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ان أكل يكون متى ًا؟ واألجبان األلب  آمن

ان الحافظة المواد عن األخيرة اآلونة في الحديث كثر ان لأللب ارها واألجب  الصحة على وآث

اتامايسين مادة وتحديداً   .Pymaricinأو بيماريسين  Natamycin الن

هي مادة ال تثير  ،ملغ/كلغ 40المّتبعة بمعّدل  السالمة معايير وفق استخدمت ما إذا ، المادة هذا إّن 

 وال تؤدي إلى أية آثار أو أضرار جانبية. ادةالقلق ع

استخدام مادة الناتاميسين اليوم كمادة طبيعية حافظة في منتجات الحليب واأللبان واألجبان، ف

دولة حول العالم، وغيرها من األغذية، هو أمر تقر به السلطات والهيئات المعنية في أكثر من ستين 

 ). 2005بروتون وآخرون، -منها الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي (ديلفيس

وبحسب هيئة الدستور الغذائي (التابعة لمنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية)، يمكن 

مق ال يتجاوز ملغ/كلغ، بشرط أن تكون على ع 40مادة  في منتجات األجبان بكمية ال تتعدى الاستخدام 

ملغ لكل كلغ  0.03مم من السطح كحد أقصى. أما الحد األقصى المسموح به يوميًا للفرد فهو  5

). ومن غير المرّجح أن يتجاوز 2014من وزن الجسم (منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، 

 ). 2007ية، الفرد هذا الحد اليومي بحسب التقديرات الغذائية (منظمة الصحة العالم

أن الجهاز الهضمي لإلنسان والحيوانات ال يمتص مادة الناتامايسين إلى  ةوتظهر الدراسات المخبري

). ويبنى على ذلك أن مادة 1976درجة بارزة، كما يقوم بالتخلص من هذه المادة عند التبرز (بريك، 

كما ال توجد  .لها بكميات كبيرةالناتامايسين ال تشكل تهديدًا جديًا لصحة الفرد إال في حال تم تناو

حتى اليوم أي تقارير عن ردود فعل حساسية تجاه مادة الناتامايسين، بالرغم من أنها شائعة 

 ).1964االستخدام (غروبر، 

أشارت دراسة أجريت على مجموعة من عشرة مرضى إلى أن عوارض الغثيان والمراجعة  وقد

ملغ  1000-600وا البيماريسين بجرعات تتراوح بين واإلسهال ظهرت فقط لدى المرضى الذين تناول

). أما في الدراسات الحديثة، فقد خلصت دراسة على الخاليا 1960يوميا (نيوكومر وآخرون، 

الليمفاوية البشرية، إلى وجود آثار جانبية للناتاميسين تمثلت في تسمم الجينات وذلك في حاالت 

اإلشارة إلى أّن  مادة الناتاميسين  تجدر؛).2009 الجرعات المرتفعة (رينكوزوغوالري وآخرون،

Natamycin  أو بيماريسينPimaricin  وتتميز هذه المادة  هي من المواد الفطرية الطبيعية المنشأ

). وقد تم 2008؛ تي ويلشر وآخرون، 2003(أباريشيو وآخرون،  بفعاليتها العالية ضد التخمر والعفن

لمضادة للعفن في تطوير منتجات لمعالجة األمراض الفطرية. أما استخدام الناتاميسين لخصائصها ا

لكن  ).2009في هذه العالجات (الهيئة األوروبية لسالمة األغذية،   هااليوم، فنادرًا ما يتم استخدام

مادة الناتامايسين وجدت استخدامًا آخرًا انتشر بسرعة، وهو استخدامها كمادة حافظة تضاف إلى 

 تزيد من فترة صالحيتها من دون التأثير على نكهة األغذية أو مظهرها.األغذية المعلبة ل
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