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مقدمة

يمكننــا تفهــم أن البشــر هــم الكائنــات الرئيســة فــي هــذا الكوكــب، وأننــا نعيــش اليــوم عصــر هيمنــة 

الثدييــات. والحقيقــة أن ليــس ثمــة كائــن مهيمــن ســابق الُوجــود ســوى البكتيريــا، وأن هــذا الكوكب يعيش 

“عصــر البكتيريــا” منــذ نشــوء الحيــاة تقريبــًا. إن البكتيريــا أكثــر الكائنــات الحيــة عــددًا، وتعــد كتلتهــا الحيويــة 

ــا،  ــا البكتيريــة التــي فــي أجســامنا يفــوق بكثيــر عــدد خاليان األضخــَم علــى كوكبنــا، حتــى إن عــدد الخالي

وهــي قــادرة علــى العيــش فــي كل مــكان تقريبــًا علــى هــذا الكوكــب، وليــس ثمــة كائنــات أخــرى تجاريهــا 

فــي قدرتهــا علــى التكيــف.

الفصل األول

األصول

 البكتيريــا كائنــات حيــة أحاديــة الخليــة، وهــي مختلفــة تمامــًا عــن خاليــا الحيوانــات والنباتــات، لخلوهــا مــن 

أحيــاز مرئيــة ومنفصلــة، كمــا أنهــا أصغــر حجمــًا بكثيــر مــن خاليــا الحيوانــات والنباتــات. تحتــوي البكتيريــا علــى 

حمــض نــووي ريبــي منقــوص األكســجين  DNA كســائر الخاليــا األخــرى. وظهــرت البكتيريــا األولــى بعــد 

نحــو 1.5 مليــار ســنة مــن خلــق الكوكــب، والراجــح أنهــا ظلــت الكائنــات الحيــة الوحيــدة فيــه ثالثــة مليــارات 

ســنة بعــد ذلــك. 

مــا هــذه البكتيريــا؟ االعتقــاد الشــائع أن ثمــة ســلفًا مشــتركًا للخاليــا البدائيــة النــوى، كالبكتيريــا، والخاليــا 

الحقيقيــة النــوى، كالخاليــا التــي تشــكل أجســامنا. وُيعــد الســلف األخيــر المشــترك الشــامل أحــدث ســلف 

لــكل صــور الحيــاة علــى األرض، وربمــا عــاش قبــل نحــو 3.5 مليــارات ســنة، وُيعتقد أنــه كان كائنًا حيًا ذا خلية 

واحــدة بدائيــة النــواة، وربمــا أشــبه بالبكتيريــا البســيطة الموجــودة اليــوم. كانــت هــذه البكتيريــا الهوائيــة، 

بمعنــى أنهــا ال تستنشــق األكســجين لندرتــه أو عــدم وجــوده فــي ذلــك الوقــت، وكان فــي مقــدور 

هــذه البكتيريــا إنتــاج الطاقــة مــن المغذيــات المتاحــة. وقبــل نحــو 3.2 مليــارات ســنة، ظهــرت البكتيريــا 

القــادرة علــى التمثيــل الضوئــي أو البكتيريــا الزرقــاء أواًل. تســتغل هــذه البكتيريــا طاقــة الشــمس فــي صنــع 

الســكريات، التــي اســُتخدمت فــي زيــادة األيــض. وُيظهــر الســجل األحفــوري أن البكتيريــا الهوائيــة ظهــرت 

قبــل نحــو مليــاري ســنة ونصــف مليــار ســنة.
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الفصل الثاني

التطور

البكتيريــا وصراعهــا مــن أجــل البقــاء يمكــن لخليــة بكتيريــة وحيــدة إنتــاج أكثــر مــن ســتة عشــر مليــون خليــة 

وليــدة فــي ثمانــي ســاعات مــن الناحيــة النظريــة. 

لكــن تطــور البكتيريــا ال يخلــو مــن صراعــات فيمــا بينهــا. فقبــل مئــة ســنة، اكتشــف فريدريــك تــوورت 

وفيلكــس دهيريــل كل علــى حــدة، عناصــر صغيــرة قــادرة علــى قتــل البكتيريــا، وهــي فيروســات بكتيريــة أو 

عاِثيــات حالــة للجراثيــم، وأظهــرت الدراســات الميتاجينوميــة الحديثــة أن هــذه الفيروســات متوافــرة بكثــرة 

فــي أغلــب البيئــات المائيــة، وهــو مــا يجعــل هــذه الفيروســات بمثــل وفــرة البكتيريــا ذاتهــا.

