
 بكتریا غذائھا القمامة 

في یوم من األیام، سیتمكن میكروب صغیر من التھام مالیین األطنان من بلورات البولي إیثیلین 
، الذي یتراكم سنویًّا بصورة كبیرة في مقالب القمامة. فقد تمكن باحثون PETتیرفثاالت أو 

العالم، وھي بكتیریا تستخدم البولي یابانیون من اكتشاف أول نوع بكتیریا آكلة للبولي إیثیلین في 
إیثیلین تیرفثاالت بوصفھ مصدًرا رئیًسا للحصول على الكربون والطاقة. ففي كل عام تنتج 

ملیون طن من البولي إیثیلین تیرفثاالت، الذي یُستخدم في  ٤٥مصانع البالستیك ما یزید على 
" ۱واد التعبئة التي تحمل الرقم "صناعة زجاجات المیاه وعلب المنتجات الغذائیة، وغیرھا من م

 داخل رمز إعادة التدویر.

أكثر أنواع البالستیك التي یعاد  PETفقًا لجمعیة "راتنجات البولي إیثیلین تیرفثاالت"، یَُعد الـو
تدویرھا في الوالیات المتحدة األمریكیة، وعلى الرغم من ذلك فإن معدالت تدویره ال تتعدى 

%. ورغم ٥۰ت في دول االتحاد األوروبي، حیث تصل إلى حوالي %. وتزداد ھذه المعدال۳۱
ذلك، تستقبل مقالب القمامة سنویًّا عشرات المالیین من األطنان من ھذا البالستیك، المقاوم 

وللتوصل إلى المیكروبات التي تستطیع أن تحلل البولي إیثیلین تیرفثاالت إلى مركباتھ  للتحلل.
وكینجي  -الباحث بمعھد كیوتو للتكنولوجیا-ین بقیادة كوھي أودا البسیطة، عمل فریق من الباحث

عینة من الرواسب والتربة ومیاه الصرف  ۲٥۰على فحص  -الباحث بجامعة كیو-میاموتو 
الصحي والحمأة المنشطة، المأخوذة من أحد مراكز إعادة تدویر الزجاجات، المصنوعة من 

بعة دقیقة للمیكروبات، توصل الباحثون إلى نوع من ، بمدینة ساكاي الیابانیة. وبعد متا PETالـ
، وأطلقوا علیھ اسم "أیدیونیال ساكاینسیس"  PETالبكتیریا ینمو بقوة على منتجات الـ

Ideonella sakaiensis .وھو اسم المدینة التي اكتشفوه فیھا ، 

مونومرات)، إال أن ھذه یمكن للبولي إیثیلین تیرفثاالت أن یتحلل كمیائیًّا إلى مركباتھ البسیطة (ال
العملیة تحتاج إلى وقت طویل، وتتطلب كذلك درجات حرارة عالیة وضغطًا مرتفًعا. ورغم أن 
الفطریات التي تؤدي إلى تحلل البولي إیثیلین تیرفثاالت كانت معروفة مسبقًا، إال أن نوع 

ذ تستطیع بكتیریا البكتیریا الذي توصل إلیھ فریقي أودا ومیاموتو أثبت أنھ أكثر فاعلیة؛ إ
مئویة، وھي درجة معتدلة للغایة.  ۳۰"أیدیونیال ساكاینسیس" تحلیل البولیمر عند درجة حرارة 

؛ لتحلیل البالستیك إلى حمض التیرفثالیك PETaseكما أنھا تفرز إنزیًما واحًدا، أطلقوا علیھ اسم 
أطلقوا علیھ اسم . كما یقوم إنزیم آخر، MHETھیدروكسي إیثیل)  -۲األحادي المتوسط (

MHETase) ھیدروكسي إیثیل) إلى حمض  -۲، بتحلیل حمض التیرفثالیك األحادي المتوسط
التیرفثالیك وجلیكول اإلیثیلین. ویعتقد العلماء أن ھذه اآللیة اإلنزیمیة ستكون قادرة یوًما ما على 

ادة مواد تصنیع البالستیك معالجة البیئة التي تعاني من التلوث بالبولي إیثیلین تیرفثاالت، أو استع
 األولیة، والتي ھي حالیًّا من مشتقات البترول

 

 


