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  مسح للفطريات المتواجدة في منتجات الحليب المحلية

  

  ل مرادآنهال يونس   ايثم سعدي الدباغ

  فرع الصحة العامة
  كلية الطب البيطري

  قسم علوم الحياة
  كلية العلوم

  جامعة الموصل  جامعة الموصل
  

  )2004/8/16 ، تاريخ القبول 2004/5/11تاريخ االستالم (

  

  الملخص

 مـن اسـواق     عينة من منتجات الحليب جمعت    ) 135( تواجد الفطريات في     أوضحت نتائج الدراسة  

 % 8.69تواجدت بنسبة  Pencillium spp و Aspergillus nigerان الفطريات . مختلفة لمدينة الموصل

في منتجات الحليب  % 82.08و%  2.5في منتجات الحليب المصنعة منزليا بينما وجدت بنسبة %  60.9و

من منتجـات الحليـب    % 8.96 من Cladosporium sppوتم أيضاً عزل فطر . تيبالمعلبة وعلى التر

 Rhodotorula spp و  Candida albicansووجـدت خمـائر   . المعلبة وبنسب اقل للفطريات األخرى

في منتجات الحليب    % 1.42و % 98.58في منتجات الحليب المنزلية وبنسبة      % 0.22و % 98.78بنسبة  

في منتجـات الحليـب    %   1.0  بنسبة  Geotrichium candidumب ووجد الفطر المعلبة وعلى الترتي

اوضحت النتائج قابلية الفطريات المعزولة في تحليل دهون منتجات الحليب بإنتاج األنزيم المحلل             . المنزلية

  .للدهون الاليبيز

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Screening Local Milk Products for Fungi  
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Mosul University Mosul University 
 

ABSTRACT 
Mycological investigation of (135) samples of milk products collected from various 

stores in Mosul city. Results revealed that Aspergillus niger and Pencillium spp were 
found in 8.69%, 60.9% of home–made milk products, while they were observed in 2.5%, 
82.08% in canned milk products respectively. Also 8.96% of canned milk product 
samples had Cladosporium spp, while other fungi were less common. The yeasts candida 
albicans and Rhodotrula spp occurred in 98.78%, 0.22% of home–made products, while 
they were found at 98.58% and 1.42% in canned-milk products, respectively. 
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Geotrichium candidum was found in 1.0% of home-made dairy products. The results 
showed that the isolated fungi have the ability of hydrolysing milk lipids due to the 
production of lipase. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

تعتبر منتجات الحليب من افضل االغذية واكثرها مالئمة لنشاط وتكـاثر االنـواع العديـدة مـن                 

الفطريات حيث تحدث تغيرات غير مرغوبة في طعم ونكهة هذه المنتجات وبالتالي تـؤدي إلـى تلفهـا                  

)Hocking, 1994 (سائر اقتصادية باالضافة الى السموم الفطرية التـي تنتجهـا بعـض هـذه     مسببةً خ

  .الفطريات الملوثة والتي تؤثر على صحة اإلنسان

والتلوث بانواع مختلفة من الفطريات يأتي من عدة مصادر بالرغم من ان بعض الفطريات تستخدم               

 تنمو وتتكاثر الفطريـات  حيث) Brugere, 1999(في تصنيع بعض منتجات الحليب المفضلة مثل الجبن 

وتلعب الفطريـات  ) Serraino et al., 2000( على منتجات الحليب تحت درجة حرارة واطئة أثناء الخزن

دوراً في اوجه الصحة العامة فاغلب الدول تعتمد على اعداد وانواع الفطريات كأحد المقاييس المعتمدة في                

ولما كان تصنيع هذه األنواع مـن  ) Moubasher, 1993(تحديد السالمة والحالة الصحية لمعامل األلبان 

منتجات الحليب يتم أساساً عن طريق معامل األلبان الصغيرة التي في الغالب ال تتبع فيها الطرق الصحية                 