البكتيريــا ومكانهــا فــي العالــم النباتــات تثبــت ثانــي أكســيد الكربــون، وكذلــك البكتيريــا. يمكــن لهــذه 

البكتيريــا التــي تســمى ذاتيــة التغذيــة إنتــاج مركباتهــا العضويــة الخاصــة باســتغالل أشــعة الشــمس، وثانــي 

ــر التمثيــل الضوئــي. ويمكــن أن  نــات إلــى ســكريات عب أكســيد الكربــون، والمــاء، إنهــا تحــول هــذه المكوِّ

ــا نفســها أو عبــر كائنــات حيــة أخــرى. كمــا أن البكتيريــا هــي  تســتهلك هــذه الســكريات بواســطة البكتيري

المســؤول الرئيــس أيضــًا عــن إزالــة الكربــون مــن األنســجة والنباتــات الميتــة. وإذا حدثــت زيــادة فــي ثانــي 

أكسيد الكربون، تتكاثر البكتيريا القادرة على التمثيل الضوئي، لكن إذا جرى تحويل الكثير من المغذيات 

إلــى ســكر، يكثــر األكســجين وتتكاثــر البكتيريــا التنفســية.

ره؟ الواضــح أن أهميتهــا فــي  البكتيريــا وتطــور اإلنســان كيــف أثــرت البكتيريــا فــي نشــوء اإلنســان وتطــوُّ

اســتخالص المغذيــات مــن الطعــام ليســت علــى قــدر أهميتهــا فــي الحيوانــات المجتــرة، ويمكــن ألمعــاء 

اإلنســان العمــل مــن دونهــا. فعندمــا يولــد الطفــل، يكــون الجهــاز الهضِمــي معقمــًا، لكــن ســرعان مــا 

يصبــح مســتعَمرة. الكائنــات الُمســتعمرة األولــى بكتيريــا هوائيــة، كاإلشــريكية بيــد أنهــا تتغيــر بســرعة فــي 

أثنــاء التطــور. غالبــًا مــا ُينظــر إليهــا علــى أنهــا بكتيريــا غيــر ضــارة، أو حتــى نافعــة، وهــي تســتطيع أداء عــدد 

ع  ــة الالزمــة لتطــور البشــر، وقــد تعلمــت العيــش علــى نظــام غذائــي شــديد التنــوُّ مــن الوظائــف المهمَّ

.ومــع أننــا مازلنــا نفتقــر إلــى اإلنزيمــات الالزمــة لهضــم بعــض الكربوهيــدرات، فــإن بعــض أنــواع البكتيريــا 

يمتلــك تلــك اإلنزيمــات، ويمكنهــا تحويــل الكربوهيــدرات إلــى حمــوض دهنيــة قصيــرة السلســلة نســتطيع 

االســتفادة منهــا.  

ر ويصبــح بهــذا التعقيــد الحالــي لــوال مســاعدة البكتيريــا، ســواء أكان ذلــك عبــر  لــم يكــن اإلنســان ليتطــوَّ

قدرتهــا علــى تأميــن الطاقــة لخاليانــا بواســطة المقتــدرات عبــر قدرتهــا علــى زيــادة كــم المغذيــات، التــي 
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نحصــل عليهــا مــن الطعــام، ودورهــا الدفاعــي الرئيــس فــي مواجهــة حــاالت العــدوى الخطيــرة.

الفصل الثالث

االكتشاف

جــاء اكتشــاف البكتيريــا علــى يــد أنتونــي فــان ليفنهــوك كان ليفنهــوك تاجــرًا هولنديــًا عــاش فــي مدينــة 

ديلفــت أواخــر القــرن الســابع عشــر. واســتطاع فــان ليفنهــوك صنــع مــا ُيعــد عدســات بدائيــة وفقــًا للمعاييــر 

الحديثــة. كانــت عدســات ســميكة وقويــة للغايــة، بحيــث اســتطاعت تكبيــر الصــورة نحــو مئتــي مــرة. 

وبواســطة هــذه األداة البدائيــة وبصــره االســتثنائي، اســتطاع وصــف كائنــات حيــة أحاديــة الخليــة، منهــا 

البكتيريــا. وتمكــن مــن إعــداد رســم دقيــق لمــا رآه. وفــي ســنة 1683، كتــب إلــى الجمعيــة الملكيــة فــي 

لنــدن واصفــًا االكتشــافات التــي توصــل إليهــا منــذ العــام 1676.   

وبحلــول النصــف الثانــي للقــرن التاســع عشــر، القــت النظريــات الداروينية قبواًل، فــي حين قوبلت نظريات 

التولــد العفــوي بالرفــض، كمــا فــي رفــض الــرأي القائــل إن اليرقــات تتولــد عفويــًا فــي قطعــة لحــم 

ــد العفــوي بقيــت ســارية فــي حالــة البكتيريــا ظنــاَّ بــأن أغلــب األطعمــة يمكــن أن  متعفنــة. لكــن نظريــة التولُّ

ــد البكتيريــا، ال ألنهــا مصابــة بعــدوى خارجيــة . تفســد ألنهــا تولِّ

ُلــِوي باســتور كيميائيــًا فــي األصــل، وقــد عــرض َحســاًء مليئــًا  الفرنســي  الدقيقــة  كان عالــم األحيــاء 

بالمغذيــات للحــرارة التــي ُيعــرف أنهــا قاتلــة للبكتيريــا، مثبتــا ًأنــه إذا كان هــذا الوســط المغــذي فــي قــارورة 

زجاجيــة لهــا عنــق طويــل متمــوج ومفتــوح للهــواء، فلــن يتلــوث بالبكتيريــا أبــدًا لكــن إذا ُكســرت القــارورة، 

