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هوامش

خالل تجربة زراعة كليتي خنزير في جسم إنسان ،لم يرفض الجسم البشري كلى الخنزير .وفي غضون  23دقيقة ،بعد إجراء
العملية ،التي استمرت  77ساعة ،بدأ في إفراز البول

فرانكن)Getty/
تم تعديل الكلى وراثيًا كي تتالءم وجسم اإلنسان (أوين
ِ

زراعة األعضاء

باختصار

هل ُتنقذ الحيوانات البشر؟
محمد الحداد

أعـ ـل ــن ب ــاحـ ـث ــون فـ ــي ك ـل ـي ــة ال ـطــب
بجامعة أالباما عن أول بحث عن
عـمـلـيــة زرع ك ـلــى خ ـنــزيــر مـعــدلــة
وراثـ ـي ــا ،وذات درجـ ــة س ــري ــري ــة ،ف ــي جسد
شـخــص مـيــت دمــاغ ـيــا ،لـتـحــل مـحــل الكلى
األص ـل ـيــة لـلـ ُـمـسـتـلــم .تــوضــح ه ــذه الـنـتــائــج
اإليجابية كيف يمكن أن يعالج زرع أعضاء
الـخـنــزيــر أزمـ ــة نـقــص األع ـض ــاء ُف ــي جميع
أنحاء العالم .في الدراسة التي نشرت يوم
 20من الشهر الجاري في املجلة األميركية
ل ــزراع ــة األع ـ ـضـ ــاء ،اخ ـت ـبــر ال ـب ــاح ـث ــون أول
ن ـم ــوذج قـبــل س ــري ــري ب ـشــري لـ ــزرع كليتي
خـنــزيــر معدلتني وراث ـيــا فــي جـســم بـشــري.
تمت زراعــة كليتي خنزير معدلتني وراثيا
في بطنه ،بعد استئصال كليتيه األصليتني.
جرى تعديل كلى الخنازير املزروعة وراثيًا
بعشرة تعديالت جينية رئيسية قد تجعل
الكلى مناسبة لزرعها للبشر.
يـقــول الـبــاحـثــون إن هــذا التعديل الــوراثــي
فـ ــي ك ـل ـي ـت ــي الـ ـخـ ـن ــزي ــر جـ ـ ــرى ملـ ـن ــع رف ــض

الـجـهــاز املـنــاعــي فــي جـســم اإلن ـســان لهما.
لم يتم رفض الكلى خالل الــ 77ساعة التي
اسـتـمــرت فيها الـتـجــربــة ،الـتــي أجــريــت في
 30سبتمبر /أيـلــول املــاضــي فــي الــواليــات
املتحدة .جــاءت الكلى من ساللة الخنازير
امل ـعــدلــة وراث ـي ــا نفسها ال ـتــي تــم زرع قلب
جــديــد منها لـلـمــريــض ديـفـيــد بـيـنـيــت ،في
السابع من الشهر الجاري.
وق ــال ــت ج ـي ـمــي ل ـ ــوك ،م ــدي ــرة م ـع ـهــد زراعـ ــة
األعضاء الشامل في جامعة أالباما والباحثة
الرئيسية في الــدراســة« :تمثل هذه اللحظة
الـتــي تغير قــواعــد اللعبة فــي تــاريــخ الطب
نقلة نوعية وعالمة فارقة في مجال زراعــة
األع ـض ــاء ،وال ـتــي يـمـكــن ال ـقــول إن ـهــا أفضل
حــل ألزمــة نقص األع ـضــاء» ،وأوضـحــت أنه
«لقد قمنا بسد الفجوات املعرفية الحرجة
وحصلنا على بيانات السالمة والـجــدوى
الالزمة لبدء تجربة إكلينيكية على البشر
األحياء املصابني بمرض الفشل الكلوي في
املرحلة النهائية».
وفي تصريح لـ«العربي الجديد» ،أوضحت
ل ـ ــوك أن ه ـ ــذا ال ـ ـن ـ ـمـ ــوذج قـ ـب ــل الـ ـس ــري ــري

