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صور| ختام فعاليات
مؤتمر تشخيص وعالج

أمراض الكبد بمؤتمر
دسوق بكفر الشيخ

فيديو| مواطنة تشكو
موظفين بـ"أمراض

الكبد" بالزقازيق:
بنتعامل زي العبيد

أخضر یطفو على سطح الحاصالت الزراعیة واألطعمة،
یدرك بعض التجار خطورتھ فیحاولون طمس معالمھ،
لكن فطر االسبرجلیس الذي ینمو في معظم المحاصیل
والحبوب والغالل یظل قادرا على المقاومة، وإفراز
سموم األفالتوكسین، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة
والرطوبة، والذي یؤثر بشكل ضار على صحة اإلنسان
والحیوان على حد سواء، وبحسب عدد من الدراسات

فإنھ یعد من أبرز مسببات سرطان الكبد.

ً بین سم وھو ما تم كشفھ في الدوریة العلمیة الدولیة ألمراض الكبد، والتي أوضحت أن ھناك رابطا
األفالتوكسین واإلصابة بسرطان الكبد، وذلك عبر دراسة بعنوان "دور األفالتوكسین في سرطان الكبد"
لیبرز دوره في اإلصابة بھذا المرض بدرجة تتراوح بین 4.6 وحتى 28.2% من جمیع حاالت سرطان

الكبد في العالم.

فیما تشیر معدالت اإلصابة بسرطان الكبد في مصر إلى وجود 30 مصاب من بین كل 100 ألف مواطن،
لتفوق في نسبتھا المعدالت العالمیة التي سجلت 20 مصابا لنفس النسبة، وذلك حسبما ورد في المؤتمر
السنوي السابع لجمعیة سرطان الكبد المصریة، تلك األسباب دفعت الدكتورة منال السید الحاصلة على
دكتوارة في علم المناعة وتعمل بالشعبة الطبیة بالمركز القومي للبحوث، لمحاول اكتشاف "كاشف
تشخیصي" بتقنیة حدیثة یھدف لمحاصرة "سم األفالتوكسین" منذ البدایة والكشف عنھ في كافة األطعمة
b2 ،و ،b1" والمحاصیل، والذي یصنف باعتباره أحد أنواع السموم الفطریة وینقسم ألكثر من نوع
g1، g2،m1، m2" جمیعھا سامة لكن أخطرھا على حد قول الباحثة ھو "أفالتوكسین b1"، وھو ما
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دفعھا للبحث عن آلیة تكشف عن وجوده داخل المحاصیل الزراعیة والحبوب والغالل، فعلى حد تعبیرھا:
"أفالتوكسین b1 من أخطر الفطریات السامة ألن تأثیره مباشر على الكبد".

وتابعت: "اآللیة المتبعة الحالیة في مصر للكشف عن سم األفالتوكسین تعتمد على طرق فیزیوكیمائیة
."h.p.l.c" ویتم الكشف عن وجوده بواسطة جھاز تحلیل یسمي

وأضافت منال أن ھذا النوع من التحلیل یحتاج ألجھزة باھظة التكالیف، ومتخصصون على قدر كبیر من
الكفاءة، ولفتت إلى أنھا استعانت بأسلوب حدیث في إعداد بحثھا بواسطة تقنیة األجسام المضادة أحادیة
النوعیة، وھي عبارة عن مادة تمكنھا من التعرف على السم الفطري في األغذیة، تضاف إلیھا مادة
كیمیائیة أخرى تكشف عن مدى الترابط بین الجسم المضاد والسم الفطري في صورة لون مرئي،
وبواسطة جھاز قارئ متخصص یقوم بتحدید شدة اللون في صورة رقمیة تمكنھا من حساب تركیز السم
الفطري في العینات الغذائیة بدقة شدیدة، ھذه اآللیة الجدیدة، على حد قول "منال" ذات تكالیف بسیطة ال

تتجاوز بضعة آالف یسھل توفیرھا لكافة الجھات المعنیة للكشف عن ھذا الفطر السام.

