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 التسمم الغذائي 

 
هو المتالزمات السريرية التي تحدث نتيجة تناول الطعام .قد يكون الطعام ساماً بحد ذاته, أو أن يكون  تعريفه :

 ملوثاً بعوامل ممرضة.

 قد يحدث المرض نتيجة :

 وهو األكثر شيوعاً. –تلوث الطعام بأحياء مجهرية أو منتجاتها  .1

 تلوث الطعام بمواد كيميائية سامة. .2

 تناول المواد النباتية أو الحيوانية السامة. .3

بما أن مسببات المرض تدخل عن طريق الفم فمن الطبيعي أن تكون األعراض هضمية مثل : الغثيان واإلقياء 

 واأللم البطني واإلسهال.

يشممل التسمممم الغمماائي ابضممطرابات الوايفيمة والبنيويممة التممي تنممية العضموية نتيجممة تنمماول أطعمممة  يممر 

 سبة .منا

قد يحدث التسمم الغاائي نتيجة تناول مواد حيوانية أو نباتية سامة ، أو نتيجة تلوث  ااء اإلنسان بالجراثيم 

. 

 هناك كثير من النباتات السامة التي يمكن أن تكون موضوعاً لكتاب مستقل ، وسنكتفي هنا باكر أهمها :

 أوالً ـ السموم النباتية : 
وأهمهما بماوب بعمل الفواكمه مثمل اللموز ـ النباتات التي يحتوي بعض أجزائها على مركبات السيانيد :  1

التمي تحمرب  Amygdalineالمر والمشمش و الدباق والكرز . تحتوي بماوب هماا النباتمات علمد ممادي األميغمدالين 

يمد الثالثممي التكممافو المويممود فممي خميممري السميانيد أثنمماء هضمممها . تممنجم سمممية السميانيد الشممديدي عممن تفاعلممه ممم  الحد

السمميتوكروم أوكسمميداز فيتثممبا دوب الفميممري فممي اسممتفدام األكسممجين الفلمموي بتشممكيل معقممد أكسمميداز السمميتوكروم 

 السيانيدي , فيودي نقص األكسجين الفلوي السمي لفلل الوايفة الفلوية والموت . 

نفم  المنمماب باإلضممافة أللمد األعممراض العامممة يمكمن أن يممتم التشمفيص بمالحاممة بائحممة اللموز المممر فممي 

للتسمم بمركبات السيانيد . وبما أن ابتباط األكسجين م  الهيمو لوبين ب يتأثر في التسمم بالسيانيد فمنن الماباق ب 

 ياهر حتد يتثبا التنف  . 

وي علمد حديمد علد تشكيل الميتهيمو لوبين وذلك بنعطاء النتريت ، فالميتهيمو لوبين يحتم ةتعتمد المعالج

ثالثي التكافو يستطي  منافسة السميتوكروم أوكسميداز علمد اببتبماط بالسميانيد فيتفكمك معقمد أوكسميداز السميتوكروم 

 السيانيدي ، وتعود وايفة الفميري ويتحسن التنف  الفلوي.

 50 نمو  ممن الفطموب الاباعيمة ممن بينهما 3000يويمد فمي العمالم حموالي  ـ التسمم بالفطور الزراعية : 2

% من التسممات الفطري بالفطوب تمنجم عمن تنماول الفطمر 90فطر سام علد األقل . في الوبيات المتحدي وأوبوبا 

% ممن الحمابت . تتنمو  السمموم المويمودي فمي  90ـ  50األمانيتي ، وتبلغ نسبة الوفيات نتيجمة تنماول هماا الفطمر 

السمم واألعمراض وخطمة المعالجمة تفتلمف وفقماً لنمو   الفطوب السامة وتفتلف من فطر آلخر مما يجعمل لليمة تمأثير

 الفطر 

هو أخطر أنموا  الفطموب , أهمم الممواد السمامة المويمودي : Amanita Phalloidesأ ـ الفطر األمانيتي  

 في هاا الفطر :

 : وهي األكثر سمية ، ولكنها أبطأ تأثيراً . Amanitinـ أمانيتين 

 نه أسر  تأثيراً . : أقل سمية لك Phalloidinـ فالويدين 

توثر هاا السموم علد الفاليا الكبدية بشكل خاص وتودي بنحاللهما ، كمما أن الفالويمدين يحنمر أقنيمة البوتاسميوم 

 عبر الغشاء الفلوي وبالتالي يقلل من تدفق البوتاسيوم أللد األلياف العضلية . 

كممما يضممطرب تركيممة البروتينممات والفوسممفوليبيدات  ATPتممودي همماا السممموم أيضمماً لتثبمميا ا ممطنا  

 والغلوكويين ويحدث تنفر شحمي في الكبد . 

