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قد يتعر�ض الغذاء يف جميع مراحل تداوله للتلوث ب�صتى �صوره )البيولوجية، 
والكيميائية، الطبيعية( والتي ت�ص���تمل مراحل الإنتاج والتجميع والتخزين والنقل 
والعر����ض والتجهيز والتقدمي وهذا التلوث تكون عواقبه وخيمة على امل�ص���تهلك 
من الناحية ال�ص���حية، عالوة على تاأثريه على جودة الغذاء. ولهذا عمل الإن�صان 
جاه���داً عل���ى مر الع�ص���ور على احلد من ح���دوث مثل هذه الظاه���رة من خالل 
التجرب���ة، حيث اهت���دى اإىل جمموعة تدابري وقائية، وتط���ورت فيما بعد اإىل علم 
يعرف بال�ص���ئون ال�ص���حية الغذائي���ة )Food sanitation( يعن���ى فيما يعنى به 
بال�ص���راطات ال�صحية الغذائية، التي ميكن تعريفها وفقاً لذلك باأنها "تلك التدابري 
الكفيلة باحلد من تلوث الأغذية اأو البيئة املحيطة التى يتم فيها تداول الغذاء والذي 
ميكن اأن يوؤدي ب�صورة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة اإىل الإ�صرار ب�صحة الإن�صان" وتعرف 
منظمة الأغذية والزراعة "FAO" باأنه ذلك العلم الذي يهتم بجميع الإجراءات 

ال�صرورية؛ ل�صمان جودة و�صالمة الأغذية يف جميع مراحل تداولها.
وحديثاً بداأ تطبيق ما تعرف باأنظمة �صالمة الغذاء، مثل نظام حتليل املخاطر ونقاط 
التحكم احلرجة "نظام ها�ص���ب"، اأو نظام اإدارة �ص���المة الغ���ذاء "الأيزو 2005 : 
22000"؛ حيث يتم حتليل م�ص���ادر اخلطر �ص���واء يف الغذاء نف�ص���ه اأو يف املراحل 
املختلف���ة لتداوله، ومن ث���م حتديد النق���اط احلرجة خالل مراحل ت���داول الغذاء 
املختلفة، ومن ثم مراقبة هذه النقاط ومتابعتها من خالل برنامج يتم تبنيه ل�ص���مان 
التحكم بتلك النقاط، ومن ثم �صمان جودة و�صالمة الغذاء. ولتحقيق ذلك يلزم 
الإمل���ام بجميع املعلومات عن امللوثات خا�ص���ًة الكائنات احلي���ة الدقيقة )امللوثات 
البيولوجية( ودورها يف جمال ال�ص���ئون ال�ص���حية للمن�ص���اآت الغذائية من حيث 

اأنواعها وطرق انتقالها للغذاء ونوع ال�صرر الذي ت�صببه وطرق الوقاية منها.
ل���ذا مت اإعداد هذا الدليل ليمد يد العون جلميع العاملني يف جمال الأغذية يف 

التعرف على امليكروبات املمر�صة.

والله ويل التوفيق

وكالة الوزارة للشئون البلدية

5مقدمة

»Micro organisms in food" الباب األول الكائنات الحية في األغذية

6        الفصل األول: الكائنات الحية الدقيقة 

13        الفصل الثاني: مصادر تلوث األغذية 

17        الفصل الثالث: إصابة اإلنسان باألمراض المعدية 

»Bacteria" الباب الثاني: البكتيريا

21        الفصل األول: تركيب الخلية ومتطلبات نموها 

30        الفصل الثاني: البكتيريا الممرضة 

 »Aeromonas species« )30جنس اإليروموناس )جنس الغازية

 )Clostridium botulinum "33المطثية الوشيقية )"الكلوسترديم بتيولينيم

المطثية الحاطمة "Clostridium perfringens« الكلوستريديم برفرنجنس 
 )CL.welchii 42)المطثية الولشية

 Yersinia enterocolitica( "47اليرسينا الملهبة للمعي والقولون )"يرسينا أنتيروكوليتكا

 )Vibiro parahaemolyticus( "50الضمات نظيرة الحالة للدم "فبريو ماراهيمو ليتيكس

 »Listeria monocytogenes" )54الليستريا المستوحدة )الليستريا مونوسيتوجينس

 ).Salmonella spp( 59السالمونيال

 )Staphylococcus aureus( "65المكورات العنقودية الذهبية " استافيلوكوكس أوريس

 »Streptococci" )70العقديات )استربتوكوكي

 ».Shigella spp" 75الشيجيال

 )Escherichia coli( 82اإليشيريشيا كوالي "اإلشريشية القولونية

 ».Brucella spp" 95البروسيال

 »Campylobacter spp" 106جنس العطيفة أو الكامبيلو باكتر

 »Bacillus species" 113العصويات

120الضمة الكوليرية "Vibrio cholerae« أفبريو كوليرا 

الباب الثالث الطفيليات

 )Entamoeba( 126المتحوالت أو األميبات

 ).Giradia spp( 131جنس الجياردية

 ».Cryptosporidium spp" 137خفية األبواغ

 )Toxoplasma gondii( 142المقوسة الغوندية

 )Cysticerci( 147الكيسات المذنبة

 »Cyclospora cayetanensis" 152حلقية البوانغ

 )Anisakis simplex( 156المتشاخسة البسيطة

»Ascaris Lumbricoides" 161الصفر الخراطيني

 »Trichinella spiralis"  166الشعرنية الحلزونية

»Trichuris trichuris" 171المسلكة الشعرية الذيل

الباب الرابع:  الفيروسات

174االلتهاب الكبدي ) أ( 

177عائلة فيروسات نورووك 

180فيرسات االلتهاب المعدي المعوي األخرى

)Prions( 184الباب الخامس: البريونات

192المراجع
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ثانيًا: الفريو�سات »Viruses« وتتميز مبا يلي:
اأ�ص���غر الكائنات احلية الدقيقة – معظمها ل ميكن روؤيته باملجهر ال�ص���وئي، ولروؤيتها . 1

ي�صتخدم املجهر الإلكروين.
جميعها تعي�ض متطفلة يف اأن�صجة الإن�صان واحليوان والنبات واحل�صرات.. 2
ل ميكن ا�صتنباتها اإل يف خاليا حية.. 3

ثالثًا: الريكيت�سيا »rickettsiae« وتتميز باأنها:
كائنات حية دقيقة اأ�صغر من البكترييا واأكرب من الفريو�صات ت�صبه البكترييا يف كونها . 1

تتكاثر بالنق�صام الثنائي وميكن روؤيتها باملجهر ال�صوئي وتتاأثر بامل�صادات احليوية.
ت�صبه الفريو�صات يف اأنها تعي�ض متطفلة وحتتاج ل�صتنباتها اإىل خاليا حية.. 2
يلزم لنتقالها لالإن�صان عائل و�صيط.. 3

 Coxiella( اأهمه���ا بالن�ص���بة لالأغذية هو ن���وع
burnetii( ال���ذي وج���د اأن )50%( م���ن قطعان 
الأبقار م�صابة به وينتقل اإىل احلليب ويقاوم الب�صرة 
وي�ص���بب مر�ض حمى كيو )Q.fever( لالإن�ص���ان. 
واأعرا�ض هذه احلمى ت�صبه اأعرا�ض الأنفلونزا وكان 
يعتقد اأن بكترييا ال�ص���ل هي اأكرث بكترييا مر�صية غري 
مكونة جلراثيم )اأبواغ( تقاوم الب�صرة، وتبعاً لذلك 
اقرح »با�ص���تري« الزمن ودرجة احلرارة لكي يق�صي 

على هذا امليكروب يف احلليب.
ولقد �صميت احلمى التي ت�صببها هذه الريكيت�صيا 
بهذا ال�صم ن�ص���بًة اإىل املكان الذي اكت�صفت فيه يف 
اأ�ص���راليا من قبل الباح���ث )Burnet( وهي منطقة 

.)Queensland(

الباب األول
الكائنات الحية في 

األغذية
»Microorganisms in food«

الفصل األول
الكائنات الحية 

الدقيقة

يعت���رب علم الأحياء الدقيقة يف الأغذية م���ن العلوم احلديثة، وقد تطور هذا العلم تطوراً 
�صريعاً يف ال�صنني الأخرية واأ�صبح له اأهمية كربى يف حياة الإن�صان.

وتكم���ن اأهمية الكائنات احلية الدقيقة يف الغذاء من جهت���ني ، فهي من ناحية تعترب ذات 
فائدة كبرية يف ت�ص���نيع منتجات غذائية خمتلفة ، ومن جهة اأخرى تعترب م�ص���ئولة عن ف�صاد 
وتلف كميات كبرية من املواد الغذائية مما ي�ص���بب خ�ص���ارة اقت�ص���ادية كبرية، وبع�صها ينمو 

ويتكاثر يف الغذاء وي�صبب اأمرا�صاً منها اخلطري على �صحة امل�صتهلكني.
اأنواع الكائنات احلية الدقيقة:

ميكن تق�صيم الكائنات احلية الدقيقة اإىل املجموعات الرئي�صية التالية:
اأواًل: البكترييا »bacteria« وتتميز مبا يلي:

�صلب.. 1 خلوي  جدار  كائنات وحيدة اخللية ميكن روؤيتها باملجهر ال�صوئي – لها 
تتكاثر بالنق�صام الثنائي الب�صيط.. 2
بع�ص���ها يعي�ض حراً يف الربة واملياه، والبع�ض يعي�ض متطفاًل داخل اأو خارج ج�صم . 3

الإن�صان اأو احليوان اأو النبات.
ميكن ا�صتنباتها يف و�صائط )م�صتنبتات( ب�صيطة.. 4
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• 	:)Basidomycete( الفطريات البازيدية
• تتمي���ز باأن هيفاتها مق�ص���مة، وترتبط جراثيمها اجلن�ص���ية امل�ص���ماه باجلراثيم 	

.»Basidium« البازيدية بوا�صطة عنق بركيب حلمي ي�صمى بازيديوم
ب. اخلمائر

عبارة عن كائنات حية دقيقة وحيدة اخللية بي�صاوية اأو كروية ال�صكل حتوي نواة ل تكون 
هيفات مثل الفطريات ول ترى بالعني املجردة.

معظم اخلمائر تتكاثر ل جن�ص���ياً بوا�ص���طة التربعم املحوري اأو من اأي نقطة على ال�ص���طح 
»Multilateral« وفيها يربز الربوتوبالزم من جدار اخللية، وينمو حتى ينح�صر على اخللية 

الأم مكوناً خلية نا�صئة.
ميكن ا�ص���تنباتها على م�صتنبتات فمن ال�صعوبة التفريق بني م�صتعمرات اخلمائر والبكترييا 
عل���ى بيئ���ة الأجار ، وللتاأكد لبد من اللجوء للفح�ض امليكرو�ص���كوبي حيث تق�ص���م اإىل ما 

يلي:
اخلمائ���ر احلقيقي���ة )True yeasts(: وه���ي الت���ي تتكاثر بوا�ص���طة اجلراثيم . 1

اجلن�ص���ية »Ascospores« وبذلك تعترب تابعة ل�ص���نف الفطريات الأ�ص���كية 
»Ascomycetes« وت�ص���م ه���ذه املجموع���ة معظم اخلمائر الت���ي لها اأهمية 

�صناعية حيث ت�صمل الأجنا�ض املهمة التالية:
2 .»Endomyces« جن�ض
3 .»Saccharomyces« جن�ض
4 .»Zygosaccharomyces« جن�ض
5 .»Hanseniaspora« جن�ض

• اخلمائر الغ�صائية وت�صمل هذه املجموعة من اخلمائر الأجنا�ض التالية:	
� »Pichia« بيكيا

 »Yeasts« واخلمائر »molds« وحتتوي على الفطريات »Fungi« :رابعًا
اأ. الفطريات:

ت���رى بالعني املجردة حيث تعرف مبظهرها الزغب���ي اأو الوبري اأو القطني التي . 1
تتل���ون يف بع�ض الأحوال، حيث يتغري لونها اإىل اللون الداكن، واللون ينتج 

لتكثف الفطريات امللوثة وظهورها على ال�صطح الذي ينمو عليه الفطر.
الفطريات خالية من الكلوروفيل، وهي من النباتات الثالوثية، اأي ل تتميز اإىل . 2

جذور و�صيقان واأوراق، ونظراً خللوها من الكلوروفيل فهي غري ذاتية التغذية 
فتعي�ض رمية اأو طفيلية وبع�ص���ها يعي�ض معي�صة تعاونية. الفطر يتكون من كتلة 
من اخليوط املتفرعة والتي ت�ص���مى بالهيفات، هذه الكتلة يف جمموعها ت�صمى 

باملي�صليوم.
ميكن ا�ص���تنباتها على م�صتنبتات، ويت�صمن الو�ص���ف العام للفطريات ال�صكل . 3

والركيب الظاهري، وكذلك ميكرو�صكوبياً حتى ميكن متييز الفطر وتق�صيمه، 
حيث تق�صم الفطريات اإىل اأربعة اأ�صناف هي:

• 	:)Imperfect fungi« )Deuteromycetes« الفطريات الناق�صة
وتتميز باأن هيفاتها غري مق�صمة وتتكاثر ل جن�صياً فقط.

• 	:)Phycomycetes( الفطريات الطحلبية
وتتميز باأن هيفاتها غري مق�صمة وتق�صم اإىل جمموعتني :

• 	.)Oomycetes( فطريات بي�صية
• 	.)Zygomycetes( فطريات زيجية
• 	:)Ascomycetes( الفطريات الأ�صكية

تتميز باأن هيفاتها مق�صمة، واجلراثيم اجلن�صية توجد داخل كي�ض اأ�صكي به 8 
جراثيم اأ�صكية.
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� »Hansenula« هان�صينول
� »Debaromyces« ديبارومي�صي�ض

 اخلمائ���ر الكاذب���ة )False yeasts( : ه���ي الت���ي ل تُك���ون جراثيم جن�ص���ية . 6
 »Deuteromycetse« وبذلك تتبع �صنف الفطريات الناق�صة »Ascospores«

واأهم الأجنا�ض التابعة اإىل هذه املجموعة هي:
� »Mycoderma« جن�ض
� »Candida« جن�ض
�  »Cryptococcus« جن�ض
� »Torulopsis« جن�ض

:»Parasites« خام�سًا: الطفيليات
 .»Host فيعرف الطفيلي باأنه الكائن احليواين الذي يتطفل على الإن�صان اأو الثوي »العائل
تتطفل طفيليات اأخرى على احليوانات التي قد ت�صاهم كم�صدر للعدوى يف الإن�صان وتُدعى 

.»reservoir host« الثوي امل�صتودع
والتطفل اإما اإجباري حيث ل ي�صتطيع الطفيلي اأن يعي�ض خارج ثوية، اأو اختياري حيث 

يكون الطفيلي قادراً على اأن يتواجد خارج الثوي دون اأن يعتمد عليه.
وتعترب الطفيليات التي توؤذي الثوي ممر�صة بينما تعرف الطفيليات التي ل توؤذية باملطاعمة 
ى املف�صليات التي تعي�ض على �صطح اجل�صم مهما فقدت مدة بقائها  »Commensals«. تُ�َصمَّ
ى الأوايل والديدان التي تعي�ض داخل اجل�ص���م بالطفيليات  بالطفيليات اخلارجية، بينما تُ�َص���مَّ

الداخلية.
وميكن تق�صم الطفيليات ذات الأهمية الطبية اإىل املجموعات الرئي�صية الثالثة التالية:

الأوىل »Protozoa«: وه���ي كائن���ات حية وحيدة اخللي���ة اإذا ما قورنت يف . 1
وظيفتها مع احليوانات متعددة اخلاليا اأو مع خاليا معزولة منها.

وتختلف الأوايل يف �ص���كلها وحجمها وتفا�ص���يلها ال�صكلية. وتق�صم الأوايل 
على هذه الأ�ص����ض اإىل اأ�ص���ناف »Classes« ورت���ب »Orders« وعائالت 
»Families« واأجنا�ض »Genera« واأنواع »Species«. واأ�صناف الأوايل 

ذات الأهمية الطبية هي:
� .)Sarcodina اجلبائل( )Amebas( الأميبات
� .)Mastigophora ال�صوائط( )Flagellates( ال�صوطيات
� .)Ciliata الهوادب( )Ciliates( الهدبيات
� .)Sporozoa( البوغيات البوائع

كما ت�ص���نف الأوايل وفق مناطق اجل�ص���م التي جتتاحها )تغزوها(؛ اإذ توجد اأواٍل معوية 
يف ال�صبيل املعدي املعوي ، وتوجد اأواٍل جوفية يف الفم واملهبل والإحليل وتدعى الأوايل 

الفموية اأو البولية التنا�صلية . اأما اأوايل الدم والن�صج فتوجد يف الدم والن�صج.
الدي���دان )Helminthes(: كائن���ات حية كبرية اجل�ص���م عديدة اخلاليا كما . 2

يوجد فيها – كما يف الفقاريات العليا – اأجهزة لله�ص���م والتنا�ص���ل والإفراز 
وجملة ع�صبية ، رغم اأن ذلك قد يتدنى اأو يرقى يف بع�ض الأنواع.

والديدان ذات الأهمية الطبية هي:
الدودي���ة  � ال�ص���رمية   –  )Nematoda( املم�ص���ودة  الدي���دان 

.)Roundworms( اأو الديدان املدورة )Threadworms(
� .)Flatworms ….. Platyhelminthes( الديدان امل�صطحة
الديدان م�ص���وكة الراأ����ض )Acanthocephala( ال�ص���ائكة الراأ�ض  �

.)Spiny thorny – Headed worms(
وميكن ت�ص���نيف الديدان كما يف الأواىل ا�ص���تناداً اإىل توطنها يف الثوي، وهكذا توجد 

ديدان مدورة معوية وديدان مثقوبة كبدية وديدان مثقوبة دموية وغريها.
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تتعر�ض امل���واد الغذائي���ة املختلفة للتلوث بالكائن���ات احلية الدقيقة من م�ص���ادر طبيعية 
خمتلفة، كالإن�ص���ان والنباتات واحليوانات والربة واملياه والهواء، كما اأنها تتعر�ض للتلوث 

اأثناء عملية التداول والت�صنيع والت�صويق.
اأواًل: امل�سادر الطبيعية لتلوث االأغذية:

التلوث من النباتات: يوجد على اأ�ص���طح النباتات طبيعياً ميكروبات تختلف . 1
اأعداده���ا واأنواعها من نبات لآخر، ولكن ب�ص���ورة عام���ة هناك بع�ض اأجنا�ض 

البكترييا تتواجد على اأ�صطح النباتات عادًة، على �صبيل املثال: 
 ، Flavobacterium ، Streptococcus ، Lactobacillus ،  )Micrococcus
 .Alcaligenes( ، Achromobacter ، Pswdomonas

 )Bacillus ، Clostridium( كم���ا تتواج���د بكترييا القول���ون وبكترييا اأخ���رى مث���ل
م�ص���درها الربة والأ�ص���مدة، بالإ�ص���افة اإىل فطريات وبكترييا م�ص���درها املياه والهواء اأي 

م�صادر تلوث النبات نف�صه.
التلوث من احليوانات : جميع امليكروبات التي قد تتواجد يف الربة والغبار . 2

واملي���اه وغذاء احليوان وروثه من املمكن اأن تتواجد على جلد احليوان، ومن 
ثم تنت�ص���ر مرة اأخ���رى يف الهواء اأو على اأيدي العمال ومالب�ص���هم، وقد جتد 
طريقها اإىل الطعام حيث اإنها قد تلوث اللحوم اأثناء عمليات الذبح وال�ص���لخ 
والت�ص���فية، وهناك كثري من البكترييا املر�ص���ية تنتقل من احليوانات والدواجن 

من خالل حليبها وبي�صها وحلومها، مثل:                
)Salmonella spp. ، Campylobacter jujni ، Brucella spp.(. والبكترييا 

املف�ص���ليات )Arthropoda( وتت�صمن احل�صرات )Insects( وما �صابهها، . 3
وحتوي ما يزيد على اأربعة اأ�ص���ناف باقي اأنواع الكائن���ات احلية الكثرية التي 
 »Organized« ًت�ص���مها اململكة احليوانية . وتعترب املف�صليات الأعلى تع�صيا
بني جميع الالفقاريات . توجد ثالث خ�صائ�ض بارزة للمف�صليات ت�صاعد يف 

متييزها عن الالفقاريات الأدنى منها تظهر يف فرة من تطور حياتها.
� »Jointed appendages« لواحق ممف�صلة
� .»Chitonized exoskeleton« هيكل خارجي كيتيني
� .»Hemocele« اجلوف العام الدموي

وللمف�ص���ليات اأهمي���ة طبية كبرية ملا تلعبه م���ن دور يف اإحداث الأمرا�ض ، �ص���واء بنقل 
العوامل امل�ص���ببة لها اأم بفعلها املبا�صر بتلقيح )اإدخال الذيفانات )ال�صموم ( اأو غزو الن�صج. 
ونذكر فيما يلي خم�صة اأ�صناف ذات اأهمية طبية على اأ�صا�ض عددها اأو وخامة الأمرا�ض التي 

حتدثها:
)Chilopoda( صفويات اأرجل�)centipedes( احلري�صات

)Pentastomido( اخلم�صاوات)Tongue worms( ديدان الل�صان
)Crabs( ال�صلطعان

)Crustacea( الق�صريات)Cray fish( الأربيان
)Arachinda( العنكبوتيات)copepodes( اجلوادف

)spiders( العناكب
)scorpions( العقارب

)Mites( ال�صو�ض
)Ticks( القراد

)Hexapoda( صدا�صيات الأرجل�»Hexapoda" صدا�صيات الأرجل�
)Insects( احل�صرات

* * *

الفصل الثاني
مصادر تلوث األغذية
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 Micrococcus ، Clostridium( الت���ي تتواجد ع���ادًة على اأ�ص���طح احليوان���ات ه���ي
 ، Escherichia ، Staphyococcus ، Streptococcus ،   Alcaligenes ،

.)Aerobacter ، Acheromobacter ، Pseudomonas ، Flavobacterium

التلوث من ال�سرف ال�سحي: حتتوي مياه ال�صرف ال�صحي على اأعداد هائلة . 3
من امليكروبات حيث تراوح ما بني )610x20 � 310x5 ميكروب يف املليلر 
الواحد(. وهذه امليكروبات  ت�ص���مل بكترييا ممر�ص���ة اأو بكترييا ف�صاد الأغذية 

وفطريات وفريو�صات وغريها.
ومن اأمثلة امليكروبات املتواجدة يف مياه ال�صرف ال�صحي :

 Proteus ، Shigella ، Aerobacter ، Bacillus ، Salmonella(
 ، Micrococcus ، Clostridium ، Escherichia  ، lactobacillus ،

.)Pseudomonas ، Staphylococcus ، Molds ، Yeasts ، Protozoa

ملحوظة : 
عند ا�ص���تخدام مياه ال�صرف ال�ص���حي غري املعاجلة يف ري وت�صميد املحا�صيل الزراعية 

يوؤدي ذلك اإىل تلويثها بامليكروبات املمر�صة اأو امل�صببة لف�صادها.
كما اأن و�صول مياه ال�صرف ال�صحي بدون معاجلة اإىل الأنهار يوؤدي اإىل تلوث الأ�صماك 

واحليوانات والنباتات املائية.
التلوث من الرتبة : تعترب من اأهم م�صادر تلوث الأغذية، خا�صًة عند ا�صتخدام . 4

ف�صالت اأيٍّ من الإن�صان اأو احليوان يف تخ�صيبها حيث تتوفر الظروف املالئمة 
لنمو وتكاث���ر الكائنات احلية الدقيقة، ومن ثم تل���وث النبات اأو احليوانات اأو 
 Bacillus ، Escherichia( :العامل���ني، واأهم ه���ذه امليكروبات م���ا يل���ي
 ، Actinomyces ، Clostridium ، Proteus ، Aerobacter  ،
 Streptomyces ، Micrococcus ، Molds ، Pseudomonas ،
 Alcaligenes ، Streptococcus ،  Achromobacter  ، Protozoa

.)، Yeasts

التلوث م��ن املياه: من املعروف اأن املياه نوعان: مياه �ص���طحية كمياه الأنهار . 5
والبحريات والبحار، ومياه جوفية كمياه الآبار والعيون. حتوي املياه ال�صطحية 
اأعداداً كبرية من امليكروبات عن املياه اجلوفية، بينما حتوي مياه الأنهار اأعداداً 
اأكرث من مياه البحار مللوحة مياه البحار، حيث اإن وجود كلوريد ال�ص���وديوم 
يعوق ومينع منو كثري الكائنات احلية الدقيقة . ومن الأجنا�ض البكتريية املنت�صرة 
  Vibrio ، Pseudomonas ، Proteus ، Micrococcus( يف املي���اه

.)Aerobacter ، Bacillus ، Achromobacter ، Escherichia

التلوث من الهواء: يحتوي الهواء على ميكروبات )مثل البكترييا والفطريات . 6
اخلمائ���ر( كثرية توجد عالق���ة به وبالغبار العالق به ويكون م�ص���درها الربة اأو 

الإن�صان واحليوان.
ويتاأث���ر املحتوى امليكروبي يف الهواء باأ�ص���عة ال�ص���م�ض والرياح والرطوب���ة وكمية الربة 
العالق���ة وغريها . فتكون اأعداد امليكروب���ات اأعلى اجلبال اأقل، بينما يكون اأعدادها هائلة يف 

اجلو امللئ بالراب.
ثانيًا: تلوث االأغذية اأثناء التداول والت�سنيع والت�سويق :

امل���واد الغذائية ق���د حتمل اأعداداً من امليكروبات من م�ص���ادرها الطبيعي���ة، واأثناء جنيها 
وجتميعها ونقلها وت�ص���نيعها وت�ص���ويقها ت�ص���اف اأعداد اأخرى من امليكروبات التي ت�ص���بب 

ف�صادها اأو توؤدي اإىل مر�ض امل�صتهلك.
• االأغذية النباتية: كاحلبوب واخل�صر والفواكه تتلوث من قبل العمال وال�صالل 	

وال�ص���ناديق التي تو�صع فيها، ومن و�ص���ائل النقل والأدوات واملعدات التي 
ت�ص���تعمل يف ت�ص���نيعها؛ ولهذا يجب اإجراء بع�ض املعامالت للتقليل من هذا 
التل���وث كالتربيد اأثناء النقل والغ�ص���ل مبحاليل مطهرة وف���رز الأجزاء التالفة 
والفا�ص���دة والتخل�ض منها. كما يجب عدم تعر�صها للتلف امليكانيكي الذي 

يزيد احتمال دخول الكائنات احلية الدقيقة اإليها واإف�صادها.
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• االأغذية احليوانية: كاللحوم فيحدث التلوث اأثناء الذبيح وال�صلخ والت�صفية 	
وتقطيع اللحم من اجللد واحلوافر والأح�ص���اء ومن اأيدي العمال وال�صكاكني 
واأر�ص���ية امل�صلخ واملياه امل�صتخدمة يف غ�صل اللحم . وياأتي بعد ذلك م�صادر 
اأخرى للتلوث مثل و�ص���ائل النقل والقما�ض )ال�صا�ض( الذي تلف به اللحوم، 
ويف املالح���م م�ص���ادر اأخرى مثل ال�ص���كاكني واملي���زان والهواء والأر�ص���ية 
ولوح التقطيع ومفارم اللحم والأكيا�ض وغريها من م�صادر التلوث لالأغذية 

احليوانية.
• احللي��ب ومنتجات االألبان: يكون التلوث اأكرث بوا�ص���طة اآلة احللب اأو اأيدي 	

احلالبني ومن جلد البقرة ومن اأر�صية املزرعة والأوعية التي ت�صتقبل احلليب، 
وكذل���ك احل�ص���ارات والذباب وه���واء املزرعة ، ويف امل�ص���نع من العاملني 
والأدوات واملعدات امل�ص���تخدمة يف الت�ص���نيع واملي���اه الداخلة يف عمليات 
الإنتاج واأثناء النقل، وم�ص���ادر اأخرى للتلوث ، ولغر�ض احلفاظ على جودة 
و�صالحية املنتجات لال�صتهالك الآدمي يجب تطبيق اأحد اأنظمة �صالمة الغذاء 
مثل )نظام حتليل املخاطر ونقاط التحكم احلرجة »ها�ص���ب«( اأو )نظام اإدارة 

�صالم الغذاء »الأيزو »22000:2005«(.

* * *

حتدث الإ�ص���ابة بالأمرا�ض املعدية نتيجة دخول امليكروبات امل�صببة للمر�ض اإىل اجل�صم، 
علماً باأن هناك جمموعة من امليكروبات تتواجد ب�ص���كل طبيعي داخل اجل�صم )خا�صًة باجلهاز 
 ،»Commensals« اله�صمي( ول ت�صبب حالت مر�صية وتعرف بامليكروبات غري املمر�صة
اأما تلك التي ت�صبب املر�ض فعن طريق تواجدها وتكاثرها داخل اجل�صم اأو عن طريق ذيفاناتها 
فتعرف بامليكروبات املمر�ص���ة »Pathogens«؛ لذا ميكن تعريف املر�ض املعدي باأنه املر�ض 
الن���اجت عن دخول امليكروب املمر�ض جل�ص���م الإن�ص���ان وميكن بطريقة اأو اأخ���رى انتقاله اإىل 

�صخ�ض اآخر.
• ت�ص���م امليكروبات املمر�ص���ة العديد من الأنواع وت�صمل: الفريو�ص���ات، الريكيت�صيا، 	

البكترييا، الفطريات، وحيدة اخلاليا والديدان.
تختلف هذه امليكروبات يف قدرتها على اإ�صابة الإن�صان ، فبع�صها يعي�ض فقط يف الإن�صان 
بينما لبع�ص���ها عائل اآخر تعي�ض عليه اأو جتد و�ص���يطاً اآخر يف البيئة تعي�ض وتتكاثر به، ومن ثم 
اأحياناً ت�ص���يب الإن�صان. ومن اأمثلة امليكروبات املمر�صة التي تعتمد فقط يف ا�صتمرارها على 
الإن�صان: التايفوئيد، الكولريا، ال�صجيال )الدو�صنتاريا( فهي ل ت�صيب احليوانات. بينما مثاًل 

الطاعون هو اأ�صاًل من اأمرا�ض القوار�ض وي�صيب الإن�صان كحدث جانبي.
دخول امليكروب:

لكل مر�ض موقع حمدد يدخل امليكروب عن طريقه للج�صم ، فمن امليكروبات ما يدخل 
عن طريق اجلهاز اله�ص���مي اأو التنف�ص���ي اأو عرب الأغ�ص���ية املخاطية اأو ع���رب اجللد من خالل 
ع�ص���ات احليوان اأو لدغات احل�ص���رات ، واإذا دخل امليكروب عن طريق املوقع اخلطاأ فاإنه ل 
ي�ص���تمر يف التكاثر ويف�صل يف اإحداث املر�ض . وباملقابل اأي�صاً لكل ميكروب موقع اأو ن�صج 

حمدد يعي�ض فيه ويتكاثر.

الفصل الثالث
إصابة اإلنسان

باألمراض المعدية
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فرتة احل�سانة:
وهي الفرة ما بني دخول امليكروب اإىل اجل�صم واإحداث ال�صورة الإكلينيكية )ال�صريرية( 
للمر�ض ، وتعتمد هذه الفرة على طبيعة العالقة ما بني امليكروب والعائل ، وجند فيها اإختالفاً 

يف كل مر�ض ما بني حالة واأخرى لذلك دائماً يعرب عنها مبدى )من .. اإىل..(.
ال�سورة االإكلينيكية:

حتدث ال�ص���ورة الإكلينيكية للمر�ض املعدي نتيجة ال�صراع بني جهود امليكروب للتكاثر 
واحلياة وجهود اجل�ص���م للق�ص���اء عليه ، وتبعاً لذل���ك حتدد فرة املر�ض وما ي���وؤول اإليه من 

م�صاعفات اأو وفاة اأو �صفاء.
ويعتمد امليكروب لإحداث املر�ض على ال�ص���فات التالية )�ص���دة العدوى ، ال�ص���راوة، 
كيفية اإحداث املر�ض، م�صت�صدات امليكروب(. بينما يعتمد اجل�صم يف مقاومته على ال�صفات 

التالية )املقاومة ، القابلية للعدوى ، املناعة �صد العدوى(.
وعليه ميكن اأن تكون ال�صورة الإكلينيكية لالإ�صابة على اأي من ال�صور التالية:

• ال�صورة الإكلينيكية الكاملة لالإ�صابة .	
• �صورة اإكلينيكية طفيفة اأو ب�صيطة.	
• ب���دون اأي من املظاهر الإكلينيكية )الأعرا����ض والعالمات( ، وهنا يتم التعرف على 	

الإ�صابة فقط بوا�صطة الفحو�صات املخربية.
• ال�صورة الكامنة لالإ�صابة وهي عدم اأو اإخفاء املظاهر الإكلينيكية مع ا�صتمرار وجود 	

امليكروب باجل�ص���م يف ط���ور كامن ميكن اأن ين�ص���ط يف اأي وقت لحق مثل )مر�ض 
ال�صل الرئوي(.
حامل امليكروب:

وجود امليكروب بج�ص���م امل�ص���اب دون مظاه���ر اإكلينيكية، وتكون لدى هذا امل�ص���اب 
القابلي���ة لنتقال العدوى منه لآخري���ن . وميثل حاملو امليكروب م�ص���دراً للعدوى يف كثري 

من احلالت املر�ص���ية، مثل )ال�ص���املونيال، التايفوئيد، الكولريا واحلمى املخية ال�ص���وكية(، 
اأحياناً يكون حاملو امليكروب م�صدراً للعدوى خالل فرة احل�صانة ومعه ينت�صر املر�ض، مثل 
احلالت الفريو�ص���ية ومنها اللتهاب الكبدي )اأ( واحل�صبة،  واأحياناً يكون حامل امليكروب 

معدياً خالل فرة النقاهة.
اإنتقال العدوى:

تتبع امليكروبات و�ص���ائل متعددة يف انتقالها من �صخ�ض لآخر، وتبداأ عملية النتقال من 
موقع خروج امليكروب من ج�صم امل�صاب:

• مع الرباز اأو البول.	
• مع ال�صعال يف ذرات البلغم.	
• عن طريق احل�صرات الالدغة مثل البعو�ض.	

وكلما كانت امل�صافة والفرة ق�صرية يف النتقال كانت الفر�صة اأكرب يف انتقال العدوى.
ملحوظة:

حتتاج امليكروبات خارج ج�صم الإن�صان اإىل ظروف بيئية حمددة تنا�صب ا�صتمرارها يف 
احلياة من حيث درجة احلرارة ون�صبة الرطوبة، اإل اأنه لبع�ض امليكروبات و�صائل ت�صاعدها يف 
ال�صمود يف حالت الظروف البيئية غري املالئمة، فمنها ما يتحول اإىل حوي�صالت )الأميبا( 
ومنها ما يتحول اإىل اأبواغ )الع�صوية واملطثية( والبع�ض الآخر ي�صتمر يف حلقة حياته داخل 
ج�ص���م حيوان اأو ح�ص���رة حلني انتقاله ل�ص���خ�ض اآخر، وهنا يعرف بالعائل الو�صيط ويعرف 
النتق���ال باأنه بيولوجي بينما يكون النتقال ميكانيكياً يف حالة حمل امليكروب على �ص���طحها 

اأو اأرجلها.
طرق االإنتقال:

الطريقة املبا�صرة من �صخ�ض لآخر عن طريق التما�ض املبا�صر كما يف حالت الأمرا�ض . 1
املنقولة جن�صياً اأو عن طريق رذاذ ال�صعال ومن ثم تلوث الهواء، اأو عن طريق تلوث 
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الغذاء اأو املياه اأو الأغرا�ض ال�صخ�ص���ية. ونالحظ هنا اأن النتقال يكون ق�ص���رياً يف 
امل�ص���افة والزمن ويف هذا النوع من النتقال يكون هناك م�صدر )�صخ�ض م�صاب( 
وطريقة انتقال وُمتلق )�صخ�ض اآخر �ص���ليم( ونتيجة لذلك ول�صهولة النتقال تنت�صر 
مث���ل هذه الأمرا�ض ب�ص���رعة خا�ص���ًة يف املجتمعات املزدحم���ة ، ويف املقابل ينتهي 

املر�ض حينما يتقل�ض عدد الأ�صخا�ض الأ�صحاء. 
االإنتقال عن طريق عائل و�سيط:

• انتقال املر�ض من �ص���خ�ض اإىل �ص���خ�ض مع مرور امليكروب مبرحل���ة يف البيئة مثل 	
اإ�صابة ديدان الإ�صكار�ض )ال�صفر اخلراطيبي(.

• انتقال املر�ض من �ص���خ�ض اإىل �ص���خ�ض مع مرور امليكروب مبرحلة يف عائل و�صيط 	
مثل اإ�صابة البلهار�صيا.

• انتقال املر�ض من �ص���خ�ض اإىل �ص���خ�ض مع مرور امليكروب مبرحلة يف حيوان مثل 	
الديدان ال�صريطية.

• انتق���ال املر�ض من حيوان لآخر مبا�ص���رًة، ويحدث اأن ي�ص���اب الإن�ص���ان به مثل داء 	
الكلب.

• انتقال املر�ض من �ص���خ�ض لآخر مع مرور امليكروب مبرحلة يف ح�ص���رة مثل املالريا 	
واحلمى ال�صفراء.

• انتق���ال املر�ض من حيوان لآخر عن طريق و�ص���يط، وحتدث اإ�ص���ابة الإن�ص���ان به من 	
الو�صيط مثل الطاعون.

* * *

اأك���رب  م���ن  البكتريي���ا  تعت���رب 
املنت�ص���رة  امليكروبي���ة  املجامي���ع 
يف الأغذي���ة ع���ن اأي ميكروبات 
البكتريي���ا  واأ�ص���كال  اأخ���رى، 
واأنواع جتمعاتها كما يلي: )1، 2 
، 3  بكتريي���ا ع�ص���وية ، 4 كروية 
)جتمع عنقودي( 5 كروية )جتمع 
�صبحي( ،6 كروية اأحادية،7كروية 
ثنائية، 8 حلزونية وخيطية( وتنمو 

وتتكاثر ومن ثم تقوم مبا يلي:
حتلل مكون���ات الغذاء  اأ. 

من بروتني ودهون و�صكريات اإىل مركبات �صارة وغري مقبولة للم�صتهلك.
تكون مركبات مفيدة تعطي نكهة جيدة للمادة الغذائية. ب. 

ت�ص���بب مر�ض امل�صتهلك املتناول لهذا الغذاء عندما تكون من البكترييا املمر�صة مثل  ج. 
)ال�صاملونيال ، ال�صجيال ، الع�صوية(.

وتركب اخللية البكتريية من ما يلي:

الباب الثاني
»Bacteria« البكتيريا

الفصل األول
تركيب الخلية 

ومتطلبات
نموها
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1. اأربع اأجزاء ا�سا�سية وهي:
اجل��دار اخلل��وي: ج���دار  اأ. 
�ص���ميك يتاألف من طبقيتنب 
يف البكترييا موجبة ل�صبغة 
يف  طبقات  وثالث  اجلرام 
�ص���البة ل�ص���بغة  البكتريي���ا 
مواد  من  ويتك���ون  اجلرام 

�صكرية ودهون.
وظيفته: احلماية والدعامة 
ال�ص���كل  البكترييا  واإعطاء 
املمي���ز له���ا وه���و ال���ذي 

يحدد نوعية �ص���بغة البكترييا وكذلك يوجد به الذيفان »ال�ص���م« الداخلي للبكترييا 
.»Endotoxin«

الغ�س��اء البالزمي »الغ�ساء اخللوي«: غ�ص���اء رقيق جداً م���ن الدهون والربوتينات  ب. 
.»Mesosomes« يتاألف من باليني الثنيات

وظيفت��ه: امل�صاركة يف عملية انق�ص���ام البكترييا وهو مركز اأنزميات التنف�ض ويحدد 
نوعية وكمية املواد التي تنفذ من اأو اإىل البكترييا التي تعرف بالنفاذية الختيارية.

ال�سيتوب��الزم: كتل���ة بروتينية هالمية حتت���وي على غذاء مدخر وت���دور فيها املواد  ج. 
 »RNA« الغذائية والف�ص���الت لإخراجه���ا . وكذلك توجد بها حبيبات م���ن مادة

تعرف بالربيبوزومات.
وظيفت��ه: تكوي���ن الربوتين���ات �ص���واء كان���ت تركيبي���ة اأو وظيفته مث���ل الإنزميات 
والهرمونات، وكذلك يوجد به حبيبات مكونة من »DNA« حتمل �صفات )جينية( 

معينة وتعرف بالبالزميدات.

النواة: نواة البكترييا ب�ص���يطة تتكون من كروموزوم واحد ملتف حول نف�صه يوجد  د. 
يف مركز اخللية ولي�صت حماطة بغ�صاء نووي ول توجد بها نويات اأو �صائل نووي.

وظيفته��ا: ال�ص���يطرة عل���ى جميع عمليات اخللية و�ص���فاتها مبا حتتوي���ه من جينات 
وكذلك بدء عملية التكاثر.

2.  اأربعة اأجزاء اإ�سافية: قد يوجد اأحدها يف بع�ض اخلاليا اأو ل يوجد فهي لي�صت �صرورية 
حلياة البكترييا وهي:

.»Pilli« الهديبات: زوائد دقيقة جداً ت�صمى اأ. 
وظيفتها: التثبيت على �ص���طح اخلاليا العائلة، وبع�صها يعرف بالهديبات اجلن�صية، 

التي تلت�صق ببع�صها لندماج النوايا من خلية لأخرى.
وهي م�صئولة عن �صراوة البكترييا مثل )بكترييا ال�صيالن(.

االأ�س��واط »Flagella«: زوائد طويلة جداً ح���ول البكترييا يف توزيع مميز لكل نوع  ب. 
فقد تخرج من طرف واحد من اخللية اأو كال الطرفني اأو من كل �صطح البكترييا وهي 

.)E.coli م�صئولة عن حركة البكترييا مثل )الع�صيات املعوية
احلافظة »Capsule«: طبقة هالمية �ص���ميكة حتيط بالبكترييا ومتنع الت�صاقها باخلاليا  ج. 
البلعمية »Phagocyte« لذلك فهي من عوامل �صراوة بع�ض الأنواع، وتوجد يف 

الثنيات الرئوية واجلمرة اخلبيثة.
االأبواغ »البذور »Spores«: عندما ت�صوء الظروف البيئية )اجلفاف، ندرة الغذاء،  د. 
درجة احلمو�ص���ة( تُكون بع�ض اأن���واع البكترييا جداراً �ص���ميكاً يحيط النواة وقليل 
من ال�ص���يتوبالزم، ويعرف هذا الركيب بالأب���واغ التي تظل حية ملدة طويلة اإىل اأن 
تتح�صن الظروف فيت�صقق جدار الأبواغ وتخرج منه الأنوية وت�صتعيد �صكل البكترييا 
مث���ل )الع�ص���وية واملطثية( وهذه الأب���واغ تقاوم حتى درجة ح���رارة 120°م على 

عك�ض البكترييا اخل�صرية التي ل تقاوم حتى درجة 100°م .
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متطلبات نمو البكتيريا:

1. التغذية: وتنق�صم البكترييا على اأ�صا�ض التغذية اإىل ما يلي:
بكترييا ذاتية التغذية: هناك اأنواع قليلة جداً من البكترييا ت�ص���تطيع ت�ص���نيع املواد  اأ. 

.»Azetobacter« الربوتينية من نيروجني الهواء اجلوي
بكتريي��ا غري ذاتية التغذي��ة: تعتمد على العائل اأو البيئة لتمده���ا باملواد الربوتينية  ب. 

والكربوهيدراتية مثل جميع اأنواع البكترييا املمر�صة واملتعاي�صة واملرممة.
عمومًا: لكل نوع جمال حمدد لالحتياج الغذائي فالبع�ض ميكنه ا�ص���تخدام العديد 
من الكربوهيدرات كم�ص���در للطاقة مث���ل بكترييا القولون واأنواع الو�ص���يقية، يف 
حني اأن غريها ت�ص���تخدم نوعاً اأو نوعني فقط )اأنواع Pseudomonas( والبع�ض 
ميكن���ه حتليل الكربوهيدرات املعقدة مائياً يف ح���ني اأن البع�ض الآخر ل ميكنه ذلك. 
املتطلب���ات النيروجينية للبكترييا مثل اأنواع »Pseudomonas« ميكن احل�ص���ول 
عليها م���ن الأمونيا والنيرات، بوا�ص���طة مركب���ات معقدة مثل الأحما����ض الأمينية 

والبيبتيدات اأو الربوتينات.
كما تختلف البكترييا يف احتياجها للفيتامينات اأو العوامل غري امل�صاعدة، فالبع�ض مثل 
»املكورات العنقودية الذهبية« تخلق جزءاً منها. يف حني اأن بكترييا ال�ص���ريومون�ض 

والقولون تخلق جميع العوامل التي حتتاجها. 
2. االأك�سجني: وتق�صم البكترييا على اأ�صا�ض احتياجها اإىل الأك�صجني اإىل ما يلي:

هوائي��ة اإجباري��ة: حتتاج اإىل الأك�ص���جني يف عملية حترير الطاقة م���ن الغذاء مثل  اأ. 
ع�صيات الدرن.

ال هوائية اإجبارية: وجود الأك�صجني يوؤدي اإىل تكوين مواد حارقة مثل فوق اأك�صيد  ب. 
الهيدروجني »H2O2« ل ت�صتطيع البكترييا التخل�ض منها فتموت؛ لذلك تعتمد يف 

عملية التنف�ض على املواد الع�صوية كناقل للطاقة مثل جميع اأنواع الو�صيقية.

هوائية اختيارية: يوجد بها نوعان م���ن الأنزميات، واحد للتنف�ض الهوائي والآخر  ج. 
للتنف�ض الالهوائي مثل املكورات العنقودية.

بكترييا حتتاج اإىل قدر �سئيل من االأك�سجني »3 – 5 %« مثل بكترييا الهيليكوباكر  د. 
التي تنم���و فقط يف ثنيات عميقة يف اجلهاز اله�ص���مي، ويوجد بها قدر �ص���ئيل من 

الأك�صجني اأو بكترييا الكامبيلوباكر.
3. ث��اين اأك�سيد الكربون: جمي���ع اأنواع البكترييا حتتاج اإليه، وق���د يكفي ما يوجد بالهواء 
لكثري منه���ا )0.3%( ولكن هناك اأنواع حتتاج اإىل قدر كبري من���ه مثل ثنائيات اللتهاب 

ال�صحائي وبكترييا الربو�صيال )5 – 10 %(.
4. الرطوب��ة: جميع اأن���واع البكترييا ل تقاوم اجلفاف، وهناك اأنواع مثل ع�ص���يات الدرن 

ت�صتطيع املقاومة لفرة، اأما البكترييا التي تكون اأبواغاً فت�صتطيع املقاومة طوياًل.
5. ال�سوء: ال�صوء مبا يحتويه من اأ�صعة فوق بنف�صجية �صار بالبكترييا، كذلك يتعطل تكوين 

الإنزميات وال�صبغات يف وجود ال�صوء.
6. درجة احلمو�سة )pH(: معظم اأنواع البكترييا املمر�صة تعي�ض يف و�صط متعادل )7.2( 
والقليل منها يتحمل القلوية )9 – 12 ( مثل ع�ص���يات القولون اأو احلمو�صة الزائدة )3 

pH( مثل الع�صيات اللبنية ، اأما البكترييا املرممة فمدى احلمو�صة لها متفاوت.

7. درج��ة احل��رارة: درجة احل���رارة »37°م« هي الدرج���ة املثلى لنمو البكترييا املتعاي�ص���ة 
واملمر�صة مع وجود مدى للحياة من »30 – 42 °م« اأما البكترييا املرممة فتتفاوت درجة 

احلرارة لها. وتقاوم البكترييا املكونة لالأبواغ درجات احلرارة العالية.
عموماً تق�صم البكترييا تبعاً لتحملها درجات احلرارة اإىل ما يلي:

البكتريي���ا املحبة للح���رارة املنخف�ص���ة »Psychrophilic« : ويطلق على البكترييا  اأ. 
التي تنمو على درجات حرارة الثالجة )اأقل من 10°م( .

البكترييا امليزوفيلية »Mesophilic« : وهي التي تنمو على درجات احلرارة املثلى  ب. 
لها بني »20 – 45°م«.
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 :»Therophilic« البكتريي���ا الرثموفيلي���ة ج. 
هي التي تنمو على درج���ات حرارة اأعلى 

من »55°م«.
الكرب���ون  جان���ب  اإىل  االإلكرتوليت��ات:   .8
والنيروج���ني حتتاج البكترييا اإىل قدر �ص���ئيل 
م���ن املعادن مثل )CO ، Cu ، Ca ، K( وهي 
حتتاج اإليه���ا لبناء وعمل اإنزمياته���ا واإذا حرمت 

منها متوت.
9. ال�سغط االإ�سموزي: البكترييا املمر�صة ت�صتطيع احلياة عند �صغط اإ�صموزي يعادل حملول 

امللح الف�صيولوجي )0.85 جم لكل لر(. 
منحن��ى منو البكترييا: ه���و منحنى ميثل مقابلة ب���ني اأعداد البكتريي���ا والزمن فعند منو 
البكترييا على م�ص���تنبت فاإن تكاثرها يف فرات زمنية حمددة لي�ض متمثاًل، واإمنا يتبع منحنى 

يُعرف مبنحنى منو البكترييا، وهذا التكاثر يتبع اأربع مراحل خمتلفة هي:

يف داخل اجل�سميف امل�ستنبتم

1
مرحل���ة الكمون اأو التاأقل���م "Lag phase« : يف هذه الفرة ل 
يوجد تكاثر واإمنا تنمو اخلاليا البكتريية يف الو�ص���ط اجلديد، وتعد 

نف�صها للتكاثر وتبني الإنزميات التي ت�صاعدها على احلياة.
فرة ح�صانة املر�ض

2
مرحلة الن�ص���اط اللوغارتيمي���ة "log phase«: تنق�ص���م البكريا 
انق�ص���اماً �ص���ريعاً فيزداد عددها اإىل ماليني ويف هذه الفرة تكون 

البكترييا اأكرث ح�صا�صية للمواد املثبطة مثل امل�صادات احليوية.
الفرة احلادة للمر�ض

3

مرحلة الثبات "Stationary«: مع النمو ال�صريع للبكترييا تنفذ 
املواد الغذائية وتتجمع ف�صالت النمو فتزداد اأعداد البكترييا التي 
مت���وت؛ لذلك ل يوجد زي���ادة يف عدد البكتريي���ا الكلي يف هذه 

الرحلة.

الفرة املزمنة للمر�ض

مرحلة النح���الل "Decline phase«: تزداد اأعداد البكترييا 4
امليتة حتى متوت كل اأفراد امل�صتعمرة البكتريية.

فرة النقاهة وال�صفاء 
من املر�ض

عوامل �سراوة امليكروب:
الهديب��ات »Pilli«: وه���ي م�ص���ئولة ع���ن تثبي���ت البكتريي���ا عل���ى �ص���طح اخلاليا . 1

 العائل���ة، وب���دون ه���ذا التثبيت تنزل���ق البكتريي���ا وتطرد مع �ص���وائل اجل�ص���م مثل 
)بكترييا ال�صيالن املهدبة اأكرث قدرة على اإ�صابة اجلهاز التنا�صلي(.

الكب�سول��ة »capsule«: تقاوم الته���ام اخلاليا البلعمية للبكترييا وبالتايل ت�ص���اعد . 2
البكترييا على النت�صار، فعلي �صبيل املثال: ثنائيات اللتهابات الرئوية ذات الكب�صول 

اأكرث قدرة على اإحداث التهابات الرئة من عدمية الكب�صول.
االإنزمي��ات: تف���رز البكتريي���ا الكثري م���ن الإنزمي���ات، وجمموع عملها ه���و احلماية . 3

والنت�صار.
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وفيما يلي اأنواع االإنزي�مات:
اأواًل: اإنزي�مات احلماية

1 .:"IgA Protease"A   الإنزمي املك�صر للج�صم املناعي امل�صاد
هي اأج�صام م�صادة تنت�صر على الأغ�صية املخاطية تطبق على امليكروبات ومتنع دخولها اجل�صم ، 

وهناك بع�ض امليكربات تفرز اأنزمي يك�صر »IGA« وبالتايل تنفذ اإىل داخل اجل�صم.
الكواجيولي���ز »Coagulase«: اإنزمي يح���ول فيربينوجني البالزما اإىل خيوط دقيقة . 2

م���ن الفيربين، وهذه اخلي���وط حتيط امليكروب وتخبئه من اخلالي���ا البلعمية اأو حتيط 
منطقة وجود امليكروب وتعزلها بجدار عن �ص���ريان الدم مبا يحويه من و�صائل مناعية 
مم���ا يتيح للميكروب فر�ص���ة النت�ص���ار والتهام الأن�ص���جة مثل اخل���راج الذي حتدثه 

املكورات العنقودية.
الليكو�صيدن »Leucocidin« : مك�صر كرات الدم البي�صاء »خاليا املناعة«.. 3

ثانيًا: انزميات االإنت�سار:
الكولجيناز »Collagenase«: يك�صر مادة الكولجني املوجودة حتت اجللد وبني  اأ. 

الأن�صجة.
الفيربينولي�ص���ني »Fibrinolysin« : يك�ص���ر م���ادة الفيربين التي تكون الأن�ص���جة  ب. 

ال�صامة.
الهيمولي�صني »Heamolysin«: يك�صر كرات الدم احلمراء. ج. 

الهياليورينيداز: يك�ص���ر مادة »Hyalurinic Acid«: هي اأ�صبه مبادة اأ�صمنتية تربط  د. 
اخلاليا بع�صها ببع�ض فينفذ امليكروب بني اخلاليا.

الذيفانات )ال�سموم( البكتريية:
الذيفانات الداخليةالذيفانات اخلارجيةوجه املقارنة

الذيفان: جزء من اجلدار اخللوي للبكترييا البكترييا املفرزة للذيفانالإفراز
يخرج اإىل العائل عند موت البكترييا وحتللها

تتحمل احلرارةتتاأثر باحلرارةاحلرارة
منخف�صةعاليةالقوة الأنتيجينية 

دهون و�صكرياتبروتيناتالنوع
ل حتفز املناعةحتفزهحتفيز جهاز املناعة

ل تتحولتتحول التحول اإىل توك�صيد*
منخف�صةعاليةالقوة ال�صمية

كلها ت�صبب اإنخفا�ض يف ال�صغط الدموي متخ�ص�صةالأعرا�ض
واإرتفاع يف احلرارة )�صدمة �صمية(

الذيفانات اخلارجية مثال
للدفرياً والتيتانو�ض

الذيفانات الداخلية للبكترييا �صالبة ل�صبغة 
اجلرام

• التوك�سويد: هو الذيفان املعامل بالفورمالني فيفقد �ص���ميته، ولكنه يحتفظ بقوته الأنتيجينية اأي 	
قدرته على اإنتاج الأج�صام امل�صادة وي�صتخدم يف التطعيم.

* * *
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»Aeromonas species« )جن�س االإيرومونا�س )جن�س الغازية
ي�صنف جن�ض الغازية �صمن ف�صيلة ال�صمادات »Vibrionaceae« وي�صرك يف بع�ض 
مميزاته مع اأع�صاء من اأجنا�ض اأخرى من هذه الف�صيلة، حيث ت�صري درا�صات التهجني اجليني 
اإىل اأن جن�ض الغازية يختلف وب�صكل كاف لو�صعه يف ف�صيلة جديدة مع اقراح ا�صم ف�صيلة 
الغازي���ات )Aeromonadaceae(. وميكن متييز جمموعتني يف جن�ض الغازية: املجموعة 
 )A.Salmonicida( الأوىل : معاي�صة برودية ول متحركة وميثلها الغازية املبيدة لل�صاملونيال
وهي ممر�صة لالأ�صماك ول ت�صيب الإن�صان؛ لأنها ل تتكاثر يف درجة حرارة 37°م. املجموعة 
الثاني���ة: األيفة للحرارة املعتدلة ومتحركة، وهي املجموعة التي ت�ص���بب داء الغازيات، وهو 

مر�ض �صائع يف الإن�صان واحليوانات.
وتعرف الغازيات باأنها ع�ص���يات �صلبية ل�صبغة اجلرام وم�صتقيمة يراوح طولها بني »3�1 
ميكرون«. ولها �ص���وط واإيجابية الأوك�ص���يداز ول هوائية اختيارية. تت�ص���من الأنواع التالية 
 )A.sorbia( والغازية الر�صينة )A.hydrophila( ب�صكل رئي�ص���ي : الغازية امل�ص���رطبة
والغازي���ة الكابيائي���ة )A.cavae( )وهو جن�ض حيوان من القوار�ض( والتي اأ�ص���يف اإليها 
موؤخراً الغازية الفريونية )A.veronii( والغازية ال�صوبرتية )A.schubertii( اإ�صافة اإىل 

.)A.trota( والغازية املهرولة )A.jandaei( الأنواع اجلينية الغازية اجلاندية
 وللغازية امل�ص���رطبة والر�صينة فقط اأهمية �ص���ريرية، وعموماً فاإن الغازية امل�صرطبة تنمو 
عند درجة حرارة ما بني )42�1°م( حيث اإن درجة احلرارة املثلى للنمو )28°م(. ودرجة 
احلمو�صة املثلى للنمو للغازيات مابني )6.5 – 7.5( ومن املمكن اأن حتتمل م�صتويات لدرجة 
احلمو�ص���ة ت�صل اإىل )10( والعديد من الذراري تنمو جيداً عند درجة حمو�صة  )5.5( اأو 

اأق���ل ويقاوم جن�ض الغازيات درجة التجميد، حيث مت عزلها من اأغذية جممدة بعد تخزينها 
مل���دة عامني تقريب���اً. ول تنمو العديد من الذراري عند م�ص���تويات ملوح���ة اأكرث من )%4( 
بالرغ���م من منو بع�ض الذراري عن���د تركيز )6%(. ومل يثبت اأن ه���ذا اجلن�ض يقاوم املواد 
احلافظة وعند وجودها يف املاء املكلور فهذا نتيجة التلوث بعد املعاجلة اأو عدم كفاية عملية 

الكلورة. كما اأن هذا اجلن�ض ل يقاوم درجات احلرارة العالية حيث اإنه يتدهور بالب�صرة.
التوزي��ع اجلغرايف وم�س��در امليكروب : تنت�ص���ر الغازيات املتحركة عل���ى نطاق عاملي. 
م�ص���تودعها الرئي�صي موجود يف مياه الأنهار وامل�صبات ، اإ�ص���افة لوجودها يف املياه املاحلة 
حيث يلتقي مبياه عذبة. �ص���دة اجلمهرة اأقل يف املياه املاحلة جداً ويف املياه ذات الأك�ص���جني 
املحدود الذوبان. وقد اأمكن ا�صتفراد الغازية من املياه املكلورة مبا فيها خزانات املياه املحلية. 