فقد تمت الدراسة الحالية للتعرف على إعداد وانواع الفطريات الملوثة          . الضرورية عند إنتاج هذه المنتجات    

  .لمنتجات الحليب

  المواد وطرائق العمل

نموذجاً من منتجات الحليب الصالحة لالستهالك بصورة عـشوائية مـن           ) 135(تم جمع   : جمع النماذج -1

) 15( بمعـدل    2004 ولغاية اذار    2003أسواق مختلفة لمدينة الموصل للفترة الواقعة بين تشرين االول          

نموذجـاً  ) 15(و) القشفة ، الجبن األبيض،  القيمر، اللبن (نموذجاً لكل منتج من منتجات الحليب المنزلية        

  ).للبن،الجبن،الزبد،الجبن بالزبدالقشدة،ا(لكل منتج من منتجات الحليب المعلبة 

 غم من المنتوج و اضيف اليها 10بأخذ ) Shimada and Ichinoe,1998(اتبعت طريقة : زرع النماذج-2

لـى وسـط الـدايكلوران روز بنكـال         مل ا ) 1(المعقم نقل منه    ) % 0.1( مل من محلول الببتون      90

)Dichloran rose bengal agar (  أيـام بدرجـة   (7)في أطباق بتري معقمة، حضنت األطباق لمـدة 

م وتم حساب إعداد المستعمرات في األطباق لكل نوع من منتجات الحليـب، وشخـصت               )25(حرارة  

  ).Hoog and Guarro, 1995(الفطريات المعزولة باالعتماد على المفاتيح التصنيفية 

مل Tween 10 80استخدم الوسط المكون من :  Lipaseالكشف عن الفطريات المنتجة لالنزيم الاليبيز-3

 غم ثم اكمل الحجم إلى لتر بالماء المقطر وتم          20غم واكار   0.1 غم وكلوريد الكالسيوم المائي   8وببتون  

ستعمرة الفطرية او بلـورات بيـضاء       االستدالل على إنتاج انزيم الاليبيز بتكون راسب ابيض تحت الم         
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مغمورة في وسط الزرع تحيط بالمستعمرة الفطرية النامية عند مالحظة االطباق مقلوبة بعـد حـضن                

  ).King et al., 1986(م 25 أيام عند درجة حرارة 3الوسط مدة 

  

  النتائج 

ـ              أظهرت النتائج    دد الكلـي   وجود أنواع عديدة من الفطريات في منتجات الحليـب حيـث بلـغ الع

شملت فطريات خيطيـة    ) 9440(لمستعمرات الفطريات المعزولة لكل غرام من منتجات الحليب المنزلية          

) 2790(شملت مستعمرات فطريـات خيطيـة       ) 7710(ومنتجات الحليب المعلبة    ) 8980(وخمائر  ) 460(

من منتجات  ) 3(ر  والخمائ) 5(وكان عدد أجناس الفطريات الخيطية المعزولة       ) 4920(ومستعمرات خمائر   

من منتجات الحليب المعلبة وكان جنس البنـسيليوم        ) 2(والخمائر  ) 9(الحليب المنزلية والفطريات الخيطية     

Penicillium       في منتجات الحليب المعلبة والمنزلية      % 60.9و   % 82.08 هو السائد في المنتجات بنسبة

  .وعلى الترتيب

 Fusarium و %8.69 بنـسبة    Aspergillusجـنس   أما الفطريات األخرى التي عزلت كانت من        
  .)1 جدولال(من منتجات الحليب المنزلية % Pythium 8.69و% Mucor 10.86و % 10.86

 Alternariaبينما كانت الفطريات االخرى التي عزلت من منتجات الحليب المعلبة هي من جـنس               

 Rhizopus و% Cladosporium 8.96 و Aspergillus 2.5% و Aureobasidium 0.72% و 2.15%

  .)3 جدولال( Trichophyton 0.36%و% Trichothecium 1.08و % 2.15

فـي  % 98.78 بنسبة عالية في المنتجات وصلت الـى  Candidia albicansكما تواجدت خميرة 

