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 لسالهة الغذاءالزابع الوؤتوز الدولي 

 جبهعة هديٌة السبدات 

  4/11/2017 

 بعض البقايا الكيسيائية فى أسساك الرنجة
 وليد رزق الغريب 

 مرر الزقازيق   -جامعة الزقازيق -كمضة الظب البضظرى  -قدؼ مراقبة األغذية 
 

 الػزريض، مركبا( وخسدة معادف ثقضمة ) 22العزؾية )يؽ ر تؼ فى هذه الدراسة تقضضؼ مدتؾيات كال مؽ مركبات الكمؾ 

( فػػم كضشػػات أسػػساؾ الري ػػة السدخشػػة )  كضشػػة( والتػػم تػػؼ ت سضعأػػا مػػؽ أسػػؾاؽ 04الكػػادمضـؾ  الرصػػاص  الز بػػق  واأللؾمشضػػـؾ

  DDT. تؼ تحمضل العضشػات لقضػاس مدػتؾيات السركبػات ا:تضػة  2402إلم مايؾ  2402ؾبر مديشة الزقازيق فى الفترة مؽ أكت

HCHs  c-HCH  األلػػدريؽ  دايدلػػدريؽ  إيػػدريؽ  HCB  تؾكدػػافضؽ وكػػذا مركبػػات الكمػػؾرداف. أعأػػرت الشتػػا   خمػػؾ جسضػػ  

 2.02بضؽ كضشات األسساؾ السدخشة هؾ  OCP. وكاف متؾسط مدتؾيات PP-DDT  وOP-DDEالعضشات مؽ اإليدريؽ  

 HCHوقػػد سػػ مك مركبػػات   .اـ/جػػراـ )وزف رطػػب(يػػايؾ جر  2.20. – 0..4(  يػػايؾ جراـ/جػػراـ )وزف دهػػؽ 220.44-

-OPكمػػػؾرداف  -إي ابضػػة فػػػى جسضػػ  العضشػػػات السفحؾصػػة  بضشسػػػا عأػػرت مركبػػػات األلػػدريؽ  تػػػرايسيتض ػػػة  HCBومركبػػات 

DDD  &PP-DDD العضشػات السفحؾصػة. كسؾمػا فػرف ترتضػب مركبػات الكمػؾريؽ العزػؾية كايػك كالتػالم  مػؽ %04 فم 

HCB > Heptachlore > DDTs   HCHs,  أوضػحك الدراسػة أيػ  و تؾجػد كالقػة بػضؽ يدػبة الػدهؾف ومدػتؾيات .

السمؾثػػات فػػم كضشػػات األسػػساؾ السفحؾصػػة. هػػذا  وقػػد كايػػك مدػػتؾيات السبضػػدات والسعػػادف الوقضمػػة متسا ػػضة مػػ  السدػػتؾيات 

 السحمضة والعالسضة السدسؾح بأا.
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 لسالهة الغذاءالزابع الوؤتوز الدولي 

 جبهعة هديٌة السبدات 

  4/11/2017 

 ةتقييم جهدة لحهم الدواجن السجسدة السدتهرد
 *ودعا ء سميسان ربيع *، أحسد الديد ثروت*،  دمح عبدهللا حدين**رحسهد سارى ذكى ،* ء الدنن  دمح رردد عال

 مرر  -جامعة الزقازيق -كمضة الظب البضظرى  -قدؼ مراقبة األغذية  *
 مرر   -جامعة الزقازيق -كمضة الظب البضظرى  -قدؼ الرحة العامة البضظرية **

 
كمى يدبة كالضة مؽ  لحـؾ الدواجؽ وتحتؾي تعد لحـؾ الدواجؽ مردر هاـ مؽ مرادر البروتضؽ الحضؾايى 

يغرا وحتضاج اويداف لمبروتضؽ الحضؾايى فقد ات أك و و الفضتامضشات الالزمة لبشاء ال دؼ لذا  اومضشضة الزرورية الحسؾض
دة و خالضة مؽ السضكروبات لحؾمأا الى السدتأمػ فى حالة جضايغار العالؼ الى تحدضؽ اويتاج الداجشى بحضث ترل 

اجريك هذه  ولذلػ فقد تؼ التؾس  فى صشاكة الدواجؽ واستضرادها لكى تؾاج  الزيادة السظردة فى تعداد الدكاف.الزارة  
هذه الدراسة كمى ت سض  الدراسة لمؾقؾؼ كمى الحالة الكضسضا ضة والسضكروبضة لذبا ح الدجاج الس سدة السدتؾردة وقد ا تسمك 

 و الس سد السدتؾرد مؽ أماكؽ مختمفة مؽ محافغة الذرقضة وفحرأا فحرا عاهريا كضشة مؽ ذبا ح الدجاج 04
والسمسس الظبضعى  أعأرت الشتا   اف العضشات التى تؼ فحرأا عاهريا كايك تتست  بالمؾف  بكتريؾلؾجضا. و فضزيؾكضسضا ضا 

 الفحص الفضزيؾكضسضا ى يتا  متؾسط  عأرأ القمضمة.بؾلة فى معغؼ العضشات إو بعض العضشات والظعؼ السدتداغ والرا حة السق
صدور واوراؾ ذبا ح الدجاج السدتؾرد  أف يدب الفقد أثشاء اإلذابة و قابمضة حفع الساء و يدبة الفقد أثشاء الظب، لعضشات

و  4.02±  ...0.٪ , 0.02±  24.24و 2.20±  4..02٪ ,  0.00±  .2.0و 4.02±  .2.2كمى التؾالى كايك 
٪ كمى التؾالى. بضشسا متؾسط يتا   قضؼ األس الأضدروجضشى و الشضتروجضؽ الكمى الظضار و حامض ثضؾ  ±0.40  .0.4.

 4.04جؼ ,  044ممم راـ /  4.44±  0.24و 42..±  00.24,   4.00±  2.20 و 4.20± 2.20باربتضؾريػ كايك 
 يتا   الفحص السضكروبى افأوضحك  ـ مقاسة كالسالؾيالدهضد / ك ؼ كمى التؾالى.ممم را 4.42±  4.22و ±4.40 

القؾلؾيى  و  العدد الكمى لكل مؽ السضكروبات الأؾا ضة ,السضكروبات السحبة لمبرودة ,السضكروبات السعؾية ,السضكروب متؾسط
الس سد السدتؾرد كمى التؾالى  كايك لؾ  صدور و اوراؾ ذبا ح الدجاج لمسضكروب السكؾر العشقؾدى لعضشات العدد الكمى

±  .2.2/ جؼ ,  لؾ  4.04±   2.24/جؼ و لؾ  4.00±  .2.0/جؼ ,  لؾ  4.02±  2.20/جؼ و لؾ  ±4.02  2.00
±  24../جؼ  و   لؾ  4.04±   0.42/جؼ و  لؾ  4.00±   .0.4/جؼ ,  لؾ  4.02±  2.22/جؼ و لؾ  4.02
تسك مشاقذة اهسضة السضكروبات السعزولة فى م اؿ مراقبة اوغذية  مى التؾالى./جؼ  ك 4.02±  .2../ جؼ و لؾ 4.02

وتاثضرها كمى صحة السدتأمػ كسا تؼ وض  بعض اوقتراحات لمؾقاية مؽ اثارها الزارة لمؾصؾؿ بالدجاج الس سد السدتؾرد 
 الرالحضة. اتكمى درجأ لى إ
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 لسالهة الغذاءالزابع الوؤتوز الدولي 

 جبهعة هديٌة السبدات 

  4/11/2017 

 جهدة بعض رشتجات االسساك 

 ***زكى عارربه نهسف**, وليد أسساحة*, حدام ابراىيم*, ىانى عبدالتهاب ابراىيم 

 جامعة اوسكشدرية -كمضة الظب البضظرى  –*قدؼ مراقبة اوغذية 

 جامعة اوسكشدرية -كمضة الظب البضظرى  –** قدؼ مراقبة اوغذية 

 مركز البحؾث الزراكضة -***معأد بحؾث صحة الحضؾاف فرع دمشأؾر

 

( كضشة لكل يؾع 24مؽ مشت ات اوسساؾ مؽ التؾية ,الري ة السدخشة , الفدض، والدرديؽ السسمح بؾاق  )كضشة  244تؼ ت سض  كدد 

 الستظايرة قامك الدراسة كمى تقضضؼ مشت ات اوسساؾ كضسضا ضا بقضاس السؾاد الشضتروجضشضة . برؾرة كذؾا ضة مؽ اسؾاؽ محافغة ال ضزة

حضث اوضحك الشتا   ايأا تزيد جسضعأا كمى   مدتؾى ممح الظعاـ الحرة دهشضة الحسؾض ال امضؽ تراى مضوضل  اوكددة معامل 

% فى التؾية والري ة السدخشة والفدض، 24و 20و 2و 0مؽ الشاحضة البكتمريؾلؾجضة كاف تؾاجد اويذضريذضا كؾوى  ب .السدتؾى السدسؾح 

% وبالشدبة لمباسضمضس سضريس 2فى الري ة السدخشة بشدبة  بالشدبة لسضكروب الدالسؾيضال كاف تؾاجده فقط والدرديؽ كمى الترتضب.

 % كمى الترتضب. 22و 22و 02و 2كايك تتؾاجد بشدبة 
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 لسالهة الغذاءالزابع الوؤتوز الدولي 

 جبهعة هديٌة السبدات 

  4/11/2017 

 في أسهاق اإلسساعيمية ةلسجسدميو أسساك الباسا ايلفالجهدة الكيسيائية 
 ثابت رحسهد الذعراوي  نجه  رشي  دمح ابراىيم العظار وعمي رعهض أحسد و*

 جامعة قشاة الدؾيس -كمضة الظب البضظري –كمى األغذية قدؼ الرقابة الرحضة 

 *جامعة أسضؾط فرع الؾادي ال ديد

 
بذكل ر ضدم فم صؾرة  را ح  تداولأافضتشاـ التم تتؼ  العذبة مؽاسساؾ السضاه  أحد  مض  الباسا السدتؾردهضتعد اسساؾ الف

مشزوكة ال مد وكديسة العغؼ و يتؼ ترديرها إلى العديد مؽ البمداف. قد تتعرض اسساؾ الباسا الى الفداد أثشاء كسمضات 

كضشة  04الت أضز الشقل والتخزيؽ مسا يؤدي إلى تغضضر فى خؾاصأا الفزيا ض  كالظعؼ والسمسس والرا حة. لذلػ تؼ فحص 

اكدت الشتا   الستحرل كمضأا فى أسؾاؽ مديشة بؾرسعضد السختمفة.   ح الفمض  الباسا الس سدة السدتؾردة مؽكذؾا ضة مؽ  را

±  .22.4)السركبات الشضتروجضشض  الظضاره  حسض الوضؾباربضتضؾريػ  والأدتامضؽ(  ػل اتهذه الدراس  اف قضؼ الستؾسظ

جؼ كمى التؾالم. وكاف  044مم ؼ /  0.042 ± 0..02ومم ؼ / ك ؼ  4.004±  42..جؼ   044مم ؼ /  4.222

 02.40  4.020±  4.20  4.422±  4..4متؾسط مدتؾيات تركضز الرصاص والكادمضـؾ والرصاص والزيػ والشحاس

مم ؼ / ك ؼ بالؾزف الرطب كمى التؾالم. وجؾد تركضزات كالضة مؽ السركبات الشضتروجضشض   ±4.022  .4..  .±4.44 

ت اوزت الحدود السدسؾح بأا طبقا مض  الباسا ضاسساؾ الفاربضتؾريػ والأدتامضؽ فم بعض كضشات الظضاره وحسض الوضؾب

تؼ تقديؼ مقترحات لتحدضؽ جؾدة اؾ غضر صالحة لالستأالؾ اودمى. لمسؾاصفات القضاسضة السررية مسا ي عل هذه األسس

 وسالمة  را ح اسساؾ الفضمض  باسا.
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 لسالهة الغذاءالزابع الوؤتوز الدولي 

 جبهعة هديٌة السبدات 

  4/11/2017 

 السدتهردةتقييم جهدة المحهم السجسدة 
 1إبراىيم وأسسا ء سارى 1، ردا  دمح البيهرى1،  دمح عبدهللا حدين2رحسهد سارى ذكى ،1رردد عمى  عال ء الدنن  دمح

 مرر  -جامعة الزقازيق -كمضة الظب البضظرى  -قدؼ مراقبة األغذية 0
 مرر   -جامعة الزقازيق -كمضة الظب البضظرى  -قدؼ الرحة العامة البضظرية2

 

مؽ كل مشأسا( بذكل كذؾا ى مؽ محالت بض   04كضش  مؽ المحـؾ الس سدة السدتؾردة البرازيمصة والأشدية ) 24تؼ ت سض 

لمفحؾص الحدضة والفضزيؾكضسضا ضة والبكتريؾلؾجضة لتحديد جؾدتأا. إجراء محافغة الذرقضة. تؼ  السدتؾردة فىالس سدة المحـؾ 

تى تؼ فحرأا كايك طبضعضة مؽ حضث المؾف والرا حة والقؾاـ والظعؼ. بضشسا كايك ٪ مؽ العضشات ال044وأعأرت الشتا   أف 

٪ ومتؾسط  0.00± 04.20و 2...± 4.00.يتا   الفحص الفضزيؾكضسضا ى كالتالم  كاف متؾسط الفقداف خالؿ الظب، هؾ

و 2.22±  4.22ومتؾسط الفقداف كشد التذويب هؾ ٪  20..± 24.22و0±  24قابمضة المحؼ كمى حسل الساء هؾ 

السركبات  ومتؾسط يدبة .4.4±2.20و .4.2±2.22 ومتؾسط قضسة اوس الأضدروجضشى هؾ ٪ ±2.02 00.00

 سض الوضؾباربضتضؾرؾ )م ؼحومتؾسط يدبة 0.20±04.2و 0.02±..2جؼ( هؾ  044الشضتروجضش  الظضارة )م ؼ/

لعضشات المحـؾ البرازيمضة والأشدية كمى التؾالم. مؽ ياحضة أخرى كذفك  4.42±4.22و 4.0±4.40مالؾيالدهضد/ك ؼ( هؾ 

             0.4 ± 2.02ولؾ  4..0 ± 2..0يتا   الفحص البكتريؾلؾجم أف متؾسط العد الكمى لمسضكروبات الأؾا ض  هؾ لؾ 

 )مضكروب/جؼ( ومتؾسط4.40±  2.2لؾو 4.0±  2.0لمبرودة هؾ لؾ لمبكتريا السحبة جؼ(  ومتؾسط العد الكمى/)مضكروب

 هؾ جؼ( ومتؾسط العد الكمى لمبكتضريا القؾلؾيض /)مضكروب4.0±  2.44لؾو  4.00±  2لمبكتريا السعؾي  هؾ لؾ  العد الكمى

 04.4 ± 2.20جؼ( ومتؾسط العد لمسكؾرات العشقؾدية الذهبضة هؾ  لؾ/)مضكروب4.02±  0.20لؾ و 4.04±  0.22لؾ 

وقد تؼ  معضشات كمى التؾالىلجؼ( فى كضشات المحـؾ البرازيمضة والأشدية التم تؼ فحرأا  /)مضكروب  00.4 ±  .4..ولؾ 

 تقديؼ اقتراحات لتحدضؽ سالمة وجؾدة المحـؾ الس سدة السدتؾردة.
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 لسالهة الغذاءالزابع الوؤتوز الدولي 

 جبهعة هديٌة السبدات 

  4/11/2017 

 الجهدة الفيزيائية والكيسيائية لمدردنن السجسد والسسمح في أسهاق اإلسساعيمية
 وديرين  دمح عبد الحسيد*ىان صادق اسساعيل  وعمي رعهض أحسد ير ن

 * قدؼ الظب الذركم والدسـؾ–قدؼ الرقابة الرحضة كمى األغذية 
 جامعة قشاة الدؾيس -كمضة الظب البضظري 

 
أيؾاع األسساؾ  عبضة كمم السدتؾي السحمػم يغػرا وسػتأالكأا كمػى يظػاؽ واسػ  فػم  أهؼ يعتبر سسػ الدرديؽ أحد

بعػػػض السشاسػػػبات واألحتفػػػاوت فػػػم مرػػػر موػػػل يػػػـؾ  ػػػؼ الشدػػػضؼ. لػػػذلػ أجريػػػك هػػػذه الدراسػػػة لتقضػػػضؼ مػػػدى ال ػػػؾدة الفضزيا ضػػػة 
كضشػة كذػؾا ضة مختمفػة مػؽ اسػساؾ  24قػد تػؼ  ػراء والس سػدة فػم أسػؾاؽ اإلسػساكضمضة. والكضسضا ضة ألسساؾ الدػرديؽ السسمحػة 

لكػػل مشأسػػا( مػػؽ مختمػػا أسػػؾاؽ األسػػساؾ الت اريػػة فػػم مديشػػة اإلسػػساكضمضة لتحديػػد يدػػبة  4.الدػػرديؽ السسمحػػة والس سػػدة )
 وكػػػػذلػ محتػػػػؾى الرطؾبػػػػة وقضسػػػػة األس الأضػػػػدروجضشى ويدػػػػبة السمؾحػػػػة وم سػػػػؾع السركبػػػػات الشضتروجضشضػػػػة الستظػػػػايرة األساسػػػػضة 

وجػد أف متؾسػػط قػضؼ الرطؾبػة واألس الأضػدروجضشى ويدػػبة السمؾحػة وم سػؾع السركبػات الشضتروجضشضػػة  ؾمأسػا.الأضدػتامضؽ فػم لح
 2..20  4.40±  4.42  2.20و% 2.00± 04..2هػم الستظايرة األساسضة ومحتؾي الأضدػتامضؽ فػم الدػرديؽ الس سػد 

كايك متؾسػط يفػس القػضؼ الدػابقة فػم  جراـ كمى التؾالم.  فم حضؽ 044م ؼ / 0.40± 2.22جراـ و  044م ؼ/ .±4.0
جػػػػػػػراـ و  044م ػػػػػػػؼ / 0.20± 20.02و  4.24, %24±  2.42±  4.2  0..0% ± 2..0هػػػػػػػى الدػػػػػػػرديؽ السسمػػػػػػػح 

 0و  4.%( مػػؽ أصػػل  ...2) 4جػػراـ كمػػى التػػؾالم. ومػػؽ خػػالؿ هػػذه الدراسػػة وجػػد اف   044م ػػؼ / ±2.44 .02.0
لس سػدة كمػى التػؾالم كايػك غضػر صػالحة لالسػتأالؾ ا:دمػم يغػرا  كضشة مؽ الدػرديؽ السسمحػة وا 4.%( مؽ أصل  ...0)

أليأا ت اوزت الحد األقرى لسعضار قضؼ األس الأضدروجضشم الػذي حددتػ  الأض ػة العامػة لمسؾاصػفات القضاسػضة السرػرية. بضشسػا 
 ػػاوزت الحػػد كضشػػة مػػؽ الدػػرديؽ السسمػػح غضػػر صػػالحة لالسػػتأالؾ ا:دمػػم يغػػرا  أليأػػا ت 4.%( مػػؽ أصػػل  24) 2كايػػك 

)%( مػؽ   02و 4.٪( مػؽ أصػل  04) .مػؽ ياحضػة أخػرى كػاف كػدد حة الس ؾية التم حػددتأا الأض ػة. القضاسم لشدبة السمؾ 
كضشة مؽ الدرديؽ السسمحة والس سدة كمى التؾالم كايك غضر صالحة لالستأالؾ ا:دمم يغرا  أليأا ت اوزت الحد  4.أصل 

٪( مػؽ  04) 02و  4.%( مػؽ أصػل  4.)0كػدد كػاف كبات الشضتروجضشضة الستظايرة.  ر األقرى لسعضار القضؼ اإلجسالضة لمس
كضشة مؽ الدرديؽ السسمػح والس سػد أيزػا غضػر صػالحة لالسػتأالؾ ا:دمػم يغػرا  أليأػا ت ػاوزت السدػتؾى القضاسػم  4.أصل 

جػػؾدة اسػػساؾ الدػػرديؽ  ذػػة تقضػػضؼمشاقلسحتػػؾى الأضدػػتامضؽ طبقػػا لمأض ػػة العامػػة لمسؾاصػػفات القضاسػػضة السرػػرية. هػػذا وقػػد تػػؼ 
 العامة.الس سد والسسمح وكذلػ أهسضة الأضدتامضؽ ومدى خظؾرت  كمى الرحة 
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 لسالهة الغذاءالزابع الوؤتوز الدولي 

 جبهعة هديٌة السبدات 

  4/11/2017 

 لقيم الغذائية والجهدة البكتريهلهجية لدرجات تجارية رختمفة رن برجر لحم ا

    دمح سيد نهسف*ديسا ء طاىر سمظان وعمي رعهض أحسد و

 كمضة الظب البضظري ب امعة قشاة الدؾيس –التغذية والتغذية اوكمضشضكضة قدؼ الرقابة الرحضة كمم اوغذية و*قدؼ 
 
 

يعتبػػر مشػػت  البضػػا برجػػر مػػؽ أهػػؼ مشت ػػات المحػػـؾ السرػػشعة الستاحػػة فػػى اوسػػؾاؽ وفػػم يفػػس الؾقػػك قػػد تتعػػرض 

كضشة كذػؾا ضة  24ػ تؼ ت سض  لمفداد الدري  أثشاء الت أضز والشقل والتخزيؽ يتض ة طبضعتأا البضؾلؾجضة والكضسضا ضة الفريدة. لذل

 –م سػػدة مػػؽ البضػػا برجػػر مػػؽ مدػػتؾيات ت اريػػة مختمفػػة مػػؽ متػػاجر مديشػػة بؾرسػػعضد كمػػى اسػػاس متؾسػػط أسػػعارها )كػػالى 

مػػشخفض( حضػػث تػػؼ فحػػص كػػل العضشػػات كضسضا ضػػا وبكتضريؾلؾجضػػا. اكػػدت الشتػػا   الستحرػػل كمضأػػا اف قضسػػة متؾسػػط  –متؾسػػط 

التػؾالى  كمػى 0.44و 02.0  02.20  22.02هػم لرماد لس سؾكة البضا برجر كالى الوسؽ الرطؾبة والبروتضؽ والدهؾف وا

التػؾالم بضشسػا كايػك لس سؾكػة العضشػات  كمى 2.22و 0.20و 2..02  20.22ولس سؾكة البضا برجر متؾسظة الوسؽ هم 

الكمػػى لمبكتضريػػا السحبػػة كمػػى التػػؾالى. كايػػك يتػػا   متؾسػػط العػػدد  2.2و .02.0  00.42  24.20مشخفزػػة الػػوسؽ هػػى 

 0.0x204كمم التػؾالم لعضشػات البضػا برجػر كالضػة الػوسؽ وكايػك  2.0x204و 0.2x 204لمبرودة وبكتضريا األمعا ضات هم 

التؾالم لعضشات البضا كمم x.04..0و 2x204..كمم التؾالم لعضشات البضا برجر متؾسظة الوسؽ بضشسا كايك  2.4x204و

قد تؼ مشاقذػة التؾصػضات الالزمػة لرفػ  جػؾدة وسػالمة مشت ػات البضػا برجػر باوسػؾاؽ السرػرية الوسؽ. هذا و مشخفزة برجر 

 صحة وسالمة السدتأمكضؽ. كمىحفاعا 
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 لسالهة الغذاءالزابع الوؤتوز الدولي 

 جبهعة هديٌة السبدات 

  4/11/2017 

تقييم التغيرات في الدمهك والرفات الذبيحة في ساللتين رن األرانب الذكهر نتيجة رعارمتيا بسركب بهلدنشهن 
 اندسيمشات كأحد السشذظات االندروجيشية

  ىذام  دمح , انشاس سعيد
 قدؼ الرحة العامة البضظرية , كمضة الظب البضظرى , جامعة الزقازيق

 

صػػفات الذبضحػػة فػػم سػػاللتضؽ مػػؽ األرايػػب الػػذكؾر ردا كمػػى كػػاف تقضػػضؼ التغضػػرات فػػم الدػػمؾؾ و  الدراسػػةالأػػدؼ مػػؽ 

بؾلديشؾف ايدسضمشات كدحػد السشذػظات اويدروجضشضػة. تػؼ اجػراء هػذة الدراسػة كمػى كذػروف اريػب بحضػث تكػؾف مػؽ مػؽ سػاللة 