فســيتلوث الوســط فــي وقــت وجيــز وتتكاثــر البكتيريــا. واســتنتج مــن ذلــك أن البكتيريــا موجــودة فــي 

ــار.  الهــواء علــى ُجســيمات الغب

ــا تغــزو مــن خــارج الوســط لفتــت انتبــاه الجــراح االســكتلندي جــوزف  إنَّ نظريــة باســتور القائلــة إن البكتيري

ليســتر، الــذي آمــن بإمكانيــة توظيفهــا فــي وقايــة جســم اإلنســان مــن عــدوى ناتجة عن بكتيريــا. وكان يرى 

فــي األصــل أن البخــار العفــن، هــو المســؤول عــن العــدوى التــي تصيــب المرضــى فــي أثنــاء خضوعهــم 

للجراحــة. كمــا أن إغنــاز ِســميْلوايز، وهــو طبيــب هنغــاري عمــل فــي فيينــا، أثبــت مــن قبــل أهميــة غســل 

اليديــن فــي منــع العــدوى.  

وبحلــول ســبعينيات القــرن التاســع عشــر، توطــدت نظريــة البكتيريــا الجرثوميــة، وبــات ُينَظــر إلــى البكتيريــا 

علــى أنهــا المســبب الرئيــس لألمــراض. وأثبــت باســتور أن الغرغرينــا، وهــي عــدوى نســيج ميــت، حصلــت 

فــي غيــاب األكســجين، وكان مــن أوائــل مــن أثبتــوا وجــود بكتيريــا الهوائيــة باإلضافــة إلــى البكتيريــا التــي 
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نــة  تحتــاج إلــى أكســجين. اهتــم باســتور أيضــًا باللقاحــات، وأطلــق باســتور علــى عمليــة الحقــن ببكتيريــا مًوهَّ

إلتاحــة حمايــة الحقــة اســم “اإللقــاح”.  

ف علــى كثيــر   وبانتهــاء عمــل روبــرت كــوك البحثــي فــي مطلــع القــرن العشــرين، كان قــد جــرى التعــرُّ

مــن الفصائــل البكتيريــة الرئيســة المســؤولة عــن العــدوى. وتقنيــات كــوك الخاَصــة بالعــزل مكنتــه مــن 

إعــداد مــزارع خالصــة للبكتيريــا، ولذلــك اســتحدث معاييــر لتحديــد إن كانــت فصيلــة بكتيريــة فرديــة ســبب 

عــدوى مــا. ُعرفــت هــذه المعاييــر بفرضيــات كــوك، وتضمنــت فــي صورتهــا األصليــة مــا يلــي: 1.إمكانيــة 

عــزل البكتيريــا مــن حيــوان مصــاب بالمــرض. 2.إمكانيــة زراعــة البكتيريــا فــي المختبــر. 3. عنــد حقــن البكتيريــا 

ب المــرض نفســه. 4. يمكــن إعــادة عــزل البكتيريــا ذاتهــا مــن الحيــوان  المزروعــة فــي حيــوان آخــر، ُتســبِّ

ــا األصليــة. المصــاب الثانــي، وإظهــار أنهــا مطابقــة للبكتيري

بة لعدد من حاالت العدوى المختلفة، ومنها الِعْقِدية الرئوية المســببة لاللتهاب  ُعرفت البكتيريا المســبِّ

ــعب  الرئــوي، التــي اكتشــفها ليــو إســكوالر ســنة 1881، والُمســتديمة النزليــة المســببة اللتهــاب الشُّ

الرئويــة، التــي اكتشــفها ريتشــارد بفايفــر ســنة 1892. اكُتشــفت هــذه األخيــرة عنــد تفــش اإلنفلونــزا وحيــن 

اعُتقــد أنهــا الكائــن الحــي المســبب لهــا.   

ثمــة أنــواع أخــرى مــن البكتيريــا المعروفــة ســابقًا، وقــد أمكــن تحديدهــا فــي الربــع األخيــر مــن القــرن 

العشــرين. الراجــح أن يظــل هنــاك مزيــد مــن البكتيريــا التــي لــم ُتكتشــف بعــد. 

الفصل الرابع

البيئة والحضارة

ــا  ــا فــي األســاس لقدرتهــا علــى إفســاد طعامن ــا مــع البكتيري ــري للطعــام جــاء تفاعلن اإلفســاد البكتي

وشــرابنا منــذ إنســان مــا قبــل التاريــخ حتــى آخــر القــرن التاســع عشــر، بــل حتــى يومنــا الحاضــر فــي بعــض 

المناطــق.  

