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   Botulism  التسمم البوتيوليني 

ة تلوث الغذاء بسموم خارجية تفرز من قبل البكتريـا          ـم نتيج ـذا التسم ـدث ه ـيح

Cl. Botulinum والتـي  ١٨٩٧به حدثت في اللحوم والمقـانق سـنة    وأول حاالت التسمم 

 وسموم هـذه  botulus حيث سميت البكتريا باسم المقانق Van Ermengenدرست من قبل 

يا تعتبر أقوى سموم حياتية معروفة والمؤثرة علـى الجهـاز العـصبي مـسببة شـلله            البكتر

Neuroparalytic poisons فمايكروغرام واحد من هذه السموم يكون ربع مليون جرعة دنيا 

 بالنسبة لالنـسان التتعـدى   Minimal lethal (MLD) غم ٢٠قاتلة للفئران البيض بوزن 

  .الجرعة واحد مايكروغرام

  يا املسببة البكرت

 مـايكرون وعـرض      ١٢-١٠البكتريا عبارة عن عصيات طويلة بحـدود         
2
1- ٢ 

 يتميز في هذا    مايكرون موجبه لصبغة كرام متحركة بأسواط محيطية تكون سبورات بيضوية         

تختلف في صفاتها الفسلجية والسمية حيث ) A, B, C, D,E,F,G(البكتريا سبعة أنماط وهي 

م هذه االنماط الى اربع مجاميع حسب بعض صفاتها الفسلجية واهمها قابليتها على تحليـل               تقس

  .بروتينات وسكريات االغذية

وتتمكن هذه البكتريا من النمو على االوساط العادية الصلبة والسائلة حيث تترسب في             

سـاط  قعر انبوبة النمو على شكل راسب رصاصي ومستعمراتها تكون كبيرة جداً علـى االو             

 علماً ان درجة الحرارة التي تنمو       ºم٣٧ودرجة الحرارة المثلى لنموها هي      ) ملم٨-٣(الصلبة  

 والوسط المتعادل هو المالئم لنموها وهذه البكتريـا الهوائيـة           ºم٤٨-١٠فيها تتراوح ما بين     
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اجباراً يعتبر االوكسجين سام لها وتحتاج الى اغذية رطبة لكي تنمو جيـداً وتفـرز سـمومها                 

aw=0.93 .  وجود بعض انواع البكتريا في الغذاء يعيق نموها خاصة تلك الملونة احماض.  

  بيئة البكرتيا وطرق عزهلا 

تنتشر هذه البكتريا بشكل واسع في كل انحاء العوالم ومنها العراق وفي كـل انـواع                

 نواعهـا بأالبيئات من التربة والمياه البحرية والعذبة وترسبات المياه والفـضالت واالغذيـة             

المختلفة وبالدرجة االساس البروتينية منها ومن احشاء الحيوانات حتى بعض الحشرات مثـل             

وعلى النباتات لكن اهـم      ومن الخضر والفواكه   احشاء النحل الذي سبب عسله تسممات عديدة      

بيئة هي التربة حيث تتواجد سبوراتها التي تبقى كامنة لسنوات عديدة الى ان تكـون الغـذاء                 

   .وتنمو

اما عزل البكتريا من االغذية يتم اوالً بالقضاء على الخاليا الخضرية بتسخين تخافيف             

م حيث تبقى السبورات تنمى الهوائيا وتستخدم اوساط غذائية خاصة بها           ٨٥-٨٠االغذية على   

 RCM: Reinforced Clostridial Medium Robenson's Cooked Mediumمثـل  

peptic digest infusion medium Egy meat yeast extract medium liquor 

Treptose peptone glucose medium    ثم تهيأ الظروف النتاج السم وتـشخيص هـذه 

  .السموم بطرق عديدة متطورة ودقيقة

  انواع السموم 

تنتج هذه البكتريا سموم شديدة التأثير على االنسان والحيوانات االخرى فهذه الـسموم             

 مرة سم افعى الكوبرا وسبعة      ٢٠لوجية معروفة لحد االن سميتها تعادل       تعتبر اقوى سموم بايو   

  . اونسان منه كافية للقضاء على البشرية
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وتنتج البكتريا سمومها خالل عدة خطوات فخالل مرحلة النمو اللوغـاتيمي يتكـون             

 الذي يتحول الى السم داخل الخلية او بعد خروجه مـن         Protoxinبروتين غير سام ما يسمى      

خلية بواسطة بعض االنزيمات المحلله للبروتين والتركيب الكيمياوي لهذه السموم عباره عن            ال

 ووجـد انهـا   F, E, B,Aبروتين ذو وزن جزيئي يصل الى المليون واالنسان يتأثر باالنماط 

تؤثر على مراكز حساسه في الجسم وهي نقاط التقاء االعصاب بالعضالت بحيث تمنع وصول              

 الى هذه المنطقة والذي ينشط حركة وتقلص العـضالت لـذلك تـشل    acetyl cholineمادة 

العضالت ويحدث الشلل في الجسم اما الموت ينتج عن شلل عضله الحجاب الحاجز واعضاء              

  . فيحدث االختناقاألخرىالتنفس 

   املنتشر فيها والعوامل املساعدةاألغذية

لعديد من االغذية للتلوث بـه      سبورات هذه البكتريا في الطبيعة تتعرض ا      لسعة انتشار   

فالتربة مصدر هذه السبورات التي تلوث المحاصيل والحيوانات التـي تـصنع منهـا أغذيـة       

االنسان كذلك التربة تلوث المياه ومن ثم االسماك التي يتغذى عليها االنسان او التـي تتغـذى               

