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ملف خاص باألطروحات الطبية باللغة العربية لسنة 2017

التسممات الغذائية 
الجماعية

)درس لطلبة السنة 
الخامسة طب في كلية 
الطب والصيدلة بالرباط(

Les toxi-infections 
alimentaires collectives

مقدمة:
يعرف التسمم الغذايئ بظهور حالتني متشابهتني من األعراض املرضية الهضمية التي ميكن إرجاع سببيتها إىل نفس 

َبِبيَّات  السَّ االعتبار  بعني  األخذ  )botulisme((، مع  ّي  الُسُجقِّ ٌم  الَتَسمُّ واحدة فقط يف حالة  )حالة  الغذايئ،  املصدر 

البكتريية والفريوسية و الطفيلية. تعترب هذه التسمامت أمراضا ذات الترصيح اإلجباري، وتكون يف   )étiologies(

.)épisodes gastro-intestinale( الغالب نَوبَات َمِعِديٌّة ِمَعِويّة

معطيات وبائية:

 )30%( ثلث  حوايل  الخامسة  سن  دون  األطفال  ميثِّل 

جميع الوفيات الناجمة عن األمراض املنقولة باألغذية، 

عى الرغم من أنهم يشكلون %9 فقط من سكان العامل. 

"تقديرات  إليها  لَت  توصَّ التي  النتائج  إحدى  هذه هي 

لألمراض  العاملي  العبء  عن  العاملية  الصحة  منظمة 

املنقولة باألغذية"، والتي تَُعد التقرير األكر شموالً حتى 

اآلن حول تأثري الطعام امللوث عى الصحة. يَْذكُر التقرير، 

الناجمة  باألغذية  املنقولة  األمراض  عبء  ر  يقدِّ الذي 

والفريوسات  البكترييا  - مثل  املرض  عن 31 من عوامل 

والطفيليات والسموم واملواد الكيميائية- أن ما يقرب من 

600 مليون شخص، أي نحو شخص من كل 10 أشخاص 

يف العامل، يصابون باملرض كل عام بسبب تناولهم أغذية 

ملوثة، ميوت منهم 420 ألف شخص من بينهم 125 ألف 
طفل دون الخامسة من عمره.]2[

عدنان العلوي اإلسامعيي 

دكتوراة يف الطب 

كلية الطب والصيدلة 

جامعة محمد الخامس الرباط

تحت ارشاف األستاذ جامل الدين 

البورقادي، أستاذ األمراض الصدرية 

املستشفى الجامعي ابن سينا 

الرباط

رئيس لجنة األطروحة : 

األستاذ محمد العدناوي، عميد 

كلية الطب والصيدلة بالرباط
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التسممات الغذائية الجماعية

سجلت مديرية األوبئة ومحاربة األمراض يف املغرب 

تزايدا سنويا يف معدل حدوث هذه التسمامت منذ 

بني  ما  يكون يف  األوج  أن  لوحظ  سنة 1992، كام 

اململكة  وأقاليم  عامالت  جل  يف  و  وشتنرب،  مايو 
خاصة يف املجال الحرضي ب67%.]3[

تصل نسبة التسمامت من أصل بكتريي إىل 70%  

يف 35%  املسببة  البكترييا  نوع  تحديد  يتم  حيث 

أما  تحديد.  بدون   65% تظل  بينام  الحاالت،  من 

تكون  أنها  فناحظ  الكياميئ  التسمم  يخص  ما  يف 

بينام  بنسبة 15%،  الهوام  مبيد  نتيجة  الغالب  يف 

 .14.5% إىل  طفيليات  نتيجة  التسمم  نسبة  تصل 

وتظل التسمامت بدون سبب محدد بنسبة 0.5%. 

املسبب  بالجراثيم  امللوث  الغذاء  نوع  يختلف 

للتسمم، فيتصدر الحليب ومشتقاته الائحة بنسبة 

%28، ثم الخرض والفواكه بنسبة %12، ثم السمك 

ومنتجات اللحوم بنسبة 11%.