ارايػػػب( كػػػايؾا يقضسػػػؾف بذػػػكل مشفرػػػل فػػػم أقفػػػاص معديضػػػة تحػػػك يفػػػس  04) ارايػػػب( وسػػػاللة كالضفؾريضػػػا 04الشضؾزياليػػػدى )

الغروؼ البض ضة. الس سؾكة الزابظة تذسل الذكؾر التػم تػؼ حقشأػا بزيػك فػؾؿ الرػؾيا  فػم حػضؽ  الس سؾكػة اوخػرى تذػسل 

الذكؾر التم تمقك الحقؽ العزمم مؽ بؾلديشؾف. كايك هشاؾ فروؽ ذات دولة إحرػا ضة فػم معغػؼ سػمؾكضات اورايػب يتض ػة 

كايػػك كبضػػر بأػػذه العؾامػػل الر ضدػػضة.  ضؽ أف سػػمؾؾ اوخػػراج لػػؼ يتػػدثر بذػػكلتػػدثضر البؾلػػديشؾف , الدػػاللة وتفػػاكمأؼ سػػؾيا فػػم حػػ

فػم حػضؽ كايػك الس سؾكػة السعال ػة  الزػابظة يدب التذػفضة والكبػد والظحػاؿ أكمػى فػم الس سؾكػة السعال ػة كػؽ الس سؾكػة 

مػػػؽ سػػػػاللة  أكمػػػى فػػػػم سػػػاللة كالضفؾريضػػػػا صػػػػفات الذبضحػػػةهػػػم األقػػػل فػػػػم٪ الخرػػػضتضؽ. وكػػػػالوة كمػػػى ذلػػػػ  كايػػػػك جسضػػػ  

الشضؾزياليػػدى. فػػم الختػػاـ  فػػرف السعاممػػة بسركػػب البؾلػػديشؾف فػػم سػػالوت مختمفػػة مػػؽ األرايػػب الػػذكؾر لأػػا تػػدثضر كبضػػر فػػم 

 الدمؾكضات م  تغضضر فم معغؼ صفات الذبضحة.
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 لسالهة الغذاءالزابع الوؤتوز الدولي 

 جبهعة هديٌة السبدات 

  4/11/2017 

  دراسات عن بعض ردببات األرراض التى تشتقل عن طريق بعض رشتجات المحهم
 عبدهللا فكر  عبدهللا رحسهد , ريا  دمح سسير*, رىام  دمح عبد الهىاب  دمح* , عبد الدالم الدندارهنى حافظ

 جامعة الزقازيق -كمضة الظب البضظرى   -قدؼ مراقبة األغذية
 معسل فركى الزقازيق. -*معأد بحؾث صحة الحضؾاف
 

مؽ مرادر البروتضؽ الحضؾايى يغػرا  وحتؾا أػا كمػى العديػد مػؽ العشاصػر الغذا ضػة  مأؼ تعد مشت ات المحـؾ مردر

األمضشضػة الزػػرورية لبشػاء جدػػؼ اإليدػاف  ويغػرا لمشسػػؾ الدػكايى الدػػري   الحسػؾضموػل الفضتامضشػات واألمػػالح السعديضػة وكػػذلػ 

حضػث أف المحػـؾ ومشت اتأػا وسػط جضػد يذػؾف محػؼ السفػرـو , الدػ ق والالفقد تػؼ التؾسػ  فػى صػشاكة مشت ػات المحػـؾ فسشأػا ال

ا مػػػؽ حضػػػث العػػػد الكمػػػى ؾلؾجضػػػلشسػػػؾ البكتضريػػػا وتكاثرهػػػا ومفػػػراز الدػػػسـؾ أيزػػػا , لػػػذا اسػػػتأدفك الدراسػػػة فحػػػص العضشػػػات بكتضري

اإلي ابى لت س  البالزمػا, كػزؿ وترػشضا كػال مػؽ مضكػروب السكؾر العشقؾدى الذهبى لمبكتضريا, كزؿ وكد وترشضا مضكروب 

لبمسرة الدالسؾيضال,اويذضريذضا كؾوى والمدتضريا مؾيؾسضتؾجضشز.باستخداـ الظرؽ الغاهرية وأخرى جضشضة باستخداـ تفاكل ايزيؼ ا

,04الستدمدل,. تؼ ت سض  كدد  ا ؾلؾجضػلكػل مشأؼ(.وفحرػأا بكتضري 4.سػ ق وويذػؾف  كضشة مؽ مشت ات المحـؾ )لحؼ مفرـو

لػػؾ/جراـ مػػؽ العضشػػات كمػػى التػػػؾالى  0..±  0.2لػػؾ /  0..±  0.0لػػؾ / 0..±  ..2وكػػاف متؾسػػط العػػد الكمػػى لمبكتضريػػا 

لػؾ/جؼ كمػى التػؾالى . كسػا  2.4±   2..و  2.2±   ...,  2.4±  4.. السكؾر العشقؾدى الػذهبىومتؾسط كدد مضكروب 

السؾيضال الدػػػػػػػػ ٪04٪ و 04٪  2.2.السكػػػػػػػػؾر العشقػػػػػػػؾدى الػػػػػػػذهبى كايػػػػػػػك يدػػػػػػػبة التمػػػػػػػؾث بسضكروبػػػػػػػػات التدػػػػػػػسؼ الغػػػػػػػذا ى 

% بضشسػػػػػػا يدػػػػػػبة مضكػػػػػػروب المدػػػػػػتضريا ...0% و...2% ,02.2% , مضكػػػػػػروب اويذضريذػػػػػػضا كػػػػػػؾوى 4% و%04,...0

% لكػل مػػؽ كضشػات المحػػؼ السفػرـو واالدػػ ق والاليذػؾف كمػػى التػؾالى. ثػػؼ اسػتخدـ تفاكػػل 4% و...% ,...مؾيؾسػضتؾجضشز 

ة كؽ ايتاج الدسـؾ السعؾية مػؽ العتػرات السعزولػة والتػى أكظػك ايزيؼ البمسرة الستدمدل لتحديد وجؾد جضشات الزراوة السد ؾل

ولػػذلػ يقتػػرح أف يػػتؼ تػػدريب  مقبؾلػػة يتض ػػة إي ابضػػة. واسػػتدؿ مػػؽ الشتػػا   أف الحالػػة الرػػحضة لػػبعض مشت ػػات المحػػـؾ غضػػر 

 .العاممضؽ بذكل دورى فزال كؽ السراقبة الفعالة والتفتضش كمى مراي  ت أضز مشت ات المحـؾ
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 لسالهة الغذاءالزابع الوؤتوز الدولي 

 جبهعة هديٌة السبدات 

  4/11/2017 

  فترة حفظ فيميو الدواجن السبردةتحدين 

 و أحسد الديد ثروتأحسد  دمح  دمح عبدالحسيد عريذة 

مرر -جامعة الزقازيق -كمضة الظب البضظري  -قدؼ مراقبة األغذية  
 

يحتل فضمض  دجاج التدسضؽ مكايا فريدا فم غذاء اإليداف يغرا لقضست  الغذا ضة العالضة وسأؾلة هزس   ولذلػ فأؾ يعتبر مؽ 

كسضة مشخفزة مؽ الدهؾف والكؾلضدتروؿ مقارية م  المحـؾ األخرى. فى تمػ الدراس  تؼ  كمىاوغذية الرحضة التم تحتؾي 

جراـ( مؽ أماكؽ بض  الدواجؽ ذات مدتؾيات صحضة  0244تزف كل كضشة ) اج الدجكضمؾ جراـ مؽ فضمض   0ت سض  كدد 

 جراـ(  44.( م سؾكات كل م سؾكة تزف )2) إلىتؼ تقدضؼ كل كضشة  العربضة.مرر  الذرقضة ب سأؾريةمختمفة بسحافغة 

%( والوالوة تؼ معاممتأا ب 2)وكتضات الرؾديـؾ  ػ)الزابظة( والوايضة تؼ معاممتأا ب الس سؾكة األولم لؼ يتؼ معاممتأا

%( والخامدة بسزي  مؽ وكتضات الرؾديـؾ وثالثم 2%( والرابعة تؼ معاممتأا ب )اإلدتا 02)ثالثم فؾسفات الرؾديـؾ 

ا الدادسة فتؼ معاممتأا بسزي  مؽ وكتضات الرؾديـؾ وثالثم فؾسفات الرؾديـؾ واإلدت ا( أم0فؾسفات الرؾديـؾ )مزي  

أي  وجد أف العسر اإلفتراضم لقظ  فضمض  الدواجؽ السبردة  إلىوخالصة هذا البحث تذضر  تركضزاتأا مشفردة. ( بشفس2)مزي  

% أو ثالثم فؾسفات 2إستخداـ وكتضات الرؾديـؾ  أياـ. 2لؼ يتؼ معاممتأا كاف  ـ والتم° 4.2±0والسحفؾعة كشد 

أياـ , أما استخداـ مزي  مؽ وكتضات الرؾديـؾ و ثالثم فؾسفات  4إلم % يظضل هذه السدة 2% أو اإلدتا 02الرؾديـؾ 

أياـ بضشسا إستخداـ مزي  مؽ وكتضات الرؾديـؾ و ثالثم فؾسفات الرؾديـؾ و اإلدتا  2الرؾديـؾ يظضل فترة الحفع إلم 

كؽ قظ  الفضمض  التم لؼ يتؼ أياـ  0أياـ بفارؽ  0يعغؼ فترة الحفع بحضث ترل فترة الحفع كشد يفس الدرجة الس ؾية إلم 

  معاممتأا.
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 لسالهة الغذاءالزابع الوؤتوز الدولي 

 جبهعة هديٌة السبدات 

  4/11/2017 

 هدي تىاجد بكتزيب التسون الغذائً فً الدجبج الوسىق

 *شيزيي هتىلً عبدالحلين ، عبد السالم الديداهىًً حبفظ, أحود السيد ثزوت و ههب دمحم سويز

 عبٍؼخ اىضقبصٝق -ميٞخ اىطت اىجٞطشٙ   -قغٌ ٍشاقجخ األغزٝخ

 فشػٚ اىضقبصٝق. ٍؼَو -*ٍؼٖذ ثؾ٘س صؾخ اىؾٞ٘اُ

اشزَيذ ٕزٓ اىذساعخ ػيٚ عضئِٞ أعبعِٞٞ رْبٗه اىغضء األٗه ٍْٖب رقٌٞٞ اىغَبد اىجنزٞشٝٔ اىَغججٔ ىيزغٌَ اىغزائٚ ثَْٞب 

ػْٞخ  09رْبٗه اىغضء اىضبّٚ ٍؾبٗالد ىزؾغِٞ ؽبىزٖب اىصؾٞخ ػِ غشٝق اعزخذاً ثؼط اىؾَ٘ض اىؼع٘ٝٔ.رٌ رغَٞغ 

ػْٞخ ٍِ مو ٍِ اىصذٗس ٗاىجبّٞٔ ٗاألفخبر ٍِ أٍبمِ ثٞغ اىذٗاعِ راد  09اىطبصط َٝضيٖب ػش٘ائٞخ ٍِ رثبئؼ اىذعبط 

اىَغز٘ٝبد اىصؾٞخ اىَخزيفخ ثَؾبفظخ اىششقٞخ ىفؾصٖب ثنزٞشى٘عٞب ، ٍغ ػضه ٗرصْٞف ٍٞنشٗثبد اىَن٘س اىؼْق٘دٙ 

رٌ إعشاء دساعخ رغشٝجٞخ العزجٞبُ ٍذٙ مَب  ،اىزٕجٚ ٗاىغبىَّ٘ٞال ٗاإلٝششٝشٞب م٘الٙ ثبعزخذاً االخزجبسد اىغٞشٗى٘عٞخ

ٚ عطؼ ىؾً٘ اىذٗاعِ رأصٞش اىؾَ٘ض اىؼع٘ٝٔ )اىيجْٞل ٗاىخيٞل ( ػيٚ اىزؾنٌ فٜ ٍغز٘ٝبد اىَٞنشٗثبد اىغبىف رمشٕب ػي

أٗظؾذ اىْزبئظ أّٔ رٌ ػضه ٍٞنشٗة اىَن٘س اىؼْق٘دٙ اىزٕجٜ ٍِ اىؼْٞبد اىزٜ رٌ فؾصٖب ٍِ اىصذٗس , . ٍؾو االخزجبس

  ٪ . ثْغجخ ر٘اعذ أػيٚ فٚ األفخبر ػِ اىصذٗس.00‚0٪ 61.1ٗ٪  30ٗ‚0ٗاألفخبر ػيٚ اىز٘اىٜ ثْغجخ:   اىجبّٞٔ

اىصذٗس ٗاألٗساك ػيٚ  اىَفؾ٘صخ ٍِأٗظؾذ اىذساعخ أٝعب أّٔ رٌ ػضه ٍٞنشٗة االٝشٞشٝشٞب م٘الٙ ٍِ اىؼْٞبد 

 ٍِ O78ى٘عٞب ٗمبّذ اىْزبئظ مبىزبىٜ: ٪. رٌ رصْٞف ػزشاد االٝشٞشٝشٞب م٘الٙ عٞش31,1ٗ٪ 61,1ٗاىز٘اىٚ ثْغجخ:

  O2 H6٪ أٍب ثبىْغجخ ىيؼزشاد اىَؼضٗىخ   63‚6٪ ٗ 6‚88 ثْغجخ:اىصذٗس ٗاألفخبر ػيٚ اىز٘اىٚ  اىَفؾ٘صخ ٍِاىؼْٞبد 

ثْغجخ    O127: H6٪ 63‚6 -٪63‚1ثْغجخ O1  H7٪    63,6-63‚1ثْغجخ O91 H21٪ ٗ 03‚6-٪6‚88ثْغجخ 

6‚30٪-6‚63   ٗ ٪O153: H2   63‚6-٪ 30‚6ثْغجخ  ٗ .٪O26: H11  فٚ اىصذٗس قفػ. 6‚88ثْغجخ ٪ 

 ثْغجخ:اىجبّٞٔ ٗاألفخبر ٗػيٚ اىز٘اىٚ  اىصذٗس،رٌ ػضه ٍٞنشٗة اىغبىَّ٘ٞال ٍِ اىؼْٞبد اىَفؾ٘صخ ٍِ  اىْزبئظ أّٔأظٖشد 

٪( 39ىَّ٘ٞال رٞفَٞٞ٘سٌٝ )٪  رٌ رصْٞف ػزشاد اىغبىَّ٘ٞال عٞشٗى٘عٞب ٗمبّذ اىْزبئظ مبىزبىٜ: عب٪0,00ٗ٪69 ٗ  0,00

 ٪( . 39٪( عبىَّ٘ٞال اّغْبدٌٝ )39٪( عبىَّ٘ٞال رالٝيٌ ) 39٪( عبىَّ٘ٞال مْزبمٚ )39عبىَّ٘ٞال اّزشٝزٞذط )

رٌ اعشاء ثؼط اىَؾبٗالد ىزقيٞو ٗع٘د ٍٞنشٗثبد اىَن٘س اىؼْق٘دٙ اىزٕجٚ , عبىَّ٘ٞال رٞفَٞٞ٘سٌٝ ٗاالٝشٞشٝشٞب م٘الٙ 

O26 ىَذح سثغ ّٗصف 9‚6٪ 6ٗئؼ فٞيٞٔ صذٗس اىذعبط ٗرىل ثبعزخذاً ؽَط اىخيٞل ثزشمٞض  مو ػيٚ ؽذٓ فٚ ششا ٪

 ٪ ىَذح سثغ ّٗصف عبػٔ ػيٚ اىز٘اىٚ اٗال: اىَن٘س اىؼْق٘دٛ اىزٕجٜ:9‚6٪ 6ٗعبػٔ ػيٚ اىز٘اىٚ ٗؽَط اىيجْٞل 

ثزشمٞض  ثؾَط اىيجْٞلاىزٕجٚ  اٗظؾذ اىزغشثٔ اُ ٍؼبىغخ ششائؼ فٞيٞٔ صذٗس اىذعبط اىَؼذٝخ ثَٞنشٗة اىَن٘س اىؼْق٘دٙ

٪ 6ػيٚ اىز٘اىٚ . ثَْٞب ثزشمٞض  3,03ٗ 6,18٪ ىَذح سثغ ّٗصف عبػٔ ٝؤدٙ اىٚ رقيٞو ّغجخ ٗع٘د اىَٞنشٗة اىٚ 9‚6

ػيٚ اىز٘اىٚ .اٍب ثبىْغجخ ىيَؼبىغخ ثؾَط اىخيٞل   8,,3ٗ 3,99ىَذح سثغ ّٗصف عبػٔ ٝؤدٙ اىٚ رقيٞو اىَٞنشٗة اىٚ 

ػيٚ اىز٘اىٚ .ٗ ثزشمٞض  3,08ٗ 6,18ّٗصف عبػٔ ٝؤدٙ اىٚ رقيٞو ّغجخ ٗع٘د اىَٞنشٗة اىٚ  ٪ ىَذح سثغ9‚6ثزشمٞض 

ػيٚ اىز٘اىٚ .ٝزعؼ ٍِ اىْزبئظ اُ اعزخذاً  3,68ٗ 8,,3٪ ىَذح سثغ ّٗصف عبػٔ ٝؤدٙ اىٚ رقيٞو اىَٞنشٗة اىٚ 6

 ٪ اق٘ٙ ٍِ ؽَط اىيجْٞل.9‚6٪ 6ٗؽَط اىخيٞل ىَذح سثغ ّٗصف عبػخ ثزشمٞضٙ  

 ثؾَط اىيجْٞل   O26ذ اىزغشثٔ اُ ٍؼبىغخ ششائؼ فٞيٞٔ صذٗس اىذعبط اىَؼذٝخ ثَٞنشٗة االٝشٞشٝشٞب م٘الٙ اٗظؾ

ػيٚ اىز٘اىٚ . ثَْٞب  0,01ٗ 0,30٪ ىَذح سثغ ّٗصف عبػٔ ٝؤدٙ اىٚ رقيٞو ّغجخ ٗع٘د اىَٞنشٗة اىٚ 9‚6ثزشمٞض 

ػيٚ اىز٘اىٚ .اٍب ثبىْغجخ ىيَؼبىغخ  0,10ٗ 0,68٪ ىَذح سثغ ّٗصف عبػٔ ٝؤدٙ اىٚ رقيٞو اىَٞنشٗة اىٚ 6ثزشمٞض 

ػيٚ 0,63ٗ ,,0٪ ىَذح سثغ ّٗصف عبػٔ ٝؤدٙ اىٚ رقيٞو ّغجخ ٗع٘د اىَٞنشٗة اىٚ 9‚6ثؾَط اىخيٞل اٗال ثزشمٞض ٗ

ػيٚ اىز٘اىٚ .ٝزعؼ ٍِ 0,10ٗ 0,36٪ ىَذح سثغ ّٗصف عبػٔ ٝؤدٙ اىٚ رقيٞو اىَٞنشٗة اىٚ 6اىز٘اىٚ .صبّٞب ثزشمٞض 

 ٪ اق٘ٙ ٍِ ؽَط اىيجْٞل .9‚6٪ 6ٗاعزخذاً ؽَط اىخيٞل ىَذح سثغ ّٗصف عبػخ ثزشمٞضٙ   اىْزبئظ اُ

ثزشمٞض  ثؾَط اىيجْٞل عبىَّ٘ٞال رٞفَٞٞ٘سٌٝاٗظؾذ اىزغشثٔ اُ ٍؼبىغخ ششائؼ فٞيٞٔ صذٗس اىذعبط اىَؼذٝخ ثَٞنشٗة 

٪ 6ػيٚ اىز٘اىٚ . ثَْٞب ثزشمٞض  3,18ٗ 3,13٪ ىَذح سثغ ّٗصف عبػٔ ٝؤدٙ اىٚ رقيٞو ّغجخ ٗع٘د اىَٞنشٗة اىٚ 9‚6

اٍب ثبىْغجخ ىيَؼبىغخ ثؾَط اىخيٞل  ػيٚ اىز٘اىٚ . 3,36ٗ 3,18ىَذح سثغ ّٗصف عبػٔ ٝؤدٙ اىٚ رقيٞو اىَٞنشٗة اىٚ 

ثزشمٞض  اىز٘اىٜ. ثَْٞبػيٚ  3,60ٗ 3,18٪ ىَذح سثغ ّٗصف عبػٔ ٝؤدٙ اىٚ رقيٞو ّغجخ ٗع٘د اىَٞنشٗة اىٚ 9‚6ثزشمٞض 

رعؼ ٍِ اىْزبئظ اُ اعزخذاً ا ػيٚ اىز٘اىٚ . 3,03ٗ 3,16صف عبػٔ ٝؤدٙ اىٚ رقيٞو اىَٞنشٗة اىٚ ٪ ىَذح سثغ 6ّٗ

اىٚ اُ ٍؼبىغخ  خيصذ اىْزبئظ ٪ اق٘ٙ ٍِ ؽَط اىيجْٞل .9‚6٪ 6ٗؽَط اىخيٞل ىَذح سثغ ّٗصف عبػخ ثزشمٞضٙ  

ؽَط اىخيٞل ٗؽَط اىيجْٞل ٝقيو ّغجخ ٗع٘د ٍٞنشٗثبد اىَن٘س اىؼْق٘دٙ اىزٕجٚ ,  اىذعبط ثبعزخذاًششائؼ فٞيٞٔ صذٗس 

.ىزىل ّ٘صٚ ثبعزخذاً ٕزٓ اىؾَ٘ض فٚ اىَْبصه ٍَب ٝزشرت ػيٞٔ  O26عبىَّ٘ٞال رٞفَٞٞ٘سٌٝ ٗاالٝشٞشٝشٞب م٘الٙ 

 اىَؾبفظٔ ػيٚ صؾخ ٗعالٍخ اىَغزٖيل  ٗرؾغِٞ ع٘درٖب ٗصٝبدح فزشح ؽفظٖب .
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 لسالهة الغذاءالزابع الوؤتوز الدولي 

 جبهعة هديٌة السبدات 

  4/11/2017 

ررر –سدرهغو بأسهاق ردنشة اإلسساعيمية الغير لرحي واالقترادي لمحهم الحسرا ء اتقييم األثر   
 أحسد الجارحي  وعمي رعهض أحسد و*ررظفي أحسد فؤاد رشدور وحدشي عبدالمظيف عبدالرحسن

 * قدؼ تشسضة الوروة الحضؾايضة–قدؼ الرقابة الرحضة كمى األغذية 
 جامعة قشاة الدؾيس -كمضة الظب البضظري 

 

حضؾايات فم اإلسساكضمضة  ومتاح لذبح الحضؾايات الإلسساكضمضة هؾ السرفق القايؾيم الر ضدم لذبح ايعد مدم، مديضة       

لتؾفضر المحـؾ ا:مشة لالستأالؾ اودمم. لذلػ أجريك دراسة استقرا ضة فم األسؾاؽ السحمضة باإلسساكضمضة خالؿ الفترة مؽ 

سدمؾغ  فم أسؾاؽ الجل تقضضؼ ا:ثار الرحضة واوقترادية لمحـؾ الستداولة غضر مؽ أ 2402إلى ديدسبر  2400يشاير 

اإلسساكضمضة. وتؼ استبعاد فرضمة ال ساؿ بدبب كدـ وجؾد اصابات مرضض  فم لحؾمأا فم الفترة الزمشضة تحك الدراسة. 

