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الفصل األول
رؤية عامة للمشكلة وأبعادها

ال شك أن الغذاء السليم من أهم مقومات الصحة والنمو، ولسنا هنا في مجال عرض 
نصائح خبراء التغذية من الهرم الغذائي والسعرات احلرارية الضرورية لكل جسم وكيفية 
مراحل  هو  التسمم  ناحية  من  الغذاء  في  يهمنا  فالذي  ...إل��خ.  اجلسم  وزن  وضبط  تنظيم 
تعرّضه للتسمم منذ مرحلة اإلنتاج األولي حتى وصوله إلى مطبخ املنزل أو مائدة الطعام في 
املطعم. ذلك أن الغذاء كسلعة مير بسلسة من مراحل اإلنتاج والتخزين واإلعداد والتوزيع 
ويتعّرض في كل هذه املراحل للتلّوث الكيميائي أو املكروبي وأحيانًا اإلشعاعي كما سنعرض 
بالتفصيل. مما يجعل من الضروري وجود جهات رقابية حقيقية متارس دورها بدقة وأمانة 

حلماية املستهلك، والذي ال يستطيع السيطرة إال على املرحلة األخيرة من تداول الغذاء.
الثامن عشر،  القرن  أواخر  باجلراثيم في  الغذائي  التسمم  بداية تشخيص  لقد كانت 
حيث استمرت الدراسات في هذا املجال لعقود متتالية متَّ خاللها معرفة أنواع مختلفة من 
اجلراثيم املسببة للتسمم الغذائي. وقد تزايدت حاالت التسمم الغذائي تزايدًا مضطردًا منذ 
احلرب العاملية الثانية وحتى اآلن بالرغم من ارتفاع مستوى الوعي واإلدراك بخطورة هذا 
عوامل  وتطور  السكان  عدد  في  الزيادة  إلى  ذلك  ويرجع  املجتمعات.  من  كثير  في  التسمم 
اإلنتاج واخلدمات العامة ومشاركة املرأة للرجل في العمل خارج املنزل، إضافة إلى تغيُّر 
األمناط االستهالكية للغذاء األمر الذي أدى إلى تناول فئة كبيرة من الناس لعدد أكبر من 
إلى  بأنواعها، إضافة  األطعمة  إع��داد  املطاعم ومحالت  في  املنزل  الغذائية خارج  الوجبات 

ظهور ظاهرة ما يسّمى بالتغذية اجلماعية. 
ونتيجة السلسلة البشرية والتجارية الطويلة بني إنتاج الطعام واستهالكه وظهور وتطور 
الصناعات الغذائية ظهرت مشكلة تلوث الغذاء، سواء باملكروبات املختلفة أو ببقايا املبيدات 
غير  )تلوث  طويل  زمني  مدى  على  بالطبع  متراكمة سلبية  لتأثيرات  تؤدي  والتي  احلشرية، 
مقصود وبكميات محدودة( أو حتى بالتلوث اإلشعاعي كما حدث بعد انفجار تشرنوبيل، كما 
أن اإلضافات الغذائية الصناعية املتنوعة سواء باأللوان الصناعية أو مكسبات الطعم أو املواد 
احلافظة هي مواد كيميائية دخيلة على احملتوى الغذائي األصلي ولم يتم جتربتها تاريخيًا 
لفترات طويلة، كما أنها باآلالف ومن الصعب التأكد من مدى صالحيتها من مجرد جتربتها 
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على حيوانات جتارب والتي عمرها ال يقارن بعمر اإلنسان، ورغم محاولة تعويض فارق زمن 
التعرض بزيادة كمية التعرض حليوانات التجارب مما أثبت وجود العديد من املواد املسرطنة 

)التي تساعد على النشاط السرطاني( في كثير من منتجات الطعام. 
من هنا بزغ مفهوم »سالمة الطعام« والذي ال يشمل فقط خّلوه من العدوى املكروبية 
والسموم اجلرثومية والفطريات السامة ولكن أيضًا خّلوه من العناصر الضارة على املدى 
الطويل، وذلك سواء كانت ناجتة عن إضافات صناعية مقصودة أو تلوث غير مقصود أثناء 
إنتاج الطعام ونقله وتخزينه. وترتبط سالمة الغذاء مبفاهيم أساسية، وهي تدّرج سالمة الغذاء 
من سالمة مطلقة إلى سالمة نسبية،  وتعني التأّكد من عدم حدوث مشكلة أو إصابة لإلنسان 
نتيجة الستخدام مادة ما. فالسالمة املطلقة تعدُّ أمرًا يستحيل احلصول عليه، وقد يبدو األمر 
مقلقًا للمستهلك العادي.  أما السالمة النسبية تعني التّأكد عمليًا من عدم حدوث خلل أو ضرر 
من مكونات الغذاء عند تناوله بالطريقة والكمية املناسبة.  إن سالمة الغذاء حتت ظروف معينة 
قد ال جتعله كذلك حتت ظروف أخرى، مثل: تناوله بكميات كبيرة، أو استخدامه بطريقة غير 
معتادة. وحيث إن السالمة املطلقة أمر مستحيل التحقيق فإن استخدام مصطلح السالمة 

النسبية للغذاء يعدُّ أكثر قبواًل.
 ومما ال شك فيه أن لكل مادة أو عنصر تأثير جيد على اجلسم ضمن حدود معينة، 
ولكن إذا مت جتاوز هذه احلدود فإن  العنصر أو املادة قد تصبح مضّرة باجلسم. لذلك فإن 
سالمة الغذاء، ال تعني سالمته بحد ذاته، وإمنا تعني أن سالمة الشخص الذي يتناول هذا 
الغذاء. إذ يعد الغذاء آمنًا ملعظم الناس إذا مت تناوله بالكمية والطريقة املعتادة، وفي الوقت 
ذاته قد يكون ضاّرًا لألشخاص الذين لديهم حساسية من بعض أنواع األغذية. فعلى سبيل 
املثال: يعد السمك املطهي جيدًا آمنًا ومغذيًا في الوقت نفسه، ألنه غني بالبروتني ومنخفض 
في نسبة الدهن وعالوة على ذلك احتوائه على أحماض دهنية خاّصة )أوميجا 3 ( ويعتقد 
أنها مفيدة، لذا ينصح باستهالكه. ومن جانب آخر، قد يكون هذا السمك ضاّرًا لشخص آخر 
لديه حساسية عالية من األسماك، لذا فإن سالمة السمك كغذاء في هذه احلالة تعتمد على 

الشخص الذي يتناوله.

فساد الغذاء
يقصد بفساد الغذاء عدم صالحيته لالستهالك اآلدمي، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل 
تشمل العوامل الكيميائية واألحياء الدقيقة واحلشرات وغيرها. وتشّكل األحياء الدقيقة 25 ٪ 
من مجمل مسببات فساد الغذاء في العالم. ومن الصعب حتديد تعريف للفساد الذي يح�دث 
العادات  وذلك الختالف  يختلف من شخص آلخر ومن شعب آلخر  األمر  وذلك ألن  للغذاء 

الغذائية.
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الغذاء، وهذا االعتقاد  أو تلف  الناس يعني حتّطم  الفساد في ذهن  الواضح أن  ومن 
يبدو محدودًا حيث إن هذا املفهوم ال يشمل األغذية التي لم يحدث حتطم في أنسجتها رغم 
احتوائها على بعض األحياء الدقيقة املمرضة أو سمومها بكميات جتعل الغذاء غير صالح 
لالستهالك اآلدمي، ويعدُّ مصدر خطورة لصحة اإلنسان مع أن شكله اخلارجي ال يوحي 

بفساده وعدم صالحيته لالستهالك.

الصفات  فيه  تتوفر  أن  فيجب  اآلدم��ي  لالستهالك  الصالح  للغذاء  بالنسبة  أما 
التالية:

وصول الغذاء إلى مرحلة النضج املرغوبة. 1 .
خلّوه من التلوث. 2 .

أن يكون خاليًا من التغّيرات الطبيعية والكيميائية غير املرغوبة والناجتة عن تأثير إنزميات  3 .
الغذاء، أو نشاط األحياء الدقيقة واحلشرات أو حتّطمه نتيجة للضغط والتجميد واحلرارة 

والتجفيف وغيرها من العمليات التصنيعية.
خلّوه من األحياء الدقيقة والطفيليات املسببة للتسمم الغذائي. 4 .

وعادة ما يصاب بالتسمم الغذائي أفراد الطبقات التي يقل لديهم مستوى الوعي الغذائي 
والذين ال ميلكون وسائل حفظ األغذية احلديثة وليس بإمكانهم شراء األغذية احملفوظة، إضافة 
إلى جهلهم، حيث يضطر البعض أحيانًا إلى تناول بعض األغذية املطهية والفائضة عن وجبة 
أخرى خاصة في فصل الصيف، ومع ارتفاع درجة احلرارة إلى حد معني تنمو معه مكروبات 

التسمم الغذائي.

وتشير العديد من الدراسات التي تقوم بتسجيل حاالت تفشي األمراض التي تنقل 
بواسطة الغذاء إلى زيادة احلاالت املرضية الناجتة من تناول األغذية وميكن أن 

تعزى هذه الزيادة إلى سبب أو أكثر من األسباب التالية:
زيادة عمليات التداول والتصنيع. 1 .

إعداد مواد غذائية مختلفة في مكان واحد. 2 .
زيادة التبادل التجاري لألغذية بني الدول. 3 .

التوّسع في التغذية اجلماعية. 4 .
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زيادة معدل ارتياد الناس للمطاعم. 5 .
املختلفة(  إنتاجه  مراحل  )في  األغذية  صناعة  قطاع  في  العاملني  من  الكثير  وعي  قّلة  6 .

باإلجراءات الكفيلة لضمان جودة وسالمة األغذية.
عدم تطبيق النظم اخلاصة بتحسني جودة وسالمة األغذية. 7 .

كما قد حتدث بعض األعراض نتيجة اجلمع بني بعض األطعمة أو تناول أدوية معينة 
تتفاعل مع بعض األطعمة أو بسبب وجود حتسس خاص لدى بعض األشخاص من بعض 
نطاق  ويدخل حتت  بل  الغذائي  التسمم  موضوع  يدخل ضمن  ال  هذا  كان  وإن   . األطعمة 

التفاعالت الضائرة للغذاء.

ميكن تقسيم األمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء إلى ما يلي:
تتكاثر  حية  دقيقة  كائنات  تسببها  التي  األم��راض  وهي  الغذائية:  العدوى  أم��راض   .1
عادة في الغذاء، وفي حال تناول هذه الكائنات مع الغذاء بأعداد تكفي للتغلب على جهازه 
املناعي فإنه يصاب بعدوى غذائية. وتختلف اجلرعة املسببة للمرض باختالف نوع املكروب 
خاصة اجلراثيم ومنها الكوليرا على سبيل املثال، وأقلها تسببًا في إحداث العدوى الغذائية 
هي الفيروسات )مثل فيروس التهاب الكبد A( واحليوانات األوالي )مثل الزحار األميبي( 

والطفيليات )مثل الدودة الشريطية(. 

العدوى الغذائية ميكن تقسيمها إلى قسمني:
القسم األول: فيه ال يكون الغذاء بالضرورة هو البيئة الصاحلة لنمو املكروبات املرضية 
ولكن هناك طرق مختلفة لنقل املكروب املرضي للغذاء مثل اإلصابة بالسل والدفتيريا )اخلانوق( 

والتيفود والكوليرا ... إلخ.
القسم الثاني: فيه يكون الغذاء هو املصدر األساسي للمكروبات، والتي تنمو وتتزايد 
في العدد إلى احلد الذي يتسبب بإصابة املستهلك وعادة تكون بواسطة جراثيم السلمونيلة 

)جنس جراثيم من األمعائيات(.
2. التسمم الغذائي: هي حالة مرضية حتدثها جرعات خطيرة من مواد كيميائية سامة في 
الغذاء قد تكون نواجت متثيل غذائي للمكروبات بكميات كافية إلحداث التسمم. أي أن السبب 
التي يكون السبب فيها أحياء دقيقة.  في التسمم هو وجود مواد غير حية بعكس العدوى 
وكل املواد الكيميائية تعتبر ساّمة عند جرعة معينة. ويرجع التسّمم املكروبي إلى أن الكائنات 
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احلية الدقيقة املسببة للمرض تقوم بإفراز الذيفان )مادة ساّمة( )Toxin(. وهذا الذيفان إما 
أن يتّم إفرازه خارج خاليا املكروب ويعرف بالذيفان اخلارجي، وهو غير ثابت للحرارة، حيث 
ميكن القضاء على تأثيره السام باملعاملة احلرارية فوق º60 مئوية ملدة ساعة. وذلك مثل ذيفان 
ذيفان  عليه  ويطلق  بتكوينه داخل اخللية  تقوم اجلرثومة  أو  )البوتيولزم(،  السجقي  التسمم 

داخلي وهو أكثر مقاومة للحرارة مثل ذيفان التسمم باجلراثيم العنقودية.

تعريفات هامة
البد أواًل من توضيح بعض التعريفات الهامة املرتبطة باملوضوع كي ال تختلط املفاهيم، 

خاصة بني املصطلحات املتقاربة. 
علم السموم: يعرف بأنه العلم الذي يبحث في ماهّية املواد السامة كيميائية كانت أم 
فيزيائية وفي تأثيراتها الضارة على الكائن احلي، كما يبحث في أصل السم وحتليله وطرحه 

مّية. في الكائن احلي وفي طرق العالج والتقليل من نسبة السُّ
م: يعّرف بأنه املادة الكيميائية أو الفيزيائية التي لها القدرة على إحلاق الضرر أو  السُّ

املوت في النظام احليوي.

الفرق بني التسمم الغذائي والوباء: 
لكي يشخص املرض بأنه تسمم غذائي يجب أن تتوافر  فيه 

الشروط التالية: 
• مجموعة من األشخاص ظهرت عليهم نفس األعراض املرضية  	

نفسها.
•أفراد هذه املجموعة تناولت الطعام نفسه. 	

•البّد أن يكون الغذاء هو سبب التسمم، وذلك باحتوائه على السموم،  	
ويتم حتديد ذلك بتحليل عينات من الغذاء في املختبر.

•مطابقة حتاليل عيّنات األغذية مع نتائج التحاليل الطبية ملتحّصالت  	
القيء والبراز للمصابني من حيث نوع املكروب املسبب للتسّمم. 

•أما األوبئة فهي أمراض وبائية فتاكة كالكوليرا والطاعون تنتشر  	
بسرعة بني الناس بطرق مختلفة.



- 6 -- 7 -

أو وقف  الضارة  السموم  آثار  للتقليل من  التي تستعمل  امل��ادة  بأنه  يعّرف  الترياق: 
مفعولها.

م: هي إصابة الشخص باألعراض املرضية التي تسببها السموم، وهذه  عملية التسمُّ
األعراض إّما أن تظهر فجأة، ويسمى التسمم في هذه احلالة تسممًا حارًا، وإما أن تظهر 
فترات  في  طويلة  ملدة  السم  من  كميات صغيرة  استخدام  عقب  وذلك  وبغير شدة  تدريجيًا 

متباعدة ويسّمى التسمم في هذا النوع األخير تسممًا مزمنًا.
جودة الغذاء: هي »محصلة مجموعة من اخلواص التي ميكن بها حتديد مدى قابلية 

هذا الناجت لدى املستهلك«. أو هى »حتقيق أقصى رغبات للمستهلك في املنتج الغذائي«.
غذاء آمن: هو الغذاء اخلالي من امللّوثات واملخاطر وال��ذي ال يسبب أذى أو ضررًا 
أو مرضًا لإلنسان على املدى البعيد أو القريب وذلك بناًء على نتائج حتليل معملية وجتارب 

رى على حيوانات التجارب أو بناًء على استخدامات طويلة له.  جتجُ
غ��ذاء صحّي غير ض��ار بصحة  الالزمة إلنتاج  اإلج���راءات  هي جميع  الغذاء:  أم��ان 

اإلنسان. 
ملوث: أي عامل بيولوجي أو كيميائي أو إشعاعي أو مواد غريبة أو أية مواد أخرى لم 

يتعّمد إضافتها للغذاء فتؤثر على سالمة الغذاء أو مالءمته لالستهالك. 
تلوث الغذاء: هو وصول أي من امللوثات السابق ذكرها إلى الغذاء أو البيئة احمليطة 

بالغذاء. 
فساد الغذاء: هو أي تغّير يحدث في الغذاء ويؤثر على خواصه بسبب نشاطه املكروبي 
أو الكيميائي أو البيئي أو امليكانيكي الضار مّما يؤدي إلى رفضه من ِقَبل املستهلك أو إيقافه 
من قبل اجلهات الرقابية لعدم مطابقته للمواصفات اخلاصة بشروط جودة وسالمة وصحة 

الغذاء. 
ويظل  األساسية،  الغذائي بصفاته  املنتج  فيها  يحتفظ  زمنية  فترة  فترة الصالحية: 
الظروف احملددة  وذلك حتت  اآلدمي  ومقبواًل وصاحلًا لالستهالك  نهايتها مستساغًا  حتى 

للتعبئة والنقل والتخزين. 
تاريخ انتهاء الصالحية: هو التاريخ الذي يحدد نهاية فترة الصالحية حتت الظروف 

احملددة للتعبئة والنقل والتخزين.
أمراض تنتقل عن طريق الغذاء: أي مرض مصدره الغذاء أو املاء أو ينتج عن تناول 

غذاء يحتوي على أي مسبب للمرض يصيب اإلنسان أو احليوان. 
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مكروب ممرض: وصف للداللة على قدرة مكروب على إحداث مرض لإلنسان. 
متداول الغذاء: هو أي شخص يتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع الغذاء سواء 
بتعبئته أو تفريغه أو يتعامل مع معدات الغذاء أو األسطح املالمسة له، وبذلك يخضع ملتطلبات 

الشؤون الصحية وسالمة األغذية. 
التي  اجلراثيم  وتكاثر  منو  على  تساعد  التي  األغذية  هي  اخلطورة:  عالية  أغذية 
تؤكل دون طهي أو أية معامالت أخرى إلبادة اجلراثيم. مثل اللنب واحلليب ومنتجات األلبان 
والبيض واللحوم واألسماك واخلضروات. وتشمل أيضًا أي غذاء مت تداوله أو تخزينه في 

درجة حرارة غير مناسبة حلفظه. 
سلسلة الغذاء: هي تتابع املراحل والعمليات التي مير بها الغذاء ومكوناته من حيث 
إنتاجه وتصنيعه وتوزيعه وتخزينه وتداوله بدءًا من مرحلة اإلنتاج األولي حتى االستهالك. 
كما تشمل  األلبان  أو  اللحوم  إلنتاج  املعدة  أعالف احليوانات  إنتاج  املراحل  )وتشمل هذه 

أيضا إنتاج املواد التي تالمس الغذاء أو املواد اخلام(. 
يتعلق  )أو  الغذاء  في  فيزيائي  أو  كيميائي  أو  بيولوجي  عامل  وج��ود  خطر:  مصدر 

بالغذاء( وميكن أن يسبب تأثيرًا ضارًا بصحة اإلنسان )مبا في ذلك احلساسية(.
أو حاد(  نوع )مزمن  أو ضرر من أي  تلف  إح��داث  امل��ادة على  هي مقدرة  ة:  ميَّ  السُّ
حتت أي ظرف من الظروف. ويشمل ذلك إمكانية تضّرر اجلنني بالتشوهات أو تغيير الشفرة 
الوراثية وإحداث أورام سرطانية.  من جانب آخر تعني اخلطورة االحتمالية النسبية حلدوث 
 تلف أو ضرر جّراء تناول مادة ما بالكمية والطريقة املعتادة. حيث يعتمد تقييم مدى سالمة 
الغذاء أو مكون من مكوناته على أساس اخلطر الذي قد ينشأ عن تناوله وليس على أساس 

مّيته الذاتية.  سجُ
 مقياس التحكم: هو أي فعل أو نشاط ميكن استخدامه ملنع أو استبعاد خطر يهدد 

سالمة الغذاء أو تقليله إلى مستوى مقبول. 
نقطة حتكم حرجة: هي خطوة من خطوات الصناعة ميكن عندها التحكم في مصدر 
إلى  تقليله  أو  الغذاء  على سالمة  اخلطر  مصدر  استبعاد  أو  ملنع  أساسية  وتعتبر  اخلطر 

مستوى مقبول. 
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الفصل الثاني
أنواع التسمم الغذائي

ماهي أنواع التسمم الغذائي؟
التسمم املكروبي: هو التسمم الذي تسببه عوامل عديدة مكروبية وغير مكروبية ينتج 
عنها حاالت تسمم فردي أو جماعي، ويحدث التسمم الغذائي لإلنسان نتيجة لتناوله غذاًء 
يحتوي على عدد كبير من املكروبات املمرضة أو السموم الناجتة عنها أو كليهما معًا، وهو 

النوع األكثر انتشارًا. لهذا سنفرد له فصاًل منفصاًل وذلك ألهميته.
التسمم الكيميائي: يحدث نتيجة لتناول غذاء ملّوث بالكيماويات مثل املبيدات احلشرية 

واملعادن الثقيلة. 
األحياء  بعض  مثل  بطبيعتها  سامة  أغذية  لتناول  نتيجة  يحدث  الطبيعي:  التسمم 

البحرية والنباتية واحليوانية. 

