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كم فر ًعا للعلوم يف كوب الليمون؟

1
بقلم :مايسة عزب
يف هذا العدد الثالث من سلسلتنا «عجائب العلوم» وبعد أن
ناقشنا علوم الفضاء وعلوم األرض ،فإننا نلتفت اآلن إىل الداخل؛ حيث
نبحر داخل أجسامنا .ويف الواقع أن جميع فروع العلوم بال استثناء لها
عالقة بشكل أو بآخر بحياتنا ،ولكن األكرث قربًا لنا هي بالطبع العلوم
الحياتية؛ فأكرث ما يهمنا هو أنفسنا ذاتها :أجسامنا وصحتنا وبقاؤنا.
لذلك فال عجب أن اإلنسان قد بذل وال يزال يبذل جهدًا خارقًا
لفهم كيفية عمل الجسم البرشي .وعىل الرغم من أننا قد كافحنا
علم أننا بالطبع ما زلنا
لقرون ورمبا ألفيات للوصول إىل تلك املعرفة – ً
كل يشء – فإننا قد قطعنا شوطًا
ال نعرف كل يشء ،وقد ال نعرف أبدًا َّ
عظيم يف القرون األخرية داخل عامل جسم اإلنسان .ويرجع الفضل يف
ً
ذلك لعدد كبري من العلامء – والفنانني – الذين انكبوا عىل كشف
الغطاء عن تلك املعرفة ،وإن مل نستطع سوى ذكر بعضهم – عىل
األرجح األكرث شهرة منهم – يف هذا العدد الغني بالقصص الشائقة
واملعلومات املذهلة.
فنقفز من الرحالت املعرفية التاريخية إىل األمام نحو الحارض
مبا فيه من اكتشافات واخرتاعات وتقنيات مدهشة قد تبدو أحيانًا
كأنها درب من الخيال .وقد جعلت غزارة األبحاث واملكتشفات
الخارقة يف مجاالت العلوم الحياتية من الصعب للغاية اختيار
املوضوعات التي نتطرق إليها يف إطار مساحة العدد املحدودة.
لذلك ندعوكم إىل متابعة موقع مجلة «كوكب العلم» اإللكرتوين
()www.bibalex.org/SCIpanet؛ حيث نقدم باإلضافة إىل جميع
أعدادنا املطبوعة مقاالت إلكرتونية يتم نرشها بشكل مستمر ،وتتطرق
إىل كوكبة من املجاالت العملية.
ونترشف أيضً ا يف هذا العدد بتكريم اثنني من أعمدة املعرفة
أول الدكتور مصطفى العبادي وهو
املرصية نأسف لوداعهام .فنكرم ً
صاحب فكرة إحياء مكتبة اإلسكندرية .وقد ترك الدكتور العبادي
بصمته يف مجاالت عدة ،إال أن مبادرته بإحياء مكتبة اإلسكندرية
ستظل عالمة محفورة يف التاريخ املرصي .كذلك نكرم مبزيد من الحزن
رشفت واستمتعت بلقائها والعمل
واألىس الدكتورة منى بكر ،التي ُ
معها يف بضع مناسبات منذ أعوام .فعىل الرغم من قرص حياتها فقد
مثل أعىل يحتذى به؛ حيث مهدت الطريق ألجيال قادمة من
كانت ً
العلامء املرصيني من النساء والرجال عىل ح ٍّد سواء؛ ليخطوا نحو
مستقبل يحفل باالكتشاف واالخرتاع العلمي.

سنظل دو ًما نكتب عن مدينة اإلسكندرية ومكتبتها الشهرية دون أن يدركنا امللل
أو الكلل .فام قدمته مكتبة اإلسكندرية القدمية ومدينتها للحضارة اإلنسانية جمعاء
غيت مجرى التاريخ يستحق الكثري .فقد شهدت هذه املكتبة تزاوج
من إسهامات َّ
الحضارة الفرعونية والحضارة اليونانية وبعض الحضارات األخرى  −مثل الحضارة
الفارسية  −فأنتجت الحضارة الهلينستية قبل ثالثة قرون من ميالد املسيح عليه السالم،
وصنعت املعرفة وأتاحتها للعامل أجمع .ثم انطفأت شعلة مكتبة اإلسكندرية يف بدايات
القرن األول امليالدي بعد أن صدَّرت جميع أنواع املعارف إىل شتى بقاع األرض.
وبعد ألفي عام عادت مكتبة اإلسكندرية الجديدة لتواصل رسالة املكتبة القدمية،
بفكرة جريئة من أحد أبناء مدينة اإلسكندرية ،وهو األستاذ الدكتور مصطفى العبادي
الذي نادى بإعادة إحياء املكتبة القدمية لتواصل مسريتها عرب التاريخ .والدكتور
العبادي هو أحد أساتذة الحضارة اليونانية والرومانية .حصل عىل درجة الدكتوراه
من جامعة كامربيدج يف عام  ،1961ثم تدرج يف وظائف هيئة التدريس بجامعة
اإلسكندرية إىل أن حصل عىل درجة األستاذية يف عام  .1972وقد توىل منصبي رئيس
قسم الحضارة اليونانية والرومانية يف عام  ،1972ووكيل كلية اآلداب لشئون الطالب
يف الفرتة بني عامي  1976و.1979
شغل العبادي أيضً ا عديدًا من املناصب بالهيئات الدولية واملحلية؛ فكان
ورئيسا لجمعية اآلثار
عىل سبيل املثال ال الحرص عض ًوا باملجمع العلمي املرصيً ،
باإلسكندرية ،وعض ًوا بالهيئة الدولية الربدية ومقرها بروكسل ببلجيكا ،وعض ًوا
بالجمعية األمريكية للدراسات الربدية بنيويورك ،وعض ًوا مراقبًا باملجلس الدويل
للدراسات الفلسفية واإلنسانية ،وعض ًوا باللجان التحضريية ملرشوع إحياء مكتبة
اإلسكندرية القدمية ،وعض ًوا باللجنة العليا للتاريخ واآلثار باملجلس األعىل للثقافة،
وعض ًوا باللجنة الدامئة لآلثار.
ولكن ،كيف بدأت فكرة إعادة إحياء مكتبة اإلسكندرية؟ ففي حديث للدكتور
العبادي مع إحدى املجالت املرصية الكبرية قال« :الحكاية بدأت يف نوفمرب 1972
يف محارضة عامة بنادي أعضاء هيئة تدريس جامعة اإلسكندرية بدعوة من الدكتور
لطفي دويدار ،قلت فيها إنه إذا كانت جامعة اإلسكندرية تريد االستنارة واالستزادة
علم ًّيا وفكريًّا فال بد أن ت َؤسس مكتبة؛ ألن ظروف الحرب أثناء افتتاح جامعة
اإلسكندرية مل تجعل هناك فرصة لعمل مب ًنى خاص للمكتبة .وتحمس لكلمتي وقتها
الدكتور فؤاد حلمي؛ أستاذ الهندسة والعامرة ونائب رئيس الجامعة وقتها .وكانت

بقلم :د .محمد سليامن
رئيس قطاع التواصل الثقايف ،مكتبة اإلسكندرية
هذه املحارضة مبثابة اللبنة األوىل للمرشوع .فبدأنا أنا ولطفي دويدار وفؤاد حلمي
يف البحث عن أرض لتنفيذ هذا املرشوع .فاخرتنا املوقع الحايل للمكتبة؛ نظ ًرا ألنه أكرب
مساحة من أرض كوتة ،وكانت ِملكًا للجامعة.
مرت سنوات توقفت فيها الفكرة بسبب ظروف البلد ،ويف أوائل الثامنينيات
بدأنا نعيد املوضوع مرة أخرى .ففي عام  ،1984قام الدكتور فريد مصطفى؛ رئيس
جامعة اإلسكندرية وقتها ،بتكوين لجنة ثالثية لدراسة مرشوع إحياء املكتبة ،وتكونت
اللجنة مني ،ومن الدكتور لطفي دويدار والدكتور محسن زهران؛ ألن الدكتور فؤاد
حلمي كان قد رحل ،وكان من املهم أن يكون لدينا أستاذ يف الهندسة باللجنة .وكان
اليونسكو يريد خطابًا موج ًها من الحكومة لتتم دراسته بشكل جدي .يأيت هنا دور
جندي مجهول من الجنود الذين ساعدوا عىل إحياء الفكرة وتنفيذها وهو الدكتور
مصطفى كامل حلمي؛ وزير التعليم األسبق؛ فطلبني وقال يل إن هناك وزراء يف
الوزارة ضد املرشوع؛ ألنهم يرون أننا يجب ألّ نطلب من اليونسكو املساعدة عىل
إنشاء مكتبة ،ولكنه طلب مني كتابة صيغة الخطاب ،وقال إنه سوف يقنع املجلس
بإرساله لليونسكو.
كانت املفاجأة أن اليونسكو أخذت املوضوع بشكل جدي ،وأرسلوا اثنني من
املتخصصني يف مجال املكتبات من فرنسا وسويرسا ليقابال اللجنة ،ولرييا الوضع ،وطلبا
منا معرفة حالة املكتبات يف مرص عمو ًما .فقمت بعمل تقييم ألهم املكتبات يف
مرص ،وهي :مكتبة جامعة القاهرة ،ومكتبة دار الكتب بالقاهرة ،ومكتبة البلدية
باإلسكندرية؛ وقدمته للجنة اليونسكو».
منذ ذلك الوقت تكاتفت الجهود العاملية إلحياء مرشوع املكتبة ،وانطلق النداء
الدويل بخمس لغات لدعم مرشوع إحياء املكتبة يف أكتوبر عام  ،1978ثم جاء إعالن
أسوان يف عام  1990إيذانًا ببدء املرشوع الذي نراه اليوم عىل أرض الواقع .ومع احتفال
مكتبة اإلسكندرية هذا العام مبرور خمسة عرش عا ًما عىل افتتاحها يودعنا العامل الجليل
صاحب فكرة إعادة إحيائها ،األستاذ الدكتور مصطفى العبادي؛ ليسجل اسمه بأحرف
من نور؛ خالدًا أبد الدهر خلود مكتبة اإلسكندرية وعالمة مضيئة يف تاريخها ،وس ُيذكر
اسمه دو ًما مقرونًا بهذا املرشوع العظيم .فتحية شكر وتقدير لهذا العامل الجليل.

عقل جميــل
بقلم :جيالن سامل

نجم ساطع يف سامء املعرفة العلمية برحيل
هذا العام ،أفل ٌ
الدكتورة منى بكر عن عاملنا .فبحامسها الدائم ملشاركة ما تعرفه
يف مجال تخصصها مع زمالئها ،عملت الدكتورة منى دون ملل أو
كلل عىل تحقيق حلمها لتطوير املجتمع من خالل البحث العلمي؛
ما يعود بالنفع عىل البرشية عىل أفضل وجه ممكن .كانت
تكنولوجيا النانو هي مجال تخصصها ،وبفقدها فقدنا «ملكة
تكنولوجيا النانو» .وبينام غابت بشخصها عن عاملنا ،فإرثها سيظل
شاهدً ا عىل إسهاماتها العظيمة طوال مشوارها العلمي املثايل.

من حلم طالبة إىل حلم عاملة
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يف أحد لقاءاتها مع فريقنا يف عام  ،2010أخربتنا الدكتورة منى – رحمها الله
– أن والدها كان السبب وراء حبها للعلوم ألنه كان شغوفًا بالعلوم بشكل كبري.
فانخرطت يف العلوم بإمكاناتها الالنهائية من سن صغرية؛ حيث كان يجلب لها
والدها الكتب واملجالت العلمية بصفة مستمرة .وألنها كانت عىل دراية بأهمية
العلوم منذ سن صغرية ،أوقد شغفها تجاه العلوم مقال للعامل الجليل أحمد
زويل؛ فدفعها لتشق طريقها يف املجال العلمي.
بالنظر إىل مسار الدكتورة منى بكر الوظيفي ،نالحظ أنها كانت تتمتع
بالحامس؛ فقد كانت تعمل باستمتاع شديد .فقالت خالل ختام إحدى محارضاتها:
«نحن ال نخلق العلوم ،بل نستكشفها»؛ وميكننا الجزم أن ذلك كان شعارها خالل
حياتها .حصلت منى بكر عىل البكالوريوس يف عام  ،1991ثم درجة املاجستري
يف الكيمياء من جامعة أسيوط يف عام  .1994ثم سافرت بعد ذلك للحصول عىل
درجة الدكتوراه من معهد جورجيا للتكنولوجيا بالواليات املتحدة األمريكية يف
عام  ،2002وذلك تحت إرشاف األستاذ مصطفى السيد .وقد استكملت دراستها
بعد درجة الدكتوراه بجامعة لوزان بسويرسا ،ثم أصبحت ضمن أعضاء هيئة
التدريس باملعهد القومي لعلوم الليزر املتطورة بجامعة القاهرة ،كام أصبحت
مدي ًرا ملركز تكنولوجيا النانو املرصي بنفس الجامعة.
تركزت أبحاث الدكتورة منى عىل تصنيع البلورات النانوية املعدنية
واملغناطيسية وأشباه املوصالت وتوصيفها .كذلك عملت عىل خصائصها البرصية
والحركية فائقة الرسعة باستخدام تقنيات ليزر مختلفة .وعملت مع فريق عىل
تصنيع مواد نانوية ميكن استخدامها ألغراض متعددة ،مثل تطبيقات الخلية
الشمسية ،والتصوير الطبي الحيوي ،ومعالجة املياه .ويالحظ أنها كانت مهتمة
بالتنوع الذي تقدمه تكنولوجيا النانو؛ فكانت باحثة متعطشة للمزيد ،ولها

 56مقالً يف الدوريات العلمية العاملية املختلفة ،ومنها «رسائل النانو» و«املواد
الوظيفية املتقدمة».
كل ذلك ،أرشفت الدكتورة منى بكر عىل عدة رسائل ،كام كانت
إىل جانب ِّ
مديرة نانوتك مرص؛ وهي أول رشكة مرصية وعربية تقوم بتصنيع مواد نانوية
تهدف إىل صنع مركز لتكنولوجيا النانو من شأنه تعضيد االقتصاد املرصي
وتطويره .كان هذا املوضوع هو األقرب لقلب الدكتورة منى؛ فتعمقت فيه أثناء
لقاء مع قناة النيل الثقافية املرصية.
فقالت إن إمكانيات تكنولوجيا النانو ال ح َّد لها من حيث التطبيقات عند
تصنيع مواد جديدة واستخدامها بشكل جديد .وكانت تؤمن بأهمية تطبيقها
يف القطاعات الصناعية؛ حيث أيقنت أن املستقبل يكمن يف تطبيق تكنولوجيا
النانو يف الصناعات الرئيسية يف مرص .فأملت أن تنتقل تكنولوجيا النانو من
املختربات إىل الحياة العملية؛ إال أن نقص التواصل بني القطاعات املختلفة كان
العائق األسايس أمام ذلك.
كانت الدكتورة منى ترغب يف فتح قنوات اتصال بني الحكومات والعلامء
ورجال األعامل من أجل صنع بيئة يستفيد منها الجميع وتساعد عىل تطوير
البلد .وبينام كانت تتمنى أن تصبح مرص أحد أهم مراكز تكنولوجيا النانو،
كانت عىل دراية أن الرحلة ال تزال طويلة وشاقة .عىل الرغم من ذلك ،فإذا
نظرنا إىل أحدث التطورات يف هذا املجال ،فسرنى جل ًّيا ملاذا يجب عىل زمالئها
تنفيذ رؤيتها.