كضمضة تسول فضأا لحـؾ البقر سدمؾغة بدسؾاؽ اوسساالكضمؾجراما مؽ المحـؾ غضر  020تؼ ضبط م سؾك   2400وفم كاـ 

٪( وكاف مؾسؼ الربض  هؾ 04.00٪ مؽ م سؾع المحـؾ وكاف فم مؾسؼ الرضا أكبر يدبة مؽ السزبؾطات )20.42

سدمؾغة م  أكمى يدبة مؽ الطؽ مؽ المحـؾ غضر  0.000تؼ ضبط حؾالم 2402٪(. بضشسا فم كاـ .2.0اوقل )

٪ كمى التؾالم(. وقدر م سؾع الخدا ر السالضة السبا رة 0.22. و 2.24.السزبؾطات خالؿ فرمم الربض  والرضا )

 400جشض  مرري. كسا تؼ ضبط م سؾع  0.00..024سدمؾغ  خالؿ فترة الدراسة بستؾسط الالشاجسة كؽ المحـؾ غضر 

با رة بمغك كضمؾجراما مؽ المحـؾ الس سدة والسفرومة كمى التؾالم خالؿ فترة الدراسة م  خدا ر مالضة م 0022كضمؾغراما و

سدمؾغ  وخدا ر التكالضا زيادة حسالت التفتضش مؽ الجشض  مرري. ويتظمب التحكؼ فم ت ارة المحـؾ غضر  022.42.42

جايب الدمظات الرقابضة وزيادة الؾكم بذدف المحـؾ ا:مشة واألخظار الشاجسة كؽ استأالؾ المحـؾ غضر السذروكة. ويشبغم 

 ازر.التحقضق فم أسباب الذبح خارج الس 
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 جبهعة هديٌة السبدات 
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 الجهدة الكيسيائية والبكتيرية لألسساك السدتهردة والسغظاة بظبقة البقدساط في الدهق السرري 
 *وعمي رعهض أحسد و ديرين عبدالحسيدسسا ء زيادة غريب أ

 * قدؼ الظب الذركى–قدؼ الرقابة الرحضة كمى األغذية 
 جامعة قشاة الدؾيس -كمضة الظب البضظري 

 
السغظاة بظبقة ك ضشة أو بقدساط مؽ السشت ات التم أدخمك حديوا الم الدؾؽ السرري والتم  تعتبر اوسساؾ         

كضشة مؽ اوسساؾ السدتؾردة الشرا مقمضة السغظاة بظبقة  04تذسل م سؾكة مختمفة مؽ السشت ات. لذلػ تؼ فحص 

أوضحك الشتا   أف متؾسط قضسة ررية. ؾلؾجضة لأؼ فم األسؾاؽ السك ضشة أو بقدساط لتحديد ال ؾده الكضسضا ضة والبكتري

جؼ بضشسا 044م ؼ/ 2,2مركب ثالثم مضوضل أمضؽ السؾجؾد فم مشت ات األسساؾ السغظاة بظبقة ك ضشة أو بقدساط هم 

م ؼ/ك ؼ. 2,0هم  حسض الوضؾباربضتضؾريػ السؾجؾد فم مشت ات األسساؾ السغظاة بظبقة ك ضشة أو بقدساط متؾسط قضسة

ابض  لتؾاجد البكتريا الأؾا ضة والسكؾر العشقؾدي الذهبم والس سؾك  القؾلؾيض  ومضكروب اويذريذضا كؾوي كايك العضشات اوي 

, 04%(044, )04%(044مضكروب الدالسؾيضال فم كضشات األسساؾ السغظاة بظبقة ك ضشة أو بقدساط هم )و 

د الكمم لمسضكروبات الأؾا ضة و لبكتريا العد كمم التؾالم.  أوضحك الشتا   أف متؾسط %4(4, )%2(2,02) ,%04(044)

السؾجؾده فم األسساؾ السغظاة بظبقة ك ضشة أو بقدساط  الذهبضة الس سؾك  القؾلؾيض  و لبكتريا السكؾرات العشقؾدية

يرج  تمؾث مشت ات األسساؾ السغظاة بظبقة خمضة لكل جراـ كمم التؾالم.  2,2X 204و   20,0X204و  2,4X204هؾ

ويسكؽ ت شب أمراض التدسؼ الغذا م كؽ طريق   بقدساط الم كدـ اتباع األسالضب الرحض  فم ترشض  األسساؾك ضشة أو 

 الظأم ال ضد وت شب تمؾث الظعاـ بعد الظأم.
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 رد  تهاجد البكتريا السعهية فى اسساك السزارع السدهقة باالسكشدرية
 3, ابراىيم سساحة2, تدشيم عمى1 دمح نرير

 جامعة اوسكشدرية –كمضة الظب البضظرى  - الحضؾاف واومراض السذتركةقدؼ صحة -0

 جامعة اوسكشدرية -كمضة الظب البضظرى  -األغذية قدؼ مراقبة -2

 

تمعب اسساؾ السضاة العذبة دورا هاما كسردر اساسى مؽ مرادر الغذاء لاليداف. لكؽ لدؾء الحع ترج  اغمبضة الحاوت 

بالسمؾثات الكضسضا ضة والفضزيا ضة ويرج  ذلػ الى كؾيأا و  السسرضة مقاريةوغذية لمسضكروبات السرضضة السرتبظة بتشاوؿ ا

لزاما كمضشا دراسة  يسكؽ كذفأا وادراكأا بالحؾاس فزال كؽ قدرتأا كمى الشسؾ فى الغروؼ التخزيشضة السشاسبة. لذلػ كاف

اؾ سسكضشة مؽ ا 044تؼ جس   السضكروبات فى لحـؾ اوسساؾ لمتدكد مؽ سالمتأا لالستأالؾ اودمى. همدى تؾاجد هذ

مؽ  كضشة 22ومؽ سسكة القرمؾط  كضشة 22ومؽ البؾرى  كضشة 22و كضشة مؽ البمظى الشضمى 22) السزارع مقدسة كاوتى 

العضشات لمفحص السضكروبى مؽ اجل العزؿ  هتؼ اخزاع هذ السبروؾ الفزى( مؽ اسؾاؽ مختمفة بسحافغة اوسكشدرية.

والتعرؼ كمى ايؾاع البكتريا السعؾية الستؾاجدة بأا. اوضحك الشتا   اف بكتضريا اويذضريذضا كؾوى السسرضة لالمعاء 

يزا تؾصمك يتا   الفحص السرمى أاوسساؾ السفحؾصة كمى الترتضب.  % لعضشات 2.و 02و 22و 04تؾاجدت بشدب 

 مختمفة مؽ الدالسؾيضال والضارسضشضا  الى ايؾاعجؾد كترات مختمفة مؽ اويذضريذضا كؾوى باوضافة لمعزوت الى و 

 والفضبريؾباراهضسؾلضتضكس.
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 لسالهة الغذاءالزابع الوؤتوز الدولي 

 جبهعة هديٌة السبدات 

  4/11/2017 

 تهاجد بقايا األوكراتهكدين في الجبن الجاف السشتج عمى الشظاق السحدود والهاسع : تأثير اإلدعاع
طاحهن و أسسا ء عهني عبدالحميم عظيةعرست إبراىيم الدعيد وأسسا ء بدر ررظفى بدر   

 قدؼ مراقبة األغذية بكمضة الظب البضظري جامعة الزقازيق 

مػػؽ كػػل يػػؾع مػػؽ مختمػػا  02تػػؼ ت سضػػ  ثالثػػضؽ كضشػػة مػػؽ ال ػػبؽ الرومػػم السشػػت  كمػػى الشظػػاؽ السحػػدود والؾاسػػ , 
 Aتحديػد يدػبة األوكراتؾكدػضؽ  الدراسة إلىمحالت البض  بالت ز ة ومحالت الدؾبر ماركك بسحافغة الذرقضة بسرر. هدفك 

طريقػػػة العسػػػؾد تقػػػارب السشاكػػػة والقػػػراءة مػػػؽ قبػػػل فضكػػػاـ مقضػػػاس الفمػػػؾر فػػػم مػػػؾازاة مػػػ  معػػػايضر  العضشػػػات باسػػػتخداـفػػػى هػػػذه 
فى جسض  كضشات ال بؽ الرومم السشت   Aأ ارت الشتا   التم تؼ الحرؾؿ كمضأا إلى وجؾد األوكراتؾكدضؽ . Aأوكراتؾكدضؽ 

جػزء  0..4.224±  2.42و±  2.00بستؾسػط قػدره  Aكمى الشظاؽ السحدود والؾاس . حضث أعأرت وجػؾد األوكراتؾكدػضؽ 
فضسػػا يتعمػػق بعضشػات ال ػػبؽ السشػػت  كمػػى الشظػاؽ السحػػدود   كايػػك قضسػػة ضشػات ال ػػبؽ الرومػػم كمػػى التػؾالم. فػم البمضػػؾف فػػم ك

مػؽ العضشػات  2٪(   بضشسػا كايػك قضسػة الستؾسػط فػى 02.4جػزء فػم البمضػؾف بشدػبة ) 2العضشػات  أقػل مػؽ  مػؽ 4الستؾسط فى
٪( مؽ إجسالى العضشات التم تؼ فحرأا. أما فى حالة كضشات ال ػبؽ السشػت  ...2جزء فم البمضؾف بشدبة ) 2-2تتراوح بضؽ 

٪(  بضشسا كايك قضسة 02.4جزء فم البمضؾف بشدبة ) 2ؽ مؽ العضشات أقل م 4كمى الشظاؽ الؾاس   كايك قضسة الستؾسط فى 
قػد إجسػالى العضشػات التػم تػؼ فحرػأا.  ٪( مػؽ...2جػزء فػم البمضػؾف بشدػبة ) 2-2مؽ العضشػات تتػراوح بػضؽ  2الستؾسط فى 

دود تعػػدت جسضػػ  كضشػػات ال ػػبؽ السشػػت  كمػػى الشظػػاؽ السحػػدود والؾاسػػ  الحػػد السدػػسؾح بػػ  وفقػػا لمحػػدود السدػػسؾح بأػػا فػػم الحػػ
السررية وحدود السفؾضضة األوروبضة  فم حضؽ أيأا لؼ تتعدى الحد األقرى الذي حددت  ل شة الخبراء السذتركة بضؽ مشغسة 

. ثػػؼ تعػػريض ثالثػػضؽ كضشػػ  مػػؽ ال ػػبؽ الرومػػم 2440األغذيػػة والزراكػػة ومشغسػػة الرػػحة العالسضػػة بذػػدف السزػػافات الغذا ضػػة 
ة(, ثػػؼ مقاريػػة العضشػػات السعرضػػة لأل ػػعة فػػؾؽ البشفدػػ ضة مػػ  غضػػر السعرضػػة سػػاك 02و  2لأل ػػعة فػػؾؽ البشفدػػ ضة )لسػػدة 

فػػػى العضشػػػات السعرضػػػة وغضػػػر  4.02±  2..2و  4.02±  0.02لإل ػػػعاع  وكايػػػك قضسػػػة متؾسػػػط وجػػػؾد األوكراتؾكدػػػضؽ 
ضشػػات التػػى تػػؼ سػػاكات والع 2كشػػد السقاريػػة بػػضؽ العضشػػات التػػى تػػؼ تعريزػػأا لال ػػعاع لسػػدة ؾالم. سعرضػػة لال ػػعاع كمػػى التػػال

كمى التؾالم. كمى الرغؼ مؽ  4.00±  0.44و  4.24±  4..0ساكة  كايك قضسة الستؾسط  02تعريزأا  لال عاع لسدة 
فم كضشات ال بؽ التم تؼ فحرأا فم الحدود السدسؾح بأا وفقا لم شة الخبػراء  Aأف الشتا   قد أعأرت وجؾد األوكراتؾكدضؽ 

  إو أف الشدػب التػى تػؼ  2440راكػة ومشغسػة الرػحة العالسضػة بذػدف السزػافات الغذا ضػة السذتركة بػضؽ مشغسػة األغذيػة والز 
الكذػػا كشأػػا تعتبػػر كامػػل خظػػر فػػم إيتػػاج األلبػػاف. وبشػػاء كمػػى ذلػػػ  يشبغػػم اتخػػاذ السزيػػد مػػؽ القضػػؾد والتػػدابضر الؾقا ضػػة فػػم 

 والررؼ الرحم والركاية الرحضة. قظعاف الحمضب وميتاج األلباف ومراي  األلباف فضسا يتعمق بسراقبة ال ؾدة
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 لسالهة الغذاءالزابع الوؤتوز الدولي 

 جبهعة هديٌة السبدات 

  4/11/2017 

 في لحهم الدواجن ريكروب السكهر العشقهد التحكم في  تأثير البكتريهفاج عمى
 دمح عبدهللا  دمح  -عادل إبراىيم  دمح العتباني** –عال ء الدنن  دمح عمى ررددي**  -عبيد عبدالعاطى صالح* 

  دمح عهاد الديد رزق** –أحسد الديد ثروت**  -حدين** 
 مرر –جامعة دمشأؾر  –كمضة الظب البضظري  –*قدؼ مراقبة األغذية  
 مرر –جامعة الزقازيق  –كمضة الظب البضظري  –**قدؼ مراقبة األغذية  

 
تػػػػؼ كػػػػزؿ البكتريؾفػػػػاج السخرػػػػص لمسضكػػػػروب السكػػػػؾر  ولػػػػذلػيعتبػػػر البكتريؾفػػػػاج مػػػػؽ الفضروسػػػػات القاتمػػػػة لمبكتريػػػػا 

الرػػرؼ الرػػحى بسحافغػػة الذػػرقضة وبؾاسػػظة السضكروسػػكؾب اولكترويػػى تبػػضؽ وجػػؾد  العشقػػؾدى مػػؽ كضشػػات مختمفػػة مػػؽ مضػػاه

 "  "Myovirdieالفاج مؽ كا مة 

السغظاة )الفضمضػة( حضػث تؼ إجراء بعض السحاووت برستخداـ البكتريؾفاج كمى  را ح صدور الدجاج السخمضة وغضر 

و  204و 04.حقشأػػا بػػالسضكروب السكػػؾر العشقػػؾدى الػػذهبى ثػػؼ تسػػك معال تأػػا برسػػتخداـ البكتريؾفػػاج بتركضػػزات مختمفػػة ) تػػؼ
متؾسػػط العػػدد  /مػػل( كمػػى فتػػرات زمشضػػة مختمفػػة )يرػػا سػػاكة وسػػاكة و سػػاكتضؽ( وكايػػك الشتػػا   كمػػى الشحػػؾ التػػالى  004

/مػل( لسػدة 004و  204و 04.رستخداـ البكتريؾفاج بتركضػزات مختمفػة )الكمى لمسضكروب السكؾر العشقؾدى الذهبى بسعال تأا ب

 ,0±  2,22وبعػػػػد معالجتأػػػػا بالفػػػػاج كايػػػػك /جػػػػؼ ,.4±2,20 يرػػػػا سػػػػاكة كػػػػاف متؾسػػػػط كػػػػدد السضكػػػػروب قبػػػػل السعال ػػػػة

كػػػػػػػػاف متؾسػػػػػػػػط  كػػػػػػػػدد السضكػػػػػػػػروب قبػػػػػػػػل  كمػػػػػػػػى التػػػػػػػػؾالى, وكشػػػػػػػػد زمػػػػػػػػؽ سػػػػػػػػاكة /جػػػػػػػػؼ 4,40± 2,04و 4,02± .2,2و

± 2,0و ,40±2,2بعػد السعال ػة كايػكالػذهبم ؼ وجد اف متؾسػط كػدد السضكػروب السكػؾر العشقػؾدى /ج ,.4±2,20السعال ة

/مػػل مػػؽ البكتريؾفػػاج كمػػى التػػؾالى , وكشػػد زمػػؽ سػػاكتضؽ كػػاف 004و  204و 04./جػػؼ كشػػد تركضػػز 4,00± 2,22و 4,42

بعػػػد  الػػػذهبم /جػػػؼ وجػػػد اف متؾسػػػط كػػػدد السضكػػػروب السكػػػؾر العشقػػػؾدى ,.4±2,20 متؾسػػػط كػػػدد السضكػػػروب قبػػػل السعال ػػػة

ؾفػاج كمػى /مل مػؽ البكتري004و  204و 04./جؼ كشد تركضز 4,44± 2,40و 4,42± 2,40و ,.4±.2,0السعال ة كايك

معال ػة  فعشػدالػذهبم رك الشتا   إلم أف البكتريؾفاج ل  تػدثضر تحمضمػى واضػح كمػى السضكػروب السكػؾر العشقػؾدى خمالتؾالم. 

سغظػاة )الفضمضػة( برسػتخداـ البكتريؾفػاج كشػد تركضػزات مختمفػةكمى فتػرات زمشضػة مختمفػة ال را ح صدور الدجاج السخمضػة وغضػر 

  الذهبى وبالتالم يزيد مؽ جؾدة السشت ات. العدد الكمى لمسضكروب السكؾرالعشقؾدىلكل مشأسا وجد اي  يقمل يدبة 
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 لسالهة الغذاءالزابع الوؤتوز الدولي 

 جبهعة هديٌة السبدات 

  4/11/2017 

لمتدسم الغذائى رن رشتجات الدواجن الشيئة رع ادارة خاصة لمتعرف الجزيئى عزل بعض انهاع السيكروبات السدببة 
  عمى الدالسهنيال

  3, ابراىيم سساحة 3, احسد بدة 2, ايسان خميفة 1 دمح نرير
 جامعة اوسكشدرية –كمضة الظب البضظرى  -قدؼ صحة الحضؾاف واومراض السذتركة-1

 جامعة اوسكشدرية –البضظرى كمضة الظب  -قدؼ السضكروبضؾلؾجضا -2
 جامعة اوسكشدرية –كمضة الظب البضظرى  -قدؼ صحة اوغذية -.

 

الدراسة الى تحديد دور مشت ات الدواجؽ الشض ة فى يقل بعض السضكروبات السعؾية مول اويذضريذضا كؾوى  هتأدؼ هذ

كضشة كذؾا ضة مؽ مشت ات الدواجؽ الشض ة  044 جس تؼ  والدالسؾيضال والكامبضمؾباكتر الى السدتأمػ بسحافغة ااوسكشدرية.

مؽ محالت واسؾاؽ الدجاج السختمفة بسحافغة  البرجر( 22واوفخاذ  22احذاء الدجاج,  22فضمضة الدجاج,  22مسومة فى )

و  42اوضحك الشتا   اف مضكروب اويذضريذضا كؾوى تؾاجد فى العضشات بشدبة  اوسكشدرية واخزاكأا لمفحص السضكروبى.

 امواؿ% كمى الترتضب بضشسا اعأرت يتا   الفحص السرمى تؾاجد كترات مختمفة مؽ السضكروب  24و 20و  20

O157:H7 , O128:K67 ,O26:K60, O124:K72 , O111:K58 and O86:K61    

كمى  02و 24و 02و  20وكايك يدب الكامبضمؾباكتر  % 02و 02و 2و 02كايك يدب الدالسؾيضال كمى الشحؾ التالى 

يخمص الى اف مشت ات الدواجؽ الشض ة السعروضة لمبض  ببعض اسؾاؽ ومحالت الدواجؽ بسحافغة  ذلػ الترتضب. بشاءا كمى 

يف والشقل اوسكشدرية كمضة التمؾث والذى قد ترج  اسباب  الى كدـ اتباع القؾاكد الرحضة الدمضسة فى كسمضات الذبح والت ؾ 

 يدب تؾاجد تمػ السضكروبات فى الدواجؽ ومشت اتأا باوسؾاؽ. الدمضسة لتقمضلمسا يدتؾجب اتخاذ اوجراءات الرحضة 
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 لسالهة الغذاءالزابع الوؤتوز الدولي 

 جبهعة هديٌة السبدات 

  4/11/2017 

 دراسات عن بعض الحاالت السرضية لذبائح األغشام بسدمخ الدرام، السسمكة العربية الدعهدية
 و أحسد حافظ وليد رزق الغريب وأحسد ررسي السدمساني*

 جامعة الزقازيق -كمضة الظب البضظرى   -مراقبة األغذيةقدؼ 
 جامعة كفر الذض، -كمضة الظب البضظرى   -* قدؼ الرحة والظب الؾقا ى

 
أجريػػك دراسػػة اسػػتعادية لسػػدة سػػػشتضؽ لتحديػػد مػػدى ايتذػػار األسػػباب الر ضدػػػة لإلكػػدامات ال ز ضػػة والكمضػػة لػػػذبا ح  

سػ ل مدػم، وذلػػ لألغشػاـ  240220سسمكة العربضة الدعؾدية. تؼ تحمضل كػدد وأكزاء األغشاـ فم مدم، الدماـ فم  رؽ ال

٪(  واألكضػػػػػاس العداريػػػػػة 04.42. كػػػػػاف اولتأػػػػػاب الر ػػػػػؾي )2400إلػػػػػى ديدػػػػػسبر  .240السذبؾحػػػػػة فػػػػػم الفتػػػػػرة مػػػػػؽ يشػػػػػاير 

ؾرقػػػػػػػات ٪(  وداء الست.0.2٪(  تمضػػػػػػػا الكبػػػػػػػد )2.42٪(  داء الكضدػػػػػػػات السذيبػػػػػػػة باألغشػػػػػػػاـ )2.42٪(  الخػػػػػػػراج ).2.2)

٪(  4.04٪( حضث كايك األكور ايتذارا فم اوكدامات ال ز ضة أثشاء الكذا. باإلضافة إلى ذلػػ  كايػك الكضدػات )0.24)

٪( 4.40٪(  والأزاؿ )4.40٪(  سؾء اودماء )4.42٪(  والذبا ح السحسؾمة )4.42٪(  والحقؽ الحديث )4.42والضرقاف )

وكػدامات الكمضػة لمػذبا ح. كايػك اوكضػاس العداريػة والخػراري  هػم األكوػر ايتذػارا مؽ الحاوت السرضػضة الر ضدػضة السرتبظػة با

فم الكبد مقارية بالر ة. لؾحغك تبايشات سشؾية ومؾسسضة كبضرة فم ايتذار اإلصابات السؤديػة وكػدامات اوكزػاء. أعأػرت 

. كػاف .240مقاريػة بعػاـ  2400ذار فػم كػاـ اوكضاس العدارية  والفا ضؾو  وتمضا الكبد  والخراج ايخفاضا فم معدؿ اويت

اولتأاب الر ؾي واوكضاس العداريػة هػم األكوػر ايتذػارا خػالؿ فرػل الذػتاء والربضػ  مقاريػة بفتػرة الرػضا والخريػف. أمػا كػؽ 

 داء الفا ضؾو  تمضا الكبد  وداء الكضدات فقػد أعأػرت ايخفاضػا فػم معػدؿ اويتذػار فػم الرػضا مقاريػة مػ  السؾاسػؼ أخػرى.

فػػم الختػػاـ  فقػػد كذػػفك هػػذه الدراسػػة أف الكضدػػات والضرقػػاف والحقػػؽ الحػػديث كايػػك األسػػباب الر ضدػػة لالكػػدامات والخدػػا ر 

 اوقترادية السرتبظة بأا فم مدم، الدماـ   رؽ السسمكة العربضة الدعؾدية.
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 لسالهة الغذاءالزابع الوؤتوز الدولي 

 جبهعة هديٌة السبدات 

  4/11/2017 

 تهاجد وترشيف اإليذريكيا القهلهنية السسرضة السدرسة فى المبن الخام وبعض رشتجات األلبان 

 سارى الديد نهسف كسال وايةصالح فتحى أحسد عبد العال وعرست إبراىيم الدعيد عهض ورانيا  دمح كسال  دمح 

مرر-جامعة الزقازيق –كمضة الظب البضظري  –قدؼ مراقبة األغذية   

 

كضشة لكل  22لدراسة كمى خسدة وسبعضؽ كضشة مؽ الحمضب الخاـ وال بشة القريش وال بشة الدمضاطى )أجريك هذه ا

مشأسا( تؼ ت سضعأا مؽ مختما اوسؾاؽ ومحالت اولباف بسحافغة الذرقضة بسرر وفحرك ل ؾدتأا البكتريؾلؾجضة. تبضؽ 

%. وقد 22 جسعأا بشدبةمؽ جسض  العضشات التى تؼ  كضشة 20بالتحمضل البكتضرى تؾاجد مضكروب اويذريكضا القؾلؾيضة فى 

% كمى 20% و044% و24كاف تؾاجد السضكروب القؾلؾيى فم الحمضب الخاـ وال بشة القريش وال بشة الدمضاطى بشدبة 

( ثؼ تؼ اجراء الترشضا الدضرولؾجى لأا وقد IMViCالتؾالى. تؼ تقديؼ جسض  السعزووت لتحديد الأؾية الكضسضا ضة الحضؾية )

( و مؽ يؾع O128و  O125) ETEC( و مؽ يؾع O111و O26) EHECأعأرت يتا   الترشضا اف كترات مؽ يؾع 

EPEC ( O1 وO55 وكترات غضر مرشفة تؼ كزلأا بشدب مختمفة كسا اف جسض  العضشات كايك سمبضة ؿ )O157:H7 .

