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نبذة عن المؤلف
د .طارق يحيى سليمان قابيل
عضو هيئة التدريس بقسم النبات وامليكروبيولوجى،كلية العلوم،جامعة  -مصر.
أستاذ التقنية احليوية املساعد بكلية العلوم واآلداب ،جامعة الباحة  -السعودية.
http://scholar.cu.edu.eg/tkapiel/
tkapiel@sci.cu.edu.eg

متخصص يف الوراثة اجلزيئية والتكنولوجيا احليوية وعضو هيئة التدريس بقسم النبات وامليكروبيولوجي،
كلية العلوم ،جامعة القاهرة .يعمل حالياً أستاذ التقنية احليوية املساعد بكلية العلوم واآلداب،
ببلجرشي ،جامعة الباحة ،اململكة العربية السعودية .مستشاراً ملنظمة اجملتمع العلمي العريب ،وحمكماً
وعضو هيئة حترير العديد من اجملالت العلمية العاملية املتخصصة ،وعضو هيئة حتكيم املشاريع البحثية
مبكتبة اإلسكندرية وغريها من املؤسسات األكادميية والبحثية.
عمل أستاذاً زائراً جبامعة كليمسون األمريكية ،وأشرف على األحباث العلمية مبدرسة حاكم الوالية
للعلوم والرياضيات بوالية جنوب كارولينا األمريكية وعمل مستشاراً حبثياً لشركة Southern

 ،Sun Microsystemsبوالية جنوب كارولينا األمريكية ،ومشرفاً على قطاع التنمية
التكنولوجية واخلدمات العلمية بأكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا ،وزارة التعليم العايل والدولة
للبحث العلمي مبصر ،ومثّل وزارة التعليم العايل املصرية يف العديد من احملافل الدولية .عمل مديراً
ائدا) لربنامج التقنية احليوية بكلية التقنية احليوية ،وأستاذاً مساعداً بكلية طب األسنان جبامعة
(ر ً
العلوم واآلداب احلديثة  .MSAوشارك يف تأسيس أول كلية للتقنية احليوية مبصر ،وبديب ،دولة

اإلمارات العربية املتحدة ،كما شارك ىف تأسيس برنامج التقنية احليوية جبامعة القاهرة .حاصل على
بكالوريوس العلوم قسم النبات وامليكروبيولوجي ،كلية العلوم  -جامعة القاهرة ،وكان األول على
دفعته .كما حصل على درجة املاجستري يف جمال اهلندسة الوراثية وزراعة األنسجة النباتية ،وحصل
على درجة الدكتوراه يف جمال اهلندسة الوراثية وزراعة األنسجة النباتية من كلية العلوم جامعة القاهرة،
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بالتعاون مع معهد اهلندسة الوراثية والتكنولوجيا احليوية جبامعة املنوفية ،وجامعة كليمسون األمريكية.
حصل على العديد من الدورات التدريبية املتخصصة يف التعديل الوراثي ،وزراعة األنسجة النباتية
والتكنولوجيا احليوية ،واهلندسة الوراثية ،واجلودة ،وأشرف على العديد من رسائل املاجستري والدكتوراه.
عضو بالعديد من اجلمعيات واهليئات العلمية ىف مصر وخارجها ،وشارك ىف العديد من املؤمترات
احمللية والدولية ىف جمال ختصصه ويف العديد من املشروعات العلمية والدراسات القومية.
والدكتور طارق قابيل كاتب وحمرر علمي ومرتجم يف دورية "نيتشر" العلمية ،الطبعة العربية منذ
بدايتها وحىت اآلن ،وكاتب علمي بالعديد من اجملالت والصحف العربية املتخصصة ،ومواقع
اإلنرتنت ،وعضو مؤسس للرابطة العربية لإلعالميني العلميني ،ويعمل يف جمال الثقافة العلمية منذ
أكثر من  18عاماً ،وأثرى املكتبة العلمية العربية بأكثر من  400مقاالً ودراسة نشرت يف معظم
اجملالت واجلرائد العربية املتخصصة واملتميزة ،وله العديد من الكتب بالعربية واإلجنليزية ،وساهم يف
تأسيس موقع "ويكيبيديا" العريب ،وموسوعة علوم احلياة ،وموسوعة نوح العاملية.
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مقدمـ ـ ــة
بلغت عظمة االكتشافات العلمية مرتبة متقدمة جداً ىف عصرنا الراهن ،وقطعت تكنولوجيا العلم
شوطاً بعيداً ىف كل ميدان ،و ّأدى التقدم ىف علوم البيولوجيا بصفة عامة ،وعلوم اهلندسة الوراثية بصفة
خاصة إىل تقدم هائل ىف خمتلف العلوم البيولوجية ،وش ّكل ما يعرف باسم "الثورة البيولوجية" .ويف
الفرتة احلالية ،ال يكاد مير يوم دون أن تتصدر منجزات "الثورة البيولوجية" وسائل اإلعالم املكتوبة
واملسموعة واملرئية ،ووسائل التواصل اإلجتماعي .ومما ال شك فيه أن هذه الثورة العلمية احلديثة
تستحق كل هذا االهتمام اإلعالمي ،ألهنا ثورة هتتم باإلنسان وصحته وعالجه وغذائه ودوائه ،وتكاد
متس مجيع أوجه حياته ومستقبله.
وحبسب العلماء ،تش ّكل الثورة البيولوجية املعاصرة اخلطوة املقبلة للثورة التقنية ،وهناك العديد من
اآلفاق الالمتناهية ،اليت تفتحها هذه الثورة احلديثة أمام احلضارة البشرية .ومن املعروف أن التقنية هي
حاضنة االبتكار ،وهي اجلسر الذي يربط بني اخليال والقدرات العقلية الالحمدودة لإلبداع البشري،
ولقد تسارعت التطورات التقنية والعلمية خالل العقد احلايل بشكل فريد ،ويعيش العامل اليوم عصر
التغيري املطرد الذي تعمل التقنية فيه على تغيري جوهر حياة البشر.
تسعى هذه الثورة إىل فك أسرار الشيفرة الوراثية ،واستغالل كنوزها املعرفية بطريقة حديثة مل ختطر
على قلب بشر من قبل .وميكن للبشر حالياً أن يتحكموا ىف جنس اجلنني ،ومن املتوقع أن يصبح يف
استطاعتهم إختيار صفات اجلنني مستقبالً من صفات كثرية خيتارها األبوان مبحض إرادهتما
إلكساهبم صفات «حسب الطلب».
لكن اإلجناز األكرب ىف ميدان البيولوجيا والطب احلديث يتمثل ىف ابتكار وسائل جديدة من شأهنا
معاجلة األمراض اخلطرية واحلاالت املستعصية عن طريق العالج اجليين ،ومن املتوقع أن هذه التقنيات
احليوية احلديثة ستتمكن يف املستقبل القريب من عالج األمراض واإلصابات ،وتستحدث أساليب
تقنية جديدة لعالج العديد من األمراض املستعصية.
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كما حتاول هذه الثورة التقنية البيولوجية سرب أغوار العديد من الكائنات احلية األخرى ،وحتافظ
على الكائنات احلية من االنقراض ،وإيقاظ كائنات ما قبل التاريخ ،وتقوم بالتعديل الوراثي للكائنات
احلية حبيث تؤدي العديد من الوظائف اجلديدة ،وتعطي أعلى إنتاجية يف أسرع وقت ممكن.
وجنحت التكنولوجيا احليوية بالفعل يف تعزيز املناعة إزاء تشكيلة واسعة من اإلجهادات البيئية مثل
تعزيز مقاومة احملاصيل للظروف املناخية القاسية ،مثل الصقيع ،أو احلرارة الشديدة ،أو امللوحة أو
اجلفاف ،ونقص املياه .كما تقدم التقنيات احليوية فرصة ذهبية لرتشيد استهالك املياه عن طريق
فعالة لتحسني كفاءة استخدام املياه يف الزراعة عن طريق استخدام الكائنات
استخدام طرق حيوية ّ
الدقيقة ملساعدة النبات للتغلب على ندرة املياه وبالطبع أثارت هذه الثورة احلديثة العديد من
املشكالت اجملتمعية ،واألخالقية ،والدينية ،ولكن تبقى هناك حمصلة هنائية تتمثل ىف أننا أصبحنا اليوم
نعيش يف ظالل الثورة البيولوجية ،وأن قطار التقنيات احليوية احلديثة قد إنطلق بأقصى سرعة ،ولن
يستطيع أحد إيقافه.
يضم هذا الكتاب بني دفتيه معظم املقاالت اليت نشرت على موقع منظمة اجملتمع العلمي العريب،
الذي أتاح اجملال لعرض أحدث البحوث العلمية للقاريء العريب ،وكتبت فيه عن أهم الثورات التقنية
يف هذا اجملال ،كما تابعت كل جديد يف هذه التقنية املتسارعة ،وكتبت عنها يف العديد من اجملالت
العربية ،واملواقع اإلليكرتونية ،وترمجت أهم منجزاهتا بشكل إسبوعي لدورية "نيتشر" الطبعة العربية،
وهي من أهم املطبوعات اليت تتابع أحدث العلوم واملنجزات التقنية والبحثية ،وكنت حريصاً على
تبصري القارىء العادي الغري متخصص واحملب للعلوم على أحدث التقنيات اليت أثارهتا وتثريها هذه
العلوم يف توقيتها من خالل جمموعة من املقاالت اليت تغطي العديد من املستحدثات يف هذه العلوم
لفرتة طويلة ومل تنتهي هذه املسامهات حىت باتت موجودة بشكل يومي مؤخراً على صفحايت
اإلليكرتونية ىف مجيع وسائل التواصل اإلجتماعي املتاحة ،حيث أتابع معظم هذه القضايا العلمية،
وأعلق عليها ،وعلى ما يستجد فيها وعلى تأثرياهتا اآلنية واملستقبلية.
ويف هذا اإلصدار من إضاءات نأخذكم يف رحلة داخل محم بركان هذه الثورة ،ونلقي نظرة على
مستقبل العلم والتقنية ،وما ميكن أن حتدثه هذه االخرتاقات التقنية من حتول يف حياة البشر.

د .طارق قابيل
الباحة ،المملكة العربية السعودية
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في رحاب الثورة الجينية
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في رحاب الثورة الجينية

كيف تطورت الحياة متعددة الخاليا...
نظرة جديدة للتعاون العلمي
على الرغم من أن علماء الفيزياء وعلماء األحياء عادة ال يتشاركون يف حبوث علمية ،لكن معهد
كافلي للفيزياء النظرية واملعروف اختصارا بـ  KITPيف جامعة كاليفورنيا يف سانتا باربرا  ،حياول
تغيري ذلك اآلن .ومن املعروف أن هذا املركز العلمي املرموق قد استمر ألكثر من ثالثني عاماً يف
إنتاج حبوثاً مميزة ،ومت تصنيفه يف عام 2007كواحد من معاهد أمريكا البحثية األكثر تأثرياً ،يف دراسة
نشرت يف دورية األكادميية الوطنية للعلوم .واآلن ُُيَ ّمع هذا املعهد أملع العلماء الفيزيائيني يف العامل مع
علماء من خمتلف اجملاالت لإلجابة على جمموعة واسعة من املسائل العلمية املعقدة ،وأمهها حماولة

اإلجابة على سؤال :كيف تطورت الحياة متعددة الخاليا؟ ويرغب العلماء يف اإلجابة عن هذا
السؤال ألنه ثبت هلم أن تطور احلياة املتعددة هو وسيلة للتكيف والتنويع ،وأن املراقب لشجرة احلياة
حلقيقيات النواة ُيد الكثري من التحوالت من الكائنات وحيدة اخللية إىل كائنات متعددة اخلاليا
أكثر تعقيداً.
كما حياول العلماء دراسة كيفية التفاعل بني األنواع والتجمعات السكانية لتشكيل املنظمات
التعاونية .بعض العلماء ،مبا يف ذلك عامل الفيزياء يف جامعة هارفارد ديفيد نيلسون وعامل األحياء
9

التطوري جوان سرتامسان من جامعة واشنطن ،يتعاونون يف ورشة عمل متتد من أسابيع إىل شهور يف
معهد كافلي للفيزياء النظرية ( )KITPيف جامعة كاليفورنيا يف سانتا باربرا ،للتعاون يف املشاريع اليت
هتدف إىل اإلجابة على هذه األسئلة األساسية للكائنات احلية .ويف هذا الشهر ،اجتمع هؤالء
الباحثون باإلضافة لعشرات من العلماء اآلخرين يف جماالت علمية متنوعة ومتعددة ترتاوح ما بني
الفلسفة وعلوم احلشرات وعلوم الكمبيوتر ،من خمتلف أحناء العامل ،لعقد مؤمتر ملدة مخسة أيام
ملناقشة التقدم الذي أحرزوه يف هذا اجملال.
ووصف مايك تراقيسانو من جامعة مينيسوتا األمريكية ،عمله يف مرحلة ما بعد الدكتوراه ،حيث قام
بإنتاج مخرية وطحالب خضراء متعددة اخلاليا من أخرى وحيدة اخلاليا يف املخترب .وحتدث العديد
من الباحثني عن عمل املستعمرة الطحلبية متعددة اخلاليا الشهرية بالفولفوكس  Volvoxوغريها
من أنواع الطحالب األخرى اليت تعيش يف املياه العذبة واليت ترتاوح يف التعقيد من وحيدة اخللية إىل
مستعمرات متعددة اخلاليا ،ويعتقد العلماء أن هذه األمثلة من الكائنات احلية متثل حجر رشيد لفك
رموز التحوالت التطورية الرئيسية من احلالة الفردية للكائنات وحيدة اخللية إىل مستعمرات متعددة
اخلاليا.
أما براديل أولسون ،من جامعة والية كنساس والذي قام مؤخراً بإجراء دراسات على تسلسل اجلينوم
خلاليا الطحالب اليت تعيش يف مستعمرات ،فقد قام بتحديد جينات مرشحة منظمة ملثل هذا
التعاون ،مثل اجلينات املنظمة لدورة اخللية ،ويعتقد أن وجود مثل هذه اجلينات يؤدي إىل التعدد
اخللوي .ووصف أولسون جتربة علمية تطبيقية قام هبا هو ومعاونيه عن طريق نقل جني من اجلينات
املنظمة لدورة اخللية من الطحالب االستعمارية وإدراجها يف واحدة من الطحالب وحيدة اخللية
الطافرة ،مما نتج عنه نوع جديد له شكل ظاهري (مورفولوجي) أشبه بالطحالب االستعمارية .وهذا
يشري إىل أن التعديالت على دورة اخللية قد تكون حامسة يف انتقال الكائنات من األشكال وحيدة
اخللية إىل األشكال أو أمناط احلياة متعددة اخلاليا.
ويتخذ جوان رواججاردن عامل البيئة التطوري الشهري من مفاهيم االقتصاد أسلوباً لفهم التعاون
داخل األنواع .وقام بعرض صور مذهلة من صور التغذية يف املغازلة بني الطيور البحرية ،وصور أخرى
لتقدمي هدايا الزواج بني احليوانات ،مث شرح التفاعالت االجتماعية احلميمة باستخدام نظرية اقتصادية
معروفة.
وال يزال باحثون آخرون يبحثون يف التعاون على املستوى دون اخللوي ،والتحقيق يف كيفية تفاعل
الربوتينات واألمحاض النووية لتشكيل اهلياكل املعقدة .يف حديثه ،وصف نايلز ليمان من جامعة والية
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بورتالند عمل فريقه على الريبوزومات ،واليت تبني كيف ميكن لقطعة جمزأة من احلمض النووي الرييب
أن تكرر نفسها ،وقام بإعطاء فكرة عن طبيعة النسخ املتماثل للجزيئات املبكرة على كوكبنا.
وباملثل ،قام يوجني شاخنوفيتش الفيزيائي احليوي يف جامعة هارفارد ولينش مايكل عامل الوراثة
السكانية من جامعة إنديانا بتقدمي كل النماذج اليت تظهر تطور التعاون اجلزيئي.
من خالل هذه األحباث وغريها من احملادثات واملناقشات بني العلماء من خمتلف التخصصات ،وعن
طريق املزيد من التعاون بني الباحثني العاملني يف جمموعة متنوعة من التخصصات ،ستتم اإلجابة
على سؤال :كيف تطورت احلياة متعددة اخلاليا؟ وميكن أن تساعد هذه األفكار التشاركية والتعاونية
يف إذكاء روح التعاون بني العلماء لإلجابة على تساؤالت علمية معقدة يف أقل فرتة زمنية.
ونتمنى أن تمتد روح المشاركة للعلماء في وطننا العربي ،ألن معظمهم يعملون في جزر منعزلة،

وال يجمعهم هدف علمي واحد ،بالرغم من وجود تحديات علمية عظيمة تواجه العلماء في

وطننا العربي ،واهلل من وراء القصد ،وهو يهدى سواء السبيل.

طحلب الفولفكس Volvox
يعترب طحلب الفولفكس  Volvoxمستعمرة طحلبية راقية تتكون من عدة خاليا متجمعة ختتلف
يف أشكاهلا ،فمنها ما هو متخصص يف عملية التمثيل الضوئي ومنها متخصص للتكاثر أو
متخصص فسيولوجياً أي يوجد تقسيم يف العمل وهذه صورة من صور االرتقاء يف الطحالب
اخلضراء.
واشتقت التسمية هلذا الطحلب مـن الكلمة الالتينية  volverوأيضاً بالعربـي (فرفريه) تعين احلركة
الدورانية اليت تشاهد يف تلك املستعمرة .ويشاهد بالعني اجملردة يف املاء العذب يضم حنو  20نوعاً.
حتتوي املستعمرة الواحدة العديد من األفراد قد يصل عددها ما بني ( 500إىل )60,000من
اخلاليا تبعاً للنوع ،وتكون مرتبة حول حافظة بشكل كرة هالمية القوام جموفة ،ولكل خلية خضرية
سوطان .وفجوات منقبضة بالطرف األمامي للخلية .وحتتوي على بالستيدة فنجانية الشكل حتتوي
على مراكز لتجميع النشا  Pyrenoidوبقعة عينية.
وترتبط اخلاليا املتجاورة بواسطة خيوط بروتوبالزمية جانبية .عادة تكون األسواط متجهة للخارج
فتتحرك املستعمرة على شكل كتلة .ويالحظ أيضاً تكون اخلاليا الكبرية يف اخللف وهي ختتص
بالتكاثر .وعندما يكثر طحلب الفولفكس يظهر اخضرار باملاء ويكون ذلك يف فصل الربيع مث خيتفي
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العدد يف الصيف ويظل بقية السنة على هيئة زُيوت ساكن .حيدث التكاثر الالجنسي يف بداية
فصل النمو وينتهي بالتكاثر اجلنسي.
التركيب
تتميز خاليا املستعمرة املكتملة النمو إىل أربعة أنواع من اخلاليا املتخصصة الوظائف وخاليا جسدية
تشمل غالبية اخلاليا اخلضرية املكونة جلسم املستعمرة وتقوم بالتغذية واحلركة.

جونيدات :خاليا قليلة العدد تتميز بكرب حجمها وتتخصص إلنتاج املستعمرات البنوية الالجنسية.
أنثريدات :خاليا متخصصة فسيولوجياً إلنتاج الساحبات الذكرية .

األرجونات :خاليا قليلة العدد كبرية احلجم متخصصة إلنتاج األمشاج املؤنثة وهي خالية من
األسواط وتعرف بالبيضات  Ovaويكون التكاثر اجلنسي من النوع البيضي .

الصورة :طحلب الفولفكس  Volvox؛ طحالب خضراء ،ويكيبيديا

المصادر

David Smith. Opinion: Cooperating to Study Cooperation, Physicists and
biologists are working together to understand cooperation at all levels of
life, from the cohesion of molecules to interspecies interactions. The
Scientist, February 20, 2013.
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في رحاب الثورة الجينية

اليوم الوطني للحمض النووي الديوكسي ريبوزي!
احتفل األمريكيون باليوم الوطين للحمض النووي الديوكسي ريبوزي و املعروف اختصاراً بالـ"دي
إن إيه" ( .)DNAوهو االحتفال السنوي الذي يتم عادة يف يوم  25إبريل من كل عام إلحياء
ذكرى اكتشاف بنية احلمض النووي.
بدأ االحتفال بيوم احلمض النووي يف عام 2003م ،عندما مت االنتهاء من مشروع اجلينوم البشري
بعد مرور  50عاماً على اكتشاف بنية احلمض النووي .ومت إقرار االحتفال الرمسي هبذا اليوم مبوجب
قرار للكوجنرس األمريكي لتذكر أعظم اإلسهامات العلمية يف تاريخ البشرية حىت اآلن.
وجاء قرار االحتفال هبذا اليوم تزامناً مع عدة احتفاالت أقيمت يف احملافل العلمية العاملية
لالحتفال بالذكرى اخلمسني الكتشاف اللولب املزدوج يف عام 2003م ،وقامت بعض الدوريات
العلمية بتخصيص أعداد كاملة لالحتفال هبذا العمل التارخيي .كما أصدرت دار صك العمالت
امللكية يف بريطانيا قطعة نقدية جديدة ضمن االحتفاالت املقامة يف الذكرى اخلمسني الكتشاف بنية
احلمض النووي .وميثِّل التصميم اخللفي لقطعة النقد الصادرة يف فئة اجلنيهني اإلسرتلينيني بنية جزيء
"دي إن إيه" الفريدة ،وقد وردت على طرفها عبارة "احلمض النووي الديوكسي ريبوزي" .كما طُرحت
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خمصصة
يف السوق نسخ خاصة بأصحاب اجملموعات مصنوعة من الفضة والذهب ،ونسخة َّ
للتداول.
وما زاد روعة االحتفاالت يف عام 2003م هو أن "جيمس واطسون" و"فرانسيس كريك" احلاصلني
على جائزة نوبل للطب والفسيولوجيا عام 1962م إلسهامهما يف هذا االكتشاف الكبري كانا ال
يزاالن على قيد احلياة وشاركا يف هذه الفعاليات.
تاريخ الحمض النووي الديوكسي ريبوزي
واحلمض النووي ( )DNAأشبه ما يكون بورقة التعليمات اليت تصاحب اآلالت .يأيت فيها اسم
أجزاء اآللة ووظيفتها ،وآلية تركيبها وتفكيكها .وهو موجود داخل كل خلية من خاليا كل كائن
مفصلة لكل صفاته اليت يرثها منه أبناؤه.
حي ،وبه خريطة ّ
بدأت أوىل حماوالت اكتشاف احلمض النووي ( )DNAيف عام 1928م عندما ظهر ألول مرة أن
احلمض النووي هو مادة الوراثة ،بعد جتربة شهرية أجراها العامل "جريفيث" ،وأشار فيها إىل أن هناك
"مادة" ميكن أن تغري الرتكيب الوراثي للبكرتيا .ومت التحقق من أن هذه املادة هي احلمض النووي
"محض نواة اخللية" عام 1944م بواسطة عاملني أمريكيني ،مها "آفري" و"مكلويد" .مث أجريت
جتارب أخرى عديدة بعد ذلك ،وأثبتت مجيعها أن احلمض النووي الديوكسي ريبوزي هو احلمض
الذي حيمل الصفات الوراثية اليت تنسق مجيع العمليات احليوية يف اخللية احلية.
وجاء احلدث التارخيي األهم يف عام 1953م عندما مت اإلعالن عن اكتشاف الرتكيب اجلزيئي
للحمض النووي؛ حيث وضع العاملان "جيمس واطسون" و"فرانسيس كريك" من خمترب "كافنديش"
يف جامعة "كامربدج" منوذجاً للحمض النووي يسمى بـ"اللولب املزدوج" ،ونشر نبأ االكتشاف يف
مقال علمي مقتضب ،عرف رمسياً بأنه "رسالة" باسم "واطسون" و"كريك" يف عدد جملة "نيتشر"
العلمية يف  25أبريل 1953م.
ومن الطريف أن "واطسون" و"كريك" مل ُيريا أي جتربة عملية ،ومل حيمال أنبوبة اختبار واحدة
للتوصل هلذا الكشف املثري ،ولكنهما وضعا منوذجهما استناداً إىل البيانات اليت وفرها باحثون يف
خمتربات جامعة "كامربدج" على مدى ثالث سنوات ،وكان من أمههم الربوفيسور "موريس ولكنز"
الذي استخدم األشعة السينية (أشعة أكس) لدراسة وحتليل احلمض النووي ،وساعدته يف ذلك
الدكتورة "روزلندا فرانكلني" اليت سامهت يف التقاط العديد من الصور للحمض النووي يف عام
1952م .وكشفت هذه الصور النقاب عن الرتكيب اجلزيئي للحمض النووي ،وب ى "واطسون"
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و"كريك" منوذجهما للحمض النووي بعد أسبوعني فقط من احلصول على الصور .وباكتشافهما
تكون تركيباً لولبياً مزدوجاً ،يشابه السلم امللتوي ،تبني كيف ميكن
حلقيقة أن جزيئات احلامض النووي ّ
للحمض النووي أن ينسخ نفسه.
وبعد عامني من اكتشاف الـ"دي إن إيه" حتقق "آرثر كورنربج" من إمكانات نسخ احلمض النووي
لنفسه .ويف عام 1960م متكن مارشال "نرينربج" و"هار خوالنا" و"سيفريو أكوا" من التحقق من
أن ثالثة أحرف من األحرف األربعة للحامض النووي تشكل رمزاً ألمحاض أمينية.
ويف السبعينيات متكن العلماء من التعرف على حروف احلمض النووي ،مث متكنوا من قطع ولصق
أجزاء من احلمض النووي ،مث متكنوا من نسخه بعد ذلك.
ويف عام 1983م استطاع العامل األمريكي "كاري موليس" أن يطور طريقة الستنساخ آالف النسخ
من احلمض النووي؛ و هو ما وضع أسس اهلندسة الوراثية احلديثة .مث توجت أحباث العلماء يف هناية
القرن العشرين بدراسة تتابعات اجلينوم (كامل احملتوى الوراثي للكائن احلي) ،ويف منتصف عام
2000م مت فك ترميز جينوم اإلنسان (األطلس الوراثي البشري).
ومت االنتهاء من النسخة األولية من مشروع اجلينوم البشري يف أوائل عام 2001م ،وصحب ذلك
ضجة إعالمية كبرية .والتزال يف ذاكرة التاريخ االحتفالية اليت شهدها العامل يوم االثنني  26يونيو عام
 2000م حني أعلن رئيس الواليات املتحدة األمريكية و رئيس وزراء بريطانيا عن االنتهاء من مسودة
خريطة اجلينوم البشري .ومن ذلك التاريخ بدأ التنافس والسباق احملموم للمراكز العلمية وشركات
التقنية احليوية واهلندسة الوراثية على املستوى العاملي الستخدام خمرجات اجلينوم البشري لتشخيص
األمراض الوراثية والبحث عن عقاقري تعمل على مستوى اجلينات وتركيبها.
وحبلول شهر سبتمرب عام 2007م ،مت التعرف على التسلسل الكامل جلينوم  1879فريوساً و577
نوعاً من البكترييا و 23نوعاً من الكائنات حقيقية النواة تقريباً كان نصفها من الفطريات .ومت
التعرف على تتابعات جينات مخرية اخلبز وهي كائن منوذجي للخلية حقيقية النواة ،وغريها من
الكائنات كذبابة الفاكهة وأمساك الزبرا ونبات الرشاد  thaliana Arabidopsisالذي يستخدم
لدراسة النباتات املزهرة .ويف عام 2007م مت اإلعالن عن انتهاء مشروع اجلينوم البشري بواقع خطأ
واحد يف كل  20ألف نيكلوتيده يف كل الكروموسومات.
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عجائب الـ"دي إن إيه"
يتألف جزيء الـ"دي إن إيه" من شريطني يلتفان حول بعضهما باجتاه عقارب الساعة ،حول حمور
واحد؛ أحدمها يتجه إىل أعلى واآلخر إىل أسفل ،على هيئة سلم حلزوين مزدوج .وكل شريط عبارة
عن خيط من وحدات كيماوية تسمى النيوكلتيدات .والنيوكلتيدات من أربعة أصناف ال ختتلف إال
يف نوع القاعدة النيرتوجينية .وهذه القواعد النرتوجينية هي" :األدنني  ،"Adeninو"الثاميني"
 ،Thymineو"السيتوسني  ،"Cytocineو"اجلوانني ."Guanin
وتشكل هذه القواعد أزواجا؛ فقاعدة "األدنني" ترتبط دائما بـ"الثاميني" ،بينما ترتبط "اجلوانني"
بـ"السيتوسني" .وتتوزع القواعد بالرتتيب على اللولب املزدوج؛ حبيث يوجد  10أزواج فقط على كل
دورة لولب مزدوج .وتشكل القواعد كلمات ومجالً وراثية حتفظ املعلومات الوراثية للكائن احلي من
اإلنبات إىل املمات ،على هيئة جينات ،وتتطابق كل جمموعة مؤلفة من ثالثة أحرف مع حامض
أميين واحد.
ولقد كشفت الدراسات احلديثة أن للولب املزدوج خصائص مذهلة ،ال سيما يف العالقة بني الرتكيب
والوظيفة اليت تؤكد أن التصميم الدقيق هلذا اللولب املزدوج املثري يشري بقوة إىل قدرة إبداع اخلالق
سبحانه .فلك أن تعلم أنه إذا مت متديد جديلة الـ"دي إن إيه" املوجودة يف أي خلية من خاليا
اإلنسان فسيبلغ طوهلا مرتين .وإذا وضعت مجيع جزيئات احلمض النووي للجسم البشري سوية من
هنايات أطرافها؛ فإهنا قد تصل إىل الشمس وترتد أكثر من  600مرة.
هناك ستة أقدام من الـ"دي إن إيه" يف كل خلية من اخلاليا البشرية موجودة يف تركيب ال يتجاوز
قطره  0.0004من البوصة .وهناك  3.1مليارات حرف من الـ"دي إن إيه" يف كل خلية من اخلاليا
البشرية البالغ عددها  100تريليون خلية.
خيتزن اجلرام الواحد من الـ"دي إن إيه" معلومات بقدر ما خيتزنه ألف مليار قرص كومبيوتر ،ويستطيع
حملول الـ"دي إن إيه" أن ينجز  1910 × 2عملية ربط باجلول الواحد يف درجة حرارة الغرفة ،علماً
بأن أفضل الكمبيوترات احلالية ينجز  910عملية فقط باجلول الواحد ،وأن احلد األقصى الذي ال
ميكن جتاوزه ثرموديناميكياً هو  1910 × 34عملية يف اجلول الواحد .واملعلومات املوجودة يف
الـ"دي إن إيه" ميكن أن متأل جمموعة من الكتب يصل ارتفاعها إىل  60مرتاً أو  200دليل هاتف،
كل واحد منها مؤلف من  500صفحة.
يتألف البشر من عدد من اجلينات يرتاوح ما بني  26500و 30000جني بشري ،وهو عدد يقل
عن التقديرات السابقة اليت تراوحت بني  60و 140ألف جني .واملثري أن عدد اجلينات يف جينوم
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نبات اخلردل تتساوى تقريباً مع نفس عدد جينات اإلنسان ،كما أن خريطة اجلينات لإلنسان
وللفئران تكاد تكون متقاربة متاماً .كما أكدت الدراسات أنه ليس هناك أي أساس علمي للطبقات
العنصريّة؛ حيث إن البشر متشاهبون يف حوايل  %99.9على مستوى الـ"دي إن إيه".
واملتابع لألحباث العلمية اجلارية حالياً ،سيجد ثورة يف علوم اجلينومات وغريها من العلوم املعتمدة
على احلمض النووي الـ"دي إن إيه" وغريه من األمحاض النووية اليت مت اكتشافها تباعاً .كما تتوإىل
االكتشافات العلمية يف هذا اجملال احليوي الذي أفرغت له كربى اجملالت العلمية العاملية حيزاً كبرياً
من صفحاهتا ،فضالً عن اجملالت املتخصصة اليت ال تعد وال حتصى.
و يف إبريل من العام ) (2012مت نشر أول صورة للحمض النووي "دي إن إيه" بإستخدام
امليكرسكوب اإلليكرتوين؛ حيث احتاج األمر خلدعة تقنية لتصويره بشكل مباشر .ومؤخراً أعلنت
إحدى الشركات عن فك تتابعات الـ"دي إن إيه" يف ساعة واحدة فقط ،مما سيكون له العديد من
اآلثار العلمية ويبشر بثورية طبية شاملة يف جماالت التشخيص والعالج .و تستمر اآلثار املرتتبة على
اكتشاف أسرار اللولب املزدوج .و يعلم اهلل وحده إىل أين ستنتهي؟

صورة  1للحمض النووى "دى إن إيه"
بإستخدام امليكرسكوب اإلليكرتوين

صورة 2جيمس واطسون وفرانسيس كريك مكتشفي
تركيب احلمض النووي دي إن إيه عام 1953م
األصل أبيض واسود ،التلوين الرقمي د .طارق قابيل.

Image 1: Watson and Crick with their DNA model. The discoverers of
the structure of DNA. James Watson at left and Francis Crick, with their
model of part of a DNA molecule in 1953.
Image 2: Image Credit: Photograph copyright A. Barrington Brown.
www.photoresearchers.com.
Digital artwork Dr. Tarek Kapiel
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المصادر
. إسالم أونالين،2003  يونيو11 ، "اللولب املزدوج" حيكي قصة احلياة، طارق قابيل.د




!فك تتابعات الـ"دي إن إيه" يف ساعة واحدة فقط
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oRWeD2
VFh7w








."لقراءة األعمال األصلية للبحوث اخلاصة بإكتشاف الـ"دي إن إيه



Watson, James Dewey; Crick, Francis Harry Compton (1953-04-25).
"Molecular structure of nucleic acids; a structure for deoxyribose
nucleic acid". Nature 171 (4356): 737–738. Read
here: http://bit.ly/13asBk
Franklin, Rosalind Elsie; Gosling, Raymond (1953-04-25).
"Molecular configuration in sodium thymonucleate". Nature 171
(4356): 740–741. Read it here: http://bit.ly/hf4eaz
Wilkins, Maurice Hugh Frederick; Stokes, Alexander Rawson;
Wilson, Herbert R. (1953-04-25). "Molecular structure of
deoxypentose nucleic acids". Nature 171 (4356): 738–740. Read it
here: http://bit.ly/17WK6dI
http://www.nature.com/nature/dna50/archive.html
Direct Imaging of DNA Fibers: The Visage of Double Helix
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في رحاب الثورة الجينية

ثورة التحرير الجيني
تقنية "كريسبر-كاس " 9تحدث ثورة غير مسبوقة في مجال التحرير الجيني

املصدر Ella Maru Studio/SPL:

كريسرب  ..حترير اجلينات أصبح سهالً

ختيل أنك تعلم أن عائلتك حتمل مرضاً وراثياً كالتخلف العقلي ،أو فقر الدم املنجلي ،أو السكري
من النوع األول ،أو بعض أشكال سرطان الثدي والربوستاتا والقولون ،وإذا جنحت يف إزالة اجلني
املسؤول عن هذا املرض يف طفلك املستقبلي ،فيمكنك احلصول على طفل سليم خال من هذا
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املرض!  ...فمن املؤكد أنك لن تبخل ببذل كل نفيس ٍ
وغال من أجل احلصول على هذا الطفل
السليم ،وستبذل أقصى جهد لتحقيق هذا اهلدف النبيل .ولكن بطبيعة احلال فاألمر ليس سهالً،
ففي حالة بعض األمراض الوراثية البد من التالعب بآالف اجلينات ،للحصول على جنني لطفل
خال من هذا املرض.
ولكن تطوير العديد من تقنيات التحرير اجليين يف اآلونة األخرية قد يستطيع حتقيق مثل هذا اهلدف
صعب املنال .وجنحت بالفعل بعض من هذه التقنيات يف تنفيذ عمليات التنقيح اجلينومي،
واإلصحاح اجليين ،والقيام بتعديالت مستهدفة وحمددة للجينات ،وهلا إمكانيات كبرية ال حدود هلا
يف اجملاالت العلمية التطبيقية.
طرق التحرير الجيني
من املعروف أن هناك ثالث طرق أساسية تسمح للعلماء بالتالعب باجلينات وتغيري اخلاليا احلية
مثلما ميكن ملستخدم الكومبيوتر أن يغري أي نص يكتبه على ملف وورد!! مثالً ،يستخدم القطع،
واللصق ،والنسخ واحلذف وإزالة احلذف ،والتكرار وما إىل ذلك لتغري النص األصلي وتنقيحه.
ويؤمل أهنا
وتستخدم طريقة نيوكلييز إصبع الزنك على وجه اخلصوص حلذف خاليا الدم البيضاءّ ،
هبذا الشكل ستفتح الباب للقضاء على فريوسات مرض نقص املناعة املكتسبة ،من خالل الدخول
إىل جهاز املناعة .وكانت هذه التقنية أول أداة لتحرير اجلينوم لكنها حمدودة القدرة العتمادها على
بروتينات صعبة التكيف مع اجلينات املستهدفة اجلديدة ،وقد ختطأ أحياناً وتقطع يف مكان غري
صحيح.
أما الطريقة الثانية ،فهي طريقة تعتمد على اإلنزميات الشبيهة مبنشط التناسخ احمللّلة للنيوكلوتايدات
املستجيبة ) (TALENsوهي انزميات تستخدم يف قطع احلمض النووي ومناطق التصاقه ،وميكن
برجمتها للتالعب جبينات حمددة ،وهي أسهل من حيث التطبيق كما أهنا أقل كلفة ،لكنها هي
األخرى تفتقد إىل عنصر الدقة يف القطع واللصق ،وكان تطبيقها الناجح األول قد جرى على رضيعة
تبلغ عاماً واحداً من العمر وتعاين من اللوكيميا.
أما طريقة "كريسرب-كاس "9أو (املوضع الصبغوي ذو التكرارات املنتظمة املتجمعة قصرية التناوب)
ُ
ُ
فهي الطريقة األكثر شيوعاً يف الوقت احلاضر ،وتعتمد على استخدام بروتني "كاس "9الذي يهاجم
احلمض النووي للفريوسات كما لو أنه "مقص" ،باإلضافة إىل جزيئني بسيطني من أجل العثور على
موضع بعينه من احلمض النووي هبدف التدخل إلصالحه .وهي يف األساس عبارة عن سكني جزيئية
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حادة للغاية أو مقصاً جينياً دقيق جداً .وتسمح هذه األداة للعلماء باقتطاع وإضافة اجلينات ِ
بدقة
تامة وبتكاليف زهيدة ،ويستطيع الباحثون باستخدام "كريسرب" للتخلص من جينات واستبدال
جينات سليمة حمل جينات معطلة يف احلمض النووي أو إضافة مقاطع جينية جديدة هلذا احلمض.
وتتميز تقنية "كريسرب" اليت أحدثت ثورة غري مسبوقة يف جمال التحرير اجليين عن التقنيات املنافسة هلا
بأهنا رخيصة نسبياً وسهلة االستخدام يف عمليات التالعب اجليين املتعدد ،وأن هلا القدرة على تعديل
التتابعات الوراثية املميزة ألي محض نووي .وقد بدأت بعض الشركات باستخدام هذه التقنيات
ألغراض عالجية يف جتارب إكلينيكية عدة ،وأثبتت "كريسرب" سهولة استخدامها وقلة تكلفتها
مقارنةً بغريها من التقنيات ،وتوفري اخليارات املتعددة واملتعلقة بعملية استهداف اجلينات.

المصدر

مثل املقص يف هذه الصورة ،اإلنزمي كاس 9يقطع احلمض النووي.
وميكن أن يربمج إلُياد وربط مواقع معينة يف اجلينوم.

https://vector.childrenshospital.org/2014/09/genome-editing-a-crisprway-to-correct-disease
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اإلنزمي كريسرب (األمحر واألخضر) يقيد إىل امتداد احلمض النووي مزدوج
اجلديلة (األرجواين واألمحر) استعدادا لقص اجلزء املعيب من اجلينوم.
المصدرJennifer Doudna/UC Berkeley :

يُشار إىل أن فكرة هذه التقنية ولدت يف عام  2007بعد أن اكتشفت شركة لأللبان الرائبة وبشكل
مفاجئ آلية دفاعية قامت باستخدامها بعض أنواع البكترييا ملقاومة الفريوسات .مث جاء إعالن
الوالدة يف عام  ،2012تبعتها خطوات أولية هامة يف عام  2013إىل أن تطورت التقنية بشكل
كبري خالل العام الفائت .واآلن تطورت أكثر إىل أن حالت إىل ما يشبه األعجوبة اجلزيئية ،حيث
أصبح العامل بأسره مهتماً بتقنية "كريسرب"
واليت تعترب اإلجناز العلمي األهم للعام
ورشحت مرتني بالفعل لنيل جائزة
2015مُ ،
نوبل.
تصدرت تقنية كريسرب غالف جملة ساينس كأهم
اخرتاق علمي لعام 2015م

المصدر:
Science: 12/18/2015
, Vol 350 Issue 6267
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وتستطيع هذه التقنية التدخل يف تغيري اجملموع اجليين جلميع الكائنات احلية بدءاً من البكترييا
والنبات واحليوان وصوالً لإلنسان وذلك بشكل فعال .وبررت دورية "ساينس" اختيارها املقص اجليين
على رأس أبرز اإلجنازات العلمية لعام  2015بقوهلا إنه ميهد إلدخال تغيريات جينية على احلشرات
جتعلها تفقد القدرة على حتمل األمراض .ويأمل الباحثون بأن متكننا هذه التقنية يف يوم ما من
استئصال أو إزالة اجلينات الشريرة املسببة لألمراض ،وخباصة الوراثية منها ،ويرى الباحثون أهنا ليست
خدم هذه األداة هلندسة ذريتنا والتخلص من العديد من األمراض
إال مسألة وقت فقط قبل أن تُستَ َ
الوراثية اخلطرية يف هذه العملية.

تعترب كريسرب اإلجناز العلمي األهم لعام 2015م ،ورشحت مرتني بالفعل لنيل جائزة نوبل

والقت تقنية "كريسرب" جناحاً ال يُصدق يف البحوث العلمية ،مؤدية إىل منو هائل يف األوراق البحثية
موضوعها ،وُمت ّكن هذه التقنية العُلماء من تعديل اجلينوم بكفاءة ومرونة ودقة مل يسبق هلا
اليت تتناول
ُ
مثيل ،فاحتةً اآلفاق ألبعاد جديدة لتعديل اجلينوم ألغراض ُخمتلفة ابْتِداءً بعلم األعصاب واهلندسة
الوراثية وصوالً إىل بيولوجيا النبات .وبشرت "كريسرب" بعصر جديد من اهلندسة الوراثية ،عصر قد
يسمح لنا حبماية حماصيلنا من اجلفاف والعدوى ،وحمو األمراض الوراثية يف البشر وغريها من األنواع،
وحىت عكس الشيخوخة ،ولقد استولت تقنية "كريسرب" على عاملنا ،فقد تَغلغلت يف ُكل جماالت
الصناعة تقريباًُ ،مربهنة على أن حمدودية استخداماهتا هي يف ُخميلتنا فقط.
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الصين تفوز بقصب السبق
ومن األمثلة الشهرية لتطبيقات هذه التقنية هي إجراء أول تعديل جيين ألمحاض نووية خاصة
بأجنة بشرية غري قابلة للحياة يف إحدى عيادات اخلصوبة يف الصني ،والذي تصدر عناوين األخبار،
ونتج عن هذا اإلعالن تعجيل إقامة قمة دولية ملناقشة موضوع التعديل اجليين البشري.
وقد ناقشت القمة تصحيح اجلينات اخلاصة باألمراض أو عمل حتسينات عليها يف السائل املنوي
البشري أو البويضات أو األجنة يف صورهتا األولية .وكان العلماء يف الصني قد قاموا بعملية تعديل
وراثي يف أجنة من أجل تعديل أمحاض نووية فيها خلل تؤدي إىل والدة طفل مع أمراض يف الدم
أسباهبا وراثية.
يف حني أن السلطات الربيطانية املختصة مسحت للعلماء بالبدء يف أحباث التعديل الوراثي لألجنة،
فيما أعلن معهد فرانسيس كريك يف لندن عن شروعه يف حبث يهدف إىل "فهم أعمق للحظة األوىل
حلياة اجلنني لدى البشر" وذلك فور مساح السلطات الربيطانية بذلك.
ويف حقيقة األمر تتمتع الصني بشهرة على قدرهتا على التقدم السريع فيما يتعلق بالتقنيات احليوية
البازغة ،وبشكل خاص تقنية التحرير اجليين كريسرب .وحتتل الصني مكان الصدارة عندما يتعلق األمر
بالتحرير اجليين ألن الصني تُ ِويل أولوية عالية للبحوث الطبية احليوية.
وأعلن جناح جمموعة من الباحثني الصينيني يف التعديل الوراثي لألجنة البشرية لتكون حمصنة ضد
فريوس نقص املناعة البشرية (اإليدز) ،مظهرين بذلك اإلمكانيات اهلائلة للتحرير اجليين ،عن طريق
إكساب مناعة ضد الفريوس بطريقة مماثلة لعمل اللقاح ولكن على املستوى اجليين أو الوراثي ،وإذا ما
وصلت هذه التقنية إىل املراحل اإلكلينيكية ،فإنه من املمكن استخدامها للقضاء على مجيع أنواع
األمراض الوراثية .ويف الوقت احلايل تتوإىل االكتشافات واالبتكارات اليت تعتمد على هذه التكنولوجيا
يوما بعد يوم.
وأصبح العلماء الصينيني الرواد على مستوى العامل يف استخدام البشر يف جتارهبم لتكنولوجيا التحرير
اجليين ،وخاصة مرضى سرطان الرئة؛ حيث حصل الفريق الذي يرتأسه لو يو طبيب األورام يف
مستشفى غرب الصني يف جامعة سيتشوان ىف تشنجدو على التصديق (اإلقرار األخالقي) من جملس
مراجعة املستشفى ببدء اختبار هذه اخلاليا يف أشخاص مصابني بسرطان الرئة يف السادس من يوليو
2016م.
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احملررة على األشخاص الذين يعانون من سرطان
ويقوم الفريق حالياً باختبار اخلاليا ذات اجلينات َّ
الرئة .وتضم التجربة الصينية مرضى سرطان الرئة النقيلي ذي اخلاليا غري الصغرية ،الذين مل ِ
ُيد معهم
العالج الكيماوي وال اإلشعاعي وال أي عالج آخر .وقام فريق لو باستخراج اخلاليا املناعية املعروفة
باسم اخلاليا التائية ،أو الليمفاويات التائية وهي نوع من خاليا الدم البيضاء ،من دم املشاركني.
وباستخدام تكنولوجيا "كريسرب-كاس "9متكنوا من دمج دليل جزيئي قادر على حتديد التسلسل
ص هذا الكروموسوم يف تلك البقعة؛ لتعطيل جني
اجليين النوعي على كروموسوم مع إنزمي ميكنه قَ ّ
يقوم برتميز بروتني يُسمى  ،PD-1يعمل عاد ًة ككابِح لقدرة اخلاليا على إطالق استجابة مناعية
تتصدى هلجمات و هتديدات اخلاليا األخرى .ومن مثّ ،تتم مضاعفة اخلاليا حمررة اجلني يف املخترب،
وإعادة طرحها يف جمرى دم املريض ،حيث يأمل الفريق يف أن تقوم اخلاليا احملررة جينياً باستهداف
السرطان وتثبيط الربوتني بدقة أكرب ،وزيادة مقاومة اخلاليا السرطانية.
أطفال حسب الطلب
رمبا سيكون بوسعنا قريباً تعديل احلمض النووي ( )DNAللبشر ،ملعاجلة أمراض مثل السرطان؛
ولكن هل سيقود ذلك إىل ظهور مواليد ُمعدلني ِجينياً للحيلولة دون إصابتهم بأمراض بعينها أو
لضمان اتسامهم بصفات أو مالمح معينة؟ إذا ما حدث ذلك ،فمن املتوقع أن تضطلع الصني بدور
رائد يف هذا الشأن؛ كما يقول جي .أوين شيفر العامل املتخصص يف جمال قيم وأخالقيات علم
األحياء .ومن املؤكد أن هذا االحتمال خيضع اآلن ملناقشات حمتدمة ،وتتلخص احلجج الرئيسية ضد
إجراء التعديل الوراثي على أجنة بشرية يف أن هذه املمارسة ستكون غري آمنة وغري عادلة ،وأن
التعديل سرعان ما يتجاوز اجلهود الرامية إىل احلد من انتشار األمراض املوروثة .ولكن يف هناية
املطاف ،من غري املرجح أن تكون أي من هذه األسباب مقنعة بالقدر الكايف ملنع استخدام هذه
التقنية على نطاق واسع .
وقد زادت حدة هذا النقاش بعد ابتكار تقنية تعديل الصفات الوراثية "كريسرب -كاس  ،"9واليت
ٍ
صفات مثل الذكاء
زادت من اإلمكانيات املخيفة للعبث باحلمض النووي لإلنسان ،هبدف حتسني
واللياقة البدنية ،والقدرة على ممارسة الرياضة بشكل جيد ،بل وحىت احلس األخالقي ،وتطوره.
قاد التمويل الذي وفرته حكومة بكني الصني يف عام  2015لتصبح أول دولة جتري تعديالت على
جينات أجنة بشرية باستخدام تقنية "كريسرب-كاس  ."9كما كان للصني الصدارة على طريق
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االستعانة هبذه التقنية ،إلجراء تعديالت جينية – ال متس "اخلط اإلنتاشي" – خلاليا أنسجة بشرية،
هبدف االستفادة منها يف عالج مرضى السرطان.
وتثري السهولة اليت ميكن هبا تنفيذ هذا التحرير اجليين اخلوف من أن يكون اإلنسان التايل .وقد
يعرتض البعض حبكم أ ّن هذا النوع من التدخل هو اعتداء على وظائف اإلله ،وهو اعرتاض يشبه
االعرتاضات اليت ظهرت أيام تطبيق تقنيات حيوية أخرى مثل عمليات التخصيب املختربي املعروفة
بـ "أطفال األنابيب" ،وأحباث اخلاليا اجلذعية .ويقول منتقدو هذه البحوث اجلديدة أن العلماء ال
ينبغي هلم "اللعب" باألجنة البشرية هبذا الشكل.
عالوة على ذلك ،يأمل العلماء أال تطغى األسئلة األخالقية بشأن بعض استعماالت "كريسرب" على
فاعلية هذه التكنولوجيا وتؤخر حصوهلا على موافقة السلطات املعنية .ويقول منتقدو هذه البحوث
اجلديدة أن هناك قلق من أن هذه التعديالت الوراثية قد تنتقل إىل اجليل التايل ،األمر الذي ميكن أن
يؤدي إىل عواقب غري متوقعة .وخيشى العلماء من أن متكن هذه التقنيات األزواج من هندسة األجنة
وراثيًا ،فضال عن التحكم يف اختيار جنس املولود بالصورة والكيفية اليت يرغبها األبناء ،والعديد من
القضايا الشائكة األخرى مثل هندسة شكل الطفل ،واختيار خصائصه على أسس جينية.
ويرى الباحثون أهنا ليست إال مسألة وقت فقط قبل أن تستخدم هذه التقنيات هلندسة ذريتنا
والتخلص من العديد من األمراض الوراثية اخلطرية .فهل حنن على شفا "عامل جديد شجاع"؟  ..مثل
ذلك الذي تناوله الكاتب ألدوس ُهكسلي يف روايته اليت حتمل نفس االسم ،وهو عامل يقطنه بشر
ُحمسنني وراثياً؟ رمبا يكون هذا صحيحاً .وهناك فكرة جديدة مثرية لالهتمام يف هذا الصدد بأنه من
املنطقي االعتقاد بأن أي ٍ
حتول مد ٍو يف جمال "التحسني الوراثي" سينشأ من الصني على األرجح ،ولن
يبزغ من دول غربية ،مثل الواليات املتحدة واململكة املتحدة ،وهي دول شكلت مهداً للعديد من
التقنيات احلديثة.
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في رحاب الثورة الجينية

ما هو التحرير الجيني وكيف تعمل تقنية كريسبر-كاس9؟
تصدرت ثورة حترير اجلينات عناوين األخبار العلمية يف مجيع أحناء العامل ،وسيطرت النتائج
البحثية لتقنيات التحرير اجليين وبصفة خاصة تقنية كريسرب-كاس 9على أحدث التطورات العلمية
يف اآلونة األخرية ،وأصبحت األداة الثورية اليت تدعى كريسرب أداة أساسية يستخدمها علماء األحياء
يف أقل من ثالث سنوات ،وذلك ألهنا جعلت تغيري احلمض النووي داخل اخلاليا رخيصاً وسهالً،
ألي كائن حي بسرعة فائقة ،مبا يف ذلك اإلنسان.
وأتاحت للباحثني تغيري احلمض النووي ّ
وتقنيات التحرير اجليين هو جمموعة من تقنيات التعديل اجليين تعيد كتابة املادة الوراثية ألي كائن
حي ،وتعترب هذه التقنية أكثر دقة بكثري من التقنيات السابقة للهندسة الوراثية ،وتستهدف عالج
العديد من األمراض كاإليدز والتهاب الكبد الفريوسي والسرطان ،وغريها من األمراض املستعصية.
أحدثت هذه التقنية حتوالت جوهرية يف أحباث الطب احليوي ،يف السنوات األخرية ،ويأمل الباحثون
يف استخدام هذه التقنية لتعديل جينات البشر ،بغرض القضاء على األمراض ،وإكساب النباتات قوة
حتمل ،والتخلص من مسببات األمراض.
ّ
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ورغم إمكانات تقنيات التحرير اجليين الواعدة ،إال أن هناك خماوف أخالقية ،وخماوف تقنية من أن
تؤدي إىل تعديالت جينومية شاذة أو خطرية ،وأن تتسبب الكائنات املعدلة وراثيّاً يف إحداث
اضطرابات أو اهنيارات يف األنظمة البيئية.
ما هو التحرير الجيني وكيف تعمل تقنية كريسبر-كاس9؟