أنواع التسمم الكيميائي:
التسمم باملعادن: ويحدث نتيجة تخزين األغذية احلمضية كعصائر الفاكهة في عبوات 
مطلية بالكادميوم أو األنتيمون أو الزنك أو الرصاص  كما تنتقل هذه املعادن للغذاء عبر تلوث 

األنهار والبحيرات من مخلفات املصانع.
التسمم باملبيدات احلشرية: ويحدث نتيجة تناول خضروات أو فاكهة بعد رشها باملبيدات 
مباشرة لعدم غسلها جيدًا. ويحدث التسمم أيضًا باملبيدات احلشرية املنزلية نتيجة إساءة 

االستخدام .
التسمم باملواد الكيماوية واملنظفات الصناعية التي تستخدم في غسيل خطوط اإلنتاج: 
ويحدث نتيجة لالستخدام اخلاطئ سواء عن طريق استخدام تركيزات عالية من هذه املواد أو 

عدم غسلها جيدًا بعد استخدامها مما ينتج عنه انتقال هذه املواد الكيميائية للغذاء.
التسّمم مبكسبات الطعم والرائحة واملواد احلافظة: تضاف هذه املواد لألغذية بغرض 
حتسني الطعم والرائحة وزيادة فترة صالحية، واستعمال هذه املواد حسب النسب املقررة ال 
يسبب ضررًا للصحة ولكن إذا استخدمت بنسبة عالية أو بطريقة خاطئة فقد تؤدي للتسمم. 
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ويالحظ في حالة التسمم الكيميائي سرعة ظهور األعراض بعد عدة دقائق من تناول 
الطعام إضافة للتأثيرات النوعية التي تختلف حسب املادة الكيميائية املسببة للتسمم.

أنواع التسمم الطبيعي:
التسمم  ويحدث  والقواقع:  املوجودة في بعض األسماك  السموم  بواسطة  التسمم   .1
نتيجة تناول بعض األحياء البحرية التي تكون سامة بطبيعتها، حيث وجد أن 38 نوع من 
الذي يسبب  القوقعي،  التسمم  بطلينوس تسبب  البحر وسمك  بلح  البحرية وأهمها  األحياء 
وهناك  لإلنسان.  العصبي  تأثير على اجلهاز  لها  والتي  به  املوجودة  للسموم  نتيجة  الشلل 
بعض أنواع سمك الباراكودا مثل أسماك الكنايا والعقام والبهار تسبب ما يسمى بالتسمم 
على  تغذيتها  إلى  ترجع  األن��واع  هذه  أن سّمية  يعتقد  الصخرية، حيث  باألسماك  الغذائي 
البيض مثل أسماك  الطحالب الساّمة. وبعض األسماك تصبح بطارخها سامة وقت وضع 
الرجنة والقارض بينما أسماك الفاكهة والدرمة حتتوي حلومها على سموم ال تتأثر باحلرارة، 
سم  على  والتي حتتوي  الساّمة  البحرية  األغذية  تناول  أو  تناولها  عن  االمتناع  يجب  لهذا 
البوقية  واحمل��اري��ات  امل��اء  وسمندر  املنتفخة  الكروية  اليابانية  األسماك  مثل  النترودوكسني 
والسلطعون اللزاق واألخطبوط ذو احللقات الزرقاء … وغيرها وغالبًا ما توجد سموم الكائنات 
البحرية على سطحها اخلارجي مثل سمك اجليلية وبعض أنواع األخطبوط أو تتركز داخلها 

في الكبد واألحشاء والبيض.
2. التسمم بواسطة السموم النباتية: بعض النباتات تسبب التسمم لإلنسان عند تناول 
كميات كبيرة منها دون طهي مثل الكرنب والقرنبيط والسبانخ وفول الصويا، حيث إنها حتتوي 
على مواد سامة لها القدرة على إيقاف قابلية جسم اإلنسان المتصاص عنصر اليود بكميات 
مناسبة وينتج عنها اإلصابة مبرض الغدة الدرقية، ولقد وجد أن الطهي يقضي على أغلبية 
هذه السموم. وتناول البطاطس اخلضراء يسبب ما يسمى بالتسمم السوالنيني، الحتوائها 
على مادة السوالنني السامة. ويحدث التسمم من أنسجة الفطر لتناول بعض األنواع السامة 

من عش الغراب مثل أمانيتا.
كما قد يحدث تناول مواد غذائية هي في األصل سامة عن طريق اخلطأ لكونها مشابهة 
الثمار  ببعض  لتشابهها  نباتات سامة  ثمار  تناول  ذلك  مثال   . غذائية  مواد  كونها  بظنه  أو 
الصاحلة لألكل أو تناول فطر عش الغراب السام الشديد الشبه بنوع صالح لألكل. أو تناول 
الفجل البري والذي يحتوي على شبه قلويات سامة من مشتقات الفننثريدين. أو تناول أوراق 

نبات جونكيول السام والذي يشبه الكراث. 
وكذلك عند تناول بعض املواد النباتية وهي مازالت في أطوار النمو أو التحول، حيث 
تناول  مثل  الناضجة  غير  الثمار  كتناول  النضج  عدم  بسبب  إما  سامة  النباتات  فيه  تكون 
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ثمار الطماطم واجلوافة والتفاح وغيرها من الثمار غير الناضجة بحيث حتتوي الثمار غير 
الناضجة على أشباه قلويات سامة مثل األمجدالني. أو بسبب تناول املواد الغذائية التي طرأ 
عليها تغيرات في تركيبها أدت إلى عدم صالحيتها لالستعمال اآلدمي كنتيجة لوجود:            
إضافات خارجية كاملبيدات احلشرية الزراعية أو املواد احلافظة أو مكسبات الطعم أو  1 .
اللون أو الرائحة أو النكهة والتي جتعل الغذاء غير مطابق للمواصفات واملعايير الصحية 

)وهو ما يدخل حتت نطاق التسمم الكيميائي(. 
حتلل مكونات املادة الغذائية ذاتيًا بفعل سوء التخزين أو انتهاء مدة الصالحية.  2 .

حتلل مكونات املادة الغذائية ألسباب خارجية كفعل اجلراثيم أو الفطريات أو الطحالب  3 .
أو سمومهم. وهذا النوع هو أكثر األنواع شيوعًا.

وبالطبع قد يحصل التسمم الغذائي على صورة فردية لبعض األشخاص دون غيرهم 
والبقوليات عند األشخاص  الفول  للغذاء مثل احلساسية من  الطبيعية  املكونات  إزاء بعض 
املصابني بعوِز إنزمي نازعة هيدروجني اجللوكوز �� 6 �� فسفات. أو احلساسية املفرطة ضد 
سكر اللنب واملوجود في األلبان ومشتقاتها ومنتجاتها املختلفة. أو البيض أو الشيكوالتة أو 

املوز أو الباذجنان األسود أو احلساسية املفرطة ضد بعض أنواع البروتينات الغذائية. 
املادة  مكونات  بعض  بني  للتفاعل  نتيجة  الغذائي  التسمم  أع��راض  تنشأ  قد  وأخ��ي��رًا 
الغذائية ودواء يتعاطاه الشخص، وذلك ألن املواد الغذائية املتناولة قد تؤدي إلى زيادة اآلثار 
الضارة اجلانبية للدواء. مثال ذلك ظهور أعراض فرط ضغط الدم احلاد عند تناول األغذية 
الغنية باألمينات األحادية مثل اللنب ومشتقاته والفول والبقوليات وغيرها مع تعاطي األدوية 

املثبطة لإلنزمي املؤكسد لألمينات األحادية. 

وميكن تفصيل سموم النباتات الراقية كاآلتي:
القلويدات: توجد في نباتات عديدة كنباتات العائلة الباذجنانية مثل الداتورة وحتتوي على  1 .
الهيوسيامني، ونبات السكران ويحتوي على الهيوسني، وبراعم البطاطس اخلضراء أو 

الفاسدة وحتتوي على سم سوالنني.
2. جليكوزيدات:

	•جليكوزيدات سيانوجية وتوجد في نباتات الذرة البيضاء والصفراء وبذور التفاح واخلوخ 
واملشمش البري واللوز املر والدراق والكمثري.

	•جليكوزيدات ستيرويدية: مثل نبات احلنظل.
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وخضروات  السوداني  والفول  والصنوبر  الصويا  فول  نباتات  في  وتوجد  جليكوزينات:   .3
البروكلي والقرنبيط والكرنب واللفت والفجل وتأثير هذه السموم يؤدي النخفاض نشاط 

الغدة الدرقية.
4. األوكساالت مثل نباتات احلميض والسبانخ. 

5. سموم بروتينية مثل بذور نبات اخلروع.

6. نترات وتكون موجودة في نباتات الكرفس واللفت واخليار والكوسة واجلزر والفجل.

ويصح التنبيه لوجود تأثيرات ضارة أخرى متعددة لبعض النباتات مثل:
أو  الشوكي  التني  ت��ن��اول  عند  الهضمية  والقناة  وال��ف��م  اليدين  ف��ي  ميكانيكية  أض���رار  1 .

الشعير.
ملالمسة نبات الطماطم أو التني أو املوالح  2 . )Urticaria( حساسية جلدية وإكزمية وشرى

وغيرها.
إحداث أورام خبيثة )سرطان املعي والكبد والكلى( لتناول السرخس. 3 .

الطعم السمكي لوجود البيتائني )كما في أوراق البنجر واملوالس( وارتباطه باألحماض  4 .
الدهنية احلرة.

حدوث إمساك لتناول الرجلة والبقدونس ولب الكوسة والبطيخ واجلزر والكركديه والتيليو  5 .
واحللبة والكراوية واجلميز وقشور الرمان.

إحداث إسهال لتناول الفجل وامللوخية والترمس واخلبيزة والبلح وأوراق العنب. 6 .

تأثير هرموني أنثوي لتناول الينسون والعرقسوس وبذور اجلوافة وبذور الرمان. 7 .
تأثير هرموني ذكري لتناول البصل واحلمص. 8 .

تأثير قابض للرحم للترمس املر والبلح. 9 .
تأثير منخفض لضغط الدم للدوم. 10 . 

العالية  احليوية  وقيمتها  اللحوم  طعم  طيب  رغم  املصدر:  حيوانية  األغذية  سموم   .3
إال أنها كثيرًا ما تسبب الفزع والرعب، وذلك ملا ينتابها من مصادر التلوث املتعددة والتي 
ترجع للغش في تسمني احليوانات )باستخدام منشطات النمو( وفي إنتاج مصنعات اللحوم 
)باإلضافات املختلفة( أو قد ترجع للتلوث مبتبقيات املبيدات والعقاقير والسموم من أعالف 
احليوانات وتخزينها وانتقالها في منتجات احليوانات، عالوة على ذلك إصابتها مبسببات 
)أمراض  لإلنسان  األم��راض  من  كثيرًا  اللحوم  تسبب  ولذلك  وغيرها،  املكروبية  األم��راض 
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لْمونياَلت، داُء الَبرمِييَّاِت  مشتركة بني اإلنسان واحليوان( سواء أمراض جرثومية )داُء السَّ
اخِلْنزيِرّي، داء الَعطيَفُة الُقوُلوِنيَّة، احلمى املالطية، داُء اللِّيسِتيريات، اجلمرة اخلبيثة، السل( 
أو أمراض فيروسية )الكلب، اجلدري، أنفلونزا الطيور، حّمى الوادي املتصدع( أو األمراض 

سات(. الفطرية والطفيلية )مثل داُء املَُقوَّ
هذه  منه  ج��اءت  ال��ذي  احل��ي  احليوان  من  بداية  تلوثها  في  احليوانية  املنتجات  فتبدأ 
املنتجات سواء من تغذيته ورعايته وما تصيبه من طفيليات ومسبّبات ألمراض وما يتناوله في 
الغذاء واملاء من إضافات عالجية ووقائية ومنشطات منو، وكذلك فيما قبل ذبحه وأثناء جتهيزه 
محتويات  أو  اجللد  أو  ب��األرض  باختالطها  وتلّوث حلومها سواء  )السلخانات(  املذابح  في 
اجلهاز الهضمي وأثناء نقل اللحوم وتخزينها وأثناء عرض اللحوم وفرمها وتصنيعها ثم أثناء 

عرض وتخزين وتسويق هذه املنتجات واملصنعات.
من  ووقايته  والبيطرية  الغذائية  الناحية  من  احليوان  ورعاية  االهتمام  يستوجب  وهذا 
األمراض والطفيليات وعالجه وعدم الذبح أو استخدام ألبانه وبيضه إال بعد فترة مناسبة 
من سحب العالجات، وإعادة النظر في استخدام العالئق غير التقليدية )التي حتتوي اليوريا 
فإن  كمها  قبل  اللحوم  توفير جودة  إلى  والسعي  وغيرها(  والهرمونات  واألرواث  والسرس 
رداءة علف احليوان يؤدي إلى رداءة غذاء اإلنسان )من املنتجات احليوانية( فالغذاء اآلمن 
يعني خلوه من مسببات الفساد املكروبية واملتبقيات الكيميائية، والتي تؤثر على خواص الغذاء 

الطبيعية أو احلسية وقيمته الغذائية كما تؤثر على صحة اإلنسان.

وعمومًا فمصادر التلوث للحوم ومنتجاتها ترجع ملا يلي:
أواًل: مواد التعبئة والتغليف ومنها الورق والبالستيك واألملونيوم والصفيح ويشترط فيها 
النظافة وأن تكون مصادرها اخلام جيدة ومعاجلة نهائيًا مبا يتناسب مع منتجات  اللحوم فال 
تتفاعل مع الغذاء وال تلّوثه أو تغّير من خواص الغذاء كما يشترط أن تكون الكتابة والرسوم 

على مواد التعبئة غير مالمسة للغذاء. 
ثانيًا: املواد املشعة تنتقل لألغذية نتيجة تلوث بيئي، أو جرعة تشّيع زائدة للغذاء فتغّير 

طعمه، أو لتغذية احليوان وسقيه من مصادر ملوثة إشعاعيًا.
ثالثًا: سموم الكائنات احلية الدقيقة كالفطريات الرمية واجلرثومية املرضية والتي توجد 
في األعالف الرديئة واملخّزنة سيئًا لفترة طويلة كما توجد في املصانع غير املراقبة صحيًا 
واجلراثيم  الفطريات  فتتواجد  بنظافتها  املعتنى  غير  والعرض  احلفظ  وأماكن  املخازن  وفي 
السامة مما يفسد الغذاء ويكون وسيلة لنقل هذه الكائنات احلية الدقيقة وسمومها لإلنسان 
األسماك  من  للكبد(  فطرية سامة ومسرطنة  )مستقلبات  واألفالتوكسني  السجقي  كالتسمم 

واللحوم.
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الفصل الثالث
التسمم املكروبي

الشركات  و تهتم  الغذاء خطرًا،  قضايا سالمة  أكثر  من  لألغذية  املكروبي  امللّوث  يعد 
املصانع  من  العديد  ينهج  كما  ملنتجاتها.  املكروبية  بالسالمة  كبيرة  بدرجة  للغذاء  املصنعة 
أسلوب نظام حتليل املخاطر ونقاط التحّكم احلرجة للتأكد من عدم حدوث أي تلوث أو أخطاء 

أثناء عمليات التصنيع.

كيفية  حسب  ويقّسم  الغذائي  التسمم  ح��وادث  مسببات  أه��م  من  املكروبي  فالتسمم 
اإلصابة باملرض:

1. عن طريق تناول غذاء يحتوي على أعداد كبيرة من املكروبات، بحيث تخترق الغشاء املخاطي 
لْمونياَلت، وهو داء ينشأ نتيجة  لألمعاء وتظهر أعراض املرض. ومن أمثلة هذا النوع داُء السَّ
تلوث الغذاء مبكروبات السلمونيلة والتي توجد في أمعاء كثير من احليوانات األليفة والبرية 
مما ينتج عنه تلوثًا للتربة ومصادر املياه والصرف باملناطق احمليطة وبالتالي زيادة فرص 

وصولها للغذاء واملاء وبصفة خاصة اللحوم والدواجن والبيض واأللبان ومنتجاتها. 
2. حتدث اإلصابة بواسطة السموم )الذيفات( التي تفرزها املكروبات أثناء تكاثرها في الغذاء 
وهذه السموم هي التي تسبب املرض لإلنسان وليس املكروب نفسه. ومن أمثلة هذا النوع 
التسمم السجقي وهو من األمراض املفزعة بالنسبة لإلنسان حيث إنها تسبب شلاًل جزئيًا 
ُة التسمم السجقي  يَّ أو كاماًل لألعصاب ويحدث نتيجة للسموم التي يفرزها مكروب َمَطثِّ
في األغذية، وهو مكروب ال هوائي وينمو في األغذية احملفوظة بطرق غير سليمة، وتظهر 
تكون مصحوبة  املكروب مثل رائحة كريهة وقد  بهذا  امللوثة  العبوات  عالمات فساد على 

بانتفاخ العبوات.
املكروبات  أع��داد كبيرة من  تناول غذاء يحتوي على  باملرض عن طريق  3. حتدث اإلصابة 
سمومًا  وتنتج  تتكاثر  فإنها  لإلنسان  الدقيقة  األمعاء  إلى  املكروبات  هذه  تصل  وعندما 
وبالتالي تظهر أعراض املرض. وقد تفرز السموم في الطعام قبل تناوله )مع زيادة عدد 

املكروبات(.
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ويتطلب النمو اجلرثومي عدة عوامل: 
	•وفرة الوسط الغذائي الغني بالبروتني أو الكربوهيدرات. 

	•وسط متعادل أو قاعدي ضعيف. 
	•رطوبة.