يحدث التسمم بهاا الفطر بعد تناوله خطأ حيث يشبه أللد حد بعيد فطر " الشامبنيون " , كما أن طعمه  ير 

الحرابي . يكفي تناول ننمف كريه ـ علد عك  الفطوب السامة األخرى ـ باإلضافة لالك ب تتفرب المواد السامة ب

أو حتد ثلث قطعة واحدي من الفطر لحدوث أعراض شمديدي تنتهمي بمالموت و األطفمال أكثمر حساسمية للتسممم بهماا 

 الفطر .

ساعة بعد تناول الفطمر .  48ساعة وقد تتأخر حتد  12ـ  10تحدث األعراض السريرية بشكل متأخر بعد 

المتكمرب المترافمق بالغثيمان واإلسمهال الشمديد الممائي ، ويترافمق أحيانماً تشاهد األعمراض الهضممية وأهمهما اإلقيماء 

% مممن الحممابت ويتوضمم  فممي الشرسمموف خا ممة أو يكممون تشممنجياً  70بالمفمماط والممدم . يحممدث األلممم البطنممي فممي 

ليشمل كامل البطن . يحدث ابختالج وينففل الضغا الشرياني ويتسر  القلة ويمدخل الممريل بحالمة  مدمة . 



المتنيمة  ءترتف  الحرابي ويتضفم الكبد وياهر اللون اليرقاني . تشاهد التغيرات ابستحالية فمي مفتلمف األعضماثم 

 ساعة . بتويد معالجة نوعية و سيل المعدي  ير مستطة . 24ألذا حدثت الوفاي بعد أكثر من 

 فر أهم المركبات السامة يتميا بلونه األحمر أو البرتقالي أو األ :  Muscariaب ـ الفطر المسكاريني  

 التي يحتويها هاا الفطر : المسكابين ، والمسكابيدين التي تتميا بمفعول ناير ودي .

تاهممر األعممراض بعممد عممدي دقممائق وحتممد ثممالث سمماعات ، فيشممكو المنمماب مممن الغثيممان واإلقيمماء ، واأللممم 

ف  ، وبيفممان معمممم ، وتعممرق الشرسمموفي وسمميالن األنممف واإللعمماب والممدما  ، واضممطراب الرليممة ، وضمميق الممن

  اير ) ولهاا السبة يطلق المولفون الفرنسيون علد هاا التسمم تعبير : التناذب العرقي ( .

 المعالجة : الترياق النوعي هو األتروبين ، وعند تناول كمية كبيري من الفطر يجرى  سيل المعدي .

 لذيفانات : ثانياً ـ التسمم الغذائي نتيجة تلوث األطعمة بالجراثيم وا
 التسمم الغذائي الجرثومي : -أوالً 

 النايم عن تناول األحياء الدقيقة الحية. .1

 النايم عن تناول ذيفان تنتجه األحياء الدقيقة في الطعام قبل تناوله. .2

النايم عن الايفانات المعوية المنتجة في األمعاء من قبل العوامل الممرضة, ويحدث ذلك بعد تناولها  .3

 فقا.

 المسببات : 

 البروسيال أليشيرشياكولي الشيفيال السالمونيال

Salmonella Shigella E.coli Brocella 

 المطثيات عنيات سيريوس الضمة النياري الحالة للدم الضمة الهيضية

Vireo cholera Vibrio para haemolyticus Bacillus cereus Clostridium 

   العقديات العنقوديات الاهنية

Staphylococcus aureus streptococcus   

 

 السالمونيال تسبة الحمد التيفية, وقد تسبة التهابات معدي وأمعاء خفيفة وقنيري األمد.  

 .الشيغيال تسبة الاحاب العنوي 

 نتناول بشكل مويا أهم التسممات النايمة عن العوامل الجرثومية :

 : التسمم الغذائي بالمكورات العنقودية

قودية الماّهبة أللد الطعام من األشفاص الاين لديهم التهابات أو تقيحات أن تنتقل يراثيم المكوبات العنيمكن 

يلدية, وكالك نتيجة تلوث الطعام وخا ة اللحوم, والمنتجات المحتوية علد الكريما, .... وكالك تحدث العدوى 

 من األبقاب المنابة بالتهاب الثدي.

 تمتص باألمعاء. هاا الجراثيم تفرز ذيفانات

وبالتالي حدوث العدوى يحتاج أللد تلوث الطعام بالجراثيم ثم مروب عدي ساعات تسمح بتكاثر هاا الجراثيم 

وألفرازها للايفان, ويحدث ذلك عند التبريد البطيء بعد الطهي, أو ألذا احتفظ بالطعام في دبية حرابي الوسا 

الجرثوم ولكنها ب تفرب الايفان المقاوم للحرابي بنوبي المحيا. يمكن إلعادي التسفين فيما بعد أن تفرب 

 واضحة, وهاا السبة المباشر للمرض.