الفيزيولوجيا المرضية
:)la physiopathologie(

:)agents pathogènes( 1. املِْمراضات املسببة

األعراض  � تظهر   :)intoxication( التسمم 

باكثريي  ذيفان   )absoprtion( امتصاص  نتيجة 

يف  تختفي  قد  بحيث   ،)toxine bactériènne(

الباكترييات املنتجة لهذا الذيفان]4[،  بعض األحيان 

وهي البكرتيات ذات َحضانَة )incubation( قصرية 

 )Clostridium botulinum( الَوِشيِْقيَّة كاملِطَثِّيَُّة 

الُعْنقوِديَُّة  من   )souches( الذريات  وبعض 

والَعَصِويَُّة   ،)staphylococcus aureus( ة  َهِبيَّ الذَّ

.)bacilluscereus ( ة ْمِعيَّ الشَّ

� Infection entéro-( املعوي  الغزو  عدوى 

invasive(: يخص البكترييات ذات حضانة طويلة، 

يِغياَّت  والشِّ  )salmonelles( لْمونياَت  كالسَّ

ة الغازية املعوية  )shigelles( واإلرِْشيِكيَُّة القولونِيَّ

)Escherichia coli entéro-invasive(، والَعطيَفُة 

هذه  تؤدي   .)Campylobacterjejuni( ة  امِئِيَّ الصَّ

الحاد  والقولون  األمعاء  التهاب  إىل  البكترييات 

 )ingestion( ابتاع  بعد   )entérocoliteaigue(

.)inoculum bactérien( اللقيحةالباكثريية

� Infection entéro-( املعوي  االنسامم  عدوى 

toxique(: يخص البكرتيات ذات حضانة متوسطة، 

 )Clostridium perfringens( الحاِطَمة  كاملِطَثِّيَُّة 

املعوي  الذيفان  مولدة  ة  القولونِيَّ واإلرِْشيِكيَُّة 

ُة  مَّ )Escherichia coli entérotoxinogène(، والضَّ

 )vibrioparahaemolyticus( م  للدَّ الحالَِّة  نظريُة 

 )Aeromonashydrophili( املسرتطبة  والغاِزيَّة 

 Yersinia( والَقْولون  للِمَعى  املُملِْهبَُة  والرَيَْسِنيَُّة 

عى  الباكريات  هذه  تعتمد   .)entérocolitica

 in( األحياء  يف   )toxinogenèse( الذيفان  توليد 

املعوية  الظهارة   )colonisation( واستعامر   )vivo

.)épithélium intestinal(

� Infection extra-( عدوى خارج الجهاز الهضمي

digestive( : يخص الهيستامني، وبكرتيات كاملِطَثِّيَُّة 

ة )Clostridium botulinum( واللِّيسرَتِيَُّة  الَوِشيِْقيَّ

املُْستَوِحَدة )Listeria monocytogenes( والِعْقِديَُّة 

.)staphylococcuspyogenes( املقيحة

:)réceptivité( 2. االْسِتْعداد

اإلصابة  كانت  كلام  هائلة  العدوى  كانت  كلام 

بليغة، وهو ما يحدد العاقة بني الجرعة واألثر. 

تختلف الحدة كذلك بني األشخاص حسب السياق 

 barrière( املعدي  الحائل  وفعالية  الطعامي 

.)gastrique

الجراثيم و األعراض السريرية:

:)signesdigestives( 1. أعراض هضمية

للتسمامت  املسببة  الجراثيم  أكر   :2 الجدول 

الغذائية الجامعية وأعراضها الرسيرية.

: )signesextra-digestives( 2. أعراض غري هضمية

�  :)Clostridium botulinum( املِطَثِّيَُّةالَوِشيِْقيَّة

أعراض عصبية )signes neurologiques( بسبب 

.)toxine botulinique( ة يَّ ُجقِّ إنتاج ذيفان السُّ

الجدول 1 : تطور حاالت التسمامت الغذايئ الجامعية باملغرب من 2008 إىل 2012 )حسب مديرية األوبئة 
ومحاربة االمراض(

