالندا
بنما
Papu new
Guinea

براجواي
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12.5

الكرمية املتخرثة
اجلنب املعتق واملطبوخ
ال�سميد والتبيوكة و�أمثال البودنغ

10
12.5
3

اجلنب املطبوخ و�أغذية اجلنب واجلنب املطبوخ القابل للدهن

12.5

الأجبان الطازجة

اليوجد حدود

الطماطم امل�صفاة بعد الغلي ُّ ،لب الطماطم املعلب واملعجون
الفاكهة املعلبة "جميعها بدرجة حمو�ضة �أقل من  "4.5واجلنب

اليوجد حدود

اجلنب واجلنب املطبوخ و  requeijaoوريكوتا

10

الأغذية التي �أُجيز ا�ستخدام ني�سني فيها
امل�ضافات املجازة

�أعلى م�ستوى
ي�ضاف ()µg/g
اليوجد حدود

الفلبني

اجلنب املطبوخ

100

بولندا

اجلنب املطبوخ

12

قطر

احلليب ومنتجات الألبان

اليوجد حدود

رومانيا

�أي غذاء

2.5

رو�سيا

اجلنب املطبوخ
اخل�ضروات املعلبة

5
2.5

اململكة العربية
ال�سعودية
�صربيا
�سينغافورا

اجلنب املطبوخ واجلنب املطبوخ القابل للدهن واجلنب املطبوخ
بزيت اخل�ضروات
منتجات الأغذية والألبان الأخرى
اجلنب املطبوخ
اجلنب والأغذية املعلبة املعاملة من �أجل ميكروب كلو�سرتيدمي
بتيولينم

منتجات املخابز  ،اخل�ضروات املخللة املعقمة ،منتجات الألبان
جمهورية �سلوفاكيا املركزة  ،احللويات  ،اجلنب  ،الوجبات اجلاهزة واملنتجات
املعلبة جزئياً  ،املايونيز ومنتجاته  ،ال�صو�ص  ،الكرمية
�سلوفانيا
جنوب �أفريقيا
�سريالنكا
تايوان

12.5
اليوجد حدود
12.5
اليوجد حدود
12.5

الكرمية املتخرثة
اجلنب املعتق واملطبوخ
ال�سميد والتبيوكة و�أمثال البودنغ

10
12.5
3

الأجبان  ،اجلنب املطبوخ �أو املولفة مت�ضمنة اجلنب القابل للدهن،
م�ستح�ضرات اجلنب املطبوخ واجلنب الطري

12.5

امل�ضافات املجازة
اجلنب

اليوجد حدود
125
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املنطقة
اجلغرافية
تايالند

الأغذية التي �أُجيز ا�ستخدام ني�سني فيها
اجلنب املطبوخ

الأغذية املعلبة املعاجلة مليكروب كلو�سرتيدمي بتيولينم  ،الكرمية
ترينداد وتوباجو
املتخرثة ،اجلنب
تون�س
تركيا
�أوكرانيا
�أورجواي

اليوجد حدود

الكرمية املتخرثة
اجلنب املعتق واملطبوخ
الكرمية املتخرثة
اجلنب املعتق واملطبوخ
ال�سمِ ْيد ،التبويكة و�أمثال البودنغ
ّ
اخل�ضروات املحفوظة (البازال اخل�ضراء ،الطماطم ،الكرنب
امللون� ....إلخ)

10
12.5
3

اجلنب ،اجلنب املطبوخ Requeijao ،وريكوتا

10

اجلنب املب�سرتة واملطبوخة القابلة للدهن

25

�صل�صة لل�سطة غري القيا�سية وال�صو�ص

15

منتجات البي�ض ال�سائل «املقر ب�صحته فقط بكتابة الإجازة من
ق�سم الزراعة بالواليات املتحدة»
فيتنام

100

10
12.5

الواليات املتحدة احل�ساء املب�سرت واملربد
الأمريكية

فينزويال

�أعلى م�ستوى
ي�ضاف ()µg/g

5
15

اجلنب املطبوخ

12.5

اجلنب ومنتجات الأجبان

12.5

( )2البديو�سينات “”Pediocins
البيديو�س���ينات عبارة عن بكترييو�س���ينات تفرزها بكتريي���ا حام�ض الالكتيك ()LAB
التابع���ة جلن����س « , »Pediococcusحي���ث �أظهرت م���زارع (P.pentosacens FBB
� )61 and L 7230أن�ش���طة تثبيطية مت�ش���ابهة �ض���د عدد من البكترييا املوجبة ل�صبغة جرام
(امليكروبات الأكرث بروزاً هي �إ�س���تافيلوكوك�س �أوري�س وبا�سيل�س �سريي�س) ولكن لي�س لها
�أي ت�أثري على البكترييا ال�سالبة ل�صبغة جرام واخلمائر.
ويتمي���ز البكرتيو�س�ي�ن املنتج م���ن « »P.pentosacens FBB 61ب�أن ل���ه ت�أثرياً قات ًال
للبكتريي���ا ويتحم���ل درجات احل���رارة (°100م ملدة  60دقيقة ) وح�س���ا�س لإن���زمي بروناز
( )pronaseبجانب �أنه «.»nondialyzable
وقد �صنف البكترييو�سني املنتج من  P.pentosacens FBB 61 and L 7230على
�أنه بديو�سني �أيه ( )Pediocin Aالذي له ت�أثري �ضد البديوكوك�س الأخرى والكتوبا�سيل�س
بريفي�س والكتوبا�سيل�س بالنتارم «والبكترييا املنتجة للني�سني» ATCC 11454 S. Lactis
وا�ستافيلوكوك�س �أوري�س ومزارع مليكروبات الكلو�سرتيدمي متمثلة يف « كلو�سرتدمي بتيولينم
وكلو�سرتيدمي برفرجنن�س وكلو�سرتيدمي �سبوردوجني�س».

� ً
أوال  :بديو�سني بي �أيه .»Pediocin PA-1« 1-

�صنف البكترييو�س�ي�ن املنتج بوا�سطة () P.acidilactici PAC 1.0على �أنه بديو�سني
بي �أيه –  )Pediocin PA-1( 1له ت�أثري م�ضاد للبديوكوك�س الأخرى وبع�ض الكتوبا�سيلي
و « »leuconostoc mesetreoides subspecies dextranicumولك���ن لي����س له
ت�أثري على الكتوكوك�س  .كما �أن بديو�س�ي�ن بي �أيه –  1النقي جزئياً لي�س له ت�أثري فعال �ض���د
امليكروبات التالية «ميكروكوك�س ،ا�ستافيلوكوك�س وبع�ض الكتونوك�س».
وحيث �إن بديو�س�ي�ن بي �أيه –  1مركب بروتيني ف�إنه ح�س���ا�س لبع�ض الإنزميات (بروتياز
وباباين وبب�س�ي�ن و�ألفا كيمو ترب�سني) وله ت�أثري قاتل على البكترييا ويتحمل احلرارة ( °100م
ملدة  10دقائق) ووزنه اجلزيئي ( 16500دالتون).
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ثاني ًا  :بديو�سني �أيه �سي �أت�ش «: »Pediocin ACH
وهو بكرتيو�سني تنتجه �س�ل�الة ( )Pediococcus acidilactici Hوالوزن اجلزيئي
له���ذا املرك���ب ( )2700دالت���ون وهو ح�س���ا�س لإنزمي���ات الرتب�س�ي�ن ،الفي�س�ي�ن ،البابني،
الكيموترب�س�ي�ن والربوتيي���ز ( )Proteases IV,XIV,XXIV,and Kويق���اوم احلرارة
بدرجة كبرية (°121م 15 /دقيقة) كما يقاوم فعل املذيبات الع�ض���وية ويحدث ت�أثرياته يف
وجود مدى وا�سع من درجة احلمو�ضة (.)9-2.5
وق���د �أظهر ت�أثري تثبيطي على البكترييا ال�س���البة ل�ص���بغة ج���رام (�أيرومونا�س هيدروفيال
و�سيدومون�س بيوتريا)
وم���ن �أهم جم���االت تطبيق البديو�س���ينات م���ع منتجات اللح���وم املتخم���رة �أو املعاملة
بالنقع يف حماليل حتتوى على تركيزات خمتلفة من البديو�س���ينات ،فمث ًال ي�ض���اف بن�س���بة
( 5000وحدة  /مل) يف حملول النقع امل�س���تخدم مع �ص���دور الديك الرومى ،وبن�س���بة
( 3200وحدة  /مل) يف حملول النقع امل�س���تخدم مع مكعبات اللحم البقرى وذلك ملنع
ن�شاط ميكروب « لي�سرتيا مونو�سيتوجين�س « املمر�ض.
كما وجد �أن مركبات البديو�سينات واملزارع املنتجة لها تعمل على تقييد وجود ميكروب
«ل�س���ترييا مونو�سيتوجين�س»املمر�ض يف اللحوم املتخمرة مثل �سجق الفرانكفورتر ،ولذلك
ي�س���تخدم يف عجائن هذا النوع من ال�سجق  .كما ي�ستخدم ( )Sakacin Aوهو ي�شبه يف
الرتكيب البديو�سني يف حفظ اللحوم املفرومة.

ثالث ًا  :الدبلوكوك�سني «: »Diplococcin
تنتجه بع����ض �س�ل�االت ( ،)Lactococcus lactis spp. Cremorisولي�س���ت كل
�سالالت هذا امليكروب قادرة على �إنتاج هذا البكرتيو�سني.
وهذا البكرتيو�س�ي�ن غري ثابت يف حالته النقية ويكون ثابتاً فقط يف البيئة املعقدة كما �أنه
ح�سا�س لإنزميات الرتب�س�ي�ن والربوتيز والألفا كيموترب�سني ووزنه اجلزيئي ( 3500دالتون)
وجماله التثبيطي حمدود حيث ي�شمل فقط �سالالت « »L. lactis spp. Lactisوال�سالالت
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الأخ���رى م���ن«  »L. lactis spp. Cremorisويعت�ب�ر غ�ي�ر م�ؤثر عل���ى البكترييا املكونة
للجراثي���م .وطريقة ت�أثريه على امليكروبات احل�سا�س���ة له تتمثل يف تثبي���ط تخليق الأحما�ض
النووية (.)RNA, DNA

رابع ًا  :الكتو�سرتب�سني «: »Lactostrepcins
وج���د �أن جمال الن�ش���اط التثبيط���ي لهذا املركب ي�ش���مل ميكروب���ات(Lactococcus
 )strains, Streptococcus groups, A,C and D, B. cereusوبع�ض �س�ل�االت
(.)Lactobacillus and Leuconostoc
وق���د مت عزل وتو�ص���يف عدة �أن���واع م���ن (" )Lactostrepcins "Lasمنها (Las 2
 )and Las 3وتنتجه���ا ال�س�ل�الة ( ، )L. lactis ssp. lactis 300و( )Las 5تنتجه���ا
( )Streptococcus cremoris 202وه���ذه املركب���ات ال حتتوي عل���ى �أحما�ض �أمينية

غ�ي�ر عادية �أو مكون���ات ليبيدية و�أوزانه���ا اجلزيئية تراوح ب�ي�ن ( 20000 – 6000دالتون)
واملركب���ات ( )Las 2 and Las 3تقاوم حرارة التعقي���م (°121م 15 /دقيقة) .وجميع
مركبات الكتو�سرتب�سني يكون ن�شاطها �أعلى ما ميكن عند درجة حمو�ضة ( )5.0-4.6وغري
ن�ش���طة عند درجة حمو�ضة ( )7وهى عر�ضة للتحلل ب�إنزميات الرتب�سني والألفا كيموترب�سني
والربونيز والفو�سفوليبيز.

خام�س ًا  :الكتا�سني بي «: »Lactacin B
ينتج هذا البكترييو�سني بوا�س���طة ( )Lactobacillus acidophilus N2وهو ثابت
حرارياً على درجة °100م ملدة �س���اعة  ،ح�س���ا�س لإنزمي الربوتياز ووزنه اجلزيئي (-6000
 6500دالتون) وميكن �أن يوجد يف جتمعات ي�صل وزنها اجلزيئي �إىل ( 100.000دالتون)،
وله ت�أثري قاتل �ضد البكترييا وجمال ن�شاطه ي�شمل �سالالت
(Lactobacillus bulgaricus, L. helveticus, L. leichmannii and L. Lactis).
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�ساد�س ًا  :الكتا�سني �أف «: »Lactacin F
تنتجه ال�ساللة « »Lac. acidophilus 88ووزنه اجلزيئي ( 2500دالتون) ويتحمل درجة
حرارة التعقيم (°121م 15 /دقيقة) وهو ح�سا�س لإنزميات الربوتينيز  Kالرتب�سني ،الفي�سني
وال�سبتلي�سني « »Subtilisinوجمال ن�شاطه امل�ضاد للميكروبات ي�شتمل على ما يلي:

(Lac. bulgaricus, Lac. helveticus, Lac. leichmannii, Lac. lactis,
)Lac. fermentum 1750 and Enterococcus faecalis

�سابع ًا  :الكتو�سني : »Lactocin 27« 27

و�صف يف الأ�صل على �أنه مركب بروتني – دهون متعدد ال�سكريات �أكرث من (200.000
دالت���ون) ولكن عرف بعد ذلك على �أنه عبارة ع���ن جليكوبروتني ووزنه اجلزيئي (12400
دالتون)  ،ح�سا�س لإنزميات الرتب�س�ي�ن والربونيز .وقد وجد �أن املعاملة احلرارية ملدة �ساعة
عن���د (°100م) ال تفقده ن�ش���اطه .ينتج هذا البكرتيو�س�ي�ن بوا�س���طة (Lac. helveticus
 )LP27وجمال ن�شاطه امل�ضاد للميكروبات حمدود وي�شمل فقط ()Lac. Acidophilus
وبع�ض ال�سالالت الأخرى من ( )Lac. Helveticusمثل ال�ساللة (.)LS18

ثامن ًا  :هيلفيتي�سني جي «: »Helveticin J

هذا البكترييو�سني �أي�ضاً ينتج بوا�س���طة بع�ض �سالال ت ( )Lac. Helveticusوخا�صة
ال�س�ل�الة  481وه���و عبارة عن بيبتي���د عديد ووزن���ه اجلزيئي ( 37000دالت���ون)  ،يتحمل
احلرارة عند (°100م) ملدة  30دقيقة ،ح�س���ا�س لإنزميات برونيز وترب�سني وبب�سني وفي�سني
وبروتيني���زك و�سبتيلي�س�ي�ن “ ،”Subtilisinوقـد وجـد لـه تـ�أثري قـاتـل �ض���ـد مـيـكـروبـات

) Lac. helveticus 1846 and 1244, ، Lac. bulgaricus 1373 and 1489
lactis 970 ) Lac..
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( )3مركب الناتامي�سني «»Natamycin
ي�س���تخدم هذا امل�ضاد امليكروبي يف العديد من الأغذية كمادة حافظة متنع الف�ساد الناجت
من منو اخلمائر �أو الفطريات التي ترافق �أ�شربة و�أغذية معينة ،وقد مت التعرف عليه عام 1955م
حيث �أمكن احل�صول عليه من مرت�شح مزارع ميكروب ()Streptomyces natalensis
املعزول من عينات من الرتبة يف �إقليم ناتال بجنوب �أفريقيا ومن هذه املنطقة ا�ش���تق ا�س���مه
ويتوفر حالياً هذا امل�ض���اد امليكروبي الطبيعي يف م�ستح�ضرات جتارية هي NatamaxTM :
) ، (Daniscoوم�ستح�ض���ر ) Delvocid® (DSMوكال النوع�ي�ن يحت���وى تقريب���اً على
( )%50من املركب النقي خملوط مع �س���كر الالكتوز .ومن املف�ض���ل �أن يتم ا�ستخدامه ملنع
منو اخلمائر والفطريات يف الأغذية التي يتوفر بها م�س���تويات منخف�ض���ة من درجة حمو�ضة
ورطوبة ون�ش���اط مائي ،و�أي�ض���اً هذه امليكروبات لها القدرة على النمو عند درجات حرارة
منخف�ض���ة .ومن ال�ض���روري معرفة �أن بع�ض الفطريات ت�ستطيع �إنتاج مواد ثانوية نا�شئة عن
الأي�ض ت�سمى �سموماً فطرية ت�سبب �سرطانات وت�شوه �أجنة ونزفاً �أو التهابات جلدية.
واجلدير بالذكر �أن نتامي�س�ي�ن يف املا�ض���ي كان ي�س���تخدم يف الطب الب�شري والبيطري
كعالج مو�ض���عي للفطريات والإ�صابات ولكن مثل هذا اال�ستخدام �أ�صبح الآن يحل حمله
بع�ض امل�ستح�ضرات الأخرى امل�ضادة للفطريات.