وكانت الخمائر األخرى التـي عزلـت مـن         . في منتجات الحليب المعلبة   % 98.58المنتجات المنزلية و    

  Rhodotorula spp 0.22% و% Geotrichium Candidum 1.0يـب المنزليـة هـي    منتجـات الحل 

  .)4 جدولال% (Rhodotorula spp 1.42ومن منتجات الحليب المعلبة خميرة ) 2 جدولال(

% 19.57وكانت نسب تواجد الفطريات الخيطية لكل غرام في منتجات الحليب المنزلية في القيمـر               

اما الخمائر فكانت نسبها فـي      ) 1جدول  ال( %36.96والقشفة   %10.86والجبن االبيض   % 32.61واللبن  

  ).2 جدولال( %33.4والقشفة % 22.83والجبن االبيض % 20.05واللبن % 23.72 القيمر

والجـبن  % 3.94وظهرت نسبة الفطريات الخيطية لكل غرام في منتجات الحليب المعلبة في القشدة             

واللـبن  % 14.23والخمـائر فـي القـشدة    ) 3جدول ال% (84.58والجبن بالزبد   %5.74والزبد  % 5.74

  ).4جدول % (42.07والجبن بالزبد % 3.05والجبن % 40.65
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  .الاليبيز وقابليتها على انتاج انزيم أعداد الفطريات المعزولة من غرام واحد منتجات الحليب المنزلية : 1جدول        ال

  قشفة  جبن ابيض  لبن  قيمر
 عدد عزالت الفطر 

النسبة المئوية لها و
*  

إنتاج انزيم 

  الاليبيز

Aspergillus niger  ___  ___  ___  40 
23.53 

40 
8.69  + + +  

Fusarium SPP  50 
***55.55  ___  ___  ___  50 

10.86 _ 

Mucor SPP  ___  ___  50 
100 ___  50 

10.86 + + + 

Penicillium SPP ___  150 
100 ___  130 

76.47 
280 
60.9 + 

Pythium SPP 40 
44.45  ___  ___  ___  40 

8.69 _ 

   460 170 50 150 90  ج نتالم/ مجموع العزالت 

     36.96 10.86 32.61 19.57  **% النسبة المئوية 

  
  )عدم تكون راسب ابيض تحت المستعمرة( غير منتج النزيم الاليبيز -

  ملم)1-3(منتج النزيم الاليبيز تكون راسب ابيض تحت المستعمرة الفطرية بقطر + 

   النسبة المئوية للفطر الواحد في جميع المنتجات *

   النسبة المئوية للفطريات المعزولة من منتج واحد **

  ي المنتج الواحد  النسبة المئوية للفطر الواحد ف***
  ملم)8-11(منتج النزيم الاليبيز تكون راسب ابيض تحت المستعمرة الفطرية بقطر + + + 

  

  . الاليبيزوقابليتها على انتاج انزمي  المنزليةخمائر المعزولة من غرام واحد منتجات الحليب أعداد ال: 2 جدولال

  قشفة  جبن ابيض  لبن  قيمر  الخمائر
  عدد عزالت الفطر

  *والنسبة المئوية لها 

انتاج انزيم 

  الاليبيز

Candidia albicans  2070 
***97.18  

180 
100  

2000 
97.56  

3000 
100  

8870 
98.78  -  

Geotrichium candidum  60 
2.82  ___  30 

1.46  ___  90 
1.0  #  

Rhodotorula spp  ___  ___  20 
0.98  ___  20 

0.22  +  

    8980  3000  2050  1800  2130  المنتج /مجموع العزالت

    33.4 22.83 20.05 23.72  **% النسبة المئوية 

  
  )عدم تكون راسب ابيض تحت المستعمرة( غير منتجة النزيم الاليبيز -

  ملم)1-3(منتجة النزيم الاليبيز تكون راسب ابيض تحت المستعمرة الفطرية بقطر + 

  النسبة المئوية الخميرة الواحدة في جميع المنتجات  *

  المئوية للخمائر المعزولة من منتج واحد  النسبة **

  الكشف عليهالم يتم اجراء اختبار #     النسبة المئوية للخميرة الواحدة في المنتج الواحد***