معدل اإلماتة
)taux de 
létalité(

معدل االستشفاء
)taux 

d’hospitalisation(

الوفيات
)décès(

االستشفاء
)hospitalisation(

 عدد
الحاالت
)cas(

 عدد
 النوبات
)épisodes(

السنة

0.58 47.6 5 412 866 131 2008
1.04 53.9 7 363 674 93 2009
0.36 34.1 6 565 1657 138 2010
0.65 37.7 7 403 1070 80 2011
0.22 31.1 2 284 914 89 2012
0.52 39.1 27 2027 5181 531 املجموع

رسم توضيحي 1 : أهم آليات الفيزيولوجيا املرضية للتسمامت الغذائية الجامعية من أصل باكثريي
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الجدول 2: أكرث الجراثيم املسببة للتسمامت الغذائية الجامعية وأعراضها الرسيرية

منبع العدوىالبكترييا
الحضانة

)Incubation(
َقْيءالغثياناإلسهال

أمل

بطني
ى أعراض أخرىُحمَّ

لْمونيلة السَّ

(salmonelle(

بيض - دجاج 

– اللحوم

السمك وفواكه 

البحر

12 إىل 72 ساعة
+

++++

املِطَثِّيَُّة

الحاِطَمة

 (Clostridium

perfringens)

اللحم املهيئ يف 

الطبق
++8 إىل 18 ساعة

العنقدية

(staphylocoque)

اللحوم-الحليب 

و املثلجات

ساعة إىل 6 

ساعات
++++

يِغيلة الشِّ

(Shigella)
24 إىل 72 ساعةبني البرش

+

دموي يف بض 

األحيان

++

الَعطيَفة

)Campylobacter)

الدجاج 

والحليب الغري 

مبسرت

48 إىل 96 ساعة
+

دموي
+

+
++

ُصداع

Céphalée

ْمِعيَّة الَعَصِويَُّة الشَّ

(Bacillus cereus)

القشدة الحليب 

واملرق
+++2 إىل 16 ساعة

الرَيَْسِنيَّة

(Yersinia)
++++3 إىل 7 أياماملاء والحليب

املِطَثِّيَُّةالَوِشْيِقيَّة

 (Clostridium

botulinum)

اللحوم النيئة 

واملصربات

5 ساعات إىل 5 

أيام
++++

ْؤيَة ازِْدواُج الرُّ

)Diplopie(

جفاف املخاطيات

 )sécheresse des

muqueuse(

شلل حريك

)paralysie motrice(
اإلرِْشيِكيَُّةالقولونِيَّة 

يفاِن املُولدةللذِّ

املَِعِوّي

 (Escherichia coli

entérotoxinogène)

املاء واللحوم 

والحليب الغري 

مبسرت 

وبني البرش

+++12 إىل 36 ساعة
ُصداع

Céphalée

�  Listeria( اللِّيسرَتِيَُّة املُْسَتوِحَدة

:)monocytogenes

األطعمة املسببة: اللحوم املطبوخة والنقانق وبراعم 

والحليب  الطري  )الجنب  األلبان  ومنتجات  املربدة 

حالة  يف  بها  يصاب  غالبا  وامللفوف...  الخام( 

 )système immunitaire( املناعي الجهاز  ارتباك 

كالحوامل وحديثي الوالدة واملسنني.

 )sépticémie( َدَمِويا إِنْتانا  الباكترييا  تسبب هذه 

 infection( املركزي  العصبي  الجهاز  وعدوى 

إجهاضا  و   )système nerveux central

)avortement( لدى الحوامل.

3. ممرضات أخرى يف التسمامت الغذائية :

	 )Rotavirus( ة  الَعَجلِيَّ الَفريوَسُة  فريوسات: 

.)Adenovirus( ة انِيَّ والَفريُوَسُة الُغدَّ

	   )Toxoplasmose( سات  املَُقوَّ داُء  الطفيليات: 

.)Trichinellose( ْعرينات وداُء الشَّ

الهيستامني: انطاقا من الهيستدين الذي تحتويه  	

بعض األغذية:

