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في  NaOH حمض األوليك وهيدروكسيد الصوديومتراكيز مختمفة من استخدام 
 تخفيض الحمولة البكتيرية لجمد الفروج 

 (1) وِشَيم سميمان  (1) *عالء حسن

         .سورية ،الالذقية ،جامعة تشريف ،كمية الزراعة ،قسـ عمـو األغذية (.1)
 (alaahasan986@hotmail.com . البريد اإللكتروني:عالء حسف)*لممراسمة: الباحث 

 11/12/0212تاريخ القبول:   02/8/0212تاريخ االستالم: 

:الممخص  
 2017- 2016في محافظة الالذقية في عامي تـ جمع عينات الفروج مف محالت بيع تجارية مختمفة

وأجري التعداد العاـ وتعداد مجموعات مختمفة مف البكتريا المؤلفة لمحمولة الميكروبية لجمد الفروج المجّيز 
غسالت  5وبعدىا تـ فحص التغيرات الحاصمة في تعداد ىذه المجموعات وذلؾ بعد كؿ غسمة مف 

/ Oleic acid)يؾ( وحمض األولNaOHمتعاقبة عمى تراكيز مختمفة مف مزيج  ىيدروكسيد الصوديـو )

OA)،  حيث غسمت أجزاء مف الجمد مأخوذة مف ذبائح الفروج المجيزة تجاريًا في الماء المقطر )شاىد
controlفي مزيج مف (، وأخرى(0.5% NaOH – 1% OA) الطريقة وىو التركيز األكثر فعالية ب

التجريبية، باستعماؿ خالط مخبري مف أجؿ تحريؾ الجمد في المحاليؿ. بعد كؿ غسمة، تـ نقؿ الجمد إلى 
محاليؿ جديدة، وتـّ تكرار الغسيؿ لمحصوؿ عمى عينات مغسولة مف مرة إلى خمس مرات في كؿ 

(، وعمى PCد عاـ )محموؿ، ثـ تـ تعداد البكتريا في ماء غسيؿ الجمد المغسوؿ عمى أطباؽ آغار تعدا
Hektoen Enteric Agar وعمى ،Mackonkeyوعمى ،EMB agar وعمى ،SS Agar وعمى ،

Pseudomonas-Cetrimid-Agar فبينت النتائج، أنو لـ تالحظ اختالفات كبيرة في التعداد العاـ ،
مى جميع أوساط لمبكتريا أو في تعداد البكتريا المستردة مف الجمد بعد غسالت متكررة في الماء، وذلؾ ع

( NaOH – 1% OA %0.5)الزرع العامة واالصطفائية، أما نتائج الغسيؿ المتكرر لمجمد في مزيج 
فأعطت بالعمـو انخفاضًا معنويًا ممحوظًا في أعداد البكتريا المستردة عمى كؿ أوساط الزرع، عالوًة عمى 

مف  E. coliبكتريا الكوليفوـر وخاصة  ذلؾ، لـ يتـ استرداد البكتريا المعوية العصوية سالبة الغراـ أو
. ولـ يتـ استرداد بكتريا (NaOH – 1% OA %0.5)مزيج  في مرات الجمد المغسوؿ أربع

Pseudomonas .مف الجمد المغسوؿ ثالث مرات أو أكثر في ىذا المزيج 
بكتريا جمد الفروج، التموث الميكروبي، ، حمض األولييؾ، ىيدروكسيد الصوديـو:  الكممات المفتاحية
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 :المقدمة
تعتبر السالمة والجودة الميكروبيولوجية ميمة لممنتجيف وتجار التجزئة والمستيمكيف عمى حٍد سواء، ىذا ويمكف لألمراض التي تصيب 

بشكؿ غير سميـ مع المنتج المطبوخ. ويمكف التمييز اإلنساف أف تنتج عف التعامؿ مع المحـو النيئة، أو غير المطبوخة جيدًا أو التعامؿ 
بعض مسببات األمراض المنقولة عف طريؽ الغذاء، باإلضافة إلى  ،بيف مجموعتيف مف الميكروبات التي قد تحمميا لحـو الدواجف

فساد لحـ ، فيي قادرة عمى الPsychrotrophicميكروبات غير ضارة بصحة اإلنساف عمومًا، ولكف، كونيا محبة لمبرودة  تكاثر وا 
 يضاؼ إلى ذلؾ، القمؽ بسبب المقاومة المضادة لمميكروبات بيف الممرضات المرتبطة بالدواجف.الفروج خالؿ فترة التخزيف التبريدي. 

ة إمكانية وحيث أف الجمد يشكؿ الممجأ والوسيط األوؿ لمبكتريا المموثة لمفروج بعد عممية التجييز التجاري، فكاف ال بّد مف التفكير بدراس
تخفيض ىذه الحمولة البكتيرية السطحية لتفادي انتقاليا إلى المحـ عمى طوؿ السمسمة الغذائية بدءًا مف محّؿ التجييز والبيع مرورًا 
بمطبخ التجييز لالستيالؾ المنزلي بما في ذلؾ احتماالت التموث العابر ووصواًل إلى طبؽ المستيمؾ. وبما أف استخداـ المضادات 

، كواحد مف Oleic Acidة التقميدية غير مرغوب بالعمـو أو محظور، قمنا في دراستنا ىذه باختبار استخداـ حمض األولييؾ الحيوي
 األحماض الدىنية، المعروفة بخصائصيا المضادة لمبكتريا ونمط فعميا غير المتخصص وسالمتيا الغذائية.

