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باحث عربي يبتكر مضاداً حيوي ًا يقضي
على الجراثيم المقاومة
بعد  30عاما ً من األب��ح��اث ،يأمل
املغربي ع��دن��ان رم���ال ال���ذي نال
جائزة أوروبية البتكاره مضادا ً
حيويا ً من الزيوت العطرية ،أن
يسهم في التصدي لالنتشار العاملي
للجراثيم املقاومة للمضادات.
وي��ق��ول ع��دن��ان رم���ال وه��و مدير
امل��خ��ت��ب��رات ف��ي ج��ام��ع��ة سيدي
محمد بن عبدالله في مدينة فاس
املغربية «بسبب االستخدام اخلطأ
ل��ل��م��ض��ادات احل��ي��وي��ة ،ص��ارت
اجلراثيم أكثر مقاومة لها».
وت��ق��ول منظمة الصحة العاملية
إن مقاومة اجلراثيم للمضادات
احليوية تشكل «واح���دا ً من أكبر
األخ���ط���ار ال��ت��ي ت��ه��دد ال��ص��ح��ة
العاملية» .وفي سبيل جتاوز هذا
اخلطر ،بحث عدنان رمال عن حل
مستوحى من التقاليد املغربية في
التداوي باألعشاب.
فاملناخ املتوسطي جعل من املغرب
أرضا ً خصبة للمردقوش والسعتر
وإكليل اجلبل ،وهي نبتات معروفة
بفاعليتها في مقاومة اجلراثيم.
وأضاف الباحث إلى هذه املضادات
احل��ي��وي��ة «ج��زي��ئ��ات طبيعية
مصدرها الزيوت العطرية» ،لينشأ
من ذلك مر ّكب جزيئي جديد.
ويقول عالم األح��ي��اء ،البالغ 55
عاما ً «كأننا بذلك نخفي املضادات
احل��ي��وي��ة» ب��ج��زي��ئ��ات ال��زي��وت
العطرية.
وب��ذل��ك ،يصعب على البكتيريا
أن تتعرف على املضاد احليوي
وت��ط � ّور آل��ي��ات للصمود أم��ام��ه.
وبذلك ،تصبح البكتيريا شديدة
التأثر بهذا املضاد احليوي ،وميكن
أن ي��ع��ال��ج ب���ه م��ري��ض م��ص��اب
بجراثيم مقاومة.
في العام  ،2014نال عدنان رمال

جائزة املكتب األوروب��ي لبراءات
االختراع .وفي العام  ،2016بدأ
بالتجارب السريرية ،وم��ا زالت
اخ��ت��ب��ارات إضافية جت��ري حتى
اآلن.
ويأمل عدنان رمال ،الذي وقع اتفاقا ً
مع مختبر مغربي لصنع األدوية،
أن ينال في العام اجلاري موافقة
لتسويق هذا العقار في املغرب.
بدأت املغامرة العلمية لعدنان رمال
في كلية العلوم في جامعة فاس،
حيث بدأ دراسة علوم األحياء في
العام  .1980ويقول «هناك احترام
كبير في عائلتي للعلماء مهما كان
اختصاصهم» ،مشيرا ً أيضا ً إلى
ت��أث��ره بعالم األح��ي��اء الفرنسي
الشهير لويس باستور «1822
  »1895الذي كان رسم له وهوينظر ف��ي املجهر مطبوعا ً على
دفاتره الدراسية .وبعد احلصول
على درج���ة ال��دك��ت��وراه ف��ي علم
األدوية اجلزيئي في باريس ،عاد
عدنان رمال إلى املغرب حيث عمل
في مجال البحث مشرفا ً على نحو
عشرين من طالبه.
ف��ي مختبره ،يعكف الباحثون
على إج��راء التجارب ،وال تنبعث
م��ن ه��ذه ال��ت��ج��ارب روائ���ح امل��واد
الكيميائية أو الغاز كما هو احلال
في املختبرات عادة ،بل عطور زكية
للزيوت العطرية.
بفضل ه��ذه األب��ح��اث ،ن��ال عدنان
رم���ال ف��ي ال��ع��ام  2015ج��ائ��زة
املؤسسة اإلفريقية لالبتكار ،وكانت
اجلائزة حينها تكرميا ً
لتوصله إلى
ّ
تركيب مكمالت غذائية للماشية من
الزيوت العطرية ،في ما من شأنه
أن يقلص االعتماد على املضادات
احليوية في تربية هذه احليوانات.
ويقول هذا الباحث «السبب األكبر

في مقاومة البكتيريا للمضادات هو
احليوانات ،فقد الحظ مربو املاشية
أن إع��ط��اء احل��ي��وان��ات م��ض��ادات
حيوية يجعلها تكبر بسرعة».
وي��ض��ي��ف «ال��ب��ك��ت��ي��ري��ا امل��ق��اوم��ة
للمضادات احليوية تنتقل لإلنسان
عبر الغذاء ،فإن أردنا أن نتصدى
ملقاومة البكتيريا ل��دى اإلنسان،
علينا أن جن��د ب��دي�لاً ع��ن ه��ذه
امل��ض��ادات احليوية التي تعطى
للحيوانات».
ومل��ا ل��م يجد الباحث رغبة لدى
ال��ش��رك��ات ف��ي إن��ت��اج ه��ذه امل��واد
البديلة ،شرع بإنتاجها بنفسه.
من القاعات الكبيرة ملصنعه في
ف���اس تنبعث روائ����ح األع��ش��اب
العطرية .وفي وع��اء كبير يتسع
ل��ث�لاث��ة آالف ليتر م��ن ال��زي��وت
العطرية ،يختلط عدد من املكونات
إلنتاج مسحوق يضاف على علف
املاشية.
ويبدي العاملون في هذا املصنع
حماسة إلبدال املضادات احليوية
مب��واد طبيعية ،مثل منية أخويا
املسؤولة عن األبحاث والتطوير.
يستخدم عبدالرحمن ،وهو مزارع
في املنطقة ،هذه املواد منذ عامني،
ويقول «كنا نعطي املاشية الكثير
من املضادات احليوية في السنوات
السابقة .اآلن ،لم نعد نفعل ذلك».
ويضيف «الحظنا أث��ر ذل��ك على
احل��ي��وان��ات ،م��ث��ل زي����ادة إن��ت��اج
احلليب ،ونوعية اللحوم».
ال يبدو أن عدنان رم��ال وفريقه
سيقفون عند ه��ذا احل���د ،ب��ل هم
ينتظرون اإلج���ازات إلنتاج مواد
أخ��رى تستخدم في ال��زراع��ة مثل
املبيدات الطبيعية ،وك��ل م��ا من
شأنه أن يكون ذا أث��ر جيد على
صحة اإلنسان.
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