ومن ال�صروري معرفة اأن هذه اجلراثيم اأكرث تكاثراً يف ال�صيف من ال�صتاء.
حدوث املر�س يف االإن�سان : يحدث داء الغازيات ب�صكل فردي عادًة، ل توجد بينة على 
اأن املياه اأو الأطعمة امللوثة باأنواع الغازيات كانت م�صدر الفا�صيات )كما يحدث مع عوامل 
اأخرى مثل الأمعائيات(، ففي اأواخر عام 1982م حدثت 472 حالة تقريباً من التهاب املعدة 
والأمعاء املرافقة مع ا�ص���تهالك املح���ار النيئ يف لويزيان ) الولي���ات املتحدة الأمريكية ( 
وبعد �ص���نة واحدة اأ�صابت فا�ص���ية اأخرى 7 اأ�صخا�ض يف فلوريدا، وقد ُعزي ذلك اأي�صاً اإىل 
املحار النيئ الذي ا�صتقدم من لويزيان. واجلدير بالذكر اأنه اُعتربت الغازية لفرة من الزمن 
جراثيم انتهازية، ويبدو اأن املعلومات ال�ص���ريرية والوبائية املراكمة خالل ال�صنوات الأخرية 
تثبت اأن الغازية امل�صرطبة والغازية الر�صينة هما املمر�صان الرئي�صيان لالإن�صان خا�صًة كعوامل 

للتهاب الأمعاء عند الأطفال.
يظه��ر املر�س ب�سكلني: مع���وي وخارج معوي، ويحدث الته���اب الأمعاء الناجم عن 
اأنواع الغازية بتواتر اأكرث يف ال�ص���يف وب�صكل م�صيطر عند الأطفال من عمر 6 اأ�صهر حتى 5 
�صنوات، حيث تت�صمن الأعرا�ض ال�صريرية اإ�صهاًل غزيراً وحمى خفيفة واآلماً بطنية، ونادراً 
ما يحدث القياء عند املر�صى الذين اأعمارهم اأقل من �صنتني. كما و�صفت حالت من التهاب 
املعدة والأمعاء مع وجود دم وخماط يف الرباز. املر�ض حميد عند الأطفال عادًة وي�ص���تمر 

الفصل الثاني
البكتيريا الممرضة
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ع���دة اأيام فقط. التهاب املعدة والأمعاء اأقل تواتراً بكثري عند البالغني، ولكن قد يحدث مع 
اإ�صهال ملدة طويلة )من 10 اأيام اإىل عدة اأ�صابيع اأو اأ�صهر( وفقدان الوزن واجلفاف.

الأنواع ال�ص���ائدة هي الغازية امل�صرطبة والر�ص���ينة، كما وجد الغازية الكابائية يف بع�ض 
احلالت.

ميكن لل�صكل ال�صريري خارج املعوي اأن ي�صيب اأع�صاء ون�صجاً خمتلفة، واأحد الأ�صكال 
ال�ص���ائعة جداً من التلوث هو الذي يحدث عرب اجلروح حيث يكون اجلرح م�صاباً بالعدوى 
ع���ادًة من خالل التما����ض مع مياه النهر اأو البحريات اأو م�ص���تودعات املياه الأخرى. التعبري 
ال�ص���ريري الأكرث �ص���يوعاً هو التهاب الهلل )التهاب الن�ص���يج اخللوي حتت اجللد( وي�صفى 

املري�ض ب�صكل تام يف مثل هذه احلالت.
اجلرعة املعدية : غري معروفة بالرغم من اأن البيانات ت�صري اإىل اأنها كبرية احتمال اأن تكون 

اأكرث من مليون خلية.

طرق التحكم:
• 	 ،)virulence( حتى يعرف املزيد عن وبائيات املري�ض والعوامل التي حتدد فوعته

يجب جتنب ا�صتهالك الأطعمة النيئة ذات امل�صدر احليواين.
• يجب اتباع املمار�صات ال�صحية ال�صليمة عند اإعداد الأطعمة.	
• �ص���رورة اإجراء التحاليل على املياه با�ص���تمرار؛ ل�ص���مان �ص���الحيتها لال�ص���تهالك 	

الآدمي.
• الغازيات ح�صا�صة للحرارة ، والب�صرة و�صيلة فعالة للق�صاء عليها يف احلليب.	

المطثية الوشيقية )»الكلوسترديم بتيولينيم« 
)Clostridium botulinum

املطثي���ة الو�ص���يقية بكترييا ع�ص���وية ل هوائية 
اإجبارية موجبة ل�ص���بغة اجلرام م�ص���كلة لالأبواغ 
)متح�صولة( وقد ُفرعت �صمن اأربع جمموعات 
واملي���زات  ال���زرع  ح�ص���ب   )IV اإىل   I )م���ن 
ال�صريولوجية. ا�صتعرفت �صبع اأمناط م�صتح�صرات 
خمتلفة من م�صت�ص���ات ال�ص���جقية »الو�ص���يقية« 

)G�A( تبعاً لنوعيتها ال�صريولوجية.
ن���وع املطثي���ة الو�ص���يقية متغاير ج���داً. تفرق 
املجموع���ات املختلف���ة )م���ن I اإىل IV( اعتماداً 
عل���ى مقدرتها على ه�ص���م الربوتين���ات وحتطيم 

ال�صكاكر.
ومن ال�صروري معرفة اأن املجموعة »I« حاّلة 
للربوتني وحاّلة لل�ص���كر بدرجة عالية ، وتت�صمن 
كل ذراري النم���ط »A« وذراري  خمتلف���ة من 
النمط »B و F«، درجة احلرارة املثلى لنمو هذه 
املجموع���ة )35 – 40°م( ودرجة احلرارة الدنيا 
للنمو )10°م ( ويثبط النمو بركيز 10% كلوريد 
ال�ص���وديوم )ملح الطعام( وتت�ص���من املجموعة 
 B« وذراري النمط »E« كل ذراري النمط »II«
و F« غري احلاّلة للربوتني والتي هي حاّلة لل�ص���كر 
بدرج���ة عالية، ودرجة احل���رارة املثلى لنمو هذه 
املجموع���ة )18 – 25°م( بينم���ا درجة احلرارة 
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الدنيا للنمو )3.3°م( ويثبط النمو بركيز )5%( كلوريد ال�صوديوم. كما تتاألف املجموعة 
»III« من ذراري النمط »C و D« والتي ل حتل الربوتني اإل اأنها )ته�صم اجليالتني( ودرجة 
احل���رارة املثلى لنمو هذه املجموعة )40°م( وتنمو قلي���اًل جداً عند درجة حرارة )15°م( 
ول تنمو عند درجة حرارة )10°م( ويثبط النمو بركيز )3%( كلوريد ال�ص���وديوم. بينما 
حتتوي املجموعة »IV« النمط »G« فقط وهي حالة للربوتني اإل اأنها لي�ص���ت حاّلة لل�صكر، 
ودرجة احل���رارة املثلى لنمو هذه املجموعة )37°م( ويثبط النمو بركيز )6.5%( كلوريد 

ال�صوديوم.
وم���ن املعروف الآن اأن الإنبات )germination( ينط���وي على العديد من اخلطوات 
مبا يف ذلك التن�ص���يط )activation( والتغريات يف مقاومة اجلراثيم والنك�صارية، واأخرياً 
ظهور النمو اخل�صري، وهناك عدد من العوامل هي درجة حرارة التن�صيط ودرجة احلمو�صة 

ودرجة حرارة التح�صني والبيئة الهوائية والتي قد توؤثر على الإنبات. 
وعادًة ما يتم ا�ص���تخدام درجة حرارة عالية لتن�ص���يط جمموعة املطثيات احلاّلة للربوتني 
)70 – 80°م( ملدة )5 – 20 دقيقة( وجمموعة املطثيات عرب احلاّلة للربوتني )60 – 75°م( 

ملدة )10 – 15 دقيقة(.
وقد لوحظ اأن حرارة التن�ص���يط تتاأثر بالعديد م���ن العوامل، وهي كمية املعاجلة احلرارية 

والظروف لتحديد الإنبات عندما يكون املعيار النمو اأو اختالف الذراري.
وج���د اأن الذيفانات م���ن الأنواع املختلفة من املطثيات تكون مت�ص���ابهة من حيث احلجم 
اجلزيئ���ي بكتلة جزيئية من ح���وايل )130 – 170 كيلو دالت���ون( . وعموماً يعترب اأن جزئ 

الذيفان يكون له وزن جزيئي )150 كيلو دالتون(.
ورغم الفروق ال�ص���تقالبية والدناوية بينها فاإن هذه املجموع���ات من املطثيات ما زالت 
اإىل الآن ت�صنف يف نوع واحد؛ لأنها تنتج كلها ذيفاناً ع�صبياً و�صيقياً يعمل ب�صكل مت�صابه يف 
الأثوياء احليوانية. وما يوؤيد اإعادة الت�صنيف هو الأكت�صاف احلديث لذراري منتجة للذيفان 

. )Cl.baratii( واملطثية الباراتية )Cl.butyricum( الع�صبي يف املطثية الذبدية

التوزيع اجلغ��رايف وم�سدر امليكروب: هو الربة والأنهار وخملفات البحار واخل�ص���ار 
وال�ص���بل املعوية للثدييات والطيور. والأبواغ املت�ص���كلة من اجلراثيم مقاومة جداً للحرارة 
وللتجفي���ف. تتوزع يف كل البلدان ب�ص���كل غري منتظ���م، ويختلف ت���وزع الأمناط املولدة 

للذيفان اأي�صاً ح�صب املناطق.
يف�ص���ر التوزع الوا�ص���ع للمطثية الوثيقية يف الطبيعة وجودها يف الطعام، حيث تتلوث 
اخل�ص���ار ب�صكل مبا�صر من الربة ومن املحتمل اأن تتلوث الأطعمة احليوانية املن�صاأ من ال�صبيل 
املعوي للحيوانات وبالأبواغ املوجودة يف البيئة. وامل�صدر الرئي�صي للت�صمم الو�صيقي عند 
الإن�صان واحليوانات هو الطعام الذي يتكاثر فيه امليكروب وينتج الذيفان القوي. حيث ميكن 
لأي طعام، �ص���واء من من�صاأ نباتي اأو حيواين اأن ي�صبب الت�صمم الو�صيقي اإذا كانت الظروف 
مواتية لتكاثر املطثية الو�صيقية، وبالتايل اإنتاج الذيفانات، واملتطلبات الرئي�صية لتكاثر املطثية 
الو�ص���يقية هي بيئة ل هوائية، اأي عدم وجود الأك�صجني ودرجة حمو�صة )»pH« اأكرث من 
4.5( ، وحاملا يت�ص���كل الذيفان يكون الو�ص���ط احلم�صي هو املف�ص���ل،  وهذا الذيفان يتاأثر 

باحلرارة وميكن تك�صريه بالت�صخني عند درجة حرارة )80°م( ملدة )10 دقائق اأو اأكرث(.
واجلدير بالذكر اأن الأطعمة املعلبة يدوياً هي امل�صئولة عادًة عن املر�ض رغم اأن املنتجات 
التجارية املعقمة اأو املخزنة ب�صكل غري �صحيح تكون هي ال�صبب يف بع�ض الأحيان . ويحدث 
الت�ص���مم بعد اأكل منتج نيئ اأو مطهو ب�صكل ناق�ض ومت �ص���غطه لبع�ض الوقت ب�صكل بدائي، 

وتختلف اأمناط الطعام امل�صئولة عن الت�صمم ح�صب العادات الغذائية املحلية. 
املر�س يف االإن�سان : هناك ثالثة اأنواع هي:

الأمن���اط                                م���ن  الت�ص���مم  ه���ذا  ويح���دث  باالأطعم��ة:  الو�سيق��ي  الت�سم��م  اأ. 
»E،B،A«ب�ص���كل رئي�ص���ي ونادراً ما يق���ع من »F اأو G« ومل تثبت الفا�ص���يات عند 
الإن�صان، والتي و�صفت باأنها من النمط »C«؛ لأن الذيفان مل يوجد يف براز املر�صى 

اأو دمهم ول حتى يف الأطعمة التي اأكلوها.
يراوح دور احل�صانة من )18 اإىل 36 �صاعة( عادًة ، لكن قد يظهر املر�ض خالل �صاعات 
قليل���ة اأو بعد )8 اأيام( من ابتالع الطعام امللوث حيث تختلف العالمات ال�ص���ريرية لالأمناط 

.)A( املختلفة قلياًل، رغم اأن معدل الوفيات يبدو اأعلى يف النمط
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ملحوظة: 
املر�ض غري م�ص���حوب بحمى، وت�ص���بق الأعرا�ض املعدية املعوية )مث���ل الغثيان والتقيوؤ 

واآلم البطن( الأعرا�ض الع�صبية.
والأعرا�ض الع�صبية متناظرة دائماً مع �ص���عف و�صلل كما ي�صيع ال�صفع )يرى ال�صخ�ض 
�صخ�صني ل�صعف ب�صره( والرتة )العجمة يف الل�صان وهي اللثغة والردد يف النطق(  وع�صر 
البلع، ويبقى الوعي والإح�ص���ا�ض �ص���ليمني حتى املوت، ويكون ال�صبب املبا�صر للموت هو 
الف�صل التنف�صي عادًة. معدل الوفيات يف الت�صممات الو�صيقية مرتفع، وقد ي�صتغرق ال�صفاء 
التام خا�صًة للحركات العينية وقتاً طوياًل من )6 – 8 اأ�صهر( يف املر�صى الذين يبقون اأحياء، 
حيث يجب البتداء باملعاجلة باأ�صرع وقت ممكن باإعطاء م�صاد ذيفان الو�صيقية الثالثي التكافوؤ 
)A و B و E( واإدخال املري�ض اإىل الرعاية املركزة يف امل�صت�صفى ل�صتباق ال�صائقة التنف�صية 

وملعاجلتها والتي هي ال�صبب املبا�صر للموت.
ملحوظة: 

قد يحدث الت�ص���مم الو�صيقي يف البالغني دون وجود ذيفان م�صبق التكون يف الطعام ، 
فقد يحدث من خالل ا�صتعمار املعي الغليظ باملطثية الو�صيقية واإنتاج الذيفانات وامت�صا�صها. 
هذه احلالت نادرة وت�ص���يب ب�ص���كل رئي�ض اأولئك الذين لديهم تب���دلت يف البنية املعوية 

.)structure of intestine and microflora( والنبيت املجهري
الت�سمم الو�سيقي الطفلي: عدوى معوية ناجمة عن ابتالع اأنواع املطثية الو�صيقية  ب. 

والتي تتحول يف الأمعاء اإىل ال�صكل النباتي وتتكاثر وتنتج الذيفانات.
ت�سمم اجلرح الو�سيقي )ال�سجقي(: م�ص���ابه �ص���ريرياً للت�ص���مم الو�صيقي التقليدي  ج. 
يف متالزمة الع�ص���بية، وهو عدوى ذيفانية حتدث كنتيجة لتلوث اجلرح الذي يوفر 
ظروفاً ل هوائية حيث ميكن للمطثية الو�ص���يقية اأن تتوطد وتتكاثر وتفرز ذيفاناً ع�صبياً 

ميت�ض اإىل الأوعية.

االأطعم��ة املرتبط��ة بفا�سيات الت�سمم الو�سيقي: تختلف اأنواع الأطعمة التي ت�ص���بب 
الت�صمم ح�ص���ب عادات كل منطقة يف حفظ الطعام وتناوله، حيث اإن اأي طعام ي�صمح بنمو 
جمموعات املطثيات بحيث تنتج الذيفان وي�ص���مح عند معاجلت���ه ببقاء الأنواع حية ، ول يتم 
معاجلته بالت�ص���خني قبل تناوله ميكن اأن يوؤدي اإىل ت�صمم . واأي طعام ل يتمتع بحم�صية عالية 

)رقم هيدروجيني فوق 4.6( ميكنه اأن ي�صمح بنمو امليكروب واإنتاجه للذيفان.
وقد مت اكت�ص���اف ذيفان املطثية الو�ص���يقية يف ت�ص���كيلة وا�ص���عة من الأطعم���ة مثل الفلفل 
والفا�صوليا اخل�صراء واحل�صاء والبنجر والهليون وع�ض الغراب والزيتون النا�صج وال�صبانخ 
والتون���ة املعلبة والدجاج وكبد الدجاج واللحوم الباردة وال�ص���جق والباذجنان املح�ص���و 

والإ�صتاكوزا والأ�صماك املدخنة واململحة.
1. طرق التحكم يف النمو واإنتاج الذيفان :

تتحقق �صالمة بع�ض الأطعمة با�صتخدام واحد اأو اأكرث من الطرق ملنع منو املطثية الو�صيقية 
واإنتاج الذيفان. وهذا هو احلل الأف�ص���ل بالن�ص���بة لالأغذي���ة ذات املحتوى الرطوبي العايل 
والتي ل ميكن معاجلتها يف درجات حرارة عالية كافية لقتل اأبواغ املطثية الو�صيقية دون تغيري 

خ�صائ�صها احل�صية.
اأ. التحكم من خالل درجة حرارة تخزين االأطعمة:

وحيث اإن درج���ات احلرارة الدنيا ملجموعات املطثيات احلال���ة للربوتني وغري احلالة 
للربوت���ني هي )10°م( و )3.3°م( على الت���وايل. التخزين بالتربيد )4 – 8°م( ل 
ميكن اأن يكون احلماية الوحيدة �ص���د الت�صمم. يف حالة املطثيات غري احلالة للربوتني 
النمو واإنت���اج الذيفان يف الأطعمة يح���دث عندما يكون العمر الفرا�ص���ي للمنتج 
طوي���اًل مبا فيه الكفاية ، بينما تنمو املطثي���ات احلالة للربوتني يف الأطعمة عندما يحدث 

�صوء ا�صتخدام لدرجة احلرارة اأثناء التخزين.
وقد تبني اأن املطثيات احلالة للربوتني تنتج الذيفان الع�ص���بي بعد اأ�ص���بوع واحد عند 
درج���ة ح���رارة )15°م( اأو بعد )2 – 3 اأي���ام( عند درجة ح���رارة )20°م(، واإذا 
حدث التلقيح بعدد كبري من امليكروب يف درجة حرارة التخزين نف�صها �صيتم اإنتاج 

الذيفان مبكراً.
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ب. التحك��م من خالل درجة احلمو�سة )pH(: قيمة الرق���م الهيدروجيني الدنيا املطلوبة 
لنم���و معظم املطثيات احلالة للربوتني )4.6( ، ولكن لعدة ذراري قد يكون اأكرث من 
)5.0(. للمطثيات غري احلالة للربوتني حد درجة احلمو�صة هو فوق )5.0(. ويتحقق 
تثبيط منو الأبواغ  واإنتاج الذيفان يف الأطعمة عالية الرطوبة املنخف�ص���ة الربوتني مثل 
اخل�صروات من خالل اإ�ص���افة حام�ض للح�صول على درجة حمو�صة توازن )4.6( 
ومع ذلك يتم حتييد عمل تثبيط احلمو�صة لو اأن الفطريات واخلمائر اأو الع�صيات تنمو 
 .)Metabiosis يف امل���واد الغذائية لأن وجودها يزيد من درجة احلمو�ص���ة )تاأثري
ويف الأطعمة ذات الربوتني العايل يكون التحكم با�ص���تخدام درجة احلمو�ص���ة عن 

»buffering activity of proteins« طريق مواجهة
ويف اللحوم املقددة البوادئ )starter( �صواء كانت طبيعية اأو م�صافة اإىل املنتج تتخمر 

ب�صرعة ملنع اإنتاج الذيفان.
يتزايد اخلطر عند منو املطثية الو�ص���يقية يف الأ�ص���ماك لأن الأ�ص���ماك؛ تتخمر ببطء �صديد 
 . »acidification« ويك���ون هناك تركيز منخف�ض من الكربوهيدرات وتاأخ���ري التحمي�ض

ولكي يتم تقدمي الأ�صماك اآمنة يجب اتخاذ تدابري اإ�صافية مثل »التمليح اأو التخزين املربد«.
يف منتجات الألبان تلعب درجة احلمو�صة دوراً حا�صماً يف ال�صيطرة على املطثية الو�صيقية 

حيث مل ي�صبق اأن تورط احلليب املتخمر يف حالت ت�صمم و�صيقي.
ج. التحكم من خالل الن�ساط املائي )aw( اأو كلوريد ال�سوديوم )Nacl( : حيث يتاأثر 
منو واإنتاج الذيفان بوا�ص���طة كمية املياه احلرة املتاحة لأن�ص���طة التمثيل الغذائي. امللح 
مثل املواد املذابة الأخرى مثل كلوريد البوتا�ص���يوم وال�صكروز اأو الالكتوز يقلل من 
قيم الن�ص���اط املائي ، بينما املطثي���ات احلالة للربوتني تكون غري ق���ادرة على النمو يف 
ن�ص���اط مائي )0.935( ويتم احل�ص���ول عليها عند حل كلوريد ال�ص���وديوم )%10( 
يف بيئ���ة الزرع ، وتتطلب املطثيات غري احلالة للربوت���ني قيمة اأعلى )0.970( والتي 
يتم احل�ص���ول عليها مع حل كلوريد ال�ص���وديوم )5%( يف الأ�صماك يكون حمتوى 
كلوريد ال�ص���وديوم )5%( يف املرحلة املائية لو كانت املنتجات مربدة اأو )10%( اإذا 

كانت تخزن يف درجة حرارة الغرفة هو ما يكفي ملنع خطر الت�صمم.

ويتاأثر فعل امللح بوا�ص���طة الرقم الهيدروجيني ، ومقدار كلوريد ال�صوديوم امل�صتخدم 
لهذه املنتجات ميكن اأن يتم تقلي�صه اإىل حد كبري عن طريق خف�ض قيمة درجة احلمو�صة.

د. التحك��م من خالل دمج اأكرث من عام��ل: يف اإعداد العديد من الأطعمة يتم التحكم يف 
منو املطثية الو�ص���يقية با�ص���تخدام جمموعة من العوامل املختلفة مثل درجة احلمو�صة 
والن�ص���اط املائي  واملواد احلافظة اإىل جانب العمليات الت�ص���نيعية املختلفة وظروف 
التخزي���ن. كما يتم ه���ذا النهج الذي اعتمد للحد من خطر منو املطثية الو�ص���يقية يف 
الأطعمة الطازجة وامل�ص���نعة باحلد الأدنى مربدة ملدة طويلة والتي ت�ص���كل اأكرب خطر 

للت�صمم اإذا اأُ�صيء ا�صتخدامها.
وهناك درا�ص���ات عديدة لطرق املكافحة امل�ص���ركة ملختلف الأطعم���ة وهذه النتائج هي 
�ص���احلة فقط ملنتج���ات معينة اأو ظ���روف الختبار، ورمب���ا ل ميكن تطبيقها عل���ى غريها من 
الأطعمة. واجلدير بالذكر اأنه بعد درا�ص���ة اأخرى حديثة ت�ص���تخدم النماذج التنبوؤية لتحديد 

الآثار للعوامل املختلفة والتي توؤثر على املطثية الو�صيقية واإنتاج الذيفان.
 Inactivation of« االأطعم��ة  يف  الو�سيقي��ة  املطثي��ة  اأب��واغ  اإهم��اد   .2

: »C.botulinum spores in food
اأب���واغ املطثية ل ت���زال قابلة للحياة لفرات طويلة من الزم���ن، حتى يف ظل ظروف غري 
مالئمة لنموها ، اإذا كان ل ميكن �صمان ال�صالمة من خالل العوامل الداخلية )درجة احلمو�صة 
والن�صاط املائي واإمكانيات الأك�صدة »redox potential« والعداء بني امليكروبات واملواد 
احلافظ���ة(. اأو العوامل اخلارجية مثل العمر الفرا�ص���ي، يجب خ�ص���وع الأطعمة ملعاجلات 
حم���ددة من اأجل تدمري الأبواغ امللوثة لها؛ حيث اإن التعقيم باحلرارة هو الأ�ص���لوب الأكرث 

�صيوعاً.
و�ص���ناعة املواد الغذائية ت�صمن �ص���المة املنتجات منخف�صة احلمو�صة املعباأة يف حاويات 
مغلقة عن طريق اإخ�ص���اعها لعملية حرارية دنيا وت�صمى )12D( اأي ت�صخني عند )121°م( 
ملدة ثالث دقائق؛ لتقليل عدد اأبواغ املطثيات الو�صيقية التي ميكن اأن تنمو يف املنتج يف قيمة 
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اأقل من )10 – 12 يف اجلزء( وبالن�ص���بة لالأطعمة التي يجب اأن يتم ت�ص���ويقها حتت التربيد 
عملية )4�6D( تعترب كافية. وبالإ�ص���افة اإىل التعقيم ؛ لأن عملية املعاجلة بدرجات احلرارة  
العالية )UHT( ت�ص���ل اإىل )137.8°م( ملدة ثانيتني ت�ص���تخدم يف �ص���ناعة احلليب جلعل 
املنتج اآمناً. اأبواغ املطثيات الو�ص���يقية مت تلقيحها جتريبياً يف احلليب وقتلت عند درجة حرارة 

)125°م( ملدة خم�ض ثوان.
هذا بالإ�ص���افة اإىل التثقيف ال�ص���حي لتو�ص���يح اأخطار التعليب املنزيل ولتوعية النا�ض 
بالعوامل املهمة يف حفظ املنتجات املنزلية مثل مدة و�ص���غط ودرجة حرارة التعقيم. يجب 
اأن تُغل���ى الأطعم���ة املعلبة منزلياً قبل حفظها لتخريب الذيفانات التي تتك�ص���ر باحلرارة، كما 
يج���ب عدم اأكل الأطعمة التي تغري طعمها اأو رائحتها اأو مظهرها اأو كانت يف علبة منتفخة، 
حتى ولو طهيت، واأن ي�صادر اأي طعام معلب اأو معباأ اأو حم�صر باأي طريقة اأخرى )متليح ، 

جتفيف ...( واأدى اإىل حالة اأو فا�صية ل قدر اهلل.
ملحوظة هامة : 

ال�صتق�ص���اءات الوبائية الفورية والت�ص���خي�ض العاجل للفا�صية �ص���روريان من اأجل منع 
حالت جديدة و�صفاء املري�ض.

:)Inactivation of the toxin in food( 3. اإهماد الذيفان يف االأطعمة
لية قبل قرن من الزمان اأن هذه املادة ال�صامة امل�صئولة  اأظهر اأحد الباحثني يف درا�صته الأوَّ
عن الت�ص���مم الغذائي التي تنتقل عن طريق الأغذية ح�صا�ص���ة للح���رارة. ذيفان جمموعات 
املطثي���ات )A و B و E و F( يتم اإهمادها عن طريق الت�ص���خني عند درجة حرارة )79°م( 
مل���دة )20 دقيقة( اأو )85°م( مل���دة )5 دقائ���ق(. اأيونات احلم�ض الع�ص���وي والكاتيونات 
 )pHo( ثنائية التكافوؤ حتمي الذيفان من احلرارة. الذيفانات م�ص���تقرة عند درجة حمو�صة

والإ�صعاعات املوؤينة باجلرعات املحددة حلفظ الأغذية لي�ض لها تاأثري على �صميتها.

 Sanitation in plant( امل�سان��ع  بيئ��ة  يف  ال�سحي��ة  ال�سئ��ون   .4
:)environment

وي�ص���مل هذا الإج���راء اإهماد اأو تثبي���ط الأبواغ عل���ى الأواين والآلت وم���واد التعبئة 
والتغليف ويف املياه امل�صتخدمة لغ�صل اأو نقل الأطعمة النيئة واملياه امل�صتخدمة لتربيد حرارة 
علب معقمة، وي�ص���تخدم على نطاق وا�ص���ع الكل���ور ومركبات الكلور يف �ص���ناعة جتهيز 
الأغذية؛ لأنها ذات تاأثري كبري لقتل الأبواغ يف حال عدم وجود املواد الع�ص���وية. وتختلف 
مقاومة اأبواغ املطثيات وفقاً لل�ص���اللة. وب�ص���كل عام ، ال�ص���اللت الأك���رث مقاومة للحرارة 
تتطلب التعر�ض لأوقات اأطول من اأجل ال�ص���ئون ال�ص���حية لالآلت ، يتم ا�صتخدام املحاليل 
التي حتتوي عل���ى )100 – 200( جزء يف املليون من هيبوكلوريت ما ل يقل عن دقيقتني، 
كما يتم اإخماد اأبواغ املطثيات بوا�ص���طة ثاين اأوك�ص���يد الكربون والأوزون واأك�صيد الإيثيلني 
وه���و الأثري احللقي حيث يُكون غازاً يف درجة حرارة الغرفة ، وعادًة ما ي�ص���تخدم لتعقيم 
املواد الغذائية اجلافة. وي�ص���تخدم بريوك�ص���يد الهيدروجني يف التغلي���ف بالتعقيم لالأطعمة 
مثل احلليب والبي�ض ويثبط اأبواغ املطثيات ، ولكنها لي�صت الو�صيلة الرئي�صية لل�صيطرة على 

املطثيات الو�صيقية.
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 »Clostridium perfringens« المطثية الحاطمة

)CL.welchii الكلوستريديم برفرنجنس )المطثية الولشية

بكترييا ع�صوية ل هوائية موجبة ل�صبغة اجلرام، 
مولدة لالأبواغ ، غري متحركة داخل حمفظة ، تنتج 
ذيفان خارج خلوية. درجة احلرارة املثالية لنموها 
هي ب���ني )41°م � 45°م(، حي���ث تتكاثر املطثية 
احلاطمة يف هذه الدرجة فيما يعترب �ص���رعة قيا�صية 
ملعظ���م اجلراثيم حيث اإن ه���ذا النمو مهم جداً يف 
الطع���ام فدرجة احل���رارة )60°م( قاتلة لل�ص���كل 
الإنبات���ي من املطثية احلاطمة يف امل�ص���تنبتات وهي 
اأك���رث مقاومة للحرارة عندم���ا توجد يف الأطعمة. 
وهناك خم�صة اأمناط خمتلفة مولدة للذيفان تتميز 
باحلرف م���ن »E�A« يف اجلدول التايل ،  وهذه 
تنتج اأربعة ذيفانات  اأ�صا�ص���ية حيث تنتج الأ�صكال 
الإنباتية كميات كبرية من ه���ذه الذيفانات املعوية 
خالل التبوغ يف الأمعاء؛ حيث اإن درجة احلرارة 

املثلى للتبوغ هي )35°م � 40°م(. 
ول تنمو املطثية احلاطمة عند درجة حرارة اأقل 
من )15°م(. واملدى املطلوب لدرجة احلمو�ص���ة 
للنمو )5 – 9( وت�ص���تطيع املطثي���ة احلاطمة البقاء 
والنمو يف وجود الأمالح امل�ص���تخدمة يف عملية 
احلفظ بالتمليح املتكونة من )300 جزء يف املليون( 

من نيريت ال�صوديوم وكلوريد ال�صوديوم )4 – %6(.

ت�سنيف املطثيات احلاطمة والذيفانات التي تنتجها واالأمرا�س التي ت�سببها

النوع 
املر�س"النمط"

الذيفانات 
املعوية 

enterotoin

ذيفان األفا 
α-toxin

ذيفان بيتا 
B-toxin

ذيفان اأيوتا 
Iota-
toxin

ذيفان 
اإب�سلون  
E-toxin

A
غاز غرغرينا ، ت�صمم 

غذائي حتلل يف 
الع�صالت

++���

B دو�صنتاريا يف
+�+++احليوانات

C
التهاب معوي ي�صاحبه 

حتلل يف اخلاليا 
لالإن�صان واحليوان 

+++��

Dمر�ض الكلى الرخوة++��+

E التهاب معوي يف
+��++احليوانات

التوزيع اجلغرايف وم�سدر امليكروب: النمط »A« للمطثية احلاطمة وا�ص���ع النت�صار »اأي 
موجود يف كل مكان« حيث يوجد يف الربة ويف ال�صبيل املعوي )القناة اله�صمية( لالإن�صان 
واحليوان يف جميع اأنحاء العامل ، بينما توجد الأمناط الأخرى يف ال�صبيل املعوي للحيوانات 

فقط.
اأظهرت بع�ض الدرا�صات اأن الإن�ص���ان يوؤوي اأعداداً كبرية من املطثية احلاطمة مما هو يف 
الطيور اأو املا�ص���ية، واأن بع�ض الأ�ص���خا�ض يطرح كميات كبرية من هذه اجلراثيم ، مما يجعل 

الإن�صان امل�صتودع الأكرث اأهمية للت�صمم الغذائي باملطثيات.
تختلف كمية املطثية احلاطمة »النمط A« يف املعي ح�صب النوع احليواين. فهي موجودة 
باأعداد كبرية يف املعي الدقيق للخنازير وبكميات �ص���غرية يف الأغنام واملاعز واملا�صية وهي 

موجودة يف اخليل ب�صكل خا�ض.
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ينجم تذيفن الدم املعوي املن�صاأ بالنمط »A« عن الذيفان ب�صكل رئي�ض والذي يتكون يف 
املعي ويتحرر خالل التبوغ حيث اإن املعي الدقيق يعترب البيئة املف�ص���لة لذلك. وبالتايل فاإن 
الت�صمم لالإن�صان هو الطعام امللوث بالأبواغ التي تبقى حية بعد الطبخ ، حيث تُن�صط احلرارة 
»ال�ص���دمة احلرارية« الأبواغ التي تنت�صي ومن ثم تت�صاعف الأ�صكال الإنباتية ب�صرعة اإذا ترك 
الطعام املح�ص���ر يف درجة حرارة الغرفة وقد ت�ص���ل اإىل تراكيز عالية جداً اإذا كانت درجة 
احلرارة مرتفعة مع وقت كاف . وتتبوغ الأ�ص���كال الإنباتية املحملة اإىل املعي مطلقة الذيفان 

املعوي خالل هذه العملية.
ملحوظة:

الطع���ام الناقل دائماً تقريب���اً هو اللحم الأحمر اأو الطيور ، حي���ث تتوفر للمطثية احلاطمة 
الأحما�ض الأمينية والفيتامينات التي حتتاج اإليها. كما ميكن لأطعمة اأخرى ولكن بدرجة اأقل 
تواتراً مثل الب�صلة الهندية والفا�صوليا والبطاطا املهرو�صة والأجبان والأطعمة البحرية و�صلطة 

البطاطا والزيتون واملعكرونة الرقيقة اأن حتدث ت�صمماً.
فكما هو معروف يوفر اللحم املغمو�ض يف املرق اأو املطبوخ على �صكل قطع كبرية ظروفاً 
ل هوائية ت�صاهم يف ت�صاعف اجلراثيم خالل عملية التربيد اأو التخزين. حيث حت�صر الأطعمة 
التي ت�ص���بب الت�ص���مم عادًة بكميات كب���رية يف املطاعم اأو مطابخ الإعا�ص���ة اأو الفنادق اأو ما 
مياثلها ، وتقدم يف اآخر اليوم اأو يف اليوم التايل. وميكن تخريب اأبواغ بع�ض ذراري املطثية 
احلاطمة بالطبخ الكايف ، اإل اأن اأبواغاً اأخرى تقاوم احلرارة وقد يكون اإعادة ت�صخني الطعام 
قبل تقدميه كافياً. واأي�صاً من املعروف الآن اأنه ل ميكن تخريب تراكيز عالية من ال�صكل الإنباتي 
للمطثية احلاطمة يف الطعام بحم�ض املعدة؛ ولذلك تعرب اإىل املعي »الأمعاء« والذيفان املعوي 
املخلق يف املعي عندما تتبوغ اجلراثيم مقاوم لالإنزميات املعوية وله اأثر �صام للخاليا الظاهرية 
املعدية وي�ص���يب جهاز نقل الكهارل م�صبباً الإ�ص���هال، واملهم معرفة اأنه لي�صت كل ذراري 

املطثية احلاطمة منتجة للذيفان.
املر���س يف االإن�س��ان: يلتقط املر�ض م���ن خالل تن���اول الأطعمة »خا�ص���ًة اللحم الأحمر 
والطيور« والتي تكون فيها املطثية احلاطمة »النمط A« قد ت�ص���اعفت كما �ص���بق �صرحه، فمن 

املعروف الآن اأن املر�ض يقع عن ذراري مقاومة للحرارة، ميكنها اأن تبقى حية بدرجة حرارة 
)100 °م( لأكرث من �صاعة، اإ�صافًة اإىل ذراري تعطبت باحلرارة وحالة للدم والتي تعطلت 

بعد حوايل )10 دقائق( يف درجة حرارة )100°م(.
فرة احل�صانة من )6 – 24 �صاعة( بعد البتالع، لكن قد يكون ق�صرياً حتى �صاعتني عند 

قلة من النا�ض، وهذا ي�صري اإىل اأن الطعام املبتلع يحوي ذيفاناً م�صبق التكوين.
يبداأ املر�ض فجاأة مت�ص���بباً يف مغ�ض بطني �ص���ديد واإ�ص���هال، لكن ل يوجد تقيوؤ اأو حمى 
عادًة، ودائماً ما ينتهي املر�ض خالل )24 �ص���اعة( ، بينما الأعرا�ض الأقل �صدة قد ت�صتمر مع 
بع�ض الأ�صخا�ض ملدة اأ�صبوع اأو اأ�صبوعني . وقد وقعت ب�صعة وفيات ب�صبب اجلفاف وغريه 

من امل�صاعفات.
ومن ال�ص���روري معرفة دور احليوانات يف وبائيات املر�ض حيث ينجم الت�صمم الغذائي 
عند الإن�ص���ان عن اأطعم���ة ملوثة باملطثية احلاطمة »النمطA«، وعادة الأطعمة املوؤلفة ب�ص���كل 
رئي����ض من اللحم الأحمر اأو الطيور؛ حيث ل تلعب احليوانات بحد ذاتها دوراً مبا�ص���راً يف 
الوبائيات؛ لأن العامل امل�ص���بب وا�صع النت�ص���ار »الربة ، املياه ، التوابل ، الغبار ، ال�صرف 
ال�ص���حي والأدوات امللوثة«. الأطعمة احليوانية امل�ص���در مهمة كركائز لت�ص���اعف اجلراثيم 
وكناقل للمر�ض. واجلدير بالذكر اأن الربة واأمعاء الإن�صان واحليوانات تعترب م�صتودع العامل 
امل�صبب للمر�ض حيث يحتوي كل جرام من براز الإن�صان على اأبواغ بعدد )310 – 610( . 
ومن ال�صروري معرفة اأن املطثية احلاطمة »النمط A« توجد يف ع�صالت واأع�صاء احليوانات 

بعد �صاعات قليلة من عملية ال�صلخ ، ما مل يتم جتميدها ب�صرعة.
وقد توجد الذراري املقاومة للحرارة من املطثية احلاطمة يف العقد اللمفاوية امل�ص���اريقية 

لبع�ض احليوانات بعد ال�صلخ.
اجلرع��ة املعدية: ميكن اأن ينتج الت�ص���مم الغذائي من تناول عدد كبري )610 –710( من 

اخلاليا اخل�صرية.
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طرق التحكم:
يجب اأن تقدم اأطباق اللحم �صاخنة وباأ�صرع وقت ممكن بعد الطهي.. 1
عند �صرورة حفظ الأطعمة لفرة قبل تناوله يجب اأن يجمد ب�صرعة.. 2
ينبغي اأن يقطع اللحم اإىل قطع �صغرية للطبخ.. 3
�صرورة ا�صتخدام قدور ال�صغط كو�صيلة وقائية جيدة.. 4
يجب اأن يعاد ت�صخني الطعام اإذا كان ذلك �صرورياً اإىل درجة حرارة كافية لتخريب . 5

اخلاليا الإنباتية للعامل امل�صبب للمر�ض.
تثقي���ف متداويل الأغذية والذين يح�ص���رون الوجبات يف املطاعم وما مياثلها اأو يف . 6

املنازل مهم جداً ؛ لأنه من امل�ص���تحيل جتنب وجود املطثية احلاطمة يف اللحم الأحمر 
والدجاج النيئ.

اليرسينا الملهبة للمعي والقولون )»يرسينا 
Yersinia enterocolitica )»أنتيروكوليتكا

بكترييا ع�صوية »Coccobacillus« �صالبة ل�صبغة 
اجلرام متحركة بدرجة ح���رارة )25°م( وتنتمي اإىل 
 .»Enterobacteriaceae« الأمعائي���ات  ف�ص���يلة 
يت�صمن هذا النوع جمموعة متغايرة جداً من اجلراثيم، 
والتي تختلف كثرياً بخ�صائ�صها البيوكيميائية.وحالياً 
�ص���نفت الذراري الالمنطية من الناحي���ة البيوكيميائية 
 Y.aldovae( اإىل �ص���بعة اأن���واع اإ�ص���افية خمتلف���ة
 ،Y.bercovieri ، Y.frederiksenii
 ، Y.intermedia ، Y.mollaretii ،
Y.kristensenii ، Y.rohdei( وهي اأنواع بيئية 
عادًة، ومن املمكن اأن تختلط بالري�صينيا امللهبة للمعي 

والقولون وت�صبب عدوى خارج معوية اأحياناً.
ق�ص���مت الري�ص���ينيا امللهبة للمع���ي والقولون اإىل 
اأمناط حيوية واأمناط م�ص���لية . اعتمد التنميط احليوي 
على املميزات البيوكيميائي���ة يف حني اعتمد التنميط 
امل�ص���لي امل�صت�ص���د »O«. ق�ص���م النوع اإىل اأكرث من 
»50« منطاً م�ص���لياً اإل اأن بع�ص���ها فقط ممر�ض لالإن�صان 
اأو احليوانات. وحديثاً جداً اقرح ا�صتخدام التنميط 
الريبي »Ribotyping« للنمط امل�ص���لي »0 : 3« مما 
ي�ص���مح بتفريق اأربع ن�صائل »Clones«. تنتمي معظم 

م�ص���تفردات »0:3« اإىل الن�ص���لية »I« والن�صلية »II« . ا�ص���تفردت هذه الأمناط الريبة نف�صها 
يف البيان وا�ص���تفرد النمط الريبي »I« يف كندا وا�ص���تفرد النمط���ان الريبيان »II و IV« يف 

بلجيكا.
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اإن درج���ة احلرارة التي حتتاج اإليها الري�ص���ينيا امللهبة للمعي والقولون للنمو بني )�ص���فر 
املثايل عند درجة حرارة )25 – 29°م(. ومن املمكن اأن تنمو  النمو  اإن  – 44°م( حي���ث 
البكترييا يف تركيز )5%( كلوريد ال�ص���وديوم ودرجة حمو�ص���ة اأعل���ى من »4.6« )مدى 

درجة احلمو�صة 4 – 10(.
التوزيع اجلغرايف وم�سدر امليكروب: عاملي النت�صار. ا�صُتفردت البكترييا من احليوانات« 
الأبقار ، الأغنام ، املاعز ، الكالب ، القطط والقوار�ض« بالإ�ص���افة اإىل الإن�ص���ان والطعام 

واملاء.
 IA )0:5 ، 0:6 ، 30 ، 0:7،8 ، 0:18 الأمناط امل�ص���لية املنتمية لكل جمموعة حيوية هي
0:46 ،( و IB )0:8 ، 0:4 ، 13b ، 0:13a ، 0:18 ، 0:20 ، 0:21( و 2)0:9 ، 0:5،27( و 

3)0:1،2،3 ، 05،27( و  4)0:3( و5)0:2،3(. 

فهناك اختالفات جغرافية يف تواجد الأمناط ، حيث توجد الأمناط امل�صلية )3،5،9،27( 
يف اأوروبا والعديد من بل���دان قارات اأخرى ذات مناخات معتدلة اأو باردة، يف حني تظهر 

الأمناط امل�صلية )8،13،18،20،21( ب�صكل رئي�ض يف الوليات املتحدة.
احلدوث يف الإن�ص���ان: هناك فروق وا�صحة يف وقوع املر�ض بني املناطق املختلفة وحتى 
بني البلدان املتجاورة حيث �ص���وهدت معدلت احلدوث الأعلى يف ا�ص���كندنافيا وبلجيكا 
وعدة بلدان يف �ص���رق اأوروبا واليابان وجنوب اأفريقيا وكندا، ولكن املر�ض اأقل �صيوعاً يف 

الوليات املتحدة وبريطانيا وفرن�صا.
والبكترييا ممر�ص���ة لالإن�صان بدرجة رئي�ص���ية وت�ص���يب الأطفال عادًة ، حيث اإن العر�ض 
امل�ص���يطر يف الأطفال ال�ص���غار هو اللتهاب املعوي احلاد مع اإ�ص���هال يدوم 3 – 14 يوماً ، 
ويوج���د الدم يف ال���رباز يف 5% من احلالت . اأم���ا يف الأطفال الأكرب واليافعني فت�ص���يطر 
متالزمة الته���اب الزائدة الكاذب مع اأمل يف احلفرة احلرقفي���ة اليمنى وحمى وكرثة كرات 
الدم البي�ص���اء ب�ص���كل معتدل و�ص���رعة تثفل )Sedimentation( عالية للكريات احلمر. 

وكثرياً ما اأدى ال�صبه بني املتالزمة والتهاب الزائدة احلاد اإىل تدخل جراحي.

ملحوظة: 
يبداأ املر�ض عادًة بعد )24 – 48 �صاعة( من ابتالع البكترييا، وهو الطريق املعتاد للعدوى، 

حني يكون الطعام اأو ال�صراب هو الناقل.
واجلدير بالذكر اأنه قد حتدث م�ص���اعفات مثل )التهاب املف�ص���ل التفاعلي يف مف�صل اأو 
اأكرث، الإنتان الدموي..( وقد تكون امل�صاعفات خارج املعوية قاتلة رغم اأنها نادرة احلدوث 

)اخلراجات الكبدية اأو الطحالية يف البالغني، وعادًة يف املر�صى املعوزي املناعة(.
طرق التحكم:

مراقبة نظم �ص���المة الأغذية والتاأكيد على اتباع املمار�ص���ات ال�ص���حية اجليدة اأثناء . 1
تداول الأغذية.

�صمان طهي املنتجات احليوانية جيداً.. 2
عدم �صرب حليب مل يعامل حرارياً.. 3
عدم �صرب ماء م�صكوك يف نقائه و�صالحيته لال�صتهالك الآدمي.. 4
التاأكيد على مكافحة الآفات، خا�صًة القوار�ض.. 5
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الضمات نظيرة الحالة للدم »فبريو ماراهيمو ليتيكس« 
)Vibiro parahaemolyticus(

ال�ص���مات نظرية احلالة لل���دم التي تنتمي 
 »Vibrionaceae« ال�ص���ماوات  لف�ص���يلة 
عب���ارة ع���ن ع�ص���ويات ل هوائي���ة اختيارية 
و�ص���لبية ل�ص���بغة اجلرام ومتحركة منحنية اأو 
م�صتقيمة ال�صكل ول تنتج الأبواغ. وهي حمبة 
للملح بحيث تتطور ب�صكل اأف�صل ما يكون يف 
الأو�ص���اط ذات الراكي���ز )2% اإىل 3%( من 
كلوريد ال�صوديوم ، لكن ميكنها اأن تت�صاعف 
يف تركيز )8%( من هذا امللح. مدى درجات 
حرارة منو ال�ص���مات نظرية احلالة للدم يكون 
ما ب���ني )5 اإىل 43°م( ودرجة احلرارة املثلى 
)37°م(. اأعداد امليكروب تقل ولكن ل ميكن 
الق�ص���اء على امليك���روب يف درج���ة حرارة 
التربي���د )�ص���فر – 5 °م( اأثن���اء التخزي���ن ، 
وم���دى درج���ة احلمو�ص���ة لنم���و امليكروب 
 »8.6  –  7.8« واملثل���ى   »11 اإىل   14.8«

 »O« ومدى قيم الن�صاط املائي للنمو »0.940 – 0.996« بالعتماد على امل�صت�صد اجل�صدي
وامل�صت�صد املحفظي »K« مت متييز 20 جمموعة »O« و 65 منطاً م�صلياً »K« حيث ميكن تنميط 

معظم الذراري ال�صريرية، اأما الذراري البيئية فال ميكن ذلك.
فالكث���ري م���ن الذراري ال�ص���ريرية لل�ص���مات نظ���رية احلالة لل���دم التي ت���زرع يف اآجار 
واجا�ص���وما »Wagatsuma« والذي يحوي كريات دم حم���راء اآدمية هي حالة للدم بيتا، 
بينم���ا ال���ذراري البيئية املعزولة من املاء لي�ص���ت كذلك ، وهذا ما يدع���ى ظاهرة اأو اختبار 

كاناجاوا »Kanagawa« وعلى �ص���وء الخت���الف يف القدرة احلالة لل���دم بني الذراري 
ال�ص���ريرية والبيئية فقد افر�ض اأن احلالة للدم »haemolysin« هي عامل فوعة �ص���مي هذا 
الذيفان احلالة للدم املبا�ص���ر ال�ص���امدة للحرارة »TDH« لكن ظه���ر فيما بعد اأن الذراري 
�ص���لبية احلالة للدم املبا�صرة ال�ص���امدة للحرارة ميكن اأن ت�ص���بب املر�ض وتنتج ذيفاناً متعلقاً 
من الناحية املناعية »احلالة للدم املتعلقة ال�ص���امدة للحرارة TRH(« ذات خوا�ض مت�صابهة 

جداً.
ومن ال�صروري معرفة اأن ال�صمات نظرية احلالة للدم ل تقاوم احلرارة حيث اإنها يحدث 
له���ا تخريب عند درجات حرارة اأكرب م���ن )65°م( . قي���م د )D values( اأقل من دقيقة 

واحدة عند درجة حرارة )65°م( ودقيقتني ون�صف عند درجة حرارة )55°م(.
التوزيع اجلغرايف وم�سدر العدوى: مت عزل ال�ص���مات نظرية احلالة للدم من مياه البحار 
ومياه م�ص���بات الأنهار يف جميع الدول، واأظهر عامل التوزيع وجود تنوع ف�ص���لي وا�صح 

يف امل�صتودعات الطبيعية.
فخالل الأ�ص���هر الباردة ، وجدت ال�ص���مات احلالة للدم يف الثفال���ة البحرية بينما خالل 

الأ�صهر الدافئة وجدت يف املياه ال�صاحلية والأ�صماك واملحار.
وهناك تقارير قليلة عن عزل ال�ص���مات نظرية احلالة للدم من املياه القارية والأ�صماك يف 
الأنهار والبحريات، حيث افر�ض اأن هذه املياه حتوي تركيزات عالية من كلوريد ال�صوديوم 

بحيث ت�صمح لل�صمات اأن تبقى على قيد احلياة.
ملحوظة:

العوام���ل التي حتدد وفرة اجلراثيم هي حرارة املاء وامللوح���ة والعوالق من بني العوامل 
الأخرى.

على �ص���وء ما �ص���بق يعترب ماء البحر هو امل�ص���تودع الأكرب ل�ص���مات نظرية احلالة للدم، 
حيث تكت�صب الأ�صماك والرخويات – والق�صريات – العدوى من ماء البحر، وعندما يقوم 

الإن�صان تناولها نيئة اأو مطبوخة ب�صكل غري كاف فاإنها تكون م�صدراً للعدوى.
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يحوي ال�صمك الذي مت �صيده حديثاً حماًل من ال�صمات نظرية احلالة للدم يقدر ب� )310( 
اأو اأقل يف كل جرام ، بينما حتوي الرخويات املقطوفة حديثاً حماًل من ال�صمات يقدر ب�)1.1 
x 310( تقريباً يف كل جرام اأي كمية اأقل من الكمية املطلوبة لإحداث العدوى لدى الإن�صان 
، حيث يحتاج الإن�ص���ان لكمية من ال�ص���مان نظرية احلالة للدم تبلغ )510 – 710( لي�ص���بح 
م�ص���اباً بالعدوى. لذلك افر�ض اأن احلمل الأكرب ينجم عن التعامل مع تلك الأغذية البحرية 

مما ي�صمح بتكاثر ال�صمات نظرية احلاّلة للدم يف الغذاء.
كما هو معروف اأن ال�صمات نظرية احلاّلة للدم تتكاثر خالل وقت ق�صري جداً )12 دقيقة 
تقريباً( وتعر�ض الغذاء حلرارة الغرفة ل�ص���اعات قليلة كاٍف لكي ي�ص���مح للجراثيم باإحداث 

الت�صمم لدى الإن�صان.
اإن اعتياد تناول الغذاء البحري نيئاً يعترب عاماًل مهماً جداً يف وبائية املر�ض يف الكثري من 
البلدان حيث تعترب اليابان من اأكرث البلدان التي حتدث فيها فا�صيات الت�صمم الغذائي الناجم 
عن ال�ص���مات نظرية احلاّلة للدم ب�صبب ا�صتهالك ال�صمك النيئ واملحار والق�صريات. ت�صتمر 

حالة حامل العدوى ب�صعة اأيام ول توجد حالت معروفة للعدوى الثانوية.
ويعت���رب دور احليوانات يف نقل العدوى دوراً غري مبا�ص���ر، والنتق���ال يكون عن طريق 
الغذاء حيث اإن الفقاريات الوحيدة املكتنفة �صمن �صل�صلة النتقال لالإن�صان هي ال�صمك مع 

الرخويات والق�صريات.
ومن ال�ص���روري معرفة اأن ا�ص���م العدوى التي ت�ص���ببها ال�ص���مات هي اللتهاب املعدي 
واملعوي حيث يظهر على امل�ص���ابني الأعرا�ض املر�صية التالية )الإ�ص���هال، التقيوؤ، الرعدة، 

املغ�ض، الغثيان، ال�صداع، احلمى(
وع���ادة ما يكون املر�ض خفيف���اً اإىل معتدل رغ���م اأن بع�ض احلالت ق���د تتطلب دخول 
امل�صت�ص���فى، ويكون متو�صط مدة املر�ض يومني ون�صف، وفرة احل�صانة من 4 اإىل 94 �صاعة 

بعد تناول الغذاء الذي يحوي ال�صمات مبتو�صط 15 �صاعة.

طرق التحكم:
طهي املحار والق�صريات والأ�صماك يف درجة حرارة عالية ب�صكل كاٍف )70°م ملدة . 1

15 دقيقة( لتخريب ال�صمات نظرية احلالة للدم، مع الأخذ يف العتبار كمية الغذاء 
البحري من اأجل احل�ص���ول على احلرارة املنا�ص���بة، لكن العادة املتوطدة يف بع�ض 
الدول بتناول الغذاء البحري نيئاً جتعل من ال�ص���عوبة مبكان دعم التو�ص���ية من اأجل 
تعطيل ال�ص���مات يف الأ�صماك والق�صريات والرخويات، وذلك بطهي الغذاء ب�صكل 

كاٍف.
 »Haemolysin« واجلدير بالذكر اأنه مت تنفيذ اإحدى التجارب بدرا�صة زيادة احلالة للدم
باملقارنة مع تعداد اجلراثيم، وتو�صلت اإىل نتيجة مفادها اأن الذيفان يظهر عندما ت�صل ال�صمات 
اإىل م�صتوى )610 يف كل جرام( وت�صتمر بالزيادة عن طريق تكاثر امليكروب يف درجة حرارة 
35°م( حيث ت�صل احلالة للدم »Haemolysin« اإىل )32( وحدة يف كل جرام بعد )24 

�صاعة( بينما يف درجة حرارة )25°م( ت�صل اإىل هذا امل�صتوى بعد )48 �صاعة(.
عندما تت�ص���كل احلالة للدم »Haemolysin« فاإنها تكون ثابت���ة متاماً حيث تظهر قدرتها 
العظمى على مقاومة احلرارة يف درجة حمو�صة ما بني )5.5 – 6.5(. احلالة للدم من منط 
كاناج���اوا«Kanagwa haemolysin« املوجودة يف جن�ض اجلم���ربي )القريد�ض( تبقى 
ثابت���ة مل���دة )17 يوماً( اإذا ما حفظ���ت بدرجة حرارة )4°م(. ففي درج���ات احلرارة ما بني 
)115°م( و )180°م( ي�ص���تغرق التعطيل احلراري للحالة لل���دم ما بني )10.4 – 48.1( 

دقيقة كما ظهر لدى الفئران.
• غ�ص���ل ال�ص���مك اأو الأغذي���ة البحرية الأخرى يف مياه م�ص���بات الأنه���ار امللوثة من 	

املمار�صات املمنوعة منعاً باتاً.
• يجب التخزين بالتربيد بعد الطهو مبا�صرًة.	
• �ص���رورة تغطية اأ�ص���طح الطاولت التي تعالج عليها هذه املنتجات بال�صمع )طبقة ل 	

ينفذ منه���ا املاء( واأن تنظف باملاء العذب )دون ملح(؛ لأنه قد يحدث تلوث خلطي 
اأو متبادل، خا�صًة من الأغذية اململحة.
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الليستريا المستوحدة )الليستريا مونوسيتوجينس( 
»Listeria cmonocytogenes«

يحتوي جن�ض اللي�صريا على �صت عائالت، لكن 
عائلتان فقط لهما اأهمية يف حدوث الأمرا�ض لالإن�صان 
واحلي���وان هما اللي�ص���ريا امل�ص���توحدة واللي�ص���ريا 
اإفان���ويف »L.ivanovii« التي كانت تدعى �ص���ابقاً 
باللي�ص���ريا البلغارية »L.bulgarica« وهناك فرق 
ظاهر بني كال النوعني املمر�ص���ني يف قدرتهما احلالة 

للدم.
تعترب اللي�ص���ريا امل�ص���توحدة اأكرث الأنواع اأهمية 
بالن�ص���بة لالإن�ص���ان واحليوان فهي عب���ارة عن بكترييا 
ع�ص���وية اإيجابية ل�ص���بغة اجلرام ل هوائي���ة اختيارية 
طولها »0.5 – 2 ميكرون« وقطرها »0.5 ميكرون«  
ومتحرك���ة يف درجات ح���رارة ما ب���ني )20 – 25 
°م(، وحالة للدم من النمط بيتا يف الأجار الدموي 
حيث ت�ص���كل �ص���ريطاً �ص���يقاً من انحالل الدم حول 
م�صتعمراتها )ول ت�صبه بذلك اللي�صريا اإفا نويف التي 

ت�صكل �صريطاً عر�صياً(.
كما اأن اأحد مميزات اللي�ص���ريا امل�ص���توحدة التي 
ت�صتحق املالحظة هي قدرتها على النمو يف درجات 
ح���رارة منخف�ص���ة؛ حيث اإن���ه ميك���ن اأن تتكاثر يف 
درج���ات حرارة ت���راوح ما ب���ني )3 – 45 °م( كما 
ي�ص���تطيع امليك���روب املقاوم���ة والبق���اء يف الأغذية 
املجمدة، واأي�صاً ينمو امليكروب يف درجة حمو�صة 

ما بني »6 – 9« ودرجة ن�ص���اط مائ���ي دنيا »0.92« كما يقاوم م�ص���تويات عالية من كلوريد 
ال�صوديوم فله القدرة على النمو يف بيئات حتى »10%ملح«.