	•هواء )وهناك جراثيم ال هوائية تنمو دون وجود األكسجني(.
.) مدى حراري مناسب )15-4	•

األمراض  حدوث  إلى  يؤدي  الذي  األمر  السموم،  وينتج  الغذاء  يفسد  اجلراثيم  فنمو 
والتسممات وتظل جرثومة التيفود حية عدة شهور في الغائط ويتأثر التلف املكروبي لألغذية 
مبحتوى املادة اخلام من املكروبات وبالتلوث الثانوي احلادث أثناء التصنيع سواء من األجهزة 
امللوثة )آالت، أواني( أو مواد التعبئة أو هواء حيز التصنيع والتعبئة والعرض أو املاء املستخدم 

في التصنيع واألشخاص القائمني بالتصنيع. 
بني  واألرواح خاصة  األم��وال  من  كثير  فقد  إل��ى  اجلرثومي  الغذائي  التسمم  وي��ؤدي 
املسنني واحلوامل واألطفال ونزالء ديار اإليواء ومرضى السرطان واإليدز وزرع األعضاء 

ويحدث على األخص من اللحوم والدواجن التي حتتوي على السلمونيلة.
وترجع خطورة اجلراثيم لسرعة منوها، فاخللية الواحدة حتت الظروف املثالية تتضاعف 
إلى ما يزيد عن 2 مليون خلية في ظروف سبعة ساعات لذلك وضعت كثير من الدول التي 
تعنى بصحة مواطنيها حدودًا قصوى للمعدل اجلرثومي املسموح به في املنتجات الغذائية 
املختلفة حتى تخفض من حاالت التسمم الغذائي وترتفع حاالت التسمم بالسلمونيلة خالل 
أشهر الصيف الرتفاع درجة احلرارة التي تساعد على منو اجلراثيم كما تؤدي الليستيريا 
أجنة  الضعفاء من  الناس حساسية هم  وأكثر  بالتسمم  املصابني  بني  وفاة   %4 نسبة  إلى 
للتسمم  اإلنسان  استجابة  وتتوقف  عمومًا.  واملرضى  واملسنني  واحلوامل  املواليد  وحديثي 
اجلرثومي على جنسه وعمره وحالته الصحية ونوع اجلراثيم وتعدادها وسمومها ومقاومتها 

للحرارة.
راٌت الُعْنُقُوِديَّة( متوسطة  فمعظم جراثيم التسمم الغذائي )املطثيات، والسلمونيلة، واملَُكوَّ
التحمل احلراري فأفضل منو لها يكون علي º4-3م، وتقتلها درجة احلرارة º12-7م بينما 
اجلراثيم املقاومة للحرارة فأفضل منو لها يكون في درجة حرارة أعلى من º55م وتقتل في 
º13-8م ومن اجلراثيم ما ينمو في درجات حرارة منخفضة )-º5م( لذا تنمو في األغذية 

املجمدة.
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وتفرز اجلراثيم سمومها داخل خالياها فتكون أكثر مقاومة للحرارة أو خارج خالياها 
في الغذاء فتؤدي للتسمم بتناول هذه األغذية امللوثة. وتظل السلمونيلة حية في اخلضروات 

الطازجة حتى ستة أسابيع والشيجيلة ليوم واحد والضمة الكوليرية إلى سبعة أيام.

وسنتكلم هنا عن األنواع األكثر شيوعًا من حاالت التسمم الغذائي املكروبي وهي:
1. التسمم الغذائي باملكورات العنقودية:

ه���ذا ال��ن��وع م��ن اجل��راث��ي��م مستوطن 
بكثرة  ويتواجد  اإلن��س��ان،  جلد  بشرة  على 
ع��ل��ى اجل�����روح مل���ا ت���وف���ره ل���ه اجل�����روح من 
مناسبة.  وتكاثرية  معيشية  وظ��روف  أغذية 
وم��س��ت��وط��ن أي���ض���ًا داخ����ل األن�����ف. تتلوث 
األغ��ذي��ة ب��ه��ذا ال��ن��وع م��ن اجل��راث��ي��م بسبب 
أثناء  أو  النظافة  إله��م��ال  نتيجًة  اإلن��س��ان 
األغذية  م��ن  ب��ال��ق��رب  العطس  أو  ال��س��ع��ال 
املكشوفة أو عند حتضير أو إعداد الطعام 
من قبل شخص مجروح أو بواسطة الذباب 

من  املختلفة  املكروبات  من  ركابه  بنقل  يقوم  مجانية  طائرة  أو  نقل  كوسيلة  يقوم  وال��ذي 
هذه  تتكاثر  لها.  املناسبة  والغذائية  احلياتية  ال��ظ��روف  توفر  أم��اك��ن  إل��ى  جتمعها  أم��اك��ن 
اجلراثيم بشكل سريع في الطعام عند درجة حرارة الغرفة منتجًة مخلفات بروتينية سامة. 

ج��م��ي��ع األع�����راض امل��رض��ي��ة ن��اجت��ة من 
بهذا  التسمم  ح��االت  معظم  اجلراثيم.  سموم 
النوع من امللوث حتدث نتيجًة إلهمال العاملني 
والطرق  األص����ول  وإله��م��ال  ال��ع��ام��ة  للنظافة 
األغذية.  وإع���داد  ومناولة  ل��ت��داول  الصحيحة 
تظهر أعراض التسمم بشكل مفاجئ وأحيانًا 
تكون عنيفة بعد نصف ساعة إلى 4 ساعات 
من تناول الغذاء امللوث وميكن أن تتأخر إلى 
التسمم تشمل: ضعف  أع��راض  6 س��اع��ات. 
عام، غثيان شديد، آالم حشوية، قيء، إسهال 
شديد. وهذه األعراض نادرًا ما تكون خطيرة 

)الشكل 1(: صورة مجهرية للجرثومة العنقودية

)الشكل 2(: من مظاهر اإلصابة مبكروب املكورات 
العنقودية
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لدى البالغني األصحاء. أما األطفال والشيوخ كبار السن واملنهوكني من أمراض وعلل أخرى 
فقد يحصل لديهم جفاف خطير، ويحتاجون إلى عناية طبية. 

2. التسمم الغذائي بالسلمونيلة: 
يوجد هذا النوع من اجلراثيم في فصائل مختلفة تسبب أنواعًا مختلفة من األمراض في 
اإلنسان واحليوان وأكثر هذه األمراض انتشارًا هي النزالت املعوية، وتعتبر اللحوم والدواجن 
والبيض وبعض املنتجات الغذائية احليوانية مثل احلليب غير املعقم من أهم طرق انتقال هذه 

األمراض لإلنسان. 
حاملة  ال��دواج��ن  أو  احليوانات  تكون  قد 
للجراثيم قبل ذبحها ولكن إذا لم تكن كذلك قد 
كانت  إذا  الذبح  عملية  بعد  اللحوم  هذه  تتلوث 
اللحوم  هذه  نقل  يتم  التي  األدوات  أو  املسالخ 
السلمونيلة.  بجرثومة  وملوثة  نظيفة  غير  فيها 
م��ن اإلنسان  ه��ذه اجل��راث��ي��م  تنتقل  أن  ومي��ك��ن 
يقومون  كان ممن  إذا  لها  احلامل  أو  املصاب 
ب��إع��داد وحت��ض��ي��ر ال��ط��ع��ام خ��اص��ة ف��ي غياب 
النظافة الشخصية ونظافة اليدين وأيضًا الطبخ 
غير  الطرق  وأيضًا  والطيور  للحوم  اجليد  غير 
الصحيحة حلفظ األطعمة في الثالجات، وتعتبر 
السلمونيلة  انتقال  طرق  أهم  من  الوسيلة  هذه 
عادة  تصيب  التي  املعوية  بالنزالت  واإلص��اب��ة 
يرتادون  ال��ذي��ن  األش��خ��اص  م��ن  كبيرة  أع���داد 
املطاعم التي ال تهتم بطرق الوقاية الصحية في 

إعداد الطعام وحتضيره.

األعراض: 
بعد تناول الطعام امللوث بهذه اجلراثيم بفترة قصيرة تبدأ األعراض على شكل تقلصات 
ويحدث  البراز،  مع  دم  أو  مصحوبًا مبخاط  يكون  وقد  شديد  إسهال  يصحبها  البطن  في 
ارتفاع في درجة احلرارة في حوالي )5-7%( من احلاالت وقد يحدث قيء لدى نسبة قليلة 
من احلاالت. في معظم احلاالت يتحسن املريض تلقائيًا بعد عدة أيام لكن لدى نسبة قليلة من 

الناس حتدث مضاعفات قد تكون خطيرة مثل اجلفاف الشديد وتسّمم في الدم. 

)الشكل 3(: صورة مجهرية جلرثومة السلمونيلة
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التشخيص والعالج:
يتم تشخيص هذه احلاالت بأخذ تاريخ املرض والتمّكن من عزل اجلراثيم عن طريق 
الدم، ويعتبر تعويض نقص السوائل في اجلسم وعالج اجلفاف من أهم  أو  البراز  حتليل 
أو عن طريق  الفم  املريض عن طريق  ويتناولها  العالجية في مثل هذه احل��االت،  اخلطوات 

الوريد. كما أنه ال تستعمل املضادات احليوية إال في حاالت خاصة يقررها الطبيب. 
أما فيما يختص بالتسمم الغذائي املؤدي إلى النزالت املعوية فبعد تناول الطعام امللوث 
 12 إلى  48 ساعة، ومن املمكن أن متتد  إلى  6 ساعات  تستغرق فترة حضانة املرض من 
هذه  تستمر  وع��ادة  واإلسهال.  البطن  آالم  يتبعه  والقيء  بالغثيان  عادة  املرض  ويبدأ  يومًا. 
األعراض من ثالثة إلى أربعة أيام، مصحوبة في بعض األحيان بارتفاع في درجة احلرارة، 
وعادة ما تكون آالم البطن في املنطقة احمليطة بالسرة ومنها تنتقل إلى املنطقة السفلى اليمنى 
من البطن. أما اإلسهال فيكون من ثالثة إلى أربعة مرات يوميًا إلى إسهال شديد ودموي 

مصحوبًا مبخاط صديدي إلى إسهال شديد شبيه بالكوليرا.
كذلك من املمكن أن يحدث التهاب شديد في القولون مما يزيد من فترة املرض إلى عشرة 
أو خمسة عشر يومًا، وعادة يكون البراز دمويًا ومن املمكن أن تستمر هذه احلالة املرضية إلى 
شهرين أو ثالثة شهور ولكن املتوسط هو ثالثة أسابيع. إن ارتفاع درجة احلرارة ذلك يعني 
أن اجلراثيم وصلت إلى مجرى الدم وهذا تطور مهم ويجب عدم إهماله، حيث إن السلمونيلة 

من املمكن أن تستوطن األغشية الدماغية، أو الصمامات القلبية، أو العظام، أو املفاصل. 

3. التسمم الغذائي الهدبي )كما يسّمى بتسمم جرثومة املطثية احلاطمة 
»جرثومة الكافيتريا«(: 

هذه اجلرثومة توجد في فضالت اإلنسان واحليوان وكذلك توجد في التربة واللحوم غير 
املطبوخة، وحتصل اإلصابة بالتسمم من هذه اجلرثومة في الظروف التالية: 

	•إذا طبخت اللحوم أو الدواجن في درجة حرارة ليست كافية لقتل هذه اجلراثيم.
	•عدم وجود األكسجني )اللحوم املعلبة(، وتظهر أعراض هذا املرض بعد تناول الطعام امللوث 
بهذه اجلراثيم بعد فترة حضانة تتراوح بني )8-24( ساعة، وتتكون األعراض من آالم في 
البطن وإسهال، وفي حاالت قليلة بعض املرضى قد يعانون من تقيؤ، وصداع أو ارتفاع في 

درجة احلرارة. في معظم ال�حاالت تختفي ه�ذه األعراض خ�الل )24( ساعة تلقائيًا.
وليس  الغذائية  العدوى  أم��راض  أحيانًا من ضمن  يعتبر  قد  التسمم  من  النوع  وه��ذا 
تسبب   مركبات  ينتج  فإنه  الغذاء  في  املكروب  ه��ذا  منو  وعند  التسمم.  أم��راض  من ضمن 
اضطرابات في معدة اإلنسان. ولكن الدراسات في الستينيات أشارت إلى أن املكروب يفرز 
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سّمًا مشابهًا لسم اجلرثومة العنقودية الذي يسبب تهيجًا في القناة الهضمية، ولكن يبدو أنه 
بعد ابتالع اخلاليا اخلضرية للمكروب فإنها تتجرثم في األمعاء وبعد حتلل اخلاليا املتجرثمة 

يتحرر السم وحتدث األعراض، ولذلك اعتبر هذا املرض من أمراض التسمم الغذائي. 

املكروب املسبب:
اجلرثومة املسببة لإلصابة هي املطثية احلاطمة وهي جرثومة عصوية، قصيرة، متحّركة، 
تتشابه مع جرثومة التسمم السجقي في أنها ال هوائية، كما أنها أيضًا متجرثمة. ولكنها 
أقل مقاومة للحرارة من جرثومة التسمم السجقي. تنتشر بشكل واسع فى التربة، كما أنها 
تستوطن طبيعيًا في القناة املعوية لإلنسان واحليوان. وبالتالي فهي توجد أيضًا في املواد 
البرازية وفي مياه الصرف الصحي. ويعتبر تراب املطابخ من املصادر الغنية بهذا النوع من 
اجلراثيم. واحلقيقة أن هذا الكائن موجود في كل مكان. ويبدو أن انتشارها يرتبط ارتباطًا 

وثيقًا ببعض العادات الغذائية. 

املرض وأعراضه:
الهدبي  التسمم  ح��االت  ع��ادة  تظهر 
للمكروب  نتيجة البتالع اخلاليا اخلضرية 
بأعداد كبيرة والتي تتجرثم في األمعاء، ثم 
بعد حتللها يتحرر السم وحتدث األعراض. 
وه���ي ع��ب��ارة ع��ن م��غ��ص ح���اد ف��ي البطن 
وإس��ه��ال وص���داع. تظهر األع���راض عادة 
امللوث  الغذاء  تناول  من  ساعة   22-8 بعد 
وتستمر األعراض لفترة قصيرة )يوم واحد 

دون مضاعفات(. 

4. التسمم الغذائي بالعصوية الشمعية:                   
يحتوى جنس العصوية على 34 نوعًا من املكروبات، اثنان فقط منها عرفت كمكروبات 
ممرضة، وهما جرثومة اجلمرة اخلبيثة، والعصوية الشمعية ويعتبر التسمم الغذائي بالعصوية 
من األمراض شائعة احلدوث، ومسؤولة عن الكثير من حاالت تفشي التسمم في كثير من دول 
العالم. وهناك تشابه كبير في األغذية املعّرضة لإلصابة بهذه اجلرثومة مع األغذية املعرضة 
لإلصابة بجرثومة الكافتيريا )املطثية احلاطمة( من حيث ظروف التلوث، أي أنهما يحدثان عند 

)الشكل 4(: صورة مجهرية جلرثومة املطثية احلاطمة
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إعداد وجبات الطعام بكميات كبيرة. وعند تبريد هذه الوجبات حلفظها ال تصل درجة التبريد 
إلى جميع أجزاء املنتج الغذائي لتمنع منو هذه اجلرثومة. كما ال تبلغ حرارة تسخينها قبل 
االستهالك إلى أماكن منو اجلرثومة لقتلها، وتكمن الصعوبة في أن قتل اجلرثومة ال يعني 
قتل املتجرثم منها والتي قد تكون قادرة على النمو مرة أخرى، حتت ظروف مالئمة وتكوين 

جرثومة جديدة، وقد ارتبط تفّشي هذا املرض بصورة كبيرة باألرز املسلوق واملعكرونة. 

املكروب املسبب:
 Bacil- من السالالت املنتجة للسموم واملسببة للمرض هي جرثومة العصوية الشمعية
lus cereus وهو مكروب عصوي كبير احلجم نسبيًا، موجب لصبغة جرام، متجرثم – هوائي 
ودرجة  º48-1م،  احل��راري من  امل��دى  في  ينمو  ظ��روف ال هوائية.  ينمو حتت  أن  وال ميكن 
احلرارة املثلى له هي º34-28م.  ويوجد كذلك في التربة واملاء والهواء واخلضر النيئة وفي 

البهارات. 

املرض واألعراض:
بالعصوية  الغذائي  التسمم  أن  امل��رض على  مدة  األع��راض وقصر  ت��دلُّ سرعة ظهور 
الشمعية ناجت من السموم أثناء النمو السريع للمكروب. وتنتج اجلرثومة املسببة نوعني من 

السموم على األقل هما: 
النوع املقّيئ: وتظهر أعراض اإلصابة به خالل ساعة إلى 6 ساعات، وهي عبارة عن 
غثيان وتقيؤ وقد يصاحب ذلك مغص في البطن وفي بعض احلاالت تكون مصحوبة بإسهال 

ويتم الشفاء منه عادة خالل 24 ساعة. 
تناول  6-15 ساعة من  تتراوح بني  أع��راض اإلصابة في مدة  النوع املسهل: وحتدث 
الغذاء امللوث وتكون األعراض عبارة عن مغص في البطن وإسهال مائي القوام مع غثيان 
خفيف ونادرًا ما يؤدي إلى التقيؤ. وال تستمر األعراض أكثر من 12 ساعة. وهو بهذا يشبه 

التسمم الغذائي باملكورات العنقودية. 

5. التسّمم الغذائي بالضمة نظيرة احلاّلة للدم: 
 )Vibrio parahaemolyticus( هذه اجلرثومة املعروفة باسم الضمة نظيرة احلالة للدم
تسبب تسممًا في الطعام عند تناول املأكوالت البحرية غير املطهية مثل )احملار( أو أن يكون 
طهو هذه املأكوالت غير كاف. وتكون األعراض على شكل آالم في البطن وإسهال وعادة ما 

تختفي هذه األعراض خالل يوم أو يومني. 
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6. التسمم الغذائي باإلشريكية القولونية )القولون البرازية(:
الغذائي  التسمم  من  النوع  هذا  ارتبط 
بتناول البرجر غير املطهية بشكل جيد. يعيش 
ه��ذا اجل��ي��ل م��ن اجل��راث��ي��م ف��ي معي األبقار 
يسبب  أن  ودون  طبيعي،  بشكل  )واملواشي( 
لها أي أم��راض أو أع��راض مرضّية. عندما 
األساسي  عائلها  م��ن  اجلراثيم  ه��ذه  تنتقل 
إلى  واألب��ق��ار  امل��واش��ي  معي  وه��و  الطبيعي 

اإلنسان فإنها تصبح ممرضة لإلنسان.   
القولون  ب��ج��رث��وم��ة  ال��ت��س��م��م  ي��ح��ص��ل 
مطهية  غير  أغ��ذي��ة  ل��ت��ن��اول  نتيجة  ال��ب��رازي��ة 
بشكل جيد مثل اللحم البقري املفروم وغير 
هذا  يعيش  )ال��ب��رج��ر(.  جيد  بشكل  املطهي 

النوع من اجلراثيم في أمعاء البقر األصحاء، وعليه فإن روث البقر يحتوي على هذا النوع من 
اجلراثيم )روث البقر يستخدم كسماد بلدي لتسميد املساحات الزراعية والتي تزرع بالكثير 
من املنتجات الزراعية مثل اخلضار والفواكه والتي ال تخلو موائدنا منها(. تتلّوث حلوم البقر 
املفرومة أثناء الذبح والسلخ وتختلط ببعضها أثناء الفرم. كما أن اللحم امللوث بجرثومة روث 
البقر يبدو طبيعيًا في شكله ولونه ورائحته وطعمه لهذا فمن الصعوبة مبكان التفريق بني اللحم 
امللّوث واآلخر السليم أو غير امللوث بهذا النوع من اجلراثيم، وذلك مبجرد فحصه ظاهريًا 

أو شّمه.
اجلراثيم  بهذه  امللوث  البقر  إن ضرع 
قد يلوث آالت احللب وبالتالي يلّوث احلليب 
واملنتجات املصنوعة منه. وتلوث أيضًا أوراق 
اخلس  وأوراق  ال��وت��دي��ة،  وج����ذوره  ال��ف��ج��ل 
وأوراق اجلرجير، التي تروى مبياه مجاري 
أو التي سّمدت أرضها بروث البقر وأيضًا 
املجاري  في  أو  الشرب  مياه  في  السباحة 
باحلالة  اإلصابة  إلى  ت��ؤدي  جميعها  امللوثة 
بجرثومة  ال��ت��س��م��م  ع���ن  ال��ن��اجت��ة  امل��رض��ّي��ة 

اإلشريكية القولونية. 

)الشكل 5(: صورة مجهرية جلرثومة روث البقر

)الشكل 6(: صورة مجهرية جلرثومة القولون البرازية
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أعراض التسمم بجرثومة القولون البرازية:
  تظهر األعراض خالل فترة يوم إلى سبعة أيام من تناول الغذاء أو الشراب امللّوث 
دمويٍّ  إسهاٍل  إلى  تتطور  بطنية شديدة  وآالم��اً  مائيًا  إسهااًل  وتشمل  البقر،  روث  بجرثومة 
مصحوبة أحيانًا بارتفاع في درجة احلرارة. إّن 2-7%من املصابني تتطور حالتهم إلى ما 
يعرف مبتالزمة »تبولن الدم« )Uremia( حيث تتكسر الكريات احلمراء. وتتطور احلالة إلى 
الفشل الكلوي. تزداد خطورته وشدته لدى األطفال أقل من 5 سنوات ولدى كبار السن. يعالج 
»تبولن الدم« بواسطة نقل الدم والغسيل الدموي الكلوي. وقد يحتاج بعض املرضى والذين 
يشفون إلى غسيل كلوي لفترة طويلة. كما أن معدل الوفيات لهذا النوع من التسمم يتراوح  

ما بني 3 إلى 5% من مجموع اإلصابات. 