ساعات من تناول الطعام وتبدا  4-2الايفان يفرب الفاليا المفاطية في المعدي واألمعاء, وتحدث األعراض بعد 

ساعة المعالجة عرضية  24من  بنلعاب ثم  ثيان وألقياء وألم بطن, ثم ألسهال. يحدث الشفاء سريعاً خالل أقل

 بتعويل السوائل.

 الوقاية :

 .التعبئة الجيدي للطعام 

 .مراعاي القواعد النحية العامة 

 .عدم ترك األطعمة لتبرد بباء 

 .عندما توخا األطعمة من الثالية تسفن مباشري قبل تناولها 

 :   Botulism"االنسمام الوثيقي"  lostridiumCالتسمم الغذائي بالمطثيات 

 أنماط منلية, وهي تشّكل أبواغ. /7المطثيات هي يراثيم مويبة الغرام, ب هوائية, يويد منها /

 . واألنماط األخرى تنية الحيوانات والطيوب.A  ,B ,Eأهم األنماط التي تنية اإلنسان هي 



ن البحاب وقد تحتوي فتويد أبوا ها في بمال الشاطئ وقيعا Eفي التربة, أما النما  A ,Bتويد أبواغ األنماط 

 عليها أمعاء األسماك.

 يحدث األنسمام المطثي بشكل يماعي وخا ة نتيجة تناول اللحوم والسمك وحتد العسل.

  120 تستطي  أبواغ المطثيات أن تبقد حية بعد  ليان يستمر عدي ساعات, ولكن يمكن للحرابي الرطبة بدبية
0C  دقائق. 10اط. أما الايفانات فتتلف بعد  ليها لمدي دقيقة أن تقضي علد أبواغ كل األنم 30لمدي 

تسفين الطعام بدبية  ير كافية يفرج األكسجين من الطعام, وعند التبريد البطيء تنتش األبواغ وتتكاثر 

 الجراثيم وتفرز الايفان مما يسبة حدوث المرض.

لغثيان واإلقياء قليلة الحدوث  , وأهمها: اآلبم البطنية واإلسهال, ويكون ااألعراض تاهر بعد عدي ساعات

 والحرابي نادبي الحدوث.

ساعة, ولكن هناك حابت شديدي يحدث فيها شلل عضلي بما فيها عضلة التنف  ويفاف  24المرض يشفد خالل 

 الفم, و عوبة بالبل  والنطق, ويمكن أن تنتهي بالموت.

 :  التسمم الغذائي بالضمة النظيرة الحالة للدم

يرثوم ب هوائي اختيابي سلبي الغرام يويد في مياا البحر  V.parahaemolyticusالحالة للدم الضمة النايري 

 والحيوانات في يمي  أنحاء العالم, ويعيش في ثفالة مياا الشواطئ ومنبات األنهاب خالل أشهر الشتاء البابد.

الحياي الحيوانية, وخا ة المحاب  عندما ترتف  دبية الحرابي في الربي  والنيف يترك المتعضي الثفالة ويستعمر

 والقشريات.

 تسبة األنماط المنلية الممرضة اإلسهال الاي قد يكون مدمي وتلفاً لمفاطية األمعاء.

يحدث المرض خالل الفنول الدافئة بعد تناول الطعام البحري النيء أو المبرد بنوبي  ير ييدي. فتري الحاضنة 

 ساعة. 96ساعة وقد تنل حتد  24 – 12

األعراض : ألسهال انفجابي م   ثيان وألقياء واآلم بطنية,)وحرابي و دا  أحياناً( ونادباً ما يستمر المرض 

 أيام. 3ألكثر من 

 :  Cereusالتسمم الغذائي بعصية سيريوس 

حلية(, يمكن لألبواغ المقاومة -معكرونة-تويد هاا العنية في الرز  ير المطبوخ وأطعمة أخرى )لحومات 

ن تبقد حية بعد الغلي. فنذا ترك الرز دون تبريد يمكن لألبواغ أن تنتش وتنتج ذيفاناً. الايفان مقاوم للحرابي أ

 للحرابي, وبالتالي الوقاية تكون بالتبريد الفوبي للرز المسلوق.