  

  

  

  

  

 الفطريات
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   .الاليبيز وقابليتها على انتاج انزيم أعداد الفطريات المعزولة من غرام واحد منتجات الحليب المعلبة: 3جدول ال

  زبد  جبن  لبن  قشدة  الفطريات
جبن 

  بالزبد

  عدد عزالت الفطر 

  *والنسبة المئوية لها

إنتاج أنزيم 

  الاليبيز

Alternaria alternata ___  ___  ___  20 
12.5  

40 
1.7  

60 
2.15  + +  

Aureobasidium  pullulans  ___  ___  ___  20 
12.5  

___  20 
0.72  +  

Aspergillus niger  ___  ___  70 
43.75  

___  ___  70 
2.5  + + +  

Cladosporium cladosporioioes  ___  ___  50 
31.25  

30 
18.75  

140 
5.93  

220 
7.88  ++  

Cladosporium sphaerospermum  ___  ___  ___  30 
18.75  

___  30 
1.08  +  

Penicillium spp  
50 

***45.45  
___  40 

25  
5 

31.25  
2150 
91.1  

229 
82.08  +  

Rhizopus stolonifer  60 
54.55  

___  ___  ___  ___  60 
2.15  #  

Trichothecium spp  ___  ___  ___  ___  30 
1.27  

30 
1.08  #  

Trichophyton spp  ___  ___  ___  10 
6.25  

___  10 
0.36  +  

    2790  2360  160  160  ___  110  المنتج / مجموع العزالت 

    84.58 5.74 5.74  ___ 3.94 **% النسبة المئوية 

           

 
  ملم)1-3(منتج النزيم الاليبيز تكون راسب ابيض تحت المستعمرة الفطرية بقطر + 

  ملم  ) 7 – 4(منتج النزيم الاليبيز تكون راسب ابيض تحت المستعمرة الفطرية لفطر + + 

  ملم )8-11(منتج النزيم الاليبيز تكون راسب ابيض تحت المستعمرة الفطرية بقطر + + + 

   النسبة المئوية للفطر الواحد في جميع المنتجات *

   النسبة المئوية للفطريات المعزولة من منتج واحد **

  حد  النسبة المئوية للفطر الواحد في المنتج الوا***

  راء اختبار الكشف عليهالم يتم اج# 

 
  .الاليبيزوقابليتها على انتاج انزمي  أعداد الخمائر المعزولة من غرام واحد منتجات الحليب المعلبة: 4جدول ال

  جبن بالزبد  زبد  جبن  لبن  قشدة  الخمائر
عدد عزالت الفطر 

والنسبة المئوية لها 
*  

انتاج انزيم 

  الاليبيز

Candidia albicans 700 
***100  

2000 
100  

150 
100  

___  2000 
96.62  

4850 
98.58  -  

Rhodotorula spp  ___  ___  ___  ___  70 
3.38  

70 
1.42  +  

     4920  2070  ___  100  2000  700  المنتج / مجموع العزالت 

     42.07  ___ 3.05 40.65 14.23 * *% النسبة المئوية 

  
  )عدم تكون راسب ابيض تحت المستعمرة( غير منتجة النزيم الاليبيز -

  ملم)1-3(منتجة النزيم الاليبيز تكون راسب ابيض تحت المستعمرة الفطرية بقطر+ 

   النسبة المئوية الخميرة الواحدة في جميع المنتجات *

  لنسبة المئوية للخمائر المعزولة من منتج واحد  ا**

   النسبة المئوية للخميرة الواحدة في المنتج الواحد ***
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  المناقشة