الستدمدل كمى ثسايضة كترات مؽ اويذريكضا القؾلؾيضة لمكذا كؽ أرب  جضشات ضراوة والتى لأا تؼ إجراء تفاكل إيزيؼ البمسرة 

  وقد اوضحك الدراسات issو eaeAو stx2و  stx1دورهاـ فى ضراوة كترات اويذريكضا القؾلؾيضة وكايك هذه ال ضشات

٪ وكايك جسض  العترات 24بشدبة  eaeAزراوة بضشسا ارب  كترات مؾجبة ل ضؽ ال Stxاف كل العترات سالبة ل ضؽ الزراوة 

السعزولة مؽ الشاحضة الرحضة باوضافة  EHEC٪. هذا وقد تسك مشاقذة اهسضة سالوت 044بشدبة   issاي ابضة ل ضؽ 

 الى التؾصضات الؾاجب اتباكأا لتحدضؽ جؾدة السشت  حفاعا كمى صحة السدتأمػ.
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 لسالهة الغذاءالزابع الوؤتوز الدولي 

 جبهعة هديٌة السبدات 

  4/11/2017 

 ك المحهم في السدتذفيات السخاطر السيكروبيهلهجية الشاتجة عن استيال 
 سسر الديد ساري وأحسد الديد ثروت ووجيو صبحي درويش وعبد الدالم الدندارهني حافظ 

 مرر -جامعة الزقازيق -كمضة الظب البضظري  -قدؼ مراقبة األغذية

 

أجريػػك هػػذه الدراسػػة مػػؽ اجػػل تقضػػضؼ السخػػاطر الرػػحضة التػػم تتعػػرض لأػػا المحػػـؾ فػػم السدتذػػفضات والتػػم تػػؤثر سػػمبا         

قد تدبب  تمػ المحـؾ السمؾثة مؽ اكراض لمتددسؼ الغػذا م يتض ػة يسػؾبعض البكتريػا والفظريػات فػم  السرضم لساكمم صحة 

ما ة كضش  مؽ المحـؾ السقدمة فم مدتذفم الزقازيق ال ػامعم مقدػسة الػم  اوطعسة وافراز الدسـؾ فضأا. لذلػ تؼ فحص كدد

وضػحك أخسدة وكذريؽ كضشة مؽ كل مؽ المحـؾ الشض ة والسظأضة والدواجؽ الشض ػة والسظأضػة ايزػا لفحرػأا مضكروبضؾلؾجضػا. 

 2.42, لػػػػػؾ  4.4244± 0.20, لػػػػػؾ 4.2200±0.22لػػػػػؾ  الأؾا ضػػػػػة كػػػػػافالدراسػػػػػة اف متؾسػػػػػط العػػػػػد الكمػػػػػم لمسضكروبػػػػػات 

, لػؾ 4.4240±  2.02بضشسػا كػاف متؾسػط العػد الكمػم لمسضكػروب االعشقػؾدي الػذهبم لػؾ  4.4.20±....و لؾ ±4.2202

مدػػتعسرة لكػػل جػػراـ فػػم كػػل مػػؽ المحػػـؾ الشض ػػة والػػدواجؽ  4.0000± 4.22و لػػؾ  4.2024±4.44, لػػؾ 442..0±4...

كسػػا اوضػػحك الشتػػا   ايزػػا خمػػؾ جسضػػ  العضشػػات مػػؽ الدػػالسؾيضال  الشض ػػة والمحػػـؾ السظأضػػة والػػدواجؽ السظأضػػة كمػػم التػػؾالم.

ا سػضرولؾجضا الػم سػك كتػرات مختمفػة. ترػشضفأ% تػؼ 20ماكدا كضشات الدواجؽ الشض ة حضث تؼ كزؿ الدػالسؾيضال مشأػا بشدػبة 

لػػؾ , 442..4±0...لػػؾ   020..4±2.22باوضػػافة الػػم الفحػػص البكتضػػري كػػاف ايزػػا متؾسػػط العػػد الكمػػم لمخسػػا ر لػػؾ

و  4.2.22± 4.24, لػػؾ 222..4±0.24, لػػؾ .20..4±0.22والفظريػػات هػػؾ لػػؾ 4.2202±0ولػػؾ ±4.2422 0.02

اف فظػػر اوبدػػضديا هػػؾ  الفظريػػات ووجػػد. أعأػػرت الشتػػا   ايزػػا ايػػ  تػػؼ كػػزؿ سػػبعة ايػػؾاع مختمفػػة مػػؽ 4.2022±4.22لػػؾ 

ريكؼ  يمض  السضؾكرثؼ الترياريا واخضػرا الريػزوبس.  تػؼ كػزؿ اوكمم ايتذارا فم العضشات يمض  اوسبراجمس ثؼ البشدضمضـؾ ثؼ ال ضؾت

ثالثػػػة ايػػػؾاع مختمفػػػة مػػػؽ فظػػػر اوسػػػبراجمس كػػػاف اوسػػػبراجمس فالفػػػضس هػػػؾ اوكوػػػر ايتذػػػارا يمضػػػ  اوسػػػبراجمس يض ػػػر واخضػػػرا 

كمػػم صػػحة  اوسػػبراجمس فضسض ضػػتس. تسػػك مشاقذػػة اوهسضػػة الرػػحضة لكػػل مػػؽ البكتريػػا والفظريػػات التػػم تػػؼ كزلأػػا وتاثضرهػػا

 اويداف.

  



 
                              

 
 
 
 
 

                                      
 

21 
 

 لسالهة الغذاءالزابع الوؤتوز الدولي 

 جبهعة هديٌة السبدات 

  4/11/2017 

 رد  تهاجد السيكروبات السسرضة بهجبات المحهم الجاىزة والسعدة لالكل 

 ابراىيم سساحة*, نيمة الذباصى*, اكرم ررباح*,  دمح نرير**

 جامعة اوسكشدرية -كمضة الظب البضظرى  -* قدؼ مراقبة اوغذية

 جامعة اوسكشدرية –كمضة الظب البضظرى  -قدؼ صحة الحضؾاف واومراض السذتركة-**

 
ايتذر فى اووية اوخضرة اوقباؿ كمى الؾجبات الدريعة والسعدة لالكل. قامك الدراسة كمى ت سض  كضشات مؽ الاليذؾف 

اوضحك الشتا   تؾاجد  كضشة لكل يؾع. 22والفرايكفؾرت والباسظرما والأؾت دوج السدؾقة بسحافغة اوسكشدرية بؾاق  

% 0و 2و 2و 0مؽ جأة اخرى كاف تؾاجد الدالسؾيضال  % كمى الترتضب. 20و 24و 2.و 04 اويذضريذضا كؾوى بسعدؿ

 % كمى الترتضب. 02و  2.و 02و 02فضسا كاف تؾاجد مضكروب السكؾر العشقؾدى الذهبى بسعدؿ  كمى الترتضب.
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 لسالهة الغذاءالزابع الوؤتوز الدولي 

 جبهعة هديٌة السبدات 

  4/11/2017 

ل عمي األدا ء وكفا ءه اليزم تأثير إضافو خميط رن الزيهت العظريو االساسيو رع زيت الفمفل االسهد أو زيت بذور الفج
 وكيسيا ء الدم والتبمعم في بداري التدسين

 2, ديسا ء ابراىيم دمبي1, رانيا الديد رحسهد1 دمح أبه الشظر , دعا ء ابراىيم1أسسا ء طو ياسين قيذاوي 
 مرر –جامع  الزقازيق  -كمض  الظب البضظري  –قدؼ التغذي  والتغذي  اوكمضشضكض   -0

 مرر –جامع  الزقازيق  -كمض  الظب البضظري  –قدؼ وعا ا اوكزاء  -2
 

 ػيٜ رٌ اعشاء ٕزح اىذساعٔ ىزقٌٞٞٞ رأصٞش خيٞػ ٍِ اىضٝ٘د اىؼطشٝٔ االعبعٞٔ ٍغ صٝذ اىفيفو االع٘د اٗ صٝذ ثزٗس اىفغو

ػَش ًٝ٘ ٗاؽذ ػش٘ائٞب اىٜ مزن٘د  099. رٌ رقٞغٌ ػذد فٜ ثذاسٛ اىزغَِٞاىجيؼَٖ ٗ ٖعٌ ٗمَٞٞبء اىذًاى ٍٗؼبٍواالداء 

غٞ٘س. رٌ رغزٝٔ اىَغبٍٞغ  69ٗمو رنشاس ٝؾز٘ٛ ػيٜ  دعذ ٍغبٍٞغ  ٍزغبٗٝٔ مو ٍغَ٘ػٔ رؾز٘ٛ ػيٜ خَظ رنشاس

ػيٞقٔ اعبعٞٔ ٍغ إظبفٔ خيٞػ ٍِ اىضٝ٘د اىؼطشٝٔ االعبعٞٔ )صٝذ  [2] ػيٞقٔ اعبعٞٔ ثذُٗ اظبفبد, [1] مبالرٜ:

ػيٞقٔ اعبعٞٔ ٍغ إظبفٔ خيٞػ ٍِ اىضٝ٘د اىؼطشٝٔ  [3],عٌ/ مغٌ ػيٞق6ٔثْغجٔ  اىجقذّٗظ, صٝذ اىغضس, صٝذ اىْؼْبع(

ػيٞقٔ اعبعٞٔ ٍغ إظبفٔ خيٞػ ٍِ اىضٝ٘د اىؼطشٝٔ  [4],عٌ/ مغَؼيٞقٔ 9,36االعبعٞٔ ٍغ صٝذ اىفيفو االع٘د ثْغجٔ 

ػ ٍِ اىضٝ٘د اىؼطشٝٔ ػيٞقٔ اعبعٞٔ ٍغ إظبفٔ خيٞ [5],عٌ/ مغَؼيٞقٔ 9,6االعبعٞٔ ٍغ صٝذ اىفيفو االع٘د ثْغجٔ 

ػيٞقٔ اعبعٞٔ ٍغ إظبفٔ خيٞػ ٍِ اىضٝ٘د اىؼطشٝٔ  [6],ػيٞقٔ عٌ/ مغٌ 9,36االعبعٞٔ ٍغ صٝذ ثزٗس اىفغو ثْغجٔ 

أػيٜ  ىَغَ٘ػٔ اىغبدعٔا عغيذعٌ/ مغَؼيٞقٔ. ٗرٌ اٝغبص اىْزبئظ فَٞب ٝيٜ:  9,6االعبعٞٔ ٍغ صٝذ ثزٗس اىفغو ثْغجٔ 

ٍؼذالد اىَْ٘ أػيٜ ٍِ اىَغَ٘ػخ اىَغزآ ػيٜ اىؼيٞقٔ االعبعٞٔ فقػ.   [5,4,3,2] ٍؼذالد َّ٘ مَب عغيذ اىَغَ٘ػبد

اىَغَ٘ػٔ اىزٜ غزٝذ ػيٜ ػيٞقٔ اعبعٞٔ ٍغ إظبفٔ خيٞػ ٍِ اىضٝ٘د اىؼطشٝٔ االعبعٞٔ ٍغ  ٗأٝصب أظٖشد اىْزبئظ أُ

ثبالظبفٔ إىٜ بىَغَ٘ػبد االخشٛ. عٌ/ مغٌ عغيذ أقو ٍؼذه العزٖالك اىطؼبً ثبىَقبسّٔ ث 9,6صٝذ اىفيفو االع٘د ثْغجٔ 

عغيذ  ٗاىزٜ بىَغَ٘ػٔ االٗىٜث ثبىَقبسّخمو ٍِ اىَغَ٘ػٔ اىشاثؼٔ ٗاىغبدعٔ قذ ؽققذ افعو ٍؼبٍو رؾ٘ٝو اىطؼبً  أُ

ىَ٘اد اىغزائٞٔ ٍغ صٝبدٓ ّغجٔ صٝذ اىفيفو االع٘د ٗصٝذ ثزٗس اىفغو فٜ اطؼبً. رؾغْذ مفبءٓ ٕعٌ ىيأػيٜ ٍؼبٍو رؾ٘ٝو 

عغيذ أػيٜ ٍغز٘ٝبرٖب فٜ اىَغَ٘ػٔ اىزٜ  ٍِِ اىجشٗرِٞ اىنيٜ ٗاالىجٍِٞ٘ٞ ٗاىغي٘ثٞ٘ىٞ ونأّْزبئظ أثشصربى اىؼالئق. مَب

عٌ/ مغٌ ٍقبسّٔ  9,6غزٝذ ػيٜ ػيٞقٔ اعبعٞٔ ٍغ إظبفٔ خيٞػ ٍِ اىضٝ٘د اىؼطشٝٔ االعبعٞٔ ٍغ صٝذ ثزٗس اىفغو ثْغجٔ 

ٗاىن٘ىٞغزٞشٗه اىنيٜ ٗاىجشٗرْٞبد اىذْٕٞخ اىَْخفعخ عذا فٜ ثجبقٜ اىَغَ٘ػبد. اٗظؾذ ّزبئظ مو ٍِ اىذُٕ٘ اىضالصٞٔ 

اىنضبفخ ٗاىجشٗرْٞبد اىذْٕٞخ اىَْخفعخ عذا فٜ اىنضبفخ ّقص ٍؼْ٘ٛ فٜ اىَغَ٘ػٔ اىشاثؼٔ ٗاىغبدعٔ ٍقبسّٔ ثجبقٜ 

اىذْٕٞخ  اىَغَ٘ػبد. فٜ اىَصو ػِ اىَغَ٘ػبد راد اىؼيٞقخ اىعبثطخ. اٝعب ى٘ؽع  صٝبدح ٍؼْ٘ٝخ فٜ ّغجخ اىجشٗرْٞبد

ػبىٞخ اىنضبفخ فٜ ّفظ اىَغَ٘ػبد. اٍب ثبىْغجخ ىيذُٕ٘ اىضالصٞخ ٗاىجشٗرْٞبد اىذْٕٞخ اىَْخفعخ فٜ اىنضبفخ ٗاىجشٗرْٞبد 

ؽٌ / مغٌ صٝذ فيفو اع٘د 9.6اىذْٕٞخ اىَْخفعخ عذا فٜ اىنضبفخ ى٘ؽع ٗع٘د ّقص ٍؼْ٘ٛ فٜ اىَغَ٘ػبد اىَغزآ ػيٜ 

اىَغَ٘ػٔ اىَغزآ ػيٜ  ٜٗرْٞبد اىذْٕٞٔ اىَشرفؼٔ فٜ اىنضبفٔ ؽٞش صادد ٍؼْ٘ٝب فصٝذ ثزٗس اىفغو ػيٜ اىؼنظ فٜ اىجش

ؽٌ / 9.6ؽٌ / مغٌ صٝذ ثزٗس اىفغو ػِ ثبقٜ اىَغَ٘ػبد. مَب ثْٞذ ّزبئظ اىذساعٔ اٝعب اُ اىَغَ٘ػٔ اىَغزآ ػيٜ 9.6

بفٔ اىضٝ٘د اىؼطشٝٔ االعبعٞٔ مغٌ صٝذ فيفو اع٘د صٝذ مبّذ االفعو فٜ ثيؼَٔ مشاد اىذً . ٍَب عجق ّغزخيص اُ إظ

ِ االداء ٗص٘سٓ اىذُٕ٘ فٜ اىذً مَب ادٛ إظبفٔ صٝذ اىفيفو غعٌ / مغٌ ٍِ صٝذ ثزٗس اىفغو عبػذ ػيٜ رؾ 9.6ٗخبصٔ 

 عٌ / مغٌ فٜ ثذاسٛ اىزغَِٞ. 9.6ِ االداء ٗاىَْبػٔ ػْذ عشػٔ ٞاالع٘د اٝعب اىٜ رؾغ
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 جبهعة هديٌة السبدات 

  4/11/2017 

 واحذائيارد  تهاجد الميدتيريا فى الدجاج السدهق 
 3و اية فرج الدررداش 2, ريا  دمح سسير1،ردا  دمح البيهرى1عبدالدالم الدندارهنى حافظ

 00002مرر الزقازيق   -جامعة الزقازيق -كمضة الظب البضظرى  -قدؼ مراقبة األغذية  0
 معسل الزقازيق-معأد بحؾث صحة الحضؾاف -ر ضس بحؾث قدؼ صحة اوغذية 2

 الزقازيق -الظب البضظرى مديرية  -طبضبة بضظرية .

% ولكؽ لؼ .00.0أوضحك الشتا   أف مضكروب المضدتضريا تؼ كزل  مؽ كضشات الدجاج الظازجة التى تؼ فحرأا بشدبة 

%( 2)2. ايزا تؼ كزؿ مضكروب المضدتضريا بشدب مختمفة وهى الس سديتسكؽ مؽ كزؿ هذا السضكروب مؽ كضشات الدجاج 

 األوراؾ والردور واوكباد والقؾايص كمى التؾالم. تؼ ترشضا معزووت المضدتضريا%( مؽ 24)2%( و4.%( , )0) 0,

%( 2.0)2المضدتضريا ولذضساري  %( 2.0)2المضدتضريا ايكؾا  %( 0.2).مؾيؾسضتؾجضؽ  كا:تى  المضدتريا سضرولؾجضا

التم تؼ ترشضفأا وذلػ  مؾيؾسضتؾجضؽ المضدتضريا%( .تؼ إجراء تفاكل البمسرة الستدمدل لسعزووت 0.0)0سضم ضرى  والمضدتضريا

كالم الزراوة. تؼ  listeriolysin O( و ))internaline genesلمتدكضد كمم ما تؼ التؾصل إلض  مؽ يتا   والبحث كؽ)

مشاقذة األهسضة الرحضة لمسضكروب الذى تؼ كزل  وكذلػ الذروط الرحضة الؾاجب تؾافرها لت شب خظر هذا السضكروب.  تؼ 

حسض الدواجؽ وذلػ باستخداـ   را ح صدورمؾيؾسضتؾجضؽ فم  إجراء بعض السحاووت لتقمضل وجؾد مضكروب المضدتضريا

 الشتا   أف العد الكمم لمضدتضريا ك%. اوضح0و% 4.2% ومدتخمص مؽ الزكتر بتركضز 0و% 4.2بتركضز  الخمضػ

% كمى التؾالى. 24..0%, 0.42., %2.40.% و 2.04.%, 00.02%, 02.00بشدبة  ضفايخ مؾيؾسضتؾجضؽ قد

ساكة الى  2و  0, 4.2% لسدة 0% و 4.2بضشسا ايخفزك يدبة السضكروب فم العضشات السعال ة بسدتخمص الزكتر 

حسض  برستخداـ % كمى التؾالى. اوصك الدراسة.24.0%, 02.00%, 2.22% و %24.22, %2.20, 2.20

مؾيؾسضتؾجضؽ  اجؽ حضث ايأا تقمل يدبة وجؾد مضكروب المضدتضرياومدتخمص الزكتر لسعال ة  را ح صدور الدو الخمضػ 

 وبالتالم تزيد مؽ فترة حفغأا.
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 لسالهة الغذاءالزابع الوؤتوز الدولي 

 جبهعة هديٌة السبدات 

  4/11/2017 

 رد  تهاجد بكتريا التدسم الغذائى بسذبهحات الدجاج بسحافظة االسكشدرية

 2,  دمح نرير1, عبد السجيد حزين1ابراىيم سساحة

 اوسكشدريةجامعة  -كمضة الظب البضظرى  -قدؼ مراقبة اوغذية -1

 جامعة اوسكشدرية –كمضة الظب البضظرى  -قدؼ صحة الحضؾاف واومراض السذتركة--2

 

كضشة لكل يؾع والسدؾقة بسحافغة  24كضشة مؽ مذبؾحات الدجاج الظازجة والسبردة والس سدة بؾاق   024تؼ ت سض  كدد 

 02و 20و 02مضكروب اويذريذضا كؾوى بسعدؿ تؼ فحص العضشات بكتريؾلؾجضا حضث اوضحك الشتا   تؾاجد  اوسكشدرية.

% كمى  24و 02و 20تؾاجد مضكروب الدالسؾيضال بشدبة  كمى الترتضب. سد% فى مذبؾحات الدجاج الظازج والسبرد والس 

% فى كضشات السذبؾحات الظازجة والسبردة والس سدة  00و 24و 02الترتضب ومضكروب السكؾر العشقؾدى الذهبى بشدبة 

 .تضبكمى التر 
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 لسالهة الغذاءالزابع الوؤتوز الدولي 

 جبهعة هديٌة السبدات 

  4/11/2017 

 لذبائح حيهانات المحم بإستخدام السظيرات العزهية والسعالجة الرحيةالتقييم السيكروبى 
 (0), محسؾد سامى احسد(2)دمحم كبدهللا دمحم  ,(0)يأاب الدضد يبؾى إ, (1)ايسن  دمح رجاىد

 جامعة الزقازيق –كمضة الظب البضظري  –قدؼ الرحة العامة البضظرية ( 1)
 جامعة الزقازيق –كمضة الظب البضظري  –األغذية قدؼ مراقبة ( 2)

 

أجريك هذة الدراسة لفحص الحالة السضكروبضة لمذبا ح الحضؾايضة بذكل كاـ ولتقضضؼ قدرة السظأرات العزؾية إلزالة هذا 

مؽ كل يؾع(  24مدحة سظحضة مؽ اوبقار واوغشاـ السذبؾحة ) 044التمؾث بذكل صحى. لأذا الغرض, تؼ ت سض  كدد 

تؼ تقدير العدد البكتضرى الكمى,  مدحة بدحد الدمخايات السحمضة بسحافغة الذرقضة, بسرر. لتقضضؼ الحالة السضكروبضة فى كل 

كدد البكتضريا السعؾية الكمى, كدد البكتضريا السعؾية العرؾية الكمى, كدد السكؾرات العشقؾدية الكمى و ايزا تؼ تحديد يدب 

ذهبضة فى السدحات الس سعة لمحكؼ كمى السخاطر الرحضة السحتسمة كمى صحة تؾاجد السكؾرات العشقؾدية ال

% وذلػ 0% وحسض الخمضػ 0مؽ حسض الالكتضػ  ظقة الكتا فى ذبا ح اوبقار بكللأذا, تؼ رش مش إضاف السدتأمػ.

لسفحؾصة كسا اتزح مؽ لسحاولة إزالة التمؾث السؾجؾد. أعأرت الشتا   درجة كالضة مؽ التمؾث السضكروبى بدسظح الذبا ح ا

% مؽ ذبا ح اوبقار واوغشاـ 4.% و 24تؾاجد السؤ رات البكتضرية الدابق ذكرها بدكداد كبضرة. مؽ جايب اخر تبضؽ أف 

السفحؾصة ممؾثة بالسكؾرات العشقؾدية الذهبضة مسا يسول خظؾرة كبضرة كمى صحة السدتأمكضؽ. أوضحك الشتا   ايزا قدرة 

  خفض التمؾث البكتضرى بدسظح الذبا ح السفحؾصة بذكل واضح وخرؾصا حسض الالكتضػ.  السظأرات العزؾية كمى
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 لسالهة الغذاءالزابع الوؤتوز الدولي 

 جبهعة هديٌة السبدات 

  4/11/2017 

 تأثير أوقات اليهم السختمفة فى حدوث تغيرات في سمهكيات بدار  التدسين
 ىذام  دمح , انشاس سعيد , درين عبدالحسيد , نهار خظاب ,  دمح نهسف , الرادق خميل

 الظب البضظرى , جامعة الزقازيققدؼ الرحة العامة البضظرية , كمضة 
 

يعتبر تقضضؼ سمؾكضات بدارى التدسضؽ أداة مفضدة فم تقضضؼ مدى الرفاهضة  بسا فم ذلػ آثار يغؼ الشربضة. وقد تؼ  راء 

كسرها يـؾ واحد مؽ السفرخات الت ارية. تؼ تؾزي  الكتاكضك بظريقة كذؾا ضة الى خسس  كتكؾت كسر يـؾ واحد 044

تؼ تد ضل  وبعد الغأرطا ر لكل م سؾكة ومؽ خالؿ ثالث فترات فم الضـؾ  الرباح  الغأر  24م سؾكات بسعدؿ 

ؿ أوقات الضـؾ السختمفة  سمؾؾ األكل والذرب خال وكدد حدوثسمؾكضاتأا السختمفة. كاف هشاؾ فرؽ غضر معشؾي فم وقك 

الرباح وبعد الغأر كمى التؾالم. كايك الظضؾر فم الرباح  كمى الرغؼ مؽ أف هذة الدمؾكضات كايك أكمى خالؿ فترة

أكور يذاطا مؽ خالؿ الزيادة الكبضرة فى اوقات السذى وال رى. فم حضؽ كايك الظضؾر فم وقك الغأضرة أكور هدوءا مؽ 

, الركؾداألوقات األخرى  حضث كا أكمى بكوضر كشد وقك الغأضرة مؽ غضرها. لؼ تكؽ هشاؾ فروؽ ذات  يك اوقات الشـؾ

هذه الدراسة أف التغضرات  أفادتدولة إحرا ضة ممحؾعة فم أوقات ومرات حدوث الدمؾكضات الذاذة فى بدارى التدسضؽ. 