خ�صائ�ص هذا املركب الفيزيائية والكيميائية:
ومركب ناتامي�سني عبارة عن( ، )Tetraene polyene macrolideووزنه اجلزيئى
( 665.7دالتون) واال�س���م الكيميائي الكامل له هو � -3(-22أمينو – - 6 ،3دايد�أوك�س���ي
– ب – د – مانوبريا نو�سول) �أوك�سي – 26,3 ،1ترايهدروك�سي  -12-ميثيل -10-
�أوك�سو  28 ، 11 ،6-تراي �أو ك�سياتري ( � )7:50:1:3:22أوكاتو�سا – ، 18 ، 16 ، 14 ، 8
 – 20بينثانني  -25-حام�ض الكاربول�س���لك وال�صيغة التجريبية �أو الو�ضعية له هي ( C33
 )H47 NO13ويتميز ناتامي�س�ي�ن ب�أن له خوا�ص���اً �أمفوتريية الحتوائه على �ش���ق حام�ضي
و�شق قاعدي .وذوبانه يف املاء �ضعيف (حواىل  40ميكروجرام  /مل) وهذه ال�صفة تعترب
من العوامل التى �س���اعدت على جناح ا�س���تخدامه يف املعامالت ال�سطحية للأغذية ل�ضمان

45

دليل مضادات الميكروبات من مصادر طبيعية

وجوده على �س���طح الغذاء ملنع منو الفطريات وعدم فقد �أو ت�س���رب ج���زء كبري منه داخل
الغذاء  .وذوبانه جيد يف املذيب���ات الأخرى مثل الكحول املثيلي  1200ميكروجرام  /مل
و�أن – بيوتانول  100-50ميكروجرام /مل وجل�سرول  3000ميكروجرام  /مل والكحول
الإيثيلي  100ميكرو جرام  /مل.
وهذا امل�ضاد يف �صورته كبودرة جافة ميكن �أن يتم حفظه ل�سنوات عديدة دون �أن يفقد
ن�ش���اطه بن�س���بة كبرية ،ومن العوامل التي لها ت�أثري على ثباته ( م�س���تويات درجة احلمو�ض���ة
العالية التعر�ض لل�ض���وء ال�شديد ،العوامل امل�ؤك�س���دة ،الكلورين ،وجود املعادن الثقيلة.
وي�صل م�ستوى درجة احلمو�ضة للمعلق املح�ضر من امل�ستح�ضرات التجارية له برتكيز ()%2
حلوايل (  ) 7.5 – 5وقد وجد �أن درجة ثبات الناتامي�س�ي�ن جيدة عند م�س���تويات لدرجة
احلمو�ض���ة م���ن ( )9 – 4.5عل���ى (° 37م) ملدة �أكرث من � 72س���اعة ،يف ح�ي�ن �أن درجة
حمو�ض���ة (� )4أو �أقل ودرجة حمو�ض���ة (� )10أو �أعلى ت�س���بب حدوث فقد كبري يف ثبات
املركب الفعال .وقد وجد �أن ثبات املركب عند (° 100م) يكون �أمثل عند درجة حمو�ضة
من ( ، )7-6ونقطة ت�ساوي اجلهد الكهربي للناتامي�سني (.)6.5

الفعل احليوى ون�شاطه كم�ضاد ميكروبى:

الناتامي�س�ي�ن له ن�شاط م�ضاد جلميع اخلمائر والفطريات تقريباً ،جداول رقم ( )3,2ولكن
لي����س له ت�أث�ي�ر على البكترييا والربوتوزوا والفريو�س���ات فقد وجد �أن ناتامي�س�ي�ن مفيد جداً
يف ال�ص���ناعات الغذائية املعتم���دة على البكترييا يف التخمر لأن���ه ال يعوق عمليات التخمر
والإن�ضاج ،وقد ات�ضح �أن معظم �أنواع ال�سالالت الفطرية يتم تثبيطها عند تركيز من (–0.5
 6ميكروجرام  /مل) والبع�ض الآخر ت�صل الرتكيزات �إىل ( 25 – 10ميكروجرام  /مل)،
يف حني �أن معظم �أنواع �س�ل�االت اخلمائر يتم تثبيطها عند تركيز من ( 5 – 1ميكروجرام /
مل)  ,كما �أظهرت العديد من الأبحاث �أن �أدنى امل�س���تويات املثبطة للناتامي�س�ي�ن ت�ستطيع �أن
تثبط �إنتاج ال�سموم الفطرية ،فقد ثبت �أن ناتامي�سني برتكيز ( 10ميكروجرام  /مل) قد ثبط
�إنتاج �أفالتوك�س�ي�ن ب 1بوا�سطة «ا�سرباجيل�س فالف�س» بن�س���بة ( )%62وتخل�ص من �إنتاج
�سموم الأوكرا بوا�س���طة «�أ�سرباجيل�س �أوكرا�شي�ص» ،كما ثبط نف�س امل�ستوى �إنتاج حم�ض
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البن�س���يلك بوا�سطة «بن�س���ليوم �س���يكلوبيم» بن�س���بة ( )%98.8وتخل�ص من �إنتاج باتيولني
بوا�س���طة (بن�سليوم باتيولينم « )»P.patulumحيث ثبت �أن الت�أثري امل�ضاد لإنتاج ال�سموم
الفطرية �أكرب من ت�أثريه على منو الفطر.
جدول رقم ()2
ح�سا�سية الفطريات للناتامي�سن
الفطريات MOLDS
Byssochlamys fulva 040021
Penicillium candidum S66
P.chrysogenum S138
P.commune ABC118
P.cyclopium S124
P.nalgiovense S125
Aspergillus chevalieri 4298
A.clavatus
A.nidulans
A.ochraceus 4069
Cladosporium cladosporioides
Gloeosporium album
Penicillium chrysogenum
P.islandicum
P.verrucolosum var.cyclopium
Sclerotinia fructicola

�أدنى تركيز للتثبيط ""µg/ml
1.25 – 0.1

2.5 – 0.1

Botrytis cinerea

25 -1

Aspergillus niger CBS733.88
A.versicolor 108959
B.nivea 163642
Fusarium solani S200
P.roquefroti S44

2.5
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"µg/ml" �أدنى تركيز للتثبيط

2.5 - 1.0

10.0 – 3.0

)3( جدول رقم
ح�سا�سية اخلمائر للناتامي�سني

"µg/ml" �أدنى تركيز للتثبيط

Yeast اخلمائر

Brettanomyces bruxellenis
Candida albicans
C.Krusei H66
C.pseudotropicalis H3
C.valida H74
C.vini
Debaryomyces hansenii H42
Dekkera bruxellensis CBS2796
D.bruxellensis CB34459
D.bruxellensis CBS 6055
5074 CBS uvarum Hanseniasporum
Polymorpha Hansenula
67 H membranaefaciens Pichia
Rhodotorula mucilaginosa CBS 8161
Saccharomyces (Zygosaccharomyces) bailii
S.bayanus
S.bayanus IO18-2007
S.carlsbergensis CRA 6413
S.cerevisiae ATCC 9763
S.cerevisiae CRA 124
S.cerevisiae H78
S.cerevisiae 8021
S.cerevisiae var. ellipsodeus
S.exiguous
S.ludwigii 0339
Torulopsis candida
Z.bailii CRA 229
Z.rouxii CBS 1640
Candida gulliermondii
C.kefyr H2
C.paraloposilosis NCYC 458
C.utilis H41
Kloeckera apicultata
Kluyveromyces lactis H17
Rhodotorula gracilis
Saccharomyces cerevisiae
S.cerevisiae var.paradoxus H103
S.exiguus Rees CBS 1514
S.florentinus H79
S.unisporus H104
S.(Zygosaccharomyces) rouxii 0562
S.sake 0305
Torulopsis lactis – condensi
Torulaspora rosei
Zygosaccharomyces barkerii

8.0 – 4.0

10

40�أكرب من

MOLDS الفطريات
Absidia sp.
Acremomium sclerotigenum
Alternaria sp.
Aspergillus flavus CBS 3005
A.flavus BB 67
A.flavus Madagascar
A.flavus Port Lamy
A.niger
A.versicolor
Mucor mucedo
Penicillium digitatum
P.expansum
P.notatum 4640
P.nigricans
P.viridicatum Westling
Scopulariopsis asperula
oryzae Aspergillus
sp Fusarium
candidum Geotrichum
Punctatum.var roqueforti Penicillium
6018
4758 oryzae Rhizopus
547.95 discolor.P
P.discolor 549.95
P.doscolor 551.95

 �أدنى تركيز للتثبيط يعرف ب�أن��ه ال يوجد منو بعد خم�سة �أيام عند درجة:ملحوظ��ة
،» يف مركز طبق الزرعspores«  م��ن اجلراثيم10.000 »م عند حقن «زرع°25 ح��رارة
.�أي و�سط امل�ستنبت

 يوم عند درجة14  �أدنى تركيز للتثبيط (يعرف على �أنه تثبيط النمو ملدة:ملحوظة
.مل/ خلية مكونة وحدة1000  وم�ستوى احلقن تقريب ًا،م°25 حرارة
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ميكانيكية الت�أثري كم�ضاد ميكروبى :

يحت���وي جدار خالي���ا امليكروبات عل���ى دهون وف�س���فوليبيدات «واح���د من جمموعة
املركبات الدهنية املوجودة املتع�ض���يات اخللوية ويت�ألف من �أ�سرتات ف�سفورية» وبروتينات
والإ�ستريوالت « مواد كحولية �صلبة كالكول�ستريول � ...إلخ».
تلعب الإ�س���تريوالت دوراً هاماً يف الفعل الإنتقائي اخلا�ص بـ «polyene macrolide
 »antimycoticsحي���ث ينتمي الناتامي�س�ي�ن له���ذه املجموعة ويعترب الإرج�س���تريول �أهم
�أ�س���تريول يف جدار خاليا الفطريات واخلمائر بينما الكول�س���تريول �أهم �أ�ستريول يف جدار
خاليا الثدييات ،حيث ينجذب الناتامي�سني ب�صورة كبرية للإرج�ستريول ويتحد معه بطريقة
ال رجعة يف الف�صل بينهم م�ستقب ًال مما ي�سبب ا�ضطرابات يف نفاذية جدار اخللية والتي ت�ؤدي
�إىل الت�س���رب ال�س���ريع للأيونات والبيبتيدات ال�صغرية الأ�سا�سية ومن ثم يت�سبب يف حتليل
اخللية  ،وغياب الإرج�س���تريول من جدار خاليا الفريو�سات والبكترييا والربوتوزوا ي�شرح
ملاذا هذه امليكروبات تقاوم الناتامي�سني.
وبالرغم من تثبيط الناتام�س�ي�ن عمليات حتلل ال�سكر والتنف�س �إال �أنها تعترب ثانوية بالن�سبة
للت�أثري على جدار اخلاليا.

التطبيق يف الأغذية :

يكون تطبيق الناتامي�س�ي�ن دائماً تطبيقات �س���طحية خ�صو�ص���اً ملعاجلة �أ�سطح اجلنب اجلاف
وال�س���جق اجلاف �أو املعتق مثل �سالمي .والتطبيقات الأخرى مثل الزبادي وع�صائر الفاكهة
حيث يتم دجمه مع املادة الغذائية.
ويعترب منو الفطريات على �أ�سطح الأجبان من العوامل الرئي�سة التي حتد من فرتة �صالحية
هذه الأجبان ،بالإ�ض���افة �إىل املنظ���ر القبيح لهذه الأجبان وخطورة ال�س���موم الفطرية التي
تنتجها هذه الفطريات.
كما �أن العديد من الأجبان يتم �إن�ض���اجها �أو تعتيقها لأ�شهر عديدة يف غرف التعتيق عند
درجة حرارة تراوح بني (°10م �إىل °12م) و�أثناء هذه الفرتة تكون عر�ض���ة مل�س���تعمرات
الفطريات ومنوها على ال�سطح .
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واجلدير بالذكر �أنه يوجد طرق كثرية لتطبيق حت�ضريات الناتامي�سني  ،فعند معاجلة الأ�سطح
بالناتامي�س�ي�ن ميكن تطبيقه بالر�ش �أو الدهن �أو الغمر �أو �إ�ضافته �إىل بال�ستيك التغليف عندئذ
ينق���ع �أو يدهن اجلنب فعندما يطبق يف غالف بويل فينيل �أ�س���تيات (polyvinyl acetate
 )PVAللإن�ضاج ميكن نزع الغالف ب�سهولة قبل ،البيع لذلك ي�ستلم امل�ستهلك جبنة كاملة
الن�ضج نظيفة.
ملحوظة :عندما يتم �إ�ضافة الناتامي�سني بالغمر يو�صى ب�إ�ضافة  %10ملح �إىل املحلول
ملنع منو البكترييا.
•وقد �أو�صت ت�ش���ريعات االحتاد الأوربى ب�أن �أق�ص���ى تركيز م�صرح به على الأ�سطح
اجلنب اجلاف �أو الن�ص���ف جاف �أو الن�ص���ف طرى يعادل ( 1جمم ناتامي�سني � /سم2
من م�س���احة �س���طح املنتج) و�أن ال يتعمق نفاذية املعلق داخ���ل املنتج لأكرث من( 5مم)
عمق.
•وت�س���تخدم نف�س تو�ص���يات االحتاد الأوروب���ي عند تطبيق الناتامي�س�ي�ن للأجبان يف
�صناعة اللحوم.
•�أظهر الناتامي�س�ي�ن ت�أثرياً فعا ًال كمادة حافظة يف كل من ع�صائر الفاكهة املب�سرتة وغري
املب�سرتة مبنعه منو الفطريات واخلمائر .
وقد مت ال�س���ماح لإ�ستخدام الناتامي�س�ي�ن من قبل هيئة الغذاء الأمريكية لأي من الأجبان
املعايرة (القيا�سية) كم�ضاد للفطريات واخلمائر كما يف اجلدول رقم ()4
جدول رقم ( )4ا�ستخدام الناتامي�سني يف حفظ املواد الغذائية
الغذاء
اجلنب اجلاف ون�صف اجلاف
منتجات اللحوم ال�سجق اجلاف

م�ستويات اجلرعة املقرتحة
للناتامي�سني
(جزء يف املليون)
2000 – 1250
500
2000 – 1250

الطريقة
معاجلة الأ�سطح بالر�ش �أو بالغمر
ي�ضاف مبا�شرة مل�ستحلب التغطية
معاجلة الأ�سطح بالر�ش �أو بالغمر
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الغذاء
الزبادي
منتجات املخابز
مركز وبيوريه الطماطم
ع�صائر الفاكهة الطبيعية

م�ستويات اجلرعة املقرتحة
للناتامي�سني
(جزء يف املليون)
10 – 5
2000 – 1250
7.5
10 – 2.5

الطريقة
ي�ضاف مبا�شرة للمنتج
املعاملة بالر�ش على ال�سطح
ت�ضاف �أثناء اخللط
ي�ضاف مبا�شرة

ملحوظ��ة :وف��ق جلن��ة خ�براء منظم��ة الغ��ذاء والزراع��ة عل��ى م�ضاف��ات الأغذية

(Food and Agriculture Organization Expert Committee on
 )Food additivesمت حتدي��د الكمية اليومية امل�سم��وح بتناولها للناتامي�سني وهي

( – 0.3مليجرام لكل كيلوجرام من وزن اجل�سم يف اليوم).