تكنولوجيا النانو املستمرة

لقد تناولنا موضوع تكنولوجيا النانو عدة مرات سابقة يف مقاالتنا؛ ومع
ذلك ،فإن التطورات املستمرة يف هذا املجال دامئًا تقدم ما هو جديد ومثري
لنكتب عنه .وتكنولوجيا النانو هي معالجة املواد عىل املستوى الذري .فعندما

تحدث تغريات يف املواد عىل مست ًوى نانوي ،تتغري
خصائصها ويستطيع العلامء حينها تصنيع مواد
بخصائص أفضل وفقًا للغرض منها .هذه التقنية
متعددة االستعامالت تتطرق إىل جميع مناحي
الحياة ،ومن ثم متهد الطريق إىل استثامرات كبرية
حسبام زعمت الدكتورة منى.
والبلدان الرائدة يف مجال تكنولوجيا النانو
هي الواليات املتحدة األمريكية ،تليها اليابان ،ثم
كوريا الجنوبية .يف الواقع ،أعلنت وزارة العلوم بكوريا
الجنوبية أنها تخطط الستثامر قرابة  447مليون دوالر
أمرييك لتطوير هذه التقنية يف عام .2017
والخطة هي تطوير «معرفة أساسيات
تكنولوجيا النانو لتحسني القدرة التنافسية للقطاع
الصناعي بالدولة .وبناء عىل خطة تطوير مشرتكة
بني وزارة التجارة والصناعة والطاقة وبعض الوكاالت
الحكومية األخرى ،ستستثمر سول قرابة  49.3مليار
وون كوري جنويب فقط لتطوير العامل املهرة .كذلك
ستنفق الدولة  35مليار وون كوري جنويب أخرى
هذا العام لتطوير البنية التحتية التي ستشمل نظام
تقييم حديثًا للتحقق من أداء أي منتج من منتجات
تكنولوجيا النانو» ،وذلك وفقًا للوزارة.
هذا بعينه ما أملت أن تراه
الدكتورة منى بكر يحدث يف
مرص .فينبغي لنا أخذ هذه
الخطة يف االعتبار ألن« :سوق
منتجات تكنولوجيا النانو
العاملي قد تخطى حاجز
الرتيليون دوالر يف عام ،2013
وهو يف تزايد مبعدل متوسط
يقارب  ٪40سنويًّا» .هذه األرقام ال ميكن
تجاهلها؛ فأرباح االستثامر يف تطوير تكنولوجيا
النانو جلية .وإذا ألقينا نظرة عىل تطورين جديدين
يف املجال ،فستتضح للجميع حداثة تكنولوجيا
النانو.

للضوء داخل الشبكية ،ولها القدرة عىل استعادة
النظر مرة أخرى .وتصنع تلك الزرعة من مصفوفة
من أسالك السيليكون النانوية التي تستشعر الضوء
وتحفز الشبكية كهربائيًّا.
فقال املهندسون« :تصنيعها ال يستلزم مستشعر
رؤية خارج العني اللتقاط املشهد البرصي وتحويله
إىل إشارات مرتددة تحفز خاليا الشبكية العصبية.
عوضً ا عن ذلك ،تحايك أسالك السيليكون
النانوية مخاريط وقضبان استشعار
الضوء املوجودة يف شبكية العني
لتحفيز الخاليا الشبكية.
وهذا يعطينا بنية أبسط
لزراعة الشبكية ولكنها
أكرث قابلية للتطوير» .عىل
الرغم من أن التقنية ال تزال
طور التجربة عىل الفرئان،
فإن نتائجها مشجعة ،وهدف
املهندسني هو التوصل لجهاز طبي يساعد
مرىض انحالل الشبكية الحاد.

«نحن ال
نخلق العلوم ،بل
نستكشفها»
منى بكر

استعادة الرؤية
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مؤخ ًرا ،قام مهندسون من جامعة كاليفورنيا
بالتعاون مع رشكة مبتدئة تدعى نانوفيجني بايوساينس
إنك ( )Nanovision Biosciences Inc.بإنجاز هام
فيام يخص تطوير تقنية تهدف إىل املساعدة عىل إعادة
البرص املفقود نتيجة األمراض العصبية التنكسية ،بينام
ميكن ملصايب انحالل الشبكية اللجوء للتدخل الطبي،
ال يوجد أية وسيلة ملساعدتهم عىل استعادة نظرهم،
ويف أغلب األحيان ،ينتهي بهم املطاف إىل العمى التام.
ما يعمل عليه املهندسون لحل هذه املشكلة هو
استخدام تكنولوجيا النانو واإللكرتونيات الالسلكية
لتشكيل نوع من أنواع زرع الشبكية التي تستجيب

إدخال الضوء

تعددية تكنولوجيا النانو تعني أنه بينام يعمل
باحثون جامعيون عىل استعادة رؤية فاقدي البرص،
يعمل فريق آخر عىل ابتكار نوافذ بإمكانها تخزين
الطاقة الشمسية .هذا املرشوع املشرتك بني جامعة
مينيسوتا وجامعة ميالنو-بيكوكا يعمل عىل التقنية
التي ستحوله لحقيقة ملموسة.
فقاموا بجامعة مينيسوتا بابتكار عملية لتصنيع
جزيئات سيليكون نانوية؛ فيحملون عدة براءات
اخرتاع لهذه التقنية .عىل صعيد آخر ،يف جامعة
ميالنو-بيكوكا بإيطاليا فإنهم خرباء يف مجال صناعة
املركزات املضيئة شمس ًّيا .عمل الباحثون م ًعا عىل
تطوير تقنية إلدخال جزيئات السيليكون النانوية
يف املركزات املضيئة شمس ًّيا ،ليصبحوا جز ًءا ال يتجزأ
من النوافذ .هكذا ،فإنه عندما تشع أشعة الشمس

من خالل النوافذ فإنها «تحتجز ترددات الضوء
املفيدة بالداخل وترتكز يف الحواف بحيث ميكن
للخاليا الشمسية الصغرية التقاط الضوء».
وتعرف هذه النوافذ بالنوافذ الضوئية .وقد
كانت الفكرة موجودة منذ فرتة ،إال أنها مل تدخل
طور التنفيذ إال مؤخ ًرا عندما تم تطوير التقنية مبا
يكفي لتصنيع مناذج أولية .وما ساعد عىل تطوير
الفكرة هو استخدام السيليكون ،وهو متاح بوفرة،
ولكن يف صورته التقليدية حيث ال يشع ضو ًءا.
«يف معملنا ،نخدع الطبيعة بتقليص أبعاد
بلورات السيليكون إىل بضعة نانومرتات .وعند هذا
الحجم ،تتغري طبيعة السيليكون لتصبح مشعة
للضوء ،مع وجود خاصية هامة وهي عدم امتصاص
الضوء الذي يشعه .تلك هي الخاصية التي تجعل
جزيئات السيليكون النانوية مثالية لتطبيقات
املركزات املضيئة شمسيًّا» ،هكذا وضح األستاذ أوي
كورتشاجني من جامعة مينيسوتا ،الذي ابتكر طريقة
تصنيع جزيئات السيليكون النانوية .وبعد التوصل
إىل طريقة ناجحة لتنفيذ الفكرة ،بقيت املسألة اآلن
مسألة وقت فقط حتى نسمع عن وجود النوافذ
التي تلتقط الطاقة الشمسية يف األسواق.
حقًّا ،تستطيع تكنولوجيا النانو تغيري حياتنا؛
وعىل الرغم من مغادرة الدكتورة منى بكر عاملنا،
فإن إرثها باقٍ  .فينبغي لنا أن تظل كلامتها وإنجازاتها
يف ذاكرتنا؛ لرتشد علامءنا وصناع السياسات الذين
لديهم اإلمكانات إىل األخذ بيد بلدنا إىل الطريق
الصحيح.
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يف هذه األيام ،أصبحت أخطار تغري املناخ
إحدى أكرث املشكالت البيئية وضو ًحا؛ حيث تزيد
درجات الحرارة وينصهر الجليد القطبي وترتفع
مستويات سطوح البحار .ويف السنوات القليلة
املاضية ،زادت وترية الكوارث الطبيعية وقوتها
أكرث من الضعفني ،لتقتل آالف البرش .ومل يعد تغري
املناخ يهدد سالمة البرش فحسب ،بل يؤثر أيضً ا
بشكل مبارش وغري مبارش يف صحتهم.
ففي بعض املناطق يكون الناس أقل استعدادًا
ملواكبة درجات الحرارة املتزايدة؛ حيث يكون
أقل قدرة
األطفال والحوامل وكبار السن واملرىض َّ
عىل تنظيم درجة حرارة الجسم ،ومن ث َ َّم ميكن
أن يكونوا أكرث تأث ًرا بالحرارة املرتفعة .وبينام
يصبح الكوكب أكرث دفئًا ،تزداد هجامت املوجات
الحارة؛ لتزيد معدالت الوفيات يف بعض املناطق
نتيجة التعرض للحرارة الزائدة .وقد يؤدي التعرض
للحرارة املفرطة إىل اإلصابة برضبات الشمس
والجفاف ،باإلضافة إىل أمراض الجهاز التنفيس
والقلب واألوعية الدموية واألمراض الدماغية
الوعائية.
وتؤثر درجات الحرارة املرتفعة أيضً ا يف جودة
الهواء؛ حيث ترتفع مستويات األوزون األريض
وغريها من امللوثات يف الهواء .وقد وجدت دراسة
حديثة أن استنشاق األوزون األريض ميكن أن
يستثري الكحة ويسبب تهيج الحلق واحتقانه.
ومن شأن التعرض املفرط لألوزون أن يزيد التهاب
الشعب الهوائية والربو ،كام ميكنه أن يسبب
التهاب بطانة الرئتني؛ فيؤدي إىل تلف أنسجتهام.
قد تنتج املواد الجسيمية وقطرات السوائل
العالقة يف الغالف الجوي عن النشاط البرشي،
مثل حرق الوقود األحفوري .ومن شأن تغري املناخ
أن يزيد من حدة الحرائق التي تنشب يف الربية؛
حيث تحمل الرياح املواد الجسيمية من األدخنة
الناجمة عنها ملسافات بعيدة .وقد يؤدي استنشاق
هذه الجسيامت إىل اإلصابة برسطان الرئة أو الداء
الرئوي املسد املزمن.
وقد وجد العلامء أن النباتات تنمو يف وقت
أبكر وبوترية أرسع ،وهذا ينتج املزيد من املواد

املحمولة ج ًّوا والتي تسبب الحساسية .وقد ربطوا
هذا مبستويات ثاين أكسيد الكربون املتزايدة يف
الجو إىل جانب درجات الحرارة اآلخذة يف االرتفاع.
وتؤدي مواسم حبوب اللقاح املكثفة الطويلة ذات
الرتكيزات العالية دو ًرا كب ًريا يف ظهور األمراض
املرتبطة بالحساسية ونوبات الربو.
ستؤثر التغريات املناخية أيضً ا يف انتشار
األمراض التي تنتقل عن طريق الحرشات ،ومنها
املالريا وحمى الضنك؛ حيث ستتغري نطاقاتها
الجغرافية .وستكون أمناط هطول األمطار
املتزايدة ورسعة وترية حدوث الفيضانات سببًا
يف تراكم املياه الراكدة بشكل أكرب ،وهي بيئة
فضل عن أن
تسمح بازدهار الحرشات وتكاثرهاً ،
الحرشات تنمو بشكلٍ أرسع يف األجواء األكرث دفئًا.
قد تزيد املسطحات املائية األكرث دفئًا من
تلوث املياه؛ فيزيد تعرض البرش لألمراض التي
تنتقل من خالل املياه ويزيد تفيش مرض الكولريا.
ومن املمكن أن ينجم تلوث املياه العذبة أيضً ا
عن انتشار امللوثات الكيميائية التي كانت حبيسة
قبل هذا يف الجليد القطبي .وهذا يهدد املصائد
السمكية ويؤثر بشكلٍ مبارش يف اإلنتاجية الزراعية
وتلف املحاصيل ونقص مياه الرشب النظيفة،
حتى يؤدي إىل زيادة أزمة مشكلة سوء التغذية
واملجاعات.
يؤثر تغري املناخ ودرجات الحرارة املرتفعة يف
سالمة الغذاء والتغذية؛ حيث تزيد حاالت اإلصابة
بالساملونيال وغريها من أمراض التسمم الناجمة
عن البكترييا؛ وذلك ألن البكترييا تنمو بشكلٍ
أرسع يف البيئات الدافئة .فمن املمكن أن تتسبب
هذه البكترييا يف أمراض الجهاز الهضمي ،وقد
تؤدي إىل املوت يف الحاالت الحادة.
قد يكون مواطنو الدول النامية أكرث
تعرضً ا للمخاطر الصحية عىل مستوى العامل،
إال أنها تهدد مواطني الدول املتقدمة أيضً ا.
فيتوقع باحثو منظمة الصحة العاملية أنه بني
عامي  2030و ،2050سيسبب تغري املناخ نحو
 250.000حالة وفاة سنويًّا .ولهذا ،يقوم الباحثون
بوضع اسرتاتيجيات لرفع وعي املجتمعات ،تزام ًنا
مع تقليل انبعاثات الكربون.

املراجع

health2016.globalchange.gov
climatehotmap.org

هيروفـ
منذ آالف السنني ،أثناء العرص الذهبي
للبحث العلمي يف القرن الثالث قبل امليالد،
كانت مدينتنا اإلسكندرية يف مرص البطلمية
أعظم مركز للدراسة واملنح الدراسية يف
العامل .فكانت اإلسكندرية مرك ًزا للمعرفة
واالستكشاف ،وموط ًنا ملكتبة اإلسكندرية
امللكية التي كانت أكرب وأهم مكتبة يف العامل
القديم ،ومتحف اإلسكندرية الذي كان مرك ًزا
رئيسيًّا لألبحاث الطبية يف العامل حينذاك.
كان هريوفيلوس وإيراسيسرتاتوس من
أهم الباحثني الطبيني يف املدينة ،وقد حققا
م ًعا إنجازات عظيمة يف الترشيح والطب.
ولكن ،عىل الرغم من إسهاماتهام العظيمة،
فإن إرثهام يكتنفه كثري من الجدل واالتهامات
الخطرية؛ فاتُهام بجرمية مخزية هي ترشيح
البرش وهم عىل قيد الحياة.
ولد هريوفيلوس الشهري بلقب «أيب الترشيح»
يف عام  335قبل امليالد يف مدينة خلقيدون بآسيا
الصغرى ،وتويف يف عام  255قبل امليالد .سافر إىل
اإلسكندرية ليبدأ مامرسة الطب وليبدأ أبحاثه؛
حيث اهتم بدراسة الترشيح العام ،واكتشف
بعد مدة أن الطريقة الوحيدة لدراسة ترشيح
الجسم البرشي هي أن يصبح أول شخص يقوم
بترشيح منهجي عىل الجسم البرشي؛ مفرتضً ا
عىل الجثث.
يف اإلسكندرية ،عاش هريوفيلوس يف بيئة
ال تستنكر بصفة عامة ترشيح الجثث البرشية
أو تعتربه محر ًما .فأصبحت طريقته أداة بحث
قوية منحته مزايا مل تكن متاحة من قبل

ـــيلوس

وإيراسيستراتوس:
بقلم :ملياء غنيم

العلوم والثقافة

سفــاحا اإلسكنـــدرية

لطالب ترشيح الجسم البرشي ،الذين بنوا رؤاهم
عىل األدلة غري املبارشة والتخمني.
ومن خالل شغفه الكبري بهذا املوضوع ،جعلت
اكتشافات هريوفيلوس منه طبي ًبا مشهو ًرا .وبعيدًا
عن مامرسته ملهنته ،قام هريوفيلوس بكتابة نحو
إحدى عرشة وصفة طبية ،ولكنها فقدت لألسف
ج َّراء الحريق الهائل مبكتبة اإلسكندرية القدمية
عام  391إذ كانت تحفظ بها أعامله .عىل الرغم
من ذلك ،فقد توارثت األجيال التالية اكتشافاته
يف مجال الترشيح؛ حيث قدمت معلومات قيمة
لفهم املخ والعني والكبد واألعضاء التناسلية.
نُسب إىل هريوفيلوس أدق وصف للجهاز
التناسيل حتى العصور الوسطى؛ ولكن أهم
اكتشافاته كانت عن الجهاز العصبي .فكان أول
من ف َّرق بني األعصاب واألوعية الدموية واألوتار،
واكتشف أن األعصاب تنقل نبضات عصبية.
كل
وبعد اكتشافه أن شبكة األعصاب املنترشة يف ِّ
الجسم مركزها املخ ،استنتج أن املخ هو العضو
املتحكم يف اإلنسان؛ إذ «تتم من خالله جميع
األنشطة الجسدية» .ويتعارض هذا االكتشاف مع
افرتاض أرسطو بأن القلب هو مصدر التفكري ،وقد
كان االعتقاد السائد حينذاك .فحلت اكتشافات
هريوفيلوس َّ
محل اكتشافات أسالفه؛ حتى إن الكتاب
الطبيني مثل الطبيب الروماين جالني من بريغامون
قد اعتمد تفسريه عوضً ا عن تفسري أرسطو.