يتميز بحضانة قصرية جدا	 

األغذية: السمك خاصة التون	 

الوعايئ 	  القطر  مغرية  األعراض:اضطرابات 

 céphalée -( )troubles vasomoteurs(، صداع 

.)erythème( ُحامَمى ،)lipothymie

ملف خاص باألطروحات الطبية باللغة العربية لسنة 2017
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معايير التشخيص:

1. معايري رسيرية )critères cliniques(: وجود 

واألَْمعاء  املَِعَدِة  الِْتهاُب   : التالية  األعراض  إحدى 

 signes( عصبية   أعراض  أو   )gastro-entérite(

neurologiques( أو أعراض مغرية القطر الوعايئ 

التهاب  أو  ة  َذبَْحٌة حادَّ  ،)signes vasomoteurs(

 Angines( الحلق الناجمة عن العقديات الّغذائية

.)aiguës streptococciques alimentaire

 :)critères épidémiologiques( 2. معايري وبائية

يفرتض  شخصني  بني  الرسيرية  األعراض  تشابه 

أكلهام من نفس الغذاء يف نفس الزمان واملكان.

 :)critères biologiques( بيولوجية  معايري   .3

الكشف عى املمراض املسبب للتسمم. 

 l’évolutions et( التطــور و التدبيــر
:)la prise en charge

وبشكل  برسعة  الغالب  يف  التسمامت  تتطور 

وناقيص  السن  وكبار  الرضع  لدى  ماعدا  حميد، 

أكرعرضة  لكونهم   )immunodéprimés( املَناَعة 

للتجفف.

 la( وائِل أو اإلمهاء يعتمد العاج عى تَْعويض السَّ

الحاالت  يف  إال  الفم  طريق  عن   )réhydratation

الحرجة كالقيء الكثري، وال يكمن وصف املضادات 

الحيوية )les antibiotiques( إال عند غزو املعي 

أو استمرار اإلسهال ألكر من 3 أيام.

الوقاية :

ة  حَّ تتجى املسؤولية الكاملة الِْخِتَصايِصُّ ِحْفِظ الصِّ

من  للوقاية  الدامئة  املقاييس  يف   )l’hygiéniste(

اتباع  للعامة  يجب  كام  الغذائية،  التسمامت 

باملاء  اليدين  غسل  وهي:  أال  الخمس  القواعد 

والصابون عدة مرات يف اليوم، والفصل بني األطعمة 

املطبوخة والغري املطبوخة، وطبخ وتسخني الطعام 

يف  األطعمة  عى  واملحافظة  تناوله،  قبل  جيدا 

الصالحة  املياه  واستعامل  مأمونة،  حرارة  درجة 

للرشب لغسل وتحضري األطعمة]5[. أما عند وقوع 

الَوبائِيَّات  والِْخِتَصايِصُّ  للطبيب  فإن  التسمم 

)l’épidémiologiste( الدور االسايس يف التشخيص 

الوقاية  التسمم، و يف غياب  والكشف عن مصدر 

ال بد من محاربة املستودع )réservoir( والرِسايَة 

)transmission( نظرا لتأثريهام.

الطبيب يف حالة حدوث تسمم  يتضاعف مجهود 

غذايئ جامعي للسيطرة عى الوضعية وتحديد أصل 

العدوى لتجنب نُكاس )العودة(، و هو ما يقتيض 

 ،)multidisciplinaire( املََجاالِت  د  ُمتََعدِّ تدخا 

من أطباء وأخصائيني وبائيني ومختربات.

1. مرحلة الحذر:

تتمثل هذه املرحلة يف االستقبال والفحص الرسيري 

تحتاج  التي  الحاالت  وتحديد  والعاج  والفرز 

لاستشفاء، ثم حفظ الطبق املشتبه فيه يف درجة 

واألطباق  املرىض  من  عيينات  وأخذ   ،°4 حرارة 

وإرسالها إىل املخترب.

2. مرحلة التحقيق الوبايئ:

الوصف:	 

)épisode épidémique( أ- تأكيد النوبة الوبائية

ب- تعريف الحاالت 

ت- جمعها يف سجات 

ث- وصفها الزماين واملكاين: 

عدد  � هو   :)taux d’attaque( الهجمة  معدل 

املرىض عى مجموع عدد املحتمل أكلهم من نفس 

املجموعة  كون  حالة  يف  إال  يتم  ال  وهو  الطبق 

مغلقة )مطاعم األحياء الجامعية منوذجا(.

