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، Ø3)فريوسات ملتهمات للبكترييا يف ىذه الدراسة مت عزل ثالث 
Ø2  وØ1 مياه الصرف الصحى الغري معاجلة ( من مياه البحر و من

يف دولة اإلمارات العربية ادلتحدة بغرض حتضري منتج حملي.  ىذا ادلنتج 
دم  الثالثة واليت سوف تستخالفريوسات ىو عبارة عن مزيج من ىذه 

كوسيلة مبتكرة وحديثة حبيث ميكن رشو أو خلطو مع اخلضروات 
واللحوم والدجاج من أجل زيادة جودة و سالمة األغذية واإلقالل من 

من مياه اخلليج العرىب  1مت عزل الفريوس رقم تلوثها وفسادىا.  
كوسيط    O157:H7 Escherichia coliمستخدمًا بكترييا 

من مياه الصرف  3و رقم  2لفريوسني رقم بكتريى للعزل بينما مت عزل ا
 Bacillus subtilisالصحي الغري معاجلة مستخدمًا بكترييا 

كوسائط بكتريية على    Salmonella enteritidisوبكترييا
لديهم القدرة على قتل  2و  1التواىل. أثبتت الدراسة أن الفريوسني رقم 

سالبة وموجبة اجلرام وأهنم متعددى التكافؤ الضارة العديد من البكترييا 
أحادي التكافؤ حيث أنو مل يستطع أن يقتل  3بينما كان الفريوس رقم 

 .Sإال بكترييا واحدة فقط أال وىي الوسيط البكتريى اخلاص بو وىو 
enteritidis . الثالثة ادلستخدمة ذات الفريوسات أثبتت الدراسة أن

بكترييا محض على البكترييا النافعة مثل  ختصصية عالية و مل تؤثر سلبياً 
 Lactobacillus Lactococcusمثل الالكتيك

Leuconostoc.   ىذا وأثبتت الدراسة أيضًا أن بيئة مستخلص
كانت ىي  peptone-yeast extract agar مخرية الببتون 

الكالسيوم إىل  الفريوسات وأن إضافة نًتات البيئة ادلثالية يف منو وإكثار
فريوسات ملتهمات البكترييا. ئة كان ىو أفضل وسيلة لزيادة اعداد الالبي

الفريوسات أدى استخدام كوكتيل )خليط او مزيج( من الثالث 
( إىل اإلقالل بشكل كبري Ø1 + Ø2 + Ø3)ملتهمات البكترييا 

عداد البكترييا يف أالكثافة السكانية يف  (P<0.05)واضح ومعنوى 
S. enteritidis و O157:H7 E. coli  و ذلك عند

 استخدامها يف اخلس والطماطم و صدور حلم الدجاج ادلربد الطازج 
_________________ 

 لجائزة راشد  53المسابقة  الـفي البحث الفائز  بالمركز األول في مجال التغذية [
 ]بن حميد للثقافة والعلوم

جامعة اإلمارات -كلية العلوم  –استاذ الميكروبيولوجيا البيئية المشارك قسم علوم الحياة  *
 .العربية المتحدة

مقارنة وحلم األبقار ادلفروم ادلربد الطازج كوسيلة جديدة حلفظ األطعمة 

  

* Dr. Khaled A. El-Tarabily 

Abstract 

wastewater in the UAE in order to manufacture a 

local product that can be used for the 

preservation of refrigerated foods inside the 

fridge and to increase the shelf life of foods. 

