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لقد اهتم اإلنسان منذ األزل بتوفير قوت يومه، حيث كان يخرج من مالذه اآلمن ويجابه 
واحتياجات جسمه  البقاء،  لغريزة  تلبية  للحصول على طعامه  املخلوقات  املخـاطر وأشرس 
للطاقة والبناء وحفظ اجلسم من األمراض، والبد أن يكون هذا الطعام غنياً بالعناصر النافعة 
واملفيدة التي يحتاجها اجلسم للقيام بالتكاليف على أكمل وجه، وأن يكون أيضاً وفق الشروط 
الصحية وخالياً من امللوثات التي قد تفسده وتضر بصحة اإلنسان، ولهذا يواجه ماليني الناس 
حالياً صعوبات جمة في احلصول على كميات كافية ومناسبة من الغذاء يومياً نتيجة تلوث 
الغذاء مبختلف املكونات، احلية وغير احلية، فمع االزدهار والتقدم في احلضارة والصناعة 

زاد عدد امللوثات الغذائية وآثارها السلبية على النظام البيئي ككل.

ومن هنا كان لزاماً على اإلنسان أن يتفادى هذه اآلثار واألضرار قدر اإلمكان حفاظاً 
على الغذاء كونه أحد أساسيات احلياة، فظهرت كيانات منظمة وهيئات عاملية تنادي بحق 
حصول كل إنسان على غذاء سليم ومتوازن، وشرعت تنظيم القوانني واللوائح التي تضمن 
سالمة الغذاء وخلوه من جميع ملوثات الغذاء أياً كان مصدرها، وكل ما هو خاص بحماية 

صحة اإلنسان.

نأمل أن يفيد هذا الكتاب قّراء سلسلة الثقافة الصحية، وأن يكون قد استوفى بالشرح 
كل ما تطرق إليه من معلومات من خالل ما تضمنته فصوله األربعة. 

والله ولي التوفيق،،

املقدمة

الدكتور/ عبد الرحمن عبد الله العوضي
 األمني العام
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يعد الغذاء أحد أساسيات احلياة ليس لإلنسان فحسب، وإمنا جلميع الكائنات احلية، 
سليم صالح  غــذاء صحي  تناول  احلــيــوان،  وحتى  الــنــاس،  جميع  حق  فمن  السبب  ولهذا 
العصر  في  نواجهها  التي  التحديات  أحد  هو  مصادره  بجميع  الغذاء  وتلوث  لالستهالك، 
احلالي وأن اإلنسان له دور ليس بقليل في تلوث البيئة ككل، حيث يصاب الكثيرون بالتسمم 
الكيميائية  الدقيقة أو املواد  بالكائنات احلية  تناولهم طعام ملوث  الغذائي واألمراض نتيجة 

السامة بسبب طرق التحضير والطهي والتخزين السيئة.

يتألف هذا الكتاب من أربعة فصول يلخص من خاللها معظم ملوثات الغذاء التي قد 
تؤرق حياة اإلنسان، وتسبب له الكثير من املشكالت الصحية بدءاً بالتوعك، وانتهاء باإلصابة 
بالسرطان والوفاة، حيث يتحدث الفصل األول عن عالقة تلوث البيئة بتلوث الغذاء واختالل 
معظم  الثاني  الفصل  ويستعرض  الطبيعية،  وغير  الطبيعية  العوامل  بفعل  البيئي  التوازن 
الكائنات احلية وطرق انتقالها إلى الغذاء وتلويثه، بينما يتناول الفصل الثالث ملوثات الغذاء 
الكيميائية كاملضافات الغذائية والتلوث باإلشعاع وغيرها، وُيختتم الكتاب بفصله الرابع الذي 
يوضح كيفية الوقاية من ملوثات الغذاء، وإجراءات السالمة الغذائية املتبعة بوضع اخلطوط 
العريضة جلميع األطراف املعنية بالغذاء حسب برنامج املعايير الغذائية املشترك بني منظمة 

األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية.

نأمل أن يقدم هذا الكتاب املعلومات الكافية التي من شأنها، تثقيف وتوعية القارئ العام 
مبلوثات الغذاء، ألن وعي املستهلك هو خط الدفاع األخير عن سالمة غذائه وصحته.

والله ولي التوفيق،،

- هـ -

التمهيد

الدكتور/ يعقوب أحمد الشراح
األمني العام املساعد

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية





- ز -

املوؤلف يف �سطور

• د. زكريا عبد القادر خنجي	
- حاصل على بكالوريوس في علم األحياء العامة –  1979 م .

- حاصل على درجة املاجستير في علم األحياء الدقيقة –  1986 م .
- حاصل على درجة املاجستير في التنمية البشرية والتدريب – 2013 م .

- حاصل على درجة الدكتوراه في الوسائط املتعددة – 2009 م .
- حاصل على درجة الدكتوراه في التنمية البشرية والتدريب – 2014 م .

- حاصل على درجة املاجستير في نظام حتليل املخاطر وحتديد النقاط احلرجة - 2015 م .
- يعمل حاليًا مديرًا عامًا ورئيس مجلس اإلدارة لشركة املاستر للحلول املتقدمة.





- 1 -

الفصل األول
اإلنسان بني تلوث البيئة وتلوث الغذاء

تقول احلقيقة العلمية إن تلوث الغذاء يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتلوث البيئة، وإن امللوثات 
أيًا كانت تنتقل في الطبيعة مع املاء والهواء إلى الغذاء، وفي الكثير من األحيان ومن غير أن 
نشعر بها نكتشف أن أعراضها وآثارها قد ظهرت على بعض البشر في صورة تشوهات 

وأعراض ومشكالت وما إلى ذلك.

النظام البيئي
يخضع الكون الذي نعيش فيه لنظام حيوي يتسم بالدقة والتوازن، فبهما تستمر احلياة 
في عاملنا من خالل انتقال األشكال املختلفة من الطاقة في سلسلة حيوية تبدأ عادة بالشمس 
كمصدر أساسي وحقيقي للطاقة وتنتهي إلى أصغر كائن مستهلك حي، وخالل هذه الرحلة 
العالقات  املستهلك، وهذه  الكائن احلي  نوعية  إلى أخرى حسب  الطاقة من صورة  تتحول 
والتفاعالت املتبادلة واملستمرة بني املكونات، سواء أكانت حية أم غير حية، واملوجودة في 
مساحة واحدة من الطبيعة يطلق عليها النظام البيئي، ميكن مالحظة ذلك من خالل )شكل 1(.

الشكل )1( : يوضح النظام البيئي العام وعالقة الكائنات احلية بعضها ببعض.

ية
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ومن املعروف أن أي نظام بيئي يشكل وحدة بيئية متكاملة تعمل في إطار نظام ديناميكي 
دقيق بهدف تأمني احلياة، بحيث تكون تلك املكونات احلية في تفاعل دائم بني بعضها البعض 
من جهة، وفي تفاعل دائم مع بيئتها غير احلية من جهة أخرى، وهذه النوعية من التفاعل 
الدورات  هذه  وتتميز  وغيرها.  )الغذاء(،  الكربون  كدورة  البيئية  بالدورات  يعرف  ما  شكلت 
البيئية التي ُتعد جزءًا من مكونات النظام البيئي بأنها تعمل على استمرارية النظام نفسه فأي 
خلل فيها بفعل اإلنسان أو باألحرى التفسير اخلاطئ ملعنى االستخالف والسيادة يؤدي إلى 
إخالل النظام البيئي وتهدمه، إذ أن هذا النظام ال ميكن جتزئته فما يؤثر في بعضه يتأثر به 

كله. 

التلوث واختالل النظام البيئي 
مثل  الطبيعية  الظواهر  بعض  بفعل  حتدث  طبيعية  عوامل  بفعل  البيئي  النظام  يختل 
الزالزل والبراكني وعوامل غير طبيعية حتدث بسبب تدخل خارجي، وعادة ما يكون اإلنسان، 
وفي كلتا احلالتني يتركز التأثير على حلقة واحدة من مكونات النظام، ولكنه في أحيان أخرى 
يتجاوز التأثير ليصل إلى حلقات أخرى فتتأثر به بقية املكونات فتتبدل العالقات القائمة بينها، 
القدمي  البيئي  النظام  يتبدل  لتحل مكانها مكونات جديدة، وبذلك  املكونات نفسها  تتبدل  أو 

ليحل محله نظام بيئي آخر جديد.
أن  إال  البيئة(،  )تلوث  العلمي  للمصطلح  االتفاق حتى اآلن على تعريف موحد  يتم  لم 
كثيرة ميكن  فرضيات  ناقشت  ومشكالتها  البيئة  بشؤون  الدولية  والهيئات  العلمية  املراجع 
أن تكون إحداها أو كلها صاحلة لتعريف هذا االصطالح، وميكننا نحن ومن خالل كل تلك 
التعريفات واملراجع أن نستخلص تعريفاً موحداً بسيطاً ملصطلح التلوث الذي ميكن اعتباره 
»استحداث حالة جديدة على بيئة ما، فتسبب هذه احلالة بعض التغيرات غير املرغوب فيها أو 

مبعنى آخر أن تسبب اختالالً سلبياً للتوازن البيئي الذي تعيش فيه الكائنات احلية«.
أو بطريقة أخرى ميكننا أن نقول إن البيئة بجميع مكوناتها، سواء كانت عناصر كيميائية 
أو كائنات حية ميكن أن تتلوث، وإن حدث اختالل في تلك البيئة، وتغير حال التوازن الطبيعي 
املوجود في البيئة، فحدثت زيادة أو نقص في نسب تواجد املكون الكيميائي أو احليوي، فإن 
ذلك ميكن أن يعرف بالتلوث، فالصوت، مثالً، جزء من الطبيعة، ولكن إن زادت حدة الصوت 
عن احلد الطبيعي فإن ذلك يسمى ضوضاء، واإلشعاع جزء من الطبيعة ولكن إن حدث تسّرب 

لإلشعاع من مفاعل ذري فإن ذلك يسمى التلوث باإلشعاع.  
ُيعد  بيئياً بصورة أو بأخرى ميكن أن  ُيعد وسطاً  الغذاء الذي  وقياساً على ذلك فإن 
ملوثاً حال حدوث أي تغير فيه ميكن أن يؤدي إلى تغير الصفات الطبيعية للغذاء نفسه كاللون 
والطعم والرائحة، فيؤدي في النهاية إلى فساده وعدم القدرة على استغالله استغالالً جيداً 
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لإلنسان، فتعفن الفواكه وتلف اخلضراوات ونخر احلبوب، وفساد اللحوم واألسماك كلها 
أمثلة حية لهذا التعريف ملصطلح التلوث.

أنواع امللوثات 
وبناءً على التعريف السابق، وجد أنه ميكن تقسيم امللوثات إلى عدة أنواع سواء من 
حيث نشأتها أو طبيعة تأثيرها أو قابليتها للتحلل أو بطرق وأساليب أخرى، وميكن املالحظة 
أنه عندما نتحدث عن تلوث الغذاء وملوثات الغذاء فإننا حتماً سنولي وجوهنا صوب املجموعة 
الثانية )تقسيم امللوثات حسب طبيعة تأثيرها(، وذلك ألنها أكثر ارتباطاً بالغذاء وتلوث الغذاء.

أ. امللوثات البيولوجية )احليوية(: وهي كائنات حية كاجلراثيم والفطريات والطفيليات  
التي ميكن أن تسبب أضراًرا لإلنسان والنباتات واحليوانات إذا وجدت في مكان أو زمان 
غير مناسبني، فيمكن أن تنتشر أنواعها في الهواء واملاء والغذاء وتسبب أمراضاً للكائنات 

احلية. 
امللوثات الكيميائية: وتشمل الغازات املتصاعدة واجلسيمات الدقيقة التي تنتج من  ب. 
املصانع والسيارات واملبيدات التي ُتلقى في التربة أو املاء مما يسبب إضراراً بالكائنات احلية 
املفاعالت  من  الناجتة  املشعة  املواد  وخاصة  بأنواعها  اإلشعاعات  إلى  باإلضافة  جميعها. 
النووية، وتشكل املواد املشعة خطراً كبيراً على اإلنسان كماً ونوعاً، فاألشعة حتطم اخلاليا 
احلية بجسم اإلنسان وتسبب سرطان الدم وسرطان اجللد أو سرطان العظام كما تؤثر في 

الصفات الوراثية. 
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الفصل الثاني
ملوثات الغذاء البيولوجية

ذلك  ورمبا  الغذاء،  تلوث  التي  امللوثات  أشهر  أو  أكثر  من  احلية  الكائنات  ُتعد  رمبا 
بسبب أن أعراضها وخاصة أعراض التسمم الغذائي ميكن أن تظهر بصورة مباشرة على 
يعرفون  فإنهم  التقيؤ  أو  املغص  أو  باإلسهال  يصابون  عندما  الناس  من  فالكثير  اإلنسان، 
أن هذا بسبب تناول طعام ملوث ببعض اجلراثيم أو املكروبات، وأن هذه األعراض سوف 
تزول بعد عدة أيام، وإلى هنا فإن األمور عادة ما تكون معروفة، إال أن العوامل أو امللوثات 
يتعدى  وإمنا  املكروبات،  أو  اجلراثيم  على  مقصورة  تلك  فقط  ليست  )احليوية(  البيولوجية 
ذلك إلى الطفيليات والفطريات ورمبا السموم التي تفرزها هذه الكائنات في الطعام التي قد 
ال تزول أعراضها بعد عدة أيام، وإمنا ميكن أن تبقى في اجلسم لتسبب بعض األمراض 

اخلطيرة مثل السرطان وما إلى ذلك.
ومن جانب آخر فإنه عندما نتكلم عن الكائنات احلية التي تلوث الغذاء فإنه نتكلم عن 
كم هائل من تلك األحياء التي ميكنها أن تصل إلى الطعام، بل وتعيش عليه وتقتات منه، فهي 
تتناول من طعامنا وفي نفس الوقت تفرز سمومها فيه، وفي احلقيقة هي ال تقصد اإلضرار 
بك كإنسان وإمنا هي تفرز إفرازاتها الكيميائية التي تساعدها على هضم الطعام، إال أن تلك 
اإلفرازات الكيميائية تسبب لنا أضراًرا صحية، وتتراوح أحجام هذه الكائنات من كائنات 
ذلك،  إلى  وما  واحلشرات  الديدان  مثل  معقدة،  كائنات  إلى  الفيروسات  مثل  جًدا  بسيطة 

وسنحاول أن نتعرف على هذه الكائنات وأضرارها بقدر اإلمكان.

أواًل: الفيروسات
الفيروسات، حيث  أثارت  كينونتها كما  الكائنات احلية تساؤالت حول  تثر أي من  لم 
وجد العلماء أنه ليس من السهل وضعها ضمن أي من املجموعات التصنيفية املختلفة احلية 
للكائنات، ويرجع ذلك إلى تركيبها املميز الذي دعا الكثير من العلماء إلى التشكيك في كونها 
كائنات حية، فالفيروسات اعتبرت كائنات أو رمبا يفضل أن يطلق عليها )جسيمات( ممرضة 
لبعض  الكائن احلي، فهي تعمل كعوامل محفزة  تقوم بنشاطات كثيرة عندما تدخل جسم 
العمليات احليوية داخل اخلاليا احلية ينشأ عنها تضاعف في عدد الفيروس يؤدي إلى حدوث 
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بعض االضطرابات في النشاط االعتيادي لتلك اخلاليا ينتج عنه ظهور أعراض مرضية على 
الكائن احلي. وتتكون الفيروسات أساساً من قـالب وسطي دقيق يحتوي على حمض نووي 
واحد قد يكون من الَرَنا أو الدنا وُتعد األحماض النووية من أهم مكونات الفيروسات، وذلك 
لكونها حتمل الصفات واملعلومات الوراثية الهامة اخلاصة بالفيروس التي تنتقل من جيل إلى 
آخر، ويحاط هذا احلمض النووي بغالف بروتيني )القفيصة(، وفي بعض احلاالت يتواجد 
غالف دهني يعمل على التشكل اخلارجي للفيروس عندما يوجد خارج النسيج احلي، الشكل 
انتقال  التي تتخذه وسيلة  الفيروسات  نتناوله ألنواع عديدة من  الغذاء الذي  ويتعرض   ،)2(
فقط، فهي ال تتناسخ أو تتضاعف فيه، ولقد أكدت الدراسات أن هذه األنواع العديدة ليست 
كلها ذات أهمية في إصابة اإلنسان باألمراض املختلفة، إمنا أمكن متييز مجموعة منها أطلق 
عليها اسم الفيروسات املعوية التي وجد أنها تنتقل عن طريق األوعية الدموية املبطنة لألمعاء 
إلى النسيج املختص، وهناك تتناسخ وتتضاعف فتسبب إنهاك النسيج وتلفه، وبذلك حتدث 
مضاعفات ُتظهر على هذا اإلنسان أعراض املرض، وأما بقية الفيروسات فإنها تفرز وتطرح 
مع البراز إلى خارج اجلسم. وعلى الرغم من األنواع العديدة من )الفيروسات املعوية( التي 
تنتقل عن طريق الغذاء امللوث، إال أن من أهمها فيروسات التهاب الكبد وفيروسات التهاب 

املعدة واألمعاء.

الشكل )2(: األشكال املختلفة لعدة فيروسات.

رأس
ذيل

خيط 
ذيلي

غالف غشائي

بروتني سكري

جدار بروتيني

جدار بروتيني بروتني سكري

فيروس
 اإليدز

فيروس
 آكل اجلراثيم

فيروس
 شلل األطفال

فيروس
 تبرقش التبغ

الدنا

الرنا

الرنا
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1. فيروسات التهاب الكبد 

أمكن متييز ثالثة أمناط من فيروسات التهاب الكبد وهي: التهاب الكبد A الذي ينتمي 
إلى عائلة الفيروسات البيكوْرناوية، وينتقل عن طريق الفم من البراز، أو عبر الغذاء امللوث إلى 
اإلنسان ويسبب له مرضاً شبيهاً باألنفلونزا يتبعه مرض اليرقان، وهو ليس مرضاً مزمناً كما 
ال يوجد حاملون مزمنون لهذا النوع من الفيروس. والتهاب الكبد B الذي ينتقل بدخول الدم 
امللوث أو منتجاته احملتوية على الفيروس عن طريق احلقن في اجلسم أو االتصال اجلنسي، 
ويتميز  هذا الفيروس بأنه قد يؤدي إلى التشمع وسرطانة خاليا الكبد، وتظل دماء املصابني 

به معدية لعدة سنوات، والتهاب الكبد C الذي ينتقل عبر الدم املصاب. 