املنحنى الوبايئ )courbe épidémique(: املبيان 1. �

املدة  :حساب  املتوسطة  الحضانة  مدة  استنتاج   -

بني ظهور أول وآخر حاالت التسمم.

- معرفة توقيت الطبق املشتبه فيه.

حمى  � وجود  يشري  املرضية:  األعراض  وصف 

باألساس إىل غزو معوي، بينام تشري هيمنة اإلسهال 

والقيء إىل تسمم أو انسامم معوي.

فيه  املشتبه  الطبق  حول  فرضية  صياغة  ج. 

واملمراض املسؤول عن التسمم.

التحليل:	 

التأكد  يتم  للتسمم:  ناقل  فيه  املشتبه  الطبق   -

السابقة،  املراحل  يف  املوضوعة  الفرضيات  من 

 enquête cas( والشهود  الحاالت  تحقيق  عرب 

 ،)odds ratio( لحساب نسبة األرجحية )témoins

وتحقيق األتراب )enquête de cohorte( لحساب 

كل  كان  فإذا   ،)risque relatif( النسبي  الخطر 

 ،1 يفوقان  النسبي  والخطر  األرجحية  نسبة  من 

قُويتّ  اْخِتطاٍر  عاِمل  يعترب  فيه  املشتبه  الطبق  فإن 

.)facteur de risque alimentaire(

 analyse( امليكروبيولوجي  االتحليل   -

microniologique( : البحث عن الدليل البيولوجي 

عند املرىض ويف الطبق املشبوه فيه باعتامد املَْزَرَعٌة 

للبحث   :)culture bactériologique( البكتريية 

الحاِطَمة...  املِطَثِّيَُّة  ات  والَقولونيَّ السلمونية  عن 

باإلضافة إىل بعض االختبارات كالبحث عن الشغيلة 

بعض  ذيفان  عن  والبحث  والَعطيَفة،  والريسينة 

كاملِطَثِّيَُّة  الغذائية  األطباق  من  انطاقا  البكرتيات 

ة،  ْمِعيَّ الحاِطَمة والعنقودية الذهبية والَعَصِويَُّة الشَّ

دون نسيان البحث عن الهيستامني والفريوسات.

أصل العدوى:	 

- البحث عن أصل العدوى: البحث عن أحد حاميل 

الجراثيم من بني العاملني يف املطبخ، وعن إصابته 

 lésions cutanées( عنقودية  جلدية  بآفات 

جهازه  خلو  من  والتأكد   ،)staphylococciques

)Courbe épidémiologique( املبيان 1: املنحنى الوبايئ

التسممات الغذائية الجماعية
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 التسممات الغذائية الجماعية
تاريخ جمع المعلومات:   __/__/__                                                                        رقم: __/__/__

 اإلسم الشخصي: /________________/               اإلسم العائلي: /_________________________/         
 أنثى     ذكر        تاريخ اإلزدياد: /_____/_____/____/                                  الجنس: 

 مريض :  نعم             ال-1
 ساعة البداية :                   _____/____/____تاريخ بداية األعراض:  /-2
 _____/____/____/تاريخ نھاية األعراض: -3
 األعراض:-4

 c°الشعور بحمى:          نعم               ال                   غير نوعي                درجة الحرارة:        
  ألم بطني:                نعم              ال                   غير نوعي     

  نعم               ال                   غير نوعي                     قيء:
  نعم                ال                   غير نوعي                   غثيان:

  إسھال:                   نعم               ال                    غير نوعي
  /____________في حالة نعم:    عدد البراز في اليوم: /

 البراز:دموي  آِحيُّ مخاطي الشَّْكل         سائل         غير نوعينوع 
  أعراض أخرى: 

  استشفاء:        نعم         ال   
 تحديد في حالة نعم: 