وحليب ) Yassen, 2002(ب هذه الفطريات قد تم عزلها من الحليب الخام لألبقار والجاموس ان اغل

المستخدمة في تصنيع منتجات الحليب المختلفة، حيث ) Sabreen and Haleem, 2000(االغنام والماعز 

ربون تنمو هذه الفطريات تحت تاثير عوامل منها نسبة االمالح ونسبة االوكسجين وثـاني اوكـسيد الكـا                

اثناء انتاج او تصنيع منتجـات الحليـب خاصـة          ) pH(بالدرجة االولى ثم الحرارة و االس الهيدروجيني        

وجد بنسبة عالية في منتجـات الحليـب     Penicilliumان فطر ) Haasum and Nielsen, 1998( الجبن

تقطيـع وتغليـف    وهو ناتج عن تلوث هذه المنتجات أثناء اإلنتاج او الخزن وخاصة عند صنع وانضاج و              

  واليابـان ) Brugere, 1999(وقـد سـجل هـذا التلـوث فـي دول مثـل فرنـسا        . أصناف من الجبن

)Shimada and Ichinoe, 1998 (ومصر )Abdel-Sater et al., 1995 (  ولقد أظهرت الدراسة الحاليـة

   وجـده   في الجبن وهي نتيجـة مقاربـة لمـا        % 25بنسبة   Penicilliumان منتجات الحليب ملوثة بفطر      

)Hocking and Faedo, 1992 (  ولمـا وجـده   % 27وهـي)Shimada and Ichinoe, 1998 (  وهـي

في الجبن وفي الجبن بالزبد كانت نسبه العزل عالية وذلك لتوفير المواد البروتينية باإلضافة الى               % 28.57

  ).Hocking, 1994(المواد الدهنية الالزمة لنمو هذا الفطر 

 في منتجات االلبان المعلبة داللة على التلوث اثناء االنتاج حيث من            Cladosporiumان وجود فطر    

تـي يـسببها نتيجـة انتـاج     غير المفضل وجوده في كافة انواع المنتجات الدهنية للحليب بسبب الزنخه ال        

  وهــي اقــل ممــا وجــده% 31.25ولقــد عــزل هــذا الفطــر مــن الجــبن بنــسبة . الكيتونــات

)Hocking and Faedo, 1992 (44ي الجبن ف% .  

 في منتجات الحليب ذات الطبيعة البروتينية وقـوام اقـرب الـى    Aspergillus nigerوينمو فطر 

وتحت ظروف مناخية دافئة ) 1991 العبودي وجماعته،(والقشفة ) Kivance, 1992(االسفنجي مثل الجبن 

 Abdel-Hakiem (في القشفة وهي اقل مما وجـده %8.6في الجبن و% 2.5وقد تم عزله بدراستنا بنسبة 

and El-Kosi, 1999( في % 6.7-13.3 انواع من الجبن حيث تم عزله بنسبه تترواح بين 4 عند دراستهم

  .الجبن

 داللة على طول مدة الحفظ والخزن لمنتجات الحليب حيـث  Rhizopus stoloniferان وجود فطر 

ف ال هوائية وقد تم عزله من عدت انواع من الجـبن بنـسبه              ينمو هذا الفطر بشكل بطئ وحتى في ظرو       

وهي مقاربة لما وجدناه في دراستنا في القشدة ) El-Prince and Ismail, 1998(% 1.84-2.5تترواح بين 

2.15%.  