تؤكل من قبل الحيوانات التي تلوث التربة مـن         عليها الطيور وبعد تسمم هذه الطيور وموتها        

في الطبيعة اال انـه      بعد موتها او من خالل فضالتها فتكتمل الدورة لبقاء هذه السبورات             جديد

المهم عدم السماح لنمو هذه السبورات وافراز السموم في الغذاء واكثر االغذية التي ينتشر فيها            

 والدجاج واالسـماك واالجبـان والخـضر الغنيـة          هذا التسمم هي االغذية البروتينية اللحوم     

بالبروتين كالفاصوليا والبازلياء خاصة المغلبه منها الحاجة هـذه البكتريـا الـى الظـروف               

الالهوائية ذلك الن عدم الدقة في التعليب يعتبر اهم سبب النتشار هذا التسمم خاصة التعليـب                

  . البيتي 
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وين السموم في الغذاء فباالضـافة الـى        عوامل عديدة تشجع نمو السبورات وتك     هناك  

 معناه  ºم٤٨ – ٣,٣نوع الغذاء درجة حرارة تخزينية لها تأثير كبير هذه البكتريا تنمو ما بين              

اال ان الدرجة المثاليـة للنمـو        . E المحفوظة في ثالجة البيت خاصة النمط        األغذيةحتى في   

). ٧ – ٦,٥ يساوي   pH(ئمة النتاجه   والغذاء المتعادل هو اكثر مال     ºم٣٠ السم   وإلنتاج ºم٣٧

 التنتج السموم ولهذا تحميض االغذية تعتبر  ٤,٥ عن pHفي األغذية الحامضية التي يقل فيها 

 هي المالئمة فـي حـين االغذيـة الجافـة او            aw=0.93االغذية الرطبة   . طريقة لمنع انتاجه  

كتريا كذلك اضـافة مـادة      يثبط نمو الب  % ١٠-٨المملحة قد يقل انتاج السموم فيها وعند ملح         

يمنع نمو السبورات التي قاومت المعاملة الحرارية ) ppm 200(النتريت الى المعلبات بتركيز 

وجود بكتريا في الغذاء    .  الى المعلبات ضد هذه البكتريا     Nisinوحالياً يضاف المضاد الحيوي     

  . انتشار هذا التسمم تساهم في منعتخفيض حموضة الغذاء او تفرز انزيمات تحلل السم المنتج

ان سموم هذه البكتريا غير مقاومة للحرارة كما هو الحال فـي سـموم العنقوديـات                

 خاصة فـي االغذيـة      Thermolabile دقيقة   ٣٠-١٠م لمدة   ٨٠فتتحطم على درجة حرارة     

الحامضية فكلما كان الغذاء اكثر حموضة كلما احتجنا الى وقت اقصر لتحطيم هذا السم لكـن                

او تعليب خاصةسبورات االنماط التي تحتاج الـى         السبورات التي تبقى في الغذاء       المشكلة في 

  . لمدة ربع او نصف ساعة لكي تتحطم º م١٢٠درجة حرارة اكثر من 

 D,C لمدة ربع سـاعة كـذلك        ºم٨٥ تتحطم عند درجة حرارة      Eفي حين سبورات    

 نحتـاج   ºم١١٠ الـى    تحتاج ست ساعات وبرفع درجة الحـرارة      ) طبخ الطعام (وعند الغليان   

لذلك المعاملة الحرارية في معامل التعليب التكفي فتضاف النترات والنيسين كما           . نصف ساعة 

  . بدا بالنسين االخيرة استخدام االشعاعات للقضاء على سبورات هذه البكتريا
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   التسمم والعالج والوقايةأعراض

 في االمعاء لحين امتصاصه    ساعة   ١٢ عند تناول الغذاء الملوث بالسم على االقل يبقى       

ليذهب الى مجرى الدم وينتقل الى انحاء الجسم كما ان قسم من السم قد يتحلل داخل االمعـاء                  

 لذلك االعراض تظهر ما بين      Deactivatedبسبب انزيمات المعدة او على االقل يثبط بعضه         

 فـي الرؤيـا     شهنجات معوية شديدة ثم غوا     ساعة والتي تبدأ بالغثيان والتقيؤ مع تش       ٣٦ -١٢

وصعوبة في التنفس وجفاف الفم والحنجرة وشلل عضالت البلعوم والصداع واالنهاك والموت            

 ايام وكما اوضحنا سابقاً تأثير هذه السموم تكون على االعصاب وتمنـع وصـول        ٤-٣خالل  

االوامر العصبية الى العضالت في الجسم فتسبب شللها وشلل جهاز التـنفس والحركـة ثـم                

 تكون Subleathal doseي حالة اخذ االنسان جرعة من السم مع الغذاء غير مميته ف. الموت

   .Antitoxins ضد السم Antibodiesفي جسمه مضادات 

  العالج

يبدأ بغسل المعدة للتخلص من السم ثم اعطاء بعض المضادات الحياتية مثل البنـسلين              

ية السم في الجسم واعطاء مـضادات       اليقاف تكاثر البكتريا التي قد دخلت مع الغذاء وتزيد كم         

 polyralentالسموم اذا كان التشخيص مبكرا ومازالـت الـسموم فـي المعـدة واالمعـاء      

antitoxins وتنشيط التنفس والدوران والحركة والقلب لمنع حدوث الشلل التام  .  

ا اال انه االفضل الوقاية من قبل حدوثه وذلك باتباع شتى الطرق لمنع سبورات البكتري             

. من النمو في االغذية وذلك بتبريد او تجفيف او تحميض االغذية بصورة دقيقة وتعليبها جيداً              

  . واالهم من كل ذلك منع وصول سبورات البكتريا الى االغذية