ولد إيراسيسرتاتوس ،وهو تلميذ هريوفيلوس
وزميله األصغر س ًّنا ،يف عام  304قبل امليالد عىل
جزيرة كوس .قبل سفره إىل اإلسكندرية والعمل
مع هريوفيلوس ،عمل طبي ًبا ملك ًّيا يف بالط
سيليوكوس األول يف بالد ما بني النهرين .وقد حقق
إنجازات هامة يف مجال الترشيح؛ فأكمل دراسات
وأبحاث هريوفيلوس ،ووصف املخ بشكل أدق؛ ممي ًزا
بني املخ واملخيخ وبني األعصاب الحسية والحركية.
وكان إيراسيسرتاتوس أول من محا الفكر
الشائع بأن األعصاب جوفاء ومليئة بالهواء؛ فأثبت
أنها صلبة وتتكون من نخاع العمود الفقري .ويف
دراسته عن القلب ووظائفه ،ميز بني الدورة
الدموية الرئوية والدورة النظامية؛ ويبدو أنه قد
أوشك عىل اكتشاف الدورة الدموية التي اكتشفها

كل
األطباء مثل كورنيليوس سيلسوس وجالني ًّ
من هريوفيلوس وإيراسيسرتاتوس بإجراء عمليات
ترشيح عىل املجرمني األحياء ،الذين كان حاكمو
اإلسكندرية مينحونهام إياهم.
وقد د َّون سيلسوس الذي مل يشهد عمليات
الترشيح عىل األحياء املزمعة بعد مرور  250عا ًما
عىل وفاة هريوفيلوس أنه قد تم ترشيح املجرمني
وهم أحياء و«ال يزالون يتنفسون» .ويف القرن
التايل ،أطلق تريتوليان عىل هريوفيلوس لقب
«السفاح» مش ًريا إىل أنه كان يقوم بعمليات ترشيح
عىل األحياء .ومن املرجح أن تلك االتهامات هي
السبب الرئييس يف عدم تلقيه التقدير الالئق عىل
اكتشافاته العلمية فيام يخص الجسم البرشي مثل
زمالئه هيبوقراط وجالني وفيزاليوس.

استنتج هريوفيلوس أن املخ هو العضو املتحكم يف
اإلنسان؛ إذ «تتم من خالله جميع األنشطة الجسدية».
الطبيب اإلنجليزي ويليام هاريف الحقًا عام .1628
خالل القرون التي تلت أعامل هريوفيلوس
وإيراسيسرتاتوس ،أثريت الشكوك حول رشعية
الطرق التي استخدماها .وبدأت بعض الروايات يف
االنتشار بأن األجسام التي قاموا بترشيحها كانت
ألشخاص ال يزالون عىل قيد الحياة .فاتهم بعض

املراجع
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وسواء قام هريوفيلوس وإيراسيسرتاتوس
بترشيح األجسام حية أم ال ،فإن االتهامات الشنيعة
التي وجهت إليهام قد أكدت حظر الترشيح يف
الغرب حتى عرص النهضة؛ حينام سمحت التغريات
االجتامعية والعلمية لعلامء الترشيح مبامرسة
الترشيح عىل الجثث البرشية مرة أخرى.
ال شك أن األبحاث الهامة التي متت يف
اإلسكندرية خالل القرن الثالث قبل امليالد كانت
ذات بصمة خاصة يف تاريخ الطب والعصور
كل
القدمية .فقد ظلت االكتشافات التي قام بها ٌّ
من هريوفيلوس وإيراسيسرتاتوس قمة للمعرفة
الترشيحية أللف وخمسامئة عام.

7

حكايات العلـوم

ِ
عالم التشريح
بقلم :مايسة عزب

تضافر الفن مع العلم أمر ال مفر منه
وال ميكن تجاهله؛ فال وجود ألحدهام دون
اآلخر .ومن أوضح أمثلة هذا الرتابط الوطيد
العالقة بني الفنون البرصية وعلم الترشيح؛
مبا يف ذلك رسم علامء الترشيح للجسم
ودراسة الرسامني لعلم الترشيح .فللرسم
الترشيحي أهمية محورية يف تعليم الترشيح
ودراسته ،كام أن الفنانني أدركوا منذ عرص
النهضة عىل األقل أهمية املعرفة الترشيحية
بالنسبة ألعاملهم الفنية.
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والرسام

بطبيعة الحال كث ًريا ما كان الترشيح الفعيل للجثث البرشية أساس علم
الترشيح؛ ولكن ،عىل الرغم من مامرسة اإلغريق القدامى الترشيح ،فلم يكن
معرتفًا به وال مقبولً يف األبحاث الطبية حتى القرن السادس عرش .فأثناء
العصور الوسطى – وهي فرتة زمنية كانت فيها الغالبية العظمى من الشعوب
غري متعلمة وتؤمن بالخرافات – كان علم الترشيح يقوم عىل مجموعة متفرقة
من املعلومات املأخوذة عن املصادر اإلغريقية مع كثري من التخمني .فلم تكن
وظائف الجسم الداخلية تفرس عن طريق النظريات العلمية ،بل حسب تأثري
العوامل الخارقة للطبيعة واألرواح والشياطني!
قد يشتهر عرص النهضة بأعامله الفنية أكرث من أي يشء آخر؛ فقد شكلت
كل من مايكل أنجلو وليوناردو دافنيش وغريهم اتجاه تاريخ الفن .مع
أعامل ٍّ
ذلك ،فإنه يف أثناء تلك الفرتة املحورية يف تاريخ الفن ،كانت علوم الترشيح
أحد مصادر اإللهام األساسية للفنانني .فمع زيادة ثروة األفراد ومنو الرخاء زاد
االهتامم بالتعليم ،ودُعمت الفنون ،وراجت االكتشافات العلمية واالخرتاعات
الجديدة .فتم تحدي النظريات التقليدية ورشع األطباء يف البحث عن فهم
أفضل لكيفية عمل الجسم البرشي؛ حيث زادت مامرسة الترشيح يف الجامعات
الطبية يف أنحاء أوروبا اعتبا ًرا من بدايات القرن الخامس عرش.
ولد أندرياس فيزاليوس يف بروكسل يف عام  ،1514ودرس الطب يف باريس
حيث أصبح ماه ًرا يف الترشيح .يف عام  ،1537انتقل إىل جامعة بادوا حيث
أصبح أستاذًا للجراحة؛ ويف عام  ،1543نرش كتابه «عن نسيج الجسم البرشي»
الذي غري الرؤية الطبية للهيكل البرشي إىل األبد .وتكمن أهمية هذا العمل يف
أنه تحدى الفكر السائد يف ذلك الوقت.
فقد اعتمدت املعرفة الطبية قبل عرص النهضة عىل كتابات جالني ،وهو
عمل حول املامرسات الطبية؛ فكانت كتاباته
طبيب إغريقي كتب أكرث من ستني ً
املادة املعتمدة يف دراسة الطب أثناء العرص الروماين .وقد كانت أفكار جالني
ومناهجه – مثل رصد الحاالت الطبية وتسجيلها – مفيدة؛ إال أنه ارتكب أخطاء
كثرية .فعىل الرغم من أنه قام بترشيح جثث برشية ،فإن كث ًريا من أفكاره حول
الترشيح البرشي قامت عىل ترشيح حيوانات مختلفة؛ األمر الذي أدى إىل عديد
من األخطاء يف كتاباته حول وظائف الجسم البرشي .ولكن فيزاليوس أراد أن
يرى بعينه ترشيح الجسم البرشي وكيف يعمل من الداخل.

يف عام  ،1539منحه أحد القضاة املحليني منفذًا لجثث املجرمني بعد إعدامهم؛
فرشع يف مامرسة الترشيح بصفة منتظمة ،ويف كثري من األحيان كان يقوم بذلك
يف حضور جمهور من العامة .عىل الرغم من أن فيزاليوس أيضً ا كانت له بعض
األخطاء التدقيقية يف أعامله الترشيحية ،فإنه قام بتصويب كثري من أخطاء جالني؛
ولكن األهم من ذلك هو أنه وضع الترشيح يف مقدمة الدراسة الطبية .ومتثل
أعامل فيزاليوس عرص النهضة أفضل متثيل؛ حيث كان ينظر إىل الوراء نحو نسق
التعليم الكالسييك ،وكذلك إىل األمام صوب املنهج العلمي اآلخذ يف التطور.
فاستخدم التجربة والرصد والتأكيد املادي ،متحديًا املعتقدات واألفكار الخاطئة
التي بنيت عىل السلطة والتقاليد عوضً ا عن األدلة والرباهني ،ومصح ًحا إياها.
وقد كان «عن نسيج الجسم البرشي» موج ًها إىل الجمهور العريض؛
فاستخدمه طلبة الطب ،ولكنه كان يعنى أيضً ا بجمهور عمليات الترشيح التي
كان يقوم بها فيزاليوس .فكانت الصور يف الكتاب مبثابة دليل برصي للجمهور؛
مفصل بشكل دقيق فحسب ،بل
ً
ولجذب أكرب عدد من الناس مل يكن الكتاب
كان مرسو ًما بشكل رائع يفوق أي عمل ترشيحي تم إصداره فيام قبل .ومل
يكن ذلك ممك ًنا دون التقدم الكبري الذي حدث يف أثناء عرص النهضة.
أدت الجغرافيا دو ًرا يف نجاح فيزاليوس؛ حيث تقع بادوا عىل مقربة من
البندقية ،التي كانت مرك ًزا تجاريًّا ساحليًّا ثريًّا يف ذلك الوقت .فكان تجار
البندقية األثرياء يغدقون الرصف عىل التعليم والرفاهيات؛ فشكلوا سوقًا
ألعامل فيزاليوس الباهرة .كذلك جذبت ثروة البندقية وجاملها الخالب
مجموعة متميزة من الفنانني املوهوبني؛ فاستطاع فيزاليوس أن يستعني بسهولة
بأفضل الفنانني من املراسم املحلية – عىل رأسهم تيتيان – وذلك ليقوموا بعمل
الرسوم الخاصة بكتابه .من العوامل الهامة أيضً ا يف نجاح ذلك العمل وانتشاره
اخرتاع الطباعة ،وهذا سمح بإنتاج أعداد كبرية من كتاب فيزاليوس .وساعدت
التطورات أيضً ا يف تقنيات الطباعة عىل احتواء الكتاب عىل الرسوم البديعة.
مهم بصفة خاصة يف إيطاليا أثناء عرص النهضة؛
وقد كان علم الترشيح ًّ
ليس لألهداف التعليمية فقط ،ولكن أيضً ا نظ ًرا للعدد الكبري من الفنانني
البارزين الذين عملوا هناك يف ذلك الوقت .فقد كان األثرياء يوظفون هؤالء
الفنانني لتزيني منازلهم باللوحات واملنحوتات ،وحرص الفنانون عىل أن تحايك
أعاملهم الواقع مثلام فعلت األعامل اإلغريقية والرومانية منذ آالف السنني.

وقد كان «عن نسيج الجسم البرشي» موج ًها إىل الجمهور
العريض؛ فاستخدمه طلبة الطب ،ولكنه كان يعنى أيضً ا
بجمهور عمليات الترشيح التي كان فيزاليوس يقوم بها.
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لذلك كانت العالقة بني الفنانني واألطباء أثناء عرص النهضة عالقة
تكافلية .فلم يكلف األطباء الفنانني بعمل الرسوم الخاصة بأعاملهم فحسب،
بل تابع الفنانون عمل األطباء ملعرفة تفاصيل الطبقات املختلفة من
العضالت والعظام املشكلة للجسم .ومن أمثال هؤالء الفنانني مايكل أنجلو
وليوناردو دافنيش اللذان حرصا عىل محاكاة الشكل البرشي يف أعاملهام الفنية.
بل قام بعض الفنانني بصياغة رشاكات مع أطباء معينني؛ حيث سمح األطباء
للفنانني باملشاركة يف عملية الترشيح يف مقابل عمل الرسوم الترشيحية.
وقام بعض أفاضل الفنانني أيضً ا بعمل دراسات ترشيحية خاصة بهم؛
حيث اكتشفوا اكتشافات جديدة طورت يف هذا املجال .لقد اقترصت دراسة
معظم الفنانني عىل سطح الجسم؛ فقاموا بتفحص األجسام الحية العارية .إال
أن بعضهم ذهب إىل أبعد من ذلك بكثري؛ فأنتجوا أعاملً فنية تظهر ما تحت
الجلد من طبقات العضالت املتتالية واألوتار والعظام .وكان الهدف من ذلك
الوصول إىل تصور أفضل ميكنهم من متثيل الجسم البرشي بواقعية يف أعاملهم
الفنية .فيقال إن دافنيش هو من قام بأول دراسة ترشيحية سليمة لجنني برشي.
قد منيل العتبار ليوناردو دافنيش رسا ًما يف املقام األول ،عىل الرغم من
أنه عىل األرجح مل ينتج عىل مر حياته وحتى وفاته يف عام  1519أكرث من
عرشين لوحة .ولكن يف الواقع أن دافنيش قد قىض فرتات طويلة من حياته
املهنية التي امتدت إىل قرابة نصف القرن يف مختلف املساعي ،بد ًءا من وضع
االسرتاتيجيات ألسلحة عبقرية قام من ثم بتصميمها ،ووصولً إىل اإلرشاف عىل
نظام معقد من القنوات بأمر من لودوفيكو ماريا سفورتزا دوق ميالنو الحاكم.
فقد مأل ليوناردو عىل مر حياته آالف الصفحات من املخطوطات بالرسوم
والكتابات ،تناول فيها بدقة معظم املوضوعات التي قد تخطر عىل البال.
وأحد املساعي العلمية التي أثارت فضول ليوناردو أكرث من غريها هو
الترشيح البرشي؛ فكرس ليوناردو رسومه الترشيحية املبكرة بشكل رئييس
للهيكل العظمي والعضالت .وانطالقًا من مالحظة الجسم البرشي الساكن
رشع ليوناردو يف دراسة دور األجزاء املنفردة من الجسم يف النشاط الحريك،
وهو ما أدى يف نهاية األمر إىل اتجاهه نحو دراسة األعضاء الداخلية للجسم.
وقد دونت اكتشافاته من هذه الدراسات يف رسومه الترشيحية الشهرية،
وهي من أهم إنجازات عرص النهضة؛ حيث تستند تلك الرسوم إىل الرتابط
بني التمثيل الطبيعي واملجرد .فصور أجزاء الجسم يف طبقات شفافة متنح
نظرة «تبرصية» داخل األعضاء عن طريق استخدام مقاطع منظورية تجسد