ال ُيعــَرف إن كان طهــو الطعــام قديمــًا إجــراًء هــدف إلــى تعقيمــه أم إلــى تحســين مذاقــه. وأيــًا كان 

الســبب، فلهــذا اإلجــراء تأثيــر كبيــر فــي خفــض التلــوث البكتيــري. إن القــدرة علــى تقليــص الحمــل البكتيــري 

عامــل مهــم فــي صحــة اإلنســان. لكــن تعريــض الطعــام للحــرارة بغيــة قتــل البكتيريــا مجــرد حــل مؤقــت، 

دًا. لــذا يلــزم تقديــم حــل أطــول أمــدًا.  ث بســهولة مجــدَّ فمــا إن ُيبعــد الطعــام عــن مصــدر الحــرارة حتــى يتلــوَّ

ــه، أمــا الطريقــة القديمــة األخــرى  ــح إلي الراجــح أن أقــدم طريقــة لحفــظ الطعــام كانــت فــي إضافــة المل

لحفــظ الطعــام فهــي تدخينــه.  
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تصنيــع الجبــن الراجــح أن تهجيــن الحيوانــات، بــدءًا بالِخــراف والماعــز، بــدأ قبــل 9000 ســنة فــي الشــرق 

األوســط، إذ جــرى االحتفــاظ بقطعــان الماشــية فــي غضــون األلــف ســنة الالحقــة. إن إحــدى ثمــرات 

التهجيــن األولــى كانــت الحصــول الفــوري علــى الحليــب مــن كل هــذه الحيوانــات. لكنــه يفســد بســهولة، 

بإضافــة الحمــض إلــى الحليــب ووضعــه فــي إنفحــة، يتخثــر بروتين الكازين، ومــن ثم يتجمد. ُتفصل الجوامد 

)المتخثــرات( والســوائل )مصــل الحليــب( وُتضَغــط المتخثــرات الجامــدة علــى شــكل كتلــة. إّن كتلــة الحليــب 

المتجمــد، التــي نســميها ُجبنــة، قــادرة علــى مقاومــة اإلفســاد البكتيــري.    

تصنيــع اللبــن يوغــورت )اللبــن( كلمــة تركيــة تعنــي الســميك أو المتخثــر، والراجــح أنــه اســُتخدم منــذ أكثــر 

مــن 6000 ســنة، مــع أن أولــى التقاريــر المكتوبــة ترجــع إلــى اإلمبراطوريــة الرومانيــة، إذ أشــارت إلــى 

ــره، وأن مــذاق المنتــج طيــب.   جماعــات بدويــة تحفــظ الحليــب بتخثي

الُمعينــات الحيويــة اللبــن فــي األســاس وســط الُمعينــات الحيوية األول، وهــي بموجب تعريف منظمة 

األمــم المتحــدة لألغذيــة والزراعــة “ميكروبــات حيــة تمنــح مضيفهــا خصائــص صحيــة نافعــة حيــن تضــاف 

بالمقــدار المناســب”. لقــد كان فيرنيــر كــوالث أول مــن اســتخدم عبــارة الُمعيــن الحيــويِّ حيــن انكبابــه علــى 

حــل مشــكالت النظــم الغذائيــة فــي جامعــة ميونيــخ ســنَة 1953، وذلــك فــي معــرض وصفــه للبكتيريــا 

النافعــة فــي عمليــة الهضــم مقابــل البكتيريــا التــي تســبب المــرض. ربمــا يكون اســتعمار األمعــاء بعد عالج 

بالمضــادات الحيويــة المنفعــة الرئيســة لبكتيريــا المعينــات الحيويــة، وربمــا يكــون تأثيــر بعــض المضــادات 

الحيويــة فاعــاًل فــي إبــادة كل الكائنــات الرئيســة التــي تســتوطن األمعــاء الســفلية، لكنهــا تجعلهــا عرضــة 

للعــدوى بســبب بكتيريــا ُممِرضــة. وبإدخــال أعــداد ضخمــة مــن البكتيريــا النافعــة، يمكــن اســتعادة التــوازن 

فــي األمعــاء، قبــل أن يعــاد اســتعمارها ببكتيريــا حميــدة أخــرى فــي آخــر المطــاف.

ان تحلــل  التخلــص مــن ميــاه الصــرف إن محطــة معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي مــن حيــث الجوهــر خــزَّ

ضخــم، إذ ُتجــر الفضــالت البريــة بواســطة الميــاه عبــر شــبكة مجاريــر إلــى محطــة معالجــة. وغالبــًا مــا 

تضــاف البكتيريــا فــي محطــات معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي بعــد التخلــص مــن المخلفــات غيــر البريــة 

كالزيــوت. وتوجــد فــي محطــات معالجــة ميــاه الصــرف أنــواع مختلفــة مــن البكتيريــا، غيــر الكائنــات المعوية 

الحيــة الطبيعيــة، وهــي تضــم فــي األســاس أصنــاف بكتيريــا التربــة، وفــي الحقيقــة، تزيــل البكتيريــا ُســمية 

الفضــالت البريــة، ســواء فــي ســياق عمليــة طبيعيــة أو فــي مراكــز معالجــة مخصصــة لهــذا األمــر.