 .غؼ الدمؾكضات الظبضعضةفم أوقات الضـؾ السختمفة لأا تدثضر كبضر فم سمؾكضات الظضؾر  وخاصة فم مع
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 لسالهة الغذاءالزابع الوؤتوز الدولي 

 جبهعة هديٌة السبدات 

  4/11/2017 

 ردي تهاجد بعض ريكروبات التدسم الغذائي في الهجبات الجاىزه التي تحتهي عمي المحهم واالسساك والدواجن 
 به زيد الدالى , حشان جهدة عبد الجهاد سعداوي * ,  دمح عبدهللا  دمح حدين , اليام فرج ررظفي الشجار* أالدعيد 

 معسل فركى الزقازيق. -جامعة الزقازيق *معأد بحؾث صحة الحضؾاف -الظب البضظرى كمضة   -قدؼ مراقبة األغذية
 

اف تمؾث اوطعس  ال اهزه التم تباع فم السظاكؼ والسحالت والتم ي عمأا غضر قابم  لالستأالؾ اودمم اصبح 

دراس  الم فحص جؾده وسالم  الؾجبات ال اهزه التم تباع بسديش  الذرقض  حضث المذكم  صحض  كالسض  ولذلػ تأدؼ هذه 

وجبة جاهزة لألكل تحتؾي كمى المحـؾ بسا فم ذلػ )الذاورما والكفتة والد ق والحؾا م( والدجاج بسا فم  024تؼ فحص 

مختمفة فم محافغة الذرقضة  مؽ كل مشأا( مؽ مظاكؼ 02ذلػ ) اورما الدجاج  البايب    ضش طاووؽ  الدجاج السذؾي( )

اإلي ابى لت س   السكؾر العشقؾدي الذهبملمفحص بكتضريا مؽ حضث العد الكمى لمبكتضريا, كزؿ وكد وترشضا مضكروب 

اويذضريذضا كؾوى والكؾلضفؾرمؼ وكاف متؾسط العد الكمى لمبكتضريا  البالزما, كزؿ وترشضا كال مؽ مضكروب الدالسؾيضال,

  042×  4..و  040×  2.0و  042× 2.2و   042× 0.2و  042×  2.0و  042×  2.2 و 042×  4..كايك 

٪  .0السكؾر العشقؾدي الذهبم مؽ العضشات كمى التؾالى كسا كايك يدبة التمؾث بسضكروبات التدسؼ الغذا ى  040×  4

٪ و 24٪ و 24٪ و .0وى ٪ فم البايض   الدجاج السذؾي والحؾا م كمى التؾالى و مضكروب اويذضريذضا كؾ 24٪ و 24

٪ فم 4٪ و .0٪ و .0٪ و 24٪ فم البايض  و الدجاج السذؾي و  اورما الدجاج و  ضش طاووؽ كمى التؾالم و 4

و 2 40و  202و  0.2.و 40كمى التؾالم ومتؾسط وجؾد مضكروب الكؾلضفؾـر والد ق الحؾاو م والكؾفتا والذاورما 

كمم التؾالم واستدؿ مؽ الشتا   أف الحالة الرحضة لبعض الؾجبات  مؽ العضشات  2..24و 02.02  002.02  ..24

ال اهزه  لألكل تسول خظرا كبضرا كمم الرح  العام  وغضر صالح لالستأالؾ. وبالتالم  يشبغم اتخاذ تدابضر لمدضظرة كمى 

دبضا فم السظاكؼ ويقترح أف يتؼ الغروؼ السحضظ  أثشاء اإلكداد وتقديسأا إليتاج أغذية آمشة يو يؾكضة السؾاد الخاـ البض ضة 

 ه,ال اهز  واألغذيةتدريب العاممضؽ بذكل دورى فزال كؽ السراقبة الفعالة والتفتضش كمى السظاكؼ 

  



 
                              

 
 
 
 
 

                                      
 

21 
 

 لسالهة الغذاءالزابع الوؤتوز الدولي 

 جبهعة هديٌة السبدات 

  4/11/2017 

 التقييم الكيسيائى والبكتريهلهجى لجهدة لبن الساعز 

 به السكارم حدين صبحى أعارر , عسرو  البشدار  ,رحـسد 

 ررر –جارعة االسكشدرية  -كمية الظب البيظر   -قدم رراقبة االغذية

 

 044جريك الدراسة كمى أ, وذلػ بدبب طعس  ومذاق . يةسرر سختما السحافغات الفى اووية اوخضرة لبؽ الساكز ب ايتذر

 , وذلػ لتحمضمأا كضسضا ضا وبكتريؾلؾجضا. بسحافغة اوسكشدريةكضشة مؽ الباف الساكز تؼ ت سضعأا مؽ السزارع برؾرة كذؾا ضة 

.أ متؾسط كاف  وضحك الشتا   احتؾاء كضشات اولباف كمى كسضات وفضرة مؽ الكالدضـؾ والفؾسفؾر والرؾديـؾ والبؾتاسضـؾ

 .4.4±2.24و 4.42± 24..و  4.40±  0.00السؾاد الرمبة غضر الدهشضة والسعادف و كتؾز يدبة الدهؾف والال

ومتؾسط العدد الكمى لمبكتضريا الأؾا ضة  4.444±  2.40س الأضدروجضشى كاف متؾسط األ لترتضب.اكمى  4.42±0.2و

×  0.2و  . 04×  4.22±  . 04× 0.2و  04.× .4.0± . 04× 4.0والقؾلؾيضة ومضكروب السكؾر العشقؾدى الذهبى 

 كمى التؾالى. . 04
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 لسالهة الغذاءالزابع الوؤتوز الدولي 

 جبهعة هديٌة السبدات 

  4/11/2017 

األدا ء وكفا ءه اليزم السشاعو والعد البكتيري في القهلهن                      تأثير إضافو بعض البروبيهتك والشباتات العظريو عمي 
 في بداري التدسين

 ديسا ء احسد ابراىيم عارر, أسسا ء طو ياسين قيذاوي, وفا ء عبد الحسيد العراقي
 مرر –جامع  الزقازيق  -كمض  الظب البضظري  –قدؼ التغذي  والتغذي  اوكمضشضكض  

 
الدراس  لتقضضضؼ يؾكضؽ مؽ البروبضؾتػ )بضؾجريؽ, كمؾستات( ويؾكضؽ مؽ الشباتات العظري  )مدحؾؽ إكمضل ال بل اجريك هذة 

الس فا, مدحؾؽ الشعشاع الس فا( كسحفزات يسؾ طبضعض  بديم  لمسزادات الحضؾي  وتدثضرهاكمم اوداء وكفاءه الأزؼ العد 

كتكؾت  024اوست اب  السشاكض  فم بداري التدسضؽ. تؼ تقضدؼ كدد البكتضري فم اومعاء و التذريح الؾصفم لألمعاء و 

 04كسر يـؾ واحد كذؾا ضا الم سك م امض   متداوي  كل م سؾك  تحتؾي كمم ثالث تكرارت وكل تكرار يحتؾي كمم 

ضؾجريؽ كمضق  ضابظ  م  إضاف  بروبضؾتػ )ب [2] كمضق  ضابظ  بدوف اضافات, [1] طضؾر. تؼ تغذي  الس امض  كاوتم 

كمضق  ضابظ  م  إضاف   [4]جؼ/ ك ؼ كمضق (, 2كمضق  ضابظ  م  إضاف  بروبضؾتػ )كمؾستات  [3]جؼ / ك ؼ كمضق (, 2

 0كمضق  ضابظ  م  إضاف  مدحؾؽ الشعشاع الس فا بشدب   [5]جؼ/ ك ؼ كمضق , 0مدحؾؽ إكمضل ال بل الس فا بشدب  

جؼ/ ك ؼ كمضق . وقد أفادت الشتا   ما 0ضؾي اوكدم تتراسضكمضؽ كمضق  ضابظ  ع إضاف  مزاد ح [6]جؼ/ ك ؼ كمضق , 

يمم  إضاف  كل مؽ السزاد الحضؾي وايؾكم البروبضؾتػ واكمضل ال بل ادي الم تحدؽ فم اداء الدواجؽ مقاري  بالس سؾك  

أف إضاف  كل  التم غذيك كمم كمضق  ضابظ  و الس سؾها التم غذيك كمم مدحؾؽ الشعشاع الس فا. كسا أبرزت الشتا  

مؽ البروبضؾتػ )بضؾجريؽ, كمؾستات( ويؾكضؽ مؽ الشباتات العظري  )مدحؾؽ إكمضل ال بل الس فا, مدحؾؽ الشعشاع 

الس فا(  ادي الم تحدؽ معشؾي فم اوست اب  السشاكض  لمظضؾر وايزا ادي الم زياده معشؾي  فم كدد الالكتؾباسضمس فم 

ؾـر بكتريا والعدد الكمم لمبكتريا مقاري  بالس سؾك  السغذاه كمم العمضق  الزابظ .  اومعاء ويقص معشؾي فم كدد الكؾلم ف

% مؽ مدحؾؽ الشعشاع الس فا ادي الم يقص معشؾي فم مدتؾيات الكؾلضدتضروؿ والدهؾف الوالثض  0كسا لؾحع اف إضاف  

% مؽ السسكؽ اف تكؾف 0بل بشدب  فم الدـ مقاري  بباقم الس سؾكات. مسا سبق يدتخمص اف البروبضؾتػ و إكمضل ال 

  بدا ل طبضعض  لمسزادات الحضؾي  حضث ايأا تحفز الشسؾ والسشاك  فم بداري التدسضؽ.
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 لسالهة الغذاءالزابع الوؤتوز الدولي 

 جبهعة هديٌة السبدات 

  4/11/2017 

 النذهن لألنهع السختمفة لمحهم ال السيكهلهجىالتقييم 
 2،  دمح أحسد حدين1 دمح عبد الفتاح ركى

قدؼ الشبات  كمضة  2جشؾب الؾادى بقشا   مرر  الرحضة كمى األغذية   كمضة الظب البضظرى   جامعة قدؼ الرقابة0
 العمـؾ  جامعة جشؾب الؾادى بقشا   مرر

 
ت سض  كدد ستؾف كضشة مؽ لحـؾ الاليذؾف مؽ مديشة  الاليذؾف. تؼقد أجريك هذه الدراسة لتقضؼ الحالة السضكؾلؾجضة لمحـؾ 

ومشخفزة الدعر )وكل  متؾسظة الدعر  كالضة الدعرم سؾكات   إلى ثالثقدسك العضشات حدب أسعارها  قشا  وقد

 %( 2.)4كالتالى  كايك  العضشات السفحؾصةم سؾكة تحتؾى كمى كذريؽ كضشة( وقد وجد أف يدبة وجؾد الفظريات فى 

وكاف متؾسط العد الكمى لمفظريات فى  التؾالم.متؾسظة ومشخزة الدعر كمى  كالضة %( لمس سؾكات 02)0%( و24)02

فظر لكل جراـ لمس سؾكات  04 ˟2.4+042˟..0و 04˟2.2+042˟0.2  04˟2.. +04 ˟0.2العضشات السفحؾصة هى 

  اوسبضرجمسكترات وهى  إلى سكضا الفظريات السعزولة شمتؾسظة ومشخزة الدعر كمى التؾالى. تؼ تر كالضة 

أيؾاع البشدمضـؾ  بدضمؾمضدس و مضؾكر  وقد تؼ كزلأؼ بشدب مختمفة. تؼ التعرؼ كمى    وسكؾبضمؾريابدسكالدوسبؾريؼ  

السختمفة وهى سبضرجمس فالفس لشػ  اسبضرجمس يض ر  اسبضرجمس فضؾمض اتس  اسبضرجمس تضريس  اسبضرجمس  اوسبضرجمس

يدؿ أف   السضكؾلؾجضة مسالشاحضة سصدوى. وقد خمرك الدراسة أف الاليذؾف مرتف  الدعر أفزل مؽ باقى األيؾاع مؽ حضث ا

تمػ السراي  السشت ة لأذا الشؾع مؽ الاليذؾف تظبق اإل ترطات الرحضة بذكل أفزل مؽ باقى السراي . وقد تؼ مشاقذة 

السضكؾلؾجى  والسرادر السختمفة لمتمؾث السضكؾلؾجى والتؾصضات التى مؽ  ديأا تحدؽ الحالة  صاألهسضة الرحضة لمفح

  لاليذؾف.الرحضة لمحـؾ ا
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 دراسات رقارنة عن رد  تهاجد سالسهنيال التدسم الغذائى فى ذبائح الحيهانات
 حدن رحى الدنن حدين ,  رحسهد عبدهللا فكر  عبدهللاعبدالدالم الدندارهنى حافظ ،  سارة  دمح ررباح،

 مرر -جامعة الزقازيق  -كمضة الظب البضظرى  -قدؼ مراقبة اوغذية 
 
التػى لأػا دور اساسػى فػى بشػاء جدػؼ والفضتامضشػات والسعػادف و تعتبر المحـؾ مؽ السرادر الر ضدضة الغشضة بالبروتضؽ  

% 22% & فػػى ال مػػػؾد 02فػػى الدراسػػة الحالضػػة كايػػك يدػػب  الدػػالسؾيضال فػػػى اكبػػاد الحضؾايػػات التػػى تػػؼ فحرػػأا  اويدػػاف.

كشػػد فحػػص الدػػالسؾيضال سػػضرولؾجضا  اووؿ.% كسػػا يؾضػػح الرسػػؼ البضػػايى 00 البكتضريػػة كايػػك% و فػػى السدػػحة 00&الكمػػى 

% سػػػالسؾيضال ايتريتضػػػدس 22.0( اف يدػػػبة سػػػالسؾيضال تػػػايفضؾمضـر 2اوضػػػحك الشتػػػا   كسػػػا هػػػؾ مؾضػػػحا فػػػى الرسػػػؼ البضػػػايى )

% و 4.4هضػدبرج % و سػالسؾيضال 00.2% و سػالسؾيضال مؾيتضفضػدى & سػالسؾيضال فضر ػؾ 02% و سالسؾيضال ايفايتس 00.2

% بضشسا فى اكباد ال ساؿ 24% . وجدت الدالسؾيضال بشدبة كالضة فى اكباد اوبقار بشدبة 2..سالسؾيضال باراتضفاى و هايفى 

ووجػدت الدػامؾيضال فػى كمػى اوبقػار بشدػبة  تمؾثا.يعتبر الكبد اكور اوجزاء  % لذلػ0.بشدبة  واكباد ال امؾس% 04بشدبة 

% بضشسػا 04%   بضشسػا كايػك جمػؾد ال سػاؿ اكوػر ال مػؾد تمؾثػا بشدػبة 04ضشسا فى ال ساؿ بشدبة % ب22% & ال امؾس 22

% 2% بضشسػػا 04% و فػى ال سػاؿ 22% و السدػحة البكتضريػة فػى ال ػامؾس كايػك 04% فػى ال ػامؾس و فػى اوبقػار 22

لػ يؾصػػم الػػذبح وازالػػ  اوحذػػاء لػػذ ث اثشػػاءفػػى اوبقػػار. ايتأػػك الشتػػا   الػػى اف اجػػزاء بعػػض الػػذبا ح يػػات  كػػؽ طريػػق التمػػؾ 

امػا بالشدػب  لمسدػتأمػ كمضػ  اسػتخداـ سػكضؽ خػاص لمحػـؾ  األحذػاء.زالػ  مبفرض اوحتضاطات الالزم  وتظبضقأػا اثشػاء الػذبح و 

درج  سضمزي  لسدة يرا سػاك  لقتػل كػل  42المحـؾ كشد درج  حراره  حراريا. طأمواخرى خاص  باوطعس  التم و تعامل 

 ت السدببة لمتدسؼ الغذا م خرؾصا الدالسؾيضال.السضكروبا
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 رد  تهاجد وانتذار الداركهسيدت السجيرية في ذبائح الحيهانات في رحافظة دسال سيشا ء.
 وليد ثابت الذعراوي – دمحاحسد العيدهي  -حدشي عبدالمظيف عبدالرحسن

 بالعريش جامعة قشاة الدؾيس اوسساكمضة مديرية الظب البضظري  -كمضة الظب البضظري 

 
يعتبر طفضل الداركؾسضدك مؽ اكور الظفضمضات وحضدة الخمضة ايتذارا بضؽ قظعاف الحضؾايات كمى مدتؾى العالؼ , 
حضث اي  يتدبب فم الكوضر مؽ الخدا ر السادية لسا ل  مؽ تدثضرات مسرضة وضارة كمى الحضؾاف حضث تؤثر سمبا وتعؾؽ 

ؽ. ويشتقل الى اويداف كؽ طريق استأالؾ لحـؾ الحضؾايات السرابة غضر السظأضة العسمضة اويتاجضة واحضايا تؤدي الى الشقؾ 
كضشات يدض ضة مؽ كل مؽ ) السريء, المداف,  الح اب 224جضدا مسا قد يسول مخاطر صحضة لمسدتأمكضؽ. و قد تؼ جس  

مؽ األغشاـ  04لساكز, مؽ ا 04مؽ األبقار,  04حضؾاف بحضث  سمك كمم  0.4الحاجز, العزالت والقمب( مؽ اجسالم 
مؽ ال ساؿ والتم ذبحأا فم م زر العريش العاـ بسديشة العريش بسحافغة  ساؿ سضشاء وذلػ خالؿ الفترة مؽ يشاير  04و 

مضالدي وقد تؼ فحص جسض  العضشات معسمضا بظريقة الأزؼ اوصظشاكم باستخداـ ايزيؼ الببدضؽ  2404وحتى يؾيضؾ لعاـ 
فحص الراسب السأزـؾ ل سض  العضشات م أريا والتى بضشك كؽ وجؾد البراديزويك الخاصة  وحسض الأضدروكمؾريػ و تؼ

%( مؽ 42.2) 20%( مؽ األغشاـ, 02.2) 04%( مؽ اوبقار, 24) 2بحؾيرالت الداركؾسضدك . وأعأرت الشتا   اف 
الس أرية. وأعأرت %( مؽ ال ساؿ لمعضشات كايك اي ابضة وتحتؾي كمى حؾيرالت الداركؾسضدك 24) 2الساكز و 

%(, 42) 2الدراسة بدف  دة اوصابة بالداركؾسضدك كمى مدتؾى اوكزاء فم العضشات السؾجبة كايك كالتالم  
%( و 22.22)04%(, 2..22)00%(, 22)2%( فم السريء, 4.2.) .%( و 20.42)%02(, 22.22)04
%(, 4.2.).%( فم المداف, 22)2%( و 22.22)04%(, 20.00)2%(, 22.2)2%( فم الح اب الحاجز, 42)2
%( ايد ة كزمة القمب وأما  دة األصابة فم األيد ة العزمضة فكايك 24) 0%( و20.00)%4(, 2.20.)2
%( وذلػ لألبقار, األغشاـ, الساكز وال ساؿ كمى التؾالم. وقد 24.2)4%( و 20.44)%00(, 2.20.)%2(, 22.2)2

با ح الحضؾايات مؽ اوبقار واوغشاـ والساكز وال ساؿ داخل محافغة اسفرت الدراسة كؽ وجؾد وايتذار هذا الظفضل فم ذ
.   ساؿ سضشاء مسا قد يؤدي الى وجؾد خظر كمى صحة اوفراد السدتأمكضؽ مول تمػ المحـؾ
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ييم جهدة وسالرة وجبات المحهم السشديةتق  
ريم  دمح عبد الفتاح عبد السجيد   -داليا رشرهر حارد  - عبد المظيف حدشي عبد الرحسن   

 اودارة العامة لمح ر البضظري والفحؾص لدضشاء  -كمضة الظب البضظرى جامعة قشاة الدؾيس
 و لذرؽ الدلتا )ح ر بضظري العريش( 

 
اسؼ وجبة تقمضدية مؽ المحـؾ الضسشضة اوصل. وهم معروفة بذكل استوشا م حالضا فم  ومايدي هممايدي  مضشادي 

مشاطق مختمفة مؽ  ب  ال زيرة العربضة ومختما البمداف العربضة مول مرر  بالد الذاـ وتركضا. وهؾ مذأؾر أيزا بضؽ أفراد 

كمسة العربضة "يدى"  وهذا يعشم الشدى  وويشت  ماوبار فم ووية كضراو  الأشد. "مايدي" يشب  مؽ ال وفم مشظقةحزرمؾت 

كادة باستخداـ األرز والمحـؾ الظازجة مؽ األغشاـ أو الدجاج   المحـؾ السشديةيتؼ الحرؾؿ كمم  السمسس. لحـؾ رطبةكشة 

ؼ   حضث يظأم المحيدسى بالتابؾف المحـؾ بظريقة بظض ة فم يؾع خاص مؽ اوفراف وهؾ ما  التؾابل وتظأمم  مزي  مؽ 

ساكات  والمحـؾ السشدية و يشبغم أف تكؾف ذات قذرة فم السغأر. فكرة المحـؾ السايدية  0دوف لسد  بالفحؼ لسدة تستد الم 

كمى اوياء الذي يحتؾي كمم  الذا بة وتتدااقطذوباف الدهؾف ومدتخمرات المحـؾ  الحرارة يتؼهم أف يتؼ طأم المحـؾ فس  

فم الشأاية الظعؼ السسضز. لذلػ فقد تؼ جس  ثالثضؽ كضشة مؽ كل مؽ مايدي صدور يكدبة  الفرف بحضثاألرز فم أسفل 

جؼ( مؽ مختما افراف واماكؽ ت أضز وجبات السشدي فم محافغة  ساؿ سضشاء  وتؼ تحزضرها لتقضضؼ  224الدجاج والفخذ )

لبكتضريا الأؾا ضة , السكؾر العشقؾدي جؾدتأا البكتضرية وكايك القضؼ الستؾسظة لس سؾكة العدالكمم البكتضرية  كؾلضفؾـر  ا

, 004؛ 04. ×., 204  × .؛ 204 ×., 204؛  204,204الذهبم  وم سؾكة اومعا ضات فم صدر وفخذ الدجاجة السشدية 

وجؾد كل مؽ جشس الدالسؾيضال و الكمؾستريديـؾ بضرفريش ز  كمىكمى التؾالم . لؼ يدتدؿ  004× ., 004×  2؛  004× 2

 ت التم تؼ فحرأا.فم جسض  العضشا
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 االصابات الظفيمية فى حيهانات الذبيح فى رجزر الغردقة وخدائرىا االقترادية
 سارة عبد السشعم عمى* ط.ب/ -أ.د/ ركرم أحسد يدن  –أ.د/حدشى عبد المظيف عبد الرحسن 

 قدؼ الرقابة الرحضة كمى اوغذية –كمضة الظب البضظرى جامعة قشاة الدؾيس 
 البضظرى محافغة البحر اوحسر* مديرية الظب 

 
أجريك هذه الدراسة لتقضضؼ اوصابات الظفضمضة فى م زر الغردقة بسحافغة البحراوحسر والخدا ر اوقترادية السترتبػة كمضأػا 

 2202مؽ مختما الحضؾايات متسومة فى   0242وقد تؼ فحص كدد   2402الى ديدسبر  2402فى الفترة مؽ يشاير سشة 

مػؽ ال سػاؿ وكايػػك يدػبة اوصػػابة الكمضػة بالديػػداف  002مػػاكز و 2.0اغشػاـ و  2420جػػامؾس و .24ر و رأس مػؽ اوبقػا

%( 4.44)00مػػػػػؽ اوبقػػػػػار وال ػػػػػامؾس واوغشػػػػػاـ  ل%( وكايػػػػػك يدػػػػػبة اوصػػػػػابة فػػػػػى كػػػػػ0.2) 042الكبديػػػػػة ) الفا ػػػػػضؾو( 

السػػاكز وقػػد قػػدرت الخدػػا ر %( كمػػى التػػؾالى بضشسػػا لػػؼ تدػػ ل أى اصػػابات فػػى كػػل مػػؽ ال سػػاؿ و 0.2)022%(و 0.0)2و