وفيما يلي جدول رقم ( )5يو�ضح �إجازة الناتامي�سني على امل�ستوى العاملي.
القطر

الأنظمة

القطر

الأنظمة

اجلزائر
الأرجنتني

A

فنلندا
فرن�سا

AB

�أ�سرتاليا
النم�سا
البحرين
بلجيكا
الربازيل
بلغاريا
كندا
�شيلي
ال�صني
كولومبيا
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AB
AB
AB
A
AB
AB
A
A
A
ABCD
A

�أملانيا
اليونان
املجر
�أي�سلندا
الهند
�إيطاليا
الأردن
الكويت
التيفيا
لبنان

AB
AB
AB
AB
A
A
AB
P
P
AB
P

القطر

الأنظمة

القطر

الأنظمة

كرواتيا
قرب�ص
جمهورية الت�شيك
الدمنرك
�إكوادور
م�صر
�أيرلندا
�أ�ستونيا
عمان
بولندا
الربتغال
بارجواي
قطر
اململكة العربية ال�سعودية
�سنغافورا
جمهورية �سلوفاكيا

AB

AB

�سلوفانيا

AB

اململكة املتحدة
الواليات املتحدة الأمريكية
جمهورية اليمن

AB

ليتوانيا
لك�سمبورج
موري�شي�س
املك�سيك
املغرب
هولندا
نيوزيالندا
الرنويج
جنوب �أفريقيا
ال�سويد
�سوي�سرا
�سوريا
تايوان
تون�س
تركيا
�أوكرانيا
الإمارات العربية
املتحدة
�أورجواي
فنزويال

A

A
AB
AB
A
A
AB
AB
P
AB
A
A
P
P
A

A
p

AB
AB
A
AB
AB
AB
AB
ABDFGHJK
AB
AB
P
AB
AB
AB
A
P
A
A

 =Aمعاجلة �أ�سطح جنب حمددة  ,ق�شر اجلنب (جنب قطع يف الواليات املتحدة الأمريكية فقط) .
 =Bمعاجلة �أ�سطح م�صنعات حلوم حمددة.
 =Cمعاجلة �أ�سطح ب�ضائع املخابز املحددة .
 =Dع�صائر الفاكهة =F .منتجات الأ�سماك =G .الزبادي =H .الأغذية املعلبة.
 =Iالكرمي الرايب = J .اجلنب الكرمي =K .جنب كوتاج = P .امل�ضافات املجازة.
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الفصل الثالث
المضادات الميكروبية
الطبيعية من مصادر
حيوانية

وهى عبارة عن مركبات �ض���من �أنظمة م�ض���ادة للميكروبات م�أخوذة م���ن الثدييات �أو
الربمائيات �أو احل�ش���رات يطلق عليها (  ، ) Phagosomesوهى من �أهم الأنظمة الدفاعية
( )Antibodiesاملوج���ودة طبيعي���اً يف احليوانات ،وتتكون يف اجل�س���م من مواد ت�س���مى
( ، )Professional Phagocytesتعم���ل ه���ذه املركب���ات على مقاوم���ة البكرتيا حينما
يدخل م�ص���درها كمكون طبيعي من مكونات الوجبة الغذائية  ،وقد �أمكن ا�ستخال�ص هذه
املركبات وا�ستخدامها كمادة م�ضافة للعديد من الأغذية الأخرى.
ومن �أهم �أمثلة املركبات الطبيعية امل�ضادة للميكروبات واملوجودة يف احلليب والبي�ض :
الكتوفريين ( � ، ) lactoferrinإنزمي اللي�سوزمي ( ، ) lysozymesونظام الكتوبريوك�سيداز
( ،)lactoperoxidaseمكون���ات الالكتوجلوبيونات (  ) lactoglobulinsيف احلليب
البقرى ،وكل من ( ، )ovotransferrinاللي�سوزمي� ،أفوجلوبيولني (،)ovoglobulin
الأفيدين يف بي�ض الدواجن ،كما توجد م�صادر �أخرى مثل ال�شيتوزان يف الأ�سماك الق�شرية
مثل اجلمربي والكابوريا.
وفيما يلي �سوف نتناول بع�ض الأمثلة للم�ضادات امليكروبية الطبيعية ذات امل�صدر
احليواين:
 - 1إنزيم الليسوزيم )”:)Lysozyme “E.C. 3.2.1.17

اكت�ش���ف هذا الأنزمي ع���ام 1921م ويوجد يف العديد من امل�ص���ادر �أهمها بيا�ض البي�ض
( )Egg-whiteكما يوجد يف �أن�سجة و�سوائل الثدييات مثل احلليب ،واللعاب والدموع
واملخ���اط والدم .وقد وجد �أن بيا�ض البي�ض يحت���وي على كمية عالية من ()lysozymes
متثل حوايل  %3.5من بروتينات الألبيومني .يوجد منه �صورتان يف البي�ض هما (Goose-

54

 )type (g) lysozyme, Chick-type (c) lysozymesوهما يختلفان بع�ض���هما عن
بع�ض يف الوزن اجلزيئي وت�سل�سل الأحما�ض املكونة لكل منهما .والنوع (� )gأكرث ح�سا�سية
للحرارة ويحتوي على ن�س���بة مرتفعة من ال�س�ستني والرتبتوفان مقارنة بالنوع ( .)cويعترب
�أنزمي اللي�سوزمي يف �ألبان الثدييات من النوع ( )cوتزداد ن�سبته يف ال�سر�سوب حتى اليوم
ال�س���ابع من الوالدة فيبلغ تركيزه حوايل  75ميكروج���رام 100 /مل من حليب الأبقار ثم
يتناق�ص بعد ذلك ،ويراوح يف حلي���ب الأبقار العادي بني  37-13ميكروجرام 100 /مل
حليب ،ويزيد تركيزه يف حاالت الإ�صابة بالتهاب ال�ضرع .كما يوجد برتكيز 0.25 ، 0.1
ميكروج���رام لكل م���ل يف حليب الأغنام واملاع���ز على التوايل  ,بينم���ا يوجد برتكيز 0.4
ميكروجرام لكل مل يف حليب الأم.
واجلدي���ر بالذك���ر �أن���ه يوج���د �أن���واع �أخ���رى م���ن اللي�س���وزمي وه���ي «bacterial
 » lysozyme(autolysins)) , phage lysozyme and plant lysozymeولكن
�إنزمي �س���ي ( )cامل�س���تخل�ص من بيا�ض بي�ض الدجاج فقط ،وهو الذي ي�س���تخدم يف حفظ

الأغذية.

ت�أثري املعامالت احلرارية على ن�شاط اللي�سوزمي :

وجد �أن �أنزمي اللي�سوزمي يعترب مقاوماً للحرارة مقارناً بربوتينات املناعة الأخرى حيث �إن
ت�سخني �ألبان الأبقار واجلامو�س والإبل �إىل درجة (� 65أو ° 75م) ملدة ن�صف �ساعة مل ي�ؤثر
ت�أثرياً معنوياً على ن�ش���اط �أنزمي اللي�سوزمي املوجود يف تلك الألبان � ،أما الت�سخني على درجة
° 85م ملدة ن�ص���ف �ساعة ف�أدى �إىل فقد حوايل ( )%60من ن�شاط الإنزمي  ،بينما فقد الإنزمي
ن�ش���اطه يف حليب الأبقار واجلامو�س بن�س���بة ( )%100ويف حليب الإبل بن�سبة ( )%94عند
الت�سخني على (°100م) ملدة ن�صف �ساعة.
كما اكت�شف يف جبنة كوممربتي لعدة �أ�سابيع ،و�أي�ضاً ف�إنه ثابت يف بع�ض الأجبان ل�شهور
�إىل �س���نني؛ لأن له ت�أثرياً فع���ا ًال يف منع االنتفاخ املت�أخر والذي يح���دث �أثناء التعتيق طويل
املدى للأجبان.
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واجلدي���ر بالذكر �أنه يقاوم الغليان من دقيقة �إىل دقيقتني يف درجة حمو�ض���ة من 5 – 4
ولكن يتحلل باحلرارة يف درجات حمو�ضة مرتفعة.

اللحم والدواجن ،ومينع معظم امليكروبات ال�س���البة ل�صبغة جرام وخا�صة ال�ساملونيال على
�أ�سطح الذبائح  .كما �أن ا�ستخدامه �ضمن مكونات �صناعة مواد التعبئة والتغليف امل�ستخدمة
مع الأغذية ي�سمح بالتخل�ص من �أي ملوثات �سطحية من امليكروبات املر�ضية.

يعرف �أنزمي اللي�س���وزمي �أي�ضاً با�س���م ( )Muramidaseو�أ�سا�س هذه الت�سمية �أنه
يق���وم بتحليل اجلدر اخللوية للبكترييا وخا�ص���ة الروابط اجلليكو�س���يدية املوجودة بني ذرة
الكرب���ون رقم ( )1يف مرك���ب ( )N-acetyl glucoseamineوذرة الكربون رقم ()4
يف مرك���ب (  )N-acetyl muramic acidوه���ذه املركب���ات تدخل يف تركيب اجلدار
اخللوي للبكترييا .وهى حتتك بجدار اخللية امليكروبية وت�س���اعد باخلا�ص���ية الأ�سموزية على
ح�ص���ولها على املاء مما ي�ؤدي �إىل انتفاخ ومتزق الغ�شاء ال�سيتوبالزمي وبالتايل موت اخلاليا
امليكروبية  .وتعترب البكترييا املوجبة ل�ص���بغة جرام مثل (� )Staphylococciأكرث ح�سا�سية
من حيث حتلل جدرها اخللوية ب�إنزمي اللي�سوزمي عن البكترييا ال�سالبة ل�صبغة جرام.

يف �أوروبا ي�ستخدم اللي�سوزمي امل�أخوذ من بيا�ض البي�ض يف ال�سيطرة على منو ميكروب
( )Clostridium tyrobutyricumيف �ص���ناعة اجل�ب�ن «جودة» .وقد مت درا�س���ة ت�أثري
اللي�سوزمي على بكترييا التخمر الغازي املعروفة ( )Cl. Tyrobutyriucmكبديل للمواد
احلافظة الكيماوية و�أو�ضحت النتائج �أن الإنزمي قد ثبط عملية الإنبات جلراثيم امليكروب.

الفعل احليوي ون�شاطه كم�ضاد ميكروبي:

التطبيقات الغذائية:
يتوفر يف اللي�س���وزمي العديد م���ن اخل�ص���ائ�ص البيوكيميائية املرغوبة التي ت�س���اعد على
ا�ستخدامه كمادة حافظة طبيعية يف العديد من الأغذية ،و�أكرث �أنواعه ا�ستخداماً هو لي�سوزمي
بيا�ض البي�ض؛ وذلك نظراً (ل�س���هولة تنقية كميات جمدية �إقت�ص���ادياً منه ،تكون ذات �س���مية
منخف�ضة ،ن�شاطه جيد وفعال �ضد البكترييا امل�سببة للف�ساد واملر�ضية والفطريات و�إنخفا�ض
م�ستويات اال�س���تخدام الفعال منها ،ت�أثريه منخف�ض على ال�صفات احل�سية للأغذية امل�ضاف
�إليها) .
وعادة ما ي�س���تخدم اللي�س���وزمي يف الأطعمة بن�س���ب يف ح���دود ( 400 – 20جزء يف
امللي���ون)  ،ويوج���د منه حالياً حت�ض�ي�رات جتارية متوفرة يف �ش���كل م�س���حوق �أو حبيبات.
ي�س���تخدم حالياً اللي�س���وزمي يف الأغذية مثل اجلنب  ،ومنتجات اللح���وم مثل الفرانكفورتر
و�سجق ال�سالمى ويف اخل�ضروات ومنتجات امل�أكوالت البحرية.
كما ثبت �أن ا�ستخدامه يف �صورة حماليل للغمر �أو الر�ش ي�ساعد على تطهري ذبائح حيوانات
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كم���ا در����س الت�أث�ي�ر التثبيطي لإن���زمي لي�س���وزمي البي����ض �ض���د البكترييا املمر�ض���ة (L.
 )monocytogenes Scott Aامللوثة جلنب الكوممربتي و�أظهرت النتائج �أن �إ�ضافة الإنزمي

قد �س���اهم يف اختزال �أعداد البكترييا ب�صورة كبرية خالل الأ�سابيع الثالثة الأوىل من عمر
الت�سوية ولكن تزايدت �أعداد البكترييا بعد تلك الفرتة.

وعند درا�س���ة الت�أثري التثبيطي لإنزمي اللي�س���وزمي املح�ض���ر من بيا�ض البي�ض �ضد بكترييا
( )Listeria monocytogenes and Staphylococcus aureusيف بيئات معملية
�أظه���رت النتائج حدوث تثبيط لكال النوعني من البكترييا عند �إ�ض���افة الإنزمي برتكيز ،0.06
 %0.2على التوايل .وقد ف�سر �إرتفاع الرتكيز الالزم لتثبيط بكترييا ( )S. aureusبوجود
اختالفات يف تركيب اجلدار اخللوي بني كال اجلن�سني من البكترييا.
الالكتوفرين ): (Lactoferrin
 -2بروتين
ِّ

ه���و من الربوتينات التي توجد على هيئة جليكوبروتني لها القدرة على االرتباط باحلديد
ويوجد يف الألبان املختلفة ،وي�سمى �أي�ضاً (� lactosiderophilinأو )lactotransferrin
كما يوجد يف البي�ض وي�س���مى ( . )Ovotransferrinويوجد �أي�ضاً يف بع�ض الإفرازات
الأخ���رى كاللعاب والدموع والإفرازات املخاطية واملعوية و�إفرازات البنكريا�س وال�س���ائل
املنوي .ويعترب لنب الأم من �أغنى امل�ص���ادر بربوت�ي�ن ( ، )Lactoferrinويف جميع �أنواع
الألبان تزداد كميته يف لنب ال�سر�سوب حيث يحتوي �سر�سوب لنب الأم على ( 8-6مللجم/
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مل) بينما يحتوي �سر�سوب حليب الأبقار على �أقل من ( 1مللجم /مل)  ،وتنخف�ض الن�سبة
بعد ذلك يف احلليب العادي ،ويزداد يف حاالت خا�ص���ة مثل حاالت التهاب ال�ضرع وفرتة
نهاية مو�سم احلليب.
مركبات « »Lactoferricinsعبارة عن بيبتيدات ن�ش���طة م�ش���تقة من التحلل الربوتيني
للالكتوفريني الب�شري واحليواين «املجتربات الكبرية» بوا�سطة الإنزميات ويوجد منها نوعان
( )B ، Hلهم فاعلية �أكرب ( )12 ، 2مرة على التوايل من املركب الأ�صلي.

