
 كٌف تتحدث البكترٌا

ٌمكن للبكترٌا "التحدث" مع بعضها البعض عن طرٌق جزٌئات تنتجها بنفسها. تدعى هذه  

وهو عبارة عن نظام تنبٌه واستجابة،  ) "quorum sensing"الظاهرة باستشعار الظاهرة

العدوى. ٌعكف مرتبط بالكثافة العددٌة للبكتٌرٌا( ولهذا أهمٌة كبٌرة بالنسبة للبكتٌرٌا عند انتشار 

فً السوٌد على إظهار كٌف أن البكترٌا تتحكم ببعض   Linköpingالعلماء فً جامعة لٌنكوبنغ

العملٌات فً الخالٌا البشرٌة بنفس الطرٌقة التً تتواصل بها مع بعضها تبدأ اإلصابة، ٌتجمع 

عدد كافٌاً، تبدأ المزٌد من البكتٌرٌا فً موقع الهجوم )الجرح على سبٌل المثال(. وعندما ٌصبح ال

جموع البكتٌرٌا بالعمل ككائٍن واحٍد متعد د الخالٌا. حٌث ٌمكن أن ُتشكل أغشٌة حٌوٌة، وبنى 

كثٌفة لها القدرة على مقاومة كل من المضادات الحٌوٌة وأنظمة الجسم الدفاعٌة المناعٌة. وفً 

ات عندما ترتبط الوقت نفسه، تصبح أكثر عدوانٌة وتزٌد من حركتها. تبدأ كل هذه التغٌر

جزٌئات التواصل مع مستقبالت داخل الخالٌا البكتٌرٌة )جزٌئات التواصل: عبارة عن حموض 

 acylhomoserine -Nأسٌل هوموسٌرٌن الكتونات N- دسمة قصٌرة السلسلة تسمى

lactones ًوٌرمز لها اختصارا ،AHL)  ٌؤدي ذلك االرتباط بالنتٌجة إلى تثبٌط أو تنشٌط ،

 ختلفةعمل جٌنات م أن تتجول بحرٌة لٌس فقط عبر   AHLٌمكن لجزٌئات الحمض الدسم.

الغشاء الخلوي للخالٌا البكتٌرٌة بل وعبر أغشٌة خالٌا المضٌف أٌضاً مما قد ٌؤدي إلى حدوث 

 تغٌٌرات فً وظائف تلك األخٌرة، فعلى سبٌل المثال، فً التراكٌز المنخفضة من الحمض الدسم

AHL اء أكثر نشاطاً وفاعلٌة وٌحدث العكس تماماً عند التراكٌز المرتفعة، تكون الكرٌات البٌض

 األمر الذي ٌضعف دفاعاتنا المناعٌة وٌفتح الباب الستفحال العدوى وحدوث االلتهابات .

  Elenaمن قبل إلٌنا فٌكستروم  PLOS Pathogensُنشرت نتائج هذه األبحاث فً مجلة

Vikström قٌقة الطبٌة.وٌعتبر فرٌق البحث فً جامعة لٌنكوبٌغالباحثة فً علم األحٌاء الد 

Linköping أول فرٌق بحثً فً العالم ٌظهر كٌفٌة تأثٌر الحمض الدسمALH   على الخالٌا

وذلك باستخدام الوسائل   IQGAPالمضٌفة، حٌث تم تحدٌد بروتٌن أطلق علٌه اسم

 وٌلعب دور العمٌل المزدوجالبٌوكٌمٌائٌة، وهو البروتٌن الذي ٌستقبل الرسائل البكتٌرٌة  وفً .

هذا الصدد تقول الباحثة فٌكستروم "ٌقوم هذا البروتٌن بالتنّصت على اتصاالت الخالٌا البكتٌرٌة 

 ومن ثّم ٌغٌر من وظائف خالٌا مضٌفه أجرٌت الدراسات المخبرٌة على الخالٌا الظهارٌة ."

الذي تنتجه بكترٌا الزائفة شبٌه بذلك   AHLالمعوٌة لإلنسان، حٌث ُمِزجت مع حمض دسم

وهً نوع من البكترٌا الممرضة سالبة غرام )،  Pseudomonas aeruginosaالزنجارٌة

التً تصٌب أعضاء مختلفة من جسم اإلنسان كالرئتٌن واألمعاء والعٌنٌن(، وباستخدام مقٌاس 

تً ُعِرف أي من بروتٌنات الخالٌا الظهارٌة تلك ال  mass spectrometryطٌف الكتلة

 البكتٌرٌة  AHLترتبط مع جزٌئات الحمض الدسم وَخلَُصت الدراسة إلى أن االتصال .

الفٌزٌائً بٌن البكترٌا والخالٌا الظهارٌة لٌس مطلوباً دوماً حٌث ٌمكن للبكتٌرٌا أن تؤثر على 

 خالٌا المضٌف عن بعد  ما الذي تفٌده هذه الدراسة؟. لدراسة الباب الستخدام ا هذه تفتح

استراتٌجٌات جدٌدة للعالج، حٌن تعجز المضادات الحٌوٌة عن ذلك. إحدى هذه االستراتٌجٌات 

قد تكون بتصمٌم جزٌئات ترتبط مع المستقبالت فً خلٌة المضٌف وبذلك تقطع الطرٌق أمام 

فً القفل بحٌث البكترٌا وتمنعها من إرسال إشاراتها لخالٌا المضٌف فً آلٌة تشابه وضع عود 



دُخله المفتاح ٌَ  ال ٌمكن أن  إلى أي مدى برأٌكم سٌكون بمقدورنا التواصل والتفاهم مع .

 البكتٌرٌا؟


