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                   )درجات 10 لكل سؤال)مالحظه            . مع ذكر المصطلحات ألعلميه إن وجدت الفراغات ألتاليه بما يناسبها أمال/1س    
 .   -----فهو   ETEC أما -----هو EECأهم ما يميز أعراض  1-      

 . الغذاء شيوعا باستخدام الحرارة المنخفضة األحياء ألمجهريه فيعلى  من أكثر طرق السيطرة ----- 2-          
 . Botulismعن Salmonellosis هو الفرق بين العوامل ألمؤثره في نمو وتكاثر بكتريا ----– 3-          
         من أهم أسباب السيطرة على األحياء ألمجهريه في الحليب في مدينه الديوانية.  ----- -   4      

  -ما يأتي:ين من اثناجب ع /2س     
               .  Choleraو Vibriosis الفرق بين ما  -1        
                                   .Staphylococcus aureus اذكر وبشكل نقاط فقط مواصفات سم   2–       
 . Bacillus cereusاذكر وبشكل نقاط فقط مواصفات سم   3-      
 رة على نمو األحياء ألمجهريه في الغذاء؟ عددها مع األمثلة من بيئتك إن وجدت.ما أسباب السيط /3س   
                            .Aيناسبه من العمود  ما Bاختر من العمود   /4س    

                                 B                                                                     A         
     1- Salmonellosis                                                              Mucoide bloody diarrhea                                                                                                                                     
               2-Shigellosis                                                                        0.86 water activity                                       

                         bloody diarrhea                                                     3-Brucellosis  
       Vibriosis                                                                    Males more than females       4- 

   5- Staphylococcal food poisoning                                               flies                                        

Perfringens food poisoning                                      0.1 mg lethal dose of mouse            6-                           

              120 C° for 4 hr.                                                          7- Aflatoxins                                                   

                           8- Streptococcal food poisoning                                               Salmonellosis                     

                           9- Colibacillosis                                                                        Watery diarrhea     
                  gram food /  cell 710                              Bacillosis  -10                                                                                           

  

 مع أمنياتي بالنجاح                                                                         
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 األجوبة
  التبريد الصناعي -2اإلسهال مائي واألعراض تشبه الكوليرا. -الغائط دموي سائل لزج واألعراض تشبه الزحار -1/ 1س    

 بعد أماكن االستهالك عن حقول االنتاج. -4الرطوبة  -3       
 ساعة ويكون الغائط مخاطي ودموي  11-11هي المياه البحرية ولحوم أسماكها, األعراض تظهر بعد الفبريوسي:العينة * -2/1س     

 الوقاية هنا تتركز باالبتعاد عن استخدام مياه البحار أو أغذيتها, العالج باستخدام المضادات الحيوية.       
 عادة ويؤدي اإلسهال مائييوم ويكون  3-1األعراض تظهر بعد  باب,األغذية والمياه الملوثة ببراز اإلنسان المصاب أو الذالكوليرا:     

 العالج باستخدام السوائل و المضادات الحيوية واألغذية السائلة. إلى الوفاة ,الوقاية هنا تتركز بشكل كبير على مياه الشرب النقية,
 النوع A-Eمن  أنواعخمس  إلى, يصنف كيميائيا يؤثر على المعدة واألمعاء مما يؤدي إلى القيء واإلسهال Enterotoxinالسم  -2

E      النوع  أمانادر جداA  إنتاجه القليل من قبل البكتريا عكس النوعشيوعا على الرغم من  أكثرهافهو B                      وذلك بسبب إبطال فعاليته من  
  31333-33333فقط ذات وزن جزيئي واطي من (, بروتين يتكون من حوامض امينية  F,CL,Kقبل بعض مركبات الغذاء مثل)

 , وجرعةلهالكائنات حساسية  أكثرواحد ساعة والبشر هم  إلىيقاوم بعضها الغليان من نصف  إذيذوب بالماء ويقاوم الحرارة نسبيا 
 في الظروف المثالية, وهي وجود الهواء  ساعات 6-4كغم من وزن الجسم تسبب التسمم, وينتج بعد فترة حضن 1ميكروغرام / 3،4 
  وكذلك خلو األغذية من الميكروبات المحللة للسموم. PH  1-8و 
                                                                                            يقسم الى نوعين حسب مدة  م لمدة نصف ساعة 16بروتينية حساس للحرارة يتحطم عند  عبارة عن مادة Enterotoxinالسم  -3

      ساعة ويسبب غثيان وتقيئ , الظروف المثالية النتاجة توفر سكر 1-1ساعة ويسبب الم في البطن واسهال , و 13-13لحضانة ا
 .6او اقل من  8،1اعلى من PHاذ يتوقف انتاج السم عند  PH  1-1،1الكلكوز و

 الدول بسبب نقص في االنتاج الغذائي لغالبية دول العالم وكثرتة في دول عدة مثل الحبوب.توسع تجارة األغذية بين  -3/1س 
 وجود تجمعات بشرية في اماكن نائية تحتاج الى  -3مثل الحليب. داخل البلدان بسبب بعد أماكن االستهالك عن حقول االنتاج -2 

 تحفظ األغذية   -1طوارئ كالحروب الحرائق )الحصار االقتصادي(. تحفظ األغذية لل -4مئونة لفترات طويلة مثل االهوار و البدو.
 من اجل الحصول عليها في غير موسم انتاجها مثل التمور.

     mg lethal dose of mouse    ,2- bloody diarrhea       ,3- Males more than females 0.1 -1  /4س    
,4- Mucoide bloody diarrhea      ,1- 0.86 water activity       ,6- flies        ,1- 120 C° for 4 hr.      ,       
8-Salmonellosis         ,9-  diarrheaWatery      ,13-gram food  /  cell 710          . 