البشري هو وسيلة لتقييم سالمة وجدوى
ن ـق ــل األع ـ ـضـ ــاء م ــن ال ـخ ـن ــزي ــر إل ـ ــى ال ـب ـشــر
دون امل ـخ ــاط ــرة ب ــإن ـس ــان حـ ــي ،وأض ــاف ــت:
«وأوضحت دراستنا أنه قد تم التغلب على
العوائق الرئيسية التي تحول دون زراعة
األع ـض ــاء غـيــر ال ـب ـشــريــة ،وت ـح ــدد األمــاكــن
التي تتطلب معرفة جديدة لتحسني نتائج
زرع هذه األعضاء للبشر ،وتضع األساس
إلنـشــاء نـمــوذج بشري جديد قبل سريري
ملزيد من الدراسة».
يبلغ الـعـمــر الطبيعي للخنزير  30عــامــا،
ويمكن تربيته بسهولة ويمكن أن تكون
له أعضاء بحجم أعضاء اإلنسان .لذلك ،تم
اختبار كلى الخنازير املعدلة وراثيا على
نطاق واســع في الرئيسيات غير البشرية.
باإلضافة إلى االختبار في الرئيسيات غير
البشرية ،فإن تقييم كلى الخنازير املعدلة
وراث ـيــا فــي بـحــث ن ـمــوذج مــا قـبــل ســريــري
بـ ـش ــري ق ــد ي ــوف ــر م ـع ـل ــوم ــات م ـه ـمــة ح ــول
السالمة والفعالية املحتملة للكلى ملتلقي
الزراعة من البشر األحياء.
«هذه اللحظة التي تغير قواعد اللعبة في

هذا النموذج قبل
السريري البشري هو
وسيلة لتقييم سالمة
وجدوى نقل األعضاء
من الخنزير إلى البشر
دون املخاطرة بإنسان
حي
■■■
يبلغ العمر الطبيعي
للخنزير  30عامًا،
ويمكن تربيته بسهولة
ويمكن أن تكون له
أعضاء بحجم أعضاء
اإلنسان
■■■
تقييم كلى الخنازير
املعدلة وراثيًا في
بحث نموذج ما قبل
سريري بشري قد
يوفر معلومات مهمة
حول السالمة والفعالية
املحتملة للكلى

مـجــال زرع األع ـضــاء ،والـتــي يمكن القول
إنها أفضل حل ألزمــة نقص األعـضــاء .إن
ال ـهــدف مــن ال ــدراس ــة هــو تـمـهـيــد الـطــريــق
لـتـجــربــة ســريــريــة نــأمــل أن تـبــدأ فــي وقــت
الح ــق مــن ه ــذا ال ـع ــام» ،أضــافــت الـبــاحـثــة،
وأشـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن ـ ــه فـ ــي حـ ــن تـ ــم اقـ ـت ــراح
فـكــرة اخـتـبــار الـعــاجــات على األشـخــاص
املتوفني دماغيا من قبل ،فــإن فريقها هو
أول من يفعل ذلك.
ووفـ ـق ــا ل ـل ـبــاح ـثــن ،ف ــإن ــه ال ي ـم ـكــن ع ــادة
زرع أعضاء الخنازير للبشر ألن الجهاز
امل ـنــاعــي ال ـب ـشــري يــرفـضـهــا ،حـتــى ل ــو تم
إعطاء األشخاص عقاقير مثبطة للمناعة.
ل ـك ــن الـ ـخـ ـن ــازي ــر الـ ـت ــي أن ـت ـج ـت ـهــا إحـ ــدى
الشركات األميركية تم تعديلها وراثيًا ملنع
رفض الجهاز املناعي البشري لها ،بفضل
تطوير تقنية كريسبر للتحرير الجيني،
ت ــم إيـ ـق ــاف أربـ ـع ــة ج ـي ـن ــات ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
بعض الجينات الـتــي تــرمــز للبروتينات
التي تثير االستجابة املناعية لدى البشر.
تحتوي الخنازير أيضًا على ستة جينات
بشرية مضافة.
خ ــال الـتـجــربــة ال ـتــي اس ـت ـمــرت  77ســاعــة،
لــم يــرفــض الجسم الـبـشــري كلى الخنزير.
وفي غضون  23دقيقة ،بدأ في إفراز البول.
ومــع ذل ــك ،فــي حــن أن الكلى تنتج الـبــول،
فإنها لم تزل مــادة تسمى الكرياتينني من
الــدم ،وهــي مقياس رئيسي لوظيفة الكلى
الطبيعية .الفريق البحثي غير متأكد من
سـبــب ح ــدوث ذل ــك ،ويـعـتـقــد أن ــه يـمـكــن أن
يكون مرتبطًا بحالة املتوفى نفسه.

