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واألمصـال الطبية  اجلراثيم  إختصاصي 
اإلسالمية الطبية  للجمعيات  العاملي  اإلحتاد 

۱٤ - ۱۲-۲۰۲۰نشرة "فَاعتِبُروا" ۸٤

لم تقف المیكروبات الممرضة لحظة واحدة مكتوفة األیدي للتملص من فعل المضادات الحیویة   -
القاتلة، بل استعملت كل ِحیلھا ومكرھا بل ودھائھا، وصارعت بطرق شتى لتبقى، وتھرب من ھذه 
األسلحة التي ُطورت للقضاء علیھا، وقد نجحت المیكروبات في ذلك أیّما نجاح، إذ ظھرت مشكلة 

عالمیة طبیة،تتفاقم یوماً عن یوم، تتعلق بمقاومة الجراثیم للمضادات الحیویة.
من المیكروبات من طور أنزیماً معیناً یفرزه، لیدمر المضاد الحیوي قبل دخولـھ إلى الخلیة، تماماً   -
كالمدافع التي تُطلق على الطائرات المھاجمة، فتصیبھا وتدمرھا قبل إحداث ضرر، وخیر مثال على 
ذلك، الجراثیم العنقودیة التي تُفرز أنزیم الالكتمیز الذي یُحّطم المضاد إذا اقترب من الخلیة، فال 

یستطیع إیذاءھا، فتبقى حیة طلیقة، تتابع مشوار حیاتھا كالمعتاد. 
من البكتیریا من یحدث تغییرا في عملیة النفاذیة إلى داخلھا، فإذا تعرضت البكتیریا إلى ھجوم من   -
إذا دخلھا،  إّال  بالدخول،ألنّھ ال یؤذیھا  الناقلة ال تسمح لھ  البروتینات السطحیة  مضاد حیوي فان 

فیبقى المضاد خارج جسم الجرثومة ، فتسلم وتبقى تسرح وتمرح وكأن شیئا لم یكن .
- بعض المیكروبات تسمح للمضاد الحیوي بالدخول، فیبدأ في البحث عن ھدفھ الذي یرید إتالفھ، 

لكن الجراثیم تُجري تحویراً في تركیب الھدف، فال یجده المضاد، وینتھي األمر للبكتیریا بسالم.
فإذا  الحیوي،  المضاد  فعل  میدان  كان ھو  إذا  الخلیة،  مؤقتا عن جدار  یستغني  اآلخر  والبعض   -

وجدت البكتیریا أنھا في أزمة بسببھ، فإنھا تستغني عنھ، وتبقى ھكذا حتى تزول آثار المضاد.
- بعض الجراثیم إذا أحس بوجود المضاد یتوقف فوراً عن النمو،ألن بعض األدویة ال تؤثر إالّ أثناء 
أثر  یزول  ھكذا حتى  وتبقى  المضاد،  یدخلھا  فال  كلیا،  النمو  الجرثومة عن  تتوقف  فعندما  النمو، 
عدم  ھو  للبشریة  واألفضل  المیكروبات،  تتبعھا  التي  الحیل  من  بعٌض  ھذه  المحیط،  من  العالج 

إستعمال المضادات الحیویة إالّ للضرورة القصوى، حتى ال تتفاقم المشكلة أكثر عالمیاً .

أرسل رسوُل هللا سریةً من عشرة صحابة لالستطالع، فعلم المشركون بھا، فأرسلوا بدورھم مائة من 
رماتھم ، فبحثوا عنھم حتى وجدوھم، تشاورا بینھم فقال عاصم بن ثابت سوف أقاتلھم، فقاتلوا وقُتلوا 
جمیعا حتى عاصم، وقال الكفار نأخذ جثتھ، ألّن عاصما  قتل في غزوة بدرعقبة بن أبى ُمعیط، فقالت 
أم عقبة: ألن قُتل عاصم ألشربن في رأسھ الخمر، فقال الكفار نقطع راسھ ونبیعھا ألم عقبة، ولكن ھل 
قُتلت في سبیل دینك، فاحمي لي جسدي،  قد  إنّي  اللھم  بماذا دعا عاصم قبل استشھاده، قال"  تدرون 
الطاھر، فلم یستطع  بالجسد  النحل، أحاط  ُجندا من جنوده لحمایة جسده؟، أرسل سربا من  فأرسل هللا 
المطر  وھو  أال  جنده،  من  آخر  جندا  هللا  فأرسل  المساء،  حتى  ننتظر  فقالوا  منھ،  یقتربوا  أن  الكفّار 
الطاھر،                                              الجسد  مكان  اآلن  حتى  أحٌد  یعلم  فال  معھ  وجرفھ  الطاھر،  الجسد  السیل  فاخذ  الشدید، 

" یمكرون ویمكر هللا وهللا خیر الماكرین ".  
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