اري تحوي تنوعًا واسعًا مف الميكروفمورا األصمية عمى الريش والجمد واألقداـ إّف الدواجف الحية التي تدخؿ مسار عمميات التجييز التج
عمى الرغـ مف الجيود المبذولة حاليًا لتخفيض تموث . و (Cason, et. al., 2007; Kotula, et. al.,1995)وفي القناة الغذائية 

 Institute of)الدواجف بالميكروبات غير المرغوبة فإف منتجات الدواجف تستمر بأف تكوف مصدرًا لألمراض ذات المنشأ الغذائي 

Food Technologists, 2004) وجدت الدراسات التي تقارف ، وبذلؾ فإّف منتجات الفروج المموثة تبقى قمقًا رئيسًا لسالمة األغذية .
تعداد البكتريا عمى الريش مع تعدادىا عمى طبقة الجمد تحت السطحية أف الريش أكثر تموثًا مف الجمد فقط عند لحظة ما قبؿ 

 (Berrang, et. al.,2000; Geornaras, et. al. 1997; Kotula, et. al.,1995)التجييز
عمى الرغـ مف استعماؿ مطيرات كيميائية متنوعة مف قبؿ القائميف عمى عمميات التجييز التجاري لمدواجف بيدؼ تخفيض التموث 

، إاّل أنو قد يتـ االستمرار في استرداد بعض (Keener et al., 2004 ; Russell and Keener, 2007)الميكروبي لذبائح الدواجف 
. الميكروبات التي تستعمر جمد الدواجف الحية يمكف أف تكوف (Northcutt et al., 2003)لمجيزة الميكروبات مف جمد الدواجف ا

 Thomas and)محمية مف الفعالية المضادة لمميكروبات لممطيرات بوساطة الدىوف والبروتينات التي يفرزىا جمد الدواجف 

McMeekin, 1980)ميات التجييز يمكف أيضًا أف تنجو مف المعامالت المضادة . البكتريا األخرى التي تمتصؽ عمى الجمد خالؿ عم
لمميكروبات عف طريؽ االستيطاف في الشقوؽ والطّيات الموجودة عمى سطح الجمد. ىذه البكتريا تعزؿ باستمرار خالؿ عمميات الغسيؿ 

دواجف بعد عمميات غسيؿ متعاقبة لكامؿ وبينت الدراسات في وقت سابؽ أنو ال يوجد فرؽ معنوي في عدد البكتريا المستردة مف ذبائح ال
يمكف  Enterobacteriaceae. عالوًة عمى ذلؾ، فإّف البكتريا اليوائية والبكتريا التابعة لفصيمة الػ (Izat et al., 1991)الذبيحة 

(. بناًء Lillard, 1989عممية غسيؿ متعاقبة لكامؿ الذبيحة في محموؿ مف الماء الببتوني ) 40استردادىا مف الذبائح بعد أكثر مف 
 Institution Food)در أمراض ذات منشأ غذائي لإلنسافعمى ذلؾ، فإف منتجات الدواجف المموثة تستمر بتشكيؿ مص

Technologist, 2004وما يزاؿ الكمور ىو المطّير األوسع استعمااًل عمى األغمب في منشآت تجييز الدواجف .)  (Tsai  et. al., 

ولكف بتزايد القمؽ فيما يخص إنتاج المركبات السامة مف الكمور فقد قاد إلى إيقاؼ استعماؿ ىذا المطّير في عمميات التجييز  (1991
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ّف الفوسفات ثالثية الصوديـو واألحماض العضوية ) عمى (Russell and Keener, 2007)في أوروبا وكندا عمى سبيؿ المثاؿ  . وا 
الستريؾ وحمض الالكتيؾ( تستعمؿ أيضًا كمطّيرات في بعض المنشآت التجارية لتخفيض التموث سبيؿ المثاؿ، حمض الخؿ وحمض 

 .(Keener et al., 2004)الميكروبي 
تـ تنفيذىا باستخداـ جمد  in vitro. فخالؿ دراسات مخبرية (Thormar, 2006)تعتبر األحماض الدىنية مضادات ميكروبية طبيعية 

الفروج، فإف األمالح القموية مف األحماض الدىنية )صابوف( أبدت فعالية قاتمة لمميكروبات ضد البكتريا والخمائر المرتبطة بعمميات 
. وعالوًة عمى ذلؾ، فإّف غسيؿ كامؿ ذبيحة الدواجف في مزائج مف ىيدروكسيد (Hinton and Ingram, 2006)تجييز الفروج 

( يمكف أف يخّفض بشكؿ كبير تعداد البكتريا Lauric Acid 2%) %2( وحمض الموريؾ )الغار( KOH 1%) %1بوتاسيـو ال
.  عمى الرغـ مف ذلؾ، فإّف بعض البكتريا ال يمكف إزالتيا بسيولة مف جمد (Hinton and Northcutt, 2007)المستردة مف الذبائح 