وهذا امليكروب املمر�ض طفيلي اختياري داخل خلوي ي�ص���يب اجلهاز ال�صبكي البطاين 
ولغايات متعلقة بالبحث الوبائي فقد مت تق�صيم اللي�صريا امل�صتوحدة اإىل )13 �صرباً ( م�صلياً 
تنج���م  حي���ث   )1/2a،1/2b،1/2c،3a،3b،3c،4a،4b،4c،4d،4e،4ab،7( وه���م 
 1/2a ، 1/2b ،( معظم احلالت املر�ص���ية يف الإن�ص���ان واحليوان عن ال�صروب امل�ص���لية
4b( لذلك يعترب التنميط امل�صلي ذا فائدة حمدودة يف تعريف م�صدر العدوى. ورغم اأن 
التنميط امل�ص���لي كان مفيداً كاأ�صلوب متهيدي فقد ُجهِّزت خمططات اأخرى بغية التمكن من 

تعيني م�صدر العدوى.
يل بطريقتني: التنميط بالعاثيات »Phage typing« والتنميط  اأُجري التنميط ب�ص���كل اأوَّ
الإنزمي���ي بالرح���الت الكهربائي���ة )electrophoretic enzyme typing( ففي بريطانيا 
ميكن تنميط »64%« من الذراري با�ص���تخدام )28( عاثية، ويف فرن�ص���ا ميكن تنميط )%78( 
با�ص���تخدام )20 عاثية(، ويف كال احلالتني توجد ن�ص���بة مئوية كبرية من الذراري التي ميكن 
تنميطها. وميكن تنميط جميع ذراري اللي�صريا امل�صتوحدة با�صتخدام طريقة التنميط الفرعي 
بنظائر الإنزمي، وحديثاً ا�صتخدم بنجاح التنميط بوا�صطة الرنا )RNA( الريبا�صي )التنميط 

الريبا�صي(.
التوزيع اجلغرايف وم�سدر العدوى: تتوزع اللي�صريا امل�صتوحدة ب�صكل وا�صع يف النابتة 
)Vegetation( والربة واأمعاء الإن�صان واحليوانات . حيث مت عزل اللي�صريا امل�صتوحدة 
من ثدييات خمتلفة واأنواع من الطيور من الربة والنباتات والطني واحل�ص���ي�ض والف�صالت 

ال�صائلة واملجاري .
اإن وج���ود ال���ذراري املفوعة وعدميه الفوعة »بالن�ص���بة للفئ���ران« يف احليوانات والبيئة 
ي�ص���عب اإي�ص���اح الوبائيات ، لكن ميكن اأن يكون التنميط امل�صلي عاماًل م�صاعداً يوؤخذ يف 
العتبار. ومن ال�ص���روري معرفة اأن املا�صية والأغنام والعديد من الأنواع احليوانية الأخرى 
تقوم بطرح امليكروب عن طريق برازها ، حيث مت عزل اللي�صريا امل�صتحدة من برازاملر�صى 
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ومن الأ�صياء املالم�صة لهم وبن�صبة مئوية قليلة من عامة اجلمهور ، بينما مت عزلها من براز«20 
– 30%« من الن�صاء احلوامل ووجدت يف ال�صبيل التنا�صلي الأنثوي ، بالإ�صافة اإىل الذراري 
التي ميكن تنميطها. من املحتمل اأنه مت عزل النمط امل�ص���لي املمر�ض )1( وال�ص���رب امل�صلي 
)4b( وبناًء على ذلك يكون امل�صتودع الطبيعي وا�صعاً وعدد العوائل كبرياً ورغم ذلك فاإن 

عدداً قلياًل من النا�ض يلتقط املر�ض.
اأهم اجلماعات امل�ستهدفة باملر�س التي حتدثه الل�سرتيا امل�ستوحدة )اللي�سرتيو�سي�س( 

هي:
الولدة.. 1 حديثي  وعدوى  بالولدة،  املحيطة  احلوامل/ الأجنة – العدوى 
املتعاطون للكورتيزونات املثبطة للمناعة، واأدوية ال�صرطان، والأدوية املانعة لرف�ض . 2

الأع�صاء املزروعة، ومر�صى الإيدز.
مر�صى ال�صرطان ، وبخا�صًة �صرطان الدم.. 3
الأ�صخا�ض ذوي الأعمار اأكرب من 50 �صنة.. 4
الأ�صحاء حيث اإن هناك تقارير ت�صري اإىل اأن الأ�صحاء قد يتاأثرون رغم اأن م�صادات . 5

احلمو�صة و«ال�صيميتيدين« لها دخل يف ذلك وقد ن�صب وباء »اللي�صريو�صي�ض« يف 
�صوي�ص���را من اجلنب مما يوحي باأن الأ�ص���حاء �ص���ليمي املناعة ميكن اأن ي�صابوا باملر�ض 

خا�صًة اإذا كان الطعام �صديد التلوث بهذه البكترييا.
واجلدير بالذكر اأنه يف اأملانيا واعتماداً على املعطيات املاأخوذة من اثنني من م�صت�ص���فيات 
التوليد فيها فاإن العدوى بهذه البكترييا ت�ص���بب )0.15% اإىل 2%( من معدل وفيات الفرة 
املحيطة بالولدة. يحدث الإجها�ض اللي�ص���ري لدى الن�ص���اء عادًة يف الن�ص���ف الثاين من 
احلمل وتت�صمن الأعرا�ض التي ت�ص���بق الإجها�ض اأو الولدة باأيام اأو اأ�صابيع قليلة: النواف�ض 
)الرع�ص���ة( وارتفاع درجة حرارة اجل�ص���م وال�ص���داع والدوخة اخلفيف���ة، واأحياناً اأعرا�ض 

معدية معوية مثل الغثيان والتقيوؤ والإ�صهال.

كم���ا اأن النوب الإنتانية الدموية )septicemic episodes( قد تتكرر اأو ل قبل ولدة 
جن���ني ميت اأو وليد معتل جداً بتمام احلم���ل »ill�Full term baby«. بعد الولدة تُبدي 
الأم اأعرا�ص���اً مر�صية لكن ميكن عزل اللي�صريا امل�ص���توحدة من املهبل وعنق الرحم والبول 
لفرات تراوح بني اأيام قليلة اإىل اأ�ص���ابيع عديدة. اإذا كان الطفل قد يولد حياً لكنه م�ص���اب 
بالعدوى داخل الرحم فاإنه يبدي اأعرا�ص���اً حاملاً يولد اأو خالل اأيام قليلة حيث اإن الأعرا�ض 
تتمثل يف اأعرا�ض الإنتان  اأو الت�ص���مم الدموي )septicemia( اأو ب�صكل اأقل تواتراً الورم 
احلبيبي املنترث )الإنتان الورمي احلبيبي لدى الر�ص���يع( وقد يكون هناك اأعرا�ض ا�ص���طراب 
يف ال�ص���بيل التنف�ص���ي ويكون معدل الوفاة يف هذه احلالة مرتفعاً. بينما تكون الآفة الرئي�صية 

هي النخر الكبدي البوؤري على �صكل عقيدات �صغرية �صنجابية بي�صاء.
ومن ال�ص���روري معرفة اأنه يولد بع�ض الأطفال اأ�ص���حاء ظاهرياً لكنهم ي�صابون بالتهاب 
ال�ص���حايا بعد فرة ق�صرية )اأيام قليلة اإىل اأ�ص���ابيع عديدة( يف هذه احلالت تكون العدوى 

مكت�صبة غالباً يف الرحم اأو اأثناء الولدة.
ملحوظة:

 اجلرعة املعدية غري معروفة، بالرغم من اأنها تعترب يف العموم اأكرث من )310( م�ص���تعمرة 
مكونة للوحدة لكل جرام.

ويج���ب الهتمام مبعرفة الأغذية املرتبطة باللي�ص���ريا امل�ص���توحدة مث���ل احلليب اخلام اأو 
احلليب املفر�ض ب�ص���رته، والأجبان خا�صًة الأنواع الطرية والآي�ض كرمي واخل�صروات النيئة 
واأنواع ال�ص���جق التي تعتمد على حتمري اللحم النيئ، والدواجن النيئة واملطبوخة واللحوم 

النيئة بجميع اأنواعها وال�صمك النيئ واملدخن.
طرق التحكم:

التحكم يف العامالت احلرارية امل�صتخدمة يف العمليات الت�صنيعية لالأغذية.. 1
منع التلوث العر�ص���ي بني الأطعم���ة النيئة واملجهزة وبني بيئة التح�ص���ري والأغذية . 2
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املجهزة، بالإ�صافة اإىل ا�صتخدام املنتجات حمدودة فرة ال�صالحية حيث اإن تلوثها 
خطري من ناحية دعمه لنمو امليكروب املمر�ض.

الأ�صخا�ض �صديدو التاأثر بامليكروب خا�صًة احلوامل وكبار ال�صن والذين يعانون نق�ض . 3
املناعة يجب اأن يتجنبوا تناول اأغذية معينة لتفادي اخلطورة من اللي�صريو�صي�ض.

�صرورة طهي منتجات اأع�صاء احليوانات جيداً، والغ�صيل الكامل للخ�صروات التي . 4
توؤكل نيئة، والحتفاظ باللحوم النيئة منف�صلة عن اجلاهزة لالأكل.

).Salmonella spp( السالمونيال

ينتمي جن�ض ال�ص���املونيال اإىل ف�صيلة الأمعائيات 
»Enterobacteriaceae« فهي بكترييا ع�صوية 
ل هوائية اختيارية غري مكونة لالأبواغ ، �صلبية ل�صبغة 
اجل���رام ومتحركة م���ا ع���دا ال�ص���املونيال الدجاجية 
الفرا�ص���ية  وال�ص���املونيال   »S.gallinarum«
»S.pullorum« تنم���و يف درج���ات حرارة من 
)5°م اإىل 45°م( ودرجة احلرارة املثلى للنمو من 
)35 – 37 °م( ودرجة احلمو�ص���ة املثلى للنمو من 

) 6.5 اإىل 7.5(.
 ول تبق���ى حي���ة يف درجات ح���رارة اأعلى من 
)70°م( ، وتك���ون الب�ص���رة يف درج���ة ح���رارة 
)71.1°م( مل���دة )15 ثاني���ة( كافية للق�ص���اء على 

ال�صاملونيال يف احلليب.
ال�ص���املونيال لها القدرة على النمو عند درجة 
ن�ص���اط مائ���ي قلي���ل ي�ص���ل اإىل )0.94( وميكن 
)0.93( كما ميكن للميك���روب اأن ينمو يف جو 
يحتوي على م�ص���تويات عالية من ثاين اأك�ص���يد 
الكرب���ون )ميك���ن اأن ت�ص���ل اإىل  80% يف بع�ض 
الظروف(. واأي�صاً ميكن لهذه البكترييا اأن تقاوم 
اجلفاف لوق���ت طويل يف كل من الرباز والطعام 

امل�صتخدم ل�صتهالك الإن�ص���ان واحليوان ، بالإ�صافة اإىل ذلك ميكنها البقاء عدة اأ�صهر بالنقع 
مبلوحة بن�ص���بة )20%( وخا�ص���ًة يف منتجات ذات حمتوى دهن���ي اأو بروتيني عال كما هو 
احلال يف ال�ص���جق اململ���ح، وهي مقاومة للتدخني. وقد اأ�ص���ري اإىل اأنه ميكنه���ا البقاء لوقت 



الملوثات البيولوجية في األغذية

63 62

طوي���ل يف الربة واملاء ففي درا�ص���ة اأجريت يف اإجنلرا تب���ني اأن ال�ص���املونيال التيفية الفاأرية 
)S.typhimurium( التي ميكنها البقاء من )4 – 14  �ص���هراً ( يف بيئة املرافق التي حتوي 
عج���وًل م�ص���ابة بالعدوى تُعدُّ عاماًل وبائي���اً مهماً ، وميكن اأن تبق���ى يف الأجبان املخزنة ملدة 

)10( اأ�صهر يف درجة حرارة )7 °م(.
ويو�سح اجلدول التايل جمموعات ال�ساملونيال الكبرية والعائل امل�ستهدف

ممر�س بالن�سبة ل�ال�ساملونيال
الإن�صانال�صاملونيال املعوية النمط امل�صلي التيفية

الإن�صانال�صاملونيال املعوية النمط امل�صلي النظرية التيفية
الإن�صانال�صاملونيال املعوية النمط امل�صلي التيفية الفاأرية
الإن�صانال�صاملونيال املعوية النمط امل�صلي امللهبة لالأمعاء

اخلنازيرال�صاملونيال املعوية النمط امل�صلي كولريا اخلنازير
الأبقارال�صاملونيال املعوية النمط امل�صلي الدبلنية

الدواجنال�صاملونيال املعوية النمط امل�صلي الفرا�صية
الدواجنال�صاملونيال املعوية النمط امل�صلي الدجاجية

التوزي��ع اجلغرايف وم�سدر امليكروب: عاملي النت�ص���ار، وتعد ال�صاملونيال امللهبة لالأمعاء 
»S.enteritidis« اأك���رث الأنواع انت�ص���اراً، وميك���ن اأن تالحظ تغريات يف التواتر الن�ص���بي 
لالأمن���اط امل�ص���لية خالل فرات ق�ص���رية من الوق���ت، اأحياناً خ���الل ع���ام اأو عامني، يعزل 
اأعداد قليلة فقط من الأمناط امل�ص���لية من الإن�ص���ان اأو من حيوان���ات يف اإقليم واحد اأو يف 
بلد واحد حيث اإن �ص���يطرة اأحد الأمناط تتغري مبرور الوقت، وتوجد بع�ض الأمناط امل�ص���لية 
مثل ال�ص���املونيال امللهبة لالأمعاء والتيفية الفاأرية يف كل اأنحاء العامل ، على عك�ض ال�صاملونيال 
الولتيفريدينية »S.welteverden« التي يبدو اأنها حم�ص���ورة يف اآ�ص���يا. ومن ال�صروري 
معرفة اأن احليوانات هي م�ص���تودع للميكروبات ذات امل�ص���در احلي���واين عملياً ، ميكن لأي 

طعام ذي م�ص���در حيواين اأن يكون م�صدراً لعدوى الإن�صان من خالل و�صائل النقل الأكرث 
�صيوعاً، وهي الدجاج امللوث، حلم الأبقار، البي�ض، احلليب ومنتجاته .

كم���ا اتهم الطع���ام ذو امل�ص���در النباتي امللوث باملنتجات احليوانية وف�ص���الت الإن�ص���ان 
والأواين غري النظيفة يف كٍل من املزارع التجارية واملطابخ املنزلية كم�ص���وغات )و�ص���ائل( 

نقل لداء ال�صاملونيالت لالإن�صان اأحياناً.
ويجب الأخذ يف العتبار اأنه قد اأ�ص���ابت فا�صية من التهاب الأمعاء حدثت يف ال�صهرين 
6و7 م���ن ع���ام 1991م اأربعمائة �ص���خ�ض تناول���وا البطيخ املل���وث بال�ص���املونيال البوناوية 

»S.ponna« وهو منط نادر ن�صبياً.
وم���ن املفر�ض اأن ال�ص���املونيال قد نفذت اإىل الأجزاء الطرية للفاكهة من الق�ص���رة عندما 
ا�ص���تخدمت �ص���كاكني ملوثة وترك البطي���خ »احلبحب« يف درجة حرارة الغرفة يف ف�ص���ل 

ال�صيف.
كما اأن خزانات املياه العامة اأو اخلا�صة امللوثة تعترب هي الأخرى من امل�صادر املهمة للعدوى 
بال�صاملونيال التيفية، وكذلك متثل الطيور »الدجاج، الديك الرومي، البط« امل�صتودع الأكرث 
اأهمية لل�ص���املونيال الداخلة اإىل ال�صل�صلة الغذائية لالإن�ص���ان، كما اأن هناك م�صدراً مهماً اآخر 

وهو البي�ض النيئ اأو غري املطبوخ جيداً.
ويُعدُّ حلم الأبقار واحلليب ومنتجاته »املثلجات واجلنب« م�صادر اأخرى للعدوى الب�صرية 
وهناك عوامل م�صاهمة وهي الطبخ غري املالئم ، والتربيد البطيء للطعام. وقلة التربيد لعدة 
�صاعات، واإعادة الت�صخني غري املالئم قبل تقدميه لالأكل؛ حيث تعزى كل الفا�صيات ال�صخمة 

اإىل التعامل ال�صيئ مع الطعام يف املطاعم واإدارات الإطعام يف املوؤ�ص�صات.
ملحوظة:

ميكن اأن يلتقط الإن�صان العدوى اأي�صاً مبا�صرًة من احليوانات الداجنة اأو احليوانات الأليفة 
املنزلية مثل الكالب وال�ص���الحف وغريها، وب�ص���كل خا�ض الأطفال ال�صغار فهم م�صتعدون 
لل�ص���املونيال يف الزواحف حتى ولو كان دون ات�صال مبا�صر، وميكن اأن تف�صر الفرة الطويلة 



الملوثات البيولوجية في األغذية

65 64

لبقاء ال�صاملونيال »عدة اأ�صهر« يف املادة الربازية ملاذا ل يكون الت�صال املبا�صر دائماً �صرورياً 
كما هو احلال عند بع�ض الزواحف املوجودة يف اأو قرب منزل.

واأي�ص���اً تعزى الفا�ص���يات التي تقع يف امل�صت�صفيات واملوؤ�ص�ص���ات عادًة اإىل الطعام غري 
املطب���وخ ب�ص���كل جيد واملحفوظ يف درجة ح���رارة غري منا�ص���بة ، اأو اإىل اأحد العاملني يف 
املطب���خ قد يكون حاماًل للع���دوى ومل تظهر عليه اأعرا�ض، ومن ث���م تتطلب احلالت املنومة 
بامل�صت�ص���فيات ا�صتق�صاًء وبائياً فورياً؛ لأنها ت�صتطيع اكتناف مر�صى قد يعانون بحكم عمرهم 

ومر�صهم حالت وخيمة من عدوى ال�صاملونيال.
كما ميكن اأن تلعب احل�ص���رات وبخا�ص���ة الذباب دوراً �ص���غرياً كنواقل اآلية يف البيئات 
امللوثة. وتكمل احليوانات احلاملة للعدوى احللقة من حيوان اإىل حيوان بوا�صطة مفرغاتها اأو 

يف حالة الطيور والبيو�ض امل�صابة.
الربي���ة املكثف���ة للقطع���ان يف ال���دول املتقدم���ة عامل م�ص���اهم ومهم ج���داً يف وبائيات 
ال�صاملونيال، حيث يخلق التما�ض الوثيق بني احليوانات وا�صتخدام العلف املركز اأو مكونات 
قد تكون ملوثة ظروفاً منا�ص���بة للفا�ص���يات ، بينما يكون م�ص���در العدوى يف الدول النامية 

وب�صكل اأ�صا�صي البيئة امللوثة وم�صادر املاء حيث تتجمع احليوانات.
وبا�ص���تثناء ال�صاملونيال التيفية والأمناط امل�صلية لل�صاملونيال النظرية التيفية »خا�صًة الأنواع 
C،A« والتي ترتبط بالإن�ص���ان،  كل حالت العدوى الأخرى الناجمة عن ال�ص���املونيال ميكن 
اأن تعترب حيوانية امل�صدر، حيث ميكن اأن يعد داء ال�صاملونيال املر�ض احليواين الأكرث انت�صاراً 

يف العامل.
ت�صبب ال�صاملونيال ذات امل�صدر احليواين عدوى معوية يف الإن�صان تتميز بفرة ح�صانة )6 
– 72 �صاعة( بعد ابتالع الطعام امل�صبب للعدوى، وبدء مفاجئ حُلمى واأمل ع�صلي و�صداع 
وفتور، حيث تتاألف الأعرا�ض الرئي�صية من اأمل بطني، غثيان، قيء، اإ�صهال. لداء ال�صاملونيال 
م�ص���ار حميد عادًة ويعقبه �صفاء �ص���ريري بعد فرة ) 2 – 4 اأيام(. قد يطرح الناقل »املري�ض 
املتماثل لل�ص���فاء« احلامل للمر�ض لعدة اأ�صابيع واأكرث، ونادراً لعدة اأ�صهر. على العك�ض حالة 

حامل العدوى هي ا�صتمرار العداوي الناجمة عن ال�صاملونيال التيفية اأو نظرية التيفية.

واجلدي���ر بالذكر اأنه على الرغم من اأن داء ال�ص���املونيال ميكن اأن ي�ص���يب اأ�صخا�ص���اً يف 
كل الأعم���ار ، لكن وقوعه يكون ب�ص���كل اأك���رب بني الأطفال وامل�ص���نني. كما حتدث العدوى 
خارج املعوية بال�ص���املونيال احليوانية ب�ص���كل نادر. واأي�ص���اً تكون الأمناط امل�صلية املتكيفة مع 
اأنواع حيوانية معينة اأقل اإمرا�ص���اً بالن�صبة لالإن�صان ) الفرا�صية ، الدجاجية ، املجه�صة للخيل 
، املجه�ص���ة لالأغنام( عادًة، با�صتثناء �ص���املونيال كولريا اخلنازير »S.choleraesuis« التي 
ت�ص���بب مر�ص���اً خطرياً مع متالزمة الإنتان الدموي ، ت�صخم الطحال ، حمى عالية لعدة اأيام 

اإىل عدة اأ�صابيع بعد بدء حالة التهاب املعدة والأمعاء.
وقد �ص���وهدت يف عدة بلدان ن�ص���بة عالية من ذراري ال�ص���املونيال م���ع مقاومة متعددة 
للم�ص���ادات احليوية، ويرجع ال�ص���بب الرئي�ض له���ذا يف الدول ال�ص���ناعية اإىل اإفراطها يف 
ا�ص���تخدام امل�ص���ادات احليوية يف اإطعام احليوانات لزيادة منوها، اإ�صافًة اإىل املعاجلة باأدوية 

غري مقيدة بو�صفة لكل من الإن�صان واحليوان.
ويعتقد اأن مدى اجلرعة املعدية وا�ص���ع جداً وذلك اعتماداً على ال�ص���خ�ض الذي يتناول 
الأغذية امللوثة ونوع الأغذية املرتبطة وكذلك النمط امل�ص���لي املرتبط باحلالة. عدد قليل بني 
)10 – 100 خلية( ت�صبب العتدال »ظهور الأعرا�ض املر�صية« اإذا مت تناولها من قبل اأطفال 
اأو كبار ال�ص���ن، اأو اإذا كان الغذاء املتناول عايل املحتوى الدهني مثل الأجبان وال�صيكولتة 
وزب���دة الفول ال�ص���وداين؛ لأن الدهون يُعتقد اأنه���ا حتمي اخلاليا البكتريي���ة من الأحما�ض 

املعدية.
طرق التحكم:

من ال�ص���روري تطبيق نظام ها�ص���ب »HACCP system« لل�ص���يطرة املوؤثرة اأو . 1
  – الفعالة على ميكروب ال�ص���املونيال يف اإنتاج الأغذية ، وحيث اإنه من امل�ص���تحيل 
�صمن ال�صروط احلالية التي تُربى �صمنها املا�صية والطيور الداجنة اأو ت�صحن اأو تروج 
–  اأن تكون هناك اأغذية خالية  اأو تذبح بالإ�ص���افة اإىل طرق معاجلة الطعام املوجودة 
من ال�ص���املونيال من اأ�ص���ل حيواين. وتعتمد مكافحة ال�ص���املونيال حالياً على حت�صني 

الإن�صان من العدوى وحتديد انت�صارها يف احليوانات.
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يجب مراقبة ب�صرة احلليب وكذلك اإنتاج البي�ض.. 2
تثقي���ف مت���داويل الأغذية العامل���ني يف جمال �ص���ناعة الأغذية واأي�ص���اً يف املنازل . 3

حول الطبخ ال�ص���حيح واإجراءات تربيد الأغذية ذات الأ�ص���ل احليواين، و�صرورة 
اتباع املمار�ص���ات ال�صحية اجليدة وال�صلوك ال�صخ�ص���ي ال�صليم اأثناء اإعداد وتقدمي 

الأغذية.
�ص���رورة الر�ص���د الوبائي من قبل اجلهات املن���وط بها القيام بذل���ك؛ لتقييم اأهمية . 4

امل�صكلة يف كل دولة وحتديد اأ�صل الفا�صيات واإيجاد طرق منا�صبة لتقليل الأخطار.
اأن حتدد البلدان برامج مكافحة لل�صاملونيال امللهبة لالأمعاء وغريها لكل الأمناط امل�صلية . 5

.»S.hadar« الغزوية ، مبا فيها ال�صاملونيال التيفية الفاأرية وال�صاملونيال الهادارية
التاأكد من اأن الأغذية اجلاهزة لالأكل خالية من ال�ص���املونيال وتداولها بعناية، وكذلك . 6

تخزينها يف ظروف منا�صبة مع جتنب التلوث العر�صي.
ينبغي توعية امل�ص���تهلكني بالأغذية عالية اخلطورة وتت�صمن منتجات البي�ض النيئة اأو . 7

املطهية جزئياً مثل املايونيز امل�ص���نع يف املنزل و)الآي����ض كرمي( واللحوم ومنتجاتها 
وغري مكتملة الطبخ ومنتجات الألبان غري املب�ص���رة، وكذلك ع�ص���ائر الفواكه غري 

املب�صرة.

المكورات العنقودية الذهبية » استافيلوكوكس أوريس« 
)Staphylococcus aureus(

يتكون جن����ض العنقودية من بكترييا اإيجابية 
ل�ص���بغة اجلرام قطرها )1 ميكرون( على �صكل 
مك���ورات جممع���ة يف عناقيد ، غ���ري متحركة 
وتنتج م�صتعمرات �صفراء ذهبية ، وغري مكونة 
لأب���واغ لها القدرة على النمو هوائياً ول هوائياً 

)ل هوائي اختياري(.
ويعزى غالبية الفا�صيات اإىل ذيفانات معوية 
م�ص���يقة التكون يف الطع���ام تنتج���ه العنقودية  
اإن  حي���ث  الكواجي���ولز؛  اإيجابي���ة  الذهبي���ة 
القليل جداً من الذراري �ص���لبية الكواجيولز 
تكون قادرة على اإنت���اج ذيفانات معوية ، وقد 
تعزي بع�ض الفا�صيات اإىل العنقودية املتو�صطة 
»Staph.intermedius« والعنقودية هيك�ض 

»Staph.hyicus«
وت�صتطيع العنقودية الذهبية النمو يف مدى 
درج���ات ح���رارة للنمو ما ب���ني )7 – 46 °م( 
بينم���ا تلوث درجة احل���رارة املثل���ى للنمو هي 
)37°م( وميك���ن اإنتاج الذيفان���ات املعوية يف 
م���دى درجات حرارة ما ب���ني )10 – 45 °م( 

وت���دور درجة احلرارة املثلى لإنتاجه���ا حول )40°م(. وتقاوم اخلالي���ا التخزين بالتجميد 
جيداً.



الملوثات البيولوجية في األغذية

69 68

كم���ا اأن مدى درجة احلمو�ص���ة لنم���و العنقودي���ة الذهبية ه���و )4.5 – 9.3 ( ودرجة 
احلمو�ص���ة املثلى تدور حول ) 7.0( وميكن اإنتاج الذيفانات بني درجة حمو�ص���ة )4.8 و 

9.0 ( بالرغم من اأن الإنتاج عادًة يثبط حتت درجة حمو�صة )5.0(.
وتعتمد درجة احلمو�ص���ة املثلى لإنتاج الذيفانات عل���ى الذراري ونوع الذيفان وتكون 
بني ) 6.5 – 7.3 ( وعموماً لها القدرة على النمو يف ) 7 – 10 %( كلوريد ال�ص���وديوم، 
بالرغ���م من اأن بع�ض الذراري ت�ص���تطيع النمو عند م�ص���تويات عالية »20%« واأي�ص���اً اإنتاج 

الذيفانات يدور حول »10%« كلوريد ال�صوديوم.
وتعترب درجة الن�ص���اط املائ���ي الدنيا للنمو ه���ي )0.86( واإنتاج الذيفان���ات يكون عند 
م�ص���تويات منخف�ص���ة من الن�ص���اط املائي »0.87« ولك���ن املثلى تكون اأكرب من اأو ي�ص���اوي 
)0.90( وتقاوم املكورات العنقودية الذهبية اجلفاف ب�ص���ورة جيدة وت�صتطيع البقاء لفرة 

طويلة يف الأغذية اجلافة.
ويجب الأخذ يف العتبار اأن املكورات العنقودية الذهبية تنتج عدداً كبرياً من الربوتينات 
خارج اخللية »Extracelluar proteins« وذيفانات. والذيفانات �صديدة الأهمية ت�صمى 
الذيفانات املعوية للمكورات العنقودية وهي �صبعة ع�صر حمدودة م�صلياً )معرفة بالأحرف 
الهجائي���ة م���ن »A« اإىل »F« ول يوجد »F« ( بالإ�ص���افة اإىل اأن »C« حم���دد له ثالثة اأمناط 
حتتية هي »C3 ، C2 ، C1« وميتلك النمط »G« �ص���كل خمتلف وي�ص���مى »Gv« ، جميعها 
ثابت���ة حرارياً عبارة عن بروتينات تذوب يف املاء تقاوم معظم الإنزميات احلالة للربوتني مثل 

البب�صني والرب�صني؛ ولذلك يظل ن�صاطها يف القناة اله�صمية بعد تناولها يف الغذاء.
يعت���رب الذيفان املعوي »A« هو الأكرث اإنت�ص���اراً يف الفا�ص���يات التي تق���ع نتيجة الأغذية 

امللوثة.
التوزي��ع اجلغ��رايف وم�س��در امليك��روب: عاملي النت�ص���ار حيث اإن امل�ص���تودع الرئي�ض 
للمكورات العنقودية الذهبية هو احلامل الب�ص���ري. حيث توجد ن�ص���بة عالية من الأ�صخا�ض 
الأ�صحاء ت�صل ما بني )30% اإىل 35%( لديهم عنقوديات يف بلعومهم الأنفي وعلى جلدهم، 
وبالتايل فاإنه ميكن للحامل الذي يعاين من مر�ض تنف�صي اأن يلوث الطعام عن طريق العط�ض، 

اأو ال�ص���عال، اأو طرد البلغم، وب�ص���كل مماثل ميكن اأن يلوث الطعام مب�ص���كه اإن كان لديه اآفة 
جلدي���ة عنقودية. اعتم���اداً على عدة باحثني فاإن ن�ص���بة ذراري العنقودية الذهبية التي تنتج 
ذيفاناً معوياً ذات م�صدر ب�صري تتغري من )18% اإىل 75%( ون�صبة الذراري املنتجة للذيفان 

التي مت عزلها من م�صادر خمتلفة )الإن�صان، احليوان، الطعام( عالية جداً.
وت�صيطر الذراري ذات امل�صدر الب�صري يف الأوبئة لكن احليوانات اأي�صاً هي م�صتودعات 
ث حليب �صروع البقر املنعدي اأعداداً هائلة من منتجات احلليب.  للعدوى حيث ميكن اأن يلوَّ
وقد حدثت فا�صيات عديدة من الت�صمم بالعنقوديات ب�صبب ا�صتهالك حليب اأو جنب نيئ اأو 

�صيء التربيد من اأبقار ذات �صروع توؤوى العنقوديات.
واجلدير بالذكر اأن العنقودية هي اإحدى العوامل الأكرث اأهمية يف التهاب ال�صرع الغنمي 
يف الكثري من بلدان البحر املتو�صط، حيث اإنها  ل ت�صبب خ�صارة مادية فح�صب بل ميكن اأن 
ت�ص���كل م�صكلة �صحية عامة اأي�صاً. رمبا يكون املر�ض املنقول بالطعام الأكرث اأهمية يف اإ�صبانيا، 
والدول الأخرى يف املنطقة قد يكون �صبب الت�صمم هو اجلنب امل�صنوع من حليب الأغنام ، 
يف اإ�ص���بانيا اأُنتجت )46 – 59 ( م�صتفردة من العنقودية الذهبية الذيفان املعوي من النمط 

. »A ،C« والذيفانني املعويني  »D« والذيفان املعوي »A« والذيفان املعوي »C«
ملحوظة :

يرك احلليب بعد عملية احللب اأكرث مما هو مطلوب يف الدول النامية ، مما يجعل احلليب 
ومنتجاته م�صدراً مهماً للت�صمم نتيجة العنقوديات .

وح�صب الدرا�صات الأخرية تنتج ن�صبة عالية من الذراري التي مت عزلها من اإلتهاب الثدي 
بالعنقوديات الذيفان املعوي »A« ، الذي ي�صبب عدة فا�صيات ب�صرية. قامت عدة درا�صات 
ناجحة يف عزل العنقودية الذهبية النمط العاثوي »80/81« من اآفات اجللد وحليب الأبقار 
املرتبطة بعدوى وبائية، كما اأثبتت عدة درا�ص���ات اأن النمط العاثوي )املمر�ض( »80/81« 
اأدى اإىل التهاب ال�ص���رع اخلاليل يف الأبقار. واأي�صاً وجد نف�ض النمط العاثوي بني الإن�صان 
واحليوان���ات، وهذه الأخرية ميكن اأن تعود وتنقل العدوى لالإن�ص���ان. وقد ت�ص���بب الكالب 

والطيور امل�صابة الت�صمم العنقودي يف الإن�صان وتكون م�صدراً له.
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ومن ال�صروري معرفة اأنه قد وجد ذراري مقاومة للم�صادات احليوية يف عدة ظروف.
ومن ال�صروري معرفة اأنه تنجم اأكرث الفا�صيات بذراري ب�صرية، وبن�صبة اأقل بذراري من 
املا�ص���ية اأو حيوانات اأخ���رى. توؤلف منتجات احليوانات كاللح���م واحلليب واجلنب والكرمية 
واملثلجات ركيزة جيدة لتكاثر العنقوديات عادًة، ول ت�ص���من عملية ب�ص���رة احلليب الأمان 
اإذا اأنتج���ت الذيفانات قبل املعاجلة احلرارية، كما هو احلال يف الذيفانات املقاومة للحرارة. 
ومن اجلدير بالذكر اأنه حدث فا�صيات باإعادة ت�صكيل حليب البودرة اأي�صاً، حتى واأن احتوى 

حليب البودرة على القليل من العنقوديات اأو مل يحتو عليها اأبداً .
ملحوظة:-

يحتاج امليكروب اإىل اأن ي�ص���ل اإىل م�صتويات ) 510 – 610 ( م�صتعمرة مكونة للوحدة 
لكل جرام من الطعام لينتج الكمية الكافية لإحداث الت�صمم، حيث يعتقد اأن الكمية التي يتم 

الإحتياج اإليها من الذيفان لي�صبب ظهور الأعرا�ض املر�صية )0.1 – 1.0 ميكروجرام(.
وعادًة ما يكون ظهور الأعرا�ض نتيجة تناول طعام ملوث بالذيفان �صريعاً وحاداً يف كثري 

من الأحيان اعتماداً على ما يلي:
• ح�صا�صية املري�ض للذيفان.	
• كمية الطعام امللوث الذي مت تناوله.	
• احلالة ال�صحية العامة لل�صخ�ض.	

حي���ث اإن اأكرث الأعرا�ض �ص���يوعاً هي الغثي���ان والقياء والتهوع »فت���ح الفم للقيء دون 
اإخراج اأي �صيء« واملغ�ض والإرهاق العام.

وعموماً فاإن اأكرث الأطعمة تورطاً يف الت�ص���مم الغذائي ه���ي اللحم ومنتجاته والدواجن 
ومنتج���ات البي�ض وال�ص���لطات التي حتت���وي على البي����ض والتونة والدج���اج والبطاط�ض 
واملعكرونة واملخبوزات مثل الفطائر املح�ص���وة بالكرمية اأو ال�صكولتة وح�صو ال�صندوت�صات 

واحلليب ومنتجاته.

ومن ال�صروري معرفة اأن اأي طعام يتطلب الكثري من املالم�صة باليد اأثناء حت�صريه وجتهيزه 
وتقدميه اأو حفظه يف درجات حرارة مرتفعة ن�ص���بياً بعد الإعداد كثرياً ما يتورط يف الت�صمم 

الغذائي بالعنقودية.
طرق التحكم:

تثقيف متداويل الأغذية و�ص���رورة اتباعهم املمار�ص���ات ال�ص���حية اجليدة والنظافة . 1
وال�ص���لوك ال�صخ�ص���ي اأثناء العمليات الت�ص���نيعية، خا�ص���ًة بعد املعاجل���ة باحلرارة 

لالأغذية.
منع العاملني ذوي اخلراجات اأو اجل���روح اأو اللتهابات اأو الآفات اجللدية املتقيحة . 2

اأو امل�ص���ابني بنزلت الربد اأو اأمرا�ض تنف�صية من التعامل مع الأغذية خا�صًة اجلاهزة 
لالأكل.

التربي���د يف درجة حرارة )4°م( اأو اأقل لكل الأطعمة؛ ملنع تكاثر العنقودية وتكوين . 3
الذيفانات املعوية، ويجب ح�ص���ر وقت حفظ الأطعمة يف درجة حرارة الغرفة باأقل 

ما ميكن.
اإن خدم���ة املعاين���ة البيطرية للحلي���ب يجب اأن تراقب املن�ص���اآت املنتج���ة للحليب . 4

وال�صتخدام ال�ص���حيح لوحدات التربيد وا�صتخدامه مبا�ص���رًة بعد احللب ، ونقل 
احلليب وهو مربد اإىل م�صانع الب�صرة.

�ص���رورة اتباع املمار�ص���ات ال�ص���حية اجليدة اأثناء ذبح و�ص���لخ وت�ص���فية اللحوم، . 5
والهتمام بالنظافة العامة للم�ص���الخ، وت�صديد الرقابة ال�صحية على املالحم وكذلك 

املعامل، اأثناء التعامل مع منتجات اللحوم ومعاجلتها.
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»Streptococci« )العقديات )استربتوكوكي

 »Streptococci« تت�صمن جن�ض العقدية
ع���دة اأنواع تظهر اختالفات ظاهرة يف ميزاتها 
البيولوجي���ة ومرا�ص���تها لالإن�ص���ان واحليوان. 
اإن العقدي���ات بكترييا م�ص���تديرة ال�ص���كل غري 
متحركة، اإيجابية ل�ص���بغة اجل���رام وتوجد يف 
�ص���كل اأزواج اأو �صال�ص���ل طويلة، خا�صًة يف 
مزارع �ص���ائلة، معظم هذه اجلراثيم ل هوائية 
اختيارية ولكن بع�ص���ها ل هوائ���ي اأي ل ينمو 
يف وج���ود الأك�ص���جني. العقدي���ات ل تكون 
اأبواغاً واأنواع حم���ددة مثل العقدية اخلنزيرية 
»S.suis« له���ا حماف���ظ ميكن روؤيته���ا عندما 

تزرع يف و�صط م�صلي.
ول ت�ص���تطيع العقديات النمو يف درجات 
حرارة التربي���د بالرغم من اأن بع�ض العقديات 
ت�ص���تطيع النم���و يف درج���ات ح���رارة عالي���ة 
)ا�ص���ربتوكوك�ض ثريموفيل�ض ت�ص���تطيع  النمو 
عند درجة حرارة 52°م( وهذه لي�صت درجة 
احل���رارة النموذجي���ة للجن����ض. بينم���ا درجة 
Str.« احل���رارة الدنيا لنمو العقدي���ات املقحية

pyogenes« ت���دور ح���ول )20°م( ودرجة 
احلرارة الق�ص���وى )40°م(. وت�ص���تطيع العقدية القيحية البقاء يف اجلنب حتى »126 يوماً« 
وعلى حافة كا�ص���ات ال�ص���رب يومني ، وعلى البطانيات حتى )120 يوماً( ويف الغبار حتى 

)195 يوماً(.

ويعترب ت�ص���نيف »لن�صفيلد« ال�ص���ريولوجي مفيداً جداً يف التعرف على هذه العقديات 
 I( با�صتثناء )Vاإىل A( زمرة م�صلية وت�صتعرف بالأحرف )حيث مييز هذا املخطط الآن )20
و J( ومل تعط عدة مكونات من الزمر امل�صلية اأ�صماء حمددة. ويعتمد ت�صنيف »لن�صفيلد« 
على اختبار تر�صيبي بامل�صول امل�صادة للم�صت�ص���دات العديدة ال�صكريات املختلفة ال�صائدة 

املوجودة على اجلدار اجلرثومي.
وميكن لالأنواع املحفظية بدورها اأن تق�ص���م اإىل اأمناط م�ص���لية. وهذا �ص���حيح بالن�ص���بة 
للعقدية اخلنزيرية التي تق�ص���م الآن اإىل )29( منطاً م�ص���لياً حمفظياً، تنتج عدة زمر م�ص���لية 
تكون م�صت�صدات اإ�صافية تفيد يف ا�صتعراف الأمناط امل�صلية. وللتنميط امل�صلي اأهمية كبرية 

يف الوبائيات.
ملحوظة:

ميكن لزمرة م�ص���لية واحدة اأن حت���وي ذراري خمتلفة ف�ص���يولوجياً وبيوكيميائياً لذلك 
ل ميكن اأن يعتمد الت�ص���نيف على ال�ص���ريولوجيا فقط. بالإ�ص���افة اإىل ذل���ك ل ميكن تنميط 
بع�ض الذراري �ص���ريولوجياً يف زمرة م�ص���لية، وميكن ا�ص���تعرافها فقط على اأ�صا�ض ميزات 

ف�صيولوجية وبيوكيميائية اأو بت�صافر هذه امليزات مع امليزات ال�صريولوجية.
يل تتاألف من تق�ص���يم العقدي���ات اإىل ثالث  كم���ا اأن هن���اك تقنية �ص���ائعة ل�ص���تعراف اأوَّ

جمموعات ح�صب التاأثري احلال للدم وهي:
• األفا »النحالل غري التام للدم وتبدل اللون لالأخ�صر لالأجار الدموي«	
• بيتا »النحالل التام للكريات احلمراء«.	
• جاما »بدون انحالل الدم«.	

وعادًة ما تكون العقديات احلالة للدم بيتا هي �صبب الأمرا�ض احلادة ، والآفات القيحية، 
بينما ت�صبب العقديات األفا وجاما الأمرا�ض دون احلادة مع بع�ض ال�صتثناءات.

التوزيع اجلغرايف وم�سدر امليكروب: العقديات منت�صرة يف جميع اأنحاء العامل.
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الإن�صان هو م�صتودع العقدية املقيحة، وينجم انتقال عامل هذا املر�ض التنف�صي )اإلتهاب 
احللق الإنتاين واحلمى القرمزية( عن ات�ص���ال مبا�صر بني �ص���خ�ض م�صاب �صواء كان مري�صاً 
اأو حاماًل للعدوى، و�ص���خ�ض اآخر م�صتعد للعدوى، ويكون املر�ض اأكرث تواتراً بني الأطفال 

الذين اأعمارهم )5 – 15( عاماً ، ولكن يحدث اأحياناً يف اأعمار اأخرى.
واجلدي���ر بالذكر اأنه يف اأملانيا والدمن���ارك والوليات املتحدة وبريطانيا واأي�ص���لندا، كان 
م�ص���در الأوبئة املهمة هو تناول احلليب اخلام غري املعامل حرارياً اأو املثلجات امل�صنوعة من 
حليب اأبقار لها �ص���روع م�صابة بالعقدية املقيحة. جنمت هذه الأوبئة عن عدوى يف �صروع 

اأبقار التقطت من حالبني م�صابني.
وبالتايل فاإن الب�صرة هي اأكرث العوامل اأهمية يف اإنقا�ض الفا�صيات بالعقديات الناجتة عن 
احللي���ب، ففي بلدان العامل الثالث مازال الكثري من احلليب يُ�ص���تهلك دون غلي وحتى يف 

الدول املتقدمة جنمت فا�صيات عن منتجات م�صنوعة من حليب خام.
اأعري اهتمام خا����ض لإنتان الوليد »Fetus« الناجم عن عقديات املجموعة »B« العقدية 
القاطع���ة للدر »Str.agalactiae« . لقد اأظهر بحث من الأبحاث اأن العقدية القاطعة للدر 
ت�ص���توطن يف ن�صبة مئوية عالية من الن�ص���اء )7% اإىل 30% اأو اأكرث( يف موا�صع خمتلفة مثل 
ال�ص���بيل املعوي« النامية العنقية املهبلية وال�ص���بيل التنف�ص���ي العلوي. ومن املمكن اأن ينتقل 

العامل من النامية امل�صتقيمية اإىل القناة املهبلية ، لذلك معظم اجلراثيم معوية.
اإن امل�صتودع الرئي�صي لعقديات املجموعة »B« التي ت�صبب مر�ض الوليد هو الأم ب�صكل 
وا�ص���ح حيث اإن الأمناط امل�ص���لية العقدية القاطعة للدر التي مت عزله���ا من اأمهات وولدان 

مر�صى هي نف�صها.
ت�صري فا�صية املر�ض الناجمة عن العقدية ال�صوافية )املجموعة C( يف نيومك�صيكو بالوليات 
املتحدة بو�صوح اإىل اأن احلليب اخلام ومنتجات احلليب غري املب�صر ميكن اأن تكون م�صدراً 
لعدوى الإن�صان، حيث اأخذ ال�صتق�صاء الوبائي للفا�صية عينة من حليب الأبقار من املوؤ�ص�صة 
Str.« التي ي�ص���نع فيها اجل���نب ومن عينات من اجلنب نف�ص���ه، وعزل���ت العقدية ال�ص���وافية

zooepidemicus« م���ن عدة مناذج ، ويف اأوروبا كانت هناك اأي�ص���اً حالت من عدوى 
العقدية ال�صوافية حدثت ب�صبب تناول حليب خام.

كما ميكن للحيوانات اأي�صاً اأن تنقل املجموعات )M ، L ، G( اإىل الإن�صان ، لكن وبائيات 
هذه العدوى املت�صالبة »العر�صية« مل يو�صح بعد.

ملحوظة:
 ل تعم���ل احليوانات كعوائل حمافظة للعقدي���ة املقيحة »Str.pyogenes« ولكن ميكنها 
اأحياناً اأن ت�ص���بب فا�صيات وبائية بالتقاط العدوى من الإن�ص���ان واإعادة نقلها بوا�صطة احلليب 
املل���وث. ول توجد بَيِّنة ثابتة باأن احليوانات تلعب اأي دور هام يف انتقال عقديات املجموعة 
)B( التي ت�صبب اإنتان  اأو ت�صمم دموي للوليد )septicemic fetus( ، كما ميكن اأن يكون 

حليب الأبقار اخلام م�صدراً لعدوى عقديات املجموعة )C( يف الإن�صان.
وبالتايل فاإن العدوى التي حتدث ب�صبب املجموعة »A« العقدية املقيحة �صائعة يف الإن�صان 
وعلى ما يبدو كان انت�ص���ارها اأكرث يف املناخات املعتدلة لفرة طويلة اعتربت العقديات التي 
تنتمي اإىل الزمرة امل�صلية »B« العقدية القاطعة للدر، ممر�صة للحيوانات تَُعرف الآن كواحدة 

من امل�صببات الرئي�صية للتهاب ال�صغاف وجترثم الدم يف الإن�صان.
ومن ال�ص���روري معرفة اأنه يوجد يف الإن�صان حالت نادرة تُعزى اإىل العقدية احلم�صية 
»Str.acidominimus« التي توجد يف احلليب يف ال�صبل التنا�صلية للما�صية وتعزى اإىل 
العقدي���ة الأبريية »Str.uberis« التي ت�ص���بب التهاب الثدي يف الأبقار وتوجد يف احلليب 
 »Str.cremoris« والبلعوم واجللد الفموي وال�صبيل املعوي وتعزى اإىل العقدية الق�صدية

التي ت�صبب التهاب الثدي يف الأبقار وتوجد يف حليبها وتُعزى اإىل العقدية ونوعيتها.
اإن العقدي���ة املقيح���ة هي املر����ض الرئي�ض من بني العقدي���ات احلالة للدم. ه���ذا العامل 
ي�صبب وب�ص���كل متواتر اأوبئة من التهاب احللق الإنتاين )التهاب اللوزتني والتهاب البلعوم 
بالعقدي���ات( واحلمى القرمزي���ة وحدثيات قيحية خمتلف���ة واإنتانات دموية واإنتان نفا�ص���ي 
واحلمرة والتهاب ال�ص���فاف التقرحي وعداوى مو�ص���عية اأخرى. التهاب احللق بالعقديات 
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واحلمى القرمزية مت�صابهان وبائياً ومتيز الأخرية �صريرياً بالطفحية )Exanthema( الناجمة 
ع���ن ذراري منتجة لذيفان مولد للحم���ى. احلمى الرتوي���ة )Rheumatic( حتدث عقب 
الته���اب احلل���ق بالعقديات اأو احلمى القرموزية وميكن اأن تنجم ع���ن اأي ذرية من املجموعة 
»A«. التهاب كبيبات الكلى م�ص���اعفة اأخرى من امل�ص���اعفات حتدث فقط ب�ص���بب ذراري 

حمدثة للتهاب الكلية من نف�ض املجموعة.
واأي�ص���اً ت�ص���بب العقديات للمجموعة »D« بكال نوعيها املكورة املعوية وغري املكورة املعوية 
مر�صاً حاداً يف الإن�صان وتكون الأعرا�ض هي )اإ�صهال، مغ�ض، غثيان، تقيوؤ، حمى، رعدة، دوار( 

خالل )2 – 36 ( �صاعة من تناول الأطعمة امللوثة.

طرق التحكم:
عدم تناول احلليب قبل معاجلته حرارياً »الب�ص���رة« وكذلك عدم اأكل اجلنب امل�صنع . 1

من احلليب اخلام.
ا�ص���تبعاد الأ�ص���خا�ض امل�ص���ابني عن عملية احلل���ب اأو التعامل مع احللي���ب اأو تعبئة . 2

الأطعمة.
�صرورة اتباع املمار�صات ال�صحية اجليدة اأثناء اإعداد الأطعمة.. 3

».Shigella spp« الشيجيال

ينتمي جن�ض ال�صيجيال اإىل ف�صيلة الأمعائيات 
»Enterobacteriaceae« حيث اإنها ع�صيات 
�ص���غرية �صلبية ل�ص���بغة اجلرام غري مكونة لالأبواغ 
وغري متحرك���ة ول هوائية اختيارية. وعموماً فاإنها 
اإيجابية لإنزمي الكتاليز بينما �ص���لبية لالوك�ص���يداز 
والالكتوز. وال�ص���يجيال تخمر ال�ص���كريات دائماً 
بدون تك���ون غاز. وتنم���و ال���ذراري عند درجة 
حرارة ما بني )7°م و 46°م( وتكون درجة احلرارة 
املثل���ى »النموذجية« للنمو )37°م( ومدى درجة 
احلمو�صة امل�صجلة والتي ت�صمح بنمو ال�صيجيالت 
)4.8 – 9.3( بالرغم من اأن امل�ص���تويات الفعلية 

�صوف تعتمد على نوع احلم�ض.
ال�ص���يجيالت تفق���د ن�ص���اطها تدريجي���اً عن���د 
م�ص���تويات لدرج���ة احلمو�ص���ة اأقل م���ن )4.0( 
ولكن ت�ص���تطيع البقاء لبع�ض الوقت يف الظروف 

احلم�صية.
فقد ثبت اأن ع�ص���ري الربتقال الطازج له �ص���لة 
 Shigella« الفلك�ص���رية  ال�ص���يجيال  بفا�ص���يات 

flexneri« يف جنوب اأفريقيا.
كما اأن ال�ص���يجيال لها املقدرة على البقاء حتى 

)14( يوماً يف ع�ص���ري الطماطم والتف���اح املخزن عند درجة حرارة )7°م(. كما ت�ص���تطيع النمو 
عند درجة ن�ص���اط مائي يقل اإىل )0.96( )كحد اأعلى مللح كلوريد ال�صوديوم 5.2%( حتى عند 

تركيزات عالية من كلوريد ال�صوديوم )10%( بع�ض الذراري ت�صتطيع البقاء ملدة اأربعة اأيام.



الملوثات البيولوجية في األغذية

79 78

ال�ص���يجيالت ح�صا�ص���ة للمعاجلات احلرارية ويتم قتلها بالب�ص���رة، ميك���ن اأن يعترب جن�ض 
ال�ص���يجيال م���ن الناحي���ة اجلينية كنوع واح���د وثيق ال�ص���لة يف حتاليل »الدنا بالإي�صريي�ص���يا 

القولونية«.
لقد ق�ص���مت اإىل اأربعة اأنواع، كل نوع هو زمرة م�ص���لية متميزة: ال�ص���يجيال الزحارية 
 shigella« وال�ص���يجيال الفلك�ص���رية )A الزمرة امل�ص���لية( »Shigella dysenteriae«
flexneri« )الزم���رة امل�ص���لية B( وال�ص���يجيال البويدي���ة »Shigella boydii« )الزمرة 
امل�ص���لية C( وال�ص���يجيال ال�ص���ونية »Shigella sonnei« )الزمرة امل�ص���لية D( ، حتتوي 
الزمر امل�صلية الأربع اإجماًل على )38( منطاً م�صلياً حيث اإن التنميط امل�صلي مهم يف عملية 
ال�صتق�صاء الوبائي لفا�صيات الأمرا�ض التي تنتقل بالغذاء حيث اإنه ي�صبب العدوى ب�صورة 

خطرية فاجلرعة التي ت�صتطيع اأن ت�صبب العدوى )10 – 100 خلية(.
اإن عام���ل الفوع���ة الرئي�ض لذرية من ال�ص���يجيالت ه���و قدرته على غزو خاليا الغ�ص���اء 
املخاط���ي املعوي. تعتم���د القدرة الغزوية على عوامل قد مت التحكم بها باجلينات ال�ص���بغية 
والبال�صميدية. حيث ميكن تو�ص���يح القدرة الغزوية لذرية باختبار »�صريريين« الذي يتاألف 
م���ن تلقيح مزرعة من الكي�ض امللتحمي للقبيعة. توؤدي الذراري الغزوية اإىل التهاب القرنية 
وامللتحمة خالل )24 – 48 �ص���اعة(. تعطي املزارع التي ح�ص���ل عليها من حالت �ص���ريرية 

نتيجة اإيجابية لفح�ض »�صريريين«.
كما تنتج ال�صيجيالت ذيفانات خلوية اأي�صاً، خا�صًة ال�صيجيال الزحارية من النمط امل�صلي 

»1« )ذيفان ال�صيجيال الزحارية(.

ويو�صح ال�صكل التايل الر�صم التخطيطي للمخطط العام لإمرا�صيات ال�صيجيالت:

تناول االأغذية/ املياه امللوثة 
بال�سيجيالت »10 خاليا«

اخرتاق اخلاليا املخاطية
املبطنة جلدار القولون

التهاب وتهتك االأن�سجة

د�سنتاريا – اإ�سهال )براز مدمم 
اأو معرق مبخاط اأو �سديد(
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ملحوظة: 
ل حتتاج ال�ص���يجيالت للنمو يف الأغذية لتحدث املر�ض حيث اإن اجلرعة املعدية �صغرية 

جداً، وهذا يعني اأن وجود امليكروب يف الأغذية يكون كافياً للت�صبب يف العدوى.
التوزي��ع اجلغرايف وم�سدر امليكروب: عاملي النت�ص���ار حيث اإن امل�ص���تودع الأ�صا�ص���ي 
للعدوى يف الإن�ص���ان هو اإن�صان اآخر مري�ض اأو حامل للعدوى وبالتايل فاإن م�صدر العدوى 

هو الرباز واملواد امللوثة.
اأكرث طرق النت�ص���ار �ص���يوعاً هو ال�ص���بيل الفموي – الربازي، وقد ن�ص���اأت فا�صيات مع 
حالت كثرية من م�صدر �صائع للعدوى كالطعام امللوث بالأيدي اأو براز الأ�صخا�ض احلاملة 
للعدوى. احل�ص���رات وخا�ص���ًة الذباب قد تلعب دوراً كناقل ميكانيكي. واجلدير بالذكر اأنه 
هناك عالقة مبا�صرة بني تواتر داء ال�صيجيالت ودرجة التطور القت�صادي للبلد وكذلك بني 
الطبقات الفقرية والغنية يف البلد. ونق�ض النظافة ال�ص���حية والبنية التحتية )املياه ال�صاحلة 
لل�ص���رب ونظام ال�ص���رف ال�ص���حي( والنظافة البيئية ، والعادات والنظافة ال�صخ�صية كلها 

ت�صاهم يف ن�صر العدوى. وبالتايل فاإن داء ال�صيجيالت هو مر�ض الفقر. 
الأ�ص���خا�ض الذين مت �ص���فاوؤهم من العدوى ي�ص���تمرون يف طرح »اإخ���راج« امليكروب 
املمر�ض لأ�صابيع بعد اختفاء الأعرا�ض وي�صتطيع امليكروب البقاء لبع�ض الوقت يف الرباز.