ت�أثري املعامالت احلرارية
يت�أثر ن�ش���اط الالكتوفريني بدرجات متفاوتة باملعامالت احلرارية التي يتعر�ض لها احلليب
فقد �أظهرت بع�ض الدرا�س���ات �أن ت�س���خني حلي���ب الأبقار واجلامو����س والأبل على درجة
(°65م) ملدة ن�ص���ف �ساعة ال ي�ؤثر على ن�شاط الربوتني .وينخف�ض الن�شاط بدرجة ملحوظة
بزي���ادة درجة حرارة املعامل���ة �إىل (°75م)  .بينما ت�ؤدي معاملة احلليب على (°85م) ملدة
ن�ص���ف �ساعة �إىل فقد ن�شاطه متاماً يف احلليب البقري واجلامو�سي ،وفقده بن�سبة ()%96.5
يف حليب الأبل.

الفعل احليوي ون�شاطه كم�ضاد ميكروبي:

يعترب بروتني الالكتوفريني من �أهم املواد التي تعطى ن�ش���اطاً كم�ض���اد للميكروبات �ض���د
مدى وا�سع من �س�ل�االت البكترييا املوجبة وال�سالبة ل�صبغة جرام مثلHelicobacter( :

pylori, E. coli O157:H7, E. coli O111, B. subtilis, S. aureus,
Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, P. aeruginosa, L.
،monocytogenes, Micrococcus flavus, Salmonella typhimurium
خمائر “  ،“ Candidaوبع�ض الفطريات مثل Rhodotorula rubra ، Penicillium :
 ، species ، Trichophyton speciesالعدي���د م���ن الفريو�س���ات والربوت���وزوا مثل
. Toxoplasma gondii ، Giardia lamblia ، Tritrichomonas foetus
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بروت�ي�ن الالكتوفري�ي�ن له القدرة على جلب احلديد ( )Fe3+من الو�س���ط والإم�س���اك به
وبالت���ايل يحدث تثبيطاً م�ؤقت���اً للبكترييا ذات االحتياجات العالية م���ن احلديد .وعلى ذلك
فالأثر التثبيطي لهذا الربوتني يعتمد �أ�سا�س���اً على احتياجات امليكروب من احلديد ،فبكترييا
( )E. coliمث ًال �أكرث ح�سا�س���ية له���ذا الربوتني عن بكترييا حم����ض الالكتيك الأقل احتياجاً
للحديد ،كذلك لوحظ �أن ارتباط الالكتوفريني باحلديد يت�أثر بوجود بع�ض الأيونات ف�أيونات
ال�سرتات تعوق عملية ارتباطه باحلديد بعك�س �أيون البيكربونات.

وي�سبب الالكتوفريني حدوث ما يلى :
�1 .1إنط�ل�اق ( )Lipopolysaccharidesمن �أغلفة خاليا البكترييا ال�س���البة ل�ص���بغة
جرام.
2 .2موت العديد من �أنواع البكترييا.
3 .3موت خمائر (. )Candida albicans
4 .4تثبيط احل�صول على اجللوكوز للفطريات واخلمائر.
كما �أظهر �أن بروتني الالكتوفريني املح�ض���ر من حليب الأم  ،الأبقار ،املاعز له ت�أثري مثبط
وا�ضح �ض���د �أنواع البكترييا من جن�س « »Bacillusمثل (B. stearothermophilus,
 ، )B. subtilisوثبت �أن الالكتوفريني املوجود يف حليب الأم يعمل على احلد من البكترييا
املعوية لأطفال الر�ضاعة الطبيعية .كما �أن له ت�أثرياً فعا ًال �ضد بع�ض بكترييا �إلتهاب ال�ضرع ولي�س
كلها فبينما تت�أثر بكترييا ( )E. coliب�ش���دة ف�إنه مل ي�ؤثر على كل من (Staphylococcus
.)aureus, Streptococcus agalactiae
وقد �أجريت درا�سات ملعرفة ت�أثري بروتني الالكتوفريني على بع�ض �أنواع البكترييا املمر�ضة
وذلك ب�إ�ضافته بن�سبة  0.2مللجم /مل من بيئة منو تلك امليكروبات و�أدت املعاملة �إىل تثبيط
بكرتيا  E.coliبن�سبة ( )%94وبكترييا « »Salmonella typhimuriumبن�سبة ()%78
وبكترييا « »Shigella dysenteriaeبن�سبة (.)%75
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التطبيقات يف الأغذية :

تتوفر مركبات الالكتوفريني ب�صورة جاهزة لال�ستخدام على هيئة �سائل �أو حماليل ر�ش
�أو ب�ص���ورة جاف���ة على هيئة ب���ودرة يف العديد من تركيبات ومكون���ات �أغذية الأطفال يف
العديد من دول العامل وخا�ص���ة دول جنوب و�ش���رق �آ�س���يا ،كما مت ا�س���تخدامه يف معاجلة
وحفظ منتجات الأ�س���ماك والأغذية البحرية  ،ولكن ب�صفة عامة ف�إن تطبيق وا�ستخدام هذه
املركبات مازال حمدوداً وذلك ب�سبب االحتياج لكميات كبرية منها كن�سب �إ�ضافة لتحقيق
الت�أثري احلافظ يف الأغذية.
وقد مت تطبيق ا�ستخدامها مع اللنب ومنتجاته بن�سبة ( 4000ميكروجرام  /مل لنب) كما
مت تطبيقه مع اللحم املفروم بن�س���بة ( 100 – 50ميكروجرام /جرام) بهدف خف�ض �أعداد
البكرتيا امللوثة عند احلفظ بالتربيد.
 -3نظ���ام الالكتوبيروكس���يديز (Lactoperoxidase system
)":"LPS

عبارة عن جليكوبروتني يوجد ب�ص���ورة ذائبة يف احلليب واللعاب والإفرازات الدمعية
للثدييات  .يحتاج هذا النظام �إىل توفر ثالثة مكونات رئي�سة هي �أنزمي الالكتوبريوك�سيديز
“ ،”Lactoperoxidaseف���وق �أك�س���يد الهيدروج�ي�ن (Hydrogen peroxide
”� )“H2O2أيون���ات الثيو�س���ينات “ ”Thiocyanate ionsوبن�س���بة معينة لكي يحدث
ت�أثريه التثبيطي �ضد امليكروبات وخا�ص ًة يف احلليب ومنتجاته.

�إنزمي الالكتوبريوك�سيديز :

يوج���د طبيعياً يف اللنب �ض���من العديد من الإنزميات الأخرى ويبل���غ تركيزه يف احلليب
البق���ري ( 30مللج���م  /لرت) وقد مت ع���زل وتنقية الإنزمي من حليب الأبق���ار وحليب الأبل
ووج���د �أن وزنه اجلزيئ���ي ( 78 ، 88كيلو دالت���ون) لكل من حليب الأبق���ار وحليب الأبل
عل���ى التوايل .وقد وج���د �أن تركيز الإنزمي الالزم لإمتام التفاعل به���ذا النظام يبلغ (2 –1
ميكروجرام  /مل) وهى ن�س���بة منخف�ض���ة جداً بالن�س���بة ملحتوى احللي���ب البقري من هذا
الإنزمي ( 30ميكروجرام  /مل).
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فوق �أك�سيد الهيدروجني :
لكي يتم تن�ش���يط ه���ذا النظام فالبد من �إ�ض���افة( )H2O2من م�ص���در خارجي وتكون
الكمية املطلوبة منه يف حدود (9 – 8جزء يف املليون) وهى كمية قليلة جداً �إذا ما قورنت
بالكمية امل�س���موح ب�إ�ض���افتها �إىل احلليب ( 800 -300جزء يف املليون) واملو�ص���ى بها من
قبل منظمة ال�ص���حة العاملية  )WHO( ,منظم���ة الأغذية والزراعة ( )FAOحلفظ احلليب
اخلام ،وجتدر الإ�ش���ارة �إىل �أن البكترييا ال�سالبة للكتاليز مثل بكترييا حم�ض الالكتيك يتولد
من خالل عمليات الأي�ض اخلا�صة بها كمية من ( )H2O2حتت الظروف الهوائية ،ولكن يف
وج���ود مكونات النظام الأخرى يف احلليب اخل���ام ف�إن هذه البكترييا يحدث لها تثبيط ذاتي
(. )Self-inhibition

�أيونات الثيو�سيانات :
هذه «الأيونات–  » SCNتتكون يف اجل�سم من التفاعل بني مركب ()Thiosulphate
ونواجت الأي�ض للأحما�ض الأمينية الكربيتية .ونظراً لأن م�صدرها خارجي (من الغذاء) ف�إن
ن�سبة �أيونات الثيو�سيانات تختلف باختالف �أ�سلوب تغذية احليوان  ،فالعالئق اخل�ضراء ترفع
ن�س���بة الثيو�س���يانات يف احلليب بعك�س العالئق اجلافة  .كذلك تتباين ن�سبة الثيو�سيانات يف
احلليب مع طول مو�سم احلليب واحلالة ال�صحية للحيوان  ،وعلى ذلك فلكي يتم تفعيل دور
النظام ف�إنه يلزم �إ�ض���افتها �إىل احلليب من م�ص���در خارجي .والرتكيز الالزم لإمتام التفاعل
الإنزميي يعادل ( 21جزء يف املليون).

الفعل احليوي ون�شاطه كم�ضاد ميكروبي:
هذا النظام له ت�أثري تثبيطي جيد �ضد العديد من �سالالت البكترييا والفطريات والطفيليات
والفريو�س���ات  .ويعترب ُك ٌّل من الغ�ش���اء ال�سيتوبالزمى وال�س���يتوبالزم اخللوي هو الهدف
الرئي����س لت�أثري ه���ذا النظام؛ حيث يعمل ه���ذا النظام على �أك�س���دة جماميع ( )Thiolيف
الإنزمي���ات ،وي�ؤثر على الغ�ش���اء ال�س���يتوبالزمي يف الكائنات احلية احل�سا�س���ة مما ي�ؤدي �إىل
فقد الأيونات والأحما�ض الأمينية ،و�أي�ض���اً البيبتيدات العديدة من اخلاليا التي تتعر�ض له،
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وي�سبب وقف عمليات نقل وتخليق الطاقة .والأ�سا�س يف الفعل احليوي لهذا النظام هو قيام
�إنزمي الالكتوبريوك�سيديز بتحفيز �أك�سدة الثيو�سيانات بوا�سطة ( )H2O2منتجاً :

احللي���ب بجودته ملدة (� )6 ، 18 ، 24س���اعات عند تخزين���ه على درجات حرارة( ، 20 ، 4
° 37م) على التوايل.

(Hypothiocyanite ions (OSCN), higher oxyacids and short-lived
)oxidation products

 -4الشيتوزان »: «Chitosan

وقد وجد �أن �أيون ( )OSCNاملتكون من هذا التفاعل الإنزميي له ت�أثري فعال على الغ�شاء
اخلل���وي لبكرتيا ( )E. coliحيث وجد �أنه يف خ�ل�ال دقائق من املعاملة حتررت الأحما�ض
الأمينية وعن�ص���ر البوتا�س���يوم يف البيئة .وقد �أو�ض���ح بع�ض الباحث���ون �أن فعل هذا النظام
يرجع �أ�سا�س���اً �إىل ت�أثريه على �أك�سدة جماميع ال�س���لفاهيدريل( )SHللربوتينات امليكروبية
بوا�س���طة ( OSCNالهيبوثيو�سينات– وحام�ض الهيبوثيو�سيانو�س  .)HOSCNوعملية
الأك�س���دة ت�س���بب حتول هذه املجامي���ع �إىل � )-S-S-( Disulphidesأو Sulphenyll
� )S-SCN-( thiocyanateأو  Sulphinic acidوبالتايل يحدث تثبيط للإنزميات التي
تعتم���د على وجود جمامي���ع  ))SHمثل �إنزمي���ات ( . )Hexokinaseكما �أن تلف تركيب
الغ�ش���اء ال�سيتوبالزمي للميكروبات من خالل �أك�سدة جماميع ال�سلفاهيدريل ت�سبب ت�سرب
�أيونات البوتا�س���يوم والأحما����ض الأمينية والبيبتيدات �إىل الو�س���ط ،بالإ�ض���افة �إىل تثبيط
اال�ستفادة من اجللوكوز والأحما�ض الأمينية والبيورينز ( )purinesوالبريميدينز وبالتايل
تخليق الربوتينات و " "RNAو "."DNA

التطبيقات :
�أجريت بع�ض الدرا�س���ات حلفظ احلليب اخلام ومنتجاته مثل احلليب املب�س�ت�ر والزبادي
واجلنب بوا�س���طة هذا النظام ،وق���د مت حفظ احلليب اخلام عن طريق تن�ش���يط نظام ()LPS
حيث متت �إ�ض���افة الثيو�سيانات وفوق �أك�س���يد الهيدروجني �إىل احلليب اخلام وحفظه على
(° 38م) ووج���د �أن حمو�ض���ة احلليب املعام���ل كانت �أقل كثرياً عن حمو�ض���ة احلليب غري
املعامل مما ي�ؤكد ت�أثري النظام على بكترييا حم�ض الالكتيك املكونة للحمو�ض���ة .وكانت ن�سب
الإ�ض���افة يف حدود  0.25مل لكل من الثيو�سيانات وفوق �أك�سيد الهيدروجني �إىل احلليب
اخل���ام ث���م احلفظ على درجات حرارة (° 37 ، 20 ، 4م)  ،وقد �أو�ض���حت النتائج احتفاظ
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يعترب ال�ش���يتوزان بوليمر طبيعي غري �سام ي�شتق بوا�سطة عملية �إزالة جماميع الأ�ستيل من
ال�ش���يتني الذي يعترب مكوناً رئي�ساً يف �أغلفة الق�ش���ريات مثل الكابوريا « ، »Crabاجلمربي
« »Shrimpوالإ�س���تاكوزا « . »Lobsterولقد لقي ال�شيتوزان اهتماماً كبرياً وذلك ب�سبب
�إمكانية ا�س���تخدامه جتارياً يف جماالت عديدة مثل �صناعة الدواء والأغذية  ،كذلك لقي كل
من ال�ش���يتني وال�شيتوزان اهتماماً كبرياً ملا لهما من ن�شاط حيوي كمواد م�ضادة طبيعية للنمو
امليكروبي �ض���د ن�ش���اط العديد من اخلمائر والفطريات والبكترييا امل�سببة للف�ساد واملمر�ضة ،
و�أعترب كمادة حافظة طبيعية امل�صدر  ،وكمواد م�ضادة حلدوث الأورام «، »Antitumor
وخمف�ضة للكولي�ستريول .
كما يتميز ال�ش���يتوزان بالعديد من اخل�ص���ائ�ص الوظيفية مثل قدرت���ه على االرتباط باملاء
والدهن وقدرته على تكوين م�س���تحلب واالرتباط بال�ص���بغات وتكوين چل  .كذلك قدرته
على تكوين غ�ش���اء غذائي ي�س���تخدم يف تغطية وحفظ الأغذية مما يزيد من فرتة �صالحيتها.
ويعترب ال�شيتوزان مادة قابلة للتحلل حيوياً « ، »Biodegradableغري �سامة لها العديد من
اخل�صائ�ص احليوية والوظيفية .