جشضأا مرػريا. كايػك يدػبة اوصػابة بحؾيرػالت الديػداف الذػريظضة 20200اوقترادية يتض ة وكدامات اوجزاء السرابة  

%( ولػػؼ يدػػتدؿ كمػػى وجؾدهػػا فػػى السػػاكز وال ػػامؾس 4.42)22%( و4.2)20والسوايضػػة فػػى كػػل مػػؽ اوبقػػار والخػػراؼ هػػى 

جشضأػػػا مرػػػريا وكايػػػك يدػػػبة اوصػػػابة  22422دية يتض ػػػة اكػػػداـ اوجػػػزاء السرػػػابة ب وال سػػػاؿ وقػػػدرت الخدػػػا ر اوقترػػػا

%( كمػػى 2.2)4%( و4.24)20%( و4.40)0بحؾيرػػالت الكضضدػػات السا ضػػة فػػى كػػل مػػؽ اوبقػػار واوغشػػاـ وال سػػاؿ هػػى 

لالصابة بداء الكضضدات  التؾالى ولؼ يتؼ اوستدوؿ كمى وجؾدها فى ال امؾس والساكز وقد قدرت الخدا ر اوقترادية يتض ة

 جشضأا مرريا.     2002السا ضة بػ 
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 الشيدين والشتاريدين السحسل عمى الكبدهالت الرغيرة لمكانتهسان لسشع الشسه السيكروبي 

 عمى أسظح الجبن الراس )الروري(

  دمح عبدالحكيم بيهري

 مرر -جامعة الزقازيق  -كمضة الظب البضظرى  -قدؼ مراقبة اوغذية 

 
يعتبر تمؾث أسظح ال بؽ الرمب وفدادها السضكروبم واحدا  مؽ أهؼ السذاكل السرتبظة بدالمة األغذية. لذا فقد هدفك  

هذه الدراسة وستغالؿ الخاصضة السزادة لمسضكروبات لمشضدضؽ والشتامضدضؽ السحسل كمى الكبدؾوت الرغضرة لمكايتؾساف فم 

%( باستخداـ العديد مؽ 4.2و  4.0(. وتؼ تقضضؼ استخداـ تركضزيؽ مختمفضؽ )زيادة فترة الرالحضة لم بؽ الراس )الرومم

مزوا ا و كدد الخسا ر والفظريات ل الكمى عددالإليذريكضة القؾلؾيضة  ل الكمى عددالالداوت السضكروبضة )العدد الكمم الأؾا م  

بذكل قؾي وقد أطاؿ فترة صالحضتأا بذكل  % قد يت  كش  تدثضر حافع4.2الكمم(. ووجد أف معاممة ال بؽ الراس بتركضز 

 معشؾي. ومؽ الشتا   الستحرل كمضأا  يؾصى بتظبضق هذه اإلجراء لتحدؽ الحالة الرحضة ل بؽ الراس.
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 المبن الخام والجبن القريش كسردر لبكتريا األسيشتهباكتر السقاورة لمعدند رن رزادات البكتريا

 رانيا  دمح كسال  دمح كسال

 مرر -جامعة الزقازيق  -كمضة الظب البضظرى  -اوغذية قدؼ مراقبة 

 
بكتريا األسضشتؾباكتر هم م سؾكة مؽ السسرضات السدت دة السشتقمة كؽ طريق الغذاء والتم دا سا ما يأسل  ديأا كسدبب  

 24ألمراض الغذاء. أجريك هذه الدراسة لتقضضؼ دور المبؽ الخاـ وال بؽ القريش فم يقل هذه السسرضات. تؼ ت سض  كدد 

 CHROMagarTMيش( وتحمضمأا بكتريؾلؾجضا باستخداـ بض ة مؽ كل مؽ المبؽ الخاـ وال بؽ القر  04كضشة )

Acinetobacter وتؼ تعريف العترات السعزولة بؾاسظة اوختبارات الكضسضا ضة الحضؾية ودراسة مدي مقاومتأا لمسزادات .

- لكؾسضتضكؾسأسضشتؾباكتر كا م سؾكة  السضكروبضة السختمفة. كذفك الشتا   التم تؼ الحرؾؿ كمضأا أي  قد تؼ كزؿ كل مؽ

بش اح مؽ العضشات السفحؾصة بشدب مختمفة. كسا لؾحع وجؾد أيساط  أسضشتؾباكتر هضسؾلضتضكؾس  و أسضشتؾباكتر بؾمايم

أسضشتؾباكتر  - أسضشتؾباكتر كالكؾسضتضكؾس م سؾكة  مؽمقاومة مختمفة لسزادات السضكروبات م  وجؾد كدة كترات 

. وبأذا فقد أثبتك هذه الدراسة الحاجة إلى فحص مشت ات األلباف لسعرفة مدى عديدةمقاومة لسزادات البكتريا ال بؾمايم

 وذلػ ألهسضتأا الرحضة العامة. أسضشتؾباكترتؾاجد بكتريا 
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 الهاقي لمكبد ضد التدسم الكبدي السُحدث بالجشتاريدين التسر تاثير
 2أحسد عابدنن - 1 دمح أبهبكر  - 1أدرف الكهري - 3و1أريره سسير

 مرر –جامع  بشأا - البضظري  الظب كمض  -قدؼ الفارماكؾلؾجضا  0
 مرر –جامع  بشأا  - البضظري  الظب كمض  -قدؼ الظب الذركم والدسـؾ  2

 مرر –جامع  بشأا  - الظب كمض  -مدتذفم جامعة بشأا   .
 

ال راـ. يدبب ال شتامضدضؽ كقار ال شتامضدضؽ هؾ مزاد حضؾي يدتخدـ كمم يظاؽ واس  لسكافحة ال راثضؼ سمبض  

إصابات فم الكبد حتم فم ال ركات العالجض  يتض ة إلحداث  إجأاد تدكددي فم اويد  . التسر معروؼ برحتؾا   كمم 

كسضات كالض  مؽ مزادات األكدده والفالفضشؾيدات والسركبات الفضشؾلضشض . لذلػ تأدؼ هذه الدراس  إلم تقضضؼ التاثضر الؾاقم 

مؽ ذكؾر الف راف وتؼ  2.أجريك هذه الدراس  كمم  ا م لمتسر ضد التدسؼ الكبدي السُحدث بال شتامضدضؽ.لمسدتخمص الس

ف راف(. الس سؾك  األولم )الزابظ ( وتؼ أكظا أا محمؾؿ  4محسؾكات )تحتؾي كل م سؾك  كمم  2تقدضؼ الف راف إلم 

يـؾ بالت ري  الفسم(. الس سؾك  الوالو  )تؼ  0.لسده  ممح بالت ري  الفسم. الس سؾك  الوايض  )السدتخمص السا م لمتسر

أياـ مؽ الت رب (.  0م ؼ/ك ؼ وزف حم وذلػ خالؿ اخر  24حقشأا بال شتامضدضؽ فم الغذاء البروتؾيم يؾمضا ب رك  

 جراـ/ك ؼ +جشتامضدضؽ(. تؼ تحمضل 0جراـ/ك ؼ +جشتامضدضؽ(. الس سؾك  الخامد  )تسر  4.2الس سؾك  الرابع  )تسر 

وتؼ ت سض  كضشات مؽ الدـ واأليد    Gas chromatograph-Mass spectrometryمكؾيات التسر باستخداـ جأاز

وتدمضر أيد ة الكبد.  (AST, ALT, ALP)ال شتامضدضؽ يؤدي إلم زيادة إيزيسات الكبد وخمرك الشتا   الى أف  لمتحمضل.

لكبد وايد ة الكبد ويرج  هذا الَتحدؽ إلم التاثضر السزاد ويؤدي إكظاء التسر م  ال شتامضدضؽ إلم َتحدؽ فم وعضف  ا

 لألكدده لمسدتخمص السا م لمتسر ضد التدسؼ الكبدي السُحدث بال شتامضدضؽ.
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 األثر االقترادي لتفذي ررض الحسى القالعية عمى رزارعي السادية أصحاب الحيازات الرغيرة في ررر: دراسة حالة 
 فردوس كبدالؾهاب دمحم

 جامعة الزقازيق –كمضة الظب البضظري  –تشسضة الوروة الحضؾايضة قدؼ 

يعد مرض الحسى القالكضة متؾطشا فم مرر م  العديد مؽ التفذم كل كاـ  بالرغؼ مؽ ذلػ فرف أثر السرض كمى 

غضر السبا رة السزاركضؽ أصحاب الحضازات الرغضرة فم مرر يعد يادرا. وتقدـ هذه الدراسة تقضضسا كسضا لمخدا ر السبا رة و 

تؼ جس  البضايات باستخداـ  الؾاضحة لتفذم مرض الحسى القالكضة كمى مزاركم السا ضة مؽ أصحاب الحضازات الرغضرة.

مؽ مزاركى السا ضة أصحاب الحضازات الرغضرة فم خسس مدف مؽ محافغة الذرقضة التم  004استبضايات تؼ تقديسأا إلى 

كايك معدوت اإلصابة بسرض الحسى القالكضة  .2404ة مؽ فبراير إلى أبريل تدثرت مؤخرا بتفذم مرض الحسى القالكض

وقد لؾحع ارتفاع معدؿ الؾفضات فم  ٪ كمى التؾالم.2.2و 22.4كمى مدتؾى الحضؾايات فم القظعاف الستزررة  لشفؾؽ وا

كاف  ٪(.22.0قار البالغ  )٪( مقارية م  الف ات األخرى مؽ األبقار  بضشسا س مك أكمى معدوت إصابة باألب0.2الع ؾؿ )

وتكالضا  ويفؾؽ الحضؾاياتمتؾسط الخدا ر اوقترادية الشاجسة كؽ تفذم مرض الحسى القالكضة بدبب فقداف الحمضب 

 044.0)يفؾؽ الحضؾايات وحدثك الخدارة الر ضدضة الشاجسة كؽ السرض يتض ة  دوور لكل قظض  متزرر. 002.0العالج 

كمى الرغؼ مؽ أف  دوور(. 02.2دوور( بضشسا كايك تكالضا العالج هم األديى ) 22.2)دوور( تمضأا خدا ر الحمضب 

التقضضؼ السقدـ بذدف الخدا ر اوقترادية لؼ يكؽ يسول سؾى ا:ثار السر ضة لمسرض كمى مدتؾى القظض   إو أف هذه 

 التقديرات تذضر إلى مكاسب اقترادية محتسمة مؽ تدخل الدضظرة كمم السرض.
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 في المحهم السفرورة والتدسم الغذائيتاثير االضافات السختمفة لسدتخمرات الذبت والبقدونس ضد بعض ردببات الفداد 
  نجه  ثابت الذعراوي 

 مدرس الرقابة الرحضة كمى اوغذية بكمضة الظب البضظري بالؾادي ال ديد ب امعة اسضؾط
ة الرشاكضة بسؾاد طبضعضة خاصة السحتؾية كمى مزادات اوكددة مسا و ػ فض  اهتساـ السخترضؽ باستبداؿ السؾاد الحافغ

والسزادات السضكروبضة مسا يعسل كمى اطالة كسر المحـؾ ومشت اتأا والحد مؽ يسؾ مدببات الفداد او التدسؼ الغذا م بذكل امؽ 
كمى القزاء  دويس والذبكسدة كمى اجراء اختبار قدرة كذبم البقكمى صحة السدتأمػ مؽ هشا يذات فكرة هذا البحث السعت

كمى بعض مدببات التدسؼ الغذا م )البكتضريا العشقؾدية و البكتضريا القؾلؾيضة و الدالسؾيضال والذض ضال( كذلػ قاـ الباحث باختبار 
كفاءة العذبضؽ وهل يؤدي اختالؼ طرؽ استخالص السؾاد الفعالة السؾجؾدة بأا كمى قدرتأا السزادة لمبكتضريا وكاف ذلػ 
باستخداـ طريقضتضؽ لالستخالص )مدتخمص ما م لمعذب و استخداـ زيؾتأا الظضارة( باوضافة وختبار بعض الظرؽ السختمفة 

% و  0,2اضافة مدتخمص العذب لمسشت  بشدبة  –س السشت  بسدتخمص العذب تغظض –)تغظضة العذب وكضاس تغمضا السشت  
اوضحك الشتا   اف زيك الذبك كاف اوقؾى فم القزاء البكتضريا الأؾا ضة فم السشت .  تاثضر ذلػ كمى كمى يسؾ%( وقضاس .

( كمى الترتضب بضشسا س ل مدتخمص الذبك ممؼ 04ممؼ( و) 24كمى البكتضريا العشقؾدية والبكتضريا القؾلؾيضة بسداحة توبضط قدرها )
ممؼ( كمى يفس الترتضب ولؼ يد ل يؾكم مدتخمص الذبك كمى الدالسؾيضال وو  2ممؼ( و ) 2السا م مداحة توبضط قدرها )

الذض ضال , بضشسا لؼ يد ل يؾكم مدتخمص البقدويس اي مداحة لمتوبضط فم اختبار الحداسضة ت اه كل ايؾاع مدببات التدسؼ 
ذ م السختبرة. وكشد اختبار يؾكم السدتخمص لمعذبضؽ واضافتأؼ بظرؽ مختمفة لمحـؾ السفرومة وقضاس تاثضر ذلػ كمى يسؾ الغ

 - 11.62X104±1.79X104 - 5.63x104±1.7X104البكتضريا الأؾا ضة فم السشت  س مك الستؾسظات التالضة  )
6.13X104±2.45X104 - 6.15X104±1.78X104 - 13.86X104±4.72X104 فم المحـؾ الخالضة مؽ اوضافات )

% مؽ مدتخمص الذبك السا م كمى الترتضب. بضشسا .% و0,2العذبضة و العضشات السغمفة و السغظدة والسزاؼ الضأا تركضز 
 - 12.72X104±4.07X104 - 13.18X104±4.03X104س مك اضافة زيك الذبك الستؾسظات اوتضة  

4.08X104±2.12X104 -  1.46X104±5.61X103  لعضشات المحـؾ السفرومة السغمفة و السغظدة والسزاؼ الضأا تركضز
% مؽ زيك الذبك كمى الترتضب. وكايك متؾسظات اضافة مدتخمص البقدويس كاوتم  .% و 0,2
(5.58X104±1.41X104 - 1.2X104±1.34X103 - 13.18X104±4.45X104 - 9.06X103±1.15X103 )

% مؽ مدتخمص البقدويس السا م كمى الترتضب. .% و 0,2السغمفة و السغظدة والسزاؼ الضأا تركضز لعضشات المحـؾ السفرومة 
 - 5.72X104±8.6X102 - 4.6X103±2.82X103كسا كايك متؾسظات اضافة زيك البقدويس كاوتم  )

8.14X104±3.41X104 - 1.58X103±4.87X102ؼ الضأا تركضز ( لعضشات المحـؾ السفرومة السغمفة و السغظدة والسزا
مسا سبق اف زيك الذبك هؾ اوقدر كمى توبضط بعض مدببات التدسؼ يتزح % لزيك البقدويس كمى الترتضب. .% و 0,2

البكتضريا العشقؾدية والقؾلؾيضة( بضشسا كاف زيك البقدويس هؾ اوقؾى فم الحد مؽ يسؾ البكتريا الأؾا ضة فم المحـؾ السفرومة الغذا م )
% س ل افزل تاثضر توبضظم لمبكتضريا. تؾصم الدراسة باستخداـ .تا   اف اضافة زيك البقدويس بتركضز , كسا اوضحك الش

ويقمل مؽ وجؾد مضكروبات التدسؼ  زيؾت الذبك والبقدويس كاضافات طبضعضة امشة لسشت ات المحـؾ مسا يظضل كسر السشت 
 .الغذا م
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 الخامقدنر رتبقيات السبيدات الكمهرونية في المبن ت
 2وجيو صبحي درويش 1، سيام البدري 1أرل رسالن عبد العزيز

 جامعة الزقازيق  –كمضة الظب البضظري  –السدتذفى البضظري التعمضسم 0
 جامعة الزقازيق –كمضة الظب البضظري  –قدؼ مراقبة األغذية 2

 
لذا كاف مؽ خاصة بالشدبة لمرض  وكبار الدؽ. يعتبر المبؽ الغذاء الظبضعم السوالم لإليداف يغرا ورتفاع قضست  الغذا ضة  

فم العديد مؽ  والتم استخدمكاألهسضة إجراء هذه الدراسة وستبضاف مدي تؾاجد متبقضات السبضدات الكمؾرويضة فم األلباف 

وخاصة  ؾجم البضؾللتراكسأا  بدأؾلة يغرا وو تتأدـبمداف العاـ وخرؾصا فم إفريقضا والتم يغل أثرها مدة طؾيمة فم البض ة 

تؼ ت سض  كضشات مؽ ثالثة أيؾاع مؽ األلباف الظازجة و الخاـ  اإليداف.فم الدمدمة الغذا ضة  حضث ت د طريقأا إلى جدؼ 

و سمك تؼ استخالصأا و تشقضتأا و تحمضمأا لتقدير متبقضات السبضدات الستؾاجدة فضأا وال امؾس و الساكز  مؽ األبقارلكل 

هكداكمؾروهكداف   ;د. د. اي(   -د. د. د. و بارا بارا–د. د. ت و مذتقات  )بارا بارا  -بارا بارا  :كل مؽ متبقضات

مضزوكدم كمؾر و   ;الكمؾرداف   ;اولدريؽ و ايشدريؽ   ;الأضبتاكمؾر و الأبتاكمؾر ابؾكدضد  α , γ ) ; )ومذتقات  

٪. 42 وال امؾس بشدبةوأعأرت الشتا   السد مة أف اكمم يدبة تؾاجد كايك فم ألباف كل مؽ الساكز  هكداكمؾروبشزيؽ

 ; 0.00.±  .04.2.  و كاف الستؾسط الكمم لمستبقضات الكمؾرويضة    ٪ فم ألباف األبقار24هذه الشدبة بضشسا كايك 

وال امؾس والساكز التم تؼ فحرأا كمى  جزء فم البمضؾف فم كضشات األبقار 00.22±  0204.24 و ±24.20  242

فقط ضسؽ الحدود القرؾى السدسؾح بأا والتم حددتأا مشغسة الرحة العالسضة و لكشأا ت اوزتأا  أيأا كايكالتؾالم. و 

  .فى المبؽ الخاـ الستبقضاتة لأذه ضهسضة الرحاألوقد يؾقذك   ٪ مؽ كضشات ألباف الساكز04 بشدبة



 
                              

 
 
 
 
 

                                      
 

41 
 

 لسالهة الغذاءالزابع الوؤتوز الدولي 

 جبهعة هديٌة السبدات 

  4/11/2017 

 الفيزيهكيسيائيو والحديو والبكتيريو لبرجر الدجاج باستخدام رداحيق قذهر الفاكيوتحدين الخهاص 
 كح عبدالشعيم ونررين ركرم لهيس رمىبو حدين صال

 جامعة االقاهرة -كمضة الظب البضظري  -قدؼ الرقابة الرحضة كمى األغذية 
 

هذه الدراس  الحالض  لفحص تدثضر أستخداـ إف قذؾر الفاكأ  لأا قدره كبضره كمى تحدضؽ جؾدة المحـؾ لذلػ أجريك 

مداحضق قذؾر كل مؽ البرتقاؿ وال ريب فروت والمضسؾف والسؾز كمى الخؾاص الفضزيؾكضسضا ض  والخؾاص الحدض  والحسل 

جؼ مؽ مداحضق قذؾر  044جراـ/ 0البكتضرى لبرجر الدجاج. تؼ ترشض  اربعة م سؾكات مؽ برجر الدجاج وذلػ بدضافة 

بدوف اضافة اى مؽ تمػ السداحضق(.  ال ريب فروت, المضسؾف والسؾز( و تؼ مقاريتأؼ بس سؾك  ضابظ  ) لبرتقاؿ االفاكأ  )

دلك الشتا   أف الس سؾكات التى اضضا الضأا مداحضق قذؾر الفاكأ  أعأرت زياده ممحؾع  فى يدبة البروتضؽ ويقص فى 

دده وكذلػ موبط لشسؾ البكتريا باوضاف  الى تحدضؽ الخؾاص محتؾى الدهؾف. كسا كاف لأذه السداحضق تدثضر مزاد لالك

الحدض  لبرجر الدجاج. لذلػ يؾصى استخداـ قذؾر هذه الفاكأ  فى مرشاكات الغذاء خاصة فى ترشض  لحـؾ الدواجؽ 

 مبكتريا.لتقمضل سعر السشت  وزياده القضس  الغذا ض  ل  باوضاف  الى استخدامأا كسردر طبضعى مزاد لالكدده ٍومزاد ل
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استشتاج األخظار البيهلهجية لألغذية رن خالل األحسال البكتيرية رن حذرات السظبخ )الرراصير( كشاقل ريكانيكي، 
 الظائف، السسمكة العربية الدعهدية

 دريفة ررظفى  دمح صبرىـ 
 الدعؾدية عبة  السضكروبضؾلؾجم  قدؼ األحضاء, كمضة العمـؾ  جامعة الظا ا  السسمكة العربضة 

 معأد بحؾث صحة الحضؾاف  الدقم  ال ضزة  مرر
 

كايك هذه الؾرقة ألجل "استشتاج األخظار البضؾلؾجضة لألغذية مؽ خالؿ األحساؿ البكتضرية مؽ حذرات السظب، 
التعكر معدؿ الحسؾوت البكتضرية بؾاسظة )الرراصضر( كشاقل مضكايضكم  الظا ا  السسمكة العربضة الدعؾدية"  كاف متؾسط 

كمم التؾالم, كاف  (and 96.2% 96.5 ,96.9 ,97.2 ,98.0)كالتالم   (3rd, 1st, 2nd, 4th and 5th)بالس امض  
 ,3rd)معدؿ يسؾ البكتضريا مؽ الشسؾ الغزير فم جسض  الس سؾكات  وكاف فم الس امض  . كاف متؾسط %96.96الستؾسط 

1st, 2nd, 4th and 5th)  كالتالم ,(76.1 ,76.3 ,77.2 ,78.5 and 76.0%)  كمى التؾالم  حضث بمغ الستؾسط
 3.1 ,3.3 ,3.5 ,3.8), وكايك الشتض ة ,mL / (X 105 3.3)الستؾسط  CFU / mLمعدؿ . س ل متؾسط  76.82%

and 2.9 X105) / mL,    لمس سؾكات(3rd, 1st, 2nd, 4th and 5th)  كمى التؾالم. رصد متؾسط العزؿ البكتضري
 E. coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas)جشس بكتضري وكايك  12شاس السعزولة التم ايت ك لألج

aeruginosa, Proteus Spp and Citrobacter spp)    12.2 ,13.3 ,16.2 ,19.1), كايك الشدب كالتالم 
and 8.3%)  كمى التؾالم, تمضأا اوجشاسShigella, Staph., Strept., Serratia, Bacillus, Salmonella and 

Campylobacter)    بشدب(2.4 ,3.8 ,4.2 ,4.5 ,6.4 ,7.5 and 2.1%)  كمم التؾالم. يدتشت  مؽ الشتا   أف
  لمبكتضريا السدببة لألمراض التم تدببك فم السخاطر البضؾلؾجضة لألغذية  لذلػ ي ب أف مضكايضكم شاقلدور الرراصضر ك

 .العشاية واإلهتساـ بشغافة السظب،رات لمقزاء كمى الرراصضر وأيزا ي ب يتؼ تأض ة مركز مكافحة الحذ
 CFU / ML  ,sppاألحساؿ البکتضرية  الرراصضر  الشؾاقل السضکايضکضة   الكمسات السفتاحية:
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 سرررحافظة البحيرة بلمبن السادية الخام السباع لإلستيالك في  والتحميل الكيسيائي التقييم السيكروبي
 األنرار  راريا 
 جامعة اإلسكشدرية -كمضة الظب البضظري  -قدؼ الرقابة الرحضة كمى األغذية

 

كضشة لبؽ خاـ مؽ  24فم مرر. تؼ جس  كدد  البحضرةأجريك هذه الدراسة لسعرفة جؾدة المبؽ الخاـ السباع فم محافغة 
مبكتضريا وكد البكتضريا ل د الكممعدوالية يدبة الحسؾضة العضار  الكضسضا م وتعضضؽلمسعسل لمفحص  األلباف ويقمكمحالت بض  

العشقؾدي الذهبم وتؼ اجراء فحص اختبار يبضؽ أف المبؽ خاـ ولؼ يعامل بالحرارة. . اعأرت  السكؾر القؾلؾيضة وكد السضكروب
الدهؽ والبروتضؽ والالكتؾز والسؾاد الرمبة غضر الدهشضة و الحسؾضة العضارية كايك كمم  متؾسط يدبةالشتا   اف 

و  4.04220±   0.0000, 4.40.22±  0.0240, .4.422±  0.02.., .4.0044±  2004..4التؾالم
ضكروب أعأرت الشتا   أف متؾسط العد الكمم لمسضكروبات وكد البكتضريا القؾلؾيضة و كد الس. 4.44040±4.0224

كمم  Cfu/ml 2.0×04.±  004×...و 04.×0.4± 004× 0..و  004 ×00.0±  204× 04.0العشقؾدي الذهبم 
اوضحك الذهبم والتم لأا خؾاص مسرضة.  العشقؾدي السكؾر والسضكروبي تؼ كزؿ مضكروبات األيذريذضا كؾوالتؾالم. 

