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  الملخص

 وللكبار تم شرائها من     ألطفالل عينة حليب مجفف     100أوضحت نتائج عزل الفطريات المتواجدة في       

 ولغاية شـهر تـشرين      2002األسواق المحلية في مدينة الموصل خالل الفترة الواقعة بين شهر حزيران            

    %47.14و %   41.42بنـسبة    Penicillium spp و Aspergillus spp وجود الفطريـات  2002األول 

كبار وعلى التوالي وبنسبة اقل للفطريـات       في حليب ال   % 55.55و   % 31.75 حليب األطفال وبنسبة  في    

Cladosporium herbarum    وGeotrichium spp  و Rhizopus stolonifer     وScopulariopsis 

spp    كما شكل فطرAspergillus flavus   جنسأنواع نسبة بين أعلى  Aspergillus    وكانـت بنـسبة 

كما أظهرت الدراسة أن سـموم االفـال        .  الكبار   في حليب % 14.29في حليب األطفال وبنسبة     %  22.86

ـ  %)37.5 ( A. flavus عزالت لفطر )6(أنتجت من قبل   عـزالت لفطـر   )2( ـ في حليب األطفـال ول

A.flavus)  22.2(%        في حليب الكبار وكانت كمية سموم االفال   B1        في حليب األطفـال والكبـار )18 ( 

  .  جزء بالبليون وعلى التوالي ) 16(و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

Mycological investigation of (100) samples of powdered milk collected from 
different food stores in Mosul city. During the period from June 2002 to October 2002, 
reviled that Aspergillus spp., and Penicillium spp were occurred at the concentration of 
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41.42 %, 47.14% for the Infant milk and 31.75 %, 55.55 % for the Adult milk 
respectively. To a lower order were Cladosporium herbarum, Geotrichium spp, Rhizopus 
stolonifer , Scopulariopsis spp . Aspergillus flavus was occurred at a rate of 22.86 % and 
14.29 % in infant and adult milk samples respectively. Aflatoxin were detected in (6) 
A.flavus  isolates (37.5 %) infant milk and in (2) A.flavus  isolates (22.2 %) in adult milk 
samples. Aflatoxin B1 was estimated to be 18 ppb and 16 ppb in infant and adult milk 
A.flavus isolates and aflatoxins produced by them were discussed.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقدمةال
تعد الفطريات واحدة من أهم مشاكل التلوث البيئي الغذائي في وقتنا الحاضر النتشارها الواسع فـي                

 الماء والتربة باإلضافة إلى المحاصيل الزراعية والمنتوجات الحيوانية التي تـدخل        والطبيعة ملوثة الهواء    

 بذلك تهديدا جديا لصحة اإلنـسان مـن جـراء    مشكلةً  )Jarvis et al., 1983(غذاء اإلنسان كجزء في 

  .  )Hsieh , 1981( استهالكه السموم التي تنتجها بعض الفطريات خالل السلسلة الغذائية 

   Aspergillus flavusيضات الثانوية التي تنتجها فطريـات   من المئB2 و  B1وتعتبر سموم االفال 

  )parasiticus  Aspergillus )Frobish  et al., 1986  التي تنتجهـا فطريـات  M1 وG2  و G1م وسمو

 أعالفهـا   فـي     B1 المـستهلكة لـسموم االفـال        األبقـار   في حليب     M1 تتواجد سموم    أنكما ويمكن   

)Vanegmond, 1989( وتعتبر مشكلة تلوث الحليب الخام بالفطريات شائعة )Yaseen, 2002; Sabreen 

and Haleem , 200( ,   ومنها الفطريات المنتجة للسموم الفطريـةA.flavus)  Correa et al., 1997( و 

   نمو بعض الفطريـات     إلىيعتبر خزن الحليب المجفف تحت ظروف مختلفة من حرارة ورطوبة قد يؤدي             

)Manosur et al., 1989( ومنها المنتجة لسموم االفال  )Van  walbeek  et al., 1986(.   