الفعل احليوي ون�شاطه كم�ضاد ميكروبي:

وج���د �أن لل�ش���يتوزان ت�أث�ي�راً تثبيطياً جيداً �ض���د العديد من �س�ل�االت البكترييا واخلمائر
والفطري���ات مث���ل Lactobacillus frutivorans, Zygosaccharomyces( :

bailii, Yersinia enterocolitica Escherichia coli, Pseudomonas
fluorescens, Salmonella typhimurium, Vibrio parahaemolyticus,
Listeria monocytogenes, Bacillus megaterium, Bacillus cereus,
Staphylococcus aureus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus
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brevis, Lactobacillus bulgaricus, Candida kruisei, Fusarium
oxysporum, Aspergillus niger, Alternaria alternata and Rhizopus
.)oryzae

ويرجع الن�شاط امل�ضاد امليكروبي لل�شيتوزان �إىل :
1 .1تكوي���ن غ�ش���اء �أو بوليمر حول اخللي���ة امليكروبية مم���ا يُ َع َّوق من و�ص���ول املغذيات
للخلية.
2 .2بع�ض �أنواع ال�ش���يتوزان املنخف�ض���ة يف الوزن اجلزيئي ت�س���تطيع النف���اذ �إىل داخل
اخللي���ة وي�س���بب االرتباط مع املركبات احلاملة لل�ش���حنات ال�س���البة وجتميعها موت
اخللي���ة ،ويرتبط مع (  ) DNAاخللوي وي�س���بب وقف عمليات ن�س���خ ( ) RNA
والربوتينات اخللوية.

التطبيقات :
ي�ستخدم ال�شيتوزان يف مدى وا�س���ع من الأغذية اجلافة وال�سائلة وخا�صة الأغذية التى
يتم تخزينها على درجة حرارة الغرفة �أو بالتربيد  ،حيث ي�س���تخدم يف العديد من منتجات
الألبان والأغذية املعلبة ومنتجات اللحوم والع�ص���ائر .ويعتمد م�ستوى الإ�ضافة على (نوع
الغذاء ،نوع املعاملة احلرارية  ،م�س���توى درجة احلمو�ض���ة  ،ظروف تخزين املنتج  ،طبيعة
احلمل امليكروبى املوجود  ،فرتة ال�صالحية امل�ستهدفة ).
وتراوح الن�س���بة امل�س���تخدمة ب�ي�ن ( )% 1.5 – 0.1م���ع منتجات اللح���وم مثل اللحم
املفروم وال�س���جق والربجر البقري  ،وت�ص���ل الن�س���بة مع منتجات احلبوب �إىل ( )% 1مثل
اخلبز والكيك واملكرونة.

***
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الفصل الرابع
المضادات الميكروبية
الطبيعية من مصادر
نباتية

هن���اك العديد من املركبات املوجودة طبيعياً يف النباتات والأع�ش���اب والتوابل ،عادة ما
ت�ضاف التوابل والأع�شاب بتو�سع للعديد من الأغذية لتح�سني النكهة والطعم وميكنها �أي�ضا
�أن تطيل فرتة ال�ص�ل�احية لأن لها طبيعة �أو خ�صائ�ص م�ضادة للن�شاط امليكروبي كما �أن بع�ض
هذه املركبات لها القدرة على منع العدوى بالفريو�سات .
وتعترب النباتات العطرية وزيوتها الغذائية والأع�شاب الطبيعية �آمنة من حيث ا�ستخدامها
يف الأغذية ومنتجاتها ،ولقد �سجل العديد من مكوناتها كمواد لها ن�شاطاً م�ضاداً للميكروبات
مثل الفينوالت (حام�ض الفينوليك ،البويل فينوالت ،التانينات) وكذلك الأحما�ض الع�ضوية
مثل (ال�سرتيك ،الالكتيك ،اخلليك ،الربوبيونيك ،البنزويك ،ال�سوربيك) وم�شتقاتها تلعب
دوراً هاماً كم�ض���ادات ميكروبية  ،وذلك قد يرجع للزيوت الطيارة التي بها  ،وغالباً تلعب
املجامي���ع الوظيفية الداخلة يف تركيب هذه الزيوت دوراً هاماً يف ن�ش���اطها امل�ض���اد للفعل
امليكروبي وعاد ًة املركبات التابعة للمجاميع الفينولية ما تكون هي �صاحبة الفاعلية.
( )1الزيوت العطرية “: ”Essential oil

عب���ارة عن م�ستخل�ص���ات للنبات العطرية ،ت�س���تخل�ص �إما بالتقطري بالبخ���ار �أو باملاء �أو
ب�إ�س���تخدام مذيبات ع�ضوية ،وميكن �أي�ض���اً ا�ستخال�ص���ها بالكب�س على البارد .وهى �سهلة
الذوب���ان يف الكحوالت وحمدودة الذوبان يف املاء وتتكون من خملوط من الأ�س�ت�رات،
الألدهيدات الكيتونات ،والرتبينات.
ويو�ض���ح اجلدول التايل الرتكيز الفعال لبع�ض الزيوت العطرية امل�ستخل�صة من النباتات
الطبية والعطرية.
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الزيت العطري
ح�صى اللبان

الن�سبة املئوية لأقل
ت�أثري
0.430

0.450

عامة ف�إن البكترييا املوجبة ل�ص���بغة جرام تكون �أكرث ح�سا�س���ية عن ال�سالبة ل�صبغة جرام
للم�ض���ادات امليكروبية امل�س���تخرجة من التواب���ل مثل الكمون  ،الزعرت ،الكراوية وح�ص���ى
اللب���ان وغريها من التوابل  .فنج���د �أن «� »Pseudemonas flurescensأقل مقاومة من
«. »Echerichia coli
معظم البكرتيا املمر�ض���ة تكون ح�سا�س���ة بالن�س���بة للزيوت العطرية �سوا ًء امل�ستخرجة من
التوابل �أو من الأع�ش���اب حيث تعمل تثبيطاً لنموها وكذلك لقدرتها على �إنتاج �سموم .كما
وجد �أن الزيوت الطيارة امل�ستخرجة من الثوم  ،الب�صل  ،القرفة  ،الزعرت ،القرنفل والفلفل
الأ�سود لها ت�أثري فعال على كل من Clolstridium botulinum» ، Cl. perfringens
 ،»، Cl. Sporogenesكما ثب���ت �أن معدل �إنبات جراثيم بكترييا «»Bacillus subtilis
يقل يف وجود زيت القرنفل� .أما �سالالت ال�ساملونيال فتثبط بوا�سطة الزيوت الطيارة الناجتة
من الزعرت الربتقال  ،الليمون ،اجلريب فروت ،اللوز ،الكزبرة والقرفة.

الزيت العطري
الزعرت

الن�سبة املئوية لأقل
ت�أثري
0.070

الأوريجانو

0.100

الكمون

الربتقال

0.120

النريويل

0.475

ح�شي�شة الليمون

0.160

Birch

0.480

القرفة ال�صيني

0.170

اللفندر

0.500

الورد

0.180

ملي�سا

0.520

القرنفل

0.200

Ylang Ylang

0.560

Eucalyptus

0.225

Juniper

0.600

النعناع الفلفلي

0.250

ال�شمر

0.640

اجلريانيوم

0.250

الثوم

0.650

Meadowsweet

0.330

الليمون

0.700

الين�سون

0.370

Cajeput

0.720

Orris

0.380

Sassafras

0.750

القرفة

0.400

Heliotrope

0.800

الزعرت الربي

0.400

Fir, Pine

0.680

اخلردل

0.420

البقدون�س

0.880

البنف�سج

0.900

الفعل احليوي ون�شاطه كم�ضاد ميكروبي:
الفعل امل�ض���اد للميكروب���ات للزيوت الطيارة يرج���ع �إىل �أنها تقوم ب�إت�ل�اف العديد من
الأنظمة الإنزميية للكائنات الدقيقة مت�ض���منة تلك امل�س���تخدمة يف ا�ستخدام الطاقة واملكونة
للمركبات البنائية.
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وج���د �أن زيت القرنفل والقرفة لهم ت�أثري قوى كم�ض���اد للفطري���ات .وقد وجد �أن زيت
الزع�ت�ر يثبط كل من فطريات «»A. flavus ، A. ochraceus ، Aspergillus niger
ويكــ���ون فع���ا ًال �ض���ــد فطري���ات «Penicillium chrysogenum ، Mucor sp.
.»Rhizopus sp.
وق���د وجد �أن �إ�ض���افة (� 0.5إىل  )%1من زيت القرنفل يثب���ط منو ميكروب «Listeria
 »monocytogenesكما يوجد لها �أي�ضاً ت�أثري فعال على تثبيط ميكروب «Aeromonas
.»hydrophila

و�أثبتت الدرا�سات �أن مركب « »Allicinاملوجود يف زيت الثوم يعمل كم�ضاد للبكترييا
�سوا ًء ال�سالبة �أو املوجبة ل�صبغة جرام وكذلك للفطريات املمر�ضة.
ووج���د �أن القرف���ة حتتوي عل���ى (� 0.5إىل  )%2زي���وت طيارة يرجع فعلها الأ�سا�س���ي
كم�ض���اد للبكترييا �إىل الفينوالت التى حتتويها ومنه���ا ( )Carvacrol, Eugenolوغريها
من الفينوالت.
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( )2المواد الفينولية «: »Phenolics

هذه املركبات من الناحية الكيميائية حتتوي على حلقة عطرية  ،وال توجد على حالة حرة
بل مرتبطة ب�س���كريات مث���ل « »β-D-glucopyranosidesويف بع����ض احلاالت بروابط
ميثايل �إ�سرت كما يف حالة �أحما�ض «.»Hydroxycinnamic acids
وتق�سم املواد الفينولية املوجودة يف النبات عادة �إىل ثالثة �أق�سام :

1 .1الفينوالت الب�سيطة والأحما�ض الفينولية ،ومنها:

hydroquinone, protocatechnic,
)vanillic, gallic, syringic, ellagic

3-ethylphenol,

(P-cresol,

2 .2م�شتقات حام�ض  hydroxycinnamic acidومنها:

)(P-couramic, caffeic, ferulic, sinapic

3 .3الفالفونويدات « »Flavonoidsوهى �أهم جمموعة يف الأغذية وت�شمل:

(catechins, proanthocyanins, anthocyanidins, flavons, flavonols
and their glycosides).
ويف الواقع يوجد جمموعة �أخرى خمتلفة وهى التانينات وهي عبارة عن (polymeric
 )phenolicsوتتمي���ز عن باقي الفين���والت بقدرتها على تر�س���يب الربوتينات من املحاليل

املائية.

الفعل احليوي ون�شاطها كم�ضادات ميكروبية:
متت درا�سة ت�أثري املواد الفينولية الناجتة من الزيتون ودورها كم�ضادات ميكروبية وكذلك
تلك الناجتة من ال�ش���اي والقهوة ب�صورة م�ستفي�ض���ة  ،ووجد �أن املواد الفينولية امل�ستخل�صة
من ال�شاي الأخ�ضر �أو الأ�سود تعمل على قتل « »Campylobacter jejuniكما �أن املواد
الفينولية امل�ستخل�ص���ة من ال�ش���اي الأخ�ضر ت�ض���اد ك ً
ال من )Cariogenic bacterium
، Candida utilis) ، Sacch. Cerevisia ، B. subtilis ، (Streptococcus
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 . mutansومن ناحية �أخرى وجد �أن ك ً
ال من Escherichia coli) ، (Pseudomonas
 aeruginosaيقاومون الفينوالت امل�ستخل�صة من ال�شاي والقهوة.
ومن �ض���من املواد الفينولية التي ت�ض���اد امليكروبات وامل�ستخل�ص���ة م���ن الزيتون مركب
« »Oleuropinوه���و عبارة عن جليكو�س���يد ُمر ،فهو ي�ؤثر عل���ى (Staphylococcus
 )aureus Bacilus cereus ، Bacillus subtilisب�ص���ورة كب�ي�رة  .كم���ا وج���د �أن
مركب « »Oleuropin aglyconيعترب م�ضاداً ميكروبياً بدرجة �أكرب من «»Oleuropin
(وه���و ينتج م���ن التحلل املائي « للـ  « Oleuropinبوا�س���طة نظ���ام �إنزميي معني) .كذلك
عند انحالل « »aglyconينتج « »elenolic acidويعترب �أي�ض���اً م�ض���اداً بكتريياً قوياً ميكن
�أن يثب���ط  . Sacch. Cerevisia) ، (Bacillus subtilisوق���د وج���د �أن ا�س���تخدام
« »Oleuropeinمبعدل ( )%0.2ي�ؤثر على ( )Geotrichum candidumكذلك فهو
يثبط تكوين الأفالتوك�س���ينات .وقد �أثبتت التجارب �أن املايونيز امل�ص���نع من زيت الزيتون
يكون ب���ه معدل املوت عالياً مليك���روب « »Salmonella enteritidisنظراً لوجود املواد
الفينولية.
وق���د ثب���ت �أي�ض���ا �أن العدي���د م���ن امل���واد الفينولي���ة مث���ل gallic ، ferulic ،
 (P-coumaric tannic acids) ، quercetinت�س���تطيع تثبي���ط ميكروب «Listeria
.»monocytogenes