وم���ن الطبيعي اأن امليكروب ل يوجد حر املعي�ص���ة يف البيئة ب���ل يوجد فقط يف الأغذية 
كنتيج���ة للتل���وث بالرباز. كم���ا اأن املياه امللوثة بال�ص���رف ال�ص���حي تعترب م�ص���در التلوث 
بال�ص���يجيال بالرغم من اأن املعتقد ال�ص���ائع اأن املي���اه اأكرث من الغذاء اأكرث اأهمية كو�ص���يلة اأو 
م�ص���در لل�ص���يجيال. كما اأن الأغذية ت�ص���بح ملوثة من الأيدي امللوثة اأو املياه امللوثة اأو من 

احل�صرات التي تتغذى على براز الإن�صان.
وينجم داء ال�ص���يجيالت املتوطن عن ال�ص���يجيالت الفلك�ص���رية وال�ص���يجيال ال�صونية ، 
حيث يحدث الأول ب�ص���كل رئي�ض يف الدول النامية والثاين يف الدول املتقدمة اقت�ص���ادياً. 
وتك���ون مع���دلت املرا�ص���ة والوف���اة )mortality and morbidity( عالية يف الدول 

النامية خا�صًة يف الأطفال من عمر   )1 – 5 �صنوات( )منظمة ال�سحة العاملية 1987م( من 
بني )16567( م�ص���تفردة يف الوليات املتحدة خالل عام 1987م كان )67.7%( ال�صيجيال 
ال�ص���نوية و )22.2%( ال�ص���يجيال الفلك�ص���رية و )2.1%( ال�ص���يجيال البويدية و)%1.4( 

ال�صيجيال الزحادية و)6.6%( اأنواع غري حمددة.
ومن ال�صروري معرفة اأنه من ال�صعب جداً اإح�صاء عدد احلالت يف اأنحاء العامل ولكن 
يق���در اأنها اأكرث من مائت���ي مليون يف كل اأنحاء العامل، ومات منه���م )650.000( »منظمة 

ال�سحة العاملية 1991م«.
اإن الذي���ن يعان���ون هذا املر����ض اأكرثهم الذي���ن ل يتبع���ون قواعد النظافة ال�صخ�ص���ية 
واملمار�ص���ات ال�ص���حية اجليدة ، كاملر�ص���ى اأو املقيمون املحجوزون يف خمتلف املعاهد اأو 
املوؤ�ص�ص���ات. ولكن الأطفال هم اأكرث ال�ص���حايا الأ�صا�ص���ني للمر�ض يف املناطق امل�ص���توطنة 
املاأهولة بال�ص���كان. تُعزى املقاومة يف البالغني للمناعة املكت�ص���بة �صد النمط امل�صلي املنت�صر، 
وامل�ص���افرون البالغون الذين يزورون املناطق امل�صتوطن بها املر�ض يلتقطون املر�ض لأنهم مل 
يتعر�صوا له م�صبقاً. ب�ص���كل م�صابه عندما يدخل منط م�صلي جديد اإىل جمهرة م�صتعدة  اأي 

اأُنا�ض لديهم ا�صتعداد لالإ�صابة، ي�صيب املر�ض جميع الفئات العمرية.
واملر�ض يف الإن�صان : ي�صاهد يف الأطفال بعمر الرو�صة يف الأعم الأغلب. عندما يدخل 
منط م�صلي جديد اإىل املناطق املدارية التي يكون فيها ال�صكان منقو�صي التغذية، فاإن املر�ض 
يوؤثر يف كافة الفئات العمرية، خا�ص���ًة الأطفال وامل�صنني والأ�صخا�ض امل�صعفني. وميتد دور 
احل�ص���انة م���ن )1 – 7 اأيام( ولكن عادًة يكون ملدة اأربعة اأي���ام. واجلدير بالذكر اأنه ميكن اأن 
تتغري ال�صورة ال�صريرية من عدوى عدمية الأعرا�ض اإىل عدوى خطرية ومر�ض مميت. حيث 
يبداأ املر�ض بحمى واآلم بطنية، واإ�صهال والذي ميكن اأن يكون مائياً يف البداية وزحارياً فيما 
بعد مع الدم واملخاط. حيث يكون امل�صتقيم والقولون هما اجلزئني الأكرث اإ�صابة يف املعي. 
يف املراحل الأخرية يوجد زحار �ص���ديد مع طرح متكرر لكميات �ص���غرية من براز يحتوي 

الدم واملخاط ب�صكل كبري جداً.
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اإن املر�ض حمدود ذاتياً يف الأ�ص���خا�ض ذوي التغذية اجليدة، لكن قد يدوم لأ�صابيع اأو 
اأ�صهر يف الأ�صخا�ض �صيئي التغذية.

ملحوظة: 
يجب مراعاة اأن ال�ص���يجيالت تكت�صب مقاومة مل�ص���ادات امليكروبات ب�صرعة عند معاجلة 

الأ�صخا�ض امل�صابني.
طرق التحكم: 

عموم���اً، الإجراءات التي متنع تلوث الأغذية بال�ص���يجيال �ص���وف ترتكز على منع تلوث 
لية واملجهزة بالرباز، وا�ص���تخدام مياه اآمنة اأو معاجلة لري املحا�ص���يل  امل���واد الغذائي���ة الأوَّ

وحت�صري وجتهيز الأغذية؛ لذلك يجب اأن تت�صمن تدابري املكافحة يف الإن�صان ما يلي:
ال�صحة البيئية ، خا�صًة التخل�ض من خملفات الإن�صان، وتاأمني مياه �صاحلة لل�صرب . 1

وفح�صها دورياً للتاأكد من مطابقتها للموا�صفة املقررة.
التاأكيد على اتباع املعايري ال�صحية اجليدة يف البلدان املوردة للمحا�صيل التي حت�صر . 2

منها ال�ص���لطات �ص���واء كانت خ�ص���روات اأو فاكهة، وذلك لأهميتها البالغة يف منع 
تلوثها حيث اإن غ�صل املحا�صيل الطازجة حتى مبياه حتتوي على مطهر ل ميكن التاأكد  

معه من عدم ن�صاط امليكروب اأو نزع اأي عدد موجود.
تقلي���ل عدد م���رات تداول الأغذية والإ�ص���رار على م�ص���تويات جيدة م���ن النظافة . 3

ال�صخ�ص���ية يوؤدي اإىل اختزال اخلطورة يف اأن ي�ص���بح الغ���ذاء ملوثاً من متداويل 
الأغذية.

متداولو الأغذية الذين يعانون من اأو ي�صتبه يف اأنهم يعانون من العدوى بال�صيجيال . 4
اأو الأ�صخا�ض الذين على �صلة باأفراد يعانون من داء ال�صيجيالت يجب ا�صتبعادهم 

من مناطق تداول الأغذية حتى التاأكد من خلوهم لهذا امليكروب.
) وعادًة يتطلب لذلك اإجراء حتليل للرباز واحل�صول على نتائج �صلبية لثالث عينات 

متتالية(.

تثقي���ف وتوعية مت���داويل الأغذية وامل�ص���تهلكني حول م�ص���ادر الع���دوى وطرق . 5
النتقال.

تكثيف الرقابة ال�ص���حية واإحكامها على املن�ص���اآت الغذائية؛ للتاأكد من تطبيق لوائح . 6
ال�صراطات ال�صحية ل�صمان اإنتاج وحت�صري وتخزين وتقدمي الأغذية بطرق �صحيحة 

و�صحية.
�ص���رعة اإج���راء عملية التق�ص���ي الوبائي عن���د التبليغ، وعزل احل���الت، والتخل�ض . 7

ال�صحي من الرباز، و�صرورة البحث عن املخالطني وم�صدر العدوى.
�ص���رورة التنبيه على امل�صافرين اإىل اأماكن ي�صتوطن بها املر�ض اأن يتناولوا فقط املياه . 8

املعاجلة اأو التي مت غليها والأغذية املطهوه طهياً جيداً.
يجب جتنب ا�ص���تخدام امل�ص���ادات احليوية غري املو�ص���وفة طبياً؛ ملنع ن�صوء ذراري . 9

متع���ددة املقاومة، وللتاأكي���د على اأن ه���ذه الأدوية تبقى متوفرة لال�ص���تخدام يف 
حالت وخيمة.
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)Escherichia coli( اإليشيريشيا كوالي »اإلشريشية القولونية

 »E.coli« ك���ولي  الإي�صريي�ص���يا  تنتم���ي   
لف�ص���يلة الأمعائيات حيث اإنها مكون �صوي من 
النبي���ت  )normal microflora(يف املعي 
الغليظ عند الإن�ص���ان واحليوان���ات ذات الدم 

الدافئ.
وهي ع�صوية �صلبية ل�صبغة اجلرام، متحركة 
اأو غ���ري متحركة، ل هوائية اختيارية وت�ص���نف 
اإىل اأمناط م�ص���لية خمتلف���ة وفقاً جلدول طوره 
اأ�ص���اًل كوفمان »Kauffman« والذي يرتكز 
 »O« يل عل���ى امل�صت�ص���د اجل�ص���مي ب�ص���كل اأًوّ
)�ص���كريات متع���ددة ، ثابتة حراري���اً( والذي 
يفرق الإي�صريي�ص���يا كولي اإىل اأكرث من )17( 

زمرة م�صلية. 
امل�صت�صد ال�ص���وطي »H« )بروتني ويعطب 
باحلرارة( مييز الأمناط امل�صلية )حتى الآن 56( 
 ،»K« لكل زمرة م�صلية. امل�صت�صدات املحفظي

اخلملي »F« )Fimbrial( �صروريان اأي�صاً.
واجلدي���ر بالذك���ر اأن الذراري املمر�ص���ة، 
والتي ت�ص���بب مر�ص���اً معوياً ق�ص���مت اإىل �صت 

فئات هي:
الإي�صريي�صيا كولي امل�صببة للنزف املعوي.. 1

 الإي�صريي�صيا كولي املنتجة للذيفان املعوي. 2. 

الإي�صريي�صيا كولي الغازية لالأمعاء.. 3
الإي�صريي�صيا كولي املمر�صة لالأمعاء.. 4
للتكد����ض . 5 امل�ص���ببة  ك���ولي  الإي�صريي�ص���يا 

املعوي.
الإي�صريي�صيا كولي امللت�صقة املنت�صرة. . 6

ومن ال�ص���روري معرفة اأنه مل حتدد اآخر فئتني 
ب�صكل جيد حتى الآن. وتختلف هذه الفئات يف اإمرا�صها وخ�صائ�ض فوعتها، وكل واحدة 
منها تت�ص���من جمموعة حمددة من الأمناط امل�ص���لية »O:H«. كما ميكن لأعرا�صها ال�صريرية 
واأمناطها الوبائية اأن تختلف اأي�ص���اً. وفيما يخ�ض الأمرا�ض احليوانية امل�صدر فاإن الفئة الأكرث 

اأهمية هي امل�صببة للنزف املعوي وهي اأي�صاً الأكرث وخامة. 
االإي�سريي�سي��ا ك��والي امل�سبب��ة للن��زف . 1

املعوي: اإن العامل الرئي�ص���ي امل�صبب لداء 
الع�ص���يات القولونية هذا هو الإي�صريي�صيا 
القولونية )H7:O157( ومنذ اأن ميزت 
لأول مرة يف عام 1983م اأ�ص���بحت هذه 
الفئة م�صكلة �صحية يف اأوروبا والوليات 
املتحدة الأمريكية ، والتي اأ�ص���بحت اأكرث 
خط���ورة م���ع فا�ص���ية حدثت موؤخ���راً بني 

1992/5/15 حتى 1993/2/28م. 
يف ولي���ة وا�ص���نطن ووليات اأمريكي���ة غربية 
اأخ���رى اأ�ص���يب )470( �صخ�ص���اً باملر����ض ومات 
اأربعة، ثالثة يف وا�ص���نطن وواحد يف �ص���اندييغو 

كاليفورينا.
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َِرا�ض اأي م�صبب مر�صي جديد لأنهما  ا�ص���تنتج كريفني وتوك�ض اأن )O175:H7( هو مممْ
�صعرا اأن مر�ص���اً حمدوداً كهذا، والذي غالباً ما يكون له عواقب خطرية »متالزمة انحاللية 

يورميائية« �صوف يتمكن من اأن يجذب النتباه يف اأي فرة.
 O4 ، O5 ، O16 ، O26 ، O55( وحتتوي هذه املجموعة على الأمناط امل�صلية التالية

.»O157« بجانب النمط امل�صلي )، O111ab ، O113 ، O117 ، O172

حديثاً مت تعريف العديد من الأمناط امل�صلية والتي تنتمي اإىل الإي�صريي�صيا كولي وتت�صمن 
.)O176 ، O177 ، O178 ، O180 ، O181(

تتميز هذه الزمرة ببال�ص���ميد مفوعة وزنها يعادل )60 ميجا دلتون( وباإفرازها لذيفانات 
�ص���بيهة بذيفانات ال�ص���يجيال الزحارية »Kshiga�like« �ص���مي الذيفان ال�صبيه بال�صيجيال 
الزحارية بهذا ال�صم ب�صبب كونه م�صابها يف تركيبه ون�صاطه للذيفان املفرز من قبل ال�صيجيال 

الزحارية منط »1« وي�صتعدل بوا�صطة الأم�صال ال�صرية لذيفان ال�صيجيال.
يف احلقيقة هناك ذيفانان هما الذيفان ال�ص���بيه بال�ص���يجيال »1 و 2« كالهما �ص���ام للخاليا 
)مميت للخاليا Vero و Hela( ويت�ص���بب يف جتمع ال�ص���وائل يف ع���رى اللفائفي املرابطة 
لالأرانب و�صلل وموت الفئران والأرانب. وي�صبب »verotoxin« التهاب قولون نزفياً يف 

الأرانب البالغة، وتختلف الذيفانات من الناحية امل�صت�صدية.
ومن ال�صروري معرفة اأن الإي�صريي�صيا كولي »O157:H7« عامًة ل تخمر ال�صوربيتول 
 )»B.glucurovidase »GUD( ول متلك ن�صاط اأنزمي بيتا جلوكورونيداز )Sorbitol(
وتنمو ب�ص���رعة عند درجة حرارة )30 – 42 °م( و�ص���عيفة النمو عند درجة حرارة )44 – 

45 °م( ول تنمو عند درجة حرارة )10°م( اأو اأقل.
تقاوم الذراري درجة احلمو�صة )4.5( اأو اأقل )3.6 – 3.9(. يتك�صر امليكروب بوا�صطة 
درجة حرارة الب�صرة والوقت، ويُقتل عند درجة )64.3°م( ملدة )9.6 ثانية( ولكن تقاوم 

اخلاليا جيداً وتبقى يف الأغذية عند درجة حرارة ) – 20 °م(.

التوزيع اجلغرايف وم�سدر امليكروب : عاملي النت�ص���ار ، حيث ا�ص���تفرد النمط امل�ص���لي 
»O157:H7« يف فا�ص���يات يف كن���دا ، بريطاني���ا، والولي���ات املتحدة، كما ا�ص���تفرد يف 
الأرجنتني، اأ�ص���راليا، بلجيكا، ت�صيكو �صلوفاكيا ال�صابقة، ال�ص���ني، اأملانيا، هولندا، اأيرلندا، 
اإيطاليا، اليابان، جنوب اأفريقيا  وقد مت احل�ص���ول على هذه امل�ص���تفردات من عينات برازية 
اأخذت من حالت متفرقة لإ�صهال مدٍم، ومت فح�صها يف خمتربات امل�صت�صفيات اأو خمتربات 

ال�صحة العامة.
يف ال�ص���هر احلادي ع�ص���ر من عام 1992م حدثت فا�صية بني اأ�ص���خا�ض كانوا قد تناولوا 
برجر غري مطهو جيداً من �صل�صلة مطاعم للوجبات ال�صريعة وا�صتفرد نف�ض النمط امل�صلي من 
الإي�صريي�صيا كولي من حلم بقري وجد يف نف�ض املطاعم . حدثت �صبع ع�صرة فا�صية اأخرى 
يف ع���ام 1993م. التبليغ اإلزامي يف 18 ولية اأمريكية، ويقدر اأن هناك 8 حالت كل �ص���نة 

لكل )100 األف( ن�صمة يف ولية وا�صنطن )تقريباً نف�ض وقوع داء ال�صاملونيالت(.
يتم طرح الإي�صريي�ص���يا ك���ولي �اأي خروجها اإىل البيئة� خالل ال���رباز والذي بدوره 
يل���وث املياه والربة ومن ثم الفاكهة واخل�ص���روات خا�ص���ًة لو اأنه مت ا�ص���تخدام الروث غري 
املعالج كمخ�ص���بات لالأر�ض، واأي�ص���اً اللحوم من امل�صادر ال�ص���ائعة للتلوث بالإي�صريي�صيا 
كولي، والتي من املمكن اأن ت�ص���بح ملوثة اأثناء عملية الذبح وال�صلخ والت�صفية من الرباز. 
فمن بني )9( فا�صيات يف الوليات املتحدة حدث )6( فا�صيات من حلم الأبقار غري املطبوخ 

جيداً وثالثة عن حلم الأبقار امل�صوي.
وقعت فا�ص���ية يف كندا من احلليب اخلام . ت�ص���ري هذه احلقائق اإىل اأن املا�ص���ية هي مبثابة 

م�صتودع عامل الإي�صريي�صيا كولي امل�صببة للنزف املعوي.
كما اأجريت ا�صتق�صاءات اأي�صاً حول اأطعمة اأخرى مثل ال�صاندويت�ض البارد والبطاطا غري 

املطهية جيداً ، وكان براز العجول هو امللوث امل�صتبه به يف البطاطا.
واأي�ص���اً اأ�ص���ارت درا�ص���ة لحقة اإىل اأن اللحم غ���ري املطبوخ جيداً من املا�ص���ية »الذكور 
والإناث« كان م�صدر العدوى يف اأكرث من 75% من الفا�صيات. كما حدثت فا�صية اأخرى يف 
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عام 1989م يف كابول ، مي�ص���وري )الوليات املتحدة( واأ�صابت 243 �صخ�صاً )واحداً من 
د للمدينة ، ومن املحتمل اأن هذا املاء  كل 12 من �ص���كان البلدة( وكانت ناجمة عن املاء املزوَّ

قد تلوث برباز الأيل »اأنثى الغزال«.
واجلدير بالذكر اأنه يحدث النتقال من اإن�صان اإىل اإن�صان كحالت ثانوية من خالل الطريق 
الفموي – الربازي، فقد التقطت  مربية لالأطفال العدوى خالل اعتنائها بطفل مري�ض كما 

حدثت حالت ثانوية اأي�صاً يف مراكز الرعاية اليومية.
ويراوح دور احل�صانة بني )2 – 9 اأيام(. كما يراوح ظهور املر�ض من حالة خفيفة مهملة 
اإىل الته���اب قول���ون نزيف وخيم مع اآلم بطنية �ص���ديدة مع حمى خفيف���ة اأو دونها. يكون 
الإ�صهال يف البدء مائياً وي�صبح نزفياً لحقاً اإما ب�صكل اآثار من الدم اأو براز نزيف ب�صكل كبري. 
يدوم الإ�صهال 4 اأيام و�صطياً ، ويعاين حوايل )50%( من املر�صى من قيء، ووجد الإ�صهال 

املدمي يف اأكرث من )95%( من عدد �صخم من احلالت الفردية امل�صجلة.
يف بع�ض الفا�ص���يات يف دور الرعاية، حيث الر�ص���د ال�ص���ارم، تبني اأنه ما بني )56 – 
75%( من املر�صى امل�ص���ابني لديهم براز نزيف، وعند البقية اإ�صهال دون دم، كما ثبت اأي�صاً 

وجود عداوى غري م�صحوبة باأعرا�ض.
وقد كانت الإ�صابة بعدوى الإي�صريي�صيا كولي »O157:H7( خميفة ب�صكل كبري ب�صبب 
 Hemolytic uremic( امل�ص���اعفات . وواحد منها ه���و املتالزمة النحاللية اليورميائي���ة
syndrome »HUS«( والتي هي ال�ص���بب الرئي�ص���ي للف�صل الكلوي احلاد لدى الأطفال. 
وكثرياً ما تتطلب غ�ص���يل الكلي ونقل الدم. وم�صاعفاته الأخرى هي فرفرية قلة ال�صفيحات 
يف اخلاثرة والتي تتميز بنق�ض ال�صفيحات وفقد الدم النحاليل وحمى وخرث يف ال�صرينات 
)Arterioles( وال�ص���عريات واأعرا�ض ع�صبية ت�ص���يطر على ال�صورة ال�صريرية . بالعتماد 
عل���ى اجلمهرة، رمبا متث���ل احلالت املتهمة باملتالزن���ة النحاللية اليورميائي���ة )2 – 7 %( من 

.)O157:H7( اإجمايل عدد احلالت الناجمة عن الإي�صريي�صيا كولي
وبالرغم من اأن الإي�صريي�صيا كولي )O157:H7( ح�صا�صة للعديد من امل�صادات احليوية 

ال�صائعة الإ�صتخدام فاإنه يجب األ ت�صتخدم كاإجراء وقائي. اعتربت امل�صادات احليوية كعامل 
اختطار للتقاط العدوى خالل اإحدى الفا�ص���يات يف دار للتمري�ض . اعتقد اأن امل�ص���ادات 
احليوية ميكنها اأن تزيد اختطار العدوى وامل�صاعفات، رمبا عن طريق حتري�صها لإنتاج الذيفان 
وتبديل النبيت املعوي ال�صوي )Normal intestinal flora( ، �صاحمة لذلك بنمو اأكرب 

للنمط امل�صلي )O157:H7( واأي�صاً هناك اختطار لإنتاج ذراري مقاومة.
طرق التحكم:

مما �ص���بق يت�صح اأنه ميكن للحوم املا�صية وما ي�ص���ابهها من الأنواع الثديية والطريية اأن . 1
تتلوث بالرباز خالل الذبح، واملعاجلة لذلك يجب اأن تتخذ كل التدابري والإجراءات 

الوقائية لتقليل هذا اخلطر.
يجب طبخ الأطعمة التي من اأ�صل حيواين ب�صكل جيد قبل تناولها .. 2
الهتمام بالنظافة ال�صخ�صية، خا�صًة غ�صل الأيدي بعد اخلروج من دورة املياه.. 3

االإي�سريي�سي��ا كوالي املنتجة للذيفان املعوي : هي الفئة التي در�ص���ت ب�ص���كل مركز   .2
يف ال�ص���نوات الأخرية، حيث اإن الدرا�صات التي مت اإجراوؤها مل تُ�صف معلومات حول 
اآليات الفعل الفيزيوباثولوجية لهذه اجلراثيم وح�ص���ب، ولكنها زودت اأي�ص���اً بو�صائل 

الوقاية من املر�ض والإ�صهايل يف العديد من الأنواع احليوانية.
ت�ص���نع الذراري املنتج���ة للذيفان املعوي اأمناط���اً متنوعة من الذيفان���ات )ذيفان يعطب 
باحل���رارة وه���و مرتب���ط مناعياً لذيف���ان الكول���ريا، وذيفان ثاب���ت حرارياً وهو م�صت�ص���دى 
»Antigenic«، اأو كال الذيفانني( حيث اإن هذه الذيفانات معتمدة على البال�ص���ميد ومن 
املحتمل اأن تكون قابلة للنقل من ذرية الإي�صريي�ص���يا كولي املنتجة للذيفان املعوي اإىل ذراٍر 

اأخرى تفتقر اإليها.
 )O:H( توزع الذراري املنتجة للذيفان املعوي ب�ص���كل متغاير املن�صاأ بني الأمناط امل�صلية
املختلفة ، ت�صتفيد ذراري الإي�صريي�صيا كولي املنتجة للذيفان املعوي من اخلمل اأو الأ�صعار 
)زوائد خيطية بروتينية غري �ص���وطية( لتل�ص���ق مبخاطية املعي الدقيق وتتكاثر وتنتج ذيفاناً اأو 
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اأكرث . تتفاعل الأ�ص���عار مع اخلاليا الظهارية، وهذا من العنا�ص���ر املهمة جداً للفوعة وت�صمى 
عوامل ال�ص���تعمار،  ومبا اأن هذه الذيفانات معتمدة على البال�صميد فاإن امليزات امل�صت�صدية 

لالأ�صعار تختلف يف الأنواع احليوانية املختلفة.
يف الإن�صان هناك �صبعة عوامل ا�صتعمارية )CFA�1 و SC1 حتى CS6( . يف العجول 
    F4«« وبالرغم من اأن .)K99 ًصابقا�( »F5« واحلمالن الأ�صعار املتورطة هي ب�ص���كل رئي�ض
K88(( و987P قد ا�ص���تفردت اأي�ص���اً فاإن D يعتقد باأنها تلعب دوراً يف فوعه الإي�صريي�صيا 
ك���ولي املنتجة للذيفان املعوي يف هذه احليوانات . الأ�ص���عار املرافقة مع داء الع�ص���يات 
القولوني���ة املنتج���ة للذيفان املع���وي يف العجول ه���ي )F4( K88 ، F5)k99( ، F41 و 
 O6 ، O8 ، O11 ، O15 ،( 987 والأمناط امل�ص���لية ال�ص���ائدة يف هذه املجموعة ه���يP

.)O173 و O20 ، O25 ، O27 ، O78 ، O128 ، O148 ، O149 ، O159

وت�صيب جمموعة الإي�صريي�صيا كولي املنتجة للذيفان املعوي ب�صكل مبدئي الأطفال حتت 
عمر 2 اأو 3 �ص���نوات يف البلدان النامية ، وميكن اأن يعاين الأطفال من الإي�صريي�ص���يا كولي 
املنتجة للذيفان املعوي ب�ص���كل متوافر يف البيوت ذات الت�ص���حيح ال�صيئ . ينخف�ض وقوع 
املر�ض بعد عمر الرابعة ويبقى منخف�ص���اً، اإ�ص���افًة اإىل ذلك فاإن هذه املجموعة هي ال�ص���بب 

الأكرث �صيوعاً لإ�صهال امل�صافرين يف البالغني الذين يزورون البلدان املتوطنة بها املر�ض.
يُحدث املر�ض يف الإن�ص���ان اأعرا�صاً ت�صبه اإىل حد بعيد تلك الناجمة عن �صمات الكولريا 
بع���د فرة ح�ص���انة من )12 – 72 �ص���اعة(، يوجد اإ�ص���هال مائي غزير، مغ����ض بطني ، تقيوؤ 
وجفاف، ول يحتوي الرباز على خماط اأو دم وقد يكون هناك حمى. فرة املر�ض ق�ص���رية 

وتختفي الأعرا�ض ب�صكل عام يف اليوم الثاين اإىل اخلام�ض.
ت�ص���تطيع ه���ذه املجموعة اأن تنمو عل���ى مدى من درجات حرارة ما ب���ني )7 – 46 °م( 
)بالرغم من اأن بع�ض امل�ص���ادر تقرح احتمال و�صولها حتى 50°م( بدرجة حرارة منوذجية 
)37°م(. بع�ض الذراري لالإي�صريي�صيا كولي )O157:H7( �صجلت اأنها تنمو يف احلليب 
اخلام عند درجة حرارة )8°م( واأي�صاً تنمو ب�صعف عند درجة حرارة  من )44 – 45 °م(. 
لذلك فاإن الطرق التقليدية للك�ص���ف عن الإي�صريي�ص���يا كولي يف الأغذية قد ل تلتقط هذا 

امليكروب املمر�ض املهم.

ت�صتطيع الإي�صريي�صيا كولي املنتجة للذيفان املعوي البقاء على قيد احلياة ب�صكل جيد يف 
درجات حرارة التربيد والتجميد. وهي غري عادية بني الإي�صريي�صيا كولي؛ لأنها قادرة على 
 )O157:H7( حتمل احلم�ض ن�صبياً. حيث اأن درجة احلمو�صة الدنيا لنمو الإي�صريي�صيا كولي
حتت الظروف النموذجية الأخرى �ص���جلت كالتايل )4.0 – 4.4( ، بالرغم اأن القيمة الدنيا 
تتاأثر بنوع احلم�ض فحام�ض اخلليك واللبنيك اأكرث تثبيطاً من حام�ض الهيدروكلوريك. يكون 
امليكروب قادراً على البقاء حياً يف ظروف حم�ص���ية )و�صوًل اإىل 3.6( ، وقد �صجل بقاوؤه 

حياً ملدة �صهرين عند درجة حرارة )4°م( ودرجة حمو�صة )4.5(.
الدرجة امل�ص���جلة للن�ص���اط املائي الالزم���ة لنمو الإي�صريي�ص���يا كولي املنتج���ة للذيفان 
املعوي )0.95(. امللح )كلوريد ال�ص���وديوم( عند )8.5%( يثبط منو الإي�صريي�صيا كولي 

»O157:H7« والنمو مرتبط بن�صبة )%2.5(.
وهي تقاوم ب�صكل جيد التجفيف حيث اإنها قادرة على البقاء حية يف الكثري من عمليات 

التجفيف والتخمري.
وكم���ا هو معروف ميكن ت�ص���خي�ض الإي�صريي�ص���يا ك���ولي املنتجة للذيف���ان املعوي عند 
الإن�ص���ان باإظهار وجود الذيفان املعوي الذي يعطب باحلرارة والثابت حرارياً اأو كليهما من 
خالل املقاي�صة املناعية الأنزميية. واأي�صاً ميكن اأن ي�صتخدم م�صبار الدنا »DNA« يف التعرف 

على املورثات يف اجلراثيم التي ت�صفر الذيفانات.
ومن ال�ص���روري معرفة اأن الإن�ص���ان هو امل�ص���تودع الرئي�ص���ي، حيث اإن براز املر�ص���ى 
 mouth�fecal( واحلاملني هو م�ص���در العدوى، وطريقة النتقال هي ب���رازي –  فموي
rout(، و�ص���واغ )و�ص���يلة نقل( العدوى ق���د يكون الطعام اأو املاء امللوث برباز الإن�ص���ان. 
فهذه املجموعة هي �ص���بب لبع�ض الفا�ص���يات التي ت�ص���يب العديد من النا����ض يف البلدان 
املتقدمة. البع�ض حدث يف م�صت�صفيات الأطفال يف بريطانيا العظمى ويف الوليات املتحدة 
بالرغم من اأن م�ص���در العدوى مل يكن حمدداً ب�صكل حا�ص���م. وقعت فا�صيات بني البالغني 
واأ�ص���ابت املئ���ات من النا�ض وكان ال�ص���بب اأطعمة حم���ددة واملاء امللوث. حيث اأ�ص���ابت 
فا�ص���ية كبرية )400 �صخ�ض( وحدثت عند الذين تناولوا الغذاء يف مطعم يف وي�صكن�صون 
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)الولي���ات  املتحدة(. ويف هذه احلالت اعُتقد باأن م�ص���در الع���دوى هو موظف كان قد 
حدث لديه اإ�صهال منذ اأ�صبوعني قبل الفا�صية.

عانى م�ص���افر يف �ص���فينة للرحالت من عار�ص���ني للتهاب املعدة والأمع���اء ناجمني من 
الإي�صريي�صيا كولي املنتجة للذيفان املعوي، اأحدهما يعود ملاء ال�صفينة امللوث.

طرق التحكم: 
 .)GAPs( يبداأ التحكم يف هذه املجموعة يف املزرعة بتنفيذ املمار�صات الزراعية اجليدة
وهذا ي�صاعد يف تقليل طرح الإي�صريي�صيا كولي »O157:H7« من الأبقار. فهذه املمار�صات 
�ص���رورية جداً لإنتاج فواكه وخ�صروات طازجة غري ملوثة بهذه امليكروبات املمر�صة حيث 

ت�صتخدم يف اإعداد ال�صلطات التي ل تعامل حرارياً قبل ال�صتهالك .
ومن الأ�ص���لم اأن نفر�ض اأن املنتجات اخلام ذات الأ�صل احليواين مثل اللحوم الطازجة 
واحلليب اخلام يحتمل اأن تكون ملوثة بالإي�صيريي�صيا كولي املنتجة للذيفان املعوي وبالتايل 
يجب تنفيذ اأحد اأنظمة �صالمة الغذاء احلديثة مثل نظام »ها�صب HACCP«  اأو نظام اإدارة 

�صالمة الغذاء )FSMS الأيزو 22000 : 2005(. 
ينبغي اتباع املمار�ص���ات ال�ص���حية اجليدة عند تداول ذبائح الأبقار وال�ص���تعمال املحكم 

لدرجات حرارة التربيد �صوف مينع منو هذه امليكروب يف تلك املنتجات.
كما يجب جتنب احلليب غري املب�صر وا�صتعماله فقط بعد التاأكد من معاملته حرارياً.

3. االإي�سريي�سيا كوالي الغاِزية لالأمعاء: متثل هذه الفئة جمموعة �ص���غرية من الإي�صريي�صيا 
 O28 ، O29 ، O112 ، O124 ، O136 ،( ك���ولي ذات الأمناط امل�ص���لية التالي���ة

.)O167 و  O143 ، O144 ، O152 ، O159 ، O164

العديد منها غري متحركة )تفتقر للم�صت�صد H( وهي بطيئة بتخمر الالكتوز اأو غري خممرة 
لالكتوز.

ويكون املر�ض املحدث بوا�ص���طتها �ص���بيهاً جداً بالزحار الع�ص���وي املحدث بال�صيجيال، 
وميكن لالإي�صريي�صيا كولي الغاِزية لالأمعاء اأن تغزو وتتكاثر يف اخلاليا املخاطية املعوية خا�صًة 

يف القولون؛ حي���ث يبداأ التهاب القولون بهذه املجموعة بالآم بطنية قوية ، حمى، توعك، 
اأمل ع�ص���لي، �صداع، وبراز مائي يحوي خماطاً ودماً. تراوح فرة احل�صانة من )10 – 18 

�صاعة(، واإذاً كان الإ�صهال وخيماً فيمكن اأن يعالج املري�ض مب�صاد حيوي )اأمب�صلني(.
ويبدو اأن الإن�صان هو امل�صتودع، وم�صدر العدوى هو املاء اأو الطعام امللوثني. على اأي 

حال فاإن م�صدر العدوى لي�ض دائماً معروفاً ب�صكل حا�صم.
اإن الإي�صريي�ص���يا القولونية الغازية لالأمعاء متوطنة يف البلدان النامية وم�صئولة عن )1 – 

5 %( من كل مر�صى الإ�صهال الذين يراجعون اجلهات ال�صحية. 
اأ�ص���ارت الدرا�صات التي اأجريت على متطوعني اإىل اأنه يُحتاج اإىل عبء جرثومي عاٍل 
لإحداث املر�ض )ما ي�ص���ل اإىل 610 خلية( ، ففي البلدان املتطورة حدثت بع�ض الفا�صيات 

ب�صبب املاء والغذاء امللوثني.
وميكن اأن ي�صتبه بالإي�صريي�صيا كولي الغازية لالأمعاء عندما جند عدداً كبرياً من الكريات 
البي�ص���اء يف حم�ص���ر ُمعد من املخاط الربازي. واختبار التهاب القرني���ة وامللتحمة للقبيعة 
)اأختبار �ص���رييني( ذو قيمة ت�صخي�ص���ية، حيث ي�ص���تعمل هذا الختبار مزارع الإي�صريي�صيا 
كولي الغازية لالأمعاء؛ لإي�ص���اح قدرتها على غزو اخلاليا الظهارية. لقد مت تطوير املقاي�ص���ة 
املناعية الإنزميية لكت�ص���اف عديدات الببيتيد يف الغ�ص���اء ال�ص���طحي للجرثوم الذي يحدد 

الفوعة )القدرة الغزوية(.
4. االإي�سريي�سي��ا ك��والي املمر�س��ة لالأمعاء: تعرف الإي�صريي�ص���يا املمر�ص���ة لالأمع���اء باأنها 
اإي�صريي�صيا كولي تنتمي اإىل جمموعات م�صلية ثبتت قدرتها على اإحداث املر�ض وبائياً، 
اإل اأن �ص���ميتها ل تتعلق باإف���راز الذيفان املعوي التنفيذي. وهناك جدل حول م�ص���ادر 

الإي�صريي�صيا املمر�صة لالأمعاء ومدى انت�صارها؛ لأن الأوبئة املنقولة بالطعام متفرقة.
وي�ص���اب الب�ص���ر والأبقار وغريها من احليوانات بالعدوى، ومتثل الإي�صريي�صيا جزءاً من 
يل عند الأطفال الر�ص���ع  احلياة الطبيعية يف اأمعاء هذه الثدييات. يحدث املر�ض ب�ص���كل اأوَّ

حتت عمر ال�صنة، وقد ي�صبب لديهم معدل وفيات مرتفعاً.
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ميتاز املر�ض باإ�ص���هال مائي يحتوي على خماط بدون دم مرئي، حمى، وجفاف، ويكون 
دور احل�صانة ق�صرياً.

واجلرعة املعدية – الإي�صريي�صيا املمر�صة لالأمعاء� �صديدة العدوى على الر�صع، ويفر�ض 
اأن تكون اجلرعة املعدية �صئيلة جداً. اأما حالت العدوى القليلة املوثقة لدى الكبار، فيفر�ض 

اأن تكون اجلرعة مماثلة لبقية اجلراثيم امل�صتوطنة )اأعلى من 610(.
 O55 ، O86 ، O111( واجلدير بالذكر اأن هذه املجموعة تت�صمن الأمناط امل�صلية التالية

.)، O119 ،  O126 ، O125 ، O127 ، O128 ، O142

يل يف البلدان النامية، وقد اختفى عملياً يف اأوروبا والوليات  ويحدث املر�ض ب�صكل اأوَّ
املتحدة ، حيث يقع يف الأغلب يف الف�صول الدافئة )الإ�صهال ال�صيفي( وم�صادر العدوى 
هي مزيج من احلليب واأطعمة الفطام التي ت�ص���بح ملوثة ب�ص���بب التنظيف ال�ص���يئ للقوارير 

واحللمات اأو النظافة ال�صخ�صية املنقو�صة عند الأم.
يتعر�ض الأطفال ب�صكل متواتر يف املجموعات القت�صادية الجتماعية الفقرية لالإي�صريي�صيا 
املمر�ص���ة لالأمعاء، ويكت�ص���بون املناعة ب�ص���كل عام بعد ال�ص���نة الأوىل للحياة. يف الإ�صهال 
الوبائ���ي عند الولدان يف ريا�ض الأطف���ال: النتقال عرب الهواء ممكن وذلك من خالل الغبار 

امللوث. ولقد و�صفت بع�ض الفا�صيات لدى البالغني اأي�صاً.
يج���ب اأن يحدد النمط امل�ص���لي لالإي�صريي�ص���يا كولي امل�ص���تفردة )املعزولة( من الرباز 
 »DNA« وعندما يحدد النمط امل�ص���لي لهذه الإي�صريي�ص���يا. يجب ا�ص���تخدام م�صبار الدنا
ملحاولة التعرف على عامل الت�صاق املمر�صة لالأمعاء والذي هو معتمد على البال�صميد، كما 

.»HEP�2« تظهر ذراري املمر�صة لالأمعاء ملت�صقة مو�صعياً على خاليا
ويف حال���ة حدوث اأوبئة ل قدر اهلل : فمن ال�ص���روري اأن توجد غرفة منف�ص���لة لالأطفال 
يل على اإعا�صة الكهارل  املر�ص���ى يف امل�صت�صفيات وريا�ض الأطفال. يعتمد التدبري ب�صكل اأوَّ
»electrolytes« مبحاليل ملحية فموية ، اأو املحاليل الوريدية اإذا كان �صرورياً ، ولي�ض هناك 
حاجة لتدبري اآخر يف اأغلب احلالت. ويف احلالت اخلطرة ميكن اإعطاء الطفل الكوترميازول 

الفموي الذي ينق�ض �صدة ومدة الإ�صهال.

التاأكيد على ا�صتمرار الإطعام، مت�صمناً الإطعام من الثدي يف حالة الإر�صاع.
5. االإي�سريي�سي��ا ك��والي امل�سبب��ة للتكد���س املع��وي: اأُعطي ه���ذا ال�ص���م ملجموعة من 
الإي�صريي�ص���يا كولي التي لديها منوذج الت�ص���ادق مكد�ض لدى مقاي�صة »HEP2« بدًل 
من اأن يكون مو�صعاً )كما يف املمر�صة لالأمعاء( اأو منت�صراً. هذه الفئة وقتية حتى ت�صبح 

حمددة ب�صكل اأف�صل.
اأجريت درا�ص���ة على )42( مزرعة )40 من اأطفال لديهم اإ�ص���هال يف �صانتياغو »ت�صيلي« 
وواحد من بريو، وواحد من طالب من اأمريكا ال�ص���مالية كان قد زار املك�ص���يك(، كل هذه 
الذراري اختربت ب�صكل �صلبي من اأ�صل الإي�صريي�صيا كولي امل�صببة للنزف املعوي واملنتجة 
 .»DNA« للذيفان املعوي واملمر�صة لالأمعاء والغازية لالأمعاء وذلك با�صتخدام م�صبار الدنا
ومل يفلح اأي�ص���اً و�ص���عها يف اإحدى هذه الفئات با�ص���تخدام قواعد التنميط امل�صلي. هذه 

املجموعة ت�صبب اآفات مميزة يف عرى اللفائفي املربوطة يف الأرنب والفاأر.
و   O3 ، O15 ، O44 ، O86 ، O77 ، O111( والأمن���اط يف ه���ذه املجموع���ة

.)O127

وت�صبب الإي�صريي�صيا كولي امل�صببة للتكد�ض املعوي اإ�صهاًل م�صتدمياً يف الأطفال الر�صع. 
وقد قدر دور احل�صانة ب�)1 – 2 يوماً(.

6. االإي�سريي�سيا كوالي امللت�سقة املنت�سرة : هذه املجموعة تت�ص���بب يف اإ�ص���هال مائي يف 
الأطف���ال بدون دم اأو وجود كرات دم بي�ص���اء يف الرباز ، حيث يرتبط الإ�ص���هال بعمر 

ال�صخ�ض ويزيد من عمر �صنة اإىل )4 – 5 �صنني( .
طرق التحكم:

تت�صمن و�صائل الرقابة والتحكم عند الإن�صان ما يلي:
الهتم���ام بالنظاف���ة ال�صخ�ص���ية واتباع املمار�ص���ات ال�ص���حية اجليدة اأثن���اء اإعداد . 1

الأغذية.
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يجب اإزالة الف�صالت ب�صكل �صحي، واملحافظة على ال�صحة البيئية.. 2
�صرورة تاأمني اخلدمات ال�صحية لالأطفال والأمهات.. 3
مينع منعاً باتاً تناول احلليب بدون معاملة حرارية.. 4
التاأكيد على اأطباء امل�صالخ ت�صديد الرقابة البيطرية على اللحوم.. 5
الإهتمام بالو�صائل الوقائية اخلا�صة خا�صًة يف اأجنة احل�صانة يف امل�صت�صفيات.. 6

».Brucella spp« البروسيال

يت�صمن جن�ض الربو�صيال الأنواع التالية:
 »Brucella meltensis«        الربو�صيال املاطية

»Brucella abortus«     الربو�صيال املجه�صية
»Brucella suis«       الربو�صيال اخلنزيرية

»Brucella canis«         الربو�صيال الكلبية
 »B.neotomae« بالإ�صافة اإىل الربو�صيال اجلريوذية

والربو�صيال الغنمية.
فجن�ض الربو�صيال ع�ص���يات بي�صاوية ال�صكل هوائية غري 

متحركة �صلبية ل�صبغة اجلرام حجمها يراوح بني 0.5اإىل 0.7 ميكرون.
وقد ق�ص���مت الأنواع الثالثية الأوىل )والتي ت�صمى الربو�ص���يال التقليدية( اإىل �صروب 
حيوي���ة »Biovars« مت متييزه���ا مبميزاته���ا البيوكيميائية املختلفة و/اأو تفاعالتها لالأم�ص���ال 
الأحادي���ة النوعية »A« )جمه�ص���ة( »M« )مالطية( وهكذا ق�ص���مت الربو�ص���يال املاطية اإىل 
ثالث �صروب حيوية )1 – 3( وق�صمت الربو�صيال املجه�صة اإىل �صبعة )1 – 7 ( وقد هجر 
ال�ص���ربان احليويان )7و8( ، ال�ص���رب احليوي )7( حادياً يوافق )9( يف الت�صنيف القدمي. 

والربو�صيال اخلنزيرية اإىل خم�صة )1 – 5 (.
ومن وجهة نظر وبائية فاإن النظام الت�ص���نيفي جلن�ض الربو�صيال قد اأزال اللب�ض الذي ن�صاأ 
من ت�ص���مية الأنواع اأو النوعيات اجلديدة التي تتوافق مع الواقع الوبائي. بل اأكرث من ذلك: 
ي�صكل التنميط بال�ص���روب احليوية اأداة بحث مفيدة يف ذلك املجال. تختلف امليزات التي 
حددت للربو�ص���يال املجه�صة بو�صائل تقليدية ب�صكل وا�ص���ع، مثل احل�صا�صية اأو حتمل اأ�صباغ 
الأنيل���ني واإنتاج كربيتيد الهيدروجني ومتطلبات النمو من ثاين اأك�ص���يد الكربون. يف حني 

. »Less adaptive« اأظهرت الربو�صيال املالطية اأو اخلنزيرية تكيفية اأقل

 اكت�ساف الربو�سيال من العقد اللمفية 
م�ستعمرات دائرية �سفافة �سغرية ترى كروية 

بعد) 5 ( اأيام من احل�سانة
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اكت�ص���فت يف اأماكن خمتلفة يف العامل ذراٍر من الربو�صيال املجه�صة ، ولدرجة اأقل من 
الربو�صيال اخلنزيرية واملالطية ، كان من ال�صعب و�صعها يف الت�صنيف احلايل؛ لأنها تختلف 

يف بع�ض مميزاتها.
على كٍل فاإن جمني »genome« جن�ض الربو�ص���يال متجان�ض ج���داً كما اأظهره الباحثون 
بدرا�ص���ة تهج���ني الدنا. حيث اقرح ه���وؤلء الباحثون الإبقاء على نوع واحد )الربو�ص���يال 
املالطية( وتق�ص���يمه اإىل �صت جمموعات حيوية »biogroups« توافق ال�صتة ال�صابقة، ولكن 
ولأهداف عملية وخا�ص���ًة لأهداف وبائية فقد بقى املخطط الذي يق�ص���م اجلن�ض اإىل اأنواع 

و�صروب حيوية نافذ املفعول.
التوزيع اجلغرايف وم�سدر امليكروب: عاملي النت�صار، ويختلف توزيع اأنواع الربو�صيال 
املختلفة و�صروبها احليوية ح�صب املناطق اجلغرافية، حيث اإن الربو�صيال املجه�صة هي الأكرث 

انت�صاراً ، بينما الربو�صيال املالطية واخلنزيرية موزعة ب�صكل غري منتظم.
 Neotoma« اأ�ص���تفردت الربو�ص���يال اجلريوذية من جرذان ال�ص���حاري اجلريوذ املرح
lepida« يف اأوتا بالوليات املتح���دة، وتوزيعها حمدد ببوؤر طبيعية؛ لأن العدوى مل تثبت 
اإطالقاً يف الإن�ص���ان اأو احليوانات الداجنة. اأثبتت العدوى بالربو�صيال الكلبية يف الكثري من 
البلدان يف العديد من القارات وميكن اجلزم بتوزيعها العاملي النت�صار، كما تبدو الربو�صيال 

البقرية موجودة يف كل البلدان حيث ت�صكل تربية الأغنام ن�صاطاً مهماً.
اإن امل�صتودعات الطبيعية للربو�صيال املجه�ص���ة واخلنزيرية واملالطية هي املا�صية واخلنازير 
واملاع���ز والأغن���ام على التوايل. بينما امل�ص���توى الطبيعي للربو�ص���يال الكلبي���ة هو الكالب 

والربو�صيال الغنمية هو الأغنام.
وي�صاب الإن�صان بالعدوى من احليوانات عن طريق التما�ض اللم�ض املبا�صر اأو ب�صكل غري 
مبا�صر من خالل اأكل املنتجات احليوانية وا�صتن�صاق العوامل املنقولة بالهواء. وتتغري الأهمية 
لطرز انتقال العامل ال�ص���ببي وم�ص���لك النفاذ ح�ص���ب املنطقة الوبائية وامل�صتودعات الن�صبية 

احليوانية واملجموعات املهنية الواقعة حتت الختطار.

ت�ص���كل الأجبان الطازجة واحلليب اخلام امل�ص���تخرج من الأغنام واملاعز امل�صابة بعدوى 
الربو�ص���يال املالطية ال�ص���واغ الأكرث �ص���يوعاً لنقل العدوى، وقد ت�ص���بب حالت عديدة من 
داء الربو�ص���يالت لالإن�ص���ان. فمن املعروف اأن حلي���ب الأبقار املنعدي بالربو�ص���يال املالطية 
اأو اخلنزيرية يوؤدي اإىل فا�ص���يات ذات �ص���فات وبائية، وقد ت�ص���بب حليب الأبقار ومنتجاته 
املحتوية على الربو�ص���يال املجه�ص���ة حالت فرادية، ونادراً ما تبقى الكائنات احلية يف اللنب 

احلام�ض اأو الزبدة اأو الق�صطة احلام�صة اأو الأجبان املخمرة )لأكرث من ثالثة اأ�صهر(.
الربو�ص���يالت مقاومة للتخلي���ل اأو التمليح بالدخان، ولذلك قد ت�ص���بب بع�ض منتجات 
اللحوم املح�ص���رة بهذه الطريقة عدوى لالإن�ص���ان، وعلى ُكلٍّ فهذا الط���راز من النتقال مل 
يتاأك���د اأب���داً. من املمكن للخ�ص���روات اأو املياه امللوث���ة بروث احليوانات امل�ص���ابة اأن حتدم 

كم�صادر للعدوى اأي�صاً.
جنم���ت احلالت املوؤك���دة يف املناطق القطبية وق���رب القطبية عن اأكل نخ���اع العظام اأو 
اللحم النيئ م���ن الرنة )نوع من الغزلن( اأو الغزال الأهلي املنعدية بالربو�ص���يال اخلنزيرية 

من ال�صرب احليوي )4(.
ي�ص���ود النتقال بالتما�ض يف مناطق يكون فيها داء الربو�ص���يال البقري واخلنزيري متوطناً 
باحليوانات. اإن داء الربو�ص���يال الب�ص���ري يف معظم حالته مر�ض مهن���ي عند عمال املزارع 

وامل�صالخ والأطباء البيطرين واجلزارين.
تلتقط العدوى، عادة عند التعامل مع الأجنة واخلال�ض، اأو بالتما�ض مع الإفرازات املهبلية 
اأو املفراغ���ات اأو فطائ�ض احليوانات املنعدية. حيث يدخل امليكروب من خالل ال�ص���حجات 

اجللدية واأي�صاً من خالل امللتحمة عرب اليدين. 

جنني جمه�س يف فرتة احلمل املتاأخر جنني جمه�س يف املرحلة الو�سطى للحمل
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كم���ا يحدث النتقال بالتالم�ض اأي�ص���اً يف املناطق التي يكون فيها داء الربو�ص���يال الغنمي 
واملاع���زي متوطناً باحليوانات ، وذلك عندم���ا يتعامل الرعاة مع احليوان���ات الوليدة اأو مع 
الأجنة. واجلدير بالذكر اأنه يف بع�ض البلدان ذات ال�ص���تاء القار�ض، ت�ص���ارك املاعز الرعاة 

وعائالتهم يف فرا�صها للحماية من الربد مما يوؤدي اإىل عدوى العائلة بكاملها.
مت اإثب���ات النتقال عرب اله���واء بالتجربة والبحث ، ففي املخت���ربات يحمل تنبيذ )الطرد 
املركزي( م�ص���تعلقات داء الربو�صيال خطراً خا�ص���اً عندما يجري يف منبذات )اأجهزة طرد 
مركزي( لي�صت م�صدودة ب�صكل كامت للهواء »حمكم« فقد حدثت فا�صية وبائية من 45 حالة 
بني طالب جامعة ولية مي�ص���يغان يف الوليات املتحدة 1938 – 1939 حيث كان الطالب 
45 موجودين يف �ص���فوف يف الطابقني الثاين والثال���ث من بناء يحوي خمترباً للبحث يف 
داء الربو�ص���يال يف الطابق الأر�صي، وقد اأظهر التحقيق لحقاً اأن الو�صائل املحتملة الوحيدة 

لالنتقال هي جزيئات ال�صبوب »الهباء اجلوي«.
كم���ا اأكدت الدرا�ص���ات الوبائية املتتالي���ة اأن النتقال عرب الهواء يف امل�ص���الخ وثالجات 
تخزين اللحوم يلعب دوراً مهماً ، ومن املحتمل اأن يكون اأكرث تواتراً من النتقال عرب التما�ض 
املبا�صر يف الأن�صجة املنعدية، وعندما �صمح للهواء يف منطقة الذبح اأن ينت�صر، اأدى ذلك اإىل 
مع���دلت عالية من العدوى بني العاملني يف املناطق القريبة. ويبدو اأن اجلرعة املعدية الدنيا 
لالإن�ص���ان عن طريق امل�صالك الهوائية �ص���غرية. يتناق�ض الختطار يف املناطق املحيطة عندما 

تف�صل منطقة الذبح ب�صكل تام اأو تو�صع حتت �صغط هواء �صلبي. 
ذكرت بع�ض احلالت املحتملة من انتقال داء الربو�صيالت من اإن�صان اإىل اإن�صان واإحداها 
حدثت يف الكويت نتيجة انتقال الربو�ص���يال املالطي���ة اإىل طفلة عمرها 30 يوماً من لنب اأمها. 
عان���ت الأم من حمى وانزعاج واأمل مف�ص���لي خالل الأ�ص���بوعني ال�ص���ابقني ملر�ض الطفلة. 
ا�ص���تفردت الربو�صيال املالطية من ال�صرب احليوي )1( وب�ص���كل متكرر من دم كل من الأم 

والطفلة.
تعر�ض ثمانية اخت�صا�صيني يف امليكروبيولوجيا يف خمترب يف اأحد م�صت�صفيات الوليات 
املتحدة لتبعرث حادثي لنموذج �صر�ص���ري يف ال�ص���بوب، وا�ص���تفردت الربو�ص���يال املالطية 

من ال�ص���رب احليوي )3( من خم�ص���ة منهم. كما اأ�ص���بحت زوجة اأحد املر�ص���ى عليلة بعد 
)6( اأ�ص���هر من اإدخال زوجها اإىل امل�صت�ص���فى، وا�صتفردت الربو�ص���يال املالطية من ال�صرب 
احليوي نف�ص���ه عن دمها ، ويعتقد اأن العدوى انتقلت عن طريق اجلن�ض. واأي�صاً حدثت حالة 
حمتملة من النتقال اأثناء الولدة يف فل�ص���طني ، كانت تعاين من حمى يف اليوم الأول بعد 
الولدة ومت التعرف على الربو�صيال املالطية من ال�صرب احليوي )2( يف زرع لعنق الرحم، 
وا�ص���تمرت الزروع اإيجابية من الدم وعنق الرحم. ورغم اأن الطفل كان ل اعرا�صياً اإل اأن 
زرع الدم كان اإيجابياً لنف�ض ال�ص���رب احليوي وعيار الرا�صي ) 1 :100( . ت�صخم الطحال 

كان ال�صذوذ الوحيد املوجود عند الطفل يف اليوم »13«.
احل��دوث يف االإن�س��ان وم�سدر امليكروب : يحدث كل عام ما يقارب من ن�ص���ف مليون 
حالة من داء الربو�ص���يالت يف الب�صر عاملياً )منظمة ال�سحة العاملية 1975( ويعترب من اأكرث 
الأمرا�ض البكتريية امل�ص���ركة انت�ص���اراً يف العامل ح�صب ت�ص���نيف املنظمات العاملية )منظمة 
الأغذي���ة والزراعة »FAO«، منظمة ال�ص���حة العاملية »WHO« ، املنظمة العاملية لل�ص���حة 
احليوانية »OIE«( حيث يوفر انت�ص���ار العدوى يف امل�صتودعات احليوانية طريقاً حلدوثها يف 

الب�صر.
ت�صيب عداوى الربو�صيال املجه�ص���ة والربو�صيال اخلنزيرية الفئات اأو املجموعات املهنية 
عادًة ، يف حني حتدث عداوى الربو�ص���يال املالطية ب�صكل اأكرث تواتراً من الأمناط الأخرى يف 
عموم ال�ص���كان )اجلمهرة العامة(. ويكون النت�صار الأكرب يف الإن�صان موجوداً يف البلدان 
التي لديها وقوع عاٍل لعدوى الربو�صيال املالطية بني املاعز والأغنام اأو كليهما. حيث �صجلت 
اأعل���ى اأرقام للحالت يف اأمريكا الالتينية يف الأرجنتني واملك�ص���يك والبريو، وينطبق ذلك 

اأي�صاً على بلدان البحر املتو�صط واإيران والحتاد ال�صوفيتي ال�صابق ومنغوليا.
�صجلت يف اململكة العربية ال�صعودية 7.893 حالة من داء الربو�صيالت الب�صرى يف عام 
1987م )74 لكل 100.000 ن�صمة( رمبا اأ�صبح داء الربو�صيالت مهماً جداً يف ال�صحة العامة 
لأنه وخالل الفرة من 1979 – 1987م ا�ص���تودعت ال�ص���عودية اأك���رث من 8 ماليني خروف 
واأكرث من مليوين ماعز واأكرث من 250.000 من املا�ص���ية وحيوان���ات )جامو�ض واأبل( ، اأما 
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يف اإيران فقد �ص���جلت 71.051 حالة )13 لكل 100.000 ن�ص���مة( يف عام 1988 وقدر اأنه 
حدث���ت 80000 حالة كل �ص���نة منذ ع���ام 1989م. ويف تركيا �ص���جلت 5003 حالة )6 لكل 
100000 ن�ص���مة( عام 1990م. وهو مع���دل اأعلى بثالث مرات مما كان يف الفرة من 1986 

ن�صمة(.  100000 لكل   3( – 1989م 
تقلل برامج مكافحة وا�صتئ�ص���ال داء الربو�ص���يالت البقري وبو�ص���وح معدل املر�ض يف 
الب�ص���ر، فعلى �صبيل املثال �ص���جلت يف الوليات املتحدة 6321 حالة عام 1947م يف حني 
كان املتو�ص���ط ال�ص���نوي 224 حالة يف الف���رة من 1972 – 1981م )مركز ال�ص���يطرة على 
الأمرا����ض »CDC« 1982م(. يف الدمنارك، حيث مت تبليغ عن ما يقرب من 500 حالة كل 
�صنة بني عامي 1931و1939م ، اختفى داء الربو�صيالت الب�صري بحلول عام 1962م نتيجة 
ل�صتئ�ص���ال العدوى يف احليوانات . يف ال�صني وفل�صطني مت اإنقا�ض وقوع داء الربو�صيالت 
الب�ص���ري وب�صكل وا�ص���ح بف�ص���ل حمالت تطعيم الأغنام واملاعز، ويف منطقة غرب البحر 
املتو�ص���ط حدث تراجع ملحوظ اأي�ص���اً يف حالت داء الربو�ص���يالت الب�ص���ري الناجمة عن 

  .)Rev1( الربو�صيال املالطية نتيجة تطعيم املجرات ال�صغرية بلقاح
ويف اإ�ص���بانيا تراج���ع ح���دوث املر����ض م���ن 4683 حال���ة ع���ام 1988 اإىل 3041 حالة 

عام1990م.
وعلى �صوء ما �صبق فاإنه يت�صح اأن الإن�صان لديه ا�صتعداد للعدوى الناجمة عن الربو�صيال 
اخلنزيرية والربو�ص���يال املجه�صة والربو�ص���يال الكلبية، ومل تتاأكد حالت عن اإ�صابة الإن�صان 

بالربو�صيال الغنمية اأو اجلريوذية اأو اخلنزيرية من ال�صرب احليوي )2(.
اأكرث الأنواع اإمرا�صاً وغزواً لالإن�صان هي الربو�صيال املالطية، يليها برتيب تنازيل الربو�صيال 

اخلنزيرية والربو�صيال املجه�صية والربو�صيال الكلبية.
اإن فرة احل�ص���انة عادًة من 1 – 3 اأ�ص���ابيع . ولكن قد ت�صل اإىل عدة اأ�صهر اأحياناً، حيث 
ي���وؤدي املر����ض اإىل اإنتان دموي مع ب���رد مفاجئ، ويرافق مع حمى متقطعة اأو م�ص���تمرة اأو 
غري منتظمة تت�ص���من اأعرا�ض داء الربو�ص���يالت احلاد، مثل اأي مر�ض اآخر، وق�صعريرة برد، 

والتعرق الغزير وال�ص���عف عر�ض دائم تقريباً حيث توؤدي التمرينات اإىل تعب وا�صح. وقد 
ت���راوح درجة احلرارة من الطبيعية »ال�ص���واء« يف ال�ص���باح اإىل 40°م بعد الظهر. يحدث 

التعرق املتميز برائحة خا�صًة م�صاًء.
والأعرا�ض ال�ص���ائعة هي الأرق والعجز 
اجلن�صي والإم�صاك وفقدان ال�صهية وال�صداع 
والأمل الع�صلي والتوعك العام. وللمر�ض اأثر 
وا�صح على اجلهاز الع�صبي، يتجلى بالتهيج 
والع�ص���بية والكتئاب. وقد عانى الكثري من 
املر�صى من ت�ص���خم العقد اللمفاوية املحيطية 
اأو ت�صخم الطحال، وغالباً من �صخامة الكبد 
ونادراً م���ن الريقان. تكرث �ص���خامة الكبد اأو 
�ص���خامة الكبد والطحال ب�ص���كل خا�ض عند 

املر�صى امل�صابني بالربو�صيال املالطية. 
وميك���ن مل���دة املر����ض اأن تختل���ف من 

اأ�ص���ابيع قليلة اإىل اأ�ص���هر اإىل عدة �صنوات. اأنق�ص���ت املعاجلة احلديثة وب�صكل وا�صح ، مدة 
املر�ض اإ�ص���افًة اإىل وقوع انتكا�ض . وقد ي�صبب املر�ض اأحياناً م�صاعفات خطرية مثل التهاب 
 »Sponelylitis« الدماغ والتهاب ال�ص���حايا والتهاب الع�ص���ب املحيطي والتهاب الفق���ار
والتهاب املف�ص���ل القحيمي والتهاب ال�صغاف التنبتي والتهاب اخل�صية والتهاب احلوي�صلة 
املنوية والتهاب الربو�ص���تاتا. وقد يحدث �ص���كل مزمن من املر�ض عند بع�ض املر�صى، وقد 
يدوم �ص���نوات طويلة مع/اأو دون وجود بوؤر مو�صعية من العدوى. وترافق الأعرا�ض مع 

فرط التح�ص�ض.
وم���ن ال�ص���روري معرفة اأن ت�ص���خي�ض داء الربو�ص���يالت املزمن �ص���عب. وينبغي ذكر 
العدوى الب�ص���رية الناجمة عن الربو�صيالت املجه�ص���ة – لقاح الذرية »19« ب�صكل منف�صل 
وهو اللقاح امل�ص���تخدم لتح�صني املا�ص���ية يف معظم الأحيان. و�صفت حالت من احلوادث 

 طحال خنزير غينيا :
 1 – �ساهد طبيعي .