وأخيرًا
تلك األيام في ووهان
معن البياري

ّ
ضج اإلعالم في العالم كله ،قبل عامني ،في مثل هذه
األي ــام واألســاب ـيــع ،بــاســم مــديـنـ ٍة فــي ال ـصــن ،لــم يكن
ذائـعــا ،ووه ــان ،بعد أن اكتشفت السلطات الصحية
فــي الـبـلــد ،ف ــادح املـســاحــة والـسـكــان ،أول ــى اإلصــابــات
ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا امل ـس ـت ـجـ ّـد ،والـ ــذي سـ ّـمـتــه منظمة
الصحة العاملية تاليا «كوفيد  .»19وعلى مــا صرنا
نعرف ،يقطن املدينة  11مليون نسمة ،وهي السابعة
فــي الـصــن اكتظاظا بــالـسـكــان ،والـتــاسـعــة مــن حيث
ٌ
صناعات للحديد والفوالذ
األهمية االقتصادية ،وفيها
والسيارات ،وعـ ّـدة فروع ملئات الشركات العاملية .قبل
أن يـصــل ال ـف ـيــروس إل ــى بــادنــا الـعــربـيــة ،وب ـعـ ْـيــد أن
فعلها ووصل ،وقبيل اإلغالقات املعلومة واإلجــراءات
ّ
ننشد إلــى األخ ـبــار من
إيــاهــا وفــي غضونهما ،كنا
هناك ،من ووهان ،ومن الصني عموما ،ثم من أوروبا
ُ
وأميركا (إيطاليا أوال) .في األثناء ،اشتهر اسم طالب
لبناني ،يدرس الدكتوراة في االقتصاد ّ
(الكمي) ،في
هذه املدينة ،أدهم السيد ( 34عاما) .آثر البقاء فيها،
فلم يـغــادر مــع طلب ٍة ع ــرب قــدمــت إليهم طــائـ ٌ
ـرات من
ٍ
ّ
بلدانهم لنقلهم منها .لم يكن في أمـ ِـره هذا يستخف
بالفيروس ،ويهوى املغامرة ،وإنما ألن منظمة الصحة
ـوص بـمـغــادرة ووهـ ــان ،وألن الــرحـيــل ال
الـعــاملـيــة لــم ت ـ ِ

ٌ
يعني النجاة من اإلصابة ،وألنها إجـ ٌ
وتعليمات
ـراءات
ٌ
مـشـ ّـددة للوقاية فــي ُوسـعــه االلـتــزام بها .وأيـضــا ألن
ّ
املستجد» هذا تخوضها املدينة
حربا ضد «كورونا
ُ
التي ّ
يحبها ،ومعها الشعب الصيني الــذي يمحضه
إعجابا كبيرا ،وفـ ًـي وسعه أن يشارك فيها .وللحق،
أبدى أدهم شجاعة خاصة في قرارهّ ،
ونم سلوكه عن
مناقبي ٍة أخالقي ٍة ،ونضج ثقافي فيه.
عكف الشاب اللبناني ،في غضون ْ
الحجر املنزلي الذي
ّ
ألزم َ
املختصة وبعده،
نفسه به ،قبل أن تفرضه السلطات
ّ
ـات فــي «فيسبوك» تـعــرف قارئيها
على كتابة تــدويـنـ ٍ
بــأحــوال ووه ــان ،وبتفاصيل مــوجــزة ،وافـيــة إلــى حد
ما ،عن الحالة الوبائية ،وكذا االجتماعية العامة ،فيها،
وبــاإلجــراءات الرسمية وااللـتــزام املطلق بها .واشتمل
بـعــض تـلــك ال ـتــدوي ـنــات ،مـنــذ األي ــام األول ــى الكتشاف
الفيروس ،وحتى صارت اإلصابات في املدينة صفرا،
فيديوهات ّ
صورها
في  19مــارس /آذار  ،2020على
ٍ
وأرقام
وإحصاءات
ة
من حيث هو ،وعلى
رسوم بياني ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
موثق ٍة منسوب ٍة إلــى مصادر رسمية وأخــرى علمية،
ودراسات متنوعة ،صينية
مطالعات في تقارير
وعلى
ٍ
ٍ
وأجنبية (أدهــم ال يعرف الصينية ،فاستعان بزميل ٍة
له للترجمة) .ولنشاطه هذا ،صار أدهم السيد ضيفا
ع ـلــى ش ــاش ــات ف ـضــائ ـيــات عــرب ـيــة ع ــدي ــدة ،وتـحــدثــت
إلـيــه صحف ومــواقــع عربية متنوعة (منها «العربي