 فيعتبر من الفطريات الغير مقاومة للمعامالت الحرارية التـي تجـري اثنـاء              Fusariumاما فطر   

فساد منتجـات   وجود نسبة اوكسجين قليلة مسبباً      ورغم انه يمكن ان ينمو حتى في        تصنيع منتجات الحليب    

من جبن الروكفورت المـصري  % 3.45حيث تم عزله بنسبة ) Lund et al., 1995(الحليب مثل الجبن 
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 .)Saad and Hemaida, 1995 ( جبن الروكفورت المـستورد الـى مـصر   من% 5.88المحلي وبنسبة 

  ).1 جدولال(ده ايضاً في منتجات الحليب المنزلية مثل القيمر بنسبة اكبر واظهرت دراستنا تواج

 الذي ينمو بسرعة في درجات الحرارة الواطئة وبوجود نسبة اوكسجين قليلة حيـث              Mucorوفطر  

وكذلك تواجده في عـدت  ) Foschino et al., 1993(تم تسجيل تواجده في اللبن المعلب المبرد في ايطاليا 

 Saad and Hemaida, 1995; Abdel-Hakiem and% (6.7 و 3.3جبن بنسبة تتراوح بين انواع من ال

El-Kosi, 1999 ( ًبينما بينت دراستنا تواجده بنسبة اعلى في الجبن االبيض المصنع منزليا)1 جـدول ال (

بة وقـد   فيعتبر من الفطريات الرمية التي غالباً ما يمكن عزلها من الترAlternaria alternataاما فطر 

تنمو على المواد الغذائية الملوثة ومنها منتجات الحليب حيث تم عزلها من منتجات الحليب المعلبة بنـسبة                 

 El-Prince and(من الزبد والجبن بالزبد في دراستنا وهي نتيجة مقاربة لما سـجل مـن قبـل    % 2.15

Ismail, 1998 (مـن جـبن المـوزاريلال    في عدة أنواع% 3.80 و 1.84وا نسبة تتراوح بين حيث سجل 

Mozzarelia.  

 Marcellino and( فقد سبق عزله من انواع مختلفـة مـن األجبـان    Trichothecium اما فطر

Benson, 1992 ( واظهرت دراستنا ايضاً تواجده بنسبة قليلة في الجبن بالزبـد )ان معظـم  ).3 جـدول ال

ثر على صحة المـستهلك مـن خـالل         اجناس هذه الفطريات التي ذكرت منتجة للسموم الفطرية التي تؤ         

اكتشاف عالقة ما بين التركيب الكيمياوي للسموم الفطرية التي تنتجها وقابليتها الحداث االورام السرطانية              

 فيعتبر من Trichophytonاما تواجد الفطريات من جنس ) Varman and Evan, 1991(في كبد االنسان 

 والـذي ينتقـل مـن    Ring wormاء السعفة او القـرع  الفطريات الجلدية الممرضة التي تسبب مرض د

وقد تم عزله بدراستنا بنسبة قليلة من الجبن بالزبـد نتيجـة   ) Brooks et al., 2001(الحيوان الى االنسان 

  . مصادر من التلوث بالفطرياتةلعدتعرض منتجات الحليب 

 من المنتجات الغذائية  سجل تواجده في عده انواع فقدAureobasidium pullulansكذلك فان فطر 

ولكنه نادراً ما يسبب فساد هذه المنتجات وقد تم عزله فـي بحثنـا   ) Northolt et al., 1980(مثل الجبن 

  .)3 جدولال(بنسبة قليلة في الزبد 

التي تعتبر من الفطريات التي غالبـاً مـا تـسبب اورام             Pythiumان تواجد الفطريات من جنس      

 ,.Purcell et al(وأنواع تصيب أيضا الكالب والقطط ) Swamp cancer(سرطانية متقرحة في الحصان

  .)1 جدولال(وظهر في دراستنا انه احد الفطريات الملوثة لمنتجات الحليب المنزلية القيمر ) 1994

 بصورة سائده في منتجات الحليب المنزلية والمعلبة نتيجـة  Candidia albicansوتواجدت خمائر 

خام حيث تقوم هذه الخمائر بتحليل البروتينات والدهون والسكريات في الحليب النتاج            تلوث اولي للحليب ال   

 وهذا يعطي داللة على تواجدها في منتجـات  Citric acid وحامض الليمون Lactic acidحامض اللبنيك 