العضالت يف شكل «خيوط» ،مش ًريا
إىل األجزاء الخفية بخطوط منقطة
ومبتك ًرا نظا ًما للتظليل.
وقد بدأ اهتامم ليوناردو دافنيش
بالترشيح منذ أن كان يعمل لدى
لودوفيكو دوق ميالنو؛ حيث رشع يف
تأليف كتابه «عن الشكل البرشي» .ولكن دراساته توقفت بعد أن أتم سلسلة
من الرسوم الباهرة للجمجمة .وعىل األرجح فقد يكون السبب وراء ذلك
أنه مل يكن لديه سبيل للحصول عىل الجثث ليقوم بترشيحها .إال أنه عاد
بعد مرور عقدين من الزمان ليكتب ويرسم يف دفرته الذي يعرف اآلن باسم
مسجل
ً
«املخطوط الترشيحي ب»؛ حيث قام بعمل عدد من الرسوم بالحرب
ملا رصده أثناء ترشيحه لجثة رجل مسن مات حديثًا يف مستشفى فلورنسا يف
شتاء .1508–1507
يف األعوام الالحقة ركز ليوناردو عىل الترشيح البرشي بصورة أكرث انتظا ًما
عام قبل .ففي شتاء  1511–1510قام ليوناردو بتجميع سلسلة من مثاين عرشة
ورقة معظمها مزدوج الوجهني يعج بأكرث من  240رسمة منفردة وأكرث من
 13.000كلمة من امللحوظات .تلك األعامل املعروفة اآلن باسم «املخطوط
الترشيحي أ» تحفل بلمحات تبرصية واضحة للوظائف الترشيحية داخل
الجسم البرشي.
لقد قام ليوناردو دافنيش باكتشافات مهمة عدة؛ فأنتج أول تصور دقيق
للعمود الفقري البرشي ،يف حني تحتوي ملحوظاته حول ترشيح مسن فلورنسا
عىل أقدم وصف معروف للتليف الكبدي .عىل الرغم من ذلك ،فإن أكرث
مكتشفات ليوناردو العلمية عبقرية هي تلك التي قام بها عندما فر من
الرصاع السيايس يف ميالنو ليلجأ إىل منزل عائلة مساعده فرانسيسكو ميلزي؛
مهووسا بفهم بنية القلب .فقد نرش جراح القلب فرانسيس ويلز
حيث أصبح
ً
الذي يعمل مبستشفى بابوورث يف كامربيدج كتابًا باسم «قلب ليوناردو»
قائل:
يعرض فيه اطالعه عىل دراسات ليوناردو ألول مرة عندما كان طال ًبا ً
«أتذكر كيف وجدتها أفضل بكثري من أي يشء موجود يف كتب الترشيح
الحديثة .لقد كانت جميلة ودقيقة وشائقة ،وقد كان بها حياة؛ وهو ما ال
تجده يف الرسوم الترشيحية الحديثة».
أثناء تحقيقاته اكتشف ليوناردو عديدًا من األمور املذهلة حول القلب،
قائل« :لقد كان معتقدًا أن القلب يتكون من حجرتني؛
وهو ما يرشحه ويلز ً
ولكن ليوناردو أكد أن للقلب أربع حجرات .واكتشف أن األذينني أو حجريت
التعبئة ينقبضان م ًعا يف حني تسرتخي حجرتا الضخ أو البطينان ،والعكس
صحيح» .كذلك رصد ليوناردو حركة القلب الدائرية؛ فيقول ويلز« :القلب
يفرغ نفسه بحركة ملتفة؛ أي إنه يعترص نفسه ،كام نفعل عندما نعترص
منشفة عىل سبيل املثال .وعند فشل القلب فإنه يفقد ذلك االلتفاف» .حسب
ويلز ،مل يفهم ليوناردو بشكل كامل وظيفة التفاف القلب« ،ولكن كل يشء
يبدأ يف مكان ما» كام يقول ويلز؛ «لقد كانت بداية صحيحة عىل طريق فهم
التفاف القلب ،وهو من املوضوعات األهم اآلن يف فهم فشل القلب».
تتمة املقال ص 23

9

الحياة
اكتشف
اكت�شف احلياة

يف عام  ،2010انترش فيديو عرب
اإلنرتنت ألنثى أورانجوتان تُدعى
تيلدا وتعيش يف حديقة حيوانات
كولونيا بأملانيا؛ حيث تظهر فيه وهي
ت ُصدر سلسلة من األصوات العميقة
املشوشة التي تشبه حديث البرش.
مع ذلك ،ال تعد تيلدا أول حيوان
يحايك كالم البرش .فهناك أنواع حية
أخرى ت ُصدر أصوات ًا مامثلة لكالم
اإلنسان مثل الحيتان واألفيال وبالطبع
الببغاوات؛ ولكن ،كيف تصدر تلك
األصوات؟
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تكمن اإلجابة بالنسبة لألورانجوتان يف
العضالت املعقدة ملجراها الصويت وسامكة لسانها
ومرونته التي متكنها من إصدار تلك األصوات
بسهولة؛ يف حني تستخدم الحيوانات األخرى وسائل
مختلفة .فالحيتان – عىل سبيل املثال – ميكنها أن
تحايك أصوات اإلنسان بتضخيم تجاويفها األنفية،
يف حني تضع األفيال حواف خراطيمها يف أفواهها
لتشكيل مجراها الصويت.
ومن هنا قد تجد أن الرشط الوحيد يك تتحدث
هو أن متتلك خصائص جسامنية محددة .ولكن،
فكر يف اآلالت املوسيقية؛ فسوف تالحظ أن هناك
بعض اآلالت التي ال ميكنها إصدار أصوات كثرية
عندما يكون مجراها الصويت قص ًريا ،وذلك مقارنة
مبا تفعله آالت أخرى ذات مج ًرى صويت أطول؛
حيث تخرج أصوات ًا أكرث تنو ًعا .وباملثل ،فحنجرة
اإلنسان أطول بكثري من حناجر الحيوانات؛ ولكن،
ملَ لبعض الحيوانات القدرة عىل التحدث يف حني ال
يقدر البعض اآلخر؟
العنرص املشرتك بني تلك األنواع املختلفة
كل منها «متعلم
املقلدة لصوت اإلنسان هو أن ًّ
صويت» ،عىل عكس الحيوانات األخرى التي
تصدر فقط الصيحات التي ُولدت عليها وال تقدر
عىل إصدار أصوات جديدة .فمتعلمو األصوات
يسمعونها ويحاولون تقليدها ومن ثم إصدارها؛
ومع ذلك ،فإن تلك األقلية من الحيوانات املقلدة
لألصوات ال تفهم معنى تلك األصوات التي
تصدرها ،أي كام نقول «ترددها مثل الببغاء».
بنا ًء عىل ذلك ،قد نفرتض أن البرش هم أفضل
املتعلمني الصوتيني؛ فالبرش لديهم القدرة عىل
وكل منها
تعلم كلامت ال حرص لها وتكوينهاٌّ ،

يحمل أفكا ًرا مختلفة .ولكن
لعلنا نتساءل ،متى بدأ تطور
كالمنا ولغتنا؟
تطورت لغاتنا األم ،واملعروفة أيضً ا
باسم اللغات الطبيعية ،وصولً لشكلها الحايل
عىل مر القرون؛ حيث يفرتض العلامء أن اللغة
بدأت ألول مرة بني الهومو َسابْ َيانْس (اإلنسان
العاقل) منذ  30.000إىل  100.000سنة مضت.
ولكن ،لسوء الحظ ،ال يزال املكان الذي نشأت
فيه اللغة وأرسار تطورها غري معروفة؛ ومن هنا،
ظهرت نظريات عدة .فهناك نظرية شائعة تفرتض
أن اللغة كانت السبب الرئييس لبقاء البرش؛ حيث
نشأت اللغة بهدف مساعدة البرش عىل التواصل
فيام بينهم من أجل الصيد والزراعة والدفاع عن
أنفسهم ضد بيئتهم القاسية.

وهناك نظرية أخرى منافسة طرحها اللغوي
نعوم تشومسيك وعامل األحياء التطورية ستيفن جاي
جولد تنص عىل أن اللغة كانت رضورية للتفاعل
االجتامعي ،وأنها تطورت كجزء من عمليات
التطور .فتناوال يف نظريتهام عملية ما قبل التكيف
أو التكانف لداروين ،التي تتناول كيفية استخدام
الفصائل لخصائصها يف أغراض أخرى غري التي كانت
مهيأة لها .ومن األمثلة الكالسيكية التي يناقشها
علامء األحياء التطورية لتلك العملية أن الوظيفة
األصلية لريش الطيور هي حاميتها من الجو البارد،
ولكنه تم تكييفه الحقًا من أجل الطريان.
فيفرتض تشومسيك وجولد أن اللغة قد
تطورت يف حني كان البناء الفيزيايئ للمخ يف تطور.

بقلم :إرساء عيل
وعندما رشع اإلنسان يف اخرتاع األدوات املختلفة،
كل منها .ويتوافق
أصبحت هناك حاجة لتسمية ٍّ
ذلك مع النظرية التي تنص عىل أن وظائفنا
املعرفية ازدادت يف حني كانت عقولنا تنمو.
وفقًا لذلك يتضح لنا أن اللغة ابتكار برشي
تطور مع ازدياد الحاجة إىل التفصيل .فكانت
املحاكاة الصوتية أساس لغتنا؛ وهذا ما سمح لنا
بإصدار عدد هائل من األصوات ومن ثم تكرارها.
نتيجة لذلك ،تطورت أشكال مختلفة من اللغات؛
ومن ثم ،ميكننا أن نجد اليوم نحو  7.000لغة
مختلفة وحية حول العامل.
ومن خالل ذلك ،ميكننا أن نختتم مبا قاله عامل
النفس املعريف ستيفن بينكر« :تلك الثالثية – اللغة
والتعاون االجتامعي واملعرفة التكنولوجية – هي
ما ميزت البرش .فعىل األرجح أنها تطورت بشكل
كل منها قيمة األخريني».
متوازٍ؛ حيث ضاعفت ٌّ
ومام سبق ،قد نالحظ أن كث ًريا من اآلليات
املتضمنة ،مبا يف ذلك القدرة عىل التحكم يف
األصوات التي نصدرها ،كلها آليات أساسية
وميلكها كثري من الحيوانات .مع ذلك ،مل تتمكن
سوى قلة قليلة منها من محاكاة أصوات البرش
والتحدث مثلهم .ولكن ،إذا تأملنا الغالبية األخرى
من الحيوانات األقل قدرة عىل محاكاة األصوات
البرشية – والتي ال تزال رائعة مثل أقرانها – ميكننا
أن نتصور كيفية تطور قدراتنا اللغوية عىل مر
القرون.

املراجع

bbc.com
science.howstuffworks.com
theoryofknowledge.net

ع اﻟﺤﯿﻮي
ﮥ اﻟﻬﺎوﯾﮥ:

بقلم :هند فتحي

ما يجعل كوكب األرض فري ًدا بني أقرانه هو أنه يدعم الحياة .فلعصور مديدة،
احتضنت األرض يف ربوعها شتى أشكال الحياة التي ازدهرت عرب محيطاتها
وأراضيها وكانت موط ًنا لعد ٍد ال يحىص من األنواع الحية .ولكن ،كانت هناك
أوقات رضبت فيها انقراضات جامعية أو أزمات حيوية كوكب األرض لتقتل
 ٪95–50من األنواع الحية ،وتتسبب يف تغريات جذرية يف خصائص الكوكب الحيوية.
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تحدث هذه االنقراضات عرب آالف أو ماليني
السنني ،ويستلزم األمر أيضً ا ماليني السنني قبل
كل
أن يزدهر التنوع الحيوي مرة أخرى بعد ِّ
حدث .وقد استطاع علامء اإلحاثة حتى اآلن
تحديد خمسة أحداث انقراض جامعي رئيسية
عرب األزمان الجيولوجية .وكان هذا ممك ًنا من
خالل دراسة قواعد البيانات وتجميعها ومنذجتها
ومالحظة الحفائر التي تختفي من السجالت
األحفورية العاملية.
االنقراض األوردوفييش-السيلوري كان األول
يف تاريخ كوكب األرض؛ حيث حدث منذ نحو
 445مليون عام .وهو يفصل بني نهاية العرص
األوردوفييش وبداية العرص السيلوري ويرجع
بشكلٍ أسايس إىل انخفاض كبري يف درجات الحرارة.
قىض هذا الحدث عىل نحو  ٪85من كائنات
العرص األوردوفييش .وذلك عىل ثالث مراحل
كانت أوالها بسبب االنخفاض الرسيع يف درجات
الحرارة .وكان سبب املوجة الثانية هو انخفاض
مستوى سطح البحر بفعل التجمد ،الذي قلص
موطن الكائنات البحرية بشكلٍ كبري .ومع ارتفاع
مستوى سطح البحر مرة أخرى يف بدايات العرص
السيلوري حدثت املوجة الثالثة.
ثاين أحداث االنقراض الجامعي الرئيسية
كان االنقراض الديفوين املتأخر الذي حدث قبل
 359مليون عام ،ويُع ُّد األقل شدة بني االنقراضات
الخمسة .ويفصل االنقراض الديفوين املتأخر بني
نهاية العرص الديفوين وبداية العرص الكربوين،
وقد قىض عىل نحو  ٪80–70من جميع األنواع
الحيوانية ونحو  ٪20من الفصائل الحيوانية .وقد
اتفق الباحثون عىل أن هذا الحدث نجم عن مزيج

من الضغوط وليس سببًا واحدًا .فتشري الدالئل إىل
حدوث ترسبات مفرطة وتغريات مناخية رسيعة
واصطدامات نيازك متفجرة باألرض ونقص شديد
يف املغذيات.
حدث االنقراض الجامعي األكرب يف تاريخ
الكرة األرضية – انقراض العرص الربمي – منذ
 248مليون عام ،ليحدد نهايات العرص الربمي
وبدايات العرص الرتيايس .وقد قىض هذا الحدث
عىل أكرث من  ٪95من الكائنات البحرية و ٪70من
الكائنات الربية .عالوة عىل ذلك ،اختفى أكرث من
نصف الفصائل البيولوجية التي كانت موجودة
حينها .هذا ،ويرجع انقراض العرص الربمي إىل
عوامل كثرية؛ منها :اضطراب السالسل الغذائية،
واالحرتار العاملي الناجم عن تفاقم أعداد الكائنات
املنتجة للميثان ،وحدوث تغريات يف الدورة
الكربونية وثورات بازلتية.
بعد مرور خمسني مليون عام حدث انقراض
نهاية العرص الرتيايس ليعلن بداية العرص
الجورايس ،ويقيض عىل  ٪76من الكائنات الحية
و ٪20من الفصائل البيولوجية .ويرجح العلامء أن
انقراض نهاية العرص الرتيايس هو الحدث الذي
سمح للديناصورات بأن تكون الحيوانات الربية
املسيطرة عىل كوكب األرض؛ حيث استحدث
بيئات مالمئة لها .ويف األغلب ،تسببت األنشطة
الربكانية املرتبطة بتصدع القارة العمالقة بانجيا –
حيث يلتقي رشق قارة أمريكا الشاملية وشامل
غرب قارة إفريقيا – يف حدوث هذا االنقراض .فقد
انبعثت كميات كبرية من ثاين أكسيد الكربون من
الرباكني ،متسببة يف حدوث احرتار عاملي وتأكسد
للمحيطات.

االنقراض الجامعي الخامس كان انقراض العرص
الطباشريي الثاليث الذي حدث قبل  66مليون عام
مش ًريا إىل نهايات العرص الطباشريي وبدايات عرص
مسئول عن فقدان
ً
الباليوجني .وكان هذا الحدث
نحو  ٪80من جميع الكائنات الحية ،مبا يف ذلك
جميع الديناصورات تقري ًبا وكثري من الالفقاريات.
وقد طرحت فرضيات كثرية حريت الباحثني لقرنني
من الزمان حول أسباب انقراض الديناصورات.
يف بدايات مثانينيات القرن العرشين ،وضع
العاملان األمريكيان والرت ألفاريز ولويس ألفاريز
«فرضية الكويكب» التي دعامها بأدلة يف
السجالت الصخرية؛ حيث حظيت هذه الفرضية
باهتامم كبري .وتقول «فرضية الكويكب» بأن نيزكًا
متفج ًرا اصطدم باألرض متسب ًبا يف تهيج ك ٍّم ضخم
من الحطام يف الغالف الجوي لألرض .ونتيجة لهذا،
غلَّف الظالم الكوكب وتوقفت عملية التمثيل
الضويئ .وهكذا ،ماتت النباتات الخرضاء وترضرت
السلسلة الغذائية.
يف السنوات القليلة املاضية ،بدأ العلامء
يحذرون من أن األرض متر بانقراض جامعي سادس
أسموه انقراض العرص الهولوسيني ،وأشاروا إىل أنه
قد يكون األسوأ يف تاريخ الكوكب .ولكن ،هذه
املرة يحدث هذا االنقراض الجامعي بسبب نشاط
اإلنسان فقط تقري ًبا .فقد تسبب البرش يف تغري
املناخ وتدمري مواطن الكائنات والتلوث وتأكسد
املحيطات والتمدد الحرضي وتعرية الرتبة؛ وهذا
ما أدى إىل خسارة عرشات األنواع الحية يوميًّا.
عىل جنس البرش أن يراجع مامرساته املدمرة
للتنوع الحيوي .فيتكاثر بنو البرش مبعدل
 100مليون فرد سنويًّا وقد يبدون مبأمنٍ من
خطر االنقراض .ولكن ،علينا أن ننتبه إىل أن بقاء
األنواع الحية ال عالقة له بأعدادها ،بل يعتمد عىل
استدامة جميع الكائنات األخرى وسالمتها.
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بقلم :شاهندة أمين
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فن

الفريوسات مخادعة؛ فهي تتسلل إىل جسم اإلنسان
دون أن تالحظ .وبينام هناك بعض الفريوسات
الرحيمة التي تستمر لبضعة أيام فقط ثم تغادر
الجسم دون ترك أية أرضار دامئة ،هناك فريوسات
أخرى قاتلة .مع ذلك ،فال ُيضاهي خداع الفريوسات
خداع البرش؛ فقد توصلوا إىل حلول عبقرية لحامية
الجنس البرشي من الفريوسات القاتلة.