ما هو تحرير الجينات؟

يشبه العلماء حترير اجلينات بوظيفة اإلُياد واالستبدال اليت تستخدم لتصحيح األخطاء اإلمالئية يف
الوثائق اإلليكرتونية املكتوبة على الكمبيوتر .وبدالً من حترير الكلمات ،تعيد تقنيات حترير اجلني
كتابة احلمض النووي ،وهو الشفرة البيولوجية اليت تشكل كتيبات التعليمات جلميع الكائنات احلية.
ولدينا اآلن طريقة دقيقة لتصحيح أو استبدال أو حىت حذف احلمض النووي املعيب.
ماذا يحمل هذا العلم للبشرية ،وما هي المخاطر التي قد يحملها المستقبل؟
عن طريق استخدام تقنيات حترير اجلينات ،ميكن للباحثني تعطيل اجلينات املستهدفة ،وتصحيح
الطفرات الضارة ،وتغيري نشاط جينات حمددة يف النباتات واحليوانات ،والبشر.
ما فائدة هذه التقنية؟
هناك الكثري من اإلثارة حول موضوع حترير اجلينات ،ويغذي هذه اإلثارة إمكانياهتا املبهرة لعالج
األمراض البشرية والوقاية منها .هناك اآلالف من االختالالت الوراثية اليت ميكن أن تنتقل من جيل
إىل آخر .العديد منها خطري ومنهك للمريض .وهذه األمراض ليست نادرة :فواحد من بني كل 25
طفالً يولد مبرض وراثي .ومن بني أكثرها شيوعاً التليف الكيسي وفقر الدم املنجلي والضمور
العضلي .وحيمل التحرير اجليين وعداً بعالج هذه االختالالت الوراثية عن طريق تصحيح وإعادة
كتابة احلمض النووي املعطوب يف خاليا املرضى .ولكن ميكن أن يفعل أكثر من إصالح اجلينات
املعيبة بكثري.
وقد استخدم حترير اجلينات بالفعل لتعديل اخلاليا املناعية للبشر ملكافحه السرطان أو ملقاومة اإلصابة
بفريوس نقص املناعة البشرية .وميكن أن تستخدم هذه التقنية أيضاً إلصالح اجلينات املعيبة يف
األجنة البشرية ،وبالتايل منع األطفال من وراثة األمراض اخلطرية .وهذا أمر مثري للجدل ألن التغريات
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الوراثية قد تؤثر على خاليا احليوانات املنوية أو البويضات ،مما يعين أن التعديالت اجلينية وأي آثار
جانبية سيئة أخرى ميكن أن تنتقل إىل األجيال املقبلة.
ما هي الجينات؟
اجلينات هي القوالب البيولوجية اليت يستخدمها اجلسم لصنع الربوتينات واإلنزميات البنيوية الالزمة
لبناء واحلفاظ على األنسجة واألعضاء .وتتألف الشفرة الوراثية من سالسل من احلروف الوراثية
املمثلة يف قواعد نيرتوجينية يشار إليها بالرموز G :و  Cو Tو  . Aولدى البشر حوايل عشرين
ألف جني جممعة يف ثالثة وعشرين زوجاً من الكروموسومات ملفوفة يف نواة كل خلية يف اجلسم
تقريبا.
هناك حوايل  %1.5فقط من شفرتنا الوراثية ،أو اجلينوم ،تتكون من اجلينات .وهناك  %10أخرى
تنظم اجلينات ،لضمان أن اجلينات تعمل أو ال تعمل يف اخلاليا الصحيحة يف الوقت املناسب.
ويبدو أن ما تبقى من احلمض النووي غري جمد .ويقول جريتون لولرت ،وهو من علماء الوراثة يف
جامعة أكسفورد« :إن معظم جينومنا ال يفعل شيئا»" ...انه ببساطه جمرد بقايا تطورية".
وتشري حروف الشفرة الوراثية إىل جزيئات جوانني ، Gوالسيتوزين  ، Cوالثيمني  ، Tواألدينني .A
يف احلمض النووي ،تقرتن هذه اجلزيئات ببعضها البعض G :مع  Cو  Tمع  .Aتكون "أزواج
القواعد" درجات احللزون املزدوج املألوفة املكونة للحمض النووي .وحيتاج اجلني للعديد من أزواج
القواعد هذه.
حيتوي اجلني املتضرر يف التليف الكيسي على حوايل  300ألف زوج قاعدة ،يف حني أن اجلني
الطافر يف ضمور العضالت  2.5مليون زوج قاعدة مما ُيعله أكرب جني يف جسم اإلنسان .يرث
كل واحد منا حوايل  60طفرة جديدة من والديه ،والغالبية تأيت من األب.
كيف تعمل تقنية كريسبر-كاس)Crispr-Cas9( 9
هناك العديد من الطرق لتحرير اجلينات ،ولكن االخرتاق وراء أعظم اإلجنازات يف السنوات
االخرية هو أداة جزيئية تسمى كريسرب-كاس .(Crispr-Cas9) 9تَست ِ
خدم هذه األداة اجلزيئية
َ
جزيئاً دليالً للعثور على منطقة حمددة يف الشفرة الوراثية للكائن احلي  -جني طافر ،على سبيل املثال
 -وهو الذي يتم قطعه بعد ذلك بواسطة انزمي كاس .9عندما حتاول اخللية إصالح الضرر ،فإهنا
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غالباً ما حتاول أن ختفي هذا اجلني ،وتعطله بشكل فعال .وهذا يف حد ذاته مفيد إليقاف اجلينات
الضارة.
ولكن هناك أنواع أخرى من اإلصالحات ممكنة .على سبيل املثال ،إلصالح اجلينات املعيبة ،ميكن
قطع احلمض النووي الطافر واستبداله حبمض نووي صحيح يتم حقنه جنباً إىل جنب مع جزيئات
كريسرب-كاس . 9وميكن استخدام إنزميات خمتلفة بدالً من كاس ،9مثل  ، Cpf1واليت قد تساعد
على حترير احلمض النووي بشكل أكثر فعالية.
كيف يمكننا الوصول إلى الخاليا الصحيحة؟
هذا هو التحدي الكبري .معظم األدوية عبارة عن جزيئات صغرية ميكن نقلها داخل اجلسم يف جمرى
الدم وتسليمها لألعضاء واألنسجة .وعلى الرغم من أن جزيئات حترير اجلينات ضخمة نسبياً،
وتدخل اخلاليا بصعوبة شديدة لكن ميكننا أن ندخلها إىل اخلاليا يف النهاية .وإحدى هذه الطرق
هو نقلها عن طريق الفريوسات غري الضارة اليت تصيب أنواع معينة من اخلاليا .مث يتم حقن املاليني
من هذه الفريوسات يف جمرى الدم أو مباشرة إىل األنسجة املتضررة .وعندما تدخل إىل اجلسم تغزو
الفريوسات اخلاليا املستهدفة وحترر جزيئات حترير اجلينات للقيام بعملها.
يف عام  ،2017استخدم العلماء يف تكساس هذا النهج العالجي لعالج احلثل العضلي الدوشيين
يف الفئران .وهذا املرض املعروف اختصاراً بـ  DMDهو مرض وراثي يصيب مجيع أنواع العضالت
يف اجلسم ،ويتميز بالضعف يف العضالت اليت تبدأ من عضالت احلوض ،مث يتطور بسرعة ليصيب
مجيع عضالت اجلسم ،وهو ما يؤدي إىل اإلعاقة احلركية مبكراً ومن مث الوفاة يف منتصف العمر.
ويبلغ معدل اإلصابة واحد من  3500والدة من الذكور تقريباً ،ونادراً ما يصيب اإلناث .واخلطوة
التالية هي جتربة إكلينيكية يف البشر.
ولكن الفريوسات ليست الطريقة الوحيدة للقيام بذلك .وقد استخدم الباحثون اجلسيمات النانوية
الدهنية لنقل جزيئات كريسرب-كاس 9إىل الكبد ،واستخدموا نبضات صغرية من الكهرباء لفتح
املسام يف األجنة اليت ميكن من خالهلا إدخال جينات حترير اجلينات .مث يتم حقن املاليني من هذه
الفريوسات يف جمرى الدم أو مباشرة إىل األنسجة املتضررة .وعندما تدخل إىل اجلسم تغزو
الفريوسات اخلاليا املستهدفة وحترر جزيئات حترير اجلينات للقيام بعملها.
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هل يجب أن يتم ذلك في داخل الجسم؟
ال .يف بعض التجارب األوىل لتحرير اجلينات ،مجع العلماء خاليا من دم املرضى ،وقاموا بإجراء
التعديالت الوراثية الضرورية ،مث غرسوا اخلاليا املعدلة مرة أخرى يف املرضى .وهو هنج يبدو واعداً
كعالج لألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية .عندما يدخل الفريوس اجلسم ،فإنه
يصيب ويقتل اخلاليا املناعية .ولكن إلصابة اخلاليا يف املقام األولُ ،يب أن حيط الفريوس أوالً على
بروتينات حمددة على سطح اخلاليا املناعية .وقد مجع العلماء اخلاليا املناعية من دم املرضى
واستخدموا حترير اجلينات لقطع احلمض النووي الذي حتتاجه اخلاليا من أجل تصنيع هذه الربوتينات
السطحية .وبدون الربوتينات ،مل يعد بإمكان فريوس نقص املناعة البشرية الدخول إىل اخلاليا.
وميكن استخدام هنج مماثل ملكافحة أنواع معينة من السرطان :يتم مجع اخلاليا املناعية من دم املرضى
وحتريرها جينياً حبيث تنتج الربوتينات السطحية اليت ترتبط باخلاليا السرطانية وتقتلها .بعد حترير
اخلاليا جلعلها قاتلة للخاليا السرطانية ،ينمي العلماء كميات كبرية منها يف املخترب ،ويعيدوا حقنها
مرة أخرى إىل املريض .ويؤدي تعديل اخلاليا خارج اجلسم إىل إمكانية التحقق من التعديل لضمان
جناح عملية التحرير اجليين للخاليا قبل حقنها مرة أخرى داخل اجلسم.
ما الخطأ الذي يمكن أن يحدث؟
على الرغم من أن تقنية حترير اجلينات احلديثة هي تقنية دقيقة جداً فإهنا ليست مثالية دائماً .وقد
تعمل هذه التقنية يف بعض اخلاليا ولكن ال تعمل يف البعض اآلخر .حىت عندما يصل كريسرب إىل
املكان املناسب ،ميكن أن ختتلف التعديالت من خلية إىل خلية .على سبيل املثال ،ميكنه إصالح
نسختني من اجلني الطافر يف إحدى اخلاليا ،ويف املقابل ال يستطيع إصالح سوى نسخة واحدة يف
خلية أخرى .بالنسبة لبعض األمراض الوراثية قد ال يكون هذا مهماً ،ولكن قد يكون يف غاية األمهية
إذا كان املرض الوراثي ينتج من وجود نسخة واحدة من اجلني الطافر.
هناك مشكلة شائعة أخرى حتدث عندما تتم التعديالت أو التحرير اجليين يف املكان اخلطأ يف
اجلينوم .ميكن أن يكون هناك املئات من هذه التعديالت "خارج اهلدف" اليت ميكن أن تكون خطرية
إذا كانت تعطل جينات صحية أو محض نووي تنظيمي حاسم.
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ما هي التطبيقات األخرى؟
استخدم العلماء التطبيقات الزراعية القائمة على تقنية حترير اجلينات لعدة أسباب :هذه التقنية
أسرع وأرخص وأكثر دقة من التعديل الوراثي التقليدي ،وتستفيد أيضاً من السماح للمنتجني
بتحسني احملاصيل دون إضافة جينات غريبة من كائنات أخرى ،وهو ما غذى رد فعل عنيف ضد
احملاصيل املعدلة وراثياً يف بعض املناطق يف السابق.
عن طريق حترير اجلينات ،جنح الباحثون يف إنتاج طماطم بال بذور وقمح خايل من اجللوتني وفطر
عيش الغراب ال يتحول للون البين .كما اغتنمت فروع أخرى من الطب الفرصة أيضاً الستغالل
إمكانات هذه التقنية .وقد طورت الشركات العاملة على اجليل التايل من املضادات احليوية فريوسات
غري ضارة من شأهنا أن جتد وهتاجم سالالت معينة من البكترييا اليت تسبب العدوى اخلطرية .ويف
الوقت نفسه ،يستخدم الباحثون حترير اجلينات جلعل أعضاء اخلنازير آمنة لزرعها يف البشر .وقد طور
حترير اجلينات البحوث األساسية أيضاً ،مما يسمح للعلماء أن يفهموا بدقه كيف تعمل جينات
حمددة.
هل ستؤدي هذه التقنية إلنتاج أطفال حسب الطلب؟
يهدف اجلهد اهلائل والدراسات احلديثة يف جمال الطب إىل إصالح اجلينات املعيبة لدى األطفال
والبالغني عن طريق استخدام تقنيات التحرير اجليين .ولكن أظهرت حفنة من الدراسات أنه ينبغي
إصالح الطفرات اخلطرية يف األجنَّة أيضا .ويف  ،2017أيد العلماء الذين دعتهم األكادميية الوطنية
األمريكية للعلوم واألكادميية الوطنية للطب لعقد اجتماع هبذا اخلصوص حبذر حترير اجلينات يف
األجنة البشرية للوقاية من األمراض األكثر خطورة ،ولكن فقط عندما يتأكد العلماء أن هذه التقنية
آمنة .أي تعديالت يف األجنة سوف تؤثر على مجيع اخلاليا يف الفرد ،وسيتم متريرها إىل أطفاله،
لذلك فمن األمهية مبكان جتنب األخطاء الضارة واآلثار اجلانبية.
تثري هندسة األجنة البشرية أيضاً احتمال أن يقوم الباحثون بتصميم األطفال حسب الطلب ،حيث
يتم تغيري األجنة ألسباب اجتماعية وليست طبية؛ جلعل الشخص أكثر طوالً ،أو أكثر ذكاء ،على
سبيل املثال .وميكن أن تشمل هذه الصفات آالف اجلينات ،ومعظمها غري معروف .حىت يف الوقت
احلاضر ،فإن احلصول على أطفال مصممني هو احتمال بعيد.
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متى تكون هذه التقنية جاهزة للمرضى؟
السباق اآلن هو على أشدِّه إليصال عالجات التحرير اجليين إىل العيادات واملستشفيات .وهناك
عشرات من التجارب على كريسرب-كاس 9جارية أو خمطط هلا ،ومعظمها بقياده الباحثني الصينيني
ملكافحة خمتلف أشكال السرطان.
انطلقت أول جتربة من هذه التجارب يف عام  ،2016عندما أعطى األطباء يف مقاطعه سيتشوان
اخلاليا املناعية احملررة وراثياً ملريض بسرطان الرئة املتقدم .ومن املتوقع إجراء املزيد من التجارب
األمريكية واألوروبية يف السنوات القليلة املقبلة.
ماهي الثورات العلمية القادمة في هذا المجال؟

 .1تحرير القواعد النيتروجينية

حترير القواعد النيرتوجينية من ألطف أشكال حترير اجلينات ،وهي ال تتضمن قطع احلمض النووي
إىل قطع صغرية ،ولكن بدالً من ذلك تستخدم التفاعالت الكيميائية لتغيري حروف الشفرة الوراثية.
إهنا تبدو جيدة حىت اآلن .يف عام  ،2017استخدم الباحثون الصينيون تقنية حترير القاعدة
إلصالح الطفرات اليت تسبب اضطراباً خطرياً يف الدم يسمى "بيتا ثالسيميا" يف األجنة البشرية.
 .2الدفع الجيني
"الدفع اجليين" لديه القدرة على دفع جينات معينة من خالل جمموعة كاملة من الكائنات احلية.
وحتقِّق تقنية الدفع اجليين تغريات سريعة يف اجلماعات اليت تتكاثر جنسيًّا ،ألهنا تعتمد على اجلينات
القادرة على االنتشار التفضيلي ،من خالل تعاقب األجيال.
لقد استخدم العلماء تقنية "كريسرب" بالفعل يف التعديل الوراثي للناموس وذبابة الفاكهة ،وعلى سبيل
املثال ،ميكن استخدامها جلعل البعوض عقيماً ،وبالتايل تقليل عبء املرض الذي ينشره البعوض.
كما استطاع العلماء من خالل اجلمع بني تقنييت كريسرب والدفع اجليين زيادة كفاءة نقل هذه
التعديالت إىل النسل بشكل كبري .ومبجرد إجراء هذه التغريات اجلينية فهي تنتشر بذاهتا ،وإذا
خرجت من املعمل فسينتشر تأثريها يف كل جيل جديد وستخرج بسرعة عن حيِّز السيطرة .وقد
َ
اجملمعة ،اليت يُطلَق عليها اسم
استخدم العلماء جبامعة كاليفورنيا يف سان دييجو هذه الطريقة ّ
ختوفًا كبرياً وخطرياً
"التفاعل املتسلسل املطفر وراثيًّا" لتعديل ذبابة الفاكهة وراثيًّا وأثار هذا البحث ُّ
ِ
ي يف معمل ،إال أنه يف حالة هروب
خبصوص السالمة احليوية ،فعلى الرغم من أن هذا العمل أُجر َ
34

أي حشرة من احلشرات املعدَّلة وراثيًّا؛ سينتشر هذا التعديل على نطاق واسع؛ وتتناسل احلشرات يف
ّ
اجلماعات الربية ،على خالف الناموس الذي يعتمد على مكامن بيئية معينة.
وهلذا فإن هذه التقنية مثرية للجدل إىل حد كبري وقد تكون هلا عواقب بيئية هائلة غري مقصودة،
وتؤدي إىل املخاطرة حبدوث إخالل يف النظام البيئي على نطاق أوسع ،وتتطلب مزيداً من النمذجة
الرياضية لتوقُّعها وحساهبا.
 .3تحرير الجينوم الفوقي
يف بعض األحيان ال ترغب يف إزالة أو استبدال اجلينات ،ولكن ببساطه تثبط نشاطها .وهلذا
فالعلماء يطورون اآلن أدوات كريسرب للقيام بذلك ،مما يتيح هلم املزيد من السيطرة على تقنيات
التحرير اجليين أكثر من أي وقت مضى.
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في رحاب الثورة الجينية

البحث عن جينات السعادة
شقي أم سعيد؟ ..يتم ى مجيع البشر أن يكونوا سعداء ،ويبحث اجلميع عن السعادة بكل ما
ٌ
أوتوا من قوة ،ويتخيل البعض أن السعادة تكمن يف العائلة ،أو يف الثروة ،أو يف السلطة ،أو يف
احلب .يقول "داالي الما" إن «هدف حياتنا أن نكون سعداء» .ويذكر الروائي الروسي ليو
تولستوي «إن كنت تريد أن تكون سعيداً ،فكن» .بينما يردد الشاعر الفرنسي "جاك بريفري" «إن
كانت السعادة نسيتك بعض الشيء ..فال تنسها» .ويقول "آينشتاين"« :إذا كنت تريد أن تعيش
حياة سعيدة ،حاول أن تربط سعادتك هبدف ،وليس بأشخاص أو بأشياء» .يقول الفيلسوف
مورل"" :إن الضحكة البشرية األوىل رمبا تكون قد صدرت تعبرياً عن االرتياح لزوال
األمريكي "جون ِّ
خطر ما".
فأين تكمن السعادة ،هل هي شعور بالرضا ،أم هي شعور نفسي مستقر يف الدماغ ،أم هي مسألة
وراثية ،أو قدر حتمي حتمله اجلينات الوراثية!
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يبحث العلماء ،اليوم ،عن مصدر السعادة ،وأين ختتبئ ،فهل هي تكمن يف جيناتنا ،أو يف اخلاليا أو
يف الدماغ؟ ..وما هي تأثريات الشعور بالفرح على اجلسم؟ وملاذا يعترب اإلنسان الكائن الوحيد القادر
على الشعور بالفرح؟
وجد العلماء أن الرابطة ضعيفة بني السعادة وبني ما يعتقد معظم الناس أنه ُيلب السعادة ومن ذلك
املال ،فدخل األملاين ِض ْعف دخل األيرلندي ،لكن األيرلنديني أسعد ،أما اليابانيون وهم من أكثر
شعوب العامل ثراءً فكانوا من بني الدول األقل سعادة .وتكشف الدراسات العلمية أن األشخاص
الذين يرحبون جائزة «اللوتو» يشعرون بالسعادة ألشهر فحسب .ويعودون بعدها للحالة السابقة.
ينطبق األمر عينه ،وفق علماء أملان ،على املتزوجني الذين يشعرون بسعادة لفرتة معينة ،مث يعودون
بعدها إىل احلالة السابقة .ووفق بعض الدراسات العلمية ،فإن أحداث احلياة ليس هلا سوى أث ٍر
متواضع وعابر على الشعور بالسعادة عند األفراد .إذ يُظهر الباحثون أن نسبة  10يف املئة فقط من
فوارق الشعور بالسعادة بني األشخاص تعود إىل متغريات احلياة وظروفها« ،وكأن األشخاص لديهم
معدل ثابت من السعادة يعودون إليه نسبياً مهما فعلوا» وفق "دانيال نيتل" املتخصص يف
السلوكيات يف جامعة «نيوكاسل» الربيطانية ،وكأن السعادة ال تكمن يف واقع حياتنا ،بل ُيب
البحث عنها يف أعماق ذواتنا.
أثبتت بعض الدراسات العلمية أن "املزاج الطبيعي" لإلنسان يأيت من الداخل ال من اخلارج ،وأن
"النقطة املرصودة" وهي نقطة حظ الفرد من السعادة ،متثل املستوى الثابت ،طويل األمد من
السعادة ،الذي يعود إليه "املزاج الطبيعي" لإلنسان ،ال حمالة ،مهما تأرجح هذا املزاج بني الفرح
واحلزن.
علم السعادة
عرفها على أساس بيولوجي حبت
تتعدد املفاهيم اليت وضعت حول مفهوم السعادة ،فمنهم من ّ
أي على ّأهنا تنتج عن هرمون معني يف اجلسم يُطلق عليه اسم هرمون السعادة ،ومنهم من يرى أهنا
تتعلق باحلالة املزاجية للشخص واليت تتأثر بشكل مباشر بالعوامل اخلارجية ،كتأثري اآلخرين والظروف
املادية والعائلية واالستقرار العام يف احلياة .ويقصد مبصطلح السعادة مبفهومها العام :أهنا ذلك الشعور
الداخلي بالبهجة والسرور ،حبيث ينعكس على احلالة النفسية واملزاجية للشخص ،مما ُيعله ينظر
بشكل إُيايب للحياة ولألشياء ،أي أنّه عبارة عن ذلك اإلحساس الذي يعترب مضاداً للحزن والكآبة،
وبعيداً كل البعد عن التشاؤم واملشاعر والطاقات السلبية.
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ويعد كتاب " التفسري العلمي للسعادة والضحك والنوم " للراحل الدكتور أمحد مستجري ،أحد
الكتب املثرية يف جمال دراسة الظواهر السلوكية اإلنسانية بأسلوب علمي متأدب ،ويستهل الدكتور
مستجري كتابه بالبحث عن إجابة لسؤال مهم ،هو :هل السعادة نتيجة سعي إنساين أم نتيجة تركيبة
املخ واألعصاب؟ مث ينطلق إىل آفاق املعطيات العلمية يف هذا الشأن؛ فيعرف السعادة أوالً بأهنا
"إحساس بالغبطة احلقيقية طويلة األمد" وأهنا "ليست ضحكة طيبة ،أو هلواً قصرياً ،أو سروراً زائالً،
ليست بضع حلظات هانئة نقضيها قبل أن نعود إىل احلياة القاسية" ،ومن مث يلفت نظر القارئ إىل
وجود اجتاهات علمية حديثة ،ترصد األسباب العلمية والبدنية والوراثية لتحقيق السعادة ،من خالل
الرتكيز على مركبات املخ ومكوناته اليت ميكن التأثري عليها عن طريق األدوية والعقاقري.
ويف هذا اإلطار يأيت ذكر الفيلسوف والسيكولوجي الكبري "ويليام جيمس" الذي يؤكد أن السعادة
قدمياً كانت النتيجة املباشرة للعمل الشاق والقرارات احلياتية الصائبة ،وأن أي اقرتاح بوراثية أو
بيولوجية السعادة كان كفيالً بوصف صاحبه بالـ " أبله " أو الـ " وغد " .ويذكر الدكتور مستجري أن
بدايات إخضاع السعادة ملؤثرات العلوم متثلت فيما أورده "ألدوس هكسلي" عام  1931يف روايته
الشهرية "عامل جديد شجاع" عندما ختيل فيها العامل بعد ستمئة عام ،وتنبأ بالكثري من املشكالت،
من بينها عقار بال آثار جانبية أمساه "صوما" خيلص اإلنسان من الكرب واألمل وفراغ احلياة يف جمتمع
طبقي مفرط يف تكنولوجيته مفلس يف روحانيته ،والغريب أن "هكسلي" فوجئ حبدوث تطورات
جمايل "الوراثة" و "علم العقاقري" فأدرك إمكانية حتوير الطبيعة اإلنسانية وراثياً قبل الوالدة،
علمية يف ّ
وأن انفجاراً معرفياً يف جمال عمل املخ سيمكننا يف النهاية من تغيري الطبيعة البشرية بعد الوالدة
بتخليق عقاقري تناغش آلية املخ الرهيبة املراوغة.
متت جتارب عديدة عن تأثري العقاقري يف إحداث السعادة املنشودة استخدمت فيها عقاقري ومضادات
اكتئاب مثل "إيربونيازيد ـ بروزاك ـ زولوفت ـ رميرون ـ سريزون" ،حىت أن عقار "بروزاك" مثالً وصف
عام  1997ألكثر من  34مليون أمريكي ،وأن استخدام مضادات االكتئاب جللب "السعادة" غدا
يشخص كمريض ،نتيجة التحول الثقايف ،ومعه التقدم
أمراً جائزاً ومنطقياً وأخالقياً ،حىت ممن مل يكن ّ
املذهل يف جمايل حبوث املخ والعقاقري ،وبفعل ضبابية احلدود بني التعاسة "اإلكلينيكية" و "التعاسة
العادية".
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وقد يعود عدم القدرة على اإلحساس بالسعادة والشعور بالفرح ألسباب بيولوجية بالفعل ،عند
األشخاص املصابني حباالت االكتئاب الشديد ،وببعض األمراض النفسية مثل الفصام؛ حيث
يكونون غري قادرين على التعبري عن مشاعر إُيابية ،وال عن مشاعر سلبية.
جينات السعادة
مر الزمن ،ركز الباحثون على اجلينات املتعلقة باالكتئاب والقلق أكثر من تلك املتعلقة بالسعادة
على ّ
باعتبار أن السعادة ليست مرضاً ،وبالتايل ال تثري اهتمام البحث الطيب .ويعترب بعض العلماء أن
البحث عن جينات السعادة تافهاً ،وإضاعة للوقت ،إذ تتشابك عوامل عدة :ترتبط مادة
«الدوبامني» حبب التجدد ،ومادة «السريوتونني» بامليل للهروب من اخلطر ،وهرمون «نورادرينالني»
بالتعلق باملكافأة ،ولكن ترتبط هذه األنظمة جبينات متعددة .وكانت دراستان نشرتا يف العامني
2009م و2013م قد اقرتحتا أن جني  DISC1يؤثر على الشعور باملتعة عند تفاعلنا مع
اآلخرين .يف حني أن األشخاص األكثر عرضة حلاالت عدم الشعور بالسعادة يكون لديهم عادة
طفرات يف هذا اجلني.
ويفضل املتخصصون بعلم النفس التكلم عن شخصيات تتأثر بالبيئة احمليطة ،فتشعر حبزن عندما
يصبح احمليط غري مرغوب فيه ،أو بسعادة عندما تتحسن الظروف احمليطة .وتقوم املفوضية األوروبية
منذ منتصف السبعينات بقياس مقدار سعادة األوروبيني ،ويتكرر يف استطالعات الرأي حصول
الدنماركيين على املرتبة األوىل يف قائمة الشعوب األكثر سعادة ليس يف أوروبا فحسب ،بل وعلى
املستوى العاملي .وعندما سألت املفوضية األوروبية يف عام 2008م مواطين االحتاد األورويب عما
تتوقف عليه سعادهتم فقالت أغلبية املواطنني إن الصحة هي أهم شيء .لكن الدمناركيني وحدهم
ذكروا أن الشيء األهم بالنسبة لسعادهتم هو احلب .ويف عام 2011م قامت مؤسسة أملانية بسؤال
مواطنني من  13دولة عن نظرهتم إىل املستقبل ،فحل الدامناركيون يف املرتبة األوىل بفارق كبري حيث
قال  96يف املائة منهم إهنم سعداء حبياهتم .وعندما نشرت األمم املتحدة ألول مرة عام 2012م
تقريرها عن السعادة يف العامل جاء الناس يف أفريقيا كأقل البشر سعادة ،بينما كان الناس يف مشال
أوروبا األكثر سعادة ،أما األسعد على اإلطالق يف العامل فكان الدمناركيون أيضا ،وتكررت نفس
النتيجة عام 2013م.
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وأكدت استطالعات الرأي أنه ال يوجد شعب أكثر سعادة من الشعب الدمناركي ،وهناك حماوالت
عديدة ملعرفة سر السعادة وبشكل خاص سر سعادة الدمناركيني .وجاءت التفسريات بأن األسباب
تكمن يف الرفاهية اليت يتمتعون هبا ،والرعاية اليت يلقوهنا من دولتهم ،وكذلك تصاحلهم مع أنفسهم
وتساحمهم مع غريهم.
أراد باحثون من مركز جامعة وارويك معرفة السر الذي يكمن وراء السعادة اليت حيظى هبا سكان
الدمنارك ،وتفوقهم على دول أوروبية مماثلة عالية الناتج احمللي اإلمجايل بانتظام يف التمتع بالسعادة،
اعا عديدة من األدلة تشري إىل مستويات عالية من الرضا عن احلياة قد ال تكون
ووجد الباحثون أنو ً
مرتبطة مبستوى املعيشة ،وإمنا ترتبط أكثر باجلينات الوراثية .وأضاف اثنان من العلماء الربيطانيني
جبامعة وارويك مها "أوُيينيو بورتو" وزميله "أندرو أوسوالد" إىل تلك التفسريات نظرية جديدة تقول
إن الدمناركيني يتمتعون جبينات خمتلفة .فهل يرجع ذلك إىل حياة الرفاهية والرعاية االجتماعية
والتصاحل مع الذات لدى الدمناركيني ،أم أن األمر يعود جلينات حمددة لديهم ،كما يزعم الباحثان
الربيطانيان؟
قام "بورتو" و"أوسوالد" بتأليف كتاب سجال فيه نتائج ٍ
أحباث أجرياها على شعوب  143دولة.
ونظرا لعدم وجود معلومات كافية عن اخلارطة اجلينية لكل شعب من تلك الشعوب على حده ،قام
ً
الباحثان الربيطانيان مبقارنة جينات تلك الشعوب مع جينات الدمناركيني ،وخرجا بنتيجة أن البلد
الذي ال يشعر شعبه بالسعادة يوجد فارق كبري يف اجلينات بينه وبني جينات الشعب الدمناركي،
حسب زعم الباحثني.
اجلزء األول من األدلة كان يعتمد على قياس "املسافة اجلينية بني البلدان" ،حلل فيها الباحثون
بيانات عاملية ضمت أكثر من  131دولة ،مع دراسة عوامل مؤثرة يف كل بلد مثل إمجايل الناتج
احمللي والثقافة واجلغرافيا والدين ورفاهية الدولة .وقام الباحثان بدراسة فاحصة ملا يعرف هبرمون
السعادة؛ السريوتونني (-5هيدروكسي الرتيبتامني) املعروف اختصارا بـ ( .)HT-5وهو مادة
كيميائية داخل املخ تعمل على حتسني املزاج العام ،وهذا اهلرمون له شكالن جينيان مما يعرف
باألليل  ،Alleleفإما أن يكون هذا األليل طويال أو قصريا .وتوجد نظريات بأن أصحاب األليل
القصري معرضون بشدة لإلصابة باالكتئاب.
قام الباحثان بإجراء اختبارات يف  30دولة وكانت النتيجة أن من قالوا إهنم غري سعداء حيملون أليالً
قصر طول هذا اجلني،
قصريا ،أما الدمناركيون فكانت نسبة قليلة منهم تتمتع بأليل قصري .فكلما ُ
ازدادت العصبية ،واخنفض مستوى الرضا عن احلياة ،وكلما ازداد طوله ،ارتفع مستوى الرضا عن
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احلياة وازدادت السعادة .وقد وجدت الدراسة أن نسبة اجلينات القصرية متدنية لدى شعب الدمنارك
والشعب اهلولندي.
وحبثت الدراسة أيضا يف بيانات املهاجرين يف الواليات املتحدة ملعرفة ما إذا كان االرتباط الوراثي
بالسعادة يستمر على مدى األجيال ،ووجدت الدراسة أن مستويات سعادة األشخاص يف الواليات
املتحدة ترتبط مع مستويات السعادة يف بلدهم األصلي .وكانت النتائج مدهشة ،حيث وجد
عدا عن الدمناركيني ،كلما اخنفضت معدالت السعادة والرضا
الباحثون أنه كلما زادت املسافة اجلينية بُ ً
عن احلياة .مبع ى آخر أنه كلما ازداد االقرتاب اجليين بني شعب دولة ما وشعب الدمنارك ،كلما
ازدادت سعادة هذا الشعب.
وأشار الباحثون إىل أن هذه النتائج "ُيب أن تعامل حبذر" ،وقال العلماء ُيب القيام مبزيد من
العمل لفهم أسباب الرفاهية على املستويات الدولية .وحسب صحيفة "زود دويتشه" فإن الباحثني
الربيطانيني ينبهون إىل وجوب التعامل حبرص مع فرضيتهم .ونقلت عن "بورتو" قوله "إننا لسنا
متأكدين بنسبة مائة يف املائة من وجود عالقة بني اجلينات الوراثية والسعادة.
وأظهرت نتائج دراسة أخرى قام هبا فريق من الباحثني يف جامعة ميتوستا األمريكية ،أن السبب يف
إحساس البعض بالسعادة أكثر من غريهم قد يرجع إىل اجلينات ،فهي املسئولة عن نسبة ترتاوح ما
بني  %50إىل  %80من تذبذب مستوى اإلحساس بالسعادة عند األفراد الذين قامت عليهم
الدراسة ،أما بقية النسب فرتجع إىل العوامل االجتماعية احمليطة بالفرد يف حياته ،سواء كان
اإلحساس باحلب أو كثرة األصدقاء املخلصني أو التمتع بالصحة أو التوفيق يف العمل.
وتُظ ِهر الدراسات العلمية ،اليت أُجريت على التوائم املتشاهبة الذين ميتلكون اجلينوم نفسه واملعلومات
الوراثية ذاهتا ،أن لديهم امليل عينه للشعور بالسعادة مهما اختلف مسارهم الشخصي ،وكما أن
معدل الشعور بالفرح شبه حمدد منذ الوالدة.
على مدار  80عاما هي عمر دراسة أجريت يف جامعة هارفارد األمريكية ،توصل باحثون إىل ما
يعتقد أنه أهم أسباب السعادة .وبدأت الدراسة عام  ،1938يف ذروة األزمة االقتصادية اليت ضربت
العامل وعرفت باسم "الكساد الكبري" ،وأثبتت وجود رابط قوي بني العالقات باألصدقاء والسعادة،
وما يرتتب على ذلك من حتسن احلالة الصحية .وتوصلت الدراسة إىل أن األصدقاء اجليدين لعبوا
دورا يف محاية الناس من التدهور العقلي واجلسدي ،مقارنة بالطبقة االجتماعية ومستوى الذكاء.
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وحسب الدراسة اليت تعد واحدة من أطول الدراسات اليت تشمل البشر يف العامل ،فإن "األصدقاء
اجليدين" أكثر مدعاة للشعور بالسعادة ،مقارنة باملال والنجاح ،وأن" :االكتشاف املفاجئ هو أن
عالقاتنا وسعادتنا هبا لديها تأثري قوي على صحتنا أيضا .االعتناء باجلسد مهم ،لكن االعتناء
بالعالقات نوع من االهتمام بالنفس أيضا".
وبغض النظر عن اجلينات اليت ميتلكها الفرد ،حيتفظ كل منا بفرصته إلُياد السعادة ،يؤكد الباحثون
أن عوامل احلياة اخلارجية وتوافر الشروط اليت تفضي إىل السعادة ميكن هلا أن تعدل يف اجلينوم ما
ُيعل السعادة أكثر يسراً ،مثل أثر ممارسة الرياضة على التغريات يف سلسلة احلمض النووي ،فضال
عن التغريات فوق الوراثية.
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كرة القدم في عصر الجينوم!
استخدام تحليل الحمض النووي (دى إن إيه) لتحسين أداء العبيكرة القدم
أصبح االهتمام بالعلوم املرتبطة بالرياضة مثل علوم الفسيولوجيا والبيولوجيا والوراثة البشرية وعلم
اجلينوم مؤخرا ،أمر ال غ ى عنه لكل املهتمني بعملية التدريب الرياضي نظراً لدورها العميق يف االرتقاء
باملستوى الرياضي وحتسني أداء الالعبني .ومن املعروف أن كرة القدم لعبة معقدة ،وعلى الرغم من
أهنا تلعب بالقدم لكن الالعب يستخدم مهارات كثرية أخرى مثل املرونة العالية ،وبذل جمهود عضلي
كبري ،فضالً عن رجاحة التفكري واختاذ قرارات صائبة يف الوقت املناسب .ويف حقيقة األمر ،فإن
هناك بعض الالعبني ميتلكون قدرة أكرب على التحمل أكثر من غريهم ،ولو جنحنا يف الوصول
لتحليالت احلمض النووي لالعبني ،وقراءة أسرارها ،نستطيع أن نعرف الوقت املناسب وأفضل طريقة
للتعامل معهم وحتديد برامج التدريبات اخلاصة بكل منهم .ومؤخراً جلأت بعض الفرق الرياضية
الستخدام تقنيات حديثة يف علم اجلينوم لتحسني أداء العبيها ،فهل هذه النظرية حقيقية أم هي نوع
من الدجل العلمي؟!
تعترب دراسة اجلينات الوراثية ذات أمهية كبرية يف جمال االنتقاء والتدريب الرياضي ،حيث تساهم
بشكل كبري يف االستجابة للتدريب البدين .ويساعد الفحص اجليين يف التعرف على اخلصائص املميزة
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للرياضيني ،وي وفر امكانية للتنبؤ املبكر باألمراض الوراثية اليت ميكن أن تصيبهم يف املستقبل من خالل
التعرف على اجلينات اليت حتمل خصائص هذه األمراض ،وهناك دالئل على أن أبطال العامل يف
مسابقات التحمل لديهم بعض األفضلية اجلينية يف احلد األقصى الستهالك األكسجني وإمكانية
الوصول إىل حد أقصى ملعدل نبضات القلب .كما ميكن التعرف على بعض املؤشرات اجلينية اليت قد
تسهم يف صناعة البطل الرياضي املتميز.
وتعود فكرة استخدام التحليالت اجلينية لالعبني إىل عام  2007بعد أن اخترب العلماء جيناً
يسمى  ، ACTN3والذي يرتبط بالقوة واألداء وقوة التحمل .واآلن ،يبحث العلماء عن جمموعة
كاملة من اجلينات تشكل لوحة اختبار من  45جيناً يف جينوم الالعبني ،تكشف عن مواصفاهتم
العضلية وإمكانية تعرضهم لإلصابات على املدى القصري أو الطويل ،وبالتايل إعداد أمحال بدنية
خاصة لكل العب حسب قدراته العضلية .ويتم اختبار قدرة الالعب على التحكم يف عدد
اإلصابات اليت تنتج عن فرط اإلجهاد واليت ميكن السيطرة عليها وختفيفها ،حىت يتمكنوا من معرفة ما
إذا كان الالعب يتطلب املزيد من الراحة بعد املباراة أكثر من بعض زمالئه يف الفريق أم ال.
ويعتمد التحليل املستخدم على أخذ عينات اللعاب من أفواه الالعبني ودراسة  45جيناً خمتلفاً.
وقامت بتطوير هذه التقنية شركة  ،DNAFitواليت تستطيع حالياً قراءة أسرار احلمض النووي يف
اللعاب وتقدمي البيانات الكاملة للمختصني الستغالهلا يف حل مشاكل العضالت ووضع برامج لياقة
بدنية مصممة خصيصاً لكل العب ،وميكن معرفة ما إذا كان هناك العب لديه استعداد أكرب
إلصابات العضالت من غريه من الالعبني .وتؤكد الشركة أن لديها اختبار احلمض النووي الرائد
الذي سيغري الطريقة اليت نفكر هبا يف اللياقة البدنية والتغذية إىل األبد.
المقدمة كتالونية!
من املعروف أن اجلهاز الطيب لفريق برشلونة قام باستخدام حتليل احلمض النووي لالعبيه ألول مرة
على مستوى الفرق الرياضية لكرة القدم يف العامل ،وذلك ملعرفة كيفية االستفادة من فوائد التدريب
القصوى للحصول على أفضل أداء لالعبني اعتماداً على الصورة اجلينية اخلاصة بكل منهم ،والتعرف
على مدى إمكانية تعرض الالعبني لإلصابات خالل اللعب .وبتطبيق هذا األسلوب العلمي ،مل
يتعرض العبو برشلونة لإلصابات سوى  11مرة يف املوسم املاضي ،ويعترب نادي برشلونة من األندية
الرائدة اليت قامت بأخذ عينات من كل العبيها لتحليلها ،وسامهت تلك التحليالت يف اخنفاض
إصابات العيب الفريق الكتلوين.
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األهلي يدخل عصر الجينوم!
وعلى نفس املنوال يسري النادي األهلي املصري قدماً ،وأصبح األهلي بشكل رمسي هو أول نادي
يف إفريقيا يُطبق على العيب فريقه حتليل احلمض النووي .ويهتم مايكل ليندمان مدرب األمحال يف
النادي األهلي بشكل كبري باستخدام نظرية حتليل احلمض النووي (دى إن إيه) لتحسني أداء
الالعبني ،والتنبؤ بإمكانية تعرضهم لإلصابات خالل املوسم .وقد حقق ليندمان طفرة مع نادي
أياكس أشادت هبا الصحف اهلولندية ،ويفتخر دائماً بأنه كان من أول املدربني الذين جلأوا إىل
التكنولوجيا يف عملهم ،ولقياس قدرات العبيه ،وحتديد برامج إعداد الفريق ،واعتمد من قبل على
أجهزة يرتديها الالعبون لقياس قدراهتم البدنية خالل التدريبات .ويتحدث كثرياً عن أمهية استخدام
حتليل احلمض النووي لالعبني ملعرفة مدى إمكانية تعرضهم لإلصابات خالل املوسم ،وينادي
باستخدام األسلوب الذي الذي يربع فيه اجلهاز الطيب لفريق برشلونة حالياً والذي ساعدهم يف
السيطرة على أوروبا.
وسيتم اختيار الربامج التدريبية املناسبة للفريق ككل واليت تفيد يف االرتقاء باحلالة البدنية لالعبني
عن طريق النتائج الدقيقة لتحليالت اجلينات الوراثية اخلاصة هبم .ومن املعروف أن الفرق الكربى يف
أوروبا تلجأ حالياً لتحليل احلمض النووي لتطوير مستواها مما مينح األهلي خطوة متقدمة للغاية يف
العمل وفقاً ألحدث الربامج العلمية اليت تستخدمها حالياً الفرق العاملية الكربى يف كرة القدم على
نطاق واسع.
ويؤكد مؤسس شركة شركة  ،DNAFitأن النادي األهلي املصري يعد أحد رواد العامل الذي
يستخدم حتليل احلمض النووي مع العبيه ،وأنه فخور للغاية بالعمل مع فريق األهلي .وحياول مدرب
أمحال األهلي الوصول ألفضل طريقة ممكنة لتدريب الالعبني ورفع مستوى األمحال البدنية وفقاً
ألحدث الطرق العاملية عن طريق معرفة كافة القياسات مما سيفيد يف الربامج الطبية والبدنية والنفسية
والغذائية املناسبة لكل العب .ومن املؤكد أن النتائج الدقيقة للتحليالت الوراثية القائمة على معرفة
طبيعة عمل اجلينات ستساعد ليندمان على اختيار الربامج التدريبية املناسبة للفريق ككل واليت تفيد
يف االرتقاء باحلالة البدنية لالعب وفقا ألحدث الطرق العاملية مما ينعكس إُيابياً على الفريق،
وستساهم تلك التحاليل يف حتسني الصحة العامة لكل العب وجتعله يتحمل اجلرعات التدريبية
وجتنبه أيضاً اإلصابات العضلية ،كما ستساعد هذه املعلومات يف التوصل إىل اجلرعات البدنية
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املناسبة وحتديد برامج التدريب املتوافقة مع كل العب ،ومعرفة الوقت املناسب وأفضل طريقة للتعامل
معه.
ومن املتوقع أن تفيد نتائج التحليالت الوراثية أيضاً يف جوانب عدة من بينها طبيعة تغذية
الالعبني ،وصوالً للشق النفسي ملعرفة أمناط الشخصية وكيفية حتفيزها وتقوميها عن طريق العديد من
الربامج اليت تعد األحدث على مستوى العامل .فهل ستحدث التحليالت اجلينية طفرة يف أداء العيب
النادي األهلي وغريه من الفرق الرياضية العربية؟  ...هذا ما ستجيب عنه األيام التالية بإذن اهلل.
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تقنية جزيئية "خالية من األخطاء" لحفظ البيانات في الحلزون
المزدوج للحمض النووي «»DNA
ترميز الملفات الكبيرة في شكل جزيئي

تخزين  100مليون ساعة من الفيديو عالي الدقة في كوب!
أثبت الباحثون يف جامعة نيو ساوث ويلز ( )UNSWأن ختزين البيانات يف احلمض النووي
بات أمراً ممكناً .ولقد بات من املمكن حالياً أن يتم احلفاظ على إرث البشرية مجعاء ،مبا يف ذلك
سوناتات شكسبري ،بطريقة ختزين أفضل يف قواعد البيانات املشكلة من احلمض النووي
« .»DNAفهل يليب هذا احلل النهائي االحتياجات املتزايدة لتخزين املعلومات يف هذا العصر
الرقمي؟ لقد حان حتقيق هذا احللم الذي بات أقرب إىل الواقع بعد الكشف عن تقنية جديدة
صممت هلذا الغرض يف طبعة هذا األسبوع من جملة "نيتشر" العلمية ) .(23 January 2013
ُ

47

من املعروف أن احلمض النووي « »DNAهو عادة مدمج ،خفيف الوزن وسهل النقل ،وإذا
ُخزن يف بيئة باردة ،فإنه قد يستمر آلالف السنني .وعلى الرغم من أن أنظمة التخزين للحمض
النووي « »DNAليست متاحة جتارياً حىت اآلن ( ،)23 January 2013فإهنا ميكن أن
تشكل حالً طويل األجل للمشاريع والسجالت التارخيية اليت تولِّد كميات هائلة من البيانات .ومن
املعلوم أن مجيع النظم البيولوجية استخدمت احلمض النووي باعتباره جزيء التخزين للمعلومات،
ومازالت تستخدم هذ الطريقة ملدة تصل إىل مليارات السنني .ومن مثّ فإنه ميكن ختزين كميات هائلة
من البيانات املشفرة داخل جملدات جمهرية .ويف احلقيقة فكل منا حيمل الدليل القاطع على ذلك
املفهوم يف كل خلية من مليارات اخلاليا اليت حتتويها أجسامنا.
يف الورقة البحثية اليت مت نشرها يف جملة "نيتشر" العلمية العاملية أثبت فريق من الباحثني برئاسة
نيك جولدمان وايوان بريين من معهد املعلوماتية احليوية األورويب يف خمترب علم األحياء اجلزيئي
األورويب ) (EMBL-EBIإمكانيات استخدام هذه التقنية لتخزين ٍ
ونقل للبيانات بشكل مماثل
للطرق اليت صنعها اإلنسان ،مثلما جنحت من قبل يف نقل البيانات الوراثية عرب مليارات السنني.
ومشلت البيانات بعض العناصر املبدعة (األيقونية) الشهرية مثل سوناتة  154لشكسبري ،وقام
الفريق برتميز مقطع صويت ومقتطفات صوتية بطول  26ثانية من خطاب مارتن لوثر كينج الشهري
"لدي حلم" ،ونسخة من الورقة البحثية الكالسيكية الشهرية لواتسون وكريك اليت كشفت عن البنية
الرتكيبية للحمض النووي « ،»DNAوصورة ملونة ملعهد املعلوماتية احليوية األورويب وملف يصف
كيفية حتويل البيانات .وقام الباحثون بنشر نتائجها على موقع جملة "نيتشر" العلمية ،و هذه امللفات
املخزنة يف أشكال رقمية ،شائعة موجودة تقريباً على كل سطح مكتب يف أي جهاز كمبيوتر ،قد مت
ترميزها حرف حبرف من جزيئات احلمض النووي (بايت ببايت) ومت شحنها من الواليات املتحدة
األمريكية إىل أملانيا دون تعبئة أو تغليف متخصص ،وأخرياً مت فك الشفرة مرة أخرى إىل صيغها
اإللكرتونية األصلية.
وميثل هذا املشروع ،بقيادة جولدمان نيك من معهد املعلوماتية احليوية األورويب يف هينكستون
بربيطانيا ) (EBIخطوة أخرى حنو استخدام األمحاض النووية باعتبارها طريقة عملية لتخزين
املعلومات – وهي واحدة من أكثر الطرق إحكاماً ومعمرة أكثر من وسائل التخزين احلالية مثل
األقراص الصلبة أو األشرطة املغناطيسية.
على الرغم من أن هذه الدراسة اشتملت فقط على أقل من واحد ميجا بايت من البيانات يف
اجملموع ،لكن هذا احلجم من البيانات بالفعل أكرب حجماً من مجيع ما سبق تشفريه كـحمض نووي
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«ُ »DNAخملّق من قبل .و يرى املؤلفون أنه يف هناية املطاف ،و بشكل مقنع ،ميكن توسيع نطاق
هذه التقنية إلنشاء سعة ختزين قد تتخطى حجم مجيع املعلومات الرقمية املخزنة يف مجيع أحناء العامل
اليوم حبجم قد يصل إىل واحد زيتابايت ،وهي حوايل  1015ميجا بايت .ومن املعلوم أن احلمض
النووي « »DNAيـُ َعلب املعلومات يف مساحة أقل بكثري من وسائل التخزين األخرى .فعلى سبيل
املثال ،فإن خمترب اجلسيمات األورويب للفيزياء « »CERNاملتواجد بالقرب من جنيف ،خيزن حالياً
حوايل  90بيتابايت من البيانات على حنو  100من األقراص (الشرائط) .وميكن لطريقة جولدمان
أن ختزن مجيع تلك البيانات يف حوايل  41جراما من احلمض النووي «.»DNA
التقاط البيانات
قام فريق جولدمان برتميز  5.2مليون بت من املعلومات يف احلمض النووي « ،»DNAوقام فريق
جورج تشريش املتخصص يف علم الوراثة اجلزيئية يف كلية الطب جبامعة هارفارد يف بوسطن،
ماساتشوستس برتميز نفس الكمية من البيانات تقريباً .ولكن فريق تشريش استخدم طريقة ترميز
بسيطة (شفرة بسيطة) ،حيث مثلت قواعد احلمض النووي » ،«DNAاألدينني أو السيتوزين
أصفاراً ،ومثلت قواعد اجلوانني والثاميني الرقم واحد .و ّأدى هذا يف بعض األحيان إىل إستطالة
احلروف نفسها ،بطريقة يصعب على آالت قراءة التسلسل الوراثي قراءهتا وتؤدي يف النهاية إىل وقوع
بعض األخطاء .ويف املقابل قامت جمموعة جولدمان بتطوير شفرات أكثر تعقيداً ميثل فيها كل بايت
سلسلة من مثانية أحرف من رقمي  1أو صفر ،يف حماولة للحد من األخطاء .عالوة على ذلك ،قام
الفريق بكسر شفرة ترميز قواعد احلمض النووي » «DNAإىل سالسل متداخلة ،كل منها بطول
 117حرفاً ،مع إضافة معلومات الفهرسة لتوضيح املكان الذي تنتمي إليه كل سلسلة يف التعليمات
الربجمية بشكل عام .ويقوم النظام بتشفري البيانات يف سالسل متداخلة جزئياً ،بطريقة يتم فيها
فحص األخطاء يف أي سلسلة عرب مقارنتها بثالث سالسل أخرى .وقامت شركة اجيلنت
تكنولوجيز يف سانتا كالرا ،كاليفورنيا ،بتخليق هذه اجلمل وشحنها مرة أخرى إىل الباحثني ،الذين
متكنوا من إعادة بناء كافة امللفات بدقة متناهية (.)%100
طريقة مثالية لتخزين البيانات
جزيئات احلمض النووي هي وسائل طبيعية للحصول على معلومات رقمية .إهنا تتكون من أربع
مواد كيميائية مرتبطة هناية إىل هناية مثل حروف األجبدية لتقوم بتشكيل سالسل طويلة مماثلة لسطر
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من النص .جزيئات احلمض النووي « »DNAمماثلة أكثر لتسلسل األرقام الثنائية ( 0و )1اليت
عادة ما يتم استخدامها يف احلواسيب الرقمية لتمثيل املعلومات .وللحمض النووي « »DNAمزايا
كبرية مقارنة بالنص املطبوع والوسائط اإلليكرتونية .أمهها على اإلطالق ميزة واحدة فقط ،وهي أنه
ميكن أن يبقى مستقراً لفرتات طويلة من الزمن مع حد أدىن من الرعاية .فقد مت استخراج احلمض
النووي سليماً من العظام (وغريها من املواد العضوية) اليت تصل أعمارها إىل عشرات اآلالف من
السنني ،ومت إعادة بناء تسلسلها وحل تشفري بياناهتا بقدر من التفصيل كما لو أهنا كانت تأيت
مباشرة من كائن حي يعيش بيننا حالياً.
وهناك ميزة أخرى للحمض النووي تتفوق على الوسائط اإللكرتونية األخرى ،وهي أنه ال يتطلب
أي امدادات بالطاقة للحفاظ على سالمته ،مما ُيعل من السهل نقله وختزينه ،وأن يكون عادة أقل
عرضة الحتماالت الفشل التكنولوجي .ولعل أكرب ميزة للحمض النووي كوسيلة للتخزين هو دقته
جدا) ،فعلى سبيل املثال ،نشر معهد املعلوماتية احليوية األورويب باإلشرتاك مع خمترب
(حجمه صغري ً
علم األحياء اجلزيئي األورويب بياناً صحافياً يف الصحافة الرمسية يدعي فيه أنه ميكن ختزين أكثر من
 100مليون ساعة من الفيديو عايل الوضوح يف حجم يقارب حجم "الكوب" من احلمض النووي.
ولألسف ،فلن تكون أجهزة التخزين  DNAمتوفرة يف السوبر ماركت يف أي وقت قريب .العقبة
الرئيسة يف هذه التقنية هي التكلفة العالية احلالية لتخليق احلمض النووي « »DNAبالكميات
املطلوبة واليت تقدر بنحو  12400دوالراً لكل ميجا بايت من البيانات املخزنة .ولكن هذه التقنية
فعالة من حيث الكلفة للمحفوظات اليت يستهدف ختزينها إىل مئات أو حىت آالف
قد تكون ّ
السنني ،وهو أمر ال يفكر فيه الكثريون .وعادة ما تكون أعلى تكلفة يف جمال حفظ وختزين البيانات
واحلفاظ على األرشيف اإللكرتوين عرب هذه الفرتة الزمنية الطويلة هي تكلفة نسخ البيانات واستبداهلا
دورياً ،يف حني أن حفظ البيانات من خالل احلمض النووي « »DNAحيتاج فقط إىل ختزينه يف
مكان بارد وجاف ومظلم فقط .ولكن إذا كان من املمكن خفض تكلفة ختليق احلمض النووي
« »DNAإىل نصف أو ربع التكلفة احلالية ،واليت إذا حكمنا من خالل االجتاهات احلالية ،فإهنا
ميكن أن حتدث خالل عقد من الزمن – فإن حلم تصنيع أرشيفات أو حمفوظات احلمض النووي
« »DNAاليت ميكن أن تستمر ملدة أقل من  50عاماً قد بات ممكناً.
ومثّة مسألة أخرى هي تكلفة فك املعلومات املخزنة يف احلمض النووي « »DNAواليت تقدر
حبوايل  220دوالر أمريكي لكل ميجا بايت .وحبسب هذا السعر املرتفع نسبياً ،فإنه لن يتم
استخدام أرشيف احلمض النووي « »DNAإال نادراً .ولكن بالطبع من املمكن أن يتغري كل هذا
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يف املستقبل القريب نظراً لتسارع وترية اإلبتكار يف التكنولوجيات ذات الصلة باحلمض النووي
حتول األنظار عن أمهية هذا
« .»DNAومع ذلك ،فال ينبغي لنا أن ندع هذه القضايا العملية ّ
االبتكار املثري.
آراء المبتكرين
يقول جورج تشريش" :اعتقد اهنا عالمة فارقة مهمة حقاً " ،ولقد قام شريش برتميز مسودة كتابه
األخري يف احلمض النووي « »DNAالعام املاضي ،وأضاف" :لدينا حقل واقعي اآلن" .ويقول
غولدمانُ " :يب أن تستمر هذه املعلومات آلالف السنني يف ظل ظروف باردة وجافة ومظلمة".
كما هو واضح من اسرتداد احلمض النووي القابل للقراءة من احليوانات املنقرضة منذ فرتة طويلة.
ويضيف " :متت هذه التجربة منذ حوايل  60,000سنة مضت عندما نفق املاموث العمالق
ووضع هناك يف اجلليد ،وهذه مل تكن عينات جمهزة بعناية" .
ويضيف جولدمان " :طاملا وسائل التخزين احلالية مثل شرائط الكاسيت أو األقراص املدجمة يعفو
عليها الزمن يف وقت قصري ،ويتم استبدال كل منها واستبدال األجهزة القارئة هلا بالتكنولوجيا
اجلديدة ،فسيظل العلماء يريدون دائما قراءة ودراسة احلمض النووي « ،»DNAوقد تتغري طريقة
لسلة احلمض النووي » ،«DNAولكن ميكنك "لصق احلمض النووي » «DNAيف كهف
َس َ
يف النرويج أللف سنة قادمة وسوف نكون قادرين على قراءهتا" .وهذا خيلق فرص هائلة للتخزين
ألمناء احملفوظات ،والذين لن يكونوا مضطرين لشراء معدات جديدة إلعادة كتابة أرشيفهم يف
أحدث األشكال.
ولكن كما ذكرنا من قبل فإنه يعوق هذه التقنية ارتفاع تكلفة الكتابة والقراءة ،مما يصعب حتقيق
الوعد بتمديد وسائل التخزين عن طريق استخدام تقنية احلمض النووي « »DNAإىل حد كبري.
ومع ذلك ،فإن هذه التكاليف تنخفض باطراد .و كما يشري املبتكرون ،قد تكون هذه التقنية بالفعل
قابلة للحياة اقتصادياً وجذابة لبعض احملفوظات األرشيفية اليت ال حتتاج للوصول إليها بشكل متكرر
على املدى الطويل ،مبا يف ذلك احملفوظات احلكومية وبعض السجالت التارخيية ،أو املشاريع العلمية
اليت تولد كميات هائلة من البيانات .وتشمل أمثلة املشاريع العلمية اليت تولد كميات هائلة من
البيانات املهمة واسعة النطاق جتارب فيزياء اجلسيمات وعلم الفلك والطب .ولكن رمبا كان اجلانب
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األكثر إثارة يف هذه الدراسة هو إثبات صحة املفهوم وأنه سيوفر زمخاً كبرياً ملواصلة اإلبتكار وفتحه
للعديد من األبواب غري املستكشفة من اإلمكانيات.