لمجفف كمنتوج غذائي حيواني حيث يدخل ضمن مفردات البطاقة التموينيـة           اونظرا ألهمية الحليب    

تمت الدراسة للتعرف على أعداد وأنواع الفطريات خاصة المنتجة         , د األسرة العراقية ومنهم األطفال    ألفرا

  .لسموم االفال والملوثة للحليب المجفف 

  
  المواد وطرائق العمل

  حليـب  عينة)50( عينة من الحليب المجفف الصالحة لالستهالك بواقع )100(تم جمع : ات  جمع العين  -1

 2002 بين شهر حزيـران       الواقعة    حليب كبار من السوق المحلية لمدينة الموصل للفترة        )50(أطفال  

   .2002ولغاية شهر تشرين األول 

مل التخافيف للحليب المجفف وذلك في ع )Pitt and Hocking , 1997(اتبعت طريقة :  زرع العينات -2

 )Kurtzman et al ., 1971( ببتـون  %0.1مل من 90 أليها وأضيف غم من الحليب المجفف 10 بأخذ

%  18  كلـسيرول  %18 مل علـى وسـط الـدايكلوران           0.1وتم عمل عدة تخافيف ثم مباشرة نقل        

Dichloran  )DG 18% (Glycerol  األوسـاط وحضنت , قمبواسطة ناشر زجاجي مع  ثم تم فرشها 
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 40 لحد   أظهرت التي   األطباق  في    CFU المستعمرات     أعدادحسبت   . أيام 5 لمدة    م 25تحت درجة   

 , Pitt and Hocking (وشخصت الفطريات المعزولة باالعتماد على المفـاتيح التـصنيفية  , مستعمرة
1997.(  

 Aspergillus flavus and اسـتخدم الوسـط   :  الكشف عن الفطريـات المنتجـة لـسموم االفـال     -3

parasiticus agar)  AFPA)  (King et al., 1986( وذلك بإعطاء اللون األصفر البرتقالي على ظهر 

    .م 30 ساعة تحت درجة حرارة 48-42الوسط بعد حضن الوسط مدة 

ليب المجفـف   المنتجة لسموم االفال المعزولة من الح       A.flavusت  اتم تنمية عتر    : تقدير سموم االفال     -4

 غـم رز فـي دورق   100 حيث نقع )Shot well et al., 1966(على الرز وكما هو متبع في طريقة 

 إلـى  دقائق ثم تم تعقيم الرز في جهاز المؤصدة وتم نقل سبورات االعفان المعزولـة                5زجاجي لمدة   

ـ    60(الدورق الحاوي على الرز المعقم ثم وضع في حاضنة هزازة بمعدل              وتحـت   )ة هزة في الدقيق

 ونقل الرز الحاوي على العفن النامي إلى المؤصدة علـى درجـة             أسبوع  ولمدة    م 27 درجة حرارة   

115 تـم  .  دقائق فقط للقضاء على العفن ثم جفف الرز وطحن على شكل مسحوق ناعم               10  ولمدة    م

 بقـع سـموم    حيث تم تحديد)Wiseman et al., 1967(االفال بالطريقة المحورة من قبل تقدير سموم 

              بالمقارنـة مـع سـموم االفـال القياسـية          )Merck ملم   0.02بسمك  (االفال على صفائح السليكا جل    

 بالميثانول ثم قياسها بجهاز المطياف الضوئي عند طول موجة          وإذابتها بعد قشطها    )flukaالسويسرية  (

  : والحساب بالقانون التالي .  نانوميتر362 و 420
Ug Aflatoxin 5 ml = D.M10  6/E*2000*0.2*10*L 

D = الضوئية المحددة                 الكثافة M =  لسموم االفال ألجزيئيالوزن   

E = امل االمتصاص                  مع    L =  ملم (سمك الخلية (  

  

  النتائج والمناقشة

 الحليب المجفف حيـث      عديدة من الفطريات تتواجد في     أنواع هناك   أننتائج هذه الدراسة    أوضحت  

 في حليب الكبار     )12.6(  و األطفال في حليب     )14( تراوح معدل العدد الكلي لتواجد الفطريات لكل غرام         

  همـا    Aspergillus , Penicillium من الفطريات الخيطية وكان جنسي       أنواع )9( و أجناس )6(وشملت  

 مجفف وبنـسبة    أطفال عينة حليب    )7( و )18 ( حيث تم عزلهما من     %47.14 ,  %41.42السائدان بنسبة   

وكمـا شـكلت    . عينة حليب كبار مجفف على التوالي      )6( و )16( تم عزلهما من      %55.55 و    31.75%

ـ لهزع تم    %22.86 وكانت بنسبة    Aspergillus نسبة من بين فطريات      أعلى A.flavusفطريات    مـن   ام