وتتابع: "إحنا كنا عایزین نتأكد من خلو الغذاء أو األعالف أو التقاوي من سم األفالتوكسین b1 نظرا
لخطورتھ المعروفة"، خطوات البحث لم تنتھ عند استخالص األجسام المضادة، تقول: "استخدمنا تقنیة
أحدث باستخالص خالیا الطحال من أجسام حیوانات التجارب التي تم تحصینھا ودمجناھا بخالیا
سرطانیة، لنحصل على خالیا مدمجة تتمتع بقدرتھا على التكاثر إلى ما ال نھایة وإنتاج أجسام مضادة

للسم الفطري".



15.5.2019 ُسم مسرطن بغذاء المصریین.. وباحثة تتوصل لطریقة جدیدة للكشف عنھ "B1 الوطن | تحقیقات وملفات | بالفیدیو| "األفالتوكسین

https://www.elwatannews.com/news/details/4141088?fbclid=IwAR1OlEjbHYbmCyjHhcs3SBuQnxQ6HRc5k6Ul3nq3UaxIqFS-0Wd-IuuU1fg 4/10

البحث الذي استمر لنحو ست سنوات من أجل الوصول إلى" كاشف تشخیصي" یكشف عن وجود سم
األفالتوكسین b1 في األغذیة والمحاصیل واجھ عدد من المعوقات ترصدھا "منال" قائلة: "واجھتنا
مشكلتین أولھا كانت في توفیر تلك األجسام المضادة لسم األفالتوكسین، خاصة اننا حاولنا أن نستوردھا
من الخارج وراسلنا بعض الشركات األجنبیھ لكنھا لم ترد واستمر الوضع لفترات طویلة، فقررنا انتاجھ،
وكانت المشكلة الثانیة تتعلق بالوزن الجزیئي للسم الفطري فھو أقل من أن یتعرف علیھ الجھاز المناعي
لذا فكرنا في طریقة لرفع وزنھ بواسطة بعض التفاعالت الكیمیائیة التي تمكن الجھاز المناعي من

التعرف علیھ".

أشرف المرصفي مدیر المعمل المركزي لمتبقیات المبیدات والسموم

 

تؤكد "منال" أن الحد المسموح بھ لسم األفالتوكسین في األغذیة ال یمكن أن یعطي نتائج آمنة خاصة مع
احتمالیة تناول المواطنین لكمیات كبیرة من الطعام المحتوى على الفطر السام، ھذا بخالف فارق السن
والحالة الصحیة لكل من یتناول أطعمة تحتوي على ذلك الفطر، واعتبرت "منال" أن الكواشف

التشخیصیة ھامة للكشف عن مثل تلك السموم مؤكده أھمیتھا أیضا كمشروع استثماري.



15.5.2019 ُسم مسرطن بغذاء المصریین.. وباحثة تتوصل لطریقة جدیدة للكشف عنھ "B1 الوطن | تحقیقات وملفات | بالفیدیو| "األفالتوكسین

https://www.elwatannews.com/news/details/4141088?fbclid=IwAR1OlEjbHYbmCyjHhcs3SBuQnxQ6HRc5k6Ul3nq3UaxIqFS-0Wd-IuuU1fg 5/10

الكشف عن "األفالتوكسین" مھمة تؤول برمتھا إلى المعمل المركزي لتحلیل متبقیات المبیدات والعناصر
الثقیلة في األغذیة، الذي تبني حدود اإلتحاد األوروبي في الكشف عن ذلك الفطر السام، لتقتصر نسبة
وجوده في األطعمة على 2 میكروجرام لكل كیلو جرام من سم األفالتوكسینb1، في حین تصل نسبة
المسموح بھ من مجموعة األفالتوكسین السامة بكل فئاتھ لنحو 4 میكروجرام لكل كیلو جرام، وھو ما
أكده الدكتور أشرف المرصفي مدیر عام المعمل في حدیثھ للوطن: "اتبعنا نفس نظام اإلتحاد األوروبي
في الفرز، وفحص األقماح المستوردة والمعجنات والحجر الزراعي یقوم بسحب العینات وإرسالھا لنا
حتى نجري التحالیل الالزمة لكشف تلك الفطریات السامة، والمعروفة باسم المایكوتوكسینات تشمل
األفالتوكسینات وغیرھا من الفطریات السامة، وعن آلیة فحص العینات یقول المرصفي: "یعتمد الفحص
على جھاز h.p.l.c الذي یقوم بتحلیل األفالتوكسینیات، وھو جھاز كروماتوجرافي، أي یعمل بدقة

لكشف حجم ونوع الفطریات السامة".