هن���اك ع���دة عوامل ت�ؤثر عل���ى الفعل امل�ض���اد للميكروب���ات لهذه املركب���ات فقد وجد
�أن الربوتين���ات الده���ون ،الأم�ل�اح ،درجة احلمو�ض���ة ودرجة احلرارة ،ت�ؤثر على ن�ش���اط
الفينوالت امل�ضاد للميكروبات ،فوجد �أن ارتباطات املواد الفينولية امل�ستخل�صة من الزيتون
بربوتني احلليب (الكازين) ت�ؤدي �إىل فقد ن�ش���اطها كم�ض���اد لبكترييا «Staphylococcus
 ،»aureusيف حني �أن امللح يعمل كعامل م�شرتك للتثبيط .
�أم���ا احلرارة فتلعب دوراً هاماً يف ن�ش���اط الفينوالت كمواد م�ض���ادة للميكروبات  ،ففي
الأغذية املعاملة باحلرارة �أو املجمدة تتحرر املواد الفينولية كما يحدث حتلل مائي لها لإنتاج
مكونات فعالة كم�ض���ادات للبكرتيا .هناك بع�ض الظروف الت�صنيعية التي ت�ؤثر على تركيب
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املواد الفنيولية وبالتايل على فاعليتها كم�ض���ادات للبكرتيا مثل تفاعل الأك�س���دة الذاتية غري
الإنزميية للمركبات الفينولية.
ويرجع الفعل امل�ضاد للميكروبات للفينوالت؛ حيث تقوم املواد الفينولية مبهاجمة الغ�شاء
ال�س���يتوبالزمي مما ي�ؤدي �إىل حترر املكونات اخللوية الداخلية .وممكن �أي�ضاً �أن جتعل الغ�شاء
يفق���د وظائفه من حيث انتقال الإلكرتونات ،احل�ص���ول على املغذي���ات  ،تكوين الأحما�ض
النووية ون�شاط �أنزمي «.»ATPase
وجد من الدرا�س���ات الت���ي �أجريت �س���ابقاً �أن العديد من الفينوالت تعطي حماية �ض���د
ال�س���رطان واملواد امل�س���ببة له  .وقد وجد �أن مركبات البويل فينولية امل�ستخل�صة من ال�شاي
الأخ�ض���ر والأ�سود حتمي اجل�س���م من �أخطار ال�س���رطان و�أمرا�ض القلب ،التليف الكبدي ،
انتف���اخ الرئة « »emphysemaوت�ص���لب ال�ش���رايني .ومن املعروف �أي�ض���اً �أن الفينوالت
وبخا�ص��� ًة « »Caffeic acid ، Ferulic acidت�ض���اد �أي���ون النيرتي���ت (ال���ذي يك���ون
 Nitrosamides Nitrosaminesامل�س���ببة لل�س���رطان) ويقلل من ت�أثريه وبخا�ص ًة عند
درجة حمو�ض���ة منخف�ض���ة .كما وجد �أن الت�أثري اخلاف�ض لل�ضغط للم�ستخل�صات الناجتة من
�أوراق الزيتون وثماره ترجع �إىل مادة «.»Oleuropin
�أمثلة لبع�ض امل�صادر النباتية التي ميكن ا�ستخدامها كم�ضادات ميكروبية طبيعية:
( )1زيت الخردل (المسترد) “: ”Brassica

تتب���ع نب���ات اخل���ردل “ Brassica junceaجن����س  ”Brassicaال���ذي يتب���ع عائلة
“ ”Cruciferaeوت�ستخدم بذوره يف �أمريكا واليابان وال�صني على نطاق وا�سع ك�أحد
التوابل احلريفة التقليدية وكم�صدر للزيت الغذائي والربوتني وكذلك كدواء  ،وي�ستخدم
الزيت العطري له �أي�ض���اً كم�ستح�ض���ر جتميلي للعناية بال�ش���عر .كما يعت�ب�ر واحداً من املواد
امل�ستخدمة يف �إنتاج م�ساحيق الكاري  ،ال�صل�صات احلريفة  ،و�صل�صة �صفار البي�ض.

•املركبات الفعالة يف زيت اخلردل :

يعترب مركب (� )Ally isothiocyanateأهم املكونات الفعالة يف زيت اخلردل والذي
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ينت���ج من حتلل مرك���ب)” (Thioglucosides “TGDSاملوجود يف ب���ذور اخلردل مائياً
والذي يتحلل �إىل ال�صورة ” “Isothiocyanatesومركبات �أخرى حمتوية على كربيت.
كما وجد �أنه من املكونات الأخري الأ�سا�س���ية �ضمن تركيب الزيت العطري للخردل كل من
(.allyl , butyl (phenylethyl , pentenyl isothiocyanates
وي�س���تخدم مركب ( )Ally isothiocyanateاملخلق كمبيد للح�ش���رات والبكترييا
والنيماتودا .

• ن�شاط زيت اخلردل كم�ضاد ميكروبي:
ي�س���تخدم الزي���ت العطري للخردل يف منع من���و الكائنات احلية الدقيق���ة يف امل�أكوالت
البحرية مثل ميكروبات ()Helicobacter pylori & Vibrio parahaemolyticus
كم���ا �أن���ه �أظهر ت�أث�ي�راً تثبيطي���اً على من���و البكترييا التي ت�س���بب الت�س���مم الغذائ���ي وكذلك
الفطري���ات  ،حيث بني الزيت فعالية �ض���د منو كل م���ن (Asp. niger , Asp. flavus ,
Trichoderma viride , Candida albicans , Cryptococcus neoformans
 ، ), Trichosporon mucoides and Geotrichum capitatumكم���ا �أظه���ر

الزيت ت�أثريات تثبيطية على اخلاليا امل�سرطنة وتطورها.
( )2زيت القرفة “: ”Cinnamon

جن�س ” “Cinnamonي�ضم حواىل  250نوعاً والعديد منها يكون زيوتاً عطرية ويعترب
مك�س���باً للنكهة و�أهمه���ا (. )Cinnamomum verum , Cinnamomum cassia
وميكن احل�صول على الزيت العطري للقرفة من الأوراق والرباعم والقلف با�ستخدام طرق
التقطري املختلفة ،ولقد مت تقدير الرتكيب الكيميائي لزيت القرفة با�ستخدام عدة تقنيات.

•املركبات الفعالة يف زيت القرفة :

املكونات الرئي�س���ية املوج���ودة يف زيت القرف���ة العطري ه���ي Cinnamaldehyde
 ،(3-phenyl-2-Propenal) ، Camphoوينتمي مركب ()Cinnamaldehyde

الع�ض���وي ملجموعة الألدهيدات  ،وهو امل���ادة الفعالة التي تعطي للقرف���ة النكهة والرائحة
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املميزتني ،وهو يتكون من جمموعة فينيل مت�ص���لة ب�ألدهيد غري م�شبع وهو �سائل زيتي �أ�صفر
�أك�ث�ر لزوجة من املاء �ش���حيح الذوبان يف امل���اء لكنه قابل لالمتزاج م���ع كل من الإيثانول،
الإيثري الإثيلي والكلوروفورم .وتعترب �أ�س���هل طرق احل�ص���ول عليه هي عملية اال�ستخال�ص
با�ستخدام التقطري بالبخار لزيت حلاء نبات القرفة.

•ن�شاطه كم�ضاد ميكروبي:

�أظه���ر الزيت العطري للقرفة ن�ش���اطاً كم�ض���اد للنمو امليكروبي �ض���د جمموعة كبرية من
البكرتي���ا واخلمائر والفطري���ات ومنه���ا (Staph. aureus, Klebsiella pneumonia
, Pseudomonas aeroginosa , E.coli , Enterobacter faecalis
). Mycobacterium smegmatis and Candida albicans

وق���د وجد �أن �إ�ض���افة الزيت العطري ل���كل من القرفة والقرنفل �إىل �ش���راب التفاح مع
�إج���راء معاملة حرارية معتدل���ة �أدت �إىل انخفا�ض معنوي يف �أع���داد ميكروب (E. coli
.)O157:H7

•ميكانيكية الت�أثري كم�ضاد ميكروبي :
يرجع الت�أثري امل�ض���اد للنمو امليكروبي بوا�س���طة املركبات الفعالة يف زيت القرفة العطري
خا�ص��� ًة ”� “Cinnamaldehydeإىل حدوث حتلل يف اجلدار اخللوي  ،تلف يف الغ�ش���اء
ال�س���يتوبالزمي  ،تلف يف بروتينات الغ�ش���اء اخللوي ،نق�ص يف حمتويات اخللية وخروجها
من ال�سيتوبالزم  ،تخرث ال�سيتوبالزم وا�ستنفاذ بروتونات القوة املحركة.
( )3زيت شجرة الشاي «: »Tea tree oil

الزيت العطري امل�س���تخرج من �ش���جرة ال�ش���اي (� )Melaleuca alternifolaشائع
اال�س���تخدام يف كثرياً من دول العامل وخا�ص��� ًة �أ�س�ت�راليا وله العديد من الت�أثريات الدوائية
املفيدة حيث �إنه يعمل كم�ضاد لاللتهابات ،كما �أنه م�ضاد للنمو امليكروبي.
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• املركبات الفعالة يف زيت ال�شاى:

يتك���ون الزيت العطري لل�ش���اى من حوايل ( 100مرك���ب) معظمها تربين���ات �أحادية،
�س�س���كرتبينات وكحوالته���ا ،وم���ن �أه���م ه���ذه املركب���ات الت���ى مت التعرف عليه���ا كل من
) (terpinen-4-ol , γ-terpinene and α-terpineneوالت���ي متث���ل حوايل %70
م���ن مكون���ات الزيت الكلي بينم���ا وج���د �أن ك ً
ال م���ن (p-cymene , terpinolene ,
) α-terpineol and , α-pineneمتث���ل ح���وايل ( )%15من مكون���ات الزيت الكلي.
كما يعترب ) (terpinen-4-olواحداً من �أهم املكونات الرئي�سة يف الزيت العطرى لل�شاي
والذي يقلل من انتفاخ الأن�سجة امللتهبة.
الن�شاط امل�ضاد للنمو امليكروبي لزيت ال�شاي وخا�ص ًة ال�شاى الأخ�ضر يرجع �إىل املركبات
الفينولية املحتوية عليها خا�ص���ة الكات�ش���ينات ” “Catechinsمثل (Epigallocatechin
)” gallate “EGCGوالذي ميثل ( )%10من مكونات ال�شاي الأخ�ضر وهو من الكات�شينات
ال�شائعة يف ال�شاي الأخ�ضر  ،وهو مركب قابل للذوبان يف املاء ويذوب جيداً يف الأ�سيتون،
الإيثانول امليثانول والبرييدين.

•ن�شاطه كم�ضاد ميكروبي:

يرجع ت�أثري زيت �ش���جرة ال�ش���اي العطري عل���ى تثبيط النمو امليكروب���ي �إىل احتوائه على
( )terpinen-4-olوهو تربني حلقي له فعل م�ض���اد ن�ش���ط كم�ض���اد للنمو امليكروبي .كما
�أن م�ستخل�ص���ات ال�شاي الأخ�ض���ر املحتوية على ( )EGCGلها ن�ش���اط قوي �ضد منو مدى
وا�س���ع من الأحياء الدقيقة مثل  (Staphylococcus aureusوالعديد من البكرتيا املر�ضية
الأخ���رى وحتى الفطريات .وقد ثب���ت �أن بع�ض اخلمائر مث���ل(Candida albicans and
 )Cryptococcus neoformansمقاومة لكات�شينات ال�شاي على الرغم من ح�سا�سية كل
من ( )Trichophyton mentagrophytes and T. rubrumمل�ستخل�صات ال�شاي.
�أظه���رت كل م���ن « »Staphylococcusوالع�ص���ويات ال�س���البة ل�ص���بغة ج���رام
مثل« »Escherichia coliح�سا�س���ية ملركب���ات ( )EGCGعند تركيزات تراوح بني (50
–  100ميكروجرام /مل و 800ميكروجرام  /مل) على التوايل.
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•ميكانيكية الت�أثري كم�ضاد ميكروبي :
ي�س���تطيع مرك���ب ( )EGCGاالرتباط مبا�ش���ر ًة بطبقة البيبتيدوجلي���كان املوجودة يف
اجلدار اخللوي ويحدث تلفاً باجلدار اخللوي ويتداخل مع عمليات التخليق احليوي وي�سبب
حدوث خلل يف وظائف الغ�ش���اء وبالتايل حتطمه  ،كما ي�س���بب ح���دوث تغري يف عمليات
النقل الأيوين �أو منع اال�ستقطاب خالل التغري يف تركيب الغ�شاء والتداخل مع نظام الطاقة
املتول���دة ( )ATPيف اخللية �أو حدوث تثبيط �إنزميي مينع �إنتاج الطاقة  ،وهذا هو ال�س���بب
الرئي�س���ي لت�أثر معظم البكترييا املوجبة ل�ص���بغة جرام مث���ل«  «Staphylococcusمبركب
(.)EGCG
عل���ى الرغ���م م���ن �أن الع�ص���ويات ال�س���البة ل�ص���بغة ج���رام حتت���وي عل���ى طبق���ات
ب�س���يطة م���ن البيبتيدوجلي���كان �إال �أنه���ا مغط���اة بغ�ش���اء خارج���ي تركيب���ه الأ�سا�س���ي من
( )Lipopolysaccharideوالت���ي حتميها من اخرتاق وت�أثري العديد من املواد امل�ض���ادة
للنمو امليكروبي ،كما متنع االرتباط بني ( )EGCGوالبيبتيدوجليكان ،وهذا يف�سر مقاومة
�أو انخفا�ض ح�سا�س���ية الع�ص���ويات ال�س���البة ل�ص���بغة جرام ملركب (.)EGCG
( )4الكمون «: »Cumin

الكم���ون هو نب���ات مزهر يتب���ع عائل���ة ( ، )Apiaceaeوقد ثب���ت �أن للزيت العطري
امل�ستخل�ص منه فعل م�ض���اد لنمو كل من البكرتيا املوجبة وال�سالبة ل�صبغة جرام خا�ص ًة �ضد
منو ك ًال من:
(Helicobaacter pylori , Clavibacter , Curtobacterium ,
Rhodococcus Xanthomonas , Erwinia , Ralstonia , Agro-bacterium
)and Pseudomonas

•املركبات الفعالة يف زيت الكمون:
املركبات الفعالة يف زيت الكمون العطري والتي متثل الن�س���بة الأكرب من مكونات الزيت
ت�ش���مل (p-mentha-1,4-dien-7-al (27.4%), cumin aldehyde (16.1%),
).c-terpinene (12.8%), and a-pinene (11.4%
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•ن�شاطه كم�ضاد ميكروبي:

�أكرث امليكروبات ح�سا�س���ية لهذه املركبات هي البكترييا ال�س���البة ل�ص���بغة جرام التابعة لـ
( )Erwinia , Agrobacterium, Ralstonia, and Xanthomonasيف حني �أن
(� )Pseudomonasأكرث مقاومة لفعل هذه املركبات.
كما �أظهر كل من ( )Escherichia coli and Bacillus megateriumح�سا�س���ية
للمركبات الفعالة يف زيت الكمون العطري خا�صة cumin aldehyde) ، (a-pinene
وهي املركبات الأ�سا�سية يف زيت الكمون العطري .حيث ثبت �أن الوقت امل�ستغرق للموت
الكامل من التعر�ض لزيت الكمون هو ( 20و  180و  90دقيقة) للميكروبات “الإي�شريي�ش���يا
كوالي وا�ستافيلوكوك�س �أوري�س والل�سترييا مونو�سيتوجين�س” على التوايل.
( )5زيت النعناع «:»Peppermint oil

يعت�ب�ر النعناع ( )Mentha piperitaمن النبات���ات دائمة الإزهار التابع لعائلة النعناع
 ، Lamiaceaeي�س���تخرج زيت النعن���اع من الأوراق وهو زيت ع���دمي اللون �أو ذو لون
�أ�صفر �شاحب �أو خم�ض���ر له رائحة وطعم مميزة يعطي �إح�سا�ساً باالنتعا�ش (الربودة)  ،قابل
للذوبان يف الإيثانول ،وي�س���تخدم زيت النعناع العطري يف التطبيقات الغذائية والدوائية
و�صناعة العطور واملنكهات.