يمكف استردادىا  Enterobacteriaceaالدواجف. حيث بينت بعض الدراسات السابقة أف البكتريا اليوائية والبكتريا التابعة لفصيمة الػ 
في دراسات منشورة تبيف أنو مف بيف الػ  .(Lillard, 1989) عممية غسيؿ متعاقبة لكامؿ الذبيحة 40مف الذبائح وصواًل إلى أكثر مف 

مقارنة مزدوجة لعدد البكتريا المستردة بعد غسيؿ متعاقب لذبائح الفروج نفسيا فقط دراسة واحدة أشارت إلى تخفيض كبير في أعداد  32
. وعميو، (Rigby, 1982; McNab et. al. 1993; Lillard, 1988; Izat, et.al., 1991)البكتريا المستردة بعدد الغسيؿ المتعاقب 

 فإّف غسالت الذبيحة المتعاقبة تسترد عادًة العدد نفسو مف البكتريا بالدرجة األولى. وىذا ويجب أف تكوف المطّيرات الفعالة المستعممة
استعمرت ىذه البكتريا جمد الدواجف الحية أو خالؿ عمميات التجييز قادرة عمى تخفيض عدد الميكروبات عمى جمد ذبائح الدواجف، سواء 

 أنيا قد لوثت جمد الذبائح خالؿ عمميات التجييز.
وغيرىا مف أمالح األحماض الدىنية غالبًا تعود لقدرة ىذه المركبات عمى العمؿ  NaOH-LAإّف الفعالية المضادة لمميكروبات لمزيج 

تبعاد الفيزيائي لمميكروبات وفي قدرة ىذه المركبات عمى تعطيؿ األغشية كمحاليؿ خافضة توتر سطحي والتي تساعد في عممية االس
و تستطيع خافضات التوتر السطحي القاتمة لمميكروبات،  (Knapp and Melly, 1986)الخموية وتسبب تحّمؿ الخاليا الميكروبية 

( Hinton et al., 2007)ت الدواجف المجيزة تخفيض عدد الميكروبات الموجودة عمى سطح منتجا كاألمالح القموية لألحماض الدىنية
لممواد يمكف  ويمكف لمفعالية الخافضة لمتوتر السطحي ليذه المركبات أف تزيد الفعالية التنظيفية لمماء، بينما الفعالية القاتمة لمميكروبات

عف طريؽ إحداث تحمؿ لألغشية الخموية الميكروبية. ومع ذلؾ، فإف بعض البكتريا الحساسة لمفعالية المضادة  أف تقتؿ الميكروبات
تبدي درجة عالية نسبيًا مف المقاومة ليذه المركبات عندما تمتصؽ  in vitroلمبكتريا لألمالح القموية لألحماض الدىنية في المخبر 

ف المطيرات التي تستطيع استبعاد المواد التي تزود بالحماية مف الغسيؿ (Hinton et al., 2007البكتريا عمى جمد الفروج ) . وا 
 لمميكروبات الممتصقة عمى الجمد يمكف أف تكوف أكثر كفاءًة في تخفيض عدد ىذه الميكروبات عمى الذبائح المموثة.

طويمة السمسمة غير المشبعة. تعمؿ األحماض الدىنية  ىناؾ معرفة جيدة منذ سنيف عديدة بالفعالية المضادة لمبكتريا لألحماض الدىنية
كمكونات مفتاحية لممضافات الغذائية المضادة لمميكروبات والتي تثبط نمو الميكروبات غير المرغوبة. عالوًة عمى ذلؾ، فإّف األحماض 

تعتبر عوامؿ قتؿ بكتيري  oleic acidوحمض األولييؾ  linoleic acidالدىنية طويمة السمسمة غير المشبعة مثؿ حمض المينوليؾ 
 methicillin-resistant Staphylococcus aureusلبعض الميكروبات الممرضة اليامة، ومف بينيا البكتيريا المقاومة لمميثيسيميف 

(Farrington et al., 1992)وبكتريا ، Helicobacter pylori (Hazell and Graham, 1990،)  ونوع خميرةCandida 
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albicans (Bergsson et al., 2001).  وفي السنوات الالحقة، وجد أف الحمض الدىني المتعدد عدـ االشباع إيكوسابنتانوئيؾ
eicosapentaenoic acid (EPA) والمتواجد بشكؿ خاص في زيوت السمؾ ،(Omega-3)  والمتشكؿ عند اإلنساف كناتج استقالبي

، Bacillus subtilis ،Listeria monocytogenesلمبروستاغالندينات، قد أبدى أيضًا فعالية مضادة لمبكتيريا التابعة لألنواع 

Staphylococcus aureus ،Pseudomonas aeruginosa (Shin et al., 2007.) 

  أهمية البحث وأهدافه:
يعتبر لحـ الفروج مف األغذية المنتشرة في سورية. ولكف مع إىماؿ الرقابة الميكروبيولوجية عمى طوؿ السمسمة الغذائية بدءًا مف مزرعة 

، سواء الداخمي أو لتموث الميكروبيأثناء التداوؿ والتجييز الى ايتعرض تربية الدواجف وصواًل إلى طبؽ المستيمؾ، فإف منتج الفروج 
األيدي أو األدوات أو السطوح التي يالمسيا، ويشكؿ لحـ الفروج وجمده بيئة مناسبة لنشاط كثير مف كف مصادر عدة، م الخارجي