الصورة :قائمة من امللفات املخزنة يف  DNAصورة توضيحية لكيفية عمل نظام التخزين

المصادر

1. http://bit.ly/11T4aw7
2. http://pda.sciencealert.com.au/features/20132401-23993.html
3. http://www.nature.com/news/synthetic-double-helix-faithfullystores-shakespeare-s-sonnets-1.12279
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التعديل الوراثي للبشر

البشر المعدلون وراثيا وعصر السوبرمان!
تصحيح الجينات المسببة لألمراض الوراثية البشرية:

خطوة صغيرة للبشر ،وقفزة عمالقة للبشرية
يف كتاب "اإلنسان اخلارق" أو ) (The Supermanيقول مؤلفه جورج برناردشو" :إن
اإلنسان تعدى مرحلة اإلنسان البدائي ..وهو اآلن يف مرحلة اإلنسان ولكنه ليس اإلنسان اخلارق".
وفيه يضيف" :إن اإلنسان احلايل يفعل اخلري بغية الثواب ،ويبتعد عن الشر خوفاً من العقاب ،ولكن
اإلنسان اخلارق أو السوبرمان سوف يفعل اخلري ،ألنه خري وألنه مجيل وسوف يبتعد عن الشر ال
خوفاً من عقاب ولكن ألنه شر وكربة".
وسوبرمان هو شخصية ومهية وبطل خارق يدعى بالبطل اجلبار ،وظهر على صفحات العدد األول
من قصص احلركة املصورة (أكشن كومكس) يف شهر يونيو من عام 1938م .ولقد أصبح سوبرمان
تدرُيياً أشهر بطل خارق يف العامل ،وجعل جملة السوبرمان أشهر جملة مصورة يف العامل ومتت ترمجتها
ألغلب لغات العامل .مث تطورت قصص سوبرمان من صفحات اجملالت إىل مسلسالت اإلذاعة مث
التلفزيون مث األفالم السينمائية وألعاب الفيديو.
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ومن وحي هذه األسطورة ،تنبأ البعض بأن العلم سينجح يف إكساب اهليموجلوبني صفات
الكلوروفيل ،وبالتايل سيصبح السوبرمان قادراً على تكوين غذائه من الشمس بواسطة التمثيل
الضوئي ..وقد يصبح هذا اإلنسان أخضر اللون! ..وتنبأ آخرون بأن سوبرمان ..إنسان خال من
اجلينات املسرطنة واجلينات اليت تؤدى لإلصابة بالعديد من األمراض كالسكري أو ارتفاع ضغط الدم
أو االكتئاب ،وغريها من األمراض .كما ظهرت العديد من روايات وأفالم اخليال العلمي اليت ظهر
فيها إنسان املستقبل احملسن وراثياً ،واملعدل جينياً ،كالرجل العنكبوت وغريها من األفالم اليت
اعتمدت على فكرة التعديل اجليين املستهدف يف البشر.
وحالياً ،مل يعد هذا التصور حكراً على عامل اخليال العلمي ،ففي خطوة حذر منها بعض العلماء
البارزين حول العامل ،وسبق أن أشارنا إليها يف مقال منشور على موقع منظمة اجملتمع العلمي العريب
(ثورة التحرير الجيني) ،أجرى فريق حبثي أمريكي من والية أورُيون ،جتربة ناجحة لتعديل أجنة
بشرية وراثياً ،حيث قاموا بتحرير احلمض النووي لألجنة البشرية الصاحلة للبقاء بكفاءة كبرية.
ووفقا ملا جاء يف تقرير نشر األربعاء  26يوليو  ،2017يف جملة تكنولوجي ريفيو " MIT
 ،"Technology Reviewقام فريق من جامعة أورُيون للصحة والعلوم يف مدينة بورتالند،
بقيادة شوخرات ميتاليبوف ،باستخدام تقنية حترير اجلينوم الثورية «كريسرب  -كاس »9
" "CRISPR-Cas9إلحداث تغيريات على احلمض النووي البشري يف األجنة ذات اخللية
الواحدة ،وجتاوزت التجارب السابقة لتغيري احلمض النووي لألجنة البشرية مع وجود بعض األخطاء
البسيطة.
وحبسب البحث املنشور يف جملة "نيتشر" العلمية ،فإن الفريق البحثي األمريكي-الكوري جنويب
جنح يف استخدام تقنية «كريسرب  -كاس  »9إلزالة اجلني الذى يُسبب مرض تضخم عضلة القلب
املرتاكز ،والذى يُسبب السكتات القلبية املفاجئة ،عن طريق تلقيح بويضة سليمة حبيوانات منوية
لرجل ُمصاب باملرض ،مث استهدف العلماء جني  MYBPC3والذي يُعتقد أنه السبب الرئيسي
لإلصابة باملرض ،ومتكنوا من إزالة اجلني ومسحوا لألجنة بالنمو ملدة  5أيام ،قبل أن ينهوا التجربة
بإعدام األجنة.
ويُعد مرض تضخم عضلة القلب املرتاكز أحد األمراض غري الشائعة القاتلة ،وينجم عن عيب وراثي
يؤثر على إنتاج بروتني امليوسني  Myosinالذي يؤثر على أداء العضالت؛ وخباصة عضلة القلب.
ويعاين مرضى تضخم القلب املرتاكز املتقدم من تلف واضمحالل يف خاليا عضلة القلب ،ما يؤدى
لإلصابة بالسكتات القلبية.
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والحظ الفريق البحثي ،الذي يرتأسه «هونج ماكلوس» أستاذ علوم اجلينات جبامعة أورُيون
األمريكية ،أن  %72من األجنة مل تطور عالمات اإلصابة باملرض القليب اخلطري.
وكان فريق من العلماء الصينيون قد جنح يف مطلع العام قبل املاضي ( ،)2016يف إجراء تغيريات
جينية على األجنة البشرية ،غري أن األمر قوبل وقتها بعاصفة من االستهجان بسبب ما وصف وقتها
بالفهم الضئيل لطبيعة اجلينات البشرية ،وخطورة العبث هبا.
ومؤخراً ،قام جمموعة من الباحثني من معهد أمراض السرطان يف مدينة بوسطن األمريكية
باستخدام تقنية «كريسرب» لتعطيل جينات معينة يف جينومات السرطان للحد من قدرة اخلاليا
السرطانية على التكاثر .فيما قام علماء من الصني حبقن أشخاص يُعانون من سرطان الرئة خباليا
ُمعدلة وراثياً باستخدام تقنية «كريسرب» ،للمساعدة على تدمري السرطان.
وكما توقعنا يف املقال السابق اإلشارة إليه ،أجريت كل التجارب يف الصني ،من حيث حترير جينوم
العديد من األجنة واستهداف اجلينات املرتبطة بأمراض بشرية مؤثرة .ويقرتب العلماء اآلن من إزالة
أمراض جينية وراثية ألول مرة عن طريق حترير طفرة جينية ترتبط بأمراض القلب يف أجنة بشرية،
ووصف جوان بيلمونت ،أحد املشاركني يف كتابة الدراسة ،البحث بأنه أول حماولة إلنتاج أجنة بشرية
معدلة جينياً تُثبت آمان التحرير اجليين.
واستخدم ميتاليبوف وزمالؤه األجنة البشرية الناجتة عن التلقيح باستخدام حيوانات منوية تربع هبا
رجال حيملون طفرات جينية معروفة حملاولة إصالحها عن طريق استخدام تقنية «كريسرب».
وعلى النقيض من التجارب اليت أجريت يف الصني ،فإن البحث األخري ينتج عدداً قليالً جداً من
اآلثار "غري املستهدفة" ،أو حترير اجلينات اليت كان من املفرتض أن ترتكها «كريسرب» وحدها.
وجتنبت التجربة ما يسمى بـ "الفسيفساء" ( ،)mosaicismحيث مل تتغري سوى بعض خاليا
اجلنني ،ومل يسمح لألجنة أن تتطور بعد مرحلة مبكرة جداً من التطور اجلنيين.
وقال موقع تكنولوجي ريفيو الذي كان أول من نشر اخلرب ،إن من املعتقد أن البحث يفتح آفاقاً
جديدة ،سواء من حيث عدد األجنة اليت مشلتها التجربة ،أو توضيح أنه من املمكن تصحيح بعض
اجلينات املسببة لألمراض الوراثية بكفاءة وأمان.
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مخاوف وتحذيرات
وكانت بعض البلدان قد وقعت على معاهدة حتظر هذه املمارسة بسبب خماوف من احتمال
استخدامها يف إجراء تعديالت وراثية ،وحماولة حتسني املواليد وراثياً وإكساهبم صفات حمددة .وقد
أثارت حتذيرات حول "األطفال املصممني" أيضاً ألن تغيري احلمض النووي جلنني مبكر يؤدي إىل
تغيريات يف اخلاليا واليت سوف تنتج يف هناية املطاف احليوانات املنوية والبويضات ،وإذا ولد اجلنني
ومنى إىل مرحلة البلوغ ،فإن أطفاله سوف يرثون التغيري اجليين ،وهو ما يسمى حترير الساللة
اجلرثومية .وقد ّأدى ذلك إىل خماوف من أن هذا التالعب ميكن أن يغري مسار التطور البشري،
حيث سيكون مبقدرة اآلباء اختيار األجنة عن طريق إضافة أو إزالة أو تغيري جينات معينة لبعض
الصفات البشرية املرغوبة.
وقد وصف العلماء البحث األخري بـ «الثوري» ،وعلى النقيض يعترب البعض إن هناك مثة تسرع يف
استخدام تقنية «كريسرب» ،إذ يرون أن استخدام تكنولوجيات تعديل اجلينوم البشري اليزال أمر
مشكوك فيه من الناحية األخالقية ،ألنه قد يُسبب حدوث طفرات يف احلمض النووي ال ُميكن التنبؤ
هبا يف األجيال القادمة ،فيما يعتقد الفريق املؤيد الستخدام التقنية أهنا «ال تُقدر بثمن».
ومن الواضح أن تقنيات التحرير اجليين تتقدم بوترية متسارعة ،وأن عصر تصميم األطفال حسب
الطلب يطرق األبواب ،وأن التنقيح اجلينومي قادم ال حمالة ،فعادة ال تستطيع القوانني إيقاف مثل
هذا التطور التقين الكبري الذي يكتسب كل يوم مؤيدين جدد وأرض جديدة .فهل حنن على أعتاب
عصر السوبرمان؟  ..هذا ما ستجيب عنه األيام القادمة بإذن اهلل.
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رسم ختطيطي يوضح طريقة التحرير اجليين «كريسرب-كاس »9املستخدمة يف البحث األخري

سلسلة من الصور تظهر األجنة النامية بعد أن مت حترير اجلينات
باستخدام طريقة التحرير اجليين «كريسرب-كاس»9
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جنني بشري

المصادر
Correction of a pathogenic gene mutation in human embryos

http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature23305.ht
ml?foxtrotcallback=true
»9كاس- طريقة التحرير اجلينومي باستخدام طريقة «كريسرب:فيديو
https://youtu.be/2pp17E4E-O8
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التعديل الوراثي للبشر

الم َّ
ومخاوف أخالقية
عدلو َن ِوراثيا  ..مشاكل تِقنيّة
ُ
البشر ُ
ُ
تُعطي تقنية «كريسرب» لعلماء الوراثة أدا ًة قوية لتحرير اجلينات ،ولقد كان هلا تأثريٌ كبريٌ يف
تطوير نُظم منوذجية جديدة يف اخلاليا واحليوانات ،واليت هي أكثر سرعة يف التطور وأكثر دقة بكثري
من النماذج الوراثية السابقة .األهم من ذلك أهنا رخيصة التكلفة .ولكن هذه التقنية الثورية مازالت
حماطة بالعديد من املخاوف التقنية واألخالقية الستخدامها يف التحرير اجليين للساللة اجلرثومية
البشرية .ولقد أشعل التطور اجلديد يف تقنية «كريسرب» مناقشات تقنية وأخالقية حادة حول مدى
السماح بالسيطرة على اجلينومات البشرية والعبث هبا.
تسمح تقنية «كريسرب» للعلماء بتحرير اجلينات بدقة مل يسبق هلا مثيل ،وبكفاءة ومرونة .إهنا
تؤدي إىل جمموعة واسعة من الفرص ،وهناك خطط جارية بالفعل لتعديل املواد املثرية للحساسية يف
الفول السوداين ،وإنتاج فطر عيش الغراب الذي ال يتغري لونه ،وتربية بعوض ال ميكن أن ينقل
املالريا ،بل هناك مشروع أيضاً إلعادة املاموث الصويف العمالق من االنقراض.
كما يتم بالفعل استخدام تقنية «كريسرب» لتعديل احلمض النووي يف اخلنازير حىت ميكن زرع
أعضائها يف البشر .وتستخدمه الصني للتحرير اجليين خلاليا البشر ،عن طريق حقن خاليا الدم
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البيضاء ملكافحة السرطان يف املريض .وميكن أيضا أن تستخدم هذه التقنية الستهداف األمراض مثل
التليف احلويصلي ،وفقر الدم املنجلي ومرض هنتنجتون.
ويعترب حترير جينوم األجنة أسهل بكثري من حيث املبدأ من حترير جينوم اخلاليا البالغة ،ولكن
العديد من األمراض الوراثية ال تتطلب ذلك ،ألن األجنة تكاد تكون خالية بشكل طبيعي من الطفرة
بالفعل .على سبيل املثال ،فإن  %50من األجنة من أحد الوالدين الذين يعانون من مرض
هنتنجتون ،و % 25من األجنة لزوجني حيمالن الطفرة اليت تسبب التليف الكيسي ،ستكون خالية
من الطفرات الضارة دون احلاجة لتحرير اجلينوم.

تاريخ قصير ونجاحات متعددة
يشري اسم «كريسرب» إىل طريقة «كريسرب -كاس »9أو (املوضع الصبغوي ذو التكرارات
املنتظمة املتجمعة قصرية التناوب) يف جينومات البكترييا والكائنات الدقيقة األخرى .واستلهم
«ُكريسرب»ُ يف األساس من آليات دفاع هذه الكائنات .تدافع البكترييا عن ِ
نفسها من اهلجمات
الفريوسية ،عن طريق سرقة شرائح من احلمض النووي للفريوس الغازي باستخدام أنزمي يسمى
«كاس» .ومن املعروف أن هذه السالسل اليت تتشكل حديثاً تسمى «كريسرب» .وتصنع البكترييا
نسخاً من احلمض النووي الرييب  RNAمن هذه السالسل ،اليت تساعد على التعرف على احلمض
النووي للفريوس ومنع غزواته يف املستقبل.
حول العلماء «كريسرب» من درع للبكترييا إىل أداة لتحرير اجلينات .وقاموا
يف عام ّ ،2012
باستبدال نظام «كريسرب» احلمض النووي الرييب للبكرتيا بآخر موجه (دليلي ،مرشد) .عمل هذا
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احلمض النووي الرييب كبوسرت "مطلوب القبض على اجلاين" ،إنه يبلغ األنزمي الصياد الذي يسمى
«كاس »9مبكان هذا اجلاين.
ويقوم األنزمي بفحص جينوم اخللية حىت يعثر على تطابق احلمض النووي ،مث ُيزئ احلمض النووي
ألنزميات اخللية .وإلصالح األضرار يف تلك املرحلة ،ميكن للعلماء تغيري أو إضافة احلمض النووي
داخل اخللية.
وعن طريق تغذية « كاس »9بالتسلسل الصحيح أو باحلمض النووي الرييب املوجه (الدليلي،
املرشد) ،ميكن للعلماء قص ولصق أجزاء من تتابعات احلمض النووي ،تصل إىل  20قاعدة يف
اجلينوم يف أي نقطة.
وأجريت أول جتربة باستخدام «كريسرب» لتغيري احلمض النووي لألجنة البشرية يف عام ،2015
واستخدمت يف هذه التجربة أجنة حتمل عيوب جينية خطرية ،واليت مت احلصول عليها من عيادات
اخلصوبة.
مخاوف وتحديات تقنية

وكان علماء ومتخصصون يف عِلم األخالق قالوا خالل لقاء دويل يف األكادميية الوطنية للعلوم يف
واشنطن عام  ،2015إن تطبيق تكنولوجيا التعديالت اجلينية على أجنة بشرية ألغراض عالجية،
سيكون أمراً «غري مسؤول» ،إىل أن حتل مشاكل تتعلق بالسالمة والكفاءة.
ويرى الباحثون أن هذا النوع من البحوث ال غ ى عنه إلجراء تصحيحات يف احلمض النووي
لألجنة بأمان وبدقة إلصالح اجلينات املسببة لألمراض ،ولكن هذه الدراسات تواجهها العديد من
العقبات التنظيمية ،وتشمل هذه احلواجز التنظيمية احلظر األخري لتمويل التجارب اليت تستخدم
تقنيات حترير اجلينوم يف األجنة البشرية الصادر عن املعاهد الوطنية للصحة األمريكية.
وهناك العديد من التحديات التقنية األخرى مثل النقل الفريوسي واملخاوف بشأن اآلثار اجلانبية
من حتول اخلاليا إىل مصانع «كريسرب» ،وهناك أيضاً خماوف بشأن حقيقة أنه قد يكون من
املستحيل إيقاف تشغيلها أيضاً .كما أن هناك بعض املخاوف من تأثري بعض الربوتينات املنقولة من
البكترييا ،واليت ُيري إدخاهلا للجسم البشرى الستثارة اجلهاز املناعي.
ويريد العلماء أن يكونوا قادرين على هندسة البشر وراثياً حبيث ال يصابون باألمراض الوراثية يف
املستقبل.
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وقد يُسمح للعلماء بتعديل البشر وراثياً ،وتغيري احلمض النووي لتجنب األمراض يف املستقبل
القريب ،فقد ظهر هذا االستنتاج يف تقرير جديد مشرتك صدر مؤخراً الثنتني من املؤسسات العلمية
األكثر خنبوية يف العامل ،والذي يدعو الناس إىل السماح بإجراء تعديالت على احلمض النووي
البشري املوروث لتحريره من األمراض.
وقد عربت املؤسستان األكثر خنبوية يف العامل عن دعمهما للعلماء بوقف األمراض بعدم متريرها
إىل األجيال املقبلة .ويعد هذا التقرير معلماً حقيقياً ألنه يف الواقع يرقى إىل املعاقبة الرمسية من قِبل
األكادميية الوطنية للعلوم ،واألكادميية الوطنية للطب لألحباث الطبية اليت تتطلع إىل تعديل أو إزالة أو
إضافة احلمض النووي يف البويضات واحليوانات املنوية واخلاليا واألجنة البشرية.
ويقول التقرير إن استخدام تقنية «كريسرب» يف املستقبل للتحرير اجليين للساللة اجلرثومية لعالج أو
منع املرض والعجز هو "احتمال واقعي يستحق النظر فيه جبدية" .ومع ذلك ،تشري األكادمييتان إىل
أن التكنولوجيا ليست آمنة مبا فيه الكفاية لتربير اختبار على احلمض النووي املوروث للمرضى حىت
اآلن .وتضيف األكادمييتان أن التحرير اجليين للتعزيز ُيب عدم السماح به "يف هذا الوقت"  -ولكنه
ال يستبعد ذلك متاما .وعلى املدى املتوسط ،فإنه ميكن استخدام هذه التقنية إلنتاج نسخ "أنظف"
من العالجات احلالية ،مثل حترير اخلاليا اجلذعية العالجية لتكون أقرب إىل أنواع األنسجة اليت
حياولون استبداهلا.
لكن املعارضني هلذا التوجه يقولون إن التحرير اجليين حلل مشاكل حمددة ،ميكن أن يبدأ اجتاهاً
إلجراء تغيريات أخرى ،مثل إضافة ميزات مادية حمددة أو حتسني األطفال حبيث يكونوا أقوياء أو
فعال "بالقص واللصق" الدقيق للحمض النووي
أكثر سرعة .والتحرير اجليين ،الذي يسمح بشكل ّ
يستخدم بالفعل يف الدراسات البحثية واإلكلينيكية األساسية ،اليت تنطوي على خاليا "جسدية" غري
وراثية .واآلن فقد حكمت املنظمتان النخبويتان بأن التحرير اجليين "للساللة اجلرثومية" البشرية -
احلمض النووي املوروث  -ال ينبغي أن ينظر إليه على أنه خط أمحر يف البحوث الطبية .وينبغي أن
تعقد حلقات نقاش عامة واسعة النطاق ،قبل السماح بالتجارب اإلكلينيكية ،حىت تلك اليت تنطوي
على احلمض النووي غري املوروث ،وألي غرض آخر غري العالج أو الوقاية من املرض ،كما يقول
التقرير.
وقال الربوفيسور "ألرتا شارو" األستاذ يف جامعة ويسكونسن ماديسون يف الواليات املتحدة ،الذي
عني من قبل األكادمييات للتحقيق يف التداعيات األوسع نطاقاً
شارك يف رئاسة جلنة الدراسة واملُ ّ
للتحرير اجليين" :حيمل حترير اجلينوم البشري آماالً عريضة لفهم وعالج أو الوقاية من العديد من
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األمراض الوراثية املدمرة ،وحتسني عالج العديد من األمراض األخرى" .ويضيف" :ومع ذلك،
فالتحرير اجلينومي لتعزيز الصفات أو القدرات خارج احلاالت الصحية العادية يثري خماوف بشأن ما
إذا كانت فوائده ميكن أن تفوق خماطره ،وعن العدالة إذا كانت متاحة فقط لبعض الناس".
البحوث اليت تنطوي على تعديل اجلينات املوروثة يف األجنة البشرية ال يسمح هبا حالياً يف الواليات
املتحدة وعدد من البلدان األخرى ،قد وقعت اتفاقية دولية حتظر ذلك .وتغيري احلمض النووي
حمظور أيضا يف اململكة املتحدة ،مع استثناء واحد هو استثناء الربملان الربيطاين
للساللة اجلرثومية
ٌ
احلمض النووي املوروث يف امليتوكوندريا – اليت هي حمطات الطاقة الصغرية يف اخلاليا اليت تزودها
بالطاقة  -وميكن االستعاضة عنها إذا كانت معيبة وتسبب األمراض الفتاكة اليت تنتقل من األمهات
إىل أطفاهلن .ويشكل احلمض النووي للميتوكوندريا حنو  0.1يف املئة من مجيع املادة اجلينية (اجلينوم)
املوروثة يف اخللية البشرية ،وال يؤثر على اخلصائص الرئيسية مثل لون الشعر والعينني أو الشخصية.
معضالت أخالقية
عالوة على ذلك ،يأمل العلماء أال تطغى األسئلة األخالقية بشأن بعض استعماالت "كريسرب"
على فاعلية هذه التكنولوجيا وتؤخر حصوهلا على موافقة السلطات املعنية .على سبيل املثال ،يعرب
منتقدوا هذه
بعض العلماء عن خوفهم من استعمال هذه التكنولوجيا هلندسة أجنة بشرية .ويقول ُ
البحوث اجلديدة ،أن هناك قلق من أن هذه التعديالت الوراثية قد تنتقل إىل اجليل التايل ،األمر
الذي ميكن أن يؤدي إىل عواقب غري متوقعة .وخيشى العلماء من أن متكن هذه التقنيات األزواج من
هندسة األجنة وراثياً ،فضالً عن التحكم يف اختيار جنس املولود بالصورة والكيفية اليت يرغبها اآلباء،
والعديد من القضايا الشائكة األخرى مثل هندسة شكل الطفل ،واختيار خصائصه على أسس
جينية.
ويرى الباحثون أهنا ليست إال مسألة وقت فقط قبل أن تستخدم هذه التقنيات هلندسة ذريتنا
والتخلص من العديد من األمراض الوراثية اخلطرية .وتبشر تقنية "كريسرب" بعصر جديد من اهلندسة
الوراثية ،عصر قد يسمح لنا حبماية حماصيلنا من امللوحة واجلفاف والعدوى ،وحمو األمراض الوراثية،
وحىت عكس الشيخوخة يف البشر ،ولقد استولت تقنية "كريسرب" على عاملنا بشكل كبري ،فقد
تغلغلت يف كل اجملاالت تقريباً ،مربهنة على أن حمدودية استخداماهتا هي يف خميلتنا فقط و َّ
أن آفاقَها
ِ
حدود هلما.
وطموحات علمائها ال َ
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المساريق  ..العضو رقم  .. 79أحدث عضو في جسم اإلنسان!
اكتشف فريق من العلماء والباحثني اإليرلنديني عضواً بشرياً جديداً متخفياً يف اجلهاز اهلضمي
جلسم اإلنسان ،ومن شأنه أن يُعيد النظر يف كل ما كنا نظن أننا نعرفه عن أعضائنا الداخلية .وأعترب
العلماء أن هذا العضو اجلديد هو العضو رقم  79ليضاف إىل األعضاء الـ  78املعروفة ،واليت تشكل
جسم اإلنسان.
العضو املكتشف امسه "مساريق" ،وهو كناية عن أغشية تغلف األمعاء ،كان يعتقد يف املاضي ّأهنا
ُ
تتكون من أجزاء منفصلة التكوين ،لكن الباحثني وجدوا أهنا عضو متصل .املساريق (ومفردها
مسراق) ( ،)Mesenteryوهي طية مزدوجة من الصفاق ( )Peritoneumاليت تربط املعدة،
واألمعاء الدقيقة ،والبنكرياس ،والطحال وأعضاء أخرى يف البطن إىل اجلدار اخللفي للبطن .وهي
حتتوي على األوعية الدموية ،واألوعية اللمفاوية واألعصاب.
ويستعمل مصطلح املسراق أحياناً لوصف األمعاء الدقيقة ،بينما يستعمل وصف العضو املساريقي
ألجزاء أخرى من املساريق تدخل يف مسراق القولون ( )Mesocolonومسراق الزائدة
66

( )Mesoappendixومسراق املستقيم ( ،)Mesorectumواملسراق السيين
(.)Mesosigmoid
تشرحيياًُ ،ميثل العضو املكتشف طبقة ُمزدوجة من غشاء الصفاق الواقع على جدار التجويف
ُ
احلوضي البطين والذي يعمل على تعليق الصائم (اجلزء األوسط من األمعاء الدقيقة والواقع بني االثين
عشر واللفائفي) ومحل األمعاء .واللفائفي (اجلزء الطريف من األمعاء الدقيقة املسؤول عن امتصاص
فيتامني "ب  " 12وغريه من األمالح اليت مل يتم امتصاصها يف الصائم) من اجلدار اخللفي للبطن،
مما يعين قدرة هذه الطبقة على ربط األعضاء املختلفة يف البطن .ومير بني الطبقتني األعصاب
واألوعية الدموية واللمفية .ومل يعرتف به علماء التشريح كعضو من قبل ،ألنه مؤلف من عدة
قطاعات خمتلفة ،بدالً من كونه بنية واحدة .ألنه ُيب أن تكون أعضاء اجلسم مستمرة ،فضالً عن
توفريها لبعض الوظائف احليوية التشرحيية.
وعلى الرغم من أ ّن وظيفة هذا العضو اجلديد مل تُعرف بعد ،حيث كانت أحباث سابقة قد ذكرت
أن "املساريق" عبارة عن خليط من تفتت الب ى ،لكن الدراسة اجلديدة اليت نشرت يف جملة "ذي
النسيت" الربيطانية الطبية املتخصصة يف اجلهاز اهلضمي والكبد ،اليت تُعد أشهر اجملالت الطبية يف
العامل ،أكدت أنّه جهاز منفصل ووظيفته غري واضحة ،وما يزال غري معروف.
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عصر العلم المساريقي!
ويُعترب هذا االكتشاف الذي مت نشره يوم الثالثاء  3يناير 2017م ،اخلطوة األوىل واألكثر
أمهية ،لدراسة أكثر عمقاً ملعرفة دور هذا العضو اجلديد يف الـتأثري على كامل اجلسم ومكافحة أمراض
اجلهاز اهلضمي.
وقالت جملة "التامي" األمريكية ،إن الباحثني يف ٍ
وقت سابق كانوا يعتقدون أن "املساريق" تتألف من
أي فائدة أو استخدام يُذكر جبسد
ب ى جمزأة ،وأهنا جزءٌ من بطانة التجويف البطين ،وليس هلا ّ
اإلنسان.
وتكشف الدراسة اجلديدة أن املساريق هو يف الواقع فرقة واحدة من األنسجة ،تبدأ من البنكرياس
وتواصل املسرية من خالل األمعاء الدقيقة والقولون ،وتلتف حول هذه األجهزة احليوية لتحملها
وتساعدها يف احلفاظ على بنيتها .وهي مصنوعة من شريط من الغشاء الربيتوين مطوياً أكثر من مرة،
وهو نوع من األنسجة الذي ما يوجد عادة يف بطانة التجويف البطين.
ووجد العلماء أن هذا العضو يتكون من طبقة مزدوجة معقدة الرتكيب متتد على التجويف الداخلي
للبطن ،ومبا أنه موحد متكامل ويؤدي وظيفة حمددة منفصلة ،ميكن اعتباره مبثابة عضو مستقل يف
جسم اإلنسان .وهبذا الشكل يصبح هذا العضو رقم  79يف اجلسم البشري.
وقال "جي كافلن كويف"؛ الباحث يف مستشفى جامعة الميريك يف إيرلندا ،وجراح القولون
واملستقيم ،الذي نُسب له االكتشاف اجلديد يف الورقة البحثية اليت جرت مراجعتها وتقييمها علمياً:
"نتحدث عن عض ٍو يف اجلسم مل يكن معروفاً حىت اليوم".
وتابع قائالً" :ال توجد حاالت مبلغ عنها يف اإلنسان تعيش دون مساريق ... ".و"متكنا يف ورقتنا
البحثية اليت نشرناها يف جملة "النسيت" للجهاز اهلضمي والكبد ،من إثبات أن املساريق عضو بشري
جديد يف جسد اإلنسان ،وحنن اآلن بصدد اختبار وظائفه ومهامه اليت يقوم هبا”.
وأضاف" :يف حالة اكتشاف وظيفة حم ّددة للمساريق ،سيؤدي هذا إىل اكتشافات كبرية قريباً،
سيكون هلا تأثري كبري يف مستقبل أمراض البطن واجلهاز اهلضمي".
وبينما مل يعرف بعد وظيفة هذه العضو اجلديد ،فإن هذا االكتشاف قد يؤدي إىل اكتشافات
أخرى بشأن تأثري ذلك على أمراض اجلهاز اهلضمي ،ولكن من اليوم سوف ُحت ّدث الكتب الطبية
لتشمل املعلومات اجلديدة بشأن االكتشاف اجلديد .ووفقا لصحيفة "ذي إندبندنت" الربيطانية ،فإنه
قد مت إبالغ مؤلفي كتاب تشريح "جراي" ( ،)Gray’s Anatomyاملرجع الطيب الشهري يف
علوم التشريح ،وهو كتاب باللغة اإلجنليزية عن تشريح جسم اإلنسان ،ألفه "هنري جراي" يف عام
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ً ليشمل تعريفاً جديدا، هبذا االكتشاف،" الوصفي واجلراحي:م حتت عنوان "التشريح2015
.ً وهبذا فقد اختذ عصر العلم املساريقي منعطفاً جديدا.للمساريق
Coffey, J Calvin and O’Leary, D Peter (2016). The mesentery:
structure, function, and role in disease .The Lancet Gastroenterology &
Hepatology, 1(3): 238 – 247.
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/langas/PIIS2468-1253(16)300267.pdf
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"طحال حيوي" ينقي الدم من أشرس الفيروسات
طور العلماء طحاالً اصطناعياً قادراً على تنقية الدم من البكرتيا والفريوسات شديدة اخلطورة
ّ
والشراسة مثل اإليبوال واإليدز وغريمها من الفريوسات .وقام بابتكار الطحال االصطناعي اجلديد،
املسمى "الطحال احليوي" أو " ،"biospleenفريق من الباحثني بقيادة "دونالد إجنبري" من جامعة
هارفارد يف معهد ويس للهندسة البيولوجية يف بوسطن.
ومن املعروف أن التهابات الدم الناجتة عن الفريوسات صعبة للغاية يف العالج ،وميكن أن تؤدي إىل
تعفن الدم ،وهو نوع من االستجابة املناعية احلادة ،اليت ميكن أن تكون قاتلة .وال يعرف األطباء يف
أغلب األحيان ما الذي يسبب هذه االلتهابات ،وعادة ما يضطرون إىل االعتماد على املضادات
فعالة يف كثري من األحيان ،وال تعاجل
احليوية واسعة النطاق يف حماوالت العالج ،ولكنها ال تكون ّ
هذه االلتهابات ،وميكن أن تؤدي يف النهاية إىل مقاومة اجلسم للمضادات احليوية.
وهلذا يقدم هذا الطحال اجلديد حلوالً غري معهودة لتصفية الدم والتخلص من هذه الفريوسات
وااللتهابات بطرق أكثر فعالية .وتكمن قوة اجلهاز يف فلرت مغناطيسي خاص متناهي الصغر ،أنتجه
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العلماء عن طريق استخد ام جسيمات مغناطيسية متناهية الصغر ،قاموا بتغليفها بنسخة معدلة من
بروتني خاص يسمى الليكتني املقيد باملانوز ( Mannose-binding lectin )MBLأو
الربوتني املقيد باملانوز ( ،)MBPوهو ليكتني له دور أساسي يف املناعة الفطرية.
ويرتبط هذا الربوتني جبزيئات السكر على سطح أكثر من  90نوع من البكترييا والفريوسات
والفطريات ،مبا يف ذلك السموم اليت تطلقها البكترييا امليتة ،واليت ميكن أن تؤدي إىل التسمم وتعفن
الدم .ويوجد أيضاً هذا الربوتني يف جسم اإلنسان.
ومبرور دم املريض خالل الطحال االصطناعي "الطحال احليوي" ،تقوم هذه اجلسيمات املغناطيسية
متناهية الصغر املغلفة بربوتني  MBLباالرتباط بغالبية مسببات األمراض من الفريوسات ،ويقوم
املغناطيس يف الطحال االصطناعي بسحب اجلسيمات املتناهية الصغر اليت ارتبطت بالبكترييا
والفريوسات ،ما يؤدي إىل تنقية الدم ،ليتم ضخه مرة أخرى نقياً بدون أية فريوسات إىل جسم
املريض ،بطريقة تشبه أجهزة الغسيل الكلوي.
الطحال البشري الطبيعي
ومن املعلوم أن الطِّ َحال ( )Spleenهو عضو يوجد يف اإلنسان ويف مجيع احليوانات الفقارية.
والطِّ َحال هو أكرب كتلة مفردة من النسيج اللمفاوي يف جسم اإلنسان ،ولونه مييل لالمحرار .ويقع يف

أعلى اجلانب األيسر من البطن حتديداً يف املراق األيسر ،حتت احلجاب احلاجز ويشبه يف تكوينه
الغدد اللمفاوية ،فهو بيضاوي الشكل يف استطالته ذو لون أرجواين معتم .وهو يعمل بشكل أساسي
كمرشح (مصفاة) للدم ،لذلك فهو عضو غري حيوي ،أي أن اإلنسان يستطيع احلياة بشكل طبيعي
بعد إزالة الطحال ،سواء كان نتيجة حادث أو كإجراء عالجي.
ويساهم الطحال مع الكبد يف صنع كريات الدم احلمراء يف املرحلة اجلنينية ،ويفقد هذه الوظيفة
بعد الوالدة .ويعترب الطحال خمزناً رئيساً للدم (إذ ميكنه اختزان  5/1إىل  4/1دم اإلنسان) ،حيث
يقوم خبزن الدم على صورة مركزة ،ويفرغه يف الدورة الدموية يف احلاالت الطارئة كالنزيف .وهو يقوم
بتنظيم كمية الدم املارة يف األوعية الدموية .ويعمل على ختزين ما يكون يف الدم من الشوائب
وامليكروبات بفضل اجليوب والفراغات الدموية الكثرية املبطنة خباليا بلعمية .ويعترب مقربة الكريات
احلمراء.
ويلعب الطحال دوراً يف املناعة بفضل العقد اللمفاوية (كريات مالبيجي) اليت تصنع كرات الدم
البيضاء اللمفاوية ،حيث أنه حيتوي على جلطات من خاليا الدم البيضاء تسمى اللمفاويات تطلق
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بروتينات خاصة يف الدم ،وتدعى هذه الربوتينات باألجسام املضادة اليت حتارب البكترييا والفريوسات
وأية مواد أخرى تسبب العدوى ،كما أنه يقوم بإبادة الطفيليات والبكترييا بواسطة البالعم (خاليا
كبرية موجودة يف الفراغات اإلسفنجية).
وتؤدي إزالة الطحال إىل ارتفاع متوسط يف أعداد كرات الدم البيضاء والصفائح الدموية،
وا خنفاض االستجابة لبعض اللقاحات ،وزيادة احتمالية التعرض لاللتهابات خاصة البكتريية منها
واألمراض الناجتة عن األوليات.
وقد مت اختبار اجلهاز على الفئران املصابة ببكرتيا إيكوالي والبكرتيا العنقودية ،بعد مخس ساعات
من اإلصابة ،ووجد العلماء أن  %89من الفئران اليت مت تنقية دمها من خالل "الطحال احليوي" ال
تزال على قيد احلياة ،باملقارنة مع  %14آخرين بقوا على قيد احلياة ممن مل يعاجلوا .كما وجد
العلماء أن اجلهاز قد أزال أكثر من  %90من البكترييا املوجودة يف دم الفئران أيضاً.
نتائج واعدة
شجعت النتائج اليت أجريت على احليوانات باستخدام "الطحال احليوي" العلماء على إجراء
التجربة على الدم البشري ،وقام فريق الباحثني باختبار "الطحال احليوي" باستخدام مخسة لرتات من
الدم البشري ،والذي ميثل حجم الدم يف جسم اإلنسان البالغ ،ووجدوا أنه يف غضون مخس
ساعات ،متكن اجلهاز من إزالة معظم مسببات األمراض من البكترييا والفريوسات يف الدم.
وأكد فريق البحث أن اجلهاز ميكن استخدامه لعالج الفريوسات األكثر خطورة ،مثل اإليدز وإيبوال
وغريها من الفريوسات اخلطرية ،وبدأوا بالفعل اختباراهتم على اخلنازير ،ويتوقع العلماء إمكانية جتربة
"الطحال احليوي" على البشر يف غضون بضع سنوات من اآلن .ونشر البحث اخلاص هبذا "الطحال
احليوي" يف جملة "نيتشر ميديسن"  Nature Medicineيوم  14سبتمرب 2014م.

حبات النانو املغناطيسية يف جهاز 'الطحال احليوي" مقيدة ببكرتيا اإلشريكية القولونية (يسار)
واملكورات العنقودية الذهبية (ميني) وتعمل على إزالتها من الدم.
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يستخدم "الطحال احليوي" حبات نانو جمهزة بالربوتني ومغناطيس لتنظيف الدم من مسببات األمراض

رابط البحث المنشور
Joo H Kang et al., (2014). An extracorporeal blood-cleansing device for
sepsis therapy. Nature Medicine doi:10.1038/nm.3640.
http://www.nature.com/nm/journal/vaop/ncurrent/full/nm.3640.html#
figures
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طريقة رائدة لدراسة السالالت غير القابلة للعالج من االلتهاب
الكبدي الوبائي (سي)
يف تطور ملحوظ لفهم آلية عدم استجابة املصابني بااللتهاب الكبدي الوبائي (سي) للعالج،
استحدث أساتذة الفيزياء احليوية الدكتور حممد صربي يوسف والدكتور إدوارد عقاد وزمالؤمها طريقة
جديدة للتنبؤ بسلوك ساللة مصرية من فريوس االلتهاب الكبد الوبائي "سي" ،الذي ال يوجد له
عالج ناجع معروف حىت اآلن.
ووفقا للدكتور حممد صربي يوسف ،أستاذ الفيزياء احليوية جبامعيت القاهرة وجنوب إلينوي ،فإن
حتليلهم لساللة فريوس االلتهاب الكبدي الوبائي ،الذي يؤثر على عشرين باملئة من سكان مصر ،قد
أسفرت عن نتائج تعترب "عالمة فارقة قابلة للتطبيق عامليا".
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ولقد أثارت طريقتهم اجلديدة انتباه
العلماء يف مجيع أحناء العامل ،والذين
بدأوا يف التواصل معهم هبدف استخدام
ذلك األسلوب اجلديد لتطوير عالج
االلتهاب الكبدي "سي" للسالالت
اخلاصة ببلداهنم .وقال الدكتور حممد
ملوقع
يوسف
صربي
" :SciDev.Netيف غضون
الدكتور إدوارد عقاد والدكتور حممد صربي يوسف
شهرين من نشر مقالنا (الورقة العلمية)
يف جملة البنية اجلزيئية البيولوجية واحليوية،
أصبحت واحدة من أكثر املقاالت قراءة على موقع اجمللة ،لتحتل املرتبة الرابعة بني التنزيالت ".
يتعاون معهما من مصر ،الدكتورة سلوى فاروق ثابت ،من قسم علم احليوان جامعة القاهرة ،واليت
قامت بتحليل تسلسل األمحاض األمينية للفريوس .وقد قامت جامعة جنوب إلينوي بتمويل نشر
البحث يف حني قدمت مبادرة األمراض املعدية اإلجنليزية ويلكوم ترست بتمويل جزئي للمشروع.
وقال عبد اللطيف محد رئيس قسم الفيزياء جبامعة جنوب إلينوي أن القسم يفخر بالتعاون البحثي
بني عقاد ويوسف .وأضاف" :إن النتيجة األوىل هلذا التعاون هو هذه الورقة البحثية عالية اجلودة اليت
مت االطالع عليها من قبل أكثر من  300باحث خالل الشهر األول من نشرها".
التهاب الكبد الفيروسي (سي)
ويعترب التهاب الكبد الفريوسي (سي) ( )Hepatitis Cأكثر شيوعاً يف بعض البلدان ،مثل
أفريقيا وجنوب آسيا .ويوجد أكثر من  21مليون شخص حامل لفريوس التهاب الكبد الوبائي
(سي) يف منطقة شرق البحر األبيض املتوسط حبسب احصائيات منظمة الصحة العاملية .كما يعترب
هذا املرض شائعاً جداً يف مصر بسبب عالج البلهارسيا واستخدام حقن غري مع ّقمة جيداً ملداواة
عدد كبري من املرضى .ومل يتم اكتشاف هذا الفريوس قبل سنة 1989م ،ولذلك فإن التهاب الكبد
الفريوسي (سي) يشكل حوايل  %90من حاالت التهاب الكبد الناجتة بسبب تلوث الدم املنقول.
وقد بدأ الفحص للكشف عن فريوس التهاب الكبد (سي) يف عام  1992م.
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وهو مرض ٍ
معد يصيب الكبد ،ويع ّد من األسباب املهمة اللتهاب الكبد املزمن ،وليس له أعراض يف
املراحل األوىل من اإلصابة وال يسبب التهاباً حاداً يف الكبد .وتتحول اإلصابة بالتهاب الكبد
الفريوسي (سي) إىل اصابة مزمنة يف حوايل  %75من حاالت العدوى بالفريوس ،ويصاب حوايل
 % 20منهم بتليف الكبد يف املراحل املتقدمة ،كما أن نسبة معينة من املرضى يصابون بسرطان
الكبد نتيجة اللتهاب الكبد املزمن.
طريقة جديدة للتنبؤ بسلوك سالالت الفيروس
ومن خالل دراسة الرتكيب الوراثي لساللة أمريكية ،قام العلماء ببناء منوذج بنيوية ثالثية األبعاد،
واليت ميكن أن تؤدي إىل التقدم يف جمال الطب ،وعالج اإلصابة بفريوس التهاب الكبد الوبائي يف
هناية املطاف .واستخدم الدكتور حممد صربي يوسف وفريقه الساللة الفريوسية املصرية لبناء منوذج
للتنبؤ بسلوك الفريوس املصري معتمداً على الرتكيب البلوري للساللة الفريوسية األمريكية.
ووفقا ليوسف فإن منذجة سلوك الفريوس تشكل حتدياً كبرياً ،وأهنم مازالوا حباجة لدراسة الربوتينات
اليت تعترب أساسية لدورة حياة الفريوس ،ولكن هذه الربوتينات صغرية جداً حبيث ال ميكن مالحظتها
من خالل اجملاهر التقليدية .واألمحاض األمينية وهي لبنات بناء الربوتينات واليت ميكن أن نتخيلها
على شكل عقد أو مسبحة من اخلرز ،ميكن طي كل خيط من اخلرز على شكل بنية ثالثية األبعاد
وربطها بالنسخة األمريكية ،وبعد ذلك تستخدم الربجميات لتحليل نسخة مرتابطة من الساللة
املصرية.
وميكن ذلك ايضاً من خالل تقنية جتريبية تسمى ِ
"ع ْلم التصوير البِلَّوِري" ،حيث يسقط ضوء
األشعة السينية على بلورات الربوتني والتقاط صورة واضحة ثالثية األبعاد للربوتني حمل الدراسة.
واستخدم الباحثون هذه الصورة ثالثية األبعاد للتنبؤ بسلوك الساللة املصرية باستخدام األدوات
احلاسوبية ،مثل "حماكاة الديناميات اجلزيئية" -وهي التقنية اليت يتم من خالهلا حتريك كل ذرة من
الربوتني وفقاً لروابطها والبيئة احمليطة هبا.
وأضاف يوسف أن عملية حماكاة الديناميات اجلزيئية مل يتم استخدامها من قبل على الساللة
املصرية .قائالً" :إننا تستخدم أدوات متوفرة للعلماء يف مجيع أحناء العامل ولكننا فقط نطبقها بشكل
مبتكر لدراسة الساللة املصرية".
وقال الدكتور ادوارد عقاد (ذو األصول املصرية) ،استاذ الفيزياء جبامعة جنوب إلينوي" :هناك روابط
هيدروجينية بني ثالثة أمحاض أمينية هامة يف كال من الساللتني األمريكية واملصرية .وهذه األمحاض
األمينية الثالثة هي اجلزء النشط من الربوتني الذي يقوم بالعمل ".وأضاف" :ومع ذلك ،ففي الساللة
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املصرية ،فإن الروابط أكثر مرونة مما يعين أهنا أضعف بكثري" ،وأكد أن" :هذا يكشف شيئاً يف كيفية
عمل الساللة املصرية ميكن أن يكون أساساً ملقاومتها لألدوية".
وقال يوسف إن ساللة الفريوس املصرية قد تطورت حبيث تكون أضعف إىل حد ما ،ولكن يف
الوقت نفسه أصبحت "حمصنة ضد الرصاص" وتفلت من نظم األدوية املعروفة .ومن خالل فهم آلية
"مقاومة الرصاص" تلك ،فيمكننا تصميم "رصاص" أكثر فعالية .وأضاف" :إن البحث يطرح املزيد
اهلامة املتصلة باملقاومة اليت تبديها الساللة املصرية لألدوية ،كما نعتقد أن هذا األسلوب
من األسئلة ّ
ميكن أن يكون قابالً للتطبيق عاملياً على العديد من الفريوسات األخرى ".
يف املرحلة املقبلة املقرتحة من البحوث ،سوف يدرس الفريق البحثي كيفية تفاعل الرتاكيب الوراثية مع
األدوية .فعلى سبيل املثال ،فأهنم سيحاولون حتديد كيف يرتجم االختالف يف ديناميكية الروابط
داخل الفريوس ملقاومة األدوية .ولديهم اآلن نظرة ثابتة ثالثية األبعاد وشريط فيديو يظهر سلوك جزء
أساسي من الفريوس .يعرض هذا الفيلم االختالفات احلركية بني السالالت املصرية واألمريكية من
الفريوس.
وصرح الدكتور يوسف بأنه جاري بالفعل إعداد حبثني مشرتكني مع فريق حبثي من باكستان لدراسة
سالالت الفريوس املنتشرة هناك ،وقد مت ارسال أحدمها للنشر بالفعل  ..كما أن هناك مراسالت
جارية حالياً خبصوص البدء يف مشروع حبثي دويل يضم كل من مصر وباكستان وأمريكا واالحتاد
األورويب.