ــل الحيوانــات البكتيريــا مســؤولة أيضــًا عــن جــزء كبيــر مــن تحلــل األجســاد بعــد الوفــاة، فعندمــا ينُفــق  تحلُّ

حيــوان فــي العــراء بشــكل طبيعــي، تتســارع وتيــرة التحلــل بســبب نشــاط اليرقــات، لكــن النشــاط البكتيــري 

ســابق لنشــاطها فــي العــادة.     
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التســميد يرافــق مــوت النباتــات مــع نشــاط البكتيريــا، وبخاصــة الموجــودة فــي التربــة. وأوضــح مثــال علــى 

ــل األوراق بعــد ســقوطها فــي فصــل الخريــف. لكــن البكتيريــا ال تعمــل بمفردهــا علــى إحــداث  ذلــك تحلُّ

هــذا التحلــل، إْذ إن الفطريــات عامــل رئيــس أيضــًا. والتســميد هــو أكثــر المنتجــات الثانويــة لهــذه العمليــة 

نفعــًا. 

الفصل الخامس

بات األمراض البكتيرية مسبِّ

فــي الواقــع، حتــى البكتيريــا التــي تســبب المــوت الســريع ال تكــون غالبــًا فــي وضــع مثالــي لالنتشــار. ومع 

أن بكتيريــا )المطثيــة الوشــيقية( ليســت ســامة فــي ذاتهــا، فإنهــا ســُتنتج ســمومًا إذا مــا كانــت فــي طعــام 

معلــب لــم يعقــم بمــا فيــه الكفايــة، أي أن الســموم تفــرز فــي بيئــة العلبــة الالهوائيــة، وهــي مــن أشــد 

األصنــاف فتــكًا. وابتــالع هــذه الســموم العصبيــة الوشــقية يثيــر ردة فعــل لتضــاؤل إفــراز األســيتيل كوليــن، 

وهــو مــا يــؤدي إلــى عرقلــة النقــل الكهربائــي إلــى األعصــاب التــي تتحكــم بالعضــالت، وســرعان مــا يؤثــر 

الشــلل الناتــج فــي التنفــس مُحدثــًا الوفــاة.  

مرحــل اإلمــراض أصابــت العــدوى الالفقاريــات أواًل، ثــم انتقلــت إلــى الثدييــات، ومنهــا إلينــا. يوصــف 

انتقــال كائــن حــي ُمعــد مــن الحيوانــات ليســبب مرضــًا للبشــر بأنــه حيوانــي المصــدر وُيعتقــد أن عامــة 

حــاالت العــدوى البكتيريــة تبــدأ بهــذه الطريقــة، مــع أن بعــض البكتيريــا ازدادت تطــورًا اآلن بحيــث تقتــر 

عدواهــا علــى البشــر.

الذيفانــات إن العديــد مــن األعــراض التــي ننســبها إلــى عــدوى بكتيريــة ناجــم فــي الواقــع عــن الذيفانــات 

ــة جــزءًا مــن الخليــة البكتيريــة فــي العــادة، وغالبــًا مــا توجــد  التــي تفرزهــا البكتيريــا. تعــد الذيفانــات الداخليَّ

ــا. وعندمــا تتحــرر، يمكنهــا إحــداث  علــى الســطح، وهــي ال تتحــرر إلــى أن يدمــر الجهــاز المناعــي البكتيري

التهــاب، وحتــى إحــداث صدمــة إنتانيــة إذا وصلــت بكميــات كبيــرة إلــى الــدم. 

تشــفير عوامــل الفوعــة بـــ DNA  “غريــب”  الراجــح أن اتصــاف المــرض بالفوعــة، والســيما فــي البشــر، 

حــدث الحــق جــاء فــي ســياق تطــور البكتيريــا بعــد تكيفهــا مــع هــذه البيئــة الجديــدة. 

البالزميــدت والجــزر اإلمراضيــة مــن المعلــوم أيضــًا أن البالزميــدات وهــي صــورة أخــرى لـــ DNA   خــارج 

الصبغيــة فــي البكتيريــا، تشــفر عوامــل الفوعــة، وهــذا شــائع فــي بعــض األنــواع.  ويمكــن للبالزميــدات 

فــي اإلشــريكية القولونيــة حمــل جينــات تمكــن البكتيريــا مــن اســتعمار األمعــاء الدقيقــة، حيــث األعــداد 

البكتيريــة متدنيــة للغايــة. وهــذا جعــل البكتيريــا أول مــن يتنــاول المغذيــات المــارة فــي الجهــاز الهضمــي، 
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نافيــة الحاجــة إلــى التنافــس مــع البكتيريــا التــي تســتوطن األمعــاء الغليظــة.      

الجــزر اإلمراضيــة تقــع منطقــة “لــي” لهــذه البكتيريــا اإلشــريكية القولونيــة الُممرضــة علــى الكرومــوزوم 

البكتيــري، لكــن المنطقــة ذاتهــا تســمى جزيــرة إمراضيــة. فــي هــذه الحــاالت. ســرع نقــُل جينــات الفوعــة 

تحــول األنــواع غيــر الُممرضــة إلــى أنــواع ُممرضــة، علمــًا بــأن العديــد مــن ســالالت البكتيريــا هــذه ُممــِرض 

للبشــر فقــط.  