وحول آلیة العمل داخل المعمل المركزي وكیفیة تلقیھا للعینات التي یقوم بفحصھا یقول المرصفي:
"یقوم الحجر الزراعي بارسال العینات، بنحو 20 كیلو عن كل تشغیلة، وكذلك ھیئة سالمة الغذاء، ھذا
بخالف ما یقوم بھ المعمل من سحب لعینات كنوع من أنواع التقصي للوقوف على مواقف الملوثات داخل

السوق المصریة".

ویتابع: "الفحص یستھدف الكشف عن متبقیات المبیدات والملوثات األخرى والعقاقیر البیطریة وغیرھا
من مسببات التلوث في الغذاء والمحاصیل".
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وتستغرق العینات وقتا قیاسیا، فعلى حد وصفھ: "یتم الكشف عن وجود األفالتوكسینات في خالل 48
ساعة ودي بتاخد كمیة من الجھد والوقت، ثم تختم بخاتم الجمھوریة والخاتم األحمر الخاص بمعمل
المبیدات والسموم"، ویتابع حدیثھ عن الكمیات التي یتم اكتشاف وجود فطر األفالتوكسین فیھا:
"الكمیات المرفوضة بسبب األفالتوكسین، یتم إعدامھا بواسطة وزارة الصحة وتحدیدا ھیئة مراقبة

األغذیة ".

فیما أشارت دراسة بحثیة نشرت في عام 2010 بالمجلة األفریقیة للفطریات والتكنولوجیا الحیویة،
(ھنـــــا)، والتي أجریت للكشف عن ھذا الفطر السام في األسواق المصریة تحت عنوان
"أفالتوكسینb1، وb2 في المنتجات المشتقة من الحبوب ألغذیة األطفال والوجبات الخفیفة في
األسواق المصریة" وذلك باستخدام عینة بحثیة بلغت نحو 100 عبوة تم سحبھا من المحالت التجاریة
بمحافظتي القاھرة والقلیوبیة بمصر، انقسمت إلى 50 عینة من أغذیة األطفال المشتقة من الحبوب،
و50 عینة من منتجات الذرة للوجبات الخفیفة، وتم فحص العینات لتقدیر تركیز األفالتوكسینیات
(b1,b2) بالعینات محل البحث لتكشف عن تلوث 41% منھا بفطر االسبرجیلیس، الذي ینتج سم
األفالتوكسین، كما كشفت النتائج عن وجود األفالتوكسین b1 في 14% من عینات أغذیة األطفال
لمنتجات الحبوب التي تم شراؤھا من محافظة القاھرة، و40%، و28% من عینات الذرة "السناكس"

التي تم جمعھا من محافظتي القاھرة والقلیوبیة على التوالي.

https://www.academia.edu/7578737/AFLATOXIN_B_1_AND_B_2_IN_CEREAL_BASED_BABY_FOODS_AND_CORN_BASED_SNACKS_FROM_EGYPT_MARKETS_OCCURRENCE_AND_ESTIMATION_OF_THE_DAILY_INTAKE_OF_AFB_1
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األسواق المصريةارتفاع درجات الحرارةأمراض الكبدأغذية األطفالأجسام مضادة

التكنولوجيا الحيويةالتخلص منهالبلدان الناميةاإلتحاد األوروبي

بینما تم الكشف عن وجود األفالتوكسین b2 في عینات أغذیة األطفال من محافظة القاھرة، ووجدت
بنسبتي 4%، و24% في عینات السناكس من محافظتي القاھرة والقلیوبیة على التوالي، وھو ما
یوضح أن مستوى تركیز األفالتوكسین b1 في 13% من عینات الدراسة التي تم تحلیلھا كان أعلى من

الحدود األوروبیة المسموح بھا وھي 2 میكرو جرام لكل كیلو جرام.

وكشفت الدراسة عن أن االستھالك الیومي لعبوة من 30 إلى 50 جرام من منتجات الذرة "السناكس"
الملوثة باألفالتوكسین b1 لجمیع األعمار تتراوح بین 0.42 و23.75 نانو جرام لكل كیلو جرام من
وزن الجسم یومیا، وھي أعلى من الحد األقصي المسموح بھ للمتحصل الیومي وھو نانوجرام لكل كیلو

جرام من وزن الجسم للكبار واألطفال غیر المرضي بالكبد الوبائي.

