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الفصل األول
مقدمة
المعديــة الثقافــة الغربيــة المعاصــرة فــي القــرن الحــادي والعشــرين،
تمــأ االســتعارات الخاصــة باألمــراض ُ

فنحــن نتحــدث عــن “كلمــات األغنيــات الســريعة االنتشــار” والفيديوهــات التــي تنتشــر انتشــاراً فيروســياً .
ـورة ال واعيــة .وتظهــر أزمــات
وفــي كل أنحــاء العالــم ،يضطــرم القلــق بشــأن الوبــاء القــادم داخلنــا بصـ ٍ
ـاورنا القلــق بشــأن اإلرهــاب
العقــد الماضــي سـ َ
المعديــة بصــورة دوريــة وتختفــي ،فعــى مــدار َ
األمــراض ُ

التنفســية الحــادة الوخيمــة ســارس وإنفلونــزا الخنازيــر وفيــروس اإليبــوال.
ُّ
البيولوجــي ،والمتالزمــة

كان األطبــاء حتــى وقــت قريــب ،فــي ســبعينيات القــرن العشــرينُ ،يعلِ نــون بجــرأة عــن بدايــة نهايــة األمــراض
المعديــة ،والمضــادات الحيويــة
المعديــة ،إذ ظنــوا أن ترســانة اللقاحــات الخاصــة بالوقايــة مــن األمــراض ُ
ُ

الواســعة الطيــف التــي تعالــج العــدوى البكتيريــة ،قــادرة علــى التعامــل مــع أي تهديــد .غيــر أن األمــراض
مقاومــة
ـتأصل َقــط ،بــل لــم تخــف ِح َّدتهــا .وحتــى حيــن أعلــن األطبــاء انتصارهــم ،كانــت ســاالت
لــم تُ سـ َ
ِ

للعقاقيــر مــن البكتيريــا الكرويــة العنقوديــة الذهبيــة ،وهــي واحــدة مــن “البكتيريــا اآلكلــة لِ لَّ حــم البشــري”

(بحســب وصــف الصحــف الصفــراء البريطانيــة) تنتشــر داخــل المستشــفيات .لكــن هــذه األوبئــة كانــت
محــدودة فــي ذلــك الوقــت ،وصــار األمــر أسـ َ
ـوأ فــي حالــة فيــروس نقــص المناعــة المكتســب الــذي ظهــر
ـاو َم بعنــاد تطــور اللقاحــات حتــى وقتنــا الحالــي .واعترافــاً بالتهديــد
فــي ثمانينيــات القــرن العشــرين ،وقـ َ
المعديــةَ ،ســكَّ ِت األكاديميــة الوطنيــة للطــب بالواليــات المتحــدة األمريكيــة تعبيـ َـر
المتجـ ِّـدد لألمــراض ُ

“األمــراض الناشــئة والمتكــررة” فــي أوائــل تســعينيات القــرن العشــرين.

المعــدي هــو ذاك المــرض الــذي يمكــن أن تُ صيبــك عــدواه مــن شــخص أو كائــن آخــر ،نتيجــة
إن المــرض ُ

انتقــال أحــد العوامــل البيولوجيــة إليــك .وعلــى النقيــض مــن ذلــك ،فأنــت تُ صــاب بمــرض غيــر ُم ْعـ ٍـد -كمــرض
الســكري أو ألزهايمــر -نتيجـ َـة تضافــر بيــن البيئــة المحيطــة بــك والجينــات التــي ورثتَ هــا عــن
القلــب أو داء ُّ

“الم ْم ِرضــات” أو الطفيليات.
المعــدي تُ سـ َّـمى ُ
والد ْيــك .والعوامــل التــي يمكــن أن تُ سـ ِّـبب اإلصابــة بالمــرض ُ
َ

ـادة
فم ْم ِرضاتهــا غيــر مرئيــة عـ ً
المعديــة تحديــداً إلــى كونهــا ُمعديــةُ ،
ويرجــع مصــدر خوفنــا مــن األمــراض ُ

