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باکتری ها خیلی کوچک تر از آن اند که با چشــم غیرمســلح دیده شوند، اما از گسترده ترین 
شــکل های حیات هســتند. )ما معموالً این موجودات را باکتری می نامیم، هرچند باکتری 
صورت جمع کلمه اســت، زیرا ســخت است یکی از آن ها را به تنهایی تصور کنیم. صورت 

مفرد آن باکتریوم است.(
مردم تنها چند قرن  است که به ماهیت باکتری ها پی برده اند، اما پیش 

از آنکه واقعاً باکتری ها را بشناسند، مدت زیادی از آن ها برای مقاصد 
مختلف، به ویژه پختن غذاهای خوشــمزه استفاده می کردند. وقتی 

کمــی بیشــتر دربــاره ی باکتری هــا بیاموزیم، می  فهمیــم که آن ها 
عامل بیماری های  خطرناکی هســتند. امروزه مردم همه چیز را 

دربــاره ی باکتری هــای مفید می آموزنــد: باکتری هایی که در 
مبارزه با بیماری ها، غنی کردن خاک، یا حتی روشن کردن 

اتومبیلمان به ما کمک می کنند.

به کتریها با دیــدن بــرای اینکه با
اما داریم، نیاز قوی میکروسکوپهای
آنهاهمهجااطرافماهســتند،روی
که زمین،رویموهایــتودرهوایی

نفسمیکشی.

مقدمه
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وقتــی کلمــه ی باکتــری را می شــنوی، چه تصویری بــه ذهنت می آید؟ جســدهایی که 
قرن هــا پیــش از کلبه های چوبــی زهواردررفته حمل می شــدند؟ کودکی 

که به انگشت متورم عفونی اش نگاه می کند؟ یادداشتی در وب سایت 
خواننده ای که می گوید کنسرتش به علت گلودرد لغو شده؟ بسیاری 
از بیماری هــا، از بیماری هــای مرگ بــار گرفته تا آزاردهنده، ناشــی از 
گســترش باکتری هاســت؛ و این گسترش بســیار سریع و نامشخص 
است. آیا تعجب می کنی که کلمه ی ضدباکتری با حروف بزرگ روی 

برچسب  بسیاری از شوینده های خانگی نوشته شده؟

باکتری ها برای تو ضرر دارند ، نه؟

گرمسیریبرایمحافظتازویروسهای کشورهای در
کهپشههاناقلآنهستندازپشهبند کی خطرنا

استفادهمیشود،امااینپشهبندهامردمرا
َککهانیزمحافظت َکنههاو دربرابر

ناقل کــه میکننــد؛حشــراتی
کیمانند بیماریهــایخطرنا

الیموطاعونهستند.

َکک کنه ی پاسیاه پشه

پزشک طاعون 
در قرن 
هفدهم

کهبارها کشندهایبود طاعونبیماری
اروپاوآسیارادرنوردید.معروفتریِن
آندرقرنچهاردهممیالدیشــیوع
کهاغلببه»مرگســیاه« کرد پیــدا
کتری مشهوراست.امروزهمیدانیمبا
َکک عاملطاعوناستوبهوسیلهی

بهانسانمنتقلمیشود.

پیشنهاد عالی

هرگز گوشت پخته و خام را توی بشقاب 

یا جایی که با هم در تماس باشند قرار 

کتری های  ندهید. اغلب با

خطرناک گوشت با پختن از 

گر این ها  بین می روند، اما ا

کنار هم قرار بگیرند، می توانند 

به سادگی از گوشت خام 

به گوشت پخته منتقل 
شوند.

میتوانند کتریایی با عفونتهای
برایمادربارداروجنینشبسیار
کباشند.بههمیندلیل، خطرنا
رویبرچسبلبنیاتوغذاهای
دیگرمینویســندخطرعفونت

کتریایی. با
کثیفمحلمناسبیبرایرشد آب
کتری ریزجاندارانبدبواســت.با
کــوالی«یــابهطور »اشریشــیا
کــوالی«میتواند خالصه»ای.
موجبدردشــدیدمعدهوحتی

کلیهشود. نارسایی

کتریهامیتوانندمنشأ کســینمیدانستبا تاقرننوزدهم،
کشفاینموضوع، بیماریهایخاصباشــندوحتیپساز
راهیبرایمبارزهباآنوجودنداشت.ولیامروزهپزشکانبرای
کتریهاسالحتأثیرگذاریدارند؛»آنتیبیوتیکها«. مبارزهبابا
درســال1928الکساندرفلمینگ،دانشــمنداسکاتلندی،
کهبعدهااولیندارویواقعًاموفق کرد، کشف »پنیسیلین«را

آنتیبیوتیکشد.
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