    لتقمضل التمؾث السضكروبم. يتا   الدراسة الحاجة لتظبضق الظرؽ الرحضة إليتاج المبؽ الخاـ
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 الكذف عن وجهد بعض البكتيريا السسرضة فى رشتجات الدواجن الشيئة والسظبهخة فى رحافظة األسكشدرية
 إبراىيمعبدالجميل حدام 

 جامعة اإلسكشدرية -كمضة الظب البضظري  -قدؼ الرقابة الرحضة كمى األغذية

السضكروبات السسرضة اكور حدوثا خاصة السضكروبات السعؾي  مسا ي عمأا أصبح تمؾث مشت ات الدواجؽ بالعديد مؽ 
غضر آمش  لمسدتأمػ والتى تؤدى الى حدوث التدسؼ الغذا ى كسا أيأا تعكس الحالة الرحضة لخظؾط اإليتاج وكسمضات الشقل 

فقد أجريك هذه الدراسة فى قدؼ والتداوؿ. وألهسضة لحـؾ ومشت ات الدواجؽ يغرا وقباؿ السدتأمكضؽ كمى تشاولأا فى مرر  
جامعة اإلسكشدرية  لمكذا كؽ وجؾد بعض البكتضريا السسرضة فى  -كمضة الظب البضظرى  -الرقابة الرحضة كمى األغذية 

لتحقضق هذا الغرض تؼ جس  ما ة كضشة كذؾا ضة مؽ كل  مشت ات لحـؾ الدواجؽ الستداولة فى أسؾاؽ محافغة األسكشدرية.
كضشة مؽ كل مشأؼ  وقد تؼ يقل جسض  العضشات مبا رة مبرده الى السعسل  22و را ح وويذؾف الدجاج بؾاق  برجر وفضمض   مؽ

لعزؿ بعض البكتريا السسرضة كاويذضريذضا كؾوى والدالسؾيضال والذض ضال. وقد اسفرت الشتا   كؽ تمؾث العضشات السختبرة 
% كمى الترتضب وتؼ ترشضا مضكروبات اويذضريذضا كؾوى  02و 02و 22و 20بشدبة بسضكروب اويذضريذضا القؾلؾيضة 

برجر وفضمض  وويذؾف الدجاج  السسرضة السعزول  مؽ العضشات السختبرة. كسا تؼ كزؿ مضكروب الدالسؾيضال مؽ كضشات مؽ
ت برجر % كمى الترتضب بضشسا لؼ يتؼ كزلأا مؽ كضشات  را ح الدجاج. كذلػ بمغك يدبة تمؾث كضشا 2و 2و 24بشدبة 

كمى الترتضب بضشسا لؼ يتؼ كزلأا مؽ كضشات  را ح الدجاج.  % 2و 2.و 02وفضمض  وويذؾف الدجاج بسضكروب الذض ضال 
وطبقا لمشتا   التى تؼ التؾصل إلضأا  لؾحع ارتفاع معدوت كزؿ البكتضريا مؽ العضشات الس سعة مؽ البرجر والفضمضة )مشت ات 

كضشات  را ح الدجاج والاليذؾف )مشت ات مظبؾخة( وقد يرج  ذلػ لمسعاممة الحرارية  يض ة( مقارية بسعدوت كزلأا مؽ
لمسشت ات السرشعة مقارية بالسشت ات الظازجة كسا أف هذا األمر قد يعكس اوختالؼ بضؽ الحالة الرحضة ألماكؽ ت أضز 

شعة. لذا ي ب التركضز كمى ال ؾايب وتداوؿ السشت ات الظازجة وموضمتأا السدتخدمة فى ترشض  وتعب ة السشت ات السر
السضكروبضؾلؾجضة لمحـؾ ومشت ات الدواجؽ واإلهتساـ بفحرأا لمتدكد مؽ كؾيأا صالحة لإلستأالؾ ا:دمم ب ايب البحث 

ألضات بديمة لتقمضل التمؾث الظبضعم أو السمؾثات األخرى الشات ة كؽ التعامل السبا ر م  هذه الشؾكضة ت شبا   كؽالسدتسر 
اكل الرحضة السحتسمة يتض ة تداولأا أو تشاولأا كمى سبضل السواؿ اإلكتساد كمى يغاـ تحمضل السخاطر و يقط التحكؼ لمسذ

 الحرجة فم اإليتاج باإلضافة الى معال ة هذه الذبا ح لتحقضق مشت ات خالضة مؽ مدببات األمراض.
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 رذترك, الظائف, السسمكة العربية الدعهدية اركانية بكتيريا الدالسهنيال السشتقمة بالغذا ء, التي تدبب ررض

 2, 1دريفة ررظفى  دمح صبرىـ

   قدؼ األحضاء, كمضة العمـؾ  جامعة الظا ا  السسمكة العربضة الدعؾدية عبة السضكروبضؾلؾجم0
 2معأد بحؾث صحة الحضؾاف  الدقم  ال ضزة  مرر

 
كايك هذه الدراسة كؽ " امكايضة بكتضريا الدالسؾيضال السشتقمة بالغذاء, التم تدبب مرض مذترؾ, الظا ا,  الخالصة:

السسمكة العربضة الدعؾدية", مدي وجؾد بكتضريا الدالسؾيضال السعزولة مؽ أيؾاع مختمفة مؽ السؾاد الغذا ضة ذات األصل 
 para-typhi (A, B and C)ؼ إيتاجأا م سؾكة سالسؾيضال  الحضؾايم  والتم أسفرت كؽ كتابة التحمضل السرمم, ت

(17.5, 25 and 10%)  سالسؾيضال ,non-typhi 35%  سالسؾيضال ,enteritidis 5%  سالسؾيضال , وspp 7.5%  ,
 para-typhi (A, B andمؽ ايدي كساؿ السظب،  وكايك م سؾكة سالسؾيضال  الدالسؾيضال كمى التؾالم. تؼ كزؿ بكتضريا

C) (24.1, 34.5 and  13.8%) سالسؾيضال , كايكnon-typhi 48.1%  ,6.7 سالسؾيضال%  enteritidis   ,
-para سالسؾيضالمؽ أدوات السظب،  كايك م سؾكة  الدالسؾيضالكمى التؾالم. تؼ كزؿ بكتضريا  spp 13.8%وسالسؾيضال 

typhi  (A, B and C) (26.3, 37.5 and 15%)  وسالسؾيضالnon-typhi  52.5%  سالسؾيضال ,enteritidis 
كمى التؾالم. وجدت الشتا   أف الغذاء كاف ياقال  ويشقل كسضة كبضرة مؽ البكتضريا ذات  spp 11.3%وسالسؾيضال  7.5%

  مسا تدبب فم التدسؼ الغذا م وكايك األمراض السذتركة التم أثرت كمى صحة الدالسؾيضالمشذد حضؾايم مول بكتضريا 
س . استشت  مؽ الشتا   أف الغذاء يمعب دورا ر ضدضا فم ايتقاؿ مدببات األمراض البكتضرية حضؾايضة السشذد التم الفرد والس ت

تدبب اومراض السذتركة. يؾصم أف تحدؽ مشغسة األغذية العالسضة طرؽ مكافحة تمؾث األغذية السضكروبضة  كسا يشبغم 
لسختمفة لألغذية الحضؾايضة مول  )السزارع, السدال،, السراي  التؾصضة باستخداـ طريقة التحكؼ مؽ خالؿ السرادر ا

 .والسدتؾدكات(  وذلػ مؽ أجل الحفاظ كمى يؾكضة األغذية  والرحة الفردية والس تسعضة

 . para-typhi, non-typhi, enteritidis, sppاومراض السذتركة, سالسؾيضال,  الكمسات السفتاحية:
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 السدتخدرة فى عسمية القمى رع اإلدارة الى االحساض الدىشية الستحهلةتقييم جهدة بعض زيهت الظعام 
 ريشــــا سعد و آيو بدو  عبدالدالم 

 قدؼ الرقابة الرحضة كمى اوغذية  كمضة الظب البضظرى  جامعة القاهرة
 

بعض صسسك هذه الدراسة لتقضضؼ جؾدة زيؾت الظعاـ فى اوسؾاؽ السررية وتدثضر تكرار كسمضة القمى كمى 

قضسة البروكدضد( ومكؾياتأا مؽ اوحساض الدهشضة. تؼ فحص ثالثؾف  -قضسة الحسض -خرا ص الزيؾت )الرقؼ الضؾدى

كضشة خمضط مؽ زيؾت كباد )دوار( الذسس وفؾؿ الرؾيا وأولضؽ السكررة قبل وبعد أوؿ وثايى وثالث كسمضة قمى. وكذلػ تؼ 

( مضممى 24-22-04سمضات القمى الوالثة. زادت قضسة البروكدضد )تقدير يدبة اوحساض الدهشضة لبظاطس الذضبدى لع

مكافئ أكد ضؽ /كضمؾجراـ زيك( كؽ الحد السدسؾح ب  بالسؾاصفة السررية بدولة إحرا ضة بعد أوؿ وثايى وثالث كسمضة 

د السدسؾح ب  مضممى جراـ هضدروكدضد بؾتاسضـؾ /جراـ زيك( كؽ الح 0..0قمى كمى التؾالى  بضشسا زادت قضسة الحسض )

بالسؾاصفة السررية بعد ثايى وثالث كسمضة قمى فقط. أما بالشدبة لالحساض الدهشضة وجد زيادة اوحساض الدهشضة السذبعة 

%( بدولة إحرا ضة فى مدتخمص زيك 24.02ويقص اوحساض الدهشضة الغضر السذبعة والغضر مذبعة الستعددة )

ودلك هذه الشتا   كمى حدوث زريخة تدكددية بعد كل كسمضات القمى الوالثة  البظاطس الشات  مؽ كسمضة القمى الوالوة.

 ووجؾد الحسض الدهشى الستحؾؿ فى مدتخمص زيك البظاطس الشات  مؽ كسمضة القمى الوالوة.

 زيؾت الظعاـ  قضسة الحسض  قضسة البروكدضد  تركضب األحساض الدهشضة والحسض الدهشى الستحؾؿ. الكمسات الدالة:
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 فى ذبائح الدواجن رد  تهاجد الميدتيريا
 2أيسؽ مؾسم  و .  صفاء حدضؽ غرباؿ2وصالح  فضق 0, دمحم كبدهللا0كادؿ العتبايم  0كالء الديؽ مر دي
 مرر   -جامعة الزقازيق -كمضة الظب البضظرى  -قدؼ مراقبة األغذية  .0

 مرر  –السشرؾرة  –معأد بحؾث صحة الحضؾاف     2                                       
 مرر – مديرية الظب البضظرى بالبحضرة   .

 
الحسؾض  مؽ ةكالض ةيغرا وحتؾا أا كمى يدب ىمؽ مرادر البروتضؽ الحضؾاي اهام امردر  الدواجؽتعد لحـؾ            

تتعرض ذبا ح  .اومضشضة والفضتامضشات واألمالح السعديضة والعشاصر الغذا ضة الزرورية لبشاء جدؼ اويداف وايتاج الظاقة

 .مول مضكروبات التدسؼ الغذا ىأثشاء ذبحأا وت أضزها ويقمأا وتداولأا فى اوسؾاؽ لمتمؾث بسختما السضكروبات  جاجالد

مؽ اجسالم  %20أوضحك الشتا   أف مضكروب المضدتضريا تؼ كزل  مؽ كضشات الدجاج الظازجة التى تؼ فحرأا بشدبة 

% مؽ  02وبشدبة  %( مؽ األوراؾ والردور24&02وهى ) ة متقاربة. ايزا تؼ كزؿ مضكروب المضدتضريا بشدبالعضشات

%(, 2)04. تؼ ترشضا معزووت المضدتضرياسضرولؾجضاكا:تى  المضدتريامؾيؾسضتؾجضؽ % مؽ اوكباد4.القؾايص وبشدبة 

.تؼ إجراء تفاكل البمسرة %( 2.2)2والمضدتريا مضؾراي %( 2.2)00ري ضولذضس %(, المضدتضريا2)02كؾا ؾ المضدتضريا اي

التم تؼ ترشضفأا وذلػ لمتدكضد كمم ما تؼ التؾصل إلض  مؽ يتا   والبحث  الستدمدل لسعزووت المضدتضريامؾيؾسضتؾجضؽ

تؼ كزل   ذىكالم الزراوة. تؼ مشاقذة األهسضة الرحضة لمسضكروب ال listeriolysin O)( و )internaline genesكؽ)

   .ذا السضكروبوكذلػ الذروط الرحضة الؾاجب تؾافرها لت شب خظر ه
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        ئيا حيةبقارد  في رشتجات المحهم و  MPN-PCRباستخدام تقشية  الميدتيريا رهنهسيتهجيشسالكذف عن  
 أثشا ء التبريد والقمي

 3، ىبة عبدهللا أحسد2، عبير عبد الغفار * 1، عبد هللا فكر  عبدهللا رحسهد 1ردا  دمح البيهري
 مرر  –الزقازيق –جامعة الزقازيق –كمضة الظب البضظرى  –قدؼ مراقبة األغذية 0
 مرر –السشرؾرة  –معسل السشرؾرة السركزى  –معأد بحؾث صحة الحضؾاف 2

 مرر  –الزقازيق –جامعة الزقازيق –كمضة الظب البضظرى  –قدؼ األمراض السذتركة .
 

كضشػػة مػػؽ كػػل مػػؽ الدػػ ق والبرجػػر لفحرػػأا بكتضريؾلؾجضػػا  لسعرفػػة  024كضشػػة مػػؽ مشت ػػات المحػػـؾ  44.تػػؼ جسػػ  

. تػؼ التحقػق مػؽ MPN-PCRتقشضػة  باستخداـ البكتضريامؾيؾسضتؾجضشس بأا باإلضافة لمعد الكسم لأذه  تؾاجد المضدتضريامدى 

تػػراوح الحسػػل السضكروبػػم لممضدػػتريا يؾمػػا .  24البقػػاء خػػالؿ فتػػرة التبريػػد والت سضػػد لسػػدة  كمػػىقػػدرة المضدػػتضريا مؾيؾسػػضتؾجضشس 

 جراـ كػػدد محتسػػل/ 02كمػػى %(24كػػدد محتسػػل/جراـ واحتػػؾت يدػػبة كبضػػرة مػػؽ العضشػػات ) 22 – 0.2مؾيؾسػػضتؾجضشس بػػضؽ 

 كدد محتسل/جراـ. زادت أكداد المضدتضريا مؾيؾسضتؾجضشس أثشاء فترة التبريػد مػؽ 24%( مؽ العضشات كمى  24بضشسا احتؾت )

لؾغػػاريتؼ خمضػػة بكتضريػػة/جراـ( بعػػد مػػرور خسدػػة أيػػاـ  4.440±2.42إلػػى )لؾغػػاريتؼ خمضػػة بكتضريػػة/جراـ(  2.04±4.444)

المضدػػػػػػتضريا مؾيؾسػػػػػػضتؾجضشس لت سػػػػػػد  ايخفزػػػػػػك أكػػػػػداد ا وكشػػػػػػد درجػػػػػة مسػػػػػتسرت دوف تغضضػػػػػػر حتػػػػػى يأايػػػػػػة الضػػػػػػـؾ العذػػػػػريؽو 

التخػػزيؽ لسػػدة ثالثػػة أيػػاـ ثػػؼ زادت اوكػػداد بظريقػػة ممحؾعػػة مػػؽ الضػػـؾ  جراـ بعػػدلؾغػػاريتؼ خمضػػة بكتضريػػة/ 4.400±2..2إلػػى

تؾاجػػػػد  أعأػػػرت الشتػػػا   كػػػدـ لؾغػػػػاريتؼ خمضػػػة بكتضريػػػة/جراـ(. 4.440±2.22الخػػػامس وحتػػػى يأايػػػة الت ربػػػة لترػػػل إلػػػى )

 MPN-PCRكسػػا خمرػك الشتػػا   إلػػى أف تقشضػػة  دقػػا ق. 2المضدػتضريا مؾيؾسػػضتؾجضشس فػػى كضشػات برجػػر المحػػؼ السقمضػػة لسػدة 

 .فم مشت ات المحـؾ لسعرفة مدى تؾاجد وكسضة المضدتضريا مؾيؾسضتؾجضشسطريقة دقضقة وفعالة  تعتبر
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 لسالهة الغذاءالزابع الوؤتوز الدولي 

 جبهعة هديٌة السبدات 

  4/11/2017 

 الحالة الرحية لذبائح الدسان السدهقة
 ديسا ء أحسد اليجرسىردا  دمح البيهرى ،  ،حسد الديد ثروت، أ الدندارهنى حافظعبدالدالم 

 كمضة الظب البضظري ػػ جامعة الزقازيق -  اوغذية مراقبة قدؼ
 

وفحرػأؼ  والدساف الس سػدمؽ الدساف الظازج  كضش  مؽ كل 24كضش  بؾاق   044ا تسمك هذه الدراسة كمى فحص 
±  2,20أعأػرت الشتػا   أف متؾسػط الػرقؼ الأضػدروجضشى فػى كضشػات الدػساف الظػازج هػى  مضكروبضؾلؾجضػا. وكسضا ضػا و عاهريػا
±  2,40فى حػضؽ كػاف متؾسػط الػرقؼ الأضػدروجضشى فػى كضشػات الدػساف الس سػده هػى  2و حد اقرى  2,4بحد اديى  4,40
ضتػػػروجضؽ الكمػػػى الستظػػػاير فػػػى كضشػػػات كمػػػى التػػػؾالى. وجػػػد أف متؾسػػػط قضسػػػ  الش 2,2و حػػػد اقرػػػى  2,40بحػػػد اديػػػى  4,42

جػػػؼ كمػػى التػػؾالى. فػػػى حػػضؽ كػػػاف  044/ممػػػى جػػؼ  00و حػػد اقرػػى  2,4بحػػد اديػػػى  4,0± 2,02الدػػساف الظازجػػ  هػػػى 
 22,2و حد اقرػى  2,.بحد اديى  2,22± 04,4متؾسط قضس  الشضتروجضؽ الكمى الستظاير فى كضشات الدساف الس سدة هى

 4,40± 4,02كػاف متؾسػط قضسػ  حسػض ثضؾباربتضؾريػػ فػى كضشػات الدػساف الظازجػ  هػى  جؼ كمى التؾالى. 044/ممى جؼ 
ك ػؼ وكػاف متؾسػط قضسػ  حسػض ثضؾباربتضؾريػػ فػى كضشػات الدػساف الس سػدة /ممى جػؼ  2.,4و حد اقرى  4,00بحد اديى 

عػػدد الكمػػى أوضػػحك الشتػػا   أف ال ك ػػؼ كمػػى التػػؾالى./ممػػى جػػؼ  4,02و حػػد اقرػػى  .4,0بحػػد اديػػى  .4,4± 4,24هػػى
 4,20الػى لػؾ 0,20و لػؾ  4,20الى لػؾ  2,22لمسضكربات الأؾا ض  فى كضشات الدساف الظازج  و الس سده تتراوح ما بضؽ لؾ 

 20,.كاف العدد الكمى لمسضكربات السعؾية يتػراوح مػا بػضؽ لػؾ كمى التؾالى. .4,2± 2,00و لؾ   4,40± 2,22لؾ  بستؾسط
فػػى كضشػػات الدػػساف الظازجػػ  و   .4,2± 2.,.و لػػؾ 4,0± 0,24 بستؾسػػط لػػؾ 2,00الػػى لػػؾ 2,20و لػػؾ  2,44الػػى لػػؾ 

± 0,02كاف متؾسط العدد الكمى لمسضكروب السكؾر العشقؾدى الذهبى فى كضشات الدػساف الظازجػ  لػؾ التؾالم. الس سده كمى 
ؾدى الػػذهبى فػػى . فػػى حػػضؽ كػػاف متؾسػػط العػػدد الكمػػى لمسضكػػروب السكػػؾر العشقػػ2,2و حػػد أقرػػى لػػؾ  .,0بحػػد اديػػى 4,22

اوضػحك الدراسػ  أف متؾسػط العػدد الكمػى  .2,04و حػد أقرػى لػؾ  .,2بحد أديى  .,4±2,42كضشات الدساف الس سدة لؾ 
و  2,20و حد اقرػى لػؾ 2,22بحد اديى لؾ  4,42± 2,22لمسضكربات السحبة لمبروده فى كضشات الدساف الظازج  كاف لؾ 

و حػد  .,.بحػد أديػى لػؾ  .4,0± 2,20لمبروده فى كضشات الدساف الس سدة لػؾ كاف متؾسط العدد الكمى لمسضكربات السحبة 
 .4,4±  0.,2دلك الشتا   أف متؾسط العدد الكمى لمخسا ر لعضشات الدساف الظازج  و الس سػده كايػك لػؾ . 2,2أقرى لؾ 

 كمى التؾالى. 0.,4±  0,02و لؾ  4,20±  2,0بضشسا كاف متؾسط العدد الكمى لمفظريات لؾ  4,42±  .2,4و لؾ 
بتركضػز  وحسػض الالكتضػػ وحسػض الدػتريػخمرك الشتا   إلى أف معال ػ  لحػـؾ الدػساف برسػتخداـ كػل مػؽ حسػض الخمضػػ 

السعؾيػػة  والعػػدد الكمػػى لمسضكروبػػات% لسػػدة يرػػا سػػاكة أدى إلػػى تقمضػػل يدػػب  كػػل مػػؽ العػػدد الكمػػى لمسضكروبػػات الأؾا ضػػة 0
 والفظريػات مسػػالمبػروده وكػػذلػ العػدد الكمػى لمخسػػا ر  والسضكروبػات السحبػػةى الػذهبى لمسضكػػروب السكػؾر العشقػػؾد والعػدد الكمػى

 .وفترة الحفعيزيد مؽ جؾده السشت  
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  16S rRNAتسييز البكتيريا إيجابية الجرام السعزولة رن الحميب البقري الخام عمى أساس التدمدل الجيشي
 2فيالزكيز  باروس و جهرجي *1عزت الشقيب  دمح

 الرقابة الغذا ضة  كمضة الظب البضظرى  جامعة الزقازيق  مررقدؼ  0
قدؼ الكضسضاء التحمضمضة والتغذية وكمـؾ األغذية  كمضة العمـؾ البضظرية / كمضة التكشؾلؾجضا الحضؾية  جامعة  2

 سايتضاغؾ دي كؾمبؾستضال  إسبايضا
 

إقمضؼ غالضدضا بدولة أسبايضا وتؼ يقل -تؼ ت سض  ما ة كضشة لبؽ خاـ مؽ مزارع األبقار بسحافغتى لؾجؾ ووكرويضا

هذه العضشات الى السعسل مبا رة م  اتخاذ كافة اوجراءات الرحضة الستبعة لشقل هذه العضشات. هذا وقد تؼ بش اح بمغك 

السعزولة مؽ كضشات المبؽ مؾجبة ال راـ ت مختمفة األيؾاع البكتضرية % كزؿ والتعارؼ كمى ما ة وستة سالو044يدبت  

. تسك مشاقذة الحالة 16S rRNAاستأدؼ تدمدل جضؽ  الذيالبقرى الخاـ السختبرة بشاءا كمى تفاكل البمسرة الستدمدل 

التذخضرضة لتدمدل جضؽ الرحضة لمبؽ قضد الراسة ومشاقذة أهسضة السعزووت مؽ كافة الشؾاحى. واخضرا تؼ مشاقذة القؾة 