 للمرض شكالن سريريان:

 )شكل يسيطر فيه اإلقياء )مشابه للعنقوديات 

  للمتعضيات(شكل يسيطر فيه اإلسهال ) مشابه 

 ً  التسمم الغذائي الكيميائي : -ثانيا

ً بعد التلوث العابض للطعام قبل تحضيرا أو خالل اختاانه أو  ً  اائيا يمكن للمواد الكيميائية أن تسبة تسمما

كنضافات للغااء أو مواد حافاة له, وهاا يمكن حدوث مفتلف أشكال التسمم بالمعادن عندما يق  الطعام, وخا ة 

 لحامضة علد تماس م  بهل المعادن وخا ة الكادميوم, أو النحاس, أو القندير, أو التوتياء.السوائل ا

هنالك تالزمة تدعد بمتالزمة المطعم النيني تتااهر بحرقة في الجلد, وضغا ويهي, وضغا  دبي, و دا  

لمتالزمة أللد دقيقة من تناول بعل األطعمة النينية )وخا ة حساء بون تون( وقد عايت هاا ا 20-10بعد 

 :MSGاستعمال  لوتامات أحادي النوديوم 

مادي نيترات النوديوم وهي مادي حافاة واسعة ابستعمال في اللحوم المدخنة اتهمت كمسبة لـِ " دا  السجق 

 " كما أن استقالب هاا المادي أللد نيتروز أمينات يشك باحتمال كمونها مسرطنة. hot dog headacheالساخن 

وهو حمل أميني أساسي يستفدم كنضافة  اائية ويبا  من النيدلي   L – Tryptophanيبتوفان تر –مادي ل 

دون و فة, وقد استعمل في معالجة ابكتئاب واألبق, ولكنه يمكن أن يترافق باضطراب خطير علد شكل لبم 

عضلة القلة والتهاب  عضلية منتشري شديدي وتبدبت يلدية وكثري الكريات البيضاء الحامضة في الدم, والتهاب

 أوعية مفية, واعتالل أعناب.

 تريبتوفان. -يكون بدء المرض بعد أشهر أللد سنوات من استعمال المنتجات الحاوية علد ل

 تلوث الطعام بالمبيدات الحشرية.

 ً  :الحيوانات والنباتات السامة -ثالثا

  :التسمم بالسمك والمحار

o  يحدث بتناول السمك والطعام البحري, يتلو تناول لبسيفوا الاي التسمم بسمك سيفواتيرا : هو أشي  مرض

 (.Gambier discus toxicusتنتجه السوطيات الراقنة من نو  )

 يتهم سمك الشاطئ القاعي في المناطق المعتدلة والمدابية في تسبة المرض .



 ذيفان اليفوا مادي ذلوبة في الدسم و امدي للحرابي وتقاوم الحمل المعدي.

 د أنها تثبا تنايم الكالثيوم لقنوات النوديوم في الغشاء الفلوي.يعتق

 ساعة. 30ساعات من تناول السمك السام, ولكن فتري الحضانة قد تبكر أو تتأخر لـِ  6-1ياهر المرض بعد 

 في البداية أعراض هضمية : للم بطن,  ثيان, ألقياء, ألسهال, تترافق م  تنميل وحكة ومال في الشفتين واللسان

والحلق. فيما بعد يمكن أن ينية ابضطراب الحسي األطراف, وفي الحابت الشديدي تحدث ألحساسات شاذي 

 بدبية الحرابي, وشلل أعناب قحفية, وهبوط الضغا وباء القلة, وشلل تنفسي .

 تفمد األعراض خالل عدي أيام والمعالجة عرضية.

   scombroidالتسمم بسمك اإلسكمبري 
ر علد لحم السمك وتودي لتشكل ذيفان. يعتقد أن ذيفان السكاميري يتألف من الهستامين ومواد هنالك أسماك توث

 مرتبطة بها.

 ثيان وألقياء وألسهال, تشري  –لبم بطن  –دوخة  – دا   –تبدأ األعراض خالل دقائق : احمراب في الويه 

 وحكة معممة.

 ساعات. 4يستمر المرض وسطياً 

 المعالجة بمضادات التحس 

 الوقاية بالتبريد الجيد للسمك المناد حديثاً.

 : يحتوي علد ذيفان عنبي يشبه تأثيرا تأثير التسمم الشللي بالمحاب. التسمم بالسمك المنتفخ

: يحدث نتيجة تناول الرخويات للسوطيات الراقنة الملوثة بالسم العنبي. يحدث  التسمم الشللي بالمحار

خوية السامة, ويتميا بفدب الفم والشفتين والويه ياألطراف,  ثيان وألقياء دقيقة من تناول الر 30المرض خالل 

% من الحابت 9-8وألسهال, والحابت الشديدي ضعف عضلي وشلل وضيق تنف . يمكن أن تحدث الوفيات في 

 ساعة األولد. 12خالل الـ 

 

 