خداع الفريوس

بقلم :بسمة فوزي

الفريوسات بسيطة يف تركيبها؛
ومع ذلك ،تكمن خطورتها يف قدرتها
عىل خداع الجسم .فبإمكانها الوصول
إىل الخاليا بسهولة؛ حيث تتنكر يف
صورة مغذيات تحتاج إليها الخاليا
بشدة .وفور دخول الخلية تنقل
الفريوسات محتواها الورايث (الجينوم)
إىل الخلية؛ وبتلك الطريقة تتبع
الخلية املصابة تعليامت الفريوس.
عىل الرغم من أن الفريوس ليس لديه
القدرة عىل تكرار نفسه ،فإنه يقوم
بذلك من خالل نقل بياناته إىل الخلية
املصابة.
ولكن رغم تسلل الفريوسات إىل
الخاليا البرشية ،ال تقف الخاليا عاجزة
يف مواجهتها .فالجهاز املناعي مهيأ
لتمييز خاليا الجسم عن غريها من
الدخالء؛ وفور اكتشافها تقوم خاليا
الدم البيضاء مبواجهتها دفا ًعا عن
كل من اللمفاويات
الجسم .وتؤدي ٌّ
التائية والبائية (الخاليا البيضاء) دو ًرا

مهم يف مهاجمة الفريوسات ومنعها
ًّ
من التضاعف.
فتتحد تلك الخاليا البيضاء
لحامية الجسم من الفريوسات؛ إما
عن طريق إطالق إنذار ملنع الفريوس
من تكرار نفسه ،وإما ببساطة عن
طريق إنتاج أجسام مضادة .فتميز
األجسام املضادة الفريوس؛ ولذا،
تتمكن الخاليا األخرى من التعرف
عليه ومهاجمته .كذلك لجهازنا
املناعي ذاكرة؛ ففور تدمري الفريوس
تستدعي الخاليا البائية والتائية ذاكرة
الفريوس يك تتمكن من التعرف عليه
بسهولة وال يتمكن من خداعها مرة
أخرى .ويعني ذلك أن الجهاز املناعي
بإمكانه منع أية عدوى أخرى من
نفس الفريوس بسهولة.
مع ذلك ،فهناك فريوسات
قاتلة ال يستطيع البرش النجاة منها
لالحتفاظ بها يف ذاكرة خالياهم؛ ومن
هنا تأيت أهمية اللقاحات .فالهدف
من اللقاح هو منح جهازنا املناعي
ذاكرة عن الفريوس لتمييزه وتكوين
مناعة ضده إىل مدى الحياة دون أن
نعاين من عواقبه .هناك طرق مختلفة
لصنع تلك اللقاحات أو التطعيامت،
ولكننا سوف نركز هنا عىل إضعاف
الفريوسات فقط .فهي مبثابة فن؛
وذلك من خالل إدخال الفريوس يف
الجسم البرشي بصورة آمنة ،لتحمل
نفس االستجابة املناعية املتوقعة من
الجهاز املناعي ،ولكن دون ترك أي
أرضار دامئة.
وإضعاف الفريوسات يختلف
عن عملية القضاء عىل الفريوسات
متا ًما .فالتطعيم ضد أمراض مثل

الحصبة والنكاف والحصبة األملانية
وجديري املاء يستند إىل تقنية
إضعاف الفريوسات .تتم عملية
إضعاف الفريوس عند وضعه يف
جسم مضيف مختلف؛ حيث يُحقن
الفريوس الذي يهاجم البرش يف
الحيوانات ،وعادة ما تكون أجنتها.
وال يتم حقن الفريوس مرة واحدة؛
بل يتم نقله بني أجنة حيوانية عدة
كل مرة ينقل الفريوس عرب
مرات .ويف ِّ
األجنة الحيوانية ،يتحسن من خالل
تكرار نفسه يف الخاليا الحيوانية؛
ولكن يف الوقت نفسه ،يفقد قدرته
عىل التكرار داخل الخاليا البرشية.
من خالل إدخال الفريوس يف أجسام
مضيفة مختلفة ،ينتج نسخة ضعيفة
من الفريوس ميكن للخاليا البرشية
متييزها .فعند تطعيم البرش بفريوس
ضعيف ،تتلقى أجسامهم مناعة عىل
مدى الحياة دون املعاناة من توابع
مدمرة للمرض نفسه.
لقد أودت الفريوسات يف املايض
بحياة مليارات من البرش .إال أنه
بفضل تطعيم «اإلضعاف الفريويس»
صارت أغلب الفريوسات املميتة تحت
السيطرة؛ إن مل تكن أبيدت متا ًما.
ومن املهم ذكر صاحب الفضل يف
اختفاء عديد من الفريوسات القاتلة
وهو إدوارد جيرن املعروف باسم «أيب
املناعة» .فقد الحظ جيرن أن بائعات
الحليب الاليت أصنب مبرض جدري
البقر يتمتعن مبناعة ضد الجدري.
ومن ثم ،قام بتعريض الناس لجدري
البقر ثم الجدري؛ فالحظ عدم
تأثرهم به .وقد أعاد التجربة نفسها
مرا ًرا وتكرا ًرا حتى تأكد متا ًما من أن

أحد الفريوسني بالفعل يساعد األفراد
عىل تكوين مناعة ضد الفريوس اآلخر
القاتل .فأنقذت مالحظاته األفراد من
الجدري ،ومهدت الطريق لتحقيق
عديد من اإلنجازات يف مجايل
التطعيم واملناعة.
منذ ذلك الحني ،جرت األبحاث
وصار لدينا اآلن فهم أفضل عن فن
التطعيم يفوق مالحظات جيرن األولية
بكثري؛ إال أن له الفضل يف إنقاذ حياة
البرش .فبفضله هو وعديد من العلامء
الذين تبعوه ،صار عاملنا آم ًنا .فحافظ
عىل التطعيم من أجل سالمتك.

املراجع

historyofvaccines.org
askabiologist.asu.edu
bbc.co.uk
cdc.gov
explorable.com

بقلم :منى شحاتة

العالج الجيني عالج استكشايف يهدف إىل عالج األمراض الوراثية وإصالح
الجينات املعيبة عن طريق الحمض النووي .وهناك نوعان من العالج الجيني،
وهام :عالج سلسلة الخاليا الجنسية ،وعالج الجينات الجسدية.

املراجع

yourgenome.org
news-medical.net

mayoclinic.org
ghr.nlm.nih.gov
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يقوم العالج الجيني بإصالح الجينات املعيبة أو تقديم جني جديد يف محاولة
ملحاربة األمراض أو تعزيز قوة الجسم ملحاربتها .وعىل الرغم من االحتامالت
الهائلة لقدرة العالج الجيني عىل عالج مجموعة كبرية من األمراض واالضطرابات
املوروثة وأنواع معينة من العدوى الفريوسية – مثل اإليدز والرسطان والتليف
الكييس والسكر وأمراض القلب والهيموفيليا (نزف الدم الورايث) – يعمل العلامء
عىل تطوير عالجات أخرى؛ ألنه ال يزال محصو ًرا يف التجارب الرسيرية فقط إىل
حني إثبات أنه آمن.
يعمل العالج الجيني عن طريق حقن الجينات يف خاليا الجسم موضوع
الدراسة لتعويض الجينات غري الطبيعية وإنتاج بروتينات نافعة؛ عوضً ا عن
استخدام األدوية أو الخضوع لعمليات جراحية .وال يكون إدخال الجني مبارشة
يف الخلية فعالً غالبًا .فيتم تعديل ناقالت وراثيًّا واستخدامها يف نقل الجني إىل
الخلية .وعادة ما تستخدم فريوسات محددة كناقالت؛ حيث تستطيع حمل
الجني الجديد عن طريق إصابة الخلية.
وتُعدل الفريوسات يك تساعد عىل العالج فقط دون أن تؤدي إىل أمراض
عند حقنها يف البرش .تُدمج بعض أنواع الفريوسات مثل الفريوسات املتقهقرة
موادها الجينية التي تحتوي عىل الجني الجديد داخل الكروموسوم املوجود
يف خلية املريض ،يف حني تحقن أنواع أخرى مثل الفريوسات الغدانية حمضها
النووي يف نواة الخلية؛ ولكن ال يندمج الحمض لتشكيل الكروموسوم .فيتم حقن
الناقالت من خالل الوريد مبارشة إىل نسيج معني يف الجسم؛ حيث تستهلكها
الخاليا الفردية .عوضً ا عن ذلك ،يتم استخالص عينة من خاليا املريض وإخضاعها
للناقالت داخل امل ُـخترب؛ وبعد ذلك ،تُعاد الناقالت حاملة الخاليا إىل الجسم .فإذا
نجح العالج ،ينتج الجني الجديد الذي تحمله الناقالت بروتي ًنا ف َّعالً .
وحاليًّا يتم دراسة عدد من التقنيات لتطبيقها يف املستقبل ،مثل:
1)1عالج الزيادة الجينية ،ومن شأنه أن يُغري من الجينات املتحورة التي تؤدي
إىل األمراض باستخدام نسخة طبق األصل بصحة جيدة منها ،ويعتمد نجاح
هذا العالج عىل مدى الرضر الذي لحق بالجسم.
2)2عالج تثبيط الجينات ،ويعالج الجني املتحور الذي ال يعمل بكفاءة.

3)3قتل خاليا معينة وذلك من خالل إدخال جني جديد يف الجسم ملساعدته
عىل مكافحة املرض.
وترشف القوانني االتحادية ولوائحها وإرشاداتها عىل التجارب الرسيرية
للعالج الجيني ،وذلك لحامية املشاركني .ومن ثم ،يستلزم الحصول عىل موافقات
الوكاالت املنظمة واملؤسسات للبدء بها .يف الواليات املتحدة ،تتحكم إدارة الغذاء
والدواء ( )FDAيف العالج واألبحاث الخاصة بالعالج الجيني.
عالوة عىل ذلك ،تحدد املعاهد القومية للصحة القواعد واللوائح الواجب
عىل املؤسسات والباحثني اتباعها عند اإلرشاف عىل التجارب الرسيرية للعالج
الجيني .وتقوم اللجنة االستشارية للحمض النووي املؤتلف التابعة للمعاهد
كل التجارب الرسيرية ملعرفة كونها
القومية للصحة ( )NIHمبراجعة سياسات ِّ
تتسبب يف أية مشكالت أخالقية أو طبية أو متعلقة بالسالمة؛ والتي قد تتطلب
تبا ًعا مزيدًا من املداوالت يف اجتامعها العام.
وهناك نوعان من أبحاث العالج الجيني ،وفقًا إىل نوع الخاليا التي يعالجها:
1)1عالج سلسلة الخاليا الجنسية :نقل جزء من الحمض النووي إىل الخاليا
املسئولة عن التكاثر .ومن ثم ،ترث ذرية الفرد واألجيال التالية تأثري العالج
الجيني .وذلك النوع من العالج محظور يف دول عديدة بسبب وجود
مخاوف أخالقية وتقنية.
2)2العالج الجيني الجسدي :نقل جزء من الحمض النووي إىل أية خلية يف
الجسم غري مسئولة عن التكاثر .ومن ثم ،لن ترث ذرية ذلك الفرد تأثري
العالج الجيني.
ويتعني عىل العلامء حل كثري من املشكالت التقنية قبل أن يصبح العالج
الجيني خيا ًرا صال ًحا لعالج األمراض بسبب مخاطره الصحية املحتملة؛ وذلك
باكتشاف تقنيات جديدة أفضل وأكرث سالمة لنقل الجينات وتوجيهها إىل خاليا
محددة.
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بقلم :أ .د .محمود رفعت
أستاذ الوراثة ،جامعة قناة السويس

ملف العدد

كل يوم ،يفهم العلامء املزيد عن ضوابط التعبري الجيني (النشاط الجيني) .فيشبه
َّ
الجينوم البرشي لوحة مفاتيح بيانو ضخمة تضم أكرث من عرشين ألف مفتاح؛ حيث
كل جني يف هذا الجينوم أحد مفاتيح هذه اللوحة الضخمة .وقد أثبت العلم أن
ميثل ُّ
ما يختربه املرء يف حياته يُغري من طريقة عمل الجينات لديه؛ حيث تُشكِّل جيناته
وأسلوب حياته حلقة تغذية مرجعية ،وما يفعله املرء بجيناته يُ ِ
حدث فرقًا كب ًريا.
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يُغري أسلوب حياة اإلنسان التعبري الجيني
لديه من خالل العالمات فوق الجينية ،وذلك دون
املساس بتسلسل الحمض النووي نفسه .وتستخدم
العالمات فوق الجينية آليات عديدة ،مثل :ميثلة
الحمض النووي لجزر السيتوسني والجوانني،
وتعديالت ما بعد الرتجمة لربوتينات الهستون،
والحمض النووي الريبي غري املشَ فِّر .ويف الحقيقة،
تختلف الربمجة فوق الجينية باختالف نوع الخلية
عب عن جينات مختلفة يف
يف جسم اإلنسان؛ حيث يُ َّ
أنواع مختلفة من الخاليا.
كل هذه
ويشري مصطلح «ما فوق الجينوم» إىل ِّ
العالمات فوق الجينية التي تضاف إىل جيناتنا
وتتحكم يف التعبري الجيني .فيكاد يكون «ما
متامثل وقت الوالدة بني التوأمني
ً
فوق الجينوم»
املتطابقني ،ولكنه يأخذ يف االختالف مع تقدمهام
يف السن .ومن شأن هذا أن يفرس إمكانية أن يكون
أحد التوأمني أكرث تأث ًرا مبرض ما عن اآلخر ،وذلك
لكل
عىل الرغم من تطابق تسلسل الحمض النووي ٍّ
منهام.
مثلها مثل مفاتيح البيانو التي تُصدر أصواتًا
متباينة استجابة ملحفزات خارجية (ضغط األصابع)،
تُنتج الجينات تعبريات متباينة استجابة لربمجتها
الجينية املعقدة ،وكذلك استجابة ملختلف املحفزات
الخارجية املوجودة يف الحياة .وهكذا ،يتم تشغيل
الجينات وتعطيلها بفعل العالمات فوق الجينية
التي تعتمد بشكل كبري عىل الخربات الحياتية؛ أي
ما يحدث للجينات خالل حياة اإلنسان .فتُس ِّجل
هذه العالمات أساليب الحياة التي نختارها عىل

الجينوم ،وهي عملية مكافئة آللية ضغط األصابع
عىل لوحة مفاتيح البيانو.
محورات العالمات فوق الجينية متنوعة؛ حيث
تضم النظام الغذايئ ،والتدخني ،وتناول الكحول،
ومامرسة التامرين الرياضية ،والعواطف ،وأداء
الصالة .وقد أظهرت دراسة حديثة أجريت عىل
الفرئان أن النظام الغذايئ الغني بالفركتوز يُعطل
التحكم ما فوق الجيني ألكرث من مائتي جني عادة
عب عنها يف قرن آمون .وقرن آمون هو جزء من
ما يُ َّ
املخ مسئول عن عمليات التعلُّم والذاكرة ،ولذلك
تسبب النظام الغذايئ الغني بالفركتوز يف تعطيل
الذاكرة عند الفرئان .ولحسن الحظ ،ميكن عكس
التأثري الضار للفركتوز عىل جينات املخ باتباع نظام
غذايئ غني بالحمض الدهني أوميجا.3-
تستطيع العواطف أيضً ا تحوير العالمات فوق
الجينية؛ فتضع عالمات عىل جينات املخ املسئولة
عن االستجابة لإلجهاد .فقد وجد العلامء يف
التجارب التي أجريت عىل الفرئان أن تلك التي
نشأت ألمهات مكرتثات لصغارهن كانت تتمتع
بقدرة أكرب عىل التعامل مع املواقف العصيبة من
تلك التي نشأت ألمهات غري مكرتثات .كام وجدوا
أن العالمات فوق الجينية الخاصة بالجينات التي
كل من
عب عنها يف املخ مختلفة لدى الفرئان يف ٍّ
يُ َّ
املجموعتني .وعند البرش ،تُعطَّل الجينات ِ
امللطفة
لإلجهاد بطريقة فوق جينية يف أدمغة الراشدين
الذين عاشوا طفولة غري سعيدة .وتستطيع
االضطرابات العاطفية  -مثل الفزع ،واضطراب ما
بعد الصدمة ،وانفصام الشخصية  -تحوير التعبري

