በአፋችን ውስጥ የሚገኙ
ባክቴሪያዎች አስገራሚ
ዝግመተ ለውጥ ታሪክ

Christina Warinner
Irina Velsko
James Fellows Yates
ትርጉም:
Helina Woldekiros
Kathryn Weedman Arthur
John Arthur
Matthew C. Curtis
Jay Stock

በሰውነታችን ውስጥ እና በሰውነታችን ላይ በትሪሊዮን
የሚቆጠሩ ረቂቅ ተሕዋስያን ህዋሳት ይገኛሉ፡፡ አነዚህ
ጥቃቅን ህዋሳት ዝርያቸው የመጣው በሺዋች
ከሚቆጠሩ የባክቴሪያ ዝርያዎች ነው፡፡
እነዚህ ረቂቅ ተሕዋስያን በሰው ልጅ ጤና ውስጥ ቁልፍ ሚና ይጫወታሉ፣ ነገር ግን ስለ
ዝግመተ ለውጥቸው ብዙም የሚታወቅ ነገር የለም፡፡ ላለፉት 100 ሺህ ዓመታት
የዘለቁትን የሰውና የኒያንደርታል ቅሪት አካል የጥርስ ንጣፍ በማጥናት፣
ከቺምፓንዚዎች፣ ጎሪላዎች እና ሃውለር ጦጣዎች ጋር በማመሳሰል እዚህ የሆሚኒድ
አፍ ማይክሮባዮሎጂ የዝግመተ ለውጥ ታሪክን መርምረናል፡፡ ይህ ጥናት በደቡባዊ
ኢትዮጵያ በጋሞ ደጋማ አካባቢዎች ከሚገኘው የሞታ ዋሻ ውስጥ የተገኘ፣ ከ 4500
ዓመታት በፊት የተቀበረ የሰው ቅሪት አካል ጥርስን ያካተተ ነበር፡፡ ይህን ጥንታዊ የሰው
ቅሪት አካል ቆፍረው ያወጡት የደቡብ ፍሎሪዳ ዩኒቨርሲቲ፣ የካሊፎርኒያ ስቴት
ዩኒቨርስቲ ቻናል ደሴቶች እና የምዕራብ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ሲሆኑ ግለሰቡን
“ባይራ” ብለው ሰይመውታል፤ በጋሞ ቋንቋ ሽማግሌ ማለት ነው፡፡
እንደዚህ አይነት የጥንት ዲ ኤን ኤ ማጥናት በጣም ፈታኝ ነው፣ እናም ልክ
አርኪኦሎጂስቶች የተሰበሩ ድስቶችን እንደገና እንደሚገነቡ ሁሉ የአርኪኦጄኔቲክስ
ባለሞያዎችም ያለፈውን ጊዜ ሙሉ ታሪክ ለማሳየት በትጋት የጥንታዊ ጂኖሞችን
ቁርጥራጭ አንድ ላይ መገንባት አለባቸው፡፡ ይህንን ለማሳካት እና በአርኪኦሎጂ
መዝገብ ውስጥ የተከማቹ ለረጅም ጊዜ የሞቱ ባክቴሪያዎችን ለመለየት በቢሊዮን
የሚቆጠሩ የዲ ኤን ኤ ቁርጥራጮችን በዘረመል ለመተንተን አዳዲስ መሣሪያዎችን እና
ትንታኔዎችን አዘጋጀን፡፡
ቅሪተ አካሉ ላይ የተገኘው የጥርስ ንጣፍ ውስጥ ከ 40 ሚሊዮን ዓመታት በላይ
በአፋችን ውስጥ የማይክሮባዮማችን አባል የነበሩ እና አሁንም ከቅርብ ዘመዶቻችን ጋር
የሚካፈሉ አስር የባክቴሪያ ቡድኖችን ለይተናል፡፡ እነዚህ ባክቴሪያዎች በአፋችን ውስጥ
አስፈላጊ እና ጠቃሚ ተግባራትን ያከናውናሉ፣ ይሄ ደግሞ ጤናማ ድድ እና ጥርስ
እንዲኖረን ይረዳል፡፡ በሚያስደንቅ ሁኔታ ግን እነዚህ ባክቴሪያዎች ብዙዎቹ በጥልቀት
የተጠኑ አይደሉም እና አንዳንዶቹም ስሞች እንኳን የላቸውም!