المصادر

هنج رائد لفهم االلتهاب الكبدي 'ج' العصي على العالج
http://www.scidev.net/mena/health/news/A-pioneering-approach-tounderstand-incurable-hepatitis-C-strains.html

البحث األصلي
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07391102.2013.800001
#.UjzB6dJgdLO
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التصوير البلوري باألشعة السينية لناقل سكريات "مراوغ"..
إنجاز علمي رائد ..كان أقرب للمستحيل

أتاح يل العمل يف الرتمجة العلمية املتخصصة يف جملة "نيتشر" الطبعة العربية اإلطالع أسبوعياً
على أحدث البحوث واالكتشافات العلمية بشكل دوري ،حىت قبل نشرها يف الطبعة الدولية من
هذه اجمللة العلمية العريقة .وال أستطيع وصف فرحي وفخري واعتزازي بأي جناح أو إجناز علمي عريب
يضاف للنهر اجلارف املتجدد أسبوعياً من االكتشافات العلمية احلديثة املنشورة يف هذه املطبوعة
الرصينة ومجيع اجملالت العلمية املتفرعة منها.
وبعد أكثر من عام من املتابعة األسبوعية للبحوث العلمية احلديثة ،تأكدت مبا ال يدعو جماالً
للشك أنه ال يكاد مير عدد من أعداد "نيتشر" دون التطرق لدراسة أو حبث يستخدم تقنيات ِ
"علْم

التصوير البِلَّوِري" احلديثة ،واليت عن طريقها ميكن التقاط صورة واضحة ثالثية األبعاد للربوتني حمل
الدراسة ،باستخدام األشعة السينية.
وتعتمد تقنية التصوير البلوري باألشعة السينية ( )X-ray Crystallographyو هي تقنية
اكتشفت عام  ،1938على تصوير البلورات من زوايا عدة ،بواسطة األشعة السينية ،جلعل هذه
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البلورات تسقط طيفاً من األشعة على صفيحة فوتوغرافية كاشفة بذلك بنيتها اهلندسية وترتيباهتا
الداخلية.
ومؤخراً ،اطلعت على حبث علمي فريد ألحد األصدقاء والزمالء بكلية العلوم ،جامعة القاهرة ،ويع ّد
ظن
خطوة رائدة يف هذا اجملال الصعب .وميثل هذا البحث اجنازاً علمياً كبرياً وجناحاً يف مهمة شاقة ّ
الكثريون أهنا أقرب إىل املستحيل ،وذلك لتصوير أحد نواقل الس ّكريّات املوجودة على أسطح اخلاليا
البكتريية ،وهو عبارة عن جزئ بروتيين يشبه الفم البدائي الذي تستخدمه البكترييا اللتقاط الغذاء.
ووفقاً للدكتور حممد صربي يوسف (أستاذ الفيزياء احليوية جبامعيت القاهرة و جنوب إلينوي) تعثّر هذا
البحث ملدة عشر سنوات بسبب عقبات تقنية كبرية وكثرية تتعلق بتفكك الثبات الرتكييب لذلك
الناقل مبجرد استخالصه من سطح البكترييا.
ولقد مت اختيار الدكتور حممد صربي يوسف لالنضمام للفريق البحثي منذ أربع سنوات ليساهم خبربته
يف جمال التصوير البلّوري للربوتينات يف حل أش ّد اخلطوات صعوبة وتعقيداً يف هذا املشروع املتعثر
واليت تتمثل يف استخالص الناقل من سطح اخلاليا البكتريية مع احلفاظ على متاسكه مث تنقيته وعمل
بلّورات ميكن تصويرها باستخدام األشعة السينية .وبعد تعريض البلورات لألشعة السينية متّ جتميع
"الظالل" ثالثية األبعاد وترتيبها لتحديد الشكل النهائي الدقيق للربوتني.
تن ّقل د .حممد صربي يوسف بني
خمتربات جامعات تكساس التقنية
وستانفورد وبريكلي إلمتام ذلك العمل
الذي نُشر مؤخراً يف إحدى جمالت
"نيتشر" املرموقة.
ومن اجلدير بالذكر أن حجم ذلك
الناقل "املراوغ" ال يزيد عن عدة
نانومرتات وأن صور األشعة السينية تبني
التفاصيل الذرية بالغة الدقة لرتكيب ذلك اجلزيء.
ومن املتوقع أن يفتح ذلك الكشف العلمي باباً واسعاً لتطبيقات حديثة يف جمال التقنية احليوية
النانوية ،وتصنيع العقاقري خاصة أن هناك شبيه هلذا الناقل يف جسم اإلنسان يرتبط مبرض السكري.
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و باإلضافة إىل هذا اإلجناز العلمي يعمل د .حممد صربي يوسف حالياً يف عدة مشاريع أخرى تتعلق
بااللتهاب الكبدي الوبائي وأحباث اخلاليا اجلذعية ،كما يعمل منذ فرتة على تدريب الباحثني
املصريني ونقل تلك التكنولوجيات املتقدمة إىل مصر.
السنة الدولية لعلم البلورات
يأيت هذا البحث يف باكورة العام اجلديد 2014م ،حيث حيتفل العامل هذا العام بالذكرى املئوية
النطالق دراسة البلورات باألشعة السينية ،حيث أصبح هذا العلم يف جوهر العلوم البنيوية ،ولقد
ساهم يف كشف بنية احلمض النووي ،كما يُتيح لنا فهم ذاكرة احلواسيب وتطوير تصنيعها ،ويظهر لنا
فعالة جديدة.
كيفية ختلق الربوتينات يف اخلاليا ،ويساعد العلماء على تصميم مواد وأدوية ّ
ونظراً ألن علم البلورات أصبح يُش ّكل أساساً للكثري من العلوم يف أيامنا هذه ،فقد كان ذلك أحد
األسباب الرئيسية اليت دفعت اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل إعالن سنة  2014سنة دولية لعلم
البلورات ،وإىل الطلب من اليونسكو أن تتوىل بالتعاون مع االحتاد الدويل لعلم البلورات ،قيادة أنشطة
بناء القدرات واألنشطة الرتبوية والتخطيط هلا وتنفيذها خالل هذه السنة الدولية.
وأعلنت اليونسكو عن حفل تدشني وانطالق السنة الدولية لعلم البلورات وذلك يومي  20و21
يناير  2014يف مقر اليونسكو يف باريس .وقد حددت املنظمة عدداً من األهداف اخلاصة هبذا
االحتفال يأيت يف مقدمتها زيادة وعي اجلمهور العام يف ما يتصل بعلم البلّورات وبكيفية دعمه
ألغلبية التطورات التكنولوجية يف جمتمعنا املعاصر ،وتشجيع التعاون الدويل بني العلماء يف مجيع أحناء
العامل ،وخباصة اإلسهامات بني بلدان الشمال واجلنوب وتعزيز التعليم والبحث يف جمال علم البلورات
وربطه بالعلوم األخرى ،وكذا إشراك مرافق اإلشعاع السنكروتروين واإلشعاع النيوتروين الكربى يف
احتفاالت السنة الدولية لعلم البلورات  ،2014مبا يف ذلك مشروع إنشاء مركز دويل الستخدام
أشعة السنكروترون يف جمال العلوم التجريبية وتطبيقاهتا يف الشرق األوسط (سيزامي) حتت رعاية
اليونسكو ،والذى تشارك به األردن ومصر وبعض الدول العربية األخرى.
ومن ناحية أخرى يأيت االحتفال هذا العام بالسنة الدولية لعلم البلورات تزامناً مع إحياء ذكرى
احلائزين على جوائز دولية يف جمال علم البلورات ،هذا العلم األصيل الذى حصد علماؤه عشرين
جائزة من جوائز نوبل ،ويصادف هذا العام الذكرى الـ  50جلائزة نوبل ُمنِ َحت لدوروثي هودجكن
ألحباثها يف جمال فيتامني ب  12والبنسيلني ،كما يوافق هذا العام الذكرى الـ  400لرصد كيبلر
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للشكل املتناسق للبلورات الثلجية (يف عام  ،)1611وكذا الذكرى املئوية حلصول العامل ماكس فون
على جائزة نوبل يف علم الفيزياء يف عام  1914الكتشافه حيود األشعة السينية بواسطة البلورات.
وأمت ى أن تسارع املنظمات ،واهليئات واملراكز البحثية العلمية واملؤسسات األكادميية العربية بتنظيم
دورات وفعاليات ملواكبة هذا االحتفال العاملي ،لنشر هذه التقنيات يف عاملنا العريب ،كما أمت ى أن
يهتم األستاذ الدكتور حممد صربي يوسف وغريه من العلماء العرب بنقل هذه التقنيات لزمالئهم يف
املؤسسات العلمية البحثية واألكادميية العربية.

المرجع:
Structure-based mechanism for Na+/melibiose symport by MelB
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ثورات تقنية طبية

عالج السكري باستخدام الخاليا الجذعية
يعترب داء السكري أو مرض السكر من األمراض الشائعة بني البشر ،ويوجد  143مليون
مصاب بالسكري يف مجيع أحناء العامل ،منهم  110ماليني يف دول العامل الثالث ،ومن املتوقع أن
هذا الرقم سيتضاعف حىت عام  2025أكثر من مرتني؛ نظراً لالعتماد على أنظمة غذائية غري
صحية وعدم ممارسة الفعاليات الرياضية .ويقدر عدد املصابني حالياً بالسكري يف اخلليج العريب بنحو
 1,5مليون مصاب ،ويوجد يف مصر أكثر من  6ماليني مصاب باملرض .وعلى الرغم من تعدد
أساليب العالج ،لكن ال توجد حىت اآلن أي وسيلة عالجية تستأصل هذا املرض من جذوره.
مؤخراً ،حقق العلماء جناحاً جديداً يف عالج مرض السكري الذي يقلق مضاجع مئات املاليني حول
العامل ويتسبب يف آالم ومعاناة هلم .العالج اجلديد املعتمد على اخلاليا اجلذعية يقضي على السكري
يف عشرة أيام يف جتاربه املخربية حىت اآلن ،مما يفتح نافذة كبرية من األمل ملرضى السكري من النوع
األول ،الذين يضطرون الستخدام اإلبر يومياً يف حقن األنسولني فضالً عن املضاعفات الصحية
اخلطرية على الكبد والكلى واألعصاب والعني.
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مرض السكري
مرض السكري هو حالة مزمنة حتدث عندما يعجز اجلسم iiعن إنتاج األنسولني بكميات كافية أو
فعالة .واألنسولني هو هرمون يفرزه البنكرياس ويسمح للجلوكوز بدخول خاليا
ال يستخدمه بصورة ّ
اجلسم حيث يتحول إىل طاقة ضرورية للعضالت واألنسجة للقيام بوظائفها .ونتيجة لذلك ،ال ميتص
جسم مريض السكري اجللوكوز على حنو مالئم مما يضر باألنسجة مع مرور الوقت ،وهذا بدوره
يؤدي إىل مضاعفات صحية هتدد حياة املريض.
وينتج مرض السكري عادة من اضطرابات مستمرة يف األيض مما يؤدي إىل ارتفاع نسبة السكر يف
الدم األمر الذي يؤدي بدوره إىل عدم القدرة على إنتاج أو استخدام األنسولني أيضاً .وسكري
النمط الثاين هو اضطراب استقاليب يتميز بارتفاع مع ّدل السكر يف الدم ،وهو على النقيض من داء
السكري من النوع األول الذي يتصف بنقص األنسولني املطلق بسبب تدمري خاليا اجلزر يف
البنكرياس .ويوجد ثالثة أنواع رئيسة للسكري :النوع األول ،والنوع الثاين ،وسكري احلمل (سكر
احلمل).
ويشكل السكري من النوع الثاين حوايل  %90من حاالت مرض السكري .ويعتقد أن السمنة هي
السبب الرئيسي هلذا النوع لدى األشخاص الذين لديهم استعداد وراثي هلذا املرض .والسكري من
النوع الثاين هو النوع األكثر شيوعاً ويصيب عادة البالغني ،بيد أنه آخذ باالزدياد بني األطفال
واملراهقني .ويف هذا املرض يكون اجلسم قادراً على إنتاج األنسولني ،ولكن إما أن يكون بكميات
غري كافية أو أن اجلسم ال يستجيب لتأثرياته ما يؤدي لرتاكم اجللوكوز يف الدم .وتزداد أعداد املصابني
هبذا النوع بسرعة يف كافة أرجاء العامل ،وترتبط هذه الزيادة بالنمو االقتصادي ،والشيخوخة ،وازدياد
التمدن ،والتغريات يف النظام الغذائي ،واخنفاض النشاط البدين ،والتغريات يف أمناط أسلوب احلياة.
ومن املعروف أن خاليا "بيتا" ( )βيف البنكرياس السليم هي اليت تقوم بإفراز هرمون اإلنسولني الذي
يتحكم يف مستوى السكر يف الدم ،ويتم احلفاظ على تلك اخلاليا عن طريق التجدد واالنقسام
املستمر وموت اخلاليا املربمج .ولكن يفقد هذا التوازن الدقيق يف مرضى السكري.
ويوجد حالياً العديد من طرق العالج التقليدية ملرض السكري مثل حقن األنسولني وأدوية ضبط
مستوى السكر بالدم واليت تؤخذ عن طريق الفم وتعمل على ختفيف أو تأخري ظهور املضاعفات
املرتبطة مبرض السكري ولكنها ال تعاجل العيوب يف وظائف خاليا "بيتا" ( )βمن اجلذور .ولقد
حاول العلماء واألطباء حل هذه املشكلة ،وتنوعت األساليب اليت حاولت محاية خاليا "بيتا" ()β
املتبقية واحلفاظ عليها ،وكذلك إضافة األعداد الكافية من هذه اخلاليا الالزمة للحفاظ على مستوى
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السكر يف الدم .واملشكلة األزلية اليت تعيق عملية زراعة خاليا البنكرياس كعالج جذري ملرض
السكري النوع األول هي عدم توفر عدد كاف من هذه اخلاليا ،حيث أن الشخص املصاب مبرض
السكري النوع األول حيتاج إىل أكثر من متربعني أو ثالثة متربعني بعضو البنكرياس للحصول على
العدد الكايف من هذه اخلاليا ،وبالتايل التخلص من حقن اإلنسولني بعد الزرع ،وهلذا ّأدى التقدم يف
تقنيات زراعة اخلاليا اجلذعية لتجدد اآلمال يف استخدامها لعالج مرض السكري ،واهلدف الرئيس
من العالج باخلاليا اجلذعية هو تقليل أدوية اإلنسولني وأدوية تقليل مستوى السكر يف الدم أو
التوقف عن تناوهلا كلية ،كما يعمل العالج على ختفيف املضاعفات املزمنة ملرض السكري .وميكن
حصر جمال زراعة البنكرياس أو خالياه كعالج ملرض السكري يف ثالثة طرق رئيسية وهي كالتايل:
زراعة البنكرياس كعضو كامل أو زراعة خاليا البنكرياس أو زراعة اخلاليا اجلذعية بعد حتويلها إىل
خاليا بنكرياسية قادرة على إفراز هرمون اإلنسولني.
زراعة البنكرياس
وقد بدأت زراعة البنكرياس كعضو كامل يف الستينيات وقد جنح هذا النوع من العمليات ملرضى
السكري الذي يعانون من فشل كلوي .وحيتاج املريض بطبيعة احلال إىل أدوية مهبطة للمناعة بصورة
كاملة وأبدية وتكون هذه األدوية قوية املفعول .وعادة ال ُيرى هذا النوع من الزراعة إال ملرضى
الفشل الكلوي املصاحب ملرض السكري ،حيث أن وضع مريض السكري على أدوية مهبطة للمناعة
ليس باألمر السهل وخاصة إن كانت هذه األدوية املناعية ستصرف للمريض مدى احلياة .كما أن
حالة مريض السكري الصحية بعد زراعة البنكرياس وحتمية استخدامه لألدوية املهبطة للمناعة أيضاً
أمر ليس بالسهل ،ولذا ال تتم عملية زراعة البنكرياس كعضو كامل إال إذا احتاج مريض السكري إىل
كلية ويف حالة الفشل الكلوي فقط.
ولتفادي االستخدام املرهق لألدوية املهبطة للمناعة جلأ الباحثون إىل ما يعرف بزراعة خاليا البنكرياس
اليت ال حتتاج إىل أدوية مهبطة للمناعة بشكل كبري كما هو احلال بعد زراعة البنكرياس كعضو كامل،
وذلك باستخالص هذه اخلاليا من شخص متوىف ونقلها إىل مريض السكري املصاب بالنوع األول
من السكري املعتمد على اإلنسولني .وقد اصطدم العلماء مبسألة توفر هذه اخلاليا وكون مريض
السكري حيتاج إىل متربعني اثنني أو ثالثة أو حىت أربعة متوفني الستخالص كم كاف من هذه
اخلاليا .وكلما كان املخترب أكثر خربة يف جمال تنقية خاليا البنكرياس واستخالصها ،كلما كانت له
القدرة على استخالص كم كاف من هذه اخلاليا من عدد أقل من املتربعني.
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وتوالت جناحات العلماء يف جامعة أدموننت يف كندا بعد تعديالت هامة يف جمال عزل اخلاليا
واستخالصها ،ولكن بعد عدة سنوات ظهرت بعض املشاكل الصحية هلؤالء املرضى منها انسداد
الوريد البايب يف الكبد وهو الطريق الذي تزرع منه اخلاليا وبعض املشاكل األخرى .وقد حاولت
املراكز األمريكية والكندية إجراء تعديالت كثرية لربوتوكوالت زراعة اخلاليا لتقلل من جوانبها السلبية
ومازال البحث مستمرا يف هذا اجملال.
وعملية استخالص خاليا البنكرياس من البنكرياس هي عملية معقدة حتتاج إىل عدة خطوات
تعقيميه وعزليه تؤدي إىل تلف عدد كبري من هذه اخلاليا ،وبالتايل تكون احملصلة النهائية من هذه
اخلاليا غري كافية إلجناح عملية الزراعة .ويقوم اجلهاز املناعي ملريض السكري بعد الزراعة برفض عدد
كبري من هذه اخلاليا مما يقلل بشكل أكرب احملصلة النهائية هلذه اخلاليا أيضاً .وكانت هناك دراسات
تتحدث عن وضع هذه اخلاليا يف كبسولة جمهرية دقيقة لكي تتفادى تأثري اجلهاز املناعي الرافض هلا،
ولذلك يصب البحث العلمي على إُياد وسيلة أخرى غري التربع بالبنكرياس لعالج مرض السكري
النوع األول بشكل جذري .ومن هذه الوسائل هو التوصل إىل عالج يهبط مناعة املريض املتلقي
للزراعة أو توفري عدد أكرب من خاليا البنكرياس عن طريق عملية حتوير اخلاليا اجلذعية.
تحوير الخاليا الجذعية إلى خاليا بنكرياسية
اخلاليا اجلذعية هي اخلاليا األم واليت متتلك القدرة على االنقسام والتحول إىل أي نوع من اخلاليا يف
اجلسم البشري .ومن أهم مواصفات هذه اخلاليا هي قدرهتا على التجديد وصيانة نفسها بنفسها
وكذلك قدرهتا على التكاثر واالنقسام مع احملافظة يف نفس الوقت على القدرة على التحول إىل أي
نوع من خاليا اجلسم األخرى.
هذه اخلاليا ميكنها التحول إىل خاليا دم (كريات الدم احلمراء او البيضاء او الصفائح الدموية) كما
ميكنها التحول إىل خاليا قلب ،دماغ ،عظام ،عضالت ،جلد وغريها .وتوجد العديد من املصادر
للحصول على اخلاليا اجلذعية ومهما تعددت أنواع تلك اخلاليا اجلذعية إال إهنا مجيعاً تشرتك يف أن
هلا القدرة على التحول إىل أي نوع من خاليا وأنسجة اجلسم املختلفة يف ظروف معينة مما ُيعلها
مصدراً خصباً للباحثني حملاولة عالج العديد من األمراض املستعصية حال اصبحت هذه التقنية قابلة
للتطبيق العملي.
وأهم استخدام للخاليا اجلذعية هو استخدامها يف انتاج خاليا متخصصة جديدة ميكن زرعها داخل
أعضاء جسم اإلنسان املصابة واستبدال اخلاليا التالفة.
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إنجاز مصري
مت ّكن فريق من العلماء املصريني من حتويل اخلاليا اجلذعية إىل خاليا منتجة لإلنسولني يف الفئران
املصابة بالسكري .وق ّدم فريق مركز أمراض الكلى واملسالك البولية ) (UNCجبامعة املنصورة،
نتائج واعدة يف حماولة منهم إلُياد عالج ملرض السكري يعتمد على اخلاليا اجلذعية ،على الرغم من
قلة املوارد املالية .وقد مت ّكن هؤالء العلماء الذين يقودهم أستاذ طب املسالك البولية الدكتور حممد
ويأملون تكر َار النتائج باستخدام اخلاليا البشرية.
غنيم من عالج حيوان قارض مصاب بالسكريُ ،
املتوسطة (خاليا  – (MSخاليا جذعية من مخ عظام
ورّكز فريقه على حتويل اخلاليا اجلذعية ِّ
البالغني -إىل خاليا منتجة لإلنسولني .وقد اختاروا هذا النوع من اخلاليا اجلذعية بسبب قدراهتا
املتعددة ،اليت تسمح بتمايزها إىل أنواع خمتلفة من اخلاليا ،مثل خاليا الدم ،والكبد ،والرئة ،واجللد،
والعضالت ،واخلاليا العصبية ،واخلاليا املنتجة لإلنسولني .كما ميكن أيضا للخاليا اجلذعية املشت ّقة
من خناع العظم لدى البالغني أن تستخدم خارج جسم اإلنسان لفرتة طويلة دون أن تتمايز ،وهي
توفّر مصدراً غنياً للخاليا اجلذعية ذاتية املنشأ ،واملستمدة من جسم املريض نفسه ،مما حي ّد من خطر
الرفض.
املتوسطة إىل خاليا منتجة
وبدأت الدراسة بسلسلة من التجارب اليت ُح ِّولت فيها اخلاليا اجلذعية ِّ
وزِر َعت يف وسط غين باجللوكوز حيتوي على عوامل التفعيل والنمو ،ونُقلت إىل هياكل
لإلنسولنيُ ،
بنيوية مشاهبة للجزيرات املنتجة لإلنسولني .كانت نسبة اخلاليا اليت أصبحت خاليا فعالة منتجة
لإلنسولني متواضعة ترتاوح بني  1.5و%.5
وعندما ُزرعت هذه اجملموعات اخللوية حتت كلية فأ ٍر عا ٍر مصاب بالسكري –وهو فأر خمربي مثبّط
املناعة -أصبحت مستويات السكر لديه طبيعية خالل قرابة أربعة أسابيع .وبعد مرور أشهر على
حماولة فهم ملاذا مت ّكن عدد قليل جداً من اخلاليا من إحداث مثل هذا األثر ،حصل العلماء على
اإلجابة يف مطلع نوفمرب 2013؛ فقد حدث املزيد من متايز اخلاليا داخل اجلسم احلي بعد حقن
اخلاليا املنتجة لإلنسولني .وقدروا أن النسبة املئوية األولية من اخلاليا املنتجة لإلنسولني واليت كانت
منخفضة ،قد ارتفعت يف األسبوع الرابع إىل  20أو  ،%30وكان هذا كافياً لعالج الفأر وعودة
نسبة السكر يف الدم إىل الوضع الطبيعي.
ويف املراحل األولية من التجربة ،قام العلماء بزرع اجملموعات اخللوية املنتجة لإلنسولني واملستمدة من
اخلاليا اجلذعية لنخاع عظام ذكور أقارب الفئران ،لعالج مرضى السكري لدى الفئران .وعلى الرغم
من أن النتائج مل توثق بدقة ،وكان هناك لغط حول حبثهم ،لكن العمل ق ّدم مالحظات أوليّة حول
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جدوى متايز اخلاليا اجلذعية إىل خاليا منتجة لإلنسولني واجتذب هذا العمل اهتماماً من باحثني
دوليني ،من ضمنهم روي كالْن ،اجلراح الربيطاين املتميّز ورائد زراعة األعضاء ،الذي بدأ بالتعاون
معهم.
اختراق علمي لجامعة هارفارد
ومؤخراً ،تناقلت وسائل اإلعالم املختلفة خرب النجاح الذي توصلت إليه جامعة هارفارد يف جتاوز
عقبة احلصول على عدد ٍ
كاف من اخلاليا املفرزة هلرمون اإلنسولني عرب حتوير اخلاليا اجلذعية إىل
خاليا بنكرياسية قادرة على إفراز هذا اهلرمون الالزم حلرق السكريات ،وبعدد كبري جداً ،مما جدد
األمل يف أن عالج مرض السكري باخلاليا اجلذعية أصبح أقرب كثريا من ذي قبل.
وقد أعلنت جامعة هارفارد على لسان الباحث الرئيس الدكتور ميلتون الذي كرس حياته إلُياد
عالج جذري ملرض السكري ،إلصابة طفليه مبرض السكري من النوع األول ،جناح حتوير اخلاليا
اجلنينية إىل خاليا بنكرياسية وبعدد كبري جداً يف احليوان ،وذكر أن التجارب على اإلنسان ستكون
ناجحة أيضا .وقد نشرت نتائج هذه الدراسة يف اجمللة الطبية الشهرية (اخللية) واليت القت استحسان
منظمات مرض السكري الداعمة هلذه البحوث وخاصة منظمة مرض سكري األطفال.
احملولة من اخلاليا اجلذعية يف عالج السكري لدى فئران
وحبسب الدراسة ،جنحت خاليا "بيتا" (ّ )β
التجارب بصورة كاملة ومت التخلص من حقن األنسولني متاماً خالل عشرة أيام من وضع خاليا بيتا
املستزرعة يف اجلدار اخلارجي إلحدى الكليتني لدى هذه الفئران ،وجنح العلماء يف استزراع مئات
املاليني من خاليا "بيتا" ( )βعن طريق اخلاليا اجلذعية ،ومتكنت هذه اخلاليا من إفراز هرمون
األنسولني بصورة طبيعية حسب مستوى سكر الدم لديها.
وقال رئيس فريق البحث دوجالس ملتون األستاذ يف كليات الطب ،واآلداب ،والعلوم جبامعة هارفارد
أن اخلطوة التالية هي وضع هذه اخلاليا داخل حافظة بيولوجية وزرعها داخل اجلسم ،ملنع خاليا
املناعة من مهامجتها .ويعترب هذا اخليار أفضل من إعطاء املريض أدوية مهبطة للمناعة كما هو
حاصل اآلن عند زرع خاليا "بيتا" ( )βاجملمعة من مرضى متوفني إىل مريض مصاب بالسكري.
وحيتاج وضع هذه التقنية يف متناول املرضى حوايل سنة من اآلن للتغلب على بعض الصعوبات التقنية
ومنها احلافظة البيولوجية ،وكذلك احلصول على ترخيص هيئة الدواء والغذاء األمريكية.
ويعترب هذا النجاح اجنازاً علمياً كبرياً مل حيدث له مثيل منذ عدة عقود منذ تصنيع األنسولني يف أوائل
الثمانينات وهو األمر الذي تفتحت معه أبواب عدة لعالج السكري ،وهو إجناز يبشر بنهاية قريبة
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لداء السكري الذي حيتاج إلبر االنسولني أو مضخة األنسولني وحيتاج املريض خالل العالج بأي
منهما إىل قياس سكر الدم مرات عدة عن طريق وخز اإلبر.
العالج الذي توصل إليه علماء جامعة هارفارد ،يساهم يف شفاء كبري للمرضى من النوع األول من
مرض السكري .ويف حال جناح جتارب اخلاليا اجلذعية احلالية يف انتاج وزراعة اخلاليا التخصصية
سيتمكن األطباء من عالج عدد كبري من األمراض املزمنة حيث وجد أنه عند زرع اخلاليا اجلذعية يف
العضو املصاب تقوم هذه اخلاليا باستبدال وإصالح اخلاليا التالفة يف ذلك العضو مما يغ ى األطباء
عن استبداله بعملية زرع لألعضاء.
وقال العلماء إهنم متكنوا باستخدام خاليا جذعية جنينية من استحداث خاليا منتجة لألنسولني يف
البنكرياس ،أشبه باخلاليا الطبيعية يف البنكرياس .وأضافوا أهنم جنحوا يف توليد خاليا بكميات كبرية
تكفي لزراعتها يف أجساد املرضى ولألغراض الصيدالنية .وأعلنوا أن العالج اجلديد الذي مت اختباره
يف نطاق التجارب على الفئران مع معاجلات أخرى ،جنح يف توفري محاية للفئران من هجمات نظام
املناعة شهوراً عدة كما جنح يف القضاء على السكري يف غضون  10أيام.
وتوقع علماء أن توفر اخلاليا البنكرياسية اجلديدة أمالً كبرياً أيضاً لنحو  %10من املصابني بالنوع
الثاين من السكري الذين يعتمدون على حقن األنسولني وأن هذا التقدم العلمي يفتح الباب على
مصراعيه لتوفري كمية غري حمدودة من اخلاليا ملرضى السكري الذين ينتظرون العالج باخلاليا.
يتوج هذا االخرتاق مسرية أحباث مضنية بدأها ميلتون قبل  23عاماً ،وتفوقت أحباث ميلتون وفريقه
من ناحيتني ،إذ متكنت من إنتاج خاليا بيتا البنكرياسية من خاليا جذعية من أجنّة ،وجنحت يف
الوقت نفسه يف تفادي أي هجوم يشنه جهاز املناعة ضد األجسام الغريبة .تعاون ميلتون مع باحثني
يف معهد ماساتشوسيتس التقين للتغلب على عقبات كبرية يف عالج السكري الذي حيصل فيه هجوم
نظام املناعة على خاليا بيتا يف البنكرياس وهي املسؤولة عن إنتاج األنسولني .ويأمل ميلتون أن
يتمكن من خالل تعاونه مع دانيال أندرسون خبري اهلندسة البيولوجية من تطوير وسيلة تغليف -
كبسولة حتمي اخلاليا من نظام املناعة ،ويتخيل جهاز على هيئة بطاقة ائتمان ميكن زراعته حتت جلد
مرضى السكري إلفراز اخلاليا اجلذعية بيتا اليت تولد األنسولني.
البنكرياس الصناعي
مضاعفات السكر من النوع األول ،ال ميكن جتنبها من خالل تناول اإلنسولني على املدى الطويل،
هلذا حاول األطباء استزراع البنكرياس أسوة بعمليات نقل األعضاء ،أو عن طريق استزراع خاليا
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البنكرياس املنتجة لألنسولني ،يف الغشاء الربيتوين أو الكبد ،مع إعطاء العقاقري املضعفة للجهاز
املناعي ،باإلضافة إىل إمكانية الوصول إىل حل جذري وهو استنساخ كامل لبنكرياس جديد ،حبيث
وحمصناً ضد اهلجوم املناعي
يتم استبدال البنكرياس املعطوب ،بآخر سليم يكون حامالً خلاليا نشيطة ِّ
يف اجلسم ،ليصبح هذا العضو املهم يف اجلسم أداة إلنتاج اإلنسولني طبيعيًّا دون احلاجة إىل حقن أو
أقراص أو استنشاق اإلنسولني.
وبدأت التجارب يف جامعة "ميامي" بالواليات املتحدة بزراعة خاليا "الجنرهانز" اليت تفرز اإلنسولني
يف ستة من القرود املصابني بالسكري بنجاح ،مما م ّكنهم من االستغناء عن اإلنسولني ملدة عام
كامل ،وكان الشيء اجلديد يف هذا البحث هو الوصول إىل دواء يستطيع أن حيمي خاليا البنكرياس
من اللفظ أو الطرد بواسطة اجلهاز املناعي للجسم ،دون احلاجة إىل استخدام األدوية املثبّطة جلهاز
املناعة اليت ُيب أن تؤخذ مدى احلياة.
اجلراح "جيمس شابريو" الطبيب الربيطاين املولد والباحث يف جامعة "ألربتا" يف كندا،
وبعد ذلك جنح ّ
يف استخالص خاليا "الجنرهانز" اليت تفرز اإلنسولني يف البنكرياس من أشخاص متوفّني ،وقام بزراعة
هذه اخلاليا عن طريق حقنها يف الوريد البايب للكبد لثمانية مرضى بالسكري منذ أكثر من عام ،وما
زالوا يعيشون حياة طبيعية مثل أي شخص عادي ومل تلفظ أجسامهم اخلاليا ،ويعيشون بدون
إنسولني خارجي وبدون احلمية الغذائية اخلاصة مبرضى السكري ،وقد مت نشر هذا البحث يف
جملة.New England Journal of Medicine:
وطور الدكتور "شابريو" ،هذا األسلوب بعد ذلك ،بأخذ جمموعات من خاليا "الجنرهانز" من متربع
ّ
صحيح اجلسم ليتم زرعها يف كبد مرضى السكري ،وتستغرق عملية الزرع حنو نصف يوم ،ويقول
الدكتور "شابريو" :إن العالج الثوري اجلديد ليس خالياً من املخاطر ،كما أنه ليس مناسباً جلميع
مرضى السكري ،لكن من ضمن املستفيدين األكثر أولئك الذين يعانون من حدة املرض أكثر من
غريهم.
ويفكر الباحثون يف استغالل التطورات الثورية األخرية يف جمال زراعة اخلاليا اجلذعية والتحكم يف
متايزها ،ال سيما ما خيص عالج سكري األطفال من النوع األول ،البتكار "البنكرياس الصناعي"
يتكون من ثالثة أجهزة تعمل تلقائيا من دون تدخل املريض
وهو مشروع الح يف األفق حديثاً وهو ّ
أو الطبيب املعاجل ،ويتشكل من مضخة تعمل بطريقة احللقة املغلقة ومستشعر (جمس) يقيس نسبة
السكر يف السائل اخللوي باستمرار كل  5دقائق ويرسل نتائج التحليل إىل جهاز التحكم يف املضخة
بواسطة األشعة حتت احلمراء ،ويرتبط هذا النظام جبهاز متطور حديث يقوم بتنظيم عملية ضخ
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اإلنسولني من املضخة إىل جسم املريض أوتوماتيكيا من دون تدخل خارجي معتمدا على برجمة
الطبيب املعاجل وكذلك على قراءات السكر وكمية الكربوهيدرات اليت يتناوهلا هذا املريض.
وستكون مضخة اإلنسولني قادرة على ضخ ثالثة أنواع من اهلرمونات وهي كما يلي :اإلنسولني،
اجللوكاجون ،األميلني .وهبذه الطريقة سوف يصبح عمل املضخة قريباً جداً إىل وظائف البنكرياس
الطبيعي .واستخدمت هذه التقنية يف اآلونة األخرية يف عدة مراكز حبثية ولكنها ال تزال إىل اآلن يف
طور التطوير.
ومن املتوقع أن تضع هذه االخرتاقات العلمية اجلديدة هناية حلقن األنسولني اليومية املزعجة ،ولكن
على الرغم من جناح هذه العمليات التحويرية للخاليا اجلذعية واستخدامها يف جمال عالج مرض
السكري مما يبشر بقرب التوصل إىل حل جذري لعالج مرض السكري يبقى اهلاجس األخالقي
قائماً ،فضالً عن التخوف من حتور هذه اخلاليا اجلذعية إىل خاليا سرطانية يف املستقبل.
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ثورات تقنية طبية

هل بات عالج فيروس اإليدز متاحاً بعد الشفاء
التام ألول حاله موثّقة طبياً؟!

الباحث الرئيسي هلذه الدراسة ،عاملة الفريوسات ديبورا بريسود Deborah Persaud
من مركز جون هوبكنز لعالج األطفال يف بالتيمور
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أعلن فريق من الباحثني األمريكيني عن أول حالة "شفاء عملي" لطفل حديث الوالدة مصاب
بفريوس "اتش أي يف" املسبب ملرض نقص املناعة املكتسبة (اإليدز) .وقدم الباحثون نتائج عملهم
البحثي يف مؤمتر علمي (مؤمتر الفريوسات االرجتاعية والعدوى االنتهازية 2013م) يف مدينة أتاالنتا،
عاصمة والية جورجيا األمريكية.
وأكدت الباحث الرئيسي هلذه الدراسة ،عاملة الفريوسات ديبورا بريسود Deborah Persaud
من مركز جون هوبكنز لعالج األطفال يف بالتيمور إن الشروع يف العالج السريع املضاد للفريوسات
لألطفال حديثي الوالدة والذي يبدأ عادة يف غضون أيام من الوالدة ،يساعد األطفال يف الشفاء من
الفريوس وحيقق سكوناً طويل األمد للفريوس ،دون احلاجة لتلقي العالج مدى احلياة.
ووصف الباحثون أول حالة موثّقة لطفل (مل يعلن عن امسه وال جنسه) يف العام الثاين من العمر يتم
شفاؤه من فريوس نقص املناعة املكتسبة البشري (اإليدز) .مت تشخيص اإلصابة بفريوس نقص املناعة
املكتسبة البشري (اإليدز) عند الوالدة ومت عالج الطفل (والذي يبلغ عمره اآلن عامني) من
املسيسييب عندما كان حديث الوالدة بعقاقري مضادة للفريوسات االرجتاعية  Retrovirusesيف
غضون  30يوما من الوالدة.
ويف سن  18شهراً توقف الطفل عن تناول العالج واختفى من سجالت املتابعة الدورية ،وعندما
عاد للمتابعة الطبية يف سن  23شهراً وبالرغم من توقفه عن العالج ملده  5شهور ،وجد األطباء أن
احلَمل الفريوسي لدى الطفل ال ميكن قياسه وباملتابعة مبجموعة الحقة من االختبارات عالية
احلساسية تأكد عدم وجود أي أثر لفريوس نقص املناعة املكتسبة البشرى بالطفل.
ويعتقد الباحثون أن العالج املبكر غري املعتاد للرضيع ،والذى كانت أمه مصابة بالفريوس دون أن
تعلم ،رمبا منع تكوين ما يسمى "خزان الفريوسات" وهي خاليا كامنة ميكن أن تغذي العدوى ،واليت
جتعل من املستحيل عالج املرض.
وال ميكن لالختبارات الطبية املعيارية الكشف عن فريوس "اتش أي يف" يف دم الطفل الرضيع يف
غضون أربعة أسابيع من تلقي العالج .ولكن تأكيد الشفاء من املرض مت عن طريق حبث مشرتك
ضم العديد من األطباء
لكشف وتوثيق حاالت شفاء األطفال املصابني بفريوس "اتش أي يف" ّ
والباحثني املعروفني مثل ديبورا بريسود وكاثرين لوزيراجا وستيفن سبيكتور ودوج ريشمان من جامعة
كاليفورنيا وسان دييجو وفرانك مالدريللي من معهد السرطان القومي وتشني تاي ووك من املعهد
القومي ألمراض احلساسية واألمراض املعدية.
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وكانت الدكتورة هانا جاى  Hannah Gayأخصائية األطفال يف املسيسييب على دراية بالبحث
واجملهود املشرتك بني هؤالء العلماء ،لذا قامت بإبالغ الفريق العلمي فور وصول هذا الطفل إليها،
وقد ّأدى ذلك إىل التحفيز السريع للباحثني وقيامهم جبميع االختبارات الالزمة للتأكد من شفاء
الطفل بالفعل.
وأعلنت عاملة الفريوسات ديبورا بريسود أن االختبارات الشاملة قد أكدت دون أدىن شك أن كالً من
الطفل وأمه كانا إُيابيني لفريوس نقص املناعة البشري عند والدة الطفل ،وأكدت أيضاً أنه ال يوجد
أثر ألي عدوى بفريوس "اتش أي يف" يف الطفلة اآلن بعد استخدام كل الوسائل العلمية املتاحة،
وأكثر االختبارات الدقيقة ذات احلساسية العالية.
جدير بالذكر أن احلالة الوحيدة املسجلة للشفاء من مرض اإليدز كانت ملريض أملاين يدعى تيموثي
براون يف عام 2006م( ،والذي يعرف مبريض برلني) وكان ذلك باملصادفة أثناء تلقيه العالج من
مرض اإليدز ،فقد مت تشخيص إصابته بأحد أنواع سرطان الدم "اللوكيميا " يف الوقت نفسه .وقد
متكن طبيبه من عالج "اللوكيميا" عن طريق زرع خاليا جذعية من متربع لديه حتور جيين منذ
الوالدة ،مما جعله حمصناً من اإلصابة بفريوس “اتش أي يف" .وبعد عمليه زرع اخلاليا اجلذعية مت
إيقاف عالجه من مرض اإليدز دون أن يؤدي ذلك إىل عودة املرض.
وتشري احلالة احلالية للطفل األمريكي (مريض املسيسييب) إىل تعدد اإلمكانيات املثرية لشفاء املرضى
اإلُيابيني لفريوس “اتش أي يف" عن طريق استخدام طرائق عالجية متنوعة ،فبينما كان شفاء
املريض األملاين نتيجة إلجراءات معقده ومكلفه بالغه اخلطورة ،إال أن احلالة اجلديدة تبدو كنتيجة
مباشره لنظام عالجي أقل تكلفه من مضادات الفريوسات االرجتاعية.
وتقدر األمم املتحدة أن عدد املصابني اجلدد وصل إىل  330,000طفل يف عام  ،2011وهو
العام األخري الذي تتوافر عنه بيانات مؤكدة ،وأن أكثر من ثالثة ماليني طفل على مستوى العامل
مصابون بفريوس نقص املناعة البشرية املكتسبة.
وبناء على طريقة العالج اجلديدة ،وتوثيق أول حالة للعالج من اإليدز يف األطفال ،ينصح العلماء
بإجراء املزيد من البحوث عن اجلهاز املناعي لألطفال حديثي الوالدة و دراسة االختالفات املناعية
بينهم وبني البالغني ،والتعرف على العوامل اليت جعلت من املمكن ان تشفى الطفلة متاماً.
كما ألقت حالة الطفل األمريكي الضوء على أمهية التعرف على األمهات اإلُيابيات احلامالت
لفريوس نقص املناعة املكتسبة البشري ،وأمهية توسيع نطاق الوصول لألدوية اليت متنع انتقال العدوى
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من األم إىل الطفل وضرورة عالج األطفال حديثي الوالدة بأدوية مضادة للفريوسات االرجتاعية يف
حالة والدهتم مصابني مبرض نقص املناعة املكتسب.
وكان تقريراً صادراً عن منظمة الصحة العاملية واليونيسيف وبرنامج األمم املشرتك ملكافحة اإليدز قد
كشف عن أ ّن املعاجلة باألدوية املضادة للفريوسات االرجتاعية (القهقرية) كانت متاحة ،يف أواخر
عام  ، 2008ألكثر من أربعة ماليني نسمة يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل،
ممّا ميثّل زيادة بنسبة  %36يف غضون عام واحد وزيادة بنسبة عشرة أضعاف على مدى مخسة
أعوام .ويُظهر هذا التقرير التقدم العظيم الذي أُحرز يف التصدي لإليدز والعدوى بفريوسه على
الصعيد العاملي.
يقل عن مخسة
ولكن خدمات العالج والرعاية اليت تسهم يف إطالة األعمار ليست متاحة بعد ملا ال ّ
ماليني من املتعايشني مع فريوس اإليدز حسب تصريح الدكتورة مارغريت تشان ،املديرة العاملة ملنظمة
الصحة العاملية .كما أ ّن خدمات الوقاية مل تتم ّكن من بلوغ العديد من الناس الذين هم حباجة إليها.
وعليه ال ب ّد للحكومات واهليئات الدولية الشريكة من تسريع اجلهود اليت تبذهلا من أجل إتاحة
العالج للجميع.
ولألسف ،فعلى الرغم من التقدم املحرز لعالج املرض يف اآلونة األخرية ،فإ ّن فرص احلصول على
ُ
خدمات العالج ال تزال بعيدة كل البعد عن املستوى املطلوب لتلبية مجيع االحتياجات .كما يتم
تطور املرض ،ممّا يؤدي إىل تأخري بدء
تشخيص املرض لدى كثري من املرضى يف مراحل ّ
متأخرة من ّ
األول
استفادهتم من املعاجلة باألدوية املضادة للفريوسات االرجتاعية وارتفاع معدالت الوفاة يف العام ّ
من العالج .ولكن مازالت فرص احلصول على املعاجلة باألدوية املضادة للفريوسات االرجتاعية تشهد
اتساعاً بوترية سريعة.
كما تنبئ احلالة األخرية بأن العالج الناجع ملرض نقص املناعة املكتسبة البشري قد يأيت بطريقة مل
نكن نتوقعها أبداً بعد أن حري العلماء لسنوات طويلة ،ونأمل أن تكون هذه احلالة بداية عملية
لعالج العديد من األطفال من مرض اإليدز يف األيام القادمة.
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ثورات تقنية طبية

أول "عالج جيني حي" للسرطان يحصل
على الضوء األخضر
أصبحت اخلاليا املناعية اليت تسمى التائية املعدلة وراثياً لتهاجم اللوكيميا أول "عالج جيين حي"
معتمد يف الواليات املتحدة األمريكية إلعادة تصميم اجلهاز املناعي للمريض حبيث يهاجم خاليا
السرطان ،بعد أن متت املوافقة على عالج جيين يسمى العالج املناعي "كار-تى" لالستخدام يف
نوع نادر من سرطان الدم .يصمم هذا النوع من "الدواء احلي" خصيصاً لكل مريض ،على عكس
العالجات التقليدية املتاحة حالياً مثل اجلراحة أو العالج الكيميائي واإلشعاعي ،ويتم تعديل اخلاليا
التائية وراثياً بعد احلصول عليها من املريض للبحث عن أنواع معينة من السرطان واستهدافها وتدمريها
بعد حقنها يف دماء املريض مرة أخرى.
واعترب الكثريون أن قرار إدارة الغذاء والدواء األمريكية ( )FDAباملوافقة على أول عالج جيين
للسرطان يوم األربعاء ( 30أغسطس 2017م) قرار تارخيي ألنه سيفتح باب األمل أمام آالف
املرضى امليؤوس من حاالهتم وخصوصاً مرضى سرطان الدم احلاد ،حتت سن  25سنة ،الذين مل
تستجيب حاالهتم املرضية لألدوية التقليدية .ويفتح هذا القرار الباب على مصراعيه لتطبيق تقنيات
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العالجات الشخصية املصممة خصيصاً ملريض بعينه .كما أنه عالج ثوري جبميع املقاييس ،ألنه
يشفي املريض بعد عالجه جبرعة واحدة فقط ،حبول اهلل ،وجنح جناحاً باهراً يف عالج  % 83من
املرضى الذين كانوا على وشك فقدان حياهتم بسبب مقاومة سرطاناهتم لألدوية التقليدية الكيماوية
واإلشعاعية.
وقالت اإلدارة أن قرارها كان حلظة "تارخيية" وأن األدوية تدخل اآلن "حدوداً جديدة" .ولكن ما
يقلل التفاؤل هبذا العالج اجلديد ،وُيعله حلماً بعيد املنال للكثريين من املرضى ،هو ارتفاع سعره،
فالدواء حالياً يُعرض بتكلفة تتجاوز  475ألف دوالر تقريباً للمريض الواحد ،لكن من املتوقع إن
ينخفض السعر يف املستقبل القريب ،نتيجة لتنافس الشركات العاملية يف هذا اجملال.
وجاء يف بيان صحفي إلدارة الغذاء والدواء األمريكية ،أن القرار اجلديد هو إجراء تارخيي ُيعل
العالج اجليين متاحاً يف الواليات املتحدة األمريكية ما يُشرع هنجاً جديداً لعالج السرطان وغريه من
األمراض اخلطرية واملهددة للحياة.
ويرى "سكوت جوتليب" مفوض إدارة الغذاء والدواء األمريكية أن التكنولوجيات اجلديدة اليت
تشمل العالجات املناعية واخللوية قادرة على حتويل دفة أدوية السرطان ،وخلق نقطة انعطاف كبرية
يف قدرة األطباء على عالج العديد من األمراض املستعصية ..مؤكداً على أن إدارة الغذاء والدواء
ملتزمة باملساعدة يف اإلسراع من تطوير ومعاجلة العالجات الرائدة اليت لديها القدرة على إنقاذ احلياة.
وقال جوتليب" :حنن ندخل حدوداً جديدة يف جمال االبتكار الطيب مع القدرة على إعادة برجمة
خاليا املريض اخلاصة ملهامجة السرطان املميت".
عالج ثوري مثير للغاية
متكن الباحثون ىف شركة "كايت فارما" ( )Kite Pharmaمن الوصول إىل فكرة واعدة
ت تمكن من التخلص من خاليا السرطان دون التأثري على خاليا املريض السليمة ،وجاءت الفكرة من
خالل استخدام اخلاليا املناعية اليت تسمى اخلاليا التائية ،وهي خاليا قادرة على مهامجة األجسام
الغريبة والقضاء عليها.
ملخص الفكرة هو استخالص خاليا الدم البيضاء من املريض وفصل اخلاليا التائية منها مث إعادة
برجمتها وهندستها وراثياً لتتمكن من متييز واستهداف اخلاليا السرطانية املوجودة يف اجلسم ،مث اعادهتا
مرة أخرى للمريض فتتمكن من القضاء على اخلاليا السرطانية بشكل هنائي.
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وتوصلت الشركة لعالج جترييب يعيد تكوين خاليا الدم البيضاء لتتمكن من حماربة السرطان ويعرف

باسم "كار-تى" ( ،)Car-Tوسيتم تسويقه حتت مسمى "كيمريا" ( ،)Kymriahويعمل ضد
سرطان الدم الليمفاوي احلاد.
ويعمل العالج اجلديد عن طريق إعادة برجمة خاليا الدم البيضاء للمرضى وتوجيهها إىل األورام
السرطانية العدوانية ،واليت فشلت معها طُرق العالج التقليدية .ويتضمن العالج ،استئصال خاليا من
املريض ،وشحنها فوراً إىل املخترب ،وإعادة هندستها أو إعادة برجمتها وراثياً قبل حقنها مرة أخرى يف
دماء املريض ملهامجة اخلاليا السرطانية والقضاء عليها .ويصنع الدواء خصيصاً لكل مريض على
حدة ،وسيتعني على املريض السفر إىل واحد من  32موقعاً ُخمصصاً للشركة ،للحصول على جرعة
الدواء اخلاصة به يف غضون  22يوماً.
نتائج مبهرة
متكن ذلك العالج الثوري اجلديد "كار-تى" من القضاء على اخلاليا السرطانية بشكل هنائي يف
 %90من املرضى الذين خضعوا للتجارب االكلينيكية ،وأظهرت النتائج أنه ميكن استخدامه يف
حاالت املرض املتأخرة يف املرضى الذين مل يستجيبوا ألي عالج آخر ،كما ميكن استخدامه يف
احلاالت املرضية اليت يفصلها عن املوت دقائق معدودة ،ألن تأثريه سريع ونتائجه مبهرة ومبشرة
للغاية.
وأظهر العالج سالمته يف التجارب اإلكلينيكية املتعددة ،إذ بلغت نسبة جناحه  % 83مع احلاالت
اليت استعصت على طرق العالج التقليدية ،وقالت الشركة املنتجة للدواء أنه مت شفاء  %83من
أصل  63مريضاً من مرضى سرطان الدم احلاد مت عالجهم بدواء "كار-تى" يف غضون ثالثة أشهر.
كما جنح العالج يف شفاء مريض كان على وشك املوت ،وأصبح اآلن خاليا من السرطان ألكثر من
مخس سنوات.
وسيخصص العالج يف الوقت احلايل لعالج مرضى سرطان الدم احلاد الذين ال تزيد أعمارهم عن
 25عاماً .وحبسب بيان للشركة املصنعة للعالج ،تعمل الشركة حالياً على تطوير العقار الستخدامه
ُ
يف عالج سرطان الغدد الليمفاوية ،وعالج األورام الصلبة كأورام اجللد وأورام الرئة.
وبدت املوافقة على العالج أمراً مفروغاً منه يف البداية ،غري أن سعره احملتمل كان موضوعاً للنقاش،
ألن تكلفة العالج لن تسمح للفقراء باحلصول عليه .وكانت جلنة فحص الدواء بإدارة الغذاء والدواء
األمريكية قد أوصت باختاذ اإلجراءات الالزمة لطرح الدواء ،بعد أن مت اختباره على كافة املستويات،
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إكلينيكيا ومعملياً يف يوليو املاضي ( .)2017وتعد موافقة اإلدارة مبثابة التصريح بطرح الدواء يف
األسواق بشكل قانوين.
حكاية دواء ثوري
بدأت حكاية هذا الدواء الثوري يف شركه أدوية وحبوث صغرية تطور عالجات معتمدة على
اهلندسة الوراثية ،امسها "كايت فارما" ،وأسسها باحثني يف جمال عالج السرطان هم "جوشوا كازام"
و "آرى بلدجرن" ،وعمر هذه الشركة  8سنوات فقط.
وأعلنت الشركة عن عالج جديد لسرطان الدم والغدد الليمفاوية ،تقوم فكرة العالج اجلديد على
استخالص اخلاليا املناعية من جسم املريض وإعاده هندسة اجلينات اخلاصة هبا حبيث هتاجم الورم
فقط ومن مث إعادهتا مره أخرى للجسم لتقوم باملهمة والقضاء على السرطان.
وبدأت جتربه العالج على عينه من املرضى ،وكانت املفاجأة أنه حقق نتائج مبهرة مع حاالت سرطان
الدم غري املستجيبة للعالج ،وشفي أكثر من ثلث املرضى شفاءً تاماً بعد ستة أشهر فقط من
العالج .وكان هلذه النتائج فعل السحر فيما يتعلق بسهم الشركة يف بورصة ناسداك ،حيث زاد سهم
الشركة بنسبه  %300يف عام 2017م.
وعلى الرغم من أن شركة "كايت فارما" كانت ،ومازالت شركة صغرية وحديثه العهد مبجال األدوية
لكنها استطاعت التوصل ألجنع عالج حديث للسرطان اعتماداً على البحث والتطوير ،وأصبحت
قيمتها السوقية قرابة  12مليار دوالر مما جعل العديد من الشركات الكربى تتنافس على شراء هذه
الشركة الصغرية.
ومع ظهور عقار "كار-تى" وما أحدثه من نتائج مبهرة هتافتت الشركات الدولية لتوفري
االستثمار الذي يدعمه ،وبدأوا خيططون لطرحه يف األسواق العاملية ،ومن بني هذه الشركات كانت
الشركة السويسرية العمالقة "نوفارتس" ( )Novartisواليت دعمت البحث منذ عام 2012م ،مث
انضمت إليها شركة "كايت فارما" يف سانتا مونيكا بكاليفورنيا يف عام 2014م؛ حيث متكنت من
ختصيص  128مليون دوالر دعماً للبحث مث انضمت الشركة املنافسة هلا شركة "جونو ثريابيوتكس"
بواشنطن ومتكنت من ختصيص  264مليون دوالر هلذا البحث الواعد.
ومؤخرا ،جنحت شركة "جلياد" األمريكية لألدوية يف التوصل إىل اتفاق لالستحواذ على "كايت
ً
فارما" لألدوية مقابل  11.9مليار دوالر ،لتسيطر بذلك على أحدث عالجات "كايت" للسرطان،
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ومبوجب الصفقة ،ستدفع شركة التكنولوجيا احليوية "جلياد"  180دوالر نقداً مقابل كل سهم من
أسهم "كايت" ،وتنهي رحلة البحث الطويلة اليت خاضتها "كايت" للحصول على صفقة مناسبة.
وتعد الصفقة هي األكرب جللياد منذ استحواذها عام  2011على شركة "فارماسيت" مقابل 11
مليار دوالر ،وستدفع الشركة  %50من أعلى قيمة سجلها سهم شركة "كايت" يف الثالثني يوماً
األخرية ،وحبسب فاينانشيال تاميز فإن الرقم يعد كبرياً جداً باملقارنة بوضع الشركة اليت ال متتلك أي
أدوية يف السوق حىت اآلن.
"مفتاح االنتحار"
أعلنت شركة "كايت" نتيجة التجارب االكلينيكية النهائية يف سبتمرب 2016م ،واليت كانت
مبشرة للغاية ،وقال الباحثون أن عقار "كار-تى" متكن من حتويل احلاالت امليؤوس منها إىل حاالت
مرضية عادية ميكنها العيش لوقت طويل .إال أن الشركة واجهت مشكلة مسّية الدواء ،واليت تسببت
يف آثار جانبية قوية أدت لوفاة  %18من املرضى نتيجة التسبب يف حترر متالزمة السيتوكني واليت
تسببت يف إيقاف أعضاء اجلسم عن العمل ،ومن مث تسببت يف وفاة بعض املرضى.
وتشمل آثار العالج اجلانبية احتمالية حدوث عدوى خطرية ،واخنفاض ضغط الدم ،واإلصابة
بالفشل الكلوي احلاد ،واحلمى ،واخنفاض نسبة األكسجني يف الدم ،وحدوث التهابات مناعية قد
تؤدى للوفاة.
ويعمل الباحثون اآلن على مسارات خمتلفة للتخلص من مسية عقار "كار-تى" وذلك عن طريق
حتسني عملية اختيار اخلاليا التائية ،والبحث يف كيفية اختيار أفضلها من بني أنواع متعددة .حيث
كانوا يف البداية يعزلون اخلاليا التائية املختلفة األنواع والوظائف وخلطها معاً ،ولكن اآلن يفكر
العلماء يف عزل أنواع معينة من اخلاليا التائية وخلطها معاً بنسب حمددة ،وجتربتها من جديد .ومن
ضمن احللول األخرى هو خلق ما يسمى "مفتاح االنتحار" حيث أضافوا ذلك املفتاح إىل اخلاليا يف

صورة غري نشطة وعندما حتدث اآلثار اجلانبية اليت خترج عن السيطرة يقوم األطباء بإعطاء عقار
ينشط ذلك املفتاح فتقوم اخلاليا التائية بتدمري نفسها على الفور.
وعلى الرغم من تلك املخاوف اليت ظلت حمل نقد العديد من العلماء ،أثبتت الشركة خالل
جتارهبا اإلكلينيكية أن تلك األعراض ُميكن احلد منها باستخدام األدوية املثبطة للمناعة ،ومازالت
األحباث مستمرة يف هذا االجتاه ،وقاربت التجارب اإلكلينيكية على االنتهاء.
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تعزيز اجلهاز املناعي هو بالفعل حجر الزاوية يف عالج السرطانات احلديثة ،وهناك جمموعة من
األدوية اليت تعيد برجمة اجلهاز املناعي للسماح له مبهامجة السرطان حبرية أكرب ،وقد اعتمدت بالفعل
يف مجيع أحناء العامل.
مما ال شك فيه أن هذا الدواء يؤرخ لبزوغ عهد جديد من العالجات الشخصية ،وحيقق ما طال
انتظاره للقضاء على مرض شرس قاتل يهدد البشر يف مجيع أحناء العامل ،وينتظر العديد من املرضى
امليؤوس من شفائهم قرار الشركة مبوعد طرح ذلك الدواء على أحر من اجلمر على الرغم من التكلفة
الباهظة اليت يستلزمها هذا العالج.