الجيني يف املخ بواسطة العالمات فوق الجينية،
التي تختلف اختالفًا كب ًريا عن تلك املوجودة لدى
األشخاص السعداء الطبيعيني.
ومن املمكن أن تكون العالمات فوق الجينية
غري املناسبة مسئولة عن ظهور فئة جديدة من
األمراض ،أال وهي األمراض فوق الجينية .ففي
حاالت تصلب الرشايني لدى البرش ،تُعطَّل بعض
الجينات بفعل امليثلة املفرطة – وهي إحدى
العالمات فوق الجينية – وينتقل التعبري الجيني
يف الخاليا البطانية من الحالة الوقائية من تصلب
الرشايني إىل الحالة املحفزة لإلصابة به .وتضم
األمراض فوق الجينية سكري النوع الثاين والسمنة.
ويخضع الجني املسئول عن تشفري هرمون
اللبتني – وهو الهرمون الذي يكبح الشعور بالجوع
وينظم وزن الجسم – للتحكم ما فوق الجيني؛
كام تقوم العالمات فوق الجينية بإسكات كثريٍ من
الجينات املقاومة لألورام ،عن طريق ميثلة جزر
السيتوسني والجوانني يف محفزات هذه الجينات.
وسوف يكون العالج فوق الجيني متا ًحا يف املستقبل
القريب الستهداف هذه الجينات املقاومة لألورام
التي أسكتت .ومن شأن هذا املنهج أن يضعف
األورام الرسطانية لدرجة تجعلها تشفى بجرعات
أقل من العالج الكيميايئ.
غي أسلوب حياتك من نشاط الجينات لديك
ال يُ ِّ
فحسب ،بل من نشاط جينات ذريتك أيضً ا .عىل سبيل
املثال ،يرتبط السن التي يبدأ عندها الفتى التدخني
مبؤرش كتلة جسم ابنه املستقبيل .وقد وجد الباحثون
أن أطفال األمهات الاليت شهدن هجامت مركز التجارة
العاملي أثناء حملهن ظهرت عليهم أعراض اضطراب
ما بعد الصدمة يف مرحلة مبكرة من حياتهم .مثل
هذه التأثريات املتوارثة عرب األجيال ممكنة ألن بعض
العالمات فوق الجينية قابلة لالنتقال من جيل إىل
جيل .ولهذا السبب ،يتعني عىل آباء وأمهات املستقبل
الحفاظ عىل «ما فوق الجينوم» الخاص بهم من أجل
أوالدهم وأحفادهم.

بقلم :فاطمة أصيل

الغذاء هو الوقود الذي نحتاج إليه
ليك نتحرك ونشعر بالدفء ومنارس
أنشطتنا ،وليك تستمر أجهزتنا الحيوية
بالعمل .باختصار ،الغذاء هو الوقود
الذي يجعلنا نحيا .والعادات الغذائية
ال تقل أهمية عن الغذاء نفسه.
فالعادات الغذائية السليمة هي ما
يجعلنا نحصل عىل أقىص استفادة
ممكنة من الغذاء الذي نتناوله،
ومن ثم هي من أهم األسباب التي
تجعلنا نحيا بصحة جيدة ،ونتجنب
اإلصابة بكثري من األمراض مثل السمنة
والسكري وأمراض القلب والرشايني.
وقد اهتم العلامء يف العرص
الحديث بدراسة العالقة بني العادات
الغذائية والجينات الوراثية .فمن شأن
فهم هذه العالقة جيدًا وإيجاد طرق
للتحكم فيها أن يسهم يف حامية كثريين
حول العامل من األمراض الناجمة عن
سوء العادات الغذائية .والجينات
املؤثرة يف العادات الغذائية نوعان:
النوع األول يحمله جميع األشخاص،
مثل جني التذوق ،والنوع اآلخر يحمله
بعض األشخاص دُو َن غريهم ،مثل جني
زيادة كتلة الدهون بالجسم وجينات
فقدان الشهية والرشاهة ،وسوف
نتعرف أكرث عىل تلك فيام ييل.

جينات التذوق

الجني املرتبط بالسمنة

الجني املرتبط بالسمنة هو الجني
املسئول عن زيادة كتلة الدهون
بالجسم ،وهو من الجينات التي
يحملها عدد كبري من األشخاص حول
العامل .ولهذا الجني نسختان :األوىل
مفردة ويحملها أكرث من  ٪40من
سكان العامل الذين ورثوها عن أحد
األبوين ،والثانية هي النسخة املضاعفة
ويحملها قرابة  ٪17من األشخاص
الذين ورثوها عن كال األبوين.
ويؤثر الجني املرتبط بالسمنة يف
الجزء املسئول عن التحكم يف الشهية
يف الدماغ؛ فيؤخر اإلحساس بالشبع
عند األشخاص الحاملني لهذا الجني؛
وهذا ما يؤثر يف عاداتهم الغذائية.
فهو يجعلهم يستهلكون كمية أكرب
من الطعام ،وخاصة األطعمة املشبعة
بالدهون ملا لها من تأثري إيجايب يف
الحالة املزاجية ،ومن ثم يؤدي إىل
زيادة الوزن والتعرض إىل مخاطر
صحية جسيمة.

جني فقدان الشهية

رمبا قد الحظت يو ًما أن بعض
األطفال ال يتناولون الطعام كام
ينبغي ،أو أنهم ال يشعرون بالجوع أو
يطلبون الطعام بالرغم من مرور عدة
ساعات عن آخر وجبة تناولوها .ويؤثر
هذا بالطبع بشكل مبارش يف منوهم
الطبيعي ،وقد يسبب بعض األمراض
الخطرية الناتجة عن سوء التغذية.
كل التحاليل واألشعة
وقد تسفر ُّ

جني الرشاهة

عىل العكس متا ًما من جني فقدان
الشهية ،هو جني يجعل اإلنسان يأكل
برشاهة وبكميات أكرث بكثري مام
يحتاجه جسمه .وتظهر أعراض نشاط
هذا الجني يف مرحلة الطفولة املبكرة؛
حيث يتناول الشخص كميات كبرية
من الطعام ويزيد وزنه؛ فيؤدي إىل قلة
الحركة .وما زال العلامء يبحثون عن
طرق للسيطرة عىل العادات الغذائية
لحاميل هذا الجني .وبالفعل ،توصلوا
إىل بعض العالجات ،ولكنها ال تزال
تحت االختبار والتجارب.
الخالصة هي أن عاداتنا الغذائية
ليست بالرضورة من اختيارنا؛ حيث
ميكن أن تكون نتيجة عوامل خارجة
عن إراداتنا ،والجينات الوراثية تؤدي
مهم يف هذه العادات .وقد
دو ًرا ًّ
أكد بعض العلامء أن معرفة التاريخ
الورايث للعائلة بالنسبة لتلك الجينات
ميكن أن يُجنب األبناء القادمني
خطورة حملهم لها ،ومن ثم خطورة
اإلصابة باألمراض الناتجة عن العادات
الغذائية الخاطئة.
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يسهم التذوق بشكل مبارش يف
اختيار الطعام املفضل ،ومن ثم فهو
يؤثر يف العادات الغذائية لألفراد.
ويتذوق اإلنسان الطبيعي أربعة
مذاقات أساسية هي الحلو واملالح
وامل ُّر والحامض.
وبالرغم من أنه من املفرتض أن
يكون إحساس األشخاص متساويًا
بالنسبة لهذه املذاقات ،فإن الحقيقة
بعيدة عن ذلك .فقد أثبتت الدراسات
أن هناك عدة عوامل تسهم يف
اإلحساس مبذاق معني ،مثل عدد

حلامت التذوق باللسان ،ومكونات
اللعاب ،واالختالفات الوراثية ،وغريها.
ولذلك ،فإن إحساس شخص ما
مبذاق معني يختلف عن إحساس
شخص آخر لنفس املذاق؛ وذلك ما
لكل
يسهم يف اختيار األطعمة املفضلة ِّ
شخص ،التي ميكن أن تكون مشبعة
بالدهون والسكريات فتؤثر يف صحته.

التي تجرى لهؤالء األطفال عن نتائج
طبيعية ،وال تظهر أية أمراض عضوية
تؤثر يف شهيتهم.
وكان العلامء يف حرية من ذلك
األمر حتى وقت قريب قبل اكتشاف
«جني فقدان الشهية» .وجني فقدان
الشهية جني ورايث يؤثر يف شهية الفرد
بدرجة كبرية ،ومل يكن له عالج معروف
قد ًميا سوى بعض فواتح الشهية ،ولكن
مؤخ ًرا اكتشف عالج له استنادًا إىل أنه
اضطراب ورايث.

؟
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ملف العدد

كريسبر

وعصر اإلنسان
جينيا
المعدل
ًّ
ما تقنية كريسرب؟
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كلمة كريسرب  CRISPRاختصار للتكرارات
العنقودية املتناوبة منتظمة التباعد Clustered
.Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat
ويشري االسم إىل الطريقة التي تنتظم بها تسلسالت
الحمض النووي القصرية املتكررة يف الجينومات
الخاصة بالكائنات الدقيقة؛ حيث كانت آليات
الدفاع الطبيعية التي تتمتع بها هذه الكائنات
مصدر إلهام تقنية كريسرب.
فعندما تصاب البكترييا بفريوس ما ،فإنها تأخذ
أجزاء من حمضه النووي وتدمجها يف جينومها
باستخدام إنزيم يُسمى «كاس» .وت ُعرف هذه
التسلسالت حديثة التك ُّون باسم كريسرب .تصنع
البكترييا نسخًا للحمض النووي الريبوزي من هذه
التسلسالت؛ فيساعدها عىل التعرف عىل الحمض
النووي للفريوس ومنع أية عدوى مستقبلية.
يف خريف  ،2012أعلن فريق من الباحثني
تقوده عاملتا جامعة كاليفورنيا يف بريكييل
جينيفر دودنا وإميانيويال تشاربينتري أنهم قد
استخدموا نظام كريسرب املناعي الخاص بالبكترييا
لتصميم أداة جديدة متكنهم من تعديل الجينات
وذلك ليس يف البكترييا فقط ،ولكن أيضً ا جينات
الحيوانات والنباتات والبرش .وتعتمد تقنيتهم عىل
الكريسرب ،وبروتني كاس يُعرف بكاس ،9-وحمض
نووي ريبوزي هجني قابل للربمجة بحيث ميكن
تحديد أي تسلسل للحمض النووي أو قطعه أو
تبديله .يعمل الحمض النووي الريبوزي مبثابة
ملصق «ابحث مع الرشطة»؛ حيث يخرب إنزيم
عم يريده.
كاس 9-أين يبحث َّ
فيمسح اإلنزيم جينوم الخلية باحثًا عن حمض
نووي مامثل ،ثم يقسم الحمض النووي يف إنزميات
الخلية .وإلصالح الرضر عند هذه النقطة ميكن
للعلامء تعديل الحمض النووي أو إضافته داخل
الخلية .وعن طريق إعطاء إنزيم كاس 9-التسلسل

الصحيح أو الحمض النووي الريبوزي املـُ ِ
ـرشد،
يستطيع العلامء قص أجزاء من تسلسل الحمض
وصول
ً
النووي ولصقها يف أي مكان داخل الجينوم
طول.
لعرشين قاعدة ً

ملاذا تُع ُّد تقنية كريسرب شديدة األهمية؟

اإلجابة باختصار هي أن تقنية كريسرب تسمح
للعلامء بتعديل الجينومات بدقة وكفاءة ومرونة
غري مسبوقة ،بل بتكلفة قليلة أيضً ا« .التأثري الرئييس
لتقنية كريسرب هو إنتاج مناذج جديدة لنظم وخاليا
وحيوانات أرسع يف إنتاجها وأكرث دقة من النامذج
الجينية السابقة» ،هكذا قال الدكتور إد وايلد من
معهد طب األعصاب بكلية لندن الجامعية.
فإىل جانب االحتامالت الهائلة لدراسة الجينات
البرشية والتغلب عىل األمراض ،من املمكن أن
تدعم تقنية كريسرب زيادة املحاصيل وتخلق
مصادر بديلة للوقود ،وتحمينا من األمراض التي
تنقلها الحرشات مثل املالريا وفريوس زيكا .هناك
أيضً ا مرشوع الستعادة املاموث الصويف مرة أخرى
بعد انقراضه باستخدام تقنية كريسرب .وتظهر
التطبيقات األخرى لتقنية كريسرب برسعة كبرية؛
فيزيد الزخم نحو بدء االستخدامات العالجية عىل
الخاليا البرشية .بالفعل ،بدأ العلامء الصينيون
حديثًا يف تجربة إكلينيكية عىل البرش باستخدام
خاليا معدلة عن طريق تقنية كريسرب ملحاربة
رسطان الرئة ،وستبدأ التجارب اإلكلينيكية يف
الواليات املتحدة األمريكية هذا العام.
وتقنية كريسرب تستخدم بالفعل لتعديل
الحمض النووي للخنازير حتى يصبح من املمكن
زرع أعضائها يف أجسام البرش .ويجري العلامء
من مختلف املؤسسات أبحاث ًا عن استخدامها
يف الخاليا الجرثومية البرشية ،مثل :البويضات،
والحيوانات املنوية ،واألجنة ،وهذا قد يُدر منافع
كبرية .بالتحديد ،ميكن لهذه التقنية أن تقيض عىل

بقلم :ملياء غنيم

مل تعد إمكانية تعديل اإلنسان جين ًّيا خيالً
علم ًّيا .فقد أصبح تعديل جينات األجنة البرشية
أو البرش الراشدين حقيقة بفضل تقنية كريسرب
أو التكرارات العنقودية املتناوبة منتظمة
التباعد ،وهي تقنية جديدة لتعديل الجينات
املستهدفة .اعتمدت هذه األداة الدقيقة
وغري املكلفة لتعديل الحمض النووي من قبل
حكومتي اململكة املتحدة والواليات املتحدة
األمريكية ،وذلك عىل الرغم من الجدال املتزايد
حول مضاعفاتها غري املعروفة وكيف ميكنها أن
ُغي األجيال القادمة.
ت ِّ
األمراض الوراثية مثل التليف الكييس وفقر الدم
املنجيل وداء هنتنغتون من خط العائلة متا ًما.