   ____/____/______:التاريخ: /
  غذاء فوضوي:       نعم               ال
 عشاء فوضوي:      نعم               ال

  تحديد المكان في حالة ال: 
 تحديد المكان في حالة ال: 

 العشاء الغذاء
 نعم      ال       ؟      نعم      ال       ؟    
 نعم      ال       ؟      نعم      ال       ؟    
 نعم      ال       ؟      نعم      ال       ؟    
 نعم      ال       ؟      نعم      ال       ؟    

  
  ____/____/______:التاريخ: /

  غذاء فوضوي:       نعم               ال
 عشاء فوضوي:      نعم               ال

  تحديد المكان في حالة ال: 
 تحديد المكان في حالة ال: 

 العشاء الغذاء
 نعم      ال       ؟      نعم      ال       ؟    
 نعم      ال       ؟      نعم      ال       ؟    
 نعم      ال       ؟      نعم      ال       ؟    
 نعم      ال       ؟      نعم      ال       ؟    

  
  ____/____/______:التاريخ: /

  غذاء فوضوي:       نعم               ال
 عشاء فوضوي:      نعم               ال

  تحديد المكان في حالة ال: 
 تحديد المكان في حالة ال: 

 العشاء الغذاء
 نعم      ال       ؟      نعم      ال       ؟    
 نعم      ال       ؟      نعم      ال       ؟    
 نعم      ال       ؟      نعم      ال       ؟    
 نعم      ال       ؟      نعم      ال       ؟    

 نعم        ال                        نوعيتھا في حالة نعم:      عينة براز                عينات أخرى      أخد عينات :
 النتائج: 

 لسجالت التسممات الغذائية الجماعية موذجن:3 الجدول

 

  

الجدول 3: منوذج لسجالت التسمامت الغذائية الجامعية.

ملف خاص باألطروحات الطبية باللغة العربية لسنة 2017
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الهضمي من حمل للجراثيم عن طريق إجراء زرع 

برازي)coproculture(، ثم تحليل املاء والتأكد من 

سامة محات التغذية.

رضوري  أمر  وهو  املشجعة:  العوامل  تحديد 

األطباق  تحضري  من  انطاقا  األخطاء  لتصحيح 

ومسارها ورشوط الحفظ والتربيد.

يصدر 	  السابقة،  املراحل  كل  بعد   : التوليف 

حول  شاما  تقريرا  الوبايئ  األخصايئ  أو  الطبيب 

املمراض والطبق الناقل للعدوى وحيثيات تلوثه،ثم 

يرشع يف تنزيل آليات الوقاية من االنتشار.

خالصة :

نؤكد عى نقاط أساسية وهي:

يجب الترصف بالشكل السليم يف حالة التسمم  -

الغذايئ الجامعي. 

ينم التسمم الغذايئ عن أخطاء وجب تصحيحها  -

عى وجه الرسعة. 

باملراقبة  - الصحية  املخاطر  عى  السيطرة  يجب 

املستمرة. 

يجب تكوين العاملني يف مصالح التغذية.  -

المراجع
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:)enquête cas témoins( جدول 4: تحقيق الحاالت والشهود

املجموعغري املرىضاملرىض
ABa+bاملعرضون

BDc+dالغري املعرضون
a+cb+dNاملجموع

--a/c :)cas( عند الحاالت )cote d’exposition( نسبة التعرض
--b/d :)témoins( عند الشهود)cote d’exposition( نسبة التعرض
--ad/bc = نسبة التعرض عن الحاالت مقسومة عى نسبة التعرض عند الشهود  :)odds ratio( نسبة األرجحية

:)enquête de cohorte( جدول 5: تحقيق األتراب ا

املجموعغري املرىضاملرىض
ABa+bاملعرضون

BDc+dالغري املعرضون
a+cb+dNاملجموع

--a/a+b: عند املعرضني )taux d’attaque( معدل الهجمة
--c/c+d: عند الغري املعرضني)taux d’attaque(معدل الهجمة
الخطر النسبي )risque relatif(: معدل اإلصابة عند املعرضني مقسوم عى نسبة اإلصابة عند الغري املعرضني   --

= )a/a+b( / )c/c+d(
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