A  التهاب الكبد

تشير الدالئل العلمية إلى أن عدوى التهاب الكبد A منتشرة في جميع أنحاء العالم، 
وتصيب األشخاص ذوي الوضع االجتماعي االقتصادي املتدني. ولقد وجد في بعض احلاالت 
أن العدوى متيل إلى أن تكون خفيفة وبدون أعراض في صغار السن ولكنها تزداد مع التقدم 

بالعمر، ولكن يبدو أنها ليست قاعدة ثابتة ميكن االعتماد عليها.
براز شخص  ببقاء  امللوثة  واألغذية  املياه  طريق  عن   A الكبد  التهاب  فيروس  وينتقل 
مصاب، مثل احلليب الطازج ومعظم منتجات األلبان وجميع أنواع اللحوم املجمدة، وكذلك 
إلى معظم  باإلضافة  الطهو،  ناقصة  أو  النيئة  والقواقع  أنواعها واحملار  السلطات مبختلف 
ببراز  أو  بالفيروس  ملوثة  مياه  أصابتها  التي  أو  سيئة  بطريقة  واملتداولة  املخزنة  األطعمة 
شخص مصاب أو بأيد وأوان ملوثة، وكذلك اخلضراوات والفواكه التي مستها مياه املجاري 

أو التي لم ُتغسل بصورة جيدة.
وبعد دخول الفيروسات إلى األمعاء عن طريق تناول الوجبة امللوثة تتخذ األنسجة املبطنة 
لألمعاء مقراً لها فتتضاعف فيه، وتتناسخ ثم تنتشر عن طريق الدم إلى جميع أجزاء اجلسم 
وخاصة الكبد الذي يتفشى فيه فيؤثر على اخلاليا احلشوية. تبدأ األعراض بحمى وقشعريرة 
الشخص  في  يفقد  ثم  واآلالم  األوجاع  بعض  يصاحبه  عام  ضعف  ورمبا  وتعب  وصداع 
البطن،  في  وآالم  والتقيؤ  الغثيان  إلى  باإلضافة  للطعام  الشهية  أيام  بضعة  بعد  املصاب 
ويصحب كل ذلك إفراز بول قامت اللون وإسهال خفيف، وأخيراً اإلصابة باليرقان. ويتفاوت 
املرض في شدته إذ قد يكون موجزاً ويستغرق أسبوعاً إلى أسبوعني أو وخيماً يستغرق عدة 
أشهر، وتزداد شدة املرض بصفة عامة مع تقدم العمر، ولكن الشفاء التام وبدون نكسات هي 

القاعدة، وفي األطفال عادة ال يصحب اإلصابة بحالة اليرقان.
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املعاجلة والوقاية

كافية من  وتناول كميات  الفراش  في  الراحة  فيها  داعمة مبا  املعاجلة  تكون  ما  غالباً 
األشخاص  براز  وصول  مبنع  الفيروس  مكافحة  تتم  واليرقان،  الصداع  ليزول  السوائل 
املصابني للمياه املستخدمة للشرب مع التركيز على تثقيف اجلمهور بعدم التبرز في العيون 
الطبيعية واألنهار وعدم غسل اخلضراوات واألنواع املختلفة من األطعمة في مثل هذه املياه، 
ثم الطهي اجليد لألغذية وخاصة احملار والقواقع واحلليب واللحوم، علماً أن فيروس التهاب 
الكبد A أكثر مقاومة للحرارة من الفيروسات املعوية األخرى إلى حد ما، ولكن ميكن أن 

يتعطل نشاطه متاًما بالغليان في املاء وملدة ال تقل عن خمس دقائق.
كما ميكن استخدام بعض املواد الكيميائية لتطهير األواني، ولكن بتراكيز ضعيفة جداً 
حيث إن هذه التراكيز تساعد في التعطيل اجلزئي للفيروس، فضالً عن أن إضافة الكلور 
املياه  في  املوجودة  الفيروسات  هذه  من  التخلص  في  كثيراً  تساعد  معلومة  بنسب  للمياه 

املستخدمة لالستهالك اجلماعي.

2. فيروسات التهاب املعدة واألمعاء
ومنها الفيروسات التي تسبب ما ُيعرف مبرض إسهال األطفال ونوعاً آخر أطلق عليه 
اسم مرض التقيؤ الشتوي، وإسهال األطفال فهو ينحصر في األطفال ما دون سن العاشرة 
أو الرابعة عشرة، ويتميز بإسهال طويل وجفاف وحمى. ولقد وجد أن املرض قد يشكل خطرًا 
كبيرًا إذا انتشر في أجنحة األطفال في أحد املستشفيات. وعلى الرغم من أن هذا الفيروس 
ينتقل عن طريق الغذاء إال أن هذا ال مينع من انتقاله لألطفال األصحاء، وذلك في حالة الغسل 
غير الكافي أليدي القائمني على العناية باألطفال الرضع بني تغير املالبس الداخلية للطفل 
يصيب  الشتوي  التقيؤ  بينما  السليم،  للطفل  الصناعي  اإلرضاع  أو  الطعام  وملس  املصاب 
بعض  وفي  املعوية،  اآلالم  وبعض  وتقيؤ  غثيان  على شكل  أعراضه  وتظهر  األعمار،  جميع 
األحيان يصاحب كل ذلك إسهال خفيف، ولقد لوحظ أن فترة حضانة املرض متتد ما بني 
24 - 48 ساعة، وقد يستمر املرض نفسه حوالي 48 ساعة، وينتقل الفيروس عن طريق البراز 
للفم، كما أن الفيروسات تنتقل عبر القواقع الطازجة وغير املطبوخة وخاصة في األغذية ذات 
احملتوى البروتيني العالي واألغذية البحرية مثل احملار والقواقع مبختلف أنواعها، فالقواقع 
تلتقط الفيروسات من املياه امللوثة مبياه املجاري. ال يوجد عالج محدد لهذه الفيروسات وإمنا 
ميكن التخفيف من حدة املضاعفات كاجلفاف الناجم عن فقدان السوائل من اإلسهال والتقيؤ 

بإعطاء مضادات القيء ومضادات اإلسهال واالبتعاد عن األطعمة غير املطبوخة.
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3. فيروسات شلل األطفال

تنتشر فيروسات شلل األطفال عن طريق املياه، وخاصة امللوثة مبياه املجاري واحلليب 
الطازج غير املبستر أو املعقم. وتبدأ اإلصابة ببعض احلمى وبعض اآلالم في العضالت، ثم 
يتطور ذلك إلى اإلصابة بالشلل الذي قد يسبب املوت نتيجة لفشل الرئتني عن أداء مهمتهما، 
وفترة حضانة املرض تستغرق ما بني عدة أسابيع إلى عدة أشهر. ليس هناك عالج ملرض 

شلل األطفال وميكن الوقاية منه فقط بالتطعيم   
                      

ثانيًا: اجلراثيم
مادة  إلى  تفتقر  التي  الدقيقة  احلية  الكائنات  من  »مجموعة  بأنها  اجلراثيم  وُصفت 
أو  شيوعًا  األكثر  وهو  البسيط  الثنائي  االنشطار  طريق  عن  خالياها  وتتكاثر  الكلوروفيل 

بالتكاثر اجلنسي فــي حــاالت نــادرة، 
وتتواجد إمــا وحــيدة أو مـتـجمعة فــــي 
مستعمــرات«، ومــما يـجـدر ذكـــره أن 
اجلراثيـم هـي كــائــنـات حــيـة دقــيـقــة 
وصـغيـرة جداً، بحيث ال ميكن رؤيتها 
بالعني املجردة، وتعيش هذه الكائنات 
الصغيرة مــــن حـــولنا فـــي كـل مكان، 
فهي اآلن أمامك يـسبــح اآلالف مــنها 
علـى هــذه الــصفحة، كــما يــوجد عدد 

عظيم منها الصق بيديك ومبالبسك وحتى على وجهك، فال تستغرب وال تشمئز فإنها تعيش 
معنا كل حلظة وكل ثانية.

وفي الظروف البيئية الصعبة تنتج اجلراثيم ما ُيعرف باألبواغ، وهي أجسام ذات جدر 
سميكة مقاومة لهذه الظروف )حرارة مرتفعة جداً، شح املصادر الغذائية، اجلفاف، املواد 
الكيميائية، إلخ...( وتستطيع أن  تعيش دون ماء أو غذاء وفي ظل الظروف غير املناسبة داخل 
هذا اجلدار لفترات طويلة جداً قد تصل إلى عشرات السنني. ولقد وجدت الدراسات أن هذه 
األبواغ ال متوت حتى وإن تعرضت لدرجة غليان املاء لعدة ساعات، وهذا ما يساعدها على 
البقاء في األغذية املطبوخة، وإذا ما حتسنت ظروف املعيشة يتحطم اجلدار املغلف لها فتخرج 

اجلراثيم )اخللية اخلضرية( مرة أخرى لتواصل حياتها من جديد. 

الشكل )3(: اجلراثيم.



- 10 -

ومن أشهر اجلراثيم التي تلوث الغذاء وتسبب التسممات الغذائية، ما يلي:

1. السلمونيلة 
األبواغ  عدمية  األكسجني(  بغياب  منوها  يتأثر  )ال  اختيارية  هوائية  ال  جرثومة  وهي 
عصوية الشكل وتشبه إلى حد كبير كلية اإلنسان، تتحرك بأسواط حتيط بها، تفضل النمو 
حتت درجات حرارة تتراوح ما بني 10 – 50 درجة مئوية، وهذا يعني أنها تنمو وتتكاثر 
بسرعة كبيرة في األغذية احملفوظة في درجة حرارة الغرفة، وميكن أن تبقى حية لفترات زمنية 
بسهولة حتت  عليها  القضاء  املنزلية، وميكن  بالثالجات  األغذية احملفوظة  في  نسبياً  طويلة 

درجة حرارة الطبخ االعتيادية )شكل 4(.            

الشكل )4(: جرثومة السلمونيلة.

2. العنقودية الذهبية
تصنف حتت اجلراثيم كروية الشكل، إيجابية اجلرام، وتبدو حتت املجهر الضوئي في 
بعض األحيان على هيئة سالسل قصيرة، ولكنها عموماً تظهر على هيئة كتل تشبه عناقيد 
العنب، لذلك يطلق عليها اسم املكورات العنقودية، وتتميز هذه اجلراثيم بأنها هوائية اختيارية 
مبعنى أنها تستطيع أن تعيش بوجود األكسجني، وكذلك ميكنها أن تعيش في األجواء عدمية 

األكسجني مثل املعلبات وغيرها باإلضافة إلى أنها عدمية األبواغ )شكل 5(. 
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3. املطثية احلاِطَمة

بسرعة  تنمو  هوائية  ال  اجلرام،  إيجابية   ،)6 )الشكل  الشكل  اجلراثيم عصوية  وهذه 
عالية في الشقوق والفجوات الضيقة في اللحم والدجاج واألسماك، وفي األغذية املعلبة، وهذه 
األماكن عادة ما تكون بعيدة عن درجات حرارة الطبخ االعتيادية، وكذلك فإن هذه اجلراثيم 
تستهدف األمعاء الغليظة والدقيقة خللو هذه األماكن من غاز األكسجني، ليس ذلك فحسب 
وإمنا تكّون األبواغ أيضًا، لذلك فإنه يلزم لتحطيم بعض أنواعها حرارة تصل إلى 120 درجة 
مئوية وحتت ضغط ملدة ال تقل عن 3 ساعات، كما أنها تستطيع أن تقاوم األشعة ذات املوجات 
القصيرة كأفران امليكروويف، وكذلك التركيزات العالية من املواد الكيميائية، باإلضافة إلى 

أنها ذات قدرة كبيرة على مقاومة اجلفاف. 
                  

الشكل )5(: جرثومة العنقودية الذهبية.
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4. املطثية الَوشْيقّية

تشبه هذه اجلراثيم إلى حٍد كبير جراثيم املطثية احلاطمة، فهي عصوية الشكل، إيجابية 
أو  املعلبة  األغذية  كظروف  األكسجني  غياب  في  فقط  تنمو  أي  إجبارية  هوائية  ال  اجلرام، 
األغذية احملفوظة حتت تفريغ هوائي أو حتت الظروف التي ُيستهلك فيها األكسجني باملركبات 
الكيميائية املوجودة باألغذية، ولديها قدرة كبيرة على إنتاج األبواغ املقاومة لدرجات حرارة 

الطبخ االعتيادية، وإحداث التسمم السجقي. 
وبالرغم من أن التسمم السجقي نادر احلدوث إال أنه أكثر التسممات الغذائية خطورة 
على اإلنسان التي قد تودي بحياته، وتتضمن أعراض اإلصابة به الغثيان، التقيؤ، اإلمساك، 
تغّيم الرؤية، عسر البلع والقدرة على التحدث، شلل األطراف وصعوبة التنفس الناجمة عن 

شلل عضالت التنفس.

5. العصويات الشمعية
لقد ظل العلماء لسنوات طويلة في حيرة من بعض أنواع التسممات الغذائية التي حتدث 
نتيجة لتناول األرز املسلوق أو احملمر، إال أنه في السنوات األخيرة اكتشفوا إن املسؤولية 
األولى في حدوث مثل هذه التسممات تقع على عاتق جراثيم ذات شكل عصوي، إيجابية 

الشكل )6(: جرثومة املطثية احلاطمة.
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اجلرام وذات قابلية كبيرة في تكوين األبواغ، وهي هوائية اختيارية، ويلزم حلدوث التسمم 
الغذاء  في  أبواغها  من  أو  منها  كبيرة  أعداد  وجود  الشمعية  العصيات  بجراثيم  الغذائي 

املتناول، كاألرز وأحيانًا املعجنات )الشكل 7(.

الشكل )7(: جراثيم العصيات الشمعية.

6. جراثيم القولون )القولونيات(

وهذه تشمل العديد من األنواع من اجلراثيم التي ترتبط مع بعضها البعض في الكثير 
من الصفات واملميزات، ومن أهمها أنها تعيش في القناة الهضمية لإلنسان واحليوان. ورمبا 
من أشهر هذه املجموعة من اجلراثيم هي اإلشريكية القولونية، وهي جراثيم عصوية الشكل 
ال هوائية اختيارية سلبية اجلرام، ومعظم جراثيم اإلشريكية القولونية غير ضارة،  إال أن 
بعض سالالتها املمرضة ميكن أن تسبب بعض االضطرابات املعوية وخاصة لدى األطفال 
للبالغني فلم تكتشف حاالت كثيرة من  بالنسبة  الرضع  أقل من سنتني، وكبار السن، أما 
اإلصابة بهذه اجلراثيم إال في حاالت السفر فهي ال توجد أصالً في بيئة اإلنسان نفسه مما 
يجعله يفتقد إلى املناعة الكافية ضد هذه الساللة اجلديدة، ومن أشهر سالالتها اإلشريكية 

.)E.coli O157(اO157  القولونية

O157 اإلشريكية القولونية

أمعاء  إلى  وتنتقل  املعوي،  للنزف  املسببة  القولونية  اإلشريكية  سالالت  إحدى  وهي 
السبانخ  املبسترة،  غير  الفواكه  املبستر، عصائر  غير  املفروم، احلليب  اللحم  عبر  اإلنسان 
واخلس وغيرها، ولقد أشير إلى أن اإلشريكية القولونية O157  هي املسبب الرئيسي اللتهاب 
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القولون النزفي، حيث يصاب اإلنسان بإسهال مائي وآالم شديدة في البطن يتبعها بعدة أيام 
إسهال دموي، وقد تتفاقم احلالة إلى مضاعفات تهدد حياته وتتسبب في حدوث فشل في 

الكلى ومشكالت أخرى يعانيها األطفال وذوو املناعة الضعيفة على وجه التحديد.         

كيف يحدث التلوث الغذائي اجلرثومي ؟

وجدت بعض الدراسات املسحية أن اجلراثيم املمرضة حتول غذاء اإلنسان املتناول إلى 
مادة غذائية ضارة بالصحة بإحدى ثالث طرق:

مثل . 1 الغذائي  التلوث  جراثيم  من  أنواع  بعض  الطعام:  في  )الذيفانات(  السموم  إفراز 
في  تطلقها  السموم  من  مختلفة  أنواعاً  تفرز  الشمعية  والعصويات  الذهبية  العنقودية 
الغذاء أثناء منوها وتكاثرها فيه، فتثير هذه السموم املعدة وتهيجها عندما يتناول اإلنسان 
فترة  بعد  املصاب  الشخص  على  الغذائي  التسمم  أعراض  فتظهر  امللوث،  الغذاء  هذا 
حضانة قصيرة جداً ال تتعدى ساعتني أو ثالث ساعات تبدأ بالقيء ثم تعقبها آالم معوية 
وإسهال، علماً أن هذه السموم ال ميكن القضاء عليها بسهولة، فهي حتتاج إلى درجات 

حرارة عالية ووقت طويل لتدميرها باملقارنة مع اخلاليا اجلرثومية اخلضرية احلية.