ملاذا الجدال؟

بعض الخرباء قلقون إزاء استخدام تقنية كريسرب
لتعديل الجينوم البرشي لعدة أسباب .ويعتقد كثريون
أنه ما زال هناك كثري من األشياء التي مل تتضح بعد
عن تقنية كريسرب ،وأن استخدامها لتعديل الجينوم
البرشي هو محاولة من البرش لتمثيل دور اإلله.
وبعيدًا عن فعالية التقنية نفسها هناك اعتبارات
أخالقية أخرى مثل كيفية التعاطي مع تغيري املواد
الجينية لألجيال القادمة دون موافقتهم.
من الرضوري أيضً ا وضع استنتاج منطقي آخر يف
االعتبار؛ وهو أن البعض قد يريد استخدام تقنيات
التعديل الجيني إلنتاج برش يتمتعون بقوات خارقة
أو ذكاء حاد أو غريها من السامت الجينية التي قد
يرغب البرش فيها .فألسباب وجيهة ،تستحث هذه
االحتامالت مخاوف من البرش املعدلني جينيًّا واألجنة
امل ُص َّممة .ومن شأن هذه القضايا – إىل جانب الجدال
املحتدم حول ملكية التقنية – أن تؤكد استمرارية
املناقشات القامئة حول تقنية كريسرب.
هكذا ،قد تظل التساؤالت العلمية والفلسفية
الكبرية حول تقنية كريسرب مطروحة دون إجابات
معروفة .لكن الواضح خالل السنوات الخمسة
التي مرت منذ إجراء أوىل الدراسات الخاصة
بتقنية كريسرب أنها قد أحدثت ثورة يف العلوم
الحيوية .ويف ظل اإلمكانات الهائلة التي تلوح
يف األفق ،من املؤكد أن تشهد السنوات الخمسة
املقبلة طفرات أكرث بفضل تقنية كريسرب.
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بقلم :منى شحاتة
جينات جديدة ،والتعرف عىل املستويات الوظيفية والتعبريية وفقًا للظروف
املتنوعة.
4-4أبحاث السموم :يتناول علم الوراثة السمية العالقة بني االستجابة إىل السموم
وطفرات النمط الجيني للخاليا املكشوفة .ويوفر علم الرقائق الدقيقة بيئة
بحث صحية يف تأثري السموم يف الخاليا وإمكانية توريثها لألبناء.
هناك مزايا أخرى لتلك الرقائق وهي توفري املعلومات عن عديد من الجينات
عن طريق إجراء اختبار واحد فقط ،فلم يعد هناك حاجة إلجراء عديد منها؛
حيث يُقدم ذلك االختبار نتائج أرسع وأدق .وتساعد الرقائق الدقيقة أيضً ا عىل
اكتشاف الجينات التي تعمل يف املستويات املتنوعة لالنقسام املتساوي أو تكاثر
الخاليا ( )mitosisالتي تعمل أثناء النمو (مثل منو الفاكهة) .وميكن تنفيذ ذلك
عند تحديد الجينات الحيوية التي ميكن استخدامها كأساس لعرض الخيارات
والقرارات الزراعية املتوقعة.
ومن عيوب رقائق الحمض النووي الدقيقة أن صناعتها مكلفة ،وأنها تتطلب
الحصول عىل نتائج كثرية فيستلزم وقتًا طويلً لدراستها .وهي بالفعل عملية
معقدة ،كذلك فالرقائق قابلة للتلف وال تبقى صالحة لفرتة طويلة؛ وهذا يربز أكرب
مساوئ تلك التكنولوجيا.
مع توافر املعلومات الجديدة والتطورات ،سيتمكن الباحثون من استخدام
الرقائق الدقيقة يف طرح أسئلة أكرث تعقيدًا ويف تنفيذ تجارب أصعب؛ األمر الذي
قد يؤدي بدوره إىل إحداث طفرات يف مجاالت تشخيص األمراض واكتشاف
العقاقري وغريها الكثري؛ هذا إىل جانب العمل عىل تقليص عيوبها.
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رقائق الحمض النووي الدقيقة،
واملعروفة أيضً ا باسم مصفوفة الحمض
النووي الدقيقة ،هي قواعد قوية
تصنع عادة من مادة الزجاج أو
السيليكون ،ويُضاف إليها الحمض
النووي بطريقة منظمة .تعد تلك
التقنية أداة جديدة لتحليل الطفرات
الجينية؛ مثل جيني  BRCA1وBRCA2
املسببني لرسطان الثدي واملبيض .ورقائق
الحمض النووي تشبه رقائق الكمبيوتر؛ فالجزء
كل رقاقة به عدد من مصفوفات
الخارجي من ِّ
الحمض النووي القصرية واالصطناعية ذات األرشطة
األحادية ،من شأنها تشكيل جني تقليدي كمجموعة.
تطورت تقنية رقائق الحمض النووي الدقيقة عن
طريق استخدام ما يعرف بوصمة ساذرن (Southern
)Blot؛ وهي طريقة تستخدم يف علم األحياء الجزيئية الكتشاف
تسلسالت حمض نووي معينة .وقد استخدمت رقائق مصغرة ألول
مرة عام 1995؛ حيث تعتمد هذه التكنولوجيا عىل استخدام اآلالت
والروبوتات يف تقديم عينات الحمض النووي.
فتعمل الرقاقة عن طريق الحصول عىل عينة من دم الجسم موضوع البحث
وعينة أخرى محكمة – أي ليس بها أية طفرات جينية – ثم يقوم العلامء بتعديل
الخواص الطبيعية يف عينات الحمض النووي .ومن خالل «تعديل الخواص
الطبيعية» يقوم العلامء بفصل رشيطني من أرشطة الحمض النووي املرتابطة
لتصبح جزيئات أرشطة أحادية .بعد ذلك ،يقللون من حجم أرشطة الحمض
النووي الطويلة لتصبح أجزاء أصغر يسهل التحكم بها ،ومن ثم يقومون بتمييز
كل جزء بإضافة صبغة فلورية.
متيز عينة الحمض النووي الخاص باملريض بصبغة خرضاء ،يف حني متيز العينة
املحكمة بصبغة حمراء .ويتم إدخال كلتا املجموعتني يف رقاقة؛ حيث يسمح لها
بتهجني الحمض النووي االصطناعي  BRCA1أو BRCA2عليها .إذا مل يكن لدى
املريض هذه الطفرات الجينية ،فسوف تتعلق كلتا العينتني الحمراء والخرضاء
باملصفوفات التي عىل الرقاقة .ولكن ،إذا كان لدى املريض هذه الطفرات ،فلن
يتعلق الحمض النووي الخاص به عادة يف تلك املنطقة .يف هذه الحالة ميكن
للباحث التحقق من تلك املنطقة بدقة أكرث للتأكد من وجود أية طفرات.
وهناك استخدامات عديدة لرقائق الحمض النووي الدقيقة:
1-1تشخيص األمراض والهندسة الوراثية :هذا النوع من التكنولوجيا يتيح للعلامء
معرفة املزيد عن مختلف األمراض ،مثل :أمراض القلب واألمراض العقلية
واألمراض املعدية ،باإلضافة إىل الرتكيز عىل األبحاث الخاصة بالرسطان .ففي
الوقت الحايل ،يصنف الرسطان وفقًا للعضو الذي ينمو به الورم ،ولكن
باستخدام رقائق الحمض النووي الدقيقة سوف يتمكن العلامء من تصنيفه
وفقًا للطفرات الجينية يف الخاليا الرسطانية .وذلك سوف يساعد عىل إنتاج
خصيصا لعالج نوع محدد من الرسطان .عالوة عىل ذلك ،من
أدوية مصممة
ً
شأن معرفة الطفرات الجينية املتسببة يف هذه األمراض أن تساعد عىل الوقاية
منها باستخدام العالج الجيني والهندسة الوراثية.
2-2اكتشاف العقاقري :لتقنية رقائق الحمض النووي الدقيقة استخدامات واسعة
النطاق يف علم الصيدلة الجيني؛ حيث يدرس ذلك املجال العالقة بني
االستجابات العالجية لألدوية والنمط الجيني للمريض .فيساعد التحقيق
املقارن للخاليا املريضة والطبيعية عىل تحديد الرتكيب البيوكيميايئ للربوتينات
التي أنشأتها الجينات املريضة .وهذا يساعد الباحثني عىل تركيب عقاقري من
شأنها محاربة تلك الربوتينات وتقليص تأثريها.
3-3اكتشاف الجينات :تساعد مصفوفات الحمض النووي الدقيقة عىل اكتشاف
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زووم التكنولوجيا

بقلم :جيالن سامل

تقدمت التكنولوجيا بشكلٍ كبري
لتحتل مكانها يف جميع مناحي الحياة،
والطب أحد املجاالت التي تقدمت
بوثبات كبرية .فلم تعد العمليات
الجراحية كام كانت يف املايض
وهذه أنباء سعيدة لنا؛ حيث مل نعد
مضطرين إىل االعتامد عىل شخص
ميسك بنا بقوة أثناء خضوعنا لعملية
جراحية .وقد أصبحت العمليات اآلن
دقيقة ،سوا ٌء كانت تجرى بغرض
االختبار ملعرفة ما يصيب جسم
اإلنسان أو استهداف مشكلة صحية
معينة يف الجسم وحلها.
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إصابات العظام من املشكالت التي كانت
متثل تحديًا لألطباء؛ فظهرت تقنية ترقيع العظام
لتحدث ثورة عظيمة يف عالج العظام .الرتقيع
طريقة مستخدمة يف علم البساتني تقوم بربط
نوعني مختلفني من النباتات من خالل األنسجة،
وهكذا يستمران يف النمو كنبتة واحدة .هذه هي
نفس الفكرة التي تعمل بها تقنية ترقيع العظام؛
حيث تهدف إىل زراعة نسيج عظمي يف املنطقة
املصابة .وقد ساعدت هذه الطريقة عديدًا من
الناس عىل الشفاء التام ،إذ كانوا سيقضون بقية
حياتهم يف معاناة لوالها.
تستطيع تقنية ترقيع العظام أن تواجه
مشكالت عديدة ،مثل كسور العظام ،وتلف

املفاصل ،والعظام التي تعاين من الصدمات ومل
تشف بصورة صحيحة ،والعظام املفقودة نتيجة
َ
دعم أفضل
تقدم
فهي
كذلك
املرض.
أو
للعدوى
ً
حول األجهزة املزروعة بجوار العظام النامية .ويف
حالة نجاح العالج يتمتع املرىض بعظام تم إعادة
إنتاجها كليًّا ودمجها مع املنطقة املحيطة.
كثري من رموز تقويم العظام تظهر شجرة
منحنية تقويها دعامة ،وهذا يرمز إىل قدرة العظام
عىل إعادة تكوين نفسها .ولكنها تحتاج إىل بعض
املساعدة حتى تتمكن من فعل ذلك؛ حيث يحتاج
التئام العظام إىل بعض اإلرشاد وتقوم تقنية
الرتقيع بهذا الدور.
ليست جميع الرتقيعات املزروعة متامثلة؛
فهناك ثالثة أنواع مختلفة من رقعات العظام:
الرقعة املستقلة وهي تلك التي تؤخذ من جسم
نفس الشخص ،والرقعة املزروعة وهي تلك التي
تؤخذ من جسم متربع ،والرقعة االصطناعية وهي
تلك التي ت ُص َّنع معمل ًّيا .وبعد زراعة الرقعات
العظمية ،يتم امتصاصها مرة أخرى يف الجسم
بحيث تصبح الرقعة جز ًءا ال يتجزأ من العظم.
أحيانًا يرفض الجسم الرقعة املزروعة؛ فيؤدي إىل
حدوث انتكاسات .فمثلها مثل أية عمليات زرع
أخرى ال نستطيع أن نضمن بشكلٍ كامل أن الجسم
سيقبلها .ولكن ،لهذه العملية بالفعل نسب نجاح
مرتفعة ،وتظهر اإلحصائيات أن عدد إجرائها يف
فعال للعالج .ولهذا
تزايد ،وهذا ما يجعلها خيا ًرا ً
السبب يستثمر الباحثون الطبيون الوقت والجهد
إليجاد طرق لتحسني تقنية ترقيع العظام.
فهناك تعاون بني الباحثني بالجامعات
األمريكية والصينية لتطوير مواد جديدة لرتقيع
العظام .اليشء املبتكر يف بحوثهم هو املادة األصلية
التي يستخدمونها لتصنيع الرقعات االصطناعية؛
حيث يجرون األبحاث حول إمكانية استخدام

العمود الفقري لقنفذ البحر لتصنيعها؛ وذلك ألنها
تتمتع ببنية شبيهة بدرجة كبرية لعظام البرش.
وقد بدأ الباحثون يف دراسة قنافذ البحر محاولني
العثور عىل بديل للامدة االصطناعية املعروفة
بالهيدروكسيباتيت التي تسببت يف مشكالت يف
عمليات زراعة العظام؛ وذلك ألنها هشة وضعيفة
وقد تؤدي أحيانًا إىل حدوث التهاب عند إزالتها.
يقود البحث الي كاو من األكادميية الصينية
للعلوم يف بكني .وقد أراد أن يصنع سقالة أقوى
باستخدام العمود الفقري لقنفذ البحر؛ فاستخدم
تفاعل حراريًّا-مائ ًّيا لتحويله إىل دعامات قابلة
ً
للتحلل .سمح هذا للعمود الفقري باالحتفاظ
بشكله وأن يعمل مبثابة دعامة أكرث فعالية ألغراض
ترقيع العظام .بعد تطوير هذه الدعامة الهجينة،
اختربها الفريق عىل األرانب التي كانت تعاين
من تلف عظام الفخذ .فأجريت لألرانب عمليات
زراعة باستخدام رقعة عظمية مصنوعة حديثًا من
العمود الفقري لقنفذ البحر ،وكانت النتائج باهرة
مثلام تشري الدراسة« :منت العظمة الجديدة بعد
شهر .وبعد مرور ثالثة أشهر ،كانت عظمة األرنب
والدعامة قد توحدتا م ًعا بشكلٍ جيد .وبعد مرور
وحل
سبعة أشهر ،كانت الدعامة قد تحللت متا ًما َّ
محلها عظمة األرنب».
يبرش نجاح هذه الدراسة البحثية بالخري
ملستقبل ترقيع العظام .وما دام الباحثون
مستمرين يف البحث عن املادة خفيفة الوزن
املناسبة إلصالح العظام تكون االحتامالت غري
محدودة.
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بقلم :سهى الربجي
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تتغلغل التكنولوجيا يف جميع
مناحي الحياة؛ فيحاول الباحثون
يف مجال تكنولوجيا الطباعة ثالثية
األبعاد جاهدين الوصول إىل طرق
جديدة الصطناع أوعية دموية من
شأنها العمل بكفاءة داخل جسم
اإلنسان.
وحتى وقت قريب ،كانت
تكنولوجيا الطباعة ثالثية األبعاد
بطيئة ومكلفة ،ومل تكن قادرة إال
عىل إنتاج أوعية دموية مفردة
أنبوبية الشكل ال تستطيع التكيف
مع النظام الوعايئ داخل الجسم.
غري أن هذا األمر قد تغري بفضل
التكنولوجيا.
واجه علامء تكنولوجيا النانو
بجامعة كاليفورنيا يف سان دييجو –
تحت إرشاف أستاذ هندسة النانو
الدكتور شاوتشني تشني – تحديات
كربى يف مجال هندسة األنسجة.
وأخ ًريا ،متكنوا من طباعة أنسجة
وأعضاء ثالثية األبعاد تحايك الواقع
وتقوم بعمل الجديلة الوعائية.
وهي شبكات من األوعية الدموية
من شأنها نقل الدم واملغذيات
والفضــــالت وغـريهــــا من املواد
البيولوجية بصورة آمنة عند دمجها
داخل الجسم البرشي.
وتحتـــاج األعضـــــاء واألنسجة
البرشية أوعية دموية لتعيش وتعمل
بكفاءة ،وهو ما يعوق عمليات
زراعة األعضاء التي يفوق الطلب
عليها اإلمكانيات املتاحة .ولذلك يُعد
تعزيز التكنولوجيا يف مجال هندسة

األنسجة سببًا إلحداث تغيري هائل.
فاصطنع مخترب تشني شبكات جديلة
وعائية ميكن زرعها بأمان يف شبكات
األوعية الدموية داخل الجسم لنقل
الدم .وتتفرع تلك األوعية الدموية
إىل أوعية أصغر بكثري فيام يشبه بناء
األوعية الدموية يف الجسم.
ط َّور فريق العلامء تكنولوجيا
مبتكرة من الطباعة البيولوجية
باستخــدام طابعــات ثالثية األبعاد
محلية الصنع؛ وذلك بهدف إنتاج
أبنية دقيقة ثالثية األبعاد رسي ًعا
تحــايك التصميمــات املعقدة من
األنسجـــة البيولوجيــــة ووظائفها.
وقد استخدم مخترب تشني تلك
التكنولوجيا سابقًا يف صنع أنسجة
حية وسمكة مجهرية قادرة عىل
السباحـــة داخـــل الجســـم وإزالة
السموم.
يحتاج تصنيع تلك األنسجة
أول تصميم
مجهودًا كب ًريا؛ فيتم ً
منوذج ثاليث األبعاد للبنية البيولوجية
عىل الحاسب اآليل .ثم ينقل الحاسب
اآليل لقطات ثنائية األبعاد إىل ماليني
املرايا املجهرية التي يتم التحكم
كل منها رقم ًّيا لعرض أمناط من
يف ٍّ
األشعة فوق البنفسجية يف شكل
تلك اللقطات .ومن ثم تتعرض أمناط
األشعة فوق البنفسجية إىل محلول
يحتوي عىل خاليا حية وبوليمرات
حساسة تجاه الضوء تتصلب فور
تعرضها إىل األشعة فوق البنفسجية.
وأخ ًريا ،ت ُطبع البنية طبقة تلو
األخرى؛ لتنتج بنا ًء صل ًبا ثاليث األبعاد

