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 الفيروسية للغذاء:امللوثات 

 لدرجة تسمح بمرورها من خالل  : الفيروسات
ً
هي عبارة عن أجسام دقيقة جدا

فالفيروسات التي  ،، مما جعل ُيطلق عليها اسم الرشحيات أو الرواشحاملرشحات

، وكذلك هناك بالحشراتوتكون منقولة  إلاسهالتنتقل إلى الغذاء قد تسبب 

وشلل  والجدري  والحصبة إلانفلونزاوفيروسات  ليةالتهاب الكفيروسات تسبب 

التي  ،لألمراض النباتية، وكثير من الفيروسات املسببة والحمى الصفراء ألاطفال

 .تنتقل بدورها لإلنسان بعد تناوله لها

، ومن مظاهر الشبه  البكتريا الفطرياتتشبه             
ً
بر حجمها عنها نسبيا

ُ
مع ك

مع أغلب أنواع البكتيريا عدم القدرة على التغذية الذاتية، لذلك تنمو فوق 

 من فطريات 05املواد العضوية، وهناك نحو )
ً
منتشرة في  العفن( ألف نوعا

والتربة، وتتفاوت أضرارها بين إتالف املحاصيل بأمراض النبات  واملاء الهواء

الفطرية وتعفن املواد الغذائية املخزونة. وتصل بعض أنواعها إلى حد إنتاج 

، أو املشوهة  005التي يبلغ عددها نحو  املسرطنةأصناف من السموم 
ً
نوعا

أو التهاب الجهاز التنفس ي، أو التهاب  املتلفة للكبدأو املثبطة للمناعة أو  لألجنة

الكلى أو الجهاز العصبي، ومن أشهر الفطريات ذات الطبيعة السمية وامللوثة 

 ما يلوث (Aflatoxineds)للغذاء أفالتوكسين 
ً
الحبوب والدرنات ، والذي غالبا

 في 
ً
 .أفريقياووسط  جنوب شرق آسياوالبذور الزيتية وبعض الفواكه خاصة

 مع معدل انتشار 
ً
واتضح أن معدل تناوله في الطعام بالنازاجرام يتناسب طرديا

وتصنف معظم الفطريات  .الحيوانأو  لإلنسان، سواء بالنسبة سرطان الكبد

، ويستطيع الفطر الواحد في ظل ظروف معينة أن يتكاثر بتكاثرها الالجنس ي

 ل 
ً
نتقال بأعداد فلكية. مما جعل من قضية الفطريات مشكلة عاملية، نظرا

الحبوب املعرضة للتلوث بها من مكان إلانتاج إلى مكان الاستهالك بسبب طول 

فترة النقل وتهيئة الظروف املسببة لتكاثرها وإفراز سمومها، مما جعل الدول 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%84%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%84%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%84%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81_%D9%83%D8%A8%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81_%D9%83%D8%A8%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%AB%D8%B1_%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A
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، ل تسمح 
ً
تبادر إلى وضع حدود ملا يسمح به منها. وفي حالة ألافالتوكسين مثال

الوليات املتحدة جزء في البليون، وتنخفض في  05بأكثر من  الدول ألاوروبية

  .جزء في البليون  05إلى  ألامريكية

يشمل عالم الطفيليات مختلف ضروب عالم الكائنات املعدية الفريدة التي       

 من أن الطفيل عبارة عن 
ً
تعيش في مختلف أنسجة إلانسان وأوعيته، انطالقا

كائن حي ينش ئ رابطة فسيولوجية مع أنسجة كائن حي آخر، أما على سطحه أو 

والتكاثر. مما داخله، وذلك من حصوله على الغذاء وضمان فرصة العيش 

 في دوائر الفقر 
ً
يجعل الطفيليات من أهم املشكالت الصحية املتميزة، خاصة

املنتشرة، والتي يمكن إرجاعها إلى انخفاض مستوى صحة الغذاء 

 افتقاد إمدادات مياه الشرب النقية والجهل (Sanitation)وهو
ً
، خاصة

 .باملمارسات التي تحفظ الصحة

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9