2 – مت�سخم )ملقح الرب و�سيال املجه�سة(
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بني اأولئك الذين يعطون اللقاح )الأطباء البيطريون وامل�صاعدون( والذين وخزوا اإ�صبعاً اأو 
تعاملوا مع اإبرة املحقنة اأو دخل ال�صبوب »Aerosol« يف عيونهم.

اإذا مل يكن ال�صخ�ض قد تعر�ض يف ال�صابق للربو�صيالت ومل يتناول م�صاداً حيوياً للعامل 
امل�ص���بب فاإن املر�ض يبداأ ب�ص���كل حاد بعد 8 – 30 يوماً. م�ص���اق املر�ض اأق�ص���ر عادًة واأقل 
خط���ورة من ذلك الناجم عن ذراري احلقل من الربو�ص���يال املجه�ص���ة ، لكن هناك حالت 

وخيمة تطلبت دخول امل�صت�صفى.
اأما عند الأ�ص���خا�ض الذين تعر�ص���وا يف ال�ص���ابق للربو�ص���يال كما هو احلال عند الأطباء 
ُطي اللقاح عادًة فتظه���ر متالزمة خمتلفة اأرجية النمط تتميز بتورم موؤمل يف  البيطريني وُمعمْ
مكان التلقيح، وبعد ب�ص���ع �ص���اعات قد يعاين املري�ض من اأعرا�ض مثل التي مت و�ص���فها عند 
الأ�ص���خا�ض امل�ص���ابني بالذرية »19« دون تعر�ض �ص���ابق. تخمد الأعرا�ض خ���الل اأيام قليلة 

باملعاجلة اأو دونها.
قد ترجع الأعرا�ض املو�ص���عية والعامة اإذا تعر�ض ال�ص���خ�ض حلادثة اأخرى. معدل وقوع 
املر�ض نتيجة هذه الذرية لي�ض بذات قيمة اإذا اأخذنا بعني العتبار ماليني اجلرعات من لقاح 

الذرية »19« التي اأعطيت كل �صنة عرب العامل.
وهناك العديد من العداوى حتدث دون اأعرا�ض يف مناطق فيها داء الربو�صيالت متوطن 

باحليوانات خا�صًة ال�صكل البقري .
ملحوظة: 

العالج املف�صل لداء الربو�صيالت احلاد هو اإعطاء جرعة يومني تتكون من )600 – 900 
ملجم( ريفامبي�صني و)200 ملجم( دوك�صي�صيلني ملدة 6 اأ�صابيع على الأقل. واإذا حدث تفاعل 
ياري�صن هيك�ص���هامير »Jarisch Herxheimer Reaction« عند بدء املعاجلة بامل�صادات 
احليوية فاإنه يو�ص���ى باإعطاء الكورتيزون وريدياً . وقد يحتاج الأمر اأحياناً ل�صل�ص���لة متنوعة 
من املعاجلة. اإذا مل تكن املعاجلة بامل�صادات احليوية ناجحة يجب البحث عن بوؤرة مزمنة من 
العدوى ، خا�صًة يف العداوى الناجمة عن الربو�صيال املالطية والربو�صيال اخلنزيرية )منظمة 

ال�سح��ة العاملية 1986م( ويجب اإع���ادة املعاجلة املذكورة اأع���اله يف حالة النتكا�ض، قد 
تعطى ال�صتريويدات لت�صاد )لتعاك�ض اأو تناه�ض( ال�صمية يف املر�صى املعتلني ب�صدة.

طرق التحكم: 
• النهج الأكرث منطقية للوقاية من داء الربو�ص���يالت الب�ص���رى هو مكافحة وا�صتئ�صال 	

العدوى من امل�ص���تودعات احليوانية، وقد اأثبت ذل���ك يف بلدان خمتلفة يف اأوروبا 
والأمريكتني.

• ميكن حت�ص���ني بع�ض اجلماهري الب�ص���رية بب�صرة اللنب ب�ص���كل اإلزامي، ل ميكن حتقيق 	
ب�صرة احلليب يف الكثري من املناطق التي تربي الأغنام واملاعز ب�صبب �صيق الوقت.

• الوقاية من العدوى بني الفئات املهنية )اأ�ص���حاب املا�ص���ية، الأطباء البيطرين، عمال 	
امل�صالخ، وكل من يختلط مع احليوانات اأو فطائ�صها ( اأكرث �صعوبة ويجب اأن تعتمد 
على التثقيف ال�ص���حي وا�صتخدام مالب�ض واقية كلما اأمكن ذلك، مع املراقبة الطبية 

الدورية.
• حت�صني عمال امل�ص���الخ وعمال املجمدات يف املوؤ�ص�صات �صد داء الربو�صيالت مهم 	

ب�ص���كل خا�ض؛ وذلك لأنهم ي�ص���كلون الفئة املهنية الواقعة حتت الختطار الأعلى. 
ميكن الو�صول اإىل التح�صني بف�صل مناطق ال�صلخ عن الأجزاء الأخرى ومراقبة اجتاه 
الهواء. يحدد �صلخ احليوانات التفاعلية مب�صلخ اأو اأكرث له ت�صميم خا�ض )موؤ�ص�صات 
ذات التخزي���ن البارد( مع مراقبة بيطرية ر�ص���مية يف كل منطقة. وذلك يف البلدان 
التي لديها برامج ل�صتئ�ص���ال املر�ض. تذبح هذه احليوانات يف نهاية اليوم مع توافر 

احتياجات خا�صة ومراقبة منا�صبة حلماية العاملني.
• يج���ب تدريب املوظف���ني وتعليمهم اإجراءات النظافة وال�ص���لوك ال�صخ�ص���ي واأن 	

يزودوا مبطهرات ومالب�ض حم�صنة. ومن ال�صروري ا�صتخدام حملول الكلورامني 
)5%( اأو حملول ال�ص���ودا الكاوية )هيدروك�صيد ال�صوديوم( من )%8 � %10  ( 
لتطهري التجهيزات بعد ال�ص���لخ . كما يجب اأن تعقم الأدوات يف مو�ص���دة اأو تغلي 
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مدة )30( دقيقة يف حملول )2%( من ال�صودا الكاوية. واأي�صاً ميكن تطهري املالب�ض 
مبحلول الكلورامني )2%( اأو مبحلول )3%( من �صابون حم�ض الكربوليك )�صابون 
كربويل( مع الغ�ص���يل. يجب اأن تنق���ع الأيدي يف حمل���ول الكلورامني )1%( اأو 

ال�صودا الكاوية )0.5%( مدة )5( دقائق ثم تغ�صل باملاء وال�صابون.
ج���رى متنيع املجموع���ات املهنية ذات اخلطر العايل يف الحتاد ال�ص���وفيتي ال�ص���ابق 
وال�ص���ني. وقد مت احل�ص���ول على نتائج جيدة ب�صكل وا�ص���ح يف الحتاد ال�صوفيتي 
ال�ص���ابق وذلك با�صتخدام لقاح حم�ص���ر من الذرية )19BA( للربو�صيال املجه�صة 
)م�ص���تقة م���ن الذري���ة »19« امل�ص���تخدمة يف داء الربو�ص���يالت البق���ري( واأعطى 
بتخدي�ض اجلل���د. وقد متت اإعادة التطعيم ال�ص���نوي لالأ�ص���خا�ض الذين يتفاعلون 
مع الختبارات ال�ص���ريولوجية اأو الختبارات املوؤرجة وجتنباً لالنزعاج الناجم عن 
اللقاح يف الإن�ص���ان فقد طور لقاح حديث���اً يتاألف من اأجزاء حم���ددة كيميائياً من 
مكون عديد �ص���كاريد دهني من الذرية )19BA( اأما يف ال�ص���ني فقد اأعطى لقاح 
ن من الربو�ص���يال املجه�ص���ة الذرية )104M( بطريق اجللد. ل ت�ص���تخدم  حي موهِّ
هذه اللقاحات يف بلدان اأخرى ب�صبب الآثار اجلانبية املحتملة. واأجريت حماولت 

واعدة يف فرن�صا باأجزاء م�صت�صدية من الربو�صيال.
• يو�صى بالتلقيح ملكافحة داء الربو�صيالت البقري يف املناطق املتوطنة باحليوانات مع 	

معدلت انت�ص���ار مرتفعة. اللقاح املختار هو من الربو�ص���يال املجه�صة الذرية )19( 
وقد تاأكد ذلك بف�ص���ل ا�ص���تخدامه العاملي النت�صار وبالتح�ص���ني الذي يوفره حلياة 
مفيدة للحيوان مع تكلفته املنخف�ص���ة. كما يو�ص���ى جتنباً للتداخل يف الت�ص���خي�ض 
باأن يكون التلقيح حمدوداً )بالت�ص���ريعات( ل�ص���غار احليوان���ات )العجول من 3 – 
8  اأ�صهر( لأن هذه احليوانات تفقد ب�صرعة الأ�صداد املنتجة ا�صتجابة للقاح. قدر اأن 
)65% � 80%( من احليوانات امللقحة بقيت حم�ص���نة �ص���د العدوى. التاأثري امل�صاد 
لالإجها�ض للقاح مديد، وبذلك يُنق�ض واحداً من امل�ص���ادر الرئي�صية للعدوى وهو 

الأجنة. حيث مت احل�ص���ول على اأف�ص���ل النتائج يف برنامج للتلقيح املنظم مع تغطية 
�صنوية من )70 – 90 %( يف العجول ذات العمر املنا�صب للتلقيح.

ملحوظة: 
يجب األ تلقح العجول الذكور اأو الإناث فوق عمر )8 اأ�ص���هر(، احلد الأعلى يجب اأن 
يكون 6 اأ�ص���هر كلما اأمكن ذلك، ول يو�صى باإعادة التلقيح. تعتمد مكافحة العدوى الناجمة 
عن الربو�ص���يال املالطية يف الأغنام واملاعز على التطعيم ب�ص���كل رئي�ض. واللقاح املف�صل هو 
الربو�صيال املالطية )REVI( والتي تعطى لالإناث البالغات من اللقاح نف�صه )اأقل ب� 20.000 

مرة من عدد اخلاليا اجلرثومية يف جرعة الإناث اليافعات(.
كما ميكن مكافحة داء الربو�ص���يالت الناجمة عن الربو�ص���يال الكلبي���ة يف ماأوى الكالب 
بالختبارات ال�ص���ريولوجية املذكورة وزروع الدم ، يتلوها ا�صتئ�ص���ال احليوانات املفاعلة 
ول يتوفر لقاح حتى الآن. يجب اأن تُن�ص���ح العيادات البيطرية اأ�صحاب الكالب حول خطر 

الحتفاظ بكلب م�صاب بداء الربو�صيالت واأن تُو�صى بقتل الكالب. 
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»Campylobacter spp« جنس العطيفة أو الكامبيلو باكتر

يحت���وي جن�ض العطيفة عدة اأن���واع ذات اأهمية لكل 
من �ص���حة الإن�ص���ان واحليوان. النوع املر�صي الرئي�صي 
 »Campylobacter jejuni« .هو العطيفة ال�صائمية
والعطيف���ة املنتن���ة »campylobacter fetus« نوي���ع 
املنتن���ة )نويع املعوي���ة ال�ص���ابق( والعطيف���ة املنتنة نويع 

املنقولة جن�صياً.
القولوني���ة  العطيف���ة  ت�ص���بب  ق���د  اأحيان���اً 
الالري���ة  والعطيف���ة   »Campylobacter coli«
الأب�ص���الينية  والعطيف���ة   »Comylobacter lari«
الأمعاء  اإلتهاب   »Compylobacter upsaliensis«
يف الإن�ص���ان واحلي���وان. هذه البكترييا �ص���لبية ل�ص���بغة 
اجل���رام غري مكون���ة لأبواغ، ع�ص���يات منحني���ة اأو على 
�ص���كل حرف »S« اأو حلزونية، حمبة للهواء القليل اأي 
حتتاج  اإىل اأوك�صجني بركيز )3 – 5 %( وثاين اأوك�صيد 
الكربون )3 – 10 %( بع�ص���ها حمب للحرارة حيث اإن 
درجة احلرارة املثلى للنمو )42°م( ول تنمو عند درجة 
حرارة اأقل من )30°م( واإيجابية »الكاتالز« )با�ص���تثناء 
العطيف���ة الأب�ص���الينية(. اأ�ص���بحت اأهمي���ة داء العطائف 
كمر����ض اإ�ص���هايل وا�ص���حة بع���د اأن مت احل�ص���ول على 
معلومات اأف�ص���ل حول متطلبات الزرع وال�ص���تفراد، 
 »microaerophiles« خا�ص���ًة �ص���غط الأوك�ص���جني
 .»Thermophiles« )ودرجة احلرارة املثالية )42°م
وميوت امليكروب ببطء يف درجة حرارة التجميد ودرجة 

احلمو�ص���ة املثلى لنمو امليكروب )6.5 – 7.5( ول ي�صتطيع النمو عند درجة حمو�صة اأقل 
عن )4.9(. حيث اإن البقاء حي يف درجة احلمو�ص���ة احلام�ص���ية تعتمد على درجة احلرارة 
ولكن يفقد ن�ص���اطه )يعطب( ب�ص���رعة عند درجة حمو�صة اأقل من )4.0( خا�صًة عند درجة 

حرارة اأعلى من درجة التربيد.
وقيمة الن�صاط املائي الدنيا للنمو اأكرب من اأو ي�صاوي »0.987« )2% كلوريد ال�صوديوم(. 
امليكروب ح�ص���ا�ض للملح معتمداً على درجة احلرارة حيث اإن م�ص���تويات 1% اأو اأكرث من 
املمك���ن اأن تكون قاتلة للبكترييا )ميكن مالحظة تاأث���ري اأقل باإنخفا�ض درجة احلرارة(. ودائماً 
ميوت امليكروب ب�ص���رعة يف الهواء ولكن يبقى حياً عند التعبئة حتت تفريغ الهواء اأو تعديل 

اجلو املحيط للميكروب.
اإن الهتم���ام الطبي املتزايد منذ عام 1977م حول الته���اب الأمعاء الناجم عن العطيفة 
ال�صائمة واملوا�ص���يع الكثرية حول هذا املر�ض احليواين امل�صدر اجلديد جعلت من املنطقي 
مناق�ص���ة هذا املر�ض ب�ص���كل منف�ص���ل عن الأمرا�ض الناجمة عن العطيفة املنتنة ونوعيها . بل 
اأكرث من ذلك اإن املر�ض الناجم عن العطيفة ال�ص���ائمية والأمرا�ض الناجمة عن العطيفة املنتنة 

خمتلفة �صريرياً. 
وفيما يلي �صيتم تناول نوعني من العطيفة وما ت�صببه من اأمرا�ض: 
»Camoylobacter jejuni« اأواًل: العطيفة ال�سائمية

اقرح خمططان رئي�صيان من اأجل التنميط امل�صلي للعطيفة ال�صائمية خمطط اقرحه )بيرن 
1980م( ، وي�ص���تخدم امل�صت�صدات اجل�صمية ويت�صمن )60( منطاً م�صلياً ، والتي ا�صتعرافها 
با�ص���تخدام طريقة الرا�ض الدموي الال فاعل ، وخمطط اقرحه )ليو 1982م( وي�ص���تخدم 
م�صت�ص���داً م�صوطاً له �صفات خا�صة وي�ص���تعرف )90( منطاً م�صلياً بطريقة الرا�ض بال�صفيحة 
املنزلقة. وقام )باتون ورفاقه 1985م( مبقارنة املخططني يف )1.405( م�صتفردات من اأ�صل 
ب�صري وحيواين وبيئي ووجد اأن 96.1% ميكن تنميطها با�صتخدام نظام بير و 92.1% ميكن 
تنميطها باإ�ص���تخدام نظام ليو، كما ا�ص���تنتج اأن هذين املخططني يكمل اأحدهما الخر واأنهما 

مفيدان للبحث الوبائي.
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التوزيع اجلغرايف وم�سدر امليكروب: عاملي النت�صار والثدييات والطيور �صواء الداجنة 
اأو الربية هي امل�ص���تودع الرئي�ص���ي للعطيفة ال�ص���ائمية. حيث وجدت العطيفة ال�صائمية يف 
درا�ص���ات من قب���ل موؤلفني خمتلفني عام )1982م( يف اأع���ور 100% من 600 ديك رومي 
ويف روث 38 دجاج���ة م���ن 46 ، وكان البط 83 من 94 يحتوي عدداً كبرياً من البكترييا يف 
اأمعائها قبل الذبح. كما وجد الكائن احلي يف اأنواع عديدة من الطيور الربية على �صبيل املثال 
ل احل�صر من 35% من الطيور املهاجرة ، و50% من احلمام املديني ، و 20 – 70 % من طائر 
النور�ض. واأي�ص���اً ا�صتفرد العامل من براز 2.5 % � 70 % من البقر ، ومن عرارة 20 خروفاً 

من اأ�صل 186 ومن براز )0.0 % � 30%( كلب ومن عدد كبري من اأنواع ثديية  برية.
العطيفة ال�ص���ائمية موجودة ب�صكل �صائع يف م�صادر املياه الطبيعية، حيث ميكنها اأن تبقى 
حية عدة اأ�ص���ابيع بدرجة حرارة منخف�ص���ة. على كل حال من املهم اأن نالحظ اأنها وجدت 
وب�ص���كل دائم بوج���ود القولوني���ات )Colifroms( الربازية ، ولذلك فم���ن املفر�ض اأن 
التلوث ينجم عن احليوانات )الثدييات والطيور( ، واأن م�صدر العدوى يف بع�ض الظروف 
عند الإن�ص���ان هو الطعام ب�ص���كل دائم تقريباً رغم اأنه من ال�صعب اأحياناً ا�صتعراف )حتديد( 
امل�صدر الو�ص���يط. ونتيجة الوجود ال�صائع للعطيفة ال�ص���ائمية يف اأمعاء الثدييات والطيور 
)ميكن للعطيفة ال�ص���ائمية اأن تبقى حية عدة اأ�صابيع بدرجة حرارة 4°م على ال�صطح الرطب 

للدواجن( فمن ال�صهولة افرا�ض اأن تلوث حلم الطري اأو احليوان هو حادثة متواترة.
اأو�صحت درا�صة اأجريت من قبل خمتربات يف الوليات املتحدة اأن 30% تقريباً من 300 
دجاجة �ص���ملتها العينة فيها العطيفة ال�ص���ائمية واأن 5.1% من 1800 عينة من اللحم الأحمر 

كانت ملوثة.
قد تنجم العدوى عند الإن�ص���ان عن التلوث التباديل )اخللطي اأو املت�ص���الب( يف مكان 
اإعداد الأطعمة من حلوم حتتوي العطيفة ال�صائمية والأطعمة الأخرى التي ل تتطلب طبخاً اأو 
التي تطبخ ب�صكل كاٍف. امل�صادر الأخرى للعدوى هي احلليب غري املب�صر ومنتجات الألبان 

غري املب�صرة ومياه الأنهار واملاء املحلى غري املعالج ب�صكل كاٍف.

تكت�ص���ب العدوى يف بع�ض احلالت ب�ص���كل مبا�ص���ر من احليوانات ، خا�صًة من القطط 
امل�ص���ابة باإ�ص���هال. فيكون ال�ص���حايا هم الأطفال يف الأعم الأغلب حي���ث يلعبون مع هذه 

احليوانات وي�صبحون على التما�ض مع برازها.
در����ض )جرادو�س ورفاق��ه 1988م( »104« اأطفال بعمر اأقل من 3 �ص���نوات وم�ص���ابني 
باإ�ص���هال يعي�ص���ون يف املناطق املدينية املحيط���ة من ليما يف البريو ومت���ت مقارنتهم مع نف�ض 
الع���دد من الأطفال الذين ل يعانون من ا�ص���طرابات معدية معوية )الفئة ال�ص���اهدة( وذلك 
للتعرف على عوامل الختطار املختلفة. ا�ص���تنتج املوؤلفون اأن وجود الدجاج يف بيئة املنزل 
ي�ص���كل عامل اختطار مهم. حيث ي�ص���اب الأطف���ال بالعدوى بالتالم�ض م���ع روث الطيور 
يف بيئ���ة املنزل، حقيقة مهمة اأخرى هي اأن عمال امل�ص���الخ ، خا�ص���ًة اأولئك الذين يخالطون 
احليوانات ومنتجاتها ب�صكل مبا�صر لديهم ن�ص���بة اأعلى بكثري من التفاعالت الإيجابية لأنواع 
العطيفة من دماء املتربعني الذين ي�ص���تخدمون ك�صواهد. ومن ال�صروري معرفة اأن التهاب 
الأمعاء الناجم عن العطيفة ال�ص���ائمية مر�ض حاد حيث تكون فرة احل�صانة من 2 – 5 اأيام. 
الأعرا�ض الرئي�صية هي الإ�صهال واحلمى والأمل البطني والتقيوؤ )عند 1/3 املر�صى(، ترافق 
احلمى غالباً مع توعك عام و�ص���داع واأمل ع�صلي ومف�صلي. كما يكون الرباز �صائاًل وكثرياً 
ما يحتوي على املخاط والدم، وعادًة ما يكون م�ص���اق املر�ض حميداً وي�صفى املري�ض ب�صكل 
عفوي خالل 7 – 10 اأيام. حيث تختفي الأعرا�ض احلادة خالل 2 – 3 اأيام لكن قد ت�ص���بح 
الأعرا�ض اأكرث وخامة عند بع�ض املر�صى م�صابهة لأعرا�ض التهاب القولون التقرحي يف داء 
ال�ص���املونيالت . وقد توؤدي اإىل ال�صك بالتهاب الزائدة وفتح بطن ا�صتق�صائي. واأي�صاً اأثبت 
اإنتان الدم يف بع�ض احلالت مرافقاً املر�ض الإ�صهايل اأو بعده. امل�صاعفات نادرة وتتاألف من 

التهاب ال�صحايا والإجها�ض.
اإن داء العطائ���ف املعوي مر�ض حمدد ذاتياً ول يتطلب معاجلة عادًة اإل من اأجل اإعا�ص���ة 
الكهارل )Electrolyte replacement( ، بينما يكون الأريرثومي�صني هو الدواء املختار 
يف احلالت التي تتطلب معاجلة. وقد يطرح املر�ص���ى غري املعاجلني العطيفة ال�ص���ائمية مدة 
)6( اأ�ص���ابيع وبع�صهم ملدة �ص���نة اأو اأكرث. املدخل هو ال�صبيل اله�ص���مي مثل حالة العداوى 

املعدية الأخرى.
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طرق التحكم: 
حي���ث يتم اإعدادها تبعاً للمعلومات املتوفرة حول وبائيات املر�ض، قد تكون الإجراءات 

والتدابري الوقائية جزئية فقط يف هذا املجال.
فقد متت درا�ص���ة حول عوامل الختط���ار يف كولورادو يف الولي���ات املتحدة ، حيث 
جنمت حالت فرادية من العدوى عن العطيفة ال�ص���ائمية وقدر اأن 1/3 احلالت تقريباً ميكن 

الوقاية منه باإجراءات مثل ما يلي:
جتنب ا�صتهالك املاء غري املعالج واحلليب غري املب�صر اأو الدجاج غري املطبوخ ب�صكل . 1

جيد.
اأن يتبع الأ�صخا�ض املخالطون للكالب والقطط امل�صابة باإ�صهال املمار�صات ال�صحية . 2

اجليدة، مثل غ�ص���ل الأيدي با�ص���تمرار والهتمام مبنع خمالط���ة الأطفال احليوانات 
املري�صة ومالم�صتهم. 

يج���ب تطبيق نف�ض التو�ص���يات حول املمار�ص���ات ال�ص���حية اجلي���دة على مديرات . 3
املنزل.

يجب اأخذ احليطة لف�ص���ل املنتج���ات احليوانية النيئة عن الأطعمة الأخرى، خا�ص���ًة . 4
يف حالة الدواجن، وهو ما ي�ص���مى بالتلوث اخللطي اأو املت�ص���الب يف اأماكن اإعداد 

الأطعمة.
ثاني��ًا: العطيف��ة )ال�سم��ة( املنتن��ة »Campylobacter fetus« نوي��ع املنتن��ة 
)fetus( »املعوي���ة« والعطيف���ة املنتنة نويع املنقولة جن�ص���ياً )Venerealis(. تنمو العطيفة 
املنتنة يف اأو�صاط مثل اأجار دموي واأجار الربو�صيال وهي حمبة للهواء القليل )الأك�صجني( 
اإل اأنه���ا تخالف العطيفة ال�ص���ائمية يف اأنه���ا تنمو بدرجة )25°م( ولي����ض يف درجة حرارة 

)42°م(.
التوزي��ع اجلغرايف وم�س��در امليكروب: عاملي النت�ص���ار حيث اإن م�ص���تودع امليكروب 
هو احليوانات ، لكن غري وا�ص���ح كيف يلتقط الإن�ص���ان العدوى ويفر�ض اأنه ياأخذ العدوى 

بالتالم�ض املبا�ص���ر مع احليوانات امل�ص���ابة، اأو ابتالع الطعام املل���وث )كبد ينء، حليب غري 
مب�ص���ر( اأو املاء امللوث ، اأو بالنتقال عرب امل�ص���يمة اأو التعر�ض خ���الل الولدة اأو التالم�ض 
اجلن�ص���ي، وعلى كٍل يجب مالحظة اأن بع�ض املر�ص���ى اأنك���روا اأي تالم�ض مع احليوانات اأو 

حتى مع منتجات حيوانية الأ�صل. كما ميكن اأن تكون العدوى داخلية املن�صاأ.
ق���د يك���ون العامل ال�ص���ببي طفيلي���اً مطاعماً فموياً ق���د يخرق جمرى ال���دم خالل خلع 
الأ�ص���نان. نظرية اأخرى تقول اإن العطيفة املنتنة قد تكون موجودة يف معي الإن�ص���ان دون اأن 
ت�صبح وا�ص���حة حتى يفقد الثوى املقاومة نتيجة مر�ض ما ثم تغزو املخاطية بعد ذلك ت�صبب 

العدوى. باخت�صار مل يزل م�صدر العطيفة املنتنة واإمرا�صها عند الإن�صان غري وا�صحني.
املر�س يف االإن�سان: الذراري امل�ص���تفردة من الإن�ص���ان مميزات م�ص���ابهة ملميزات العطيفة 
املنتنة نويع املنتنة )املعوية( والتي ت�ص���بب فا�صيات من الإجها�ض بني الأغنام وحالت فردية 

يف املا�صية. كما و�صفت حالتان جنمتا عن العطيفة املنتنة نويع املنقولة جن�صياً.
ميي���ز داء العطائف عامًة عندما يرافق مع عوامل م�ص���عفة مر�ص���بة مث���ل احلمل والولدة 
املبت�ص���رة والكحولية املزمنة والورم واملر�ض القلبي الوعائي، كانت معظم امل�صتفردات من 
ن�ص���اء واأطفال خدج ، ورجال ون�صاء )فوق �صن 45(. ون�ص���بة احلالت اأعلى عند الرجال 

من الن�صاء.
ت�ص���بب العدوى الناجم���ة عن العطيفة املنتنة اإنتان الدم يف الإن�ص���ان ويكون جترثم الدم 
ثانوياً يف اأكرث من ن�ص���ف احلالت ويتلو عداوى مو�ص���عية خمتلفة. وقد مات ما بني %27 
و  43% من املر�صى امل�صابني باإنتان الدم )موري�صون ورفاق 1990( مت احل�صول على معظم 
الزروع من جمرى الدم خالل احلمى ، كما مت ا�صتفراد العامل من ال�صائل الزليلي والنخاعي 

واأحياناً من براز امل�صابني بالتهاب الأمعاء احلاد.
�ص���وهد املر�ض يف الن�ص���اء احلامل من ال�ص���هر اخلام�ض من احلمل مرافقاً مع حمى ثابتة 
وغالباً مع اإ�ص���هال. ق���د ينتهي احلمل باإجها�ض ، اأو بخداج اأو ب���ولدة بتمام احلمل . ميوت 
اخلدج وبع�ض الر�ص���ع بتم���ام احلمل من العدوى والتي تبدي اأعرا�ض التهاب ال�ص���حايا اأو 
التهاب الدماغ وال�ص���حايا. قد تبداأ املتالزمة يوم الولدة مع حمى خفيفة و�ص���عال واإ�صهال 
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وبع���د 2 – 7 اأي���ام تظهر عالمات التهاب ال�ص���حايا . معدل اإماتة احل���الت 50% تقريباً. قد 
يظهر عن���د الأطفال ال�ص���ييء التغذية واأحيان���اً الأطفال الأ�ص���حاء ظاهرياً جترث���م الدم مع 
التقيوؤ واإ�ص���هال ووهن وفقدان ال�صهية ، ي�صفي املري�ض عادًة ب�صكل ع�صوي اأو بعد املعاجلة 

بامل�صادات احليوية.
اأما يف البالغني، وغالباً عند اأولئك امل�ص���عفني م�ص���بقاً باأمرا�ض اأخ���رى، فيتظاهر املر�ض 

كعدوى متعممة مع اأعرا�ض متغرية ب�صكل كبري.
اإن العطيف���ة املنتنة نويع املنتنة – وقبل كل �ص���يء – ميكروب ممر�ض انتهازي يوؤدي اإىل 
عدوى جمموعية ، لكن نادراً ما ي�صبب التهاب الأمعاء وذلك على نقي�ض العطيفة ال�صائمية. 
لوحظ���ت بع�ض حالت التهاب املعدة والأمع���اء الناجمة عن العطيفة املنتنة نويع املنتنة عند 

الرجال دون وجود جهاز مناعي منقو�ض.
طرق التحكم:

احلقائ���ق القليلة املتوفرة حالياً حول وبائيات العدوى الب�ص���رية غ���ري كافية لتحديد طرق 
املكافحة.

»Bacillus species« العصويات

ذات  اأن���واع  ع���دة  الع�ص���ويات  جن����ض  يحت���وي 
اأهمي���ة لكل من �ص���حة الإن�ص���ان واحليوان. حي���ث اإنها 
جمموع���ة موجب���ة ل�ص���بغة اجل���رام مكون���ة اأب���واغ ول 
هوائي���ة اختياري���ة. البع�ض منها تورط عل���ى نحو فردي 
)الع�ص���وية ال�ص���معية Bacillus cereus( ونادراً جداً 
 )»B.licheniformis« ليكنينورمي����ض  )الع�ص���وية 
والع�ص���وية الرقيقة »B.subtilis«والع�ص���وية باملي�ض 
»B.pumilus«( يف الت�صبب حلوادث الت�صمم الغذائي. 
ولذلك �صيتم تناول الع�صوية ال�صمعية حيث اإن امل�صّلم به 

اأنها يف معظم الأحيان ت�صبب الت�صمم الغذائي.
اإن نطاق درجة حرارة النمو املثلى للع�صوية ال�صمعية 
»با�ص���لي�ض �ص���ريي�ض« ح���وايل )30 – 35 °م( م���ع حد 

اأق�صى )ي�صل اإىل 55°م(.
بع����ض ال�ص���اللت خا�ص���ًة م���ن م�ص���ادر )احلليب 
ومنتجاته( �صجل اأنها قادرة على النمو يف درجات حرارة 
التربيد مع وجود حد اأدنى لدرجة حرارة النمو )4°م(. 
هذه ال�صاللت املحبة للربودة دائماً يكون احلد الأق�صى 
لدرجة ح���رارة النمو )37°م(. وقد ثبت اأن �ص���اللت 
الع�ص���وية ال�ص���معية املحبة للربودة تنتج ذيفانات معوية 
حيث اقرح���ت الأبحاث اأن هذا من املحتمل حدوثه يف 
درجة حرارة )7°م( ول يحدث اإنتاج ذيفان التقيوؤ يف 
درجات حرارة التربيد. ميكن اأن تنمو الع�صوية ال�صمعية 
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من ناحية اأخرى يف ظل ظروف مثالية عند قيم لدرجة احلمو�صة بني )4.3 – 9.3( . ذيفان 
التقيوؤ ثابت على نطاق درجة احلمو�ص���ة )2 – 11 ( ولكن الذيفان املعوي امل�صبب لالإ�صهال 

اأقل ثباتاً يف قيم درجة احلمو�صة احلام�صية.
القيمة الدنيا للن�ص���اط املائي لنمو الع�صوية ال�صمعية تعترب )0.93( عامًة. ولكن قد تكون 
منخف�صة ت�صل اإىل )0.91(. اأبواغ الع�صويات ت�صتطيع اأن تبقى حية ملدد طويلة من الوقت 

يف تدين ظروف الن�صاط املائي ومقاومة للجفاف.
اإن اخلالي���ا اخل�ص���رية )الإنباتية( لأنواع الع�ص���ويات لي�ض لها مقاوم���ة ملحوظة للمواد 
احلافظة واملطهرات �ص���ائعة ال�ص���تخدام ، ولكن اأكرث من ذلك بكثري بل ال�ص���عب التخل�ض 

من الأبواغ.
املادة احلافظة الطبيعية )ني�ص���ني nisin( والذي مين���ع اإنبات الأبواغ قد ثبت فعاليتها يف 

منع منو اأنواع الع�صويات يف املواد الغذائية املختلفة. 
التوزيع اجلغرايف وم�سدر امليكروب: عاملي النت�ص���ار لوجوده يف الغبار والربة واملياه 
والهواء واخل�ص���روات. كما توجد الع�ص���ويات ولكن باأعداد قليلة يف براز الإن�ص���ان حيث 

تعك�ض الوجبات اليومية التي تناولها.
معظم فا�صيات الت�صمم الغذائي بالع�صويات تكون م�صاحبة لبتالع الأغذية املطهوة والتي 
مت تربيدها ببطء �ص���ديد و/اأو مت تخزينها بطريقة غري �ص���حيحة حيث اإن جن�ض الع�صويات 
يوجد يف العديد من الأغذية النيئة وغري املجهزة. غري اأن الع�ص���وية ال�صمعية عادًة ما تكون 
مرتبطة بالأغذية اجلافة والتوابل واحلبوب»خا�ص���ًة الأرز واملعكرونة« بالإ�صافة اإىل احلليب 
ومنتجات الألبان. وجود عدد قليل من الع�ص���وية ال�صمعية يف الأغذية النيئة ي�صكل م�صدر 
قلق �صعيف لأن الأعداد الكبرية من البكترييا )دائماً اأكرث من 510 م�صتعمرة مكونة للوحدة 
لكل جرام( مطلوبة لت�صبب اعتالل ال�صحة. ولكن اأبواغ الع�صوية ال�صمعية ت�صتطيع مقاومة 
عمليات الطهي وتبقى حية واأعداد هائلة من اأبواغ الع�صوية ال�صرعية يف التوابل والأع�صاب 
تكون م�ص���كلة لو ا�صتعملت هذه التوابل يف جتهيز الأغذية عند وجود ظروف حمفزة لنمو 

اخلاليا اخل�صرية.

احلدوث يف االإن�سان: الت�صمم الغذائي بالع�صوية ال�صمعية هو الو�صف العام رغم وجود 
مر�ص���ني منف�ص���لني ينتج كل منهما عن ن���اجت خمتلف من نواجت التمثي���ل الغذائي ، فاملر�ض 
الإ�ص���هايل يحدثه بروتني ذي وزن جزيئي كبري، اأما املر�ص���ى القيئي فيعتقد اأنه ب�صبب بيبتيد 
منخف����ض الوزن اجلزيئي ول يتاأثر باحلرارة. حيث اإن اأعرا�ض ت�ص���مم الع�ص���وية ال�ص���معية 
الإ�صهايل حتاكي اأعرا�ض ت�صمم »املطثية احلاطمة«، ويبداأ الإ�صهال املائي واملغ�ض والأمل بعد 
)6 – 15 �ص���اعة( من تناول الطعام امللوث. وقد ي�صاحب الإ�صهال غثيان اإل اأن التقيوؤ نادر 

احلدوث. ويف معظم احلالت ت�صتمر الأعرا�ض املر�صية ملدة 24 �صاعة.
اأما النوع القيئي من الت�ص���مم الغذائي فيتميز بالغثيان والتقيوؤ خالل )0.5 – 6 �صاعات( 
من تناول الطعام امللوث بامليكروب، واأحياناً ما يحدث مغ�ض و/اأو اإ�ص���هال اأي�ص���اً. ومدة 
الأعرا�ض تقل عن 24 �ص���اعة ب�ص���فة عامة. اأعرا�ض هذا النوع من الت�ص���مم الغذائي توازي 
الأعرا�ض التي ت�ص���ببها ذيفانات »املكورات العنقودية الذهبية« . وقد عزلت �ص���اللت من 
الع�ص���وية الرقيقة و»الع�صوية ليكنيفورمي�ض« من حلوم ال�صاأن والدجاج امل�صتبه يف ت�صببها 
حلوادث ت�ص���مم غذائ���ي. وثبتت قدرة هذه امليكروبات على اإنت���اج ذيفان ل يتاأثر باحلرارة 

وقد يكون مماثاًل للذيفان الذي ي�صبب التقيوؤ الذي تنتجه الع�صوية ال�صمعية.
ومن ال�ص���روري معرفة اأن وج���ود اأعداد كبرية تفوق )610 م�ص���تعمرة مكونة للوحدة 
»CFU« لكل جرام( يف اأي طعام يدل على منو البكترييا الن�صط وتكاثرها وي�صري اإىل وجود 

خطر حمتمل على ال�صحة.
واجلدير بالذكر اأن التيقن من اإحداث الع�ص���وية ال�ص���معية الفا�ص���ية حممولة يف الطعام 

يتطلب واحداً مما يلي:
عزل �ص���اللت تنتمي لنف�ض املجموعة امل�ص���لية م���ن الطعام ومن براز املر�ص���ى اأو  اأ. 

قيئهم.
عزل اأعداد كبرية من جمموعة م�ص���لية من الع�صوية ال�صمعية معروف عنها حالت  ب. 
املر�ض املحمول يف الطعام ، اإما من الطعام امل�صتبه به اأو من براز املر�ض اأو قيئهم .
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عزل الع�ص���وية ال�ص���معية من الطعام امل�ص���تبه به ثم اإثبات قدرة ال�صاللة على اإيذاء  ج. 
الأمعاء بالفحو�ض امل�ص���لية )ذيفان الإ�ص���هال ( اأو بالفحو�ض البيولوجية )الإ�صهال 
والتقيوؤ(. لكن �صرعة حدوث الأعرا�ض يف النوع القيئي من املر�ض، اإ�صافًة اإىل اأي 

اأدلة م�صتقاة من الطعام، تكفي عادًة لت�صخي�ض هذا النوع من الت�صمم الغذائي.
ملحوظة: 

رغم عدم ارتباط م�ص���اعفات معنية بذيفانات التقيوؤ اأو الإ�ص���هال التي تنتجها الع�ص���وية 
ال�ص���معية، فق���د لوحظت مظاه���ر اإكلينيكية اأخرى ت���دل على غزو اأو تل���وث من قبل هذه 
البكترييا، وت�صمل هذه املظاهر التهاب ال�صرع البقري، والتهابات �صديدية منت�صرة �صديدة 
والغرغرينا والتهاب ال�ص���حايا اجلرثوم���ي اخللوي والتهاب العني الداخل���ي وخراج الرئة 

ووفيات الر�صع والتهاب اأغ�صية القلب الداخلية.
وقد ارتبطت ت�صكيلة وا�صعة من الأطعمة بحوادث الت�صمم الغذائي ب�صبب هذا امليكروب 
وت�صمل اللحوم واحلليب واخل�صروات وال�صمك بالنوع الإ�صهايل من الت�صمم. اأما فا�صيات 
النوع القيئي فق���د ارتبطت يف الأغلب مبنتجات الأرز، لكن العديد من الأطعمة الن�ص���وية 
الأخرى مثل البطاط�ض واملعكرونة ومنتجات الألبان تعر�صت لاللتهام اأي�صاً. كذلك الأطعمة 
املمزوجة مثل ال�صل�صات والبودجن واحل�صاء واليخني واحللوى املخبوزة وال�صلطات اأدينت 

هي الأخرى يف فا�صيات ت�صمم غذائي.
ففي عام 1980م اأبلغت مراكز مكافحة الالأمرا�ض »CDC« بت�ص���عة فا�ص���يات و�صملت 
اأطعم���ة مث���ل اللحم البقري والدي���ك الرومي والأطعمة املك�ص���يكية ومت الأب���الغ عن ثمانية 
فا�ص���يات عام 1981م �ص���ملت اأ�صا�صاً الأرز واملحار. وقد متر فا�ص���يات اأخرى دون اإبالغ اأو 
ت�ص���خي�ض خطاأ، ب�صبب ت�صابه الأمرا�ض مع الت�ص���مم الناجت عن املكورات العنقودية الذهبية 
)بالن�صبة للنوع القيئي مثل ت�صمم الع�صوية ال�صمعية اأو ت�صمم املطثية احلاطمة )بالن�صبة للنوع 

الإ�صهايل(.

اأبلغ مكتب ال�ص���حة البحرية بحدوث مر�ض معدي معوي بني زبائن اأحد املطاعم اليابانية 
يوم 22 �ص���بتمرب 1985م. ولأن الأعرا�ض ظهرت على الزبائن وهم ما يزالون داخل املطعم 
ونظراً لوجود حرية فيما يخ�ض �ص���بب احلالة فقد قامت الإدارة ال�صحية املحلية بالتفاق مع 

�صاحب املطعم باإغالقه يف ال�صابعة والن�صف من م�صاء نف�ض اليوم.
وقد مت الت�ص���ال باأحد ع�ص���ر )31%( من اإجمايل )36( �صخ�صاً تناولوا طعاماً يف املطعم 
م�ص���اء 22 �ص���بتمرب يف حماولة لتحديد �ص���بب الوباء، وكان هوؤلء )11�صخ�صاً( ي�صملون 
اآخ���ر 3 جمموعات ح�ص���روا للع�ص���اء يومها. ورغ���م الدعاي���ة املكثفة مل يت���م الإبالغ عن 

حالت اأخرى.
لقد مت تعريف احلالة املر�ص���ية باأنها اأي �ص���خ�ض ي�صاب باإ�ص���هال اأو تقيوؤ خالل 6 �صاعات 
من الأكل يف املطعم، ومتت مناظرة )11( �صخ�ص���اً جميعاً و�ص���وؤالهم عن الأعرا�ض وموعد 
ظهورها وم���دى املر�ض والطعام الذي اأكلوه، فاأكد جميع امل�ص���ابني اأنه���م يعانون الغثيان 
والتقيوؤ، واأبلغ ت�ص���عة منهم عن اإ�ص���هال، بينما اأبلغ واحد فقط عن ال�ص���داع ، وواحد عن 
املغ�ض البطني. ويراوح موعد ظهور املر�ض بني 30 دقيقة وخم�ض �ص���اعات )متو�صط �صاعة 
و 23 دقيقة( بعد الأكل يف املطعم. وراوحت مدة املر�ض بني خم�ض �صاعات اإىل عدة اأيام، 
عدا �صخ�صني ظال م�صابني بعد اأ�صبوعني من الأكل يف املطعم، و�صعى ع�صرة اأ�صخا�ض اإىل 
العالج يف اأق�ص���ام ال�ص���تقبال املحلية يف نف�ض يوم احلادثة )22 �ص���بتمرب (، واحتاج اثنان 

منهما اإىل دخول امل�صت�صفى لالإرواء.
مل تكت�ص���ف التحاليل املج���راة لربط املر����ض باأطعمة حمددة عن �ص���يء، حيث اإن كل 
الأ�ص���خا�ض تناولوا نف�ض الأطعمة )ح�ص���اء الدجاج، ربيان مقلي، الأرز املحمر، الزوكيني 
املقلي، الب�ص���ل، براعم الفول، اخليار، الكرنب، �ص���لطة اخل�ض، �صل�ص���ة �صلطة باجلنزبيل، 
اللحم والدجاج على طريقة »هيبا ت�ص���ي« وال�صاي( كما طلب خم�صة اأ�صخا�ض الأ�صكالوب 
»هيما ت�صي« وطلب واحد �صمك ال�صيف »هيما ت�صي«  لكن معظم الأ�صخا�ض تذوقوا اأطباق 
الآخرين. وقد ك�صفت عينة قيء وعينتا براز ثالثة اأ�صخا�ض منف�صلني عن منو وفري للع�صوية 
ال�ص���معية، لكن تعذر اإجراء اإح�ص���اء دقيق لعدد البكترييا، ب�ص���بب ع���دم كفاية ما تبقى من 
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اللحم للتحليل املعملي. ومل يك�ص���ف ا�ص���تزراع الأرز املحمر ول اخل�ص���روات املقلية ول 
الدجاج عن منو الع�صوية ال�صمعية.

وقد قرر املالك اأن كافة اللحوم تورد )2 – 3 مرات( اأ�صبوعياً من مورد حملي للحوم، 
ويت���م تربيدها اإىل اأن يطلبها رواد املطعم . عندئذ توؤخ���ذ مقادير كافية من املطبخ اإىل منطقة 
الطعام وتقطع اأو ت�صرح ، وت�صوح على املائدة مبا�صرًة اأمام الرواد. ويتبل اللحم مبلح �صل�صة 
ال�ص���ويا والفلفل الأبي�ض املوجودين يف اأوعية مفتوحة ا�صتخدمها املطعم ملدة �صهرين على 

الأقل، ويقدم حلم الهيبا ت�صي مبا�صرًة بعد الطهي.
الأرز املحمر املقدم مع الوجبات ي�ص���نع عادًة من بواقي الأرز امل�صلوق، ومل يتحدد ما 

كان الأرز امل�صلوق يخزن مربداً اأو يف درجة حرارة الغرفة.
اللحم الطازج املطهو ب�ص���رعة واملقدم على الفور ل ي�ص���لح كناقل لت�ص���مم الع�ص���وية 
ال�ص���معية والعثور عليه���ا يف نوع من اأنواع الطعام، بدون م���زارع كمية ، وبدون البيانات 

الوبائية امل�صاحبة ، ل يكفي لإثبات دورها يف اإحداث الوباء.
ورغم عدم عزل الع�ص���وية ال�ص���معية حية من الأرز املحمر املق���دم مع اللحم ، فهذا ل 
ي�ص���تبعد الأرز كناقل م�صرك ، فاإعادة الت�ص���خني اأثناء التح�صري رمبا تزيل البكترييا احلية من 
الطعام دون اأن تزيل الذيفان الذي ل يتاأثر باحلرارة. وبينما يظل ال�ص���وؤال عن الناقل املحدد 
دون اإجابة ، فاإن املعطيات الإكلينيكية املعملية توؤيد اإىل حد كبري توجيه اأ�ص���ابع اللتهام اإىل 

الع�صوية ال�صمعية ك�صبب للوباء .
ملحوظة: 

ل �صك اأن معظم حوادث الت�صمم الغذائي ل يتم الإبالغ عنها، واأن معظم تلك التي يتم 
الإب���الغ عنها ، ل يحدث فيها تعرف قاطع على ال�ص���بب. النتباه اإىل الأعرا�ض الإكلينيكية 
والتحاليل املخربية املنا�صبة هي التي اأتاحت التعرف على الع�صوية ال�صمعية يف هذا الوباء.

طرق التحكم: 
عادًة يكون اخلطر من جن�ض الع�ص���ويات يف الأغذية عالياً عندما حتفز درجة احلمو�ص���ة 

والن�صاط املائي للمنتج منو امليكروب املمر�ض.
واحلظر ينطبق اأي�ص���اً على املنتجات املجففة على اأن يعاد لها الرطوبة مرة اأخرى من قبل 
امل�ص���تهلك، مثل اأغذية الأطفال وخلطات ال�صوربة، ولهذه الأطعمة التحكم يتحقق بالتاأكيد 
يل للميكرب يكون منخف�صاً يف املنتج. ويحدث هذا با�صتخدام مكونات  من اأن امل�صتوى الأوَّ

بها م�صتوى منخف�ض من الع�صويات بالإ�صافة اإىل ا�صتعمال اأدوات نظيفة.
�ص���رورة ا�ص���تخدام احلرارة اإما لتدمري الأبواغ )التعقيم باحلرارة ي�صتخدم للعديد من 
املنتجات املعلبة منخف�ص���ة احلمو�ص���ة ب�ص���ورة جي���دة( اأو تقليل الإنبات اأو النمو بالن�ص���بة 

لالأبواغ اأثناء ت�صنيع الأغذية املربدة.
املعامالت احلرارية الكافية لتعطيل الذيفان امل�ص���بب للتقيوؤ الثابت حرارياً لي�صت عملية، 
والأف�ص���ل منع تكونها قبل تطبيق املعامالت احلرارية. وبالن�صبة للعديد من املنتجات املربدة 
فيج���ب ابت���كار معامالت حرارية جتعل الأطعمة ت�ص���ل اإىل درجات ح���رارة من )10°م – 

55 °م(. ويكون تربيد اأجزاء �صغرية اأ�صهل يف التحكم من الأجزاء الكبرية من املنتج.
يجب اأن يتاأكد املنتج من اأن م�صتوى الع�صوية ال�صمعية لن ي�صل اإىل م�صتويات اخلطورة 

اأكرث من )310 م�صتمرة مكونة للوحدة / كل جرام( اأثناء فرة �صالحية الأطعمة.
�ص���رورة حفظ الأغذية املطهية التي تقدم �ص���اخنة يف درجة حرارة ل تقل عن )63°م( 
قبل ال�ص���تهالك. وحتفظ الأغذية املربدة يف درجات حرارة التربيد )درجة احلرارة املثالية 

4°م اأو تقل( خالل فرة �صالحية املنتج.
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 )»Vibrio cholerae« الضمة الكوليرية )فبريو كوليرا

ال�ص���مة الكولريية ع�ص���يات منحنية قلياًل ت�ص���به 
الفا�صلة، �صلبية ل�ص���بغة اجلرام، غري مكونة لأبواغ، 
ومتحركة، طوله���ا )1.5 ميك���رون( وقطرها )0.4 

ميكرون( ، ويت�صمن هذا النوع:
• ال�ص���مة الكولريي���ة »O1«: العامل ال�ص���ببي 	

للكولريا اجلائحية.
• ال�ص���مة الكولريية غري »O1« والتي ت�ص���بب 	

اأحياناً مر�صاً يف الإن�صان واحليوان.
ق�صمت ال�صمة الكولريية من الناحية ال�صريولوجية 

على اأ�ص���ا�ض م�صت�صدها اجل�صمي »O« . حيث تنتمي العوامل ال�ص���ببية للكولريا النمطية اأو 
الأ�ص���ريية اأو الوبائية اإىل الزمرة امل�صلية »O1«، وكل ما تبقى والتي ل ترا�ض مع امل�صت�صد 
»O1« هي �ص���مات كولريية غري »O1« وكانت ت�صمى ال�ص���مات غري القادرة على الرا�ض 

)Nonagglutinable »NAGs«( �صابقاً.
فلقد مت التعرف على ذرية وباء من ال�صمة الكولريية غري »O1« يف جنوب اآ�صيا، و�صنفت 

.)WHO،1993( يف �صهر مار�ض عام 1993م »O139« حتت الزمرة امل�صلية
يف ال�ص���هر احل���ادي ع�ص���ر ع���ام 1992م حدثت الفا�ص���ية الأوىل يف مدار����ض بالهند ، 
واكت�ص���بت ب�ص���رعة حجماً وبائياً يف الهند وبنغالدي�ض ، فوجدت اآلف احلالت مع معدل 
وفيات مرتفع. تنتج الذراري املعزولة من الزمرة امل�ص���لية »O139« ذيفاناً كولريياً وتهجن 

مع م�صبار دنا الذيفان الكولريي.
حتوي ال�ص���مة الكولريية »O139« عدداً كبرياً من الن�ص���خ اجلينية للذيفان ، وهي قادرة 

على اإنتاجه بكميات كبرية بهدف اإحداث تفاعل ممر�ض وخيم.

ومن ال�ص���روري معرفة اأن لل�صمة الكولريية غري »O1« خ�ص���ائ�ض بيوكيميائية وزرعية 
م�ص���ابهة جداً للنمط احليوي الطور )El Tor( من ال�ص���مة الكولريية، والتي ت�ص���بب حالياً 
اجلائحة الكولريية ال�ص���ابعة التي بداأت يف اإندوني�ص���يا عام 1958م وتنت�صر اإىل اأجزاء كبرية 

من العامل الثالث.
ل ترت�ض ال�صمة الكولريية غري »O1« مب�صل متعدد الفوعة )polyvalent( �صد الطور 
اأو �ص���د النميطات اأوجاوا )Ogawa( واإنهاب )Inhab( بالإ�ص���افة اإىل اأن هناك ت�ص���ابهاً 
كبرياً بني الذراري »O1« وغري »O1« يف ت�ص���نيف عددي وحتليل النظائر الإنزميية وحتليل 

الدنا »تهجني الدنا«.
ملحوظة: 

هن���اك ج���داول عديدة ت�ص���نف ال�ص���مة الكولريي���ة غري »O1« اإىل �ص���روب م�ص���لية 
»Servars« اأو اأمناط م�ص���لية، اأحدها ي�ص���تخدم حالياً يف الوليات املتحدة هو خمطط 

�صميث )Smith 1977( والذي مييز اأكرث من 70 �صرباً م�صلياً.
التوزيع اجلغرايف وم�سدر امليكروب: عاملي النت�صار، ثبت وجود ال�صمة الكولريية غري 
»O1« يف كل القارات التي �ص���كنها الإن�ص���ان اإما يف البيئة »وخا�ص���ًة يف خزانات املياه« اأو 
يف الإن�ص���ان واحليوانات. حيث انت�صرت الزمرة امل�صلية »O139« يف اآ�صيا )من بنغالدي�ض 

والهند اإىل ال�صني وماليزيا ونيبال وباك�صتان وتايالند( وقد تنت�صر اأبعد من ذلك.
ملحوظة:

 اأول حالة دخلت اإىل الوليات املتحدة كانت عرب مقيم يف كاليفورنيا �ص���افر اإىل الهند. 
كما وجدت حالة يف اململكة املتحدة.

ال�ص���مة الكولريي���ة غ���ري »O1« قاطن طبيع���ي للمياه ال�ص���طحية يف الأنه���ار واجلداول 
والبحريات وقنوات الري وم�ص���بات الأنهار والبحر. كما عزل امليكروب من مياه املجاري 

يف مدينة الأرجنتني ، وبذلك ي�صكل املاء امل�صتودع الرئي�صي لهذا امليكروب املمر�ض.
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عزلت ال�ص���مة الكولريية غ���ري »O1« من اأنواع حيوانية عدي���دة يف اأجزاء خمتلفة من 
العامل، وما زال دورها كم�صتودعات مو�صع نقا�ض.

قد يكون الإن�ص���ان حاماًل للميكروب وم�ص���دراً لعدوى الآخرين. ففي درا�ص���ة اأجريت 
على حجاج اإيرانيني عائدين من مكة املكرمة، اكت�صب الكثري من خمالطيهم العدوى وعانوا 

.)Zafari et al،1973( من اإ�صهال
م�سدر العدوى خمتلف يف كل بلد: ففي الوليات املتحدة ي�ص���كل املحار النيئ امل�ص���در 
الرئي�صي للعدوى ، حيث اإن 14% من 790 عينة حتتوي على ميكروب ال�صمة الكولريية غري 
»O1« حيث كان عدد امل�ص���تفردات اأعلى يف اأ�ص���هر ال�صيف، حيث توجد �صمات اأكرث يف 
املاء. وكما هو متوقع حدث العدد الأعلى للحالت الب�ص���رية يف ال�ص���يف واخلريف. رمبا 
كانت املياه ال�صطحية القريبة من �صهريج و�صيلة نقل العدوى يف فا�صية بال�صودان عام 1968 

.)Kamal. 1971(
كان )16%( م���ن عينات مياه ال�ص���رب يف مع�ص���كر الالجئني يف تايالند ملوثاً بال�ص���مة 
الكولريي���ة املولريية غ���ري »taylor � et al.1988( »o1( كما مت ال�ص���تباه يف العديد من 

الأطعمة امللوثة يف بلدان اأخرى.
قلة من ذراري ال�ص���مة الكولريية »O1« ممر�ص���ة. حالياً ميكن القول اأن الذراري التي مت 
عزله���ا من املر�ض اأكرث فوعة من ذراري البيئة. يت���م التفريق بني الذراري اعتماداً على حل 
الدم وقدرتها على ا�ص���تعمار الأمعاء )عامل اللت�صاق adherence( واإنتاج ذيفان م�صابه 
لذيف���ان الكولريا »Cholera like toxin« وذيفان م�ص���ابه لتلك التي تنتجه الإي�صريي�ص���يا 

كولي املنتجة للذيفان املعوي.
واأي�ص���اً يف الهند وبنغالدي�ض عزل���ت ذراري غري »O1« تنتج ذيف���ان الكولريا ، ولكن 

يحدث هذا ب�صكل اأقل توتراً يف بلدان اأخرى.
فف���ي تايالن���د حملت 2% فقط من 237 ذري���ة بيئية غ���ري »O1« و9 ذراري من 44 ذرية 

معزولة من حالت �صريرية متواليات جينية م�صابهة جلني ذيفان الكولريا.