الشكل )8(: مستعمرات اإلشريكية القولونية املمرضة.
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اخلاليا احلية: هذا النوع من التلوث يحدث بتناول أعداد كبيرة من اخلاليا اجلرثومية . 2
اخلضرية احلية مع الطعام التي تنمو وتتكاثر فيه عند توافر الظروف املناسبة للحياة. 
وهذه األنواع من اجلراثيم ال تفرز سمومها في الغذاء أثناء تواجدها فيه، إمنا هي سموم 
داخلية ال تتحرر من اخللية احلية إال بوفاتها وحتلل جدارها اخللوي من قبل العصارات 
فترة  بعد  التسمم  أعراض  فتظهر  الغذاء،  بغرض هضم  املعدة  تفرزها  التي  الهاضمة 
ومن  قيء،  يعقبها  وإسهال  وصداع  حمى  صورة  على  وتظهر  نسبياً،  طويلة  حضانة 

أشهرها جراثيم السلمونيلة.
إفراز السموم في املعدة: تظهر أعراض اإلصابة بهذا النوع فيما بني 8 – 24 ساعة . 3

نتيجة لسموم أنواع معينة من اجلراثيم مثل امِلَطثَّية احلاطمة، ومن اجلدير بالذكر أن هذه 
السموم ال تفرز إال في حالة واحدة هي منو هذه اجلراثيم في اجلهاز الهضمي لإلنسان، 
فلقد وجد أن هذه اجلراثيم ال تنتج السموم أثناء منوها وتكاثرها في الغذاء، وعادة ما 

تبدأ اإلصابة ببعض اآلالم املعوية واإلسهال ونادراً ما يصاحب ذلك قيء.

الظروف املالئمة لنمو اجلراثيم 
بعد استقرار اجلراثيم في الغذاء، تسلك إحدى الطرق التالية: إما أن متوت، أو تظل 
في حالة كمون حلني توفر الظروف للنمو، أو تنمو وتتكاثر في ظل الظروف البيئية املناسبة 
التي ميكن تلخيصها في أربعة عوامل، وهي: الغذاء، املاء، درجة احلرارة، الوقت الكافي، 

وسنتحدث عن هذه الظروف ألهميتها.

تعيش  أن  املستحيل  فمن  وطيدة،  عالقة  والغذاء  اجلراثيم  بني  العالقة  إن  الغذاء:  أ. 
اجلراثيم بغير غذاء، ليس ذلك فحسب وإمنا اجلراثيم ذات قدرة على اختيار أنواع الغذاء 
احملتوى  ذات  األغذية  تلك  تفضل  الدقيقة  الكائنات  هذه  من  األنواع  فبعض  تفضلها،  التي 
باملواد  تعرف  األغذية  وهذه  األلبان،  منتجات  الدواجن،  اللحوم،  مثل  البروتني  من  العالي 
الغذائية   املواد  والطحني فتسمى  مثل احلليب  املجففة  األغذية  أما  عالية اخلطورة،  الغذائية 
قليلة اخلطورة، ألنها غير مرغوبة من قبل اجلراثيم ما لم تخلط باملاء، فإن مت إذابتها وخلطها 
باملاء أصبحت كاألغذية الطازجة ذات احملتوى العالي من البروتني، لذلك فإنه يجب أن تعامل 
منذ تلك اللحظة كاألغذية الطازجة. كما وجد أن هذه الكائنات الدقيقة ال تفضل النمو والتكاثر 
في األغذية ذات التراكيز العالية من السكر أو امللح أو األحماض ألنها ال تساعدها على النمو 

إال في بعض احلاالت النادرة.

ب. الرطوبة واملاء: على الرغم من أن بعض أنواع اجلراثيم وأبواغها تستطيع مقاومة 
اجلفاف لفترات زمنية قد تطول، إال أن وجود املاء ضروري جًدا في جميع التفاعالت احليوية 
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التي جترى داخل اخللية احلية، فاجلراثيم ال تستطيع أن تنمو أو أن تتكاثر في األغذية اجلافة 
إال إذا أهمل االعتناء بها أثناء تداولها وحفظها في املستودعات التي يفضل أن تكون جافة 
إلى عناية  الدوام، كما أن هذه األغذية حتتاج  ونظيفة وذات درجات حرارة منخفضة على 
أيًضا أثناء حتضيرها وطهيها. أما األغذية الطازجة ذات احملتوى العالي من املاء فإنها حتتاج 

إلى عناية خاصة منذ اللحظة األولى حتى حلظة استهالكها.
جـ.  درجة احلرارة: مت تقسيم املناطق احلرارية التي تؤثر على منو اجلراثيم املمرضة 

وتكاثرها إلى ثالث مناطق رئيسية كما في شكل )9(.  
• منطقة السكون: وهي متثل درجة حرارة الثالجة وتتراوح ما بني الصفر املئوي وحتى 	

7 درجات مئوية، حيث وجد أن اجلراثيم املمرضة ال تستطيع أن تنمو أو أن تتكاثر في 
حدود هذا النطاق احلراري إمنا متيل إلى السكون التام حتى فترة زمنية محددة، ثم تبدأ 
بالتأقلم مع هذا النطاق احلراري لتبدأ بالتكاثر البطيء، لذلك فإن األغذية احملفوظة في 
الثالجة فترة صالحيتها أطول من تلك األغذية احملفوظة في درجة حرارة الغرفة العادية 
درجات  ذات  الفريزر  في  احملفوظة  لألغذية  بالنسبة  وكذلك  تناولها،  في  خطورة  وأقل 
احلرارة األقل من الصفر املئوي، إذ لديها فترة صالحية أطول من األغذية احملفوظة في 

الثالجة.
• املنطقة اخلطرة: وهي املنطقة احلرارية التي تتراوح ما بني 8 - 75 درجة مئوية، وميكن 	

أيضاً أن ُتَعرف باملنطقة احلرارية املثلى لنمو جراثيم التسمم الغذائي، حيث أوضحت 
بعض الدراسات أن خلية واحدة من جراثيم التسمم الغذائي نامية حتت درجة حرارة 
37 درجة مئوية وهي درجة حرارة اإلنسان، وتقع ضمن حدود النطاق احلراري األمثل 

لنمو هذه الكائنات الدقيقة – بلغت حوالي 16 مليون خلية في غضون 8 ساعات فقط.
• منطقة املوت: وهي تبدأ عند درجة احلرارة التي تتراوح ما بني 63- 65 درجة مئوية 	

إلى درجة غليان املاء، حيث إن اجلراثيم املمرضة ال ميكنها أن تنمو أو تتكاثر عند هذه 
الدرجة إمنا متوت بأعداد كبيرة.

ولقد وجد أن درجة حرارة دولنا العربية في معظم أيام السنة متيل ألن تقع ضمن نطاق 
املساحة احلرارية املثلى لنمو اجلراثيم، لذلك فإنه من املهم أن تراعي ربة األسرة أو متداولو 
األغذية في املطاعم عدم ترك األغذية وخاصة عالية اخلطورة في املطبخ لفترات زمنية طويلة 
نوًعا ما، وإمنا حفظ األغذية إما في الثالجة، ضمن منطقة السكون، أو ساخنة، ضمن منطقة 

املوت، لتجنب تلوث األغذية بجراثيم التلوث الغذائي.
الوقت: لقد ُوجد أنه عندما يتوافر الزمن الالزم والظروف املناسبة للنمو والتكاثر  د. 
تستطيع اخللية اجلرثومية الواحدة أن تنقسم إلى خليتني، خالل 10 - 20 دقيقة، واخلليتان 



- 17 -

درجة غليان املاء

انقسام جراثيم التلوث الغذائي بشكل سريع

انقسام جراثيم التلوث الغذائي ببطء

توقف جراثيم التلوث الغذائي عن االنقسام

درجة حرارة الغرفة في يوم دافئ

درجة حرارة املجمدة

تأثيرات درجات احلرارة 
على النمو

درجة حرارة الغرفة في يوم حار

توقف جراثيم التلوث الغذائي عن 
االنقسام

درجة حرارة الثالجة

منطقة املوت

املنطقة اخلطرة

منطقة السكون

الشكل )9(: املناطق احلرارية التي يتأثر بها منو التلوث الغذائي.



- 18 -

أعداد خيالية في غضون  إلى  .. وهكذا حتى تصل  أربع  إلى  تنقسم  الزمن  في نفس هذا 
سويعات قليلة، ولقد تعرفنا على هذه النوعية من النمو عندما حتدثنا عن طريقة االنشطار 

الثنائي البسيط. 

لكن، وعلى الرغم من ذلك فإن األغذية املطهية ميكن أن تبقى سليمة خالية من التلوث 
حية خالل  بقيت  التي  املمرضات  ألن  وذلك  الطبخ،  عملية  بعد  من  ملدة ساعتني  اجلرثومي 
مراحل الطبخ حتتاج إلى ساعتني لتأقلم نفسها وتتجاوز نطاق املنطقة احلرارية التي أطلق 
عليها )منطقة املوت(، عندها فإن منو اجلراثيم يتزايد بشكل مطرد حتى تصبح في النطاق 

الذي ميكن أن ُيحدث املرض. 

خطورة التلوث الغذائي 
قد ال يكـون التلوث الغذائي اجلرثومي مرضًا خطيرًا في نظر الكثير من األطباء واملختصني، 
لذلك فإنهم قد يهملون عالجه وبالتالي تسجيله كمرض مكروبي في سجالت املستشفيات، 
ولكن بوقفة سريعة مع األرقام واإلحصائيات العاملية واحمللية جند أن اإلصابة بالتسمم الناجت 
عن التلوث الغذائي شأنه شأن الكثير من األمراض اخلطيرة التي قد تؤدي إلى كوارث ال 

حتمد عقباها، فماذا تعني اإلصابة بالتسمم الغذائي ؟

لقد وجد أن اإلسهال الناجت عن تلوث الغذاء بأنواع مختلفة من اجلراثيم أو سمومها 
يؤدي إلى وفاة حوالي 5 ماليني طفل دون اخلامسة سنوياً في العالم، وليس هذا فحسب، إمنا 
قد تكون نوبات اإلصابة املتكررة سبباً رئيسياً لسوء التغذية، وتعثر الزيادة في طول ووزن 
الطفل، باإلضافة إلى املوت غير املباشر الذي قد يحدث بسبب اإلسهال، إال أن هناك أنواعاً 
من جراثيم التسمم الغذائي )مثل املطثية الوشيقية( ميكن أن تسبب الوفاة بطريقة مباشرة، 
وذلك بإحداث الشلل في العضالت الالإرادية مثل عضالت القلب والرئتني وغيرها، فتتوقف 
عن العمل فيموت املصاب بها خالل ثمانية أيام من اإلصابة، ونظراً لتأثير التلوث الغذائي 
السلبي على األوضاع االقتصادية، فإن التقارير العاملية تشير إلى أنه في إحدى الدول تقدر 
حاالت الوفاة باآلالف سنوياً بسبب التسمم الغذائي، باإلضافة إلى إصابة عدد يتراوح ما بني 
6.5 – 33 مليون شخص بحالة من اإلسهال في نفس الفترة الزمنية، وتشير هذه التقارير 
إلى أن هذه اإلصابات تكلف اقتصاد هذه الدولة مليارات الدوالرات سنوياً، وهذه األرقام 
ضخمة إذا ُأخذ في االعتبار أن هذه النوعية من األمراض ميكن التحكم فيها والسيطرة عليها 

ببعض الوقاية والقليل من الوعي. 
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وبعيداً عن األرقام دعونا نسأل أنفسنا هذه األسئلة؛ ماذا ميكن أن تفعل عائلة فقيرة من 
موت أو عجز عائلها نتيجة إلصابته بالتسمم الغذائي ؟ كم يخسر أرباب العمل نتيجة لتغيب 
العمال، وذلك إلصابتهم بإسهال حاد مينعهم من البقاء في موقع العمل ؟ وكم تخسر الدولة 
من أدوية ومواد عالجية للمصابني بالتسمم الغذائي ؟ ومن جانب آخر كم تهدر من أوقات 
وأزمنة لعالج مثل هذه األمراض التي ميكن التقليل منها بقليل من الوقاية والوعي ؟ وغيرها 

من األسئلة التي ال جند لها إجابة حتى اآلن.

القواعد الذهبية لتحضير وطهي الطعام بشكل آمن
ال ميكن اجلزم أبداً أو حتى القول بأن الغذاء املطبوخ خال من اجلراثيم، فهذه الكائنات 
موجودة في صورتها احلية أو سمومها أو أبواغها، لذلك يجب االعتناء التام في حالة حتضير 
الطعام وطهيه، فاألخطاء البسيطة أو حلظة إهمال قد تودي بحياة األطفال وكبار السن وميتد 
أثرها على بقية أفراد األسرة، وخاصة في شهر رمضان أو الوالئم أو االحتفاالت واألعراس، 
الطازجة  واملواد  باخلضراوات،  اللحوم  فتختلط  األطعمة،  من  كثيرة  أنواع  إعداد  يتم  حيث 
باملواد املطبوخة، ورمبا تهمل احللويات وأنواع الكعك املخلوطة بالقشطة وما شابه ذلك، فتترك 
في درجة حرارة املطبخ عدة ساعات، فتكون هذه السويعات فرصة مناسبة لنمو باجلراثيم 
وتكاثرها، فتفرز في الطعام ما تفرز ليصبح مصدراً من مصادر املرض. إذن كيف نتجنب كل 
هذا ؟ وماذا علينا أن نفعل حيال ذلك ؟ لنحاول أن نتعرف أفضل الطرق لتجنب تلوث الغذاء 
باجلراثيم املمرضة، في اخلطوات التالية: قبل إعداد الطعام، أثناء إعداده، قبل وأثناء تقدمي 

الطعام.

قبل إعداد الطعام

• ينبغي تغطية اجلروح والقروح املوجودة باليد باستخدام قفازات مطاطية أو غطاء ال يتأثر 	
باملاء قبل إعداد الوجبة، وفي هذه احلالة فإن القفاز ُيعامل معاملة اليد العادية من حيث 

التنظيف واالعتناء.

• يجب أن تخلع اخلوامت واإلكسسوارات املوجودة باليد، فهذه األدوات قد تكون مصدراً 	
لتلوث الغذاء بأنواع مختلفة من اجلراثيم.

• يفضل تغطية الشعر بغطاء نظيف ال يسمح بتساقطه في الغذاء، كما يفضل لبس املريلة 	
لوقاية املالبس الشخصية أثناء طهي الطعام.
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• يجب إبعاد احليوانات األليفة كالقطط والكالب والطيور بأنواعها املختلفة عن املطبخ، فهي 	
مصادر ناقلة ألنواع مختلفة من جراثيم التلوث الغذائي.

• في 	 البدء  قبل  ثانية   20 عن  تقل  ال  وملدة  والصابون  الدافئ  باملاء  دائماً  األيدي  غسل 
حتضير الطعام وأثناء حتضيره، كما يجب دعك البشرة واألظافر بفرشاة خاصة عند 

البدء واالنتهاء من إعداد وحتضير الطعام.
• غسل اخلضراوات والفواكه الطازجة واملستخدمة في حتضير الطعام، وذلك إلزالة األتربة 	

التي تلوث أسطح هذه األغذية وكذلك املبيدات احلشرية وغيرها.
• بعد إذابة الثلج عن اللحوم أو الدجاج أو السمك يغسل جيداً ويحضر الستخدامه في 	

الطبق املرغوب فيه، على أن ال تترك فرصة لهذه النوعية من األغذية الطازجة مبالمسة 
في  استخدامها  مت  التي  واألواني  األدوات  جميع  غسل  ينبغي  كما  األخرى،  األغذية 

حتضير وإعداد هذه النوعية من األغذية باملاء الدافئ والصابون.
• يفضل استخدام لوح تقطيع من البالستيك أو الرخام أو نوعية أخرى على أن تكون سهلة 	

التنظيف والتطهير، وال يفضل استخدام لوح من اخلشب نظراً لتأثرها بعملية التقطيع 

الشكل )10(: غسل اخلضراوات والفواكه جيدًا يسهم في تقليل
 اإلصابة مبلوثات الغذاء.
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تكون  التقطيع  أثناء  اللحم  قطعًا من  التي حتجز  املتكونة  فالفجوات  بالسكني،  املستمر 
مصدراً لنمو اجلراثيم وبالتالي تلوث الغذاء.

• يستحسن التأكد من نظافة جميع األدوات األواني التي تستخدم في حتضير الطعام مثل 	
السكاكني واخلالط الكهربائي ومفرمة اللحم وغيرها، كما يفضل تنظيف املكان واألسطح 

التي ستمارس عليها عملية إعداد الطعام.
• في عملية الغسيل يفضل دائماً أن يكون اإلسفنج نظيفاً، كما ال يستحسن استخدام فوطة 	

اليد واألدوات املستخدمة في حتضير الطعام،  واحدة أو قطعة قماش واحدة لتجفيف 
فيجب أن تستخدم قطعتان منفصلتان.

أثناء إعداد الطعام
• ال حتاول أن تلمس األنف أو الفم خالل حتضير الطعام، ومنها يجب االمتناع عن التدخني 	

للطعام فإن مسك السيجارة  فـيزيائيـاً  تلوثاً  متاًما، فباإلضافة إلى أن السجائر تسبب 
باليد عدة مرات يجعلها في حالة تالمس مباشر بالفم، لذلك تصبح اليد ملوثة بجراثيم 

الفم.
• قبل الطهي وأثناؤه ال يستحسن ملس األغذية الطازجة مثل اللحوم والدواجن والبيض 	

وما شابه ذلك.
• يفضل جتنب العطس أو السعال عند الطعام أو باألحرى ال يفضل للشخص املصاب 	

باألمراض املعدية مثل الزكام واألنفلونزا أو التسمم الغذائي بأنواعه املتعددة أن يقوم 
بإعداد الطعام.

• ال يستحسن استخدام ملعقة واحدة عدة مرات لتذوق الطعام من غير أن تغسل بني كل 	
مرة وأخرى.