بالعيــن المجــردة ،ومــن َثــم يتعـ َّـذر تحاشــيها .وقــد صـ َّـور إدجــار آالن بــو الخــوف مــن العــدوى ،وكذلــك
المعديــة ،فــي قصتــه التــي
عــدم جــدوى االنقطــاع عــن االتصــال البشــري بهــدف الهــرب مــن األمــراض ُ
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كتبهــا عــام  1842بعنــوان “قنــاع المــوت األحمــر” .ففــي قصــة بــوَ ،حبســت مجموعــة مــن النبــاء األثريــاء

المســمى “المــوت األحمــر” لكــن غريبــاً يرتــدي زيــاً تنكُّ ريــاً
نفســها فــي مــكان منعــزل هربــاً مــن الطاعــون ُ
َ
تســلَّ ل إلــى المجموعــة فــي حفلــة تنكُّ ريــة .ورغــم كل االحتياطــاتُ ،أ ِصيبــت المجموعــة أكملهــا بالمــرض.

وعلــى الرغــم مــن أن االســتراتيجية التــي اتَّ بعهــا نبــاء قصــة بــو قــد تبــدو غيــر ُمجديــة ،فعلــى مــدار ُجـ ّـل

المعديــة .فنظــراً إلــى أن آليــات انتقــال
التاريــخ البشــري كانــت هــي الســبيل الوحيــد لمكافحــة األمــراض ُ

األمــراض لــم تُ عــرف حتــى منتصــف القــرن التاســع عشــر ،كان كل مــا بوســع المجتمعــات البشــرية فعلــه
ـام 1665
فــي
مواجهــة أحــد األوبئــة هــو قطــع االتصــال بالمناطــق المصابــة .انعــزل إســحاق نيوتــن عـ َ
َ

فــي الريــف كــي يتجنَّ ــب طاعــون لنــدن العظيــم ،وفــي أثنــاء ذلــك اختَ ــرع التفاضــل والتكامــل واكتشــف

المحتمــل
قانــون الجاذبيــة .إن كلمــة الحجــر الصحــي ،المســتخدمة اآلن لوصــف العــزل القســري لألشــخاص
َ
إصابتهــم بالعــدوى ،بهــدف تجنُّ ــب نقلهــا إلــى غيرهــم ،ويســاعد الحجــر الصحــي األصحــاء فقــط ،الذيــن
يعيشــون فــي مجتمعــات ســكانية غيــر مصابــة بالمــرض ،ال أولئــك الذيــن ُأ ِصيبــوا بالعــدوى فعـ ًـا ،أو غيــر

المصابيــن مــن تعســاء الحــظ بســبب احتجازهــم فــي مناطــق الحجــر الصحــي .ومــن ناحيــة أخــرى ،يمكــن أن
مواجهــة أي مــرض ،بشــرط أن نعــرف شــيئاً عــن طريقــة انتقالــه( .وبمــا
ـاال فــي
َ
يكــون الحجــر الصحــي َّ
فعـ ً

أن الطاعــون ينتشــر بواســطة براغيــث الجــرذان ،كان منـ ُـع االتصــال بيــن البشــر ،فــي ظــل الســماح للجــرذان

بحريــة ،أمــراً عديــم الفائــدة).
بالحركــة ُ

طبــق الحجــر الصحــي مــن أجــل حمايــة جماعــات مــن النــاس ال األفــراد .ومــع تقـ ُّـدم العلــوم الطبيــة ،شــرع
ُي َّ

مســؤولو الصحــة العامــة فــي تحويــل تركيزهــم مــن حمايــة المجموعــات الســكانية إلــى حمايــة األفــراد،
وكان التحصيــن وهــو عمليــة حمايــة النــاس عــن طريــق تنشــيط أجهزتهــم المناعيــة بمــواد غريبــة عليهــا
ـرة األولــى ضمــن مجموعــة مــن الطفــرات
الم ْم ِرضــات أو الســموم الضعيفــة -هــو الطفـ َ
مثــل ســاالت ُ