7. التسمم الغذائي بالعطيفة الصائمية:
يعتبر هذا امللّوث اجلرثومي من أعلى 
الواليات  ف��ي  ال��غ��ذائ��ي  ال��ت��س��م��م  م��س��ب��ب��ات 
املتحدة األمريكية إذ يبلغ عدد احلاالت إلى 
حوالي 8 مليون حالة سنويًا، ووفياته تتراوح 
بني 2-8 حالة وفاة سنويًا. كذلك يحدث عبر 
تناول حلوم الدواجن وأيضًا اللحوم األخرى 
بشكل  املطهية  وغير  البحرية  والصدّفيات 
جيد أو تناول أغذية المست حلوم الدواجن 
أو مخّلفات احليوانات أو الطيور مثل احلليب 
بأن  علمًا  امللوثة.  املياه  ومصادر  ومشتقاته 
هذا النوع من اجلراثيم متواجد طبيعيًا في 
أمعاء احليوانات والطيور. ووجد أيضًا في 

مياه املجاري. 

األعراض املرضية: 
تشمل األعراض أمغاصًا حشويًة وآالمًا، وإسهااًل دموّيًا، وحمى، وتستمر هذه األعراض 
ملدة أسبوع. ويعتقد العلماء بأن هذا النوع من التسمم الغذائي قد يؤدي إلى حالة مرّضية 

نادرة تسّمى ُمَتاَلِزَمُة جيَّان-باريه. وهو مرض عصبي قد يسبب الشلل. 

)الشكل 7(: صورة مجهرية جلرثومة العطيفة الصائمية
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8. التسمم الغذائي بالزحارية العصوية )الشيجيلة الزحارية(
يوجد أكثر من ثالثة أنواع من مكروب 
الشيجيلة الزحارية. وهذا النوع من اجلراثيم 
اجل���رام، عدمية  ع��ن عصّيات سالبة  ع��ب��ارة 
التكاثر.  أثناء  جراثيمًا  تكون  وال  احل��رك��ة، 
ثالث  هناك حوالي  بأن  اإلحصائيات  وتفيد 
امللوث حتدث  من  النوع  بهذا  حاالت تسمم 
وأن  األمريكية،  املتحدة  الواليات  في  سنويًا 
نسبته 1% من مجموع التسّممات الغذائية. 
ون������ادرًا م���ا ي��س��ب��ب ه���ذا امل���ك���روب املرض 
للحيوانات. كما يكثر تواجد هذا املكروب في 
مبياه  امللوثة  أو  اإلنسان  ببراز  امللوثة  املياه 

املجاري. وينتقل من شخص آلخر بواسطة البراز، تلوث األغذية بالبراز أو املياه امللوثة أو 
تنقلها بني الفضالت بحثًا عن أغذيتها  أثناء  الذبابة  إليه فإن  الذباب. ومما جتدر اإلش��ارة 
أن  كما  للمكروبات.  طائرة مجانية  أو  نقل  ت��دري وسيلة  ال  فإنها تصبح من حيث  املفّضلة 
معظم احلاالت تنتج من تناول أغذية أو أشربة ملّوثة مثل سلطة البطاطس، التونة، اجلمبري، 
املعكرونة، الدجاج، اخلضروات الطازجة، احلليب، األلبان ومشتقاتها، حلوم الطيور، املياه 
أو اخلادمات. وتسّمى احلالة  املطاعم  ال  قبل عمَّ امللوثة…، واحملّضرة من  والعصائر  امللوثة 
الزحارية  بالشيجيلة  أو  الزحارية  بالعصوية  التسّممات  من  النوع  لهذا  املصاحبة  املرضية 
الشراب  أو  الغذاء  تناول  من  ساعة   12 إلى   5 بعد  التسمم  بهذا  اإلصابة  أع��راض  وتظهر 
امللّوث ويستمر من بضعة أيام إلى أسبوعني. وتشمل األعراض آالمًا في البطن، وأمغاصًا 
حشوّية، وإسهااًل مصحوبًا بدم وقيح ومخاط، حّمى، قشعريرة، قيء، زحير أو ُزحار )شعور 
ملح بضرورة التغوط - أو التبول – ولكن دون القدرة على ذلك(. وتترافق هذا اإلصابة عادًة 
واإلسهال  لألمعاء  املخاطي  الطالئي  النسيج  وتقّرحات  بجروح  التسّممات  من  النوع  بهذا 
الدموي والتهاب املفاصل، وزيادة نسبة اليوريا في الدم الناجت عن تكسر خاليا الدم احلمراء 

)متالزمة تبولن الدم(، إضافة للجفاف الشديد.
إن اإلصابات تكثر بني األطفال الرّضع وكبار السن ومرضى اإليدز والشاذين جنسيًا. 
فإن كل الفئات العمرية معرضة لإلصابة من اجلنسني. كما أن جميع أفراد هذه املجموعة 
من امللوثات تسبب الزحار العصوي )Bacillary dysentery(. وتكفي خلية واحدة من امللّوث 
بأحد  املذكورة  أحد اجلراثيم  تتعلق  عندما  املرض  املرضية. يحدث  املذكور إلحداث احلالة 
خاليا النسيج الطالئي املخاطي بجدار األمعاء ثم تخترق اخللية وتتكاثر بداخلها ثم تنفجر 

)الشكل 8(: صورة مجهرية جلرثومة الزحارية
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اخللية وتطلق كميات كبيرة من املكروبات املذكورة ليعيد أبناء املكروبات ما فعله آباءهم في 
جلدار  املغلف  املخاطي  الطالئي  النسيج  تدمير  في  متسببة  الطالئية  األمعاء  ج��دار  خاليا 
)األخير  املعوي وشيجاتوكسني  الذيفان  تفرز سموم  املكروبات  هذه  أنواع  وبعض  األمعاء. 
مشابه للسم فيروتوكسني والذي يفرز من جراثيم القولون البرازية( حيث تفاقم هذه السموم 

احلالة املرضية وجتعلها أكثر حدة وُعنفًا. 

أنواع أخرى من التسممات:

التسمم الغذائي السجقي: 
يطلق مصطلح التسمم السجقي )Botulism( على احلالة املرضية التسممية الناجتة 
اجلرام،  عن جراثيم سالبة  عبارة  اجلراثيم  وهذه  وجراثيم.  بسموم  مّلوثه  أغذية  تناول  عن 
حال  في  وتنمو  وتتكاثر  تعيش  أن  تستطيع  أنها  أي  هوائية.  ال   )Spores( لألبواغ  مكونة 
عدم وجود الهواء واألكسجني وذلك إذا تّوفر لها الغذاء الكافي واملناسب والرطوبة ودرجة 
الكائنات احلية.  باقي  أثناء نشاطاتها احليوية تخرج فضالت مثل  املناسبة. وفي  احل��رارة 
وهذه اإلفرازات أو الفضالت عبارة عن مواد سامة شديدة السمّية لإلنسان. ويعرف سم هذا 
النوع من اجلراثيم بالذيفان السجقي، وتنتشر في البيئة احمليطة ببني البشر وتبقى في حالة 
سبات أو كمون لفترة طويلة جًدا حتى جتد الظروف املواتية الستئناف حياتها ونشاطاتها 
احليوية. وبالرغم من انتشار جراثيم هذا النوع من اجلراثيم في بيئتنا الطبيعية بكثرة إال أنها 
تصبح خطيرة عندما تبدأ في التكاثر واإلغتذاء وتكوين وإفراز السم في األوساط اخلالية من 
األكسجني واملنخفضة احلموضة. وبالرغم من أن التسّمم السجقي نادر إال أنه عند وقوعه 
فإنه خطير جدًا ومهدد للحياة. ومما جتدر اإلشارة إليه فإن تناول أبواغ هذه اجلراثيم ضمن 
ولكنه  البالغني  لدى  املرضية  أو  التسممية  يتسبب في احل��االت  باجلراثيم ال  امللوثة  األغذية 
يتسبب في حاالت تسمم خطيرة ومميتة لدى األطفال الرّضع، حيث أنها تستأنف حياتها في 
أمعاء الرضيع والذي متَّ تغذيته غداًء ملوثًا بجراثيم هذه املكروبات )عساًل أو حليبًا ملوثًا( 
متسببًة في حالة تسممية خطيرة ومميتة في كثير من احلاالت. وتعرف هذه احلالة التسممية 
والتي تصيب الرضع بالتسمم السجقي للرضع. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى، والتي أنعم 
الله بها علينا نحن بني البشر أنَّ السم السجقي غير ثابت عند درجات احلرارة العالية جدًا. 

أي أن تسخني األغذية لدرجات حرارة عالية ولفترة كافية يقضي على اجلراثيم وسمومها. 
 إن معظم حاالت التسمم السجقي تنتج عن تناول أغذية معلبة أو نيئة دون االنتباه 
ملدة تعرضها للتلوث، ولضرورة تعقيمها وغسلها وتنظيفها قبل تناولها. وإن من هذه األغذية 
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تداولها بشكل صحي  يتم  لم  البحرية، األغذية والتي  املأكوالت  الفواكه، املخلالت،  اللحوم، 
ومنضبط ومسؤول، املنتجات الصناعية والتي لم يتم حفظها بشكل سليم أثناء رحلتها الطويلة 
منذ تعبئتها في املصنع وحتى وصولها لفم املستهلك، مثل اللحوم املغلفة املبردة أو املثلجة 
وأيضًا األسماك والطيور واملعّلبات وغيرها، وسلطات البطاطس، والبطاطس املشوية، والبصل 
املقلي، وحساء حلم البقر، وحساء الدجاج، مرق حلمة الديك الرومي، الثوم املهروس في زيت 
الصويا، وكذلك اللحوم واألسماك اجلافة مثل اللحم والرجنة والفسيخ والبسترمة وغيرها، 
واخلضروات امللّوثة. وأيضًا تناول األغذية امللوثة واملنخفضة احلموضة مثل البازالء اخلضراء، 
الفول األخضر، فطر عش الغراب امللّوث، والسبانخ امللوثة، والزيتون امللوث، وأوراق أو جذور 

اللفت امللوث، وأوراق اخلردل، وغيرها. 
الصعبة بشكل  الظروف  تتحّمل  املكروب  ه��ذا  ف��إن جراثيم  إليه  اإلش��ارة  ومم��ا جت��در 
ناجح. فهي تستطيع أن تقاوم درجة غليان املاء )1 درجة مئوية( وملدة ساعات. ولكنها متوت 
عند تسخينها إلى درجة 12 درجة مئوية وحتت ضغط مرتفع. أما سمها فيتخرب ويتدمر 
عند تسخينه إلى درجة حرارة 1 درجة مئوية وملدة عشر دقائق أو تسخينه لدرجة 8 درجة 
مئوية ملدة 3 دقيقة. تظهر أعراض التسمم بعد 12-28 ساعة من تناول الغذاء امللوث، وتبدأ 
األعراض بالغثيان، قيء، مغص وآالم في البطن مع انتفاخ وإمساك. ثم يبدأ بعد 72 ساعة 
ظهور ازدواج في الرؤية، صعوبة البلع، آالم وتعب في املفاصل، جفاف بالفم، ضعف ووهن 

عام، وحتصل الوفاة نتيجة لشلل عضالت التنفس.  
العالج: 

إن التسمم السجقي خطير وميكن أن يكون مهددًا للحياة وذلك نتيجًة لشلل عضالت 
التنفس. يتم العالج في املستشفيات وهو تدعيمي ألجهزة اجلسم احليوية، إضافة إلعطاء 

املصاب املصل املضاد.
 

تسمم الرضع السجقي 
هو عبارة عن تسمم األطفال الرضع بجراثيم أو سموم جرثومة املطثية الوشيقية واملكونة 
التسّمم ناجت عن  النوع من  العلماء أن هذا  )Botulinum toxin(. يعتقد  الوشيقية  لذيفان 
إعطاء األطفال الرّضع )أقل من سنة( للعسل امللوث بجراثيم املكروب املذكور. وتظهر األعراض 
لدى الرّضع والتي تشمل اإلمساك الشديد، وضعف التغذية، ويكون بكاؤه ضعيفًا وخافتًا، 
مع ضعف عام وإنهاك، ثم فشل في منوه النمو الطبيعي ثم الوفاة املفاجئة لطفل من كل ثالثة 
أطفال مصابني بالتسمم السجقي وذلك في سن 1-2 شهر من سن الرضيع. وقد أوصى 
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املركز األمريكي ملكافحة األمراض )CDC( بعدم إعطاء العسل للرضع والذين تقل أعمارهم 
عن ستة شهور. 

السموم الفطرية:
تعدُّ هذه السموم من أخطر أنواع السموم، وهي تفرز بواسطة الفطريات التي تعيش 

عالة على اإلنسان واحليوان ومنها:
 1 .Claviceps Purpurea قلويدات اإلرجوت: التي تفرز بواسطة فطر الدبوسية الفرفرية

الذي يعيش متطفاًل على احلبوب.
سموم األفالتوكسني: وهي مستقلبات فطرية سامة ومسرطنة للكبد وهي تصيب الذرة  2 .

وخاصة الصفراء واألرز والبقول والفستق واحللبي السوداني.
سموم الفقع.  3 .

تتعّرض األغذية إلى اإلصابة بأنواع معينة من الفطريات التي تفرز موادًا عضويًة وهي 
والكائنات  والنبات  واحليوان  لإلنسان  تكون ساّمة  ما  غالبًا  والتي  الغذائي،  نواجت متثيلها 
الفطرية. وأهم الفطريات املسجلة  النواجت السموم  الدقيقة األخرى. ويطلق على هذه  احلية 
 Aspergil-  على أنها قادرة على إنتاج السموم قادرة على إنتاج السموم منها الرشاشية
 )Penicillium( وهما جنس من الفطريات الناقصة، واملكنسية )Alternaria( والنوباء lus
وهي جنس من الفطريات من فصيلة الطوقيات. وهي تنتج أنواعًا مختلفة من السموم أهّمها 
األفالتوكسني واألوكراتوكسني والترايكوثيسني وغيرها. وهي مركبات شديدة السّمية وتؤدي 
 .)Mycotoxin( إلى السرطان. هناك أكثر من نوع من الفطريات التي تنتج الذيفان الفطري

كما أن الفطر الواحد قد ينتج عّدة أنواع من الذيفانات.
وللفطريات مقدرة على النمو في كل األغذية واألعالف بال استثناء، سواء أكان محتوى 
املواد الغذائية من الرطوبة عاليًا أو منخفضًا )وإن كان منو الفطريات يتطلب رطوبة(، كما تنمو 
الفطريات على مدى واسع من درجات احلرارة، حتى في الثالجات وتتحّمل الفطريات مدى 
واسعًا من امللوحة إذ تنمو حتى فى محاليل  التخليل، كما تتحمل النمو في مواد عالية التركيز 
إذ تنمو في املربيات وخالفه رغم التركيز العالي وانخفاض الرطوبة. كما تنمو الفطريات على 
السلع الغذائية واألعالف احليوانية، وتتلف هذه املواد ملا يطرأ عليها من تغّيرات طبيعية )في 
للعناصر  الفطريات  )نتيجة استهالك  وكيميائية  ورائحتها وطعمها(  ولونها  وقوامها  شكلها 

الغذائية في املواد الغذائية(. 
وهذا ليس معناه أنَّ كل مادة غذائية )سواء لإلنسان أو احليوان( مصابة بالعفن أو   
النمو الفطري أنها مصابة كذلك بالسموم الفطرية؛ ألن منو الفطريات يتطّلب ظروفًا تختلف عن 
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تلك املتطلبة إلنتاج الفطريات لسمومها سواء من حيث رطوبة املادة التي منى عليها الفطر أو 
درجة حرارة الوسط أو محتوى البيئة من األكسجني وغيرها من العوامل الالزمة لنمو الفطر 

وإنتاجه لسمومه. 
أعراض التسمم الفطري:

كأي تسمم قد يؤثر بشكل حاد )وهو أقل أهمية لندرة حدوثه( أو حتت حاد أو مزمن، 
وذلك على اجللد واجلهاز العصبي والدوري، أو على الكبد )أفالتوكسينات، وشيقيات(، أو 
الكلى )أوكراتوكسني، سيترينني(، أو اجلهاز التناسلي وغيرها، أي أّنها شبه متخصصة في 
إضرار أعضاء وأجهزة معينة. وتعتبر كل السموم الفطرية ضارة وبعضها قاتل من خالل 
تأثيراتها السرطانية أو التشويهية ملا حتدثه من طفرات غير حميدة وما يعقبها من تشوهات 
خلقية وحتدث اضطرابات في الدورة الدموية ونزف من الفتحات الطبيعية وحتت اجللد ومع 
البراز. ويطرأ على املريض فقدان للشهية وعسر للهضم أو اإلسهال أو الهزال وفقدان الوزن 

واجلفاف. 

انتقال السموم الفطرية عن طريق األغذية:
بالسموم  مباشرة  ملّوثة  لسلع  تناوله  اإلنسان عن طريق  إلى  الفطري  السم  يصل   
الفطرية مثل احلبوب والياميش والفواكه وعصائرها �� ومشروبات السحلب واحللبة املطحونة 
والفول السوداني والسمسم وجوز الهند واألعشاب التي تباع لدى محالت العطارة والبقالة 
والتي يصيبها الفطر لسوء جتفيفها وتخزينها. كما تصل السموم الفطرية إلى الغذاء بطريق 
غير مباشر نتيجة إلفرازها في اللنب والبيض أو ترسيبها وتخزينها في عضالت احليوان 
كنواجت متثيل أو كمتبقيات في اللحوم إذا تغذى احليوان على عليقة ملوثة. كما قد يتواجد 
السم في املواد املصنعة من منتجات مّلوثة به ألن هذه السموم تقاوم الظروف التصنيعية 

املختلفة كالبسترة أو التحميص. 
وبذلك قد يتبقى السم الفطري في األغذية بعد تصنيعها مثل الالنشون والسجق   
واللحم املفروم واجلنب األبيض والرومي واآليس كرمي واملعكرونة واخلبز واجلاتوه والبسبوسة 
والعجوة وامللنب وغيرها وذلك بتركيزات مختلفة بعضها يصل إلى عشرة أضعاف من احلد 

املسموح به مما يشكل خطورة واقعية على اإلنسان. 
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وسوف نتناول فيما يلي أحد أهم السموم الفطرية وما تسببه من مخاطر: 

األفالتوكسينات:
ْفراء  ُة الصَّ اِشيَّ شَّ األفالتوكسينات هي مركبات شديدة السمّية يتم إنتاجها من فطريات الرَّ

 

من          )A( احل��رف  بأخذ  االس��م  ه��ذا  املركبات  لهذه  أعطي  وق��د   ،)Aspergillus flavus(
 .)Aflatoxin( على  للحصول   )Toxin( إضافة  ثم   )Flavus( من   )Fla(و  )Aspergillus(
 Aflatoxi- وهي سموم ثابتة على درجة احلرارة العالية وتسّبب مرض تسمم األفالتوكسيني
cosis، وتتكون هذه السموم من أربعة مشتقات أساسية ومتشابهة في تركيبها يرمز إليها: 
ب� B1، B2، G1، G2 التوزيع اجلغرافي حلاالت اإلصابة بسرطان الكبد في العالم متوازيًا 
مع التوزيع اجلغرافي النتشار سموم فطريات األفالتوكسني في الغذاء في العالم. وبناء على 
تلك الدراسة مت استنتاج أن سموم فطريات األفالتوكسني قد تسبب السرطان عند اإلنسان. 
ِدْث السرطان والضمور والتليف وااللتهاب والنزيف  ومركبات أفالتوكسني تصيب الكبد، وحُتْ
الداخلي في فراغ البطن، أو في داخل اجلهاز الهضمي، وقد يحدث استسقاء، كما يؤثر 
الدم. وتلعب  الدم، وعلى سرعة ترسيب  األفالتوكسني على نشاط اإلنزميات، وعلى تركيب 
انتشارها  يالحظ  والتي  لإلنسان،  اخلبيثة  األورام  إحداث  في  دورًا  األفالتوكسني  مركبات 
مبعدالت عالية في املناطق حتت الصحراوية في أفريقيا، وفي مناطق جنوب شرق آسيا، وهي 
املناطق التي يتعّرض فيها اإلنسان لألفالتوكسينات، ولقد مت ربط حدوث حاالت السرطان 

الكبدي مبعدالت مرتفعة مع وجود مركبات األفالتوكسني في غذاء اإلنسان.