 ؽ مباشرة أو غير مباشرة.ائ، فضاًل عف كونيما وسيطًا لنقؿ ىذه الميكروبات المموثة والممرضة منيا إلى اإلنساف، بطر الميكروبات
األوؿ لمحـ الفروج  ضد الميكروبات المموثة مف الوسط الخارجي انطمقت الدراسة الحالية مف وحيث أف الجمد يشكؿ الخط الدفاعي 

فرضية تفسر بقاء البكتريا المموثة لمفروج عمى قيد الحياة خالؿ مراحؿ التجييز وصواًل إلى طبؽ المستيمؾ، وىذه الفرضية تقـو عمى 
  نة مف المطيرات المستخدمة خالؿ تجييز الدواجف.  مقاومة البكتريا المحمولة عمى جمد الفروج لتراكيز معي

وبناًء عمى ما سبؽ تيدؼ الدراسة إلى تحديد تأثير الغسيؿ المتكّرر لجمد الفروج المجّيز تجاريًا في محاليؿ مف حمض دىني غير مشبع 
البكتيرية المحمولة عمى عمى الفمورا  NaOH (OA-NaOH)، وماءات الصوديـو Oleic Acidطويؿ السمسمة، وىو حمض األولييؾ 

 جمد الفروج.
 : البحث و طرائقه مواد 

، 2017-2016عامي  خالؿ: أخذت ذبائح الفروج مف محالت تجييز وبيع دواجف تجارية محّمية في مدينة الالذقية عينات جمد الفروج -
غراـ لكؿ  5وتـ نقؿ الفراريج المنتقاة مباشرًة إلى المختبر. تـ نزع الجمد مف مناطؽ مختمفة في جمد الفروج وقطعت الى قطع بوزف 

ذبائح فروج عمى األقؿ ووضعت في أكياس نايموف معقمة. وفي الحاالت التي تـ استخداميا بعد يـو  5قطعة. وتـ دمج قطع الجمد مف 
لحيف االستخداـ، وقد تـ أخذ العينات مف ثالث  ° C 4لقطع توضع في أكياس معقمة وتحفظ عند درجة حرارة كحّد أقصى، كانت ا

مناطؽ مختمفة في المحافظة )المشروع السابع، الفاروس، الصميبة(، حيث تـ اختيار ثالث محالت بيع في كؿ حي وأخذ ثالث عينات 
 مف كؿ محؿ واجراء ثالث مكررات لكؿ عينة بشكؿ أسبوعي عمى مدى العاميف.  

تـ الحصوؿ عميو تجاريًا( يـو االستخداـ ) OAوحمض األولييؾ  NaOHاءات الصوديـو تـ تحضير مزيج م :NaOH-OAمزيج  -
في الماء المقطر  NaOH( بإذابة بمورات w/v) %0.5بتركيز  NaOHتـ تحضير محموؿ  . وقدبحيث يكوف طازجًا عند الغسيؿ

مؿ مف حمض األولييؾ ومف ثـ اكماؿ  1و  NaOHغ مف بمورات  0.5( )تـ وضع v/v) %1بتركيز  OAوبعدىا أضيؼ محموؿ 
 مؿ بالماء المقطر وتـ خمطيما(. 122الحجـ الى 

كذلؾ تـ استخدـ الماء المقطر المعقـ . 0.2µmبالترشيح بإمراره عبر مرشحات  (NaOH - l% OA %0.5)تـ تعقيـ محموؿ مزيج 
 .controlلغسيؿ الجمد بحيث اعتبر كعينات شاىد 
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وضعت عينات الجمد في أكياس نايموف  عمى الفمورا البكتيرية لجمد الفروج:( NaOH-OAتحديد تأثير الغسيل المتعاقب في مزيج )  -
. ووضعت أو مف الماء المقطر المعقـ )شاىد( ؛(NaOH - l% OA %0.5)مف محموؿ الغسيؿ  ml 45 معقمة، وأضيؼ حجـ

دقيقة. تـ  1األكياس بعدىا في جياز خاّلط )خّضاض( مخبري، وتـّ تحريؾ ومزج الجمد في محاليؿ الغسيؿ عمى سرعة عالية لمدة 
مرات في أحجاـ متساوية محضرة حديثًا في كؿ محموؿ مف محاليؿ الغسيؿ. وبعد الغسيؿ، تـ شطؼ  5إلى  1غسؿ عينات الجمد مف 
 Butter field’s phosphate-buffered(US, FAO, 2001مف محموؿ تخفيؼ ) ml 10برفؽ( في الجمد )بسكب الماء عميو

dilution water   أطباؽ آغار تعداد عمى سرعة عالية السترداد البكتريا عمى الجمد. تـ زرع شطفات الجمد عمى دقيقة  1بالخّض لمدة
 Levine eosinوعمى آغار ليفيف إيوسيف أزرؽ الميتيميف  Hektoen Enteric Agar، وعلى Plate Count Agar (PC) عاـ

methylene blue agar (EMB) وعلى ،Mackonkey Agar  وعلىPseudomonas Certimid Agar وعلى ،SS Agar. 
مؿ مف الماء المقطر والمعقـ لمحصوؿ عمى التخفيؼ  22غ مف عينات جمد الفروج المقطعة في كأس معقـ، وتـ إضافة 10تـ وضع 