أثناء طهي الطعام
• يستحسن دائمًا استهالك األغذية قبل انتهاء فترة صالحيتها على األقل بأسبوعني أو 	

ثالثة، خوًفا من التخزين السيء الذي قد يؤثر على صالحية الغذاء.
• عند استخدام الفرن االعتيادي يفضل أن تكون درجة حرارته حوالي 163 درجة مئوية 	

عند وضع الطعام فيه.
• جتنب قطع عملية الطبخ، فإنه يفضل دائمًا أن تطبخ اللحوم والدواجن وحتى بقية املواد 	

الغذائية األخرى مرة واحدة حتى تنضج، فإن عملية القطع تعطي فرصة للجراثيم للنمو 
والتكاثر.
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• من األفضل إعطاء فرصة كبرى لألغذية املجمدة حتى تنضج، فهي حتتاج إلى فترة زمنية 	
قدرت بحوالي مرة ونصف املرة عن طبخ األغذية االعتيادية.

• يفضل التأكد من درجة حرارة اللحم والدواجن بعمق )2 بوصة / 5 سنتيمتر( قد وصلت 	
إلى ما بني )66 - 71 درجة مئوية(، وذلك بوضع جهاز الترمومتر في أسمك قطعة من 

اللحم.
• مك األقل فإنه ميكن التأكد من نضجها باختفاء لونها 	 بالنسبة لّلحوم والدواجن ذات السُّ

الطبيعي، كما ميكن التأكد من ذلك أيضًا بغرس شوكة أو أداة حادة نسبيًا بني أنسجتها.
• إذا كانت اللحوم والدواجن ما زالت نيئة قرب العظم فإنه يفضل إعادتها للفرن.	

عند الطهي باستخدام القدور واألواني 
• نضجها 	 يتم  حتى  نسبيًا  والدواجن صغيرة  اللحم  قطع  حجم  يكون  أن  دائًما  يفضل 

بالصورة املطلوبة.
• يستحسن استخدام املاء دائمًا عند الرغبة في طبخ اللحوم، فإن هذا يساعد في تفكيك 	

أنسجتها.
• من املهم عدم ملء القدور واألواني املستخدمة للطهي ألكثر من ثلثي حجمها، حتى يتم 	

توزيع احلرارة على كل احملتويات بالتساوي وفي أسرع فترة زمنية ممكنة.
• فترة 	 ألطول  البخار  بضغط  لالحتفاظ  الطبخ  مراحل  خالل  اآلنية  تغطية  دائًما  يفضل 

ممكنة.
• ينبغي أن تصل درجة حرارة جميع أجزاء الغذاء إلى حوالي 70 درجة مئوية.	

قبل تقدمي الطعام وأثناؤه  
بعد االنتهاء من طهي الطعام، فإنه يجب تنظيف جميع األواني باملاء الدافئ والصابون 
ثم تشطف وتعاد إلى مكانها، ويتم كذلك تنظيف املطبخ وخاصة األماكن التي استخدمت في 
حتضير الطعام، كما يجب غسل األجهزة التي مت استخدامها كاخلالط الكهربائي ومفرمة 
الدافئ  باملاء  السكاكني والشوك، وأخيًرا يجب غسل األيدي  إلى  اللحم وغيرها، باإلضافة 

والصابون، ثم بعد ذلك يجب علينا أن نتبع اإلرشادات التالية:
• ال يفضل ترك الطعام املطبوخ من غير حفظ أو استهالك ملدة تزيد على ساعتني، فهذه 	

الفترة كافية جًدا لتكاثر اجلراثيم فيها مرة ثانية. فإن مت استهالكها فهي لذلك، وإن لم 
يتم فإنه يفضل حفظها في الثالجة حلني موعد االستهالك.
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• إذا حفظت األطعمة في الثالجة فإنه يفضل إعادة تـسخينها مـرة أخرى لدرجة حـرارة 	
)70 درجة مئوية(، ومن اجلدير بالذكر أنه ال يفضل إعادة تبريدها أو تسخينها للمرة 

الثالثة، فإن ذلك يشكل خطورة على صحة املستهلك.

• عند تقدمي الطعام يفضل استخدام األطباق واألدوات النظيفة، وال يستحسن استخدام 	
اآلنية التي مت استخدامها سابًقا في إعداد وحتضير الطعام فإنها قد تكون ملوثة.

• يفضل دائماً عدم ملس األغذية املطبوخة أو التي ال حتتاج إلى إعادة الطبخ مثل السلطات 	
أو  إال مباسك  بالقشدة  احملشوة  وخاصة  الكعك  من  املختلفة  واألنواع  والسندويشات 

ملعقة أو ما شابه ذلك.

• حتفظ األغذية املتبقية والصاحلة لألكل في الثالجة قبل انتهاء الفترة اآلمنة )ساعتان( من 	
حلظة االنتهاء من التحضير.

• جتنب التلوث العرضي الذي ميكن أن يحدث بني األغذية الطازجة واألطعمة املطبوخة.	

• تذكر دائماً أن تأخذ حصتك من الطبق فتضعه في طبقك اخلاص، فال يستحسن أن يتم 	
تناول الطعام من الطبق الرئيسي مباشرة مهما كان الطعام الذي أمامك، فإن هذا يلوثه.

من املالحظ أن الكثير من ربات األسر وأصحاب املطاعم يستصعبون ممارسة وتطبيق 
هذه اإلرشادات، على الرغم من أنهم ميارسون معظمها من غير أن يدركوا األسباب الصحية 
الكامنة ورائها، فهي عادات متوارثة من غير أن تكون ذات ارتباط معني باألمور الصحية، لذلك 
فإنه بتطبيق هذه اإلرشادات وممارستها خالل مراحل إعداد وطهي الطعام بصورة يومية 

تتحول من تكليف ثقيل إلى عادة ال ميكن االستغناء عنها أو إغفالها.

ثالثًا: الفطريات

البد أننا الحظنا الفطريات في يوم من األيام على اخلبز وعندما يكون مغطى ببعض 
البرتقال وهو مغطى بأجسام خضراء ورمبا الحظنا العفن األسود على  النقط الزغبية، أو 
املالبس أو األحذية املخزنة لفترات طويلة، ويبدأ هذا الزغب من نقطة صغيرة ورقيقة جداً وهي 
األبواغ، حيث تتكشف هذه األبواغ إلى خيط ينمو ويتفرع كما يحدث في النباتات اخلضراء، 
مع أن الفطريات ال تنتمي إلى اململكة النباتية إال أنها تشبهها كثيراً من حيث إن لها جداراً 
خلوياً محدداً فيما عدا شواذ قليلة منها، ومن جانب آخر فإن الفطريات ال حتتوي على جذور 
على  النباتات اخلضراء  تساعد  التي  األخضر  الكلوروفيل  مادة  وال حتى  وأوراق  وسيقان 
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االعتماد على نفسها في صنع غذائها، لذلك فإن الفطريات تعيش عادة معيشة متطفلة على 
له  بيته وحتى جلده وجسمه فتسبب  الغذائية وتشارك اإلنسان مأكله وملبسه ورمبا  املواد 

الكثير من األمراض وخاصة األمراض اجللدية )الشكل 11(.   

الشكل )11( : صور مختلفة ألنواع متعددة من الفطريات.

الذيفانات الفطرية
لم يثبت أن الفطريات ساهمت بصورة أو بأخرى في إحداث أنواع معينة من التسممات 
الغذائية التي قد تنتج عن وجود جسم الفطر )األفطورة(، أو أبواغها ذات األشكال واألحجام 
املختلفة. ولكن وجد أن أنواعاً كثيرة من الفطريات تنتج أنواعاً خطيرة من السموم أو ميكن 
وهذه  الفطرية،  )الذيفانات(  السموم  باسم  مجموعها  في  تعرف  استقالبها  نواجت  نقول  أن 
السموم وإن كانت تختلف عن السموم اجلرثومية بصورة ما إال أنها أشد منها خطورة وفتكاً، 
فكثير منها يظل باقياً بعد انتهاء دورة حياة الفطر وقد تؤدي إلى الوفاة أو أنواع مختلفة من 
األورام السرطانية وما شابه ذلك، ورمبا من أكثر أنواع السموم الفطرية انتشاراً، وخاصة 

في منطقتنا احلارة، سموم األفالتوكسني )مستقلبات فطرية سامة ومسرطنة للكبد(.

أ- األفالتوكسني  
بعد سنوات من البحث والتقصي اتضح أن األفالتوكسني ما هو إال مادة كيميائية من 
شاشـيات )شكل 12( املنتشرة في جميع أنحاء  نـواتـج االستقالب ملـجـمـوعـة مـن فـطـريـات الـرَّ
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كالدواجن  بعض احليوانات  في علف  الفطريات  هذه  لوجود  أن  البدء  في  تبني  فقد  العالم، 
وأسماك املزارع عالقة بتسممها نتيجة إلطعامها من هذا العلف امللوث.

في  تتواجد  حيث  تفرزها،  التي  الفطريات  توجد  حيث  األفالتوكسني  سموم  تتواجد 
الفول السوداني ومنتجاته )مثل زبدة الفول السوداني(، بذور القطن وزيوتها، الذرة ومعظم 
الصويا،  فول  واملاشية،  احليوانات  لتغذية  تستخدم  التي  األعالف  كاألرز،  احلبوب  أنواع 
مثل  نيئة  تؤكل  التي  وخاصة  املكسرات  أنواع  من  الكثير  في  وجدت  كما  الشعير،  القمح، 
الفستق واجلوز والبذور، التني املجفف، البيض، احلليب ومنتجاته وخاصة احلليب املجفف 
واألجبان، وكذلك في اللحوم واألنسجة احليوانية وخاصة الكبد، ولكن وجد أن خلو األغذية 
من الفطريات ال يعني خلوها من سموم األفالتوكسني، كما أن وجود الفطريات ال يستلزم 

بالضرورة وجود  السموم. 
والفطريات املنتجة لألفالتوكسني شأنها شأن كل الكائنات احلية، حتتاج إلى الكثير من 

املستلزمات للنمو والتكاثر، فهي حتتاج إلى:

الغذاء: من املعروف أن الفطريات تستطيع أن تعيش على كل املواد املوجودة على وجه . 1
املالبس،  األحذية،  األخشاب،  الصخور،  اجللود،  على  تتواجد  أن  فهي ميكن  األرض، 
الروث، األسفلت، البترول، وكل ما ميكن أن يتصوره إنسان، لذلك فإنه من السهولة على 

اشيات. شَّ الشكل )12( : صورة منوذجية للرَّ
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الغنية  األغذية  من  الكثير  على  وتنمو  تتواجد  أن  األفالتوكسني  ملادة  املنتجة  الفطريات 
اجلدير  ومن  سابقاً،  ذكرناها  التي  األغذية  مثل  والدهون  والكربوهيدرات  بالبروتينات 
بالذكر أن هذه الفطريات ميكن أن تلوث هذه املواد الغذائية ساعة حصادها وميكنها أن 
تستمر معلقة بها أثناء التحضير، وكل مراحل التصنيع حتى التعليب والتغليف ومن ثم 
التخزين، فإن توفرت بقية الظروف األخرى كالتخزين السيء حيث ترتفع درجات احلرارة 

والرطوبة النسبية، فإن هذه الفطريات تنمو وتتكاثر وتفرز سمومها من جديد.
الرطوبة: تفضل الفطريات نسبة الرطوبة التي تنحصر ما بني 70 - 90 %، كما وجد . 2

أن محتوى الرطوبة احلرج يختلف تبعاً للمادة الغذائية. وغني عن الذكر أننا في بعض 
الدول العربية نعيش في مثل هذه األجواء، حيث وجد أن متوسط الرطوبة النسبية التي 
تقاس عادة خالل السنة الواحدة تبلغ حوالي63.8 % وكانت تتراوح خالل تلك السنة ما 
بني 47 - 76 %. فما بالنا إن مت تخزين مثل هذه األغذية في مخازن سيئة حيث ترتفع 

نسبة الرطوبة فيها مرات ومرات .
احلرارة: وجد أن درجات احلرارة املثلى لنمو مثل هذه النوعية من الفطريات تتراوح ما . 3

بني )24 - 35 درجة مئوية( ، وفي بعض الدول عادة ما يكون متوسط درجة احلرارة 
حوالي 25.5 درجة مئوية، ولنا سؤال أليست مثل هذه األجواء قريبة من األجواء املثلى 

لنمو الفطريات املنتجة لسموم األفالتوكسني ؟

أضرار سموم األفالتوكسني 

إن مادة األفالتوكسني ميكن أن تهدد حياة اإلنسان بصورة مباشرة، فهي من السموم 
ذات اخلاصية التراكمية، وهذا يعني أنها تنتقل عبر السلسلة الغذائية من مادة غذائية إلى 
أخرى دون أن تتأثر، بل على العكس فإن تراكمها يزيد من نسبة تواجدها حتى تصل إلى 
اإلنسان الذي يعد املستهلك النهائي للغذاء، فتسبب له الكثير من املشكالت الصحية التي 
ميكن أن تتمثل في البداية في صورة إسهال مصحوباً بنزف مع بعض التقلصات العضلية 

ورعشة وقيء، ورمبا يعقب ذلك نوع من االنهيار في القوى. 
وعنـدمــا تـزداد احلالــة ســوءًا فـــإن املصـاب يعـانــي بـعـض االضـطـرابــات فــي عمليــات  
االستقالب، وفي نفس الوقت تتعرض خاليا كبده لتغيرات في مادتها الوراثية وحدوث اختالل 
في وظائفها، إذ أن سموم األفالتوكسني ذات قدرة هائلة على إحداث تأثير مباشر في عملية 
بناء األحماض النووية باخللية الكبدية، فتؤثر في وظائفها وتزيد من احتمالية حدوث بعض 

الطفرات الوراثية الضارة، وبالتالي إحداث سرطان الكبد.
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وكشفت إحدى الدراسات التي مت إجراؤها في إحدى السنوات على أمهات الرضع 
األفالتوكسني.  مادة  الطبيعية على  للرضاعة  املستخدم  احتوى حليبهن  منهن   % 99.5 أن 
وفي الدراسة التمهيدية التي أجريت على بعض األغذية الطازجة في البـحـريـن وجـدت مـادة 
الدراسة عن وجود سموم  عينة. وكشفت   80 بني  من   % 3.8 حـوالـي  في  األفـالتـوكـسيـن 
األفالتوكسني في عينتني من الفول السوداني ذات الغالف، حيث كان مستواها حوالي 3.5 
و2.5 في الـعينتني وهـذه الـنـسبة أقـل بـكثير مـمــا حـددته إدارة األغــذية واألدويـة األمـريـكية 
)20 جزء بالبليون(. وكـما وجـدت سـموم األفـالتوكسني أيــضاً فـي الفستق احملمص مبعدل 

100 جزء بالبليون وهذه النسبة عالية جًدا تفوق املستوى املقرر.

ب. اإلرجوت
الفطريات  من  للديك،  اخللفية  اإلصبع  يشبه  ألنه  املهماز  أو  اإلرجوت  تسمية  جاءت 
للدقيق كالشعير  مهماً  الزراعية وُتعد مصدراً  تنمو على كثير من احملاصيل  التي  الطفيلية 
والقمح وبعض األنواع األخرى من احلبوب واحلشائش، ويسبب هذا الداء عدة أنواع من 
بوسية الُفرُفرية  بوسية ورمبا من أشهرها فطر الدَّ جنس الفطريات الذي يدعى الفطريات الدَّ

)شكل 13(.
ويفترس هذا الفطر مبايض أزهار القمح والشعير صغيرة السن وغيرها من احملاصيل 
هو  احلياة  قيد  على  يبقى  الذي  التركيب  فإن  النهاية  وفي  النجيلية،  واحلشائش  النجيلية 
تركيب أسود متصلب يشبه القرن في الشكل وطوله يتراوح ما بني 1 إلى 2 سنتمتر، ويسمى 
باألصلوبة أو القرن احلجري )الشكل 13(  الذي يتكون داخل املبايض بدالً من احلبة. وفي 
اخلريف تسقط تلك القرون الصلبة السوداء على األرض، ومتضي فصل الشتاء في التربة، 
ثم تنبت وتطلق أبواغها في الربيع التالي حيث تنتشر تلك األبواغ بالرياح واحلشرات لتهاجم 

احملصول التالي. 
وعند حصاد احملصول تختلط القرون السوداء باحلبوب ليأكلها اإلنسان واحليوان في 
غذائه، ومن اجلدير بالذكر أن تلك القرون الصلبة حتتوي على قلوانيات )مواد شبه قلوية( 
بعضها شديد السمية على اإلنسان وحيوان املزرعة، وبعض قلوانياتها لها خصائص طبية.

التسمم باإلرجوت

عادة يكون التسمم باإلرجوت إما حادًا أو مزمنًا، والتسمم احلاد يكون عرضيًا عادة 
والكلى،  الكبد  أمراض  يعانون  الذين  املرضى  الطبية، وخصوصاً في  نتيجة االستخدامات 
وأحياناً يكون جنائياً عندما يستخدم في اإلجهاض اجلنائي، واجلرعة السامة 10 جرام من 
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اإلرجوت اخلام. وأما أعراضه فيمكن تلخيصها في الغثيان والقيء واإلسهال مع العطش 
الشديد والهبوط مع تقلص العضالت ورعشة وتشنجات العضالت وفقدان الوعي، كما يحدث 

اإلجهاض في احلوامل ويظهر اليرقان والنقط النزفية حتت اجللد وتضيق حدقتا العينني.

املعاجلة: عـمل غسيل للـمعدة وإعــطاء مـسهالت ومـوسعات للشرايني التاجية، 
مثل النتروجليسرين كما تعطى مضادات للتخثر.

الصداع  عالج  في  طويلة  ملدة  الفعالة  املادة  اسـتعمال  مـن  يــنـتج  املزمن  التسمم  أما 
بالفطر،  أو حلوى مصنعة من دقيق ملوث  تناول خبز  )الشقيقة(، كما يحدث من  النصفي 

الشكل )13( : فطر الدبوسية الفرفرية )القرن الصلب(
 في محصول القمح.
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وأعراضه ميكن تلخيصها في أن يشكو املريض من غثيان وقيء وإسهال مع عطش شديد 
وتنميل في األصابع، وقد ينتهي بحدوث غنغرينة جافة بها، يلي ذلك حدوث تقلصات عضلية 
يعقبها تشنجات مؤملة في األصابع واألطراف، وقد تشمل اجلذع كله ويصاحب ذلك رؤية 

مزدوجة وضعف السمع وصعوبة الكالم.
للشرايني  موسعات  بإعطاء  األعراض  تعالج  باإلرجوت:  املزمن  التسمم  معاجلة 

ومضاد للتخثر كالهيباريني مع احلفاظ على األطراف نظيفة جافة ملنع حدوث الغنغرينة.