ــة اللحــم إنهــا عــدوى نــادرة للغايــة فــي األفــراد األصحــاء، لكنهــا أشــيع فــي المرضــى  ــا اآلكل البكتيري

الذيــن يعانــون مــن أمــراض مســتترة أخــرى، أو خضعــوا إلجــراء طبــي أضعــف أجهزتهــم المناعيــة، وهــذا 

يت  علــى األرجــح ســبب تزايــد األخبــار التــي تتناولهــا اآلن. وبالنظــر إلــى تأثيراتهــا الدراماتيكيــة الســريعة ُســمِّ

البكتيريــا اآلكلــة اللحــم .

األمــراض المنقولــة بناقــل تتــالزم هــذه األمــراض مــع فيروســات وطفيليــات فــي العــادة والطاعــون 

هــو المثــال الُمهلــك، لكــن الجرثــوم المنقــول بالُقــرادة مــن فصيلــة البورليــة يســبب مشــكالت طبيــة كثيــرة 

هــذه األيــام.  

نخــر األســنان وأمــراض اللثــة ننظــف أســناننا حمايــة لهــا مــن النخــر، وأمــراض اللثــة مــرض الناجمــة عــن 

ــا الفمويــة، وأخطرهــا المنتميــة إلــى جنــس الِعقديــة.  أنــواع مختلفــة للبكتيري

األوبئــة الوفيــات الناجمــة عــن حــاالت عــدوى بكتيريــة أزيــد بكثيــر مــن الوفيــات الناجمــة عــن فيروســات، 

وعــادة مــا تتــالزم األوبئــة مــع عــدوى فيروســية، لكــن الحــال ليســت كذلــك دائمــًا.

الطاعــون انتشــر أســوأ وبــاء بكتيــري فــي الجــزر البريطانيــة صيــَف العــام 1348، وُعــرف بوبــاء الطاعــون 

الثانــي. ال يصعــب فهــم أســباب انتشــاره الســريع، فلقــد كانــت األُســر كثيــرة العــدد وكانــت النظافــة شــبه 

منعدمــة، والجــرذان قريبــة مــن البشــر. 

ــة الكوليريــة جرثــوم ســريع الفتــك كالطاعــون، وهــو المســبب لمــرض الكوليــرا.  الكوليــرا )الهيســة( الضمَّ

إن هــذا الجرثــوم المنقــول بالمــاء مســؤول أيضــًا عــن ســبعة أوبئــة فــي الســنين المئتيــن الســابقة بحســب 

منظمــة الصحــة العالميــة.       

ــاءان ســريعا االنتشــار شــديدا الفتــك.  وثمــة صنفــان لهمــا صلــة  ــرا وب الجــذم والســل الطاعــون والكولي

ــة، والمتفطــرة الُســلية .     ــر: المتفطــرة الُجذامي بهمــا، لكــن انتشــارهما أبطــأ بكثي

العــدوى المنقولــة جنســيًا إنَّ فيــروس العــَوز المناعــي البــري لهــو أكثــر األمــراض المنقولــة جنســيًا إثــارة 
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للخــوف حاليــًا، فنحــو 1 بالمئــة مــن ســكان العالــم يعانــون مــن هــذا المــرض. وثمــة أمــراض بكتيريــة خطيــرة 

أخــرى منقولــة جنســيًا، منهــا المتدثــرة  والســَيالن.   

الذيفانــات البكتيريــة بصفتهــا أســلحة الذيفــان يتدهــور بســرعة فــي وجــود الهــواء. لكــن معظــم الــدول 

وقعت اآلن على اتفاقية األســلحة البيولوجية والســمية، التي تحظر اســتخدام عوامل ُمعدية كأســلحة 

وتطويرهــا. والراجــح أن خطــر أســلحة الدمــار الشــامل البيولوجيــة ســيبقى ماثاًل.   

الفصل السادس

المضادات الحيوية

مــع إطاللــة خمســينيات القــرن الماضــي، بقيــت أنــواع مــن البكتيريــا ال يمكــن عالجهــا بســهولة بواســطة 

المضــادات الحيويــة، ووجــد جزيئــًا آخــر كان انتقائيــًا علــى الخصــوص فــي محاربــة البكتيريــا الســلبية الغــرام. 

نضــب مصــدر المضــادات الحيويــة الطبيعيــة هــذا قبــل أكثــر مــن خمســين ســنة، واعتمدنــا منــذ ذلــك الحيــن 

علــى تعديــالت كيميائيــة لهــذه المنتجــات الطبيعيــة الصعوبــة التــي تكتنــف تصميــم مضــاد حيــوي جديــد. 

إن الســبب الجلــي الداعــي إلــى اكتشــاف مضــادات حيويــة جديــدة أن البكتيريــا باتــت قــادرة علــى مقاومــة 

مــا فــي جعبتنــا. 

ــمية االنتقائيــة يوصلنــا هــذا العنــوان إلــى التســاؤل عــن طريقــة عمــل المضــادات الحيويــة أساســًا.  السُّ

لهــذه المضــادات خاصيــة رئيســة وهــي أنهــا يجــب أن تكــون انتقائيــة. وإذا كان تركيــز المضــاد الحيــوي عاليــًا 

بمــا فيــه الكفايــة، لــن ينجــو منــه أحــد، لكــن البكتيريــا الناجيــة تبقــى فــي بعــض األحيــان، وهــي قــادرة علــى 

االنتشــار مــن جديــد متــى أوقفــت جرعــات المضــاد الحيــوي. 