وكشفت الدراسة عن وجود خطورة على األطفال في سن (6، 12، 24 شھر) الذین یتناولون منتجات
الحبوب، الفتة إلى أن األفالتوكسینات والتي تنقلھا األغذیة من أكثر السموم تأثیرا على صحة البشر في
البلدان النامیة، وأوصت الدراسة التي شاركت فیھا وحدة المیكروبیولوجى بقسم صحة الطعام بالمعھد
القومى للتغذیة، وقسم النبات بكلیة البنات لألداب والعلوم والتربیة بجامعة عین شمس، بضرورة إجراء

قیاسات روتینیة لتقدیر مستویات تلك السموم وبخاصة في أغذیة األطفال بصفة دوریة.

فیما لفت الدكتور خیري عبدالمقصود أستاذ أمراض النبات بكلیة الزراعة جامعة القاھرة، إلى تنوع
الفطریات التي تنتج السموم والتي تصیب النباتات والمحاصیل بشكل عام، لكن أبرزھا - على حد تعبیره
- وأخطرھا ھو فطر االسبرجلیس الذي ینتج سموم األفالتوكسین وتصیب الحبوب مثل القمح والذرة أو
الفاكھة وغیرھا من المحاصیل إذا تعرضت لدرجة رطوبة أكثر من 15% أثناء عملیة التخزین، موضحا
أن بعض المحاصیل تصاب بھذا الفطر السام في الحقل حالة عدم نضجھا جیدا ومنھا الفول السوداني،

وكذلك الذرة الشامیة إذ من المحتمل إصابتھما بذلك المرض قبل إتمام عملیة النضج.

ــــــ

ھذا التقریر منتج في إطار مشروع الصحافة العلمیة "العلم حكایة" الذي ینظمھ معھد جوتھ،
والھیئة األلمانیة للتبادل العلمي (DAAD) وبدعم وزارة الخارجیة األلمانیة.

باحثة تبتكر طریقة للكشف عن سم في الطعام یسبب سرطان الكبدباحثة تبتكر طریقة للكشف عن سم في الطعام یسبب سرطان الكبد

https://www.elwatannews.com/search/news/%D8%A3%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://www.elwatannews.com/search/news/%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://www.elwatannews.com/search/news/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF
https://www.elwatannews.com/search/news/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://www.elwatannews.com/search/news/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.elwatannews.com/search/news/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://www.elwatannews.com/search/news/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.elwatannews.com/search/news/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5%20%D9%85%D9%86%D9%87
https://www.elwatannews.com/search/news/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.youtube.com/watch?v=6PdyKMNl1bw
https://www.youtube.com/channel/UChCCLbpmrhgCI1rS3-1GLjQ
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میدوالرائدة فى منتجات الكیماویات والطالء
عالیة الجوده ومتعددة االغراض

www.midoco.com

أبومازن: انسداد األفق السیاسي بسبب تعنت
إسرائیل

قدم على كارت VISA من البنك العربي
األفریقي وحقق حلم أوالدك

aaib-visa-afcon-campaign.com

ھل تراجعت الوالیات المتحدة عن االنسحاب
األمریكي من سوریا؟

تعبتي من التمارین والجري ومش قادرة
تخسي ؟؟ دلوقتي ھتخسي في خالل

اسبوعین بس وبدون ریاضة!..ادخلي ھنا
zxkt1.bemobtrk.com

وكالة فلسطینیة: وفد مصري یصل إلى غزة
للقاء قیادة "حماس"

أقوى حل یعمل على ازالة الكرش والدھون
في وقت بسیط جدا,, ابدأ اآلن وھتخس

بسرعة كبیرة
zxkt1.bemobtrk.com

استراتیجیة اقتصادیة وزیادة الرواتب.. آخر
إصالحات البشیر في السودان

ماذا یخفي لك برجك في سنة 2019 ؟ حب،
حظ، عمل، مال

www.jawabkom.com

ماذا یخفي لك برجك في سنة 2019 ؟
www.jawabkom.com

أراضي بمدینة المستقبل حلوان الجدیدة امام
بوابة اإلقلیمي الجدیدة

bit.ly

تورید وتركیب وتشغیل وصیانة جمیع
اجھزة التكییف والتبرید والتھویة.