ملحوظة:
 تختلف ذراري ال�ص���مة الكولريية ب�صكل كبري يخ�ض العوامل التي قد حتدد الفوعة ومل 

ت�صتعرف اأي مميزة واحدة قد ت�صتخدم لفريق الذراري املمر�صة من الذراري الفوعية.
ويحدث يف الإن�ص���ان كحالت فردية اأو فا�ص���يات �صغرية. ففي املناطق التي تتوطن فيها 
الكولريا كثرياً ما عانى املر�ص���ى مر�ص���اً ي�ص���به الكولريا لكنه ناجم عن ال�صمة الكولريية غري 
»O1«. يف الهند وباك�ص���تان مت عزل �صمات غري قادرة على الرا�ض )اأي ال�صمة الكولريية 

غري »O1«( من ن�صبة مئوية قليلة من املر�صى الذين يظهرون اأعرا�صاً كولريية ال�صكل.
كما عزيت فا�ص���ية اإىل هذا العامل املمر�ض وكانت قد حدثت يف ال�ص���ودان واأدت اإىل 

التهاب املعدة والأمعاء يف 544 �صخ�صاً مات 31 منهم.
واأي�ص���اً يف ت�صيكو�صلوفاكيا ال�صابقة اأ�صابت فا�ص���ية من التهاب املعدة والأمعاء 56 يافعاً 
يف مرك���ز للتدريب. وقد عزلت �ص���مات غري ق���ادرة على الرا�ض م���ن 42 حالة اأي %75 
من احلالت ومل ت�ص���تفرد )تعزل( من )100 �صاهد( . ُعزي املر�ض اإىل هذا العامل ال�صببي 
واعتقد اأن و�ص���يلة نقل العدوى هي البطاطا )التي رمبا كانت ملوث���ة بعد الطبخ( التي اأكلها 

املر�صى حيث كان املر�ض خفيفاً وق�صري الأمد.
كما كانت هناك فا�ص���ية يف رحلة جوية )طائرة( من لندن اإىل اأ�صراليا ُعزيت اإىل �صلطة 
البي�ض والهليون )نبات الفي�ص���لة الزنبقية(. ومن ال�صروري معرفة اأن احلالت الفردية اأكرث 

�صيوعاً وحدثت يف العديد من البلدان.
واملر�ض يف الإن�صان: يبدو ب�صكلني هما:

• معوي وهو منت�صر.	
• خارج معوي.	

واجلرع��ة املعدية: يفر�ض اأنها جرعة عالية تفوق املليون خلية )610 – 810 خلية( يلزم 
ابتالعها لظهور الأعرا�ض املر�صية.
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للته���اب املع���دة والأمعاء الناجم عن ال�ص���مة الكولريية غري »O1« اأمد ق�ص���ري عادًة ، 
واأعرا����ض خفيفة اإىل معتدلة. ويكون املر�ض وخيماً اأحياناً كما يحدث يف الكولريا الوبائية. 
عادًة تكون ال�ص���ورة ال�ص���ريرية متغرية. ففي جمموعة من اأربعة ع�صر مري�صاً يف الوليات 
املتحدة كان لدى 100% اإ�ص���هال )25% من املر�صى عانى من اإ�صهال مدمم( و93% اأمل بطني 

و71% حمى و21% غثيان وتقيوؤ، واأدخل ثمانية مر�صى منهم اإىل امل�صت�صفى.
اأعطي���ت ثالثة ذراري ملتطوع���ني اأدت واحدة فقط اإىل مر�ض اإ�ص���هايل مع اأحجام براز 
راوحت بني 40مل اإىل 5397 مل. وخالفاً للوباء الذي حتدثه ال�صمة الكولريية والذي يكون 

.»O1« معوياً ب�صكل ح�صري فاإن ال�صمة غري
عزل���ت من موا�ص���ع خمتلفة مثل ال���دم )20.8%( واجل���روح )7% تقريباً( وال�ص���بيل 
 »Cellulitis« التنف�ص���ي )5%( والأذنني )11.9%( وغريها التهاب املثان���ة، التهاب الهلل

التهاب ال�صفاق »الغ�صاء امل�صلي ال�صفاف«(.
يحدث الإنتان الدموي الناجم عن ال�ص���مة الكولريية غري »O1« وب�ص���كل رئي�ص���ي يف 
الأ�ص���خا�ض املعوزي املناعة )اعتالل كبدي مزمن ، اأمرا�ض دموية خبيثة ،...( مع حم�صلة 
قاتل���ة يف اأكرث م���ن )60%( من احلالت. يف موا�ص���ع اأخ���رى توجد غ���ري »O1« غالباً مع 

ميكروبات ممر�صة اأخرى؛ ولذلك من ال�صعب حتديد دورها الفعلي.
مل يفرق املر�ض الناجم عن الزمرة امل�ص���لية »O139« عن املر�ض الناجم عن »O1«. ل 
 .»O139« ظاهرياً مناعة مت�صالبة �صد »O1« حُتدث العدوى الناجمة عن ال�صمة الكولريية
حيث يوجد الأخري يف مناطق يجب اأن يكون لدى الأ�صخا�ض فيها ومن كل الأعمار م�صتوى 

ما من املناعة �صد الكولريا.
ملحوظة: 

• يف احلالت الوخيمة: يجب معاجلة اجلفاف عن طريق اإعا�ص���ة ال�ص���وائل والكهارل 	
)Electrolytes(. اإ�صافًة اإىل ذلك يجب اأن يعالج املري�ض بالترا�صيكلني.

• معاجلة املر�ص���ى امل�ص���ابني بعدوى )O139( ه���ي نف�ض معاجلة املتحدين بال�ص���مة 	
الكولريي���ة »O1« الإماه���ة )Rehydration( ويف احل���الت الوخيم���ة اإعط���اء 

الترا�صيكلني.
طرق التحكم:

يجب عدم اأكل املحار والأطعمة البحرية الأخرى نيئة اأو غري مطبوخة ب�صكل جيد.. 1
�صرورة منع تلوث املواد الغذائية اخلام والأغذية املطهية بالرباز.. 2
ا�ص���تخدام مياه من م�ص���در اآمن، اأو مي���اه معاجلة يف ري املحا�ص���يل اأو يف اإعداد . 3

الأغذية.
مينع منعاً باتاً ا�صتخدام مياه املجاري اأو املواد الإخراجية كمخ�صبات للمحا�صيل.. 4

واأخرياً تن�صح منظمة ال�صحة العاملية باأن ل يلزم اأن يكون هناك خطر على ا�صترياد املواد 
الغذائية من مناطق مت�ص���ررة من وباء الكولريا. وتقرح باأن يتوافق امل�صتوردون مع الدول 
امل�ص���درة للغذاء على املمار�ص���ات ال�ص���حية اجليدة التي حتت���اج اإىل تنفيذها خالل مناولة 

الأغذية وجتهيزها ملنع اأو تقليل اأو احلد من خطر اأي تلوث حمتمل.

* * *
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حيوان طفيلي وحيد اخللية ي�ص���يب الإن�ص���ان وغريه من الرئي�ص���يات ب�صفة خا�صة، وقد 
ت�صاب ثدييات متنوعة مثل القطط والكالب، لكنها ل تفرز الأكيا�ض يف الرباز، وبذلك فهي 
ل ت�ص���اهم يف العدوى ول يوجد الطور الن�صط اإل داخل العائل اأو يف الرباز الطازج، بينما 
تبقى الأكيا�ض حية خارج العائل يف املاء والربة وعلى الأطعمة وخا�ص���ًة يف وجود رطوبة، 
وت�ص���بب الأكيا�ض العدوى عن���د ابتالعها بفك التكي�ض )والتحول اإىل الطور الن�ص���ط( يف 

القناه اله�صمية.
وج���د من بني الأنواع الكثرية جلن�ض املتحولة املوج���ودة يف الثدييات اأن املتحولة احلالة 
للن�صيج )Entamoeba histolytica( واملتحولة البوليكية )E.polecki( هما املهمتان 
يف الأمرا�ض احليوانية امل�ص���در فقط. وقد مت حتدي���د املتحولة املتغرية )E.dispar( حديثاً 

كنوع م�صتقل ، لكن ما تزال املعلومات عنها حمدودة جداً.
لالأميبات طوران للتطور )للتنامي(:

• الطور العتزائي »Trephic« اأو الإنباتي »Vegetative« والتي ت�صكل فيه الأتروفة 	
)Trophozoite(

• الطور الكي�ص���ي )cystic( اأو املقاوم، عندما تظهر الكي�ص���ة تعي�ض الأتروفات يف 	
اأمعاء الثوى الغليظة متحركة بوا�ص���طة اأقدام كاذبة وتت�ص���اعف بالن�ص���طار الثنائي. 
تنق�ص���م اأثن���اء تقدمها يف اأمع���اء الثوى باجتاه اخلارج اإىل اأ�ص���كال اأ�ص���غر وتتوقف 
ع���ن تناول الغذاء وتطور جداراً رقيقاً مقاوماً حول نف�ص���ها ا�ص���تعداداً للتحول اإىل 
 )Mitosis( كي�ص���ات. تكون الكي�ص���ات غري منواة يف البداية. ثم تنق�ص���م لتفيلني
متتالي���ني منتجة نواتني ثم اأربعة يف النهاية. وعند هذه املرحلة تطرح الكي�ص���ات يف 
ب���راز الثوى، واإذا ابتلعت من قبل ثوى اآخر بالطعام اأو املاء امللوثني فاإنها تنق�ص���م اأو 

تتفرق اإىل اأربع اأتروفات حتى الو�ص���ول اإىل املعي الدقي���ق حيث تهاجر اإىل املعي 
الغليظ وتبداأ عملية الت�صاعف من جديد.
وفيما يلي دورة حياة املتحولت اأو الميبات:

التوزي��ع اجلغرايف وم�سدر الطفيلي: عاملي النت�ص���ار، حيث اإن الإن�ص���ان هو م�صتودع 
املتحولة احلالة للن�صيج ول توجد بينة على النتقال من احليوان اإىل الإن�صان.

يُكت�ص���ب املر�ض بابتالع منتجات ملوثة باملواد الإخراجية »الرباز« لأ�ص���خا�ض م�ص���ابني 
بالعدوى ورغم اأن املياه واخل�صار النيئ م�صادر للعدوى فاإن عوامل الختطار املوثقة ب�صكل 
جيد تت�صمن الأ�صخا�ض الذين يتداولون الطعام امللوث والأ�صخا�ض ذوي العادات ال�صحية 
ال�ص���يئة والذين قد يلوثون م�صادر الطعام العائلي. اإ�ص���افًة اإىل ذلك ي�صكل الذباب نواقل 
فعالة للكي�ص���ات الأتروف���ة )Trophozoite( اأهمية قليلة كنواقل للعدوى؛ لأنها لي�ص���ت 

الباب الثالث
الطفيليات

المتحوالت أو األميبات 
)Entamoeba(
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مقاوم���ة جداً للتجفيف )desiccation( اأو لفعل الع�ص���ارة املعدية. علماً باأنها الأ�ص���كال 
الوحيدة التي تتواجد ب�صكل فعلي يف الرباز الإ�صهايل.

اأما الكي�ص���ات التي توجد يف ال���رباز املعجوين اأو القا�ص���ي )Formed( فهي العوامل 
الرئي�صية لالنتقال؛ وذلك لأنها تبقى حية يف الربة مدة ثمانية اأيام بدرجة حرارة بني )28°م 
ي�ص���كل  ال�ص���بب  ولهذا  °م(.   6 – بني )2°م  بدرجة حرارة  يوماً  °م( وملدة 40   34 –

املري�ض املر�ض احلامل ال�صحيح م�صادر للعدوى اأكرث فعالية من املري�ض احلاد.
ملحوظة:

اخلنزير هو م�ص���تودع املتحولة البوليكية، ويلتقط الإن�صان العدوى باإبتالع الكي�صات يف 
املاء اأو الطعام امللوثني اأو باأيدي �صخ�ض لم�صت مادة برازية من هذا امل�صتودع.

املر�ض يف الإن�ص���ان: معظم العداوى باملتحولة احلالة للن�ص���ج ل اأعرا�صية، ولكن يجب 
اعتبارها مماري�ض حمتملة؛ لأنها ت�صكل دائماً احلظر الذي قد يتطور اإىل مر�ض مرٍق وغزوي 

.)  WHO،1981( "invasive"

وداء الأميبات �صائع ب�صكل خا�ض بني البالغني ال�صباب وقد يتظاهر بغزو املعي الدقيق اأو 
الكبد اأو ب�صكل نادر اأكرث اأن�صجة اأخرى.

يف املر�ض املعوي ،  يغزو الطفيلي الن�ص���يج وي�صكل قرحات �صغرية يف املخاطية املعوية 
التي تنت�ص���ر اإىل الأ�صفل الن�ص���يج حتت املخاطية بوا�ص���طة النحالل، ويف حالت نادرة قد 

ت�صبب انثقاب املعي اأو ت�صكل اأوراماً حبيبية يف جدار املعي الغليظ.
تراوح الأعرا�ض بني انزعاج بطني مع اإ�ص���هال خماطي مدم���ى اإىل التناوب بني فرات 
من الإم�صاك اأو الهداأة اإىل زحار حاد اأو قاتل وحمى وعرواءات واإ�صهال خماطي اأو مدمى 
)زحار اأميبي( )Benenson ، 1995(، قد يحمل النتثار الدموي املن�ص���اأ الطفيليات اإىل 
الكبد حيث ت�صبب نخراً مو�صوعياً ، والذي غالباً ما ي�صار اإليه وي�صكل خاطئ على اأنه خراج 
كبدي اأميبي. ت�ص���ابه اأعرا�ض داء الأميبات املعوي �ص���خامة الطحال والكبد املوؤملة واحلمية، 
ولكن على عك�ض داء املتورقات الكبدي )Fascioiasis( ل توجد هناك كرثة اليوزينيات 

املحيطي���ة )Peripheral eosinophils( قد يغزو الطفيلي الرئتني اأو اجللد اأو الأع�ص���اء 
التنا�صلية اأو الطحال اأو الدماغ اأو التامور )ال�صفاف اأو غالف القلب( اأحياناً.

واجلدير بالذكر ب�ص���اأن اجلرعة املعدية اأنه نظرياً ميك���ن لبتالع كي�ض حي واحد اأن يوؤدي 
للع���دوى . ويقدر الآن اأن الرقم احلقيقي لعدد حالت الإ�ص���ابة باملتحولة احلالة للن�ص���ج اأن 
يكون نحو 50 مليون يف جميع اأنحاء العامل ويقدر اأي�ص���اً اأن ت�صبب العدوى بني )50.000 
و 100.000( حالة وفاة �ص���نوياً معظمه���م يف البلدان النامية. يف الفرة من عام 1990 اإىل 
ع���ام 1994م )اأحدث الأرقام الوطنية( مت الإبالغ عن حوايل )3000( حالة من حالت داء 

الأميبات كل عام يف الوليات املتحدة الأمريكية.
طرق التحكم: 

يتم الق�صاء على اأو مكافحة داء الأميبات ب�صكل رئي�صي بتجنب تلوث البيئة بالرباز الب�صري 
بالإ�ص���افة اإىل توعية وتثقيف العامة، خا�صًة الأطفال؛ لكي يتفهم الأ�صخا�ُض الذين يتداولون 
الطع���ام يف العائلة، وكذلك متداولو الأغذية يف املن�ص���اآت التجارية املمار�ص���ات ال�ص���حية 

اجليدة و�صرورة اتباعها اأثناء اإعداد وتقدمي وتخزين وتوزيع وبيع املنتجات الغذائية.
ومن الإجراءات ال�صرورية لتجنب التلوث:

التخل�ض ال�صحي من مفرعات الإن�صان )الرباز(. اأ. 
احل�صول على مياه من م�صدر اآمن واحلر�ض على عدم تلوثه بالرباز. ب. 

معاجلة املر�صى املزمنني واحلملة الأ�صحاء الذين ين�صرون الكي�صات وعدم تداولهم  ج. 
الأغذية حلني التاأكد من �صفائهم و�صالمتهم.

ت�ص���ديد الرقابة ال�ص���حية عل���ى املن�ص���اآت الغذائية، وح���ث العاملني عل���ى اإجراء  د. 
الفحو�صات؛ للتاأكد من خلوهم من هذا الطفيلي.

يجب اأن يركز التثقيف ال�ص���حي على خطورة اأكل اخل�ص���ار النيئ���ة التي قد تكون  ه�. 
ملوثة اأو �صرب مياه من م�صادر غري موثوقة.
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ملحوظة: 
ملنع العدوى الناجمة عن املتحولة البوليكية يف املناطق املوطونة ، يجب اأن يغلى املاء اأو 
يعالج بت�ص���ع قطرات من �ص���بغة يوم 2% لكل لر ماء مدة 30 دقيقة. كما يجب اأن ي�صتهلك 
ال�ص���ياح امل�ص���افرون اإىل مناطق موطونة ماء معباأ )مبا يف ذلك اجلليد امل�صنوع من ماء معباأ( 

وطعاماً مطبوخاً فقط.
�ص���رورة ب�ص���رة احللي���ب ومعاجل���ة منتج���ات اللح���وم )70°م مل���دة ل تقل عن  و. 

دقيقتني(.
اإعادة ت�صخني الأغذية املطهية اإىل ما يقل عن )74°م( �صوف يق�صي على الكي�صات  ز. 

يف احلال.

).Giradia spp( جنس الجياردية

مازال ت�صنيف النوع من جن�ض اجلياردية 
مو�ص���ع خ���الف. وقد مت���ت املوافق���ة على 
ثالثة اأ�ص���كال مورفولويجة اجلياردية املعوية 
)G.intestinalis( والتي ت�صيب الإن�صان 
واحليوان���ات الداجن���ة وثديي���ات اأخ���رى، 
واجلياردي���ة الفاأري���ة )G.muris( والت���ي 
ت�ص���يب الطي���ور والزواح���ف، واجلياردية 
ت�ص���يب  والت���ي   )G.agilis( الن�ص���يطة 
الربمائيات والطيور. ورغم اأنه قد و�ص���فت 

�صابقاً اأنواع كثرية واأعطيت اأ�صماء طبقاً للثوى الذي وجدت فيه، على �صبيل املثال اجلياردية 
البقرية ، اجلياردية الكلبية ، اجلياردية الكابائية )G.caviae( اإل اأنه ل توجد معايري حمددة 

وا�صحة للتفريق بينها.
تنجم عدوى اجلياردية عن اجلياردية املعوية والتي ت�ص���مى اأي�ص���اً اجلياردية الثنا ع�صرية 
)G.duodenalis( واجلياردي���ة اللمبلية )G.lambila( واأحيان���اً اللمبلية املعوية ، رغم 
اأن ا�ص���م اللمبلية هو ال�ص���م الأ�ص���يلي الذي اأعطي للجن�ض من قبل ملبل عندما و�صفها اأول 
مرة عام 1859م اإل اأن �صتيلي�ض غريه اإىل اجلياردية عام 1915م. وعلى كلٍّ من املحتمل اأن 

تكون اجلياردية املعوية معقداً من اأنواع اأو نويعات عديدة.
اإن اجلياردية املعوية حيوان اأويل �صوطي تت�صمن دورة حياته الأتاريف يف الطور الإنباتي 
والكي�صات يف طور النتقال . الأتاريف كمرثية ال�صكل طولها )10 – 19ميكرومر( وعر�صها 
) 5 – 12 ميكرومر( و�ص���مكها )2 – 4 ميكرومر( ولها اأربعة اأزواج من ال�صياط التي متتد 
باجتاه اجلزء اخللفي )الظهري( من الكائن مع نواتني وج�ص���مني نا�صيفن خملبيي ال�صكل يف 
و�ص���ط اجل�صم وقر�ض بطني حمدب يف الن�ص���ف الأمامي من اجل�صم والتي بوا�صتطه تتعلق 
باملخاطي���ة املعوية. تعي�ض هذه الأ�ص���كال يف اجلزء الأمامي من املعي الدقيق للثوى خا�ص���ًة 
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يف الثنا ع�ص���ر، حيث تت�صاعف بالن�صطار الثنائي. يحمل الكثري من الأتاريف اإىل اللفائفي 
 13 – 8 x حيث حترز جداراً مقاوماً وت�ص���بح بيو�ص���اً كي�ص���ية قيا�ص���ها ) 7 – 10 ميكرومر
ميكرومر(. وبعد التكي�ض تنق�ص���م اأع�ص���اء الطفيلي ثانيًة. ولذلك متلك الكي�صات النا�صجة 
اأربع نويات واأربع اأج�صام نا�صفة وثمانية �صياط . ل يحدث انق�صام الهيويل )ال�صيتوبالزم( 
اإىل اأن يتكي�ض الطفيلي . تغادر الكي�ص���ات الثوى عن طريق الرباز ، وميكنها البقاء حية اأكرث 
من �ص���هرين يف ماء درجة حرارته )8°م( وحوايل ال�ص���هر يف درجة حرارة )21°م( بينما 

تكون ح�صا�صة للتجميد واأ�صعة ال�صم�ض والتجفيف وح�صا�صة ن�صبياً للمطهرات العادية.
وين�صح با�صتخدام حماليل الأمونيوم الرباعي لتطهري البيئة والتي �صوف تقتلها يف دقيقة 
واح���دة بدرج���ة )20°م(. اإل اأن الراكيز القيا�ص���ية من الكلورين يف ماء ال�ص���رب ل توؤثر 
عليها. الكي�صة النا�ص���جة هي العن�صر املعدي لثوى جديد. وحاملا تُبتلع يتكي�ض الطفيلي يف 

الإثنا ع�صر اأو تنق�صم وتبداأ بالت�صاعف ب�صكل �صوي.
التوزيع اجلغرايف وم�سدر الطفيلي : عاملي النت�ص���ار، حيث اإن الإن�ص���ان هو امل�صتودع 
الرئي�ص���ي ل���داء اجليارديات الب�ص���ري. وبالتايل فاإن م�ص���در العدوى هو ال���رباز املحتوي 

على كي�ص���ات الطفيلي والت���ي غالباً ما 
تلوث امل���اء. ورغ���م اأن العدوى عند 
وتختفي  ذاتي���اً  الأ�ص���خا�ض حمدودة 
اأ�ص���هر قليلة فاإن النتقال امل�ص���تمر اإىل 
اأثوي���اء اآخري���ن يف املناط���ق املوطونة 
ي�ص���من ا�ص���تمرار العامل . اإن وجود 
امل�ص���ابني  املنعدي���ن غري  الأ�ص���خا�ض 
باأعرا�ض واملر�ص���ى الزمنني بالإ�ص���افة 
اإىل مقاومة الكي�صات للعوامل البيئية. 

وعوامل مهمة يف الوبائيات.

ومن ال�ص���روري معرفة اأن اجلرعة املعدية املتو�ص���طة )ld50( م���ن داء اجليارديات هي 
)10( كي�ص���ات فقط . لكن قد يفرغ الأ�ص���خا�ض امل�ص���ابون بالعدوى فيما بعد حتى )900( 
مليون كي�ص���ة يف اليوم يف برازهم. طرح الكي�ص���ات ميكن اأن يكون متقطعاً ، وميكن للكمية 

اأن تتغري ب�صكل كبري.
 .)Hill، 1993( ويبدو اأن الطرز الأكرث تواتراً لالنتقال هو تناول املاء امللوث بالكي�صات
كما اأن النتقال املبا�صر للكي�صات من يد اإىل يد اأو من يد اإىل فم من �صخ�ض م�صاب بالعدوى 
اإىل �ص���خ�ض م�صتعد، �صائع اأي�صاً، خا�ص���ًة بني الأطفال والعاملني يف املوؤ�ص�صات التي تُعنى 

بالأطفال اأو البالغني والأ�صخا�ض الذين يتعاملون مع الأطعمة. 
وفيما يلي دورة حياة اجلياردية:

اأج���رى ريزند ورفاق���ه عام )1997م( درا�ص���ة على عدد )264( �صخ�ص���اً من متداويل 
الأطعمة يف )57( مدر�ص���ة يف مينا�ض غريا�ض يف الربازيل يف اأوقات خمتلفة من ال�ص���نة ، 
ووجد اأن النتقال غري املبا�ص���ر نتيجة تلوث الطعام بالرباز اأقل توتراً من النتقال املبا�ص���ر من 
اأ�ص���خا�ض م�صابني بالعدوى يتعاملون مع الأطعمة، لكن قد يحدث كنتيجة لإرواء الأطعمة 
وغ�صلها مباء ملوث اأو عرب نواقل ميكانيكية . ولكن مبا اأن الكي�صات م�صتعدة للعوامل البيئية 
مثل اجلفاف ودرجات احلرارة املرتفعة اأو املنخف�ص���ة واأ�صعة ال�صم�ض فاإنها ل ت�صتطيع البقاء 

حية مدة طويلة يف الأطعمة.
واجلدي���ر بالذكر اأن كل الأوبئة التي حدثت يف مدن خمتلفة كما كانت ناجمة عن تلوث 
ماء ال�ص���رب اأو مياه اأحوا�ض ال�صباحة والبحريات وامل�صتنقعات. ذكر وجود ترافق بني داء 
اجلياردي���ات ونق�ض الهيدروكلوريدي���ة »Rypochlorhydria« ومر�ض بنكريا�ص���ي بني 
الأطفال الذين يعانون من �ص���وء تغذية حراري بروتيني )protein – aloric( والذي هو 
متواتر جداً يف البلدان النامية. داء اجليارديات – ونق�ض الهيدروكلوريدية اأكرث �صيوعاً يف 
الأ�ص���خا�ض ذوي الزمرة الدموية »A« من الأ�صخا�ض ذوي الزمر الدموية الأخرى. وميكن 

اأن تخدم حيوانات اأخرى كم�صتودعات للعدوى الب�صرية.
دورة حياة اجليادرية 
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اجلياردي���ات التي تع���دي الإن�ص���ان واحليوان���ات الربية والداجن���ة متماثلة م���ن الناحية 
 Cross( املورفولوجية. وقد اأو�ص���حت جتارب عديدة اأنه قد حتدث عداوى عابرة للنوع
species –(. اأحدثت كي�ص���ات اجلياردية املعوية ذات الأ�ص���ل الب�ص���ري عدوى يف اأنواع 

.)Procyon lotor( حيوانية عديدة مبا فيها الكالب والراكون
 )Gerbillus gerbillus( واجلرب���وع )norvegicus واجلرذان )اجلرذ الرويج���ي
واأغن���ام املفلون »اأغنام كر�ص���يكا و�ص���ردينيا« )Ovis musimon( واأغن���ام كب�ض اجلبال 
ال�ص���خرية )ovis canddensis( والظبي )Anililocopra amoricana( ويف جتربة 
اأخرى اأ�صيب اثنان من ثالثة متطوعني واأربعة من اأربعة كالب بكي�صات اجلياردية من القند�ض 
)ال�ص���مور beaver( يف حني مل تنعدي الأقداد اأو الفئران اأو اجلرزان. كما اأنعدى متطوع 
تناول كي�ص���ات من ظبي اأ�ص���ود الذيل ومل تنعدي كالب تعر�ص���ت بنف�ض الطريقة )منظمة 
ال�سحة العاملية عام 1981م( ، ومن ال�ص���روري معرفة اأنه لميكن التعويل متاماً على النتائج 
ال�ص���لبية اأو الإيجابية، فقد تنجم ال�ص���لبية عن املقاومة املكت�صبة من عداوى اأبكر، والإيجابية 

عن انبعاث )resurgence( عدوى �صابقة.
ُعزيت الفا�ص���ية الأكرث انت�ص���اراً لداء اجليارديات الب�صري اإىل م�صدر حيواين، وحدثت 
ع���ام 1967م يف كاما����ض، وهي مدينة يقطنها �ص���تة الآف �ص���خ�ض يف ولية وا�ص���نطن يف 
الوليات املتحدة ، حيث اأُثبتت 128 حالة من داء اجليارديات. كان جزء من م�صدر تزويد 
املدينة باملاء اآتياً من جداول  جبلية بعيدة وبذلك مل تُظهر ال�صتق�صاءات الوبائية اأي م�صدر 
اآدمي للتلوث. واأي�ص���اً وجدت عدة قناد�ض م�ص���ابة يف منطقة اجل���داول ، وكذلك انتقلت 

العدوى جراد خالية من املمرا�ض النوعي بكي�صات اجلياردية من القناد�ض.
هناك مثال اآخر عن النتقال املتعابر »)cross – trans( حدث يف حديقة للحيوان يف 
الوليات املتحدة عام 1978م حيث التقط العدوى �صتة من املقدمات وثالث من موظفات 

من اجلبون قرد )gibbon( م�صاب و�صع على حدة للعناية اخلا�صة.
ووجد مليوتي ورفاقه عام )1995م( ت�ص���ابهات معنية بني امل�صتفردات من الإن�صان ومن 
حيوانات اأخرى، بالإ�صافة اإىل تنوع وا�صع يف م�صتفردات اجلياردية الب�صرية . اأعترب املوؤلفون 

هذا الكت�صاف بينة على النتقال احليواين امل�صدر الطفيلي.

احلدوث يف االإن�سان : داء اجليارديات متوطن يف العامل باأ�ص���ره يراوح انت�صاره عادًة بني 
2% اإىل 4% يف البلداإن ال�ص���ناعية ، ولكن ق���د تكون اأكرث من 15% من الأطفال يف البلدان 
النامي���ة. كما اأن كاًل من العدوى واملر�ض اأكرث �ص���يوعاً يف الأطفال من البالغني وقد يحدث 

داء اجليارديات اأي�صاً على �صكل وباء.
واجلدير بالذكر اأن من بني 25 و 22 وباًء مر�ص���ياً انت�ص���رت من خالل تناول مياه ال�صرب 
اأو ال�ص���تحمام والتي اأ�ص���ابت 2.366 و 2.567 �صخ�ص���اً يف الوليات املتحدة يف اأعوام 
1993 – 1994م و 1994 – 1996م عل���ى التوايل ، كانت اجلياردية املعوية املمر�ض الأكرث 

�صيوعاً.
واأي�ص���اً يف ع���ام 1974م ويف جمهرة من46.000 �ص���خ�ض يف ولي بنيويورك التقط 
4.800 �ص���خ�ض )10.4%( داء اجلارديات ال�ص���ريري نتيجة تلوث م�ص���ادر مياه ال�صرب. 

حيث كانت كل املجموعات العمرية يف اأماكن الوباء م�صابة بالت�صاوي.
ملحوظة:

ق���د يكون معدل املرا�ص���ة يف اجلماهر غري املنعدية �ص���ابقاً مرتفع���اً اإىل 20% اأو اأكرث من 
.)Knight،1980( اإجمايل اجلمهرة

 وتكون العدوى اأقل توتراً يف املر�ص���ى امل�صابني بالإيدز، ورمبا يكون ال�صبب هو تداخل 
الفريو�ض مع ن�صاط الطفيلي يف املخاطية املعوية )Lindo et al ، 1998( اأو�صح فالن جان 
عام )1992م( وفارتينج عام )1996م( اأن معظم العداوى حتت �صريرية. ووجد راج�سواري 
ورفاقه عام )1996م( اأن اعتالل ال�صتجابة املناعية اخللطية كان العامل احلا�صم فيما اإذا كانت 
العدوى عر�ص���ية عن���د الأطفال اأو غري م�ص���حوبة باأعرا�ض، حيث تدوم فرة احل�ص���انة من 
) 3 – 25 يوماً( يف الأ�ص���خا�ض التي تظهر عليهم الأعرا�ض عادًة. وتتاألف الأعرا�ض ب�صكل 
رئي�ض من ال�ص���هال والنتفاخ الذي كثرياً ما يتوافق مع اأمل بطني. ويحدث الغثيان والتقيوؤ 
ب�ص���كل اأقل توتراً، ويدوم الطور احلاد للمر�ض ملدة تراوح بني )3 – 4 اأيام( وقد يكون داء 
اجليارديات مر�صاً مطوًل عند بع�ض الأ�صخا�ض مع نوائب من الإ�صهال والنتفاخ الراجعني. 
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وال�ص���رى وعدم حتمل اأطعمة معينة. حيث تختفي هذه التظاهرات الأرجية الأخرى املرافقة 
بعد املعاجلة وال�صفاء.

فح����ض ميل��وين ورفاقه اأعوام )1995 – 1997م( م�ص���تفردة م���ن اجلياردية املعوية من 
.)Zymodeme( ًالإن�صان وحيوانات خمتلفة وفرقوا 47 ذميوديا

ويف درا�ص���ة اأخرى وجد �سيفالو�س ورفاقه ع��ام )1995م( عالقة بني ذميوديات معينة 
واملر�ض الناجم عن الطفيلي يف اجلرذان. وقد اأثبت راج�صواري ورفاقه عام )1996م( اأن 
حدوث العدوى اأو اإمرا�ص���ية العدوى يف الأطفال ل تتاأثر بذميودمي الطفيلي ، ول تتاأثر اأي�صاً 

بالعداوى اجلرثومية املرافقة.
طرق التحكم:

مبا اأن كي�ص���ات اجلياردية املعوية ميكنه���ا البقاء حية لفرات طويل���ة يف املاء لذلك يجب 
حماية م�ص���ادر تزويد املياه من التلوث برباز الإن�ص���ان اأو احليوانات. وميكن لأنظمة مالءمة 
و�ص���عه من التثفيل والتلبيد )Plocculation( والر�ص���يح اأن تزي���ل اجلياردية من املاء مما 

ي�صمح با�صتخدام اأنظمة التزويد باملياه ال�صطحية .
• �صرورة التخل�ض ال�صحي من املواد الإخراجية لالإن�صان واحليوانات.	
• احلر�ض على اتباع املمار�ص���ات ال�ص���حية اجليدة اأثناء اإعداد الأطعمة يف املن�ص���اآت 	

الغذائية والأماكن اخلدمية لالأطفال وامل�صنني.
• تثقي���ف النا�ض باإجراءات الوقاية ال�صخ�ص���ية والتي تت�ص���من غلي اأو تر�ص���يح املياه 	

امل�ص���تبهة . و�صرب ال�ص���ياح املياه املعباأة فقط يف الأماكن التي ل ميكن �صمان نقاوة 
مياه ال�صنبور فيها. ويجب اأن تعالج الكالب والقطط امل�صابة بداء اجليارديات رغم 
عدم وجود بينة على اأن احليوانات الداجنة م�صدر مهم للعدوى يف الإن�صان؛ لأنها 

.)Meyer and Jarroll ، 1992( كثرياً ما تخالط الأطفال

».Cryptosporidium spp« خفية األبواغ

 »Isospora« البوائ���غ  متماثل���ة  اإىل  بالإ�ص���افة  الأب���واغ،  خفي���ة  جن����ض  يحت���وي 
 »Sarcocystis« واملتكي�ص���ة الع�ص���لية »Cyclospora« وحلقي���ة )هدبي���ة( البوائ���غ
واملقو�ص���ة »Toxoplasma« عل���ى اأوايل جمموع���ة الكريات »Coccidia« يف �ص���عبة 
»Apicomplexa« )البوائغ Sporozoa �صابقاً(. وملا كان اجلن�ض قد ميز عام 1907م من 
ِقبل تيزيد فقد و�ص���ف اأكرث من 20 نوعاً من حفية الأبواغ ، ولكن مت اإعتماد )6( فقط حالياً. 
النوع الوحيد الذي ي�ص���يب كاًل من الإن�ص���ان وثدييات اأخرى هو خفية الأبواغ الق�ص���رية 
»Cryptosporidium parvum« . ويب���دو اأن بع����ض �ص���روب ه���ذا الطفيلي تعدي 

الإن�صان فقط، و�صروب اأخرى تعدي الإن�صان واملا�صية والفئران.
تعي�ض خفية الأبواغ الق�ص���رية ب�ص���كل �ص���وي يف املع���ي الدقيق حيث ت�ص���كل البيو�ض 
املتكي�ص���ة التي تفرغ يف براز الثديي . حتتوي كل بي�ص���ة متكي�ص���ة على )4( حيوانات بوغية 
»Sporozoites« موزية ال�ص���كل والتي هي املرحلة املعدية من الطفيلي. فعندما ياأكل ثوي 
م�ص���تعد الكي�صة البي�ص���ية يخلع احليوان البوغى غطاءه املح�ص���ن ويخرق اخلاليا الظاهرية 
 »trophozoite« ملعي ثوي جديد. يتمايز كل حيوان بوغي اإىل طفيلي كروي هو الأتروفة
والذي يتكاثر بدورة ل جن�ص���ياً لي�صكل منطية من املق�صومات »meront« )�صميث املتق�صمة 
schizont �صابقاً( قطر كل منها )5( ميكرون تقريباً . ت�صكل املق�صومة من النمط )I( من ) 6 
– 8 ( طفيليات جديدة موزية ال�صكل ) الأق�صومة merozoite( يف حني ت�صكل املق�صومة 

.»gamelocyste« 4« اأقا�صيم بي�صوية ال�صكل ت�صمى العر�صية« )II( من النمط
تغادر الأق�ص���ومة حاملاً تن�صج خلية الثوي وتغزو خاليا ظهارية اأخرى ، حيث تنتج املزيد 
من الأقا�صيم )النمط I( اأو العر�صيات )النمط II( كما تغزو العر�صيات خاليا معوية جديدة 
حيث متاي���ز خاليا مذكرة )عر�ص���يات ميكروبي���ة Micro – ametocyte( وخاليا موؤنثة 

.)macrogametocyte حليفة العر�صية الكربوية(
 »microgamete« تنتج العر�ص���يات امليكروبي���ة اأعداداً كبرية م���ن العر�ض امليك���روي
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اخليطي���ة طولها 1 – 2  ميكرومر وتغادر خلية الثوي وتخ�ص���ب �ص���لفية العر�ص���ية الكربوية 
م�ص���كلة الالقحة »Zygote«. تنف���ج الالقحة يف خاليا الثوي وتنت���ج اأربع حيوانات بوغية 

عيانية اأي لي�صت داخل كي�صة الأبواغ والتي هي معدية الآن.
تط���ور معظم اللواقح النا�ص���جة )حوايل 80%( غ�ص���اًء خارجياً قا�ص���ياً قطره 2.5 – 5 
ميكرومر وت�ص���بح بوي�ص���اً متكي�ص���ة معدية. تطرح هذه البيو�ض املتكي�ص���ة يف براز الثوي 
وتل���وث البيئة. يكون للواقح غ�ص���اء خارج���ي رقيق. ولأن هذه البيو�ض املتكي�ص���ة الرقيقة 

اجلدران �صهلة التمزق . فاإن حيوانتها البوغية تبقى يف املعي معيدة عدوى نف�ض الثوي.

التوزيع اجلغرايف وم�سدر الطفيلي: عاملي النت�صار، حيث مت التبليغ عن حالت من داء 
.»Benenson،1997« خفيات الأبواغ الب�صري يف اأكرث من 50 بلداً يف 6 قارات

1. م�سدر عدوى االإن�سان: م�ص���ادر عدوى الإن�ص���ان هم الأ�ص���خا�ض الآخرون امل�ص���ابون 
بالعدوى اأو املا�ص���ية امل�ص���ابة بالعدوى. ول توجد بينة دامغة على اأن احليوانات الأخرى 

م�صدر مهم لعدوى الإن�صان. 
ورغم اأن القطط امل�ص���ابة بالعدوى بخفية الأبواغ وجدت م�ص���احبة للمر�ص���ى امل�صابني 

بالإيدز فاإنه ل يعرف من الذي عدى الآخر.
ت�صري الدرا�صات احلديثة اأن خفية الأبواغ الق�صرية تُبدي تعدد اأ�صكال جينياً مع منط جيني 
واحد يُعدي الإن�ص���ان فقط، واآخر يعدي الإن�صان واملا�صية والفئران. وقد متثل هذه الأمناط 

اجلينية اأنواعاً خمتلفة اإل اأن ال�صتعراف التام لأنواع خفية الأبواغ �صعب.
تنتق���ل العدوى م���ن خالل تن���اول الأطعمة واملياه امللوث���ني باملواد الإخراجي���ة )الرباز( 
لأ�ص���خا�ض م�صابني بالعدوى، والتالم�ض املبا�ص���ر مع الرباز لل�صخ�ض امل�صاب بالعدوى اأو 

تناول مياه من م�صادر ملوثة باأنظمة ت�صريف املياه اأو مزارع املا�صية.
اأن كاًل مما يلي حتت اختطار عاٍل لالإ�صابة بالعدوى نتيجة التالم�ض املبا�صر مع املادة الربازية: 
الأطفال، الأ�صخا�ض الذين يرعون الأطفال ويبدلون احلفا�صات، واملر�صى طريحي الفرا�ض 

ومقدمي اخلدمة لهم، والأ�صخا�ض الذين يعملون يف مزارع املا�صية.
2. م�سدر عدوى احليوانات: م�صادر عدوى احليوانات الداجنة هي حيوانات داجنة اأخرى 
. حيث اأو�ص���حت درا�ص���ات املقطع امل�ص���تعر�ض اأن الطفيليات امل�ص���تفردة من الإن�صان 
و�صغار املاعز والظبي )الأيل deer( واحلمل والعجل ميكنها اأن تُعدي وت�صبب الإ�صهال 
يف اخلنازي���ر والعج���ل واحلمل يف حني ت���وؤدي اإىل عدوى غري م�ص���حوبة باأعرا�ض يف 

الدجاج واملهور وحيوانات املخترب.
كما مت نقل امل�ص���تفردات من الإن�صان والعجول اإىل الأطفال والقطط والفئران والعجول 

واجلراد.
دورة حياة خفية االأبواغ الق�سرية
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ملحوظة : 
اأنواع خفية الأبواغ التي تعدي الطيور ل تعدي الثدييات والأنواع التي تعدي الثدييات 

نادراً ما تعدي الطيور.
احلدوث يف االإن�سان : مت التعرف على اأول حالتني من داء خفيات الأبواغ الب�ص���ري عام 
1976م يف املر�ص���ى معوزي املناعة. ومنذ ذلك احل���ني مت متييز العديد من احلالت والكثري 

من الأوبئة.
اأ�صارت عدة حتريات اإىل اأن انت�صار البي�صة املتكي�صة يف الرباز يراوح بني 1% اإىل 2% يف 

اأوروبا ، 0.6 % اإىل 4.3% يف اأمريكا ال�صمالية ، و 10% اإىل 20% يف البلدان النامية.
اأظهرت بينة �صريولوجية على عداوى �صابقة معدلت لإيجابية تراوح بني 25% اإىل %35 
يف البلدان ال�ص���ناعية ، واأكرث من 65% يف البلدان النامية . وقد حدث الوباء الأكرث �صهرة 
ع���ام 1993م يف ميلووكي يف و�صكون�ص���ني بالوليات املتحدة حي���ث تعر�ض 1.6 مليون 

.)Lisle and Rose، 1995 ( 7 صخ�ض ، واأ�صيب 403.000 بالعدوى ومات�
والعدوى اأكرث �صيوعاً وبكثري من املر�ض ال�صريري وحتدث ب�صكل اأكرث تواتراً يف الأطفال 
حتت عمر ال�صنتني وخمالطي الأ�صخا�ض امل�ص���ابني بالعدوى، وعمال املزارع املتعاملني يف 

املوا�صي وامل�صافرين اإىل البلدان النامية.
يف اأ�ص���راليا وجدت خفية الأبواغ يف 4.1% من عينات الرباز املاأخوذة من 884 مري�صاً 
يعانون من التهاب املعدة والأمعاء، ومل توجد يف 320 عينة ماأخوذة من مر�ص���ى ل يعانون 
الته���اب املعدة والأمعاء، اأما يف الوليات املتحدة، ورغم اأن خفية الأبواغ وجدت ب�ص���كل 
م�صابه يف عينات الرباز يف حوايل 4% من امل�صابني بالتهاب املعدة والأمعاء، اإل اأنها وجدت 

اأي�صاً يف 13% من العينات املاأخوذة من اأ�صخا�ض اأ�صحاء.
واجلدي���ر بالذكر اأن داء خفيات الأبواغ يكون غري م�ص���حوب باأعرا�ض يف الأ�ص���خا�ض 
الذين ميلكون جهازاً مناعياً �صحيحاً، اأو قد يحدث مر�ض حمدد لذاته، يتميز املر�ض باإ�صهال 
مائي مديد يبداأ ب�صكل انفجاري بعد اأ�صبوع اأو اأ�صبوعني من العدوى ويدوم 8 – 20 يوماً. 

عادًة  وغالباً ما يتوافق مع اأمل بطني وغثيان وتقيوؤ وحمى منخف�ص���ة الدرجة )حتت 39°م( 
وفقد الوزن.

تكون الأعرا�ض اأ�ص���د وخامة عند املر�ص���ى معوزي املناعة وقد تت�صمن تربزات حتى 71 
مرة يف اليوم مع فقد لل�ص���وائل ي�ص���ل حت���ى 25 لراً ، ورغم اأن املر����ض حمدد لذاته فقد 
ي�ص���تدمي حتى وفاة ال�ص���خ�ض . وقد وجد اأن الطفيلي قد غزا ال�ص���بيل التنف�ص���ي وال�صبيل 

ال�صفراوي اأحياناً عند هوؤلء املر�صى.
طرق التحكم:

لكي يتم الوقاية من داء خفيات الأبواغ يجب اتخاذ الإجراءات والتدابري التالية:. 1
جتنب اأكل الأطعمة النيئة و�ص���رب املياه التي قد تكون ملوثة برباز لإن�صان اأو حليوان . 2

وعدم التالم�ض مع الرباز.
اتباع املمار�صات ال�صحية اجليدة وال�صلوك ال�صليم اأثناء اإعداد الأطعمة.. 3

عدم الغط�ض يف ماء يحوي روامز من اأنظمة ال�صرف ال�صحي اأو مزارع املا�صية البيو�ض 
املتكي�ص���ة خلفية الأبواغ مقاومة، ولدرجة كبرية لكل املطهرات، فعلى �صبيل املثال قيمة تركيز 
املطه���ر يف امليلل جرام لكل لر م�ص���روبة بزم���ن التالم�ض بالدقيقة لقت���ل 99% اإىل %99.9 
من البيو�ض املتكي�ص���ة خلفية الأبواغ يف املاء ه���ي 6 اإىل 10 لالأوزون و 9.600 للكلورين. 
وعلى العك�ض من ذل���ك القيم املوافقة للجياردية املعوية هي 0.17 – و 15، يقتل التعر�ض 
لدرجة حرارة ماء قدرها 25°م و8°م ملدة 4 اأ�صابيع 50% و 25% من البيو�ض املتكي�صة على 

الرتيب. ويف ظروف منا�صبة قد تكون قادرة على البقاء لعدة اأ�صهر يف الطبيعة.
ملحوظة:

تزي���ل معاجلة مياه ال�ص���رب مب�ص���انع جيدة التكرير مع مر�ص���حات جيدة م���ا يقارب من 
99.9% من البيو�ض املتكي�صة.
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)Toxoplasma gondii( المقوسة الغوندية

ه���ي اأكرية )Coccidium( تعود اإىل �ص���عبة )Phylum Apicomplexa( وترتبط 
.)Sarcocystis( باملتكي�صة الع�صلية

 )Felines( ميكن للمقو�ص���ة الغوندية اأن تكمل دورة حياته���ا يف اأمعاء القطة وهريات
اأخ���رى. بالإ�ص���افة اإىل ذلك ميكن اأن تاأخذ ميزات الثوي املتو�ص���ط وع���ادًة ما تفعل ذلك ، 
وال���ذي ميكن اأن يكون اأي���اً من 200 نوع من الفقاريات تقريباً. اإن حقيقة الإن�ص���ان هو ثوي 

متو�صط جتعلها مهمة من الناحية الطبية.
عندم���ا يتم ابت���الع الطفيلي من قبل قط تغ���زو اخلاليا املعوية )للهريات( وتت�ص���اعف ل 
جن�صياً بوا�صطة التق�صم )merogony( لأجيال متعددة ثم تت�صاعف جن�صياً بوا�صطة التوالد 
التعر�صي )gametogony( وتعطى بيو�ص���اً متكي�صة )Oocyst( غري نا�صجة التي ت�صبب 
متزقاً يف خالياالثوي بعد اأن تخرج فعلياً يف الرباز. تقي�ض الكي�ص���ات 10 ميكرومر اإىل 12 
ميكرومر وبداخلها لقحة مفردة. يطرح القط اخلاليا البي�ص���ية مدة اأ�صبوع اأو اأ�صبوعني ثم 

تتطور مناعة عنده.
خارج الثوي: تن�ص���ج الكي�صات خالل 1 – 5 اأيام ح�صب رطوبة وحرارة اجلو املحيط. 
ويف هذه النقطة تت�ص���كل خاليا بي�ص���ية املتبوع���ة )11 ميكروم���ر – 13 ميكرو مر( حتوي 

كٍل منها حيوانني بوغيني 
8ميكرو  و  ميكرومر   6(
مر( دون ج�ص���م �صتيدا 
م���ن  وكل   )stieda(
اأربعة  يح���وي  الأخريين 
 2( بوغي���ة  حيوان���ات 
 8  –  6 و  ميكروم���ر 

ميكرومر( بداخلها.

يف الثوي املتو�ص���ط والذي قد ي�ص���مل الإن�صان والقطط يتم حترير الطفيليات يف الأمعاء 
الدقيق���ة وتغزو اخلاليا الظاهرية، حيث تت�ص���اعف حتى تتمزق اخلاليا ثم تنت�ص���ر بوا�ص���طة 
اجله���از اللمفي اأو املجرى الدموي، ب�ص���كل حر وداخل البالع���م اأو الكريات البي�ض. رغم 
اأن معظم الطفيليات حتتجز  بوا�ص���طة العقد اللمفية فاإنها اأي�صاً ميكن اأن توجد داخل البالعم 
اأو الوحي���دات ويف بع����ض احلالت تعترب العق���د اللمفية وتنت�ص���ر خالل بقايا الع�ص���وية . 
هذه الطفيليات اأو املت�ص���ارعات )tachyzoites( ت�ص���به املوز وتقي����ض )2x6 ميكرومر( 
وهي ن�ص���يطة جداً وت�ص���تمر بالغزو والت�ص���اعف ومتزق اخلاليا لأ�ص���بوع اأو اأ�صبوعني حتى 
يط���ور الثوي درجة املناع���ة، يف تلك النقطة تبداأ يف ال�ص���تبدال يف الأن�ص���جة باملتباطئات 
)bradyzoites(. تراك���م املتباطئات يف هيويل )chaotic( خاليا الطفيلي وتت�ص���ندق 

)تطمر نف�صها( يف الغ�صاء، م�صكلة كي�صية.
ي�ص���ار اإىل املت�ص���ارعات كاأ�ص���كال متكاثرة اأو اأتاري���ف )trophozoites( وهي منطية 
للطور احلاد اأو الفعالة من العدوى بني املتباطئات والتي تعرف كا�صكال كي�صية اأو الأكايي�ض 
)cystozoites( وهي منطية للعدوى املزمنة اأو اخلفية. وميكن اأن تدوم يف الن�ص���يج خالل 
حياة الثوي. وميكن اأن تتطفل هذه الأ�صكال على اأي خلية ذات اأنوية )منواة( ، بينما تبدي 
املت�ص���ارعات مياًل )اأو نزعة( نحو البالعم اأو الوحيدات ، يف حني ترى املتباطئات اأكرث يف 

الع�صالت واجلهاز الع�صبي.
التوزي��ع اجلغرايف وم�سدر الطفيلي: عاملي النت�ص���ار، قد تكت�ص���ب العدوى الب�ص���رية 
اأثن���اء احلياة الرحمية اأو بعد الولدة، حيث قدر يف الوليات املتحدة اأن حوايل 0.1% من 
البالغني قد اكت�صبوا العدوى ب�صكل خلقي. وقد ي�صاب الأثوياء املتو�صطون مبا فيهم الإن�صان 
بعد الولدة بالعدوى بوا�ص���طة تناول اللحم النيئ اأو غري املطبوخ جيداً خا�ص���ًة احلمالن، اأو 
بوا�ص���طة تناول بيو�ض متكي�ص���ة نا�ص���جة من الأر�ض اأو املاء اأو الطعام امللوث برباز القطط 

امل�صابة بالعدوى.
يف تايالند اأبدت درا�ص���ة على 1200 امراأة حامل اأن 13% اأ�ص���نب بالعدوى كانت الن�صبة 
19.5% يف الن�ص���اء اللواتي تناولن حلماً غري مطبوخ جيداً، 9.6% يف اللواتي يتناولن كانت 
الن�ص���بة عندما ا�ص���ُتبعد هذا العامل 31.8% من الن�ص���اء اللواتي لديه���ن قطط يف املنزل و 

19.3% اللواتي لي�ض لديهن.
دورة حياة املقو�سة الغوندية
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 يف اإيرلندا وجد تايلور ورفاقه 1997م ن�ص���بة ع���دوى 12.8% و 1.276 طفاًل بني 4 – 
18 �ص���نة من العمر. من املفر�ض اأن معدل العدوى املكت�ص���بة من الر�صع املنعدية اأو الطعام 
املنعدي تلعب دوراً رئي�صياً ؛ لأن الن�صبة كانت اأعلى يف املناطق الريفية 16.6% منها يف املدن 
10.2%. هذه النتائج مرتبطة بعيارات ال�صهمية الكلبية )Toxocora canis( املكت�صبة من 

تناول الربة امللوثة. 
بينما يف درا�صات اأخرى مل توجد عالقة مع وجود القطط الداجنة. قد تكون هذه النتيجة 
ناجمة عن حقيقة اأن اجلماهر التي مت درا�ص���تها كانت منعدية ب�ص���كل اأ�صا�ص���ي من ا�ص���تهالك 
اللحم امللوث، اأو لأن القطط تطرح البيو�ض املتكي�ص���ة لأ�ص���بوع اأو اأ�ص���بوعني، وكذلك اأن 

العدوى ترتبط اأكرث بوجود بيئة ملوثة من وجود هذه احليوانات.
اأ�صري اإىل اأن هناك عالقة بني تداول اللحوم وانت�صار اإيجابية امل�صل اأثناء م�صح �صيولوجي 
لع���دد 144 موظف���اً وعاماًل يف م�ص���لخ يف ببلوهوريزون���ت بالربازيل؛ حيث كان انت�ص���ار 
املفاعالت الإيجابية 72% مع ن�صبة اأعلى بني معايني اللحوم 92% ون�صبة اأخف�ض بني العمال 
يف اأماكن تربية املا�صية 60%. كذلك وجدت معدلت مفاعل اأعلى لدى ربات البيوت اللواتي 
يتعاملن مع اللحم يف املطبخ مقارنًة مع اجلمهرة العامة، من املفر�ض اأن ت�صبح لديهم عدوى 
خفية. معدل النت�ص���ار عادًة اأعلى يف املناخات الرطبة والدافئ���ة اأكرث من الباردة واجلافة ، 
كذلك اأعلى يف الرتفاعات املنخف�ص���ة ويف الأ�صخا�ض امل�ص���نني معدل اإيجابية امل�صل عند 
الأ�ص���خا�ض الذين جنمت العدوى عندهم نتيجة ا�ص���تهالك اللحم امل�صاب بالعدوى ب�صكل 
رئي�ص���ي منخف�ص���ة عند الأطفال حتى 5 �ص���نوات وبعدها تبداأ بالتزايد والو�صول اإىل قمتها 
عن���د الأ�ص���خا�ض بني 20 – 50 من العم���ر. تكون معدلت العدوى عالي���ة يف الأطفال يف 
املناطق التي يكون ال�صبب الرئي�ص���ي للعدوى هو ابتالع الربة امللوثة ب�صبب ميلهم لتلويث 
اأيديهم. ومن ال�صروري معرفة اأن املر�ض ال�صريري عادًة يحدث ب�صكل فردي وله م�صتويات 

منخف�صة الوقوع.
هناك اأوبئة �ص���غرية اأحياناً تُعزى اإىل ا�صتهالك اللحم امل�صاب اأو املاء امللوث ورمبا يكون 
الوباء الأكرب امل�ص���جل يف عام 1979م، حيث اأ�ص���ابت فا�ص���ية لداء املقو�صات احلاد 39 من 

98 جندياً يف مع�ص���كر كانوا يقومون مبناورات يف اأدغال بنما اعتقد اأن م�صدر العدوى هو 
ا�صتهالك املاء من املجرى الذي ميكن اأن يكون ملوثاً برباز الهريات الربية.

داء املقو�ص���ات املكت�صب بعد الولدة خفيف عادًة، معظم العداوى غري ظاهرة �صريرياً، 
يتظاه���ر 90% من العداوى العرا�ص���ية بحمى خفيفة وت�ص���خم العقد اللمفية وامل�ص���تدمي يف 

واحدة اأو اأكرث من العقد اللمفية ووهن عام.
من ال�ص���هل اأن يلتب�ض داء املقو�ص���ات مع النزلة الوافدة اأو كرثة الوحيدات العدوائية. 
ي�ص���فى املري�ض ع�صوياً خالل ب�صعة اأ�صابيع اأو اأ�ص���هر كقاعدة لدى حوايل 4% من املر�صى 
العر�صيني تظاهرات ع�صبة تراوح بني اأو �صلل دماغي �صلل وجهي اأو فالج )�صلل يحدث يف 

اأحد �صقي البدن( ، تبدلت �صديدة يف املنعك�صات، �صبات.
قليل من املر�ص���ى تكون اأعرا�ص���هم: عالمات ع�صلية ك�ص���عف اأو التهاب ع�صلي. اأي�صاً 
هناك تقارير عن وجود التهاب الع�صلة القلبية واللتهاب الرئوي الناجم عن املقو�صات لكن 

ل تبدو مثل هذه احلالت �صائعة.
طرق التحكم:

ي�ص���هل وقوع العدوى الب�ص���رية باملقو�ص���ة بعد ال���ولدة، وذلك ع���ن طريق ابتالع . 1
املتباطئات يف حلم م�صاب وغري مطبوخ جيداً، وتناول البيو�ض املتكي�صة بالأيدي اأو 
الطعام امللوث برباز القطط امل�ص���ابة بالعدوى. لذلك تكون طرق ال�صيطرة على داء 

املتو�صطات الب�صري هي جتنب هذه الظروف.
يجب اأن يوجه التثقيف ال�ص���حي مبا�ص���رًة لالأ�ص���خا�ض عايلِّ اخلطورة وتركز نحو . 2

تعليم الأ�ص���خا�ض جتنب اأكل اللحوم نيئ���ة اأو غري مطبوخة جيداً. ويف حال التعامل 
مع الطعام يجب الأخذ يف العتبار األ ت�صبح اأيديهم ملوثة.