 وفطريـات  , عينة حليب كبار مجفف)7(ن  تم عزلهما م  %14.29 مجفف وبنسبة    أطفالليب  ح عينة   )11(

A.fumigatis  و A.niga    و  % 9.52 المجفف وبنسبة    األطفالليب  حفي   % 4.28و   % 14.28  بنسبة

فـي حليـب    % 6.35 بنسبة  A. Ochraceusزل فطريات عوتم , في  حليب الكبار المجفف  % 1.59



22 ايثم سعدي الدباغ

 2.86 و    %12.69  بنسبة    Geotrichium التي عزلت هي من جنسي       األخرىوالفطريات  .الكبار المجفف 

       المجفـف الفطريـات    األطفالكما عزلت من حليب     .  والكبار المجفف على التوالي      األطفالفي حليب   % 

Cladosporium herbarium  2.86%  Rhizopus stolonifer   1.44 %و  Scopulayiopsis 4.28%    

  .)1 جدولال (

  

 والكبار المجفف وعدد المستعمرات والعينات المعـزول        األطفالحليب  الفطريات المعزولة من    : 1جدول  ال

  منها 

  حليب كبار مجفف  حليب أطفال مجفف

عدد   الفطريات

  المستعمرات

التكرار

%  

عدد العينات 

 المعزول منها

عدد 

  المستعمرات

التكرار

%  

عدد العينات 

 المعزول منها
Aspergillus flavus 160  22.86  11  90  14.29  7  
A. fumigates 30  4.28  3  10  1.59  1  

A. nigar 100  14.28  4  60  9.52  7  

A. ochraceus -  -  -  40  6.35  1  
Cladosporium herbarium 20  2.86  1  -  -  -  
Geotrichium spp 20  2.86  2  80  12.69 2  
Penicillium spp 330  47.14  7  350  55.55  6  
Rhizopus stolonifer 10  1.44  1  -  -  -  

Scopulariopsis spp 30  4.28  3  -  -  -  

  24  100  630  32  100  700  المجموع

  

 نوع مـن الفطريـات مـن    )19(أن اغلب هذه الفطريات قد تم عزلها من الحليب الخام حيث عزل         

 )39(عزلت مـن     Penicilliumو   Geotrichiumو     Aspergillusلجنس   سائدة تعود    أنواع ) 6( ضمنها

  . ) Skrinjar et al., 1995( عينات حليب خام) 270(عينة من مجموع 

ئمة لنمـو   ويعتبر الحليب من المنتوجات الغذائية التي تنمو عليها هذه الفطريات لتوفر الظروف المال            

  ) aw (وتغذية ونسبة األوكسجين وفعالية المـاء   pH درجة الحموضة  ،الرطوبة, الفطريات ومنها الحرارة  

 )Pitt and Hocking, 1997 ( وجات الحليب تلوثا بالفطريات وعلى الرغم من أن الحليب المجفف اقل منت

القياسات الصحية من بلد إلـى  االانه نتيجة الختالف ) Abouzeid et al., 1996( واالجبانمقارنة بالقشدة 

الرطبة أثناء مراحـل عمليـة   طريقة معاملته بالحرارة الجافة وأخر واختالف نوع الحليب الخام المصنع و 

  .) Bullerman, 1979(طرق النقل والخزن التصنيع واإلنتاج والتعبئة باإلضافة إلى 

 العلـب مـن     أو األكيـاس  أفرغت يحدث حتى لو     أنفان وجود فطريات في الحليب المجفف يمكن        

وهذا يعطي داللة كبيرة على أصحية وجـود الفطريـات فـي            % 0.5الهواء وكان هنالك نسبة أوكسجين      
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 و A.flavus فوجود فطر  . )Hesseltine et al., 1985(الحليب حتى لو كانت نسبة األوكسجين قليلة جدا 

Penicillium       داللة على سوء خزن      )1 جدول    ( والكبار المجفف  األطفال بصورة سائدة وعالية في حليب 

 ووجـود فطريـات   )Skrinjar et al., 1983( للحليـب الخـام   أولـي هذه المنتوجات وليس نتيجة تلوث 

Cladosporium   و Rhizopus    هذه الفطريات تنمو في     أن الحليب مجفف حيث     أنعلى  داللة   بنسب قليلة 