المعديــة التــي تركــز علــى األفــراد .مــورس التحصــن ضــد مــرض
الكبــرى الهادفــة إلــى مكافحــة األمــراض ُ

الجــدري علــى نطــاق واســع فــي إفريقيــا ،والصيــن ،والهنــد ،وتركيــا ،أوائـ َـل القــرن الثامــن عشــر .وقــد ظهــر

ـارة لإلعجــاب
ـام  1721كمــا ُعـ ِـرف بشــكل أكثــر إثـ ً
اللقــاح بيــن العامــة فــي الغــرب عقــب جلْ ِبــه إلــى إنجلتــرا عـ َ
جريــت فــي العــام ذاتــه ،بدعــم مــن رجــل الديــن كوتــون ماثــر مــن مدينــة بوســطن
مــن واقــع “تجربــة” ُأ ِ

مواجهــة تفـ ّـش مــرض الجــدري َّروج ماثــر وزميلــه الطبيــب زابيــل
االســتعمارية بماساتشوســتس .ففــي
َ

بويلســتون للتحصيــن بصــورة متهــورة إلــى حــد مــا ،وذلــك ضــد رغبــة غالبيــة أبنــاء بوســطن .ورغــم العديــد
فعــال للعــزل المــادي ،إذ حمــى التحصيــن األفــراد مــن العــدوى مــن
الو َفيــات ،أثبتــت
التجربــة أنهــا بديـ ٌـل َّ
مــن َ
ِ

ـود صــراع أخالقي بين
تجربــة ماثــر وبويلســتون أيضــاً وجـ َ
دون تقييــد حريــة أي شــخص فــي الحركــة .أوضحــت ِ

مكافحـ ِـة المــرض مــن أجــل صالــح الفــرد ،ومكافحـ ِـة المــرض مــن أجــل صالــح مجموعــة ســكانية بأكملهــا.
فأبنــاء بوســطن الذيــن ُح ِّصنــوا بنجــاح كانــوا آمنيــن مــن المــرض ،لكنهــم قــادرون علــى نقلــه ،لعــدة أيــام بعــد
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التحصيــن ،إلــى األفــراد غيــر المحمييــن.
وتتضمــن غالبيــة اللقاحــات الحديثــة مــواد غيــر ُمعديــة ،لــذا فــإن هــذه المشــكلة تحديــداً ال تثيــر القلــق

اليــوم ،بيــد أن التعــارض بيــن صحــة الفــرد والصحــة العامــة اليــزال قائمــاً بدرجــة كبيــرةُ .جـ ُّـل اللقاحــات قــادرة

وحســب علــى حمايــة األفــراد األصحــاء مــن اإلصابــة بالعــدوى ،ال عــاج المصابيــن بهــا .وقــد قطعــت
مكافحــة األمــراض علــى المســتوى الفــردي َو ْثبــة أخــرى إلــى األمــام إبــان منتصــف القــرن العشــرين مــع

اختــراع المضــادات الحيويــة الكيميائيــة .اشــتقت المضــادات الحيويــة في البداية مــن أنواع العفن والبكتيريا

المنزليــة الشــائعة ،وجــرى تطويرهــا الحقــاً فــي المختبــرات ،ومــن الممكــن اســتخدامها فــي عــاج األفــراد
ـوف مــن الحجــر الصحــي
الذيــن ُأصيبــوا بالمــرض فعـ ًـا .كمــا أن احتماليــة شــفاء األمــراض قلَّ لــت أيضــاً الخـ َ
الــذي نُ ِظــر إليــه ســابقاً باعتبــاره ُحكمــاً باإلعــدام.