من ال�ص���روري اأن تُطهى اللحوم خا�ص���ًة احلمالن حتى يوجد اأي اأثر للون الأحمر . 3
وكذلك ل يو�صى با�صتخدام اأفران امليكروويف لقتل املقو�صات.
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هذه الأفران ل تطهو اللحم بالت�ص���اوي. وب�ص���كل بديل اأدى جتميد اللحم لأكرث من ثالثة 
اأيام بدرجة � 15°م اأو اأكرث من يومني بدرجة � 20°م اإىل موت كي�صات املتباطئة.

• يجب عل���ى املتعاملني مع الأطعمة جتنب تذوق اللحم غ���ري املطهو جيداً والهتمام 	
بغ�صل اأيديهم بعد مل�صها؛ لأن املاء يخرب املت�صارعات.

• �صرورة غ�ص���ل الفواكه واخل�صار النابتة قرب الأر�ض اأو طبخها حيث اإنها قد تكون 	
ملوثة.

• الهتمام مبكافحة ال�صرا�ص���ري والذباب؛ ملنعها م���ن اأن تخدم كاثويا وناقلة للبيو�ض 	
الكي�صية من براز القطط.

)Cysticerci( الكيسات المذنبة

 »taenia solium« اخلا�صة بال�صريطني الوحيد »Cysticercus« هي ال�ص���كل الريقي
وال�صريطني البليدة »T.crassiceps« لقد �ُصجلت م�صاهدة يرقة ال�صريطني الوحيدة لدى 
الإن�ص���ان منذ وقت بعيد يف القرن ال�صاد�ض ع�صر. اأما م�صاهدة يرقة ال�صريطني البليدة لدى 

الإن�صان فقد �صجلت خم�ض مرات فقط.
ل يبدو اأن يرقة ال�صريطني العزلء »T.saginata« ت�صاهد لدى الإن�صان.

وقبل فهم العالقة بني ال�ص���ريطيات واأكيا�ص���ها املذنبة كانت الأطوار الريقية تو�ص���ف با�ص���مها 
العلمي���ة وكاأنه���ا اأنواع منف�ص���لة وهكذا فقد �ص���ميت يرقية ال�ص���ريطني الوحدية با�ص���م الكي�ص���ة 
املذنب���ة اخللوي���ة »Cysticercus« ويرقي���ة ال�ص���ريطني البليدة باأ�ص���م الكي�ص���ة املذنب���ة العنقاء 

.»C.bovis« ويرقية ال�صريطني العزلء با�صم املذنبة البقرية»C.longicollis«
اإن الثوي النهائي للكي�ص���ات املذنبة اخلا�ص���ة بال�ص���ريطني الوحيدة وال�صريطني العزلء 
هو الإن�ص���ان ، بينما الأثوياء لل�ص���ريطني البليدة هي الثعل���ب واللكبيات »Canids« الربية 

الأخرى.
الأثوياء الطبيعية للكي�صة 
املذنبة لل�ص���ريطني الوحيدة 
الداج���ن  اخلنزي���ر  ه���ي 
واخلنزي���ر ال���ربي. وجدت 
الكي�ص���ات املذنبة هذه لدى 
الكالب والقط���ط والأغنام 
والن�صاني�ض  واجلمال  والإبل 
والإن�صان اأحياناً. اأما الأثوياء 
بالكي�صات  اخلا�صة  املتو�صطة 
املذنبة اأي�ص���اً فوجدت لدى 
الإن�صان ولدى كلب واحد.

دورة حياة ال�سريطيات



الملوثات البيولوجية في األغذية

151 150

الأثوياء الطبيعية للريقات البالغة اخلا�ص���ة بال�صريطني العزلء هي املا�صية املدجنة، ونادراً 
مزدوجات الأ�ص���ابع الربية. يف املا�ص���ي و�ص���نفت حالت من العدوى الب�صرية بالكي�صات 
املذنبة اخلا�ص���ة باملناقيق الع���زلء »Unarmed rostella« ا�ص���تعرفت ك�ص���ريطية عزلء 
)الكي�صة املذنبة البقرية(. حالياً يعترب هذا معياراً م�صدوقاً ل�صتعراف الأنواع؛ لأن ال�صنانري 
ميكن اأن تنف�صل كنتيجة ل�صتجابة الثوي ، ويعتقد راأي خبري حايل اأنه ل يوجد برهان يعول 
عليه يدل على التطفل الب�ص���ري الناجم عن الأطوار الريقية لل�ص���ريطني العزلء. وعلى هذا 
الأ�ص���ا�ض مل تتم الإ�ص���ارة حلالت ب�صرية من داء الكي�ص���ات املذنبة ناجمة عن الكي�صة املذنبة 

البقرية يف الأدبيات الطبية خالل العقد املا�صي.
�ص���جلت حالت فردية من العدوى الإن�ص���انية بالكي�صة املذنبة اخلا�ص���ة بال�صريطية الغنمية 
»T.ovis« يف نخاع اإن�ص���ان يف الحتاد ال�ص���وفيتي ال�صابق ، وكذلك بالكي�صة املذنبة اخلا�صة 
بال�صريطينة ال�صريطانية »T.teniaeformis« يف كبد �صبي يف الأرجنتني. كما �صجلت حالة 

من العدوى بالكي�صة املذنبة اخلا�صة بال�صريطني املعّدرة »T.hydatigena« يف الكبد.
تعي�ض املرحلة البالغة من ال�ص���ريطية الوحيدة يف املعي الدقيق لالإن�ص���ان ، وتطرح ب�صكل 
منتظم الأ�صالت احلاملة التي تُطرد عموماً اإىل البيئة اخلارجية مع الرباز وهناك جتف وتتحرر 
منها البيو�ض. تبقى البيو�ض قرب روث احليوانات اأو اأنها تنت�ص���ر بوا�صطة الهواء اأو املطر اأو 
الظواهر املناخية الأخرى ملوثة بذلك املاء اأو الطعام الذي قد يُ�ص���تهلك من قبل اخلنازير اأو 

الإن�صان.
البيو�ض ُمعدية منذ الوقت الذي تغادر فيه املعي. عندما يقوم خنزير اأو اإن�ص���ان بابتالعها 
ين�ص���ط اجلنني ال�صدا�صي ال�ص�صو�ض بداخل البي�ص���ة ثم يتحرر منها ويثقب املخاطية املعوية 
وينت�ص���ر عرب جمرى الدم. وحاملا ي�صكن يف ن�ص���يجة املف�صل يتحول اجلنني اإىل كي�صة مذنبة 
تبدو على �صكل حوي�صلة بي�صاوية تقي�ض تقريباً 5 ملم x 8 – 10 ملم. وحتتوي على الرائ�ض 

اخلا�ض بال�صريطية البالغة املغمدة. 
اإن رائ�ض الكي�صة املذنبة مثل رائ�ض ال�صريطية البالغة لديه اأربعة حماجم و�صطران خمتلفان 
من النانري. ت�ص���بح هذه الريقة ُمعدية بالن�ص���بة لثوي نهائي جديد خالل 60 – 70 يوماً. يف 

اخلنازير تف�صل الكي�صات املذنبة اأن تتو�صع يف الع�صلة القلبية اأو املخططة. بينما يف الإن�صان 
وجد اأن اأكرثية الكي�ص���ات املذنبة تتو�ص���ع يف اجلهاز الع�ص���بي اأو الن�صيج حتت اجللد رغم 
اأنها وجدت اأي�ص���اً يف �صنخ »Socket« العني واملجموع الع�صلي والقلب والكبد والرئتني 
واجلوف البطني ، تقريباً يف اأي منطقة اأخرى. اإن تعدد التو�ص���عات الب�صرية قد يكون ناجماً 
عن ال�صهولة الأكرث يف ك�صف الكي�صة املذنبة يف ال�صخ�ض امل�صاب بالعدوى. نادراً ما توجد 
يرقة متعددة الف�صي�ص���ات ت�ص���به عنقود العنب، ولكن مع حوي�صالت ل متلك روائ�ض يف 
قاعدة دماغ ال�صخ�ض امل�صاب بالعدوى، وقد و�صفت اأنها الكي�صة املذنبة اخللوية، قد تكون 

.)Coenurus( ناجمة عن التو�صع . بينما اأ�صار اآخرون باأنها قد تكون �صكاًل من املراأ�صة
التوزيع اجلغرايف وم�سدر الطفيلي: اإن توزع الكي�صة املذنبة لل�صريطية الوحيدة هو يف 
جميع اأنحاء العامل ويتوافق مع توزيع العدوى بال�صريطية البالغة �صجل داء الكي�صات املذنبة 

الب�صري الناجم عن يرقات ال�صريطية البليدة.
فقط يف النم�ص���ا وكندا وفرن�صا واأملانيا وذلك دون عدوى الطفيلي البالغ وبالتايل حتدث 

فر�صة العدوى الب�صرية بالريقة يف املناطق التي تتواجد فيها الثعالب.
يكت�ص���ب الإن�ص���ان داء الكي�ص���ات املذنّبة من خالل عدوى بطفيليات الكي�ص���ات املذنبة 
اخللوي���ة ع���ن طريق ا�ص���تهالك املاء اأو الطع���ام )مثل اخل�ص���ار والفواكه( امللوث���ني ببيو�ض 
ال�ص���ريطية الوحيدة التي كانت قد حتررت اإىل البيئة بوا�صطة الأ�صالت احلاملة املطروحة من 

قبل �صخ�ض م�صاب بالعدوى.
قد تتلوث اأيدي �ص���خ�ض ما عن طري���ق التالم�ض بالربة اأو املاء املل���وث اأو من البيو�ض 

املوجودة يف براز هذا ال�صخ�ض نف�صه وهكذا تنتقل اإىل الآخرين.
تبقى بيو�ض ال�صريطية الوحيدة على قيد احلياة لأ�صابيع اأو اأ�صهر قليلة فقط خارج الثوي. 
لكن باعتبار اأن ال�صريطات ميكن اأن تعي�ض لعدة �صنوات يف معي الإن�صان وتطرح عدة مئات 

الآلف من البيو�ض كل يوم فاإن التلوث البيئي ميكن اأن ي�صتمر لوقت طويل.
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الختطار عاٍل جداً يف املناطق الريفية للبلدان النامية ب�صكل خا�ض، حيث ي�صجع النق�ض 
يف الأنظم���ة الكافية للتخل�ض من املفرغات على التربز خارج املنزل وحدوث تلوث لحق 
للمناطق املجاورة للمنزل. وعالوة على ذلك فاإنه ميكن اأن تنت�صر بيو�ض ال�صريطيات بوا�صطة 
املطر والريح ورمبا بوا�ص���طة احل�ص���رات الآكلة للرباز فتنتقل مل�صافات طويلة بوا�صطة جماري 

املياه ، ورمبا اأي�صاً يف اأمعاء النوار�ض والطيور الأخرى.
اإن مثل هذا التبعرث ي�صهل تلوث نواجت حديقة العائلة اأي�صاً من خالل تلوث املنطقة املحيطة 

باملنزل خالل الإرواء باملاء الذي كان قد تلوث من النهر البعيد.
ق نق�ض الإمداد باملاء ال�ص���الح لل�صرب الغ�صيل الفعال لالأيادي  بالإ�ص���افة اإىل ذلك يُعوِّ
والطعام. يولد هذا الو�ص���ع دورة من العدوى ذاتية املن�ص���اأ يف العائلة غالباً . وقد برهن اأن 
عامل الختطار الأكرث اأهمية بالن�صبة لداء الكي�صات املذنبة هو وجود ع�صو من اأع�صاء العائلة 

م�صاب بعدوى ال�صريطية.
قد يكون معدو الطعام ذوي اأهمية �ص���يانية يف النتق���ال، وهكذا فقد وجد يف قرية يف 
البريو اأن 3% من تعداد ال�ص���كان العام كانوا م�ص���ابني بعدوى داء ال�صريطيات و24% كانوا 

م�صابني بعدوى داء الكي�صات املذنبة.
احل��دوث يف االإن�س��ان: يحدث داء الكي�ص���ات املذنبة الب�ص���ري يف جمي���ع اأنحاء العامل 
لكنه مهم ب�ص���كل خا�ض يف املناطق الريفية للبلدان النامية مبا فيها اأمريكا الالتينية . حيث اإن 

انت�صارها مواز وب�صكل وا�صح لنت�صار الطفيلي.
وداء الكي�صات املذنبة مر�ض يختلف يف وخامتة ح�صب تو�صع الطفيلي. ميكن اأن يُوؤوي 

الإن�صان من واحدة اإىل عدة مئات من الكي�صات املذنبة، �صمن اأن�صجة واأع�صاء خمتلفة.
اإن اأكرث التو�صعات التي حتفز على اإجراء ا�صت�صارة طبية هي يف اجلهاز الع�صبي املركزي 
�ُص���ج املحيطة بها » داء الكي�صات املذنبة  »داء الكي�ص���ات املذنبة الع�ص���بي« ، يتبعه العني والنُّ

العيني واملحيط بالعني«.
عموماً ل يظهر التو�ص���ع يف الع�صالت والن�صيج ال�ص���ام حتت اجللد �صريرياً ما مل تكنفها 

اأعداد كبرية من الكي�صات املذنبة م�صببة اأملاً ع�صلياً ومغ�صاً وتعباً.

تختلف الأعرا�ض اخلا�ص���ة بداء الكي�ص���ات املذنبة الع�ص���بي باختالف اأعداد الكي�صات 
املذنبة ومرحلة تطورها »فتية، نا�ص���جة، �ص���املة، متكي�ص���ة« ومورفولوجيتها » حوي�ص���لة اأو 
عنقودي���ة ال�ص���كل«. تظه���ر الأعرا�ض بعد عدة �ص���نوات من العدوى عموم���اً حيث حتدث 
تفاعالت التهابية نتيجة موت الريقات، وتكون الأعرا�ض غالباً غري حمددة جيداً وقد ت�ص���به 

اأعرا�ض ورم دماغي والتهاب ال�صحايا القاعدية والتهاب الدماغ  والهي�صريا.
داء الكي�ص���ات املذنبة العيني واملحيط بالعني اأقل توتراً ويقدر ب� 20% تقريباً من احلالت. 
تتو�صع الكي�ص���ات املذنبة ب�صكل اأويل يف اخللط الزجاجي والن�ص���يج حتت ال�صبكية وغرفة 
العني الأمامية. قد ي�صبب الداء الطفيلي التهاب العينية والتهاب القزحية والتهاب ال�صبكية 

بالإ�صافة اإىل التهاب ملتحمة اجلفن وقد ي�صيب الع�صالت املحركة للعني.
طرق التحكم:

اإن التثقيف ال�ص���حي للمجموعات ال�ص���كانية ذات الختطار هو اأ�ص���ا�ض الوقاية من داء 
الكي�صات املذنبة.

تتاألف اإجراءات مكافحة داء الكي�ص���ات املذنبة بالإ�صافة اإىل تدابري التح�صني ال�صخ�صية 
بالن�ص���بة لالإن�ص���ان، من قطع �صل�ص���لة انتقال الطفيلي عند اأي نقطة من نقاط التدخل التالية: 
اإنتاج البيو�ض من �صخ�ض م�صاب بالعدوى، وانت�صار البيو�ض يف الثوي املتو�صط وانت�صار 

الكي�صات املذنبة اإىل الثوي النهائي.
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»Cyclospora cayetanensis« حلقية البوانغ

هي اأكرية »coccidium« تنتمي ت�ص���نيفياً جلن�ض الإميرية »Eimeria« و�صريرياً جلن�صي 
.»Isospora« ومتماثلة البوائغ »Cryptosporidium« خفية الأبواغ

ذكرت التقارير املبكرة عن املر�ض، والقادمة من البريو عام 1986م وجود اأج�صام ت�صبه 
الزراقيم »Cyanobacteria« يف الرباز الب�ص���ري، واأظهرت الدرا�صات الالحقة طبيعتها 

الأكرية.
دورة حياة حلقية البوائغ غري معروفة ب�صكل كامل حتى الآن، اإل اأن م�صاهدات عديدة، 
اإ�ص���افة اإىل �صبه الكائن لالأكريات الأخرى يف الكثري من الأمور، يو�صي باأن هذه الطفيليات 
املوجودة يف بيو�ض كي�ص���ية )Oocysts( نا�صجة موجودة يف اخلاليا الظاهرية لالثنا ع�صر 

 .»merozoites« وال�صائم حيث تت�صاعف ل جن�صياً لت�صكل الأقا�صيم

ل يع���رف فيم���ا اإذا كان على هذه الأ�ص���كال اأن تغاذر خلية الث���وي وغزو خاليا جديدة 
لتبداأ املرحلة الثانية من الت�ص���اعف اجلن�صي ، الذي يختتم بت�صكل البيو�ض املتكي�صة . تخرج 
البيو�ض املتكي�ص���ة والتي عليها اأن تتبوغ يف البيئة اخلارجية لت�ص���بح معدية ، من اجل�صم مع 
الرباز. حتتوي البيو�ض املتكي�ص���ة النا�ص���جة على كي�ص���ني لالأبواغ »Sporocysts« ، وكل 

.»Sporozoites« واحد منها يحتوي على حيوانية بوغيني
التوزي��ع اجلغرايف وهدر الطفيلي: من املحتمل اأن يكون عاملي النت�ص���ار . �ص���وهدت 
احلالت الأوىل يف نيبال وغينيا اجلديدة و�ص���مال اأفريقيا. وجنوب �ص���رق اآ�ص���يا واأ�صراليا 

وبنغالدي�ض واأوربا الغربية واإندوني�صيا والباك�صتان واململكة املتحدة وال�صرق الأو�صط.
يُكت�ص���ب داء حلقيات البوائغ من خالل تناول الفواكه واخل�ص���ار النيئ���ة واملاء امللوث. 
اأ�صابت الفا�صية الثانية من داء حلقيات البوائغ يف الوليات املتحدة 1400 �صخ�ض وعزيت 
اإىل ا�ص���تهالك توت العليق من غوامتال. ووجدت درا�ص���ة اأجريت موؤخراً على 5550 عينة 
برازية جمعت من العاملني يف مزارع توت العليق يف غوامتيال العدوى بني 2.3% و%6.7 

وكانت املعدلت الأعلى بني الأطفال.
كم���ا وجد اأورتيغ���ا ورفاقه عام 1997م يف البريو اأن 14.5% من اخل�ص���ار املاأخوذة من 
الأ�صواق ملوثة بخفية الأبواغ و1.8% بحلقية البوائغ . يبدو اأن الريحان هو و�صيلة النتقال 
يف فا�ص���يتني يف الوليات املتحدة ، يف حني ُعزيت حالت يف اإ�ص���بانيا اإىل ا�صتهالك توت 

العليق وحليب اجلامو�ض وال�صمك النيئ.
بينت الدرا�صة التي اأجراها بريت ورفاقه يف غواتيميال عام 1999م اأن الختطار الرئي�صي 

للعدوى بني امل�صابني كان ا�صتهالك ماء غري معالج.
اأظهرت درا�ص���ة للماء يف حاويات الدواجن يف م�ص���ر اأن 56% كانت ملوثة باجلياردية 
و50% بخفي���ة الأب���واغ و12% باملتربعم���ة الكي�ص���ية »Blastocysts« و9% بحلقية البوائغ 
»خليفة ورفاقه عام 2001م« كما ا�ص���تعرف �صتوريوم عام 1988م البيو�ض املتكي�صة يف ماء 

املجاري با�صتخدام الفح�ض املجهري وتقنيات البيولوجيا اجلزيئية.
دورة حياة حلقية البوائغ
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احلدوث يف االإن�سان: توزع حلقية البوائغ م�ص���ابه خلفية الأبواغ ، رغم اأن انت�ص���ار حلقية 
البوائ���غ يعادل ثلث اأو ن�ص���ف انت�ص���ارها، حيث وجدت م�ص���وحات عدي���دة اأن معدلت 
النت�ص���ار من 1% � 20% . تُعدي الأطفال بني عمر 2 – 4 �ص���نوات ب�صكل رئي�صي ويتناق�ض 
النت�صار وب�صرعة مع العمر ثلث الأ�صخا�ض امل�صابني بالعدوى تقريباً غري م�صابني باأعرا�ض. 
ورغم اأن العدوى ت�ص���يب امل�صافرين واملر�صى منقو�ص���ي املناعة اإل اأنه ل يبدو اأنها متوافقة 

ب�صكل م�صيطر مع هذه املجموعات.
يتميز املر�ض يف الإن�صان باإ�صهال مائي يبداأ فجاأة بعد دور ح�صانة يدوم من 12 �صاعة اإىل 
11 يوماً. يدوم املر�ض عند الأ�ص���خا�ض املوؤهلني مناعياً من 6 – 8 اأ�ص���ابيع، يف حني ي�صتمر 

املر�صى املعوزي املناعة حتى 3 اأ�صهر .
درا�صة اأجريت يف م�صر بوا�صطة نا�صف ورفاقه عام 1998م ، تبني ا�صتمرار الإ�صهال 28 

اأيام عند الأطفال و 37 ± 12 يوماً عند البالغني مع تربز اأكرث من 5 مرات يف اليوم.  8  ±
يف البريو كان 68% من 63 �صخ�ص���اً م�ص���ابني بالعدوى ل اأعرا�ص���ني وحدث النت�صار 

الأعلى بني الأطفال بعمر 2 – 4 �صنوات. تراجع النت�صار يف ال�صتاء ومع العمر.
"  »Anorexia« وفقد ال���وزن عادة . اأظهرت  يع���اين املري�ض من فقدان ال�ص���هية "قهم
 .»Crypts« الفحو�ص���ات وجود �صوء امت�ص���ا�ض و�صمور الزغابات وفرط تن�ص���ج اخلبايا
ل يظه���ر املر�ض عند كل الأ�ص���خا�ض امل�ص���ابني بالعدوى، ففي هايتي وج���دوا 15 – 20 % 
من اجلمهرة املفحو�ص���ة كانوا حملة البيو�ض املتكي�ص���ة حللقية البوائغ اإل اأن قلة فقط لديهم 

اإ�صهال.
طرق التحكم:

ميكن الوقاية من داء حلقيات البوائغ بتطبيق الإجراءات التقليدية ملكافحة اأدواء الطفيليات 
املنقولة عرب الطريق الفموي – الربازي :

• غ�صل الأطعمة التي توؤكل نيئة.	
• غلي املاء امل�صتبه.	
• غ�صل الأيدي با�صتمرار خا�صًة قبل الأكل.	

اأظه���رت معاجلة املاء املل���وث باجلياردية اأو خفية الأبواغ اأو املتربعمة الكي�ص���ية اأو حلقية 
البوائ���غ اأو مكربات الأب���واغ »microsporidia« بالكلورين )4اأو 8 اأجزاء يف امليون( اأو 
ب���الأوزون )جزء يف املليون( اأن الأوزون اأكرث فاعلية يف تخريب الطفيليات ، لكنه ل يعطل 

ب�صكل تام حلقية البوائغ اأو املتربعمة الكي�صية )خليفة ورفاقه عام 2001م(.
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)Anisakis simplex( المتشاخسة البسيطة

 herring« داء دودة �ص���مك الرجنة »Anisakiasis« تت�ص���بب يف داء املت�صاخ�ص���ات
worm«. مر�ض دودة �ص���مك الكود »Cod worm«. حيث اإن عامل هذا الداء الطفيلي 
 »pseudoterranova – Anisokis« هو الطور الريقي من مم�صودة الأجنا�ض، املت�صاخ�صة
املرادفات phoconema ، Terranova ، porrocaecum اأو contracaeum« تنتمي 
هذه الطفيليات اإىل رتبة ال�ص���فريات الطفريات »Ascaridida«، من ف�صيلة املت�صاخ�صات 
»Anisakidae« والتي ي�صميها بع�ض املوؤلفني ال�صفر البحرية »marine ascarids«. اأكرث 
 A.simplex« الطفيليات ذكراً يف الأدبيات الطبية كطفيلي على الإن�صان املت�صاخ�صة الب�صيطة
و Pseudoterranova decipiens«. وقبل وجود تقنيات ال�ص���تعراف كانت الأدبيات 
 »Pseudoterranova decipiens« الطبية يف اليابان ت�ص���ري اإىل يرقة الطور الثالث م���ن
والتي كثرياً ما توجد يف الإن�صان على اأنها يرقات املت�صاخ�صات »Anisakidae« من النمط 

.»I« اأو النط »A«

تتو�ص���ح طفيليات الطور البال���غ من املت�صاخ�ص���ة و »psuedoterranova« يف املعدة 
اأو املعي الدقي���ق للثديات البحرية املقتاتة على الأ�ص���ماك كالدلفني وخنزير البحر واحلوت 
والفقمة . تتو�ص���ح »contracaecum« يف ال�صبيل اله�صمي لالأ�صماك حيث ت�صع بيو�صها 

والتي تطرح دون م�صغ يف براز الثوي النهائي.
ت�ص���كل البيو����ض يرقة الط���ور الثانوي عندما تك���ون طافية يف املاء ويبتلعها �ص���رب من 
ق�صريات �ص���غرية، والتي تقوم بدور الأثوياء املتو�صطة فتت�صكل يرقة الطور الثالث داخلها، 
تبتلع الكثري من الأ�صماك هذه الق�صريات امل�صابة بالطفيلي وتعمل كثوي ناقل ، هناك تراكم 
يرقات الطور الثالث وتتكي�ض منتظرة الثوي النهائي. قد تُبتلع هذه الأ�صماك من قبل اأ�صماك 
اأك���رب اأو قد ياأكلها الإن�ص���ان، ويف هذه احلالة تنتقل الدودة م���ن واحد اإىل اآخر فقط، اأو قد 

يبتلعها الثوي النهائي. ويف هذه احلالة تنتج الدودة وتقرن وتبداأ بال�صرء »التفريغ«.
 ملحوظة: الإن�ص���ان ثوي زائغ ل ت�ص���ل فيه الريقات املتبلعة مع ال�صمك النيئ اأو احلبابر 
النيئ اإىل مرحلة الن�ص���ج. هناك ا�ص���تثناءات ا�ص���تخرجت فيها »P.decipiens« يافعة من 

الثوي الب�صري.
التوزيع اجلغرايف م�سدر الطفيلي: توجد طفيليات جن�ض املت�صاخ�صات يف معظم البحار 

واملحيطات ، لكن لبع�ض الأنواع توزيع اأكرث حتديداً.
امل�ص���در الرئي�صي لعدوى الإن�صان هو الأ�ص���ماك البحرية والتي يوجد اأنواع كثرية منها 
م�ص���ابة بعدد كبري من الطفيليات. تنجم احلالت الب�ص���رية عن ا�صتهالك ال�صمك املدخن اأو 
النيئ اأو اململح ب�ص���كل كبري، �ص���واء كان جممداً اأو غري جممد يف هولندا ، حدوث املر�ض 
ناجم من عادة ا�صتهالك الرجنة اململح ب�صكل كبري. ورغم ا�صتمرار هذه العادة اإل اأن وقوع 
داء املت�صاخ�صات الب�صري تراجع ب�ص���كل كبري بعد الإجراءات القا�صية بتجميد ال�صمك قبل 
اإر�ص���اله اإىل الأ�ص���واق . �ص���جل الوقوع الأعلى للمر�ض يف اليابان . حيث توؤكل الكثري من 

اأطباق ال�صمك نيئة اأو خمللة يف اخلل.
كما جنمت حالت���ان على الأقل يف الوليات املتحدة من اأكل الفي�ض »Ceviche« )طبق 
يتكون من قطع من ال�ص���مك النيئ املتبل وع�ص���ارة الليمون ملدة 24 �صاعة( وحالت اأخرى  دورة حياة املت�ساخ�سة الب�سيطة
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نتيجة اأكل اأباق ال�ص���مك النيئ اليابانية . توجد الظروف ال�ص���رورية لالنتقال اإىل الإن�ص���ان 
على �ص���احل املحيط الهادي لبل���دان اأمريكا الالتينية ، ففي البريو وت�ص���يلي وجدت يرقات 
املت�صاخ�صات يف جدار املعدة وجدار الأمعاء وامل�صاريق وعلى �صطح الغدد التنا�صلية لأنواع 
عديدة من الأ�ص���ماك البحرية التجارية، بالإ�ص���افة اإىل ذلك ي�صكل طبق ال�صيفني يف البريو 
وبلدان اأخرى على طول �ص���احل املحيط الهادي طبقاً �ص���عبياً جداً ح�صب علماء الطفيليات 

اليابانيني.
احلدوث يف االإن�سان: حتدث العدوى لالإن�صان يف البلدان التي ياأكل فيها ال�صمك البحري 
نيئاً اأو مملحاً اأو مدخناً. منذ عام 1955م �حيث و�ص���فت العدوى الب�صرية لأول مرة� اإىل 
عام 1968م حدثت 160 حالة يف هولندا، ومنذ عام 1969م �حيث اأ�صبح جتميد ال�صمك 

مدة 24 �صاعة قبل ت�صويقه اإلزامياً� �صجلت حالت قليلة.
اليابان هي البلد ذات النت�ص���ار الأعلى لداء املت�صاخ�صات حيث حدثت 487 حالة حتى 
1976 ويف اليابان وهولندا وجد اأن النت�صار اأعلى بني الرجال من الن�صاء، ففي اليابان يكون 
املعدل الأعلى للعدوى بني املجموعة العمرية 20 – 50 �ص���نة ويف جمهورية كوريا اجلنوبية 
�صخ�ص���ت 107 ح���الت ب���ني 1989/6م و 1996/2م يف خمت���رب للطفيليات يف �ص���ول 
 Pseudoterranova« وكانت معظم احلالت ناجمة عن املت�صاخ�ص���ة الب�صيطة والبقية عن
decipiens« . ويف فرن�ص���ا و�صفت حوايل 80 حالة حتى 1995م، ومت التلبيغ عن حالت 

معزولة يف بلجيكا والدمنارك واإجنلرا واأملانيا.
وجدت اأنواع عديدة من ال�ص���مك منعدية ب�صكل طبيعي. قد يكون انت�صار العدوى يف 
ال�ص���مك مرتفعاً جداً. فقد وجدت درا�صة اأجريت على �صمك البلطيق اأن 95% من الأ�صماك 

كانت م�صابة بالعدوى يف اأوقات معينة من ال�صنة ومبعدل 14 يرقة لكل واحدة.
بينم���ا يف الب���ريو وج���دت يرق���ات املت�صاخ�ص���ة يف ثالثة اأنواع م���ن الأ�ص���ماك البحرية 
 Jacks( ا�ص���طيدت قرب ميناء كالو، 48.6% من 222 منوذجاً من �صمك �صليمان ال�صغري
 Croakes( و 1.5% م���ن 381 منوذجاً من ال�ص���مك النعاب )Trachurus murphyi
 cocos" polyclemus( و 1.6% م���ن 180 منوذجاً من �ص���مك )Scianea deliciosa

 Cojinobes »Seriollela( و�ص���فر % م���ن 250 منوذج���اً م���ن �ص���مك  )"peruanus
violacea«( حيث وجدت املعدلت الأعلى من العدوى بني ال�صهر 12 وال�صهر 3.

ومن اجلدير بالذكر اأنه قد يحدث داء املت�صاخ�ص���ات �ص���ريرياً يف عدة اأ�ص���كال. قد تبقى 
الريقات يف جوف املعدة اأو الأمعاء دون اأن تخرق الن�صج م�صببة عدوى تكون ل اعرا�صية 
 »Pseudoterranova decipiens« عادًة. حتدث احلالت الالعر�صية اأو اخلفيفة عن نوع

عادًة. تكت�صف هذه العدوى عندما تطرح الريقات احلية بال�صعال اأو التقيوؤ اأو التربز.
تخ���رق الريقات الطبقة حتت املعوية يف احلالت الغزوية مما ي�ص���بب وذمة و�ص���حجات 

وقرحات ونزفاً. ا�صتخرجت 56 يرقة من املت�صاخ�صة الب�صيطة من امراأة يف اليابان.
يف داء املت�ساخ�سات املعدي: تظهر الأعرا�ض بعد 12 – 24 �ص���اعة من ا�صتهالك ال�صمك 

النيئ وتتاألف من اأمل �صر�ض وتقيوؤ مفاجئ مع غثيان غالباً.
توج���د كرثة اليوزينيات عند ن�ص���ف املر�ض تقريباً، ولكن لي�ض ك���رثة البي�ض. ونادراً ما 
ي�صخ�ض ال�صكل املعدي من املر�ض ب�صكل �صحيح، وقد ي�صبح مزمناً ويدوم اأكرث من �صنة.

ملحوظة: يف املر�ص���ى اليابانيني وحيث داء املت�صاخ�ص���ات املعدي اأكرث انت�صاراً عندهم 
من داء املت�صاخ�ص���ات املعوي وجد الدم اخلفي يف الع�ص���ارة املعدية بالإ�ص���افة اإىل نق�ض 
احلمو�صة وانعدام احلمو�صة. ال�صورة ال�صريرية لداء املت�صاخ�صات املعوي للقرحة اله�صمية 
وورم املع���دة والتهاب املعدة احلاد والتهاب املرارة واأمرا�ض معدية معوية اأخرى، وقد يتم 

التخليط بينهما.
لداء املت�صاخ�ص���ات املعوي دور ح�ص���انة يدوم 7 اأيام تقريباً ويتظاهر كاأمل وخيم اأ�ص���فل 
البط���ن م���ع غثيان وتقيوؤ وحمى واإ�ص���هال ودم خف���ي يف الرباز مع ك���رثة اليوزينيات . قد 
يختلط داء املت�صاخ�صات املعوي وتخرث يف الأوردة امل�صاريقني واأع�صاء خمتلفة. ويف هذه 
 »Phregmons« الأ�ص���كال الغزوية توجد الريقات يف اأورام حبيبة يوزيتية اأو فلعمونات
اأو خرجات. تختلف ال�ص���ورة ال�ص���ريرية لداء املت�صاخ�ص���ات امل�ص���اريطي ح�ص���ب الع�صو 

امل�صاب.
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طرق التحكم:
• ميكن الوقاية من العدوى لالإن�صان بعدم اأكل ال�صمك النيئ.	
• متوت معظم اأنواع املت�صاخ�ص���ات ال�ص���ارة لالإن�ص���ان عندما تتعر�ض لدرجة حرارة               	

°م ملدة 24 �صاعة اأو 60°م لدقيقة واحدة. رمبا اأن هذه هي درجات احلرارة   20 –
التي يجب اأن تتعر�ض لها الريقات، رمبا اأن هناك اأنواع قليلة اأكرث مقاومة، فاإنه يو�صى 
بطبخ ال�ص���مك يف درجة حرارة 70°م اأو جتميده بدرجة – 20 °م ملدة 72 �ص���اعة 

لكي نوفر هام�صاً من ال�صالمة.
• التمليح و�صيلة فعالة اأخرى عندما ت�صتخدم حماليل امللح املركزة التي ت�صل اإىل كل 	

اأجزاء ال�صمك.
• يجب اإزالة اأح�ص���اء ال�صمك فوراً بعد �صرائه ملنع يرقات املت�صاخ�صات من املرور من 	

الأمعاء اإىل الع�صالت.
ملحوظة: 

منع بيع ال�ص���مك الذي مل يخ�ص���ع لهذه الإجراءات ال�ص���ابقة هو الإجراء الأكرث فاعلية 
ملكافحة داء املت�صاخ�صات يف املجتمع.

»Ascaris Lumbricoides« الصفر الخراطيني

ال�ص���فر مم�ص���ودات كبرية، طول الأنثى 20 – 35 �ص���م وقطرها 3 – 6 �صم، لكن الذكر 
اأ�صغر )15 – 30 �صم( وله جزء قا�ٍض منحٍن.

وتت�ص���بب يف داء ال�صفر واأحياناً مم�ص���ودة اخلنزير ال�صفر اخلنزيري A.suum النوعان 
وثيق���ان ويبديان فروق���اً مروفولوجية وفيزيولوجية خفيفة فق���ط )Barriga،1982( ميكن 
ل���كال النوع���ني اأن يعدي الثوي الغريي وي�ص���ل اإىل درجة معينة من التط���ور داخله. تذكر 
الأدبي���ات الطبية اأن ال�ص���فر اخلراطين���ي تعدي ال�ص���مبانزي )البعام( والفوريلة ون�ص���نا�ض 
الري�ص���و�ض واخلنزير. كان من املمكن اأن تُعدي اخلنازير الر�ص���يعة بال�صفر اخلراطيني، وقد 
و�ص���لت املم�صودات اإىل درجة الن�صج واأنتجت البيو�ض. تُعدي ال�صفر اخلنزيري �اإ�صافًة 
اإىل اخلنزي���ر– املاعز والأبقار والأغنام والإن�ص���ان لكنها نادراً ما ت�ص���ل مرحلة الن�ص���ج يف 
الإن�ص���ان، وعادًة ل ت�صل اإىل مرحلة اأبعد من مرحلة الريقات يف الرئة، ونادراً جداً ما تقدم 

اإىل الطور املعوي.
دورة حياة كال النوعني مت�ص���ابهة على ما يبدو. حتوي بيو�ض ال�ص���فر اخلنزيري، والتي 
تط���رح مع ال���رباز، خلية واحدة فق���ط. ويف ظروف مثالي���ة من الرطوب���ة ودرجة احلرارة 
والظل وتوفر الأك�صجني تتطور يرقة الطور الثالث املعدية داخل البي�صة يف 15 – 20 يوماً. 
وقد حتتاج هذه العملية يف ظروف معاك�ص���ة لوقت اأطول بكث���ري. وحاملا يبتلع ثوي جديد 
البيو����ض مع الطع���ام اأو املاء تخرج الريقات املعدية من البي�ص���ة يف الأمعاء وتغزو خماطية 
الأعور والقولون خالل �صاعات قليلة ، وتبقى هناك 12 �صاعة تقريباً ثم تهاجر اإىل الكبد عرب 
ال���دوران البابي ، ثم حتمل الريقات يف جمرى الدم من الكبد اإىل القلب ومعه اإىل الرئتني. 
وبع���د ذلك خالل فرة من الوقت تخرب ال�ص���عريات الرئوية داخله على الأ�ص���ناخ وتهاجر 
من خالل الأنابيب الق�ص���بية والرغام���ي اإىل البلعوم ، ومن ثم تبتل���ع وحتمل اإىل الأمعاء، 
ويف الأمعاء تكمل نفجها وتتطور اإىل بالغ )ذكر اأو اأنثى( . يف الإن�صان يدوم الدور ال�صابق 
للظهور لل�صفر اخلراطيني من بدء العدوى حتى تظهر البيو�ض يف الرباز 60 – 75 يوماً. اأما 

يف اخلنزير فالدور ال�صابق للظهور لل�صفر اخلنزيري هو 50 – 60 يوماً . 
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التوزي��ع اجلغ��رايف وم�س��در الطفيلي: داء ال�ص���فر واحد من اأك���رث الأمرا�ض الطفيلية 
انت�صاراً يف العامل حيث وجد كل من ال�صفر اخلراطيني وال�صفر اخلنزيري يف كل مكان يف 
العامل وقد قدر اأن ما بني 644 مليوناً واأكرث من بليون �صخ�صاً م�صابون بالعدوى، 42 مليون 
منه���م يف اأمريكا اجلنوبية والو�ص���طى. كما قدر معدل الوفيات العاملي نتيجة داء ال�ص���فر ب� 

20000 كل �صنة نتيجة امل�صاعفات املعوية.
املرا�ص���ة ال�صنوية هي مليون حالة، وناجمة ب�صكل رئي�ص���ي عن ا�صطرابات رئوية و�صوء 

التغذية.
الإن�صان هو م�صتودع ال�صفر اخلراطيني، كما اأن اخلنزير هو م�صتودع ال�صفر اخلنزيري. 
يت�ص���من م�ص���در العدوى الربة والنباتات ال�ص���احلة لالأكل اأو املياه املعدة لل�صرب وامللوثة 

باملادة الربازية احلاوية على بيو�ض ال�صفر.

قد يحدث النتقال اإىل الإن�ص���ان ب�ص���كل مبا�صر من الربة اأو ب�ص���كل غري مبا�صر بوا�صطة 
الغبار اأو املاء اأو اخل�ص���ار اأو مواد الت�ص���قت عليها بيو�ض الطفيلي. تكت�صب العدوى ب�صكل 
دائ���م تقريب���اً بالبتالع ، لكن هن���اك تقارير غري مثبتة ع���ن اأنها قد حت���دث يف بع�ض املناطق 

با�صتن�صاق البيو�ض.
العامل الرئي�صي يف ا�صتمرار داء ال�صفر الب�صري هو تلوث الربة املحيطة بامل�صاكن بالرباز 
وخا�صًة احلدائق املنزلية ، تلوث م�صادر حياة ال�صرب اأو الري والربة الطينية منا�صبة ب�صكل 

خا�ض لبقاء بيو�ض ال�صفر حية؛ لأنها تبقيها رطبة.
ملحوظة:

اإن اأنثى واحدة من ال�ص���فر اخلراطيني ميكنها و�ص���ع 200000 بي�صة اأو اأكرث يف اليوم ، 
واإن اأنثى واحدة من ال�ص���فر اخلنزيري ميكنها و�صع 21 مليون بي�صة يومياً، ومن غري النادر 
اأن جند 100 بي�ص���ة يف كل جرام من براز طفل و 200 بي�ص���ة يف كل جرام من براز خنزير. 
تف�ص���ر املعدلت الأعلى للعدوى يف الأطفال ما قبل �ص���ن املدر�صة باإ�ص���هام الأكرث تواتراً مع 
الربة ونق�ض املعرفة يف املمار�ص���ات ال�صحية ال�ص���ليمة وعدم الهتمام بالنظافة ال�صخ�صية. 
كما اأن وبائيات داء ال�ص���فر اخلنزيري م�ص���ابهة لداء ال�صفر الب�ص���ري رغم اأن اخلنازير على 

متا�ض م�صتدمي ووثيق مع الربة.
احلدوث يف االإن�سان: الداء الطفيلي اأكرث انت�ص���اراً يف املناطق الريفية، حيث يكون تلوث 
الرب���ة والتما�ض بني الأيدي اأو الطع���ام والريقات اأكرث �ص���يوعاً. ويف املناطق احلارة الرطبة 
حيث تنا�ص���ب ن�ص���ج البيو�ض وجد املعدل الأعلى للعدوى يف الأطفال، ورمبا ذلك نتيجة 
قلة عادات النظافة عندهم كما ذكر �صابقاً ، واأي�صاً لأن املقاومة املناعية تكت�صب مع العدوى. 
وتختلف معدلت النت�صار ب�صكل وا�صح ح�صب الفروق يف �صحة البيئة والتثقيف ال�صحي 
للجمهرة ومدى اتباع املمار�ص���ات ال�صحية ال�صليمة والنظافة ال�صخ�صية ومنط الربة واملناخ 

وعوامل اأخرى.

دورة حياة ال�سفر اخلراطيني
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قالت جلنة خرباء منظمة ال�صحة العاملية اخلا�صة مبكافحة داء ال�صفر: عندما تبتلع البيو�ض 
املعدية فاإن يرقات ال�صفر اخلنزيري تتطور يف الأمعاء حتماً وتهاجر اإىل رئتي الإن�صان كالذي 
تفعل���ه يف الكثري م���ن الثدييات الأخ���رى. اإن الفرا�ض القائل اأن ن�ص���بة مهمة من الأمرا�ض 
التنف�ص���ية امل�ص���اهدة عند الأ�ص���خا�ض على متا�ض مع اخلنازير ناجمة عن ال�ص���فر اخلنزيري 

.)WHO،1967( بالإ�صافة اإىل ال�صفر اخلراطيني هو افرا�ض منطقي
ومن ال�صروري معرفة اأن م�صاق املر�ض واأعرا�صه مت�صابهة يف الإن�صان واخلنازير، حيث 

اإن الأطفال واخلنازير الر�صيعة هم الأكرث اإ�صابة يف املجموعة العمرية املبكرة.
لي�ض معدل العدوى اأعلى فقط بل العبء الطفيلي اأكرب اأي�صاً.

ل يوجد يف الإن�صان مركب كبدي يف الهجرة عادًة، رغم اأنه تبني اأن تفرعات واإفرازات 
ال�ص���فر اخلراطيني ت�ص���بب �ص���رراً كبدياً يف )golden hamster(، يتميز الطور الرئوي 
باأعرا�ض تنف�ص���ية تُعزى لل�صرر الناجم عن الريقات خالل الهجرة الرئوية . تتاألف الأعرا�ض 
يف ح���الت غزو الريقات ال�ص���ديد واملتكرر م���ن احلمى وتنف�ض ربوي غري منتظم و�ص���عال 
ت�ص���نجي ، الريقات الزائغة املتو�صعة يف الدماغ والعينني والكليتني نادرة ، لكنها قد ت�صبب 

اأعرا�صاً خطرية.
كان داء ال�ص���فر الناجم عن ال�ص���فر اخلراطيني منت�ص���راً يوماً ما يف اليابان ، لكن تراجع 
وقوع���ه اإىل اأق���ل من )0.1%( ومع ذل���ك فقد وجدت 14 حالة ب�ص���رية بني عامي 1994 – 
1995 فيها زيادة يوزينيات حميطية، وارتفاع العيارات �ص���د ال�صفر وغياب بيو�ض ال�صفر 
يف ال���رباز. كان معظم املر�ض لعر�ص���ياً اإل اأن الختبارات املخربية اأظهرت �ص���وء الوظيفة 
الكبدية يف �ص���بعة، وارت�ص���احاً رئوياً يف خم�ض. كان اجلميع يعي�ض يف منطقة حتوي الكثري 
م���ن مزارع تربية اخلنازير. واعتماداً على هذه البيئ���ة يعتقد املحققون اأن هناك وباء من داء 
ال�ص���فر الناجم عن ال�ص���فر اخلنزيري. ذكر الباحثون اليابانيون اأي�ص���اً اأن التهاب املعدة ذا 
اللفة احلم�ص���ية الذي ي�صببه ال�ص���فر اخلنازيري يف الإن�صان م�صابه لذلك الذي ي�صببه ال�صفر 

.)Takeyamaeld،1997( اخلراطيني والذي و�صف من قبل الأ�صراليني

تعتمد الأعرا�ض يف الطور املعوي من ال�صفر البالغة على عدد الطفيليات، اأي�صاً العداوى 
اخلفيفة ل اأعرا�ص���ية عادًة. لكن عندما يك���ون العبء الطفيلي كبرياً قد يوجد انزعاج بطني 
مبهم ومغ�ض واإ�ص���هال وتقيوؤ. امل�صاعفات الأكرث خطورة يف الأطفال هي الأن�صداد املعوي 
بكتلة كبرية من الطفيليات وان�ص���داد القناة البنكريا�ص���ية اأو ال�ص���فراوية وم�صاعفات ناجمة 
ع���ن الهجرة الزائغة للطفيليات بالغة اإىل اأع�ص���اء خمتلفة . قد ت�ص���بب الأعداد الكبرية من 
ال�صفر يف الأمعاء اإ�صهاًل وتوقف النمو يف اخلنازير . يتاأثر حتويل الطعام ويزداد الإ�صتعداد 

للعداوى التنف�صية يف اخلنازير املنعدية لكن ل توجد تظاهرات �صريرية.
طرق التحكم:

يعترب داء ال�صفر الب�صري م�صكلة �صحية عامة خا�صًة يف املناطق ذات امل�صتوى القت�صادي 
املنخف�ض ونق�ض ال�ص���حة البيئية اأو انخفا�ض معايري الت�ص���حيح ال�صخ�ص���ي. تراجع معدل 
انت�ص���ار الداء الطفيلي يف العديد من البلدان ال�ص���ناعية ب�ص���كل وا�صح نتيجة حت�صن معايري 

احلياة دون اعتماد اإجراءات مكافحة نوعية.
تتاألف الإجراءات الرئي�ص���ية التي يجب اأن يتم �ص���ملها يف برنامج للمكافحة من املعاجلة 
الدورية واجلموعية للجمهرة الب�صرية؛ ملنع تلوث البيئة التخل�ض ال�صحي من الرباز – تاأمني 
مياه من م�ص���در ماأمون واختباره دورياً للتاأكد من �صالحيته لال�صتهالك الآدمي – التثقيف 

ال�صحي الهادف ملمار�صة عادات �صحية �صخ�صية �صليمة.
ملحوظة:

ا�صتوؤ�صل داء ال�صفر الب�صري فعلياً من بع�ض البلدان )كوريا، فل�صطني، اليابان(.
م���ن املهم اأن نتذكر اأن بيو�ض ال�ص���فر مقاومة جداً للعوامل البيئية. ا�ص���تمر تلوث الربة 
بالبيو�ض يف بع�ض التجارب حتى 5 �صنوات. ذكر غريي�ض ورفاقه )1993م( اأن حتى %12 

من بيو�ض ال�صفر اخلراطيني املكت�صفة يف حو�ض كانت حية بعد 2.5 �صنة من الرقيد.
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»Trichinella spiralis«  الشعرينة الحلزونية

هي �ص���من الديدان املم�ص���ودة التي ت�ص���بب داء ال�ص���عرينات. فهذا النوع هو مم�صودة 
�ص���غرية يف اأمعاء الثدييات املفر�ص���ة وع�ص���الت الثدييات التي تفر�ض م���ن قبل حيوانات 
اأخرى. تقي�ض الديدان البالغة يف الأمعاء 1 – 2 مم ، اأما يف الع�ص���الت فتقي�ض الريقات اأقل 
من 1 مم. و�صفت ال�صعرنية احللزونية من قبل اأودين عام 1835 وكان يعتقد اأنها نوع واحد 
اإىل اأن جاء عام 1972 عندما ذكر الباحثون ال�ص���وفييت اأن هناك اأنواع عديدة.  كان هناك 
خالف ولوقت طويل حول ت�ص���نيف الفئة والنوع والتوزيع والذراري وال�ص���روب لهذه 
املدخالت اجلديدة، لكن بعد مراجعة مف�ص���لة قام بها بوزوي���و ورفاقه عام 1992م ، وافق 
معظم املوؤلفني على ت�صنيفها كاأنواع جديدة ن�صبياً، وقد مت تفريق هذه الأنواع بتعدد اأ�صكال 
اأطوال ال�ص���رف املُقطعة بوا�صطة تفاعل �صل�ص���لة البوليمرياز. بينما يتم�صك بنريونوف بالراأي 
املعاك�ض، لكن كتاباته اأقل انت�ص���اراً بكثري وتقت�صر على رو�ص���يا، وب�صرف النظر عن الأمناط 
الظاهرية الثالثة لل�ص���عرينة احللزونية ذات الفئة الت�صنيفية غري املحددة فاإن الأنواع املقبولة 
عادًة هي: ال�ص���عرينة احللزونية، وال�ص���عرينة الأ�صلة »T.native« وال�ص���عرينة الفل�صونية 
وال�ص���عرينة   »T.paswd aspiralis« الكاذب���ة  احللزوني���ة  وال�ص���عرينة   »T.nelsoni«
الربتيوفية »T.birtovi«؛ حيث جنمت معظ���م معرفتنا عن الطفيلي والعدوى واملر�ض عن 
درا�ص���ات النوع التقليدي »ال�ص���عرينة احللزونية«. تتكيف ال�ص���عرينة احللزونية مع املناطق 
املعتدلة حيث تربى اخلنازير، وقد وجدت يف دورات وبائية داجنة ومدجنة )�ص���به داجنة( 
وبرية. وهي معدية ب�ص���كل معتدل لالأقداد وغري معدي���ة للطيور. النوع ممر�ض جداً للفئران 
واجلرذان وممر�ض ب�ص���كل معتدل لالإن�ص���ان . ل تبقى الريقات حية يف الع�ص���الت اأكرث من 

10 – 20 يوماً بدرجة 150°م.
تتكيف ال�ص���عرينة الآ�ص���لة مع املناطق ال�ص���مالية حول القطبية فوق خط العر�ض )40( 
ٍد جداً للفئران ومعٍد قلياًل  حيث تنت�ص���ر بني اللواحم كالدببة والثعالب وفرائ�صها. النوع ُمعمْ
للج���رذان والأقراد والقبيعت والأرانب واخلنازي���ر وغري معدي للطيور. تبقى الريقات حية 

يف الع�صالت اأكرث من 12 �صهراً بدرجة حرارة – 15°م.

تتكيف ال�ص���عرينة النل�ص���ونية مع املناطق املدارية يف اأفريقيا واآ�صيا واأروبا ومناطق حول 
البحر الأبي�ض املتو�ص���ط. وتنت�ص���ر ب���ني اللواحم كالثعالب والأ�ص���ود والنمور وال�ص���باع 
واخلنازير الربية. وهي معدية قلياًل للفئران واجلرذان والالأقداد واخلنازير ، وممر�ص���ة ب�صكل 
معتدل للجرذان، وبدرجة اأقل اإمرا�صاً من ال�صعرينة احللزونية لالإن�صان وغري معدية للطيور. 
تبقى الريقات حية يف الع�صالت مدة 6 اأ�صهر اأو اأكرث بدرجة حرارة – 12 °م اأو – 17 °م 

ومقاومة لدرجة احلرارة العالية.
تتوزع ال�صعرينة احللزونية الكاذبة يف اأمريكا ال�صمالية والهند والإحتاد ال�صوفيتي ال�صابق، 
ٍد ب�صكل كبري لالأقداد.  ويعتقد اأنها تنت�ص���ر بني املفر�ص���ات من الطيور وفرائ�ص���ها، النوع ُمعمْ
ومعه ب�صكل خفيف للجرذان واأقل اإمرا�صاً من ال�صعرينة احللزونية للن�صاني�ض ورمبا لالإن�صان. 
وخالف���اً لالأنواع الأخرى ل يتكي����ض هذا النوع كما اأنه يعدي الطي���ور ومتوت الريقات يف 

الع�صالت خالل 3 اأيام بدرجة حرارة – 12 °م اأو – 17 °م.
تتكي���ف ال�ص���عرينة الربيتوفية مع املناطق املعتدلة واملحيطة بالقطب ال�ص���مايل. وتنت�ص���ر 
بني اللواحم وخا�ص���ًة الثعالب واأي�صاً الذئاب وفرائ�ص���ها واخلنازير الربية. النوع معد قلياًل 
للفئران واجلرذان واأقل اإمرا�ص���اً من ال�ص���عرينة احللزونية لالإن�صان واأقل مقاومة للتجميد من 

ال�صعرينة الآ�صلة.
عندما يبتلع لحم اأو قار�ض حلماً م�ص���اباً بريقات الدور الأول لل�ص���عرينة تتحرر الريقات 
يف املعي الدقيق وتخرق املخاطية وتخ�ص���ع لأربع ان�صالخات �صريعة وتعود اللمعة وتن�صج 
اإىل بالغ���ات خالل يوم���ني فقط. تراوح الطفيلي���ات البالغة وتغزو الإن���اث املخاطية املعوية 
م���رة ثانية وتبداأ باإطالق يرق���ات حية يف اليوم اخلام�ض من الع���دوى ، وتبداأ باإطالق العدد 
الأكرب من الريقات يف اليوم التا�ص���ع. تتحدد فرة و�صع الريقات وعدد الريقات املو�صوعية 
بال�ص���تجابة املناعية للثوي. يدوم و�ص���ع الريق���ات يف العدوى البدئي���ة 10 – 20 يوماً يف 
الفئران واجلرذان وحوايل 6 اأ�ص���ابيع يف الإن�ص���ان. تنتج كل اأنثى بني 200 – 1700 يرقة . 
تنت�صر الريقات يف الكائن احلي عرب جهاز الدوران وتخرق األياف الع�صالت املخططة خالل 

�صاعات قليلة حيث تلتف وتنمو خالل الأيام الع�صرة التالية.
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يف�ص���ل الطفيلي جمموعة الع�ص���الت الأكرث ن�ص���اطاً، خا�صًة الع�ص���الت الفكية والأربية 
والعيني���ة والظهرية والقطنية واأعمدة احلجاب. ت�ص���يطر الريقة وب�ص���رعة على وظيفة اخللية 
الع�صلية وحتولها اإىل خلية ممر�صة توفر الحتياجات ال�صتقالبية للطفيلي. ل ت�صتطيع الريقات 
التي اخرقت ن�صيجاً غري الع�صالت املخططة ال�صتمرار بالتطور . ت�صبح الريقة معدية للثوي 
التايل بعد 16 يوماً تقريباً من غزو الع�ص���الت، وحوايل اليوم العا�صر تبداأ كي�صة كولجينية 
م�ص���كلة من قبل الثوي بالإحاطة بالريقة . ويكتمل �ص���كل الكي�صة خالل 3 اأ�صهر تقريباً وت�صبه 
ليمون���ة تقي�ض 1 مم، وحتتوي يف معظم احلالت يرقة وحيدة، تبداأ الكي�ص���ات بالتكل�ض عادًة 
بحلول ال�صهر ال�صاد�ض، ولكن ميكن للطفيلي اأن يبقى حياً داخلها حتى 3 �صنوات اأو اأكرث . 
يعيد ابتالع هذه الع�ص���الت امل�صابة بالعدوى من قبل ثوي اآخر ابتداء احللقة. اإن ما ي�صتحق 

املالحظة هو اأن نف�ض الثوي يعمل كثوي اأويل ونهائي ثم كثوي متو�صط.

التوزيع اجلغرايف وم�سدر الطفيلي: تنت�صر ال�صعرينة احللزونية ب�صكل وا�صع يف البلدان 
املعتدلة.