العالج اجلديد يعرف باسم "كار-تى" ( ،)Car-Tوسيتم تسويقه حتت
مسمى "كيمريا" ( ،)Kymriahويعمل ضد سرطان الدم الليمفاوي احلاد.
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نظام "جي بي إس" الدماغ يفوز بجائزة
نوبـل في الطب 2014
أعلن معهد كارولينسكا السويدي يف ستوكهومل يوم االثنني املاضي (السادس من أكتوبر /تشرين
األول) ،فوز األمريكي جون أوكيف والنروُييني ماي-بريت ماي بريت موزر ،وإدفارد إي موزر جبائزة
نوبل للطب لعام  .2014وسيحصل العامل األمريكي على نصف قيمة اجلائزة ،بينما سيحصل
الزوجان على النصف اآلخر مناصفة ،حسب اجلهة املاحنة.
ولد جون أوكيف عام  1939يف نيويورك يف الواليات املتحدة األمريكية ،وهو باحث يف علم
األعصاب اإلدراكي يف جامعة "يونيفرسيت كوليدج أوف لندن"  ،UCLومديرا ملركز سينسربي
السلوك باجلامعة.
ويلكوم للدارات العصبية و ّ
وولدت ماي-بريت موزر عام  1963يف النرويج ،وتعمل مديرة مركز احلوسبة العصبية باجلامعة
النروُيية للعلم والتكنولوجيا يف تروندهامي (مشال غريب النرويج).
أما زوجها إدوارد موزر فقد ولد عام  1962يف النرويج أيضاً ،ويرتأس حاليا معهد الفيزيولوجيا
العصبية ومركز البيولوجيا للذاكرة يف اجلامعة النروُيية للعلوم والتكنولوجيا .والزوجان موزر مها خامس
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زوج يفوز جبائزة نوبل .وماي-بريت هي السيدة الـ  45اليت تفوز بنوبل يف تاريخ اجلائزة .وهي أيضا
املرأة رقم  11اليت تفوز جبائزة نوبل للطب منذ تأسيس اجلائزة عام .1901
وقالت ملؤسسة نوبل" :ال أزال حتت وقع الصدمة لكن األمر رائع" .أما زوجها فقد تلقى نبأ فوزه عند
ترجله من الطائرة يف ميونيخ يف أملانيا ..وقال لوكالة األنباء السويدية" :لقد كانت مفاجأة فعالً .مل
أكن أفكر بذلك أبدا لذا مل أفهم شيئاً عندما استقبلت بباقات الزهور يف املطار" .وأوضحت ماي
 بريت موزر كيف يعمالن كثنائي .وقالت" :لدينا الرؤية نفسها وحنب أن نفهم األشياء ونسعى إىلذلك من خالل التحدث إىل بعضنا البعض ومع اآلخرين ومن خالل حماولة حل املسائل اليت تثري
اهتمامنا بأفضل طريقة نفكر هبا" .وأشارت إىل "إمكانية مناقشة األمر على الفور عند توصلنا إىل
فكرة معينة بدالً من تنظيم اجتماع بعد أسبوعني أو  3أسابيع تشكل فرقاً كبرياً".
"جي بي اس" داخلي في الدماغ
وفاز الباحثون الثالثة هبذه اجلائزة املرموقة الكتشافهم اخلاليا اليت تشكل "نظام حتديد املوقع"
الداخلي يف الدماغ ،أو "نظام املالحة الداخلي" أو " "internal GPS systemالذي يسمح
بتوجيه اإلنسان داخل حميطه .وتوصل العلماء الثالثة إىل اكتشاف الطريقة اليت يستطيع الدماغ
البشري من خالهلا معرفة املكان الذي يتواجد فيه اإلنسان .وهو نظام أقرب ما يكون إىل نظام
حتديد املواقع العاملي "جي يب اس".
وقالت مجعية نوبل يف معهد كارولينسكا بالسويد يف بياهنا ،إن هذه االكتشافات "حلّت مشكلة
شغلت الفالسفة والعلماء لقرون" ،وأظهرت "كيف يرسم املخ خريطة للفضاء احمليط بنا وكيف نشق
طريقنا عرب بيئة مركبة".
وكان أوكيف ،وهو الرائد يف هذا اجملال ،قد اكتشف يف عام  ،1971أول عنصر يف هذا النظام
األول لنظام املالحة هذا ،عندما رصد لدى جرذ ،خلية عصبية يف منطقة من الدماغ
كون َّ
أو امل ِّ
ُ
صني"  ،Hippocampusكانت تنشط عندما يتواجد احليوان يف مكان
"احل
باسم
عرف
ت
تدعى
ُ
َُ
معني من املخترب .وقد وجد َّ
أن نوعاً من اخلاليا العصبية يف منطقة من الدماغ تبقى ُمفعَّلةً عصبيَّاً يف
معني يف الغرفة ،و َّ
أن خاليا عصبية أخرى كانت تنشط عندما
دماغ الفأر عندما يكون يف مكان َّ
يكون يف أمكنة أخرى ،وقد استنتج أوكيف أنَّه توجد "خاليا مكانية" قد َّ
شكلت خريطةً للغرفة.
وأدى االكتشاف إىل رسم خريطة للغرفة يف دماغ اجلرذ.
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وبعد أكثر من ثالثة عقود ،اكتشف الزوجان موزر عام  2005عنصراً أساسياً آخر يف نظام حتديد
املواقع يف الدماغ ،إذ رصدا نوعاً من اخلاليا العصبية اليت تسمح بقيام نظام من البيانات املنسقة
حلصول متوضع دقيق وإُياد الوجهة الصحيحة ،وتشبه تلك "اخلاليا الشبكية" " "Grid Cellsيف
شكلها خطوط الطول ودوائر العرض ،حيث تساعد الدماغ يف حتديد املسافة واملوقع املالحي .وهو
نظام أشبه ما يكون يف عمله بنظام ختطيط مالحي ميَُ ِّكنه التحديد الدقيق للموقع احلايل للكائن،
صت أحباث كل من
وأيضاً معرفة الطريق الذي ُيب عليه أن يسلكه ليصل إىل وجهة معيَّنةَ .
وخلُ َ
"ماي-بريت وإدوارد" فيما بعد إىل َّ
أن اخلاليا املكانية والشبكية َجتعل من املمكن حتديد املوقع
وإعطاء األوامر املتعددة للوصول إىل وجهة حمددة.
وقالت اللجنة التابعة ملؤسسة نوبل املاحنة للجائزة إن اجلمع بني اخلاليا الشبكية وخاليا املكان من
شأنه أن "ينشئ نظام متوضع شامل ،أشبه ما يكون بنظام جي يب اس داخلي يف الدماغ البشرية".
ويف السنوات األخرية ،درس الزوجان معاً كيف يدرك الدماغ ويتذكر حركات اجلسم يف الفضاء .ويف
عام 2005م ،خالل إجراء التجارب على الفئران ،حقق الزوجان فتحاً كبرياً يف شبكة اخلاليا
العصبية املوجودة يف القشرة املخية .ومعروف عن هذه اخلاليا أهنا تشكل املنظومة اخلرائطية العامة
اليت تسمح للثديات مبعرفة وإُياد موقعها يف أي مكان بالطبيعة.
ثورة معرفية
يرى باحثون وعلماء أن أوكيف أحدث ثورة معرفية يف هذا اجملال ،وقالت جلنة نوبل إن االطالع على
النظام ،قد يساعد يف فهم اآللية اليت تتحكم بفقدان الذاكرة املكانية الذي يصيب األشخاص الذين
يعانون من الزهامير .ومن املرجح أن يكون هلذه األعمال أثر كبري على طب األعصاب وال سيما على
صعيد مرض الزهامير ،حيث تتعرض دوائر الدماغ للضرر يف مراحل مبكرة من املرض .وأضافت
اللجنة" :يتأثر هذا النظام باالختالالت املختلفة اليت تطرأ على الدماغ ،مبا يف ذلك اخلرف ومرض
الزهامير" .وتابعت اللجنة" :لذا ،من املهم أن يكون هناك فهم أفضل لآلليات العصبية اليت تقف
وراء الذاكرة املكانية ،كما يعترب هذا االكتشاف هلذين النوعني من اخلاليا طفرة كربى حتدث تقدماً
يف هذا التوجه".
وقال كولني ليفري ،من جامعة دورهام الربيطانية والذي عمل يف معمل الربوفيسور أوكيف لعشرة
أعوام ،ليب يب سي" :من املؤكد أن أوكيف يستحق جائزة نوبل جبدارة ،لقد جاء بثورة معرفية .ومتثل
دراسته نظرية متطورة ترى أن احليوانات ميكنها أن تنشئ صوراً للعامل اخلارجي داخل أدمغتها".
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وأضاف" :تساعدنا خاليا املكان على وضع خريطة للطريق الذي نسلكه يف العامل حولنا ،إال أنه
وبالنسبة للبشر فإهنا تشكل على األقل جزءاً من اجلسر الزماين واملكاين يف أدمغتنا".
وتابع" :مل يكن العامل يف عام  1971مستعداً لبحثه األساسي ،ومل يكن أحد يعتقد يف أن "املكان"
هو أفضل ما يعرف عمل هذه اخلاليا ،لذا مل يكن هناك اهتمام كبري هبذه النظرية".
وأردف قائال" :إال أن دراسته للتخطيط املكاين يف ذلك اجلزء من الدماغ كانت سبباً خللفية اكتشاف
اخلاليا الشبكية اليت هتيأ العامل من خالهلا لقبول فكرة خاليا املكان ،إىل جانب أن جون كان هو
الدليل لعائلة موزر يف اكتشافهما".
وعلق جون ستاين ،األستاذ جبامعة أكسفورد ،على هذا البيان قائال" :أخبار رائعة لعلماء يستحقون
اجلائزة عن جدارة".
وأردف قائال" :أتذكر كم السخرية اليت لقيتها نظرية اخلاليا املكانية يف فرتة السبعينيات عندما كان
جون يتحدث عنها ألول مرة " .وأضاف" :واآلن ،وكما هو احلال مع العديد من األفكار اليت لقيت
جدالً عند ظهورها ،أعتقد أن الناس سيدركون أهنا كانت صحيحة".
وقال تروكيل كلينجربج األستاذ يف علم األعصاب اإلدراكي" :إن األمر يتعلق بالفسيولوجيا العصبية
األساسية مما يعين أننا لن نصل إىل عالجات جديدة السنة املقبلة أو يف غضون  10سنوات .بل إن
هذه االكتشافات قد تقودنا إىل فهم أعراض مرض الزهامير وأمراض أخرى".
أولى جوائز نوبل
ويذكر أن جائزة نوبل للطب هي أوىل جوائز نوبل اليت يتم منحها كل عام ،ويتسلم الفائزون جائزهتم
يف حفل يقام يف ستوكهومل يف العاشر من كانون األول/ديسمرب يف ذكرى ميالد مؤسس هذه اجلوائز
ألفرد نوبل عام .1896
وتبلغ قيمة اجلائزة مثانية ماليني كرونة سويدية ( 1.1مليون دوالر) .وسيتقاسم الفائزون املكافأة
املالية  ،وسيذهب النصف إىل أوكيف والنصف الثاين إىل الزوجني موزر.
وقد ترشح  263عامل جلائزة نوبل يف الفسيولوجيا أو الطب يف عام 2014م ،من بينهم  46عاملاً،
جاء ترشيحهم للمرة األوىل ،ومل يتم اإلعالن عن أمساء املرشحني علناً ،ومل يتم إبالغهم عن حقيقة
الرتشيح.
وسيقام حفل تسليم اجلوائز كما هو معتاد يف العاشر من ديسمرب/كانون األول القادم ،املوافق يوم
وفاة العامل السويدي ألفريد نوبل.
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فيديو

نوبل للطب تذهب ألصحاب اكتشاف "نظام حتديد املواقع" داخل املخ
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الربوفسري األمريكي جون أوكيف
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جسم اإلنسان

نجم للمضادات الحيوية الجديدة
َم ٌ
من املعروف أن اكتشاف املضادات احليوية( ،منذ ما يقرب من  70عاماً) ،ش ّكل ثورة كبرية يف
يق لعالج العديد من األمراض البشرية ،اليت طاملا
جمال الطب ،حيث َم َّه َد هذا
ُ
االكتشاف الطر َ
أودت حبياة املاليني من البشر عرب العا َمل .ومن الواضح أن عصر املضادات احليوية قد
شكلت أوبئةً ْ
ْ
أوشك على االنتهاء بالفعل ،وقد َّ
حذر العلماءُ منذ فرتة طويلة أنه يف حال استمرار مقاومة البكترييا
َ
للمضادات احليوية ،فإن خيارات العالج ستكو ُن حمدودة للغاية ،وميكن أن تصبح العمليات اجلراحية
الروتينية قاتلة ،وقد ُهتدد اإلصابات الطفيفة حياة الناس .وستكون األمراض املعدية وااللتهابية ُمهدِّداً
أصعب يف العالج.
حقيقياً للحياة ،و َ
وعرب مسؤولون يف القطاع الصحي بالواليات
اجعاً واضحاًّ ،
وقد أظهرت فعالية املضادات احليوية تر ُ
املتحدة عن قلقهم الشديد إزاء ظهور بكترييا فتاكة جديدة ،ويرى العديد من العلماء أن ظهور مثل
هذه البكترييا القاتلة قد يعجل بنهاية املضادات احليوية بشكلها املعروف ،ويؤرخ لبداية ِ
عهد ما بعد
ُ ُّ
املضادات احليوية.
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وتشكل مسألة عدم قدرتنا على عالج حاالت
املرجح أن
العدوى حالياً هتديداً عامليًّا ،ومن غري َّ
تتوفر أنواع جديدة من العقاقري املضادة
للميكروبات على نطاق واسع خالل وقت قريب،
وإذا حدث ذلك فمن املؤكد أن البكترييا
مقاومة
والفريوسات وامليكروبات األخرى ستُطَِّور َ
جتاهها من جديد.
تواظب منظمة الصحة العاملية على تشجيع
مجيع الدول األعضاء والشركاء يف جمال الصحة على االنضمام إىل محلة "األسبوع العاملي للتوعية
حول املضادات احليوية" اليت تستمر من  22-16تشرين .الثاين /نوفمرب 2015م ،واملساعدة يف
مورد مثني البد من احلفاظ
رفع مستوى الوعي هبذه املسألة .وحبسب املنظمة ،فاملضادات احليوية ٌ
عليه ،وينبغي ّأال تُستعمل لعالج االلتهابات اليت تسببها البكترييا إال يف حالة وصفها من طرف
الطبيب .وينبغي كذلك أال تُتقاسم تلك املضادات ،كما ُيب التنبيه إىل أن العلبة اليت حتتوي على
مضاد حيوي هي مبثابة وصفة عالجية كاملة ُيب أخذها كاملة ،و ّأال ُحيتفظ هبا ألغراض استعماهلا
يف املستقبل أو ِ
تقامسها مع مريض أخر.
نهاية عصر المضادات الحيوية
استخدم العلماءُ املضادات احليوية ملعاجلة أغلبية األمراض واألوبئة اليت كانت منتشرة يف القرن
َ
املاضي ،لكن األخبار الطبية اليت تقدمها مراكز األحباث تنذر بأن زمن هذه املضادات قد أوشك
على االنتهاء ،وأن األمراض قد تعود أشد ضراوة مما كانت عليه ،بعد أن أعلن باحثون يف الواليات
املتحدة ،يوم اخلميس  26مايو  ،2016عن أول حالة بالبالد ملريضة بعدوى مقاومة لكل أنواع
املضادات احليوية.
وأكد باحثون من معهد والتر ريد الطيب العسكري بوالية مرييالند ،أنه مت العثور على ساللة

لبكترييا يف جسم امرأة بوالية بنسلفانيا (مشال شرقي الواليات املتحدة) تبلغ من العمر  49عاماً،
ذهبت إىل عيادة يف بنسلفانيا بأعراض تدل على وجود التهاب يف املسالك البولية ،وقد سبق التعرف
على تلك البكترييا يف بريطانيا وإيطاليا.
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وقالت الدراسة اليت أجنزها املركز الطيب العسكري" :يُنذر ذلك بظهور بكترييا مقاومة للعقاقري على
نطاق واسع" .وكتب الباحثون يف دورية "أنتيميكروبيال إجنتس أند كيموثيرابي "iأن اكتشاف
ساللة من البكترييا العصوية القولونية (إي كوالي) هبا جينات مقاومة للمضاد احليوي كوليستني ي ِ
نذر
ُ
بظهور البكترييا املقاومة حقاً لعموم العقاقري .وأشار التقرير إىل أن األطباء يعتربون كوليستني املالذ
األخري لألنواع اخلطرية من اجلراثيم ،مبا فيها عائلة البكترييا املعروفة باسم "سي آر إيه" (،)CRE
ويسميها مسؤولو الصحة "البكترييا الكابوس" ،وتقوم تلك البكترييا يف بعض احلاالت بقتل %50
اعتربت مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها أهنا من بني أكرب
من املرضى املصابني بالعدوى ،و ْ
هتديدات الصحة العامة واألكثر إحلاحاً يف البالد.
وتنتشر البكترييا العصوية القولونية واليت يُطلَق عليها "البكترييا الكابوس" عادة بسبب املياه واألطعمة
امللوثة ،ومن أهم مصادر العدوى احلليب واللحوم املفرومة ،وذلك ألن البكترييا ميكن أن تنتقل عن
طريق تواجدها على ضرع األبقار ،كما ميكن أن يتلوث اللنب عن طريق األدوات املستخدمة يف
احلَْل ِ
ب والتخزين والنقل .وتقتل هذه البكترييا عشرة ماليني شخص سنوياً ،وستكبد العامل ما يصل
إىل  100تريليون دوالر حبلول عام  .2050وحذرت منظمة الصحة العاملية من انتشار البكترييا
القاتلة بالقول" :لن يكون هنالك عالج للعديد من اإلصابات المعدية الشائعة بعد اآلن ،ومن

جديد ستكون مميتة بال هوادة".

وقال مدير املراكز األمريكية ملكافحة األمراض والوقاية منها ،توم فريدن لصحيفة "واشنطن
خطر الدخول يف عامل ما بعد
بوست" يف تقرير بعنوان "هناية عصر املضادات احليوية" :نواجه حقاً َ
املضادات احليوية" ،مؤِّكداً أن "العدوى مل تتم السيطرة عليها حىت بعقار كوليستني.
وأكد باحثون أنه إذا مل تتم السيطرة على العدوى بعقار كوليستني ،فإن اإلصابة هبذه البكرتيا القاتلة
تعلن عن هناية املضادات احليوية اليت تعترب من أهم إجنازات الطب على اإلطالق ،فمن الصعب ختيل
إمكانية القيام بأبسط املهمات الطبية ،على صعيد اجلراحات ،والعالج الكيماوي ،ونقل وزراعة
األعضاء وعمليات الوالدة ،دون املضادات احليوية .وذلك يعين أن انتشار البكترييا املقاومة
ل لمضادات احليوية يقتلع واحدة من أعظم األدوات الطبية اليت أنقذت البشرية من املوت بعدوى أو
مرض بسيط أو جرح متعفن ،أو خالل عملية اقتالع زائدة دودية.
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المضادات الحيويّة
مقاومة
ّ
تظهر مقاومة مضادات امليكروبات عندما تتبدل الكائنات اجملهرية (مثل اجلراثيم والفطريات
والفريوسات والطفيليات) لدى تعرضها لألدوية املضادة للميكروبات (مثل املضادات احليوية
ومضادات الفطريات ومضادات الفريوسات ومضادات املالريا ومضادات الديدان) .ويشار إىل
اثيم رئيسية".
الكائنات اجملهرية اليت تقاوم مضادات امليكروبات يف بعض األحيان على أهنا "جر ُ
خاص من أنواع مقاومة األدوية ،وتعرف بأهنا قدرة الكائن
املضادات احليويّة هي نوع
ومقاومة
ّ
ّ
املضادات احليويّة طبيعيّا بواسطة
احليوي .وتنشأ مقاومة
املضاد
حتمل مفعول
ّ
ّ
احلي ال ّدقيق على ّ
ّ
ّ
الطفرات العشوائيةّ .وتستطيع البكترييا نقل املعلومات الوراثيّة بطريقة أفقيّة (ما بني بعضها البعض)
بواسطة تبادل البالزميد (احلمض النّووي احللقي) .وإذا كانت البكترييا حتمل ع ّدة جينات مقاومة،
املضادات احليويّة عن طريق
املتفوقة .وتظهر مقاومة
ّ
يتم تسميتها بكترييا متع ّددة املقاومة أو البكترييا ّ
ّ
االصطفاء الطّبيعي ،حيث الطفرات يف بعض اخلاليا
البكترييّة واليت بدورها تنقل هذه امليزة بعد ذلك إىل
النّسل اجلديد الّذي يتميّز بكونه جيالً ذا مقاومة
كاملة للمضاد احليوي .ونتيجة لذلك ،تصبح
األدوية غري ناجعة وتصمد حاالت العدوى يف
اجلسم بزيادة خطر انتقاهلا إىل أشخاص آخرين.
بيّنت ع ّدة دراسات أ ّن فرط استعمال املضادات
احليوية ذات الطيف الواسع ،مثل سيفالوسبورين
تطور مقاومة املثيسلني ،فضالً عن عوامل أخرى تتمثل يف التشخيص الطيب غري الدقيق،
يسرع عملية ّ
ّ
ووصف الطبيب أدوية غري ضرورية ،واالستعمال غري املناسب للمضادات احليوية من طرف املريض،
منوها .وقد انتشرت مقاومة العالج
باإلضافة الستعمال املضادات احليوية يف إطعام املاشية لتشجيع ّ
بأدوية املالذ األخري (الكاربابينيمات) يف الكلبسيلة الرئوية ،وهي جرثومة معوية شائعة ميكن أن
تسبب حاالت عدوى مهددة للحياة يف مجيع أحناء العامل .ومتثل الكلبسيلة الرئوية سبباً رئيسياً
حلاالت العدوى يف املستشفيات مثل االلتهاب الرئوي وإنتان الدم وحاالت عدوى املواليد واملرضى
املوجودين يف وحدة العناية املركزة .ويف بعض البلدان ،ال تكون الكاربابينيمات ناجعة لدى أكثر من
نصف األشخاص الذين حيصلون عليها لعالج العدوى بالكلبسيلة الرئوية بسبب تلك املقاومة.
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وتنتشر مقاومة أحد األدوية األكثر استخداماً لعالج حاالت عدوى املسالك البولية
(الفلوروكوينولونات) انتشاراً واسعاً يف اإلشريكية القولونية .وهناك بلدان يف عدة مناطق يف العامل
أصبح فيها هذا العالج غري ناجع لدى أكثر من نصف املرضى يف الوقت احلايل .كما تأكد فشل
عالج النيسرية البنية بأدوية املالذ األخري (اجليل الثالث للسيفالوسبورينات) يف  10بلدان على
األقل.
تظهر مقاومة مضادات امليكروبات بصورة طبيعية مع مرور الزمن عرب التحويرات الوراثية عادة.
يعجل سوء استخدام مضادات امليكروبات واإلفراط فيه هذه العملية .ويف أماكن عديدة،
ومع ذلكّ ،
تستخدم املضادات احليوية استخداماً مفرطاً وسيئاً لدى اإلنسان واحليوان ،وتعطى يف الغالب دون
مراقبة طبية أو صيدلية .ومن األمثلة على سوء استخدام هذه املضادات ،تناوهلا من جانب أشخاص
مصابني بعدوى فريوسية مثل الزكام واألنفلونزا وإعطائها للحيوانات واألمساك كمواد معززة للنمو.
وتوجد امليكروبات املقاومة ملضادات امليكروبات لدى اإلنسان واحليوان ويف األغذية والبيئة (املاء
والرتبة واهلواء) .وميكن انتقاهلا من اإلنسان إىل احليوان ومن احليوان إىل اإلنسان ،ومن شخص إىل
آخر .وتساعد مكافحة العدوى السيئة والظروف الصحية غري الكافية وتناول األغذية غري املناسبة
على انتشار مقاومة مضادات امليكروبات.
البحث عن مضادات حيوية جديدة
إن العامل حباجة شديدة إىل مضادات حيوية جديدة ،وكما رأينا فإن خرباء الصحة العامة يف
مجيع أحناء العامل يقرعون ناقوس اخلطر ،ويؤكدون أن تطورات الطب احلديث عرضة خلطر داهم يف
امللحة،
مواجهة املقاومة املستجدة للجراثيم جتاه املضادات احليوية املوجودة حالياً .ورغم هذه احلاجة ّ
واإلدراك الواسع للمشكلة ،إال أن هناك عدد قليل من املضادات احليوية اجلديدة املتوقع قدومها إىل
السوق ،وذلك بسبب غياب األساليب املبتكرة لتحديد املركبات الرائدة ،فضالً عن اخنفاض مشاركة
شركات األدوية يف هذا اجملال ،ألن عملية اكتشاف املضادات احليوية اجلديدة عمل مكلف وال حيقق
األرباح الكافية لشركات الصناعات الدوائية ،ولألسف ،ال يُتوقع توفّر أدوية جديدة سريعاً ،بل إ ّن
اضطراد مقاومة البكترييا ،واحلاجة إىل استخدام هذه األدوية باعتدال أقنعا شركات الدواء بأ ّن
املضادات احليوية ال تستحق االستثمار.
ومنذ اكتشاف املضادات احليوية األوىل يف العصر الذهيب للمضادات احليوية يف بدايات القرن
العشرين ،يف الفرتة اليت متتد بني عامي  1940و ،1960كانت بكترييا الرتبة والفطريات هي مصدر
111

املضادات احليوية .ويرجع اكتشاف أحدث جمموعات املضادات احليوية اليت وصلت إىل املرضى إىل
مثانينيات القرن املاضي.
ونظر لتنامي حجم مشكلة مقاومة البكرتيا للمضادات احليوية ،يسعى الباحثون حالياً إلنشاء
مكتبات جينومية كبرية متثل أنواعاً ميكروبية متعددة ،وتطوير تقنيات استزراع جديدة الستزراع
األصناف النادرة ،ومن ضمنها النمو يف األوساط الطبيعية .كما حتسنت أساليب الكشف املخربي،
وقد قطع العلماء بالفعل خطوات حنو هذا اهلدف ،وساعدهم التقدم يف طرق الزرع وغريها من
الوسائل التكنولوجية على زراعة امليكروبات اليت كانت غري قابلة للزرع سابقاً ،كما ساعدهم على
فك تـَتَابُع احلمض النووي ،واملعلوماتية احليوية ،بغرض دراسة بعض امليكروبات ،دون
تطوير طُُرِق ِّ
احلاجة إىل ْزرعها على اإلطالق.
ويرى الباحثون أهنم حيتاجون إىل طرق بديلة الستقصاء منظومة الكائنات احلية غري املزروعة ،واملادة
املظلمة الغامضة يف عامل امليكروبات ،من أجل اكتشاف أدوية جديدة نظراً ألن معظم املضادات
احليوية تستخرج من بكترييا الرتبة .وكشفت جمموعة من البحوث احلديثة عن كمية مذهلة من التنوع
امليكرويب يف عيِّنات ترتاوح ما بني :الرتبة ،واألراضي دائمة التجمد ،واإلسفنج البحري ،والفتحات
مصدر غري ُمستغَل
املائية احلرارية ،وشقوق اجلسم البشري ،حيث يرى العلماء أن جسم اإلنسان
ٌ
للعقاقري اجلديدة.
"دا ُؤك منك وما تُبصر ..دوا ُؤك فيك وما تَ ْش ُعر"
أسفر
وبالفعل بدأ الباحثون يف تطبيق هذه االسرتاتيجية البحثية اجلديدة على جسم اإلنسان ،و َ
البحث عن آالف من اجلينات اليت تنتِج فئة من املضادات احليوية ،تُسمى ثيوببتيدات عن عزل
مركب جديد من ميكروب مهبلي منا يف املخترب ،ووجدوا أن املرَّكب قد يقتل أنواع البكترييا اليت
عزل
تقتلها الثيوببتيدات األخرى .وقد يكون هذا أول عقار يُ َ
كتشف يف كائن حي يعيش يف البشر ويُ َ
منه ،كما يقول الباحثون.
مؤخرا ،مت الكشف عن جمموعة جديدة من املضادات احليوية عن طريق حتليل تفاعالت اإلصابة
البكتريية اليت حتدث يف أنوف املرضى .ونُشرت نتائج االختبارات يف دورية "نيتشر" ،وأظهرت أن
العقار املكتشف ،وحيمل اسم "لوجدونني" ،ميكنه عالج إصابات البكترييا املقاومة ملعظم املضادات
احليوية.
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ومن بني البكترييا اليت تصيب األنف ،البكرتيا العنقودية املكورة الذهبية ،واليت تشمل البكترييا
العنقودية الذهبية املقاومة للميثيسيلني (مرسا) .وهي موجودة يف أنوف  30يف املئة من البشر.
واكتشف العلماء أن من يصابون ببكترييا العنقودية البشروية يف األنف أقل عرضة لإلصابة بالبكترييا
العنقودية املكورة الذهبية.
واستخدم الفريق األملاين أمناط خمتلفة من البكترييا العنقودية البشروية املعدلة وراثياً ،ملعرفة الشفرة
الوراثية اليت تسمح هلا بالتغلب على أنواع البكترييا األخرى .وتوصل الباحثون يف النهاية إىل جني
واحد ميكن من خالله عمل مضاد حيوي جديد ،أطلقوا عليه اسم "لوجدونني" .وأظهرت التجارب
اليت أُجريت على الفئران أن املضاد احليوي اجلديد ميكنه عالج اإلصابات اجللدية من البكترييا
املقاومة للمضادات احليوية ،مبا فيها مرسا.
ومؤخراً ،قام شون برادي من جامعة روكفلر يف مدينة نيويورك وزمالؤه بتحليل جمهريات البقعة
ترمز جزيئات تتمتع خبصائص املضادات
(امليكروبيوم) اخلاصة بالبشر لتحديد اجلينات املتوقع أن ّ
احليوية .ومن مث ،قام الباحثون بتخليق هذه اجلزيئات ،وقياس آثارها املضادة للبكترييا .ووجد
الباحثون جزيئاً صغرياً تنتجه البكترييا اليت تعيش بشكل طبيعي داخل أجسام البشر ،ويُدعى
"هوميميسني إيه ) " (Humimycin Aمن احملتمل أن يساعد على مكافحة عامل ممُْ ِرض مقاوم
لعديد من املضادات احليوية.
وقد أظهر هذا اجلزيء فعالية ضد ساللة من سالالت Staphylococcus aureus
اختصارا  MRSAبعد أن ُمجعت من املرضى .وبعد  48ساعة
املقا ِومة للميثيسيلني اليت تُسمى
ً
من حدوث العدوى ،كانت مجيع الفئران املصابة ببكترييا  MRSAاليت متت معاجلتها جبزيئات
هوميميسني إيه وديكلوكساسيلني ،وهو مضاد حيوي متاح بشكل جتاري ،ال تزال على قيد احلياة،
بينما تويف على األقل نصف عدد احليوانات بعد تَـلَقِّي العالج بأي من الدواءين ،دون اآلخر .ويرى
الباحثون أن حتسني تقنيات املعلوماتية احليوية والتخليق الكيميائي ميكن أن يؤدي إىل اكتشاف مزيد
من املرّكبات ذات اإلمكانات العالجية من داخل عا َمل امليكروبات .ونشر هذا البحث يف دورية
"نيتشر كيميكال بيولوجي" يف  17أكتوبر 2016م.
وأكدت هذه األحباث األخرية أنه ميكن التنقيب يف جسم اإلنسان عن مضادات حيوية ،وأثبتت
الدراسات أن جسم اإلنسان قد يشكل منجماً للمضادات احليوية اجلديدة ،وبدأ العلماء بالفعل
برناجماً مكثفا ملسح "ميكروبيوم" جسم اإلنسان.
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أمل جديد للقضاء على مقاومة المضادات الحيوية
"التيكسوباكتين" يقلب الموازين!
من املوثّق علمياً أن زيادة مقاومة سالالت امليكروبات املعدية للمضادات امليكروبية أصبحت من
أهم املشكالت الطبية اليت يالحظها األطباء كمسبب رئيسي يف فشل عالج االلتهابات احلادة اليت
يصاب هبا املريض داخل وخارج املستشفيات .وتتسبب املقاومة للمضادات احليوية يف تعقيد عالج
العديد من حاالت العدوى البكتريية ،مما يؤدي إىل ارتفاع معدل الوفيات وزيادة تكاليف الرعاية
الصحية عامليًّا.
حتمل مفعول املضاد احليوي .وهي
ومقاومة
ّ
احلي ال ّدقيق على ّ
املضادات احليويّة هي قدرة الكائن ّ
املضادات احليويّة عن طريق االصطفاء الطبيعي
خاص من أنواع مقاومة األدوية .وتنشأ مقاومة
نوع
ّ
ّ
نشوئي على جمموعة الكائنات
بواسطة الطفرات العشوائيةّ ،غري أنّه باإلمكان هندستها بتطبيق ضغط
ّ
تكون اجلني اجلديد ،تستطيع البكترييا حتويل املعلومات الوراثيّة بطريقة
يتم ّ
احليّة ال ّدقيقة ،وعندما ّ
ائري).
أفقيّة بواسطة تبادل البالزميد (احلمض النّووي ال ّد ّ
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حذر ألكسندر فليمنج ـ ِ
وظلت املضادات احليوية تتعرض للمقاومة ،وقد َّ
مكتشف البنسلني ـ من
إمكانية حدوث ذلك لدى تسلمه جائزة «نوبل» يف عام  .1945املضادات احليوية اليت اعتادت أن
تكون عالجات معجزة مثل البنسلني واالريثرومايسني هي اآلن أقل فعالية ،ألن البكترييا أصبحت
أكثر مقاومة .وكان األطباء يستخدمون األدوية األكثر فاعلية باعتدال ،فالرتشيد احلذر يف استخدام
"ڤانكومايسني" مثالً ،وهو مضاد حيوي قوي ّأدى إىل تأخري نشوء مقاومة البكترييا ضده لثالثة
عقود .ويعتقد الباحثون أن االستخدام احلصيف للمضادات احليوية سيحافظ على فاعلية املالذ
األخري الباقي منها.
تطور عدد
وبيّنت ع ّدة دراسات أ ّن طريقة استعمال املضادات احليوية تؤثّر بصفة كبرية على ّ
ويسرع فرط استعمال املضادات احليوية ذات الطيف الواسع ،مثل
الكائنات احليّة ال ّدقيقة املقا ِومةّ .
تطور مقاومة املثيسلني .وهناك عوامل أخرى تتمثّل يف التّشخيص الطّ ّيب غري
سيفالوسبورين ،عمليّة ّ
للمضادات احليويّة من طرف
ال ّدقيق ،ووصف الطّبيب أدوية غري ضروريّة ،واالستعمال غري املناسب
ّ
منوها.
املريض ،إىل جانب استعمال
ّ
املضادات احليويّة كمو ّاد إضافيّة لطعام املواشي لتشجيع ّ
المضادات الحيويّة
آليّة مقاومة
ّ
الحيوي :مثل التّثبيط
المضاد
املضادات احليويّة عرب عدة طرق مثل تثبيط أو تغيير
تتم مقاومة
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلنزميي للبنسلني ج  Penicillin Gعند بعض البكترييا املقاومة للبنسلني عن طريق تصنيع بيتا
الحيوي) :مثل تغيري موقع فعاليّة البنسلني
المضاد
لكتاميز .و تغيير موقع الهدف (موقع فعاليّة
ّ
ّ
 - PBPعند نوع من البكترييا يدعى العنقوديات الذهبية املقاومة للمثسلني  ،MRSAكذلك

األيضي :بارا أمينو بنزويك أسيد  PABAهو
عند بكترييا أخرى مقاومة للبنسلني .وتغيير الطّريق
ّ

مهم لصنع محض الفوليك واألمحاض النّوويّة لدى البكترييا ،ميكن تثبيط هذا العامل عن طريق
عامل ّ
األساسي عن طريق
للسلفومنيد تستغين عن هذا العامل
السلفوناميد .غري أ ّن بعض البكترييا املقاومة ّ
ّ
ّ
استعمال محض الفوليك اجلاهز (بأخذه مباشرة من حميطها مثالً) ،متاماً مثل اخلاليا احليوانيّة.

احليوي إىل داخل اخلليّة
املضاد
الحيوي :عن طريق التّقليل من نفاذيّة
المضاد
والتّقليل من تراكم
ّ
ّ
ّ
ّ
بكتريي.
اخللوي ال
(الض ّخ إىل احمليط) لألدوية عرب الغشاء
و/أو تسريع التّدفّق النّشط ّ
ّ
ّ
ويـُ َع ّد أحد أسباب االنتشار السريع جدًّا للسالالت البكتريية املقا ِومة صعوبة اكتشافها .فمعظم
خمتربات األحياء اجملهرية اإلكلينيكية مل تعد تبذل جهداً لتحديد العقاقري اليت تؤثر فيها ،وعوضاً عن
ذلك ..هناك أنظمة آلية تُـ َعِّرض البكترييا لرتكيزات متدرجة من العقاقري ،وتستطيع إعطاء نتائج خالل
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ساعات .أدرك العلماء أن هذه االختبارات كانت تعطي نتائج مضللة ،وتسبِّب وصف األطباء
فعالة للمرضى .وبسبب عدم القضاء على العدوى ،ميكن أن تنتقل الساللة
جلرعات أو عقاقري غري ّ
املقا ِومة من شخص إىل آخر.
وِوفق ُمعظم املقاييس ،يُ ُّ
عد تزايد توفُّر املضادات احليويَّة املنقذة للحياة يف دول العامل النّامية ،أمراً
ُ
ومقاومة
إُيابيًّا ،لكن اإلفراط يف استخدامها يف مجيع أقطار العامل أتاح الفرصة ُّ
لتطور ُسالالت فتّاكة ُ
لألدوية ،قد ُهتدِّد الشعوب الفقرية أكثر من الغنيّة .فمن املمكن شراء املضادات احليوية ،دون احلاجة
ُ
ؤجج فرط استخدام األدوية ثورة امليكروبات املقا ِومة.
إىل وصفة طبية يف عديد من دول العامل ،بينما يُ ِّ
ُ
وقامت منظمة الصحة العاملية بدق ناقوس اخلطر من أجل التحرك العاملي جملاهبة املشكلة ،وجاء يف
تقرير اصدرته املنظمة أن املقاومة اليت تظهرها اجلراثيم للمضادات احليوية املستخدمة يف حماربتها
أصبحت "خطرا عاملياً رئيسياً" للصحة العامة .وقالت املنظمة يف تقريرها الذي مشل معلومات
استقتها من  114بلداً إن هذه املقاومة حتدث اآلن يف "كل أرجاء العامل ".وحذرت املنظمة يف
تقريرها من احتمال دخول العامل يف "حقبة ما بعد املضادات احليوية" اليت قد ميوت فيها البشر جراء
إصابتهم بالتهابات بسيطة كان باإلمكان عالجها بسهولة يف العقود املاضية .وحذر التقرير من
"عواقب وخيمة" ما مل تتخذ اجراءات فعالة فوراً لتدارك هذا اخلطر.
فمثال يف نيجرييا ،ترى بعض ال ّدراسات َّ
أن %88
وقد بدأ هذا العصر بالفعل يف بعض البُلدانً .
من حاالت العدوى بالبكترييا العنقوديّة ال ّذهبيّة ( ،)Staphylococcus aureusمل يـَ ُعد
عالجها بامليثيسيلّني ( ،)methicillinالذي كان يوماً ما من أجنع األدوية املضادة هلذا
ُُيدي ُ
ُ
النّوع من البكترييا .وتبدو هذه املشكلة ِ
خطرة على وجه اخلصوص يف البُلدان النّاشئة اقتصاديًّا،
املعروفة ببلدان « ،»BRICوهي :الربازيل ،وروسيا ،واهلند والصني ،حسبما يرى كيث كلومجان،
ِ
عامل الوبائيّات يف مؤسسة «بيل وميليندا جيتس» من سياتل يف واشنطن.
ممويل البحث
ولألسف ،مل تتحرك مقاومة املضادات احليوية لتحتل أولويّة على جدول أعمال ِّ
العلمي ،رغم أنه ما زال هناك الكثري الذي يتعني القيام به لرفع مستوى التمويل الكلي ،وتوجيهه إىل
البحث العلمي الكتشاف وتطوير مضادات حيوية جديدة بصفة خاصة .ومل يتوقع العلماء توفّر
أدوية جديدة ،بل إ ّن اضطراد مقاومة البكترييا ،واحلاجة إىل استخدام هذه األدوية باعتدال أقنعا
شركات الدواء بأ ّن املضادات احليوية ال تستحق االستثمار.
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يبدو أن مثة ضوء ينبثق فجأة وسط الظالم ليبدد هذه املخاوف اليت هتدد العامل ،حيث أورد
العلماء مؤخراً بعض التقدم البحثي يف هذا اجملال ،وأن هناك مضاداً حيوياً يعطل ختليق الربوتني ويثبط
منو عدة سالالت من البكترييا املقاومة للمضادات املعروف أهنا تسبب عدوى املستشفيات يف طريقه
للظهور .فقد استطاع "ديكون أيل" وزمالؤه بشركة "أناكور للمستحضرات الصيدالنية يف بالو ألتو،
كاليفورنيا ،ختليق مستحضر مضاد للبكترييا ،مينع إنتاج إنزمي ضروري لتخليق الربوتني امليكرويب
ومصمم ملكافحة بكترييا سلبية االصطباغ ( )Gram-negativeهلا غالف خارجي يعوق
دخول املضادات احليوية.
وثبط هذا العامل منو البكترييا املقاومة — مبا يف ذلك بكترييا الزائفة الزجنارية املقاومة لألدوية
املتعددة سواء يف املخترب أو يف منوذج دراسي لعدوى فأر هبا .خصائص املضاد اجلديد للبكترييا
يسمح له بتجنب اآلليات الرئيسة اليت تستخدمها بكترييا سلبية االصطباغ لدرء هذه األدوية .ويف
جتربة سريرية ،جنحت املضادات احليوية اجلديدة يف التخلص من التهابات املسالك البولية لبعض
املرضى ،لكنها فشلت لدى مرضى آخرين ،بسبب مقاومة البكرتيا .يقول الباحثون أهنم يعملون
لتجنب هذه املشكلة.
املستخدمة إكلينيكيًّا عن طريق فحص
ومن املعروف أنه قد مت اكتشاف معظم املضادات احليوية
َ
كائنات الرتبة الدقيقة القابلة للزراعة ،وهي مورد مستنفد بشدة ،ومل يتم استبداله على حنو كاف عن
طريق األساليب الصناعية .ومؤخراً ،أعرب علماء أمريكيون عن أملهم يف التوصل إىل اكتشاف فئة
جديدة من املضادات احليوية ال تزال قيد التطوير ،باستخدام إجراء مبتكر اُعترب تغيرياً لقواعد اللعبة
يف رحلة البحث عن أدوية ملكافحة األمراض املقاومة للعقاقري .بعد أن توصلوا إىل ابتكار مضاد
حيوي يسمى "تيكسوباكتني"  Teixobactinيقتل جمموعة كبرية من البكترييا املقاومة لألدوية،
مبا يف ذلك العنقوديات الذهبية املقاومة للميثيسيلني (مريسا) والبكترييا املسببة للسل ،ويقضي على
جمموعة من األمراض املهددة للحياة اليت تصيب القلب والربوستاتا واملسالك البولية والبطن.
وعرضت ورقة حبثية نشرت بدورية " "Natureبعض األخبار اجليدة ،بشأن عزل وتوصيف
مضاد حيوي جديد فعال ضد جمموعة من مسبِّبات األمراض البكتريية ،وعلى ما يبدو أهنا غري متأثرة
بتطور املقاومة .واستخدم كيم لويس وزمالؤه نظاماً استُحدث مؤخراً لزراعة البكترييا يف املوقع
املستزرعة ساب ًقا ،وحددوا بيتا-بروتيوباكترييوم (β-
الطبيعي لبكترييا الرتبة غري
َ
 )proteobacteriumمن نوع  Elephtheria terraeالذي ينتج ديبسي بيبتيد معروفًا
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باسم تيكسوباكتني .والتيكسوباكتني مضاد حيوي قوي مزدوج التأثري ونشط يف اجلسم احلي،
ويستهدف السالئف يف مسارات التخليق احليوي بشكل منفصل لعنصرين رئيسيني من جدار اخللية
البكتريية ..البيبتيدوجليكان ،ومحض اجلدار اخللوي .وقد كان البحث عن طفرات مقاومة
للتيكسوباكتني سلبيًّا ،ورمبا كنتيجة هلذه اآللية مزدوجة التأثري.
ويعتقد العلماء أن تيكسوباكتني ميكن أن يصبح سالحاً فعاالً يف املعركة ضد مقاومة مضادات
امليكروبات ألنه يقتل امليكروبات بعرقلة قدرهتا على بناء جدراهنا من اخلاليا ،مما ُيعل من الصعب
جداً على البكترييا أن تقاوم .وتقوم نفس هذه الفكرة للمضاد احليوي على استكمال دور البنسلني
الذي اكتشفه ألكسندر فليمنج عام  ،1928وهو أول املضادات احليوية واسعة االنتشار يف
األربعينات من القرن املاضي .ومنذ ذلك الوقت مت اكتشاف أكثر من  100مركب للمضادات
احليوية لكن مل تُكتشف سالالت جديدة منذ عام .1987
ويعمل البنسلني أيضاً عن طريق منع بناء مادة أساسية جلدار خاليا البكترييا واملسماة
"بيبتيدوجاليكني" .وتزود هذه املادة البكترييا بشبكة حامية حول اخللية اهلشة يف داخلها .بينما يعترب
"تيكسوباكتني" أول فتح علمي جديد ،وال يوجد له مثيل ،يف جمال صناعة األدوية وعالج البشر،
وهو أحدث اكتشافات الطب احلديث ىف عام  2015ألنه أول مضاد حيوي جديد يتم اكتشافه
منذ  30عاماً ،ويرى اخلرباء أنه قد يكون املفتاح لضرب مقاومة البكترييا والفريوسات.
الفتح اجلديد مت حتت مظلة جامعة "نورث إيسرتن" ىف بوسطن يف الواليات املتحدة األمريكية بقيادة
الربوفيسور "كيم ليويس" ،وخيتلف اكتشاف "تيكسوباكتني" عن بقية املضادات احليوية بتفرده
بأسلوب جديد حيث مت اكتشافه باستعمال شرحية إلكرتونية جمهزة إلمناء امليكروبات مث عزل املركبات
الكيميائية عنها .ومتكن الباحثون األمريكيون من صناعة مضادات حيوية جديدة وفعالة ضد كل
البكترييا تقريباً مبا فيها املقاومة للعقاقري ،وذلك باستخدام طريقة جديدة تستخدم بكترييا الرتبة ىف
القضاء على البكترييا العادية.
واستخدم الباحثون ميكروبات الرتبة خالل التجربة إلفراز موادهم املضادة ألنواع البكترييا األخرى
واليت تشكل جزءاً من حروب البكترييا من أجل البقاء ،ومتكنوا من استخراج  25مادة تصلح
كمضاد بكترييا ،آخرها وأكثرها قوة وأفضلها إىل اآلن مادة "تيكسوباكتني" ،وهى األقوى إىل اآلن
واألكثر قدرة على القضاء على البكترييا املقاومة للعقاقري كما أهنا غري سامة على أنسجة الثدييات.
ومتت جتربته واستطاع بكفاءة القضاء على بكترييا " "MRSAاملقاومة للعقاقري واليت تشكل أكرب
مشكلة ىف عدوى املستشفيات وغريها من البكترييا املوجبة ،لكنها ال تعمل على البكترييا السالبة
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كالبكترييا القولونية ،لكن هناك عقاقري أخرى تعمل على البكترييا السالبة .ومل يبحث االكتشاف
األخري يف الرتبة ،وبدالً من زراعة هذه امليكروبات يف املخترب ،استخدم العلماء جهاز  iChipاليت
ُميكن من كشف امليكروبات يف البيئة اخلاصة هبا عند وضعه يف األرض.
"عقاقير من الوحل"
وسرعان ما أدى هذا النهج اجلديد الذي مت عن طريقه اكتشاف املضاد احليوي اجلديد
"تيكسوباكتني" من خالل غربلة ميكروبات الرتبة إىل إحداث ثورة جديدة يف الفكر العلمي للعلماء
العاملني يف هذا اجملال .ودفع هذا االكتشاف فريق جبامعة روكفيلر إىل دراسة الوحل يف كل بلدان
العامل.
ودعا العلماء األمريكيون الناس يف شىت أرجاء العامل إىل املشاركة يف محلة للتنقيب يف تربة األرض
عن مركبات ميكن حتويلها إىل عقاقري دوائية جديدة .وبدأ العلماء بالفعل حتليل عينات مأخوذة من
شواطئ وغابات وصحاري يف شىت أرجاء العامل ،لكنهم حباجة إىل مساعدة من أجل احلصول على
عينات أخرى .وقال العلماء على موقعهم اإللكرتوين الذي حيمل اسم "عقاقري من الوحل" إن "العامل
مكان كبري وال نستطيع أن نصل إىل مجيع أركانه" .وأضافوا "حنتاج إىل بعض املساعدة يف احلصول
على عينات من الرتبة من شىت أرجاء العامل .فإن كنتم من املهتمني بذلك فعليكم التسجيل".
ويرغب العلماء يف احلصول على معلومات من املواطنني يف مجيع الدول السيما تلك املعلومات
اخلاصة باحلصول على عينات من بيئات فريدة غري مكتشفة من قبل مثل الكهوف واجلزر وينابيع
املياه الساخنة .ويقول العلماء إن مثل هذه األماكن قد حتتوي على مركب يطلق عليه "الكأس
املقدسة" والذي تنتجه بكترييا من تربة األرض تعترب بوجه عام من املركبات اجلديدة يف العلوم.
وقال الباحث شني برادي ليب يب سي" :ال نرغب يف مئات اآلالف من العينات .فكل ما نرغب
فيه حقاً هو احلصول على ألفي عينة من بعض األماكن الفريدة اليت قد حتتوي على بعض املكونات
املهمة بالفعل .لذا حنن ال نبحث عن عينات من تربة حديقتك ،على الرغم من أهنا حتتوي على
الكثري من البكترييا أيضا" .وأضاف أن فريق عمله مهتم أيضا باحلصول على معلومات من املدارس
والكليات اليت قد ترغب يف املشاركة يف املشروع.
وقد توصل برادي وزمالؤه إىل مركبات قد متثل مشتقات أفضل لعقاقري موجودة بالفعل .فعن طريق
عينة مستخرجة من ينبوع ماء ساخن يف نيومكسيكو ،توصل العلماء إىل مركبات شبيهة بتلك
امل ركبات اليت تنتج "إيبوكسمايسني" ،وهو جزيء طبيعي يستخدم كنقطة بداية لعدد من عقاقري مرض
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السرطان .كما توصل العلماء من خالل عينات من الربازيل إىل جينات وراثية قد تتيح إصدارات
جديدة لعقار آخر مهم لعالج مرض السرطان يعرف باسم "بليومايسني".
وتستخرج العديد من العقاقري اليت نستخدمها اليوم من الوحل مثل املضادات احليوية كالبنسلني
وفانسومايسني .وقد تتيح البكترييا جمموعة رائعة من اجلزيئات اجلديدة ،اليت قد يصبح العديد منها
عقاقري دوائية جديدة ،حسبما قال فريق البحث .وأضافوا أن ما يعادل سعة ملعقة شاي من الرتبة
حيتوي على عدد كبري من امليكروبات يفوق تعداد البشر على األرض.
وسوف يبدأ العلماء يف حتديد بؤر يف شىت أرجاء األرض ميكن العثور فيها على بكترييا الرتبة.
وأضاف برادي "التنوع الفريد الذي عثرنا عليه يعد خطوة أوىل جتاه حلمنا لصياغة خارطة للعامل
تضم املركبات الكيميائية اليت ميكن إنتاجها عن طريق امليكروبات ،أشبه خبرائط غوغل واخلرائط
األخرى جلغرافيا العامل".
ويف تربة من جنوب غرب أمريكا يأمل العلماء يف التوصل إىل مركبات شبيهة بعقار "ريفامايسني"
الذي قد يساعد يف عالج مرض السل .كما ينقب علماء آخرون يف قاع البحار من أجل الكشف
عن جزيئات حمتملة لعقاقري .وحلل مارسيل جاسبار ،جبامعة أبردين ،ما يربو على  1500ساللة
بكتريية من قاع احمليط ،بعضها يعود ملاليني السنني ،وقال إن  15ساللة تبشر بنتائج واعدة.
وأضاف "بدأ األمر حيظى باهتمام بالغ ،وقريباً سنذهب إىل أتاكاما قبالة سواحل تشيلي للبحث
هناك .إهنا بيئة فريدة على عمق  8000مرت وحتتوي على نسب عالية من املادة العضوية".
ويعترب هذا النهج فتحاً جديداً ألنه طريقة فعالة الكتشاف عوائل جديدة لعدد كبري من املضادات
القاتلة واملفاجئة للبكترييا املقاومة للمضادات احليوية ،واليت يتوقع أن يتم اكتشافها مستقبالً ويتم
حبث أثرها .إنه بارقة أمل وحياة جديدة ملاليني الناس من حول العامل وسيكون له دور كبري يف
ختفيف أمل املرضى وتقليل فرتة العالج التقليدية.
رابط الورقة البحثية
Ling et al. (2015). A new antibiotic kills pathogens without detectable
resistance. Nature 517, 455–459.

http://www.nature.com/nature/journal/v517/n7535/full/nature14098.html
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علماء ينجحون في تجديد استنبات نبات بعد  32ألف سنة!
نبات يتَ َج ّد َد من بذور بعمر  32ألف سنة..