  .)Pitt, 1975) (0.9 ( اقل من  )a w( مستوى فعالية ماء 

 Rhizopus و Penicilliumو  Cladosporium  و  Aspergillus أجناسفقد تم عزل فطريات من 

 نـوع مـن   )22)(14( عينة شملت 455 و 75 من )Elgohary, 1996; Manosur et al., 1989(من قبل 

 عينـة حليـب   50 من )Ismail and Saad, 1997( والمنتوجات الغذائية على التوالي ومن قبل اإلضافات

 و  Fusarium و  Emexicella و  Aspergillus و  Alternaria أجنـاس مجفف تم عزل فطريات من      
Penicillium     وجود فطريات  Geotrichium        اللبان الـذي    فيعني وجود تلوث في مكائن تصنيع معامل ا

 هـذه الفطريـات   أجنـاس  اغلـب  أن )Eisenberg and Cichowicz, 1997 (صنع فيه الحليب المجفف

 تنتجها فوجود    من خالل السموم الفطرية التي     األطفال خاصة   اإلنسان تشكل ضررا لصحة     أعالهالمذكورة  

A. fumigates الربو مثللألطفال حدوث حاالت سريرية إلى في الحليب المجفف قد يؤدي ) Austwick, 

 سموم االفال خالل خزنه بتوفر درجة الحرارة المثلى أنتاج إلى  قد يؤدي A. flavus ووجود فطر )1965

27 م )Applebaum et al., 1982( فقد قام )Elgohary, 1996( بعزل فطر A. flavus    المنـتج لـسموم

  . من الحليب المجفف  %6.6 االفال بنسبة

 )6( منتجة لسموم االفال عزلت من A. flavus  من الفطر  %)37.5( أندراسة وأشارت نتائج هذه ال

  .)2جدول ال( عينات حليب كبار مجفف )2( عزلت من  %)22.2(عينات حليب أطفال مجفف وان 

  

   من الحليب المجففالمعزولة  A.flavus فطرتعازال من قبل لمنتجها  االفالسموم: 2جدول ال
   )ppb جزء بالبليون (م االفال   سمو   المجففاألطفالحليب 

  B1 28  8  10  45  11  6  %المنتجة   المنتجة  المعزولة

16  6  37.5  B2 0  0  0  0  0  0  
   )ppbجزء بالبليون ( سموم االفال     حليب الكبار  المجفف

  -  -  -  -  B1 12  20  %المنتجة   المنتجة  المعزولة

9  2  22.2  B2  0  0  -  -  -  -  

  

 المجفف فقد األطفال في دراستهم عن حليب )saad and Zaky, 1995(ده وهي نتيجة مقارنة لما وج

   . %33.3 المنتجة لسموم االفال بنسبة A. flavusعزل 
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عتـر  ) 6( لــ    بـالبليون جـزء   ) 18 ( وبمعدل )45-6( بين    B1ولقد تراوحت مقدار سموم االفال      

A.flavus  ـ ء بـالبليون   جز)16( وبمعدل )20-12( وبين األطفال من حليب المعزولة    A. flavus )2( ـل

  ألـسميه   حيث تعتبر هذه السموم من المئيـضات العاليـة        , )2جدول  (عزولة من حليب الكبار المجفف      مال

وعلما أن ) Oisen  et al., 1988(والتي تؤدي إلى حدوث تأثيرات سرطانية وتشوهات خلقية في اإلنسان 

 5.هـو    FDAلحليب كما ورد في دائرة الغذاء والـدواء         في منتجات ا  االفال  الحد المسموح لتواجد سموم     

  .) George, 1989(جزء بالبليون 

 فـي    االفال   وهكذا بينت هذه الدراسة أن تلوثا في الحليب المجفف بالفطريات خاصة المنتجة لسموم            

ير فيجب عمل الجهـود لتـوف     , حليب األطفال أكثر مقارنة بحليب الكبار المجفف خالل اإلنتاج والتصنيع           

 أي محـورة غازيـا      بأكيـاس وتوفير ظروف صحية للخزن بخزن الحليب المجفف        حليب مجفف صحي    

) Hesseltine et al., 1985(   م4  اقل من وتخزن بدرجة حرارة% 60 من أكثر CO2تحتوي على نسبة 

  . االهتمام بالتحليل الدوري لمنتجات الحليب ومنها الحليب المجفف إلىوباإلضافة 
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