اأجرى �ص���ثلي عام 1982م مراجعة مف�ص���لة لتوزيعها حتى ع���ام 1980م تقريباً مل يثبت 
وجودها يف اأ�ص���راليا اأو يف العديد من البلدان املدارية و�ص���به املدارية يف اأفريقيا واأمريكا 
الالتينية واآ�صيا. على اأية حال يجب األ نن�صى اأن الأبحاث حمدودة يف جزء كبري منها على 
الدورة الداجنة يف اخلنازير واجلرذان والإن�ص���ان، وبه���ذا يكون الحتمال باإمكانية حدوث 

العدوى يف احليوانات الربية دون التبليغ عن حالت ب�صرية.
يوجد يف العديد من البلدان اأكرث من نوع واحد، فعلى �صبيل املثال ال�صعرينة احللزونية 
وال�ص���عرينة الربوتيوفية موجودتان يف ال�صني وا�صبانيا، وال�ص���عرينة احللزونية والفل�صونية 
موجودتان يف فرن�ص���ا، وال�ص���عرينة احللزونية والربيتوفية والآ�ص���لة موجودة يف اأ�صيتونيا، 
ال�ص���عرينة احللزونية يف البيئة الداجنة و�صبه الداجنة )املحيطة بالداجنة( والأنواع الأخرى 

يف البيئات الربية.
يعترب داء ال�صعرينات يف الطبيعة هو عدوى احليوانات الربية. ينتقل الطفيلي من اللواحم 

املفر�صة والقوار�ض اأو الرمية التغذية )اآكالت اجليفة(.
ت�ص���اب الأوىل بالعدوى خالل �صيد، واأكل الثانية، وت�صاب الثانية بالعدوى نتيجة اأكل 

فطائ�ض الأوىل.
توؤثر تقنيات حفظ الأمنطة ومميزات ال�ص���روب املختلفة من ال�ص���عرينة يف وقوع وانت�صار 
رواد ال�صعرينات؛ حيث اإن داء ال�صعرينات ي�صبب عدوى احليوانات الربية والداجنة والتي 
تنتقل اإىل الإن�صان ب�صكل عار�ض نتيجة تناول حلم نيىء اأو غري مطبوخ جيداً اأو منتجات هذا 

اللحم. وهو مر�ض حيواين امل�صدر ناجم عن الطعام.
يظهر جزء �صغري فقط من العدوى �ص���ريرياً وهي التي تكون �صديدة. يُعتقد اأن الإن�صان 
يحتاج 10 – 100 طفيلي يف كل جرام من امل�صل لكي يظهر اأعرا�صاً. متر الكثري من احلالت 

الفردية دون اأن تالحظ اأو تلتب�ض مع اأعرا�ض اأخرى. )CDC( دورة حياة ال�سعرينة احللزونية
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تب���داأ عالمات ظهور الريقات بعد 7 – 11 يوماً من ابت���الع الطعام املعدي فتظهر احلمى 
والآلم الع�ص���لية التي تكون وا�صحة ويف اأماكن خمتلفة ، ووذمة اجلفنني العلويني )عالمة 
�ص���ائعة جداً ووا�صحة جداً( و�ص���داع وتعرق ونواف�ض. قد يظهر ال�ص���ري اأو الندفاعات 
القرمزية ال�ص���كل واأعرا�ض تنف�ص���ية اأو ع�ص���بية عند قلة من املر�صى امل�ص���ابني بداء وخيم. 
يدوم املر�ض 10 اأيام تقريباً يف العدوى املعتدلة ، لكن قد ي�صتمر �صهراً اأو اأكرث يف العداوى 

اجل�صمية، وقد ت�صتمر الآلم الع�صلية يف ظهور ال�صفاء عدة اأ�صهر اأحياناً.
طرق التحكم:

• ميكن لالإن�ص���ان اأن يتجنب العدوى بالمتناع عن اأكل حل���م اخلنزير اأو منتجات هذا 	
اللحم ذات املن�ص���اأ امل�صبوه دون معاينة بيطرية، وميكن اإخ�صاع حلم اأو منتجات هذا 

اللحم التي مل تعاين لعدة عمليات لتخريب ال�صعرينات.
• الطبخ بدرج���ة 57°م اأكرث من كاٍف لتعطيل الطفيلي���ات حيث حتول درجة احلرارة 	

هذه حلم اخلنزير النيئ ذا اللون الوردي و�صبه ال�صفاف اإىل اأبي�ض وعتيم.
• يجب اأخذ احليطة خا�ص���ًة مع قطع اللحم امل�صوي املاأخوذة من الأ�صالع وقطع حلم 	

اخلنزير املفروم ونقانق حلم اخلنزير حيث اإنها ل تطبخ ب�صكل كاٍف دائماً.
• ل يحبذ ا�صتخدام اأفران امليكروويف؛ لأنها ت�صخن ب�صكل متفاوت وترك الطفيليات 	

احلية يف اأجزاء من اللحم.
• تتخرب ال�ص���عرينات بتجميد اللحم بدرجة – 15 °م ملدة 20 يوماً اأو بدرجة – 30 	

اأيام ما دامت قطع اللحم اأقل من 15 �صم ثخناً.  6 ملدة  °م 
• التدخ���ني والتمليح والتجفيف لي�ص���ت طرقاً موثوقة لقت���ل الريقات يف حلم اخلنزير 	

ويجب اأن يطبخ حلم احليوانات الربية، وهذه هي الطريقة الوحيدة املوثوق لتخريب 
الريقات يف القطب ال�صمايل.

»Trichuris trichuris« المسلكة الشعرية الذيل

ه���ي نوع يتطف���ل على الإن�ص���ان ولي�ص���ت داء املُ�ص���تلكات، ويتواجد يف ال�ص���مبانزي 
والن�ص���اني�ض والهبار )Lemur(. ول يوجد دليل على اأن انتقالها احليواين امل�ص���در اإل يف 
الهبار يف ظروف خا�ص���ًة. رغم حقيقة اأن اأمم ال�ص���عرية الذيل يعني »ذيل رفيع كال�ص���عرة« 
فاجلزء الرفيع من اجل�ص���م الطفيلي هو الراأ�ض يف الواقع، ولهذا ال�صبب يف�صل عدة موؤلفني 
م�صطلح )ال�صعرية الراأ�ض Tricho cephalus( ال�صحيح مورفولوجيا بينما يجب مالحظة 
اأن ا�صم م�صلكة )�صعرية الذيل( له اأف�صلية فاإن بع�ض املوؤلفني ي�صتخدم خطاأ م�صطلح ال�صعرية 

الراأ�ض كفئة ت�صنيفية.
تعي�ض امل�ص���لكة ال�ص���عرية الذيل يف الأعور والأجزاء القريبة من املعي الغليظ لالإن�ص���ان 
وبع����ض املقدمات الدنيا للديدان وال�ص���ريكات والبيو�ض نف�ض حجم مثيالتها يف امل�ص���لكة 
اخلنزيرية . يجب اأن تنتمي هذه الطفيليات لأنواع خمتلفة؛ لأن امل�ص���لكة اخلنزيرية لها �صت 
كروموزومات وامل�صلكة ال�صعرية الذيل لها اأربعة فقط، قابليتها على عدوى اأثوياء خمتلفني 
�ص���عيفة، ومع ذلك فاإن الباحثني الذين قارنوا النوعني اأخذوا على اأنه ل ميكن تفريقها على 

اأ�صا�ض مورفولوجي.

دورة حياة امل�سلكة ال�سعرية الذيل
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تت�ص���ابه دورة التط���ور يف كل نوع من اأنواع امل�ص���لكة )الذئبي���ة T.vulpis، اخلنزيرية 
T.suis وال�ص���عرية الذيل T.trichuris( وت�صع الأنثى بيو�صها الذي يطرح اإىل خمارج 
م���ع الرباز. وحتت ظروف منا�ص���بة من الرطوب���ة واحلرارة والظل والتهوي���ة تتطور الالقحة 
خالل اأ�ص���بوعني اأو اأكرث داخل البي�ص���ة اإىل يرقة الطور الأول املعدية. عندما يه�صم الثوي 
هذه البيو�ض حترر الريقة يف املعي الدقيق ، ت�صتقر يف اخلبايا مدة 10 – 14 يوماً ، تعود اإىل 
اللمعة وتنتقل اإىل املعي الغليظ حيث تن�صج وتبداأ بال�صرء )بيو�ض( يف حوايل ثالثة اأ�صهر ، 
الفرة ال�صابقة للظهور للم�صلكة الذئبية هي 70 – 90 يوماً يف الكالب وللم�صلكة اخلنزيرية 

41 – 45 يوماً يف اخلنازير وللم�صلكة ال�صعرية الذيل 1 – 3 ا�صهر يف الإن�صان.
التوزيع اجلغرايف وم�سدر الطفيلي: يوجد النوعان احليواين امل�صدر وامل�صلكة ال�صعرية 
الذيل يف اأرجاء العامل، وعموماً توزيعها م�صابه لتوزع ال�صفريات املتنقلة بالربة مثل ال�صفر 
 »Suun« الكالب فقط( ، ال�صفر اخلنزيري( »Toxascaris leonina« ال�صهمي ال�صد�ض
)اخلنازير( وال�صفر اخلراطيني )الإن�صان(. وهذا ناجم عن اأن اأنواع امل�صلكة واأنواع ال�صفر 
حتتاج لظروف بيئية م�ص���ابهة جداً لكي تتطور يرقتها املعدية ، واآليات النتقال للثوي متماثلة 
يف معظم احلالت. كالهما ذو انت�ص���ار عال يف املناخات الرطبة والدافئة واأقل انت�ص���اراً يف 
درجات احلرارة اأو الرطوبةاملعتدلة. ونادراً )اأو غري متواجدة( يف املناخات اجلافة واحلارة 

اأو الباردة جداً.
م�ص���تودع الأنواع احليوانية امل�ص���در للم�ص���لكة هو الكالب والكلبيات الربية الأخرى ، 

ورمبا اخلنازير . م�صدر العدوى يف الربة اأو املاء امللوثني ببيو�ض الطفيلي.
 »Geohelminthiases« ط���راز النتقال هو – كم���ا يف الروادات الأر�ص���ية املن�ص���اأ

الأخرى – تناول البيو�ض يف املطاعم اأو ال�صراب اأو الأيدي امللوثة بالبيو�ض املعدية.
كم���ا ذكر �ص���ابقاً ، بيو�ض امل�ص���لكة لها نف�ض املتطلب���ات املناخية لبيو�ض ال�ص���فر؛ لذلك 
حت���دث يف نف�ض الأماكن ، بيو�ض امل�ص���لكة اأكرث ح�صا�ص���ية للظ���روف املناخية ، ويف درجة 
احلرارة 22 °م الثابتة تت�ص���كل الريقة املعدية يف 54 يوم���اً ، اأما يف حرارة متموجة بني 6°م 

و24°م فت�ص���تغرق العملية 210 يوماً . وهي اأي�صاً اأقل مقاومة للجفاف واحلرارة واملطهرات 
الكيميائية. تبقى البيو�ض اأكرث من اأ�صبوعني على قيد احلياة حتى يف البيئة الرطبة.

داء املت�ص���لكات مت�صابهة جداً يف الإن�ص���ان والكلبيات . العدوى اأكرث �صيوعاً من املر�ض 
واأكرث انت�ص���اراً يف الأ�صخا�ض ال�ص���باب، قد يوجد يف العدوى باأعداد كبرية من الطفيليات 
مًى اأحياناً. قد توج���د يف العدوى الثقيلة جداً يف  اأمل بطني وانتفاخ واإ�ص���هال ق���د يكون ُمدمْ
الأطفال مئات اأو اآلف الطفيليات، زحري مثاين �صديد، هبوط م�صتقيم. يحدث الداء الطفيلي 
اجل�صيم ب�صكل رئي�صي يف الأقاليم املدارية يف الأطفال 2 – 5 �صنوات ال�صيئي التغذية عادًة 
وامل�صابني بالعدوى بطفيليات معوية وكائنات اأخرى عادًة. فقر الدم واأكل الراب عالمات 
�ص���ائعة يبني هوؤولء الأطفال. اأغلب حالت العدوى الب�ص���رية بامل�صلكة احليوانية امل�صدر ل 

اأعرا�صية، اأو يعاين املر�صى ا�صطرابات معوية مبهمة واإ�صهال معتدل فقط.
طرق التحكم:

• يتطلب داء امل�صلكات الب�صري كما يف كل الدوارات الأر�صية املن�صاأ – حت�صني �صحة 	
البيئة من خالل الت�صريف املالئم للف�صالت )للرباز(؛ لتجنب تلوث الربة وال�صحة 

ال�صخ�صية، وغ�صل اخل�صروات والفواكه.
• الهتمام بالنظافة ال�صخ�صية، خا�صًة غ�صل الأيدي.	
• يجب معاجلة املياه خا�صًة غري موثوقة امل�صدر، وفح�صها دورياً للتاأكد من �صالحيتها 	

لال�صتهالك الآدمي.

* * *
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1. االلتهاب الكبدي )أ(:

فريو����ض اللته���اب الكبدي )اأ( م�ص���نف 
�صمن جمموعة الفريو�صات املعوية داخل عائلة  
فريو�ص���ات بيكورنا ، ويحت���وي الفريو�ض على 
جزيء واحد م���ن احلم�ض النووي الربيوزي، 
املحاط بك�ص���اء بروتيني �ص���غري )27 من قطراً(، 
وتبل���غ كثافت���ه الطوفي���ة يف حمل���ول كلوريد 
ال�صيزيوم 1.33جم للمل ،كثري من فريو�صات 
بيكورن���ا الأخ���رى ت�ص���بب املر�ض الب�ص���ري ، 
ومنها فريو�صات �ص���لل الأطفال والكوك�صاك�ض 

والأيكو والراينو )فريو�صات الزكام(.
ا�سم املر�س: حل ا�ص���م اللتهاب الكبدي )اأ( حمل كافة الت�ص���ميات القدمية : اللتهاب 
الكبدي املعدي، اللتهاب الكبدي الوبائي، ال�صفرار الوبائي، ال�صفرار الو�صحي، مر�ض 

»بوتكنز« واللتهاب الكبدي م1.
طبيعة املر�س: اللتهاب الكبدي »اأ« مر�ض خفيف عادًة، يتميز بالظهور الفجائي للحمى 
والتوعك  والغثيان وفقدان ال�صهية وامتالء البطن، ويعقبها ال�صفرار بعد عدة اأيام، اجلرعة 

املعدية جمهولة، لكن يفر�ض اأنها 10 – 100 جزيء فريو�صي.
ت�سخي�س املر�س: يت�ص���خ�ض اللتهاب الكبدي »اأ« بالعثور على م�صاداته من الفئة )م( 
يف م�صل املري�ض املاأخوذ خالل الطور احلاد اأو طور النقاهة املبكر. وتوجد عبوات جتارية.

االطعم��ة املرتبطة : يفرز الفريو�ض يف براز امل�ص���ابني ، وميكن اأن يوؤدي اإىل املر�ض اإذا 
تن���اول ال�ص���خ�ض املعر�ض ماًء اأو طعاماً ملوث���اً . اللحوم الباردة وال�صندوت�ص���ات والفاكهة 
وع�ص���ريها واللنب ومنتجاته واخل�صر وال�صلطات واملحار والأ�صربة املثلجة هي اأكرث الأطعمة 

التي تتهم يف الأوبئة.
واملاء واملحار وال�صلطات هي اأكرث امل�صادر تورطاً . وي�صيع اأن يتلوث الطعام بفعل عامل 

م�صاب يف م�صنع لل�صناعات الغذائية ، اأو يف مطعم.
احلدوث يف االإن�سان: اللتهاب الكبدي »ا« منت�ص���ر يف اأرجاء العامل ، ويقع على �ص���كل 
اأوبئة اأو ح���الت متفرقة، ويتم الإبالغ يف الوليات املتحدة �ص���نوياً عن 22.700حالة متثل 
38% من كل حالت اللتهاب الكبدي )متو�ص���ط 5 �صنوات ، من كافة �صبل العدوى(. �صنة 
1988 قدرت ن�صبة احلالت املنقولة باملاء اأو الطعام ب� 7.3% . وينتقل اللتهاب الكبدي »اأ« 
اأ�صا�ص���اً بالت�صال املبا�ص���ر بني �صخ�ص���ني عرب التلوث الربازي. ومع ذلك تقع اأوبئة م�صركة 
امل�ص���در من املاء اأو الطعام امللوثني �صوء املرافق ال�صحية والزدحام ي�صهالن نقل العدوى، 
وت�ص���يع اأوبئة اللتهاب الكبدي »اأ« يف املوؤ�ص�صات وامل�صاكن ال�صعبية املزدحمة وال�صجون، 
وبني القوات الع�ص���كرية يف الظروف القا�ص���ية . ويقل معدل حدوث املر�ض بني الكبار يف 
البلدان النامية ب�ص���بب التعر����ض للفريو�ض يف الطفولة . معظم الأ�ص���خا�ض الذين جتاوزوا 
�ص���ن ال� 18 ميلكون مناعة توفر حماية من العدوى تدوم مدى احلياة. ويف الوليات املتحدة 
تزداد ن�ص���بة الكبار ذوي املناعة بتقدم العمر )10 % من �ص���ن 18 – 19 ، اإىل 65% من �صن 
50 فما فوق(. وزيادة اأعداد الأ�صخا�ض املعر�صني ت�صمح لالأوبئة امل�صركة امل�صدر بالنت�صار 

ال�صريع.
امل�سار املعتاد: تعتمد فرة ح�صانة اللتهاب الكبدي »اأ« ، التي تراوح بني 10 و 50 يوماً 
)مبتو�ص���ط 30 يوماً(، على عدد اجلزيئات املعدية الت���ي مت تناولها، فالعدوى بعدد قليل منها 
توؤدي اإىل فرة ح�ص���انة اأطول. ومتتد الفرة التي ي�ص���بح املري�ض فيها معدياً من بواكري فرة 
احل�ص���انة اإىل بعد ظهور ال�ص���فرار باأ�ص���بوع. ويبلغ خطر نقل املر����ض لالآخرين ذروته يف 
منت�صف فرة احل�صانة، قبل ظهور الأعرا�ض . وكثري من حالت العدوى بالفريو�ض ل توؤدي 

الباب الرابع
الفيروسات
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اإىل املر�ض، خا�صًة يف الأطفال، اأما اإذا حدث املر�ض فعادًة ما يكون خفيفاً، ويكتمل ال�صفاء 
خالل 1 – 2 ا�صبوع. يف بع�ض الأحيان ت�صتد الأعرا�ض، وت�صتغرق فرة النقاهة عدة اأ�صهر. 
وخالل النقاهة يعاين املر�ص���ى ال�ص���عور بالتعب املزمن، وقد يوؤدي عجزهم عن العمل اإىل 
خ�ص���ارة مالية . اأقل من 0.4 % من احلالت املبلغ عنها يف الوليات املتحدة تنتهي بالوفاة، 

وهذه الوفيات النادرة تقع عادًة بني كبار ال�صن.
اجلماع��ات امل�ستهدف��ة: كل من يبتلع الفريو�ض بدون حماي���ة مناعية معر�ض للعدوى، 

لكن املر�ض اأكرث انت�صاراً يف الكبار عن الأطفال.
حتليل الطعام: مل يعزل الفريو�ض من اأي طعام ارتباط باأحد الأوبئة، وب�صبب طول فرة 
احل�ص���انة فاإن الطعام امل�ص���بوه عادًة ما يكون قد اختفى ومل يعد متاحاً للتحليل. ول توجد 
حالياً طريقة مر�ص���ية لتحليل الأطعمة روتينياً ، اإل اأن الطرق اجلزيئية احل�صا�ص���ة، امل�صتخدمة 
لك�ص���ف الفريو�ض يف املاء والعين���ات الإكلينيكية ، قد تفيد يف الك�ص���ف عن الفريو�ض يف 

الطعام ، ومنها تفاعل البليمرياز الت�صل�صلي ، الذي يبدو اأنه مب�صر اأكرث من غريه.

عائلة فيروسات نورووك

فريو�ض ن���ورووك ه���و النم���وذج الأويل 
لعائلة من الفريو�ص���ات الكروية ال�ص���غرية غري 
امل�ص���نفة )ف ك �ض غ م ( قد متت ب�صلة قرابة 
لفريو�صات كالي�صي . وهي حتتوي على جينوم 
من احلم�ض النووي الريبوزي موجب اجلديلة 
طول���ه 7.5 كق ، وبروت���ني هيكلي وحيد وزنه 
حوايل 60 كد. واجلزيئات الفريو�ص���ات التي 
تبل���غ 27 – 32 من قط���راً تتمت���ع بكثاف���ة طفوية 
1.39 اإىل 1.40 جم للمل يف حملول كلوريد 

ال�صيزيوم.
وتتكون العائلة من عدة جمموعات فريو�ص���ية متمايزة م�صلياً ، مت ت�صميتها باأ�صماء اأماكن 
وق���وع الأوبئة . يف الوليات املتحدة تتمتع فريو�ص���ات نورووك ومقاطعة بقرابة م�ص���لية ، 
لكنها تتمايز عن فريو�ص���ات هاواي و�ص���نو ماننت . وقد مت التعرف على فريو�ص���ات تونتون 
وموركروفات وبارنت واإميلري يف اململكة املتحدة ، وعلى فري�ص���ات �صابورو واوتوفوكي 

يف اليابان.
ا�سم املر�س: الأ�صماء ال�صائعة للمر�ض الناجت عن فريو�صات نورووك وال�صبيهة بنورووك 
ه���ي اللتهاب املع���دي الفريو�ص���ي، اللتهاب املعوي املع���دي الالبكتريي احلاد، الت�ص���مم 

الغذائي، والعدوى الغذائية.
طبيع��ة املر���س: هذا مر�ض خفيف ، ي�ص���فى من تلق���اء ذاته ، ويتمي���ز بالغثيان والقيئ 
والإ�ص���هال والأمل البطني . وقد يحدث �صداع وحمى منخف�ص���ة الدرجة. اجلرعة املعدية 

جمهولة ، لكن يفر�ض اأنها قليلة.
ت�سخي���س املر���س: الت�ص���خي�ض الدقي���ق للمر����ض ل تقدر علي���ه معام���ل قليلة متتلك 
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م�صتح�ص���رات ماأخوذة من فح�ض املتطوعني الب�ص���ريني . ويت���م التعرف على الفريو�ض يف 
عينات الرباز املكربة بامليكرو�ص���كوب الإلكروين املناعي، وت�ص���كيلة من التحاليل املناعية . 
كما اأن التيقن يتطلب الربهنة على التحول امل�ص���لي، بوجود م�ص���ادات خ�صو�صية من الفئة 
)م(، اأو اإرتفاع من�ص���وب م�ص���ادات فريو�ض نورووك اأربعة اأ�صعاف، يف الأم�صال احلادة 

املزدوجة.
االأطعمة املرتبطة : ينتقل اللته���اب املعدي املعوي لفريو�ض نورووك بالطريق الربازي 

الفمي، عن طريق املاء والطعام امللوثني. وقد �صجل اأي�صاً انتقال ثانوي من �صخ�ض لآخر.
املاء هو اأكرث م�ص���ادر الأوبئة �صيوعاً، مبا يف م�ص���ادر املياه البلدية، والآبار، والبحريات 

الرفيهية، وحمامات ال�صباحة، واملاء املخزن يف ال�صفن ال�صياحية.
املح���ار ومكونات ال�ص���لطة هي الأطعم���ة الأكرث تورط���اً يف اأوبئة الن���ورووك، وتناول 
الأ�ص���داف النيئة اأو ناق�ص���ة التبخري خطراً عالياً للعدوى بفريو�ض ن���ورووك. اأما اأي طعام 

بخالف املحار فهو يتلوث من اأيدي العاملني امل�صابني.
احل��دوث يف االإن�س��ان:  الربد املعتاد وح���ده يفوق اللتهاب املعدي املعوي الفريو�ص���ي 
ك�ص���بب للمر�ض يف الوليات املتحدة ، ورغم اأن اللتهاب املعدي املعوي الفريو�صي ينتج 
عن عدد من الفريو�ص���ات، اإل اأن فريو�صات نورووك م�صئولة، ح�صب التقديرات، عن ثلث 
احلالت التي ت�صيب الفئة العمرية 6 – 24 �صهراً. يف البلدان النامية ترتفع ن�صبة الأ�صخا�ض 
ذوي املناعة يف �ص���ن مبكرة ، اأما الن�ص���بة يف الوليات املتحدة فهي ترتفع تدريجياً مع تقدم 
العمر، فت�ص���ل اإىل 50% من ال�صكان فوق �ص���ن 18. ومع ذلك فلي�صت هذه املناعة دائمة ، 

وميكن اأن ي�صاب نف�ض ال�صخ�ض مرتني.
امل�س��ار املعت��اد للمر�س وبع���س امل�ساعفات: يظه���ر مر�ض خفيف وجي���ز  عادًة بعد 
24 �48 �صاعة من تناول املاء اأو الطعام امللوث، ويدوم 24 – 60 �صاعة. املر�ض ال�صديد اأو 

الدخول امل�صت�صفى نادراً جداً.

اجلماعات امل�ستهدفة: كل �ص���خ�ض يتناول الفريو�ض دون اأن يكون قد اأ�ص���يب )خالل 
24 �ص���هراً( بعدوى من نف�ض ال�ص���اللة اأو �ص���اللة قريباً منها، معر�ض للمر�ض وقد تظهر عليه 
اأعرا�ض اللتهاب املعدي املعوي . واملر�ض اأكرث انت�صاراً يف الكبار والأطفال الأكرب �صناً عن 

ال�صغار جداً.
حتلي��ل الطع��ام: مت التعرف على الفريو�ض يف ال�ص���دف واملحار بالتحليل الإ�ص���عاعي 
املناعي. كما مت ا�صتن�صاخ جينوم فريو�ض نورووك، وجاري تطوير م�صابر جينية ل�صتخدامها 
يف تفاعل البومليزا الت�صل�صلي؛ للك�صف عن الفريو�ض يف العينات الإكلينيكية ورمبا الأطعمة 

اأي�صاً.
ملحوظة:

اإن الأوبئة املنقولة بالطعام من اللتهاب املعدي املعوي الناجت عن فريو�ض نورووك ترتبط 
عادًة بتناول املحار النيئ ، وقد وقعت اأوبئة متعددة ووا�ص���عة النظاق يف اأ�صراليا )1978( 
وولية نيويورك )1982( بني متناويل املحار وال�ص���دف النيئ. وبني عامي 1983 و 1987 
وقع���ت 10 اأوبئة جي���دة التوثيق يف الوليات املتحدة ب�ص���بب فريو�ض نوروك ، و�ص���ملت 

ت�صكيلة من الأطعمة : فواكه و�صلطات وبي�ض املحار وخمبوزات.
وتوح���ي الأدلة املبدئية باأن ع���دة اأوبئة كربى من اللتهاب املع���دي املعوي، وقعت يف 
بن�ص���لفانيا وديالوير يف �صبتمرب 1987، كانت ب�صبب فريو�ض نورووك. ومت تتبع امل�صدر يف 
الوبائني حتى تبني اأنه ثلج �صنع من مياه بئر ملوثة، ومت تناوله يف بن�صالنيا يف اإحدى مباريات 
الكرة، ويف حفل للكوكتيل يف ديالوير. ي�صتبه اأي�صاً يف اأن يكون فريو�ض نورووك قد �صبب 
وباًء على منت �ص���فينة �صياحية يف هاواي عام 1990، والأرجح اأن تكون الفاكهة الطازجة قد 

حملت العدوى.
تورط فريو�ض �صنو ماوننت يف وباء اإحدى م�صتعمرات املتقاعدين يف كاليفورنيا )1988( 
اأدى اإىل حالتي وفاة. وارتبط املر�ض بتناول اجلمربي، الذي تلوث على الأرجح بفعل عمال 

الأغذية.
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فيروسات االلتهاب المعدي المعوي األخرى

رغم اأن فريو�ض الروتا )العجلة( وعائلة فريو�ص���ات 
ن���ورووك هم اأه���م اأ�ص���باب اللتهاب املع���دي املعوي 
الفريو�ص���ي ، اإل اأن هن���اك فريو�ص���ات اأخ���رى اتهم���ت 
باإحداث اأوبئة، منها فريو�ض اأ�صرو وفريو�صات كالي�صي 
وفريو�ص���ات اأدينو املعوية وفريو�صات بارفو. فريو�صات 
ال�ص���رو والكالي�ص���ي وعائلة ن���ورووك متتل���ك هياكاًل 
�ص���طحية حمددة ، وت�صمى اأحياناً الفري�ص���ات  الكروية 
الهيكلية ال�صغرية ) ف ك ه� �ض(. اأما الفريو�صات ذات 
احلواف املل�ص���اء اخلالية من اأي هياكل �ص���طحية فت�صمى 
» الفريو�ص���ات عدمية املالمح« اأو الفريو�ص���ات الكروية 
ال�ص���غرية )ف ك �ض( . وهذه الفريو�ص���ات الأدينو اأو 

البارفو وقد متت لها ب�صلة قرابة.
وفريو�صات الأ�صرو غري م�صنفة ، حتتوي على جديلة 
واح���دة موجبة م���ن احلم�ض الن���ووي الريبوزي بطول 
7.5 كق يحيط بها ك�ص���اء بروتين���ي يبلغ قطره 28 – 32 
من ، وحتت امليكرو�ص���كوب الإملكروين يظهر للجزيئات 
�ص���كل جنمة بخم�صة اأو �صتة اأطراف ، والفريو�ض النا�صج 
يحتوي عل���ى اثنني من بروتينات الك�ص���اء الأ�صا�ص���ية، 
وزنهم���ا 33 كد ، وله كثافة طفوي���ة يف حملول كلوريد 
ال�صيزيوم تبلغ 1.38 – 1.40 جم للمل. وقد مت التعرف 
يف اإجنلرا على خم�ص���ة اأنواع م�صلية ب�صرية على الأقل، 
وفريو�ض مقاطع���ة مارين الذي عرث علي���ه يف الوليات 

املتحدة ميت بقرابة م�صلية لفريو�ض ال�صرو نوع 5.

ت�صنف فريو�صات كالي�صي �صمن عائلة الفري�صات الكالي�صية، وحتتوي على جديلة وحيدة 
من احلم�ض النووي الريبوزي حماطة بك�صاء بروتيني قطره 31 – 40 من ، والفريو�ض النا�صج 
به فجوات كاأ�ص���ية ال�ص���كل متنحه مظهر »جنم���ة داوود« حتت امليكرو�ص���كوب الإلكروين. 
ويحتوي الفريو�ض على بروتني واحد من بروتينات الك�ص���اء ال�صا�ص���ية ونه 60 كد ، وكثافته 
الطفوي���ة يف حملول كلوريد ال�ص���يزيوم 1.36 – 1.39 جم للمل. وق���د مت التعرف على 

اأربعة اأنواع م�صلية يف اإجنلرا.
فريو�ص���ات الأدينو املعوية متثل الأنواع امل�ص���لية 40 و 41 من عائلة الفريو�صات الأدينية، 
وحتت���وي على حم�ض نووي ديوك�ص���ي ريبوزي مزدزج اجلديلة وحماط بك�ص���اء بروتيني 
مميز وزنه حوايل 70 كد. وكثافة الفريو�ض النا�ص���ج الطفوية يف حملول كلوريد ال�صيزيوم 

1.345 جم للمل.
فريو�ص���ات الباروف���و من عائلة الفريو�ص���ات البارفي���ة، وهي املجموع���ة الوحيدة مكن 
فريو�ص���ات احليوان الت���ي حتتوي على جديلة مفردة خطية من احلم�ض النووي الديوك�ص���ي 
ريبوزي. واجلينوم حماط بك�ص���اء بروتيني قطره حوايل 22 من. الكثافة الطفوية للجزئ يف 
حملول كلوريد ال�صيزيوم 1.39 – 1.42 جم للمل.وفريو�صات دت�صلنج ووولن وباراماتا 
وفريو�ض حلزون الكوكل كلها من فريو�ص���ات بارفو املر�ص���حة لالرتب���اط بالإلتهاب املعدي 

املعوي يف الب�صر.
ا�سم املر�س: الأ�ص���ماء ال�صائعة للمر�ض الناجت عن هذه الفريو�صات هي اللتهاب املعدي 

املعوي الالبكتريي املعدي احلاد، واللتهاب املعدي املعوي الفريو�صي. 
طبيعة املر�س: اللتهاب املعدي املعوي الفريو�ص���ي ه���و يف العادة مر�ض خفيف يتميز 

بالغثيان والقيئ والإ�صهال والإرقاق واأمل البطن وال�صداع واحلمى.
واجلرعة املعدية غري معروفة، لكن يفر�ض اأنها �صئيلة.

ت�سخي�س املر�س الب�سري: الت�ص���خي�ض الدقيق للمر����ض ميكن اأن يتم يف بع�ض املعامل 
التي متتلك امل�صتح�صرات املنا�ص���بة، ويتم التعرف على الفريو�ض املوجود يف عينات الرباز 
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احلادة املبكرة بوا�ص���طة امليكرو�صكوب الإلكروين وت�ص���كيلة من التحاليل املناعية الإنزميية. 
ويتطلب التيق���ن والربهنة على التحول امل�ص���لي باإجراء الختبارات امل�ص���لية على عينات 

امل�صل املزدوجة احلادة من طور النقاهة.
االأطعم��ة املرتبطة: ينتقل اللتهاب املعدي املعوي الفريو�ص���ي بالطريق الربازي الفمي، 
من �ص���خ�ض لآخر، اأو بابتالع املاء اأو الطعام امللوث. وقد يتلوث الطعام من عامل م�صاب 
اإذا مل يتعر�ض لطهي اإ�ص���ايف قبل التناول. وميكن لفريو�ص���ات الأدينو املعوية اأي�صاً اأن تنتقل 
بالطريق التنف�ص���ي. وقد توجهت اأ�ص���ابع التهام اإىل املح���ار يف اأمرا�ض نتجت عن فريو�ض 

�صبيه بالبارفو.
احلدوث يف االإن�سان: ت�ص���بب فريو�ص���ات الأ�ص���رو حالت متفرقة من اللتهاب املعدي 
املعوي يف الأطفال حتت الرابعة. وهي م�صئولة عن حوايل 4% من حالت دخول امل�صت�صفى 
لعالج الإ�ص���هال. معظم الأطفال الأمريكيني والربيطانيني فوق العا�صرة يحملون م�صادات 
الفريو�ض. فريو�ص���ات الكالي�صي ت�ص���يب الأطفال يف �صن 6 – 24 �صهراً ، وهي م�صئولة عن 
حوايل 3% من حالت دخول امل�صت�ص���فى لعالج الإ�ص���هال. ببلوغ �ص���ن 6 �صنوات ، تظهر 

املناعة اأكرث من 90% من الأطفال.
ت�ص���بب فريو�ص���ات الأدينو املعوية 5 – 20 % من حالت اللته���اب املعدي املعوي يف 
�ص���غار الأطفال، وهي ثاين اأهم اأ�ص���باب اللتهاب املعدي املعوي يف تلك العمرية . ببلوغ 

�صن 4 �صنوات، تظهر املناعة لدى 58% من تلك الأطفال.
وقد اتهم فريو�ض �ص���بيه بالبارفو يف عدد من الأوبئة املرتبطة باملحار لكن تواتر املر�ض غري 

معروف.
امل�ص���ار املعتاد للمر�ض وبع�ض امل�ص���اعفات: عادًة ما يظهر مر�ض خفيف يُ�ص���فى من تلقاء 
نف�ص���ه بع���د تناول املاء اأو الطعام امللوثني ب� 10 – 70 �ص���اعة ، وي���دوم 2 – 9 اأيام. واملالمح 
الإكلينيكية اأخف اإل اأنها ل تتميز عن اللتهاب املعدي املعوي الناجت عن فريو�ض الروتا. وقد 

توؤدي العدوى املزدوجة بعامل اآخر من موؤذيات الأمعاء اإىل مر�ض اأ�صد يدوم مدة اأطول.

اجلماعات امل�ستهدفة: اجلماعات التي ت�ص���تهدفها فريو�ص���ات الأ�ص���رو والكالي�صي هي 
�ص���غار الأطفال وكبار ال�صن، ويبدو اأن �ص���غار الطفال وحدهم يتاأثرون باملر�ض الناجت عن 
فريو�صات الأدينو املعوية . والإ�صابة بهذه الفريو�صات وا�صعة النت�صار وتوؤدي اإىل اكت�صاب 
مناعة، على ما يبدو. فريو�ص���ات البارفو ت�ص���يب كافة الأعمار ول ت���وؤدي اإىل مناعة دائمة، 

على الأرجح. 
حتليل الطعام: مل يعزل من الأطعمة البحرية املرتبطة باأوبئة اإل فريو�صا واحد �صبيه بابارفو 
)فري�ض الكوكل(، ورغم اأن حتاليل الأطعمة الروتينية ل تغطي هذه الفريو�ص���ات فقد يت�صنى 
تطبيق الإجراءات املناعية املتبعة حالياً لك�صف الفريو�صات يف العينات الإكلينيكية . وجاري 

حالياً تطوير م�صابر جينية وتفاعل بوليمرياز ت�صل�صلي.
ملحوظة: 

اإن فريو�ص���ات الأ�ص���رو والكالي�صي تقع اأ�صا�صاً يف احل�ص���انات ودور التمري�ض، وخالل 
العقد املا�ص���ي مت الإبالغ عن 7 اأوبئة لفريو�ض الكالي�ص���ي و 4 لفريو�ض الأ�ص���رو من اإجنلرا 
واليابان. يف كاليفورنيا وقع وباء �ص���ببه اأحد الفريو�ص���ات الأ�ص���رو، وهو فريو�ض مقاطعة 
مارين، و�ص���ط كبار ال�ص���ن يف م�صت�ص���فى للنقاهة. ومل يتهم اأي من فريو�ص���ات الكالي�صي 
التقليدي���ة باإحداث اأوبئة يف الوليات املتحدة، لكن اإذا ثبت اأن فريو�ض نورووك وال�ص���بيه 
بنورووك من العائلة الكالي�ص���ية �صيكونان م�صئولني عن معظم احلالت الوبائية من اللتهاب 

املعدي املعوي املنقول باملاء اأو الطعام يف هذا البلد.
مت الإب���الغ يف اإجنل���را واليابان ع���ن اأوبئة لفريو����ض الأدينو، وكلها اأ�ص���ابت اأطفاًل يف 

م�صت�صفيات اأو ح�صانات.
اأدت الفريو�ص���ات ال�ص���غرية عدمية املالم���ح ال�ص���بيهة بالبارفو اإىل اأوبئة م���ن اللتهاب 
املعدي املعوي يف املدار�ض الإبتدائية والثانوية يف اإجنلرا ) دت�صلنح ووولن( ويف اأ�صراليا 
)بارامت���ا(، واأدى فريو�ض الك���وكل اإىل وباء كبري يف اإجنل���را )1977( ارتبط بتناول طعام 
بحري ملوث. وتورطت الفريو�ص���ات �ص���بيهة البارفو اأي�صاً يف عدة اأوبئة وقعت يف وليتي 

نيويورك وليزيانا يف 1982 – 1983 . 
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أوالً: مقدمة تاريخية:

يعتقد العلماء باأن الربيونات )عبارة عن بروتني عرث عليه يف اأن�ص���جة الإن�صان واحليوان( 
هي املادة املعدية والناقلة ملر�ض العتالل الدماغي الإ�صفنجي يف الإن�صان واحليوان على حٍد 
�ص���واء، ول ي�صتطيع العلم اإثبات م�ص���در هذه الربوتينات بدقة، حيث اإنها موجودة ب�صكل 

طبيعي يف اأدمغة الثدييات وهي م�صئولة عن عدة وظائف يف اجل�صم.
الربيطاني���ون ه���م اأول م���ن عرف اأمرا����ض اعتالل الدماغ التي ن�ص���بت يف م���ا بعد اإىل 
الربيونات، وذلك يف منت�صف القرن الثاين ع�صر عندما اأخذ مر�ض غريب ي�صيب اخلراف، 
حي���ث ينتابه���ا حالة من الهياج وتاأخذ يف حك �ص���وفها وجلدها يف ال�ص���خور وغريها من 
الأج�صام ال�ص���لبة حتى متوت، وعرف هذا املر�ض با�ص���م »Scrapie« اأو »احلكاك«. ويف 
ع�ص���رينيات القرن املا�صي تو�ص���ل طبيبان اأملانيان اإىل تو�ص���يف مر�ض ي�صيب الإن�صان وهو 
يحمل ا�ص���ميها )مر�ض كروتز فل���در جاك���وب »Creutzfeld Jakop disease«( وهو 
اعتالل دماغي انتقايل اإ�ص���فنجي ال�ص���كل ي�صيب الإن�ص���ان. يتميز هذا املر�ض بفرة ح�صانة 
طويلة اإل اأنه يتطور ب�صرعة عند ظهور اأول اأعرا�صه التي تنتج عن اختفاء اخلاليا الع�صبية يف 

الدماغ في�صبح الن�صيج الدماغي على �صكل اإ�صفنجة. اإن هذا املر�ض له ثالثة اأنواع:
• الن��وع الع�سوائي: يظهر فجاأة بدون اأي �ص���بب ظاهر وي�ص���جل ظهوره يف العامل 	

مبعدل اإ�صابة يف ال�صنة بني كل مليون �صخ�ض.
• الن��وع الوراث��ي: الذي ميثل ع�ص���رة يف املئة من احلالت ويظه���ر عندما يكون اأحد 	

اأع�ص���اء العائلة قد اأ�ص���يب بهذا املر�ض، اأو يف حال ظهور �صذوذ يف اجلني اخلا�ض 
بالربيون.

الباب الخامس
)Prions( البريونات

• النوع العالجي املن�ساأ: الذي ينتج مثاًل عن عملية زرع قرنية العني اأو ب�صبب تناول 	
هرمونات النمو.

ي�صيب مر�ض كروتز فيلد جاكوب الكال�صيكي من هم بني اخلم�صني وال�صتني من عمرهم، 
ومن اأهم اأعرا�صه: اخلوف والإ�صطرابات الع�صبية، مثل: احلركات ال�صاذة والعمى وال�صلل 

وت�صنج الع�صالت ... اإلخ.
ومن ال�ص���روري معرفة اأن ال�ص���كل اجلدي���د ملر�ض كروتز فلد جاكوب الكر�ص���يكي يف 

النواحي الثالثية التالية:
ي�صيب املراهقني وال�صباب. اأ. 

تدوم مرحلة ال�صريرية مدة اأطول قد تبلغ �صنة. ب. 
تراوح فرة ح�صانته بني عقد اأو عقدين. ج. 

اأما اأعرا�ض هذا املر�ض فتبداأ با�صطرابات نف�صية كحالة هيجان وا�صطراب عاطفي لت�صل 
اإىل ا�صطرابات يف اجلهاز الع�صبي توؤدي اإىل عدم تنا�صق يف احلركات و�صعوبة يف امل�صي، 
يتحولن اإىل �ص���لل تدريجي و�ص���وًل اإىل الوفاة يف غ�صون اأ�ص���هر. وتعجز املهدئات عن 
تخفيف اآلم هذا املر�ض. ومن الأرجح اأن يكون �ص���بب انتقال هذا املر�ض ا�ص���تهالك حلوم 
الأبقار امل�ص���ابة مبر�ض جنون البقر ول �ص���يما اخلطرة منها، اأي العفثات واملواد امل�ص���تقة من 
اللحوم. مل يتو�ص���ل الباحثون بعد اإىل ت�ص���خي�ض هذا املر�ض بطريقة دقيقة، ويبقى فح�ض 

اأن�صجة الدماغ بعد وفاة امل�صاب الطريقة الأ�صمن للك�صف عن وجوده.
وقد اأثبت �ص���تانلي بروزنري فيما بعد اأنه ينتج عن الربيونات، وكذلك مت تو�ص���يف مر�ض 
�صنايكر حيث ي�صاب املر�ض بتدهور نف�ص���ي وعقلي وينتهي الأمر مبوت موؤكد ب�صبب حتلل 

اأن�صجة املخ. ولكنهما مر�صان نادران قد ي�صيبان �صخ�صاً واحداً من كل مليون اإن�صان.
مت اكت�صاف مر�ض جنون البقر باإجنلرا عام 1986م . وكانت اأعرا�ض املر�ض لدى الأبقار 
متاثل اأمرا�ص���اً ي�ص���ببها الربيون. والعتقاد ه���و اأن املر�ض ينبع من اإطع���ام الأبقار غذاء من 

احليوانات مت اإعداده بدرجات حرارة اأقل مما بالعقود املا�صية.
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ميكن اأن ينتقل بريون البقر وي�ص���يب الإن�صان . وا�ص���تمر انت�صار هذا املر�ض حتى و�صل 
اإىل اأمريكا ال�ص���مالية ففي عام 2007م مت تاأكيد اإ�صابة ثالث حالت مبر�ض جنون الأبقار يف 
الولي���ات املتحدة و 12 حالة يف كندا، غري اأن ت�ص���جيل احل���الت يف دول اأوروبا ما يزال 
م�ص���تمراً حيث اأعلنت دولة الت�ص���يك يف 8 مار�ض عام 2009م عن تاأكيد وجود حالة جنون 
الأبقار يف مزرعة على احلدود ال�صمالية مع بولندا ، ومل يقف ت�صجيل الإ�صابات عند الأبقار 
وح�ص���ب، بل مت تاأكيد �ص���بب وفاة �صيدة يف اإ�ص���بانيا يف يناير لعام 2009م لإ�صابتها مبر�ض 

كروتزولد – جاكوب .
متى اأطلق ا�سم الربيونات ؟

يف عام 1986م �صاغ الدكتور �صتانلي بروزبنز لفظة )بريون Prion( وهي متثل الأحرف 
 Proteinaceous infectious الأوىل من كلمات )جزيئات بروتينية م�ص���ببة للع���دوى
particle( وكان بروزبن���ز قد اأثبت اأن الربيونات طبيعية على �ص���طح فئ���ة معنية من خاليا 
الدم���اغ ، ه���ذه الربوتينات تقوم ول�ص���بب غري معروف بطي نف�ص���ها بطريقة غ���ري طبيعية ، 

فتكت�صب الطبيعة »الربيونية« اأي ت�صبح بريونات.
ما هي الربيونات؟

الربيونات »Prions« ج�ص���يمات بيلوجية )بروتينات( �صغرية جداً ت�صبب اأمرا�صاً لكل 
من احليوانات والإن�صان . هذه اجل�ص���يمات م�صئولة عن اأمرا�ض دماغية قاتلة وراثية وتلوثية 
على حد �ص���واء. ويق�ص���د بهذا التعريف الربيونات غري الطبيعية »PrPse« وهي ترمز اإىل 
الربيون���ات التي اكت�ص���فت يف اأدمغة الأغنام امل�ص���ابة باحل���كاك »scrapie« ويعترب الدور 
الذي يلعبه هذا قد ذكرت بع�ض خ�صائ�ص���ه الأيفية، مثل ا�ص���راكه مع عن�صر النحا�ض ومع 

الربوتينات الأخرى كمحفز على النق�صام والتمايز وموت اخللية.
وقد ن�صرت جملة »Cell« بحثاً يف عددها ال�صادر يوم 26 دي�صمرب / كانون الأول عام 
2003م ي�ص���ري اإىل اأن الربيونات )هي جزيئات الربوتني التي �صاع اأنها �صبب الإ�صابة مبر�ض 
جنون البقر وانتقاله( تلعب دوراً حمورياً يف اآليات �صنع الذاكرة يف الإن�صان ، ون�صر نتائج 
بح���ث قام به فريق من الكلي���ة امللكية الربيطانية للطب البيط���ري يف مقارنة كميات الربوتني 

والكول�صتريول بني اخلاليا الع�صبية مل�صابة بعدوى الربيونات والأخرى ال�صليمة، حيث وجد 
الباحثون ت�ص���ابهاً يف كمية الربوتينات بني اخلاليا امل�صابة وال�ص���ليمة، واختالفاً ملحوظاً يف 
كمية الكول�صتريول الكلي )الكولي�صرول احلر »ال�صيئ« والكول�صتريول املو�صر »احلميد«( 
حيث كانت مرتفعة ب�ص���كل ملحوظ يف اخلاليا امل�ص���ابة، كما لحظ الباحثون اأي�صاً حدوث 
ا�ص���طراب يف التوازن بني نوعي الكولي�صرول. حيث ارتفعت كميات الكولي�صتريول احلر 
اأو من خف�ض الكثافة »LDL« منه يف حني انخف�ص���ت كميات الكول�ص���تريول عايل الكثافة 

.»HDL«
ما هي اأهم �سفات الربيونات؟

الربيونات عبارة ع���ن بروتينات طبيعية داخل اخللية احليواني���ة ، مرت بتغريات حمددة 
خالل �صل�صلة نقل الربوتينات داخل اخللية »Posttranslational processing« ونتيجة 
لذلك اأ�صبحت ممر�صة، ويعترب الربوتني الطبيعي »PrPc« الذي يتاألف من 208 – 250 من 
الأحما�ض الأمينية منها، وهو موجود داخل خاليا الثدييات وخا�ص���ًة اخلاليا الع�صبية. رغم 
اأن الربيون���ات طبيعية بروتينية اإل اأن ثمة فارقاً جلياً بني الربوتينات والربيونات ، فالربوتينات 
ثابتة ال�ص���كل طوال حياتها يف ج�ص���م الكائن احلي، اأما الربيونات فله���ا القدرة على »الطي 
والفك« بحرية اأكرب، ودودن اأن ت�صتهلك طاقة من اخللية للربيونات فرة كمون طويلة داخل 
الكائن امل�ص���اب. فهي ل ت�ص���تدعي اأي ا�ص���تجابة من جهاز املناعة يف ج�ص���مه. ولديها فرة 
ح�ص���انة طويلة اأي�ص���اً تراوح بني 2 – 2.6 �صنة. وقد تو�ص���ف اأنها الأمرا�ض املفاجئة القاتلة 
خا�ص���ًة يف الأبقار وذلك لظهور الأعرا�ض دون م�صتبقات على احليوان. كما اأن للربيونات 
مقاومة لكثري من و�صائل التعقيم الفيزيائية والكيميائية املعتادة ، فمثل مقاومتها لالأ�صعة فوق 
بنف�ص���جية ودرجة حرارة الب�ص���رة والغليان لدرجة 100 °م ملدة �صاعة كاملة ، واملعقمات 
قبل الفرمالدهيد. ل حتتوي الربيونات على مورثان »RNA،DNA« ولكن اأحما�ض اأمينية 
ترتب ب�صكل غري طبيعي لتكون بروتني غري قابل لالنحالل وذات وزن نوعي 33 – 35 كيلو 

.»Prp
sc« دالتون ويتقل�ض اإىل 27 – 30 كيلو والتون يف النظري اخلطر
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»Bovine Spongiform Encephalopathy »BSE( عندما ظهر جنون الأبقار
»املر�ض الذي تف�صد فيه اأن�صجة مخ الأبقار وتتحلل وت�صبح ه�صة كالإ�صفنج« وفيه تتحول 
الأبق���ار تدريجياً اإىل اجلنون فت�ص���ري اأكرث هياجاً واأقل قدرة على اأقدامها وتت�ص���رف بطريقة 
غريب���ة وغري متوقع���ة اإىل اأن متوت، بعد اأن يكون مخ احليوان قد دم���ر متاماً.عام 1986م مت 
الإع���الن عن اأول حال���ة جنون بقر »Mad cow disease« وكان���ت يف بريطانيا، قبلها مل 
يكن هذا املر�ض معروفاً على الإطالق. و�صاد اعتقاد باأن احتواء علف املا�صية على بريونات 
من اخلراف امل�ص���ابة باحلكاك هو ال�ص���بب يف ظهور املر�ض. وكان ذلك بعد اأن عمد بع�ض 
اأ�ص���حاب املزارع اإىل اإ�ص���افة اأجزاء من مخ وحلوم وعظام اخلراف اإىل علف املا�صية لرفع 

حمتواها من الربوتني.
اإثر ذلك ق���ررت احلكومة الربيطانية اإعدام 3.7 مليون م���ن الأبقار عام 1988م، ورغم 
�ص���دور قانون عام 1989م يحرم اإ�ص���افة اأجزاء حيوانية اإىل اأعالف املا�ص���ية، فقد ا�ص���تمر 
الزارعون يف ا�صتخدامها يف الت�صعينات املا�صية، حتى و�صل مر�ض جنون البقر اإىل ذروته 

عام 1992 – 1993 م.
بعد الذروة الأوىل للمر�ض �صارع بع�ض العلماء وال�صا�صة بالتاأكيد على اأن مر�ض جنون 
الأبقار ل ينتقل اإىل الب�صر الذين يتناولون حلوم اأبقار م�صابة باعتبار اأن مر�ض احلكاك »الذي 

ين�ص���ب اإليه انتقال الربيونات امل�صببة للمر�ض اإىل الأبقار« مت اكت�صافه يف اخلراف منذ القرن 
الثامن ع�ص���ر ومل ينتقل اإىل اأي حي���وان اآخر، اإىل اأن اأعلن يف مار����ض /اآذار 1996م عن 

10 حالت من الإ�صابة بنوع خمتلف من مر�ض كروتزفلد – جاكوب.
وكان متو�ص���ط اأعمار هوؤلء املر�ص���ى 28 عاماً ، كما اأن اأعرا�ض املر�ض مل تكن بال�صورة 
التقليدية ، فمتو�ص���ط اأعمار مر�ص���ى كوتزل���د – جاكوب التقليدي يكون ع���ادًة 63 عاماً ، 
وعندم���ا مت فح�ض مخ املر�ص���ى بالأ�ص���عة ، وج���دوا اأن اأخماخهم تعطى منط���اً مقارباً لذلك 

املوجود يف الأبقار امل�صابة باملر�ض ولي�ض �صورته التقليدية.
وكان���ت ه���ذه اأول اإ�ص���ارة اإىل اإمكان انتقال املر�ض بني احليوان اإىل الإن�ص���ان، وت�ص���ري 
الإح�ص���اءات اإىل اأنه يف بريطانيا مت ا�ص���تهالك 900 األف بقرة م�ص���ابة، و�صجلت حتى الآن 

143 اإ�صابة باملر�ض نتيجة العدوى اإىل الإن�صان.
كيف تتم االإ�سابة باملر�س؟

للربوتينات �ص���كالن هما املطوي واخلطي )غري املطوي( ، والأخري هو ال�صورة الربيونية 
اخلطرة امل�صببة للمر�ض. عندما ت�صل الربيونات اخلطية اإىل مخ الإن�صان اأو احليوان، وتالم�ض 
الربوتينات الطبيعية )املطوية( فاإنها ت�ص���تثريها كما تتحول اإىل ال�ص���كل اخلطي )املر�ص���ى(، 
وهكذا يف �صورة تفاعل مت�صل�صل، اإىل اأن تكت�صب معظم الربوتينات يف اأن�صجة املخ النمط 
اخلطي اله�ض الإ�ص���فنجي، املميز لالأمرا�ض الربيونية مثل جنون الأبقار ومر�ض كورتزفلد – 

جاكوب املختلف.
ويذهب تف�ص���ري اآخر لنت�صار هذه الأمرا�ض اإىل اأن حتول بع�ض الربوتينات اإىل ال�صورة 
اخلطية الربيونية بدايًة ثم ب�ص���ورة تلقائية )غري مفهومة( ثم انت�صر املر�ض بعدها نتيجة »اأكل« 
اأن�صجة م�صابة، مثلما حدث الأمر يف انت�صار مر�ض »الكورو« بني قبائل غينيا اجلديدة الذين 

ياأكلون مخ وحلوم موتاهم.
ملاذا اأ�سارت الربيونات ده�سة وف�سول العلماء؟

اأ�صارت الربيونات ف�صول العلماء عندما تبدت بع�ض ال�صفات الغريبة لها، مثل: 

غري معدي معدي
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• اأنها لي�صت �صورة م�ص���تجدة من �صورة الكائنات احلية الدقيقة، واإمنا هي بروتينات 	
طبيعية تتواجد يف خاليا احليوان والإن�ص���ان، غري اأنها تتحول اإىل م�ص���ببات للمر�ض 
)نتيجة �ص���بب مل يحدد بعد( مع العلم باأنها لي�صت من م�صببات الأمرا�ض التقليدية 
كالفريو�ص���ات والبكترييا وغريها. وقد قوبلت فكرة اأن ت�ص���بح الربوتينات الطبيعية 
م�ص���دراً للعدوى بالكثري من الرف�ض من الأو�ص���اط العلمية حتى مت الت�صليم بها يف 

اآخر الأمر.
• اأنها تتكاثر وتنتقل وراثياً ، مع اأنها تخلو من اأي مادة جينية )ناقل وراثي لل�ص���فات( 	

كاحلام�ض النووي )الدنا اأو الرنا DNA ، RNA( ، فاخللية امل�ص���ابة التي تنق�ص���م  
تنتج خليتني م�ص���ابتني. كذلك ما اإن تتحول الربوتينات اإىل بريونات، ت�ص���بح لديها 
القدرة على حث الربوتينات امل�صابهة والقريبة على الت�صرف بنف�ض الطريقة )كقطع 
الدومين���و( وقد اأثبتت ذلك الدكتورة �ص���وزان ليبمان اأ�ص���تاذة البيولوجيا بجامعة 
اإلينوي )�ص���يكاغو( وفريقها البحثي. يف بحث ن�صرته جملة »Cell« يف 27 يوليو/ 

متوز عام 2001م.
• كذلك اكت�ص���فت �صوزان ليبمان وفريقها اأن يف بكترييا اخلمرية ت�صعة بروتينات ت�صبه 	

الربيونات اإىل حد كبري، اأي اأنها بريونات حمتملة. ومن ثم ات�صح اأن بكترييا اخلمرية 
)وهي كائنات ب�صيطة للغاية مقارنًة بالإن�صان( حتتوي على عدة اأنواع من الربيونات 
واأننا مل نكت�صف بعد اإل نوعاً واحداً فقط، اأما بخ�صو�ض الظهور املفاجئ لربيونات 
مر����ض كروتزفلد – جاكوب التقلي���دي: األي�ض من املحتمل اأنه���ا حتولت على هذا 
النحو بعد اأن ا�صتحثها اإىل ذلك بروتني عادي مثاًل؟ ثم األ يف�صر هذا من جانب اآخر 
ارتفاع اإ�ص���ابة امل�صنني مبر�ض كروتزفلد جاكوب التقليلدي ؟ فالأعمار املمتدة التي 
عا�صوها ترفع من احتمالت حتول بع�ض الربوتينات الطبيعية »الكامنة« اإىل بروتينات 

م�صببة للمر�ض.
• رغم اأن الإ�ص���ابة باأح���د الأمرا�ض الربيوني���ة تكون تلقائية مثل مر����ض كروتزفلد – 	

جاكوب التقليدي، اإل اأن ال�صخ�ض امل�صاب ي�صبح ناقاًل للعدوى ففي عام 1974م 

مت ا�ص���تزراع قرنية يف عني �صيدة اأمريكية وانتهى الأمر باإ�صابتها مبر�ض كروتزفلد – 
جاك���وب التقلي���دي. واأثبت البحث اأن تل���ك القرنية قد اأخذت من جثة �ص���خ�ض 

م�صاب باملر�ض.
• للربيونات فرة كمون طويلة داخل الكائن امل�ص���اب، فهي ل ت�ص���تدعي اأي ا�صتجابة 	

من جهاز املناعة من ج�صمه.
• رغ���م اأن للربيونات طبيعة بروتينية اإل اأن ثمة فارقاً جلياً بني الربوتينات والبريونات، 	

فف���ي حني اأن الأوىل ثابتة ال�ص���كل طوال حياتها يف ج�ص���م الكائن احل���ي فاإن للثانية 
القدرة على »الطي والفك« بحرية اأكرب ودون اأن ت�صتهلك طاقة من اخللية. 

* * *
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