، وبنفس الطريقة تـ العمؿ عمى عينات المحـ، ومف ثـ تـ وضع 7-10ومف ثـ إجراء سمسمة مف التخفيفات وصواًل الى التخفيؼ  10-1
إلى  35مؿ مف بيئة اآلغار المغذي، ثـ تحضيف األطباؽ عمى درجة حرارة  10مؿ مف كؿ تخفيؼ في طبؽ بتري ويضاؼ لو حوالي 1

37°C  مرات. 3يف تـ عّد المستعمرات عمى أطباؽ اآلغار. وتـّ تكرار كؿ تجربة ساعة. وبعد التحض 48لمدة 
 لجميع االختبارات اإلحصائية .  P (0.05 ≥). قيمةSPSS STATتـ باستخداـ برنامج التحميل اإلحصائي لمبيانات: 

 النتائج والمناقشة: 
  المتواجةةةدة عمةةةى كةةةل مةةةن جمةةةد ولحةةةم الفةةةروج المج ةةةز مقارنةةةة التعةةةداد الميكروبةةةي العةةةام وتعةةةداد بعةةةض الميكروبةةةات الممر ةةةة

سػػػػػاعة مػػػػػف  48بينػػػػػت نتػػػػػائج التعػػػػػداد العػػػػػاـ لمبكتريػػػػػا وجػػػػػود تبػػػػػايف فػػػػػي التمػػػػػوث بػػػػػيف عينػػػػػات جمػػػػػد ولحػػػػػـ الفػػػػػروج بعػػػػػد  تجارّيةةةةةا :
، حيػػػػػث أنيػػػػػا كانػػػػػت فػػػػػي جميػػػػػع العينػػػػػات أعمػػػػػى فػػػػػي جمػػػػػد الفػػػػػروج، كمػػػػػا ىػػػػػو موضػػػػػح فػػػػػي  C°37التحضػػػػػيف عنػػػػػد درجػػػػػة حػػػػػرارة 

 (. (1الشكؿ 

 
     ، مقدرةPC Agarعمى أطباق اآلغار المغذي العام التعداد العام لمبكتريا المموثة لجمد و لحم الفروج المج ز منزليا ، والنامية (: (1الشكل 

 .log CFU/ mLبالة
و  E. coliو  Salmonellaبينما تباينت األجناس البكتيرية مف حيث معدؿ تواجدىا بيف الجمد والمحـ، فبالنسبة لبكتريا 

Pseudomonas  وShigella  وجدت عمى الجمد ولـ تظير في المحـ في العينات المدروسة. في حيف أف البكتريا التابعة لجنس
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Enterobacter  فقد تواجدت في المحـ بمعدؿ أعمى منو في الجمد، ويمكف تفسير ذلؾ بأنو ربما لـ تكف عممية نزع األحشاء سميمة
 (.2حيث أنيا تسببت في تموث المحـ أثناء عممية التجييز الشكؿ )

 
    ة log CFU/mlبالة  ، مقدرةعمى بيئات اصطفائيةتواجد البكتريا التابعة لألجناس المختمفة عمى جمد ولحم الفروج المج ز منزليا ، والنامية يبين ( 2الشكل )

  الفمورا البكتيرية المستردة عمى أطباق اآلغار العامPC agar بعد الغسيل المتعاقب: 
 وبالمقارنة بيف تأثير الغسيؿ المتعاقب في الماء المقطر المعقـ )شاىد( ومحموؿ الغسيؿ( 3مف المخطط البياني الموضح في الشكؿ )

(0.5% NaOH - 1% OA)  لـ يكف ىناؾ فرؽ معنوي في عدد البكتريا المستردة عمى اآلغار العاـ مف شطفات الجمد نالحظ أنو
 log-0.5)داد العاـ بمعدؿ قميؿ وليس ذي داللة معنوية مرات، حيث تـّ تخفيض التع 5إلى  1المغسوؿ في الماء المقطر المعقـ مف 

، مع مالحظة أنو لـ يحصؿ استبعاد كامؿ (log-3بيف كؿ غسمة والتالية. وبمعدؿ وسطي إجمالي لمغسالت الخمسة ) تقريبياً(
فقد تـ مالحظة االنخفاض  (NaOH - 1% OA %0.5)لمميكروبات حتى بعد الغسمة الخامسة. أّما عند الغسيؿ في محموؿ مف مزيج 

وسطيًا بعد الغسمة الثالثة، أي  log-6وصواًل إلى معدؿ تخفيض  وسطياً  3.8log-المعنوي اعتبارًا مف  الغسمة األولى )بمعدؿ حوالي 
إف ة.لرابعثالثة أضعاؼ معدؿ االستبعاد الذي حصؿ عند الغسيؿ بمحموؿ الشاىد، وكذلؾ تـ التوصؿ إلى االستبعاد الكامؿ بعد الغسمة ا

رقيؽ مف السائؿ المكوف مف بروتينات المصؿ واألحماض األمينية ومركبات أخرى تأتي  filmسطح جمد الفروج المجيز مغطى بغشاء 
ويمكف لمبكتريا أف تستوطف الغشاء السائؿ الذي  . (Thomas and McMeekin, 1980)مف نسيج الجمد التحتّي أو مف ماء التجييز 

 proteinaceousإّف الدىوف المفرزة مف قبؿ الجمد  والمواد البروتينية  جمد والقنوات الموجودة فيو. يغطي الجمد وسطح ال
substances  المنحّمة في الطبقة السائمة التي تغطي الجمد(Thomas and McMeekin, 1980)  يمكف أف تقدـ الحماية ضّد