•املركبات الفعالة يف زيت النعناع:
يحت���وى زيت النعناع القيا�س���ي على ما ال يقل ع���ن ( )%5,4وال يزيد على ( )%10من
الإ�س�ت�رات معرباً عنها ك���ـ ) ،“Menthyl acetate” (C12H22O2وما ال يقل عن ()%44
كح���والت حرة مق���درة ك���ـ ) ، “Menthol” (C10H20Oوما ال يقل ع���ن ( )%15وما ال
يزيد عن ( )%32م���ن الكيتونات معربا عنها ك���ـ ) .“Menthone” (C10H18Oواملنثول
)(C10H20Oعبارة عن املركب الع�ضوي ال�سائد يف بع�ض النباتات الع�شبية� ،أهمها النعناع
وهو كحول ثانوي م�شبع ،قليل الذوبان يف املاء.

75

دليل مضادات الميكروبات من مصادر طبيعية

•ن�شاط زيت النعناع كم�ضاد ميكروبي:

�أظهر زيت النعناع العطري �أعلى ن�شاط تثبيطي �ضد منو ( )11نوع من البكترييا  ،ووجد
�أن الزيت العط���ري للنعناع برتكيز( )%2,1له ت�أثري مثبط لنم���و كل من(Staph. aureus
).and S. enteritidis

• ميكانيكية الت�أثري كم�ضاد ميكروبي :

يرجع الت�أثري الفعال للمنثول وهو املركب الفعال يف زيت النعناع �إىل الت�أثريات ال�س���امة
له على تركيب ووظيفة غ�ش���اء اخللية والذي يرجع �إىل طبيعة املنثول كرتبني �أحادي حمب
للو�سط الليبيدي ،مما ي�سبب متدد الغ�شاء وزيادة نفاذيته  ،حدوث تثبيط يف عملية التنف�س،
وت�أخري عملية النقل الأيوين.
( )6زيت البصل والثوم «: »Onion & Garlic oil

تعترب جمموع���ة «� »Alliumإحدى �أكرث املجاميع النباتية انت�ش���اراً على م�س���توى العامل
وذلك ب�س���بب ا�س���تخداماتهم الغذائية والطبية املتعددة  ،وكذلك فوائدهم ال�صحية نتيجة
احتوائهم عل���ى مركب���ات ( )phytochemicalsذات الت�أثريات احليوي���ة الهامة  ،حيث
�أن لها دوراً هاماً يف احلماية من الأمرا�ض املزمنة وبع�ض امل�ش���اكل ال�ص���حية  ،بالإ�ضافة �إىل
ت�أثرياتهم امل�ضادة للنمو امليكروبي.

•املركبات الفعالة يف زيوت الب�صل والثوم :

تعترب الفالفونات هي امل�س���ئوله عن اللون الأحمر والأ�ص���فر يف الب�ص���ل ويعترب كل من
( )Quercetin & Kaempferolم���ن الفالفونوي���دات الأ�سا�س���ية يف الأب�ص���ال يليهم
الأنثو�س���يانينات  ،ويرجع �إىل هذه املركبات الت�أثريات امل�ضادة للأك�سدة  .كما �أن املركبات
الكربيتية التي تتواجد يف الب�صل والثوم تعترب �أي�ضا من املركبات الهامة وميثل )Cysteine
 )sulfoxidesاجلزء الأكرب منها  ،وعند تقطيع الب�ص���ل �أو الثوم يتحرر �إنزمي «»Allinase
ال���ذي يحول���ه �إىل « »Thiosulfinatesوالتي يرجع �إليها الت�أثريات ال�ص���حية والتغذوية
املفيدة للب�ص���ل وكذلك الن�شاط امل�ض���اد لنمو امليكروبات .وقد وجد �أن ن�شاط واحد جرام
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من }� allicin {(+)-S-methyl-L-Cysteine Sulfoxideأحد مكونات م�ضاد حيوي
ي�ساوي ن�شاط (  15وحدة دولية) من امل�ضاد احليوى البن�سلني.

•ن�شاط الزيت العطرى كم�ضاد ميكروبي:

وجد �أن الزيت العطري امل�س���تخل�ص من (� )3أنواع من الب�ص���ل (الأخ�ض���ر  ،الأ�صفر ،
الأحم���ر) والثوم له ت�أثري مثبط لكل م���ن ( )S. enteritidis ,Staph. Aureusو�أنواع
م���ن الفطري���ات مث���ل ( ، )Asp. niger , P. cyclopium & F. oxysporumولقد
�أو�ض���حت نتائج الدرا�سات �أن الزيت العطري امل�س���تخل�ص من النباتات �سابقة الذكر �أظهر
ن�ش���اطاً وا�ضحاً �ض���د منو البكترييا ،وكان �أعالهم ن�شاطاً هو امل�س���تخرج من الثوم ،و�أقلهم
امل�س���تخرج من الب�صل الأخ�ض���ر .وقد �أظهرت بكترييا ( )Staph. Aureusح�سا�سية �أقل
جتاه الن�ش���اط التثبيطي للزيوت  ،يف حني �أن بكترييا ( )S. entritidisثبطت بقوة بوا�سطة
الزيوت امل�ستخل�صة من الب�صل الأحمر والثوم .وبالن�سبة للفطريات فلقد كان �أقل الفطريات
ح�سا�سية �ضد الزيوت العطرية هو ( )F. oxysporumيف حني �أن ك ً
ال من (A. niger ,
 )P. cyclopiumمت تثبيط منوهما متاماً عند الرتكيزات املنخف�ضة من الزيوت.
( )7زيت الموالح “: ”Citrus oil

ي�ض���م جن����س ( )Citrusحوايل ( )16نوع���اً تابع لعائلة ( )Rutaceaeومتثل �ص���ناعة
الزيوت العطرية من املوالح اجلزء الأكرب من �إنتاج الزيوت العطرية يف العامل.

•املركبات الفعالة يف الزيوت العطرية للموالح:

يحت���وي الزي���ت العطري للموالح عل���ى ( )%99 – 85مركبات طي���ارة و ()%15 – 1
مركبات غري طيارة  ،واملركبات الطيارة هي خليط من الرتبينات الأحادية وخا�ص ًة الليمونني
( ، )Limoneneال�س�سكرتبينات وم�شتقاتها الأك�سجينية والتي تت�ضمن الألدهيدات ،ومنها
( ، )Citralكيتونات � ،أحما�ض  ،كحوالت و�إ�سرتات .
متثل الرتبينات الأحادية ( )%97من تركيب الزيت العطري للموالح يف حني �أن الكحوالت
والألدهيدات والإ�سرتات متثل الن�سبة الأقل والتي تراوح بني (.)%2,2 - %8,1
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تتمثل املركبات الأ�سا�س���ية يف زي���وت املوالح يف ( )Limoneneوالذي تراوح ن�س���بته
بني ( ، )%98 – 32حيث ت�صل ن�سبته ( )%98 – 68يف الربتقال احللو  )%76 – 45( ،يف
الليمون )%45 – 32( ،يف الربجموت .يليه ( )Linaloolوالذي ي�صل تركيزه �إىل (018,0
 )%231,10 ، 015,0 ،يف كال من الربتقال احللو  ،الليمون  ،الربجموت ،على التوايل.

•ن�شاطه كم�ضاد ميكروبي:

وج���د �أن الزي���ت العطري امل�س���تخل�ص م���ن ( )Citrus limonumكان له فعالية يف
تثبي���ط منو (� 4س�ل�االت) من بكتريي���ا ( )E. coliوكانت الرتكيزات امل�س���تخدمة (– 5,2
2.8مل100/م���ل مذيب) .كما وجد �أن ل���كل من الليمون والربتق���ال احللو والربجموت
ومكوناتهم اللينالول ال�س���يرتال ولي�س الليمونني كان لهم ت�أثري فعال �ضد منو ك ًال من بكترييا
(E. coli , Campylobacter jejuni , L. monocytogenes , B. cereus and
)Staph. Aureusوكانت الرتكيزات املثبطة هي ( %1 – 125,0للربجموت) 06,0( ،
– 125,0م���ع اللينال���ول) ( %06,0 – 03,0مع ال�س���يرتال)  ،وذلك يعترب عند الرتكيزات
املقبولة يف التطبيقات الغذائية.

•ميكانيكية الت�أثري كم�ضاد ميكروبي:

الآليات التي يتم بها تثبيط منو امليكروبات بوا�س���طة الزيت العطري للموالح ما زالت غري
مفهومة ب�صورة كاملة ،ولكن هناك عدد من الآليات املقرتحة ،منها:
1 .1ح���دوث تغريات ل�ش���كل اجلدار اخللوي ،حي���ث لوحظ تعر�ض الغ�ش���اء اخلارجي
ل���كل م���ن ( )E. coli & S. typhimuriumللتحل���ل عقب تعر�ض���هم لكل من
(.)Carvacrol & thymol
2 .2حتطم اجلدار اخللوي مما ي�س���بب نق�صاً يف حمتويات ال�سيتوبالزم كما هو احلال يف
( )L. monocytogenesعند معاملتها بالزيت العطري .
3 .3كم���ا �أن الرتبينات لها الق���درة على حتطيم واخرتاق الرتكي���ب الليبيدي يف اجلدار
اخلل���وي للبكترييا م�س���بباً حتل���ل الربوتينات وحتطيم الغ�ش���اء اخلل���وي ونق�ص يف
حمتويات ال�سيتوبالزم؛ مما ي�ؤدي �إىل موت اخلاليا.
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( )8زيت النيم “: ”Neem oil

ا�س���م ال�شجرة العلمي هو ( )Azadirachta indicaوهي معروفة يف الهند منذ زمن
بعيد وتنتمي �إىل ف�صيلة الزنزخلنية ” “Meliaceaeوهي من الأ�شجار املعمرة .تكمن فائدة
النيم الأ�سا�سية يف قدرتها على منع خمتلف �أنواع احل�شرات من الدخول �إىل املنزل.

•املركبات الفعالة يف زيت النيم:

حتتوي �شجرة النيم على مادة فعالة هي مادة ( )azadizachtinوهي توجد يف جميع
�أجزاء ال�ش���جرة ولكن بن�س���ب خمتلفة ،وتك���ون �أكرث تركيزاً يف الب���ذور والثمار� .أوراق
ال�ش���جرة حتتوي على مواد فعالة مركزة فيها ه���ي ” ،“triterpenoidsحيث �إن لها ت�أثرياً
�س���اماً على احل�شرات ،م�ضاداً لله�س���تامني ،مبيداً للجراثيم ,م�ض���اداً للفريو�سات ،مبيدات
الفطريات ،ومبيدات ح�شرية ،وطارد للح�شرات.

•ن�شاط زيت النيم كم�ضاد ميكروبي:

زيت النيم له القدرة على تثبيط منو العديد من �أنواع البكترييا املر�ضية مثل (S. aureus
 ), S. typhosaوكل �س�ل�االت ( ، )M. tuberculosisوكذل���ك تثبي���ط من���و ك ًال م���ن
(.)S.paratyphi , V. cholera

وم���ن املركبات الأخ���رى التي لها ت�أثري مبيد للح�ش���رات والتي مت عزلها م���ن نبات النيم
جمموع���ة مركب���ات ( )limonoidsوالت���ي ت�ض���م (& Salannin , meliontriole
.)nimbin
( )9حصالبان “: ”Rosemary

الروزماري �أو ح�ص���البان هي �أع�ش���اب معمرة� ،أوراقها تن�شط الدورة الدموية وال�سيما
لدى الأ�ش���خا�ص اللذين ال ميار�س���ون الريا�ضة ،وتقلل ال�ص���داع وتعالج العدوى البكتريية
والفطرية متنع الغازات باجلهاز اله�ض���مي وت�س���اعد يف عملية اله�ض���م ،وامت�صا�ص الطعام
وحت�س���ن من وظائف الكبد واجلهاز اله�ض���مي  ،تقلل تكوين احل�صوات ،كما تقلل من �إفراز
�إنزمي ( )Ureaseالذي له �صلة بتكوين هذه احل�صوات ي�ستخدم زيته يف تدليك الأطراف،
و�شرابه ال�ساخن يزيل ال�صداع.
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•املركبات الفعالة :

مت ع���زل العديد من املركبات من ح�ص���البان تت�ض���من (Flavones , triterpenes ,
 ، )steroids , diterpenesيرجع الن�ش���اط امل�ض���اد للأك�س���دة للزيت امل�س���تخل�ص من
ح�ص���البان ب�ص���ورة �أ�سا�س���ية �إىل نوعني من املركبات الفينولية هما (& Carnosic acid
� . )Carnosolأما املركبات امل�س���ئولة عن فعل الزيت امل�س���تخل�ص من ح�ص���البان كم�ضاد
للن�شاط امليكروبي فت�شمل (α -)pinene , bornyl acetate , Camphor and 1,8-
.Cieol

•ن�شاطه كم�ضاد ميكروبي:

وقد مت درا�سة الن�شاط امل�ضاد للنمو امليكروبي مل�ستخل�صات �أوراق الروزماري �ضد �أنواع
خمتلفة م���ن البكترييا مث���ل (L. monocytogenes ، Staph. aureus ، B. cereus
 ،)E. coli ، P. aeroginosaخمائر  ، Candida albicansولقد �أو�ضحت النتائج �أن
�أكرث املركبات ن�سبة يف الزيت امل�ستخل�ص كانت ( )Isocarnosolومن املعروف �أن مركب
( )Carnosolهو امل�سئول عن ن�شاط الروزماري امل�ضاد للأك�سدة  .كما احتوى الزيت �أي�ضاً
على مركبات ( )α-pinene , bornyl acetate, camphor and carvacrolوهي
املركبات امل�سئولة عن ن�شاط الروزماري امل�ضاد للنمو امليكروبي .كما �أظهرت امل�ستخل�صات
ن�ش���اطاً جيداً يف تثبيط منو امليكروبات املختربة خا�صة �ض���د البكترييا املوجبة ل�صبغة جرام،
كما �أظهرت ن�ش���اط �ض���د منو البكترييا ال�سالبة ل�ص���بغة جرام ولكنها كانت �أقل فعالية وكان
ت�أثريه �ض���عيفاً يف تثبيط منو خمرية ( .)Candida albicansوراوحت الرتكيزات الفعالة
بني ( 5000 – 325ميكروجرام م�ستخل�ص /مل مذيب).
( )10المريمية “: ”Sage

املرميية نبات عطري معمر ويعترب من الأع�ش���اب ذات اخل�صائ�ص العالجية على م�ستوى
العامل .الزيت امل�س���تخل�ص من �أوراق هذا النبات ذو ت�أثري م�ض���اد للنمو البكتريي ،م�ض���اد
للفريو�سات ،م�ضاد لاللتهابات ،وم�ضاد للأك�سدة.
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ويرج���ع ت�أث�ي�ر زي���ت املرميي���ة كم�ض���اد للأك�س���دة �إىل وج���ود مركب���ات م���ن الن���وع
( Diterpenoidsمنها ( . )Carnosic acid Carnosol & rosmaric acidحيث
�أظهر كل من ( )Carnosic acid , Carnosolت�أثرياً م�ضاداً للأك�سدة �أقوى من م�ضادات
الأك�سدة ال�صناعية (.)BHT & BHA
( )11الزعتر “: ”Thyme

هو نبات يتبع الف�صيلة ال�شفوية وا�س���مه العلم���ي (. )Thymus vulgaris
ت�ستعمل� أوراق و�س���وق الزع�ت�ر لع�ل�اج كث�ي�ر م���ن الأمرا����ض  ،حيث ي�س���تعمل لعالج
الكحة وال�س���عال الديكي وميكن غليه وا�س���تعماله كم�ضم�ض���ة لعالج اللثة بالفم �أو غرغرة
اللتهاب احللق .وميكن ا�س���تعمالها كبخ���ار لأن به مادة الثيمول ()Thymolالتي تق�ض���ي
على البكترييا والفريو�س���ات وبع�ض الطفيليات .والزعرت يح�سن اله�ضم ويرخي الع�ضالت
الناعمة ويقلل من وجود الربو�ستاجالندين الذي ي�سبب تقل�صات يف الع�ضالت؛ لهذا يفيد
الريا�ضيني ويق�ضي على الطفيليات املعوية .وي�ستعمل كم�سحوق يف غيار اجلروح املتقيحة
وكمنفث للبلغم ويقلل التقل�ص���ات ويفيد يف بداية نزالت الربد وال�ص���داع ومينع الغازات
املعوية وال�شد الع�ضلي  ،اجلزء الطبي والغذائي امل�ستعمل هو الفروع املزهرة والأوراق.