Bacteriophage 1 was isolated from the Arabian 

Gulf waters using Escherichia coli as a 

propagation host. Bacteriophages 2 and 3 were 

isolated from wastewater using Bacillus subtilis 

and Salmonella enteritidis as propagation hosts, 

respectively. Bacteriophage 1 and 2 were 

polyvalent as it killed many Gram positive and 

Gram negative bacteria, while bacteriophage 

number 3 was found to be monovalent, and only 

kill S. enteritidis.  This study proved that the 

three bacteriophages did not adversely affect 

beneficial bacteria (Lactobacillus, Lactococcus 

and Leuconostoc). This study showed that 

peptone-yeast extract agar medium was the ideal 

medium for the propagation of the three 

bacteriophages. The use of the three 

bacteriophages significantly reduced the 

population density of S. enteritidis and E. coli in 

lettuce, tomatoes, chilled fresh chicken breasts 

and chilled ground beef as a new way to save 

food compared to the treatments which included 

only the addition of bacteria without the addition. 
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بادلعامالت والىت اشتملت فقط على إضافة البكترييا دون إضافة 
الفريوسات ملتهمات البكترييا. برىنت الدراسة أيضاً انو ال توجد فروق 

 و S. enteritidisالكثافة السكانية لـ يف   (P>0.05)معنوية 
O157:H7 E. coli   يف اخلس و الطماطم وصدور حلم الدجاج

خليط من وحلم األبقار ادلفروم يف ادلعامالت اليت اشتملت على إضافة 
الفريوسات ملتهمات البكترييا مقارنة باستخدام ادلضاد احليوى الثالث 

الفريوسات اً قدرة خليط أوكسي تًتاسيكلني" مؤكدواسع اجملال "
  (P<0.05)ملتهمات البكترييا لوحده على اإلقالل وبشكل معنوي

وواضح من فساد و تلوث األغذية ادلربدة من حلوم ودجاج وخضروات. 
بني استخدام  (P>0.05)  أن عدم إعطاء فروق إحصائية معنوية

أوكسي الفريوسات ملتهمات البكترييا واستخدام ادلضاد احليوي "
للفريوسات ملتهمات البكترييا على اسيكلني" يوضح القدرة القوية تًت 

قتل البكترييا الضارة واليت تتسبب يف فساد األغذية وبشكل معنوي مما 
يؤكد جناح الفكرة. أن اجلديد يف ىذه الدراسة انو مت وألول مرة استخدام 

ربية "كوكتيل" من الفريوسات ادلعزولة حملياً من بيئة دولة اإلمارات الع
ادلتحدة والىت ذلا القدرة على قتل العديد من البكترييا سالبة وموجبة 

اجلرام يف آن واحد )فريوسات عديدة التكافؤ( من أجل تصنيع منتج 
بيولوجي ميكن إضافتو على اللحوم والدجاج واخلضروات من أجل زيادة 

فًتة الصالحية )مدة الصالحية( لالغذية ادلربدة داخل الثالجات 
قالل من تلوث وفساد ادلواد الغذائية دون احداث تغيري يف القيمة واإل

الغذائية أو الطعم أو الرائحة أو ملمس ادلواد الغذائية.  إن استخدام 
ىذه الطريقة ادلبتكرة اآلمنة صحياً مل يطبق من قبل حيث أن ادلنتجات 
الشبيهة و ادلتواجدة يف السوق األمريكي حتتوي فقط على فريوس واحد 

قط وليس خليطاً كما يف ىذه الدراسة احلالية و تستخدم فقط لنوع ف
واحد من االطعمة فقط على خالف ادلنتج احملضر يف ىذه الدراسة و 

 الذى ميكن استخدامو على العديد من االطعمة الغذائية.
 سالمة األغذية، جودة األغذية، فساد األغذيةالكلمات الداللية: 

،العاثيات،البكتريوفاجات،الفريوسات ملتهمات البكترييا،البكترييا ادلمرضة, 
  األمراض ادلنتقلة عن طريق الغذاء.

 
 
 
 
 
 
 

of the three bacteriophages 

 For the first time, this study found that a cocktail 

of locally isolated bacteriophages can be used to 

preserve vegetables, chicken and meat and 

increase their shelf life inside the refrigerators 

and reduce the contamination and spoilage of 

foodstuffs without causing any change in the 

nutritional value, taste, smell, or texture of 

foodstuffs. 
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