العوامؿ المضادة لمميكروبات المتواجدة عمى الجمد. تعتبر األمالح القموية لألحماض الدىنية سوائؿ خافضة لمتوتر السطحي والتي تممؾ 
بالفروج  المرتبطة بة الغراـ، باإلضافة إلى الخمائرفعالية قاتمة لمميكروبات والتي تستطيع القضاء عمى البكتريا موجبة وسال

-NaOHلمزيج )( وأثناء الغسيؿ، فإّف الفعالية الخافضة لمتوتر السطحي Hinton et.al., 2006; Hinton et.al., 2007المجّيز)

OA)  يمكف أف تخّفض توتر السطح عمى الطبقة المائية مف الجمد وتسمح باالستبعاد الفيزيائي لمدىوف والمواد األخرى التي تقّدـ الحماية
عمى السطح. إذًا، إّف قدرة مزيج  attachedت المتواجدة عمى سطح الجمد، باإلضافة إلى إزالة بعض الميكروبات الممتصقة لمميكروبا

0

1

2

3

4

Salmonela Enterobacter E.coli Shigella Pseudomonas

2.85 

3.5 

2.9 

3.51 

2.6 

0 

3.88 

0 0 0 

ة 
بي

و
كر

مي
ال
د 

دا
ع

أل
ا

(
 lo

g 
C

FU
/m

l )
 

 ل م الفروج     الفروج



 

Hasan and Sleyman – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(6): 11-23 December 2020 
 

 2020 ديسمبر/كانون األول 23-11(: 6)7 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  – سليمانو حسن 17

(NaOH-OA)  لمعمؿ كخافض توتر سطحي وكمضاد بكتيري كانت غالبًا مسؤولة عف التخفيض الياـ في التعداد العاـ لمبكتريا
 .(NaOH - 1% OA %0.5)في المحموؿ  المستردة مف الجمد بعد الغسالت المتعددة

 
مرة أو مرتين أو ثالث أو أربع أو خمس مرات لمبكتريا المستردة عمى أطباق اآلغار العام من شطفات جمد الفروج المغسول  log CFU/ mL( يبين (3الشكل 

 متوسطات المكررات الثالثة لكل قراءة.. القيم تمثل (NaOH - 1% OA %0.5)في الماء المقطر المعقم )كشاهد( أو في محمول مزيج 

  الفمورا البكتيرية المستردة عمى الةHektoen Enteric Agar  وعمى آغار الةMackonkey: 
مف عينات األغذية والطبيعة، وآغار  Salmonellaىو وسط زرعي اصطفائي يستعمؿ لعزؿ بكتريا  Hektoen Enteric Agarإّن الة 

مف األغذية والطبيعة )تربة، ماء(.  E. coliبكتريا ىو وسط زرعي اصطفائي يحضر لعزؿ بكتريا الكوليفوـر ومنيا  Mackonkeyالػ 
( NaOH-OA)بامتالكيا الدرجة األعمى مف المقاومة لمفعالية المضادة لمبكتريا لمزيج ىذا اآلغار تشابيت الميكروبات المستردة عمى 

 مقارنًة مع المجموعات األخرى مف البكتريا المعزولة عمى األوساط الزرعية االصطفائية. 
لـ يكف ىناؾ فرؽ معنوي في تعداد ىذه البكتريا المستردة مف شطفات الجمد المغسوؿ في (5) والشكؿ  (4)وكما ىو موضح بالشكؿ 

 %0.5)مرات في المزيج  3اد عدد مف البكتريا مف الجمد المغسوؿ مرات، لكف تـ استرد 5إلى  1الماء المقطر المعقـ )الشاىد( مف 

NaOH - 1% OA)  أدى الغسيؿ أربع عمى نحو أقؿ مف عدد البكتريا المستردة مف الجمد المغسوؿ مرة واحدة في ىذا المحموؿ، حيث
 تقريبًا. log-1.5الغسيؿ مرة واحدة إلى معدؿ تخفيض بحوالي الػ لمستردة مف الجمد، بينما لـ يؤد مرات إلى ازالة كاممة ألعداد البكتريا ا

 في عدد البكتريا المستردة مف الجمد. log-1.5مرات في الماء المقطر المعقـ لـ يرفع معدؿ التخفيض التقريبي عف  4بينما الغسيؿ 
مقارنة مع مقاومة  (NaOH - 1% OA %0.5)لمحموؿ الغسيؿ  Salmonellaربما يمكف تفسير المقاومة األعمى التي أبدتيا بكتريا 

Shigella  التي تعتبر مرتبطة بيا(، بقدرة األولى عمى الحركة عمى السطوح الحية وغير الحية بامتالكيا السياط وبالتالي مقدرة أكبر(
الداخمة  Salmonellaوقد وجدت العديد مف الدراسات أف بكتريا  عمى االلتصاؽ والبقاء عمى قيد الحياة عمى طوؿ السمسمة الغذائية.