 فيعني وجود تلوث Geotrichium candidumاما وجود ) Fleet and Main, 1987( الحليب خاصة اللبن

) Eisenberg and Cichowicz, 1977( الحليب الخام والمكائن المستخدمة في تصنيع منتجات الحليب في
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 عينه تـم اجـراء   21من مجموع ) الركفورت( عينات من الجبن االزرق 6فقد وجد هذا الفطر مغطياً لـ     

فـي الجـبن    واظهرت دراستنا تواجده بنسبة اقل )Shimada and Ichinoe, 1998 (دراسة عليها من قبل

  ).2 جدولال( االبيض باإلضافة الى القيمر

 التي لها القابلية على النمو بـسرعة فـي درجـات            Rhodotorulaوتواجدت الخمائر من جنس     

  والقـشدة والقيمـر  ) Rohm et al., 1990(الحرارة الواطئة وتكون مرافقة لمنتجات الحليب مثـل اللـبن  

) Fleet and Main, 1987 ( والزبد)Fleet, 1990 (والجبن )Rohm et al., 1992 (    وهـذا مـا اكدتـه

  ).2،4 جدولال( دراستنا حيث تم عزلها بنسب قليلة في كل من الجبن األبيض والجبن بالزبد

ان للكثير من الفطريات دوراً هاماً في تحليل دهن الحليب ومنتجاته من خالل انتاج انزيم الاليبيـز                 

Lipase     ون وانطالق االحماض الدهنية خاصة حامض البيوتريك المسؤول         الذي يقوم بالتحليل المائي للده

وعنـد  ) 1991 العبـودي وجماعتـه،   (عن التزنخ بسبب نشاط انزيم الاليبيز والموجود اصالً في الحليب           

 اعطت جميع العزالت من منتجات الحليـب  Lipolytic activity اختبار نشاط العزالت في تحليل الدهون

 والعزالت التي اعطـت     Pythium و   Fusariumالنتاج انزيم الاليبيز عدا فطريات      المنزلية كشفاً موجباً    

  ).1 جدولال(في انتاج انزيم الاليبيز (+ + +) ومتميزاً (+) كشفاً موجباً كان نشاطها األنزيمي ضعيفاً 

 بين  كما أعطت جميع العزالت من منتجات الحليب المعلبة كشفاً موجباً النتاج انزيم الاليبيز تتراوح             

  ).3 جدول(+ + +) (ومتميز(+ +) ومتوسط(+) ضعيف 

 كشفاً موجباً ضـعيف  Rhodotorula كشفاً سالباً وخميرة Candidia albicansولقد اعطت خميرة 

  ).4 و 2( جدولالالنتاج انزيم الاليبيز في منتجات الحليب المنزلية والمعلبة (+) 

اذ ) 4 و 3 و 2 و 1 ولاجـد ال(نشاطها االنزيمي   ويمكن القول بان الفطريات اختلفت او تباينت في         

  .ظهرت الفروقات النوعية

كما اظهرت هذه الدراسة ان اغلب انواع منتجات الحليب ملوثة بالفطريات خاصة منتجات الحليـب               

الختالف األجهـزة   ) 4 و 3 و 2 و 1 ولاجدال(المنزلية اكثر مقارنةً بمنتجات الحليب المعلبة المرادفة لها         

ت وطرق تنظيفها وتعقيمها والمعامالت الحرارية المستخدمة في عملية اإلنتاج والتصنيع والتعبئـة             واالدوا

لذا يجب حماية المستهلك من خالل ضمان مواصفات صحية قياسية خـالل االنتـاج والنقـل والخـزن                  

ــرارة      ــة ح ــي درج ــب ف ــات الحلي ــظ منتج ــم وحف ــازج ومعق ــب ط ــتخدام حلي   م18–وباس

)Saad and Hemaida, 1995 (ء التحليل الدوري لمنتجات الحليبفي كل االوقات واجرا.  
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