•املركبات الفعالة :

واجلوه���ر الفعال يف الزع�ت�ر هو الزيت الطيار الذي يحتوي عل���ى حوايل ( )% 55منه
مركبات فينولية من �أهمها (.)Thymol ، Carvacol

•ن�شاطه كم�ضاد ميكروبي:

بدرا�سة التغريات احلادثة يف اجلدار اخللوي مليكروب ()Listeria monocytogenes
م���ع ا�س���تخدام زي���ت نوع�ي�ن م���ن الزع�ت�ر هم���ا ( Thymus eriocalyxو Thymus
� )x-porlockأثبتت نتائج الفح�ص بامليكرو�س���كوب الإلكرتوين النافذ على وجود ن�شاط
قوي للزيت كم�ض���اد ميكروبي  ،وقد �أرجع هذا الت�أثري ملحتوى الزعرت من الزيوت الطيارة
التي ت�سبب التغري يف تركيب اجلدار اخللوي وت�سبب ت�سرب حمتويات ال�سيتوبالزم اخللوي
والإنزميات .
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كما ثبت وجود ت�أثري فعال كم�ض���اد ميكروبي للزيوت امل�ستخل�ص���ة من القرنفل والزعرت
�ضد اللي�سترييا عند ا�ستخدامها برتكيز حمدد .
وقد قام جمموعة من الباحثني بتطبيق وا�س���تخدام هذه الزيوت يف منتج الهوت دوج
ووجد �أن الرتكيزات الفعالة يف تثبيط هذا امليكروب يف املنتج كانت ( 1مل زيت قرنفل /
كجم  5 ،مل زيت زعرت  /كجم) خلطة من املنتج .
( )12الرمان

ا�س���تخدم الرمان يف الطب ال�ش���عبي على مدى طويل من الزمان يف معظم ح�ض���ارات
الأر�ض ،و�أهم ا�ستخداماته �أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي :الإ�سهال والدو�سنتاريا واملغ�ص املعوي
والتهابات القولون وع�سر اله�ضم والطفيليات املعوية وعلى الأخ�ص الديدان ال�شريطية.
هناك العديد من الأبحاث املن�شورة حديثاً يف الدوريات الطبية العاملية (وعلى الأخ�ص
يف ال�س���نوات القليل���ة املا�ض���ية) والتي تدل عل���ى الأهمي���ة الفائقة للرم���ان يف العديد من
املجاالت الطبية ،منها فعاليته كم�ض���اد للأك�س���دة ،حيث يحتوي الرمان على عنا�ص���ر ذات
فعالية عالية كم�ض���ادات للأك�سدة ،فهو يحتوي على املئات من املركبات املعروفة ،من بينها
مركبات البويل فينول القابلة للذوبان والتي ثبت �أن لها فعالية عالية كم�ض���ادات للأك�س���دة
مثل حم�ض الإيالجيك « »ellagic acidوحم�ض اجلاليك « »gallic acidوالأنثو�س���يانني
( )anthocyaninsوالكاتي�ش�ي�ن ( )catechinsوالإيالجيك والتانين�س (ellagic and
. )tannins
والرمان م�ض���اد للميكروبات وم�ض���اد لاللتهابات وثبتت فاعليته كم�ض���اد للفريو�س���ات
وم�ض���اد للبكترييا وم�ضاد للعوامل امل�سببة للت�ش���وهات الوراثية ،ويقوي جهاز املناعة ومينع
تلي���ف الكبد ،ويحف���ز التئام اجلروح ويقوي الأن�س���جة الرخوة وي�س���اعد على منع اخلاليا
ال�سرطانية من االنت�شار.
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الفصل الخامس
مضادات طبيعية
متنوعة للميكروبات

 .1ملح الطعام (كلوريد الصوديوم)

يعترب امللح من �أهم املواد احلافظة والوحيد امل�س���تخدم على نطاق وا�س���ع خ�صو�صاً يف
حفظ اللحوم والأ�س���ماك واخل�ض���روات ،وحتى وقتنا هذا حافظ املل���ح على �أهميته كمادة
حافظة مبفرده .تراجع حالياً ا�س���تخدامه كمادة حافظة مبفرده وزاد يف مقابل ذلك ا�ستخدامه
كمخلوط مع مواد حافظة �أخرى .ومللح الطعام جماالت ا�ستخدام عديدة ،منها:
�أ .حفظ منتجات الدهون مثل املارجرين التي ي�ضاف �إليها بن�سبه (.)%٣
ب .ي�ستخدم امللح يف حفظ وتخزين بع�ض �أنواع اجلنب.
ج .حفظ البي�ض الكامل ال�سائل �أو �صفار البي�ض حيث ي�ضاف بن�سبة ( )%5حلفظ البي�ض
ال�سائل.
د .ي�س���تخدم يف حف���ظ اللح���وم كعامل حف���ظ مبف���رده �أو ي�س���تخدم يف طرق حفظ
�أخرى.
هـ .منتجات اخل�ضر  :ي�ستخدم ملح الطعام كمادة حافظة مفردة يف حفظ اخل�ضر اململحة
وهي منتج و�سطي وي�س���تخدم يف �صناعات �أخرى مكملة ،وميكن حفظ العديد من
اخل�ض���روات بامللح مثل الفول الأخ�ض���ر ،الكرنب ،اجلزر ،اللفت ،الب�ص���ل ،عي�ش
الغراب ،الزيتون الأخ�ض���ر والأ�س���ود ،اخليار .وهذه اخل�ض���ر اململحة تو�ض���ع يف
حماليل ملحية خمتلفة الرتكيز .وي�صل الرتكيز احلافظ مللح الطعام �إىل ( )%15وهو
تركيز غري م�ست�س���اغ غذائياً حيث يجب جتهيز اخل�ض���راوات اململحة بالنقع يف املاء
خلف�ض تركيز امللح �إىل ( )%8 – 7فقط بحيث ي�صبح م�ست�ساغاً للم�ستهلك العادي،
ويف حال���ة التخم���ر الالكتيكي حيث تن�ش���ط البكترييا املنتج���ة للحام�ض يف وجود
تركيزات ملح ب�سيطة �أو قليلة يجب �أال يزيد تركيز احلام�ض عن (.)%3 – 2
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و .منتجات الأ�س���ماك  :يعترب متليح الأ�س���ماك من �أقدم طرق احلفظ ومازالت ت�ستخدم
حتى الآن حيث ي�س���تعمل ملح الطعام يف حفظ منتجات عديدة من الأ�سماك ،مثل
الرجنة ال�ساملون  ،الأن�شوجة والكافيار .وت�ستخدم طريقتان يف حفظ الأ�سماك وهما
التمليح اجلاف �أو التمليح الرطب.
ويرج���ع الرتكيز احلافظ مللح الطعام �إىل قيامه بربط املاء احلر املوجود يف الغذاء وحتويله
�إىل ماء مرتبط غري �صالح لال�ستخدام بوا�سطة الأحياء الدقيقة امللوثة التي حتتاج �إىل وجود
ن�شاط مائي حر حتى تتوفر لها املادة الغذائية الالزمة لن�شاطها ومنوها وتكاثرها.
ع�ل�او ًة على �أن للملح ت�أثرياً �س���اماً على الأحياء الدقيقة امللوث���ة حيث �إنه عند ذوبانه يف
رطوب���ة الغذاء ف�إنه يت�أين وينفرد �أيون الكلور املك���ون الرئي�س مللح الطعام حيث يعترب �أيون
الكلور �ساماً للميكروبات ومطهراً للغذاء.
كما ي�ساعد امللح �أي�ضاً على جتفيف جراثيم وخاليا الأحياء الدقيقة امللوثة عن طريق زيادته
لل�ض���غط الأ�سموزي للغذاء مما يت�سبب يف �سحب املاء احلر من خاليا الأحياء الدقيقة امللوثة
وبالتايل موتها وتوقفها عن الن�شاط.
 .2السكر

ال�سكريات مركبات ع�ضوية �س���وا ًء كانت خاماً �أو مكررة ت�ستخدم كمادة حافظة طبيعية
لتثبيط منو البكترييا ،وي�ض���اف ال�سكر كمادة حافظة طبيعية للفاكهة يف عمل املربى والفاكهة
امل�سكرة  ،وي�ضاف للع�صري لعمل ال�شراب املركز  ،وبذلك يوقف منو الأحياء الدقيقة ون�شاط
الإنزميات التي تعمل على ف�ساد الفاكهة.وي�صل الرتكيز احلافظ امل�ستدمي من ال�سكر �إىل �أعلى
من ( )%65وهو تركيز م�ست�ساغ حيث يوقف هذا الرتكيز املرتفع منو ون�شاط الأحياء الدقيقة
امللوثة للغذاء عن طريق جتفيف البيئة جتفيفاً ف�س���يولوجياً؛ وذلك بربط املاء احلر وحتويله �إىل
ماء مرتبط غري متاح.
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 .3مضادات األكسدة الطبيعية:

ه���ي مركبات من م�ص���ادر غذائي���ة طبيعية لها �أثر فعال داخل اجل�س���م وتقي اجل�س���م من
ال�شوارد احلرة ال�ضارة.
امل�صادر الطبيعية مل�ضادات الأك�سدة:
•اخل�ضروات والفاكهة
•احلبوب والبقوليات
•املك�سرات
•النباتات الطبية والعطرية (حبوب و�أع�شاب)
•اللحوم والأ�سماك
•احلليب ومنتجاته
ت�شمل م�ضادات الأك�سدة العديد من املركبات ،منها:
�أ .ال�ص���بغات النباتي���ة الطبيعي���ة (الكاروتين���ات والكلوروفي�ل�ات والفالفوني���دات
والأنثو�س���يانني) .وتوج���د بك�ث�رة يف اخل�ض���روات والفواكه والطحال���ب البحرية
وغريها من امل�صادر ومنها البيتا كاروتني وهو مادة من النباتات التي ميكن �أن يحولها
اجل�سم بداخله �إىل فيتامني �أ وهو م�ض���اد للأك�سدة وكمن�شط جلهاز املناعة ،ويوجد
يف اخل�ض���روات والفواكه الربتقالية واخل�ض���راء وهي م�صادر جيدة للبيتا كاروتني.
يو�ص���ى بتن���اول ( 25000وح���دة دولية) من ال�ص���بغة �أي ح���وايل (15مليجرام)
والزيادة قد تكون غري ذات فائدة.
ب .الفين���والت العدي���دة :هي مركبات ذات حلقات متتاز بقوتها كم�ض���ادات �أك�س���دة
مثل اجلاليك والكافيك وال�س���ناميك ،وهي موجودة ب�ص���ورة �أ�سا�سية يف البطاط�س
والباذجنان والتفاح وغريها من اخل�ضروات والفاكهة.
ج .الفالفوني���دات والأي���زو فالفوني���دات :مث���ل الريوت�ي�ن والكور�س���تني والأبجنني
والكامفريول .واخل�ض���روات الورقية غنية بتلك املكونات مثل اجلرجري والبقدون�س
والكرات وامللوخية� ،أي�ض���ا املوالح مث���ل الربتقال والليمون واليو�س���في غنية بتلك
املركبات.
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د .التانينات والكات�ش�ي�ن وال�س���ابونني :التانينات والكات�ش�ي�ن موجودة ب�صورة رئي�سة
يف ال�ش���اي الأ�س���ود والأخ�ض���ر .كما �أن ال�س���ابونينات موجودة يف العرق �سو�س
واملغات.
هـ .بع�ض الفيتامينات:
Ø Øفيتامني ج كم�ضاد للأك�سدة.
Ø Øالتوكوفريوالت (فيامني هـ).
•فيتامني ج (حام�ض الأ�سكوربيك):
يوجد يف الربتقال والأوراق اخل�ضراء وال�س���بانخ والبطاطا وامل�شم�ش وكبد احليوان
وبكميات قليله يف بالزما الدم و�أن�س���جة اجل�س���م املختلفة يف كرات الدم البي�ض���اء
والغدة فوق الكلية بن�س���به ب�س���يطة وهو ال يخزن داخل اجل�س���م وي�سرع من التئام
اجلروح ويزيد مقاومة اجل�س���م للأمرا�ض وهو �سهل االمت�صا�ص و�سريع الذوبان يف
املاء   ,ويخف�ض من الفرتة الالزمة للإ�ست�ش���فاء نتيجة ارتفاع عوامل الأك�سدة حيث
يعمل كم�ضاد للأك�س���دة لبع�ض الفيتامينات الأخرى مثل (�أ ،هـ) وجمموعة فيتامني
(ب)  .كما �أن تناول كميات كبرية منه يقلل من ن�شاط الأنزميات امل�ضادة للأك�سدة مما
يدل على وظيفته الوقائية من ال�شوارد احلرة.
•فيتامني هـ (:)Tocopherols
ي���ذوب يف الدهون ويوجد يف جنني القمح واحلليب والبي�ض والأوراق اخل�ض���راء
واللحوم ،ويعد من �أهم م�ص���ادر م�ضادات الأك�سدة الغذائية؛� إذ يحمي اجل�سم من
�أمرا�ض ال�سرطان واجلهاز الدوري التنف�سي ،وهو هام حليوية اجل�سم ون�شاط الأوعية
الدموية واجللد ويقوي الذاكرة ويخزن برتكيز عالٍ يف الكبد والع�ضالت والقلب،
ونق�صه ملدة طويلة ي�سبب �ضعف الع�ضالت و�ضمورها.
كما �أن تناوله ي�س���هم يف خف�ض ن�سبة ال�ضمور الع�ضلي حيث �إن له القدرة على احلد
من تكوين ال�شوارد احلرة ذات الت�أثري املدمر على الأن�سجة الع�ضلية ،ويو�صى بتناوله
عند �أداء التمرينات الت�أهيلية.

***
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