إلى منشآت تجييز الدواجف عمى الجزء الخارجي مف الطيور يمكف أف تشكؿ مصدرًا أكثر أىمية لمتموث الالحؽ مف بكتريا 
Salmonella ( الموجودة في القناة اليضميةTrampel et.al., 2000; Izat et.al., 1990)  التجييز، وبالتالي فإّف خالؿ عمميات
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 Mulder)أكثر مف البكتريا المزروعة في فتحة خروج الفضالت  cross-contaminationالبكتريا المطبقة خارجيًا تسبب تموثًا عابرًا 

et. al., 1978).  و ال يمكف الكشؼ عف التموث بالبراز خالؿ عمميات تجييز الدواجف في تعداد بكتريا مف فصيمة
Enterobacteriaceae  وEscherichia coli( 61، ما عدا في حاؿ إجراء السمط عند درجة حرارة ماء أعمى مف الطبيعية° C ،)

والتي تخفض ظاىريًا التعداد الموجود مسبقًا عمى الجزء الخارجي مف الذبائح الداخمة إلى الحد الذي يمكف عنده الكشؼ عف تموث 
بيف  E. coliو Enterobacteriaceae(. الدراسة نفسيا وجدت أف ال يوجد فروؽ في تعداد Notermans, et.al., 1977حديث )
وىناؾ العديد مف الفرص لكي تتموث الطيور بالبكتريا، تتضمف البكتريا الممرضة مثؿ  ،رقبة والجمد المحيط بفتحة الخروججمد ال

Salmonella وCampylobacter وصوؿ الطيور إلى منشأة التجييز.، تموث خارجي وداخمي لكمتييما، قبؿ 

 
لمبكتريا المستردة عمى أطباق اآلغار العام من شطفات جمد الفروج المغسول مرة و مرتين و ثالث و أربع و خمس مرات  log CFU/ mL( يبين (4الشكل 

 في الماء المقطر المعقم )كشاهد(. القيم تمثل متوسطات المكررات الثالثة لكل قراءة.
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لمبكتريا المستردة عمى أطباق اآلغار العام من شطفات جمد الفروج المغسول مرة و مرتين و ثالث و أربع مرات و خمس  log CFU/ mL( يبين (5الشكل 

 . القيم تمثل متوسطات المكررات الثالثة لكل قراءة.(NaOH - 1% OA %0.5)مرات في محمول مزيج 

  الفمورا البكتيرية المستردة عمى آغار الةEMB  وآغار الـSS:  
 Enterobacterلجنس ىو وسط زرعي اصطفائي يحضر لعزؿ البكتريا المعوية سالبة الغراـ، مف ضمنيا البكتريا التابعة  EMBآغار 

فإّف 5) والشكؿ ) (4)وكما ىو موضح بالشكؿ  . Salmonellaو  Shigella يستخدـ لمتمييز بيف SSمف األغذية والبيئة، وآغار الػ 
 SSوآغار الـ  EMBمرات لـ يخفض بشكؿ كبير عدد البكتريا المستردة عمى آغار الػ  5حتى المقطر المعقـ غسيؿ الجمد في الماء 

خفض  (NaOH-OA)مف شطفات الجمد )لـ يتجاوز معدؿ التخفيض التقريبي نصؼ العدد األولي(. لكف غسيؿ الجمد في محموؿ 
-2، حيث حصؿ انخفاض بمعدؿ أكثر مف SSوآغار  EMBبشكؿ معنوي عدد ىذه البكتريا المستردة مف شطفات الجمد عمى آغار 

log  مرات في المزيج 4في عدد البكتريا المستردة مف شطفات الجمد المغسوؿ (0.5% NaOH - 1% OA)  لمبكتريا المعوية سالبة
عمى  لعدد الغسالت تأثير و لـ يكفوال بّد مف اإلشارة إلى أن .Shigellaوالبكتريا التابعة لجنس  Enterobacter الغراـ التابعة لجنس

معدؿ التخفيض لكال الجنسيف إاّل اعتبارًا مف الغسمة الثالثة لمجمد في محموؿ الغسيؿ، حيث أّف ىذا االنخفاض لـ يكف بمعّدؿ طردي 
 log-0.5التخفيض الثابت لمبكتريا بعد الغسمتيف األولى والثانية لمجمد والذي بقي  ثابت مع ازدياد عدد الغسالت، ويدؿ عمى ذلؾ معدؿ

ا مف تقريبًا قبؿ أف يبدأ باالنخفاض المعنوي بعد الغسمة الثالثة لمجمد في ىذا المزيج. عالوًة عمى ذلؾ، فإّنو تـ استرداد عدد مف البكتري
أقؿ بكثير مف عدد البكتريا المستردة مف الجمد المغسوؿ مرة  (NaOH - 1% OA %0.5)الجمد المغسوؿ ثالث مرات في المزيج 

مرات في ىذا المزيج.  5مف الجمد المغسوؿ  SSو آغار  EMBواحدة في ىذا المحموؿ، بينما لـ يتـ استرداد أي بكتريا عمى آغار 
بشكٍؿ تقريبي في عدد البكتريا المستردة مف  log-1.8مرات في الماء المقطر المعقـ لـ يرفع معدؿ التخفيض عف  5بينما الغسيؿ 

 Kotula andإّف جمد الدواجف الحية بعد عممية السمط ونتؼ الريش مموث بمعّدالت منخفضة مف البكتريا المعوية سالبة الغراـ ) الجمد.