رابعًا: الطفيليات
وهي كائنات حية تعتمد )تتطفل( على كائنات حية أخرى )املضيف( في إمدادها بالغذاء 
واحلصول على احلماية، ويتراوح حجمها من طفيليات دقيقة وحيدة اخللية ال تتضاعف في 
الغذاء، وإمنا في املضيف فقط )مثل الفيروسات( انتهاء بديدان مرئية متعددة اخلاليا التي 
قد تتواجد في الغذاء على هيئة بيوض أو يرقات أو غيرها. وينتقل العديد من هذه الطفيليات 
عبر املاء أو التربة امللوثة )ومنها إلى الغذاء( أو من االتصال املباشر بشخص مصاب، حيث 
تعد املناطق االستوائية واحلارة واملناطق الفقيرة املزدحمة هي البيئة املالئمة لنموها وتطورها 
إلى طورها املصيب باألمراض، وسوف نركز هنا على بعض أشهر الطفيليات التي قد تتواجد 

في املنطقة العربية وتنتقل عبر الغذاء. 
         

1. األواليات الطفيلية
حار األميبي أ. الزُّ

ينتقل هذا الطفيل وحيد اخللية 
لة احلالة  املعروف علمياً باسم املتحوِّ
للنسيـج بــواسطـــة األغـذيــة امللــوثـــة 
مبيــــاه املــجـــاري، كالـخــضـــراوات  
كمـا  املــلــوثــة،  واأليــدي  والفـــواكــه 
فــي  احلشـــرات  تـساهم  أن  ميكــن 
يـقـــوم  حــيـــث  املـــــرض،  انــتــقـــــال 
حـويـصــــالت  بـــالـتــقــــاط  الــذبـــــاب 
الــزحــــار األميبــــي املـــوجــــودة فـــي 
براز اإلنسان املصاب إلـــى األنــواع 
املختلفــة مـــن الغذاء املتنـاول، ورمبا 
من قبـل إنســان آخـــر فيصـــاب به.

الشكل )14( :الزحار األميبي.
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سات. الشكل )15( : املقوَّ

سات  ب. املقوَّ

وهــي طــفيـلـيـات وحيدة اخللية خطيرة جـدًا، ألنـهـا قـد تـكــون سبـبــًا فـــي إجـهــــاض 
السيدات احلوامل املصابات بها، وَمن لم جتهض، فإنها وهذا احتمال كبير ووارد ستلد جنيناً 
مشوهاً، كأن يكون الوليد مصاباً بفقد البصر أو غير قادر على النطق والسمع أو قد تصل 
اإلصابة في بعض األحيان إلى أنواع من بعض االلتهابات التي حتدث في الدماغ، ليس ذلك 
فحسب، وإمنا قد تتطور اإلصابة إلى التخلف العقلي وعدم منو الدماغ بنمو السن وأمراض 
َول(، فقد البصر، تضخم في الكبد  أخرى، وأما في الكبار فقد تتسبب بالرؤية املزدوجة )احَلَ
التهاب في  الرئوي،  االلتهاب  املفاصل،  التهاب  الطفح اجللدي،  اللمفاوية،  والغدد  والطحال 
العضالت وخاصة عضلة القلب مما قد يؤدي إلى الوفاة، والكثير من األعراض، ومن اجلدير 

بالذكر أن هذه الطفيليات منتشرة في معظم بقاع العالم. 

وتكون املقوسات عادة موجودة في القطط حيث تعيش فيها كعائل أساسي، وتنقل القطة 
الطفيلي إلى اإلنسان وبقية حيوانات املزرعة واحليوانات األخرى عن طريق البراز اجلاف 
احملتوي على البيوض املتحوصلة، فتصبح مهيأة إلحداث العدوى، ثم عن طريق احلشرات 
البيوض املتحوصلة إلى طعام اإلنسان فتحدث اإلصابة،  كالصراصير والذباب تنتقل هذه 
ميكن أن ينتقل املرض إلى احليوانات األخرى مثل، األغنام واملاعز واخلنازير بنفس الطريقة 
السابقة، ومن هذه احليوانات ميكن أيضاً أن ينتقل املرض لإلنسان عن طريق احلليب غير 

املبستر أو اللحم املشوي ناقص السواء أو املطبوخ بطريقة غير متكاملة. 
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طرق الوقاية من اإلصابة

إن املمارسات الصحية التي من املفروض أن ُتتبع كثيرًا، ولكن ميكن التركيز على بعض 
النقاط منها، عدم إدخال احليوانات األليفة إلى املطبخ، فهي مصدر عدوى دائمة للكثير من 
األمراض، وإن لم تنقل األمراض بصورة مباشرة، فإنها حتماً ستنقلها عن طريق البراغيث 
ورمبا القراد، وما شابه ذلك من الطفيليات اخلارجية التي تعيش عادة على أجسادها وفرائها. 

أما بالنسبة للنساء احلوامل فإننا نتوجه إليهن بهذه النصائح املباشرة:
• عدم تناول اللحم غير املطهي بصور جيدة.	
• التخلص أو على األقل االبتعاد عن احليوانات األليفة املوجودة في املنزل، وإن لم تستطع 	

املرأة احلامل ذلك فإنه ينبغي غسل األيدي بعد ملسها.     
• غسل األيدي جيداً بعد التعامل مع اللحم الطازج.	
• أو 	 الرمل  كأحواض  خاصة  أماكن  كانت  وإن  القطط،  فيها  تتبرز  التي  األماكن  تطهير 

ما شابه ذلك فإنه يجب التخلص من الرمل أوالً بأول، ثم تطهير األحواض باملاء املغلي 
واملطهرات، وعند االنتهاء من ذلك يجب غسل األيدي جيـداً. 

• التخلص من احلشرات املنزلية.	

• من 	 إليها  العدوى  انتقال  لنتجنب  للقطط  جيداً  واملطهية  النظيفة  األغذية  تقدمي  مراعاة 
مصادر خارجية. 

2. الديدان املعوية
أ. الدودة املتورقة الكبدية

وهــي طـفيـل يـصيب املـاعـز واألغـنـام واملـاشيـة واألبـقــار عـنـد تنـاولهـا الـنبـاتــات الـنـامـيـة 
عـلى اجلداول املـائية الـملوثة بـبيوض املـتورقـــة الــكـبـديــــة، كـاجلــرجــير والـخس والـفـجـل، ومـن 
ثـــم ينتقـل إلــى اإلنــســان، وبـمعنـي آخــــر يـعيش هذا الطفيل في الــقنـوات املرارية للحيـوان 

ويطرح بـيـوضـه مــع الــبــراز فـــي مجــاري مائـيــة التي تـستخدم للـشرب والــزراعة.

تتسبب املــتـورقة الــكـبديــــة فــــي إحداث تــليف بـــالـكـبــــد والـــتهـاب فــــي القنوات املـرارية 
واليـرقان الــذي كـثيراً مــا يـشخص في اإلنسان على أنه ناجت من فيروس الـتهاب الكبد، ولكن 
وجد أنه في كثير من األحيان كانت حاالت اليرقان ناجمة عن املتورقة الكبدية، لذلك فإن على 

الطبيب مراعاة ذلك. 
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ب. دودة األسكاريس

وهي من أشهر الديدان األسطوانية التي تنتقل بالغذاء واملرض الذي تسببه ُيعرف  بداء 
باسم  تعرف  ما  الديدان األسطوانية  نوع من  وينتج عن  باألسكاريس  أو االحتشاء  َفر  الصَّ
َفر اخلراطيني أو ثعابني البطن، ويرتفع عدد املصابني بها رمبا إلى ربع سكان العالم،  الصَّ
وخاصة أنه ُيعد أكثر انتشاراً في املناطق االستوائية واملناطق التي تعاني انعدام االهتمام 
بالنظافة والصحة العامة. عالوةً على ذلك، فهناك نوع آخر طفيلي من جنس دودة األسكاريس 

ميكن أن تصيب احليوانات األليفة التي تربى في املنازل باملرض.
حتدث عدوى األسكاريس عن طريق مالمسة سطح أو تربة ملوثة ببراز، أو تناول أي 
منتجات فاكهة أو خضراوات قد نبتت بتلك التربة، يحتوي على بويضات األسكاريس، وبعد 
ابتالع تلك البويضات، فإنها تفقس وتخرج منها اليرقات التي تعيش داخل األمعاء الدقيقة 
وتخترقها بعد ذلك وتسير في الدم لتصل إلى الرئتني، وأخيراً تهاجر إلى اجلهاز التنفسي، 
ويتم ابتالعها مرة ثانية بعد ذلك لتهبط مرة أخرى إلى األمعاء لكي تنمو وتتطور حتى يصل 
دورة حياتها من جديد،  تبدأ  هنا  ومن  األمعاء،  بجدار  تستقر  وعندها  30 سنتيمتر  طولها 
وعادًة ما حتدث عدوى األسكاريس وتتم اإلصابة بها دون ظهور أي أعراض دالة على ذلك 
التهاب  فإنه قد تصاحبها أعراض مثل  الديدان صغيراً، ومع ذلك  إذا كان عدد  وال سيما 
األمعاء والرئتني واحلمى واإلسهال، ومشكالت أخرى خطيرة قد تتطور إذا اخترقت الديدان 

أجزاء أخرى في اجلسم.

الشكل )16( : شكل املتورقة الكبدية.
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وإضافًة إلى ذلك، فقد ينتقل املرض أيضاً من خالل إعادة تدوير مياه الصرف الصحي 
على املستوى احمللي لري حقول احملاصيل الزراعية، وُيعد هذا أمراً شائعاً إلى حد بعيد في 
االقتصاديات الصناعية الناشئة، مما ينطوي على مخاطر جمة ال تهدد مبيعات احملاصيل 
احمللية فحسب ولكن تهدد أيضاً الصادرات من اخلضراوات امللوثة. وجتدر اإلشارة إلى أنه 
من املستحيل انتقال عدوى األسكاريس بني البشر من شخص إلى آخر عن طريق املالمسة 

أو االتصال املباشر.

الشكل )17( : )أ( شكل دودة األسكاريس منفردة. 
                 )ب( جتمعها في األمعاء الدقيقة.

)ب()أ(

وتتلخص أعراض اإلصابة في فقدان الشهية وتعب ونقصان سريع في الوزن، باإلضافة 
إلى مغص شديد وآالم في البطن، وكذلك اضطرابات في األمعاء وحركتها مسببة اإلسهال، 
ومن املمكن خروج الدودة من فتحة الشرج. ومن ناحية أخرى فإن البويضات بعدما تفقس 
وتخرج منها الديدان الصغيرة تدخل في مجرى الدم، وهذا قد يولد احلكة في جلد اإلنسان، 
أما في احلاالت  أحياناً سعاالً جافاً.  الرئتني وتسبب  إلى  الصغيرة  الديدان  تنتقل  وبعدها 
األكثر سوءاً فإنها تسبب التهاباً رئوياً وسعاالً دموياً، وعند السعال تطرد الرئة الديدان إلى 
البلعوم فيبتلعها املصاب مرة أخرى وتصل إلى األمعاء لتنمو ويكتمل حجمها، وهناك تبيض 
األنثى ما معدله حوالي 24 ألف بويضة في اليوم تخرج من اجلسم عن طريق البراز، وهكذا 

تستمر إمكانية العدوى.
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ج. الدودة الشريطية الَعْزالء

تنتقل  أن  ميكن  التي  األبقار  حلم  أنسجة  في  توجد  الشريطية  الديدان  إحدى  وهي 
بـطـهـي  اهــتـمامه  عـــــدم  طـــريق  عــن  لإلنسان 
مـشويــة  كـتناولـها  اللــحوم  مــن  الـــنوعية  هـذه 
أو ناقصة الطهي، فتنتقل حويصالتها إلى معدة 
اإلنسان لتسبب فقر الدم احلاد، وآالماً مبرحة 
في منطقة البطن مــع مـيل للقيء وفقدان فــي 
تــــظـهر  الـوزن وخـــاصة عــــند األطـــفال، كــما 
عـــلى اإلنــسـان مــظاهــر انـــتفــاخ غــيــر طبـيعــي 

للبطـن مــع حكــة فــي منطقــة الشــرج، باإلضافــة إلــى 
إمسـاك شديـد أو إسهــال شديــد الشكـل )18(.

د. الدودة الشريطية الوحيدة

وهذه تنتقل عن طريق حلوم اخلنازير، ولكنها أشد خطورة من الدودة الشريطية العزالء 
للممصات  أمعاء اإلنسان، باإلضافة  تلتصق في  الديدان  وذلك ألسباب عدة، منها أن هذه 
باألشواك التي كثيراً ما تسبب للمصاب نزفاً داخلياً، كما أن اإلنسان املصاب بهذه الديدان 
ميكن أن يصيب نفسه بالبيوضة كما تصاب اخلنازير، وذلك عن طريق يده نفسها التي لم 
تغسل جيداً بعد عملية اإلخراج، وخاصة حتت األظافر، ومن ثم تنتقل إلى الفم مباشرة أو عن 
طريق تلويثه للغذاء الذي يتناوله هو ومن يشاركه ذلك، ومبعنى آخر قد يكون اإلنسان مصدراً 

النتقال هذه الديدان وبيوضها إلى أناس آخرين. 

الشكل )19( : صورة جانبية لرأس الدودة الشريطية الوحيدة.

الشكل )18( : شكل الدودة الشريطية 
العزالء.
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تكمن  وهنا  تتحوصل،  فإنها  اإلنسان  جسم  إلى  الدودة  هذه  بيوض  تدخل  وعندما 
اخلطورة، حيث إنها ميكن أن تتحوصل في جميع أجزاء اجلسم مثل العني، الرئة، القلب، وقد 
تؤدي هذه الدودة إلى العمى أو الوفاة نتيجة للصدمات العصبية التي تصيب اإلنسان من 

جّراء إصابته مبثل هذه الدودة.  

هـ. الدودة احملرشفة القزمة

وهي أحد أنواع الديدان الشريطية تنتقل مباشرة إلى غذاء اإلنسان فتحدث العدوى 
بانتقال البيوض إلى اليد عن طريق البراز، ونتيجة لقدرتها على تقليص دورة حياتها فإنها 
أعراضها في  تلخيص  األطفال، وميكن  اإلنسان وخاصة  األكثر شيوعاً في إصابة  الدودة 
القيء وبعض اآلالم في البطن وإسهال، وفي بعض األحيان أرق، كما أن هذه الديدان ميكن 
أن تسبب نوعاً من اخلوف وبعض االضطرابات السريعة لدى الطفل، باإلضافة إلى زيادة 

احلكة واحلساسية في منطقة الشرج.  

و. الدودة العوساء العريضة

الدودة  أما  األسماك،  يوجد في عضالت  الديدان  لهذه  املعدي  الطور  أن  املالحظ  من 
نفسها فإنها توجد في أمعاء اإلنسان واحليوانات آكلة األسماك كالكالب والقطط، وطريقة 
انتقالها هي نزول قطع من الدودة املليئة بالبيوض مع فضالت األسماك إلى املجاري املائية، 
ابتلعت  فإذا  املاء،  برغوث  يلتقطه  الذي  اليرقي  الطور  إلى  لتتحول  البيوض  تخرج  وهناك 
األسماك هذه البراغيث احلاملة لليرقات فإنها ستصاب بالطور املتحوصل للدودة التي تدخل 
هذه  تخرج  عندئذ  حيوان،  أو  ما  إنسان  األسماك  هذه  يتناول  حتى  فيه  لتكمن  العضالت 
اليرقات من حوصالتها فتتحول إلى دودة كاملة تتمركز في األمعاء الدقيقة للعائل، وتسبب له 
اضطرابات معوية وفقر دم حاد، ألنها متنع امتصاص فيتامني B12، وبالتالي تؤدي إلى نقص 
هذا النوع من الفيتامني في اجلسم البشري، كما أنها تسبب تنمل األطراف. وغني عن الذكر 

أن هذه الدودة تنتشر في الشعوب التي تأكل األسماك غير املطهية كاليابان.
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تزايد القلق, وخاصة في الفترة األخيرة من تلك املواد الكيميائية التي ميكن أن تختلط 
بالغذاء وحتدث أنواعاً متفاوتة من األخطار لإلنسان سواء دخلت جوفه عن طريق األكل أو عن 
طريق االستنشاق أو التالمس عبر اجللد, ولقد حددت جلنة دستور األغذية )Codex( امللوثات 
الكيميائية وفقاً للتعريف التالي: أي عنصر أو مادة ال تضاف للغذاء عمداً, وإن وجدت فإنها 
تتواجد كنواجت لعمليات اإلنتاج, ويتضمن ذلك العمليات التي جترى على احملاصيل الزراعية, 
حيوانات املزارع, والعقاقير البيطرية, والصناعة والتحضير والتغليف والنقل أو كنواجت لتلوث 

البيئة.
ومن اجلدير بالذكر إن التلوث الكيميائي للغذاء ليس له تأثير مباشر فحسب, وإمنا له 
تأثيرات خطيرة طويلة األمد. وسنحاول أن نتطرق إلى بعض أهم املواد الكيميائية التي ترتبط 

بالغذاء ونتعايش معها بصورة يومية.

أواًل: املضافات الغذائية
التواصل االجتماعي  تداول رسائل ومنشورات عبر وسائل  اآلونة األخيرة  كثرت في 
غير معروفة الهوية حتمل نصائح حتذيرية حول مضار بعض املواد الكيميائية التي تعرف 
باملضافات الغذائية, وتأثيراتها املختلفة على اإلنسان حيث صنفت هذه النشرات املضافات 
ممنوع  وأخرى  الفيتامينات  حتطم  مواد  السرطان,  تـسبب  مــواد  ضــارة,  غـيـر  مواد  إلى 

استخدامها ومواد تسبب حساسية في اجللد وما شابه ذلك.