تقنية ف ّذة قد تساعد العلماء على الحفاظ على البذور للمستقبل

جنح علماء روس يف جتديد استنبات أقدم نبات أمكن استنباته يف التاريخ ،من بذور بعمر 32
ألف سنة.
وبذلك تفوقوا على حامل الرقم القياسي السابق ،وهو صنف من النخيل يعرف باسم " متوشاحل "،
حبوايل  30ألف سنة ،حيث منى من بذرة عمرها  2000سنة.
اكتشف الفريق الروسي خمبأ بذرة من نبات سيلينة ضيقة الورق Silene stenophylla
وهو نبات من النباتات الزهرية األصلية املْن ُسوبة إىل سيبرييا واليت كانت قد دفنت بواسطة سنجاب
َ
يف العصر اجلليدي بالقرب من ضفاف هنر كوليما .وأكد الكشف بالكربون املشع أن عمر البذور
يصل إىل  32ألف سنة.
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وقد ُعثر على البذور الناضجة وغري الناضجة ،اليت كانت مغطاة متاماً يف اجلليد ،على بعد  124قدم
( 38مرت) حتت األرض دائمة التجمد ،وحتيط هبا طبقات اشتملت على املاموث ،البيسون ،وعظام
لوحيد القرن الصويف.
أصيبت البذور الناضجة بأضرار ،ويعتقد العلماء أنه رمبا حدثت هذه األضرار عن طريق السنجاب
نفسه ،للحيلولة دون اإلنبات يف اجلحر .ولكن العلماء وجدوا أيضاً بعض البذور غري الناضجة قد
احتفظت مبواد نباتية قابلة للحياة.
استخرج الفريق تلك األنسجة من البذور اجملمدة ،وأنبتوها يف قوارير ،واستخدمت تقنيات الزراعة
النسيجية إلنقاذ هذه البذور ،وأنقذت األجزاء احلية ،ومت جتديد منو النباتات بنجاح.
ووفقا لدراسة جديدة نشرت يف دورية "وقائع األكادميية الوطنية للعلوم " Proceedings of
 the National Academy of Sciencesهذا األسبوع (6مارس  ،) 2012فالنباتات
الناجتة متطابقة مع بعضها البعض ولكنها ختتلف يف أشكال الزهور عن النباتات احلديثة وبالفعل
أزهرت النباتات وأنتجت بذوراً جديدة بعد عام من استنباهتا.
وقال عامل النبات بيرت رافني ،الرئيس الفخري حلديقة ميسوري النباتية ،والذي مل يشارك يف الدراسة:
"ال أستطيع أن أرى أي خطأ جوهري يف املقال" ،على الرغم من أن هذا تقرير استثنائي والذي كنت
أريد أن أكرره بالطبع ".
وقالت إلني سولوويي ،عاملة النبات يف معهد وادي عربة للدراسات البيئية" :بالتأكيد هناك بعض
هامة
النباتات اليت كانت تزرع يف العصور القدمية وانقرضت وغريها من النباتات اهلامة اليت كانت ّ
للنظم اإليكولوجية يف أحد املرات واليت اختفت ،وسيكون من املفيد جداً اليوم أن تعود مرة أخرى"،
وسولوويي هي اليت قامت باستزراع بذرة خنيل بعمر  2000عاماً واليت محلت يف السابق لقب أقدم
البذور اجملددة.
وعلى الرغم من ذلك ،فقد دفنت بذرة النخيل يف منطقة باردة وجافة ،بعيدة كل البعد عن البيئة
دائمة التجمد اليت دفنت فيها البذرة األخرية.
وقالت سولوويي اليت مل تشارك يف الدراسة اجلديدة" :أن جتديد البذور اليت مت جتميدها يف  19درجة
فهرهنايت ( 7-درجة مئوية) لفرتة طويلة ميكن أن تكون له آثار كبرية "،ذلك ألن مجيع مشاريع
حفظ وإنقاذ البذور مثل ما يسمى قبو يوم القيامة يف النرويج ،ويعرف أيضاً باسم قبو البذور العاملي
سفالبارد األكثر شهرة ،تعتمد مجيعها على جتميد البذور.
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وقالت إن" :أي تبصر سيكون مكتسباً على البذور اليت مت جتميدها ،وكيفية تذويب اجلليد عنها
وإنباهتا له قيمة كبرية للغاية".
وأضاف عامل النبات بيرت رافني ،من حديقة ميسوري للنباتات ،أنه " :إذا أمكننا الكشف عن
الظروف اليت من شأهنا أن تُبقي البذور قابلة للحياة ملدة  32ألف سنة ،مث إذا قمت بفعل ذلك
بنفسك ،ستكون قادراً على احلفاظ على البذور لفرتة أطول".
وتشري الدراسة اجلديدة إىل أنه قد تساعد هذه التقنية يف دراسة ختزين البذور ،ويقول اخلرباء أن
األرض دائمة التجمد ميكن أن تكون "خزنة لتجمع اجلينات القدمية" وهو املكان الذي ميكن العثور
فيه على أي عدد من األنواع املنقرضة اآلن.

مثار غري ناضجة من من نبات سيلينة ضيقة الورق  Silene stenophyllaمن جحر مدفون يف الرتبة املتجمدة
منذ أكثر من  30ألف سنة (A) .مثرة مشرحة تظهر البذور واملشيمة ) (B) .(Pجزء من املشيمة مع البذور يف
مراحل منو خمتلفة( .قياس البار 1 ،ملم).
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النباتات املزهرة من  . Silene stenophyllaنبات نامي يف املخترب يف مزارع األنسجة من بذور نبات موجود
اآلن ) )B( . (Aنبات جمدد عن طريق تقنيات الزراعة النسيجية يف املخترب من أنسجة مثار النبات األحفوري وحيمل
زهرة مؤنثة )C( .نبات جمدد من أنسجة مثار النبات األحفوري وحيمل أزهار مؤنثة ( )fو خنثي (.)b

نباتات  Silene stenophyllaمثمرة جمددة عن طريق تقنيات الزراعة النسيجية يف املخترب من أنسجة مثار
النبات األحفوري( .قياس البار 50 ،ملم).
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اإلكثار الدقيق (النسيلي) لنبات  Silene stenophyllaجمددة عن طريق تقنيات الزراعة النسيجية يف املخترب من
أنسجة املشيمة ىف مثار النبات األحفوري القدمية غري ناضجة الثمار املدفونة يف ودائع دائمة التجمد منذ  300ألف
سنة )А( .أول اجملاميع اخلضرية البادئة من أنسجة املشيمة يف املخترب )В( .مراحل اإلكثار الدقيق من اجملاميع
اخلضرية األولية للنباتات إىل نبيتات جمذرة( .قياس البار 20 ،ملم).

البحث األصلي

Regeneration of whole fertile plants from 30,000-y-old fruit tissue buried
in Siberian permafrost, PNAS March 6, 2012 109 (10) 40084013; https://doi.org/10.1073/pnas.1118386109
http://www.pnas.org/content/109/10/4008.full?sid=21da09e8-d16a-42788b42-880bb9d48de2
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إيقاظ كائنات ما قبل التاريخ
ختيّ ْل عامل يتفاخر فيه السريك العاملي بتقدميه لعروض املاموث الصويف ،ويتزاحم رجل اجلليد
النيدرتايل معك على دخول السوق املركزي ،أو على طابور اخلبز ،يف الوقت الذي تتهادى فيه طيور
الدودو وغريها من احليوانات املنقرضة حول متنزهات املدينة .إنه عامل من اخليال اجلميل ،وحلم من
أحالم الطفولة الربيئة قد يصبح حقيقة يف املستقبل القريب بعد أن حترك هذا احللم خطوة لألمام يف
ِ
الصويف املنقرض ،من
هناية عام (2008م) عندما أعلن العلماء ّأهنم ترمجوا جينوم حيوان املاموث
شعريات من بقايا حيوان بعمر  60,000سنةً وجدت جممدة يف سيبرييا .واآلن ،وبعد مخس سنوات
من البحوث العلمية املكثفة يطالعنا غالف اجمللة العلمية الرصينة "ناشينوال جيوجرافيك" للشهر
القادم (إبريل  )2013مبوضوع العدد عن إعادة احلياة للحيوانات املنقرضة .وبدأت بشائر هذا
اإلجناز العلم التارخيي منذ أيام فقط .حيث أعلن فريق من العلماء يف أسرتاليا عن إعادة ضفدع
منقرض للحياة من جديد عن طريق استخدام تقنية استنساخ متطورة إلعادة إحياء نواة خلية ضفدع
منقرض .هذا الضفدع يدعى ( ،)Rheobatrachus silusوإناث هذا الضفدع تلد صغارها
من فمها بعد أن تبتلع بيوضها وحتتضنهم يف معدهتا ،وانقرض هذا النوع يف عام 1983م.
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متكن العلماء مؤخراً من
استعادة نواة خلية من أنسجة
الضفدع املنقرض ُحفظت جممدة
منذ سبعينيات القرن املاضي
حلوايل  40عاماً .وبعد جتارب
متكررة على مدى مخس سنوات
أخذ العلماء خاليا بيوض
ضفادع ذات قرابة بعيدة من هذا
النوع املنقرض وقاموا بتعطيل
أنويتها واستبداهلا بنويات
الضفدع املنقرض .وبدأت بعض
البيوض باالنقسام تلقائياً ومنت
ملراحل اجلنني األوىل! وعلى
الرغم أن هذه األجنة مل تعش
ألكثر من عدة أيام إال أن
االختبارات أظهرت أن اخلاليا
املنقسمة حتمل كل املادة اجلينية
للضفدع املنقرض .ويقول الربوفيسور غالف جملة "ناشينوال جيوجرافيك" للشهر القادم (إبريل 2013م)
مايك أركر رئيس فريق مشروع
(الزاروس) أو (املبعوث حيا) "حنن نرى هذا النوع ينهض من املوت ويعود للحياة" ويضيف أيضاً:
"لقد أعدنا إحياء اخلريطة اجلينية هلذا الضفدع املنقرض ،واآلن أصبح لدينا خاليا حمفوظة هلا جاهزة
لالستخدام يف عمليات استنساخ يف املستقبل".
أعادت هذه التجربة األمل يف احلفاظ على آالف األنواع املهددة باالنقراض اليوم ،والزال األمل يراود
العلماء الستنساخ الكائنات املنقرضة ،وإيقاظ حيوانات ما قبل التاريخ .ويتجدد األمل يوماً بعد يوم
مع تقدم اإلمكانات البحثية وجناح التجارب املختربية اليت تضع حلوالً جديدة للعقبات التقنية اليت
حتول دون حتقيق هذا األمل .ويبدو أن خميلة العلماء ال حيدها حدود والسيما إذا توفر التمويل الالزم

128

لنمو هذه األفكار وتطورها إىل واقع فعلي .وقد يؤدى هذا التطور العلمي املثري إىل استنساخ
احليوانات املنقرضة.
وتبشر هذه اخلطوة اجلديدة بتحقيق خيال راود الكتاب والسينمائيني املعاصرين بإعادة استنساخ
احلديقة اجلوراسية ،وتقدم طريقة غري مسبوقة إلعادة نوعاً منقرضاً من احليوانات اهلاجعة (حتت
اجلليد) إىل احلياة مرة أخرى .ومع بزوغ عصر اهلندسة الوراثية وتطور تقنيات االستنساخ ،حلم
العلماء بإنشاء حديقة حليوانات ما قبل التاريخ ،وأشعل هذا احللم خيال كتاب قصص اخليال العلمي
وخرجت روايات وأفالم روائية تتحدث عن هذا املوضوع.
و تضاعف اهتمام الناس بالديناصورات على املستويني الشعيب والعلمي منذ بداية العرض األول
لسلسة أفالم "جوراسيك بارك" واليت بدأها املخرج األمريكي "ستيفن سبيلربج" .كما تضاعف اهتمام
العلماء والباحثني املتخصصني أيضاً ،وسعوا الستغالل هيام الناس هبذا العامل الغريب جلمع التربعات
إلرسال بعثات للبحث والتنقيب عن الديناصورات يف مجيع أحناء العامل .وقامت فكرة الفيلم على
استيالد الديناصورات باستخدام الـحامض النووي "دي .ان .ايه  "DNAاملخزن يف قطعة عنرب،
إلعادة استنساخها ،وإيقاظها من مرقدها .وبالرغم من أن الديناصورات قد أصبحت جمرد حفريات،
فمازال بعض العلماء حياولون استنساخها باستخدام شىت الفنون التقنية وعن طريق تسخري مجيع
إمكانات العلم احلديث .فهل نقف اآلن على أعتاب استنساخ مثل هذه احليوانات املنقرضة؟...
هذا ما ستجيب عنه السطور القادمة.
أول محمية طبيعية لكائنات ما قبل التاريخ
مل يستسلم العلماء النتظار عملية التطور التلقائية يف البحوث التقنية ،بعد أن أهلب خياهلم نبأ
العثور على أقدم األمحاض النووية احملفوظة يف اجلليد يف سيبرييا .ويتم ى العلماء إعادة حيوانات
منقرضة إىل احلياة مرة أخرى ،مثل "املاموث" ووحيد القرن ذي الفراء ،وغريمها كنواه لبناء أول حممية
طبيعية لكائنات ما قبل التاريخ بشمال سيبرييا.
واحتوت العينات اليت عثر عليها و ضربت رقماً قياسياً يف القدم ،على تشكيلة متنوعة من سالسل
متعاقبة من األمحاض النووية لـ  19عائلة نباتية خمتلفة عاشت يف هذه املنطقة منذ  400,000عام
مضت ،ولث دييات ضخمة آكلة للنباتات من مرحلة ما قبل التاريخ كاملاموث ذا الصوف والثور الربي
واحلصان وإيل الرنة وثور املسك .واحلامض النووي املكتشف شديد ِ
القدم ،وقد تفتت إىل أجزاء
صغرية ،ولذلك فإن فرصة إحياء هذه الفصائل من مواهتا تعد ضئيلة ،ألن عملية االستنساخ حتتاج
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إىل محض نووي كامل ،ولكن مازالت هناك إمكانية لالحتفاظ باألمحاض النووية والشفرات الوراثية
لفرتات سحيقة ،ويأمل علماء روس ويابانيني يف النجاح يف إيقاظ "املاموث" من رقدته مرة أخرى.
إعادة الماموث للحياة
يف ضوء التقدم العلمي اخلارق الذي شهده الربع األخري من القرن العشرين ،وبدايات القرن
احلادي والعشرين بدأت اجملتمعات البشرية تتقبل اخليال العلمي دون تذمر ،خاصة ما يتعلق
باملنجزات العلمية يف جمال اهلندسة الوراثية .وظهرت عدة قصص خيالية حول االستنساخ يف البشر.
وطرح بعض من علماء البيولوجيا مع مطلع عام 2001م سؤاالً يدعو لالستغراب ،وهو :هل يمكن

إستنساخ الماموث؟  ..و هل ميكن استغالل خاليا احليوان امليتة يف عمل نسخة من املاموث؟ هذا
ما وصفه كبار علماء البيولوجيا يف ذلك الوقت بأنه أبعد من اخليال ،أي يستحيل حتقيقه ألن اخلاليا
احلية تتبدل وتتغري بعد موهتا.
ويف أكثر من مناسبة أشار العلماء بشكل واضح بأن نقل أجزاء من احلمض النووي "دي إن إيه" لن
يؤدي بأي حال من األحوال إىل عملية استنساخ .ولكن العلم ال يعرف املستحيل ،وقد قال أحد
علماء اهلندسة الوراثية والذي استطاع أن يستنسخ بعض الثدييات كالفئران ،بأن الرغبة يف استنساخ
املاموث قد تكون موجودة لدينا (حنن العلماء) ولكنه لن يتحقق ذلك إال إذا حصلنا على "دي إن
إيه" من خلية حية وليس من خاليا ميتة.
وقد يتصور البعض أن عملية االستنساخ سهلة بسبب ما تقدمه لنا وسائل اإلعالم من أخبار حوهلا،
ولكن األمر أصعب بكثري مما نتصور ،فهل ستتمكن التكنولوجيا احليوية من إُياد آلية استنساخ
خلاليا ميتة؟ هل ميكن استنساخ احليوانات املنقرضة؟ هل هناك أي بوادر علمية تشري إىل إمكانية
حتقيق ذلك؟ احلقيقة نعم ،لقد تبدل احلال سريعاً بعد أن جنح فريق من الباحثني يف جتميع معظم
جينوم املاموث املنقرض .وقالت اجمللة العلمية املتخصصة "نيتشر" إن فريق أمريكي روسي مشرتك من
اخلرباء استخلص احلمض النووي "دي إن إيه" من شعر الفيل الذي عاش يف العصر اجلليدي حىت
يستطيعوا إعادة تركيب التتابع اجليين له .ومتكن الفريق العلمي من سلسلة اجلينوم بنسبة  ،%80نظراً
لوجود نقص يف بعض الفقرات يف السلسلة النووية .
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الماموث الصوفي
متكن فريق البحث الذي يرأسه "ستيفن شوسرت" أستاذ الكيمياء احليوية يف جامعة بن سييت
بالواليات املتحدة من استخالص احلمض النووي من الشعر املأخوذ من هياكل متجمدة حمفوظة يف
اجلليد يف سهول سيبرييا ،وهذا الوضع مثايل حلفظ الشعر الذي يعد أفضل مصدر الستخراج احلمض
النووي العتيق ،ألن معظمه يعود يف األصل للحيوان الذي أخذت منه الشعرة ،دون امللوثات .أما إذا
أخذت العينة من العظم مثالً فيكون احلمض النووي للحيوان غالباً خمتلطاً باحلمض النووي للكائنات
الدقيقة مثل الفطريات والبكترييا.
وتأكد العلماء من نسب جينوم الفيل املنقرض "املاموث الصويف" عن طريق مقارنته جبينوم أقرب
حيوان له وهو الفيل اإلفريقي .وثبت أن التباين بني اإلثنني ال يزيد عن  ،% 0.6وهو أقل من
نصف نسبة التباين بني احلمض النووي لإلنسان وأقرب حيوان مشابه له يف الرتكيب الوراثي وهو
الشمبانزي .كما أظهرت النتائج أن جينوم املاموث والفيل اإلفريقي أكرب من أحجام جينومات
احليوانات الثديية األخرى.
ولطاملا حلم الكثريون بإمكانية استخدام احلمض النووي العتيق إلعادة احليوانات املنقرضة إىل احلياة،
إال أن معظم العلماء يشكون يف إمكانية حتقيق ذلك نظراً ألن التغيريات اليت حتدث يف اجلينوم بعد
املوت تشكل حتدياً كبري أمام هذا اإلجناز ..ولكن هذا البحث يبعث األمل من جديد حول إمكانية
استنساخ كائنات ميتة منذ فرتة طويلة .كما يقدم هذا البحث املادة اخلام إلعادة استنساخ املاموث،
وإعادته مره أخرى إىل احلياة هو وغريه من احليوانات الثدية اجملمدة اليت قد يصل عمرها إىل أربعني
ألف سنة.
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"املاموث" " "Mammothهو حيوان ثديي ضخم منقرض ويعترب اجلد األكرب للفيل احلايل ،وكان
احدا
جسده مغطى بشعر كثيف وقد عاش خالل العصر اجلليدي قبل آالف السنني .ويعد املاموث و ً
من احليوانات الضخمة اليت عاشت على سطح األرض منذ ماليني السنني قبل أن تتعرض
لالنقراض .وينتمي املاموث إىل الثدييات آكلة النباتات ،ويتميز بضخامة احلجم إذ يبلغ ارتفاعه
 420سم ،كما يبلغ وزنه  10طن ،وهو من احليوانات املعمرة ويعيش حىت  80عام .ومن ناحية
الشكل اخلارجي للماموث ،فهو ميلك جـمـجـمـة مدبـبـة وأنياب طويلة ملتوية لولبية ويتجه طريف
النابني إىل بعضهما البعض.
وخيتلف املاموث عن الفيل احلايل بشعره الطـويـل األسود اللون الـذي يـكـسو جـسده ،والذي قد يصل
أحياناً إىل األرض ،وينمو هذا الشعر الطويل من خالل فراء بين كثيف يساعد احليوان على حتمل
درجات احلرارة شديدة االخنفاض حيث يعيش يف املناطق القطبية واملتجمدة يف مشال الكرة األرضية.
كما يتميز املاموث بوجود حـدبـة ضخـمـة خلف رقبته ،إضافة إىل أن أذنيه صغريتني بعكس الفيل
احلايل.
ومتتلك حيوانات املاموث قدرة فريدة على احلياة يف املناطق اجلليدية املتجمدة ،لذا فقد استطاع أن
يعيش ويتجول يف مناطق خمتلفة من العامل ،خاصة خالل العصر اجلليدي حيث كان اجلليد يكسو
مجيع أحناء األرض ،مما يفسر سبب انتشاره يف مناطق جنوبية بعيدة عن املراكز املتجمدة يف الشمال.
واختلف شكل املاموث تبعاً للمناطق املختلفة اليت عاش فيها ،فأقدم أنواع املاموث الذي عاش يف
صحاري سيربيا اجلليدية منذ ماليني السنني ،وعندما انتقل بعض أفراده إىل مشال أمريكا تغريت
صفاهتم خاصة من ناحية احلجم الذي ازداد بشكل ملحوظ .وأطلق العلماء على النوع األخري
املاموث الكولوميب ،ووصل هذا النوع إىل وسط أمريكا واملكسيك.
وقد استطاع املاموث السيبريي أن يعيش حىت عصر قريب بعكس األنواع األخرى اليت وجدت يف
فـرنسا واجنلرتا وأمريكا واليت ظلت حية طوال العصر اجلليدي فقط ،مث انقرضت عندما بدأت احلرارة
يف االرتفاع منذ ما يقرب من أربعة آالف عام .وتطورت بعض أنواع املاموث مع انتهاء العصر
اجلليدي ،وتركت فرائها الثقيل وبعض اخلواص اليت كانت تناسب احلياة يف اجلليد ،وتضاءل حجمها
حىت وصلت إىل الفيل العادي الذي نعرفه اليوم .أما عالقة اإلنسان البدائي باملاموث فلم تكن
جيدة ،إذ اعترب اإلنسان أن صيد حيوان املاموث وسيلته إلثبات وجوده يف صراع البقاء.
وقد اكتشف العلماء أول هيكل عظمي كامل للماموث يف هناية القرن الثامن عشر ،كما استطاع
العلماء احلصول على بعض أجسام املاموث سليمة ومغطاة بالشعر بعد أن ظلت مدفونة طوال 23
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ألف عام حتت اجلليد .وفسر العلماء ذلك بأن أجسام املاموث الضخمة كانت تغوص يف اجلليد
خالل العصر اجلليدي ،فال يستطيعون اإلفالت منه وميوتون داخله مما حفظ أجسادهم.
ويعتقد العلماء أن بقايا "املاموث" اليت عثر عليها تعود إىل ما بني  200و  300ألف عام.
وحيتفظ مركز "غيفو" للعلوم والتكنولوجيا التابع جلامعة كينكي بغرب اليابان بعينات من خناع العظام،
واجللد والعضالت جممدة يف النيرتوجني املسال ،وينوي العلماء التأكد من أن تلك العينات مأخوذة
من "ماموث" عن طريق إجراء الفحوص الوراثية .وبعد التأكد من الرتكيب الوراثي الفريد للحامض
النووي ،يعتزم العلماء استخدام بويضات من أنثى فيل حايل الستكمال عملية استنساخ "املاموث".
وقد شجع هذا األمر العلماء على إجراء بعض التجارب على املاموث ودراسة الغذاء الذي بقي
حمفوظاً داخل أمعاؤه .ولكن التجارب أخذت طريقاً جديداً أكثر تطوراً عندما أعلن علماء روس
ويابانيون بدء التجارب حول استنساخ "املاموث" من سيقان سليمة وشعر كثيف اكتشفومها له يف
مشال روسيا ووفرت هذه األجزاء هلم القدرة على استخراج الشريط الوراثي "دي ان ايه" سليماً بعد
أن فشلت احملاوالت السابقة يف احلصول عليه سليماً.
استنساخ الحيوانات المنقرضة ...حديقة ما قبل التاريخ
اجلدير بالذكر أن كل عمليات االستنساخ الناجحة منذ استنساخ دوللي وحىت اآلن قد متت عن
طريق نزع النواة ووضعها داخل بيضة خالية مث استخدام مواد كيميائية وطاقة كهربائية حلفزها على
التكاثر .وقد ظل االستنساخ ُيري على خاليا كائنات حية يتم نقل احلامض النووي منها إىل
بويضات كائنات تستقبل تلك اخلاليا .وعادة ما تتوإىل االكتشافات العلمية احلديثة اليت تغري
مفهومنا لألشياء ،وقد تتحقق النبوءات العلمية الراسخة اليت تؤكد على قدرة اخلاليا احلية على
التجدد والتمايز والتطور إىل كائن كامل إذا حفظت يف ظروف مناسبة .وجنح علماء يابانيون يف
إجراء عملية استنساخ من أجساد فئران ظلت جممدة ملدة ستة عشر عاماً كاملة .وكان اخلرباء قبل
ذلك يعتقدون أن استخدام خاليا جممدة لن يكون ممكناً ألن الثلج يتلف احلمض النووي .وقال
علماء يف كويب باليابان إن التقنية اليت استخدمت تطرح امكانية إعادة خلق كائنات منقرضة من
الثدييات من البقايا املتجمدة هلا.
وقد توصل العلماء اليابانيون إىل أن اخلاليا اجملمدة لن تتضرر بفعل الثلج .بعد أن جنحوا يف إجراء
عمليات استنساخ باستخدام خاليا املخ املأخوذة من جسد فأر ظل حمفوظاً يف درجة حرارة 20
حتت الصفر .ويف يناير 2009أعلن معهد "جيفو" العلمي أنه استنسخ بالتعاون مع جامعة كينكي
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اليابانية ثوراً من الساللة رفيعة من األبقار من خاليا ثور ياسوفوكو  -غو نفق قبل ستة عشر عاماً.
وذكرت هيئة اإلذاعة والتلفزيون الياباين أن املعهد واجلامعة اللذان تعاونا يف عملية االستنساخ كشفا
يف مؤمتر صحايف عن الثور األسود الذي يبلغ من العمر  13شهراً ،ويزن حنو  300كيلوغراماً .وقال
الباحثون أنه شبيه ثور "ياسوفوكو غو" الذي يعتقد أنه سلف جنس "هيدا" األشهر بني الثريان
اليابانية .وشرح العلماء أهنم استخدموا خاليا جممدة من اخلصيتني الستنساخ الثور يف نوفمرب
.2007
وقال األستاذ يف جامعة كينكي كازوهريو سايكي للصحافيني أن اخلاليا األساسية مل حتفظ يف
ظروف مثالية ،وأن جناح التجربة يعين أن استنساخ حيوان املاموث لن يكون صعباً .وأفادت اهليئة
نقالً عن أكريا إيراتاين اليت ترأس فريق البحث أن هذه احلالة هي أول عملية استنساخ خلاليا حية من
خاليا جممدة من دون عالج مناسب قبل أربع سنوات على تأسيس تقنيات االستنساخ احلديثة.
وهنا تربز أسئلة هامة مثل :هل من السهل استنساخ مثل هذه احليوانات املنقرضة؟ أو هل ميكن
استنساخ أبناء عمومتنا من رجال اجلليد النياندرتاليون الذين انقرضوا منذ حوايل  30,000سنةً،
والذي جترى األحباث على قدم وساق لسلسلة اجلينوم اخلاص هبم أيضا ،واملتوقع أن مياط اللثام عنها
عما قريب؟  ...يؤكد العلماء باإلمجاع على أن اإلجنازات احلديثة ما هي إال خطوات لألمام يف
طريق طويل مرهق وصعب وغايل الكلفة الستنساخ حيوان كامل منقرض بناء على معلومات اجلينوم
املورثِات اليت حتتويها بقاياه العضوية ،ويـَ ُقول ال ّدكتور "جريمي أوسنت" ،نائب
اخلاص به ،وبعد سلسلة ّ
ِ
جامعة أديلَيد" :لدينا حالياً جزء كبري
مدير املرك ِز األسرتايل للـحمض النووي "دي إن أيه" العتيق يف
فقط من جينوم املاموث به عدد كبري ِمن األخطاء يف الرموِز ،وهو ما يشبه ُحمَ َاولَة إعادة بْناء سيارة
بـثمانني باملائة فقط ِم ْن األجزاء املكونة هلا مع العلم أن بعض هذه األجزاء غري صاحل للعمل".
وبالرغم من أن هناك بعض القضايا التقنية الرئيسية مازالت مل حتل حىت اآلن ،فاحلقيقة أننا نتحرك يف
خطوات سريعة حنو حتقيق هذا احللم .أحد املوانع الكربى كانت أن الـ "دي إن أيه" العتيق يكون
عادة متقطعاً إىل قطع صغرية جداً وكانت يف السابق مستحيلة التحليل ،لكن التطور العلمي أنتج
جيل جديد من آالت ترمجة اجلينوم ميكنها أن تتعامل مع هذه األجزاء الضئيلة من احلمض النووي.
والعقبة األخرى اليت كانت تواجه العلماء قبل ذلك هي تلوث عينات الكائنات امليتة املتحللة
باألمحاض النووية للكائنات احلية الدقيقة األخرى ،وبشكل خاص البكترييا ،لكن حل هذه املعضلة
يتمثل بأخذ العينات من الشعر بدال من العظم ،وهو ما مت بالفعل يف البحوث األخرية.
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ومن ناحية عملية تطبيقية فمنهج ال ّدكتور "شوسرت" البحثي يعتمد على استعمال جينوم حيوان قريب
من املاموث وهو الفيل األفريقي .وعن طريق استعمال تقنيات هندسة جينات يتم دمج اجلينوم
املكتشف حديثاً مع جينوم الفيل األفريقي ،مث يتم زرع هذا التتابع اجليين داخل جنني يتم غرسه يف
رحم أنثى فيل ويرى العلماء ما سوف تسفر عنه هذه التجربة .كما أنه من املقرر أن جترى جتربة
إل عادة جد الفيل إىل الوجود من خالل حقن فيل مماثل من الناحية اجلينية للماموث باجلنني الصغري
للماموث املخلق ،ليكون هو األم اليت ستنجب املاموث اجلديد.

حديقة ما قبل التاريخ

إيقاظ الكائنات الهاجعة
ومن أكرب اخلطوات اليت بدأت حملاولة إيقاظ كائنات ما قبل التاريخ تلك احملاولة الناجحة اليت قام
هبا باحثون يف جامعة بوليتكنيك يف كاليفورنيا ،يف عام  ،1995عندما استطاعوا إحياء بذور
بكترييا من أحشاء حنلة حمتجزة يف العنرب .وقد ق ّدر عمر النحلة حبوايل  25إىل  30مليون سنة.
مث تلي تلك احملاولة حماولة أخرى ناجحة قام هبا باحثون أمريكيون من جامعيت بنسلفانيا وتكساس،
يف عام  ،2001إليقاظ بكترييا عاشت قبل الديناصورات وجنت من أكرب كارثة انقراض على الكرة
األرضية بعد أن ظلت هاجعة طيلة  250مليون سنة داخل بلورة ملح .وتشري فحوص الـ"دي .ان.
ايه" إىل أن التكوين الوراثي هلذه البكترييا سيساعد علماء البيولوجيا على ضبط الساعة التطورية
للبكترييا وقريباهتا املعاصرة .وقد أعاد علماء آخرون يف جامعة فلوريدا يف "جينسفيل" تركيب مورثة
تنتمي إىل نوع من اخلمرية عاش قرب الديناصور "ريكس" قبل  70مليون سنة.
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وجدير بالذكر أن حماولة استنساخ "املاموث" ليست احملاولة األوىل الستنساخ احليوانات املنقرضة،
فقد متكن العلماء ،و ألول مرة ،من استنساخ حيوان اجلور املنقرض الذي يشبه ثوراً وحشياً جبلياً
ضخماً يعيش يف مناطق اهلند وبورما من خالل استخدام بويضات ورحم حيوان آخر .ومت
االستنساخ عن طريق استخدام خلية واحدة أخذت من جلد جثة أحد حيوانات اجلور واستطاع
العلماء تنشيط اخللية وجعلها تنشطر متكاثرة يف بويضة بقرة سحبت منها مورثاهتا ،مث نقلت بعد
ذلك إىل رحم بقرة أخرى .كما أعلن علماء أسرتاليون يف مايو 2002م أهنم حققوا تقدماً كبرياً يف
جهود استنساخ منر تسمانيا املنقرض ،الذي يعرف علمياً باسم (ثايالساين) ويشبه الكلب وميتاز
بوجود خطوط على جلده ،وكان يعيش يف عموم أرجاء اسرتاليا وجزيرة بابوا غينيا اجلديدة إال أنه
اختفى بني مائتني إىل ألفي عام من اسرتاليا وبقي يف جزيرة تسمانيا.
ومتكن العلماء من استنساخ بعض جينات احليوان باستخدام خاليا احلمض النووي املستخرجة من
ذكر وأنثى صغريين حمفوظني يف أحد املتاحف .وأعرب الباحثون عن أملهم يف استنساخ منر تسمانيا
يف غضون عشر سنوات يف حال متكنهم من استنساخ كميات كبرية من مجيع جينات احليوان
ووضعها يف سلسلة جينية مطابقة لسلسلة احليوان املنقرض .ويعد هذا البحث األخري من أهم
اإلجنازات العلمية يف تاريخ عمليات االستنساخ القصري ألن العلماء جنحوا هذه املرة باستنساخ محض
نووي منقرض.
الدجاجة الجوراسية
أعتمد بعض العلماء املهتمني بإيقاظ الديناصورات على نفس املفهوم التقين الذي قامت علية
فكرة سلسة أفالم "جوراسيك بارك" ،ولكن بعد التقدم العلمي احلديث يف جمال اجلينوم فقد صرف
النظر عن هذه الفكرة لصعوبة احلصول على كميات كافية من جزيئات الـ"دي .ان .ايه" الصاحلة
لالستخدام بعد أن جتاوز عمرها  65مليون سنة.
وهلذا فكر العلماء يف سلوك طريق جديد لتحقيق هذا احللم .وجنح فريق تابع جلامعة كاليفورنيا
اجلنوبية يف "لوس اجنليس" يف تنمية أسنان يف أجنة الدجاج ،وهي مزية فقدها أجداد الطيور خالل
الـستني مليون سنة املاضية يف احلقبة اليت تلت انقراض الديناصورات .وتعتمد تلك البحوث على
حماولة حتويل الدجاج لديناصورات عن طريق العودة إىل الوراء ،عندما كانت الطيور ديناصورات.
واهلدف من هذه التجارب هو عكس عملية هندسة الـ"دي .ان .ايه" حبيث يكون الفرخ اخلارج من
تفقيس البيضة هو األقرب املمكن إىل الديناصور احلقيقي.
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ورغم أن الفكرة تبدو كفيلم آخر من أفالم اخليال العلمي إال أن مشروع "الدجاجة اجلوراسية" قد
انطلق بالفعل بثقة كبرية ،وكانت اخلطوة األوىل هي إعادة رسم األطلس الوراثي البدائي الذي فقد
عرب ماليني السنني .ويعتقد الكثري من العلماء أن التقدم يف تقنيات اهلندسة الوراثية ستجعل مثل
هذه اخلطوة ممكنة خالل الـستني إىل مائة سنة املقبلة.
إيقاظ كائنات ما قبل التاريخ ...هل هذه فكرة جيدة!
لكن هل إعادة هذا النوع من الكائنات املنقرضة اليت أمتت دورهتا الطبيعية يف احلياة فكرة جيدة؟
" ُييب الدكتور "باري فولري" ،اخلبري يف علم درجة احلرارة املنخفضة وحفظ األنسجة يف جامعة
"يونفريسيت كوليدج" بلندن على هذا السؤال بقوله" :هل ميكننا أن نلعب مباريات كأس العامل القادم
على القمر ،نعم ،لكن املال املطلوب سيكون غري قابل للتصديق" ،ويضيف" :أنه من األفضل

التركيز على حفظ الحيوانات الموجودة لدينا حالياً".
ويوافقه الرأي األستاذ "أدريان ليسرت" ،من متحف التأريخ الطبيعي الذي قال" :ما هى الغاية من
هذا العمل؟ نحن نعيد خلق حيوان اختفت بيئته الطبيعية التي يعيش فيها .إنه تصرف يشتبه
بأنه غير أخالقي إذا ما تم وضع هذا الحيوان في متنزه ألعاب ،أو بوضعه في مكان أسوأ من

ذلك كالمختبر مثالً ..ومن ناحية المصادر فهناك العديد من الحيوانات الحالية القريبة من
االنقراض والتي تحتاج لمحاولة حفظها أوالً" .و يعتقد ليسرت بأ ّن إعادة احليوانات املنقرضة

حديثاً سيكون أكثر واقعية ،مثل حيوان "كواجا" قريب احلمار الوحشي أو النمر التسماين ،فكالمها
أبادهم اإلنسان يف السنوات الـمئة املاضية ،وُيب عليه رد االعتبار هلما عن طريق إعادة
استنساخهما من جديد.
الحلم بات وشيك التحقيق
لقد فتحت البحوث األخرية عامل من اخليال بات وشيك التحقيق ألن إصرار العلماء على املضي
يف هذا الطريق الوعر وهنمهم لرؤية احليوانات اليت عاشت يف القرون السحيقة ال ميكن أن يوقفه رادع
أو مينعه قانون .وقد جنح العلماء يف استنبات بكترييا قطبية يتجاوز عمرها الثمانية ماليني عاماً بعد
أن عادت للحياة والنمو (حني شعرت بالدفء) مع متتعها بكامل شفرهتا الوراثية العتيقة ،ومثل هذه
االكتشافات جعلت العلماء يتساءلون :إىل أي حد ميكن تصبري احلياة ،حتت درجة الصفر ،وإىل أي
عمر ميكن أن تظل املورثات سليمة وقابلة لالستنساخ جمددا!؟
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احل قيقة أن استخراج الشفرة الوراثية (بعد مثانية ماليني عام) يعين إمكانية استنساخ املخلوقات
املنقرضة يف حال سالمة شفراهتا الوراثية املستخرجة كما رأينا يف فيلم احلديقة اجلوراسية ،كما يعين
إمكانية استعادة أي خملوق منقرض يف حال العثور على ما يكفي من محضه الوراثي النشط .وهذه
الفكرة تستقطب اليوم (رغم اجلانب اخليايل فيها) جهود العلماء يف جامعات ودول كثرية حول
العامل؛ فمتحف سيدين لألحياء مثالً ،حياول منذ التسعينيات استنساخ النمر التامساين املنقرض وقبل
فرتة بسيطة وزعت وكاالت األنباء صوراً لبقرتني مت استنساخهما يف الربازيل من أحد األنواع املنقرضة
(حديثا) أطلق عليهما امسا "بورا" و"بوتريا" ..أما يف اهلند فيحاول العلماء استعادة "الفهد اإليراين"
من خالل استخالص األمحاض الوراثية املوجودة يف عظامه ،اليت ماتزال متداولة يف اهلند و إيران
ألغراض طبية خمتلفة.
وعلى ما يبدوا أن ما كان يوماً حلماً مستحيالً قد تقدم اليوم خطوة عمالقة حنو حتوله إىل حقيقة،
ومن املتوقع أن تستخدم التكنولوجيا الوراثية اجلديدة ،إلعادة احلياة إىل أنواع منقرضة من احليوانات
النافقة األخرى .وهلذا حيتفظ العلماء ببعض األنسجة واخلاليا من بعض الكائنات املنقرضة
الستنساخها من جديد بعد التطور التقين املرتقب لبناء أغرب حديقة حيوان يف التاريخ احلديث.
فهل يتحقق احللم قريباً يف العام اجلديد ..وماذا ستنبئ عنه األيام القادمة يف املستقبل القريب و إنا
معكم ملنتظرون!

جينوم رجل اجلليد النيدرتإىل أوشك على اإلنتهاء

طائر الدودو املنقرض
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الماموث  ..على أعتاب العودة للحياة

سهل استخراج هياكل متجمدة يف اجلليد يف سهول سيبرييا من عمل
فريق البحث ،تظهر الصورة صغري املاموث الذي يبلغ أربعة شهور
ومت العثور عليه يف منطقة سيربيا املتجمده بفعل ذوبان اجلليد ويعد
هذا االكتشاف األهم يف التاريخ جلثة حيوان املاموث حىت اآلن ،ومت
نقله إىل جامعة ميتشيغن األمريكية

المقترحة إلعادة الماموث إلى الحياة!

الطريقة الطريقة المقترحة إلعادة الماموث إلى الحياة!
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مشروع نوح
وسيلة فعالة لقياس نبض الطبيعة األم

مشروع نوح  Project Noahهو
وسيلة فعالة لقياس نبض الطبيعة األم.
ومشروع نوح باختصار شديد هو مشروع
يقوم على تطبيق روح املشاركة يف جتميع
املعلومة كموسوعة الويكيبيديا ،ولكنه يهتم
بشؤون الطبيعة وتوثيق احلياة الربية احمللية يف بلد كل ُم َشا ِرك سواء كان هاوياً أو عاملاً أو باحثاً.
ومشروع نوح يف حقيقة األمر هو منصة برجميات حائز على جائزة مصممة ملساعدة الناس على
إعادة االتصال بالعامل الطبيعي .وبدأ املشروع كتجربة لتعبئة املواطن الع ِ
امل وبناء شبكة فراشية رقمية
َ
 Digital Butterfly Netللقرن احلادي و العشرين.
ويقوم مشروع نوح بتعبئة وحشد جيل جديد من املستكشفني للطبيعة ومساعدة الناس من مجيع
أحناء العامل يف تقدير قيمة احلياة الربية احمللية ،وإعالء شأهنا .وحيظى املشروع بدعم من ناشيونال
جيوغرافيك.
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ويهدف املشروع إىل تسخري قوة وشعبية التكنولوجيات املتنقلة اجلديدة جلمع بيانات بيئية مهمة
للمساعدة يف احلفاظ على التنوع البيولوجي العاملي.
قالت عنه جريدة وول سرتيت" :بالنسبة ملشروع نوح فمثله مثل اهلواتف الذكية ،و وصفته بفراشة
القرن  21لتوصيل املعلومة وسهولة تداوهلا و حريتها" .بينما قالت ناشونال جيوغرافيك" :مشروع
نوح يُسخر قدرة املواطنني يف كل مكان الكتشاف الكائنات احلية يف العامل".
أما جملة ذا إيكونومست  The Economistفتصف املشروع بقوهلا" :مشروع نوح هو مشروع
ريادي يعرب عن املشاركة واالبتكار" .وتضيف اإلذاعة الربيطانية" BBC :ان املشروع من
االخرتاعات احلديثة اليت حتافظ على مجيع الفصائل اىل املستقبل".
والتسجيل يف عضوية املشروع متاح للجميع ،و يتم بكل سهولة عن طريق ربطه مبعظم شبكات
التواصل االجتماعي كالفيس بوك و غريها ،ومبجرد رفع املشرتك لصورة كائن ال يعرفه على املوقع بعد
تسجيل دخوله ،سيشاركه مجيع أعضاء الشبكة يف تعريف هذا الكائن بشكل علمي .كما سيقوم
املوقع بربط هذا الكائن بعد تعريفه بالعديد من الكائنات املشاهبة ،و مبنصة حبثية ميكن استخدامها
بسهولة ،حيث يتيح املشروع االشرتاك يف مهام حبثية خاصة بأنواع معينة من األحياء أو استكشاف
منطقة معينة حلصر ما هبا من الفلورا النباتية والفونا احليوانية والكائنات األخرى لألغراض البحثية.
كما يقدم املشروع خدمة تدريسية ويسمح مبشاركة الطالب مع معلميهم يف دراسة التنوع البيولوجي
يف أي مكان يف العامل.
ويتابع املوقع نشاط كل عضو ويقوم بإعطائه
شارة تبني طبيعة مشاركاته ،مثل الشارات
الكشفية ،فيحصل املختص بعلوم النبات
مثالً على شارة بذلك ،ومثله املختص بغريها
من الكائنات ،وعندما تصل املشاركات لعدد
معني حيصل على شارة أخرى ،وإذا شارك يف
مشروع متخصص حيصل أيضاً على شارة
تدل على ذلك .وهلذا فعند تصفح جمموعة
أي مشرتك فيمكن احلكم بسهولة على قدرته
من خالل هذه الشارات.
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كما أن هناك خدمات للمساعدة الفورية وللمحادثة الفورية ملن حيتاج مساعدة علمية أو مساعدة
يف حتميل وتصنيف الكائنات اليت حتصل عليها .ولكن هناك بعض احملاذير لتحميل الصور على
املوقع ،فعلى سبيل املثال ترفض الصور اليت حتتوي على أشخاص ،أو على حيوانات يف األسر تعامل
معاملة سيئة ،أو األمساك اليت تباع يف أسواق السمك ،وهناك من املتطوعني من هم خمولني بالتحذير
وحذف املخالفات ،ويف نفس الوقت فمن املمكن أن يقوم أي مشارك بإرسال رسالة تفيد خمالفة
هذه الصورة للشروط والتعليمات الواجبة.
وهدف املشروع النهائي هو بناء منصة لتوثيق مجيع الكائنات احلية يف العامل ،ومن خالل القيام
بذلك يأمل املشاركون يف املشروع يف تطوير وسيلة فعالة لقياس نبض الطبيعة األم من خالل تطوير
األدوات الالزمة للمساعدة يف توثيق املشاركات اجلماهريية من خالل األجهزة احملمولة ،اجلوال،
والتابلت وغريها ،ويعمل املشروع على بناء قوة قوية للتعهيد اجلماعي يف مجع البيانات البيئية وأداة
تعليمية مهمة لزيادة الوعي باحلياة الربية واحلفاظ عليها.
يرأس املشروع ياسر األنصاري ،الذي قام بدراسة البيولوجيا اجلزيئية واملعلوماتية احليوية يف جامعة
كاليفورنيا سان دييجو وقضى بعض الوقت يف حبوث اجلينومات النباتية يف معهد سالك للدراسات
البيولوجية.
وبعد االنتهاء من الدراسة العملية يف
املخترب ،انتقل ياسر إىل صناعة االتصاالت
الالسلكية حيث ساعد يف تصميم وتطوير
أجهزة الكشف عن اإلشعاع باليد ،وألعاب
الفيديو ،والربجميات املتنقلة اجلديدة يف
الشركات مبا يف ذلك كيوسريا ،وكوالكوم،
وبييك .وحصل على درجة املاجستري من
برنامج االتصاالت التفاعلية يف جامعة
نيويورك ،وحيمل العديد من براءات االخرتاع التكنولوجية.
ولألسف ،التزال مشاركة العلماء العرب يف هذا املشروع متدنية بالرغم من اخلدمات اإلليكرتونية
العديدة اليت يقدمها هذا املشروع ،واليت من املمكن أن تدعم الكثري من مشاريع التنوع البيولوجي
واملشاريع البحثية والتدريسية يف وطننا العريب.
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ولقد أسعدين احلظ باملشاركة يف هذا املشروع منذ أكثر من عام ،وقمت باإلعالن عنه بشكل متكرر
جلميع الزمالء من الباحثني واألكادمييني ،وجلموع القراء على صفحات التواصل االجتماعي وعن
طريق الربيد اإلليكرتوين ،ولكن املشاركات العربية مازالت حمدودة حىت اآلن بالرغم من أن رئيس
املشروع عريب األصل .ونتم ى االستفادة من هذه التطبيقات خلدمة طالبنا وبالدنا يف القريب العاجل
بإذن اهلل.