ምንም እንኳን ብዙ የአፍ ባክቴሪያዎችን ከሌሎች ጥሪቶች ጋር የምንጋራ ቢሆንም
በአፋችን ውስጥ ያሉት ማይክሮቦች ከኒያንደርታልስ ጋር በጣም ተመሳሳይ ናቸው፡፡
እንደ እውነቱ ከሆነ በዘመናዊ ሰዎች እና በኒያንድርታልስ አፍ ውስጥ ያሉ ባክቴሪያዎች
ተመሳሳይ ከመሆናቸው የተነሳ ሊለያዩ የማይችሉ ናቸው፡፡ ሆኖም፣ ጥቂት ጥቃቅን
ልዩነቶች አሉ፣ እናም በበረዶ ዘመን አውሮፓ ውስጥ ይኖሩ የነበሩ የጥንት ሰዎች
አንዳንድ የባክቴሪያ ዝርያዎችን ከኒያንደርታል ጋር እንደተካፈሉ አገኘን፣ ምንም እንኳን
እነዚህ ዝርያዎች በአሁኑ ጊዜ በሰው ልጆች ውስጥ ባይገኙም፡፡
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በጣም የሚያስደንቀው ነገር በዘመናዊ ሰዎችም ሆነ በኒያንደርታልስ ውስጥ
የሚገኝ አንድ የባክቴሪያ ቡድን ስታርች ያለው ምግብ ለመብላት እንድንችል በልዩ
ሁኔታ የተስተካከለ ሆኖ አግኝተነዋል፡፡ ይህ የሚያሳየው ስታርች ያላቸው ምግቦች
እርሻ ከመግባታቸው ከረጅም ጊዜ በፊት እና እንዲያውም ከዘመናዊው የሰው
ልጆች እድገት በፊትም በሰው ምግብ ውስጥ አስፈላጊ እንደነበሩ ነው፡፡ እንደ
ሥሮች፣ ሀረጎች እና ጥራጥሬዎች ያሉ ስታርች ያላቸው ምግቦች ከፍተኛ የኃይል
ምንጭ ያላቸው ምግቦች ሲሆኑ አንዳንዶች እንደሚናገሩት የጥንት አባቶቻችን
ስታርች ያላቸውን ምግቦችን ለመመገብ ያደረጉት ሽግ ግር የሰው ልጅ ከሌሎች
እንሰሳት የሚለይበትን ትልቅ አዕምሮ እንዲያሳድግ ያስቻለው ዋናው ምክንያት
ሊሆን ይችላል ሲሉ ተከራክረዋል፡፡ በጣም ጥንታዊ የሆኑት ቅድመ አያቶቻችን
የምግብ ገበታ ላይ የነበረው የምግብ ዝርዝር መልሶ ማዋቀር ከባድ ፈተና ነው፣
ነገር ግን በአፋችን ውስጥ ያሉት ባክተሪያዎች ሰው እንድንሆን ያደረገንን ቀደምት
የአመጋገብ ለውጦች ለመረዳት አስፈላጊ ፍንጮችን ሊይዝ ይችላል፡፡
አፋችን ውስጥ የሚገኙ ረቂቅ ተህዋሲያን በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ዓመታት
ከእኛ ጋር አብረው ተለውጠዋል፣ በተጨማሪም ዋና ዋና ሳይንሳዊ እድገቶች
ቢኖሩም አሁንም ስለእሱ የምናውቀው በጣም ጥቂት ነው፡፡ ጥርሶቻችንን
የሚሸፍኑ እና በየቀኑ በጥንቃቄ የምንቦረሽራቸው የጥርስ ንጣፎች ስለ ዝግመተ
ለውጣችን ታሪክ አስገራሚ ፍንጮችን እና ስለ ዕለታዊ ጤንነታችን ጠቃሚ
መረጃዎችን ይይዛሉ፡፡
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