استشــعار النصــاب بــات مــن المعلــوم منــذ زمــن أن البكتيريــا قــادرة -فــي مســتعمرة خاليــا-  علــى 

التواصــل، وهــو مــا ُيعــرف باستشــعار النصــاب تعتمــد القــدرة علــى فعــل ذلــك على عدد البكتيريــا الحاضرة 

ــت فاعليــة المضــاد الحيــوي.  وتركيزهــا. وكلمــا زاد عــدد البكتيريــا الحاضــرة، قلَّ

بات  ــة يمكــن لكثيــر مــن البكتيريــا تكويــن أغشــية حيويــة، بمــا فــي ذلــك بعــض مســبِّ األغشــية الحيويَّ

ــة فــي العــدوى التــي تصيــب البشــر.  األمــراض المهمَّ

طيــف النشــاط مــع اختــراع المضــادِّ الحيــويِّ سربتوميســين الواســع الطيــف، أمكــن التحكــم بــكل أنــواع 

البكتيريــا تقريبــًا. 

المضــادات الحيويــة الفمويــة والمعطــاة بالحقــن ثمــة ميــل إلــى إعطــاء مضــادات حيويــة فمويــة في 

حــدة وأمريــكا الشــمالية، فــي حيــن ُتعطــى المضــادات الحيويــة عــن طريــق الحقــن، إن اختــار  المملكــة المتَّ
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ــة أنحــاء العالــم  المريــض ذلــك، فــي بقيَّ

لــَم قــد يكــون مــآل المضــادات الحيويــة اإلخفــاق تخفــق المضــادات الحيويــة فــي عــالج عــدوى مــا 

ألننــا نحــاول القضــاء علــى البكتيريــا فــي غشــاء حيــوي أو ألن الكائــن المســبب للعــدوى اكتســب مقاومــة 

وثمــة أســباب جوهريــة أخــرى أيضــًا.      

الفصل السابع

ة ات الحيويَّ مقاومة المضادَّ

غــدت المقاومــة البكتيريــة معضلــة منــذ اختــراع المضــاَدات الحيويــة، لكــن هــذه المعضلــة لــم تكتــِس 

ــة العالميــة، وصانعــي القــرار ولعــل الســبب الجوهــري  أهميــة فائقــة إال مؤخــرًا، جاذبــة انتبــاه منظمــة الصحَّ

ات الحيويــة الجديــدة.   لهــذا التحــول نضــوب جعبتنــا مــن المضــادَّ

ــة. وربمــا  ــا الفردي الطفــرت فــي الكرومــوزوم البكتيــري تتألــف العــدوى البكتيريــة مــن مالييــن الخالي

مــا تحتشــد علــى األرجــح فــي نقطــة العــدوى.  تكــون هــذه الخاليــا فــي بيئــة ســائلة كالــدم أو البــول، وربَّ

وبعــد حصــول طفــرة وحيــدة واســتحواذ البكتيريــا المقاِومــة علــى موقــع العــدوى، يصيــر حــدوث طفــرة 

ثانيــة ممكنــًا وفقــًا للعمليــة ذاتهــا، وهــو مــا يزيــد مــن درجــة المقاومــة 

البالزميــدت والهيــاكل النقالــة اليابانيــون هــم أول مــن الحــظ امتــالك بعــض البكتيريــا مقاومــة ألربعــة 

ــا تمكــن البالزميــدة مــن االنتقــال مــن ســاللة إلــى أخــرى  ات حيويــة فــي الوقــت عينــه جينــًا، لكنهَّ مضــادَّ

ومــن صنــف إلــى آخــر، وحتــى االنتقــال إلــى أصنــاف بكتيريــة مختلفــة تمامــًا. والقيــد المفــروض علــى 

االنتقــاالت غيــر المحــدودة بيــن البكتيريــا هــو اآلليــة الدفاعيــة التــي طورتهــا البكتيريــا لحمايــة نفســها.  

آليــات المقاومــة لــدى جميــع البكتيريــا تقريبــًا جينــات تشــفر اإلنزيمــات التــي تصــدر مســتقلبات غيــر 

مرغوبــة غالبــًا وعندمــا ُتشــفر بواســطة الكرومــوزوم، عــادة مــا تكــون مضخــات التدفــق هذه تحت ســيطرة 

كابحــة شــديدة، وال ُتفعــل إال عنــد الحاجــة.

المطهــرات والُمبيــدات نســتخدم فــي الواقــع طائفــة مــن المــواد الكيميائيــة الُمبيــدة للجراثيــم، التــي 

ــز  نصنفهــا كُمبيــدات، ونقســمها إلــى مطهــرات ومعقمــات. الفــرق بيــن هذيــن النوعيــن األخيريــن التركي

مــات  ــرات عــاٍل، ويمكــن أن يكــون ســامًا لإلنســان، فــي حيــن ُتســتخدم المعقِّ ــز المطهِّ المســتخدم: تركي

بتركيــز أضعــف بكثيــر كونهــا توَضــع علــى أطــراف الجســم.   