المصادر:

 مشروع نوح /http://www.projectnoah.org
 صفحة د .طارق قابيل على موقع مشروع نوح
http://www.projectnoah.org/users/Dr.%20Tarek%20Kapiel
 تطبيق للجواالت األندرويد
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.projectnoah.noah
 تطبيق لأليفون
https://itunes.apple.com/us/app/project-noah/id417339475
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عالم النبات

الحدائق النباتية ..نبذة تاريخية وأهميتها العلمية
احلدائق النباتية ليست جمرد حدائق باملع ى املتداول هلذا اللفظ بل هي مؤسسات علمية نباتية متثل
يسريا جبانب الصوب الزجاجية ،واملعشبة ،واملكتبة ،ومعامل األحباث .وتعد حديقة
فيها احلديقة جزءً ً
النباتات  Botanical Gardenمتحفاً حياً يعكس املفاهيم العلمية والثقافية والرتبوية والتعليمية
حلياة النباتات املختلفة ،وهلا مكانة بارزة يف إجراء البحوث العلمية املرتبطة بعامل النبات على
الصعيدين الوطين والعاملي يف جماالت حفظ وصيانة األنواع املهددة باالنقراض .وتؤدي احلديقة
دورا رئيسيًا حنو علم تقسيم النباتات؛ حيث إهنا تعترب مؤسسات علمية
النباتية من قدمي األزل ً
تعكس مدى التقدم الزراعي يف أي دولة ،وتضم عادة أهم العائالت النباتية اليت تنمو باملنطقة
املناخية املوجود هبا احلديقة ،مع إمكانية جلب األنواع اجلديدة وأقلمتها وعرضها للجمهور.
يتم توثيق النباتات يف احلدائق النباتية حسب تصنيف اململكة النباتية بزراعتها يف أرض واسعة تضم
أعدادا هائلة من النباتات الطبيعية الشائعة مع وجود معلومات كاملة جبانب كل نبات تكون مبثابة
هوية موثّقة يتم فيها التعريف بالنبات ،وكتابة االسم العلمي ،والفصيلة والشعبة النباتية اليت ينتمي هلا.
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وعادة ما تكون مرجعا للهواة والدارسني لعلوم النبات .ويزود كل منوذج نبايت بلوحة يكتب عليها
االسم العلمي للنبات وفصيلته اليت ينتسب إليها مع حتديد موطنه األصلي .وتلحق حبدائق النباتات
مشاتل ودفيئات زجاجية لرتبية النباتات يف بيئات مشاهبة لبيئتها الطبيعية اليت تنمو فيها .ويتطلب
حتقي ق األهداف العلمية للحديقة النباتية خربات وجتهيزات رفيعة املستوى متكن من حتديد األمناط
البيئية للنوع والصنف ،ومن إجراء البحوث على نباتات بعيدة املنشأ ،والقيام ببحوث التقنيات
النباتية احليوية ،كتقنيات اإلكثار الدقيق ،وزراعة األنسجة النباتية ،واستنساخ النباتات ،وهتجينها،
ودراسة توارثها ،وغريها من الدراسات.
واحلدائق النباتية وجودها ضروري يف اجلامعات ليتس ى للطالب التعرف على النباتات عن قرب وأخذ
املعلومات الكاملة عنها .وتزرع نباتات احلديقة ألغراض البحوث العلمية والتعليمية ولدراسة النباتات
من النواحي البيئية والشكلية والوظيفية .كما تضم أكرب جمموعة من أنواع وأصناف النباتات احمللية
واملستوردة املوزعة حسب الفصيلة اليت تنتمي إليها.
واحلديقة النباتية مشروع باهظ التكاليف من حيث اختيار املكان ،وختطيط البناء ،والتأهيل العلمي
للموارد البشرية يف جماالت :االختيار وحتديد األهداف ،وبناء املكتبة التصنيفية ،وإقامة املعشبة
وحتديد أغراضها ،ودراسة وتأهيل النباتات االقتصادية الغذائية والكسائية والدوائية.
من املعروف أن مجيع جامعات العامل يتبعها حدائق نباتية خاصة بكل منها ،ومسجل بالفهارس
النباتية حاليا حنو  800حديقة نباتية ،وتوجد مبصر أربع حدائق نباتية مسجلة ومن املفرتض أهنا
تابعة ملعهد حبوث البساتني كمعهد علمي متخصص به قسم حبوث احلدائق النباتية وهو القسم
املنوط به اإلشراف وتطوير هذه احلدائق .وُيب احملافظة على هذه الثروة التارخيية واحلضارية،
وتطويرها ،واالستفادة منها بكل الطرق اليت تعود بالفائدة على احلدائق نفسها ،وعلى طالب العلم،
وعلى اجملتمع يف النهاية .والبد لنا من االهتمام واحملافظة على احلدائق النباتية الكربى مبصر ملا حتتويه
من تنوع يف األصناف واألنواع واألجناس والفصائل النباتية وعدم اعتبارها جمرد متنزهات عامة ليس
هلا صبغة علمية.
لمحة تاريخية
ِ
ِ
ِ
ِ
وتطمئن إليه أحاسيسه
نفسهُ،
ُّ
شعر اإلنسان من ُذ بدء اخلليقة حباجته الشديدة إىل مكان هتدأ فيه ُ
َ
ٍ
ويسرتيح فيه بالتطلّع إىل مجالِِ
ضهَ الكثري عما يُصادفُهُ من ٍ
ومشكالت يف عملِ ِه ويف
تعب
عو
وي
،
ه
ُُّ
ّ
ُ
ط به من عامل يعيش
حياتِِه ،وهلذا تطلّع إلقامة
احلدائق النباتيةُ لتكون رباطاً قوياً بني اإلنسان وما حيي ُ
ُ
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فيه .وال يدرك سوى عدد قليل من الناس أن حلدائق احليوان وحدائق الزينة تارخيا طويال إىل حد
وشيِّدت املدن األوىل يف الشرق األوسط.
اخرتعت الكتابة ُ
يدعو للدهشة .فقبل حنو  5000سنة ُ
وخالل  700عام من هذه اإلجنازات التارخيية العظيمة ب ى فراعنة مصر أهراماهتم الشهرية ،وأنشأ
ملوك بالد ما بني النهرين اإلمرباطوريات األوىل يف العامل ،وأقام احلكام يف كلتا املنطقتني حدائق
النبات ومعارض احليوان .وغالبا ما احتوت تلك احلدائق على أشجار نادرة وأقفاص من الطيور
اجلليبة  exoticوحبرية يف الوسط تعج بأمساك ملونة غري عادية.
ويأيت الدليل الفين األوفر يف مصر من مقابر يعود تارخيها إىل ما قبل حنو عام  2500إىل عام
 1400قبل امليالد .أما الدليل األغ ى من بالد ما بني النهرين فيأيت من بقايا لقصر آشوري قبل حنو
عام  880إىل عام  627قبل امليالد .وعلى امتداد تلك الفرتة يف كلتا املنطقتني تصف سجالت
كثرية مكتوبة على ألواح الفخار أو ورق الربدي أو على جدران القصور أو القبور ـ وأنشأ امللوك،
وأحيانا بعض كبار املسؤولني اآلخرين ،حدائق عادية وأخرى للحيوان بغرض املتعة والوجاهة وإشباع
وس َّجل احلكام أهنم مجعوا العديد من حيواناهتم وبذورهم وأشتاهلم من أراض بعيدة،
الفضول العلميَ .
يسريون محالت خاصة هلذا الغرض ،أو أهنم تلقوا طرائدهم على شكل هدايا من
وأهنم كثريا ما كانوا ّ
حكام أصدقاء أو شعوب .وبسبب اعتزازهم مبقتنياهتم ،بذلوا جهودا مضنية للتأكد من أهنا ستعيش
مروضني وبستانيني للعناية مبخلوقات صعبة الرتويض ونباتات
وتتكاثر ،وغالبا ما كانوا يستخدمون ِّ
حساسة ،وأنشأوا أجهزة ري مبتكرة.
ّ
وتتجلى الكربياء امللكية بشكل واضح ،على سبيل املثال ،يف قصة منقوشة يف جممع دفن الفرعونة
حتشيپسوت يف طيبة قبل حنو عام  1460قبل امليالد .فقد كان لدى حتشيپسوت فكرة ذكية يف
املر من القرن اإلفريقي للبدء بزراعتها يف مصر ،إذ كان استرياد صمغ
احلصول على شتالت من نبات ِّ
نبات املر الالزم للتحنيط وحلرق البخور مكلفا جدا .وقد قالت« :مل ُُيلب قط ما يشبه هذا من قبل
ألي ملك منذ بدء اخلليقة ».ومع قيامها هبذا العمل حصلت حتشيپسوت أيضا على بعض قَِردة
الرباح (البابون) حلديقة احليوان امللكية .وذكرت نصوص أخرى أن خليفتها حتتمس الثالث استمتع
ُّ
حبديقة حيوان حتتوي على أربعة طيور هندية «كانت تضع البيض يوميا» ،وهي أول دجاج مدجن
يف مصر.
وخالل القرن التاسع قبل امليالد تباهى امللك اآلشوري آشور ناصرپال الثاين من بالد ما بني النهرين
أشجارا
قائال« :لقد مجعت قطعانا وقمت بإكثارها .ومن بالد سافرت إليها وهضاب جزهتا الحظت
ً
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وبذورا وقمت جبمعها ».وتتحدث مقطوعة غنائية من القرن السادس قبل امليالد من جنوب بالد ما
ً
بني النهرين عن عجائب النباتات اجلليبة اليت أعلت من فَخار املدينة.
ومن القرن السادس إىل القرن الرابع قبل امليالد استوعبت اإلمرباطورية الفارسية الشاسعة مصر وبالد
الرافدين كمقاطعتني هلا .وتابع ملوك الفرس مجع األحياء النباتية واحليوانية الغريبة أو الطريفة ،ولكنهم
أبدعوا خمططا جديدا أكثر رمسية حلدائقهم .فاحلديقة الفارسية ،اليت كانت على شكل مستطيل
حمصور ضمن جدران مرتفعة ،كانت تُـ َق َّسم عادة إىل أربعة أقسام متساوية بوساطة قنوات تتقاطع
عند حبرية صغرية .وأطلق على اجلِنان املتقنة هذه اسم  pairi-daézaأي «احملاطة باجلدران» ،وهو
مصطلح َح َّوله اليونانيون فيما بعد إىل  paradeisosأي الفردوس .وخالل األلف عام اليت تلت
أصبح «الفردوس»  paradiseمفهوما أساسيا يف الفكرين املسيحي واإلسالمي .لقد تطورت
احلديقة املصرية وحديقة بالد ما بني النهرين القدميتان إىل جنة َع ْدن اليت ذُكِرت يف التوراة والقرآن،
واليت هي صورة على األرض للروائع املوعودة يف السماء.
ويعتقد بعض املؤرخني أن تأسيس أوىل احلدائق النباتية يف العامل حوايل عام 2300ق.م يرجع إىل
احلضارة السومرية يف منطقة الرافدين اليت كانت تدرب الناس على األعمال الزراعية .كما وجد كامبل
تومسون حنو  600رقماً مكتوباً باللغة املسمارية ُد ِّون فيها أكثر من  250امساً لنباتات طبية وزراعية
كان يستعملها السومريون والبابليون واآلشوريون يف جماالت متعددة األغراض كالغذاء والكساء
والدواء والعالقات االجتماعية.
واهتم العرب باحلدائق النباتية ،واحلديقة يف العربية هي روضة الشجر ،واجلمع حدائق ،وقد ورد هذا
ِ
وأنزل لكم من
السماوات
خلق
اللفظ ثالث مرات يف آيات الذكر احلكيم.
واألرض َ
َّ
((أم ْن َ
َ
ِ
ٍ
ِ
السماء ماءً فأَنْـبَْتـنَا ِبه
حدائق َ
َ
هم قومٌ
لكم أَ ْن تُـنّبتوا َش َج َ
رها أَإِلهٌ َ
بل ْ
ذات بهجة ما كا َن ْ
مع اهلل ْ
س .)30
يَـ ْعدلون)) (النمل (( .)60حدائق وأعنابا)) (النبأ (( .)23وحدائق غُلبا)) (عبَ َ
ويعد اخلليفة األموي عبد الرمحن الداخل أول مؤسس ملفهوم احلدائق النباتية يف أوربا؛ بغرسه عدداً
من األشجار الدمشقية يف حديقة قصره ويف طليعتها خنلتان كانتا تؤنسانه يف غربته .وأول حديقة
نباتية أوربية أقيمت يف فرنسا يف القرن اخلامس عشر يف املدرسة الطبية يف "مونبلييه" بإشراف العلماء
العرب من األندلس الذين عملوا على زراعة النباتات الطبية خاصة.
وتطورت احلدائق النباتية بسرعة لتشمل زراعة كل النباتات الوطنية ،مث ختطتها فيما بعد لزراعة
النباتات العاملية اليت ُيلبها الرحالة والبحارة ،كما كلف كثري من القادة العسكريني الفرنسيني مبهمات
مجع النباتات من األماكن اليت يعسكرون فيها لتزرع يف حديقة مدينة طولون وغريها من املدن
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الفرنسية ولكي تزود هبا احلديقة امللكية امللحقة اليوم باملتحف الوطين للتاريخ الطبيعي يف باريس.
وأقيمت بعد ذلك حديقة "كيو" يف لندن وحديقة النبات يف "نيويورك".
ِ
التارخيي ،والبلد املوجودة فيه .فهناك الطّراز
بالنسبة للعصر
احلدائق النباتيةُ يف طرا ِزها
وختتلف
ُ
ّ
ِ
احلديقة هو
األساسي من إنشاء
ألفي سنة قبل امليالد ،وكان الغرض
ُّ
الفرعوينّ ،وكان موجوداً منذ ّ
عقائدي ،حينما أراد قدماء املصريني جتميل معابدهم ،وجتميل قُصور امللوك واألثرياء.
ديين ،أو
ٌ
ّ
غرض ّ
ِ
(هنري
بني النهرين
والطراز
اآلشوري و ُّ
البابلي ظهر يف بداية القرن السابع قبل امليالد يف منطقة ما َ
ّ
ّ
الغزو البابلي
دجلة والفرات) بسوريا والعراق ،وكان هذا الطر ُاز تقليداً للطراز الفرعوينّ بعد أن متَّ ُ
امتاز هذا الطراز باالهتمامات
وظهر الطر ُاز
اهلندي يف القرنني الثالث والثاين قبل امليالد ،و َ
ُ
ملصرَ .
يقي
الروحانية خصوصاً بتعاليم بوذا ،وتعاليم بعض الديانات األخرى .وكان الطر ُاز الروماينّ واإلغر ّ
ِ
امليالد ،وظهر بعد غزوات االسكندر األكرب لبالد الشرق..
قبل
موجوداً يف القرنني الثاين واألول َ
ِ
الشرق.
وعند عودة اإلسكندر األكرب إىل بالدهِ أخذ معهُ تصميمات احلدائق اليت رآها يف بالد
َ
والطر ُاز الياباينٌ بدأ يف عصر االمرباطور «سويكو» حوايل  600سنة قبل امليالد ،وهو طراز قائم
ِِ
ألي من الطُُّرز األخرى.
بذاته ،ومل يكن اقتباساً أو تقليدا ّ
اإلسالمي واألندلسي ظهر حوايل سنة 700م ،وكانت تصميمات احلدائق يف العصر
والطر ُاز
ُّ
ِ
حول منابع
اإلسالمي تتبع عادات وتقاليد موروثة .وكانت البدايةُ عبارة عن بعض أشجار
النخيل َ
ِ
الرقعة ومساحات املياهُ ،خصوصا يف بالد
املياه يف البادية .وبعد توسع الفتوحات اإلسالمية زادت ُ
األندلس بعد فَـتْ ِحها ،وكذلك بعد فتح مصر .واحلدائق النباتيةُ اليت أقيمت على هذا الطراز
ِ
كل من
األندلسي قد نالت – شأهنا شأن سائر الفنون اإلسالمية واألندلسية -
اإلسالمي و
إعجاب َّ
ّ
ّ
شاهدها ومتتع ِ
جبماهلا واشتهرت يف العامل كلِ ِه بذلك.
َ َ َّ
نسي الذي ظَهر يف عصر ِ
امللك لويس الرابع
وهناك أيضاً طُُرز أوروبية كثرية ،منها الطر ُاز اإليطايل والفر ُّ
َ
اإلجنليزي الذي ظهر يف عهد امللك هنري الثامن .وأيّاً كان طراز
عشر حوايل سنة 1200م ،والطّر ُاز
ّ
ِ
ِ
النباتية ،فهناك أساسيات لتصميمها وتنسيقها ،فعند التصميم يُراعى مساحة األرض املراد
احلديقة
ُِ
وطبيعة موقِعِها ،وحتديد الطرق واملماشي هبا ،وحتديد أماكن زر ِ
ِ
ٍ
النباتات
اعة
حديقة،
حتويلُها إىل
امل ِ
وجتهيز أحواض الزهوِر ،وأشياء أخرى كثرية.
ختلفة ،وأماكن اجللوس ،وتركيب شبكة املياهِ،
ُ
ُ
النباتية كثريةٌ وتُقسم تِ
ِ
ِ
احلدائق املنزليةُ حول املنازل.
فهناك
تياد،
ر
اال
وحق
للملكية
ا
بع
احلدائق
اع
و
أن
و
َّ
ً
ُ
ُ
ُ
ٍ
وهي ذات مساحات حمدودة ،وهناك حدائق ذات ٍ
حول املؤسسات واملنشآت
صبغة
وجد َ
خاصة تُ ُ
بقصد جتميلها ،أو عزهلا ،والرتفيه عن املرتددين عليها ،أو العاملني هبا ،أو املقيمني فيها ،مثل حدائق
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ِ
جمعات السكنية وحدائق
أسطح املنازل ،وحدائق األطفال ،واحلدائق البُستانية .وحدائق املُ ّ
ِ
ِ
املستشفيات ،واحلدائق الساحلية القريبة من الشواطئ ،و ِ
النباتات هبا يف
احلدائق املائية اليت تُزرعُ
ُ
النباتات فيها باألحجار والصخور وامل َد ِر (احلَصى)
أحواض وبِرك مائية ،واحلدائق الصخرية اليت ُحتاط
ُ
َ
الرمال.
و َّ
ولقد تنوعت اليوم أمناط احلدائق النباتية لتشمل :املشجرات  Arboretumsاليت تع ى بزراعة
األشجار ،واحلدائق النباتية التارخيية اليت تشرح طريقة تطور مفهوم احلدائق النباتية ،واحلدائق امللحقة
مبعامل البحوث ،واحلدائق اخلاصة بالرتبية والثقافة الوطنية والبحوث العلمية اجلامعية ،واحلدائق النباتية
املتخصصة املوضوع كالنباتات الصردية أو اجلردية أو األلبية  ،Alpineوالنباتات الطبية والنباتات
األثنية اليت تستعملها الشعوب ،والنباتات املدخلة أو اجمللوبة  Exoticكالصباريات والنباتات
ُ
املهددة باالنقراض وغريها.
واملشجر هو حقل جتارب يوجد يف اهلواء الطلق ،لزراعة األشجار والشجريات والنباتات اخلشبية
األخرى يف ظروف طبيعية ُيري فيه ترتيب النبتات وتزويدها بلوحات توضيحية تبني فصائلها كما
تبني عالقات األنواع املختلفة للفصيلة املشرتكة .وقد أسهمت معظم املشاجر املفتوحة يف إدخال
البهجة واملتعة إىل اجلمهور ونالت تقديرا واستحسانا .كما أسهمت املشاجر يف ازدياد األساليب
العملية لزراعة األشجار والشجريات األكثر حتمال ومجاال وحتتوي معظم املشاجر على أجزاء خمصصة
للتجارب ،الستنبات فصائل جديدة ونادرة من النباتات ،ختصص أجزاء منها للمتسلقات
والشجريات.
الحدائق النباتية وعالقتها بالتنوع الحيوي
تقام احلدائق النباتية أيضا لدعم مشروعات البحث العلمي يف جمال التنوع احليوي للنبات الطبيعي
والزراعي والتصنيفي والتشرحيي واخللوي والكيمياوي والتكاثري الرعوي والطيب والصيدالين وللتهجني
الطبيعي والصناعي ،فاحلديقة النباتية تعد املكان األمثل جلمع عدد كبري من األنواع النباتية الالزمة
لدعم مشروعات البحوث النباتية القائمة يف كليات العلوم والزراعة والصيدلة والطب واآلداب
والدراسات الرتاثية واحلديثة.
وتساعد احلدائق النباتية يف دعم التعليم احلسي والتعريف العملي بالوحدات التصنيفية ،وتزويد
اجلامعات واملختربات مبستلزمات التدريس والبحث العلمي وحفظ النباتات النادرة خارج موقعها أو
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املستوردة .ومن املمكن أن تكون منارة إلقامة دورات للدارسني الكبار يف استخدام النباتات
االقتصادية ،وتعليم الصغار الكثري عن النباتات الوطنية.
وحيتوي الدليل العاملي للحدائق النباتية يف طبعته الرابعة على أكثر من  798حديقة نباتية عاملية
مهمة .وتدعو برامج األمم املتحدة مجيع دول العامل إىل توسع مفهوم احلدائق النباتية وإقامة احملميات
الدعمني املادي والعلمي حلفظ الرتاث احليوي الوطين على الصعيد العاملي .ويعد برنامج
وتقدمي
َ
الوكالة الدولية للمحميات World Commission on Protected Areas
)(WCPAامللحق باالحتاد الدويل للحفاظ على الطبيعة  IUCNيف سويسرا من أبرز
املؤسسات الدولية املمولة للحدائق النباتية والتنوع احليوي واحملميات اليت تصنفها إىل القطاعات
اآلتية:
قطاع الحماية الكاملة ويقسم إلى قسمين:

أ .املدخرة الطبيعية الكاملة.
ب .قطاع الرباري.
جـ .منظومة احملافظة والتجديد (احلديقة الوطنية العامة).
د .قطاع احملافظة على املظاهر الطبيعية (امل ْعلَم الطبيعي).
َ
هـ .قطاع احملافظة باإلدارة الفعالة (املهد /قطاع إدارة األنواع).
و .قطاع احملافظة على املعامل الربية/املعامل البحرية وجتديدها (حممية امل ْعلَم الربي/حممية امل ْعلَم
َ
َ
َ
البحري).
ز .قطاع االستعمال املستدام للمنظومات البيئية (إدارة املوارد الطبيعية واحملميات).
أهمية الحدائق النباتية
وطبقاً إلحصائيات األمم املتّحدة لعام 1980م ،فإ ّن املو ِ
احلدائق النباتيةُ يف بالدنا العربية قليلٌةِ .
اط َن
ُ
َ
2
خيصهُ مساحةٌ خضراء قدرها 24م  ،أي أن كلَّ مواطن له حديقة نباتية مساحتها
يف اململكة املتحدة ُّ
ُ2
سمى االحتاد السوفيييت له حديقة نباتية مساحتها
ت
كانت
اليت
الدول
يف
اطن
و
امل
و
.
قدرها 24م
ُ ّ
2
20م .2واملواطن يف الواليات املتح ّدة األمريكية له حديقة نباتية مساحتُها 18م ّ .أما املواطن يف
يد مساحةُ حديقته عن 2سم... !!2هذا إذا افرتضنا أ ّن جمموع مساحة احلدائق النباتية
مصر فال تز ُ
ِ
يقسم بالتساوي على مجي ِع ِ
أهل هذا البلد.
يف البلد الواحد سوف ّ
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ِ
للحدائق النباتية وظائف ختطيطيةٌ ،فهي تعمل على حتديد املدن واملناطق السكنية ،و ِ
بني
الفصل َ
ِ
ِ
ِ
املر ِ
افق ُ
املختلفة داخل املدن ،وجتميل امليادين والساحات وأماكن الراحة واملصحات الطبية وغريّ
البيئة من التلو ِ
ظ على ِ
ثَّ ،
متتص الغازات
احلدائق النباتيةُ خبضرهتا الدائمة حتاف ُ
ذلك .و ُ
ألن نباتاهتا ّ
ّ
ِ
لل من الضوضاء،
اجلو يف
السامة املوجودة يف َّ
ّ
َ
الظل ،وترفع رطوبة ّ
اجلو .وهي تُوفر ّ
األماكن اجلافّة ،وت ّق ُ
وتعدَّل درجةَ احلرارة.
َ
ِ
احلدائق النباتيةُ ُّ
الفين الرفيع ،فهي مثل اللوحات الفنية ،أو القطع األثرية اليت
تعد وسائل للتعبري ِّ
و ُ
ِ
العني حني تراها .ومن ناحية أخرى ،تشكل احلدائق النباتية لبنة أساسية
النفس،
سعد
تُ ُ
وتبتهج ُ
ُ
ملتاحف التاريخ الطبيعي نظرا الحتياجات اجملموعة املرجعية املعشبية إلمدادها باستمرار بالعينات
الغضة اليت ال ميكن االستغناء عنها ،كما أن جماالت البحوث العلمية احلديثة تتطلب توافر عينات
من الرباعم وحبوب اللقاح والسوق واألوراق والرباعم الغضة وكذلك الثمار يف مراحل تكوين أجنتها
حىت تكوين البذور.
وتقوم احلديقة النباتية باحملافظة على األنواع املهددة باالنقراض ،وهلذا فهي انعكاس للرسالة احلضارية
للحديقة النباتية يف القرن احلادي والعشرين .وهكذا تتعاون مجيع احلدائق النباتية يف العامل لدعم مركز
احلدائق النباتية للمحافظة العاملية  BGICيف لندن.
وتتمثل الرسالة الرتبوية للحدائق النباتية يف تعليم اجلماهري احرتام العامل النبايت بوساطة إطارات
مسميات علمية ،وكراسات موضوعة يف متناول الزوار ،وتنظيم زيارات ميدانية،
تفسريية ،وبطاقات ّ
وإلقاء حماضرات نظرية وعملية هتدف إىل تقوية املعارف النباتية والزراعية.
ومن أهم وظائف احلديقة النباتية األخرى التعريف بالنباتات املختلفة وتصنيفها العلمي ،واكتشاف
نباتات املناطق الطبيعية اجملهولة ،واستزراع األصناف اجلديدة من النباتات .كما تشكل احلدائق
النباتية مكانا مثاليا إلجراء البحوث العلمية يف اجملاالت العديدة املتعلقة بالنبات كالتقسيم والرتبية
وغريمها .وتقدم فرصة كبرية للعناية باملعشبة امللحقة هبا والنهوض هبا بصورة مستمرة ،والعناية باملكتبة
امللحقة هبا وتزويدها مبا يستجد من معرفة يف هذا اجملال ،والعناية بالنماذج املمثلة للملكة النباتية
مجيعا سواء كانت تنمو يف املناطق القطبية أو االستوائية وذلك بزراعتها خارج أو داخل الصوبات.
كما تساعد احلدائق النباتية يف احملافظة على بعض املساحات الطبيعية للدراسات البيئية ،تنظيم
املعلومات املختلفة املتحصل عليها من خمتلف علوم النبات ،وعلى العناية مبعامل البحوث املختلفة
امللحقة هبا وجتهيزها بأحدث الوسائل العلمية ،وتأسيس وصيانة واحملافظة على مستودع اجلينات
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للمحافظة على السالالت يف حالة نقية بإنشاء بنك اجلينات .وللحدائق خدمات جليلة يف كافة
األنشطة االجتماعية والثقافية واالقتصادية.
االقتصادي للشعوب ،وأصبحت ضرورَة من ضرورات
احلضاري و
احلدائق النباتيةُ مقياس للتق ّدم
وتعترب
ُ
ّ
ّ
ِ
ِ
النباتية علماً قائماً بذاته .ويوجد
احلدائق
احلياةِ يف العص ِر احلديث ،لذلك أصبح فَ ُّن إنشاء وتنسيق
النباتية نوع عايل التخصص ،ينشأ ألغراض ِع ٍ
ِ
لمية ْحب ٍتة .وحيتوي هذا النوع على أكرب
من احلدائق
ٌ
ُ
ٍ
عدد من األنواع النباتية ِ
احلدائق
احمللية ،أو اليت متّ إدخا ُهلا من أماكن خمتلفة يف العامل ،وتُقام هذه
ُ
لتعر ِ
ف أنو ِ
اعها .ومعرفة صفاهتا وطبائعها ،وأمسائها
أساساً خلدمة ع ْلم النبات ويقصدها الدارسون ُّ
ِ
العلمية باللغة الالتينية.
جمهزة باملعدات الالزمة إلجراء البحوث ،وفيها
ويُوجد يف هذا النوع من احلدائق خمترب ٌ
ات علميةٌ ّ
منشآت وجتهيز ٍ
ٍ
ات كثريةٍ ملساعدة الدارسني والباحثني .ولذلك
مكتبتها العلمية املتخصصة ،إضافة إىل
ٍ
وع إىل حوايل 800
عدد
احلدائق النباتية من هذا الن ِ
عترب مؤسسات علمية حب ّد ذاهتا .ويصل ُ
ُ
فهي تُ ُ
ٍ
حديقة مسجلة بالفهارس يف خمتلف أحناء العامل .ومن أمثلة هذه احلدائق الشهرية ،حديقة جامعة
اكسفورد بإجنلرتا ،اليت متّ إنشاؤها سنة 1921م ،وحديقة جامعة كمربيدج (اجنلرتا – سنة
1927م) ،وحديقة جامعة موسكو (روسيا – 1707م) ،وحديقة جامعة مدريد (إسبانيا –
1755م) .وحديقة بودابست (اجملر – 1771م) ،وحديقة كلكتا (اهلند – 1787م) ،وحديقة
كيو (اجنلرتا1841-م) ،وحديقة نيويورك (1872م).
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عالم النبات

حدود ال نهائية للزراعة الفضائية
عندما كنت أعمل كأستاذ زائر يف جامعة كليمسون األمريكية ،يف بدايات عام 2003م،
استضافت اجلامعة عاملة تعمل يف وكالة "ناسا" الفضائية إللقاء حماضرة علمية متخصصة يف علم
وظائف األعضاء النباتية ،ومنذ ظهور اإلعالن عن هذه احملاضرة بالقسم الذي كنت أعمل به حينئذ،
انتابتين حرية كبرية ،فماذا تفعل متخصصة يف فسيولوجيا النبات يف وكالة "ناسا" األمريكية لعلوم
الفضاء؟  ...وبعد حضوري هلذه للمحاضرة املتميزة ظهر يل االهتمام الشديد بالتفكري املستقبلي
لغزو الفضاء واستعماره ،وكيف تفكر ناسا وتعد خططها املستقبلية هلذا اهلدف ،وقناعتها التامة بأنه
مثلما ساعدت تكنولوجيا الفضاء يف تطوير العلوم التكنولوجية املتقدمة والصناعات اهلندسية احلديثة
فإهنا باملثل سوف تؤدي إىل تطوير كبري يف مجيع مناحي احلياة.
كانت احملاضرة عن استنباط أصناف جديدة من القمح عالية الغلّة ،قصرية الطول ،وهلا دورة حياة
قصرية نسبياً مقارنة باألصناف العادية ،وتنمو على البيئات املغذية االصطناعية ،وقد ظهر يل جلياً
منذ هذا التوقيت اهتمام ناسا مبوضوع الزراعة أو "البستنة الفضائية" كما مسيت يف ذلك الوقت،
واكتشفت أن لناسا تاريخ طويل يف اختبار منو النباتات يف الفضاء ،ولكن كانت أهدافها أكادميية
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إىل حد كبري .ومشلت التجارب معرفة آثار انعدام اجلاذبية على منو النبات ،ودراسة جدوى استخدام
أنواع خمتلفة من الضوء االصطناعي.
خس فضائي
يف املاضي ،حيث مت وضع تصور الختبار سلوك الكائنات احلية يف بيئة انعدام اجلاذبية ،اختربت
وكالة الفضاء األمريكية «ناسا» منو النباتات يف الفضاء ،وقد تعاونت مع نظريهتا الروسية قبل عدة
سنوات إلنبات جمموعة من اخلضروات والفاكهة داخل أحواض ُخمصصة للزراعة على منت احملطة
الفضائية الدولية ،ولكن مل حتاول ناسا زراعة نباتات لتقدم غذاءً طازجاً لرواد الفضاء إال مؤخراً ،وهي
اجلهود اليت تكللت بالنجاح .وتوجت هذه اجلهود العلمية البحثية األسبوع املاضي فقط ،حيث
شاهد العامل أمجع على اهلواء مباشرة تناول رائد الفضاء األمريكي «سكوت كيلي» أول طبق يف
وتذوق ّرواد مقيمون يف حمطة الفضاء
تاريخ البشريةُ ،مكون من خضروات متت زراعتها يف الفضاءّ .
الدولية للمرة األوىل خساً مزروعاً يف الفضاء ،يف خطوة أوىل يف جمال الزراعة يف ظروف انعدام
اجلاذبية الذي ميكن أن يستخدم إلطعام الرواد املسافرين يف رحالت فضائية طويلة يف املستقبل .وقال
كييل ليندجرن رائد الفضاء من وكالة ناسا بعد تذوقه بعض اخلس األمحر الذي نبت يف علبة خاصة
يف احملطة «إنه رائع» .وقال زميله األمريكي سكوت كيلي «طعمه لذيذ» .وهو أضاف بعض زيت
الزيتون واخلل على ورق اخلس.
وتُعد تلك الوجبة حصيلة أحباث طويلة األمد هتدف إىل دراسة مدى صالحية األغذية املزروعة
خارج الكوكب لالستهالك اآلدمي ،متهيداً لتوفري مصدر غذاء طازج وشبه دائم للرواد ،عوضاً عن
نقله من األرض ،وقد فحصت الوكالة يف وقت سابق منتجات الزراعة الفضائية يف  2014للتأكد
من عدم تشكيلها أية خماطر على صحة اإلنسان .واملزرعة الفضائية املتواجدة يف حمطة الفضاء الدولية
تسمى باسم "الدا" أو وحدة إنتاج اخلضروات "يف يب يو" ،وقد بدأت هذه احملطة األوىل من نوعها
العمل يف 2002م يف مهمتها .وجرت زراعة اخلس على منت احملطة الفضائية الدولية واحتاج منو
النبات حنو  15شهراً ،باستعمال نظام متقدم يسمى "فيج  ،"01واملخصص للزراعة يف األماكن
الضيقة ،باالعتماد على أضواء  LEDمحراء وزرقاء وخضراء اللون .كما أشارت الوكالة األمريكية إىل
أن الرواد سيتناولون نصف الكمية املزروعة من اخلس بعد تنظيفها مبناديل معقمة أوالً ،على أن
يقوموا بإرسال النصف اآلخر إىل األرض إلجراء اختبارات حتليلية وجتارب عليه.
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وتأمل ناسا ووكاالت أخرى أن ميهد هذا احملصول لزرع أنواع أخرى من النباتات يف الفضاء ويف وقت
أسرع ،ليتم استخدامها يف رحالت الفضاء الطويلة على غرار اليت ُُيرى التخطيط هلا حالياً إىل
كوكب املريخ ،كما تتوقع ناسا أيضا يف أن يشكل هذا النجاح خطوة يف سعيها لتأمني مصادر
غذائية متج ّددة للرواد الذين قد يسافرون يف املستقبل إىل وجهات بعيدة ،والسيما الرحلة املأهولة اليت
تأمل تنفيذها يف السنوات أو العقود املقبلة إىل كوكب املريخ نظراً ألن وجود األطعمة الطازجة يف
الرحالت الفضائية قد يكون له أثر نفسي جيّد على رواد الفضاء ،إضافة إىل كونه مصدر محاية من
اإلشعاعات الكونية.
ومن املتوقع أن أنظمة الزراعة يف ظل انعدام اجلاذبية ستكون من العوامل املهمة لكل الرحالت
الفضائية ،وأنه سوف يكون من الضروري زراعة احملاصيل الغذائية اليت توفر لبعثات رواد الفضاء
طعامهم خارج مدار األرض للبقاء على قيد احلياة .فرحلة فضائية إىل كوكب املريخ قد تستغرق عاماً
على األقل ،سيكون من الصعب معها محل احتياجاهتم من الطعام اليت تكفيهم ملثل تلك الفرتات
الطويلة ،لذلك فسوف يتم زراعة احملاصيل الزراعية على منت املركبات الفضائية وعلى سطح القمر
والكواكب .ويف املستقبل حيث ميكن أن تستنفد احلياة على األرض ويتم استعمار الفضاء اخلارجي،
سيحتاج العلماء إىل إعادة التفكري يف عملية زراعة الغذاء وناسا تستعد بالفعل هلذا اليوم.
ومؤخراً ،زاد اهتمام العلماء ووسائل اإلعالم باحلديث عن التقدم يف هذا اجملال البحثي ،بعد أن
اختربت ناسا بشكل تطبيقي عملية إنتاج الغذاء يف املدار ،يف حمطة الفضاء الدولية على بعد 230
ميال فوق األرض ،وبعد جناح زراعة النباتات بالفعل داخل الغرفة اجملهزة اليت تسمى «الدا»  ،اليت مت
تطويرها يف شراكة بني خمترب الديناميكا الفضائية األمريكية واملعهد الروسي للمشكالت الطبية
احليوية ،ومت زراعة عدد من احملاصيل الزراعية مثل القمح والبازالء ،واليت منت يف الفضاء دون أي آثار
جانبية ملحوظة ،كما مت جتربة زراعة بعض النباتات على سطح القمر وكوكب املريخ بتقنية الزراعة
املائية ،حيث تكون النباتات قادرة على النمو من دون تربة ،إذ يتم تزويدها باملاء والعناصر الغذائية
الالزمة هلا يف صورة سائلة.
حدود الزراعة الفضائية
وحدود زراعة احملاصيل يف الفضاء هي مفتاح حيوي لبقاء اجلنس البشري يف املستقبل إذا أراد أن
يغزو الفضاء اخلارجي .وأياً كان شكل املزارع الفضائية يف املستقبل فإهنا سوف تكون جزءاً ال يتجزأ
من برامج استكشاف الفضاء اليت ستصبح بال قيمة دون توافر مصدر للغذاء املتجدد كالذي تقدمه
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املزارع الفضائية .وحيتدم السباق اآلن بني الشركات احلكومية واخلاصة لتطوير تقنيات لزراعة احملاصيل
الغذائية على احملطات الفضائية ،وسفن الفضاء ،وحىت على كوكب املريخ .وهتدف زراعة الفضاء إىل
زراعة حماصيل الغذاء ونباتات أخرى يف الفضاء ،لكن زراعة القمر أو املريخ لن تواجه مشكلة شبه
انعدام اجلاذبية اليت تعرتض زراعة الفضاء احلقيقي .ومن شأن استصالح الفضاء وزراعته أن يساعد
على خلق بيئة دائمة للنباتات ميكن فيها إعادة تدوير مياه الصرف الصحي واملخلفات البشرية وتنقية
اهلواء على منت سفينة الفضاء .وهذا يؤدي يف األساس إىل حتويل سفينة الفضاء إىل نظام بيئي
صناعي به دورة هيدرولوجية إىل جانب إعادة تدوير املواد الغذائية.
ويف سبيل الوصول إىل هذا اهلدف قام بعض العلماء يف مركز جونسون الفضائي منذ سنوات
عديدة بوضع أحد خرباء الكيمياء يف حجرة حمكمة مربعة الشكل طول ضلعها عشرة أمتار وقد
احتوت على مزرعة قمح صغرية ال تتجاوز مساحتها عشرة أمتار مربعة وبعد أسبوع خرج الكيميائي
من تلك احلجرة املفرغة من اهلواء وهو يف صحة جيدة فقد كان اعتماده يف التنفس على غاز
األكسجني الذي أفرزته املزرعة النباتية الصغرية .وكانت هذه التجربة ضمن برنامج فضائي لالعتماد
الذايت تشرف عليه فرق علمية من الواليات املتحدة واليابان وأوروبا وروسيا ،ويهدف إىل تطبيق
احلياة الطبيعية على األرض أثناء الرحالت الكونية ويف ظروف الفضاء الشديدة التعقيد .وقام فريق
علمي من مركز جونسون الفضائي بإنشاء أول منوذج هلذه احلاويات الفضائية .وقد شجع النجاح
اهلائل الذي حققته هذه التجربة يف أن يفكر العلماء بطريقة أكثر اتساعاً وهي إحالل نباتات مزروعة
بدالً من خزانات األكسجني اليت حيملها رواد للفضاء.
وتدعيما هلذه اجلهود العلمية أجرت ناسا جتارب إلحالل النباتات مكان خزانات األكسجني يف
الرحالت الفضائية املأهولة ،فوضعت نباتات البطاطس يف خزانات مغلقة متاماً ومضاءة صناعياً وملدة
تزيد على العام لدراسة كمية األكسجني املنتج هبذه الطريقة ،فتبني إمكان احلصول على أكثر من
احتياجات رواد الفضاء خالل رحلتهم مع توفري الغذاء على أن يتم الري بطريقة ترشيح املياه
املستخدمة يف الرحلة بعد أن تنقى ويعاد استخدامها .واحملطة الفضائية الدولية قريبة من األرض ،ويتم
تزويدها بشكل دوري باملاء والطعام ،وتتم فيها عملية إعادة تدوير لعدد من املواد كاملاء على سبيل
املثال .وتتم معاجلة املاء كيميائيا بقوة ،ويتم ضخه جمدداً يف دائرة مياه احملطة الفضائية .وينسحب
األمر نفسه على األوكسجني ،الذي تتم إعادة تدويره داخل احملطة بواسطة املعاجلة الكهربائية ،إذ يتم
مترير تيار كهربائي يف املاء ،فيتم فصل األوكسجني عن اهليدروجني ،وبعدها يُضخ األوكسجني داخل
مقصورة احملطة ،أما اهليدروجني فيتم التخلص منه يف الفضاء.
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زراعة المريخ
قد يتوجه رواد الفضاء يوماً ما إىل كوكب املريخ ،وعندها ستكون الرحلة طويلة وسيحتاج املرء إىل
الغذاء وإىل األوكسجني للتنفس ،ويف حال قضاء رواد الفضاء فرتة طويلة على كوكب املريخ ستكون
ماسة للغذاء والتنفس ،مما ُيعل جلب الطعام واألكسجني من األرض أمراً مكلفاً يتعني معه
احلاجة ّ
البحث عن حل يف الفضاء ذاته .وماذا لو قرر اإلنسان استكشاف عوامل أبعد يف الفضاء؟ يف هذه
احلالة لن يكون بوسعه التعويل على األرض .ولذلك يعكف العلماء حالياً على تطوير نظم حيوية
ستمكن من الزراعة يف الفضاء .ويف املركز األملاين للطريان والرحالت الفضائية يتم اختبار نظم
بيولوجية ذاتية تُستعمل فيها الطحالب ،ألهنا مت ّكن من حتويل الزفري إىل أوكسجني قابل لالستنشاق.
ولن يقتصر غذاء رواد الفضاء على الطحالب فقط ،فالطماطم وبعض األنواع األخرى من اخلضر
ميكن أن تنمو يف أنابيب زجاجية مملوءة باحلمم الربكانية املبَـّردة ،اليت تساعد النباتات على مد
جذورها ،إضافة إىل وظيفتها كسماد .بل وحىت األمساك ميكن اصطحاهبا للفضاء وجعلها جزءاً من
الدورة احليوية.
وتكمن املشكلة الكربى يف إجناح مثل هذه األحباث يف الوصول إىل حتديد ملدى الفرتة الزمنية اليت
ميكن أن متد هبا هذه املزروعات رواد الفضاء من الغذاء واألكسجني .والعيش لفرتات طويلة يف
الفضاء ال يتطلب فقط توفري الكميات املناسبة من األكل والشرب واألوكسجني ،بل يتعني أيضاً
نقل كل ذلك إىل الفضاء ،علماً أن نقل رطل واحد إىل حمطة الفضاء الدولية يتكلف حوايل عشرة
آالف دوالر ،وكل رطل زائد حيتاج لطاقة إضافية وكلفة زائدة .ولذلك يفكر العلماء من اآلن يف بناء
"نظم حيوية ذاتية" تعمل بشكل مستقل ويكون مبقدورها إنتاج األوكسجني واهليدروجني واملاء
والطاقة بشكل ذايت يف الرحالت الفضائية البعيدة .وللطحالب وظائف متعددة ،إذ ميكن استخالص
عجينة منها ،غنية من الناحية الغذائية .وقد متكن الطحالب من توفري عشرين يف املائة من احلاجيات
الغذائية لرواد الفضاء .ويتم استخالص املاء من البول ،حبيث ال تبقى يف األخري إال كمية صغرية
مرّكزة ،يتم إرساهلا فيما بعد إىل األرض.
وال يراود العلماء أي شك يف جناح أحباثهم يف الزراعة الفضائية ،لكن املشكلة هي يف إدامة هذه
العملية وقدرهتا على توفري الغذاء لسنني عديدة .ومن املتوقع أن يكون لتقنيات اهلندسة الوراثية دوراً
فاعالً يف عامل الفضاء حلل املشاكل التقنية املتوقعة .ولكن يساور العلماء خماوف من تأثري البقاء
الطويل يف الفضاء على التغذية البشرية وطبيعتها ،واحتماالت نقص الكالسيوم يف العظام بسببها،
وأضرار اإلشعاعات الكونية ،أو حدوث كارثة قد تؤدي إىل هالك هذه املزروعات ،وهلذا صمم
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العلماء نظام احتياطي لإلنقاذ ميكن االستعانة به حلني إصالح األضرار وإعادة الدورة البيولوجية ثانية
على ظهر املركبة الفضائية.
خمس نقاط
ميثل التزود مبا يكفي من الطعام على منت مركبة فضائية متوجهة إىل املريخ وما يليه أمراً صعباً ،إن مل
يكن مستحيالً .لذا فإن مستكشفي الفضاء سيضطرون إىل زراعة خضرواهتم اخلاصة ،إذا أرادوا زيارة
أماكن مل يزرها أحد قبلهم .ورمبا يبدو هذا األمر ضرباً من اخليال العلمي ،ولكن اإلجنازات العلمية
قد تقود اإلنسان يف املستقبل غري البعيد إىل الوصول إىل املريخ .وحىت القمر له جاذبية خاصة لدى
العلماء والباحثني الذين قد يرغبون يف قضاء وقت طويل هناك .وعندها سيحتاج اإلنسان إىل قواعد
فضائية لفرتات طويلة ،وهو ما يطرح أسئلة لوجستية ،وتكنولوجية ،وعلمية بالغة التعقيد .ويرى
العلماء حبسب جملة "فوكس" العلمية املتخصصة ،أن هناك مخس نقاط متكن أي بعثة من الزراعة
الفضائية للوصول إىل كوكب بعيد .وأوىل هذه النقاط تتعلق بإُياد حل للرتبة ،اليت من شأهنا أن
تتطاير يف أرجاء الفضاء .والوسط األمثل لذلك هو مواد مسامية تستطيع امتصاص املاء والعناصر
الغذائية على حد سواء.
والنقطة الثانية ترتبط بالضوء .فإلعطاء النباتات الضوء الذي حتتاجه ،توفر الصمامات الثنائية الباعثة
للضوء ،املعروفة اختصارا بـ "إل إي دي" ،أكرب قدر من التحكم .وضوء الشمس هو خيار للرحالت
اليت ال تتجاوز املريخ ،وبالرغم من أنه ال يكلف شيئاً ،لكنه يعين مزيداً من الوزن ،الحتياجه إىل
كابالت ألياف بصرية ،لتوجه الضوء إىل داخل املركبة الفضائية.
أما النقطة الثالثة فتتمحور حول إُياد حل حلالة انعدام وزن املاء .فزراعة حديقة على سطح القمر أو
املريخ أسهل من زراعتها على منت مركبة فضائية ألن املاء يطفو يف أحناء املكان يف ظل انعدام الوزن
يف الفضاء ،وهنا يأيت دور املادة املسامية ،اليت من شأهنا أن توفر املاء والعناصر الغذائية للنباتات.
وتتعلق النقطة الرابعة باالعتناء بالنباتات ،ويفكر العلماء يف أمتتة الزراعة الفضائية عن طريق كامريات
تراقب لون النباتات ،وميكن ألجهزة االستشعار أن ترصد مستويات العناصر الغذائية واملاء ،فضالً
عن درجة احلرارة والرطوبة.
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والنقطة اخلامسة ترتبط بأدوات الزراعة .فمن شأن مزارعي الفضاء ،أن حيتاجوا إىل أدوات لغرس
البذور وحصد احملاصيل ،ومن املتوقع أن تكون األدوات مماثلة لتلك اليت منلكها على كوكب األرض،
ولكنها ستكون مصغرة ،وذات طاقة منخفضة.
أما عن احملاصيل اليت ميكن زرعها على منت املركبات الفضائية ،فإن أفراد طاقم حمطة الفضاء الدولية
يزرعون بالفعل نباتات ،مثل اخلس والرحيان ،بغية إتقان فن الزراعة يف ظل اجلاذبية الصغرى .وميكن
زراعة الفراولة ،اليت سبق أن متت زراعتها يف الفضاء ،واليت حتتاج إىل قدر أقل من الضوء ،مقارنة
بالكثري من غريها من احملاصيل ،والسبانخ ،اليت ال تتطلب الكثري من العناية ،والبطاطا احللوة ،اليت
متثل حمصوالً أساسياً مثالياً بسبب غناها بالطاقة ،وفول الصويا ،الذي ميكن أن يدخل يف العديد من
الوجبات ،واخلس ،الذي متت زراعته بنجاح يف حمطة الفضاء الدولية ،والقمح ،الذي متت زراعته
أيضا يف حمطة الفضاء الدولية ،والذي حيتاجه رواد الفضاء لتحضري أغذية رئيسية ،مثل اخلبز
واملعجنات.
وهناك طموحات وبرامج أخرى هلا نفس اهلدف ولكنها ختتلف يف التطبيق ،ومن املؤمل أن تؤدي
أحباث العلماء اخلاصة بتطوير الزراعة الفضائية إىل تطور فهمنا للنباتات وكيفية حتسينها وراثياً وتطوير
طرق إنتاجها ،والتوصل إىل العديد من االبتكارات التقنية يف مجيع اجملاالت العلمية املرتبطة هبذه
البحوث لتساهم يف حتقيق هذا اهلدف املنشود .وبينما توفر هذه التجارب العلمية الفضائية نظاماً
بيئياً يشكل ثورة خضراء يف عامل الفضاء فإهنا تطور التقنيات األحدث اليت متكننا من مواصلة
استكشاف نظامنا الشمسي ،مما سيكون له عظيم األثر على تطور الزراعة يف كوكبنا األزرق أيضاً،
ألهنا ستوفر دروساً مهمة لزراعة املناطق شبه اجلافة على األرض ،وعلى غريها من املستعمرات البشرية
الفضائية يف املستقبل القريب بإذن اهلل.

وحدة إنتاج النباتات الفضائية
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رسم ختيلي لوحدات إنتاج النباتات الفضائية يف املريخ

فيديو
رواد الفضاء يتناولون اخلس املزروع يف الفضاء ألول مرة

https://youtu.be/c1Gxn_nfgWA
https://youtu.be/D_723qwjULM
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موز معزز وراثيا غني بفيتامين "أ"
َمت َّكن فريق ِمن العلماء األسرتاليِّني من تطوير ِ
(ذهيب اللَّون) غينٌّ بطليعة
أول موٍز ذو حلم برتقايل
َ
ّ
ِ
الفيتامني ألف "أ" ( )pro-vitamin Aالذي يتحول إىل فيتامني "أ" ( )vitamin Aداخل
وري لصحة األطفال ،ومن املمكن أن يُنقذ حياة مئات اآلالف من األطفال
الضر ّ
اجلسم البشري ،و ُ
كل عام نتيجة ِ
الضروري واهلام جلسم اإلنسان.
نقص هذا الفيتامني
الذين ميوتون َّ
ّ
مت تطوير املوز املعزز بيولوجياً،
من خالل ِ
نقل جينات نوع من
املوز ينمو يف بابوا بدولة غينيا
غين بطليعة فيتامني
اجلديدةٍّ ،
"أ" ،ولكنه ينتج جمموعات مثريَّة
صغرية فقط ،ومت إيالج هذه
اجلينات يف جينوم موز
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"كافنديش" ،وهو أحد األنواع عالية اإلنتاج ،ومعظم الناس على دراية به.
التعزيز البيولوجي
الع ْم ُد إىل زيادة حمتوى
"التعزيز البيولوجي" أو "اإلغناء البيولوجي" ( )Biofortificationهو َ
أحد املغذيات الدقيقة الضرورية ،أي الفيتامينات واملعادن املوجودة يف األغذية ،من أجل حتسني
ِ
وإمداده مبا حيتاج من فيتامينات ومعادن .مع مراعاة احلد األدىن من املخاطر
اجلودة التغذوية للجسم
اليت يسببُها هذا التعزيز على صحة اإلنسان .وينصح كثري من علماء التغذية إىل اعتماد االستنبات
التقليدي واستخدام التكنولوجيا احليوية اآلمنة يف حتسني مردودية احملاصيل.
وقد قام باحثون من جامعة كوينزالند للتكنولوجيا ،بتطوير هذا النوع اجلديد من املوز املعزز بيولوجيا
على مدى السنوات العشر املاضية ،بفضل متويل قدره  7.6مليون دوالر من مؤسسة بيل وميليندا
جيتس يف إطار مشروع إنساين واس ِع النطاق ،تقوم عليه جامعة كوينزالند األسرتالية للتكنولوجيا.
شرت نتائج هذه الدراسة يف جملة وايلي للتكنولوجيا احليوية النباتية ،وكشف فريق البحث عن
نُ ْ
نتائج جتا ِربِه امليدانية لتعريف الرأي العام األسرتايل والعاملي حبيثيات هذا اإلجناز .والذي كان يهدف
مستوى معني من طليعة الفيتامني "أ" يف الثمار املنتجة .ووجدوا أهنم جتاوزوا اهلدف املرجو
إىل حتقيق
ً
من التجربة ،وهو زيادة طليعة الفيتامني "أ" مبقدار الضعف يف الثمار الناجتة عن التحوير الوراثي
للموز.
اكتسبت مثار املوز املعدلة وراثياً حلم برتقايل-ذهيب اللون بسبب زيادة كمية طليعة الفيتامني "أ".
وقال الربوفيسور جيمس ديل ،الذي قاد البحث" :على مر السنني ،متكنا من تطوير املوز الذي حقق
مستويات ممتازة من طليعة الفيتامني "أ" يف الثمار املنتجة ،وبالتايل متيز بلحم ذهيب-برتقايل اللون
بدالً من اللحم قشدي اللون".
وأضاف" :إن حتقيق هذه النتائج العلمية جنباً إىل جنب مع نشرها ،يُع ّد إجنازاً مهماً يف سعينا إىل
جنحت
تقدمي نظام غذائي أكثر نفعاً للصحة واجلسم ،خصوصاً يف البلدان الفقرية يف أفريقيا .لقد
ْ
أعمالنا العلمية .حاولنا اختبار املئات من االختالفات الوراثية املتنوعة هنا يف خمتربنا ،ويف التجارب
امليدانية يف كوينزالند حىت وصلنا إىل أفضل النتائج .و"لقد مت إرسال هذه اجلينات املنتخبة إىل أوغندا
يف أنابيب اختبار؛ حيث مت إدخاهلا إىل املوز األوغندي إلجراء جتارب ميدانية هناك".
وستكون املرحلة التالية ،هي إجراء جتارب ميدانية يف أوغندا ملعرفة ما إذا كانت النتائج قابلة للتكرار
من ِ
عدمه.
164

ويعد املوز املطبوخ غذاءً أساسياً يف املناطق الريفية يف أوغندا ،لذلك فإن زراعة املوز الغين بطليعة
الفيتامني "أ" سيساعد الناس على تلبية االحتياجات الغذائية.
وتزداد العواقب املرتتبة على نقص فيتامني "أ" حدة يف أوغندا بشكل خاص ،حيث تشري
التقديرات إىل أن ما بني  650و 700ألف طفل ميوتون سنوياً نتيجة نقص فيتامني "أ" ،فضالً عن
إصابة مئات اآلالف بالعمى .كما يؤدي نقص هذا الفيتامني إىل إضعاف جهاز املناعة وقد يؤثر
على تطور املخ مما يزيد من معاناة مئات اآلالف نتيجة لذلك النقص.
وقال الباحثون إنه وبالرغم من أن هناك اخرتاقات هامة وجناحات كبرية للحد من نقص فيتامني "أ"
لدى األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني ستة أشهر ومخس سنوات ،فقد ازداد انتشاره يف أوغندا،
حيث ازداد من  20يف املائة يف عام  2006إىل  38يف املائة يف عام .2011
وأضاف جيمس ديل" :يعترب موز الطبخ يف شرق أفريقيا مصدراً ممتازاً للنشا ،حيث يتم حصاده من
اخلضروات مث يتم تقطيعه وطهيه على البخار ،ولكنه حيتوي على مستويات منخفضة من املغذيات
والعناصر الدقيقة ،وخاصة فيتامني "أ" واحلديد .والنتائج املرتتبة على نقص فيتامني "أ" شديدة" بل
وخطرية أيضاً.
ويقول القائمون على املشروع ،إن فاكهة املوز تعترب غذاءً أساسياً يف أوغندا ،وإن التجربة البشرية
ستكون ركناً رئيسياً يف هذا املشروع الذي بدأ عام  ،2005ويأمل الباحثون أن يزرع املزارعون
األوغنديون املوز املعزز اجلديد حبلول عام  .2021ويأمل الباحثون يف أن يساعد هذا املوز يف إنقاذ
ُ
حياة آالف األطفال يف أوغندا ويف إفريقيا بشكل عام.