ـادات الحيويــة التــي تشــفي العــدوى البكتيريــة الضــارة ،وموجـ ِـة اللقاحــات الجديــدة الفعالــة
وبوجــود المضـ ِ

والهادفــة إلــى الوقايــة مــن أمــراض مثــل شــلل األطفــال ،والحصبــة ،والســعال الديكــي ،بــدا مــن المؤكَّ ــد
فــي نظــر مســؤولي الصحــة العامــة ،إبــان ســبعينيات القــرن العشــرين ،أننــا نســتطيع التحـ ُّـرر مــن المــرض
تمامــاً فــي المســتقبل القريــب .ومــع ذلــك ،فســريعاً مــا واجــه مســؤولو

ـان علــى إخفــاق المكافحــة علــى المســتوى الفــردي فــي حالــة الكثيــر مــن األمــراض.
الصحــة العامــة البرهـ َ

فاللقاحــات تعمــل عــن طريــق برمجــة الجهــاز المناعــي البشــري ،ومــن َثـ َّـم فتطويرهــا أصعــب كثيــراً فــي
الم ْم ِرضــات المسـ ِّـببة للمالريــا ومــرض نقــص المناعــة المكتســب ،التــي َطـ َّـورت اســتراتيجيات تتيــح لهــا
حالــة ُ
ـات مــن الجهــاز المناعــي .كمــا تتســم المضــادات الحيويــة بالفاعليــة فقــط ضــد البكتيريــا ،ال الكائنــات
اإلفـ َ

الدقيقــة األخــرى مثــل الفيروســات أو الفطريــات ،وحيــن أدرك الباحثــون أواخــر القــرن العشــرين أن األمــراض
قهــر علــى اإلطــاق ،شــرعوا فــي التحـ ُّـول مجــدداً نحــو مكافحــة المــرض علــى مســتوى
المعديــة لــم تُ َ
ُ

المجموعــات الســكانية.

قســمنا العالجــات ،حتــى اآلن ،وفــق أنهــا تســاعد المجموعــات الســكانية أساســاً (الحجــر الصحــي) أو
لقــد َّ

أنهــا تســاعد األفــراد (التحصين/التلقيــح ،المضــادات الحيويــة) لكننــا لــو ألقينــا نظــرة عــن كثــب ،فســنرى أن
كال مــن المضــادات الحيويــة والتحصيــن يســاعد فــي حمايــة المجتمعــات الســكانية ،إلــى جانــب مســاعدة
ً

المعديــة،
األفــراد الذيــن َّ
يتلقــون العــاج .فاســتخدام العقاقيــر فــي عــاج المرضــى يقلِّ ــل تأثيــر األمــراض ُ
ألن األشــخاص المتعافيــن يتوقفــون أيضــاً عــن نقــل العــدوى إلــى اآلخريــن ،ومــن َثـ َّـم فــإن عــاج المرضــى

يمكنــه تقليــل انتقــال العــدوى .ويعنــي اســتخدام اللقاحــات فــي حمايــة األشــخاص مــن العــدوى ،أن بعــض
المعديــة المفترضــة (األنشــطة التــي يقــوم بهــا أشــخاص مصابــون بالعــدوى مثــل العطــاس،
المخالطــات ُ

محمييــن مــن المــرض ،وهــو مــا يقلــل
أو النشــاط الجنســي ،اعتمــاداً علــى المــرض) تُ هــدر علــى أشــخاص
ِّ
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ويطلَ ــق علــى هــذا اســم “مناعــة القطيــع” وتقلِّ ــل هــذه المناعــة مــن حجــم الوبــاء،
انتقــال العــدوى مجــدداً ُ .