أعراض التسمم باألفالتوكسينات:
تظهر أعراض تسمم األفالتوكسيني في املخ مع يرقان وفرط ضغط الدم وتشنج وغيبوبة 
واملوت نزفًا )في املعدة واألمعاء(. كما ُوِجَد األفالتوكسني في كبد هؤالء األشخاص وكذلك في 
كبد مرضى سرطان املستقيم وسرطان الكبد. وتبلغ اجلرعة السامة )حسابيًا( لإلنسان 1.7 
ملي جرام أفالتوكسني/كيلو جرام من وزن جسم وهي اجلرعة املؤدية إلى تلف الكبد، بينما 
اجلرعة املميتة لإلنسان 75 ملي جرام/كيلو جرام. استهالك زيت الفول السوداني اخلام أو 
مسحوق الفول السوداني امللّوث باألفالتوكسني مبقدار معني ملدة 17 يومًا يؤدي إلى تليف 

الكبد بعد 6 شهور. 
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سموم الفقع )عش الغراب(: 

شائع  فطري  نبات  الفقع  أو  ال��غ��راب  عش 
يؤكل  وه��و  الناس جميعًا،  ل��دى  ومعلوم  وج��وده 
وطعمه لذيذ ويباع أيضًا في معلبات إال أنه توجد 
منه أنواع تقدر بحوالي 5% من األنواع التي تنمو 
بريًا تكون سامة، وهي تتمّيز بأنها بيضاء اللون 
وعليها بقع سوداء أو العكس أو حمراء وعليها 
بقع بيضاء أو العكس ولها عدة إشكال، كما أن 
األماكن  في  يكثر وجودها  السامة  األن��واع  هذه 
تبّول  أم��اك��ن  العفنة وامل��ق��اب��ر وامل��زاب��ل وخ��اص��ة 

احليوانات وخاصة الكالب.

اجلرعة القاتلة: من أي نوع من األنواع اآلتية:

 ، بنسبة %0.3	• املوسكرين  مادة  على  ماسكريا  أمانيتا  فقع  يحتوي  املوسكرين:  فقع 
املوسكرين  أعلى من  وكليتوسيبي على نسبة  إينوسيبي  الفقع  أنواع  وكذلك حتتوي 
ث التسمم بعد 3-6 دقيقة من تناول الفطر  ��دِ كما أن هذه املادة ال تتأثر بالطهي وحُتْ
أما أعراض التسمم فهي سيالن اللعاب �� التعرق �� الغثيان القيء �� الصداع �� زوغان 
البصر �� مغص معوي �� إسهال �� ضيق القصبات الهوائية �� انخفاض ضربات القلب 
ملي جرام   2 املريض  بإعطاء  فيكون  العالج  أما  اإلغماء  ثم  ال��دم  انخفاض ضغط   ��

أتروبني.

	•الفقع الذي يحتوي على سموم األمانيتني: هناك نوعان من هذه السموم وهي ألفا وبيتا 
أمانيتني، وتوجد هذه السموم في الفطريات مثل أمانيتا فيرنا وأمانيتا فيروزا وأمانيتا 
فالويدز، وهي تثبط مناعة الرنا املرسال مما يؤدي إلى موت اخلاليا وخاصة خاليا 
نواة اخللية  املرسال مركب يصنع في  )الرنا  والكلى  والكبد  الهضمي  بطانة اجلهاز 
تشمل  وهي  متأخرة  التسمم  أع��راض  تظهر  ما  وع��ادة  الالزمة(،  بالبروتينات  ليمدها 
إسهال ومغص معوي وقد حتدث الوفاة بعد 4-7 أيام نتيجة القصور الوظيفي للكبد 

والكلى.

)الشكل 9(: فطر عش الغراب
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بعد ساعتني من  أعراضها  ذك��رت وتظهر  التي  أهمية من  أقل  أخ��رى  أن��واع  	•وهناك 
تناولها، وتظهر على شكل هلوسة وارتفاع في درجة احلرارة وفقدان الوعي مع اختالجات، 

وهناك نوع آخر وتظهر أعراضه بعد 2-5 دقيقة من تناوله على شكل نعاس واختالجات.
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الفصل الرابع 
كيف يحدث التسّمم الغذائي وماهي خصائصه؟

بغض النظر عن أصل املكروبات املسببة للمرض فهي متلك عاماًل مشتركًا في العدوى، 
في  األغذية  بها  متر  التي  املراحل  كل  في  عليها  السيطرة  على  القدرة  بعدم  ذلك  ويتجلى 

السلسة الغذائية التي ميكن تقسيمها إلى مراحل منفصلة.

مراحل التسمم الغذائي
1. مرحلة اإلنتاج: فمن حيث املنشأ قد يكون الغذاء بحكم طبيعته سامًا مثل فطر عيش الغراب 
السام أو قد يتعّرض للتلوث باملبيدات احلشرية التي تظل بقاياها على النبات بعد جمعها 

للحصاد.
من  الغذاء  ينتقل  وفيها  النقل:  2. مرحلة 
م��ك��ان إن��ت��اج��ه األص��ل��ي إل���ى املصانع 
توزيعه،  أس���واق  أو  املختلفة  الغذائية 
للقوارض  ف��ي��ه��ا  ي���ت���اح  م��رح��ل��ة  وه����ي 
واحل���ش���رات ال��ت��واج��د وال��ع��ب��ث ونقل 
امل��ك��روب��ات إل���ى ال���غ���ذاء. ل��ه��ذا يفضل 
دائمًا أن تكون املصانع الغذائية قريبة 
من جهات التوريد لتخفيف نفقات النقل 
وتخفيف  ال��ف��اق��د  ولتقليل  ن��اح��ي��ة،  م��ن 
أيَّ وج��ود للحشرات وال��ق��وارض، كما 
يفضل أن يتم نقل الغذاء داخل سيارات 
خاصة مزودة بثالجات مبردة مما يقلل 
من حياة احلشرات والقوارض ويثبط 

أيَّ نشاط مكروبي.
)الشكل 10(: يبني بعض وسائل نقل املكروب للطعام باملنزل
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3. مرحلة التخزين: وفيها يتم التخزين والتسويق قبل مرحلة اإلعداد وأيضًا يتعّرض فيها 
الغذاء للتلف ولنمو الفطريات أحيانًا إضافة لتأثير احلشرات والقوارض.

للتلوث املمكن،  العامل البشري كعامل إضافي  4. مرحلة التصنيع واإلع��داد: وفيها يدخل 
بحيث إن ُوِجَد شخٌص مصاب مبرض معدي كالزحار مثاًل فإنه في هذه املرحلة يصبح 

بؤرة لعدوى جماعية يتعرض لها كل من تناول الطعام الذي مر بني يديه.
لذا البد من اإلشراف الصحي الكامل على العنصر البشري سواء قبل تعيينهم بالكشف 
الطبي والفحص املختبري عن األمراض املعدية أو باملتابعة الدائمة، مع احلرص على وجود 
واستعمال  األي��دي،  املعروفة كغسيل  الصحية  القواعد  استعمال  وعلى  نظيفة،  مياه  دورات 

قفازات، وتعقيم األسطح التي تالمس الطعام.
5. مرحلة العرض: في السوق النهائي كالسوبر ماركت وفيه يستمر تأثير العامل البشري 

إضافة إلى ما قد يتواجد في املكان من حشرات وقوارض.

)الشكل 11(: يوضح املصادر املختلفة لتلّوث الغذاء

الهواء

أغذية فاسدة

أجهزة التصنيع

نباتات وحيوانات 
مريضة

املادة اخلام 
الغذائية

مواد التغليف
آفات

براز

الناس

املجاري

التربة

املاء

بخار ماء

غبار
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6. مرحلة الطهي أو اإلعداد النهائي قبل األكل: وقد حتدث في املطعم أو املعسكر أو املطبخ 
املكان  نظافة  وكذلك  وأش��رن��ا،  سبق  قد  كما  البشري  بالعامل  طبعًا  تتأثر  وكلها  املنزلي 

عاّمة.
7. مرحلة التخزين: وهي تأتي فيما بعد الطهي واإلعداد وال يشترط تناول الطعام بأكمله فور 
إعداده سواء لكثرة كميته أو الختالف أفراد األسرة في مواعيد العمل واألكل. ويتم حفظ 

الطعام بعدة طرق في املنزل أو املطعم.
8. مرحلة تقدمي الطعام وتناوله: حيث قد ينشأ تسمم الطعام أثناء هذه املرحلة سواء بسبب 
عدم نظافة األدوات التي يقدم بها الطعام أو ألن الشخص نفسه لم يلتزم بقواعد النظافة 

الشخصية قبل تناول الطعام وذلك بغسل األيدي جيدًا قبل األكل.

العوامل املؤثرة واملساعدة في حدوث التسمم الغذائي: 
	•عدم االهتمام بالنظافة الشخصية. 

	•ترك الطعام لفترة طويلة في جو الغرفة قبل أكله. 
	•التسخني أو التبريد غير الكافي. 

	•عدم إنضاج الطعام جيدًا عند الطبخ. 
	•تلوث الطعام بطعام آخر ملوث. 

	•تلوث الطعام بأدوات ملوثة. 
	•جتميد اللحوم كبيرة احلجم أو إذابة اللحوم املجمدة بطريقة غير صحيحة. 

	•أكل اخلضروات أو الفواكه دون غسلها. 
	•تناول األطعمة املعلَّبة الفاسدة. 

	•انتقال املكروبات من شخص مصاب 
للطعام. 

	•وض����ع ال���ط���ع���ام ف���ي غ���رف���ة درج���ة 
حرارتها )25-35( درجة مئوية. 

	•وجود ناقل للمكروب في الطعام أو 
العمالة أو حيوانات محيطية. 

للعاملني  امل��الب��س  	•ت��ل��ّوث األي���دي أو 
املطبخ  أدوات  ت��ل��وث  أو  ب��ال��ط��ع��ام 

ثهباملكروب.  )الشكل 12(: قد تؤدي أدوات إعداد الطعام إلى تلوَّ
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	•تّلوث أسطح حتضير الطعام املستخدمة، لتجهيز اللحوم والدواجن واألسماك. 
	•فترة بقاء الطعام املكشوف في جو الغرفة العادي. 

	•وجود طعام مهيأ لنمو اجلراثيم. 

أما العوامل األكثر عمومية ويومية هي:
بقاء األغذية احملّضرة )املجهزة( في درجات حرارة مناسبة للنمو اجلرثومي. 1 .

عدم الطهو الكافي أو إعادة تسخينه عدة مرات. 2 .
نتيج�ة تالمس�ه مع  الغ�ذاء  ف�ي  العرضي  التلوث  أو املشاكس. ويحدث  التلوث املعاكس  3 .
غذاء ملوث آخر، خاصة الغذاء املطهي الذي يحدث فيه التالمس املباشر أو غير املباشر 
مع سطح الغذاء اجلاهز. إن تلوث األطعمة يزداد يوم بعد يوم بصورة مفزعة حتى في 
البلدان املتقدمة التي بها أعلى مستويات الرعاية والعناية وقد يكون ذلك ناجتًا عن إحدى 

األسباب اآلتية:
	•تلّوث البيئة باستخدام املبيدات احلشرية املدّمرة لصحة الكائنات احلية. 

	•انتشار املكروبات والفيروسات. 
	•الطريقة التي يتم إعداد الطعام بها ومعاجلته. 

ال����ع����دوى أث����ن����اء ت�������داول ال����غ����ذاء.  4 .
من  امل��ك��روب��ات  تنتقل  عندما  وذل��ك 
ال��ش��خ��ص امل��ري��ض إل���ى الشخص 
السليم بواسطة ناقل »وسيط«، ومن 
أهّم هذه الوسائط الناقلة للمكروب 

ما يلي: 
املوجودة  اجلراثيم  تنتقل  قد  	•الغبار: 
في البصاق ملسافات بعيدة جدًا، وقد 
األطعمة  على  اجلراثيم  ه��ذه  تستقر 
امل��ك��ش��وف��ة خ���ارج احمل���الت كمحالت 

الباعة املتجولني. 
	•امل���اء امل��ل��وث ب��امل��ك��روب��ات: ع��ن طريق 

الشرب أو عمل الثلج واملرطبات. 

)الشكل 13(: شكل : مشهد يومي معتاد ألسماك معروضة 

للبيع على قارعة الطريق
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	•الطعام امللوث باجلراثيم: األطعمة املكشوفة أو امللوثة أو غير احملفوظة.
األدوات  أو  الطعام  الطبخ وتقدمي  أدوات  امللوثة باجلراثيم: كاألواني وغيرها من  	•األدوات 

العامة مثل مقابض أبواب احلمامات، والُعمالت النقدية املتداولة، وُلعب األطفال وغيرها. 
	•األيدي امللوثة باملكروبات: تنتقل املكروبات إلى األطعمة واملشروبات إذا لم تغسل جيِّدًا أو 

في حال عدم لبس القفازات الصحية عند إعداد الطعام. 
ل��أط��ع��م��ة، وم���ن أمثلتها الذباب  ال���ع���دوى  ن��ق��ل  	•احل���ش���رات: وه���ي م��ن أش��ه��ر م��س��ب��ب��ات 

والصراصير. 

أسباب تزايد حاالت التسمم الغذائي:
	•طول مدة تخزين الطعام قبل استهالكه في أماكن غير صاحلة للتخزين.

	•زيادة نطاق األغذية املقدمة في كثير من املجتمعات إلى سرعة انتشار اجلراثيم.
	•تنوع أصناف املأكوالت وانتشار الوجبات السريعة. 

	•احلشرات والقوارض من أهم مصادر التلوث الغذائي التي تنقل املكروبات.

طرق التلوث:
	•األيدي امللوثة باجلراثيم املسببة للتسمم.

	•تلّوث الطعام ببراز املريض أو حامل اجلرثومة أو بشرب املياه امللوثة ببرازهما. ونتذكر هنا 
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم )إذا دخل أحدكم اخلالء فال ميس ذكره بيمينه وال 

يتمسح بيمينه(.
	•عن طريق أدوات الطبخ امللوثة.

	•عن طريق إفرازات األنف واحللق واجلروح.

آليات التسمم الغذائي:
تتفاعل املادة السامة مع الكائن احلي وكذلك يتفاعل الكائن احلي مع املادة السامة، 
مية، فمثاًل: املعادن الثقيلة  ونتيجة لهذه التفاعالت تظهر مجموعة أعراض مرضية تسمى بالسُّ
تصل  أن  الصعب  من  ولكن  وال��دم  الهضمي  واجل��ه��از  والكلى  الكبد  إل��ى  تصل  أن  ميكن 
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إلى الدماغ واألعصاب. وكذلك السموم الفسفورية العضوية تعّطل عمل األعصاب وتشلها. 
للمادة  التعّرض  بعد  مباشرة  تظهر  والعالمات  األع��راض  أن  أي  ح��ادة  تكون  قد  مية  والسُّ
فترة زمنية من  بعد  املرضية تظهر  والعالمات  األع��راض  أن  تكون مزمنة، أي  السامة. وقد 
التعرض للمادة السامة مثل السرطان والتشوهات اخللقية، وقد يكون تأثير السم دائمًا كما 
في السرطان والتشوهات اخللقية أيضًا، وقد يكون هذا غير دائم كما في الغثيان والصداع، 
وتعتمد شدة السمية على جرعة املادة السامة، فكلما زادت كمية اجلرعة كلما زادت شدة 

السّمية وحدة األعراض.
إن جلسم الكائن احلي القدرة على تغيير الشكل الكيميائي ملعظم املواد السامة وحتويلها 
ليسهل  املاء  إلى مواد تذوب في  الدهون  أقل سمّية، ومن مواد تذوب في  إلى مواد أخرى 
التخلص منها عن طريق إخراجها، واملسؤول عن هذه التحّوالت احليوية في جسم اإلنسان 
هي إنزميات توجد عادة في الكبد وتوجد أيضًا في الدم والرئتني واجللد والكليتني والقناة 

الهضمية ولكنها أقل كمية وفاعلية من التي توجد في الكبد.
ومن اجلدير بالذكر أنه ال يجب أن ُيْنَظر إلى عمليات أيض السموم بأنها تؤدي دائما إلى 

التقليل من سمية املادة إذ أن هنالك حاالت تؤدي إلى زيادة سمية بعض املواد وأهمها:
عملية  بواسطة  مسرطنة  م��واد  إل��ى  احللقات  متعددة  اخلاملة  العطرية  امل���واد  حتويل  1 .

األكسدة.
حتويل بعض املعادن الثقيلة من مركب غير عضوي إلى مركب عضوي ينتشر بسهولة  2 .
في جسم اإلنسان، ويعبر احلائل الدموي الدماغي ويؤثر عليه تأثيرًا سيئًا كما هو احلال 

في مادة الزئبق.

أعراض التسمم الغذائي: 
أ. أعراض تصيب اجلهاز الهضمي: ففي معظم األحيان تكون األعراض على شكل نزلة معوية 

حادة، ويشتكي املصاب من التقيؤ أو إلسهال أو منهما معًا بدرجات مختلفة. 
ب. أعراض خارج اجلهاز الهضمي: كاألعراض التي تصيب اجلهاز العصبي في التسمم 
في  أو  واألمعاء  املعدة  في  املكروبات  تتكاثر  باملكروبات  امللوث  الغذاء  تناول  بعد  السجقي. 
الوسط الغذائي والهوائي املناسب، وبعض اجلراثيم تخرج وتطرح نواجت تأيضها، وهي التي 
عبارة عن مواد ساّمة ينتج عنها الشعور بالغثيان، القيء، املغص وآالم في البطن، اإلسهال 
وأحيانًا إسهال مصحوبًا بالدم. ومما جتدر اإلشارة إليه فإن أعراض اإلسهال والقيء بالرغم 
من أنها تعتبر جتربة مزعجة إال أنها تعتبر أحد طرق الدفاع الطبيعية للجسم إلخراج السموم 
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وطرحها والتخلص منها بعيدًا عن اجلسم. إن كثيرًا من حاالت التسمم الغذائي تنتهي دون 
احلاجة إلى عناية طبية. ليس جميع التسممات الغذائية تسبب القيء ولكن جميعها تسبب 
إسهااًل. كما أن خروج الدم مع براز اإلسهال يحدث مع العديد من التسممات الغذائية ويعتبر 
من األعراض اخلطيرة والتي حتتاج لعناية طبية فائقة. ارتفاع درجة احلرارة يحدث أحيانًا. 

ويجب سرعة استشارة الطبيب عند ارتفاع درجة احلرارة أو اإلسهال الدموي. 
كما تختلف أعراض اإلصابة بالتسمم الغذائي حسب مسببات التسمم وكمية الغذاء 
التي تناولها اإلنسان، ففي بعض حاالت التسمم الغذائي تظهر األعراض على هيئة شلل في 

اجلهاز العصبي إلى جانب االضطرابات املعوية.