إن املضافات الغذائية حسب ما ورد في املواصفة العربية )380 / 1987( هي »أية 
تقليدي لألغذية سواء  املادة كمكون  ذاتها, وال تستعمل  تؤكل عادة كغذاء في حد  مادة ال 
كانت لها قيمة غذائية أو لم تكن, وينتج عن إضافتها لغرض تقني, مبا في ذلك األغراض 
النقل أو  التغليف أو  التعبئة أو  املذاقية في اإلنتاج أو التصنيع أو التجهيز أو املعاجلة أو 
التخزين, ينتج عن ذلك أن تصبح هذه املادة أو نواجتها مباشرة أو غير مباشرة عنصراً مؤثراً 
على خصائص الغذاء بطريقة أو أخرى«, واجلدير بالذكر أن املضافات الغذائية توضع في 
األطعمة عمداً لتؤدي أغراضاً معينة كحفظها من التلوث وعوامل الفساد احليوية والكيميائية, 

الفصل الثالث
ملوثات الغذاء الكيميائية
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باإلضافة إلى املساعدة في حتضير الغذاء, كما أن املضافات الغذائية التي تستخدم كمواد 
ملونة أو منكهة  تضفي على األغذية مسحات جمالية تغري املستهلك باقتنائها وشرائها.

تصنيف وترقيم املضافات الغذائية
 )E( اعتمد املختصون في دول االحتاد األوروبي ترقيم املضافات الغذائية بدءًا باحلرف
ثم يتبعها الرقم اخلاص بنوعها, وذلك ليسهل متييزها وتنظيمها وإعالم املستهلك بها وفي 
بعض الدول خارج نقاط االحتاد األوروبي قد يختلف اسمها وتصنيفها من بلد آلخر, إال أن 

املشهور في جميع دول العالم هو ما أقره االحتاد األوروبي.

تصنيف املضافات الغذائية حسب التسلسل الرقمي

• من 100 إلى 199: وهــي املواد امللــونة الـتي تشمل جميع الصبغات الطبيعية والصناعية 	
التي تضاف إلى األغذية إلعطائها ألواناً مميزة فتكسبها بذلك مظهراً جذاباً تسيطر به 

على رغبة املستهلك. 
• بإيقاف 	 األغذية  كبح حتلل  على  تعمل  التي  احلافظة  املواد  وهي   :299 إلى   200 من 

السوربيك  وحمض  الصوديوم  بنزوات  مثل  عليها متاماً  القضاء  أو  املكروبي  النشاط 
واملضادات احليوية.

بعد 
عدة أسابيع

الشكل )20(: استخدام املواد احلافظة كمضافات 
غذائية حلفظ الطعام.

مواد  إضافة  بدون  الطعام  تلف 
حافظة

الطعــام السليـم
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• من 300 إلى 399 : مضادات التأكسد ومنظمات احلموضة وهي املواد التي تستخدم ملنع 	
أو تأخير ظهور عالمات التزنخ الذي ينتج من تفاعل الدهون مع األكسجني, كما حتمي 
الفيتامينات الذائبة في الدهون من تأثيرات األكسدة, فضالً عن احلاجة إلى احلموضة 

عند إنتاج بعض األغذية.
• من 400 إلى 499 : وهي املواد املثبتة واملكثفة واملستحلبة وهي املواد التي متكن وتساعد 	

على خلط الزيوت والدهن باملاء, وبذلك تضفي امللمس الناعم والقوام الكرميي لألغذية, 
كما في البوظة وغيرها.

• املواد عند 	 تكتل  منع  التي تساعد على  املواد  التكتل وهي  موانع   :  599 إلى   500 من 
مزجها مع بعضها البعض, وخاصة عند صنع الكعك وما إلى ذلك.

• من 600 إلى 699 : وهي املواد املنكهة وهي التي تضاف للطعام أو الشراب إلضفاء 	
نكهة مميزة.

• من 900 إلى 999 : متفرقات )مواد أخرى(.	
• من 1100 إلى 1599 : وهي مواد كيميائية أخرى.	

وباإلضافة إلى ذلك فهناك العديد من املضافات الغذائية التي تستخدم ألغراض أخرى 
يربو عددها على أربعمائة مضاف, وفي بعض األحيان فإن املادة املضافة ميكن أن تستخدم 

لعدة أغراض, مثل:
- العوامل املبيضة: وهذه مواد مؤكسدة تستخدم لتحسني خواص الدقيق والنشا, مثل 

أكاسيد النتروجني الذي يعمل على حتسني خواص اخلبز.
مظهراً  إلعطائها  األغذية  بعض  إلى  تضاف  املواد  وهذه  والتضخيم:  التكبير  عوامل   -
وحجماً أكبر من احلجم األصلي, وتستخدم هذه املواد لألغذية اخلاصة لألشخاص الذين 

يطبقون أنظمة معينة للحمية. 
- احملليات: مثل السكر وسكر فرتكوز الذرة وغيرها التي بدأت تستخدم اآلن بشكل كبير.

الشروط الواجب توافرها في املضافات الغذائية 

أشارت املواصفة العربية )380 / 1987( إلى العديد من الشروط الواجب مراعاتها 
أثناء استخدام املضافات الغذائية مبختلف أنواعها, وهي كالتالي:

أن تكون هذه املضافات مأمونة صحياً. أ. 
ب.  يجب أن تثبت صالحيتها للغرض الذي تضاف من أجله.
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أال يكون الغرض من إضافتها خداع املستهلك أو تغطية عيوب الصفات التجارية  ج. 
للمادة الغذائية.

د. أال تقلل أو تزيد أو تؤثر في القيمة الغذائية للغذاء املعالج بها.
كانت  وإن  حتى  استخدامها,  مراقبة  حتى ميكن  لتحليلها  طريقة  تتوافر  أن  يجب  هـ. 

بنسب ضئيلة.
أن تكون آلية فعلها معروفة علمياً, مبعنى أن يكون تأثيرها على جسم اإلنسان أو  و. 

على الغذاء معروفاً.
عند إضافتها للغذاء, يجب أن تكون نقية غير ملوثة مبادة أخرى, حتى مينع دخول  ز. 
امللـوثــات غيــر احملسوبــة للغــذاء, لذلك فـإن علــى مصـانع األغــذيـة للحفــاظ علــى صحــة 

املستهلك أن تستخـدم املركبـات النقية ملنـع دخـول مواد أخرى ضارة بالصحة.
 

أضرار املضافات الغذائية  
في حتسني جودة  املختلفة  واستعماالتها  الغذاء  في  املضافات  أهمية  من  الرغم  على 
عاملني  على  تستند  اإلنسان  على صحة  وتأثيرها  املواد  هذه  خطورة  أن  إال  ككل,  الغذاء 

أساسني لضمان سالمة الغذاء هما:
بوضع . 1 العاملية  الصحة  منظمة  قامت  الشأن  وبهذا  الغذاء:  في  املضافة  املادة  تركيز   

جداول ثابتة وملزمة لكل الدول بالتراكيز األدنى املستخدمة من هذه املضافات جلميع 
أنواع األغذية املختلفة, وإن تغيرت بشكل متعمد فإن ذلك يعد انتهاكاً لألنظمة يعاقب 

عليها القانون الدولي.
بها . 2 التي  األغذية  يتناول  الذي  املستهلك  إن  املضافة:حيث  املادة  لتناول  األقصى  احلد 

مضافات مبعدالت أعلى من املسموح بها قد يصاب بالعديد من األضرار الصحية, نظراً 
لتراكمها في جسده نتيجة االستعمال اليومي املتكرر, وهنا يأتي دوره في اختيار الطعام 

األنسب حلميته الغذائية بأقل النسب من املضافات الغذائية. 

لقد أثبتت الدراسات اآلثار السلبية العديدة لالستعمال اليومي املتكرر لألغذية احملتوية 
على مضافات غذائية, حيث تصيب شريحة واسعة من الناس باألضرار الصحية املختلفة, 
وخاصة األطفال, نظراً لبنية أجسامهم غير املكتملة ففي دراسة على األطفال وخاصة الذكور 
قلًقا,  الطفل  فيه  الذي يصبح  النشاط  فرط  مع  االنتباه  نقص  أسباب اضطراب  منهم حول 
كثير الهياج, أخرقاً, محبطاً, غير قادر على التركيز لفترة طويلة, غير قادر على النوم, وغير 
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قادر على التركيز في املدرسة, على الرغم من أن الطفل قد يكون على قدر من الذكاء, وذا 
مزاج متبدل بني االكتئاب والهياج, اعُتبر أن املواد امللونة واحلافظة من أكبر مسبباته. وفي 
إحدى الدول العربية لوحظ أن بعض األصناف من رقائق البطاطا وكرات اجلنب حتتوي على 
كميات من األلوان تفوق املعدل املتعارف عليه لهذه النوعية من األغذية, ومبا أنها من األغذية 
املرغوبة واحملببة لدى األطفال, حيث ميكن أن يتناولوا أكثر من عبوة في اليوم, فقد لوحظ 
ظهور أعراض مرضية مختلفة )ما بني أرجية مفرطة, تقيؤ, إسهال, حمى وصداع( في 13 
أسرة معظمها حدثت نتيجة لتناول كميات متزايدة من هذه النوعية من األغذية احملتوية على 

املواد امللونة.
 

كيف نتجنب األغذية احملتوية على مضافات غذائية ؟
• الفواكه, 	 اخلضراوات,  مثل  الطازجة  األغذية  شراء  اإلمكان  بقدر  أو  دائماً  يستحسن 

اللحوم واحلبوب وما شابه ذلك, فإنها ذات مواد كيميائية طبيعية غير ضارة باإلنسان 
في كثير من األحيان.

• يفضل وبقدر اإلمكان أيضاً التقليل من شراء األغذية املعلبة, فإن كان البد من شرائها 	
فإنه من املهم شراء املعلبات ذات احملتوى األقل من املضافات الغذائية, وميكن تتبع ذلك 

عن طريق قراءة بطاقتها اإلعالمية.
• من األفضل شراء العصائر الطازجة أو شراء الفواكه وحتضير العصير في املنزل, ولكن 	

إن كان البد من الشراء فمن األفضل التأكد من وجود كلمة )عصير طبيعي 100 %( 
التي كتبت عليها كلمة  بالعلبة, واالبتعاد عن املشروبات  البطاقة اإلعالمية املرفقة  على 
)شراب( فإن هذا يعني أن العلبة ال حتتوي إال على محلول يتكون من ماء وألوان وسكر 
ونكهة صناعية كيميائية فقط, ولهذا ينصح باالبتعاد عنه فإنه إسراف في الصحة واملال 

من غير فائدة.
• االمتناع أو التقليل من شراء األغذية عدمية أو قليلة القيمة الغذائية, مثل األنواع املختلفة 	

من رقائق البطاطا واملشروبات الغازية واحللويات وما شابه ذلك.
• ال يفضل شراء أغذية مهما كانت مرغوبة إن لم حتمل بطاقة إعالمية, فإن ذلك قد يعرض 	

املستهلك للخطر وإن كان ضئياًل.

ثانيًا: امللوثات الزراعية
املنتجات  لزراعة  نستخدمها  التي  األرضية  البيئة  تلك  بأنها  الزراعية  البيئة  تعّرف 
واحملاصيل الزراعية, التي نستهلكها لألكل, وال يقصد بذلك احملاصيل النباتية فقط وإمنا 
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يشمل ذلك حيوانات املزارع ومنتجاتها مثل اللحوم واأللبان والبيض وما إلى ذلك, ولقد وجد 
أن كل تلك األغذية التي عادة ما تنتجها هذه البيئات تكون ملوثة بطريقة أو بأخرى, ولقد قسم 
العلماء العديد من تلك امللوثات التي تتراوح ما بني املبيدات مبختلف أنواعها وتصنيفاتها, 
وكذلك مخصبات التربة واملضادات احليوية والعقاقير البيطرية مبختلف أنواعها باإلضافة 

إلى هرمونات التسمني وما إلى ذلك.
وال يسعنا هنا أن نتطرق إلى كل تلك امللوثات التي ميكن أن تتسرب لإلنسان عبر تناوله 
من منتجات هذه البيئة, إال أننا سنحاول أن نتطرق إلى نوعني من تلك امللوثات بقدر اإلمكان, 

وهما: املبيدات احلشرية والعقاقير البيطرية.

1. املبيدات الزراعية
ال ميكن االستغناء عن املبيدات الزراعية أبدًا, فمن املعروف أن هذه املواد الكيميائية 
من  ُتهاَجم  ما  عادة  التي  واحملاصيل  النامية  والنباتات  البذور  حماية  في  جمة  فوائد  ذات 
قبل احلشرات التي تتسبب في إتالفها, مما ينتج عنه خسائر مادية وعواقب وخيمة, كما 
ساهمت هذه املواد الكيميائية في القضاء على احلشرات الناقلة لألمراض واآلفات الزراعية 
إال أنها من اجلانب اآلخر سامة في مجملها, فقد تتسبب بالعديد من املشكالت لإلنسان, 
والتأثيرات  الكبد  وأمراض  املختلفة  التسممات  تراكمية, مسببة  ذات خاصية  أنها  وخاصة 
إلى  املبيدات  لهذه  املتكرر  االستعمال  ويؤدي  وغيرها,  السرطان  أمراض  وحتى  العصبية 

انتخاب حشرات مقاومة إضافة إلى تأثير املبيدات على النباتات املعاجلة.
• ذات سمية عامة: حيث إنها ذات تأثير سام عام )ال انتقائي( على كافة الكائنات احلية, 	

وبالتالي فإن استعمالها قد يؤدي إلى إحداث تأثيرات ضارة في اآلفات وفي احلشرات 
النافعة واألسماك والطيور واإلنسان مما تسبب خلالً في التوازن البيئي. 

• بطيئة التحلل البيولوجي: مــما يـعـني أن هذه املواد السامة تبقى فترة طويلة في الوسط 	
قبل أن تتفكك مما يزيد من تركيزها عامًا بعد عام, ونظراً ألن احلقول ترش بهذه املبيدات 

مرة كل سنة كحد أدنى فإن تركيزها يزداد سنوياً في الوسط احمليط وخاصة التربة.  
وتنعكس زيادة تركيز املبيدات الكيميائية في التربة على كافة الكائنات احلية التي تعيش 
فيها من جراثيم وفطريات وطحالب وحيوانات أولية وديدان وحشرات والتي ُتعد ضرورية جدًا 
من أجل استمرار خصوبة التربة, وذلك ألنها تقوم بتثبيت النتروجني وتفكك الصخور األم 
التي تتكون منها التربة, وحترر املواد املعدنية الضرورية لتغذية النباتات وحتافظ على تهوية 
التربة, وتفكك املواد العضوية وتخلخل التربة, مما يزيد من نفاذيتها للماء ويزيد رطوبتها كما 

متكن اجلذور من التغلغل إلى الطبقات العميقة من التربة وغيرها. 
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• تركيزها 	 زيـادة  يعني  الدهنية, وهذا  األنسجة  تتركز في  فإنها  لذلك  الدهن:  تتحلل في 
تدريجياً في جسم الكائنات كثيراً ما يسبب أضراراً للحيوانات, مثل َتـمـثـُّـــل أو زيادة 
امتصاص الكالسيوم في الطيور وكذلك في احليوانات التي تخزن الدهن في الصيف 
لتستهلكه في الشتاء, ذلك أنه أثناء استهالك الدهن في الشتاء تتحرر املبيدات وتصل 
إلى الدم, مما يؤدي في بعض احلاالت إلى موت هذه الكائنات مثل سمك الترويت وغيره.

أضرار املبيدات على اإلنسان وبقية الكائنات 

لقد جتمعت حالياً معلومات كثيرة تبني زيادة تركيز املبيدات في أنسجة النباتات النجيلية 
واحملاصيل الزراعية, وعن طريق هذه النباتات تنتقل املبيدات إلى احليوانات كاألبقار واألغنام 
وغيرها, وقد بنّي حتليل احلليب والزبد واللحم وجود املبيدات الكيميائية في هذه املنتجات, 
وعند تناول اإلنسان للخضراوات والفاكهة واللحم واحلليب واألسماك وغيرها يتناول معها 
كميات من املبيدات يزداد تركيزها في جسمه بسبب ما تتميز به املبيدات من صفة التراكم 

وبطء التفكك وتقود في النهاية إلى االضطرابات واألمراض املشار إليها.
ميكن للمبيدات الزراعية أن تسبب أعراضاً مرضية مختلفة لإلنسان وخاصة في الكبد 
وذلك ملن يتعرضون جلرعات عالية من املبيدات, كما قد تؤثر على اجلهاز العصبي وخاصة 
املركبات الفسفورية التي ميكن أن حتدث شلالً عضوياً ال ميكن معاجلته, كما ينسب إلى 

بعض املبيدات إمكانية إحداث األمراض السرطانية مثل مادة DDT املمنوعة دوليـاً.

نصائح عامة للوقاية من أضرار املبيدات الزراعية

ونوجه هنا بعض النصائح واألساليب التي يجب أن يتبعها املزارعون للوقاية من اآلثار 
السلبية الناجمة عن املبيدات الزراعية ونذكر منها:

• احلفظ 	 وطرق  االستخدام  كيفية  عن  اإلعالمية  البطاقة  على  املوجودة  التعليمات  قراءة 
والتخزين, مع التركيز على التحذيرات املكتوبة على العبوة.

• التخزين اجليد لعبوات املبيدات الزرعية.	
• عدم اإلكثار من رش املبيدات احلشرية, فليس من احلكمة رش نصف العبوة على حشرة 	

واحدة لتموت في نفس الوقت.
• تهوية املنازل بعد فترة من استخدام مثل هذه املواد الكيميائية.	
• يجب إبعاد هذه العبوات مهما كانت نوعيتها عن األطفال وعبثهم الذي ميكن أن يتسبب 	

في كارثة.
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• األغذية احملضرة 	 نوعها, وخاصة  كان  مهما  األطعمة  قرب  املبيدات  يستحسن رش  ال 
لألطفال.