 Pandya, 1995 ىذه البكتريا تحّؿ محّؿ البكتريا موجبة الغراـ كميكروفمورا أولية في الجمد .)(Thomas and McMeekin, 
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 .KOH-LA( )Hinton etسالبة الغراـ المرتبطة بالدواجف تكوف حّساسة لمفعالية المضادة لمبكتريا لمزيج ). البكتريا (1980

al.,2006; Hinton, et. al., 2007 وبالتالي، فإّف االنخفاض في حجـ تعداد ىذه البكتريا المستردة مف الجمد كاف غالبًا بسبب )
 الفعالية الخافضة لمتوتر السطحي والمضادة لمبكتريا التي تبدييا ىذه المركبات.

  الفمورا البكتيرية المستردة عمى الةPseudomonas-Cetrimid-Agar: 
تـ  مف منتجات األغذية. Pseudomonasىو وسط زرعي اصطفائي يحضر لعزؿ البكتريا  Pseudomonas-Cetrimidآغار الػ 

ىو تخفيض عدد ىذه البكتريا بمعدؿ نصؼ العدد األولي تقريبًا اعتبارًا مف الغسمة الرابعة أو الخامسة لمجمد في الماء المقطر المعقـ كما 
، وىو يفوؽ معدؿ تخفيض البكتريا مف الجمد المغسوؿ مرة واحدة في الماء المقطر المعقـ، وىذا يبرر 5) والشكؿ ) (4)موضح بالشكؿ 

مية تكرار عممية الغسيؿ بشكؿ متعاقب ولفترة زمنية قصيرة لكؿ غسمة حيث ال يمكف ىنا االكتفاء بالغسمة األولى فقط. أبدت لنا أى
، فعمى الرغـ مف أنيا تشابيت مع (NaOH - 1% OA %0.5)الحساسية األعمى لمغسيؿ المتعاقب بمزيج  Pseudomonasبكتريا 
مف حيث معدؿ  (NaOH - 1% OA %0.5)بعد الغسمة الثالثة بمقاومتيا لمغسيؿ في مزيج  E. coliو  Salmonellaبكتريا 

مرات في  5إلى  4المغسوؿ  مف الجمد Pseudomonas(، لكنو تـ التوصؿ إلى االستبعاد الكامؿ لبكتريا log-1التخفيض )تقريبيًا 
 - NaOH %0.5)بمزيج لمغسيؿ المتعاقب  Pseudomonasىذه الحساسية األعمى لبكتريا  .(NaOH - 1% OA %0.5)مزيج 

1% OA) مقارنة مع غيرىا مف البكتريا المدروسة، تعتبر نتيجة ىامة وعمى وجو الخصوص مف ناحية المقاومة العالية التي تبدييا ،
قدرة عمى لممضادات الحيوية التي تعود لمضخات التدفؽ التي تمنع عمؿ المضاد الحيوي، أو مف ناحية ال Pseudomonas بكتريا

والمرتبطة باستعمار السطوح مف خالؿ تشكيؿ البيوفيمـ صعب اإلزالة مف  exopolysaccharidesإفراز السكريات العديدة الخارجية 
 سطوح تجييز الغذاء.

 االستنتاجات:
 .يحتوي جمد الفروج عمى أنواع ميكروبية ممرضة وغير ممرضة لإلنساف، وبأعداد تفوؽ بشكؿ واضح لحـ الفروج 
 .تتفاوت قدرة الميكروبات عمى مقاومة التأثير المطير لمحموؿ الغسيؿ 
 .ترتبط فعالية محاليؿ الغسيؿ بتركيز الحمض الدىني ونوعو، ونوع األساس وتركيزه، وزمف التالمس، ونوع الميكروب 
 0.5) (ختبر مف أولييات الصوديـو بتركيزاستطاع المحموؿ الم NaOH- 1% OA بالغسمة  إزالة جميع الميكروبات المدروسة

 الرابعة.
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Abstract 

Broiler chicken samples were collected from different markets in Lattakia city 

in 2016-2017, the total account and groups of bacteria of broiler skin were 

done. Then the changes in the populations of the groups of bacteria were 

examined after each of five consecutive washings in mixtures of sodium 

hydroxide (NaOH) and oleic acid (OA), where portions of skin from 

commercially processed broiler carcasses were washed in distilled water 

(control) and in mixture (0.5% NaOH - l% OA) by using a laboratory blender to 

agitate the skin in the solutions. After each wash, skin was transferred to fresh 

solutions, and washing was repeated to provide samples washed one to five 

times in each solution. Bacteria in reinstates of the washed skin were 

enumerated on plate count (PC) agar, Hektoen Enteric Agar, Mackonkey agar, 

EMB agar, SS agar, Pseudomonas-Cetrimid-Agar, the results showed that no 

significant differences were observed in numbers of bacteria recovered on PC, 

or on all other selective medium from skin after repeated washing in water. 

Repeated washing of skin in (0.5% NaOH - 1% OA) generally produced 

significant reductions in the number of bacteria recovered on all medium. 

Furthermore, no gram-negative enteric bacilli or coliform bacteria, in particular 

E. coli, were recovered from skin washed four times in (0.5% NaOH - 1% OA). 

Likewise, no Pseudomonas spp. was recovered from skin washed three or more 

times in this mixture. 

Keyword: Oleic acid, NaOH, Broiler skin, Microbial contamination, 

Coliforms. 
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