أعراض التسمم الكيميائي إضافة لألعراض السابقة قد تظهر األعراض التالية: 
بع�����رق،  القلب مصاحبًا  التنفس، وضربات  العني، وسرعة في  حك��������ة، وضيق حدقة 
التسمم  أع��راض  وتظهر  األحيان.  بعض  في  وتشنجات  ص���داع،  مع  الرؤي���ة  ف����ي  وزغللة 
الكيميائي خالل دقائق بعد تناول الطعام امللوث بالسموم الكيميائية. حيث يعتبر امتصاص 
السموم من القناة الهضمية أسهل وأيسر منه في اجللد وبعض املواد واألدوية والكيميائيات 
املعدة  في  امتصاصها  يتم  متأينة  غير  تكون  التي  األسبرين  مثل  احلامضية  الطبيعة  ذات 
بينما البعض اآلخر ال يتم ذلك إال في األمعاء الدقيقة مثل األنيلني وكذلك يتأخر تأثيره قلياًل، 
وإجمااًل فإن معظم الكيميائيات متتص في األمعاء الدقيقة وذلك لكبر مساحتها وغزارة تدفق 
الدم إليها وخاصة أثناء هضم الغذاء وامتصاصه كما أن درجة حموضة الوسط )pH( لها 

تأثير واضح على امتصاص الكيميائيات ذات اخلاصية القاعدية.
أهم العوامل التي تؤثر على امتصاص الكيميائيات في اجلهاز الهضمي:

 . 1 .)pH( درجة تأّين املواد الكيميائية
كبر مساحة املعدة واألمعاء الدقيقة. 2 .

سرعة  ت��زداد  لذلك  واالمتصاص  الهضم  عملية  أثناء  اجلهاز  لذلك  ال��دم  تدفق  غ��زارة  3 .
امتصاص السم عندما تكون املعدة شبه خالية من املواد.

حركة األمعاء. 4 .
وجود مواد أخرى مثل الغذاء قد تعيق امتصاص السموم. 5 .

وجود املكروبات التي قد تساعد على حتلل السموم وامتصاصها. 6 .
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العوامل التي تؤثر على السمية:
أواًل: عوامل ذات عالقة باملادة السامة مثل:

التركيب الكيميائي والفيزيائي للمادة مثل الوزن والتركيب اجلزئي. 1 .
وجود شوائب مع املادة. 2 .

مقدار ثبات املادة لعوامل التخزين والبيئة مثل احلرارة والضوء والرطوبة. 3 .
مقدار ذوبان املادة في املاء أو في السوائل العضوية. 4 .

ثانيًا: عوامل تتعلق بظروف التعرض للسم مثل:
مقدار اجلرعة املستخدمة وتركيزها. 1 .

طريقة التعرض للمادة السامة. 2 .
عدد مرات التعرض. 3 .

طريقة دخول السم إلى جسم الكائن احلي. 4 .
وقت التعّرض )الساعة، اليوم، الفصل، السنة(. 5 .

ثالثًا: عوامل تتعلق بالكائن احلي مثل:
نوعه وعمره ووزنه وجنسه )ذكر أم أنثى(.  1 .

وضع الشخص الصحي والغذائي. 2 .
رابعًا: عوامل تتعلق ببيئة الكائن احلي مثل:

درجة احلرارة والرطوبة النسبية وشدة اإلضاءة والفترة الزمنية للتعرض لإلضاءة. 1 .
الضغط اجلوي والظروف احمليطة. 2 .

خامسًا: عوامل تتعلق بكيفية إخراج املادة السامة كلّيًا من اجلسم:
أم  بطيئًا، وهل يخزن  ُيطرح س��ؤال هام وهو هل كان هذا اإلخ��راج سريعًا  أن  يجب 
اجلسم هذه املادة أو يحولها إلى مركب آخر  أكثر أو أقل سمية من املادة األصلية؟ إضافة 

إلى  حتديد مصيرها التمثيلي ومدى سالمة ذلك على اجلسم. 
التعرض احلاد،  الناشئة عن  التأثيرات  املفرد عن  للتعرض  السمية  التأثيرات   تختلف 
وعمومًا فإن تخفيف اجلرعة يقلل من التأثيرات الناشئة عن املركب. فمثاًل اجلرعة املفردة 
التي تنتج تأثيرًا حاليًا وحادًا قد تنتج أقل من نصف التأثير إذا أعطيت على جرعتني وقد ال 

تنتج تأثيرًا إذا أعطيت على 10  جرعات ملدة يوم أو أكثر. 
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)اجلدول رقم 1(: أهم أعراض التسممات الغذائية الشائعة

أعراض اإلصابة فترة احلضانة املكروب املسبب نوع الغذاء

آالم معوية، إسهال، غثيان، 
قيء، وحمى

 6-72 ساعة
عادًة 12-36ساعة

السلمونيلة اللحوم والدواجن والبيض 
ومنتجات األلبان

آالم معوية، إسهال، قيء، 
وحمى وصداع

2-48 ساعة الضمة نظيرة احلالَّة 
للدم

األغذية الطازجة التي من أصل 
بحري واألسماك والقواقع

صعوبة البلع والشلل التنفسي 
في احلاالت اخلطيرة

12-36 ساعة املطثية الوشيقية األغذية قليلة احلموضة التي لم 
تعلب بطريقة سليمة واألسماك 
املعبأة بطريقة تفريغ الهواء 
واملدخنة واألغذية املتخمرة

آالم معوية وحمى وإسهال 
وغثيان

1-72 ساعة

عادًة  12-24ساعة
اإلشريكية القولونية املياه واللحوم غير املطهية

غثيان وقيء وإسهال وتوعك 
وضعف عام

1-6 ساعات املكورات العنقودية اللحوم والدواجن املطهية 
ومنتجاتها واجلنب واحلليب 
والسلطات التي حتتوي على 
البطاطس والبيض واجلمبري

آالم في البطن وغثيان وإسهال 
وقيء

عادًة من 5-1  
ساعات 

ْمِعيَّة ُة الشَّ الَعَصِويَّ الكستارد ومنتجات احلبوب 
والبودجن والصلصات ورغيف 
اللحم واألرز املطهي بأنواعه

غثيان وقيء وتقلصات عادًة ما 
تكون خطيرة

3-15 دقيقة التسمم الكيميائي 
بالكادميوم )األنتيمون 
والزنك والرصاص( 

األغذية احلمضية وعصائر 
الفاكهة

آالم معوية وإسهال وبالتالي 
غثيان وقيء وحمى

8-22 ساعة

عادًة 12-18 ساعة
املطثية احلاطمة اللحوم والدواجن

شلل تنفسي وارتعاش الشفتني 
وفقد كامل لقوة عضالت 

األطراف والرقبة

دواميات السياط  3-5 دقيقة
)رتبة من األوالي(

بلح البحر والرخويات املطهية 
وغير املطهية

سيل اللعاب وآالم معوية 
وغثيان وقيء مائي وعرق

15 دقيقة ��

15 ساعة

أمانيت )جنس من 
الفطريات(

األنواع السامة من عش الغراب 
مثل نوع أمانيت
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 ينشأ التأثير املزمن إذا مت التعّرض املتكرر للمادة، وذلك عند تراكمها في اجلسم قبل 
متثيلها أو إخراجها، أو إذا أحدثت تأثيرات سمية غير قابلة لإلصالح، أو إذا كان التعرض 

املتكرر ال يسمح للنظام بالتغلب على الضرر الناشئ. 
تكون  فقد  املسبب،  باختالف  املصابني  تظهر على  التي  التسمم  أع��راض  تختلف  كما 
األعراض عبارة عن ارتفاع في درجة احلرارة ومغص وصداع وإسهال وقيء، وقد ال يصاحب 
هذه األعراض ارتفاعًا في درجة احلرارة بل تغيب أعراض وتظهر أعراض أخرى كل هذا 
يعود إلى املسبب املسؤول عن حالة التسمم، ومن املعروف أن لكل نوع من أنواع املكروبات 
وأكسجني  ورطوبة  وحموضة  ح��رارة  من  مناسبة  بيئية  ظ��روف  التسمم  حالة  عن  املسؤولة 
وعناصر غذائية خاصة، األمر الذي يجعل من املادة الغذائية مناسبة ملكروب ما وغير مناسبة 

ملكروب آخر.

كيف نحدد الطعام املشتبه به في حالة التسمم الغذائي؟
قاعدة )حتديد الطعام املشتبه به يعتمد على األعراض املصاحبة للمريض وليس آخر 

وجبة أكلها(.
إذا كانت األعراض التي يعاني منها املريض: غثيان وقيء:علينا معرفة الطعام الذي تناوله  1 .

املريض حديثًا قبل ظهور األعراض عليه.
إذا كانت األعراض التي يعاني منها املريض إسهال وآالم في البطن علينا معرفة الطعام  2 .

الذي مت تناوله خالل 12-6 ساعة قبل ظهور األعراض.
إذا كانت األع��راض رعشة وح��رارة مرتفعة فعلينا معرفة الطعام الذي مت تناوله خالل  3 .

72-12 ساعة قبل ظهور هذه األعراض.
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الفصل اخلامس
دور األجهزة الرقابية 

على الرغم من اخلطوات الكبيرة في التقنيات احلديثة للتصنيع الغذائي إال أن إنتاج 
غذاء آمن واحملافظة على سالمته يظل من أهم التحديات التي تواجه أجهزة الرقابة الغذائية 
على مستوى العالم،  ولضمان التغّلب على مشكالت سالمة الغذاء يجب أن تسود فلسفة أن 
الرقابة الغذائية عبارة عن منظومة متكاملة تضم عدة حلقات، وأن مسؤولية سالمة الغذاء هي 
مسؤولية تضامنية تتطلب أن يكون  جميع من في هذه احللقة على وعي تاٍم بدورهم لتفادي 

وجود أي ثغرة ميكن أن تؤدي إلى كارثة. 
ال تستطيع الدول القضاء على هذه املشكلة كليًا عن طريق سن القوانني، ومراقبة أماكن 
حتضير األطعمة، والفحص الدوري لألشخاص املعنيني بتحضير الطعام. كما يتناسب حجم 
املشكلة عكسيًا مع وضع الدولة من الناحية االقتصادية، والثقافية والتكنولوجية وكذلك درجة 
األطعمة.  لهذه  املستهلك  اجلمهور  ول��دى  الطعام،  إع��داد  محالت  في  العاملني  لدى  التعليم 
فنرى أن حاالت التسمم الغذائي بشكل عام محدودة في الدول املتقدمة، ومنتشرة في الدول 
املسؤولية جتاه  األكبر من  القدر  الطعام  إعداد  يقع على محال  ناحية أخرى  الفقيرة. ومن 
املستهلك وذلك عن طريق شراء اللحوم من أماكن معتمدة وذات خبرة في حفظ األغذية، وكذلك 
يتوجب على هذه احملالت توفير املعدات الالزمة حلفظ اللحوم خاصة واألنواع األخرى من 
األطعمة على وجه العموم واإلحساس باملسؤولية جتاه املستهلكني، وعدم التصّرف من منطلق 
ال  التي  العد اجلرثومي  من  القصوى  باحلدود  التشريعات  يجب وضع  كذلك  بحت.  م��ادي 
يجب تعديها، ومراقبة دقة تطبيق هذه التشريعات واحلرص على العناية باحليوانات والطيور 
وبأعالفها وحظائرها، والتخلص من األرواث والعناية باملجازر وجعلها آلية والعمل على تبريد 
الذبائح في السلخانات، والعناية بنقل اللحوم وعرضها وتصنيعها، والعمل على توفير نظام 
مراقبة اجلودة الشامل والذي يعنى باإلدارة والعمالة واملنشآت والتجهيزات واملواد اخلام 

والتخزين والتسويق.
   كما  يجب أن يكون كل املتعاملني في األغذية على دراية كاملة بأسس السالمة الغذائية، 
تعمل أجهزة  الغرض  ولهذا  التخصص.  لهذا  املناسبة  للمؤهالت  يكونوا حاملني  أن  ويجب 
الرقابة الغذائية على التأكد من إخضاع هؤالء املتعاملني لدورات تدريبية متخصصة حسب 
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طبيعة األغذية التي يتعاملون معها، واحتمالية تلوثها بالكائنات الدقيقة املمرضة أو املسببة 
للتلف، أو امللوثات الكيميائية أو الفيزيائية، إضافة لطرق حتضير هذه األغذية قبل تقدميها 
للمستهلك، فضاًل عن ظروف تخزينها وفترة صالحيتها املتوقعة.  تتمثل الرقابة الغذائية في 
مجموعة من األنشطة الرقابية التي تقوم بتنفيذها السلطات الوطنية أو احمللية أثناء مراحل 
اإلنتاج والتصنيع والتداول والتخزين والتجهيز والتوزيع لتوفير احلماية للمستهلك، والتأكد 

من سالمة جميع األغذية وصالحيتها لالستهالك البشري. 

األغذية،  وسالمة  الرقابية  باألجهزة  يسّمى  ما  بواسطة  الغذائية  الرقابة  عملية   تتمُّ 
الدخول  منافذ  إلى  األغذية  ورود  من  تبدأ  مختلفة،  تفتيش  لعمليات  األغذية  تخضع  حيث 
وحتى وصولها لطاولة املستهلك، لغرض التأكد من صالحيتها وسالمتها لالستهالك اآلدمي. 
 ولضمان التطبيق السليم ألسس سالمة األغذية، تقوم أجهزة رقابة األغذية  بتوظيف أفضل 
الكوادر الفنية، إضافًة لتنفيذ برامج تدريبية مكشفة لتطوير قدرات العاملني في هذا املجال 
املعلومات  تقدمي  في  بفعالية  يسهم  وأن  تعليمي  ب��دور  املفتش  يقوم  أن  يجب  إذ  احل��ي��وي. 
والتثقيف واملشورة بداًل من قيامه بالدور البوليسي الذي يكتفي به بعض العاملني في مجال 
الرقابة الغذائية،  وفي هذا الصدد البد من إعداد مقررات تفصيلية ووسائل مرئية ومسموعة 
لتعزيز املواد التدريبية العلمية املطلوبة لتدريب املفتشني نظريًا وعمليًا حول األسس العلمية 
حلقات  من  املهمة  احللقة  هذه  على  الغذائية  الرقابة  التفتيش.  وإلحكام  إلج��راءات  املعتمدة 
التثقيفية  والندوات  ال��دورات  بعقد  الغذائية  الرقابة  أجهزة  تقوم  الغذائي،  التصنيع  سلسلة 
القادرة على توضيح املبادئ الصحيحة لسالمة الغذاء، وذلك من خالل املدارس، واملراكز 
التجارية،  واملراكز الصحية، واألندية، واجلمعيات، وغيرها من املراكز املختلفة، فضاًل عن 
يجب  اإلط��ار  هذا  احمللية.  وفي  والدوائر  الهيئات  من  االستراتيجيني  الشركاء  مع  التعاون 
وضع هذه البرامج بصورة تضمن توفير معلومات واضحة وسهلة بحيث ال تستعصي على 
فهم املستهلك، فضاًل عن تفعيل بنود مواصفات بطاقات البيانات التوضيحية على  العبوات 
السليمة  الطرق  اتباع  عبر  التلوث  من  غ��ذاءه  حماية  من  املستهلك  لتمكني  وذل��ك  الغذائية، 

للتخزين والتداول والتحضير.. 

 كما يجب على األجهزة الرقابية تشجيع املستهلك على إبالغها الفوري عند الشعور بأي 
أعراض تسمم غذائي، فضاًل عن التبليغ عن أي ممارسات خاطئة في املؤسسات الغذائية 
املختلفة.  ولتعميق ثقافة السالمة الغذائية يجب أن تتضمن املناهج الدراسية مبادئ التعامل 

السليم مع األغذية.  
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مفهوم الرقابة على األغذية وأهدافها:
من  للتأكد  أف��راد متخصصني  طريق  عن  مي��ارس  ال��ذي  النشاط  ذل��ك  الرقابة هي  إن 
والكش�ف  الش�أن،  هذا  في  املوضوعة  واخلطط  املرسومة  للسياسات  وفقًا  يسير  العمل  أن 
العمل على  نحو  امل��راد، ويسعى  للنشاط  فعاًل  واالنحرافات عما هو موضوع  األخطاء  ع�ن 
ذات  اجلهات  من  املعتمدة  واخلطط  املوضوعة  األنظمة  خ��الل  من  وذل��ك  وتالفيه،  إصالحه 
العالقة. وتتطلب الرقابة وفق تعريفها السابق إتخاذ اإلجراءات التنفيذية للتحقق من توافر 
العناصر واملتطلبات التي نصت عليها األنظمة والتعليمات للمحافظة على الصحة والسالمة 

العامة وحماية املستهلك.

ميكن  خطوات  بعدة  التسمم  حل��وادث  الوبائي  االستقصاء  ح��االت  تقّصي  عملّية  تتم 
إيجازها فيما يلي :

عند مراجعة أي مصاب للمستشفيات احلكومية أو األهلية يشتكي من أعراض اشتباه  1 .
تسمم غذائي يجب أن يقوم الطبيب املعالج بأخذ كامل البيانات واملعلومات من املصاب 

التي تشمل:

)الشكل 14(: شكل التفتيش على مواقع إعداد الغذاء.
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	•الوجبات التي تناولها املصاب قبل مرضه، وتعتمد على األعراض الظاهرة، فإذا كانت 
قبل ظهور  6 ساعات  تناولها خالل  التي  الوجبات  املريض عن  ق��يء، يسأل  األع��راض 
األعراض، أما إذا كانت إسهال وآالم في البطن يتم سؤال املريض عن عّما تناوله خالل 
12 - 36 ساعة، أما إذا كانت إسهال وارتفاع في درجات احلرارة فيتم سؤاله عما تناوله 

خالل 72 ساعة قبل ظهور األعراض. 
	•تؤخذ من املصاب بعض العينات األساسية للتحليل املخبري، مثل عينة دم وعينة براز 

لعمل مزرعة ومن ثم يرسل هذا البالغ األولي إلى الشؤون الصحية باملنطقة.
إن الترّصد الوبائي حلوادث التسمم الغذائي، واإلج��راءات الوقائية من أهم الوسائل 
فعالية في احلد من وقوع مثل هذه احلوادث. ومعنى الترّصد هو املراقبة املستمرة والتدقيق 
في األمراض املرتبطة بالغذاء ملنع انتشارها والتقليل من حدوثها. وهو من اإلجراءات الوقائية 
التي متثل خط الدفاع األول في مواجهة حوادث التسمم الغذائي. حيث إن التبليغ الفوري 
عن هذه احلوادث يؤدي إلى سرعة اكتشاف مصدر التلوث، واحلد من وقوع إصابات أخرى. 
لذا فإن سالمة اإلجراءات الوقائية ودّقتها مهمة للغاية، إذ قد ينتج عنها استبعاد منتجات 

بكاملها من األسواق. 
تطور طرق الرقابة الصحية على الغذاء: 

بشكل خاص توسع حجم ومحتوى الرقابة الصحية توسعًا يتناسب مع تقدم الصحة 
نتيجة  أيضًا  احل��دث  ذلك  وك��ان  وثقافيًا،  اقتصاديًا  اإلنساني  املجتمع  وتطور  التغذية  في 
االكتشافات العلمية والتقنيات احلديثة في إنتاج وتداول الغذاء وفي العلوم األخرى. لقد حتقق 
ذلك بشكل خاص نتيجة تزايد اخلطورة من التلوث الغذائي واملواد الضارة والسامة التي هي 
منتجات مرافقة للتحّضر والصناعة والسرعة في اإلنتاج الزراعي واحليواني. وفي احلقيقة 
إن إنتاجية الغذاء احلديثة وتداوله واستهالكه ومهام وطرق رقابته الصحية وتقدم املجتمع 
اإلنساني في مختلف املجاالت مشروط بخصوصيات منو مجموع اإلنتاج واالستهالك الغذائي 
العام، ومنو استهالك املواد الغذائية ذات األصل احليواني الغنية في البروتينات، وزيادة منو 
استهالك املنتجات الغذائية الصناعية النصف جاهزة واجلاهزة وزيادة عدد املطاعم السريعة. 
وكثرة استخدام مواد احلماية والتنشيط في اإلنتاج النباتي، وتركيز تربية احليوانات على 
أسس اإلنتاج الصناعي احلديث مع استخدام إنتاج العالئق الصناعية، واستعمال املبيدات 
احلشرية واملضادات احليوية والهرمونات ومواد احلماية األخرى واملنشطات من أجل توسيع 
تلّوث املواد اخلام واألغذية  الكامنة من  وزي��ادة اإلنتاج وزي��ادة تلوث الطبيعة، مع اخلطورة 
من املركبات الضارة من تلك املواد، مثل املركبات العضوّية والكربونّية والفسفورّية واملعادن 

الثقيلة واملركبات اإلشعاعية. 
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الرقابة نحو مراحل  يتمثل في توجيه  الغذاء  للرقابة الصحية على  الثقل احلقيقي  إن 
اإلنتاج األولي للغذاء والرقابة في مراحل تصنيعها، أي تسمني احليوانات وإنتاج احلليب وفي 
مصانع إنتاج وتصنيع اللحوم واحلليب واملنتجات الغذائية األخرى ذات األصل احليواني 
ومختلف مشتقاتها، فمن الطبيعي أن تكون الرقابة الصحية في املراحل األولية هي األكثر 
أهدافها  وأساسية،  مكملة  رقابة  األس��واق  في  الصحية  الرقابة  تعتبر  بينما  وتأثيرًا.  فائدة 
حتقيق  أي  والتسويق  والتخزين  النقل  أثناء  األغذية  ونوعية  وسالمة  صحة  على  احملافظة 

املواصفات الصحية وشروط احلفظ واملعاملة السليمة للغذاء حتى استهالكه. 