• ثم 	 غسلها  باملبيدات ميكن  رشت  التي  والفواكه  فإن اخلضراوات  للمستهلك  وبالنسبة 
تقشيرها أو سلقها إلزالة تأثير آثار املبيد.

ويقع على عاتق السلطات اإلقليمية املسؤولة عن املواصفات واملقاييس إصدار مواصفة 
تشترط كتابة اللغة العربية على مثل هذه العبوات حتى يتمكن املواطن من قراءة محتوياتها 
وحتذيراتها ومخاطرها, والطرق املثلى الستخدامها لتفادي مخاطرها التي قد تفتك بجسد 

اإلنسان. 

من  يقي  الزراعية  للمبيدات  اجليد  االستخدام   :)21( الشكل 
تلوث الغذاء .

2. بقايا العقاقير البيطرية 
تستخدم العقاقير البيطرية لعدة أهداف منها الوقاية, معاجلة احليوانات, زيادة اإلنتاج 
أو حتى إلجراء التجارب, ويعتقد أن أعلى مستحضرات بيطرية تباع هي مضادات املكروبات. 
وعادة ما تستخدم هذه املضادات لعالج التهاب الثدي, وبعض األمراض املكروبية األخرى 
التي ميكن أن تصيب حليب األبقار, واكتشف بعد ذلك أن هذه املضادات تعزز النمو, وتساهم 
بفعالية في تغذية احليوان, لذلك فإنها انتشرت بعد ذلك كمغذيات للحيوانات. وبقايا العقاقير 
البيطرية هي سالح ذو حدين فإن زادت عن حدها املسموح بوجودها قد تضر احليوان بشكل 

مباشر واإلنسان املستهلك لهذه املنتجات احليوانية.
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ومن هنا ينبغي أخذ أقصى درجات احليطة واحلذر عند إعطاء العقاقير البيطرية إذ البد 
من اختيار العقار املناسب لكل حيوان وحتديد اجلرعة اآلمنة املسموحة التي ال تسبب ضررًا 
مباشراً له أو باإلنتاجية, باإلضافة إلى إيقاف إعطاء أي عقار بفترة زمنية كافية قبل الذبح 
للتأكد من خلو جسم احليوان منها, فضالً عن دور املنظمات املعنية برعاية الثروة احليوانية 
وسالمة الغذاء في مراقبة مزارع إنتاج احلليب واللحوم والدواجن وإجراء التحاليل للتأكد 

من سالمتها قبل تداولها في األسواق ووصولها ملائدة املستهلك. 

ثالثًا: امللوثات الصناعية
تنتج من املصانع ومن الصناعة سنويًا مئات األطنان من املخلفات وامللوثات سواء كانت 
تلك امللوثات صلبة أو سائلة أو غازية, وجميعها تصل إلى البيئة ومنها إلى اإلنسان بطريقة 
أو بأخرى, وعادة إن لم تصل لإلنسان بصورة مباشرة, فإنها تصله عبر السلسلة الغذائية, 
ويصعب حتديد كل تلك امللوثات, لذلك سنحاول أن نذكر جزءاً منها للمستهلك حتى يتعرف 

على أبسط تلك امللوثات التي حتيطه بصورة يومية وتؤثر في حياته.

املعادن الثقيلة
ومن أهمها, الرصاص والزئبق والكادميوم والنحاس والكروم.

أ. الرصاص 
أصبح من املعروف حاليًا أن اجلمجمة وبعض من أجزاء اجلسم الصلبة هي املستقر 
املتراكمة  التراكيز  وهذه  اإلنسان,  جسم  في  الرصاص  مركبات  من  كبيرة  لنسبة  النهائي 
تؤدي إلى حتلل األنسجة الدقيقة احمليطة بالدماغ مما ينجم عنه تلف كبير في خالياه بصفة 
مستمرة ودائمة, هذا باإلضافة إلى إمكانية اإلصابة ببعض األمراض السرطانية, واحتمال 

وجود حاالت شاذة في التركيبات الوراثية لإلنسان. 
وقد أثبتت الكثير من الدراسات أن ترسب مركبات الرصاص في نقي العظام يؤدي 
إلى إرباك عمل اجلهاز العصبي, ونقص عدد كريات الدم احلمراء, كما تؤثر على تنظيم نقل 
إيقاف  في  أيضاً  الرصاص  مركبات  وتسهم  الطاقة,  وتوليد  اجلسم  خاليا  بني  األكسجني 
الكثير من العمليات اإلنزميية الهامة مثل إعاقة طرح حمض اليوريك الذي ينتج عنه اإلصابة 

بداء النقرس.
لدى  وخاصة  العقلية  واحلالة  الذكاء  نسبة  على  كبيراً  تأثيراً  للرصاص  أن  ويالحظ 
األطفال, فقد وجدت منظمة الصحة العاملية في بعض الدراسات التي اعتمدتها وأجريت على 
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األطفال املتخلفني عقلياً أن دماءهم احتوت على مستويات عالية منه , كما مت تأكيد العالقة 
التي بني تشوهات األطفال وتعرض النساء احلوامل جلرعات كبيرة من الرصاص أثناء فترة 
وقليلة  الوزن وذوي مقدرة محدودة  ناقصي  أطفال  إلى والدة  التعرض  ليؤدي هذا  احلمل, 
لالستجابة للمؤثرات الصوتية والبصرية, وقد يعانون سوء التنسيق بني نشاط العينني وحركة 

اليدين. قد يكون هذا عائداً إلى قلة محتوى الدم في أجسامهم. 
وعلى الرغم من االعتبارات الكثيرة التي حتسب لتركيز الرصاص في الغذاء واملاء, إال 
أن هناك ثمة اعتبار هام وهو نسبة جسيمات هذه املركبات املمتصة فعالً عن طريق اجلهاز 
الـهـضـمــي الذي ال يعرف سوى القليل منه, فهذه القيمة تعتمد على أمور كثيرة منها إذا كان 
املاء مثالً قد شرب على معدة خاوية أو ممتلئة, وإذا كانت ممتلئة فماذا كانت حتوي آنذاك 

من عناصر غذائية وكيميائية إذ أن هناك بعض العناصر تؤثر على امتصاص الرصاص.

ب. الزئبق

تكمن خطورة الزئبق في تراكمه اخلطير والسريع في الكلى, ثم سرعان ما يظهر مرتبطاً 
بكريات الدم احلمراء ليساهم في ذوبان الشحم, مما يتيح له أن يعبر األغشية البيولوجية إلى 

الدماغ واحلبل النخاعي واألعصاب ورمبا إلى اجلنني عبر املشيمة.
من  العديد  إلى حدوث  تشير  العاملية  الصحة  منظمة  تقارير  فإن  ذلك  إلى  وباإلضافة 
لتناول بعض األنواع من احلبوب والبذور امللوثة ببعض من مركبات  حاالت التسمم نتيجة 
واألرجل  األيدي  بنهايات  اإلحساس  فقدان  في  بالزئبق  التسمم  أعراض  وتتلخص  الزئبق, 
ومناطق ما حول الفم, ورمبا صعوبة في املشي وضعف في الرؤية وثقل في السمع وتلعثم في 

الكالم, وقد يتبع ذلك كله شلل تام لعضالت اليدين والرجلني وأخيراً املوت. 

ج. بعض املعادن األخرى

تتلوث املياه واألطعمة بالعديد من املعادن الصناعية األخرى مثل الكادميوم, النحاس, 
الكروم, الزنك, النيكل, الزرنيخ, والبريليوم وغيرها, وتكمن خطورة هذه املعادن في كونها 
الكثير من  العلمي لم يسجل تورط  البحث  ذات خاصية تراكمية في خاليا اجلسم, إال أن 
هذه املعادن كمسببات لألمراض أو كمسرطنات لإلنسان, ورمبا كان الكادميوم هو االستثناء 
الوحيد حيث ثبت تورطه في مرض )إيتاي – إيتاي( الذي انتشر في إحدى دول شرق آسيا 
النبات  لسنوات خلت نتيجة لري األرز مبياه ملوثة بهذا املعدن, فانتقل لإلنسان عبر ثمار 
مما أدى إلى إصابته بأمراض مختلفة, وكان من أهم أعراضها اضطراب في العظام وتغيير 
في تركيب الدم وقد يؤدي ذلك إلى فقر الدم, كما يسبب التسمم بالكادميوم آالماً مبرحة في 

اجلسم كله, وكثيراً ما كانت هذه اإلصابة تؤدي إلى املوت.
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بعض امللوثات الكيميائية األخرى
تنفث املصانع واملنشآت الصناعية سواء بقصد أم عن طريق اخلطأ أو احلوادث ورمبا 
اإلهمال سنوياً الكثير من املواد الكيميائية التي تتلوث بها األغذية, وعندما تصل هذه امللوثات 
في  انتشرت  التي  امللوثات  هذه  ومن  األمراض,  من  بالعديد  سيصاب  حتماً  فإنه  لإلنسان 
العقدين املاضيني امليالمني, والديوكسني والبنزوبيرين, فلنحاول أن نستعرض هذه امللوثات.

أ. امليالمني
وهو مركب عضوي يستخدم على نطاق واسع في حتضير البالستيك واملواد الالصقة 
وبالط األرضيات وأدوات املطبخ واألقمشة التي متنع انتشار احلريق, باإلضافة إلى املرشحات 
التجارية املستخدمة في البناء, وكذلك يستخدم في صناعة الفورميكا واملنتجات املصنوعة من 
املواد املركبة, وتشمل هذه املنسوجات املستخدمة في التنجيد واألزياء التي يرتديها رجال 

اإلطفاء واخلطوط احلرارية وكذلك القفازات املقاومة للحرارة.
ال توجد حتى اآلن دراسات تبني آثار امليالمني على صحة اإلنسان, ولكن وجدت بعض 
الكلى  تأثيرات ضارة على  ذات  امليالمني  مادة  أن  أجريت على احليوانات  التي  الدراسات 

واملثانة احليوانية, حيث إنها تؤدي إلى تشكل حصى الكلى. 
وتشير بعض الدراسات القليلة جداً ويصعب االعتماد عليها أن للميالمني آثاراً مسرطنة 
أدلة كافية  املعينة, ولكن ال توجد  الظروف  يتم تعريضها لبعض  التي  في حيوانات املختبر 
إلصدار هذا احلكم على البشر, ومن أعراض التسمم بامليالمني أنها تسبب آالماً في اجلوف 
ودماً في البول, وهذا يؤثر على كمية البول الذي قد يسبب في احتباسه, ورمبا ارتفاع ضغط 
الدم, وبعض األمراض املتعلقة بالكلى. ومن اجلدير بالذكر أن كل هذه األمراض تؤدي إما 

إلى غسيل الكلى الدائم أو إجراء عملية جراحية إلزالة حصى الكلى.

ب. البنزوبيرين

إن مركب البنزوبيرين هو مركب سرطاني بدرجة كبيرة ويوجد في قطران الفحم ودخان 
السجائر, وكان ُيعتقد في القرن السادس عشر أن السخام الناجت من كنس املداخن كان 
السبب املباشر النتشار السرطان, ولكن تبني بعد ذلك أن السبب املباشر كان تواجد مادة 
البنزو بيرين, وينتج البنزوبيرين من االحتراق الناقص وطبخ املواد العضوية واألغذية بصورة 
عامة وخاصة الدهون واللحوم املشوية. كما يشاع وجوده في بقايا أو ثفل زيت الزيتون بعد 

عصره مرات ومعاجلته باملواد الكيميائية واحلرارة. 
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لذلك فإنه من األفضل حتى في املستقبل عدم استخدام وشراء هذه النوعية من الزيت 
الذي يعد أقل جودة من األنواع األخرى, ومن األمور املهمة قراءة البطاقة اإلعالمية للتأكد من 

نقاء الزيت بداًل من شراء األرخص.
من  نوعًا  أن تشكل  بكثرة ميكن  املشوية  اللحوم  تناول  أن  الدراسات  بعض  وأشارت 
اخلطورة من حيث احتوائها على بعض املواد املسرطنة كالبنزوبيرين, إال أن هذا ال يرتبط 
باللحوم املشوية فقط, وإمنا ميكن أن ينتج عن أية مادة بروتينية )حلم – دجاج – سمك وحتى 
الزيوت والدهون نفسها( التي إذا ما تعرضت إلى حرارة عالية لفترة زمنية طويلة تتسبب في 
تساقط الدهن منها على النار التي تكّون مادة البنزوبيرين وهي بدورها تعود لتلوث اللحوم 

عن طريق الدخان.
في حالة  كما يجب  باعتدال,  األطعمة  النوعية من  تناول هذه  يجب  فإنه  ذلك  ولتجنب 
الشواء االهتمام بعملية الطبخ حتى ال حتترق قطع اللحم أو السمك أو الدجاج, حيث إن درجة 
احلرارة املتوسطة ال تشكل مشكلة. باإلضافة إلى ذلك وجد أنه من املناسب وضع اللحوم في 
األفران والشوايات الكهربائية, وذلك للتخلص من بعض الدهون غير املرئية التي تزيد من لهب 
الفحم وتزيد من عملية االحتراق, وبالتالي تفادي تكون البنزوبيرين, على أن تستخدم أفران 

امليكرويف مباشرة قبيل البدء في الشواء.

ج. الديوكسني

إن الديوكسني مادة ملوثة شديدة السمية دائمة الوجود في البيئة والغذاء, ولقد تعّرف 
اإلنسان ألول مرة على هذه املجموعة السامة في خمسينيات القرن املاضي وتعد مجموعة 
الديوكسني من املركبات احملبة للدهون, حيث إنها تذوب في األنسجة الدهنية في اإلنسان 
وحلوم  واألسماك  كاللحوم  األغذية  مبخلفات  ترتبط  فإنها  احليوية  البيئة  وفي  واحليوان, 
الدواجن والبيض ومنتجات احلليب, لذلك فإنها ُتعد من املركبات التي تتراكم في السلسلة 
الغذائية حتى تصل إلى اإلنسان وتصيبه بالسرطان, وتفتك بجهاز مناعته فضالً عن اإلضرار 

باجلهاز التناسلي وتتدخل مع الهرمونات.
ال يعد الديوكسني من املركبات التجارية وال من املواد ذات االستعمال, وإمنا يتكون أثناء 
عمليات حرق النفايات كفضالت األطعمة أو كناجت ثانوي أثناء حتضير مبيدات األعشاب, 
ولقد وجدت مجموعة  الورق.  وتبيض عجينة  نقل  أثناء  يتولد  أن  األحيان ميكن  وفي بعض 
مركبات الديوكسني في بيئات كل الدول الصناعية تقريباً إال أنه حتى اآلن ال يعرف مصير 

وجود الديوكسني في البيئة, فهل يتالشى أو له طريق واحد وهو معدة اإلنسان واحليوان ؟
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رابعًا: التلوث باإلشعاع
تتناقل وكاالت األنباء بصورة مستمرة أخبار عن قيام بعض الدول بوقف أو مصادرة 
شحنات كبيرة من احلليب املجفف املعبأ أو بعض األغذية األخرى بسبب تلوثه باإلشعاع, 
وعادة ما ينتهي اخلبر في هذا احلدود, وعندئذ نتساءل ما موضوع األغذية امللوثة باإلشعاع, 

وما مخاطر هذه األشعة ؟ وكيف حتدث ؟ 
يتعرض غذاء اإلنسان لإلشعاع نتيجة النطالق كميات غير محسوبة من املواد املشعة 
التي تتراوح ما بني كميات ضئيلة جداً وكميات كبيرة للغاية من عدة مصادر, منها املفاعالت 
النووية سواء عن طريق مخلفاتها أو عن طريق التّسربات التي حتدث فيها, كما حدثت كارثة 
تشرنوبل التي وقعت في االحتاد السوفياتي عام 1986 التي كانت أسوأ كارثة للمفاعالت 
وما  النووية  التفجيرات  بسبب  أيضاً  األغذية  تتلوث  كما  اآلن.  حتى  العالم  عرفها  النووية 
يصاحب ذلك من سحابة من الغبار الذري الذي يظل معلقاً في الهواء حلني تساقطه حسب 

حجم وثقل جزيئاته, وهذا الغبار املتساقط ُيعد من أهم مصادر التلوث اإلشعاعي.
وعند تعرض األغذية لإلشعاع فإن بعض مكونات اخللية تتأين, خاصة جزيئات املاء 
الذي ميثل اجلزء األكبر من اخللية احلية, ويؤدي هذا التأين في املاء ومكونات اخللية احلية 
ووظيفة  تركيب  في  تغيير  إحداث  إلى  بدورها  تؤدي  كيميائية  تغييرات  إلى حدوث  األخرى 
اخللية, فيضعف هذا التأين من متاسك الروابط الكيميائية التي بني اخلاليا واألنسجة, مما 
زيادة في نزف اللحوم, وضعفاً عاماً في اخلضراوات والفواكه, فتصبح أكثر  يسبب مثالً 
عرضة للهجوم والفساد الناجت من الكائنات الدقيقة, كذلك فإن بعض التغييرات الكيميائية قد 

تتسبب في انبعاث بعض الروائح الكريهة وإفراز النكهة غير املرغوبة.

الشكل )22(: التلوث اإلشعاعي.
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تعرض  فإن  نفسه,  الغذاء  على  تظهر  التي  الذاتية  اآلثار  هذه  إلى  باإلضافة  أنه  كما 
للتلوث اإلشعاعي قد  الكائنات احلية املستخدمة كغذاء, كاألبقار واألسماك وما شابه ذلك 
ينتج عنه تلف في أعضائها التناسلية, فتظهر أعراض الضعف أو االستعداد للتلف والفساد 

في ذريتها, وهذا ما يعرف باآلثار الوراثية.