من البوليمر يُغلف خاليا حية تنمو
لتصبح أنسجة بيولوجية.
خالفـــ ًـا لغريهــــا من تقنيات
الطباعة ثالثية األبعاد ،التي تُنتج
مناذج نقطية وتتطلب مواد تقريبية
وخطوات إضافية لصناعة األوعية،
ينفذ مخترب تشني لتكنولوجيا الطباعة
ثالثية األبعاد بنيات أكرث دقة من
األوعية الدموية الدماغيَّة الدقيقة ذات
درجة عالية الوضوح .واستخدم الفريق
التصوير الطبي يف صنــــع األمنــــاط
الرقميــة من شبكة األوعية الدموية
املوجودة يف الجســـم .فتـــمكنوا
باستخدام التكنولوجيا الخاصة بهم
من طباعة بنية تحتوي عىل خاليا
بِطانية؛ وهي الخاليا التي تشكل
البطانة الداخلية لألوعية الدموية.
والبناء بأكمله مقاسه صغري يقدر بنحو
 5×4ملليمرت ،وسمكه  600مايكرو مرت.
يف الواقع ،تستغرق تلك العملية
الطويلة بضع ثوانٍ ؛ وهذا ما يساعد
عىل إحداث تحسن هائل يف تلك
التقنية الحديثة أكرث من غريها من
طرق الطباعة الحيوية املنافسة التي
عادة ما تستغرق ساعات لطباعة
بنيات بسيطة .إىل جانب ذلك،
تستخدم الطريقة الحديثة موا َّد غري
مكلفة ومتوافقة حيويًّا.
قـــــام الباحثـــون بزراعة تلك
األنسجة يف جروح جلدية لدى
الفرئان؛ وبعد أسبوعني ،اختربوها
فالحظوا اندماجها بنجاح مع شبكة
األوعية الدموية امل ُضيفة ،لتسمح
بوجود دورة دموية طبيعية .ويُعد

وجود خاليا الدم الحمراء عرب تلك
األوعية امللتصقة خري دليل عىل
وجود دورة دموية بها.
مع ذلك ،أوضح تشني أن األوعية
الدموية املزروعة ما زالت غري قابلة
عىل القيام ببعض الوظائف مثل
نقل املغذيات والفضالت .فعىل
الرغم من أن تلك التقنية الحديثة
هائل يف مستقبل تجديد
ت ُعد تقد ًما ً
الخاليا وإصالحها ،فال تزال هناك
حاجة إىل مزيد من العمل لتحسني
تلك املواد.
ويعمل تشني وفريقه عىل بناء
خصيصا للمرىض،
أنسجة مصممة
ً
وذلك باستخدام الخاليا الجذعية
البرشية التي من شأنها منع الجهاز
املناعي من مهاجمة عمليات زراعة
األعضاء داخل الجسم البرشي.
وألن هذه الخاليا مصدرها خاليا
جلد املريض ،فلن يتطلب ذلك من
الباحثني استخراج أية خاليا من
داخل الجسم لبناء نسيج جديد.
يهـــدف الفريــــق إىل اختبـــار
أعاملهم رسيريًّا ،وهو هدف يتطلب
عدة سنوات لتحقيقه .ولذلك ننتظر
بفارغ الصرب اليوم الذي يحدث فيه
تكافؤ بني معدل زراعة األعضاء
ومعدل الحاجة إليها .فنأمل أن
يضع ذلك حدًّا لقوائم انتظار املرىض
الطويلة الخاصة بعمليات زراعة
األعضاء .وذلك النجاح سيكون نقطة
تحول يف تاريخ العلوم.
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فرعا
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كوب الليمون؟
بقلم د .عمر فكري
رئيس قسم القبة الساموية ،مركز القبة الساموية العلمي ،مكتبة اإلسكندرية
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مع قرب فصل الصيف بهوائه الخانق يكرث رشب
املاء والعصائر الباردة لكرس حدة الحرارة لتعويض ما
يفقده الجسم من ماء بسبب الحر .وذات يوم كانت
درجة حرارته مرتفعة بشكل فوق املعتاد ،عند عوديت
من عميل ،قدمت يل ابنتي كوبًا من عصري الليمون به
مكعبات الثلج ويتكاثف عليه قطرات من بخار املاء.
تناولت الكوب مرس ًعا متلهفًا من شدة العطش ،وبعد
أن تناولت العصري مستمت ًعا حمدت الله وشكرت
ابنتي عىل هذا العصري الذي جاء يف وقته .ولكن،
قبل أن أضع الكوب ،تأملت بعض حبيبات الليمون
املرتسبة يف القاع؛ فقفز إىل ذهني سؤال :بنيتي ،هل
تعلمني كم فر ًعا من العلوم يف كوب الليمون هذا؟
ابتسمت ابنتي وجلست بجانبي متلهفة
ومدهوشة من غرابة السؤال .بادرتني قائلة :سؤال
ظريف يا أيب ،وأعتقد أنني أعرف اإلجابة؛ يوجد
يف كوب الليمون كيمياء وفيزياء عىل ما أعتقد.
فأضفت إليها :وفلك وأحياء أيضً ا .زادت دهشة ابنتي
وتساءلت :وما الفلك واألحياء يف كوب الليمون؟ قلت
لها :وما الفيزياء والكيمياء يف كوب الليمون؟ جاوبيني
أولً ثم أجيبك أنا بعدها.
وافقت ابنتي ،ورشعت يف اإليضاح :يتكون
عصري الليمون من ماء وسكر وليمون؛ وهي ثالثة
عنارص مختلفة يف طبيعتها وخصائصها الكيميائية.
فاملاء كام هو معروف سائل شفاف ال طعم له وال

لون وال رائحة ،والسكر واسمه العلمي هو السكروز
مشتق من قصب السكر من مادة الفركتوز؛ وهذان
العنرصان من املواد العضوية التي تتكون من الكربون
والهيدروجني ،أما عصري الليمون فهو حمض السرتيك.
الكيمياء يا أيب تأيت يف فهم عملية ذوبان السكر يف
املاء وعدم ذوبان حبيبات حمض السرتيك أو عصارة
الليمون فيه .أما الفيزياء يف كوب الليمون فهي يف
جزئيتني :تفسري فهمنا لعملية الذوبان وكذلك شكل
سطح العصري.
عقبت فر ًحا بفهمها لتلك األمور التي تبدو
معقدة وغري مستساغة للبعضِ :
نسيت تفسري تكاثف
بخار املاء عىل الكوب من الخارج .قالت :معك حق يا
أيب .واآلن دعني أكمل لحرضتك إجابتي؛ يذوب السكر
يف املاء ألن كلًّ منهام من الروابط الهيدروجينية
القطبية .وهناك قاعدة تقول إن الشبيهات تذيب
الشبيهات فتنحل جزيئات السكر وتندمج يف جزيئات
املاء بطريقة يفرسها علم الفيزياء؛ حيث إن الحجم
الذري لجزيئات السكر صغري جدًّا فتجذب جزيئات
املاء ذرة الهيدروجني من السكروز أو السكر فيصبح

املاء أيونًا موج ًبا بعد أن اقتنص أو اكتسب ذرة
الهيدروجني؛ يف حني تصبح جزيئات السكروز أيونات
سالبة؛ بسبب فقدها لذرة الهيدروجني هذه .ويحدث
التجاذب الكهريب وتتالىش جزيئات السكر يف جزيئات
املاء ويظل املحلول عديم اللون .ويتم الكشف عن
السكر يف املاء بالتذوق؛ ولكن إذا زاد السكر عن
كثافة معينة يتشبع املحلول ويرتسب يف القاع.
أما بالنسبة لحمض السرتيك فهو حمض ضعيف
ال مايئ ،ولكنه شديد االنحالل يف املاء وجزيئاته عىل
شكل بلورات بيضاء وشفافة .عىل الرغم من ذلك،
تظل جزيئاته معلقة يف جزيئات املاء وتعطيه اللون
املعروف لعصري الليمون .وعىل حسب تفسري علم
الفيزياء لعدم الذوبان فإن الحجم الذري لجزيئات
حمض السرتيك كبري جدًّا وال تذوب يف املاء لعدم
مقدرة جزيئات املاء عىل نزع ذرات الهيدروجني منه
تاركة إياها عالقة.
أكملت ابنتي :وعلم الفيزياء أيضً ا يف التقعر
املوجود عىل سطح كوب العصري؛ فيفرس ظاهرة التوتر
السطحي أو اختالف قوى التجاذب بني الجزيئات يف
منتصف الكوب عنها عىل الجدران .والفيزياء كذلك
يف التكثف لبخار املاء املوجود بالهواء وهو بسبب
اختالف درجات الحرارة بني عصري الليمون داخل
الكوب ودرجة حرارة الهواء .واآلن يا أيب ،ما علم
الفلك وعلم األحياء يف كوب عصري الليمون؟!
عىل الفور سألتها :من أين حصلنا عىل السكر
والليمون؟ قالت :من قصب السكر ومن شجر
الليمون .عقبت :لوال املسافة القياسية بني األرض
والشمس ودوران األرض حول الشمس ما كان للنبات
حياة وظهور؛ فأقل مسافة بني األرض والشمس
 147مليون كيلو مرت وأبعدها  152مليون كيلو مرت.
وهذا التباين يسمى الوحدة الفلكية وله دور كبري
يف عملية اإلنبات .أما علم األحياء يف كوب الليمون،
فيأيت يف العملية املشهورة بني النبات أو بني الشجر
والشمس واملسامة البناء الضويئ؛ فعندما تقرأين
بنيّتي عن الطريقة أو التفسري لهذه الظاهرة العبقرية
التي يقوم بها النبات يف استخراج الطاقة من الشمس
وتكوين غذائه من املاء والربوتني املوجود يف الرتبة،
تتعجبني أشد العجب.
قالت ابنتي وهي تقوم :وعىل ذكر الغذاء يا أيب؛
هيا بنا ،فقد جاء موعد غدائنا .قلت لها :ال بأس ،ومن
ناحية أخرى هيا بنا لرنى كم فر ًعا للعلوم عىل مائدة
كل يشء
غداء اليوم .قالت بتعجل وابتسام :بابا! هل ُّ
تفكر فيه بهذه الطريقة؟ قلت لها :يا ليتنا جمي ًعا
نكون كذلك؛ فالعلم يا بنيّتي هو الحياة.

وعلم الفيزياء أيضً ا يف التقعر املوجود عىل سطح كوب العصري؛ فيفرس
ظاهرة التوتر السطحي أو اختالف قوى التجاذب بني الجزيئات يف منتصف
الكوب عنها عىل الجدران.

ِ
عــالم التشريــح
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والرسام

املراجع

bbc.com
britannica.com
smithsonianmag.com

joh.cam.ac.uk/art-anatomy
ncbi.nlm.nih.gov
telegraph.co.uk

كالوكاهينا :الشعاب املرجانية
 25دقيقة

منطقة االستكشاف
مواعيد العمل

األحد ،واالثنني ،واألربعاء ،والخميس:
رصا
من  9.30صبا ًحا إىل  4.00ع ً
الثالثاء :من  9.30صبا ًحا إىل  12.30ظه ًرا
رصا
السبت :من  12.00ظه ًرا إىل  4.00ع ً

مواعيد الجوالت

األحد ،واالثنني ،واألربعاء ،والخميس:
رصا
 3.00 – 2.00 – 1.00 – 12.00 – 11.00 - 10.00ع ً
الثالثاء 11.00 - 10.00 :صبا ًحا
السبت 2.00 – 1.00 – 12.00 :ظه ًرا

أسعار الدخول

الطلبة 5 :جنيهات
غري الطلبة 10 :جنيهات

قاعة االستامع واالستكشاف

لالطالع عىل قامئة العروض املتاحة بقاعة االستامع
واالستكشاف ،يرجى زيارة موقعنا اإللكرتوين:
www.bibalex.org/psc
للحجز ،رجا ًء االتصال بإداري قاعة االستكشاف قبل
املوعد املطلوب بأسبوع عىل األقل.

أسعار العروض

عروض الفيديو (:)DVD
الطلبة :جنيهان
غري الطلبة 4 :جنيهات
عروض ثالثية األبعاد (:)3D
الطلبة 5 :جنيهات
غري الطلبة 10 :جنيهات
عروض ( 20 :)12Dجني ًها
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رمبا يكون األمر األكرث به ًرا هو ملحوظات ليوناردو
حول صامم األبهر .فقد بُهر ليوناردو بكيفية عمل صامم
األبهر؛ حيث يفتح ويغلق ليسمح للدم بالرسيان يف أحد
االتجاهات .هكذا رشع ليوناردو يف بناء مجسم عن
طريق صب قلب بقري باستخدام الشمع .وعندما جف
الشمع وتصلب أعاد تجسيد الهيكل بالزجاج ،ثم ضخ
فيه خليطًا من البذور املعلقة يف املاء .سمح له ذلك
برصد الدوامات الصغرية التي شكلتها البذور الحامئة
يف الجزء املتسع عند جذر األبهر .نتيجة لذلك استطاع
ليوناردو التنبؤ بشكل صحيح بأن تلك الدوامات تساعد
عىل غلق صامم األبهر .ولكن ألنه مل ينرش أيًّا من أبحاثه
السابقة لزمانها ،ظل ذلك االكتشاف مجهولً لقرون.
يقول ويلز« :مل يكن ذلك مفهو ًما حتى القرن العرشين،
عندما قام مهندسون من جامعة أكسفورد بعرضه بشكل
رائع الجامل يف مجلة ناترش  Natureعام  .1968ومل يكن
هناك إال مصدر واحد يرجع إىل ليوناردو دافنيش».
يقول مارتن كاليتون ،رئيس املطبوعات والرسوم
باملجموعة امللكية  Royal Collectionوالقيم عىل
معرض إدنربة« :لقد كان هناك عديد من علامء
الترشيح الباحثني يف ذلك الوقت ،كام كان هناك عديد
من الرسامني املهتمني بعلم الترشيح .ولكن ليوناردو
دفع باألمرين إىل ما هو أبعد مام وصل إليه أي شخص
آخر .فقد كان املثال األمثل واألعىل لعامل الترشيح الذي
يستطيع أيضً ا أن يرسم ،أو الرسام الذي يستطيع أيضً ا
أن يقوم بالترشيح مبهارة .وهذا االتحاد بني هاتني
املهارتني يف شخص واحد هو ما جعل ليوناردو فريدًا».
يف العقود التي تلت وفاة ليوناردو عام ،1519
تبعرثت أوراق تلك الدفاتر الضخمة التي بلغ عددها
قرابة  6500ورقة .يف عام  1690تم جمع جميع دراساته
الترشيحية تقريبًا يف املجموعة امللكية؛ حيث ظلت
دون نرش أو اكرتاث حتى نهاية القرن التاسع عرش .لهذا
السبب مل يكن الكتشافات ليوناردو الترشيحية الهائلة
أي تأثري يف تاريخ العلم.
لقد ظل ليوناردو دافنيش أثناء حياته باحثًا يعتمد
عىل الرصد البرصي .ومن خالل ذلك الرصد وعبقريته
الشخصية طور «نظرية معرفية» فريدة توالف فيها
الفن والعلم .وتستمر قوته الفكرية التي تغلغلت يف
جميع ابتكاراته يف إشعال االهتامم البحثي حتى اليوم.
فإنه سواء كان موضوع البحث حياته أو أفكاره أو إرثه
الفني ،ال يخبو تأثري ليوناردو دافنيش.
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