دور التقنية والتكنولوجيا احلديثة: 
بدأت متطلبات الرقابة الصحية البيطرية في صحة وإنتاج وصناعة الغذاء وتداوله في 
واالستخدام  الصحية  والشروط  القوانني  تطبيق  في  ورعايًة  حرصًا  ت��زداد  احلديث  العالم 

املطلق للتقنية والتكنولوجيا احلديثة للمعّدات واألجهزة وانضباط وظائفها.

أهمية الرقابة املخبرية إلنتاج وتداول الغذاء: 
اإلنتاج  في  احلديثة  الغذائية  الرقابة  في  ومم��ي��زًا  هامًا  دورًا  املخبرية  الطرق  ت��ؤدي 
والتسويق، ومن أهمها الطرق القياسية املخبرية )احلسي�ة والفيزيائي�ة والكيميائي�ة والكيميائي�ة 
احليوي�ة والفيزيولوجي�ة والسرولوجي�ة وغيرها..(. وتعتبر هذه الطرق مؤشرات صادقة لتقييم 
صحة اإلنتاج، صحة ونوعية القيمة الغذائية للمواد اخلام واملنتجات النهائية. وتتطلب املخابر 
التحليلية احلديثة طرق حتليلية قياسية وتوفير التقنية وامليكانيكية واألوتوماتيكية في الطرق 
التحليلية. وبذلك تتحقق السرعة واإلتقان ودقة االختبارات وكذلك إمكانية احلصول على كثير 
من النتائج التي تعتبر من األهمية للحكم في رقابة الغذاء. كما تتطلب الرقابة املخبرية فريق 
من الكوادر ذات قدرات مهنية وتقنية في عدة مجاالت علمية مع ضرورة تثقيفهم وتأهيلهم 

علميًا وفنيًا بشكل دائم مبا يتناسب مع التطور السريع للعلوم والتقنية في ذلك املجال.

القوانني واألحكام التي حتدد الرقابة الصحية البيطرية على الغذاء: 
إن املقصود بذلك هو رقابة شروط إنتاج وتداول صحة وسالمة وجودة نوعية الغذاء. 
تشمل قوانني الرقابة الصحية الغذائية جميع األغذية ذات األصل احليواني والنباتي في طور 
تستخدم  التي  واألدوات  واألجهزة  األماكن  وكذلك  وتسويقها،  وحفظها  وتصنيعها  إنتاجها 
في هذا اخلصوص، وكما تشمل أيضًا الصحة الشخصية لعمال اإلنتاج. كما على جمي�ع 
أعض�اء الرقاب��ة الصحية البيطرية وغيرهم من املسؤولني والعاملني في الرقابة الصحية على 
الغذاء أن يكونوا دومًا على معرفة واسعة وثيقة كافية باملستحدثات الهامة، والنظم في مجال 
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اإلنتاج والتسويق ورقابة الغذاء حتى يتمكنوا من القيام بواجبهم حيال الرقابة على الغذاء، 
وما يناسب األنظمة والتشريعات القائمة والسارية املفعول.

تطبيق نظام الهاسب: 
ويهتم هذا النظام بالتحكم في جودة كل املكونات الداخلة في تركيب الغ�ذاء، أو مبعنى آخر 
هو عبارة عن مفهوم لتحليل املخاطر ونقاط التحكم احلرجة. ويتضمن هذا النظام إتخاذ إجراءات 

وقائية وتصحيحية إذا لزم األمر خالل املراحل املختلفة للتداول لضمان سالمة املنتج.
واألسس العامة لهذا النظام تشمل:

تقييم املخاطر املتعلقة بتحضير غذاء معني. 1 .
تقدير نقاط التحكم احلرجة املطلوبة للتحكم في املخاطر التي متَّ تقييمها. 2 .

وضع حدود حرجة يجب أن تستوفى عند كل نقطة من نقاط التحكم احلرجة، مثل أن  3 .
يكون احلد األعلى حلرارة الثالجة أو الغذاء املبرد درجة 4 درجة مئوية.

وضع الطرق املناسبة ملراقبة نقاط التحكم احلرجة. 4 .
وضع معايير للسيطرة، والتي ميكن أخذها من املعلومات البحثية أو من بعض متطلبات  5 .
مواصفة معينة أو من التوصيات التي عادة ما تلحق عملية تقّصي حادثة تسمم غذائي. 

ويلزم أن يقترن حتديد هذه املعايير بنظام للمراقبة يضمن تطبيقها.
التدخ�ل الف�وري للت�صحي�ح عن�دم�ا ال يتم تطبيق املعايير بالشكل املطلوب. 6 .

مثااًل  هنا  نعرض  الغذائي  التسّمم  حدوث  مقاومة  في  الرقابية  األجهزة  لدور  وكمثال 
واحدًا بالتفصيل وهو تالفي حدوث التسمم الفطري:

املناسبة في احلقل  الفطرية  باستخدام املضادات  بالفطريات  النباتات من اإلصابة  	•وقاية 
واستخدام النباتات املقاومة للفطريات، ومراعاة عدم تلّوث احملاصيل عند احلصاد وخفض 

رطوبة النباتات بالتجفيف السريع. 
وعزل  تهوية  من  املخازن  في  والصحّية  املناسبة  الظروف  بتوفير  اجليد  التخزين  	•مراعاة 
التخزين، وعدم خلط مخزون قدمي مع مخزون  فترة  إطالة  تبريد، وعدم  أرضيات ودرجة 
الفطر،  املواد احلافظة ومثبطات  أو استخدام  التعقيم باإلشعاع  طازج جديد، واستخدام 

واالهتمام بنظافة صوامع الغالل وتبخيرها بانتظام. 
	•التحليل الروتيني للسموم الفطرّية والتخلص من النباتات واحملاصيل املصابة. 

	•االهتمام بعلف احليوان وضمان ُخلّوه من الفطريات السامة. 
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	•إعدام األغذية واألعالف امللّوثة، أو تخفيف تركيز السم بخلطها بأعالف أخرى غير ملوثة 
بالسموم وعدم تقدميها للحيوانات العشر أو احلالبة. 

	•قد تستخدم طرق للتخلص من السموم في بعض األغذية مثل تعريض الغذاء لألشعة فوق 
البنفسجية أو استخدام احلرارة لتثبيط السموم. وقد تفيد إضافة مواد مؤكسدة في تقليل 
سمية السموم الفطرية مثل فوق أكسيد األيدروجني )بيروكسيد الهيدروجني( وهيبوكلوريت 
الصوديوم. وقد أجريت بعض األبحاث للتخلص من التأثير السام للذرة وذلك مبعادلتها 

مبادة قلوية كاألمونيا ملعادلة السموم الفطرية. 

هل توجد تدابير حتكم وقائية؟

)أجب على هذه األسئلة حسب التتابع املبني(

تعديل اخلطوات في العملية أو املنتج

هل التحكم في هذه اخلطوة 
ضروري لتحقيق سالمة األغذية؟

ليست نقطة حتكم حرجة

هل هذه اخلطوة مصممة خصيصًا لتالفي احتمال 
وقوع أخطار أو تقليلها إلى املستوى املقبول؟ **

هل ستؤدي إحدى اخلطوات الالحقة إلى التخلص من 
األخطار احملددة أو احلد من مستوى وقوعها إلى مستويات 

مقبولة؟ **

ليست نقطة حتكم حرجة

نقطة حتكم حرجة

هل ميكن حدوث التلوث من املصادر احملددة مبا يفوق 
املستويات املقبولة أو هل ميكن أن يتجاوز التلوث املستويات 

املقبولة؟ **

ليست نقطة حتكم حرجة

نعم

ال

قف *

نعم

نعم

نعم

نعم

ال

ال

ال

قف *

قف *

1

2

3

4

)الشكل 15(: يوضح مخطط تعيني نقط التحكم احلرجة أثناء عملية إنتاج الغذاء.

ال

* انتقل إلى اخلطر احملدد التالي في العملية املوضحة.
** يلزم تعيني املستويات املقبولة وغير املقبولة في إطار األهداف العامة لتحديد نقاط التحكم                                                      

احلرجة  في نظام حتليل أخطار التلوث ونقطة التحكم احلرجة.
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التوعية الغذائية:
لقد تقدم علم التغذية كثيرًا في العقود األخيرة، وعرفت حقائق كثيرة كانت مجهولة. 
من  بها  يتصل  وما  التغذية  من مشكالت  كثير  ألمكن حل  التغذية  حقائق  الناس  طبق  ولو 
حتسن احلالة الصحية والوقاية من كثير من أمراض سوء التغذية وغيرها. ولكن كيف تصل 
هذه املعلومات للناس؟ هذا هو السؤال الهام الذي علينا أن جنيب عليه. وهو نشر الثقافة أو 
التوعية الغذائية بعدة طرق على املستوى الفردي أو في املجتمعات الصغيرة أو في املجتمع 

الكبير ومن طرق نشر الوعي الغذائي ما يلي:
عمل نشرات وملصقات مصورة، ونشرها في امليادين واملدارس ووسائل املواصالت. 1 .

اإلعالنات في الصحف واإلذاعة والتلفزيون. 2 .
إقامة ندوات في املدارس واملصانع. 3 .

تثقيف الطفل من صغره باملعلومات الغذائية ومتابعة تثقيفه في املنزل وفي املدرسة. 4 .
في املستشفيات يقوم األطباء وأخصائي التغذية واملمرضات بالتوعية الغذائية ملرتادي  5 .

العيادات اخلارجية واملرضى.
األفالم التسجيلية وما يصاحبها من شرح وإيضاح. 6 .

نشر املعلومات الصحية العامة على أغلفة دفاتر التالميذ ومراقبة املدرسة للتالميذ من  7 .
حيث نظافة مالبسهم وشعرهم وأظافرهم وأيديهم.

توعية الناس باألغذية وقيمتها الغذائية ووقايتها من الفساد وأحسن طرق طهيها وحفظها،  8 .
والتعرف على مظاهر الفساد البسيطة، ومحاربة الع�ادات غي�ر السليمة املوروثة وتغيير 

األمناط الغذائية للشعوب املتأخرة.

توصيــــــــات عامـــة للجهــات احلكومية:
تنظيم آلية ملتابعة وجمع إحصائيات التسمم الغذائي وتشخيصه وسرعة اإلبالغ عنه.  1 .

يشمل  الغذائي  التسمم  مجال  في  األغذية  على  الصحية  بالرقابة  خاص  شامل  مسح  2 .
املزارع ومصانع إنتاج الغذاء واألسواق والعاملني فيها.

الغذاء  مفاهيم صحة  لتوضح  املرئية  وغير  املرئية  اإلرشادية  اإلعالمية  البرامج  تفعيل  3 .
والتسمم الغذائي وأساليب الوقاية والدور الذاتي لكل مواطن في احلد منه.
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والتسمم  الغذاء  بصحة  املتخصصة  الدراسية  املناهج  في  التعليمية  النصوص  تكثيف  4 .
الغذائي وطرق الوقاية واحلد منه.

ضرورة تطوير املختبرات العلمية التشخيصية وجتهيزها باألجهزة احلديثة الدقيقة لقياس  5 .
احلد األدنى ملسببات التسمم الغذائي.

تفعيل برنامج وطني يقوم بإدراج األساسيات واملهام املتفق عليها لتخفيض نسب التسمم  6 .
الغذائي بأنواعه، ومتابعته إحصائيًا والتصدي جلميع مؤدياته وفرص انتشاره.

تطبيق نصوص القوانني واألنظمة واملواصفات القياسية واالستمرار في حتسينها وسن  7 .
احلديث منها، واملواظبة على مالءمتها لشروط صحة اإلنتاج في املراحل األولية ومراحل 

التصنيع والتسويق الغذائي ومواكبتها للتقدم التكنولوجي احلديث.
والتسويق  اإلنتاج  ش��روط  مع  يتالئم  مبا  الغذاء  على  الصحية  الرقابة  مستوى  تطوير  8 .
واالستهالك الغذائي واستمرارّية نهج إعادة النظر والرعاية والتطبيق األمني لنظام الرقابة 

الصحية على الغذاء.
للغذاء  األول��ي  اإلن��ت��اج  مراحل  نحو  ال��غ��ذاء  على  الصحية  الرقابة  ثقل  توجيه  ض��رورة  9 .

واالهتمام املطلق بالرقابة الصحّية في مراحل تصنيعه وتداوله.
. 10 إفراد مواصفة خاصة بالشهادة الصحية البيطرّية للحيوانات قبل الذبح وتفعيل محتواها 

من أجل ضمان صحة وسالمة اإلنسان واحليوان والغذاء.
إفراد مواصفات خاصة ببقايا امللوثات في املواد الغذائية مثال املعادن الثقيلة وغيرها. 11 1 

توجيه التأثير الوقائي الصحي نحو تقّدم صحة اإلنتاج وتداول الغذاء وتأمني شروط  12 1 
حفظ املواد اخلام واألغذية على درجات احلرارة املنخفضة.

على  الصحية  الرقابة  في  العاملة  للفئات  والعلمي  امل��ادي  الدعم  أن��واع  مختلف  تقدمي  13 1 
الغذاء.
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الفصل السادس
إرشادات لك وألسرتك

 

ة جتنب التسمم السجقي:  كيفيَّ
استخدام الطرق الصحيحة واجليدة لتغليف وحفظ األغذية وخاصًة املنخفضة احلموضة  1 .

مثل اخلضروات واللحوم. 
املثقوبة  املعلَّبات  أو  احلموضة،  املنخفضة  املعلبة  األغ��ذي��ة  عن  اإلم��ك��ان  ق��در  االبتعاد  2 .

)املخزوقة( أو املنتفخة واململوء بالهواء والغازات. 
التخلص من أي أغذية معلَّبة قد تنفجر عند فتحها مسببة في بخ ونثر محتوياتها مندفعة  3 .
من الفتحة إلى سقف وجدار املطبخ، حيث يعتبر خبراء الصحة واألغذية أن مثل هذه 

العبوات شديدة اخلطورة والسميَّة.  
ال تراهن على أن التسخني يقتل جراثيم التسمم السجقي، جتنب أي منتج غذائي تشك  4 .
في تلوثه البتيولزم تخّلص منه وال تطعمه حليواناتك املنزلية الداجنة  مثل القطط ، الكالب، 

الدجاج، القنافذ، …(. 
جتنب أن تتذوق األغذية املعلَّبة الطرية أو املعلبات املتخربة أو املخمرة أو التي لها روائح  5 .

غير طبيعية. حيث مجرد التذوق كافي إلحداث احلالة املرضية املوصوفة أعاله.  

إرشادات عامة في تداول وحتضير األغذية )خاصة باملستهلك(: 
أثناء التسوق:

يجب االهتمام بقراءة امللصق على أغلفة األطعمة الختيار أقل األطعمة خطرًا من حيث 
التسمم الغذائي، فمثاًل األلبان واألجبان يجب أن تكون عليها عبارة )مبستر(، اشتر املواد 
تلك  تبقى  ال  حتى  التسوق  مرحلة  آخر  في  واألسماك  وال��دواج��ن  كاللحوم  الفساد  سريعة 
األطعمة خارج الثالجة لفترة طويلة. وإنها لفكرة جيَّدة أن يتم وضع اللحوم والدواجن املجمدة 
التي مت شراؤها فى أكياس بالستيكية قبل وضعها مع باقي األطعمة في عربة الشراء، ألن 
التنقيط قد يؤدي إلى وصول اجلراثيم من اللحوم إلى باقي األطعمة داخل عربة الشراء مما 

قد يزيد من فرص اإلصابة باجلراثيم.



- 54 -- 55 -

ال تشتري األغذية املعلبة املثقوبة أو التي عليها صدأ أو التي اليظهر عليها بوضوح 
تاريخ الصالحية. تفقد البضائع املعبأة إذا كانت لزجة من اخلارج، فهذا مؤشر على تسرب 

الطعام منها.
التخزين السليم:

في  الطعام  لتخزين  األس��اس��ي��ة  	•ال��ق��اع��دة 
املنزل هي تبريد أو جتميد األطعمة القابلة 

للفساد في احلال.
	•الدواجن واللحوم ميكن أن تخزن مباشر 
ب��ع��د ش��رائ��ه��ا ف��ي ال��ث��الج��ة مل���دة ي���وم أو 

يومني. 
أو  اللحوم  م��ن  فقط  ج��زء  هناك  ك��ان  	•إذا 
الدواجن سوف يستخدم في احلال فيمكن 
التأكد  مع  الثالجة،  في  بحرية  تخزن  أن 
من أن العصارات ال ميكن أن تنفذ فتلوث 

باقي األطعمة.
	•تغليف األطعمة التي ستوضع في املجمد بإحكام.

	•بقايا الطعام يجب أن تخزن في أوعية محكمة الغلق.
	•خزن البيض فى غالفه الورقي في الثالجة نفسها، وال تخزنه على باب الثالجة حيث تكون 

درجة احلرارة أعلى.
	•األطعمة البحرية يجب أن تخزن في الثالجة أو املجمد حلني استخدامها.

	•ال تكدس الثالجة أو املجمد بشدة بحيث متنع دورة الهواء 
	•تفقد بقايا الطعام في األوعية املغلقة يوميًا، أي طعام مشكوك في شكله أو رائحته يجب 

رميه.
القاعدة يجب تذكرها  الثلج حلني تقدميها هذه  أو في  الثالجة  الباردة في  	•حفظ األطعمة 

خاصة في فصل الصيف.
	•بعد تناول الوجبة يجب حفظ بقايا الطعام في الثالجة بأسرع وقت ممكن، ويجب أن تقطع 

اللحوم في شرائح سمكها 3 بوصات أو أقل. 

)الشكل 16(: احفظ اللحوم املبردة في الثالجة واملجمدة 
في الفريزر
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	•كل األطعمة يجب تخزينها في أواني مسطحة لتسريع عملية التبريد. 
بشكل  تخزينه  ليتم  املشوي  الرومي  الديك  أو  الدجاج  من  احلشو  كل  إزال��ة  من  	•التأكد 
منفصل، أما حويصالت الطيور يجب تخزينها منفصلة، ويجب استخدام بقايا الطعام في 
خالل 3 أيام. أما إذا كان الطعام سوف يؤكل بعد فترة قصيرة فيجب أن يترك ساخنًا عند 
درجة أعلى من الدرجة القصوى التي تنمو عندها املكروبات، وثمة أطعمة أخرى غير اللحوم 
واخلضروات ومنتجات األلبان حتتاج للبقاء باردة على سبيل املثال: املايونيز والكاتشب 
يجب أن يحفظ في الثالجة بعد فتحها فإذا أهملت وضعها في الثالجة فمن األفضل أن 

ترميها.
	•يجب حفظ البطاطس والبصل في مكان جاف وبارد. 