مخاطر اإلشعاع على اإلنسان
تتفاوت درجة خطورة املواد املشعة وفقاً ملدى انتشارها وتتميز بأنها ذات صفة تراكمية, 
الغذائية حتى  انتقلت من مادة غذائية إلى أخرى عبر السلسلة  حيث يتزايد تركيزها كلما 
تصل إلى اإلنسان, فتترسب بعض من هذه امللوثات في عظامه وفي أنسجته وخالياه, وتسبب 
له في الكثير من األحيان أورام سرطانية خبيثة في أماكن متنوعة من جسمه. ولسوء احلظ فإن 
اجلسم البشري ال ميلك الوسيلة املناسبة للتحذير من مغبة التعرض لهذه امللوثات, فاحلواس 

مهما كانت مرهفة فإنها ال تستطيع أن تدرك اإلشعاع.
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الفصل الرابع
الوقاية من ملوثات الغذاء 

وإجراءات السالمة املتبعة

حسب ما جاء في الدستور الغذائي الذي نشر برنامج املعايير الغذائية املشترك بني  
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية، هيئة دستور األغذية املنشور عام 1999 فإن 
وعي املستهلك الذي يتداول الغذاء ما هو إال خطوة واحدة من بني 7 خطوات مهمة كلها تهدف 
إلى قيمة واحدة وهي وصول الغذاء إلى طاولة املستهلك من غير ملوثات، أو على أقل تقدير 

أقل ما ميكن من ملوثات بحيث ال تسبب له أي ضرر.
وفي احلقيقة ال نريد أن ننقل ما ذُكر في الدستور الغذائي بصورة حرفية إذ أنه موجه 
للمختصني واالختصاصيني، ولكننا سنحاول أن نقتبس من الدستور األفكار الرئيسية وإلقاء 

الضوء على إجراءات السالمة الغذائية املتبعة التي تتلخص في:
إنتاج مواد غذائية أولية سليمة من املصدر.. 1
إنشاء مصانع إلنتاج الغذاء وفق األنظمة الصحية.. 2
التحكم في تصنيع الغذاء حسب األنظمة الصحية املتبعة.. 3
االهتمام بالعاملني وتوعيتهم وتدريبهم.. 4
النقل في جميع مراحله يجب أن يكون وفق األنظمة الصحية.. 5
وعي التاجر.. 6
الرقابة الصحية على األغذية.. 7
وعي املستهلك.. 8
التدريب. . 9

1. إنتاج مواد غذائية أولية سليمة من املصدر
عندما نتحدث عن مصدر األغذية، فإننا نتحدث عن ثالثة مصادر أساسية وهي األرض 
التي تعطينا النباتات مبختلف أنواعها وأشكالها، باإلضافة إلى املصدر احليواني مثل املواشي 
واألبقار والدواجن ومنتجات هذه الكائنات احلية، أما املصدر األخير هو البحر الذي استفاد 
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منه اإلنسان في استغالل الثروة البحرية من أسماك وقواقع وبقية الكائنات احلية، باإلضافة 
إلى أنه اليوم يستفاد من البحر في استغالل الطحالب واألعشاب البحرية وما إلى ذلك.

واجلدير بالذكر أن هذه املصادر إن تعرضت في احلقول وفي البحار للملوثات فإنها 
حتماً ستصل إلى مائدة املستهلك ملوثة، لذلك فإن األصوات اليوم تنادي بالتقليل من استخدام 
املبيدات الزراعية واملواد الكيميائية وخاصة في احلقول واملزارع حتى مننع من تلوث تلك 

األغذية، وتشجيع الزراعة العضوية الطبيعية.

النوعية من  التخوف من هذه  بدأ  تغزو األسواق  بدأت األغذية احملورة جينياً  وعندما 
األغذية ومازال، فال أحد يعرف مما تتكون هذه األغذية، وكيف مت اللعب بجيناتها، ومازال 
اجلدل مستمراً بني صناع هذه األغذية وبني املهتمني بأمر صحة وسالمة األغذية. أما بالنسبة 
للبحر واألغذية البحرية، فإن مياه البحر عادة تتلوث بالرصاص والزئبق والزرنيخ وما إلى 
الكائنات  عبر  جسمه  وبالتالي  املستهلك،  طاولة  إلى  تصل  الكيميائية  املواد  هذه  كل  ذلك، 

البحرية التي يتم تناولها، ولألسف عادة ما تكون من غير دراية منه.

كل هذه النوعيات من امللوثات، وخاصة في هذه املرحلة، ال تتعلق بإمكانية املستهلك، 
فهو ال يستطيع أن يعرف ما إن كان هذا الغذاء ملوثاً أو ال، لذلك في هذه املرحلة يقع العبء 
األكبر على احلكومات وجهات التشريع التي يجب أن تقوم بواجبها للتقليل من هذه امللوثات 
بأكبر جهد ممكن، حتى ال تصل إلى غذاء املستهلك، أو حتى تصل إلى املستهلك وهي غير 

مثقلة بكم كبير من امللوثات.

2. إنشاء مصانع إلنتاج الغذاء وفق األنظمة الصحية
من املهم أن نقلل من امللوثات بقدر ما نستطيع في املرحلة األولى، ولكن إن لم نستطع 
وحدث تسريب للملوثات مع الغذاء فإنه في املرحلة الثانية التي نحن فيها اآلن يجب أن نخفض 
من كم امللوثات التي عادة ما تكون في الغذاء، وذلك عبر إنشاء مصانع وخطوات تصنيع مبنية 
وفق أحدث األنظمة الصحية احلديثة، وعندما نتحدث عن املصانع فإننا نقصد أربعة أمور 

مهمة، وهي: املباني،التصنيع،العمالة،النقل.

أما بالنسبة للمصانع فقد صدرت اليوم العديد من املواصفات سواء العاملية أو احمللية 
التي تشترط بناء املصانع وفق أنظمة صارمة حتدد سير الغذاء منذ حلظة دخوله املصنع 
كمواد أولية حتى حلظة خروجه، كمادة غذائية صاحلة لالستهالك بصورة سلسة وميسرة 
وفق أحدث أنظمة السالمة الغذائية، وهذه املواصفات تشير إلى نوعية األجهزة التي ينبغي 
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لصاحب املصنع أن يستخدمها ومن أي نوع من املعادن ينبغي لها أن تكون، وكذلك يحدد 
عدد احلمامات وغرف املالبس واملطبخ وكيفية توزيع الغرف حتى ال تتقاطع مع سير الغذاء 
أثناء التصنيع، كل ذلك بهدف التقليل من االحتكاك غير املباشر وغير الواضح الذي ميكن أن 

يحدث ما بني األغذية الطازجة واألغذية املجهزة لألكل.

3. التحكم في تصنيع الغذاء حسب األنظمة الصحية املتبعة
وهذه اخلطوة الثانية التي تتبع اخلطوة السابقة، حيث إنه ال ميكن االعتماد على إنشاء 
املصانع على أحدث األساليب والطرق واألجهزة الصحية، وفي املقابل نقوم مبمارسة تصنيع 
ما  فكثيراً  األغذية بشيء،  إلى موضوع صحة وسالمة  رديئة ال متت  بدائية  بطرق  األغذية 
وجدنا مصانع بنيت من اخلارج على أحدث الطرز، ولكنها من الداخل ولألسف تسرح فيها 

الفئران والصراصير، وال متارس فيها أية أنشطة صحية.
واليوم فإن من أحدث األساليب والطرق التي تنادي بها منظمة الصحة العاملية ومنظمة 
األغذية والزراعة هي ممارسة الطريقة املعروفة باسم الهاسب )HACCP(، وتسمى باللغة 
العربية )نظام حتليل املخاطر ونقاط التحكم احلرجة(، وعند ممارسة هذه املنهجية في املصانع 
فإنها تساهم بصورة فعالة في التخفيف من تسّرب امللوثات، مهما كان حجمها ونوعيتها، مع 
الغذاء إلى طاولة املستهلك. هذا باإلضافة إلى تطبيق أنظمة اجلودة وأنظمة املنظمة الدولية 

للمقاييس )األيزو( مبختلف األنواع املتعلقة بالغذاء ومصانع وسالمة األغذية.

4. االهتمام بالعاملني وتوعيتهم وتدريبهم
والعمال هم الفئة التي تدير املصنع وتتعامل مع الغذاء بصورة مباشرة ويومية، فإن 
معدة  إلى  الصحي  السليم  الغذاء  توصيل  في  به  يقومون  مبا  دراية  على  الفئة  هذه  كانت 

اإلنسان، فإن ذلك أمر رائع، وأما خالف ذلك فإنه كارثة يجب االعتناء به قدر اإلمكان.
فاخلطأ أو اإلهمال في مرحلة من مراحل التصنيع ال ُيعد كبوة ولكنه ميكن أن يكون 
بسبب  امللوث،  املنتج  الغذاء  من  الذين سيتناولون  البشر  من  العديد  يروح ضحيتها  كارثة 
على  وتدريبهم  بهم  االعتناء  إلى  دائماً  الفئة حتتاج  هذه  فإن  لذلك  أو اخلطأ،  اإلهمال  ذلك 
أفضل الطرق املتعلقة بسالمة الغذاء وصحته، وليس من أجل احلفظ واالختبارات والشهادات 
فحسب، وإمنا نحن هنا نحتاج إلى إنسان واٍع يعرف ماذا يعني أن يغسل يديه بعد خروجه 

من احلمام، بسبب أن هناك من يراقبه.
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5. النقل في جميع مراحله يجب أن يكون وفق األنظمة الصحية
والنقل واحد من املراحل واخلطوات املهمة في املتابعة ليس لعملية التصنيع فحسب، 
وإمنا يجب التركيز على النقل وجودة وسائل النقل في كل مراحل التصنيع الغذائي التي 
عادة تبدأ من احلقل ومن البحر إلى املصنع، ومنه إلى األسواق بأنواعها املختلفة سواء التي 
تبيع باجلملة أو بالتجزئة ثم يقوم املستهلك بشرائها وبالتالي أيضاً، نقلها إلى منزله وطاولة 
الغداء. وال نقصد بوسائل النقل السيارات فحسب وإمنا نحن نتحدث عن السيارات، الطائرات 
والسفن والقطارات، وحتى البغال واحلمير والدراجات، فكل تلك الوسائل تستخدم اليوم في 
نقل األغذية مبختلف أنواعها، سواء الطازجة كاللحوم والدواجن واألسماك واخلضراوات، 
أو املطبوخة وخاصة في اآلونة األخيرة عندما قامت املطاعم بخدمة توصيل األغذية املطبوخة 

واجلاهزة لألكل إلى الزبون في اللحظة التي يطلبها مبنزله أو مكان إقامته.
بصورة  بها  يفكروا  أن  املصانع  عن  املسؤولني  من  السابقة  األربع  اخلطوات  حتتاج 
مباشرة، فليس من احلكمة اإلهمال والتسويف وترك األمور دون معاجلة، فكل إهمال سوف 
يتسبب في خسارة مادية له، فما موقف صاحب املصنع إن أغلق مصنعه ألنه مخالف للمعايير 
الصحية ؟ ما خسارته املادية عندئذ وذلك بغض النظر على اخلسائر املعنوية ؟ وقد يقول قائل 
إنه رمبا ال حتدث أية مشكالت، ونحن نقول إنه قد ال يحدث شيء، ولكن ما موقفك إن حدث 

مكروه كان مصنعك سبباً مباشراً في ذلك الوباء الذي انتشر في موطنك ؟

6. وعي التاجر
والتاجر هو الشخص األخير الذي يتعامل مع األطعمة قبيل وصولها إلى طاولة املستهلك، 
فهو الذي يقوم بتجهيز الغذاء وتعديله وتزينيه حتى يقبل عليه املستهلك بنفس راضية مطمئنة 
وعندما نتحدث عن التاجر، فإننا نتحدث عن تاجر اجلملة، وتاجر التجزئة، واملطاعم والفنادق 
وما إلى ذلك، وكل هذه اجلهات البد وأن تتعامل مع منشآت ومبان ومخازن وأدوات ووسائل 
نقل وأجهزة، باإلضافة إلى فئة العمالة التي تتعامل مع األطعمة مباشرة، فكثيراً ما وجدنا 
جتار أغذية ال يعرفون ماذا تعني سموم األفالتوكسني، وما الفرق بني جراثيم السلمونيلة 
واملطيثة، أو أقل من ذلك وخاصة فيما يتعلق بتخزين الغذاء أو تذويب املجمد منه أو نقله من 

مكان إلى آخر، فكيف ميكن ملثل هذا الشخص أن يتعامل مع الغذاء ؟
فالتاجر ال يقل أهمية عن املصانع التي تقوم بتصنيع األغذية، ورمبا أهم ألن الغذاء، 
كما أشرنا، يكون في مرحلته األخيرة من هذه املرحلة، قبيل وصوله إلى املستهلك، فإن كان 
ملوثاً فإن املستهلك سيستلمه ملوثاً، وهذا يعني صحة املستهلك بيد التاجر، لذلك يجب احلذر 
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واالهتمام األقصى بهذه املرحلة من قبل التاجر نفسه، والعاملني في هذه املنشآت وكذلك من 
قبل اجلهات الرسمية التي تقوم مبراقبة صحة وسالمة الغذاء.

7. الرقابة الصحية على األغذية
املسائل  القضائي في  الضبط  بتطبيق أقصى درجات  اليوم  الرقابة مطالبة  أنظمة  إن 
املتعلقة بسالمة الغذاء، وكذلك تنفيذ كل األنظمة الدولية والقوانني واملعايير الصحية املعنية 
بسالمة الغذاء، وال نقصد هناك مفتشي الرقابة فحسب وإمنا يشمل ذلك الهيكل اإلداري 
ألجهزة الرقابة، باإلضافة إلى إنشاء مختبرات حديثة للكشف على األغذية وملوثاتها حتى 
ولو كانت بأقل مستوى ممكن، ويجب أن يوضع في االعتبار أيضاً موضوع الغش التجاري 
أال  ينبغي  كما  الصادرة،  واألغذية  الواردة  األغذية  مراقبة  وكذلك  جينياً،  احملورة  واألغذية 
تتوانى احلكومات بتزويد هذا القطاع بكل االحتياجات التي تساعده في عملية الرقابة، فهذا 
القطاع ال يقل أهمية عن اجليش ووزارة الداخلية واألجهزة األمنية في الدولة، وهو املسؤول 
على  وضعها  وأثناء  قبل  وسالمتها  وصحتها  األغذية  تراقب  التي  الساهرة  والعني  األول 
طاولة املستهلك، فإن مت إهمال هذا القطاع أو مت التعامل فيه بالرشوة سواء باملال أو األمور 
املعنوية، واحملسوبية سيصبح خط الدفاع األول لصحة وسالمة الغذاء مثقوباً، وتصبح كارثة 

في البالد.

8. وعي املستهلك

ُيعد املستهلك هو خط الدفاع األخير لصحة وسالمة الغذاء قبيل الوصول إلى معدته 
وبالتالي إصابته بأي اختالالت صحية مهما كانت صغيرة كبعض التسممات الغذائية البسيطة 
أو الكبيرة كأمراض السرطان واألمراض املتعلقة بالكلى واجلهاز العصبي والدوري، وما إلى 
املنزل، حفظ  إلى  بنقله  يقوم  من  وهو  األرفف،  من  الغذاء  يختار  الذي  هو  واملستهلك  ذلك. 
الغذاء، وحتضيره للطهي، وهو من يقوم بوضعه على الطاولة، وهو في النهاية من يتناوله، 
وفي كل مرحلة من هذه املراحل يحتاج فيه املستهلك إلى وعي دقيق وراٍق للتعامل مع الغذاء.

9. التدريب
بجميع  متكـاملة  تدريب  برامج  إلى  الغذاء  وسالمة  صحة  موضوع  في  نحتاج  إننا 
املاشيـة ووصوالً  واملـزارع ومربـي  بدءاً بصياد السمك  التي حتدثنا عنها سابقاً  القطاعات 
إلى املستهلك الذي يتناول الغذاء، فمن املالحظ أن صياد السمك واملزارع وكل البشر هم 
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في الواقع مستهلكون، لذلك فهم بحاجة أيضاً أن يتناولوا الغذاء السليم، وال يكفي تدريب 
أصحاب املنازل أو املطعام والفنادق فحسب، وإمنا املطلوب من الدولة إيجاد برامج كبيرة 
تقدم لها الدولة الدعم املناسب حتى تصبح قضية صحة وسالمة األغذية هاجساً بني الناس، 
ألن املوضوع في احلقيقة مرتبط بكل الناس، حيث ال يستثنى من ذلك امللك واألمير أو الفقير 
والبسيط، فجميع الناس يتناولون ويستهلكون من الغذاء بكل أنواعه وألوانه، لذلك يجب أن 

يكون الغذاء سليماً وأن يعرف كل شخص دوره املناسب جلعل هذا الطعام سليماً. 
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The Arab Center for Authorship and Translation of Health Science 
(ACMLS) is an Arab regional organization established in 1980 and 
derived from the Council of Arab Ministers of Public Health, the Arab 
League and its permanent headquarters is in Kuwait.

ACMLS has the following objectives:
- Provision of scientific & practical methods for teaching the 

medical sciences in the Arab World.
- Exchange of knowledge, sciences, information and researches 

between Arab and other cultures in all medical health fields.
- Promotion & encouragement of authorship and translation in 

Arabic language in the fields of health sciences.
- The issuing of periodicals, medical literature and the main tools 

for building the Arabic medical information infrastructure.
- Surveying, collecting, organizing of Arabic medical literature to 

build a current bibliographic data base.
- Translation of medical researches into Arabic Language.
- Building of Arabic medical curricula to serve medical and science 

Institutions and Colleges.

ACMLS consists of a board of trustees supervising ACMLS 
general secretariate and its four main departments. ACMLS is concerned 
with preparing integrated plans for Arab authorship & translation 
in medical fields, such as directories, encyclopeadias, dictionaries, 
essential surveys, aimed at building the Arab medical information 
infrastructure.

ACMLS is responsible for disseminating the main information 
services for the Arab medical literature.
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