aemc-eg.com

https://speakol.com/
http://www.midoco.com/
https://www.elwatannews.com/news/details/3964517
https://aaib-visa-afcon-campaign.com/?src=Speakol
https://www.elwatannews.com/news/details/3964490
https://zxkt1.bemobtrk.com/go/18277d29-52e6-4a15-b953-a94f016e84bf?campaign=Green-Coffee-1&publisher_domain=#publisher_domain#&my_ad=#ad_id#&ad=116
https://www.elwatannews.com/news/details/3964742
https://zxkt1.bemobtrk.com/go/761d6813-336c-42f5-b50e-e046d1d0bce1?campaign=#campaign_name#&publisher_domain=#publisher_domain#&my_ad=#ad_id#&ad=
https://www.elwatannews.com/news/details/3964580
http://www.jawabkom.com/lp/182/sl/?utm_source=Speakol-Jawab-LabH3&utm_medium=EG_Horoscope_#publisher_domain#_ad1
http://www.jawabkom.com/lp/182/sl/?utm_source=Speakol-Jawab-LabH3&utm_medium=EG_Horoscope_#publisher_domain#_ad2
https://bit.ly/2J45jxs
http://aemc-eg.com/Home/Contracting
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التعليقات

جميع حقوق النشر محفوظة لموقع الوطن (إحدى شركات مجموعة المستقبل) اتصل بنا  بروتوكول الرأي  من نحن 

العرب و العالماقتصادفن وثقافةالمحافظاتحوادثمصررمضان 2019الرئيسية

 كبسولھ واحده قبل اإلفطار وسوف تفقد 15
كیلو من وزنك في 30 یوم بدون مجھود –

أفضل منتج تخسیس ألماني آمن بسعر 699
vota-egypt.com

افضل شركة البادة الحشرات والقوارض
بتصریح وزارة الصحة بالضمان

elalmany.net

اآلن بقلب مدینتي، أحدث التصمیمات
المعماریة أنظمة سداد متعددة حتى 10

سنوات!
madinaty.com

تصفح أفضل صفقات الماركات على
اإلنترنت. أشھر المتاجر. أفضل البائعین

www.jawabsale.com

إنقذ حیاة بتبرعك لمؤسسة مجدى یعقوب
للقلب

myf-egypt.org

سیلیا.. المشروع الوحید داخل النھر األخضر
بقلب العاصمة ،تقسیط حتى 10 سنوات!

celia.com

فرز حسب تعلیق واحد

Manal Mohamed
تحیة من القلب لإلعالمیة الجادة .. األستاذه مروى یاسین .. على عرضكم القیم للموضوع بأعلى درجات المھنیة وإھتمامكم

الخاص بكل ما یتعلق بسالمة غذاء المصریین بوطنیة مخلصة .. وفقكم هللا وجریدة الوطن الرائدة وسدد خطاكم الداء
مھامكم الكریمة!!

أعجبني · رد · أسبوع واحد

المكون اإلضافي للتعلیقات من فیسبوك

األقدم

إضافة تعلیق...

https://www.elwatannews.com/aboutus
https://www.elwatannews.com/protocol
https://www.elwatannews.com/contactus
https://alwan.elwatannews.com/
https://honna.elwatannews.com/
https://sport.elwatannews.com/
https://www.elwatannews.com/
https://www.elwatannews.com/section/214
https://www.elwatannews.com/section/115
https://www.elwatannews.com/section/102
https://www.elwatannews.com/section/147
https://www.elwatannews.com/section/60
https://www.elwatannews.com/section/77
https://www.elwatannews.com/section/39
https://vota-egypt.com/?wpam_id=35
https://elalmany.net/
http://madinaty.com/contactsales.html?ads=Speakol
https://www.jawabsale.com/ar?utm_source=Speakol-JAWABSALE&utm_medium=EG-_#publisher_domain#_ad1
https://myf-egypt.org/how-to-donate/?utm_source=Speakol&utm_medium=Portal&utm_campaign=Ramadan19&utm_content=Native%20TEST
http://celia.com/?ads=Speakol#Contact
https://www.facebook.com/manal.mohamed.5686
https://www.facebook.com/manal.mohamed.5686
https://www.elwatannews.com/news/details/4141088?fb_comment_id=2122396207873940_2128062783973949
https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin

