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تقديـم
مع التقدم املذهل يف علم اجلينوم الب�شري� ،أ�صبحت املعلومات الوراثية مفيدة يف فهم الآليات
البيولوجية لن�شوء وتطور املر�ض ،حتى �إن كثريا من العلماء املهتمني بهذا العلم يتوقعون �أنه
�سيكون ب�إمكاننا يف امل�ستقبل القريب منع الأمرا�ض قبل ظهورها .من هنا تكمن �أهمية البنوك
احليوية وتزايد االهتمام ب�إن�شائها كجزء رئي�سي من البنية التحتية للبحث العلمي يف عامل
الطب الدقيق ،حيث ميكن لهذه البنوك احليوية �أن ت�سهم يف التعرف على الأمرا�ض ال�شائعة
بني �أفراد املجتمع الواحد ،وكذلك التنب�ؤ بالأمرا�ض الأخرى التي ميكن �أن حتدث يف امل�ستقبل.
ويف هذا الإطار� ،أُن�شئت العديد من هذه البنوك يف الوطن العربي ،و�أجريت العديد من البحوث
الطبية التي تهدف �إلى تطوير �أدوية وعالجات طبية جديدة .ولكن احلاجة ما تزال ملحة
للتعريف بهذه البنوك احليوية ،والتوعية ب�أهميتها يف دعم البحث العلمي يف الدول العربية؛
ملا تقدّ م ،وت�أكيدا من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (�ألك�سو) على �ضرورة
االنفتاح وتو�سيع الآفاق يف النظر �إلى الق�ضايا املت�صلة ب�صحة الإن�سان ،وحر�صا منها على
م�ساعدة الدول العربية على حتقيق الهدف الثالث من �أهداف التنمية امل�ستدامة للعام 2030
الذي ين�ص على «�ضمان متتع اجلميع ب�أمناط عي�ش �صحية وبالرفاهية يف جميع الأعمار»،
ارت�أت املنظمة تخ�صي�ص ملف العدد الثاين والثالثني ( /32دي�سمرب )2019من «املجلة العربية
العلمية للفتيان» ،للتع ّرف على �أهمية البنوك احليوية و�سبل جناحها والدور الذي تلعبه يف
امل�ساعدة على الوقاية من الأمرا�ض التي ت�صيب جمتمعاتنا العربية ؛ كما ي�ضم هذا العدد
مقاالت علمية تناولت مو�ضوعات متن ّوعة.
وفــي �إطار التعريف باملراكز العلمية البحثية ودورها يف االرتقاء باملجتمعات يف خمتلف
املجاالت االقت�صادية والعلمية وال�صحية ،يقدّ م هذا العدد «م�ؤ�س�سة قطر بيو بنك» ،التي
تهدف �إلى �إن�شاء من�صة بحثية لرفع الكفاءة يف طرق الت�شخي�ص والتوقعات امل�ستقبلية ،بغية
توفري خدمات رعاية �صحية تركز على اخل�صائ�ص الفردية لكل مري�ض ،مبا يعود بالنفع على
املجتمع القطري والدول العربية والعامل.

و�إذ ت�شكر املنظمة الك ّتاب الأفا�ضل على اجلهود املم ّيـزة التي يبذلونها يف �سبيل �إثراء
ومب�سطةُ ،ي�سعدها �أن ت�ضع بني �أيدي
املجلة مبقاالت علمية م�ست�ساغة بلغة عربية �سل�سة
ّ
ق ّرائها الأفا�ضل العدد الثاين والثالثني /دي�سمرب  ،2019من املجلة العربية العلمية للفتيان،
يف ن�سختني ورقية و�إلكرتونية ،وهي تتط ّلع �إلى م�ساهمة مزيد من اخلبــراء من داخل الوطن
تخ�ص�صاتهم العلمية.
العربي وخارجه ،مبختلف ّ
املديــر العام
�أ.د.حممد ولد �أعمر

كلمة العدد
ُي�سعد املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (الألك�سو) �أن ت�ضع بني �أيدي قرائها
الأعزاء ،العدد الثاين والثالثني (دي�سمرب )2019/من املجلة العربية العلمية للفتيان،
ويت�ض ّمن العدد ملفا خا�صا بالبنوك احليوية� ،سعيا من املنظمة للتعريف بهذا املجال ،باعتباره
من املجاالت التي ميكن �أن ت�سهم -ب�صورة كبرية -يف دفع عجلة البحث العلمي ،خ�صو�صا يف
تغي الطريقة التي نرى بها بع�ض الأمرا�ض ونتعامل معها؛ ويف
القطاعني ال�صحي والطبي ،و�أن رّ
هذا الإطار مت �إثراء العدد مبقاالت علمية تغطي موا�ضيع متخ�ص�صة حول «البنك احليوي
البحثي» ،و«الأمرا�ض النادرة» ،و«بنك الدم» ،و«بنك دم احلبل ال�سري»�...إ�ضـــافة �إلى مقاالت
علمية متن ّوعة من بينها «يف الت�سلية العلمية» ،و«حا�سوب الكم» ،و«التحديات البيئية»،...
�ساهم يف كتابتها خرباء علم ّيون من تون�س واجلزائر وم�صر وال�سعودية ،و�سوريا؛
ويزدان هذا العدد بتقدمي نبذة عن �أحد �أبرز علماء الريا�ضيات املعا�صرين يف العامل
ويف الوطن العربي ،هو املرحوم عبا�س بحري الذي كان من كبار املجددين الذين تط ّرقوا �إلى
موا�ضيع ريا�ضياتية م�ستع�صية ،وحققوا فيها �إجنازات خارقة .وهو من العلماء العرب الذي
كان ي�ؤمن ب�أن تنمية الفكر والعقل لن تكون �إال يف رحاب اجلامعات ،مع الرتكيز على البحث يف
العلوم الأ�سا�سية كرهان حا�سم للنهو�ض باملجتمعات ،ومن �ش�أنه �أن ي�سهم يف ت�أ�سي�س جمتمعات
قادرة على مواجهة التحديات التي تعرت�ضها يف خمتلف املجاالت...
وفــي �إطار التعريف بامل�ؤ�س�سات العلمية ،يقدم هذا العدد م�ؤ�س�سة رائدة يف جمال الطب احليوي،
هي «قطر بيو بنك» التي تعدّ خمتربا حيويا حديثا� ،أُن�شئ ليكون م�شروعا �صحيا حيويا رائدا،
يتط ّلع �إلى امل�ستقبل بعيون طاحمة ،فيتيح لل�سكان الوقاية من الأمرا�ض ،والتمتع ب�أعلى م�ستويات
العافية؛ وي�سري وفق مناهج بحثية �سليمة ت�ضعه يف م�صاف كربى امل�ؤ�س�سات البحثية يف العامل.
و�إذ تقدّ م املنظمة هذا العدد �إلى قرائها الأعزاءُ ،تزجي �شكرها للك ّتاب الأفا�ضل الذين
�أثروه مبقاالتهم ،كما تع ّول على جهود الأكادمييني واخلرباء للكتابة يف هذه املجلة ،و�إي�صالها
للم�ستفيدين ب�شكل يل ّبي تطلعات �أجيالنا العربية.
هيئة التحرير
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البنك الحيوي البحثي
د .جهاد الغامدي
مدير البنك الحيوي بمركز الملك عبد اهلل العالمي لألبحاث الطبية ـ الرياض

تعتبر األبحاث الطبية بمثابة اللبنة األساسية لتطور الطب واستمرار
اكتشاف وتطوير أدوية عالجية للعديد من األمراض المستعصية ،حيث
نرى أثر هذه األبحاث بارتفاع متوسط العمر البشري المتوقع بما يزيد عن
ثالث سنوات في كل عقد زمني منذ العام  1950ميالدي ،وبزيادة أكثر
من خمس سنوات بعد العام  ،2000حسب التقرير الصادر عن منظمة
الصحة العالمية ( .)1إن هذا االرتفاع الملحوظ في معدل األعمار البشرية
في العالم إنما هو نتيجة تطورات البحث العلمي وتسارعه في دراسة
أسباب األمراض وأنوعها المتفرعة واكتشاف طرق حديثة لتشخيصها في
وقت مبكر قبل حدوث مضاعفات خطيرة ،وكذلك تطوير وسائل عالجية
مختلفة تستهدف تقديم أفضل الوسائل العالجية المالئمة للمريض
بناء على دراسة عوامل عديدة في كل شخص على
والتي يتم تصميمها
ً
حدة ،ومن أهمها الخلفية الوراثية (الجينية) للمريض ،فيما يعرف حاليا
بالطب الشخصي أو المشخصن .personalized medicine

من املعلوم أن االستجابة الدوائية تختلف من
مريض إىل آخر ،ففي حني ّأن مريضا ما قد يشفى
متاما بعد تناوله لعالج محدد ،فإن مريضا آخر يعاين
من نفس املرض قد ال يستفيد من نفس العالج أو
حتى قد يتعرض إىل مضاعفات جانبية خطرية بعد
تناوله لنفس العالج وبنفس الجرعة .هذا االختالف
يف االستجابة الدوائية بني املرىض قد يكون نتيجة
اختالف عوامل عديدة مثل العمر ،الجنس ،أسلوب
الحياة الصحي ،النشاط البدين ،نوع الغذاء ،أو العامل
الورايث (الجينوم) .إن الطب الشخيص هو مستقبل
الطب الحديث والذي ألجله تسعى العديد من الدول
إىل بناء بنوك حيوية تستهدف جمع عينات حيوية
ومعلومات شخصية ،طبية ،وعامة من مواطنيها ،مبا
يساعد يف دراسة االرتباط بني هذه العوامل ونشوء
وتطور األمراض املزمنة ،وأيضا تساعد هذه املعلومات
يف وضع سياسات وأنظمة صحية ملجتمع صحي خالٍ
من األمراض ،لذلك وضعت مجلة التايم الشهرية يف عام
 2009البنوك الحيوية من ضمن قامئة أهم عرش أفكار
من املمكن أن تغري العامل الحديث (مصدر رقم )2
انبثق مفهوم الطب الشخيص نتيجة التطور
املتسارع واملتزايد يف التقنية الطبية مع انخفاض
تكلفة تحليل الجينوم البرشي ،مام نتج عنه زيادة يف
االهتامم بدور الجينات والفروقات الوراثية يف الصحة،
وعليه أصبح من املمكن توظيف دراسة الحمض
النووي البرشي أو الجينوم يف التنبؤ باألمراض ومعرفة
مدى إمكانية االستجابة الدوائية للمريض حتى قبل
تناوله الدواء .ولتبسيط أساس فكرة الطب الشخيص
ال بد أن نعلم أن الحمض النووي الصبغي يوجد
داخل نواة الخاليا ويحتوي عىل معلومات وراثية
تسمح بعمل وتكاثر وتطور وإنتاجية هذه الخاليا
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البرشية ،كام ميثل الحمض النووي الركن األول يف
العقيدة املركزية لعلم األحياء الجزيئية ،والتي ترشح
مسار تحول الحمض النووي  DNAداخل نواة الخلية
إىل بروتني عن طريق نسخ الشفرة الوراثية املوجودة
يف الحمض النووي إىل  mRNAأوال ،ومن ثم ترجمتها
إىل بروتني يقوم بوظيفة محددة داخل الجسم .ومن
هنا يتضح ّأن أي اختالف يف تسلسل شفرة الحمض
النووي (طفرة وراثية) قد يؤدي إىل تغيري عىل
مستوى الربوتني أو فعاليته ،وبالتايل ينتج عن هذا
التغري نشاط أعىل أو أقل عىل مستوى وظائف الخاليا،
لذلك قد يكون حامل هذه الطفرة الوراثية مصابا
مبرض ما كام يف حالة األمراض الوراثية املعروفة مثل
فقر الدم املنجيل ،أو قد يكون معرضا بنسب أعىل
لإلصابة مبرض ما مقارنة مبن ال يحملون هذا الطفرة
الوراثية يف حالة كان تأثري هذه الطفرة الوراثية
عىل مستوى الخلية أقل حدة .وعىل نفس املستوى
تكون معرفة مدى إمكانية االستجابة الدوائية ،حيث
يتم دراسة الفروقات الوراثية أو الطفرات الوراثية
املوجودة عىل مستوى الجينات املنتجة للربوتينات
املسؤولة عن حركية الدواء يف الجسم ،بحيث إن
بعض األشخاص مثال يحملون طفرات وراثية تؤدي
إىل رفع مستويات األيض أو خفضه يف الجسم ،وبالتايل
يحتاجون إىل جرعات أعىل من الدواء أو أقل بحسب
طبيعة الدواء والطفرة الوراثية ،مام يعني أن دراسة
هذه االختالفات الوراثية هي إحدى الطرق املهمة
للتنبؤ باألمراض ،وتطوير أدوية وعالجات حديثة.
كام ميكن االستفادة منها يف الطب الوقايئ ملعرفة
األشخاص املعرضني بنسب أعىل لحدوث األمراض
وتوجيه أنظمة وسياسات وقائية لتقليل نسب اإلصابة
باملرض .أخريا ،يجب أن نعلم ّأن نسب تواجد هذه
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الطفرات الوراثية مختلفة بني املجتمعات ،وكذلك فإن
مدى تأثريها وارتباطها باألمـــراض مختلــــــف من
عرق إىل آخـــر ،ومن مجتمع إىل آخر حسب تداخلها
مع العوامـــــل البيئية والدميغرافية يف ذلك العرق،
ولذلك ّ
فإن نتائــج دراسة حدثت عىل مستوى العرق
األورويب مثال قد ال تنطبق عىل العرق اآلسيوي مثال،
أو حتى تكون هذه الطفرة الوراثية غري موجودة
أو موجودة بنسب أقل بكثري مام يفقدها أهميتها
اإلكلينيكية ،ولذلك تسعى الدول إىل تطوير بنوك
حيوية تعنى بدراسة مجتمعها عىل حدة ،ومعرفة
مدى تأثري هذه العوامل عىل مجتمعها أوالً ومن ثم
مقارنتها مع دراسات أخرى.
ما هو البنك الحيوي؟
البنوك الحيوية هي مراكز وطنية عمالقة ُتعنى
بجمع وتخزين الع ّينات الحيوية مثل الدم ،األنسجة،
الخاليا ،والبول مع جمع معلومات وبيانات دميغرافية
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وصحية عن التاريخ املريض ومنط املعيشة لجميع
املتربعني .يتم تخزين جميع هذه األصول وفق آلية
دقيقة منظمة ،ويف الغالب يتم استخدام نظام تقني
ذايت التحكم ألرشفة هذه العينات واسرتجاعها وفق
الحاجة .ولتسهيل فكرة البنوك الحيوية فمن املمكن
اعتبارها كمكتبة مركزية للعلامء والباحثني ،بحيث
يلجأ إليها الباحث لطلب عينات حيوية أو بيانات
طبية إلجراء الدراسات الطبية ،دون الحاجة إىل البدء
من الصفر يف تسجيل متطوعني ،ولذلك يساهم البنك
الحيوي يف تقليل الوقت والجهد والتكلفة عن طريق
توفري هذه األصول البحثية لجميع العلامء يف وقت
يسري وبشكل منظم .يتكون البنك الحيوي من عدة
أقسام كالتايل:
قسم مشــاركة وتسجيل املتربعني:
يهدف هذا القسم إىل التواصل مع املتربعني
وإيضاح هدف البنك الحيوي وآلية املشاركة ،ويقوم
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هذا القسم بأهم خطوة يف املشاركة يف البنك
الحيوي ،وهي توضيح أهداف البنك الحيوي للمتربع
قبل املشاركة ومعرفة حقوقه واآلثار املرتتبة عىل
املشاركة وتوقيع إقرار املشاركة .يتم صياغة إقرار
املشاركة مبوافقة قسم أخالقيات البحث العلمي يف
املؤسسة للتأكد من توافقه مع أخالقيات البحث
ّ
العلمي املعتمدة محليا وعامليا ،وكذلك املحافظة عىل
خصوصية ورسية جميع املعلومات الحيوية يف البنك
الحيوي.
قسم أخذ القياسات الحيوية والعينات
البيولوجية:
يقوم الفريق البحثي بعدها بأخذ معلومات
شخصية عن املشارك ،وإكامل االستبيان الخاص
بالبنك الحيوي ،وجمع قياسات حيوية مثل الطول
والوزن وقياس ضغط الدم وغريها من وظائف
الجسم ،وييل ذلك عادة جمع الع ّينات الحيوية مثل
الدم والبول وغريها من العينات البيولوجية حسب
اهتامم البنك الحيوي .ويف بعض البنوك الحيوية تكون
هناك موافقة عىل متابعة املشارك لفرتات طويلة بعد
املشاركة لجمع كمية أكرب من املعلومات والبيانات
الحيوية وأمناط الحياة ،مام يساعد يف إجراء دراسات
مختلفة ومعرفة تطور ونشوء األمراض.
قسم أرشفة املعلومات وتخزين العينات الحيوية:
ُيعنى هذا القسم بأرشفة جميع البيانات املجموعة
من املشاركني وفق نظام إلكرتوين يسمح باستعادة
أي جزء من هذه البيانات برسعة ودقة فائقة .تخزن
هذه البيانات يف ثالجات عمالقة يف بيئة مناسبة
ولفرتات طويلة جدًا ،وتضبط درجات الحرارة بدرجة
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 80درجة مئوية تحت الصفر ،وقد تصل إىل أكرث من
 180درجة مئوية تحت الصفر عند تخزين الخاليا
واألنسجة الحيويةـ والتي تحفظ عادة باستخدام
سائل النيرتوجني البارد -مام يسمح بتخزينها لعقود
طويلة .تعتمد قدرة أي بنك حيوي عىل جودة النظام
اإللكرتوين وقدرته التخزينية وارتباط هذه األنظمة
فيام بينهام ،مبا يسمح بتخزين كميات كبرية من
العينات الحيوية املربوطة مبعلومات وبيانات كبرية
جدًّا مع قدرة هذه األنظمة عىل اسرتجاعها برسعة
وجودة فائقة املستوى.
أنواع البنوك الحيوية وأهدافها؟
يتمحور الهدف املركزي من إنشاء البنوك الحيوية
حول دراسة العوامل املرتبطة بنشوء وتطور األمراض
يف مجتمع محدد ،بغرض اكتشاف طرق جديدة
للكشف املبكر عن األمراض ،أو اكتشاف عالمات
بيولوجية ذات داللة طبية لتطور املرض أو االستجابة
الدوائية وغري ذلك .ولكن من املهم معرفة أن هدف
أي بنك حيوي يعتمد تحديدا عىل نوعه .وتتنوع
أنواع البنوك مبدى مختلف جدا بناء عىل قدرتها
االستيعابية وتوجهاتها وأهدافها البحثية .ولكن أهم
أنواع البنوك الحيوية ميكن تقسيمها بناء عىل ثالثة
مكونات أساسية :أوالً نوع املجتمع الذي يتم جمع
العينات منه :إما عامة أفراد املجتمع أو من املصابني
مبرض محدد فقط ،وثانيا موقع البنك الحيوي :إما أن
يكون تابعا لجامعة ،أو ملستشفى ،أو لرشكات طبية.
وثالثا مرجع البنك الحيوي :إما أن يكون حكوميا،
أو مؤسسة غري ربحية ،أو رشكة ربحية .ولذلك من
املمكن تحديد هدف أي بنك حيوي من خالل معرفة
هذه املكونات الثالثة.
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البنك الحيوي السعودي:
تم إنشاء البنك الحيوي السعودي يف مركز امللك
عبدالله العاملي لألبحاث الطبية (كيامرك) تحت مظلة
الشؤون الصحية يف وزارة الحرس الوطني ،ويعترب
مرشوعا وطنيا رائدا ،يهدف إىل استقطاب أكرث من
 200000متربعا سعود ّيا لتكوين أحد أكرب الدراسات
الطبية يف املنطقة .يهدف البنك الحيوي السعودي
إىل توفري موارد بحثية عالية الجودة لدراسة األمراض
ذات األولوية لدى املجتمع السعودي ،مام ينعكس
عىل رفع مستوى الصحة العامة يف اململكة العربية
السعودية ،وهو أحد أهم أهداف رؤية اململكة
العربية السعودية  .2030يحتوي البنك الحيوي
السعودي عىل تجهيزات عالية املستوى ومستودعات
حيوية ضخمة الستيعاب ع ّينات بيولوجية باستخدام
أحدث األنظمة ذاتية التحكم .يقوم البنك الحيوي
باستقطاب املشاركني ،وعمل فحوصات طبية مختلفة
لجميع املشاركني ،إضافة إىل تعبئة االستبيان الخاص
بالدراسة والذي يحتوي عىل أسئلة عديدة ملعرفة
التاريخ املريض للمشارك وعائلته ،إضافة إىل معرفة
أمناط الحياة والغذاء والوظيفة والحركة اليومية،
ومستوى الراحة النفسية ،واستخدام األدوية والسجائر،
وغريها من األسئلة التي تعكس مختلف أوجه الحياة
الشخصية .يقوم بعدها املشارك بالتربع بالدم ليتم
بعد ذلك توزيع هذه العينات حسب نوعها إىل أنواع
مختلفة من الع ّينات الحيوية بكميات ّ
أقل ،وتخزينها
يف النظام
املخصص لذلك .يتم املحافظة عىل جميع
ّ
معلومات املشارك برسية وخصوصية عالية تحت
إرشاف مبارش من إدارة أخالقيات البحث العلمي يف
مركز امللك عبدالله العاملي لألبحاث الطبية (كيامرك).
إنه من املتوقع أن يساهم البنك الحيوي السعودي
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يف رفع مستوى األبحاث الطبية عىل املستوى املحيل
والعاملي ً
أيضا ،واملساهمة يف العديد من االكتشافات
الطبية ،ملا فيه من مميزات قد ال توجد عند بقية
املجتمعات ،ومن أهمها نسب زواج األقارب العالية
يف املجتمع السعودي والتي متثل مصدرا جيدا لدراسة
تأثري ودور العديد من الجينات عىل مستوى الفرد
واملجتمع ،وعالقتها بالتداخالت البيئية والشخصية.
أمثلة عىل بنوك حيوية عاملية:
يوجد العديد من األمثلة الناجحة ملشاريع البنوك
الحيوية حول العامل ،والتي بدأت تأخذ حيز االهتامم
بشكل أكرب يف اآلونة األخرية .ويف حني أن بعضها قد
انتهى من مرحلة استقطاب املتطوعني ،فإن بعضها
ما زال يف طور اإلنشاء .من أبرز األمثلة عىل بنوك
حيوية واعدة عىل مستوى العامل هو البنك الحيوي يف
اململكة املتحدة واملعروف بــــــــــ UK Bio bank
 ،حيث تم جمع ما يزيد عن نصف مليون متربع
يف هذا املرشوع ما بني عامي  2006و  .2010يتميز
البنك الحيوي يف اململكة املتحدة باختالف مدى
البيانات املجموعة ،فعىل سبيل املثال تم إعطاء 100
ألف شخص جهازا متنقال يضعه املشارك عىل جسمه
ملدة  24ساعة ألخذ قياسات عن الحركة والنوم،
إضافة إىل تصوير أعضاء الجسم املختلفة باستخدام
جهاز الرنني املغناطييس ملا يقارب  100ألف شخص،
إضافة إىل إجراء تحليل كامل الجينوم البرشي لجميع
املشاركني ،وجميع هذه البيانات يتم توفريها للباحثني
والعلامء من داخل وخارج اململكة املتحدة ،وبشكل
غري ربحي ليتسنى لهم إجراء أبحاثهم واملساهمة يف
فهم طبيعة األمراض البرشية .ساهم البنك الحيوي
يف اململكة املتحدة يف أكرث من ألف دراسة طبية
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طبي منشور يف مجالت
وما يزيد عن  400بحث ّ
عاملية مرموقة .يف الواليات املتحدة األمريكية ،تم
اإلعالن عن مرشوع  ،All of USوالذي يهدف إىل
جمع معلومات وع ّينات حيوية ملليون شخص بالغ
مع متابعة مستمرة لتسجيل أي تطورات صحية يف
حياة املتطوعني ،بهدف توفري موارد بحثية متنوعة
للوصول إىل مامرسة فعالة ملبدأ الطب الشخيص .أيضا
هناك بنوك حيوية يف العديد من الدول مثل أيسلندا،
استونيا ،اليابان ،الصني ... ،وغريها.
أخالقيات البنوك الحيوية:
متثل األخالقيات والقواعد الترشيعية للبنوك
الحيوية إحدى أهم الركائز يف البنوك الحيوية ،ملا لها
من أهمية بالغة للتأكد من مراعاة خصوصية ورسية
املعلومات والعينات الحيوية ،وأن يتم استخدامها
وفق الضوابط الرشعية وملا فيه مصلحة مؤكدة.
ولذلك توكل هذه املهمة إىل لجنة أخالقيات البحث
العلمي والتي تحرص عىل مراقبة جميع خطوات
تسجيل املتطوعني حتى تخزينها وفق القواعد
واملعايري املنظمة إلجراء مثل هذه البنوك الحيوية.
كام يكون البنك الحيوي تحت حوكمة إدارية واضحة
لضامن تحقيق األهداف املرجوة من البنك الحيوي
وفق الضوابط الرشعية .كذلك تهتم لجنة أخالقيات
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البحث العلمي مبراجعة جميع طلبات الباحثني
الراغبني يف الحصول عىل البيانات أو العينات الحيوية
لضامن توافقها مع املعايري األخالقية ،وتوفري سياسة
عادلة وشفافة لجميع الباحثني والعلامء ،خاصة فيام
يتعلق بالتعاون العلمي بني املجموعات البحثية
والعلمية ،وضامن التزامهم بالحفاظ عىل رسية
وخصوصية املشاركني أثناء إجراء الدراسات املتفرعة
من البنك الحيوي.
املراجع:
• البنوك الحيوية البحثية :أسسها العلمية وضوابطها
األخالقية ،الدكتور غياث األحمد ،منشورات املنظمة
العربية للرتبية والعلوم ،إدارة العلوم والبحث
العلمي.2018 ،
1. h t t p s : / / w w w. w h o . i n t / g h o /
publications/world_health_statistics/2016/en
2. http://content.time.com/time/
covers/0,16641,20090323,00.html
3. Hawkins AK. Biobanks: importance,
implications and opportunities for genetic
counselors. J Genet Couns. 2010 Oct;19(5) :
423-9.
4. https://allofus.nih.gov/about/
program-faq
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األمراض النادرة
ملف
العدد

حسان أحمد قمحية
دّ .

المحررين في موسوعة الملك عبد اهلل العربية
كبير
ّ
الصحي
للمحتوى
ّ

ُ
ط َ
العديد من اختصاصيي
أو َل م َّرة عندما أشا َر
رح
مفهوم األمراض النادرة َّ rare diseases
ُ
ُ
الباثولوجيا (علم َ
تصين فـي االضطرابات االستقالب َّية ،إلى َّ
الكثير
أن
الـم ْخ ِّ
َ
األ ْمراض) ،من ُ
صعوبة التع ُّرف إليها
وتنوعها  -تشترك فـي
من هذه األمراض  -رغم اختالفِ ها
ِ
ُّ
ُ
تيمة الصادر عن إدارة األغذية
نص
وتدبيرها عِ الج ًيا .وفـي عام َّ ،1963
قانون األدوية ال َي َ
ً
واألدوية  FDA Orphan Drug Actعلى َّ
حاجة
أن هناك
ماسة إلى تشجيع إيجاد أدويةٍ
َّ
َ
َّ
يهتم بها .وتبع
سوق األدوية العادي ال
لكن
لهذه األمراض النادرة؛ فرغم أ َّنها ضرور َّي ٌة،
ُّ
تيمة European Union (EU) Orphan
ذلك إصدار اال ِّتحاد األوروبـِّي لتشريع األدوية ال َي َ
نفسه.
 Drugs Regulationعام  1999م ،وهو ُي ْعنى بالـموضوع
ِ

رح مفهو ُم األمراض النادرة  rare diseasesأ َّو َل
ُط َ
م َّرة عندما أشا َر العديدُ من اختصاصيي الباثولوجيا
تصني فـي االضطرابات
الـم ْخ ِّ
(علم األَ ْمراض) ،من ُ
االستقالب َّية ،إىل َّأن الكث َري من هذه األمراض  -رغم
اختال ِفها وتن ُّوعها  -تشرتك فـي صعوب ِة التع ُّرف إليها
نص ُ
قانون األدوية
وتدبريها ِعالج ًيا .وفـي عام َّ ،1963
ال َيتي َمة الصادر عن إدارة األغذية واألدوية FDA
ماسة إىل
 Orphan Drug Actعىل َّأن هناك حاج ًة َّ
تشجيع إيجاد أدوي ٍة لهذه األمراض النادرة؛ فرغم
أ َّنها رضور َّي ٌة ،لكنَّ َ
يهتم بها.
سوق األدوية العادي ال ُّ
وتبع ذلك إصدار اال ِّتحاد األوروب ِّـي لترشيع األدوية
َ
ال َيتي َمة European Union (EU) Orphan Drugs
 Regulationعام  1999م ،وهو ُي ْعنى بالـموضوع
نفسه.
ِ
ونشري هنا إىل أ َّنه ور َد فـي دستو ِر َّ
الصحة
منظمة َّ
العاملية َّأن “أح َد الحقوق األساسية ِّ
لكل إنسان
الصحة ميكن ُ
بلوغه ،دون
التمت ُُّع بأعىل مستوى من َّ
السيايس
متييز بسبب ال ِعرق أو الدِّين أو ُ
الـم ْعتقد ِّ
أو الحالة االقتصاد َّية أو االجتامع َّية” ،حيث تع َّرف
ٌ
“حالة من العاف َية البدن َّية والعقل َّية
الصح ُة بأ َّنها
َّ
واالجتامع َّية الكاملة ،وليس مج َّرد ِغياب الـ َمرض
الس ُ
الصحية ومقدِّمو
لطات ِّ
أو ال َع ْجز .ولكن ،تتَّفق ُّ
َّ
والـمنظ ُ
الصحية والـمرىض
الـم َم ِّثلة لهم
الرعاية ِّ
امت ُ
جمي ًعا عىل َّأن الـمرىض الـمصابني باألمراض النادرة
واجهون جمي ًعا
عقبات
ٍ
َم ْ
ـحرمون من هذا الحقِّ  ،و ُي ِ
َ
للصحة،
متامثلة فـي تحقيق أ ْعىل الـ َمعايري الـممكنة َّ
مبا فـي ذلك:
( )1نقص الـ َم ْعرفة العلم َّية مبرضهم.
( )2عدم الوصول إىل الت َّْشخيص الصحيح أو التأخري
فـي وضع هذا التشخيص.
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الصحية الـمناسبة ،الـمتعدِّدة
( )3غياب الرعاية ِّ
التخصصات.
ُّ
( )5نقص جودة الـ َم ْعلومات وال َّد ْعم عن َد وضع
التشخيص.
الـم ْج ِحفة.
( )6ال َعوا ِقب االجتامعية ُ
والصعوبات فـي الوصول إىل الـمعالجة
( )7ال َّت ْمييز ُّ
وإعادة الت َّْأهيل وال ّرعاية.
( )8عدم ال ِّرضا عن الخدمات الط ِّبية واالجتامعية
وفقدان الثقة بها.
الصحيني.
( )9الشعور بالرفض من ِقبل الـ ِمهنيني ِّ

ما هو الـ َم ُ
رض أو الدَّ اء النادر؟

الـ َم ُ
سمى
رض أو الدَّاء النادر  ،rare diseaseو ُي َّ
االضطراب النادر  rare disorderأو الـ َمرض اليتيم
ً orphan disease
مرض يصيب نسب ًة
أيضا ،هو أيُّ ٍ
مئو َّية صغرية من الس َّكان ( 8 - 6فـي الـامئة) ،قد
تقترص عىل بضع مئات فقط؛ ولكن إذا أخذنا األمراض
مهمة من الناس ،وهي
ك َّلها نجد أ َّنها تصيب نسب ًة َّ
مبجموعها ليست نادرة؛ ففي الواليات الـمتَّحدة
األمريك َّية  -عىل سبيل الـمثال  -هناك أكرث من 25
مليون شخص ُمصاب بأحد هذه األمراض؛ وأ َّما انتشا ُر
األمراض النادرة فـي العامل ف ُيق َّدر َّأن هناك نحو 250-
 400مليون حالة ( 30مليو ًنا منهم فـي أوروبا و25
َ
مليو ًنا فـي الواليات الـمتَّحدة) .ولذلكَّ ،
فإن
العمل
عىل تحسني األبحاث َ
حول هذه األمراض سيكون له
تأث ٌري كبري فـي رشيح ٍة واسعة من الناس.
ٌ
تعريف معياري ُمتَّفق عليه
ومع أ َّنه ال يوجد
للـ َمرض أو الدَّاء النادر ،إلاَّ َّأن االتحا َد األوروبـي
مرض يصيب ّ
يع ِّرف هذا الـ َم َ
رض أو الدَّاء بأ َّنه ٌ
أقل
من  5فـي ِّ
كل عرشة آالف أو  1فـي ِّ
كل ألفي شخص
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من عا َّمة الناس أو الس َّكان .وفـي اليابان ،عىل سبيل
ُ
سمى
الـمرض ناد ًرا إذا مل يكن يصيب أكرث
الـمثالُ ،ي َّ
من  50ألف شخص من عا َّمة الس َّكان.
هناك ما بني ستَّة ومثانية آالف من األمراض النادرة
ُ
الـمعروفة (سبعة آالف وسط ًيا) ،و َي ِرد
وصف نحو
خمسة أمراض نادرة جديدة فـي األدب َّيات الط ِّبية َّ
كل
أسبوعُ .يصاب  1من ِّ
شخصا ،أو نحو 6٪
كل ً 17 - 15
وسط ًيا (5-8٪
مبرض نادر
ٍ
بشكل عام) من الس َّكان ٍ
فـي مرحل ٍة ما من حياتهم .و ُيق َّدر  -حسب بعض
ابات
الـ َمصا ِدر العلم َّية َّ -أن التش ُّو ِ
هات واالضطر ِ
ٌ
الخ ْلق َّي َة ُّ
والشذوذات الصبغ َّية
مسؤولة عن ٪ 22.2
ِ
من جميع ال َو َفيات عن َد ال ِو ْلدان ،فـي حني تش ِّكل
 20.8٪من جميع َو َفيات َّ
الرضع ،و  ٪ 10.7من
الوفيات بعمر  4 - 1سنوات (فـي جميع األعراق
واألصول وفـي الجنسني م ًعا) .ومـماَّ يدعو إىل األسف
َّأن هذه األمر َ
اض يزداد انتشا ُرها ،كام يزداد ما
تحمله من عب ٍء عىل الفرد الـمصاب نفسه والعائلة
والـمجتمع والـ َمرافق الط ِّبية.
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األسباب

معظم األمراض النادرة عن ُمك ِّونٍ ورايث،
تنجم
ُ
ويصل ذلك إىل نحو  80٪منها .وتكون األمر ُ
اض النادرة
الـمريض َ
ُ
طوال حياته عاد ًة ،حتى إذا
مزمن ًة ترافق
مل تظه ْر أعر ُاضها مبارشة ،كام تكون ُمهدِّدة للحياة
غال ًبا .وميكن أن َ
تكون األمر ُ
اض النادرة الوراث َّية بسبب
جني واحد ،أو متعدِّد َة العوامل أو صبغ َّية ،وقد تكون
ات .وهناك أمر ٌ
اض نادرة غري وراث َّية،
ناجم ًة عن طفر ٍ
حيث تنجم عن حاالت عدوى فريوس َّية أو ُج ْرثوم َّية
تحسسية أو بيئ َّية ،أو تكون نتيجة أمراض
أو أسباب ُّ
تكاثر َّية أو ُّ
تنكسية.
ُ
الـمرض النادر فـي نصف الحاالت تقري ًبا
يبدأ
عن َد الوالدة أو خالل فرتة الرضاع ،فـي حني يظهر
عن َد األطفال والبالغني فـي بق َّية الحاالت ( 75فـي
الـامئة من األمراض النادرة تصيب األطفال) .وهو
غ ُري محدو ٍد مبنطق ٍة جغراف َّية مع َّينة أو بفرتة زمن َّية
محدَّدة.
تشتمل األمر ُ
رسطانات نادرة ،مثل
اض النادرة عىل
ٍ
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رسطانات األطفال وبعض الحاالت الـمعروفة األخرى
كالتل ُّيف الكييس وداء هَ ْن ِتنْغتُون ،والحثل العضيل
بحسب دوشني ،وداء كرون ،ومتالزمة الصبغي إكس
ّ
الهش ،ومتالزمة ِغ َّيان باريه ،ومتالزمة ال َوهن ال َعضيل
الخ ْلقي ،وال َوهن ال َعضيل ال َوخيم ،واالعتالل الدِّماغي
ِ
الصرَّ ْعي ِّ
الط ْفيل الـمب ِّكر ،و َتك ُّون العظم النا ِقص،
ومتالزمة مارفان ،وفرط ضغط الدَّم الرئوي ،وداء
الـصباغي ...إلخ.
شاركو ماري توث  ،والتهاب الشبك َّية ِّ

ظاهر الرسير َّية
املَ ِ

تتَّصف األمر ُ
بطيف واسع من األعراض
اض النادرة
ٍ
مرض
والعالمات؛ ولكن ،تختلف هذه الـ َم ِ
ظاه ُر من ٍ
نادر إىل آخر ،ومن مريض إىل مريض حتَّى فـي
نفسه أحيا ًنا.
الـ َمرض ِ
وتتم َّيز هذه األمر ُ
بشكل عام بالـمالمح التالية:
اض
ٍ
 هي أمراض مزمنة ومتفاقمة ُّوتنكسية ،تس ِّبب
العجز ،وتؤدِّي إىل الوفا ِة الـمب ِّكرة غال ًبا.
ٌ
معالجة نوع َّية ،أو ال تكون معالجتُها
 ليس لهاف َّعال ًة كث ًريا.
 ال ُت َّبشكل صحيح عاد ًة.
شخص
ٍ
 تعدُّ أمر ًاضا َشديد َة التعقيد .وقد يكون من
الصعب التن ُّب ُؤ مبساقها الـ َم َريض.
 متارس الوراث ُة دو ًرا اًّمهم فـي معظمها.

الت َّْشخيص

تشخيص األمراض النادرة؛ ومت ُّر
من الصعب
ُ
فـي كثري من الحاالت من دون تشخيص أو يكون
تشخيصها خاطئًا .وبذلك ،يعدُّ هذا األم ُر العقب َة
ُ
الـمصابني بهذه األمراض،
األوىل أما َم الـمرىض ُ
سنوات ،وربمَّ ا
التشخيص
وضع
ٍ
ُ
حيث قد يستغرق ُ
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َ
الـمريض وعائلتَه.
رهق
َي ْستغرق عقودًا ،وهذا ما ُي ِ
ومن الـ َم ْعلوم َّأن هذا التأخ َري يعني تأجيل ال َبدْء
بالـمعالجات الصحيحة ،وميكن أن َ
يكون له العديدُ
والـمعيقة ،مثل َتفا ُقم
من ال َعوا ِقب الدَّامئة ،الخطرة ُ
حالة الـمريض وكرثة َتش ِّكيه والرضر النفيس والوفاة
أحيا ًنا ،فضلاً عن شعور العائلة بالذنب والتقصري
تجاه الـمريض؛ فخالل سعي الـمرىض إىل الحصول
الصحية ،يستشريون الكث َري
عىل تشخيص لـمـشكلتهم ِّ
من األط َّباء عاد ًة ،ويخضعون لع َّدة فحوصات ،وغال ًبا
ما يتل َّقون عددًا من الـمعالجات غري الكافية ،وربمَّ ا
الضا َّرة ،بسبب كرثة األخطاء فـي التشخيص .ومن
أسباب التشاخيص الخاطئة اختفا ُء األمراض النادرة
ورا َء األعراض الشائعة نسب ًيا.
هناك ثغرات ،فـي العديد من األمراض النادرة،
عىل مستوى معرفة التاريخ الطبيعي للمرض .وهذه
ال َّثغر ُ
ات فـي الـمعرفة العلم َّية والط ِّبية تفرض
ِّيات عن َد محاولة البحث فيها وتشخيصها وإيجاد
تحد ٍ
أدوية لها؛ فقد تكون ال َب ُيولوجيا الكامنة ورا َء الـ َمرض
ُمع َّقد ًة جدًّا وغ َري مفهومة ج ِّيدًا ،وهذا ما يستدعي
الـ َمزي َد من البحث والتح ِّري.
الجينومي الجزيئي
التشخيص
ميكن أن يؤدِّي
ُ
ّ
لألمراض النادرة إىل تغيريات مستقبل َّية فـي الرعاية
ُ
الط ِّبية ،مبا فـي ذلك
استعامل األدوية الـموجودة
حال ًّيا أو تطوير أدوية جديدة لـمساعدة األشخاص
الذين لديهم طفرات مع َّينة ،فضلاً عن إيقاف
الـمعالجات غري الف َّعالة .ويبدأ هذا التح ِّري منذ
ُ
والدة َّ
الرضع عاد ًة .وإذا كانت األبحاث الجزيئية مل
تؤ ِّد إىل
معالجات ف َّعالة لـمعظم األمراض النادرة
ٍ
حتَّى اآلن ،فإ ّنها تحمل فهماً واعدًا أعمق ل َب ُيولوجيا
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هذه الحاالت ،مـماَّ قد يقود إىل تدبري عالجي أفضل
الـم ْستق َبل .وهناك اليو َم عددٌ
وتحسني العواقب فـي ُ
ُ
ُم َتزايد من األمراض النادرة التي أصبحت
الـمعالجات
متاح ًة بسهولة لها ،وهذا ما ميكن أن يخ ِّفف أو يق ِّلل
من عبء الـمرض
ويحسن معدَّالت البقاء عىل قيد
ِّ
الحياة .ومن األمثلة عىل ذلك التل ُّي ُف الكييس والنَّاعور
وداء الخل َّية الـمنجل َّية وبيلة الفينيل الكيتون.

الـمعالج ُة والتداب ُري األخرى
ُ

ٌ
ذكرنا َّأن األمر َ
معالجة شافية
ليس لها
اض النادرة َ
أو ف َّعالة عادة ،وتقوم معالجتُها عىل تدبري األعراض،
وال تتجاوز نسب ُة ما ميكن معالجتُه  5فـي الـامئة
فقط؛ كام َّأن
رشكات األدوية التي تجري أبحا ًثا عىل
ِ
ٌ
هذه األمراض الكتشاف أدوية مناسبة لها
قليلة،
بسبب التكاليف الكبرية لتطوير تلك األدوية مبا ال
يتناسب مع األعداد القليلة من الـمرىض؛ والب َّد من
وجود تعاونٍ وثيق بني هذه الرشكات
والـمؤسسات
َّ
َ
الحكومية لتيسري ذلك ،كام َّأن
التعاون رضوري من
جهة الـمرىض إلجراء تلك األبحاث عليهم .وبذلك،
أهم التحدِّيات
يعدُّ إيجا ُد أدوي ٍة لألمراض النادرة أح َد ِّ
العلم َّية.
ومن الصعب إيجا ُد اختصاصيني عىل دراي ٍة بعالج
األمراض النادرة بسبب َندْرة هؤالء األط َّباء .ولكن،
َّ
ميكن أن يستفي َد الـمرىض كث ًريا من
الـمنظامت
الـمهتمة بهذه األمراض ومن عيادات األمراض
َّ
الوراث َّية ومجموعات ال َّد ْعم.
ونظ ًرا أله ِّمية ال َّت ْوعية بهذه األمراض والعمل
يوم فـي السنة لهذا الشأن،
عىل مكافحتهاُ ،أ ْف ِرد ٌ
هو اليو ُم األخري من شهر فرباير من ِّ
كل عام .وفـي
ذلك اليوم ،يتشارك مالي ُني الـمرىض وعائالتهم َ
حول

18

العامل َق َصصهم من أجل زيادة الوعي َ
حول األمراض
النادرة و َت ْأثريها .وقد زاد فـي العقود األخرية االهتام ُم
بتوجيه األبحاث نحو هذه األمراض ،وإيجاد أدوية
الخاصة بذلك ،الس َّيام فـي
وتشجيع الـمبادرات
لها،
َّ
ُ
أوروبا والواليات الـمتَّحدة؛ ففي الواليات الـمتَّحدة
جرى تطوي ُر نحو ُ 400مستحضرَ لعالج أكرث من 200
مرض نادر ،بينام َ
بلغ عد ُد هذه املستحرضات فـي
أوروبا أكرث من ُ 70م ْنت ًَجا لتدبري نحو  45مشكل ًة
نادرة .ومن العقبات التي تقف فـي وجه التعامل
مع هذه األمراض ق َّل ُة عدد الـمرىض فـي ِّ
كل مرض
عىل ِحدَة ،ووجود هؤالء الـمرىض يف مناطق متباعدة
الـمعتَمدَة،
ومتف ِّرقة ،وغياب الواسامت الحيو َّية ُ
نقصا فـي
ونقص الخربة الرسير َّية .كام َّأن هناك ً
الـمعرفة األساس َّية َ
حول هذه األمراض ،مثل األسباب
والفيزيولوجيا الـمرض َّية والـمساق الطبيعي للمرض
والـمعطيات الوبائ َّية.
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بنوك الدم  :أهميتها
وفوائدها للفرد والمجتمع
نجار
د .معاذ ّ

باحث في مركز الملك عبد اهلل العالمي لألبحاث الطبية
الرياض

يزود البشرية بشريان
اإلنسان هو المصدر الوحيد للدم البشري والمصنع الطبيعي الذي ّ
الحياة والذي ال غنى عنه .وكما ال يخفى على أحد أهمية الدم للحياة والصحة ،فقد
يؤدي فقد الكثير منه إلى خطر قد يهدد حياة الكثيرين من البشر ،وخصوصا المرضى
والمصابين في حوادث الطرق وأثناء العمليات الجراحية ،ففي كل  3ثوان يحتاج إنسان
إلى نقل دم أو أحد مكوناته من كل  10مرضى نتيجة دخولهم المستشفيات ألجراء
عملية جراحية أو نتيجة حوادث السير .ومع تقدم الطب وسبل العالج فإن الحاجة إلى
نقل الدم للمرضى تزداد يوما بعد يوم .وهذا يستدعي الحاجة إلى مخزون كاف من
الدم بجميع مكوناته وفصائله لهؤالء الذين في أمس الحاجة إلى نقل الدم إلنقاذ
حياتهم ،وهذا المخزون هو الذي أصبح يعرف ببنك الدم.

بنك الدم وهو ما يعرف أيضا مبخزن الدم ،هو عبارة
عن مخزون احتياطي من الدم ومك ّوناته بعد أن يتم
الحصول عليه من املتربعني به من األشخاص األصحاء،
بعد القيام بسلسلة من االختبارات املخربية والالزمة
للتقليل من األمراض واملخاطر املصاحبة لعملية نقل
الدم ،والهدف من جمع وتخزين الدم هو الستخدامه
يف العمليات التي تحتاج إىل نقل الدم (.)1

نبذة عن الدم وعنارصه

الدم عبارة عن سائل حيوي يجري يف داخل رشايني
وأوردة الجسم ،يتم تصنيعه يف النخاع العظمي
بالجسم ،ويتم ضخ الدم واستقباله بواسطة عضلة
القلب ( .)8يتكون الدم من بالزما وخاليا دموية
يحتاج إليها الجسم يف عالج حاالت مرضية عديدة
تهدد الحياة .يقوم الدم بعدة وظائف حيوية مهمة
بناء عىل تركيب الدم ومحتوياته ،وهي:
 البالزما  :عبارة عن سائل بروتيني أصفر اللونيتكون من املاء وبروتينات أخرى مختلفة مثل
األجسام املضادة مثل األلبيومني واألميونوجلوبيولني
وعوامل التجلط ،وتقوم البالزما بنقل الغذاء املهضوم
إىل جميع أجزاء الجسم ،كام تحمل فضالت البناء
الغذايئ (امليتابوليزم) إىل أعضاء الجسم املسؤولة عن
طرد الفضالت كالكليتني والرئتني ،كام تحتوي البالزما
عىل كريات الدم الحمراء والبيضاء .تستخدم البالزما
لتعويض مرىض إصابات الحرق ،والذين يتعرضون إىل
فقد كميات كبرية من البالزما (.)٩
 كريات الدم الحمراء :تشكل الخاليا الدمويةالحمراء النسبة األكرب والتي تقدر ما بني % 50 - 40
من حجم الدم .ودورها الرئييس هو نقل األوكسيجني
إىل جميع أنسجة وخاليا الجسم ،والتخلص من ثاين
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أوكسيد الكربون من جميع أجزاء الجسم ونقله إىل
الرئتني للتخلص منه .تستخدم خاليا الدم الحمراء
يف عالج أمراض فقر الدم (األنيميا) وأمراض الدم
الخطرية التي تسبب تحلل كريات الدم الحمراء مثل
الثالسيميا واألنيميا املنجلية.
 كريات الدم البيضاء :تلعب دورا هاما يف مناعةالجسم ومقاومة امليكروبات التي تدخل إىل الجسم
مثل البكترييا والفريوسات والفطريات وغريها .ويقدر
عدد كرات الدم البيضاء بني  4000اىل  10000خلية
يف كل مايكرولرت من الدم.
 الصفائح الدموية :مك ّون أسايس يف الدم وتعملعىل تكوين الخرثات لوقف أي نزيف يف األوعية
الدموية .ويبلغ عددها بني  150000إىل 450000
صفيحة يف املليمرت املكعب الواحد (. )9

بنك الدّم :تاريخه ،وتعريفه وآلية عمله:

تاريخ بنوك الدم
لقد كانت الحرب العاملية األوىل بداية فكرة إنشاء
بنوك الدم بسبب العديد من املصابني الذين فقدوا
حياتهم ،نتيجة حاالت نزيف الدم ،مام استدعى
البدء يف التفكري مبحاوالت نقل الدم من األصحاء إىل
املصابني يف الحرب ،وقد تطورت هذه الفكرة إىل أن
تم إنشاء أول بنك دم يف العامل ،مببادرة من الصليب
األحمر الربيطاين يف العام .)2( 1921
لقد تم إجراء عمليات نقل الدم األوىل بطريقة
مبارشة من الشخص املتربع إىل املتلقي قبل حدوث
تخرث الدم ،ثم توالت التجارب عىل مدة بقاء الدم
دون تخرث حتى تم التوصل إىل أنه -وعن طريق
إضافة مضاد للتخرث وتربيد الدم -كان من املمكن
تخزينه لعدة أيام ،ومن هنا بدأت فكرة إنشاء بنوك
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الدم .ويعد جون براكستون هيكس أول من قام
بإجراء التجارب املخربية واالختبارات الكيميائية يف
مستشفى سانت ماري يف لندن ملنع تجلط الدم،
باستخدام فوسفات الصودا ،وذلك يف أواخر القرن
التاسع عرش .لألسف مل يصل جون إىل نتائج مفيدة يف
مجال تخزين الدم .ومل تتو ّقف املحاوالت للوصول إىل
طرق تخزين وحفظ الدم حتى ُأجريت أول عملية
ناجحة لنقل الدم بصورة غري مبارشة عىل يد الطبيب
البلجييك ألربت هوسنت عام  .1914ويف العام نفسه،
مت ّكن الطبيب األرجنتيني لويس آغويت من نقل الدم
بنجاح باستخدام سرتات الصوديوم كامدة مضادة
للتخرث (.)3
ثم توالت العمليات الناجحة لنقل الدم عن طريق
الحقن خالل الحرب العاملية األوىل عىل يد الطبيب
الكندي لورانس روبرتسون الذي ابتكر جهازا لنقل
الدم ،وقام بنرش تجاربه الناجحة يف نقل وحفظ الدم
يف مجالت البحوث العلمية عام .)4( 1916
ويف موسكو عام  1925تم إنشاء أول معهد ألبحاث
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نقل الدم وحفظه عىل يد ألكسندر بوغدانوف .وقد
تطورت عمليات نقل الدم يف االتحاد السوفييتي
من أشخاص متوفني حديثا بنجاح عام 1930عىل يد
سريجي يودين الذي ألقى نتائج أبحاثه يف هذا املجال
يف املؤمتر الرابع للجراحني يف خاركيف من نفس العام.
وقد ُك ّللت أبحاثه بإنشاء أول بنك للدم يف العامل يف
معهد سكيل فوسوفسيك األوكراين عام  .1930ويف عام
 1936تم إنشاء أحد أقدم بنوك الدم يف العامل يف
مستشفى برشلونة يف بداية الحرب األهلية يف إسبانيا
عىل يد فريدريك دوران جوردا وذلك بدعم من وزارة
الصحة اإلسبانية (.)5
وبعد عام واحد تم تأسيس أول مستشفى بنك
للدم يف والية شيكاغو يف الواليات املتحدة األمريكية
بإرشاف الدكتور برنار فانتوس ( )1937وبعد عدة
سنوات ،تم تأسيس بنوك للدم يف املستشفيات يف
أغلب الواليات املتحدة (.)6
ويف عام  1937انتقل فريدريك دوران جوردا إىل
بريطانيا ،وأنشأ أول نظام لبنوك الدم يف لندن يف
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مستشفى هامر سميث لتزويد العسكريني الربيطانيني
يف الحرب العاملية ،وقد تم الحصول عىل أكرث من 700
ألف متربع (.)7
بنك الدم
هو قسم مهم يف املستشفيات ،حيث يتم تخزين
الدم ومنتجاته وقد يطلق أيضا عىل مركز تجميع الدم
أو مشتقاته ،وهو مخترب أو مركز يف مستشفى لتربيد
وتخزين وحفظ دم املت ّربعني .وميكن للشخص البالغ
الذي يتمتع بصحة جيدة أن يتربع بحوايل (- 450
 500مل) من دمه دون أي مخاوف أو أخطار عىل
صحته ،وميكنه التربع كل شهرين ،بحيث ال يزيد عدد
مرات التربع عىل  5مرات يف السنة .إن كيسا واحدا
من الدم ميكن أن يعطى لعدة أشخاص عند فصل
مكوناته ،وأصبح التربع بالدم أمرا ميرسا للمتربعني من
خالل بنوك الدم أو املستشفيات املتخصصة أو خالل
الحمالت التي تقيمها وزارة الصحة قرب الحدائق
العامة ويف أماكن متفرقة داخل املدن الكبرية.
ويتم تخزين وحفظ الدم ومكوناته ،والتي يتم
جمعها ثم فصلها من املتربعني بدمهم الستخدامها
الح ًقا يف العمليات التي تتطلب نقل الدم .يستخدم
الدم يف عمليات نقل الدم كامال أو بأحد مكوناته
فقط بعد فصلها؛ وذلك عن طريق عملية تسمى
التجزئة .تبدأ عملية التربع بالدم عن طريق جمع
الدم من املتربع مبارشة يف كيس طبي معقم ،ويحتوي
عىل مادة مانعة للتجلط ،ويتصل الكيس بإبرة
معقمة توصل من الوريد يف ذراع املتربع ،وتستغرق
عملية التربع بالدم يف فرتة زمنية قصرية مدتها بني 5
إىل  15دقائق .عادة يتم سحب ما بني  400إىل 450
مليلرتا ،وهو ما ميثل حوايل  12/ 1من حجم الدم
جملة الألك�سو العلمية للفتيان ـ العدد  / 32دي�سمرب 2019

املوجود داخل جسم اإلنسان ،والذي يرتاوح بني 5
إىل  6لرتات .وميكن للمتربع تكرار ذلك كل  25يوما
إىل  3شهور ،ويجب أن يكون املتربع يف وضع صحي
سليم وخال متاما من األمراض واألوبئة والتي تنتقل
عن طريق الدم .كام يجب أن يتلقى املتربع العناية
الطبية وتحت املالحظة أثناء وبعد تربعه بالدم ملدة
خمس دقائق عىل أقل تقدير .وينصح بعد إمتام
عملية التربع بتناول وجبة صغرية وغالبا تتكون من
عصري وفواكه.
التخزين واإلدارة
ما تزال األبحاث عىل قدم وساق ملعرفة تأثري مدة
حفظ الدم عىل مك ّونات وحدة الدم ومنع تسببه
مبخاطر صح ّية عىل املستفيدين من الدم املتربع به.
ولكن أغلب الدراسات تشري إىل أنه يجب تخزين
خاليا الدم الحمراء ملدة ( )42يوما ،ويتم حفظها
يف بيئة باردة ولكن غري مج ّمدة .وتفيد نتائج بعض
الدراسات الرسيرية أن الدم املخزن لفرتة طويلة أقل
فعالية من الدم الطازج .وعىل النقيض ّ
فإن هناك
دراسات أخرى تبينّ أنه ال يوجد أي فرق بني الدم
املخزن لفرتات طويلة وبني الدم الطازج من حيث
فعالية الدم واملضاعفات الجانبية.
كام أنه من املهم أن نرى أن هناك تفاوتا كبريا
يف نتائج التخزين يف مختلف الجهات املانحة ،مع
محدودية اختبار الجودة املتاحة ،مام يفرض تحديات
عىل األطباء واملنظمني الذين يسعون إىل مؤرشات
جودة موثوق بها ملنتجات الدم وأنظمة التخزين.
نقل الصفائح الدموية هو نسبيا أقل بكثري ،ولكنها
تعرض قضايا تخزين /إدارة فريدة .قد يتم تخزين
الصفائح الدموية فقط ملدة  7أيام ،ويرجع ذلك
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بشكل كبري إىل إمكانات تعرضها للتلوث ،الذي بدوره
يرجع بشكل كبري إىل درجة حرارة التخزين األعىل.
آل ّية عمل بنك الدم
قد يظن الكثري من الناس أن بنك الدم هو لتخزين
الدم من املتربع دون أية تنظيامت أو إجراءات يتم
تطبيقها عىل عينات الدم املج ّمعة من املتربعني .ولكن
هناك اسرتاتيجيات متبعة يف كل بنوك الدم مبا يتوافق
مع التوصيات الدولية واملحلية ،سواء من ناحية آلية
سحب الدم من املتربعني ،وكذلك طرق فصل مكونات
الدم أو معالجته مبواد حافظة قبل تخزينه.
يستخدم مصطلح الدم الكامل عىل وحدة الدم
املستلم من املتربع من دون أية عملية فصل ملك ّونات
الدم أو تعديالت أو حتى إضافة مواد حافظة أو أي
مواد أخرى.
يتم تخزين وحفظ الدم بشكله الكامل من غري
إجراء أي تعديل عليه سوى إضافة مواد متنع تجلطه
أو يتم فصل مكوناته إىل البالزما وخاليا الدم ،وذلك
بواسطة أجهزة الطرد املركزية ثم حفظها يف درجات
حرارة متدنية ()...
وقد ُيلجأ إىل فصل الدم كاملاً بواسطة عملية الطرد
املركزي وتجزئته وحفظه عىل شكل مك ّوناته األساسية
كالصفائح الدموية ،وكريات الدم الحمراء ،وكريات
الدم البيضاء ،حيث يتم حفظها مربدة يف درجات
حرارة ترتاوح بني ( )42,8 - 33,8درجة فهرنهايت
بحيث ال تتجاوز مدة حفظ الدم  42يوما (.)12

الذين يكونون يف أمس الحاجة لنقل الدم .وهو
سحب كمية من دم املتربع تقدر بحوايل  450مل أي
بنسبة % 8من دم اإلنسان الطبيعي .تثبت الدراسات
السابقة أن واحدا من كل عرشة مرىض يدخلون
املستشفى يف حاجة إىل نقل الدم ،وخصوصا املرىض
يف أقسام الطوارئ والعناية املشددة ،والتي تسهم
يف إنقاذ املرىض من األمراض الحرجة أو املستعصية،
التي تحتاج إىل تدخل طبي عاجل .ومن فوائد
التربع بالدم بالنسبة إىل املرتبع هو التأكد من سالمة
املتربع من حاالت مرضية عديدة كالزهري والتهابات
الكبد الوبائية وفقر الدم وغريها .كام يساعد عىل
تنشيط نخاع العظام إلنتاج خاليا دم جديدة ،وكذلك
املساعدة عىل تنشيط الدورة الدموية ،وعالج بعض
األمراض املرضية مثل الزيادة يف عدد كرات الدم
الحمراء ،وخضاب الدم ومنع حدوث مضاعفات هذه
األمراض.

رشوط التربع بالدّم

قبل البدء بإ جراءات التربع بالدم يتم التأكد
من سالمة املتربع صحيا ،وذلك بعدة إجراءات طبية
حيث يتم الكشف عليه من قبل طبيب بنك الدم بعد
أخذ املعلومات األساسية والعالمات الحيوية للمتربع
كعمره ،وزنه ،وضغط دمه والنبض ،والحرارة ،ونسبة
الهيموجلوبني ،وذلك بالتوافق مع املعايري والتوصيات
العاملية .بعد ذلك وبعد أن تثبت صالحية املتربع يقوم
الطبيب بطرح بعض األسئلة ،وتجميع املعلومات من
الت ّربع بالدّم:
املتربع عن تاريخه املريض ،وأخذ املوافقة املستنرية
من املتربع مبارشة.
أهمية التربع بالدم
هناك أسباب عديدة متنع املتربع من التربع بالدم،
إن التربع بالدم عمل مهم ورضوري لكل فرد من
أفراد املجتمع ألنه يساعد عىل إنقاذ حياة املرىض وأهم تلك األسباب هي تربع املتطوع بالدم أو إجراء
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أحيا الناس جميعا" [املائدة ]32 :وقوله سبحانه
( َوا ْف َع ُلوا ا ْل َخيرْ َ لَ َع َّل ُك ْم ُت ْف ِل ُح َ
ون) [الحج ]77 :وقد جاء
(املسلم
يف الحديث النبوي الرشيف قول نبي الرحمة
ُ
أَخو املسلم ،ال َيظ ِل ُمه ،وال ُي ْس ِل ُمهُ ،و َمنْ َك َان يف حاج ِة
أَ ِخي ِه َ
سلم ُك ْرب ًة
كان ال َّل ُه فيِ حاج ِت ِه ،و َمنْ َف َّر َج عَنْ ُم ٍ
َف َّر َج ال َّل ُه َع ْن ُه بها ُك ْرب ًة ِمنْ ُك َربات يوم القيام ِةَ ،و َمنْ
َسترَ َ ُم ْسلماً َسترَ َ ُه ال َّل ُه َيو َم ا ْل ِقيا َم ِة) ُم َّت َفقٌ َع َلي ِه؛ وقوله
تعاىل "وتعاونوا عىل الرب والتقوى" [املائدة  ]2 :ويف
الحديث و"الله يف عون العبد ما كان العبد يف عون
أخيه" رواه مسلم (.)10
وكام هو معروف طبياّ ،
فإن الدم عضو دائم
التجدد حيث يقوم نخاع العظم بإنتاج وتكوين خاليا
دم جديدة (كريات حمراء وكريات بيضاء وصفائح
دموية) ،ولهذا ميكن التربع بالدم عند الرضورة كالتربع
بالدم ملرىض الحوادث والعمليات الجراحية ،واملتربع
القادر صحيا إذا أعطى الدم ملريض إلنقاذه استحق
من الله تعاىل الجزاء األوىف بإنقاذ حياة مريض آخر
قال تعاىل "هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان" [سورة
الرحمن .]60

عمليات جراحية خالل األشهر الثالثة املاضية ،أو
إصابته بأي نوع من أنواع أمراض فقر الدم .وهناك
أسباب أخرى لعل أهمها :أمراض القلب وارتفاع
ضغط الدم املزمن ،الربو واألمراض الصدرية املزمنة،
االلتهاب الكبدي الفريويس ،مرض البول السكري،
تليف الكبد ،الفشل الكلوي ،الرصع ،الحمل ،أمراض
نزف الدم ،األمراض الوراثية.
ينصح األطباء املتربع بالدم بتناول وجبة غذائية
متوازنة قبل التربع بنحو ساعة إىل ساعتني ،ورشب
املاء وسوائل أكرث من املعتاد ،والتوقف عن التدخني
قبل وبعد التربع.
بعد تجميع الدم من املتربع يقوم بنك الدم أو
املستشفى بعمل تحاليل مخربية للكشف عن سالمة
الدم قبل حفظه وتخزينه .ومن أهم التحاليل هي:
االلتهاب الكبدي الفريويس ،فريوس اإليدز وأمراض
الزهري واملالريا ،باإلضافة إىل أمراض الكبد .فإذا كان
أي من نتائج التحاليل إيجابا يقوم الفريق الطبي
بإجراء تحاليل إضافية لوحدة الدم ،وقد يتم طلب
املتربع للحضور لسحب عينات دم جديدة إلعادة
التحاليل ،والتأكد من النتائج املخربية ،وعند ظهور املراجع:
نتائج إيجابية يتم تحويل املتربع لفريق الرعاية • "ترجمة ومعنى  blood bankبالعريب يف قاموس
الطبية ألخذ العالج املناسب لحالته الصحية ،وكذلك املعاين .قاموس عريب إنجليزي مصطلحات صفحة "1
 .www.almaany.comمؤرشف من األصل يف 31
يتم فورا التخلص من كيس الدم املصاب.
ديسمرب  .2017اطلع عليه بتاريخ  31ديسمرب .2017

اإلسالم والت ّربع بالدّم

اإلحسان من أعىل مراتب اإلسالم واإلميان والتربع
بالدم هو ال شك أحد أبواب اإلحسان ،ويؤكد ذلك
قوله سبحانه وتعاىل "من أجل ذلك كتبنا عىل بني
إرسائيل أنه من قتل نفسا بغري نفس أو فسا ٍد يف
األرض فكأمنا قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأمنا
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ملف
العدد

السري
بنك دم الحبل
ّ
د .دنيا جودت

السري بمركز الملك عبداهلل العالمي
مدير بنك دم الحبل ّ
لألبحاث الطبية ،الرياض

يعتبر بنك دم الحبل السري مركزا متخصصا لتخزين الخاليا الجذعية
المستخلصة من دم الحبل السري والمشيمة بعد والدة الطفل بأمان.
وغال ًبا ما يكون هذا المركز عاما
صا لخدمة المجتمع ،وبشكل
مخص ً
ّ
غير ربحي .حيث إن المركز يوفر هذه الخاليا المتخصصة لعالج المرضى
الذين يحتاجون إلى زراعة نخاع العظم ،ممن لم يجدوا لهم متبرعا
مناسبا ،وكانت هذه الخاليا العالج األمثل في مثل حاالتهم .باإلضافة
إلى ذلك ،يوفر المركز وحدة تخزين خاصة لدم الحبل السري للعائالت
ذات التاريخ الوراثي ألمراض الدم والذين لم يجدوا لهم أي متبرع
مناسب للخاليا الجذعية من النخاع العظمي.

دم الحبل الرسي هو الدم املتبقي يف الحبل
الرسي واملشيمة بعد والدة الطفل .وهو غني بالخاليا
الجذعية املختلفة عن باقي خاليا الدم ،وهي املكونة
لنظام املناعة يف أجسامنا .حيث أثبتت الدراسات
العلمية واملثبتة باألبحاث الطبية أنه باإلمكان
استخدام الخاليا الجذعية املتوفرة يف دم الحبل الرسي
لعالج أكرث من  80مرضا من أمراض األطفال والبالغني.
ومن األمثلة عىل ذلك أمراض الدم وأمراض الجهاز
املناعي وبعض األمراض الوراثية .باإلضافة إىل ذلك
فإن البحوث الطبية املتقدمة يف مجال العالج الخلوي
تشري إىل إمكانية استخدام الخاليا الجذعية من دم
الحبل الرسي يف عالج العديد من األمراض األخرى،
مثل السكري ،والتوحد ،وفقدان السمع ،والسكتة
الدماغية ،وإصابات الحبل الشويك .ولغاية اليوم،
متت أكرث من  35,000عملية زراعة للخاليا الجذعية
املستخلصة من دم الحبل الرسي عىل مستوى العامل.
ويو ّفر بنك دم الحبل الرسي هذه الخاليا األولية
ممن مل تنطبق عليها الرشوط لالستخدام الطبي
لغايات البحوث العلمية بأنجح الطرق الفعالة من
حيث التكلفة ،واألخالقيات الطبية ،وذلك لضامن
جودة الرعاية الطبية املقدمة للمرىض يف هذا املجال.

الرسي:
أقسام بنك دم الحبل ّ

تشمل أقسام بنك دم الحبل الرسي وحدة توجيه
ورعاية األمهات املانحات ،ووحدة جمع دم الحبل
الرسي ووحدة تخزين وتوزيع وحدات دم الحبل
الرسي التي تم جمعها لزرع الخاليا الجذعية.
• وحدة التثقيف والتوظيف لألمهات املانحات:
إن وحدة التثقيف والتوظيف لألمهات املانحات
هي املسؤولة عن تثقيف األمهات املانحات
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والراغبات باملشاركة بربنامج التربع بالخاليا الجذعية
من دم الحبل الرسي واملشيمة بعد الوالدة .حيث
إنها تقوم بإرشادهنّ خالل عملية املوافقة ،وكذلك
تقوم بالتحقق من أهلية التربع بدم الحبل الرسي.
يقوم موظفو البنك بسؤال األم أسئلة روتينية
تشمل أسئلة شخصية تتعلق بتاريخها وتاريخ العائلة
الطبي أو األمراض املتوارثة أو ما إذا كانت تعرضت
أو أحد أفراد أرستها من قبل ألي من األمراض املعدية.
ستطرح هذه األسئلة يف مقابلة مخترصة ،وخاصة
لضامن رسية املعلومات الخاصة بكل من األمهات
املانحات .كام يقوم فريق موظفي البنك بعد أخذ
املوافقة من األم املانحة مبراجعة السجل الطبي
الخاص بها ملعرفة املزيد عن صحتها واملضاعفات
املحتملة لحملها ولصحة طفلها ،وذلك لتحديد أهلية
ومالءمة التربع بخاليا دم الحبل الرسي ،مبا يضمن
ك ًال من سالمة األم ومولودها وأي مريض ممكن أن
يستفيد من الخاليا املجمعة من دم الحبل الرسي.
• وحدة جمع دم الحبل الرسي:
إن وحدة جمع دم الحبل الرسي تقوم بالتأكد
من األهلية للتربع ،واملتابعة قبل وأثناء وبعد جمع
دم الحبل الرسي ،وعملية جمع الدم .حيث يتم
جمع دم الحبل الرسي بواسطة ممرضات البنك
املتخصصات يف عملية التجميع من الحبل الرسي
املتصل باملشيمة بعد والدة الطفل بأمان .بعد عملية
تعقيم الحبل الرسي ،يسحب الدم بأكياس معقمة
تحتوي عىل مواد مضادة للتخرث ملنع تخرث العينات.
بعد التأكد من نجاح عملية التجميع لدم الحبل
الرسي ،فإنه يتم فحص دم األم و دم الحبل الرسي
املجمع لضامن خلوه من األمراض املعدية ،مبا فيها
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الكبد الوبايئ (ب) والكبد الوبايئ (ج) ونقص املناعة
املكتسبة والزهري وأمراض الدم الوراثية وغريها .إن
وحدة جمع دم الحبل الرسي مسؤولة عن مراقبة
وتطبيق أعىل معايري السالمة والجودة للوحدات التي
تم جمعها ،وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالبنك،
ونقل العينات إىل املخترب ملزيد من املعالجة.
• وحدة املعالجة والتخزين لدم الحبل الرسي:
وحدة معالجة دم الحبل الرسي هي املسؤولة
عن استقبال وحدات دم الحبل الرسي التي تم
تجميعها ،ومعالجتها وتخزينها لوقت الحاجة إليها.
حيث تقوم عملية املعالجة والتخزين باستخدام
أحدث الطرق لضامن الجودة يف معالجة وتخزين
وحدات الخاليا املستخلصة من دم الحبل الرسي.
يتم تخزين الوحدات النهائية داخل خزانات خاصة
يستخدم فيها السائل النايرتوجيني تحت درجات
حرارة أقل من  150-درجة مئوية -وذلك لضامن
سالمة الخاليا املخزنة لفرتة طويلة ،لحني الحاجة
إليها إلنقاذ حياة مريض ممن يحتاجون إىل زراعة
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الخاليا الجذعية .ال يوجد عمر محدد لتخزين
وحدات الخاليا املستخلصة من دم الحبل الرسي،
ولكن الدراسات والبحوث العلمية أثبتت صالحيتها
حتى بعد أكرث من عرشين عاما من التخزين تحت
ظروف التخزين املناسبة.
ووحدة املعالجة والتخزين لدم الحبل الرسي
بفريق عملها
املتخصص هي املسؤولة عن تجهيز
ّ
وتوزيع الوحدات املختارة للربامج الرسيرية لزراعة
الخاليا الجذعية التي تستخدمها لعالج املرىض.

بنك دم الحبل الرسي مبركز امللك عبد الله
العاملي لألبحاث الطبية

إن بنك دم الحبل الرسي مبركز امللك عبدالله
العاملي لألبحاث الطبية قام وإىل غاية اآلن بتخزين
أكرث من  3600وحدة من الخاليا املستخلصة من دم
الحبل الرسي .تم منها عمل ست ( )6زراعات ملرىض
يعانون من أمراض مختلفة منها رسطان الدم النقوي
الحاد ،و رسطان الدم الليمفاوي الحاد ،ورسطان الدم
النقوي النخاعي ،وداء عديد السكاريد املخاطي.
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كام ّأن بنك دم الحبل الرسي مبركز امللك عبدالله
العاملي لألبحاث الطبية يطبق املعايري الدولية لضامن
الجودة يف جميع مراحل تجميع ومعالجة وتخزين
ونقل الخاليا املستخلصة من دم الحبل الرسي .حيث
إنه يعترب املركز الوحيد يف اململكة العربية السعودية
والوطن العريب الحاصل عىل شهادة االعتامد الدولية
يف هذا املجال ( )FACT-NetCordمنذ العام .2015
و ُيعترب الحصول عىل هذا االعتامد بالغ األه ّمية من
خالل توفري خاليا جذع ّية ذات جودة عالية ،وتأمني
شبكة واسعة من التّعاون مع املراكز املعتمدة األخرى
يف  21دولة ،حيث يساهم ذلك يف ارتفاع فرص
التطابق مع املتربعني ،وبالتايل ارتفاع احتامل الحصول
املراجع:
عىل الفائدة.
- Lubin, B. H., and W. T. Shearer. “Cord blood

خاصة،
توجه حال ًّيا لتثبيط إنشاء بنوك ّ
بل إ ّنه يوجد ّ
وتشجيع إنشاء البنوك العا ّمة.
و ُيعترب الحصول عىل املوافقة من الوالدين أساس ًّيا
قبل الوالدة ،وذلك من أجل تحصيل أو تخزين أو
الرسي.
استخدام دم الحبل ّ
ويضاف إىل ذلك أه ّمية الحرص عىل املساواة بني الناس
يف االنتفاع من الخاليا املت ّربع بها ،وعدم حرص املنفعة
بفئة مع ّينة من النّاس .كام يجب االنتباه إىل االستخدامات
األخرى للخاليا مثل استخدامها يف إنتاج أدوية وغري
ذلك؛ كام يجب االنتباه إىل التأثريات االقتصادية التي قد
يستغ ّلها البعض لتحصيل منافع ض ّيقة.

التحدّيات األخالق ّية يف عمل بنك دم الحبل
الرسي:

الرسي
ال ب ّد من االعرتاف أولاً ّأن بنك دم الحبل ّ
هو أمر واعد ويحمل آمالاً للعديد من التطبيقات
النافعة للمرىض يف األجيال املستقبل ّية .ولكن يوجد
يف املقابل بعض النقاط التي يجب أخذها يف االعتبار،
فمن ذلك أ ّنه يجب الحفاظ عىل ربط صحيح وآمن
بني هو ّية املت ّربع وع ّينة الدم املتربع بها؛ وكذلك يجب
إدراك ّأن نقل الخاليا إىل نفس املت ّربع عندما يحتاج
نجاحا بنسبة أعىل من نقلها
إليها يف املستقبل ،تحمل ّ
إىل
أشخاص آخرين.
ٍ
وعندما يتم إنشاء بنك خاص ميتلكه شخص
ملؤسسة رسمية أو
أو رشكة ّ
خاصة ،وليس مملوكا ّ
حكوم ّية ،فإ ّنه يجب أن يكون مراق ًبا عن كثب،
وبشكل دقيق لضامن عدم حدوث انتهاكات أخالقية،
وسوء استخدام للع ّينات ،أو حتى بيعها واملتاجرة بها؛
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ملف
العدد

أخالقيات البحث العلمي
في البنوك الحيوية
أ .د .محمد عبد الرحمن سالمة

األستاذ بهيئة الرقابة النووية واإلشعاعية
القاهرة ـ جمهورية مصر العربية

رغم الحداثة النسبية لمفهوم البنوك الحيوية ،إذ ظهر التعبير
عنها باألوراق البحثية للمرة األولى في العام  ،1996إال أن صناعة البنوك
مما جعل مجلة
الحيوية قد شهدت تطورا كبيرا خالل األعوام التالية ّ
التايمز في العام  2009تعده واحدا من عشر أفكار تغير العالم ألنها
س ُتغير الطريقة التي نرى بها تطور األمراض.
تكمن أهمية البنوك الحيوية في كونها نوعا من المستودعات
ّ
البيولوجية التي
تخزن عينات بيولوجية (عاده بشرية) والتاريخ المرضي
له ولعائلته ،وذلك الستخدامها في البحوث وتتمثل المهمة الرئيسية
لهذه البنوك أساسا في توزيع تلك
العينات والبيانات للباحثين
ّ
لالستخدام العلمي والسريري.
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ويف األعوام األخرية ُانشئ العديد من البنوك
الحيوية بأنواعها املختلفة يف مرص وتونس واألردن
وقطر والسودان والسعودية وغريها من الدول
العربية ،لدعم البحث العلمي يف املجاالت الطبية،
ولكن القيام بهذه الوظائف يواجه الكثري من
التحديات.
وتقوم البنوك الحيوية يف إطار عملها بأخذ عينات
من الدم أو الخاليا أو البول أو اللعاب عىل نطاق
واسع من املت ّربعني ،بحيث تشكل أساسا دقيقا إلجراء
العديد من البحوث الطبية التي تهدف إىل تطوير
أدوية وعالجات طبية جديدة ،وتتّجه أنظار العامل
ببالغ االهتامم نحو العالج باستخدام الخاليا الجذعية
يف الطب التجديدي للقضاء عىل األمراض الوراثية
املزمنة ،ومام هو معروف أنه بداخل جسم اإلنسان
توجد خاليا جذعية ذات قدرات متعددة مستحدثة،
وهذه الخاليا متتلك جميع مميزات الخاليا الجذعية
الجنينية ولكنها غري متك ّونة من األجنّة ،هذه الخاليا
خاليا غري جذعية تؤخذ من العينات املختلفة املأخوذة
من اإلنسان ،ويتم تحويلها يف املعامل إىل خاليا
جذعية ،ومن ثم إعادتها إىل نفس الشخص دون رفض
الجهاز املناعي لها ،والذى يعترب من أهم العقبات يف
زراعة الخاليا الجذعية ،لقد أثبتت األبحاث الجارية
يف مجال الخاليا الجذعية دورها يف إثبات فاعلية
العالج الجديد لجميع األمراض بعد اعتامده كعالج
لـ  80مرضا من قبل املنظامت العاملية
املختصة ،وعىل
ّ
سبيل املثال فقد قطعت األبحاث الجارية يف مجال
الخاليا الجذعية أشواطا متعددة يف هذا املجال،
حيث نجحت يف استخدام الخاليا الجذعية كأداة
عالجية مؤكدة يف بعض األمراض الوراثية كالثالسيام
ورسطان الدم واألمراض الجلية التي تشمل الحروق

32

والندوب وأمراض العيون ،والتي تشمل تش ّوهات
القرنية ،إضافة إىل الكثري من التجارب الواعدة التي
ُاستخدمت خاللها زراعة الخاليا الجذعية وهندسة
النسيج يف عالج بعض األمراض مثل داء السكري؛
وعليه ميكن للبنوك الحيوية أن تسهم يف التعرف عىل
األمراض الشائعة بني أفراد املجتمع الواحد ،وكذلك
التنبؤ باألمراض األخرى التي ميكن أن تحدث يف
املستقبل.
وقد تزايد االهتامم بوجود البنوك الحيوية كجزء
رئييس من البنية التحتية للبحث العلمي يف عامل الطب
الدقيق والشخيص ،ويف الوطن العريب جرى إنشاء
العديد من هذه البنوك لتدعيم هذا الهدف ،ولكن
الحاجة ما تزال ملحة إلنشاء املزيد منها من أجل
دعم البحث العلمي يف هذه الدول ،ورغم التطور
الهائل الذى تشهده البنوك الحيوية يف دول العامل
املتقدم ،إال أن هذا النوع من البنوك ال يحظى بنفس
القدر من االهتامم يف الدول العربية ،بل وقد يصطدم
بالكثري من املعوقات التي تقف عقبة أمام تطوير
تلك البنوك ،حيث تحتاج مرشوعات إنشاء البنوك
الحيوية إىل الرتويج للفكرة والتعريف بالدور الذي
تؤديه ،وتوضيح أهميتها يف دعم وتطوير منظومتي
العالج والبحث العلمي يف الوطن.
ومام هو جدير بالذكر أن مفهوم األخالقيات
الحيوية هو مصطلح حديث العهد ،إذ يعود ظهوره
إىل بداية السبعينيات من القرن العرشين ،ويربز دور
األخالق يف جميع قطاعات الحياة املعارصة ،فأصبح
العامل يعرف األخالقيات الفنية واإلعالمية والعلمية،...
واألخالق بهذا املعنى تعني البحث عن أسلوب جديد
للرفاهية أو السعادة أو مبعنى آخر تعني حكمة
الترصف ،وىف مجال علم األحياء يقصد به مصطلح
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األخالقيات الحيوية وهي مجموعة من القواعد التي
يضعها املجتمع لنفسه من أجل االحتفاظ باملعنى
اإلنساين ملواجهة املشكالت الناجمة عن التقدم العلمي
الرسيع يف مجاالت علم األحياء والوراثة والطب ،ويف
الحقيقة يعد مصطلح األخالقيات الحيوية مصطلحا
حديثا ،إذ استخدمه أول مرة طبيب أمرييك يدعى
 Van Renselaer Potterيف العام  1970يف مقال
تم نرشه يف إحدى الدوريات األمريكية ،وبعد ذلك
بعام استخدم الطبيب مصطلح األخالقيات الحيوية
يف كتاب من تأليفه بعنوان “ األخالقيات الحيوية
جرس نحو املستقبل”.
ومام هو جدير بالذكر أن العلامء أثناء إجراء
البحوث ال يستطيعون معرفة هوية املتربع ألن
الكود الرقمي الخاص بالحالة يكون مسجال يف
جدول عند كاتب عدل ،وهو الوحيد املخ ّول بإعطاء
معلومات للمريض عن حالته واملريض هو الوحيد
الذي يستطيع سحب عينته يف أي وقت يشاء ،ويتم
إبادة كل املعلومات الخاصة بالحالة من خالل كاتب
العدل.
أما بالنسبة للع ّينات ،فإنه يتم تخزينها يف مربدات
(فريزرات) تصل درجة حرارتها إىل  160درجة مئوية
تحت الصفر أو يف خزان نيرتوجني لتربيد الع ّينات
إىل درجات تصل إىل عرشات الدرجات املئوية تحت
الصفر لحفظها لسنوات عديدة ،ويتم حفظ العينات
يف أنابيب بالستيكية يتم جمعها عىل مدار السنوات
العرش عليها كود رقمي داخل املربدات للتعرف عىل
العينة من خالله ،ويتم استخدام أقفال وسالسل تسويق البنوك الحيوية
عىل الرغم من أن املهمة الرئيسية للبنك الحيوي
إلغالق الخزانات بإحكام لضامن عدم فقدان أليّ من
الع ّينات القيمة التي تم جمعها عىل مدار عرشات هي دعم البحوث الطبية ،فإن التمويل ميثل تحديا
السنني والتي ال يوجد لها بديل اآلن ،ويتم تخزين أمام البنك الحيوي لضامن االستمرارية .إن رشكات

املعلومات عن ماليني العينات التي تم فحصها من
خالل نظام إلكرتوين ليتمكن العلامء من شتى أنحاء
العامل من الرجوع إليها ،كام يتم تنظيم وإيجاد
العينات من خالل “أجهزة روبوت” الرجل اآليل والتي
تعمل بدقة وتستطيع تحمل برودة الع ّينات ،وبذلك
توفر عىل الباحثني االنتظار طوي ًال حتى ترتفع درجة
حرارة العينات املجمدة ،وتصل إىل درجة حرارة
مالمئة لإلنسان ليك يتم تصنيفها أو استخدامها فيام
بعد.
ميثل الجانب القانوين عنرصا آخر إذا صاحب تط ّور
هذا التعاون بزوغ ما يس ّمى نقل املواد لتنظيم نقل
العينات والبيانات املتعلقة بني املؤسسات والدول،
مؤسسات وسيطة
فظهور البنوك الحيوية باعتبارها ّ
يف البحث العلمي يثري املزيد من النقاش حول حقوق
النرش العلمي ،الناتج من مشاركة هذه العينات
واملعلومات عرب الدول ،كذلك ثار الجدل حول حقوق
امللكية الفكرية وبراءات االخرتاع الناتجة عن هذه
األبحاث ،خاصة ّ
وأن حركة انتقال هذه الع ّينات تتم
عادة من الدول النامية إىل الدول املتقدمة ،وهو ما قد
يتيح للباحثني يف الدول املتقدمة مزايا تنافسية عىل
املؤسسات
تلك الحقوق ،لذا فاملناقشات بني كل من ّ
البحثية املحلية والدولية من جهة ،واملناقشات بني
صانعي القرار واملؤسسات القانونية من جهة أخرى،
متثل حاجه ُملحة لتبادل علمي عادل ،وحفظ حقوق
الجهات البحثية والباحثني املحليني.
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األدوية تسعى للحصول عىل العينات واملعلومات نجاح تلك البنوك عىل املستوى القومي.
للقيام بأبحاث إلنتاج وسائل تشخيصية أو عالجية
ذات قيمة تجارية من خالل املشاركة مع البنوك املراجع
الحيوية .وهذا التعاون رضوري ألنه ميثل منفعة 1) Hewitt, R.& Watson P…Defining bio
)bank (2013
للبنك الحيوي من جهة ،وألن نتيجة هذه األبحاث
2) Clledge, F.M and others Conferring
سوف تعود بالنفع عىل املجتمع من جهة أخرى.
إن البنوك الحيوية متثل مؤسسات واعدة ميكن Authorship Biobank Stockholders, Experience
swith Publication Credit (PLOS ONE, 2013
أن تسهم بشكل كبري يف تطور البحث العلمي
3) Zhang, X, and others Attitudes towards
الطبي يف الوطن العريب ال من خـالل دعم الباحثني
transfers of human tissue samples across
بالعينات واملعلومات البحثية فحسب ،بل أيضا عرب
borders: An international survey of researchers
إثارة العديد من األمور املتعلقة بالقضايا األخالقية and policy makers in five countries (BMC
والقانونية واالجتامعية واملالية والتي البد من وجود
)Medical Ethics, 2010
حلول مناسبة لها تتناسب مع قيم املجتمعات العربية 4) Fransson M. N, and others toward a
إضافة إىل أهمية وجود املوافقة املستنرية وتقاسم common language (for bio banking (European
Journal of Human Genetics, 2015
املنافع والرسية وامللكية الفكرية والتسويق لضامن
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أخالقيات البحوث الطبية
ملف
العدد

د .غ ّياث حسن األحمد

عالم األخالقيات الطبية بمركز الملك عبد اهلل
العالمي لألبحاث الطبية ـ الرياض

ً
هامة وإلزامية ،وهي
الطبية
أخالقيات البحوث
ُتعتبر معرفة ومراعاة
ّ
ّ
اآلن ضرورية للحصول على موافقة اللجان التي تسمح للباحث البدء
بإجراء بحثه ،وهي كذلك ضرورية من أجل الحصول على الدعم المالي
الالزم للقيام بالبحث ،كما أن االلتزام بالمعايير
األخالقية ضروري من
ّ
األكاديمية.
أجل موافقة المج ّلات العلمية على نشر المقاالت
ّ
لقد ساهمت كثير من األمور والحوادث في ّ
تطور أخالقيات البحوث،
حيث يخبرنا التاريخ بوقوع الكثير من االنتهاكات األخالقية التي قام
مر السنين ،ورغم ّ
أن البحوث التي
بها الكثير من األط ّباء والباحثين على ّ
أدت إلى ّ
تطور الكثير في وسائل التشخيص وفي كيفية
أجريت قد ّ
ّ
أدت إلى إلحاق األذى بالكثير
عالج األمراض ،فإ ّنها ولألسف الشديد ،قد ّ
من ال ّناس ،والذين كان
قسم كبي ٌر منهم ،من األشخاص الضعفاء مثل
ٌ
األطفال والمساجين وال ّنساء الحوامل وغيرهم.

وسنتناول يف هذه املقالة أهم املبادئ األخالقية التي ويجب يف هذا الصدد توفري الحامية للفئات ّ
الضعيفة يف
رشحا للموافقة التّعليم املحدود ،والفقراء ،واملرىض املنهكني ،وغريهم .
يجب معرفتها وااللتزام بها ،ثم نقدّم ً
التي يجب الحصول عليها من املشارك يف البحث ،والتي
ومن أجل وضع هذه املبادئ األخالقية يف إطارها
تعترب اليوم حجر الزاوية للمامرسة األخالق ّية يف البحوث القانوين والعميل ،فقد عمل املهتمون بأخالق البحوث
الطب ّية ،ثم نع ّرف اللجنة األخالق ّية ّ
ونوضح دورها يف عىل صياغة وإصدار قوانني ناظمة ،وهكذا صدر قانون
تقييم املشاريع البحثية وإجازتها ،حيث ُيعترب وجودها نومريغ يف أملانيا عام ،1947وصدر تقرير بيلمونت
أساس ّيا يف املؤسسات البحثية.
يف الواليات املتحدة األمريكية يف عام 1979نتيجة
مبادئ أخالقيات البحوث الطبية:
اكتشاف االنتهاكات األخالقية يف التجربة الطب ّية التي
لقد اتفق علامء األخالق عل جملة من املبادئ أجراها أطباء أمريك ّيون عىل أهايل قرية من األشخاص
يتوجب عل الباحثني االلتزام بها ،لدى ذوي البرشة السوداء ،والتي امتّدت ألكرث من ثالثني
األخالقية ،التي ّ
إجراء أي نوع من أنواع البحوث الطبية .وأهم هذه عا ًما .وبدورها فقد بدأت العديد من الدّول العربية
املبادئ :مبدأ احرتام اإلنسان ،ومبدأ املنفعة ،ومبدأ يف إصدار قوانينها وقواعدها األخالقية ،كام هو الحال
يف اململكة العربية السعودية ،واإلمارات العربية
منع الرضر ،ومبدأ العدالة.
املتحدة ،ومملكة البحرين ،ودولة قطر... ،وغريها.
أما مبدأ احرتام اإلنسان ،فيعني احرتام استقالل ّية
اإلنسان با ّتخاذ قراراته الشخص ّية ،وهذا يستلزم متتّعه مسؤوليات الباحث:
يقع عىل الباحث جملة من املسؤوليات التي
بالقدرة العقل ّية التي متكنّه من أخذ القرار املناسب
بشكل مستقل ،ومن لوازم مبدأ احرتام املشارك يجب االلتزام بها أثناء إجراء البحوث الطبية .أ ّولها
بالبحث احرتام كرامته كإنسان ،وكذلك مراعاة قيم أن يكون بحثه قامئا عىل أسس علمية صحيحة وأن
تكون فكرته مبني ًة عىل حقائق وليس عىل أوهام،
املجتمع وعاداته وتقاليده
ويشري مبدأ املنفعة إىل كون البحث مفيدًا وأن يستخدم طرائق بحث ّية سليمة ،وأن يلتزم الباحث
للمشاركني من الناحية الجسم ّية أو العقل ّية أو بالقواعد األخالق ّية النظام ّية إلجراء البحوث ،من خالل
رسية معلوماتهم،
االجتامع ّية .أما مبدأ منع الضرّ ر فيشري إىل أه ّمية الحفاظ عىل خصوص ّية املشاركني و ّ
التّقليل من األرضار املحتملة أليّ بحث إىل حدّها وعدم إلحاق الرضر بهم  ،وتحقيق املنفعة لهم
األدىن ،سوا ًء كانت هذه األرضار فردي ًة تتع ّلق قدراملستطاع.
كام يجب عىل الباحث االلتزام باملعايري والتّوصيات
باملشاركني يف البحث أو مبجتمعاتهم.
أما مبدأ العدالة ،فيعني التّوزيع العادل للمنافع التي ق ّررتها اللجنة األخالق ّية التي أجازت بحثه.
ومتتد املسؤولية األخالقية للباحث إىل ما بعد
يتم استخدام
أو املضا ّر بني املشاركني يف البحث ،وأن ال ّ
فئة مع ّينة من املجتمع لتحقيق مصلحة فئات أخرى ،اكتامل البحث من خالل إخبار املشاركني يف البحث
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وخصوصا تلك التي ُيحتمل املستنرية ،ال يكفل بالضرّ ورة جعلها موافقة أخالقية،
توصل إليها،
ً
بالنتائج التي ّ
يتم تحصي ُلها بشكل صحيح وبطريقة
صحة املشاركني.
إذ ال ب ّد أن ّ
أن يكون لها تأثري يف ّ
مقبولة؛ فاملوافقة املستنرية ليست مج ّرد ورقة
املوافقة املستنرية:
وحسب ،ولكنها عملية متكاملة ،تعبرّ بوضوح عن
ُيعترب الحصول عىل موافقة شخص ما عىل املشاركة احرتام املشاركني .
يف بحث طبي ،حج َر الزاوية يف املامرسة األخالقية يف
ومن هنا ،يجب أن يرشح الباحث أو أحد
ويتم التّعبري عن القبول من خالل
أيّ
ٍ
طبيّ .
بحث ّ
التوقيع عىل وثيق ٍة ُيطلق عليها اسم «املوافقة مساعديه املوضوع للمشارك بلغة سهلة بسيطة
املستنرية» ،وهي تعني الحصول عىل موافقة طوعية مفهومة ،وأن ُيجيب عن كافة التساؤالت التي تجول
ّ
خالية من اإلكراه ،وذلك بعد إعطاء املشارك يف البحث يف ذهن املشارك ،وأن يعطيه الوقت الكايف ليفكر
كا ّفة املعلومات الرضورية ،التي يحب أن ُتقدّم بلغة ويعطي موافقته أو يبدي رفضه للمشاركة.
َ
ّ
وال بد للموافقة حتى تكون مقبولة من أن تسبق
سهلة كام يجب أن ميتلك املشارك يف
البحث القدرة
ِ
يصح بتا ًتا البدء بأي خطوة من
عىل فهم املوافقة املستنرية ،ومن ثم اتخاذ قرار إجراء البحث ،فال ّ
خطوات البحث قبل املوافقة.
املشاركة من عدمه.
ويجب أن يختار الباحث مكانا مناسبا إلجراء
وإذا كان املشارك طف ًال فال ميكن إرشاكه يف أيّ
بحث ط ّبي ،إال بعد الحصول عىل موافقة أحد والديه ،املقابلة مع املشارك يف البحث ،ويتو ّفر فيه الهدوء
والحفاظ عىل الخصوص ّية من أجل إعطاء املجال
كام يفضل أن يرغب الطفل بنفسه باملشاركة.
للمشارك لفهم املسألة يف البحث ،وا ّتخاذ قرار
وال ب ّد أن تحتوي املوافقة عىل جملة من العنارص
املشارك يف البحث بيرس وسهولة.
الضرّ ورية حتى تكون موافقة صحيح ًة ومقبول ًة .وأهم
ويجب التنويه هنا إىل أ ّنه يف بعض الحاالت،
تلك العنارص الواجب تو ّفرها :أن ّ
يوضح الباحث
ً
الهدف من البحث ،وأن يبينّ خطواته ومراحله تتوجب إعادة تحصيل املوافقة من املشارك م ّرة ثانية،
َ
وإجراءاته ،وأن يذكر املنافع املتو ّقعة من البحث وذلك عند اضطرار الباحث إىل تغيري مواصفات البحث،
أو املخاطر املحتملة ،وأن يرشح كيفية الحفاظ عىل أو ظهور نتائج ميكن أن تؤ ّثر عىل قرار املشاركة.
رسية بياناتهم ،كام يجب أن اللجنة األخالقية:
خصوص ّية املشاركني و ّ
تتض ّمن املوافقة عنوان الباحث وكيفية التّواصل معه.
يعترب وجود لجنة أخالقية أحد الركائز األساس ّية
ومن األهمية مبكان اإلشارة إىل أن املشاركة يف البحث لضامن القيام بالبحوث الطبية بشكل صحيح ومقبول
هي مشاركة طوعية ،وأ ّنه يحقّ للمشارك االنسحاب من الناحية األخالقية .وال ب ّد يف البدء من التمييز بني
يف أيّ وقت ،ودون أيّ عواقب.
األنواع املختلفة للجان األخالقية ،حيث يرتكز كالمنا
غري أن مجرد تو ّفر جميع العنارص يف املوافقة يف هذه املقالة عىل اللجنة األخالقية املح ّلية التي
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تعمل عىل مستوى املؤسسة أواملركز البحثي ،وليس إىل عرشات السنني إىل الوراء.
عىل مستوى الوطن ،أواملنطقة الجغراف ّية ،أو النّطاق
ويقوم عمل اللجنة األخالقية عىل احرتام
العاملي ،حيث توجد أنواع أخرى من اللجان األخالقية وتطبيق املبادئ الرئيسية ألخالقيات البحوث الطبية،
التي تعمل عىل هذه املستويات .وال يقترص الفرق وهي :استقالل ّية ا ّتخاذ القرارات ،والعدالة ،واملنفعة
النص عىل أهم ّية
بني هذه اللجان املختلفة عىل اختالف املستويات وعدم إلحاق الضرّ ر .وقد جاء ّ
التي تعمل فيها ،مّ
وإنا باختالف أهدافها وآل ّيات ووجوب وجود لجنة أخالقية يف جميع القوانني
عملها ،حيث ميكن متييز نوعني من اللجان األخالقية :والقواعد األخالق ّية الوطن ّية والعامل ّية ،وكان ذلك
اللجان األخالقية الرسير ّية واللجان األخالق ّية البحث ّية .كانعكاس لحدوث الكثري من االنتهاكات
وكام هو واضح من التّسمية،
ّ
تختص األوىل مبعالجة األخالق ّية ،والتي سبق أن
التحدّيات األخالق ّية التي ترتافق مع املامرسة الرسير ّية استعرضنا بعضها.
تختص الثانية بالتّحديات
وعالج املرىض ،بينام
ّ
األخالق ّية التي تصحب إجراء البحوث الطب ّية.
ويعدُّ وجود لجنة أخالق ّية أحد العنارص الرئيسية
تضم ً
أيضا الباحث (أو
إلجراء البحوث الطب ّية ،التي ّ
الفريق البحثي) ،واملم ّول ،ومم ّثل املجتمع ،حيث
تتعاون جميع هذه العنارص وتعمل م ًعا لضامن
نجاح البحوث الطبية .
وهنا حينام نتكلم عن اللجان األخالق ّية فإمنا
شخصا
نقصد اللجنة املش ّكلة من عدّة خرباء وليس ً
واحدًاّ ،
وأن مهمتها األوىل هي مراجعة املشاريع
البحث ّية التي تقدّم بها الباحثون يف مؤسسة بحث ّية ما،
قبل السامح لهم بالبدء بإجراء بحوثهم ودراساتهم.
والغاية األساسية من وجود لجنة أخالق ّية هي
تأمني الحامية الكافية للمشاركني يف البحث ،وضامن
إجراء البحث وفق قواعد ومعايري أخالق ّية تكفل
حامية حقوق اإلنسان ،مع الوصول إىل أكرب درجة
الصحة واملوثوق ّية .ورغم أ ّننا ال ميكن أن
ممكنة من ّ
نحدّد بد ّقة متى بدأ األط ّباء بإجراء البحوث الطب ّية،
ّ
فإن فكرة وجود لجان أخالق ّية مستق ّلة ترجع فقط
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الصدد ،فإن اللجنة األخالقية تعطي دو ًما
ويف هذا ّ
مصلحة حامية املشاركني يف البحث درجة أعىل من
الوصول إىل إنجازات علم ّية وتحقيق مصلحة عا ّمة يف
املجتمع ،إذ ال ميكن القبول بإلحاق الضرّ ر مبن ُيجرى
عليهم البحث من أجل منفعة اآلخرين.

الوسط
يتم
الطبي ،كالقانون والرشيعة .وغال ًبا ما ّ
ّ
تعيني أعضاء اللجنة األخالق ّية مبا ال يتجاوز ثالث
دورات متتابعة ،مدّة كل منها ثالث سنني.

آلية عمل اللجنة األخالق ّية:

تقوم اللجنة األخالق ّية بدراسة وتقييم مشاريع
ويختص عمل اللجنة األخالقية يف األبحاث التي األبحاث التي يتقدّم بها الباحثون وينوون القيام بها؛
ُتجــرى عىل اإلنسان ،أ ّما األبحاث التي ُتجرى عىل ثم تقوم اللجنة بإصدار القرار املناسب والذي قد
الحيوانات فتهتم بها لجنة أخالق ّي ٌة أخرى
ّ
مختصة يكون السامح للباحث بإجراء بحثه ،أو رفض طلبه،
بأبحاث الحيوانات.
أو الطلب منه القيام بإدخال تعديالت عليه .

تركيبة اللجنة األخالق ّية:

املؤسسات
تتأ ّلف اللجنة األخالق ّية يف أغلب
ّ
البحث ّية ،من خمسة أعضاء عىل ّ
األقل ،من ذوي
االختصاصات املتن ّوعة ،عىل أن يكون أحدُ هم من
الطبي الذي ُتجري البحوث
املتخصصني يف الفرع
ّ
ّ
الطبية حوله ،كام يجب أن يكون أحد أعضاء
املتخصصني باألخالقيات الطبية ،وآخر
اللجنة من
ّ
املتخصصني بطرائق إجراء البحوث والتحليل
من
ّ
تضم ً
شخصا من خارج
أيضا ً
اإلحصا ّيئ .كام يجب أن ّ
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وتعتمد اللجنة األخالقية يف عملها ويف قراراتها
عىل جملة من املعايري ،أهمها التصميم املناسب
إلجراء البحث والشهادات وخربات الباحثني املشاركني؛
وكيفية مشاركة املرىض يف البحث ،وماهي احتياطات
السالمة املتخذة؛ وكذلك احرتام قيم املجتمع؛ ونوع
ومستوى ال ّرعاية املقدّمة للمشاركني يف البحث،
وكذلك ضامن الحصول عىل موافقاتهم عىل املشاركة
بشكل صحيح؛ باإلضافة إىل كيف ّية الحفاظ عىل
رسية معلوماتهم.
خصوص ّية و ّ
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وال ينتهي عمل اللجنة األخالق ّية بإصدار املوافقة املتع ّلقة بالجوانب اإلنسان ّية – رؤ ّية إسالم ّية،
عىل إجراء بحث ما ،ولكنها تجري كذلك مراجعات الكويت 549 ،2005 - 1426 ،صفحة.
منتظمة لألبحاث القامئة ،وتستقبل تقارير دور ّية 2. Alahmad, Ghiath, Mohammad Al-Jumah,
من الباحثني كل  6أشهر أو كل سنة ،وتقوم كذلك and Kris Dierickx. “Review of national research
ethics regulations and guidelines in Middle
مبراجعة طلبات التعديالت التي يرغب الباحثون
Eastern Arab countries.” BMC medical ethics
بإدخالها يف أبحاثهم ،كام أنها تقوم مبراقبة التزام
13.1 (2012): 34.
الباحثني بالضوابط األخالقية ومعايري السالمة.
3. Alahmad, Ghiath, and Kris Dierickx.
وال تحتاج جميع األبحاث إىل مراجعة اللجنة
األخالقية بكامل أعضائها ،إذ تتم مراجعة األبحاث
التي ال تحمل خطورة من قبل لجنة مص ّغرة أو
رئيس اللجنة فقط ،وذلك من أجل ترسيع العمل
وتوفري الوقت والجهد
وخصوصا يف ضوء وجود أعداد
ً
متزايدة من األبحاث.

أخالق الباحث:

يجب أن يتحلىّ الباحث بجملة من الخصال
الحميدة ،باإلضافة إىل تحصيله ال ّدرايس والتّعليمي.
ويف م ّقدمة ذلك ،يجب عليه أن يكون أمينًا ،بعيدًا عن
ّ
الغش والخداع؛ وأن يكون لطي ًفا يف تعامله مع زمالئه
ومع املشاركني يف البحث ،وأن يعامل من حوله باحرتام
وتقدير وتواضع ،كام يجب أن يكون شفو ًقا ورحيماً  ،كام
يجب أن يتمتع بالقدرة عىل الشعور مبشاعر اآلخرين
الحساسة ،ويجب عليه قبل كل يشء
ومراعاة الجوانب ّ
أن يكون مهن ّيا متقنًا لعمله ،وأن يكون ملتز ًما بالقواعد
والضوابط الالزمة ألداء عمله عىل الشكل األمثل.

املراجع:

اإلسالم ّية للعلوم ِّ
المي
الط ِّب َّية ،امليثاق ْ
 .1املن ََّظ َمة ْ
اإلس ّ
العاملي لألخالق ّيات ِّ
الط ِّب َّية والصح ّية ،القواعد
اإلرشاد ّية األخالق ّية العامل ّية ألبحاث
الطب الحيوي
ّ

40

”“Pediatric research ethics: Islamic perspectives.
British Journal of Medicine & Medical Research
5.9 (2015): 1158-1168.
4. Alahmad, Ghiath, Mohammed Al Jumah,
and Kris Dierickx. “Confidentiality, informed
consent, and children’s participation in
research involving stored tissue samples:
interviews with medical professionals from the
Middle East.” Narrative inquiry in bioethics
5.1 (2015): 53-66.
5. Alahmad, Ghiath. “The Saudi Law of Ethics
of Research on Living Creatures and its
implementing regulations.” Developing world
bioethics 17.2 (2017): 63-69.
6. Alahmad, Ghiath, and Henry Silverman.
“Research Ethics Governance in the Arab
Region–Saudi Arabia.” Research Ethics in the
Arab Region. Springer, Cham, 2017. 229-235.
7. Alahmad, Ghiath. “National Guidelines
Regarding Research Ethics in the Arab
Countries: An Overview.” Research Ethics in
the Arab Region. Springer, Cham, 2017. 187197.
8. Beauchamp, Tom L., and James F. Childress.
Principles of biomedical ethics. Oxford
University Press, USA, 2013.
جملة الألك�سو العلمية للفتيان ـ العدد  / 32دي�سمرب 2019

13. Ilfeld, Brian M. “Informed consent for
medical research: An ethical imperative.”
Regional anesthesia and pain medicine 31.4
(2006): 353-357.
14. Rao, KH Satyanarayana. “Informed consent:
an ethical obligation or legal compulsion?.”
Journal of cutaneous and aesthetic surgery 1.1
(2008): 33
15. Rendtorff, Jacob Dahl. “Basic ethical
principles in European bioethics and biolaw:
autonomy, dignity, integrity and vulnerability–
towards a foundation of bioethics and biolaw.”
Medicine, health care and philosophy 5.3
(2002): 235-244.

41

9. Beecher, Henry K. “Ethics and clinical
research.” New England journal of medicine
274.24 (1966): 1354-1360.
10. Bournot-Trites, Monique, and Joe Belanger.
“Ethical dilemmas facing action researchers.”
The Journal of Educational Thought (JET)/
Revue de la Pensée Educative (2005): 197-215.
11. Dhai, Ames. “The research ethics evolution:
From Nuremberg to Helsinki.” SAMJ: South
African Medical Journal 104.3 (2014): 178180.
12. Friedman, Eli A. “Ethical Issues in Clinical
Research.” Principles of Research Methodology.
Springer New York, 2012. 233-254.

2019  دي�سمرب/ 32 جملة الألك�سو العلمية للفتيان ـ العدد

مقاالت وبحوث :
يف الت�سلية العلمية  :اجلمل يف الريا�ضيات

43

د� .أبو بكر خالد �سعد اهلل
هل يغري حا�سوب الكم من م�ستقبل الب�شـرية ؟

49

د .خالد �صالح حنفي
الذكاء اال�صطناعي وتطوراته يف املجال الطبي

55

د .الهواري غوتي
التحديات البيئية يف املجال املائي العربي

61

د .عون مكرازي
م�ؤ�س�سة العدد :
قطر بيوبنك  :م�ؤ�س�سة رائدة يف جمال الطب احليوي

67

د .عادل داود
�شخ�صية العدد :
عبا�س بحري  :عامل الريا�ضيات التون�سي

د� .أبو بكر خالد �سعد اهلل

71

في التسلية العلمية
الجمل في الرياضيات
د .أبو بكر خالد سعد اهلل
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ّ
تعج بالمسائل والتمارين
ال شك أن الكثير يعلم أن كتب الرياضيات
التي ُيطلب فيها من القارئ محاولة حلها .وال يخلو كتاب في الحساب
من هذه الوسيلة
التعليمية التي يطلق عليها أهل االختصاص “حل
ّ
المشكالت” .وفـي هذا السياق ،يختار المؤلفون وواضعو مثل هذه
المسائل طريقة لعرض كل مسألة ويدخلون عليها بعض “المحسنات”
ّ
وتظل في
لشد انتباه القارئ ،ف ُيعجب بها
مخيلته كنموذج ُيقتدى به
ّ
عند الحاجة.
ومن المسائل الحسابية المسائل التي تطرح على التالميذ والطلبة
مسائل القسمة والكسور .وفي هذا الباب بالذات يكثر الحديث عن
اإلبل ،ويقحم المؤلفون هذا الحيوان األليف من حيث ال يدري التلميذ
عينة من هذه المسائل التي تطرح عموما
والطالب .سنسوق هنا ّ
على الطلبة الختبار ذكائهم؛ ونقدمها بأسلوب مشابه لذلك الذي
يستعمله المؤلفون.

مسائل يف الكسور
املسألة : 1
عندما تويف شيخ بالبادية ترك  3أوالد و 31جمال.
وكان الراحل قد أوىص بنصف اإلبل ألكرب األوالد،
وبربعها للثاين ،وبتُسعها للثالث.
السؤال :كم جمال تشمل حصة كل واحد من
هؤالء األوالد؟
احتار األوالد يف إجراء عملية القسمة فلجأوا إىل
الحكيم إبراهيم ،شيخ القبيلة ،لعرض مشكلتهم .ما
هو الحل الذي قدّمه هذا الحكيم؟
بطبيعة الحال فإن السائل ال يريد أن يذبح أيّ
جمل لتوزيع لحمه وشحمه عىل الورثة ،وإمنا يريد
إيجاد حيلة يف القسمة ،تريض الجميع علام بأنه ال
ميكن أن نقسم  31عىل  2وال عىل  4وال عىل .9
املسألة :2
عندما تويف أحد أثرياء البادية ترك  3أوالد وقطيعا
من  65جمال .وأوىص قبل وفاته بنصفها ألكرب األوالد،
وبثلثها للثاين ،وبربعها للثالث.

الثلث +الربع=  ”13/12وليس .12/12
املسألة 3
كان لشيخ آخر من البدو  38جمال حني تويف،
وأوىص قبل رحيله لكبري أوالده بنصفها ،ولثانيهام
بربعها ،ولثالثهام بخمسها .كم حصة كل ولد من هذه
الرتكة؟
املسألة 4
بعد رحيل الوالد تبينّ لألبناء الثالثة أن “الرتكة”
تتمثل يف قطيع من  46جمال .وكان الوالد قد أوىص
بأن يكون ألكرب األوالد النصف ،وللثاين الربع ،وللثالث
ُخ ُمسان .كم حصة كل ابن؟
ميكننا مواصلة رسد عدد كبري من هذا النوع من
املسائل بتغيري عدد الجامل ،ونسبة املرياث التي
تعود إىل كل وريث .كام ميكن تغيري عدد الورثة .ويف
كل األحوال فالعمليات التي قمنا بها آنفا ،بخصوص
إيجاد الحل غري متاحة يف جميع املسائل ،ما يعني أننا
نضطر أحيانا إىل قسمة نفس الجمل إىل عدة أجزاء.
ولتفادي ذلك ال بد أن تكون هناك دراسة مسبقة
للتوفيق بني عدد الجامل ،وعدد الورثة ،ونصيب كل
منهم يف الرتكة.

السؤال :كم جمال تشمل حصة كل من هؤالء
األوالد؟
هنا أيضا ،احتار األوالد يف إجراء عملية القسمة،
إليك اآلن مسألتان يتم فيهام التمييز بني نوعني
ولذلك ذهبوا إىل شيخ القبيلة إبراهيم ليفتيهم يف من الجامل.
أمرهم .ما هو الحل الذي قدمه هذا الداهية؟
املسألة 5
اشرتى إبراهيم متجرا كبريا يعمل فيه عدد من
مالحظة  :العائق يف هذا النوع من املسائل أن
مجموع النسب “النصف  +الربع  +التُسع=  ”31/36املوظفني .وكان قد اشرتى جامال بعضها وحيدة
وليس  .36/36كام أن مجموع النسب “النصف +الذروة واألخرى بذروتني .وملا حسب عدد الذروات

مسألتان بدون كسور

44

جملة الألك�سو العلمية للفتيان ـ العدد  / 32دي�سمرب 2019

ملجموعة تلك الجامل وكذا سيقانها ،وجد  21ذروة
و 52ساقا.
قرر صاحب املحل أن يهدي لكل موظف جمال
حتى يستطيع الجميع نقل البضاعة بسهولة.
ما هو عدد موظفي الشيخ إبراهيم؟ وكم عدد
الجامل من كل نوع؟
املسألة 6
لدى الشيخ إبراهيم  12جمال بذروتني ،ترشب ما
يعادل  5براميل ماء خالل  5أيام .ولديه أيضا  7جامل
وحيدة الذروة ترشب  7براميل من املاء خالل  7أيام.
احتار الشيخ إبراهيم يف معرفة أي نوع من تلك
الجامل يرشب أكرث من النوع اآلخر خالل اليوم
الواحد .فهل لك أن تساعده عىل اإلجابة؟

من املسائل الصعبة

املسألة 7
دعنا ننتقل اآلن إىل مسألة أخرى فيها صعوبة
تختلف طبيعتها عام صادفناه يف املسائل السابقة.
تقول هذه املسألة:
ّإن املسافة بني بلدتني يف الصحراء تساوي 100
كلم ،وليست هناك وسيلة نقل بني البلدتني سوى
كيس صغري من التمر من
الجامل .نريد نقل ٍ 300
البلدة األوىل إىل البلدة الثانية عىل ظهر جمل واحد
يف عدة رحالت .إال أن الجمل يتطلب استهالك محتوى
كيس من التمر خالل كل كلم ،وهو ال يستطيع حمل
أكرث من  100كيس.
ما هو عدد األكياس التي ستصل إىل البلدة الثانية؟
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مالحظة :من الواضح أنه ال بد من أن يقوم الجمل
بعدة رحالت .وما دام هناك استهالك للتمر خالل
الرحالت يف الذهاب واإليابُ ،يستحسن أن ينقل
الجمل خالل كل رحلة أكرب عدد ممكن من األكياس.
نالحظ أخريا أن الحل الذي يتبادر ألول وهلة إىل
الذهن هو أن ينقل الجمل  100كيس إىل منتصف
الطريق ،فيأكل محتوى نصفها ( 50كيسا) يف الذهاب
ونصفها يف اإلياب عندما يعود لنقل ما تبقى .بهذه
الطريقة ،سيستهلك يف الرحلتني األوىل والثانية إىل
منتصف الطريق  200كيس .ويف الرحلة الثالثة يصل
إىل البلدة الثانية ،وقد استهلك  100كيس .وهكذا
سيستهلك الجمل يف نهاية املطاف كل األكياس عندما
يصل إىل البلدة الثانية .ولذلك فهذا الحل ليس
مستحبا.
املسألة 8
هناك مسألة عويصة ال ميكن التطرق إليها يف هذا
املقام ،ألنها تتط ّلب اإلملام مبفاهيم رياضية متقدّمة،
وهي تعرف باسم «مسألة الجمل املتامسك» .طرحت
هذه املسألة حديثا من قبل الباحثني الغربيني
عندما أنشأوا يف منتصف القرن العرشين هندسة
جديدة سموها «الهندسة املتامسكة» Simplistic
.geometry
نحن نعرف اآلية الكرمية “إِ َّن ا َّل ِذينَ َك َّذ ُبوا ِبآيا ِتنَا
السماَ ِء َوال َيد ُْخ ُل َ
ون
َو ْاس َت ْكبرَ ُوا َع ْن َها ال ُت َفت َُّح لَ ُه ْم أَ ْب َو ُ
اب َّ
ا ْل َج َّن َة َحتَّى َي ِل َج ا ْل َج َم ُل فيِ َس ِّم ا ْل ِخ َياطِ َو َك َذلِ َك َن ْج ِزي
ا ْل ُم ْج ِر ِمنيَ» (األعراف .)40 :نالحظ يف هذه اآلية
«حتَّى َي ِل َج ا ْل َج َم ُل فيِ َس ِّم ا ْل ِخ َياطِ » التي تفيد
عبارة َ
سم
االستحالة ،أي أنه ال ميكن أبدا أن يلج الجمل يف ّ
الخياط.
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وهناك تعبري مامثل يف اإلنجيل يتحدث عن
سم الخياط” ويحمل نفس املعنى.
“ولوج الجمل يف ّ
لقد استوحى علامء الرياضيات الغربيون من هذه
العبارة تسمية “مسألة الجمل املتامسك» للتعبري عن
إمكانية تشويه جسم كبري (ليس من األحياء) وفق
قواعد رياضية معينة ،ثم متريره عرب عني إبرة أو عرب
ثقب صغري يف جدار .وراحوا يضعون الرشوط حول
الجسم واإلبرة حتى يكون ذلك ممكنا .هذا لنقول إن
الجمل حارض حتى يف الرياضيات املجردة.
َ

الحلول

حل املسألة  :1لقد أضاف إبراهيم إىل مجموعة
الجامل  5جامل أخرى فصار عددها  36جمال .وعندئذ
قسم هذا العدد عىل  2فكان له  18جمال سلمها إىل
االبن األول (األكرب) .ثم قسم  36عىل  4فكان له 9
جامل سلمها إىل االبن الثاين .وأخريا ،قسم  36عىل 9
فكان له  4جامل كانت من نصيب االبن الثالث.
نالحظ أن مجموع ما تحصل عليه األوالد الثالثة
من الجامل هو  31=18+9+4جمال ،وهو بالتامم
والكامل عدد الجامل التي تركها الهالك!
وماذا تب ّقى من الجامل الـ 36؟ بقي  5جامل،
وهو بالضبط العدد الذي أضافه الشيخ إبراهيم إىل
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الرتكة يف بداية القسمة .فام عليه اآلن إال أن يستعيد
جامله الخمس بعد أن أخذ كل من األوالد نصيبه من
املرياث!
حل املسألة  :2مل يكن األوالد يعرفون عدد جامل
الرتكة ،وملا جاؤوا يستشريون إبراهيم أخفى عليهم
هذا األخري  5جامل من قطيعهم ومل يظهر لهم سوى
 60جمال .وهكذا س ّلم نصفها (أي  30جمال) ألكرب
األوالد ،وثلثها (أي  20جمال) للولد الثاين .فبقي له من
الـ  60جمال  10جامل.
تظاهر الحكيم بكرم حاتم ،وأخرج الـ  5جامل
التي كان يخفيها وأضافها إىل الـ  10جامل املتبقية
وسلم املجموع (أي  15جمال) لالبن الثالث!
حل املسألة  :3تكرم الشيخ بجملني قبل القسمة
فكان العدد اإلجاميل  40جمال ،سلم نصفها (20
جمال) لالبن األول ،ولالبن الثاين ربعها (أي  10جامل)،
ثم خمسها لالبن الثالث (أي  8جامل) فكان مجموع
الحصص  38=20+10+8جمال .ويف آخر القسمة
استعاد الشيخ جمليه ...وهام الجمالن املتبقيان!
حل املسألة  :4بعد اإلمعان يف املسألة تبينّ للشيخ
أنه من األفضل أن يجري عملية وفق تلك النسب
التي أوىص بها الراحل بعد أن يتوهم أن أمامه 40
جمال (وليس  46جمال).
وهكذا أخذ نصف  40فوجد  20جمال سلمها
لالبن األكرب ،ثم أخذ ربع  40فوجد  10جامل سلمها
لالبن الثاين ،وأخريا أخذ ُخ ُميس  40فوجد  16جمال
سلمها لالبن الثالث طبقا للوصية!
وملا جمع الحصص الثالث اتضح له أن مجموعها
 46=20+10+16هو بالضبط عدد جامل الرتكة!
حل املسألة  :5ميكن اإلجابة بحل معادلتني
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مستخدمني يف ذلك جرب الخوارزمي.
نالحظ أن معرفة عدد الجامل يتطلب قسمة 52
عىل  ،4فينتج أن عددها اإلجاميل هو  13جمال .ثم
إنه يتضح من النص بأن عدد املوظفني يساوي عدد
الجامل .ولذا نستخلص أن للشيخ إبراهيم  13موظفا.
أما تحديد عدد الجامل من كل نوع فنستنتجه
من عدد الذروات :مجموع ضعف عدد الجامل
ذات الذروتني وعدد الجامل الوحيدة الذروة يساوي
...21علام أن عدد الجامل الكيل هو  .13بحل هذه
املعادلة نستخلص أن عدد الجامل ذات الذروتني هو
 8وعدد الجامل الوحيدة الذروة يساوي .5
حل املسألة  :6تستهلك جامل الذروتني برميال
واحدا يف اليوم ،وهي  5جامل .كام أن جامل الذروة
الواحدة تستهلك برميال واحدا يف اليوم ،وهي 7
جامل .وبالتايل فاستهالك  5جامل ذات الذروتني
يعادل استهالك  7جامل وحيدة الذروة .وهذا يعني
أن استهالك الفئة األوىل أكرب من استهالك الفئة
الثانية .ملزيد من التوضيح :إذا قلنا أن سعة الربميل
هي  70لرتا ،فسنجد أن الجمل ذا الذروتني يرشب 14
لرتا يف اليوم ،بينام يرشب الجمل الوحيد الذروة يوميا
 10لرتات.
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حل املسألة  .7سيكون يف  4خطوات:
الخطوة األوىل :نسجل محطة أ بني البلدتنيتقع عىل بعد  20كلم من البلدة األوىل .ويقوم الجمل
بثالث رحالت بني هذه البلدة واملحطة أ ويف كل مرة
يحمل يف اتجاه املحطة أ  100كيسا:
يف نهاية الرحلة األوىل والعودة إىل بلدة االنطالق،
يتبقى من حمولة الجمل يف املحطة أ  60كيسا (ألن
الجمل يستهلك كيسا يف كل كلم يقطعه سواء يف
الذهاب أو اإلياب) .وكذلك األمر يف الرحلة الثانية .أما
يف الرحلة الثالثة يف اتجاه املحطة أ فلن يعود بعدها إىل
البلدة األوىل ،ولذا فسوف يصل إىل املحطة  80كيسا.
وبهذه الطريقة يكون الجمل قد نقل كل األكياس
إىل املحطة أ ،لكنه استهلك منها ،100=20+ 40+ 40
ومل يبق منها سوى  200=60+60+80كيسا.
الخطوة الثانية :نختار املحطة ب بني املحطةأ والبلدة الثانية ،بحيث تكون املسافة بني املحطتني
 30كلم (أي يف منتصف الطريق بني البلدتني) .ثم
نعيد نفس العمليات السابقة لنقل  200كيس من
املحطة أ إىل املحطة ب خالل رحلتني .التوضيحات
السابقة تبينّ أنه سيكون لدينا يف املحطة ب=40+70 :
 110أكياس.
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الخطوة الثالثة :نختار املحطة جـ بني املحطة املسائل كان ذلك هو مبتغاه.ب والبلدة الثانية ،بحيث تقع عىل بعد  3.333كلم
املراجع
(أي 3كلم وثلث كلم) من املحطة ب .ونكرر نفس 1. Audin M. : Chameau !, Images des
العملية املوضحة يف الخطوتني السابقتني ،فينقل
mathématiques, April, 2009.
الجمل خالل رحلتني كل ما هو موجود يف املحطة http://images.math.cnrs.fr/Chameau-323.
html
ب ،ويبقى لنا يف املحطة جـ ،بعد أن استهلك الجمل
2. Dunham W. :Journey Through Genius:
نصيبه من التمر 100 =7-1/3+ 93+1/3 :كيس.
The Great Theorems of Mathematics, Penguin
الخطوة الرابعة :ينقل الجمل املائة كيسBooks, New York, 1990.
يف رحلة ذهاب واحدة من املحطة جـ إىل البلدة 3. Magana L.F. : The Ludic and Powerful
الثانية اللتني تفصلهام مسافة  46.7 =50-3.3كلمMayan Mathematics for Teaching, Procedia .
وبالتايل فسوف تصل إىل البلدة الثانية يف آخر املطاف - Social and Behavioral Sciences, Vol. 106,
December 2013.
 53.3= 100-46.7كيسا .وإذا قلنا أننا ال نتعامل مع
4. Netz R. : Ludic proof Greek
الكسور وأجزاء األكياس ،نستخلص أن عدد األكياس
Mathematics and the Alexandrian Aesthetic,
التي ستصل ساملة إىل البلدة الثانية هو  53كيسا.
Cambridge, 2009.
وهكذا ندرك أن الرياضيات اختارت توظيف 5. Timofeevich Fomenko A. : Topological
الجمل يف استعراض بعض مسائلها ،يف حني أنها كانت variational problems, Gordon and Breach,
1995.
قادرة عىل تعويضه بأي حيوان آخر .حيث يرى
6. Weyl H. : Classical Groups, Princeton
املتخصصون يف طرق ومناهج تدريس الرياضيات أن
ّ
University Press, 1946.
عنرص التشويق لحل مسألة ما هو بالغ األهمية يف
7. A camel transporting bananas,
عملية التعلم ،ويعترب محفزا للبحث عن الحل .وال https://puzzling.stackexchange.com/
شك أن من َّ
فضل إقحام الجمل يف هذا النوع من questions/230/a-camel-transporting-bananas
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هل يغير حاسوب الكم
من مستقبل البشرية؟
د .خالد صالح حنفي
جامعة اإلسكندرية

ظهر أول حاسوب آلي في العام  ،1941وقد تطورت الحواسيب في
اتجاهات مختلفة فهي اآلن صغيرة الحجم ،خفيفة الوزن ،جميلة
المظهر ،وفوق ذلك ذات إمكانيات متطورة وكفاءة عالية بالمقارنة
مع الحواسيب القديمة والتي كانت ذات أحجام كبيرة (في حجم
غرفة تقريبا) .كما تطورت صناعة الحاسوب بصورة سريعة مع اختراع
الترانزسوتر والدوائر التكاملية ( )Integrated Circuit ICولغات البرمجة،
وقد استخدمت الحواسيب بصورة واسعة في جميع مناحي الحياة
دون استثناء.
ونتيجة للتطور وزيادة تدفق المعلومات ظهرت الحاجة إلى حواسيب
أسرع وبقدرات عالية ويبدو أن حواسيب الترانزستور الحالية قد وصلت
إلى أقصى قدراتها وذلك لصعوبة وزيادة تكلفة تصنيع ترانزستورات
أصغر من الحالية التي بلغ مقاسها اآلن حوالي  10نانومترات.
وقد فكر العلماء منذ عقود في استخدام اإللكترونات والذرات
واأليونات وهي غاية في الصغر ( )micro systemبدال من الترانزستورات
في الصناعة ،وقد اقترح فاينمان في عام  1981والحاصل على جائزة
نوبل في الفيزياء للعام  1965استخدام هذه األنظمة لصناعة حاسوب
كمي ،فالطبيعة – كما قال – كمية في سلوكها وتحتاج إلى حاسوب
كمي لمحاكاة عملياتها بدقة تامة.

والحاسوب الكمي هو أ ّية وسيلة تعتمد عىل مبادئ
ميكانيكا الكم وظواهره ،مثل حالة الرتاكب الكمي
والتشابك الكمي ،للقيام مبعالجة البيانات  ،Dataهذا
ويف الحواسيب التقليدية ،تكون كمية البيانات مقاسة
بالبت؛ أما يف الحاسوب الكمي فتقاس كمية البيانات
بالكيوبت  qubitاختصارا لـ ). (Quantum bits
واملبدأ األسايس للحوسبة الكمية هي القدرة عىل
االستفادة من الخواص الكمية للجسيامت لتمثيل
البيانات ومعالجتها ،إضافة الستخدام قواعد ميكانيكا

الكم لبناء وتنفيذ التعليامت والعمليات عىل هذه
البيانات .ويف الشكل اآليت نرى الفــرق بني البت
التقليدي والكيوبت الذي يركز عىل العالقات بني
املك ّونات .فالحاسوب الحايل يستخدم “البت” او
النظام الثنايئ كوحدة أساسية وهي  0و 1وهي متثيل
للجهد الكهـربايئ املنخفض واملرتفع ،أما الحاسوب
الكمي فيستخدم البت الكمية التي تستطيع أن متثل
باإلضافة إىل هاتني الحالتني حالة الرتاكب الكمي
املك ّونة منهام معا.
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( )10آالف عام من العمل املتواصل .ويتو ّقع العلامء
أن يبدأ استخدام حاسوب الكم بصورة تجارية خالل
األعوام القليلة القادمة.

	
  

	
  

الفرق بني البت التقليدي والكيوبت

ويعمل حاسوب الكم عىل التوازي تبعا للقوانني
الكمية ،إذ تبدأ جميع العمليات معا يف نفس
اللحظة ،أما حاسوب الرتانزستور فيعمل عىل التوايل
فال تبدأ العملية الثانية إال بعد االنتهاء من العملية
األوىل ،وهكذا تـزيد خاصية العمل عىل التوازي من
رسعة وقدرة الحاسوب الكمي بصورة كبرية جدا
مقارنة مع الحاسوب العادي .فإذا استخدمنا حاسو ًبا
عاديا بأربعة بتات ( (4 qubitsفيمكنه تخزين 16
معلومة يف ذاكرته يتعامل معها بصورة فردية واحدة
تلو األخرى .أما يف حالة حاسوب كمي يستخدم ()4
كيو بتات ،فإن عدد الحاالت الكمية ال يتغري ويبقى
( )16حالة أو معلومة يتعامل معها الحاسوب الكمي
جمي ًعا يف آن واحد أي يف اللحظة نفسها ،مام يؤدي
إىل زيادة رسعة وقدرة الحاسوب الكمي بصورة أسية
تعادل حاالت حاسوب الكم يف هذه الحالة حوايل
اثنني للقوة ( )16وتساوي  65536حالة من حاالت
الرتانزستور العادي .أما إذا كان عدد بتات الكم أكرب
من ذلك ،فإن الرسعة والقدرة تكونان أضعاف ذلك.
ولقد أوضح نيفان ) (H.Nevanرئيس دائرة الربمجة
يف جوجل يف أحد املؤمترات أن ما ينجزه حاسوب الكم
يف ثانية واحدة يستغرقه الحاسوب الشخيص يف حوايل
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مجاالت استخدام حاسوب الكم:
 -1التعرف عىل األحوال الجوية:
إن معرفة األحوال الجوية والطقس ودرجة
الحرارة والرطوبة ،والضغط الجوي ورسعة الريح
واتجاهها وغيــرها يف أماكن مختلفة وارتفاعات
مختلفة مسألة يف غاية الدقة ال يستطيع الحاسوب
العادي إنجازها بالرسعة املطلوبة ،وتبقى هذه
املسألة للتنبؤات واالحتامالت ،يف الوقت الذي ميكن
لحاسوب الكم الذي يعمل عىل التوازي إنجاز هذه
املهمة برسعة كبرية ،ويحدد مكان وزمان حدوث
العواصف واألعاصري برسعة كبرية ،كام ميكن لحاسوب
الكم أن يحدد بدقة زمان ومكان تساقط األمطار
أو الثلوج وكمياتها ،مام قد يوفر الكثري من األموال
ويحمي البرشية من الكثري من املخاطر.
 -2وسائل السفر واملواصالت:
ميكن لحاسوب الكم حساب زمن االنتقال بدقة
ورسعة كبرية ،وحساب زمن جميع الرحالت يف اللحظة
نفسها وتحديد املسار املناسب لالنتقال يف الوقت
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الذي ال يستطيع الحاسوب العادي سوى احتساب
زمن كل رحلة بصورة منفصلة.
 -3متابعة البورصات وأسواق املال:
إن متابعة أسعار أسهم البورصات وأسعار
العمالت واملعادن الثمينة وغريها عملية غاية يف
األهمية للدول والرشكات ورجال األعامل ،واستخدام
حواسيب الكم غاية يف األهمية ألنها توفر معلومات
مهمة يف الوقت املناسب.
 -4عـــالج بعض األمراض:
ميكن لحاسوب الكم تقدير جرعات العالج
اإلشعاعية والكيميائية ومكان ومقدار الجرعة بدقة
عالية ليكون التأثري عىل الخاليا املريضة فقط ،مام
يقلل معاناة املرىض ويرسع معدالت الشفاء.
 -5دراسة تطور الكون ونشأة الحياة:
يرشع العلامء اآلن يف إنشاء تلسكوبات ضخمة
لغرض معرفة نشأة وتطور الكون وأشهرها تلسكوب
مصفوفة الكيلومرت املربع ،وهو مرشوع دويل سينتهى
العمل به يف كل من أسرتاليا وجنوب إفريقيا يف العام
الحايل .ونتيجة تزايد املعلومات التي سوف يستقبلها
التلسكوب ،فإن العلامء أوضحوا ّأن هناك حاجة إىل
كم
أكرث من ( )100مليون حاسب شخيص ملعالجة ّ
هذه املعلومات ،وهنالك تلسكوبات مامثلة تجمع
معلومات هائلة عن الكون وبحاجة لحواسيب الكم
من أجل تحليلها.
وهناك مؤسسات مثل مؤسسة ) (SETIوهي
مؤسسة عملية تعليم ّية غري ربحية ُأنشئت عام
ّ
 1984لغرض التقاط الرسائل الصادرة عن أي حياة
ذكية متطورة أخرى يف الكون ،وتجمع هذه املؤسسة
معلومات ضخمة يصعب تحليلها خالل فرتة معقولة.
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وقد أعد فريق العمل باملؤسسة برنامج حاسوب
خاص يعمل بصورة آلية عىل تحليل بعض املعلومات
دون أن يؤثر عىل عمل الحاسوب العادي اليومي
وبلغ مستخدمو هذا الربنامج ( )4ماليني فرد حللوا
املؤسسة
حوايل ( )7مليارات إشارة التقطها تلسكوب ّ
دون الحصول عىل أي رسالة قادمة من الحضارات
األخرى .ومع ذلك فإن املعلومات التي مازالت بحاجة
إىل تحليل تعد كمية هائلة وبحاجة لحاسوب الكم
إلنجاز تحليلها خالل فرتة زمنية معقولة.
 -6التشفري ورسية املعلومات:
استخدم علم التشفري للحفاظ عىل رسية املعلومات
والتعليامت ،ومع شيوع الحواسيب زادت الحاجة
إىل استخدام حواسيب الكم للحفاظ عىل املعلومات
وتشفريها بطريقة ال يستطيع القراصنة والهاكرز فكها
والتالعب بها .ولكن يف املقابل فإن استخدام حاسوب
الكم ميثل خطورة عىل رسية املعلومات ألنه يستطيع
فك شيفرة الحاسوب العادي .وقد متكن العلامء يف
معهد ) (MITمن بناء حاسوب كم يستخدم خمس
بتات قادر عىل فك شفرة أي حاسوب عادي .ويعكف
العلامء حاليا عىل حل هذه املشكلة.
 -7الذكـاء االصطناعي:
يعنى مصطلح تعليم اآللة ((Machine
 Learningبرمجتها الستخدام التجارب واألعامل
واالستعانة بها مستقب ًال .محاكية بذلك عملية التعلم
يف اإلنسان ،ويؤدي تعليم اآللة ملا يعرف بالذكاء
االصطناعي ( ،(Artificial Intelligenceوقد بدأ
العلامء باستخدام هذا املصطلح من منتصف القرن
املايض ،ويعنى الذكاء االصطناعي برمجة الحاسوب
أو اآللة ليسلك سلوكا مشاب ًها لسلوك اإلنسان من
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ناحية اإلجراءات وعملية اتخاذ القرارات التي تزيد
فرص النجاح.
وميكن لحاسوب الكم أن يصحح األخطاء التي
تحدث أثناء العمل بصورة ذاتية ،كام ميكنه تعديل
الكود لربنامج سبب كثريا من املشكالت أثناء عملية
التنفيذ .ويعتمد الذكاء االصطناعي عىل التغذية
الراجعة ) (Feed Backالتي ميكن تحديدها من
حسابات تعتمد عىل كثري من االحتامالت التي قد
يعجز الحاسوب العادي عن عملها ،ويعد الذكاء
تخصصا أساسيا يف دراسة علم وهندسة
االصطناعي ّ
الحاسوب.
ويتم استخدام تعليم اآللة والذكاء االصطناعي
يف برمجة اإلنسان اآليل (الروبوت) ويف برمجة
بعض الهواتف النقالة الذكية ،للتّمييز بني األصوات
والرتجمة بني اللغات .ويعمل فريق جوجل حاليا عىل
برنامج لتمييز السيارات يف الشوارع خدمة لسيارة
جوجل ذاتية القيادة (من دون سائق) ،وقد أنفق
عىل الربنامج حواىل ( 1.1مليار دوالر) حتى اآلن ،كام
استخدمت شبكة التواصل االجتامعي أربعة مختربات

للذكاء االصطناعي لتحليل اللغات ،ومتييز الصور
لحذف غري املناسبة منها بصورة آلية .كام استخدم
الباحثون الذكاء االصطناعي يف تحديد احتامالت
اإلصابة بأمراض كالزهامير ،وكذلك يف برمجة بعض
األلعاب.
ويتخوف العلامء من إعادة برمجة اإلنسان اآليل
لنفسه ،مام قد يسبب مشاكل ال أحد يقدّر مدى
خطورتها .وقد ح ّذر عامل الفيزياء املعروف “سيتفن
هوكينج” من أن الروبوت قد يصل إىل مستوى عال
من الذكاء ويتفوق عىل اإلنسان ويتحول إىل نوع
جديد من الحياة بدي ًال للجنس البرشي.
 -8الصناعات الكيميائية:
إن الرتكيب اإللكرتوين للذرات والجزيئات
وتفاعالتها تحمل طبيعة كمية وعملية محاكاتها
عملية معقدة ال يستطيع الحاسوب العادي إنجازها
يف وقت معقول ،ومن هنا تظهر أهمية حاسوب
الكم .وقد مت ّكن فريق من جوجل بالتعاون مع
باحثني من عدة جامعات من محاكاة تركيب جزيئ
الهيدروجني واستخدم الباحثون يف جامعات هارفارد
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وبركيل ولندن حاسوبا كميا مكونا من ذرتني فقط
(أي  2كيوبت) ،ومتكن الباحثون ألول مرة من قياس
الطاقات والتفاعالت املختلفة بدقة كبرية .واستطاع
الباحثون محاكاة الرتكيب اإللكرتوين لجزيئات أخرى.
إن استخدام حواسيب الكم مهم جدًا يف صناعة
الدواء ،ألن صناعة الدواء صناعة معقدة تحتاج إىل
كثري من الجهد والوقت واملال ،وميكن لحاسوب
الكم اختصار كل ذلك ،والوصول إىل تراكيب املواد
يف وقت قصري موفرا الوقت والجهد واملال ،كام ميكن
استخدام حاسوب الكم يف صناعة بعض املواد الخاصة
للطائرات واألسلحة وغريها.
وهناك سباق متسارع يف الوقت الحارض بني
الجامعات واملراكز البحثية لصناعة الحواسيب
الكمية .وقد متكن لوكني ) (M.Lukinأستاذ الفيزياء
بجامعة هارفارد وفريقه من صناعة حاسوب كمي
يستخدم ( )51كيوبت وهو األول من نوعه يف العامل.
كام استطاع الباحثون يف النمسا من جامعة انسبورك
صناعة حاسوب كمي بسيط مك ّون من أربعة بتات
كمية ،من خالل استخدام الطاقة واملجال املغناطييس،
ومت ّكن الباحثون من تحويل الطاقة (الفوتونات)
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إىل إلكرتونات (مادة) وبوزيرتونات (مادة مضادة)،
وتطابقت النتائج بصورة ممتازة مع الحسابات
النظرية.
ويتوقع الكثري من العلامء ورجال األعامل
والرشكات الكبرية ،أن متدنا الحواسيب الكمية بنقلة
نوعية كبرية يف املستقبل .مام جعل كربى الرشكات
واملؤسسات العمالقة مثل جوجل ومايكروسوفت
ّ
و IBMتتصارع لكسب السباق وقيادة الثورة
التكنولوجية الجديدة.
املراجع
فخري حسن ( :)2018الذكاء االصطناعي:ثورة مستمرة لغد أفضل ،مجلة العريب ،العدد (:)712
ص .ص .150-153
سلامن العبود ( :)2017اآلفاق املستقبليةللحوسبة الكميةhttp://real-sciences.com ،
مي السيد ( :)2017الحوسبة الكمومية:الفيزياء تبني حاسوب املستقبل ،موقع إضاءات ،اسرتجع
يف  ،2018/ 3/ 16من https://www.ida2at.com
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الذكاء االصطناعي وتطوراته
في المجال الطبي
د .الهواري غوتي

قسم علوم الحاسب اآللي والمعلومات ـ المملكة العربية السعودية

نستعرض في هذا المقال تاريخ وتطبيقات الذكاء االصطناعي في
المجال الطبي في أبرز بلدان القارة األمريكية.
يعود تاريخ الذكاء الصناعي إلى العصور القديمة حيث نشأت أساطير
وقصص وشائعات عن كائنات اصطناعية موهوبة ومزودة بذكاء
اصطناعي حاد من صنع حرفيين متخصصين .ولقد أرجعت باميال
ماكوردوك  Pamela McCorduckهذا االعتقاد إلى “محاولة اإلنسان
استنساخ القدرات اإللهية”.
وكان المؤلف المسرحي التشيكي كاريل كابيك  Karel Čapekأول
من استخدم كلمة “روبوت” في مسرحيته المسماة “روبوتات رسوم
عالمية” ( )Rossum's Universal Robotsحيث إن كلمة “روبوت” مشتقة
من كلمة “روبوتا”  Robotaالتي تعني العبد أو عامل السخرة.
ّ
في سنة 1943
تمكن والتر بيتس  Walter Pittsووارن مكولوتش
 Warren McCullochمن تحليل شبكات مشكلة من الخاليا العصبية
االصطناعية المثالية .ومن خالل هذا التحليل أظهرا كيف يمكن أداء
وظائف منطقية بسيطة من خالل هذه الخاليا العصبية االصطناعية.
ونتج عن هذا اإلنجاز العظيم ما أصبح يعرف الحقا بـ”الشبكات العصبية
االصطناعية” (.)Artificial Neural Networks

وتم إثبات فعالية هذه الشبكات من قبل مارفن مينسيك  Marvin Minskyودين إيدموندس Dean
 Edmundsعرب بناء أول آلة للشبكة العصبية تسمى “سنارك”  SNARCباستخدام  3000أنبوب مفرغة
ملحاكاة  40خلية عصبية اصطناعية.

منوذج جهاز “سنارك” SNARC

مارفن مينسيك  ،Marvin Minskyأحد رواد مجال الذكاء االصطناعي يف العامل

ويف عام  1961أدخلت رشكة جرنال موتورز
وتم التأسيس الفعيل ملجال الذكاء االصطناعي
يف العامل األكادميي يف رحاب كلية دارمتوث يف للسيارات أول روبوت صناعي يسمى «يونيامت»
صيف عام  1956بزعامة جون ماكاريث  Unimate Johnيف مصانعها إلنتاج السيارات بوالية
نيوجرييس بالواليات املتحدة األمريكية.
.McCarthy
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النسخة األساسية لروبوت “يونيامت” Unimate
ُاعترب استخدام الذراع الروبويت الجراحي «بوما  PUMA 560 »560أول استخدام موثق إلجراء جراحي
مبساعدة روبوت يف سنة  .1985ومتكن الفريق الطبي من استخدام هذا الذراع الروبويت يف الخزعة العصبية
الدقيقة.
وقد م ّكن هذا الذراع من الوصول إىل دقة عالية يف”عمليات جراحية بسيطة التوغل”
()minimally invasive surgeries

الذراع الروبويت الجراحي “بوما PUMA 560 ”560
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وأدى نجاح ذراع الجراحة الروبويت إىل إجـراء أول
عملية جراحية الستئصال املرارة باملنظار بنظام آيل متاما
عام  .1987ويف السنة املوالية تم استخدام نفس نظام
«بوما  »560إلجراء عملية جراحية يف استئصال جراحي.
ويف عام  ،1990تم اعتامد أول نظام آيل من

نظام «آيسوب» AESOP
ومل ميض كثري من الوقت حتى متكن نظام
“دا-فينيش”  da Vinciمن الحصول عىل موافقة
اإلدارة األمريكية للغذاء والدواء كنظام جراحة
روبوتية متكامل عام  .2000ويشمل النظام أدوات
جراحية ومعدات تصوير مجهري (فيديو مجهري)،
وهو يعتمد عىل مناظري داخلية وعىل العديد من
املساعدين الجراحيني إلجراء الجراحة .كام تسمح
شاشة التكبري ثالثية األبعاد لنظام جراحة دا-فنيش
بعرض منطقة الجراحة بوضوح عايل الدقة .وقد
مثلت األذرع الجراحية لنظام دا-فنيش والتي يبلغ
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قبل اإلدارة األمريكية للغذاء والدواء (American
 ،)Food and Drug Administrationوهو نظام
“آيسوب”  AESOPاملصمم من قبل رشكة “كومبيوتر
موشن”  Computer Motionإلجراء العمليات
الجراحية باملنظار.

نظام “زوس”  :ZEUSالتحكم (اليمني)،
واألذرع الروبوتية (اليسار)
قطرها سنتيمرتا واحدا تقد ًما كب ًريا يف الجراحة
الروبوتية مقارنة باألنظمة السابقة مثل «بوما .»560
وقد م ّكنت هذه األذرع الدقيقة من تقليل
التالمس بني األنسجة الداخلية املكشوفة والجهاز
الجراحي ،مام ساعد كثريا عىل تقليص مخاطر
العدوى .كام نجد يف نظام «دا-فنيش» ميزة تعرف
بـ»نهاية املعصم»  Endo-wristيف األذرع الجراحية
والتي متكنه من تقليد الحركات الدقيقة للطبيب
الجراح للتحكم يف أدواته الجراحية ،مام يؤدي إىل
تحسني الدقة يف مساحات الجراحة الصغرية.
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نظام «دا-فنيش» da Vinci

تطبيق متكامل لنظام «دا-فنيش» da Vinci
يف أكتوبر  ،2001حصل النظام اآليل الجراحي
الالسليك “سایربنایف”  CyberKnifeلرشكة
“أكويري”  Accurayعىل موافقة إدارة األغذية
والعقاقري .ويفيد هذا النظام يف العالج اإلشعاعي من
الرسطان واألورام والعديد من األمراض األخرى .ويف
عام  2005صمم روبوت “رافن”  RAVENالذي
يعتمد عليه لتطوير الجراحة الروبوتية.
يف العام  ،2017تم تنفيذ تسع عمليات من كل
عرش عمليات استئصال الربوستات يف الواليات املتحدة
مبساعدة جراح آيل .لكن الحال مل تكن مشابهة يف كندا
حيث نجد يف الواليات املتحدة  1370مستشفى متتلك
جراحا أو مساعد جراحة آيل ،بينام ال يوجد يف كندا
جملة الألك�سو العلمية للفتيان ـ العدد  / 32دي�سمرب 2019

سوى  12مستشفى مجهزة بهذه اآلالت املتقدمة،
وتلك املستشفيات تحتكرها املدن الكربى دون غريها.
ويف سنة  2014تم إحصاء  23جراحا آليا من نوع “دا-
فينيش” مستخدما يف املستشفيات الكنديةُ ،وأجريت
حوايل  720عملية جراحية باستخدامها.
غري أن هذا الوضع صار يتغري برسعة يف كندا.
واقتداء بالواليات املتحدة األمريكية ،بادرت الحكومة
الكندية الفيدرالية منذ العام  2017بوضع خطة
تهدف إىل تطوير الذكاء االصطناعي من خالل ما
يعرف بـ”االسرتاتيجية الكندية للذكاء االصطناعي”.
ومن خالل هذه الخطة الطموحة تأمل الحكومة
الكندية الرتكيز عىل مجايل الرعاية الصحية والبحوث
الطبية وتحقيق الريادة العاملية فيهام .وقد م ّثل
إجاميل اإلنفاق الصحي الكندي يف العام  2017ما
يقارب  242مليار دوالر كندي ،وهذا يعادل نسبة
 11.5%من الناتج املحيل اإلجاميل لهذا البلد.
ويوظف القطاع الصحي حاليا ما يقارب عُ رش سكان
كندا ،وبذلك يو ّفر هذا املجال الحيوي مكانا مناسبا
لتطبيق تقنيات الذكاء االصطناعي.
نشري إىل أن مركز سانت جوزيف للرعاية الصحية
مبدينة هاملتون الكندية الواقع يف محافظة أونتاريو
متكن من الحصول عىل جراح آيل يسمى “ماكوريو»
 Mako-Rioإلجراء عمليات جراحية عىل الركبة.

الجراح اآليل
«ماكوريو»
Mako-Rio
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ويف يوم  27يوليو 2017قام أطباء هذا املركز وغواداالخارا ومكسيكو .وتوضح الصورة أدناه إجراء
بإجراء أول عملية جراحية الستئصال الربوستات ،عملية جراحية باستخدام الجراح اآليل “دا-فينيش” يف
مستشفى مدينة مكسيكو.
مستعينني بجراح آيل كام هو موضح يف الصورة.
ويف  20نوفمرب  2018أجرى املركز الطبي الوطني
املكسييك أول جراحة للقلب واألوعية الدموية
مبساعدة جراح آيل.
أما يف الربازيل ،وهي أكرب اقتصاد يف أمريكا
الجنوبية ،فقد تم تطوير تقنيات طبية جديدة
وأجريت فيها أول عملية جراحية باستخدام الجراح
اآليل «دا-فينيش» يف العام  .2010وتعترب هذه أول
عملية جراحية آلية من نوعها يف أمريكا الجنوبية.
ومن شهر مارس  2010إىل ديسمرب  ،2015خضع
أول عملية جراحية الستئصال الربوستات
 39مريضا لعمليات جراحية خاصة بالقلب باستخدام
باالستعانة بجراح آيل
جراح آيل .وقد تم إجراء  3651عملية جراحية
مبساعدة الجراحة اآللية يف الربازيل من  2010إىل
أما فيام يخص املكسيك فإن استخدام الجراح اآليل .2015
مل يتم إال يف سنة  2015.وبعد ذلك أجريت أكرث من
يف سنة  2009قامت بعض املستشفيات الحكومية
 200عملية جراحية باستخدام  10روبوتات جراحية .يف األرجنتني وفنزويال باقتناء الجراح اآليل «دا-
وتتمركز هذه األجهزة يف كل من مدن مونتريي
فينيش» ،غري أنه تبينّ وجود صعوبات
جمة تواجه األطباء يف تع ّلم استخدام
الجراح اآليل املساعد ...مام اضطر بعض
املستشفيات إيل إيقاف استخدامها يف
العمليات الجراحية.
ويف نهاية هذا املسح الرسيع حول
استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي يف
املجال الطبي يف عدد من بلدان القارة
األمريكية ،يتضح للقارئ أن الفجوة
عميقة بني الشامل والجنوب يف القارة،
وميكن إرجاع ذلك يف املقام األول لنقص
املوارد املالية يف معظم دول الجنوب.
عملية جراحية تستعني بالجراح اآليل «دا-فينيش» يف أحد مستشفيات مدينة مكسيكو
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التحديات البيئية في
المجال المائي العربي
د .عون مكرازي

لقد أصبحت مشكلة المياه في الوطن العربي من المشكالت
الرئيسية واالستراتيجية التي يجب أن توليها الحكومات والمنظمات
والمؤسسات واألفراد اهتماما كبيرا وعناية خاصة ،نظرا ألنها تتعلق
بحياة ومستقبل األجيال الحاضرة والقادمة ،وذلك قبل أن تتفاقم
األمور وتصبح خارج نطاق السيطرة ،باعتبار أن الماء هو أساس الحياة
على وجه األرض ،فالوطن العربي يواجه تحديات كبيرة
ومتنوعة على
ّ
مستوى مصادر ونوعية الموارد المائية ،نذكر من بينها:
 التحديات الطبيعية (الموقع الجغرافي المناخ التربة…) التحديات االجتماعية (النمو السكاني والتطور المعيشي واستخداماتالمياه وقلة الوعي الجماهيري)...
 التحديات البيئية (التلوث بجميع أشكاله واستنزاف الخزانات المائيةالجوفية…)
 -التحديات السياسية (المخاطر والنزاعات على المياه…)

وسيقترص هذا املقال عىل التطرق والتع ّمق يف
اإلشكاليات البيئية التي تواجه الوطن العريب الذي
هو كسائر دول العامل ليس مبنأى عنها ،بل إنه من
أكرث املتأثرين بها كيف ال وقد أصبح يعاين العديد من
املظاهر البيئية السلبية املؤثرة عىل تنميته وتقدمه.
وتجدر اإلشارة إىل أن هذه التحديات البيئية تختلف
من دولة إىل أخرى ،وذلك استنادا إىل ظروفها الطبيعية
وحجم املوارد املتاحة ،باإلضافة إىل كثافة السكان
وتنوع التنمية االقتصادية واألمناط االجتامعية.
 - 1مفهوم البيئة والتلوث املايئ:
البيئة هي املحيط أو الدائرة أو الوسط وبيئة
اليشء هي كل ما يحيط به ويوفر له عنارص الوجود
واالستمرار .فالطبيعة إذن هي بيئة اإلنسان ونفس
اليشء بالنسبة للحيوان والنبات .أما العنارص األساسية
التي يحتاج إليها الكائن الحي ألداء وظائفه العضوية
والحيوية فهي املاء والهواء والرتبة .فالبيئة إذن هي
اجتامع هذه العنارص الثالثة واإلنسان هو رهن
وجـــود هذه املك ّونات ،فبدونها ال يستطيع البقاء
وإذا ما نقصت من ناحية النوعية أو الكمية ترتاكم
املخاطر التي تنذره بالزوال .ولهذه االعتبارات فإن
اإلنسان مطالب بالحفاظ عىل املاء والهواء والرتبة
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وكل عمل يصدر منه يخالف هذه املفاهيم ،يعد
جرمية يف حق نفسه ويف حق كل األجيال .أما التلوث
املايئ ،فإنه يقرتن بتأثري نشاط اإلنسان عىل الوسط
الطبيعي وذلك إما باإلخالل بالتوازن البيئي بحيث
تشهد مراحل الدورة الهيدرولوجية الطبيعية تغيرّ ات
يف مراحلها ومكوناتها ،أو بإضافة مواد مل ّوثة إىل
الوسط املايئ ،بحيث يفوق تركيزها فيه عديد املرات
الكثافة الطبيعية .ويظهر تلوث املياه يف هذه الحاالت
يف شكل تغيري يطرأ عىل صفاتها الفيزوكيميائية
والجرثومية بحيث تصبح غري مالمئة لالستعامل يف
الغرض الذي خصصت له.
 - 2أهم املشكالت البيئية:
أ ـ تراكم النفايات:
لقد بدأ اإلنسان يغرق يف بحر النفايات ،وفاضت
األرض باملخ ّلفات ،وازدادت حدّتها وتحولت إىل
واحدة من أبرز الظواهر البيئية املعارصة ،ومن بني
هذه النفايات نذكر:
• نفايات بيولوجية لإلنسان والحيوان تزداد
بازدياد عدد السكان.
• نفايات كياموية مستخدمة يف الصناعة.
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• نفايات خطرة إشعاعية نووية وهي نفايات مكعب من مياه األنهار والبحريات يف البحار والسباخ
سامة غري تقليدية ال ميكن إعادة استعاملها أو حرقها زيادة عىل تفاقم الظواهر البيئية املعقدة.
أو حتى ردمها ،رغم ّأن معظم الدول تلقي مبخلفاتها
د ـ تدهور الرتبة:
يف املحيط الطبيعي ،ويف مقدمتها الدول الصناعية
التصحر إحدى املشكالت البيئية
أصبحت ظاهرة
ّ
الغنية ،وهذا ما يزيد من مضاعفة أخطار تل ّوث املياه الخطرة ،فام يزيد عن ( )6ماليني هكتار من األرايض
سواء كانت سطحية أو جوفية.
الزراعية تتح ّول إىل أرايض قاحلة ،وما يقارب من
ب ـ إزالة الغابات:
املليار هكتار من األرايض املنتجة مهددة بالتصحر
ّإن إبادة الغابات واستغاللها استغالال تجاريا وتستدعي التدخل الرسيع .كان هذا نتيجة ّ
توخي
تلحق أرضارا جسيمة باألشجار والكائنات الحية التي سياسة قصرية املدى تهدف إىل الزيادة يف اإلنتاج
تعيش يف الغابات والتي أخذت يف االنقراض الرسيع الزراعي وتحقيق األمن الغذايئ دون التفكري يف
واإلبادة املنظمة ،كام ّأن إزالة الغابات يحدث أرضارا عواقب هذا السلوك ،يضاف إىل ذلك استعامل امليكنة
باملناطق الجبلية ،واملسالك املائية نظرا لالرتباط والرعي الجائر وقطع األشجار وتفاقم ظاهرة التملح
الوثيق بني حدوث الفيضانات ،وأحيانا الجفاف يف باملناطق السقوية.
مناطق عديدة وإزالة الغابات .وحسب الخرباء ّ
فإن
استمرار هذا السلوك ُتجاه الغابات سيؤدي عاجال
إىل نقص يف املياه لخمس سكان العامل وفقدان العامل
لرئته الخرضاء بحلول العام .2040
ج ـ تناقص كميات املياه الصالحة للرشب:
تفيد الدراسات أن ما يزيد عن ألفي مليون
ساكن يف العامل ال يحصلون عىل ماء صالح للرشب أو
يستهلكون مياها ملوثة تزيد يف تصاعد نسبة إصابة
البرش بعديد األمراض ،وتزايد الوفيات لدى األطفال
وكبار السن .كام أن املياه العذبة بدأت بالنقصان يف
البلدان متوسطة املناخ والتي مل تعرف من قبل نقصا
مامثال يف هذه املادة الحياتية .وهذا ناتج عن التبذير
والالمباالة يف استعامل املياه التي نشاهدها اليوم يف
كافة املجاالت ،ويف كافة الدول ،وخاصة املتقدمة
منها .ويف وقت تزداد فيه حاجيات البرش لهذه املياه
لعديد االستعامالت تضيع سنويا قرابة  300كيلو مرت
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ه .تآكل طبقة األوزون:
إن اختفاء األوزون الذي يحمي األرض يؤدي
إىل زيادة درجة حرارة الجو ،وبالتايل يسبب انقالب
وتغيري املناخ ،فرتتفع مستويات البحار وتتكاثر
الفيضانات والعواصف ،وتقل املياه العذبة الصالحة
للرشب وينخفض تساقط األمطار .إن طبقة األوزون
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تشكل الدرع الواقي للحياة عىل األرض ،هذا الدرع
الذي يحمي الكائنات الحية من اإلشعاعات فوق
البنفسجية يتع ّرض للتآكل والدمار نتيجة االستعامل
املكثف لغاز الكلور والفليور والكربون ،وهذا يتس ّبب
يف أرضار بليغة باملحاصيل الزراعية والسمكية.
 - 3أهم مصادر تلوث املياه:
عىل الرغم من حاجة اإلنسان امللحة للامء وارتباط
بقائه ببقاء املاء ونقائه ،فإنه مل يحسن التعامل معه
نتيجة ازدياد األنشطة السكانية والزراعية والصناعية
بالقرب من مصدر هذه املياه ،مام قلل من خواصها
الطبيعية نتيجة ازدياد تركيز العديد من امللوثات يف
هذه املياه .قال تعاىل  « :ظهر الفساد يف الرب والبحر
مبا كسبت أيدي الناس» [سورة الروم اآلية (.])41
وكنتيجة الزدياد هذه األنشطة ،فقدت هذه املياه
قدرتها عىل التخلص من امللوثات وبدأت أعراض
تلك امللوثات يف طرق ناقوس الخطر ،حيث تدهور
محصول البحار واملحيطات واألنهار وماتت الكثري من
الكائنات الحية وانقرض بعضها ،وأصبحت املياه يف
العديد من املناطق غري صالحة لالستهالك اآلدمي.
وميكن تقسيم مصادر التلوث التي تصيب البيئة
املائية عىل النحو التايل:
أ ـ التلوث الكيميايئ:
ينتج هذا التلوث غالبا عن ازدياد األنشطة
الصناعية والزراعية بالقرب من املسطحات املائية،
مام ُيؤدي إىل ترسب املواد الكيميائية املختلفة إليها،
ويعد كثري من األمالح واألحامض واألسمدة واملبيدات
ترسبها يف املاء
من نواتج هذه األنشطة التي يؤدي ّ
إىل التلوث وتغري صفاته .وهنالك العديد من الفلزات
الثقيلة يف املاء تؤدي إىل التس ّمم إذا وجدت برتكيزات

64

كبرية مثل الزئبق ،الرصاص ،الزنك ،الكادميوم ،النيكل
وغريها .وخطورة هذه املركبات السامة تكمن يف
انتقالها إىل اإلنسان عن طريق السالسل الغذائية.
أما الفلزات غري السامة مثل الكلسيوم والصوديوم
واملاغنسيوم ،فإن زيادتها يف املاء تؤدي إىل بعض
األمراض ،إضافة إىل تغيرّ خصائص املاء الطبيعية.
وهناك أيضا التلوث باملواد العضوية مثل األسمدة
الفوسفاتية ،واألزوتية التي يؤدي وجودها يف املاء إىل
تغري رائحته ومنو الحشائش والطحالب .وبالنسبة إىل
النفايات اآلدمية والفضالت ،فإنها تعترب من أخطر
امللوثات العضوية ،حيث تجمع بني طياتها مواد ضارة
تلوث املاء وتجعله غري صالح لالستعامل أو لحياة
الكثري من الكائنات الحية .وتويص األبحاث الحديثة
برضورة تخفيض إلقاء هذه املخلفات يف املياه
الصالحة إىل أقىص حد ممكن ،مع مراعاة معالجة
املياه امللوثة قبل إلقائها يف املياه أو رصفها يف البحار
واملحيطات بعيدا عن الشواطئ.
ب ـ التلوث البيولوجي:
ينتج هذا النوع من التلوث عن وجود فضالت
عضوية يف الوسط املايئ قابلة للتعفن والتحلل،
بحيث تتس ّبب يف تكاثر األحياء الجرثومية والفريوسية
وكذلك الطحالب والطفيليات .وتنجم هذه امللوثات
يف الغالب عن ترسب املياه املستعملة مبارشة إىل
مجاري األنهار واألودية والبحار أو بصفة غري مبارشة
عن طريق اختالطها مباء رصف صحي أو زراعي ،كام
تنتج أيضا عن تحلل الفضالت املنزلية والصناعية
والزراعية الغنية باملواد العضوية .وغـالبا ما يقرتن
هذا النوع من التلوث بالكثافة السكانية ،ومراكز
التجمعات البرشية ،سواء الحرضية أو الريفية وهو
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مؤشرّ عن عـــدم كفاءة شبكات الرصف الصحي
أو عدم وجودها .وتؤدي هــذه امللوثات إىل اإلصابة
بالعديد من األمراض ،مام يستوجب عدم استخدام
هذه املياه يف االغتسال أو الرشب.
ج ـ التلوث اإلشعاعي:
ينتج هذا النوع من التلوث عن نشاط املفاعالت
النووية أو محطات توليد الطاقة الكهربائية أو
مواطن التعدين املتوفرة عىل بعض األجسام املش ّعة.
كام ينجم هذا التلوث عن التجارب النووية وعن
طريق التخلص من النفايات يف البحار واملحيطات
واألنهار ،وقد تنتقل املركبات النووية عن طريق غسل
مياه األمطار ملناطق ملوثة إشعاعيا أو رسيان املياه
الجوفية .وغالبا ال يحدث هذا التلوث أي تغيري يف
صفات املاء الطبيعية ،مام يجعله أكرث األنواع خطورة
حيث متتصه الكائنات املوجودة يف هذه املياه وترتاكم
فيه ثم تنتقل إىل اإلنسان أثناء تناول هذه األحياء.
د ـ التلوث الحراري:
ينتج هذا التلوث عن تغيري املواصفات القياسية
للامء عن طريق تغيرّ درجة حرارته أو ملوحته أو ازدياد
املواد العالقة به سواء كانت من أصل عضوي أو غري
عضوي ،كام أن التلوث الحراري ينجم عن ارتفاع درجة
حرارة املياه يف الوسط الطبيعي ،نتيجة طرح مياه
التربيد من محطات توليد الطاقة الكهربائية ومياه
بعض الصناعات الكيميائية أو املعدنية ،ويتس ّبب
التلوث الحراري يف تغيري طبيعة التوازنات والتفاعالت
الكيميائية يف الوسط املايئ ،وخاصة تغري الحمضية
وترسيب الكربونات وتغيري نسبة األوكسجني الذائب
يف املاء ،وقد يتس ّبب هذا التلوث يف موت الكائنات
الحية املوجودة يف املاء وأيضا يف التكاثر الحيوي ،مام
ينشط انتشار بعض األنواع النباتية.
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هـ التلوث الناتج عن مياه األمطار:
تعد مياه األمطار من أنقى صور املياه الطبيعية،
لكن أثناء سقوطها تختلط ببعض الغازات التي
يحملها الهواء خاصة يف املناطق الصناعية التي تزداد
يف محيطها غازات ثاين أكسيد الكربون ،وثاين أوكسيد
الكربيت ،وبعض أوكسيد النيرتوجني أيضا ،مبا يحمله
دخان املصانع من مواد ملوثة مثل الرصاص واملتصاعد
أيضا من عادم السيارات ولذلك تسقط األمطار عىل
هذه املناطق ،مبا يعرف باألمطار الحمضية الناتجة عن
هذه الغازات عند ذوبانها يف مياه األمطار متسببة يف
كثري من األرضار البيئية ومؤثرة عىل نوعية مياه الرشب.

و ـ التلوث باملواد البرتولية (املحروقات):
ينتج هذا النوع من التلوث:
• من إلقاء البقايا البرتولية يف عرض البحار
واملحيطات وكذلك يف املواين ومصبات األنهار
• من ترسب الزيت الخام إىل املياه عند حدوث
غرق لناقالت البرتول بجوار السواحل.
• عند الحفر والتنقيب عن البرتول يف البحار حيث
يترسب الزيت يف املياه البحرية مسببا مشاكل خطرية
ّ
ألنه يصعب إزالته كام أنه ينترش برسعة طافيا عىل
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سطح املياه مبحاذاة الشواطئ أما محاولة معالجة
هذا الترسب بالوسائل الكيميائية فإنها تؤثر سلبا عىل
النظام البيئي البحري.
 - 4التأثريات السلبية للتلوث املايئ:
باإلضافة إىل التأثري املبارش للتلوث عىل املورد
املايئ نفسه بتغيري خصائصه الطبيعية ،بحيث يصبح
غري قابل لالستثامر يف املجال الذي وجد له ّ
فإن أهم
التأثريات األخرى تتمثل يف ما ييل:
أ ـ التأثريات االقتصادية:
إن اإلجراءات املتخذة ملعالجة تلوث املياه غالبا ما
تكون مكلفة اقتصاديا كام أنها تحتاج إىل فرتات زمنية
للتخلص من انعكاساتها السلبية .فالتأثريات االقتصادية
السلبية لتدهور املياه تتسبب يف ارتفاع تكلفة تعبئتها
واستثامرها أو إيجاد البديل لها ،ومثل ذلك ارتفاع تكلفة
تعبئة املياه عند املرور من مرحلة االرتوازية إىل مرحلة
الضخ ،وكذلك ارتفاع تكاليف معالجة نوعية املياه،
وإزالة التلوث الذي لحقها عندما يتعلق األمر بالتلوث
امللحي أو الكيميايئ الذي تتعرض له املوارد املائية.
ب ـ األضـرار الصحية:
يؤثر تدهور نوعية املياه عىل صحة اإلنسان
والحيوان من خالل ما ميكن أن يترسب إليه من تلك
املياه من مواد سامة أو جرثومية سواء عن طريق
الرشب أو عن طريق أكل منتوجات زراعية أو بحرية
تحمل املكونات الكيميائية والجرثومية .فالتلوث
الجرثومي يجعل مياه الطبقة املائية غري قابلة
لالستخدام لتزويد التجمعات السكنية باملياه املنزلية،
وكذلك غري صالحة لرشب الحيوان .أما التلوث
الكيميايئ عن طريق العوادم الصناعية أو األسمدة
واملبيدات الزراعية ،فإنه يكثف من وجــود بعض
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العنارص الكيميائية الضعيفة الرتكيز طبيعيا يف املياه
لكنها تصبح برتكيز مرتفع يف الطبقات الجوفية نتيجة
ما يترسب إليها من السطح بحيث تصبح تلك املياه
غري متالمئة واالستعامالت العادية لها .لـــذا فــإن
استعامل ماء ملوث للرشب أو االستحامم هو أحــد
الوسائط الرئيسية لإلصابة بأمراض خطرية تتسبب يف
هالك املاليني من البرش.
الخامتة:
لقد أصبحت املوارد املائية العربية عرضة –
وخصوصا يف العرص الحديث – ملجموعة من املخاطر
كالتلوث واالستنزاف والتملح وتأثريات املتغريات
املناخية ،مام يقلص من مخزون املياه الصالحة
لالستعامالت املختلفة وهذه الوضعية تزداد سوءا
يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة ،وهذا ما يحتم
علينا كأفراد وجامعات وحكومات رضورة االهتامم
باملوارد املائية واملحافظة عليها وترشيد استهالكها
والعمل عىل تنميتها وحامية مصادرها.
املراجع:
 د .عبد الرحمن عبد الله العويص  -أهم التحدياتالبيئية يف منطقتنا وآفاق املستقبل – الكويت – .2001
 أ .د .عصام محمد عبد املاجد أحمد – التلوث/املخاطر والحلول  -األلكسو – .2002
 د .عبد الله موىس – مشكالت املياه يف الوطنالعريب –2011.
 د .عون مكرازي – تنمية املوارد املائية و مجابهةالشح املايئ – األلكسو – .2000
 د .عون مكرازي – املاء يف اإلسالم . 2013 - مصادر املياه واستخداماتها يف الوطن العريب –الندوة العربية الثانية – الكويت – . 1997
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قطر بيوبنك

مؤسسة رائدة في مجال
الطب الحيوي
د .عادل داود

عد (قطر بيو بنك) مختبرا حيويا حديثاُ ،ي َّ
جهز بتقنيات متقدمة تضعه
ُي ُّ
تطورا؛ وتديره كفاءات مؤهلة ومد َّربة
في مقام أكثر مختبرات العالم
ّ
تدريبا عاليا.
يكمن عمله في جمع
العينات البيولوجية ،لدراستها وتحديد أثر
ّ
العوامل المختلفة ،وال
سيما الوراثية ،في صحة السكان القاطنين
ّ
معينة.
ضمن بيئة
ّ

نبذة عن (قطر بيو بنك)

يتْبع املرك ُز مؤسس َة قطر للرتبية والعلوم وتنمية
املجتمع .وقد ُأح ِدث مبوجب اتفاق تعاون مع وزارة
الصحة العامة ،ومؤسسة حمد الطبية.

االسرتاتيجية واألهداف
يعاين الوطن العريب يف العموم من نقص يف
البحوث الطبية الحيوية ،إذ ُيعت َمد غالبا عىل
الدراسات الغربية .فيأيت (قطر بيو بنك) ليس َّد بعضا
ويتيح إجراء األبحاث عىل متط ّوعني
من هذا القصور،
َ
من املنطقة.
يجمع هذا البنك الحيوي عرشات اآلالف من
العينات سنويا .وتتمخض دراسة العينات عن
معلومات طبيةُ ،تستثمر يف تشخيص األمراض بدقة،
ومتابعتها مد َة سنوات ،وإيجاد األدوية املالمئة لها.
وتشمل بالدراسة عىل وجه الخصوص أمراض السمنة
وما ينجم عنها من علل ،وأمراض القلب والسكري
والرسطان التي يزيد انتشارها أكرث فأكرث.
وتعزِّز هذه الدراسات الخربة الوطنية ،فتَدعم
تقدُّ م البحث الطبي الحيوي حني تسهم يف تطوير
فيتحسن التدخل الرسيري،
الجانب اإلبداعي والتقني؛
َّ
ويرتفع املستوى الصحي للسكان عموماً.

وانطلق البنك الحيوي يف مرحلة تجريبية بتاريخ
 11ديسمرب عام 2012؛ متلقيا يف هذه األثناء الدعم
واملشورة من جامعة (إمربيال كوليدج لندن).
وحدّدت أهدافه يف دراسة الحاالت املرضية املنترشة
ُ
يف دولة قطر ،وتوفري ما يحتاج إليه الباحثون من
معدات ومخابر وتسهيالت تنظيمية لينجزوا أبحاثهم
التخصصية.
ثم انتهت املرحلة التجريبية يف شهر فرباير عام
 .2016فتط َّلع املركز إىل توسيع أبحاثه ،والربط بني
مراكز البحوث الطبية ،سعيا وراء تطوير إجراءات
وال يتحقق كل ذلك إال بتو ُّفر فرق من املوظفني
الوقاية من األمراض ،وسبل تشخيصها ،وعالجها.
وال يبخل (قطر بيو بنك) يف تقديم النتائج املفيدة الواعني املد َّربني عىل العمل يف ظروف دقيقةَ ،تف ِرض
للمخابر يف الدول العربية والعامل بغية تحقيق الرسية وااللتزام برؤية (قطر بيو بنك) يف إنجاز
مستقبل طبي عاملي أفضل.
أهدافه السامية.
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االعتامد )(ISO 9001و)  )ISO 27001يف نظم إدارة
الجودة وأمن املعلومات؛ وذلك من املنظمة الدولية
للمعايري ،ومجموعة معهد املعايري الربيطانية يف
الرشق األوسط.
وال ُت ّ
خل اإلدارة يف (قطر بيو بنك) بهذه املعايري،
وعىل رأسها رسية املعلومات الخاصة باملوظفني
والباحثني واملشاركني ،للحفاظ عىل سالمتهم
وخصوصيتهم .فينخرط جميع املوظفني املؤهَّ لني يف
تحقيق أعىل درجات الجودةٌّ ،
كل بحسب اختصاصه
واملهام املوكلة إليه .وال يدّخرون جهدا يف مراعاة
إجراءات األمان يف مرافق (قطر بيو بنك) ،فتُستعمل
ٌ
مجسات للحفاظ عىل املستوى املطلوب من
األوكسجني ،و ُتخزَّن العينات وفق الظروف األمثل،
ويتَّبع التخزين نظاما آليا للرتميز ،وال يصل إىل
العينات سوى أصحاب الشأن.
ُتقدَّم النتائج أيضا للهيئات املختصة ،وتع َرض يف
املجالس العلمية لهدف االستفادة منها ،وتحليلها،
والتداول بخصوصها.

جمع العينات
ينبغي ملن يو ّد املشاركة يف تقديم العينات أن
يكون قد بلغ الثامنة عرشة من العمر .ويح َّدد له
موعد إلجراء الفحوصات .فيستغرق بقاؤه يف املركز
نحو ثالث ساعاتُ ،يقاس يف أثنائها ضغط الدم،
سجل
وتؤخذ عينات من دمه وبوله ولعابه .ثم ُت َّ
النتائج يف استامرة يد َّون فيها أيضا طوله ووزنه.
قد يشعر املشا ِرك برغبة يف االنسحاب بعد البدء
باالختبارات .وهذا األمر ُمتاح له من غري حرج؛ فتُتلف
بياناته وال يرتتب عليه أي يشء.
ُيع ِرب املشارك بصورة خطية عن موافقته عىل
متابعة وضعه الصحي ومتغرياته ،وعىل تخزين
العينات الخاصة به والبيانات الصحية الناتجة عنها،
من دون تحديد مدة زمنية؛ إذ يستخدمها الباحثون
ألغراض علمية يف ظل الحفاظ عىل رسيتها وعدم
الكشف عن هوية صاحبها.
وتتيح التكنولوجيا الحيوية (البيوتكنولوجيا) إنشا َء
نسخ طبق األصل عن العينات .لذا تقوم مختربات
(قطر بيو بنك) بإجراء ثالث نسخ من العينات.
النشاطات األكادميية واملؤمترات
فتُستعمل نسختان يف األبحاث اآلنية ،و ُتحفظ
ُأع ِلن يف لندن عام 2012عن انطالق مؤمتر (ويش)
النسخة الثالثة يف النيرتوجني املسال عند درجة حرارة
لسياسات الرعاية الصحية .وجرى عقد نسخته األوىل
خصص هذه النسخة لألبحاث
 180تحت الصفر؛ و ُت َّ
يف قطر عام  ،2013عىل نحو :قمة عاملية لالبتكار
املستقبلية التي قد تستمر ربع قرن من الزمن.
يف الرعاية الصحيةُ .وأط ِلق يف أثناء القمة :برنامج
أسلوب العمل
قطر جينوم ،لتتظافر جهود اللجنة القامئة عليه مع
ُتعقد اجتامعات دورية يف (قطر بيوبنك) (قطر بيو بنك) يف مجال الدراسات الجينية .ويسعى
لتقويم األداء ،والتأ ُّكد من االلتزام بالقواعد القانونية هذا الربنامج إىل رسم خارطة الجينات (املواد
والتنظيمية واألخالقية ،ودراسة سبل التطوير متاشياً الوراثية) للسكان يف دولة قطر؛ واضعا نصب أعينه
مع احتياجات الجهات املعنية.
توضيح الصلة املركبة بني األمناط الوراثية واألمناط
ْ
وأفضت هذه السياسة إىل الحصول عىل شهاديت الظاهرية؛ فيسمح هذا التفسري بامليض يف تحسني
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نج َم عن
منظومة العناية الصحية باملواطنني .وقد َ
تحليل الجينوم الكامل آلالف العينات إصدا ُر أول
رقاقة جينية لالستعامل الطبي عام .2018
شارك (قطر بيو بنك) عام  2014يف تنظيم منتدى
الجينوم األول« :الجينوم البرشي والطب الشخيص–
نظرة عامة عىل التحديات والفرص» ،وذلك بالتعاون
مع اللجنة الوطنية لربنامج قطر جينوم .وأسهم عام

 2016يف تنظيم منتدى« :علم الجينوم يف منطقة
الخليج واألخالق اإلسالمية».
استضاف (قطر بيو بنك) عام « :2019املؤمتر
الدويل للبنوك الحيوية  ،»2019مبشاركة أكرث من
خمس عرشة دولة .وقد ُأقيم بإسهام غني من
(الجمعية األوروبية والرشق أوسطية واإلفريقية
لحفظ العينات الحيوية والبنوك الحيوية).

وناقش هذا املؤمتر موضوعات مهمة ،بغية انتقاء
أفضل املامرسات املؤدِّية إىل تحقيق أهداف البنوك
الحيوية يف العامل .وأ َّكد املؤمترون عىل رضورة إنجاح
هذه البنوك ،واستخدام البيانات الضخمة والذكاء
االصطناعي يف البحوث الطبية؛ وذلك ابتغا َء تحسني
النتائج الرسيرية ،ونقل الرعاية الصحية من العالجات
العامة إىل الطب الوقايئ واالستباقي والتشخييص
َ
فجسدت هذه الغايات
أهداف (قطر بيو
الدقيقَّ .

بنك) املرجوة من املؤمتر.
نرى مام تقدَّ م أن (قطر بيو بنك) أنشئ ليكون
مرشوعا صحيا حيويا رائدا ،يتط ّلع إىل املستقبل
بعيون طامحة ،فيتيح للسكان الوقاية من األمراض،
والتمتع بأعىل مستويات العافية.
ويستند هذا املرشوع إىل الدقة العلمية واألمانة
املهنية ،فيسري وفق أنهج بحثية سليمة تضعه يف
مصاف كربى املؤسسات البحثية يف العامل.
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عالم الرياضيات التونسي
عباس بحري ()2016 - 1955
حب الوطن وتألق في العلم
د .أبو بكر خالد سعد اهلل

قسم الرياضيات  /المدرسة العليا لألساتذة  /الجزائر العاصمة

يعتبر المرحوم عباس بحري
من أبرز علماء الرياضيات في
مجال اختصاصه عبر العالم
وعبر الوطن العربي .وقد اختطفه
الموت بعد معاناته من مرض عضال
يوم  10يناير  2016بنيويورك وعمره
لم يتجاوز  61سنة .تلقى دراسته
حتى المرحلة الثانوية في العاصمة
التونسية؛ ونظرا
لتفوقه على أقرانه تم
ّ
اختياره في مطلع السبعينيات ليواصل
دراسته في أرقى المؤسسات الجامعية
الفرنسية.

وهكذا رحل إىل باريس عند بلوغ سن  17من
العمر ،والتحق بكربيات املؤسسات التعليمية يف
الوقت الذي كانت هذه املؤسسات حك ًرا عىل
أملع الفرنسيني دون غريهم .فقد زاول دراسته يف
كلية املعلمني العليا ( )ENS, Rue d’Ulmوالكلية
املتعددة التقنيات ()Ecole Polytechnique
وجامعة باريس السادسة .وأحرز هناك عىل شهادة
التربيز يف الرياضيات ،وكان من األوائل.
الدكتوراه يف سنتني
ويف نفس الوقت أع ّد دكتوراه الدولة خالل فرتة
قياسية مل تتجاوز سنتني ،يف حني كان اآلخرون يقضون
يف تحضريها ما ال يقل عن  5سنوات حيث ناقشها
عام  .1981وكان املرشف عىل أطروحته أحد كبار
الرياضياتيني الفرنسيني ،وهو حاييم بريزيس ،Brezis
الذي نعاه مشيدا بخصاله كطالب ومش ًريا البتهاج الفقيد
يف آخر أيامه حينام كان أحد كبار الرياضياتيني العامليني
يحارض فاستشهد بعمل أحد طلبة عباس بحري.
وعاد عباس بحري إىل أرض الوطن يف مطلع السنة
الدراسية  ،1982 - 1981والتحق كأستاذ محارض
بجامعة تونس .ثم غادرها لاللتحاق بهيئة التدريس
يف مركز الرياضيات باملدرسة املتعددة التقنيات
الباريسية .ويف عام  1987التحق بالواليات املتحدة
كأستاذ بجامعة روتجرس  .Rutgersوكان حتى عام
 2010املرشف عىل مركز البحث املسمى «مركز
التحليل الالخطي» بالواليات املتحدة .كام قىض بعد
تخرجه فرتات علمية متفاوتة يف جامعة شيكاغو
ومعهد كورنت  Courantالشهري بنيويورك..
وباملوازاة مع ذلك ،فبداية من  ،1990أصبح أستاذا
مشاركا يف قسم الرياضيات التطبيقية يف املدرسة
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الوطنية للمهندسني بتونس العاصمة .وهي املؤسسة
التي أخذت عىل عاتقها تكوين أرقى املهندسني .ويف
هذا السياق استفاد الطلبة من خربات عباس بحري
الذي مل يبخل بعلمه .ومن مبادراته العلمية أنه
أسس عام  1998 - 1997سلسلة ندوات عُ رفت باسم
«الرياضيات التونسية الصيفية» عقدت يف متحف
«دار الحوت» حيث كان طلبة الدكتوراه يتلقون
خاللها تكوينا عاليا ومتميزا.
ندوات «دار الحوت»
والواقع أن تلك اللقاءات كانت تهدف إىل جمع
الرياضياتيني التونسيني يف الخارج والداخل لالحتكاك
ببعضهم البعض ،دفعا للتعاون املثمر بينهم من أجل
تكوين تقليد علمي يرقى بتونس للمستوى العاملي.
وهكذا أدى نشاط املرحوم إىل اتفاق بني الكثري من
األساتذة يقيض باإلرشاف املشرتك عىل عدد كبري من
الطلبة ،وبإلقاء محارضات ودروس مختلفة من قبل
الزوار ،فأثرى ذلك تكوين الطلبة املتخصصني يف
الرياضيات والعلوم التطبيقية .وقبيل رحيله ،وهو يعاين
من املرض الخبيث ،قدم األستاذ عباس خالل عامي 2014
و 2015سلسلة من الدروس واملحارضات املخصصة
لطلبة الدكتوراه يف املدرسة املتعددة التقنيات التونسية.
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من املعلوم أن الدكتور عباس كان يهتم ،فضال عن
الجانب العلمي ،بالثقافة العامة والتاريخ والسياسة.
وما كان يشغل باله أكرث هو جانب تحسني ظروف
معيشة الناس ،ويعترب أي عمل ال يرمي إىل سعادة
الفرد والجامعة يف مجتمعاتنا عمال ال يستحق
االهتامم.
كان عباس بحري يعشق بلده تونس وكان يريد
لها الرقي إىل أعىل املراتب يف عديد القطاعات ،ومنها
املجال العلمي .وكان يعمل يف هذا االتجاه كلام
أتيحت له الفرصة لهدف تكوين نواة ذات مستوى
عاملي من علامء الرياضيات يف تونس .أما اختصاصه
الدقيق فقد اهتم عىل وجه الخصوص مبا يع َرف يف
الرياضيات وتطبيقاتها بـ»األجسام الثالثة» ومبعادالت
النسبية وبفرع حساب التغريات املنبثق من التحليل
الريايض.
ُيعرف املرحوم عباس بحري بالتواضع الذي مي ّيز
كبار العلامء عن غريهم ،و ُيعرف أيضا بجديته يف
تلقني العلم لتالميذه .فعندما استضيف عام 2013
للمشاركة يف تكوين طلبة الدراسات العليا بتونس يف
سياق نظام علمي مل يكن راضيا عنه ،كتب موضحا
رشوطه « :أمتنى أن أكون ...يف قاعة مناسبة مزودة
بطبشور جيد  ...أريد فقط طلبة وزمالء وأصدقاء».
ومن ِسامت عباس بحري أنه خالفا لعادات معظم
املرشفني فهو ال يضع اسمه كمشارك يف التأليف مع
طلبته يف املقاالت املنشورة عرفانا لهم مبجهودهم
الخاص .وفضال عن ذلك ،كان يسعى لهم حتى
يتمكنوا من النرش يف أرقى املجالت العاملية.
خالل مسريته العلمية ،نرش عباس  6كتب و80
بحثا يف أرقى املجالت العاملية املتخصصة بفروع
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الرياضيات املختلفة ،مثل املعادالت التفاضلية
الجزئية ،والهندسة التفاضلية ،واألنظمة الديناميكية،
والتحليل الشامل ،وميكانيكا الجس ّيامت .وقد أحرز
عىل عدة جوائز عاملية ،منها جائزة فريما Fermat
الفرنسية ،وجائزة لوجنفا  Langevinالتي متنحها
أكادميية العلوم الفرنسية .قال عنه الفيلسوف
الفرنيس أولفييه ري« :كان بإمكان عباس بحري الفوز
باملزيد من الجوائز العاملية والترشيفات لو كان ذلك
هاجسه».
تاريخ العرب واملسلمني
من املعلوم أن عباس كان مول ًعا بالشعر
العريب وفن الرسم ،ويهوى الفلسفة ويعتربها من
الرضوريات .وانشغل بدراسة تاريخ الحضارة العربية،
إذ ال يتواىن يف قضاء ساعات باملكتبات القتناء الكتب
العلمية العربية املرتجمة إىل الالتينية يف الغرب،
والكتب اإلغريقية املرتجمة إىل اللغة العربية .فعباس
كام يقول زمالؤه هو «ابن الحضارة العربية اإلسالمية
التي تأسست عىل البحث الفلسفي والعلمي
التجريبي والنظري من قبل ابن سينا والفارايب وابن
رشد .»...فقد كان يرى يف أمثال هؤالء «فكرا تنويريا
يوسع دائرة العقالنية إىل حدود الكون.»...
ّ
يعترب عباس بحري أن تحرير العقول يف رحاب
الجامعة مع الرتكيز عىل البحث يف العلوم األساسية
رهان حاسم لتنمية الدول والنهوض بها ،ومن شأنه
تأسيس دول تكون قادرة عىل مواجهة التحديات
التي يفرضها هذا العرص ،وسئل املرحوم عباس بحري
عام إذا كان متفائال بشأن دور العلم والعلامء يف حل
املشاكل العاملية مثل االقتصاديات املتهالكة ،والفقر،
وسوء استخدام املوارد الطبيعية ،وتلوث البيئة...؟
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فأجاب بنعم .ويف نفس السياق عارض من يرى أن،
بعد جيل آينشتاين ،مل يعد هناك علم قادر عىل
الربوز ليحقق قفزات خارقة ،موضحا أن هذا النوع
من القفزات له أبعاد مختلفة .فهو يتطلب الكثري من
الوقت والجهد قبل أن ندرك نحن نقطة التح ّول يف
التفكري.
لقد غاب عنا الدكتور عباس بحري مبك ًرا تاركا
وراءه عائلة صغرية (زوجة و 4أطفال) وعائلة أكرب
(من األقارب واملعارف) وعائلة أوسع ما فتئت
تستفيد من علمه وتعاونه املثمر تشمل طلبته
وزمالءه والعاملني يف حقل الرياضيات.
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متحف «دار الحوت» بالعاصمة التونسية
الذي كان ينظم فيه املرحوم عباس
بحري الندوات لتقديم أحدث النظريات
الرياضية يف مطلع التسعينيات
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