الجديد») للحديث معه من ووهان .ولم تكن استجاباته
لكل هــذه الطلبات اإلعــامـيــة بــدافــع شـهــر ٍة ّ
يتوسلها،
وإن ـم ــا مل ــا اس ـت ـش ـعــره م ــن ض ـ ــرورة ج ــاء «حـقـيـقــة»
املشهد فــي املــديـنــة ،الشهيرة فــي حينه ،وفــي الصني
ـات دعائي ٍة
عـمــومــا ،أم ــام مــا صــار يــذيــع مــن اسـتـهــدافـ ٍ
وتوظيفات سياسي ٍة في اإلعالم ضد هذا البلد ،سيما
ٍ
ترامب في الــواليــات املتحدة ،والتي
الرئيس
من إدارة
ً
ّ
وجدت الفيروس فرصة ُم ًثلى للحط من سمعة الصني
ومكانتها .وليست منسية في األثناء تسمية ترامب
(ووزي ــر خارجيته بومبيو) إشــاعــة اســم «الـفـيــروس
فاضح لبديهي ٍة
خرق
الصيني» على «كوفيد  ،»19في ٍ
ٍ
طاملا ّ
شددت عليها منظمة الصحة العاملية ،عدم نسبة

ّ
جذاب للقراءة ،ال تخصم
كتاب
من قيمته الروح السجاليّة في
مطارح فيه ،والمطبوعة
ظاهر تجاه الصين
بحماس
ٍ
ٍ

شعب أو عــرق .وقــد بدا
بلد أو
ـرض إلــى ٍ
ٍ
أي وبـ ٍـاء أو مـ ٍ
أن أدهم السيد أناط بنفسه دورا في مواجهة هذا كله
ّ
معلومات
وغيره ،معتمدا ،ما أمكن ،على ما يوفره من
ٍ
م ـح ـق ـقــةْ ،
وإن م ــدف ــوع ــا ،م ــن ق ـبــل ومـ ــن ب ـع ــد ،بميله
الشخصي إلى الصني وخيارات السلطة فيها ،ونهجها
املعلوم ،ونأيه عن الرأسماليات وصنائعها.
تفاصيل أيام أدهم السيد تلك في ووهان ،واجتهاداته
قدر ظاهر من املوضوعية
وتدويناته فيها ،وهما على ٍ
والتحقق العلمي ،تجتمع في كتاب أصدره «كوفيد ،19
هكذا كانت ووهان ( »..دار الفارابي ،بيروت.)2020 ،
ّ
ّ
وعلميته
أقول إنه جذاب للقراءة ،ال تخصم من قيمته
ّ
بحماس
السجالية في مطارح فيه ،واملطبوعة
الــروح
ٍ
ظ ــاه ـ ٍـر ت ـجــاه ال ـصــن وإجـ ـ ــراءات سـلـطــاتـهــا لتطويق
وحماس مــواز في نقد القصور األميركي
الفيروس،
ِ
(وبـعــض األوروبـ ــي) فــي تلك األي ــام فــي شــأن التغلب
على الوباء .وأقول أيضا إن الكتاب ٌ
مقنع في تصحيح
أخبار ليست دقيقة ذاعت في تلك األيام (قصة الطبيب
الذي نشر أنه اكتشف أول إصابة واعتقلوه ثم مات،
مـثــا) .وأق ــول ،أخـيــرا ،أشـ ّـجــع على ق ــراءة هــذا الكتاب
علم
الذي ترجم
إلى اإلنكليزية والصينية ،ملا فيه من ٍ
ّ
وسمو أخالقي .أما الهوى السياسي فيه ،فال
ومعرفة،
ّ
أظنه أضعف املــادة العلمية والتوثقية فيه ،ومــن شاء
السجال مع مواضع هذا الهوى فليفعل.
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