المقاومــة الســريرية مــاذا نقصــد بقولنــا مقاومــة ســريرية؟ يتــوق علمــاء األحيــاء الدقيقــة إلــى اإلفــادة 
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عــن تضــاؤل الحساســية تجــاه مضــاد حيــوي أو ُمبيــد، لكــن تفســير ذلــك بأنــه إخفــاق مضــاد حيــوي فــي 

عــالج عــدوى قضيــة مختلفــة.  

قابليــة البكتيريــا المقاومــة للتنســيل األغلــب أن اســتخدامنا للمضــادات الحيويــة نتــج عنــه انتقــاء 

ــع بالمقاومــة. ســالالت باتــت مهيــأة للتمتُّ

ــم النامــي إن مصــدر الجينــات المقاومــة للمضــادات الحيويــة الجديــدة موضــوع  المقاومــة فــي العال

جــدل ســاخن. والراجــح بــروز بقــع ســاخنة، كحــاالت العــدوى الوبائيــة، فــي بعــض الــدول. ومــن المعلــوم أنَّ 

حــاالت المقاومــة فــي البكتيريــا أزيــد بكثيــر فــي بعــض الــدول الناميــة.   

المقاومــة فــي البكتيريــا لتــي تعيــش فــي الحيوانــات تســتخدم غالبيــة الحيوانــات المجتــرة البكتيريــا 

التــي فــي جهازهــا الهضمــي لتفتيــت الســليلوز الــذي فــي األعشــاب، ومــع تغييــر طعــام الحيوانــات 

يــات  ــل المغذِّ تضاءلــت الحاجــة إلــى هــذه البكتيريــا. لكنّهــا بقيــت تتكاثــر علــى الطعــام الجديــد، وهــو مــا قلَّ

ــة بجرعــات  ات حيويَّ ــب علــى هــذا الوضــع، ُأعطيــت الحيوانــات مضــادَّ المتاحــة للحيــوان الُمضيــف. وللتغلُّ

دون-تثبيطيــة لكبــح نمــو هــذه البكتيريــا غيــر الضــارة.    

الفصل الثامن

المستقبل

نــات صالحــة حيــال  إنَّ ســبر أغــوار التاريــخ الماضــي للبكتيريــا صعــب بمــا فيــه الكفايــة، فكيــف بإعطــاء تكهُّ

المســتقبل.

ــاف  ــات التــي تكتســبها أصن ــا معرفــة الجين ــاح لن ــا أت ــة للبكتري ــا الجزيئي منافــع البحــث فــي البيولوجي

بكتيريــا كثيــرة للتطــور فــي مســالك جديــدة ال لمجــرد البقــاء حيــة. وكلمــا اكتمــل مزيــد مــن التسلســالت 

رهــا التــي يمكــن الحصــول عليهــا. لكننــا ال نمتلــك  الجينوميــة لــكل صنــف، زادت شــمولية خريطــة تطوُّ

ــات.  ــة الســيطرة علــى هــذه الجين ــة فــي كيفي معرفــة مماثل

ــة فــي الســنين الثالثيــن الماضيــة، حيــن تبيــن أن  البكتيريــا كســبب للمــرض حصلــت اكتشــافات مهمَّ

ابيــة والفيلقيــة المســرِوحة اللتيــن ســبق  مثــاالن علــى ناقــل  ــة البوَّ البكتيريــا المســبب للمــرض. ولعــل الملويَّ

بكتيــري لمــرض غيــر معــروف. ويثيــر هــذا تســاؤاًل عــن عــدد البكتيريــا األخــرى التــي يمكنهــا إحــداث مــرض 

وال نعــرف فــي الوقــت الراهــن شــيئًا عنهــا. 

البكتيريــا فــي العالــم المعاصــر ســرعة نشــوء بكتيريــا جديــدة تشــير إلــى أننــا مازلنــا نجهــل معظــم 

األصنــاف البكتيريــة التــي علــى الكوكــب. مــع هــذه الثــروة مــن األصنــاف البكتيريــة، يرجــح دخــول بعضهــا 
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فــي منافســة مباشــرة مــع اإلنســان.  

البكتيريــا المعدلــة جينيــًا إذا كان المطلــوب إنتــاج لقــاح لعــدوى بكتيريــة، ثمــة طريقــة بديلــة تقــوم علــى 

قــت هــذه الطريقــة نجاحــًا باهــرًا فــي حالــة العقديــة الرئوية  الهندســة الجينيــة لمكونــات الجرثــوم. ولقــد حقَّ

التــي نعــرف أن لهــا كبســولة وقائيــة. 

البكتيريــا المصنعــة الخطــوة المنطقيــة التاليــة للتوصــل إلــى بكتيريــا معدلــة جينيــًا إيجــاد جرثــوم مصنــع 

بالكامــل. لتكويــن جينــوم. إذا ُأدخــل فــي خليــة بكتيريــة أزيــل حمضهــا النــووي.