	•ال تخّزن الطعام بجانب أدوات النظافة املنزلية واملواد الكيميائية.
أثناء التجهيز:

»بقاء كل شيء  املنزل هي:  للطعام في  للتحضير اآلمن  األول��ى  القاعدة األساسية  إن 
نظيفًا«.

	•تطبق النظافة على املنطقة التي يحّضر فيها الطعام وبصفة خاصة املوقد.
غسل اليدين باملاء الدافئ والصابون على األقل ملدة 20	• ثانية قبل حتضير الوجبة وبعد 

مسك اللحوم والدواجن النيئة.
	•يجب تغطية الشعر الطويل بغطاء للرأس، والتأكد من تغطية كل اجلروح والبثور، فلو تلوثت 

هذه اجلروح أو البثور ابق بعيدًا عن املطبخ
	•حافظ على منطقة التحضير نظيفة ومنظمة. 

	•يجب غسل املالعق مبحلول يحتوي على مطهر )ملعقة صغيرة واحدة من الكلور مع ربع 
جالون ماء أو بسائل تنظيف مخفف حسب إرشادات املنتج فهي األكثر فاعلية في التخلص 

من اجلراثيم(.
	•يجب التأكد من احملافظة على نظافة مناشف األطباق، فإذا كانت مبللة فهي تسمح بنمو 

اجلراثيم وتزيد منها لذا اغسل هذه املناشف أسبوعيًا مباء ساخن في الغسالة.
مثل  مسامية  غير  م��واد  أو  الصلب  من اخلشب  ناعمة مصنوعة  تقطيع  أل��واح  	•استخدام 

البالستيك وتكون خالية من الصدوع أو الشقوق.
البحرية  األطعمة  مثل  النيئة  لألطعمة  استخدامها  بعد  التقطيع  أل��واح  دائمًا  غسل  	•يجب 
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إلعداد  استخدامها  وقبل  وال��دج��اج، 
يتم  أن  ويجب  لألكل،  اجلاهز  الطعام 
بالطعام  تقطيع خاص  لوح  تخصيص 
النيء،  الذي سيتم طبخه مثل السمك 
وآخر للطعام اجلاهز لألكل مثل اخلبز، 

والفواكه الطازجة، والسمك املطبوخ.
	•استخدم دائمًا أدوات نظيفة، واغسلها 

عند تقطيع األطعمة املختلفة.
	•اغ��س��ل أغ��ط��ي��ة األط��ع��م��ة امل��ع��ب��أة قبل 
إلى  ال��ق��اذورات  دخ��ول  لتمنع  فتحها 
داخ���ل ال��ط��ع��ام. أي��ض��ًا اغ��س��ل شفرة 
فتاحة العلب بعد كل استخدام ويجب 
غسل مفرمة اللحم بأسرع وقت ممكن 

بعد االستخدام.
	•ال تضع اللحم املطبوخ في طبق غير مغسول كان به حلم غير مطهي.

	•اغسل الفواكه واخلضروات الطازجة جيدًا وذلك بغمرها حتت املاء اجلاري، وال تستخدم صابون 
أو منظفات أخرى ولكن استخدم فرشاة مسح صغيرة إلزالة القاذورات من على سطحها.

بنظافة وتطهير أجهزة  االهتمام  	•يجب 
وأدوات املطبخ بعد نهاية كل يوم عمل 
في  استخدامها  بعد  وكذلك  باملطبخ، 
اللحوم  )م��ث��ل  النيئة  األغ��ذي��ة  جتهيز 
والدواجن(، حيث إن ذلك يقلل فرص 
التلوث من املواد األولية واألغذية النيئة 

إلى األغذية املطهية.

حافظ على درجة احلرارة الصحيحة:

إلعداد  الثانية  األساسية  القاعدة 
على  »حافظ  هي  املنزل  في  للطعام  آم��ن 
واألطعمة  س��اخ��ن��ة،  ال��س��اخ��ن��ة  األط��ع��م��ة 

الباردة باردة«.

)الشكل 17(: النظافة ضرورية لليدين واألواني مع إحكام 

إغالقها

ادعك اليدين بالصابون ملدة بلل اليدين مباء حار ودافىء
30 ثانية

نظف أظافر اليدين ومابني 
األصابع

جفف اليدين مبناديل ورقية اغلق الصنبور مبنديل ورقياغسل اليدين مباء حار
أو مبجفف هوائي

)الشكل 18(: الطريقة الصحيحة لغسل اليدين
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	•يجب أن يطهى البيض إلى أن يصبح الصفار والبياض صلبًا. كذلك يجب جتنب الطعام 
الذي يحتوي على بيض نيء ألنه يحمل خطر وجود السلمونيلة، فطهي األصناف احملتوية 

على البيض عند درجة حرارة 71 درجة مئوية على األقل سيقتل اجلراثيم.
األطعمة البحرية يجب أن تطبخ حتى تصل درجة حرارتها الداخلية 63	• درجة مئوية على 
األقل والسمك املزروع أو املقشر مثل فطيرة السمك، ويجب أن ُيطهى عند 68 درجة مئوية، 

والسمك احملشّو عند 74 درجة مئوية.
على سبيل  للنضج  أخ��رى  فابحث عن عالمات  للطعام،  ميزانًا حراريًا  ال متلك  كنت  	•إذا 

املثال: 
* السمك يكون ناضجًا إذا كانت أكثر أجزاء السمكة غليظة )غير شفاف(، والسمكة تقشر 

بسهولة باستخدام الشوكة.
* القريدس يطبخ على نار هادئة ملدة 3-5 دقائق أو إلى أن حتمر الصدفة.

* البطلينوس وبلح البحر تبخر فوق ماء مغلي إلى أن تفتح الصدفة )1-5 دقائق( ثم َدْعها 
تغلي ملدة 3-5 دقائق أخرى.

	•استخدم ميزان احلرارة للتأكد من اكتمال نضج اللحوم، أدخل ميزان احلرارة في وسط 
الطعام وانتظر ملدة ثالث دقائق للتأكد من صحة القياس.

ُيغلى  	•احمل��ار يجب أن ُيطهى أو ُيخبز أو 
حتى ينتفخ )حوالي 5 دقائق(.

العدوى من طعام  انتقال  الغذاء من  	•احم 
آلخر بعد الطهي، وتناوله مباشرة.

	•ال يجب أن يظل الطعام املطهي على منضدة 
فاجلراثيم  م��ن س��اع��ت��ني،  ألك��ث��ر  امل��ط��ب��خ 
تنمو في درجة حرارة  املسببة لألمراض 
والطعام  مئوية(  درج��ة   6-4( بني  تتراوح 
املطهي ال��ذي بقي في ه��ذه احل��رارة ملدة 

أكثر من ساعتني يجب أاّل يؤكل.
ساخنًا  يقدم  س��وف  طبق  هناك  ك��ان  	•إن 
إل��ى املائدة  ت��أخ��ذه م��ن امل��وق��د  فيجب أن 
ب���أس���رع وق����ت مم���ك���ن، األط��ع��م��ة املعاد 
درجة  ف���ي  حت��ض��ر  أن  ي��ج��ب  تسخينها 

حرارة  )74 درجة مئوية(. 

درجة حرارة ماء 
التنظيف ≤º82س

منطقة خطرة º60-4س 

منطقة حرجة º38-4س 

منطقة تبريد األغذية 
الطازجة º1 إلى º4س

منطقة جتميد ≥ º18س

)الشكل 19(: يوضح مناطق درجات احلرارة املناسبة 
لتبريد وجتميد األغذية على مقياس احلرارة وكذلك 

املناطق احلرجة واخلطرة حلفظ األغذية
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قتل  الطعام يساعد على  أج��زاء  تتخلل احل��رارة جميع  لألغذية بحيث  الطهي اجليد  إنَّ   •	
املكروبات.

	•الطهي في امليكروويف يتطّلب احتياطات خاصة، وإن معظم وصفات الطبخ في امليكروويف 
تشمل وقتًا إضافيًا بعد وقت الطهي للتأكد من وصول احلرارة املناسبة إلى الطعام، وأيضًا 
معظم أواني امليكروويف يجب أن تخرج من امليكروويف وتقلب بني احلني واآلخر لضمان 
الطعام جيدًا في  بقايا  أو  التحضير  الطعام سابق  املهم جدًا تسخني  الطهي ومن  جودة 

امليكروويف أو الفرن العادي.

ثانيًا: مراعاة الطرق السليمة عند إذابة األطعمة املجمدة وذلك بنقلها من املجمدة إلى 
الثالجة قبل طهيها بحوالي 24 ساعة وتعتبر هذه الطريقة السليمة إلذابة األطعمة املجّمدة وال 

ينصح بترك الطعام املجمد في درجة حرارة الغرفة إلذابته.
وصول  لضمان  قطع صغيرة  إل��ى  طهيها  ي��راد  التي  وال��دواج��ن  اللحوم  تقطيع  ثالثًا: 

احلرارة إلى كل أجزاء الطعام.
اللحوم واألطعمة  النيئة مثل  ليكون لألطعمة  للتق�طيع منفصلة  أل�واح  رابعًا: استخدام 
إلى  النيئة  األطعمة  من  التلوث  انتقال  ملنع  وذلك  واخلضروات  كالفواكه  طازجة  تؤكل  التي 

اخلضروات والفواكه.
خامسًا: عدم استخدام ملعقة واحدة أثناء الطهي لتذوق الطعام عدة مرات ألن ذلك يؤدي 

إلى انتقال اجلراثيم.

مدة الطبخ بالدقائق
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سادسًا: يجب عدم قطع عملية الطهي ويستحسن أن يتم طهي الطعام في مرة واحدة 
وخاصة اللحوم والدواجن حتى تضمن القضاء على اجلراثيم التي قد تكون موجودة بها.

سابعًا: إن لم يتم تناول الطعام املطهي في احلال فيجب حفظه إّما ساخنًا عند درجة 
حرارة º64م في حافظات للحرارة أو يتم حفظه في الثالجة عند درجة برودة º4م.

ثامنًا: عند إعادة تسخني املواد املطهوة احملفوظة في الثالجة يجب التأكد من وصول 
احلرارة إلى جميع أجزاء الطعام وعدم جعله دافئًا فقط.

أثناء التقدمي
ال تترك مطلقًا طعامًا قاباًل للتلف خارج الثالجة ملدة تزيد عن ساعتني. قم بحمل أطعمة 

الرحالت والنزهات اخللوية داخل أوعية معزولة.

تناول الطعام فى اخلارج
يجب أن تتبع املطاعم ومحالت البقالة واخلضروات والفواكه تعليمات وإرشادات املراقبة 
من املؤسسات الصحية احمللية واحلكومة لضمان السالمة والنظافة، وكذلك يجب طلب طعام 
مطهي جيدًا، فإن كان نيئًا أو نصف مطهي أعده واطلب غيره. وإن أفضل طريقة ملعرفة مدى 
جودة الطهي هو قطع قطعة اللحم فإذا كانت من الداخل وردية اللون أو بها دم فهي مازالت 
حتتاج إلى طهي واألسماك يجب أن تكون مائلة للتقشر وغير مطاطية عند قطعها اطلب البيض 
املقلي، وجتنب البيض املخلوط الذي يبدو سائاًل. أما سلطة قيصر يجب جتنبها ألنها حتتوي 
تطلبه،  أن  قبل  أن تسأل  ما فيجب  متأكد من مكونات طبق  ولو كنت غير  ن��يء،  على بيض 
واحملار النيء أيضًا كاللحوم والدواجن النيئة حتتوي على جراثيم ضارة. لهذا فإن احملار 
والبطلينوس والسوشي والساشيمي يجب أال تؤكل واألطعمة البحرية خفيفة التبخير مثل بلح 

البحر يجب جتنبها.

تناول الطعام عند السفر للخارج
خاصة عند السفر ملنطقة ال تراعى بها االعتبارات الصحية: إغِل املاء قبل الشرب، أو 
اشرب فقط املشروبات املصنوعة من ماء مغلي أو معبأ أو مشروبات غازية، والثلج أيضًا يجب 
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أن يكون مصنوعًا من املاء املغلي، وجتنب اخلضروات والسلطات غير املطهية، تناول الفواكه 
ويجب تقشيرها. وتناول األطعمة املطهية وهي ساخنة، قاعدة: إغِل، إطبخ، قشر.

ل  تظَّ أن  أردت  إذا  تذكر  ولكن  كثيرة،  تبدو  والنواهي  األوام��ر  أن كل هذه  بالرغم من 
معافى، فعندما يتعّلق األمر بسالمة الطعام فال تطّبق املقولة القدمية القائلة: )القواعد وضعت 

لكي تكسر(.
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الفصل السابع
نصائح عامة

	•إذا اعتقد املستهلك أو الطبيب أن التسمم الغذائي نتج من تناول الطعام في مطعم معني أو 
تناول طعام معني، فيجب إخطار السلطات الصحية أو إدارة األغذية والعقاقير، فإن تسجيل 

احلادث في مكاتب الصحة يساعد اآلخرين على جتنب مرض خطير. 
	•هناك بعض املجموعات املعّرضة للخطر أيضًا مثل مرضى السكر والسرطان وزرع األعضاء 

واألطفال واحلوامل وكبار السن الذين يجب أن يعطوا اهتمامًا كبيرًا لهذه اإلرشادات.
الصيف  بني  والفرق  الصيف،  في فصل  واإلسهال  واملغص  والغثيان  القيء  	•تكثر حاالت 
وغيره من الفصول هو ارتفاع درجة احلرارة التي تساعد اجلراثيم على التكاثر واالنتشار 
كلما وجدت الفرصة لذلك، وأكبر فرصة للجراثيم هي وجود األطعمة الدافئة الرطبة، وهي 
حالة كثيرًا ما تتكرر في فصل الصيف، عندما تنسى ربة البيت بقايا األطعمة في الصحون 
أو غيرها خارج الثالجة، فتنشط اجلراثيم السامة بسرعة هائلة، وقد تقدم األم ألوالدها 
طعامًا دافئًا كان متروكًا خارج الثالجة، فتحدث حالة تسمم ألفراد األسرة جميعهم، وقد 
مقصف  من  البيت  خ��ارج  باجلراثيم  ملوثًا  مشروبًا  يشرب  أو  ملوثًا  طعامًا  الطفل  يأكل 

املدرسة أو من مطاعم الوجبات السريعة أو غيرها فيحدث التسمم.
	•وقد يحدث تلّوث األطعمة بسبب قذارة من يقومون بتحضير األطعمة، فقد تنتقل اجلراثيم 
لألطعمة من جرح ملتهب أو دمل، أو عندما يعطس أو يسعل العامل فوق األطعمة، أو لعدم 
تناولها وخصوصًا  قبل  اخلل  من  بقليل  وتطهيرها  باملاء،  جيدًا  والفواكه  غسل اخلضار 
تلك األطعمة التي تؤكل نيئة مثل اخليار والنعناع والبقدونس واجلرجير والشمر واخلس 
وغيرها، وقد يحدث التسمم باخلضار بسبب وجود حلم فاسد بجانبها أثناء التخزين في 

الثالجة. 
تتم  أو مستشفى حتى  مركز صحي  أق��رب  مراجعة  الغذائي:  بالتسمم  املصاب  	•إسعاف 
مراقبة حالته الصحية. كما يجب إبالغ اجلهات املسؤولة إذا كان من مصدر عام كما يجب 
التحفظ على الطعام املشتبه به وعدم تناول أفراد آخرين منه، وعدم إعطاء املصاب أدوية أو 

عالجات توقف اإلسهال أو القيء بل تعويضه عن السوائل التي فقدها.
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	•ال تتناول األغذية النيئة كالكبة النيئة وسمك التونة املعلب. 
	•حافظ على نظافة املطبخ والغرف املتصلة به باستمرار. 

	•اغسل يديك جيدًا، وتأكد من نظافة وتعقيم األدوات التي حتضر فيها الطعام )كالسكني 
وطاولة التحضير وأواني الطبخ(. 

	•ضع ملح الطعام على لوحة تقطيع اللحوم بعد غسلها وجتفيفها ألن امللح يقتل اجلراثيم 
املوجودة على ألواح التقطيع. 

	•تأكد من طبخ الطعام جيدًا، وقدمه ليتم تناوله ساخنًا. 
في  يدخل  التي  األغذية  إع��داد  في  أو  طبخه  عند  الطازج  السليم  البيض  دائمًا  	•استخدم 

تركيبها. 
	•ال تلمس الطعام املطبوخ باليد. 

أو  البطاطا  كسلطات  ب��اردة  تستهلك  األطعمة  التي  من  مزيجًا  أطباق حت��وي  إع��داد  	•عند 
الشعرية، ينبغي دائمًا تبريد الصنف املطبوخ قبل إضافة أي مكونات أخرى. 

أعد تسخني الطعام املتبقي الزائد في درجة حرارة 74 درجة مئوية )165	•  فهرنهايت(. 
	•تأكد من سالمة املاء البارد قبل شربه ونظافته وجدد الفلتر )املصفاة( من حني إلى آخر. 

أسئلة شائعة:
	•هل املعلبات تعتبر آمنة بعد مرور سنة أو أكثر على إنتاجها؟

في حالة حفظها وتخزينها بشكل جيد بعيدًا عن مصادر احلرارة والرطوبة شريطة أن 
تكون في مدى فترة الصالحية املعطاة لها. أما في حالة استخدامها فإنه يجب استهالكها 

في أقل مدة زمنية ممكنة ويجب أن حتفظ على درجة حرارة 5 درجات مئوية. 
	•  ما هي الطرق السليمة لتذويب اللحوم والدواجن تذويبًا تامًا؟

األطعمة  من  وغيرها  املجمدة  اللحوم  إلذاب��ة  اتباعها  ميكن  رئيسية  ط��رق  ث��الث  هناك 
وهي:

�� في الثالجة: إذابة األغذية املجمدة ببطء كل في إناء مستقل. 
�� في املاء البارد : للذوبان السريع، غلف األغذية تغليفًا محكمًا ثم ضعها في املاء البارد. 

�� في امليكروويف: عند الرغبة في إذابة اللحوم والدواجن، اطبخها فورًا بعد إذابتها.  
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 بالنسبة للمطاعم والوالئم:
كثير من الناس يحبون تناول الطعام في املطاعم والفنادق، ويجب عليهم أن يحرصوا 
على اتباع الطريقة اآلمنة لتناول الطعام في املطاعم وعند الوالئم، ولألسف أصبح نظام حياتنا 
استهالكيًا إلى  أبعد احلدود في كل شيء، خاصة في طعامنا وشرابنا، وهذا بالطبع نتج عنه 
الكثير من األمراض كالسكر والضغط وأمراض القلب وال ننسى اإلصابة بالسمنة املفرطة 
املنتشرة وبشكل كبير بني األطفال، وعالوة على هذه األمراض، فإن الكثيرين يهملون حتري 
األماكن النظيفة التي يجب أن يتناولوا فيها طعامهم، حيث يجب االبتعاد عن األطعمة التي 

تباع في البسطات  واحملالت املكشوفة ومحاولة تناول الطعام ساخنًا.
 

القواعد الذهبية للسالمة من التسممات الغذائية:
	•شراء الطعام من األماكن املعروفة وحتت رقابة البلدية.

	•النظافة فالبد أن تكون في املطبخ والنظافة الشخصية ومكان إعداد 
الطعام واألكل.

للطعام.وبعد  اإلعداد  وبعد  وأثناء  قبل  والصابون  باملاء  اليدين  	•غسل 
ملس األنف أو الشعر وبعد التخلص من النفايات وبعد تقطيع اللحوم 

الطازجة وبعد االنتهاء من قضاء احلاجة.
	•استعمال املناديل الورقية بدل القماش )الفوط(. عند تنشيف األيدي 

وعند العطاس وعند السعال.
	•تغطية اجلروح واحلروق ونزع اخلوامت.
	•فصل األطعمة املطبوخة عن الطازجة .

	•حفظ األطعمة في دراجات احلرارة اآلمنة.
	•إذابة اللحوم املجمدة إذابًة تامًا.

	•استخدام املياه النظيفة.
	•يعاد تسخني الطعام املطبوخ مرة واحدة فقط.
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