اكتسبت مثار املوز املعدلة وراثيًا حلماً برتقاليا -ذهيب اللون -بسبب زيادة كمية
طليعة الفيتامني "أ"
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موز معزز وراثياً غينٌّ بفيتامني "أ"
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دور التقانات الحيوية في مواجهة ندرة المياه
يهدف هذا املقال ملناقشة دور التقانات احليوية (البيوتكنولوجي) يف مواجهة ندرة املياه ،وأثرها
يف حتسني احلياة على كوكب األرض الذي يعاين من ندرة املياه يف بعض مناطقه .كما يهدف املقال
إلظهار دور التقنيات احليوية يف احلفاظ على املاء وترشيد استخدامه يف الزراعة عن طريق حتسني
النباتات لكي ميكن زراعتها يف مناطق تعاين نقص املياه كاملناطق الصحراوية ،وتعزيز املناعة إزاء
تشكيلة واسعة من اإلجهادات البيئية مثل تعزيز مقاومة احملاصيل للظروف املناخية القاسية ،مثل
الصقيع أو احلرارة الشديدة أو امللوحة أو اجلفاف .كما تقدم التقنيات احليوية فرصة ذهبية لرتشيد
استهالك املياه عن طريق استخدام طرق حيوية فعالة لتحسني كفاءة استخدام املياه يف الزراعة عن
طريق استخدام الكائنات الدقيقة ملساعدة النبات للتغلب على ندرة املياه ،كما تساعد على
االستغالل األمثل للمياه عن طريق إعادة استخدام املياه وتنقيتها.
حتتفل منظمة األمم املتحدة يف  22من مارس من كل عام باليوم العاملي للمياه .أقيم هذا اليوم
منذ عام  1993للدعوة إىل ختصيص أنشطة على املستويات العاملية واحمللية من أجل التوعية بأمهية
املياه واحملافظة عليها وكذلك من أجل السعي إىل إُياد مصادر جديدة ملياه الشرب .وبالرغم من
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أمهية وقدسيه املاء لدى الكثري من الشعوب ،إال أهنا مازالت هتدر وتلوث اجملاري املائية يف القرى
واملدن .واليوم يفتقد حنو ُمخس سكان العامل للمياه النظيفة.
وأشار تقرير املياه العاملي الثالث الصادر عن األمم املتحدة إىل حقائق وأرقام مفزعة :فهناك مليار
ونصف شخص ليس لديهم مصدر للمياه النقية ،وثالثة مليارات شخص يف العامل ليس لديهم أي
نظام للصرف الصحي .وميوت كل يوم حنو مخسة وثالثون ألف شخص نتيجة نقص املياه أو بسبب
االعتماد على مياه ملوثة.
ويصل متوسط االستهالك الفردي يف أمريكا يف املتوسط إىل  400لرت من املياه يف اليوم الواحد،
وهي كمية قد تكفي الفرد يف بعض الدول األفريقية ملدة شهر .غري أن نقص املياه ليس املشكلة
الوحيدة فاملياه امللوثة تتسبب أيضاً يف الكثري من األمراض مثل الكولريا والتيفوئيد يف الدول النامية
ألن املياه اليت تتوفر يف هذه الدول يف معظمها ملوثة وتسبب األمراض .وميوت يومياً حنو ستة آالف
طفل بسبب تلك األمراض .كل هذه احلقائق تدعو للتحرك السريع كما أكد "فوشون" مدير اجمللس
العاملي للمياه يف افتتاح املنتدى الدويل للمياه الذي عقد يف املكسيك والذي قال" :علينا االعرتاف
بال مغالطة بأن حق احلصول على مياه نظيفة هو عامل أساسي لضمان كرامة اإلنسان .علينا كتابة
هذا احلق يف التشريعات الدولية ،علينا تعليمه ألطفالنا يف املدارس" وأضاف ،إنه التزام دميقراطي من
جانب الدول الغنية أن تزيد من األموال املخصصة ملشاريع املياه واليت ال تتعدى  %5من املساعدات
الدولية ،وقال متعجباً " :هذا خطأ اقتصادي كبري .األسلحة والذخرية موجودة أكثر مما ُيب يف كل
أحناء العامل ،أما صنابري املياه فلن توجد أبداً بالعدد الكايف .اإلدارة اجليدة للمياه تتطلب سلطة
وشرعية ونزاهة".
والدور املركزي الذي تلعبه املياه هلذا الكوكب وسكانه يف كثري من األحيان هو تلخيص لعبارة 'المياه

هي الحياة' .فاملاء الذي يسقط من السماء ميثل بطريقة مباشرة أو غري مباشرة ،األساس للحياة على
األرض .إننا نعيش يف زمن من التغيريات العظيمة واألنشطة البشرية اليت وضعت ضغوطا متزايدة على
الدوام على كل موارد العامل مبا فيها أمثن شيء ،وهو املاء.
وتؤدى عوامل مثل سوء إدارة املياه وقلة املوارد والتضخم السكاين -خاصة يف الدول النامية -إىل
جعل نقص املياه خطراً حمدقاً ،حيث يتوقع الكثري من املراقبني أن تكون املياه سبباً رئيسياً للنزاعات
الدولية يف الفرتة املقبلة .وبصفة خاصة يف منطقتنا العربية ،ويزداد الوضع توتراً بسبب الصراع على
املياه ،خاصة يف فلسطني ،حيث تتفاقم األزمة املائية اليت يعاين منها سكان املناطق الفلسطينية
بسبب السيطرة اإلسرائيلية على املوارد املائية للضفة الغربية وقطاع غزة باإلضافة إىل ارتفاع الكثافة
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السكانية والعمرانية .والفرد الفلسطيين يستهلك ما يقل عن  40باملئة من احلد األدىن حلاجة الفرد
يف اليوم حسب معايري منظمة الصحة العاملية ،ومن املتوقع أن يستمر هذا املعدل باالخنفاض ألن
حكومة االحتالل اإلسرائيلية مل تزد من كمية املياه املخصصة للفلسطينيني منذ  20عام.
وألن حمطات حتلية مياه البحر باهظة الثمن ،يسعى العديد من العلماء إلُياد أساليب أخرى أقل
تكلفة ،من بينها تقنية إلعادة استخدام املياه املستخدمة يف االستحمام .حيث يقول الربوفسور
"فاجنر" من معهد أحباث املياه جبامعة دارمشتات عن هذه الفكرة قائال" :ميكن استخدام تلك املياه
يف ري األراضي بدالً من إهدارها أو صبها يف البحر مث اللجوء لتحلية مياه البحر".
التقانات الحيوية (البيوتكنولوجي)
يعترب علم التقانة احليوية أو التكنولوجيا احليوية ( Biotechnologyالبيوتكنولوجيا) من أكثر
العلوم التقنية منواً وتطوراً يف العصر احلايل ،وهو تطور سريع للهندسة الوراثية Genetic
 ،Engineeringفهو علم تطبيقي يهدف إىل إُياد وتطوير واستعمال تقنيات بيولوجية وجزيئية
متعددة إلحداث تغيريات وراثية مرغوبة يف الكائنات احلية معتمداً على املنهج العلمي الختبار فرضية
نظرية بطرق البيولوجيا اجلزيئية  .Molecular Biologyوبالتايل ميكننا تعريف التقانة احليوية
على أهنا :العلم الذي يتناول طرق استعمال النظم احليوية (كائناً حياً أو أجزاء منه) إلنتاج منتج
مفيد أو خدمة مفيدة .وكلمة  Biotechnologyمكونة من مقطعني ..األول  -Bioمشتق
من الكلمة الالتينية "  "Biosمبع ى احلياة أما الثاين  Technologyفيعين الطريقة املنظمة لعمل
ا ألشياء .وأصبحت التقانة احليوية ذات تأثري كبري على مجيع مناحي احلياة ،وأحدثت الكثري من
الثورات التقنية يف عامل الزراعة والصناعة والطب والدواء والغذاء والبيئة ،وغريها من مجيع جماالت
األنشطة البشرية.
وعلى سبيل املثال ،فإن تطوير سالالت من الشعري باستخدام التقانات احليوية املعروفة إعالمياً
باهلندسة الوراثية قادرة على حتمل الضغوط البيئية القاسية ميكن أن يؤدي إىل مضاعفة انتاجية
الفدان ،وهو ما ميثل إضافة دخل قدره  250مليون دوالر إىل املزارعني وبالتايل إىل الدخل القومي،
األمر الذي يؤدي إىل تشجيع املزارعني والقطاع اخلاص على استصالح املزيد من األراضي الصحراوية
أو تلك اليت تتميز بامللوحة العالية ،مما يؤدي إىل تقليل هدر املياه يف الزراعة.
وجنحت التقانات احليوية بالفعل يف تعزيز املناعة إزاء تشكيلة واسعة من اإلجهادات البيئية مثل تعزيز
مقاومة احملاصيل للظروف املناخية القاسية ،مثل الصقيع ،أو احلرارة الشديدة ،أو امللوحة أو اجلفاف،
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ولكن مازالت هناك العديد من التحديات لالستغالل األمثل هلذه التقنيات ألن ذلك يتطلب
املورثات واستخدام أساليب مناسبة النتخاب نباتات تتحمل
التحكم مبجموعات معقدة من ِّ
اجلفاف.
فعالة
كما تقدم التقنيات احليوية فرصة ذهبية لرتشيد استهالك املياه عن طريق استخدام طرق حيوية ّ
لتحسني كفاءة استخدام املياه يف الزراعة عن طريق استخدام الكائنات الدقيقة ملساعدة النبات
للتغلب على ندرة املياه ،كما تساعد على االستغالل األمثل للمياه عن طريق إعادة استخدام املياه
وتنقيتها.
دور التقانات الحيوية في تعزيز األمن المائي
فماذا عن دور التقانات احليوية يف تعزيز األمن املائي يف العامل؟ لقد اهتم الكثري من العلماء هبذه
القضية اهتماماً كبرياً ،ويف مطلع عام 2009م صدرت مطبوعة عن منظمة األغذية والزراعة حول
ندرة املياه والتقانات احليوية .وصدرت هذه املطبوعة كجزء من سلسلة ورقات املناقشة حول األراضي
واملياه اليت تصدرها منظمة األغذية والزراعة ،وجتمع هذه املطبوعة بني ورقة املعلومات األساسية
والتقرير املوجز عن املؤمتر اإللكرتوين الذي متت إدارته بتنظيم من قِبَل منظمة األغذية والزراعة باعتباره
واحدة من املبادرات اليت اختذت إلحياء اليوم العاملي للمياه ،والذي عقد حتت عنوان "مواجهة ندرة

المياه" .ومت الرتكيز خالل املؤمتر بشكل رئيسي على استخدام التقانات احليوية لزيادة الكفاءة يف
استخدام املياه يف الزراعة ،يف حني كان هناك تركيز ثانوي على عمليتني تطبيقيتني حمددتني متعلقتني
باملياه وتستخدمان الكائنات الدقيقة يف جمال معاجلة مياه الصرف الصحي وتطعيم احملاصيل
واألشجار احلرجية بالفطريات امليكوريزية.
ويؤكد تقرير املنظمة على أن توافر املياه ميثل حتدياً جلميع البلدان ،وبصفة خاصة تلك اليت تفتقر
للموارد املائية ويعتمد شعبها على الزراعة .كما يؤكد على أن مصطلح التكنولوجيا احليوية الذي
يشمل جمموعة واسعة من األدوات اليت تتميز بدرجات متفاوتة من التطور التقين ،وتتطلب مستويات
خمتلفة من مدخالت رأس املال ميكن استخدامها للتخفيف من ندرة املياه يف الزراعة ،مبا يف ذلك
استخدام جمموعة متنوعة من التكنولوجيات احليوية النباتية ،وعلى سبيل املثال ،استخدام التقنيات
الوراثية يف برامج الرتبية اجلزيئية للنباتات ،والتكنولوجيات احليوية امليكروبية ،مثل استخدام الفطريات
امليكوريزا بوصفها خمصب عضوي .وكان هناك توافق عام يف اآلراء أن التكنولوجيا احليوية قد تؤدي
دوراً قيماً يف التصدي للتحدي املتمثل يف ندرة املياه البلدان النامية.
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ودعا العلماء إىل زيادة التعاون بني الباحثني يف خمتلف التخصصات ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني
يف املشاركة يف وضع حلول ملشاكل ندرة املياه يف الزراعة .وناقش املشاركون أيضاً القدرة على
التصميم القائم على التكنولوجيا احليوية ونظم معاجلة مياه الصرف الصحي بطريقة جتعلها حتقق
املشاركة يف املنتجات مثل الغاز احليوي والذي ميكن أن يستخدم لتوليد الدخل احمللي.
ويعتقد العلماء أن أخطر هتديد إلنتاج الغذاء يف املستقبل سيأيت من اجلفاف الذي سيحل بالعديد
من دول العامل ،ويرى اخلرباء أن هناك عدد من التكنولوجيات احليوية املختلفة ميكن أن تستخدم
إلنتاج حماصيل أكثر قدرة على مواجهة ندرة املياه يف الزراعة مثل تقنيات التعديل الوراثي ،وإنتاج
الطفرات النباتية املقاومة لإلجهاد البيئي ،وطرائق اهلندسة الوراثية احلديثة وتقنيات املعلمات اجلزيئية،
وهي أهم األسلحة اليت تساعد على إنتاج نباتات جديدة تتالءم مع الظروف املناخية اجلديدة.
وأشار الباحثون إىل أن هذه التقنيات قد استخدمت بنجاح يف جمال الزراعة لسنوات عديدة ،وامليزة
الرئيسية هلا هي قصر الوقت الذي تستغرقه هذه البحوث إلنتاج نباتات تتميز بالسمات املطلوبة،
ويعتقد العلماء أن هذه التقنيات من املمكن أن تؤدي إىل زيادة اإلنتاجية من احملاصيل يف البيئات
اهلشة اليت أصاهبا اجلفاف الذي يعد أكثر أنواع اإلجهاد شيوعاً ويصيب أغلب احملاصيل.
وبالرغم من أن العديد من التكنولوجيا احليوية العالية متاحة على نطاق واسع يف بعض دول العامل
إال أن استخدام هذه التقنيات مازال مكلفاً يف الدول والبلدان النامية ،ولكن من املمكن أن يبحث
العلماء يف هذه الدول عن األمناط اجلينية للنباتات املقاومة للجفاف وامللوحة واليت تتحمل احلرارة
العالية يف األصول الوراثية اليت تتميز بكثرة التنوع اجليين عن طريق فحص عدد كبري من هذه النباتات
يف إطار البيئة احملددة اليت ميكن استزراع مثل هذه النباتات هبا.
ويرى العديد من العلماء أن تقنيات البيولوجيا اجلزيئية بالفعل مكلفة وينبغي أن تستخدم فقط
عندما ال يكون هناك أي بديل آخر .وأشارت بعض البحوث احلديثة يف جمال التقنيات احليوية إىل
أن تربية النبات ملقاومة اجلفاف ميكن أيضاً أن تنفذ بنجاح دون احلاجة لتقنيات عالية الكلفة مثل
انتخاب السالالت يف املخترب عن طريق تقنية الزراعة النسيجية اليت جنحت معظم دول العامل النامي
يف استغالهلا يف حتسني احملاصيل املزرعة هبا .ومت بالفعل انتخاب سالالت من النباتات اليت تتحمل
اإلجهادات البيئية وبصفة خاصة القدرة على حتمل اجلفاف ،ومت إنتاج أصناف من القمح واألرز
تتحمل اجلفاف عن طريق استخدام هذه التقنية باإلضافة لالستخدام السلمي للطاقة النووية يف
إحداث طفرات لنباتات تتحمل اجلفاف.
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وتوفر التكنولوجيا احليوية النباتية العديد من الفوائد للمزارعني يف البلدان النامية بالرغم من أن
معظم احملاصيل احلالية املعدلة وراثياً مت إنتاجها من قبل القطاع اخلاص يف البلدان الصناعية الكربى
إال أن العديد من املزارعني يزرعون هذه احملاصيل يف البلدان النامية .وأكدت البحوث أن هناك
بالفعل جدوى اقتصادية عالية الستخدام التعديل الوراثي إلنتاج احملاصيل املتحملة للجفاف .وأن
التكيف مع ندرة املياه قد حقق بعض النجاحات امللحوظة بعد االستعانة بتقنيات الرتبية التقليدية
وتقنيات الوراثة اجلزيئية يف جمال حتمل اإلجهاد امللحي (امللوحة) وهي صفة وثيقة الصلة بقدرة النبات
على حتمل اجلفاف نظراً لتعقد السمات الوراثية املرتبطة مبثل هذه الصفات .ولكن ليس من املرجح
استخدام احملاصيل املعدلة وراثياً املقاومة للجفاف والضغوط البيئية األخرى يف املستقبل القريب نظراً
حلساسية وضع هذه النباتات والتخوف من تأثريها على العديد من النظم البيولوجية واجلينية
واملخاوف بشأن سالمة احملاصيل املعدلة وراثياً والتخوف من أهنا قد تسبب املزيد من املشاكل يف
اجملتمع الزراعي.
ويدافع علماء الدول املتقدمة بشدة عن استخدام طرق التكنولوجيا احليوية احلديثة واستغالل
معلومات اجلينوم وغريها من األدوات اليت تقدم ثروة هائلة من املعلومات وفهم أفضل للتغريات يف
التمثيل الغذائي اخللوي اليت يسببها اجلفاف وعلى اجلمع بني أدوات التكنولوجيا احلديثة مثل
املعلوماتية احليوية ،والتعدين البيولوجي ،والربوتيوميات وغريها لتحسني صفات حتمل اجلفاف يف
العديد من احملاصيل اهلامة عالية اإلنتاجية.
ومن ناحية أخرى يدعو بعض العلماء لالستفادة من التكنولوجيات احليوية التقليدية بدالً من
استغالل النصيب األكرب من االسرتاتيجيات احلديثة يف التكنولوجيا احليوية ،واإلسراف يف التفاؤل
بأهنا قادرة على حتقيق املعجزات .ومن املالحظ أن التكنولوجيا احليوية النباتية هي وسيلة من الوسائل
العلمية املتاحة ملعاجلة مشكلة ندرة املياه ،وتوفر طرق زراعة األنسجة ،على سبيل املثال طريقة مثالية
النتخاب سالالت من النبات تتحمل اجلفاف وخلق جيل جديد من األنواع اهلجينة للمحاصيل اليت
تتحمل اجلفاف وارتفاع العائد منها.
كما تقدم تقنيات التهجني النبايت وتقنية انقاذ األجنة وتقنيات زراعة املتك (األعضاء الذكرية
للنبات) وتقنيات استحداث الطفرات طرق مثالية إلنتاج أنواع جديدة من األرز والقمح اهلجني
املقاومة للجفاف .ولقد جنحت العديد من الدول يف التوصل إىل عدة طرق حديثة لتوليد خطوط
املقاومة للجفاف من نباتات األرز ،والفول السوداين واجلوز باستخدام طرق الرتبية التقليدية مع
الطرق البيوتكنولوجية احلديثة املتمثلة يف طرق زراعة األنسجة.
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ولالستفادة القصوى من التقنيات السابق ذكرها ،يشدد الباحثون على أن أحد التوجهات الرئيسية
ينبغي أن يكون تطوير أصناف جديدة من احملاصيل الزراعية اليت تتميز بارتفاع كفاءة استخدام املياه،
سواء عن طريق الرتبية التقليدية أو باالستعانة بالتقنيات اجلزيئية .وينصح اخلرباء بأن يتخذ هذا النهج
فريق متعدد التخصصات يتكون من مجيع اجلهات املعنية وينبغي أن يساعد يف املشاركة يف وضع
احللول علماء البيولوجيا اجلزيئية وعلماء األحياء النباتية والوراثية ومريب النباتات واملهندسني الزراعيني
باإلضافة ألصحاب املصلحة مثل املزارعني واملستهلكني والساسة احملليني ،وقادة اجملتمع احمللي،
والسلطات احمللية واملنظمات غري احلكومية .وحيذر اخلرباء من أن عدم التعاون بني مريب النباتات
والتكنولوجيا اإلحيائية من شأنه أن يؤدي إىل إهدار فرصاً هائلة لتطوير أنواع جديدة من النباتات يف
مجيع أحناء العامل.
ويف سياق مماثل فمن املمكن أن تؤدي هذه الشراكة دورا مهماً يف نقل التكنولوجيا وإقامة شراكات
بني القطاعني العام والقطاع اخلاص لوضع احللول اليت من شأهنا أن تكون فعالة وجمدية اقتصادياً
واجتماعياً للمسامهة يف سد الفجوة بني العلم والبحث والتطوير .ومن املمكن أن تلعب مراكز
البحوث الدولية دوراً هاماً يف جمال تقدمي مساعدة البلدان النامية على تعزيز قدراهتا يف زراعة احملاصيل
املقاومة للجفاف ،وتقييم أدائها.
الطرق الحيوية لتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة
إن إحدى أهم طرق التكنولوجيا احليوية الفعالة اليت ميكن تطبيقها لتحسني كفاءة استخدام املياه
يف الزراعة هي استخدام الكائنات املعروفة بامليكوريزا  Mycorrhizaملساعدة النبات للتغلب على
ندرة املياه .وميكن استخدام هذه امليكروبات كسماد حيوي ( )Biofertilizerهبدف زيادة النمو
وحتسني قدرة النبات على امتصاص املاء .ورمبا يكون استخدام اجلراثيم لتحسني استهالك النبات
للماء من أكثر املواضيع إثارة ،وهو يظهر اإلمكانيات اليت توفرها علوم التكنولوجيا احليوية وعلوم
امليكروبيولوجي للحد من آثار اجلفاف على النبات ،ولكن هناك العديد من التحديات التقنية اليت
تعيق استخدام هذه امليكروبات كمسمدات طبيعية يف بعض البلدان النامية.
وأظهرت نتائج التجارب اليت أجريت على مدى عدة سنوات يف اهلند أن استخدام األمسدة
امليكروبية يؤدي إىل اخنفاض استهالك السماد العضوي وخفض كمية املياه الالزمة للري وتقليل
اإلصابة باألمراض واآلفات وحتسني إنتاجية وجودة احملاصيل ،وحتسني قدرة الرتبة على االحتفاظ
باملاء .كما أثبتت البحوث أن نقطة كفاءة امتصاص املياه يف النباتات ميكن أن تتعزز يف ظل وجود
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غريها من الكائنات احلية الدقيقة ،فعلى سبيل املثال ،فأن تطبيق استخدام امليكوريزا ميكن أن يساعد
يف زيادة كفاءة استخدام املياه خصوصاً عند تطبيقه مع استخدام غريها من الكائنات املفيدة مثل
البكتريية العقدية  Rhizobiumعندما تقرتن بتعزيز النمو عن طريق استخدام مصادر رخيصة
الثمن من مصادر مثل الفوسفور والفوسفات الصخري.
وُيب على العلماء اتباع هنج بسيط منخفض التكلفة يسهل اعتماد املزارعني يف البلدان النامية
على استخدام امليكروبات كسماد عضوي عن طريق تلقيح احملاصيل بسالالت ميكروبية من
الفطريات والبكرتيا اليت يتم إنتاجها جتارياً باعتبارها من عوامل املكافحة البيولوجية ،واليت ميكنها أن
توفر زيادة كبرية يف قدرة جذور العديد من النباتات وزيادة كفاءهتا يف امتصاص املاء والعناصر الغذائية
األخرى.
دور التكنولوجيا الحيوية في معالجة مياه الصرف الصحي
تقدم التكنولوجيا احليوية وسيلة هامة للمزارعني يف البلدان النامية ملواجهة ندرة املياه ،عن طريق
إعادة تدوير املياه املستعملة ومعاجلتها قبل استخدامها ثانية يف اجملال الزراعي ،على الرغم من وجود
العديد من التحديات الكبرية من أجل صحة اإلنسان وسالمة البيئية.
وصار هناك العديد من تطبيقات التكنولوجيا احليوية اليت ميكنها أن تؤدي دوراً مفيداً يف معاجلة مياه
الصرف الصحي ،مبا يف ذلك استخدام النباتات وامليكروبات .ومن املمكن أن تساهم التكنولوجيا
احليوية يف حتسني معاجلة املياه وإنتاج العوامل البيولوجية للكشف عن املعادن الثقيلة ،ومبيدات
األعشاب وغريها من امللوثات املتواجدة يف املياه املستعملة .كما ميكنها تطوير مرشحات بيولوجية
( )Biofiltersإلزالة امللوثات ،مثل املعادن الثقيلة من املاء.
وعلى سبيل املثال ،فقد مت إنتاج مرشحات بيولوجية عن طريق تطوير استخدام مواد جافة من
السراخس املائية العائمة املعروفة بقدرهتا على امتصاص املعادن الثقيلة مثل نبات األزوال ،Azolla
ومازالت البحوث جارية يف جمال استخدام البكترييا الزرقاء املعروفة أيضاً بقدرهتا على امتصاص
املعادن الثقيلة كمرشحات حيوية.
ولقد جنح العلماء اهلنود يف تطوير سالالت من الطحالب تعمل على إزالة املعادن الثقيلة والنرتوجني
والفوسفور من مياه الصرف العادمة جلعلها آمنة إلعادة االستخدام يف الزراعة .كما جنح الباحثون يف
جنوب شرق نيجرييا يف تطوير طريقة بسيطة للمعاجلة احليوية ملياه الصرف الصحي ،حبيث توفر
وسيلة مناسبة لشرب املواشي .وطور الباحثون يف والية اندرا براديش يف اهلند طريقة لتنقية مياه
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األمطار ألغراض االستخدام املنزيل عن طريق سحق البذور من أشجار "املورينجا" Moringa
وبذور أشجار  Strychnos potatorumوتوصلوا لنتائج إُيابية يف هذا اجملال.
ويؤدي تلوث املياه اجلوفية املستخدمة يف الري إىل العديد من املشكالت البيئية والصحية ،إال أنه
توافرت بعض األعشاب من النباتات الزهرية وغري الزهرية ،وبعض األنواع من احملاصيل اليت متتص
مستويات عالية من الزرنيخ يف والية البنغال الغربية يف اهلند ،ومت استخدامها يف املعاجلة البيولوجية
السامة من العودة إىل النظام البيئي .وتشكل طرق
لتلوث الرتبة كمرشحات ملنع جزيئات الزرنيخ ّ
التعديل الوراثي مالذاً جديداً لتطوير الكائنات اليت تستطيع عزل وجتميع املعادن الثقيلة من املياه
العادمة وامللوثة ،ولكن يف الوقت احلاضر ينبغي الرتكيز على النباتات والكائنات غري املعدلة وراثياً.
وتقدم طرق معاجلة مياه الصرف الصحي القائمة على التكنولوجيا احليوية فرصة عظيمة للتخلص من
املعادن الثقيلة من املياه ،وتوفر العديد من الكائنات وسيلة ذهبية لتحليل املواد السامة مع القدرة
على إنتاج الزيوت واألمسدة والغاز احليوي يف نفس الوقت ،مما يؤدي إىل تطوير العديد من األعمال
والفرص .ومن املمكن أن تساعد العديد من الطحالب وغريها من األنواع النباتية الدقيقة على
استخالص املواد الغذائية من املياه امللوثة ،باإلضافة للتخلص من السميات العالقة هبا .وهي بذلك
توفر عدة مصادر للوقود والعلف أو األمسدة نتيجة لذلك .ومن املمكن أن توفر التكنولوجيا احليوية
حلوالً رخيصة الكلفة إلنتاج كميات كبرية من الطاقة ،وتوليد الغاز احليوي (اليت ميكن استخدامها
على سبيل املثال ألغراض التدفئة أو الطبخ) .وميكن أن تنتج احلمأة اليت تستخدم إلعادة التطعيم أو
األمسدة واملياه املعاجلة اليت ميكن استخدامها يف ري احملاصيل الزراعية .وقد حتققت العديد من
النجاحات يف هولندا وأملانيا وروسيا بعد اختاذ النظم احليوية كوسيلة ملعاجلة املياه مما أدى إىل خفض
استخدام املياه بنسبة  ، % 50وقد وصل خفض استخدام املياه يف بعض احلاالت كما يف أملانيا إىل
نسبة  ، % 92وجاء الوقت الستفادة العديد من البلدان النامية من هذه التكنولوجيات احليوية
جملاهبة حتدي ندرة املياه.
وب الطبع حيذر اخلرباء من أنه إذا مل يتم عالج مياه الصرف الصحي على النحو الصحيح ،ميكن أن
يكون ذلك مهدداً لصحة اإلنسان وسالمة بيئته ،حيث مازالت تشكل سالمة املياه عن طريق
املعاجلة امليكروبية مصدر قلق كبري .ويدعوا اخلرباء إلجراء املزيد من البحوث على بيولوجيا املياه
العادمة واختيار تقنيات املعاجلة املناسبة اليت ميكن أن تقدمها أدوات التكنولوجيا احليوية للقضاء على
العناصر الضارة وعلى مسببات األمراض اليت قد حتتويها .ولكن من املؤكد أن التكنولوجيا احليوية
سوف تلعب دوراً هاماً وفعاالً للغاية يف إدارة املوارد املائية حول العامل بشكل عام ،ويف معاجلة مياه
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الصرف الصحي على وجه اخلصوص وحتمل التكنولوجيا احليوية مستقبالً واعداً للغاية بالنسبة إلدارة
موارد املياه الزراعية وحتسني كفاءة استخدامها ،مما سيكون له عظيم األثر يف االستفادة القصوى من
املوارد املتاحة هلذا السائل الساحر الذي يهب احلياة جلميع املخلوقات على وجه البسيطة.
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عالم النبات

حق األناسي في بيان المعدل الوراثي
جرى –وُيري -تسويق اهلندسة الوراثية حبسباهنا منقذاً للبشرية من اجلوع واألمراض الفتاكة ،مث
أُقحمت يف حياة البشر إقحاماً بدعوى أهنا تفتح لإلنقاذ آفاقاً ال حدود هلا .فتقنياهتا كفيلة بإنتاج
كميات وفرية من األغذية إلشباع مليارات األفواه اجلائعة ،وتغين عن استخدام املبيدات وتقلل من
استخدام األمسدة ،وتطيل أعمار املنتجات فيسهل تداوهلا وُيود ختزينها.
احملورة وراثياً موجودة دوماً يف معظم احملالت التجارية بشىت بقاع العامل ،ويف
واآلن صارت األطعمة ّ
بضع سنني قد ال َجتد طعاماً طبيعياً مل تدركه بعض آثار تقنيات اهلندسة الوراثية.
هذه التقنيات قد تضمر يف ثناياها أخطاراً ومضاراً خفية ،رمبا ال تظهر إال بعد سنوات مديدة .وال
ينفك املعارضون يشككون يف فائدهتا انطالقاً من خماوف قد يستغرق إثباهتا علمياً أمداً طويالً ،األمر
الذي جعل معارضيها يف أوروبا يقرنوهنا بأمساء تعرب عن رفضهم هلا مثل :طعام "فرانكشتاين".
معارضة الرأي العام ومجاعات املستهلكني يف الدول املتقدمة لألغذية املعدلة وراثياً دفعت كربيات
الدول املنتجة هلا -مثل أمريكا وكندا وأسرتاليا -للصراع مع املعارضني.
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ما يعنينا ،أنه عندما نشر املركز الدويل لسالمة األغذية خريطة تشريعات دول العامل بشأن األغذية
املعدلة وراثياً يف أبريل  ،2013ظهرت معظم الدول العربية ،بال تشريعات تقيد دخول هذه األغذية،
اللهم إال اململكة العربية السعودية ،وبدرجة قليلة تونس واألردن[1] .
تصدرت السعودية دول املنطقة يف إقرار تشريعات وآلية مراقبة السترياد األغذية املعدلة وراثياً ،حبيث
تؤمن إطاراً قانونياً ومستوى عالياً يف سبيل محاية املستهلك[1].
ورغم ندرة الدراسات العلمية املوثقة حول رأي املستهلكني مبنطقتنا بشأهنا ،فإن دراسة الحتاد
جمالس البحث العلمي العربية جرت يف هناية عام  ،2011واليت استغرقت شهرين ،واستطلعت رأي
عينة عشوائية من  700مصري حول األغذية املعدلة وراثياً ،كشفت نتائجها رفض  %52منهم هلا،
وأن  %64يعتقدون أهنا ضارة بالصحة ،يف حني يرى  %50أن زراعتها تضر البيئة[2] .
أدرس تقنيات اهلندسة الوراثية والزراعة النسيجية و َأد ِّر ُسها ،وال يعين هذا أن أدافع
لربع قرن ،وأنا ُ
عنها حبق وباطل ،فهناك شركات عاملية ذات نفوذ واسع تقود تطوير هذه املنتجات ،ال يهمها سوى
الربح ،تتدخل يف مسار البحث العلمي هبذا اجملال ،بل حتجر على كشوفه العلمية إذا اعرتضت
مصلحتها.
وصلت قوة هذه الشركات إىل حد املطالبة -عن طريق علمائها-بسحب مقال نشرته
دورية Natureيف سبتمرب  2012تناول دراسة ذكرت أن الذرة املعدلة وراثياً تسببت يف إصابة
فئران التجارب باألورام .أثارت املقالة الصاعقة الكثري من اجلدل حول سالمة األغذية املعدلة وراثياً،
وبعد الكثري من االنتقادات والتحقيقات اليت استمرت عاماً كامالً ،مت سحب الدراسة بذريعة أن
مضموهنا دون املستوى العلمي[3].
مضار راجحة ومنافع مرجوحة
القاعدة العقلية تقرر :عدم العلم بالشيء ليس علماً بعدمه ،أي أن غياب الدليل على ضرر
األغذية املعدلة وراثياً ال ُيزم مبأمونيتها ،فثَ ّم احتمال قوي خبطرها على املدى البعيد .فمثالً ،أكدت
اللجنة العلمية لالحتاد األورويب أن للحوم األبقار املعاجلة هبرمون النمو ،وألباهنا تأثرياً مسرطناً ،وخاصة
بالربوستاتا وبالثدي.
ويف مسح شامل قمت به للبيانات العلمية املنشورة عن أمن األطعمة املعدلة وراثياً ضمن أحد
مشاريعي البحثية باجلامعة ،اكتشفت أن القليل منها الذي أجري بطريقة جتريبية ،وكان معظم
الباحثني يشريون إىل اعتقاد شخصي بأهنا آمنة.
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يف رأيي ينطوي التعديل الوراثي على سلبيات حمتملة وخماطر ،منها إمكانية انتقال اجلينات من
النباتات املعدلة وراثياً إىل اإلنسان أو احليوان ،أو إىل األصناف الربية للنباتات ذاهتا .واحتمال زيادة
مقاومة اآلفات للسموم املنتجة من النباتات املعدلة وراثياً ،وإمكانية تأثري تلك السموم يف النباتات
املعدلة وراثياً على كائنات حية غري مستهدفة ،ناهيك عن فقدان الطعم والرائحة األصليني للعديد
من احملاصيل.
وأضرار هذه النباتات ال تظهر على الفرد مباشرة بعد أكلها ،بل تتأخر ملدد متتد إىل سنوات .وال
تزال الكثري من هذه األضرار حمل جدل بني املنتجني والوكاالت الصحية.
هناك اعتقاد قوي بأن األغذية املعدلة وراثياً متثل هتديداً قويا للجنس البشري .ومثّة أحباث تربطها
ببعض األمراض ،مثل املناعة الذاتية واحلساسية .والوكالة األسرتالية للصحة وحفظ الغذاء أجرت
دراسة يف نوفمرب ُ ،2008عرضت يف مؤمتر بفيينا ،كشفت أن الفئران اليت تغذت على أطعمة معدلة
وراثياً حققت معدالت أوزان وخصوبة أقل من الطبيعي ،وزادت نسبة نفوقها مخسة أضعاف .كما
قل الوزن عند والدهتا وفقدت القدرة على التناسل ،وتلفت احليوانات املنوية لدى ذكورها .وذكرت
الدراسة أن مزارعني يف الواليات املتحدة اشتكوا مشاكل يف خصوبة اخلنازير واألبقار اليت تغذت على
ذرة معدلة وراثيا]4[ .
تدابير غائبة وحلول مهجورة
إن التشريعات اليت ُسنت يف مجيع أحناء العامل ،لتنظيم وجود الكائنات املعدلة وراثياً يف احملاصيل
واملكونات الغذائية ،استلزمت تطوير طرق موثوق هبا وحساسة للكشف عنها .ومن املؤسف مل يتم
قبول أي تقنية ميكن االعتماد عليها كلياً ،نتيجة لعدم وجود تقنيات قياسية ألخذ العينات ،ولعدم
وجود معايري مراقبة موثوق هبا.
والعديد من القضايا اليت يتعني حلها يف هذا الصدد حيتاج إىل حتليل األغذية املنتَجة باستخدام التقنية
ُ
احليوية وتوسيمها .واملختربات املختصة بالكشف تتعامل جتارياً مع أكثر من  150كائناً معدالً
وراثياً ،وحتتاج البلدان املختلفة آلية لتوفيق هذا الوضع املعقد.
من هنا ،أرى تأسيس اختبارات قياسية تتسم بالسرعة والفعالية والتكلفة املنخفضة عند الكشف عن
األغذية واألعالف املعدلة وراثياً ،وحتديدها ،وتقييم سالمتها احليوية مبنطقتنا .وتقديري أن يعزز هذا
القدرات احمللية ،كما أن تبادل املعلومات يف جمال السالمة األحيائية يؤدي إىل إنشاء منصة ملناولة
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وإدارة الكشف عن الكائنات املعدلة وراثياً ،وتوحيد إجراءات الكشف والتحليل على مستوى
املنطقة.
إن تقدير كل من املنافع واملضار قد حيتاج مدة طويلة نسبياً إلجراء الدراسات الكافية ،وحىت يتم
هذاُ ،يب ّأال ُيري تداول أي منتجات مهندسة وراثياً إال بعد املرور بفرتة اختبار ،أسوة باإلجراءات
الالزمة لطرح أي مستحضر طيب باألسواق.
التجارب الواقعية أثبتت أن الشعوب اجلائعة ال حتتاج إىل أطعمة معدلة وراثياً ،ألن الناس جتوع
فعالة حلل مشكلة اجلوع وسوء التغذية ،بعيداً عن
بسبب الفقر ال لقلة الطعام .وهناك طرق أخرى ّ
التعديل الوراثي.
إن املرء حيار ،ملَ هندر األموال الطائلة على رواتب الباحثني ،ومتويل املختربات والتجارب امليدانية
واملؤمترات املهنية ،ونُصر على حل املشكالت الغذائية بأكثر الطرق كلفة وتعقيداً ،يف حني أن احللول
اجملدية هلذه املشكلة متوافرة يف أيدي اجلميع فعلياً؟
سيظل اجلدل حمتدماً بني املعارضني واملؤيدين ،وإىل أن يفصل العلم بينهما ،أكرر:
يجب أال يجري تداول أي منتجات مهندسة وراثياً إال بعد المرور بفترة اختبار.
المراجع

[ ]1خريطة قوانني توسيم األغذية املهندسة وراثيا (مركز سالمة األغذية)2013 ،
[ ]2صقر ،حممود ،وعلي ،دعاء .رأى املصريني يف األغذية املعدلة وراثيا (احتاد جمالس البحث العلمي العربية،
.)2011
[ ]3قابيل ،طارق .سحب حبث علمي يشعل اجلدل حول سالمة األغذية املعدلة وراثيا (منظمة اجملتمع العلمي
العريب.)2013 ،
]4[Genetically-engineered food potential threat to fertility: Study shows
that genetically engineered maize affects reproductive health in mice
)(Greenpeace International, 2008

المصدر

http://www.scidev.net/mena/agriculture/opinion/Middle-EastGMO.html

*هذا املوضوع أنتج عرب املكتب اإلقليمي ملوقع  SciDev.Netبإقليم الشرق األوسط ،و هو
ضمن نقاش تطرحه النسخة الدولية ملوقع  SciDev.Netعن األغذية املعدلة وراثياً
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أوراق نباتية إصطناعية إلنتاج األدوية
مصانع صغيرة إلنتاج الدواء
يف السادس عشر من ديسمرب  2016وقف الدكتور تيموثي نويل ،من جامعة ايندهوفن
للتكنولوجيا ،يف ايندهوفن ،هولندا ،للتصوير أمام مراسل وكالة "رويرتز" وهو حيمل ورقة اصطناعية
صممت لتعمل كمصنع صغري إلنتاج ألدوية ،وهي خطوة علمية متميزة قد تسمح بإنتاج األدوية يف
أي مكان تسقط عليه أشعة مشس .وحيمل استخدام ضوء الشمس لتعزيز التفاعالت الكيميائية
إمكانات كبرية فيما يتعلق حبلول الطاقة املستدامة ،حيث أورد الباحثون مفاعل ميكروي ضوئي
مستوحى من ورقة النبات يشكل االندماج بني املَرّكزات الشمسية املنرية (luminescent solar
ُ
) concentrators, LSCsوالكيمياء الضوئية التدفقية لتمكني تفاعالت خضراء فعالة مدعومة
من اإلشعاع الشمسي .هذا اجلهاز املصنوع على أساس ثنائي ميثيل بويل سيلوكسان الفلوري املنشط
بالصبغة ُيمع أشعة الشمس ،ويركز الطاقة ملنطقة ضيقة الطول املوجي ،مث ينقل هذه الطاقة إىل
قنوات ميكروية حيث يتم حتويل املواد املتفاعلة املتدفقة إىل منتج دوائي هنائي.
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ورقة نبات إصطناعية
وبينما زاد عدد التحوالت النامجة عن الضوء املرئي إىل حد كبري ،فإن استخدام ضوء الطاقة
الشمسية الوفري من قبل كان حمدوداً للغاية .وميكن اعتبار هذا اإلبتكار اجلديد "ورقة نبات
إصطناعية" ،ويأمل العلماء اهلولنديون أن الورقة ميكنها أن تتحول إىل مصنع صغري للغاية إلنتاج
األدوية فيما ميثل تقدماً ميكن أن يسمح بإنتاج الدواء يف أي مكان تصل إليه أشعة الشمس.
ويستفيد هذا االبتكار من قدرة النباتات على استخدام ضوء الشمس يف التغذية من خالل عملية
التمثيل الضوئي ،وهي عملية بذل علماء الكيمياء جهوداً كبرية حملاكاهتا ،ألن أشعة الشمس متوفرة
بكثرة ،وقادرة على إحداث التفاعالت الكيميائية بسهولة ويسر.
وحياكي هذا املصنع املصغر املستوحى من أوراق الشجر قدرة الطبيعة على جتميع األشعة الشمسية
الم َرّكزات الشمسية المنيرة ( ،)LSCsواليت هلا قنوات رقيقة
باستخدام مواد جديدة يطلق عليها ُ

تضخ من خالهلا السوائل مبا يعرض اجلزيئات لضوء الشمس إلمتام التفاعالت الضوئية .وميكن لورقة
الشجر املبتكرة املصنوعة من املطاط املستخرج من السليكون العمل حىت يف ظروف تشتت ضوء
الشمس مثلما هو احلال مع وجود سحب يف السماء .غري أنه ما زال هناك جمال لتوسيع استخدام
هذه العملية لكي تصبح ذات جدوى جتارية.
وألن ورقة النبات االصطناعية تعتمد على القنوات الدقيقة يف حتقيق االتصال املباشر بني املواد
الكيماوية وأشعة الشمس ،فمن الضروري أن تكون كل وحدة صغرية ،لكن من املمكن توصيل مجيع
هذه الوحدات ببعضها البعض لزيادة اإلنتاج.
وقال تيموثي نويل رئيس فريق الباحثني جبامعة أيدهنوفن للتكنولوجيا" :من الناحية النظرية ميكنك
استخدام هذه الوسيلة لتصنيع مركبات دوائية بالطاقة الشمسية يف أي مكان تشاء” .وهو يعتقد أنه
رمبا يكون من املمكن يف يوم من األيام تصنيع أدوية للمالريا يف الغابات أو حىت تصنيع أدوية على
سطح كوكب املريخ يف أي مستعمرات فضائية تقام مستقبال وذلك باالستغناء عن ضرورة وجود
شبكة للطاقة.
وقد نشر نويل وزمالؤه حبثهم يف نشرة (أجنواندت كيمي) العلمية ،وهم حياولون اآلن حتسني كفاءة
استخدام الطاقة وزيادة اإلنتاج.
وقال نويل لرويرتز "بوسعك أن تصنع شجرة كاملة بأوراق كثرية خمتلفة مرصوصة على التوازي”.
وهو يعتقد أن هذه العملية قد تصبح متاحة على نطاق واسع لعلماء اهلندسة الكيميائية خالل فرتة
ترتاوح بني مخس وعشر سنوات.
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وليست هذه هي املرة األوىل اليت يستوحي فيها العلماء شيئاً من النباتات عند التفكري يف سبل
أقرت إدارة األغذية والعقاقري األمريكية دواء
مبتكرة لتصنيع املستحضرات الدوائية .ففي عام ّ 2012
امسه إليليسو من إنتاج شركيت فايزر وبروتاليكس بيوثريابيوتكس لعالج مرض جوشر النفسي وهو
حالة وراثية نادرة مت تصنيعه باستخدام خاليا مأخوذة من اجلزر ومعدلة وراثيا .كما يزرع باحثون
آخرون حماصيل معدلة خصيصاً إلنتاج أدوية مفيدة وأمصال باستخدام أوراقها .وحيقق هذا االبتكار
األخري نقلة نوعية يف جمال الكيمياء الضوئية ذات الدفق املستمر الذي حيقق كفاءة الطاقة .وسيظل
النبات ملهما للكثري من العلماء يف القيام بالكثري من األحباث حملاكاة آلياته فائقة الدقة يف إجراء
أصعب العمليات الكيميائية واحليوية بكل سهولة ويسر.

ورقة شجر صناعية صممها علماء جبامعة أيدهنوفن للتكنولوجيا هبولندا ميكنها أن تتحول إىل مصنع صغري إلنتاج
األدوية ،وهو ما يعرف باملرَّكز الشمسي املنري املستوحى من ورقة النبات .وحىت بالعني اجملردة فإن كمية الضوء اليت
ُ
حتصلت عليها "املصانع املصغرة" ميكن رؤيتها ،وتظهر إضاءات محراء زاهية .و"العروق" داخل األوراق هي قنوات
رقيقة ميكن ضخ السائل من خالهلا .يدخل املنتج يف البداية إىل القناة ،ويساعد الضوء على إحداث التفاعل وخيرج
املنتج النهائي عرب القنوات األخرى.

رابط البحث
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خاليا شمسية تحاكي خاليا النبات
معجزة التخليق الضوئي في النبات

كشف باحثون النقاب عن خاليا مشسية عضوية جديدة قابلة إلعادة التدوير و ذات كفاءة
عالية ،وباإلضافة إىل ذلك فهي مصنوعة من األشجار ،أو بشكل أكثر حتديداً ،فقد مت تصنيعها من
الركيزة األساسية اليت ميكن أن يتحصل عليها من أي نبات آخر .قام هبذا العمل فريق من مركز
الضوئيات واإللكرتونيات العضوية ) (COPEيف معهد جورجيا للتكنولوجيا ،بالتعاون مع باحثني
من جامعة بوردو األمريكية.
تصنع هذه اخلاليا الشمسية من البوليمر املعتمد على ركائز السليلوز النانوية ) (CNCإلنشاء
خاليا مشسية أكثر استدامة ،ويف نفس الوقت ميكن إعادة تدويرها بسرعة يف املاء يف درجة حرارة
الغرفة .ويف حني أنه يصعب اعتبار أن هذه اخللية الشمسية هي اخللية الشمسية العضوية األوىل
املطَورة ،نظراً ألنه قد سبقها حماوالت أخرى يف هذا اجملال ،لكنه من املؤكد أنه ميكن اعتبار هذه
ُ
اخللية الشمسية هي اخللية العضوية األوىل اليت يتم إعادة تدويرها بشكل كامل ،وحيتمل أن تكون
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هذه الطريقة طريقة تدوير مستدامة .فمن
املعروف أن اخلاليا الشمسية العضوية يتم
تصنيعها باستخدام الزجاج أو البالستيك
أو عن طريق استخدام ركائز معتمدة على
املشتقات البرتولية.
قاد الربوفيسور برنارد كيبيلني
 Bernard Kippelenمن معهد
جورجيا للتكنولوجيا هذه الدراسة ،ويف
وصفه للنتائج البحثية احلالية ،شدد على
أمهية عمل الفريق وقالُ" :يب إعادة
اخللية الشمسية العضوية اجلديدة
تدوير اخلاليا الشمسية العضوية .وخالف
ذلك فنحن ببساطة حنل مشكلة واحدة ،وهي تقليل االعتماد على الوقود األحفوري ،يف حني خنلق
مشكلة أخرى ،وهي التكنولوجيا اليت تنتج الطاقة من مصادر متجددة ولكن يصعب التخلص منها
يف هناية دورة حياهتا" .
وتتميز جزيئات البوليمري املعتمدة على ركائز السليلوز النانوية ) (CNCاليت تصنع عن طريقها هذه
اخلاليا الشمسية بأهنا "شفافة بصرياً" (مثل ورقة النبات) اليت تتيح مترير الضوء من خالهلا ،ليتم
امتصاصه بواسطة طبقة رقيقة جداً من أشباه املوصالت العضوية.
ويصل معدل كفاءة التحويل احلالية للخاليا الشمسية املعتمدة على ركائز السليلوز النانوية
) (CNCواليت حتاكي اخلاليا النباتية إىل  2.7يف املئة ،وقد يبدو هذا املعدل خميباً لآلمال ،إال أن
الفريق البحثي وصف هذا العمل بأنه "غري مسبوق" بالنسبة للخاليا املعتمدة على ركائز مستمدة من
املواد اخلام املتجددة.
وقد قام الفريق البحثي بالتقدم للحصول على براءة اخرتاع عن هذا البحث املتميز ،وخيطط فريق
مركز الضوئيات واإللكرتونيات العضوية ( )COPEخلطة عمل قادمة تستهدف الوصول إىل كفاءة
حتويل للطاقة مبعدل يزيد عن  10يف املئة ،وهي املستويات املماثلة خلاليا الطاقة الشمسية املعتمدة
على ركائز زجاجية أو مستمدة من ركائز برتولية.
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معجزة التخليق الضوئي
ومن املعروف أنه جترى حالياً العديد من احملاوالت إلنتاج خلية مشسية من النباتات وبصفة خاصة
نبات السبانخ على شكل رقاقة تُستخدم إلمداد األجهزة احملمولة كاهلواتف واحلواسب وغريها بالطاقة
الناجتة من كلوروفيل أو خيضور السبانخ ،حيث يستفاد من قدرة النبات على استخدام أشعة الشمس
إلنتاج الطاقة.
وجنح العلماء األمريكيون يف معهد "ماساشوستس" للتكنولوجيا "إم آي يت" وجامعة تينيسى
وخمتربات البحرية األمريكية يف العاصمة واشنطن بالفعل يف تصنيع أول جهاز يف العامل يسمى "خلية
البناء الضوئي يف احلالة الصلبة" ،وهو عبارة عن خلية كهربية أنتجت عن طريق حماكاة عملية التخليق
الضوئي يف أوراق نبات السبانخ ،وتعمل هذه اخللية على حتويل ضوء الشمس إىل كهرباء.
وينظر العلماء لألوراق النباتية اخلضراء باعتبارها املصانع الكيميائية األكثر إثارة لإلعجاب واالنبهار،
عرف بالتخليق
ففيها جتري العملية احليوية األكثر تعقيداً وأمهية الستمرار احلياة على األرض واليت تُ َ
(التمثيل) الضوئي  ،Photosynthesisوميكن تلخيصها يف أهنا تؤدي إىل إنتاج سكر اجللوكوز
من غاز ثاين أكسيد الكربون واملاء يف وجود مادة الكلوروفيل.
تتميز النباتات اخلضراء والطحالب وبعض أصناف الكائنات الدقيقة بقدرهتا على حتويل طاقة
الشمس إىل طاقة كيميائية بكفاءة عالية ،ومتتلك النباتات آلية معقدة للتخليق الضوئي هتدف يف
النهاية إىل ختزين الطاقة الضوئية الشمسية ضمن الروابط الكيميائية اليت تربط ذرات الكربون
واألكسجني واهليدروجني ،وتعترب عملية التخليق الضوئي أجنح آلية يف العامل لتحويل طاقة الشمس
إىل جزيئات سكر.
ميثل تفاعل انقسام جزيئات املاء يف وجود الضوء إىل أيونات أكسجني وهيدروجني وإلكرتونات نبض
عملية التخليق الضوئي .ويشكل هذا التفاعل احلاسم لشطر جزيئات املاء لغزاً حمرياً ،ألن الطاقة
الالزمة لشطر جزيء املاء تفوق احلد الكايف لتدمري أي جزيء بيولوجي ،ومع ذلك فإن النباتات
تقوم بذلك طوال النهار يومياً دون أي تأثريات جانبية .وباحملصلة اإلمجالية حيول الضوء كل جزيئني
ماء إىل جزيء أكسجني وأربعة إلكرتونات وأربع أيونات هيدروجني.
وقد توصل فريق من اجملمع العلمي امللكي بلندن بقيادة "جيم باربر" و"سو إيواتا" يف شهر يونيو
2004م إىل اكتشاف اعتربه البعض اإلجناز احلاسم الذي طال انتظاره .فلقد وضع العلماء أيديهم
على اكتشاف اآللية الكيميائية النشطار املاء أثناء عملية التخليق الضوئي .واعترب العلماء أن هذا
االكتشاف ميثل إجنازاً مهماً يفتح الباب على مصراعيه ملزيد من االكتشافات اليت من شأهنا فك
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خيوط لغز التخليق الضوئي .وقال الربوفيسور "ستنبيورن سترينغ" من جامعة لوند السويدية" :إذا
كانت (الطبيعة) قد اخرتعت مثل هذا النظام الناجح فمن احلماقة أن يتجاهل املرء إمكانية
استخدامه كمصدر بديل للطاقة املتجددة".
ولقد حاول العلماء حماكاة التخليق الضوئي يف النبات البتكار جهاز إلكرتوين إلنتاج الطاقة
الكهربية ،ولكن باءت جتارهبم السابقة بالفشل ،ألن اخلاليا احلية واملواد البيولوجية حتتاج إىل املاء
واألمالح ،يف حني أن هذه املواد تدمر األجهزة اإللكرتونية الكهربية .وللتغلب على هذه املشكلة
املعقدة قام "ماركو بالدو" وفريقه بتخليق ببتيد يقوم بتثبيت املركبات الربوتينية على األسطح اخلشنة
الباردة ويتماسك مع كميات قليلة من بعض جزيئات املاء.
ومن أجل احلصول على البالستيدات اخلضراء املوجودة يف أوراق السبانخ واليت تقوم بعمليات
التخليق الضوئي ،قام العلماء بطحن أوراق السبانخ وفصل مكوناهتا عن طريق استخدام جهاز الطرد
املركزي ،ومت تنقية البالستيدات اخلضراء
وحفظها يف حالة ذوبان يف املاء .مث قاموا
بوضع الربوتينات املعقدة على قطعة رقيقة من
الزجاج مغلفة برقاقة من الذهب ومغطاة مبادة
من أشباه املوصالت ،مث بطبقة أخرى من
املعدن .ومت اختبار النموذج األول للرقاقة عن
طريق تعريضه لشعاع من الليزر الختبار نظرية
العمل.
طبقات اخللية الشمسية العضوية اجلديدة
ووجد العلماء أن الرقاقة حتول  %12من
الضوء إىل شحنات كهربائية ،ألن الشرحية مغطاة بطبقة رقيقة من املركبات الكيميائية .وحياول العلماء
حتقيق نسبة حتويل للطاقة تصل إىل  %20أو أكثر عن طريق وضع عدة طبقات من املركبات
الكيميائية فوق بعضها يف تراكب ثالثي األبعاد لزيادة مساحة السطح املعرض للضوء .كما ُيرى
العلماء حالياً عدة جتارب إلطالة عمر الرقاقة الستخدامها يف التطبيقات العملية ،ألن البيبتيد
املستخدم حيفظ الربوتينات املركبة ملدة ثالثة أسابيع فقط حىت اآلن.
وإذا جنح العلماء يف إُياد طريقة إلجراء ختليق ضوئي اصطناعي فإن ذلك سيجعل من املمكن
تسخري ضوء الشمس إلنتاج كميات غري حمدودة من الكهرباء أو اهليدروجني أو غريه من أصناف
الوقود الغنية بالطاقة من املاء بصورة نظيفة وبتكلفة زهيدة.
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وتظهر هذه البحوث احلديثة أن حماكاة معجزة التخليق الضوئي اليت شكلت حدثاً مهماً يف استمرار
احلياة على األرض هي عملية بالغة الصعوبة ،فاآلن ،وبعد  5.2مليارات سنة من نشأة احلياة ،ما
زال العقل البشري يناضل بكل ما أويت من قوة وتراكم معريف حملاكاة هذه املعجزة اإلهلية يف املخترب،
حماوالً إُياد مصدراً جديداً للطاقة ال ينضب ليحل مشاكل العامل املزمنة.
المصادر
اقرأ البحث كامالً:

Recyclable organic solar cells on cellulose nanocrystal substrates
 طاقة كهربية من السبانخ!
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