16S rRNA  بخرؾص كترات البكتريا السؾجبة ال راـ وقد أثبتك الشتا   قدرة تذخضرضة فا قة فى التعرؼ كمى وترشضا

 السعزووت.
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  لذي يريب االيذيريذيا كهالي السقاورة لمسزادات الحيهيةا   T4-like lytic bacteriophageعزل وترشيف
 الدعيد أبهزيدالدالي، عبدالدالم الدندارهني حافظ و كريسة  دمح عيدي عال ء الدنن  دمح رردد ،

 جامعة الزقازيق -كمضة الظب البضظري – قدؼ مراقبة األغذية
 

مؽ أماكؽ بض  صدور الدجاج, اوفخاذ, األكباد , والقؾايص كضشة مؽ كل مؽ  22كضشة كذؾا ضة بؾاق   044تؼ فحص  
 والدواجؽ ذات مدتؾيات صحضة مختمفة بسحافغة الذرقضة لفحرأا مضكروبضؾلؾجضا  لسعرفة العدد الكمى لمسضكروبات الأؾا ضة 

 .   اويذضريذضا كؾوي العدد الكمى لمسضكروبات السعؾية والعدد الكمم لمسضكروبات القؾلؾيضة باألضافة الم كزؿ وترشضا
   8.02±0.03 ,  6.04±0.02 , 5.59±0.06متؾسط العدد الكمى لمسضكروبات الأؾا ضةأوضحك الشتا   أف 

متؾسط  اوفخاذ, األكباد , والقؾايص كمم التؾالم. بضشسا كاف الدجاج صدور  /جراـ( لعضشات04)لؾغاريتؼ    0.08±8.17
.وجد لمعضشات قضد الدراسة   4.60±0.06  4.46±0.05 ,  3.88±0.06 ,3.75±0.07العدد الكمى لمسضكروبات السعؾية

 2.78±0.07 ,  2.50±0.05 ,  2.17±0.08العدد الكمم لمسضكروبات القؾلؾيضة فم العضشات السفحؾصة كاف متؾسط أف
  كمى الترتضب.  0.08±3.08

,  O91: H21تؼ ترشضا كترات اإليذريذضا كؾوى السسرضة التى تؼ كزلأا مؽ ذبا ح الدواجؽ السختمفة كا:تى  
O125: H21 , O78, O142, O26: H11 , O126: H2, O128: H2و . O114: H4تبار حداسضة لمعترات خكسا تؼ إجراء إ

لذا تؼ كزؿ وترشضا الفاج  السدتخدمة. مقاومة ل سض  السزادات الحضؾية O91: H21 السعزولة ووجد أف العترة
السخرص إلصابة اويذضريذضا كؾوي.كسا تؼ تؾصضا الفاج السعزوؿ بالتعرؼ كمى الذكل الغاهري لمروا ق   وقد أكظم 

درجة م ؾية   وتؼ فحص هذا الفاج تحك الس أر  37ساكة مؽ فترة التحزضؽ كشد درجة حرارة  24هذا الفاج روا ق بعد 
مشقبض.كسا ضسؽ كا مة السايؾفايريداي ذو رأس متعدد اووج  ويحتؾي كمى ذيل  ØHA1اج اولكترويم   وقد صشا الف
 (.0وأقل مؽ  00)اكمم مؽ درجة م ؾية( واألس الأضدروجضشم 24مؽ درجة الحرارة )أكمم مؽ  أعأر الفاج حداسضة لكل
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 السعزولة رن الحميب الخامتقييم التأثير السثبط لالكتهباسمس رارشهسهس عمى السكهرات العشقهدية الذىبية 

 رديحو عبدهللا أنهب و أسسا ء صالح  دمح

 ررر –جارعة الزقازيق  –كمية الظب البيظر   –قدم رراقبة األغذية 

 

تعتبر السكؾرات العشقؾدية مؽ أهؼ السضكروبات التى تشتقل كؽ طريق الغذاء وخاصة األلباف الخاـ وتتدبب فى مذاكل 

 الخاـ.جدضس  سؾاء فى اإليداف أو الحضؾاف. لذا فقد أجريك هذه الدراس  لسعرفة مدى تؾاجد هذا السضكروب فى المبؽ  صحضة

كضش  مؽ المبؽ الخاـ مؽ مزارع األلباف ومؽ محالت بض  األلباف الستؾاجدة فم محافغة الذرقضة. تؼ كزؿ  24تؼ ت سض  

٪(. وبمغ متؾسط كددها فم كضشات مزارع األلباف وفى 044سدروسة )السكؾرات العشقؾدية مؽ جسض  كضشات الحمضب ال

كمى التؾالم. تؼ كزؿ السكؾرات العشقؾدية الذهبضة مؽ  204 × 4.20و 204×  4.40 حؾالم محالت بض  األلبافكضشات 

تؼ  .كمى التؾالم بض  األلباف وكضشات محالت٪( مؽ كضشات مزارع األلباف 42.44كضش  ) 00 مؽ٪( و 22.44كضش  ) .0

الحمضب الخاـ يحتؾي كمى  أعأرت الشتا   أفكمى السكؾرات العشقؾدية الذهبضة.  لالكتؾباسمس رامشؾسؾستقضضؼ التدثضر السوبط 

لالكتؾباسمس هشاؾ أيزا تدثضر موبط كسا وجد  بضة ويذكل خظرا كمى السدتأمكضؽأكداد كالضة مؽ السكؾرات العشقؾدية الذه

 .السكؾرات العشقؾدية الذهبضةكمى  رامشؾسؾس
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 لسالهة الغذاءالزابع الوؤتوز الدولي 

 جبهعة هديٌة السبدات 

  4/11/2017 

 السعزولة رن األسساك السدهقة واإلندان الزوائف الزنجارية إستخدام فاج السيهفيريد  لسكافحة
 2،   دمح عبدهللا  دمح حدين 1عبدهللا  دمح أرين ررواد

 قدؼ األمراض السذتركة  كمضة الظب البضظرى جامعة الزقازيق  مرر.0
 المحـؾ ومشت اتأا  كمضة الظب البضظرى جامعة الزقازيق  مرر.قدؼ مراقبة األغذية كمى 2

 

كدوى داخل السدتذفضات  والتأابات بال مد  وأيزا حدوثفى فداد األسساؾ   الزوا ا الزي اريةيتدبب مضكروب     
 الزوا ا الزي اريةالفاج السحمل كمى كدوى  والتدسؼ الغذا م فم اإليداف. تأدؼ هذه الدراسة إلى تؾصضا وتحديد تدثضر

كضشة مؽ أسساؾ السضاة  024السقاومة لمسزادات الحضؾية العديدة والتى تؼ كزلأا مؽ األسساؾ واإليداف. تؼ فحص كدد 
 كضشة 24وكددمدحة جمدية مؽ با عى األسساؾ  04كضشة لكل مؽ البمظى الشضمى والقرمؾط األفريقى(  وكدد  42العذبة )

إلسأاؿ كمى أجارالدضؾدومؾياس السحتؾى كمى سضتريسضد وحسض الشالضديكدضػ. أعأرت مؽ براز األطفاؿ السرابضؽ با
 0٪ )02( فى البمظى الشضمى  42إي ابضة مؽ  00٪ )00,4ترل إلى الزوا ا الزي ارية الدراسة أف معدؿ اإلصابة ب

فاؿ. تؼ إجراء إختبار فى األط (24مؽ 0٪ )2,4( فى الباكة لألسساؾ و 04مؽ  2٪ )2( فى القرمؾط األفريقى  42مؽ
 القرص. لتدعة مزادات حضؾية بظريقة إيتذار الزوا ا الزي اريةكزلة مؽ  22حداسضة لعدد 

الفاج مؽ مضاة الررؼ  الحضؾية  وتؼ كزؿأتزح أف هشاؾ ثسايى كزوت تترا بديأا مقاومة لمعديد مؽ السزادات 
الزوا ا الرحى بظريقة البقعة ثؼ تؼ زيادت  بتقشضة الترسبات الؾاحدة. تؼ اختضار قابمضة الفاج لعدد مؽ ثسايى كزوت 

الزوا ا وأيت  تحمل لدتة كترات مؽ   كا مة السضؾفضريد يتب  (ØPSFوبكضتريا أخرى. وكاف الفاج السعزوؿ ) الزي ارية
كضمؾ مؽ أزواج  42حؾالى  ) ØPSFلمفاج )لعديد مؽ السزادات الحضؾية. تراوح الح ؼ ال ضشؾمى السقاومة  الزي ارية

( اي  يسش  يسؾكترتضؽ مؽ ØPSF. أعأرت السعال ة بالفاج )HindIIIو  EcoR1القؾاكد بؾاسظة الأزؼ بريزيسات القص 
بقضسة واحد.أثبتك هذه الدراسة  (MOI)لمعدوى  ساكة وبتعددية 02السعزولة مؽ األسساؾ واألطفاؿ بعد  الزوا ا الزي ارية

  .الزوا ا الزي اريةب وكدوى اإليدافأف فاج السضؾفضريدى ل  قدرة كالضة لسكافحة تمؾث األسساؾ 



 
                              

 
 
 
 
 

                                      
 

52 
 

 لسالهة الغذاءالزابع الوؤتوز الدولي 

 جبهعة هديٌة السبدات 

  4/11/2017 

 عزل واستخدام البكتريهفاج كهسيمة ركافحة حيهية لمعترات السختمفة رن االيذريذيا كهال 
 سارى احسد ذكى, ا.د/ عسرو  دمح  دمح عبد العال, أ.د/ريد  عبد الجهاد عبد القادر, ا.د/ رحسهد

 د/ احسد عبد الرحسن عدكهرة , ط.ب/ رى فرج سعد , د/ رريم حدن البشا ,د/ اريرة سسير عظية
 جامعة الزقازيق  -كمضة الظب البضظرى  –قدؼ الرحة العامة البضظرية                     

 
أجريك هذه الدراسة لعزؿ كترات اويذريذضا كؾوى مؽ مرادر مختمفة تذسل محظات معال ة مضاة الررؼ 
الرحى و محظات معال ة مضاة الذرب ومضاه الررؼ مؽ الس ازر وروث اوبقار وال امؾس وفر ة مزارع الدواجؽ. تؼ 

ؽ ,ديرب ي ؼ ,القشايات ( .حضث تؼ فحص كدد فم محافغتى الدقأمضة والذرقضة )الدشبالوي أماكؽ .ت سض  العضشات مؽ 
كايك  % .20.2كضشة بسعدؿ  040كؾوى مؽ كضش  خالؿ مدة الدراسة مؽ السرادر السختمفة و تؼ كزؿ اويذريذضا  020

أكمى يدبة لعزؿ السضكروب فم العضشات مؽ محظات معال ة مضاه الررؼ الرحى  واقل يدب  فم العضشات الس سعة مؽ 
برجراء الفحص الدضرولؾجى لمعزوت تبضؽ وجؾد كمى التؾالم .   %22% و  20مضاه الذرب بسعدؿ  محظات معال ة

. تؼ أيزا   O1,O6,O8,O15,O18,O26,O78,O111,O125,O126,O144, O146.O157, O167العترات 
الحرارة تؼ دراسة تاثضر  الدراسة.محل  الررؼ الرحىمؽ مضاه  Ø HM1 and Ø HM2بكتريؾفاج وهسا  2كزؿ كدد 

وتبضؽ اي  يسكؽ استخداـ   البكتريؾفاج السعزوؿ كمى يذاطواوس الأضدروجضشى والسذيبات العزؾية مول الكمؾروفؾـر 
ل  تاثضر كمى   Ø HM1البكتريؾفاج  فم السكافحة الحضؾية لبعض العترات التم تؼ كزلأا مؽ السرادر السختمفة حضث اف 

 O6.ل  تاثضر كمى كاف  Ø HM2 بضشسا O111  وO157  كترات 
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 يرقات األنيداكيد في أسساك البيداريا السالحة والدردننبواإلصابة األىسية الرحية 
 أريرة عبدالشبى الديد3 دمح أحسد سسير و 2عبدهللا  دمح ارين ررواد، 2 دمح عبدهللا حدين، 1عتبانى، العادل إبراىيم 1

 قدؼ مراقبة األغذية كمى المحـؾ ومشت اتأا  كمضة الظب البضظرى  جامعة الزقازيق  مرر. 0
 قدؼ األمراض السذتركة  كمضة الظب البضظرى  جامعة الزقازيق  مرر.2

 مديرية الظب البضظري  القاهرة  مرر. .
 

األيضداكضس ترضب أف يرقات  األغذية حضثيعتبر األصابة بسرض األيضداكضس هؾ كدوى تشتقل كؽ طريق 

ت سض  األسساؾ السالحة وتحدث إضظرابات معؾية األكراب السعدية السعؾية وصدمة مؽ الحداسضة فى اإليداف. ولقد تؼ 

مؽ أسؾاؽ األسساؾ فم ديرب  24والدرديؽ وكدده 044أسساؾ البضداريا السالحة وكددها  السالحة وتذسلالسضاة  أسساؾ

ك م أريا باستخداـ  تقشضة ضغط العزالت وطريقة الأزؼ اوصظشاكم. وكايك ثؼ فحر مرر ي ؼ  بسحافغة الذرقضة

(. 044إي ابضة مؽ أصل  20   ٪20 يدبة اإلصابة بالظؾر الوالث مؽ الضرقات أيضداكضد فى أسساؾ البضداريا السالحة هى  

العزالت  ٪ و صفر٪ فم 2٪  04٪  04 بالشدب الس ؾية( L3وقد أصضبك أسساؾ البداريا بالضرقات األيضداكضد )

أسساؾ الدرديؽ بضرقات  فىوالخضا ضؼ  كمى التؾالم. كاف معدؿ اإلصابة الكمم  معا   واألحذاء والعزالت األحذاء

فم الدراسة  أعأرت أسساؾ الدرديؽ جسض  العدوى بضرقات األيضداكضد (. 24ضة مؽ أصل إي اب .٪ )2هؾ  (L3األيضداكضد )

(L3)  لذلػ  تذكل أسساؾ البداريا خالضة مؽ أي كدوى.  والخضا ضؼ كايك٪  ولكؽ العزالت 2فم األحذاء فقط بشدبة

السالحة وكذلػ أسساؾ الدرديؽ خظرا كمى الرحة العامة ويسكؽ أف تدبب فى إصابة اإليداف بسرض األيضداكضس كشدما 

الرحى ألسساؾ البداريا  والظأم الت أضز ةضرور ؤكد كمى الدراسة ت جضدة. هذهيتؼ تشاولأا وهى مظأضة بظريقة غضر 

 داف باأليضداكضد.والدرديؽ لسش  اصابة اإلي
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الذهبية الوقبوهة للويثيسيليي في هٌتجبت  والوكىرات العٌقىديةالوكىرات العٌقىدية الذهبية تىاجد 

 اللحىم في هديٌة بىرسعيد ببئعًاللحىم الٌيئة و

 3كزيوة سعد هصطفً حسيي 2هٌبء دمحم فبضل 1سعبد احود سليوبى اسوبعيل

  .السويس قناة جامعة -البيطرى الطب كلية -الرقابة الصحية على االغذية قسم. 0

 .السويس قناة جامعة -البيطرى الطب كلية -المشتركة واألمراض الحيوان صحة قسم. 1

 .بميناء بورسعيد والواردات على الصادرات للراقبة العامة الهيئة -األغذية صحة معمل. 2

 

اىشٖٞشح. ٗقذ ر٘سغذ فٜ رفشٜ رغٌَ األغزٝخ اىَْق٘ىخ ثبىغزاء فٜ اىَن٘ساد اىؼْق٘دٝخ اىزٕجٞخ ٕٚ أؽذ اىََشظبد اىجششٝخ 

عَٞغ أّؾبء اىؼبىٌ. ٗفٜ اى٘قذ ّفغٔ، فئُ ظٖ٘س اىَن٘ساد اىؼْق٘دٝخ اىزٕجٞخ اىَقبٍٗخ ىيَٞضٞغٞيِٞ )ٍشعب( اىزٜ رقبًٗ 

ٍْٗزغبرٖب قذ أصبس إزَبً اىَعبداد اىؾٞ٘ٝخ )ثٞزب المزبً( ٗاىزٜ رٌ ػضىٖب ٍؤخشا ٍِ ٍؼظٌ اىؾٞ٘اّبد اىَْزغخ ىألغزٝخ 

ثغجت ّذسح اىَؼيٍ٘بد ؽ٘ه ٗع٘د ٍشعب فٜ ٍْزغبد اىيؾً٘ اىْٞئخ فٜ ٍذْٝخ  .اىصؾخ اىؼبٍخ ثٖزٓ اىنبئْبد اىؾٞخ اىذقٞقخ

 .ث٘سعؼٞذ فقذ أعشٝذ ٕزٓ اىذساعخ ىزقٌٞٞ دٗس ٍْزغبد اىيؾً٘ اىخبً ٗمزىل ثبئؼٚ اىيؾً٘ مَصذس ىيزي٘س ثَٞنشٗة اىَشعب

ٍِ مو ٍِ اىْقبّق ٗاىجشغش ٗاىيؾً٘ اىَفشًٗ ثبإلظبفخ إىٚ  39؛ اىْٞئخػْٞخ ٍِ ٍْزغبد اىيؾً٘  19غَ٘ػٔ رٌ رغَٞغ ٍب ٍ

صسػٖب ػيٚ ثٞشد ثبسمش أعبس ٗ مشٍٗبغبس  ٗرٌٍغؾخ اٝذٙ ٍِ ثبئؼٚ اىيؾً٘ ػش٘ائٞب ٍِ ٍخزيف ٍْبفز اىيؾً٘  9,رغَٞغ 

اىجٞ٘مَٞٞبئٜ، ٗاىقبثيٞخ ىيَعبداد اىؾٞ٘ٝخ، ٗرفبػو اىجيَشح اىَزغيغو  ثبىزصْٞفثٖب  اىَشزجٔ اىؼضالدرٌ ر٘صٞف  ٍٗشعب. 

 ىينشف ػِ اىغْٞبد اىخبصخ ثبىَن٘ساد اىؼْق٘دٝخ اىزٕجٞخ ٗاىَن٘ساد اىؼْق٘دٝخ اىزٕجٞخ ٍشعب.

٪( ٍِ 36٪ ٗ 09٪( ٍِ اىغغق ، )36٪ ٗ 19أظٖش فؾص اىؼضالد ػيٚ ثبٝشد ثبسمش أعبس ٗ مشٍٗبغبس ٍشعب أُ )

٪ ( ٍِ ػْٞبد ٍغؾخ اىٞذ اىجششٝخ مبّذ ٍي٘صخ ٍِ قجو 9,٪ ٗ 699٪( ٍِ اىيؾٌ اىَفشًٗ ٗ )9,٪ ٗ 36) اىجشغش ،

ٍغزؼَشح ىنو  69اىَؼجش ػْٔ )ى٘غبسٝزٌ  اىجنزشٝبػذد اىَن٘ساد اىؼْق٘دٝخ اىزٕجٞخ إٝغبثٞخ ٍٗشعب، ػيٚ اىز٘اىٜ. أٍب ٍز٘عػ 

ٗ  0.9180( ٗ )9.13ٗ  6.63زٕجٞخ ٍٗغزؼَشاد ٍشعب فنبّذ )ٍِ اىَغزؼَشاد اىَ٘عجخ ىيَن٘ساد اىؼْق٘دٝخ اى عشاً(

( فٜ ٍْزغبد اىيؾً٘ اىْٞئخ اىَفؾ٘صخ )اىغغق، ثشغش ٗاىيؾٌ اىَفشًٗ(، ػيٚ اىز٘اىٜ. أٍب 3,.6ٗ  0.9180( ٗ )9.83

اىزٕجٞخ اىَقبٍٗخ  ػذد اىَغزؼَشاد اىَن٘ساد اىؼْق٘دٝخ اىزٕجٞخ ٗاىَن٘ساد اىؼْق٘دٝخثبىْغجخ ىَغؾبد اىٞذ ، فقذ ثيغ ٍز٘عػ 

 .ػيٚ اىز٘اىٜ 10,.9ٗ  6.33 عْزَٞزش ٍشثغ(ٍغزؼَشح ىنو  69ىيَن٘ساد اىؼْق٘دٝخ )ى٘غبسٝزٌ 

( ٍِ اىْقبّق اىخبً ٗاىجشغش 1/39٪ )09( ٗ 6/39٪ )36( ٗ 0/39٪ )66ٗصَخ ّقطخ أخشٙ عذٝشح ثبىَالؽظخ ٕٜ أُ 

ٗفقب ىَؼبٝٞش اىَْظَخ  (ٍغزؼَشح ىنو عشا699ًقبّّ٘ٞب)اقو ٍِ ٗػْٞبد اىيؾٌ اىَفشًٗ قذ رغبٗصد اىؾذٗد اىَغَ٘ػ ثٖب 

( ٍِ اىؼْٞبد اىزٜ رٌ فؾصٖب رغبٗص 9,/8٪ )39اىَصشٝخ ىيز٘ؽٞذ اىقٞبعٜ ٗاىغ٘دح. ٗفَٞب ٝزؼيق ثبىؼْٞبد اىجششٝخ، فئُ 

اىجيَشح  رفبػوٍغزؼَشح ىنو عْزَٞزش ٍشثغ( ٗػالٗح ػيٚ رىل، أظٖشد ّزبئظ  699أقو ٍِ اىؾذ اىَغَ٘ػ ثٔ قبّّ٘ٞب )

  006ٗ   069اىقٞبعٞخ  اىجبّذ أظٖشدقذ  اىَزغيغو أُ عَٞغ اىؼضالد اىزٜ رٌ رصْٞفٖب ػيٚ أّٖب ٍشعب ػيٚ مشٍٗبغبس

 مشفذ ّزبئظ اخزجبس اىؾغبعٞخ ىيَعبداد اىؾٞ٘ٝخ أُ عَٞغ ػضالد ٍشعب .اىَؾذدح ىيغِٞ ٍٞنب ٗاىغِٞ ّ٘ك، ػيٚ اىز٘اىٜ

(N = 52)  ِٞ(، 01.3ٗاألٗمغبعٞيِٞ. ٍِ ّبؽٞخ أخشٙ، رٌ رغغٞو ؽغبعٞخ ػبىٞخ ظذ ىْٞضٗىٞذ )مبّذ ٍقبٍٗخ ىيجْغي٪

٪(. ٗمبّذ أقو ٍؼذالد ؽغبعٞخ ىؼقبقٞش ٍشعب مَب ٝيٜ: رشاٛ ٍٞض٘ثشٌٝ 81.6٪( ٗعٞجشٗفي٘مغبعِٞ )03.0فبّنٍ٘بٝغِٞ )

٪( ٗاألٍٞنبعِٞ 36بٝغِٞ )٪(، اىغْزب60.3ٍ٪(، اىنيْٞذاٍبٝغِٞ )60.6٪(، االسٝضشٍٗٞغِٞ )60.6ع٘ىفبٍٞضبصٗه ) -

ٗفقب ىَْػ اىؾغبعٞخ ىيَعبداد اىؾٞ٘ٝخ. ٗرشاٗػ ٍؤشش ٍقبٍٗخ  بٕشٝخأَّبغ ظ 0٪(. رٌ رْظٌٞ ػضالد ٍشعب فٜ 0.,,)

 (.9.0إىٚ  9.3اىَعبداد اىؾٞ٘ٝخ اىَزؼذدح )ٍبس( ىٖزٓ األَّبغ ثِٞ )

ثبه ٍشعب. ٗىٖزا  مبّذ ٍي٘صخٚ اىيؾً٘ ػْٞبد االعزْزبط: ٍْزغبد اىيؾً٘ اىْٞئخ اىزٜ رٌ فؾصٖب ٍٗغؾبد األٝذٙ ىجبئؼ

اىغجت، ْٝجغٜ ىيغيطبد اىَؼْٞخ أُ رؼزَذ رفزٞشب ٍْزظَب، ٗإػبدح رقٌٞٞ ىزصْٞغ ٍْزغبد اىيؾً٘، ٗرذسٝت اىؼبٍيِٞ فٜ ٍغبه 

 األغزٝخ ػيٚ رؾغِٞ أٗظبػٌٖ اىصؾٞخ ٗرقيٞو ٍغز٘ٝبد اىزي٘س ثٖزٓ اىَٞنشٗثبد.