كاف مــن الســكان ،فســيكون بمقدورنــا
متجــاوزة التأثيــرات المباشــرة للتلقيــح .ولــو قمنــا بتلقيــح عــدد ٍ
خفـ ُـض انتقــال العــدوى بمــا يكفــي لمحــو الوبــاء تمامــاً  .وإذا أمكننــا فعــل هــذا علــى مســتوى عالمــي،
ْ

فحينئـ ٍـذ ســيندثر المــرض (كمــا فــي حالــة الجــدري) إذا تمثلــت المشــكلة فقــط فــي أن بعــض األمــراض
أصعــب فــي مكافحتهــا مــن بعضهــا اآلخــر ،فســنواصل تحقيــق التقـ ُّـدم ببــطء ،فــي صراعنــا مــع األمــراض
المعديــة معــاً  ،هــم كائنــات حيــة ،وتمــر كل الكائنــات
المعديــة .غيــر أن البشــر والعوامــل المسـ ِّـببة لألمــراض ُ
ُ

المعديــة أهدافــاً مــن الصعــب إصابتهــا.
بتغيــر إيكولوجــي (بيئــي) وتطـ ُّـوري ،وهــو مــا يجعــل األمــراض ُ
الحيــة ُّ

العمليات اإليكولوجية
يخضــع البشــر للقوانيــن اإليكولوجيــة .نحــن نتحكَّ ــم فــي كل جانــب تقريبــاً مــن جوانــب بيئتنــا .وقــد حلَّ ــت

المركبــات محــل الكائنــات المفترســة الضخمــة باعتبارهــا المسـ ِّـبب األساســي لحــوادث المــوت العنيــف،
َ

ودجنــا الكائنــات األدنــى منــا فــي السلســلة الغذائيــة .ومــع ذلــك،
المحتمليــن،
مح ْونــا ُجــل منافســينا
َّ
َ
كمــا َ

المعديــة تربطنــا بشــبكة الحيــاة العالَ ميــة .إن الرابــط األهــم بيــن المــرض واإليكولوجيــا
فماتــزال األمــراض ُ

هــو المــرض الحيوانــي المنشــأ ،أي انتقــال أمــراض جديــدة مــن مســتودعات الحيوانــات المضيفــة إلــى
ـال األبــرز ،لكــن الكثيــر
البشــر ،فربمــا ُي َعــد فيــروس اإليبــوال (الــذي ينتقــل علــى األرجــح مــن الخفافيــش) المثـ َ

التنفســية
ُّ
مــن األمــراض الجديــدة والناشــئة التــي لــم نفهمهــا بعــد آتيــة مــن الحيوانــات ،وتُ َعــد المتالزمــة

الحــادة الوخيمــة ســارس وإنفلونــزا الطيــور ،وفيــروس هانتــا ،مــن األمثلــة القليلــة المعروفــة لهــذا النــوع
المعديــة تقريبــاً تنشــأ بهــذه الصــورة ،وغالبيــة التهديــدات
مــن األمــراض .وفــي الواقــع ،فــإن كل األمــراض ُ

الم َرضيــة الناشــئة حيوانيـ ُـة المصــدر .وبســبب صعوبــة التحصيــن مــن األمــراض المجهولــة أو تصميــم عقاقير
َ
مقاومــة لهــا ،فــإن هــذا التهديــد الجديــد يبعــث علــى الرعــب ،إذ إننــا ال نــدري متــى قــد يظهــر ،ليســت
ِ

عتقــد أن الجــدري انتقــل مــن القــوارض إلــى البشــر
ـدة بــأي حــال ،فمثـ ًـا ُي َ
األمــراض الحيوانيــة المنشــأ جديـ ً
منــذ مــا ال يقــل عــن  16ألــف عــام مضــت ،فــي حيــن انتقلــت الحصبــة مــن الماشــية إلــى البشــر فــي القــرن

التاســع الميــادي تقريبــاً  ،ومــع ذلــك ،فــإن النمــو الســكاني الســريع ،والتغيـ ُّـرات الحادثــة فــي اســتخدام
األراضــيَّ ،أدت إلــى زيــادة االتصــال بيــن البــر والحيوانــات ،ســواء فــي الغابــات المطيــرة المداريــة (فيــروس

ـاوة علــى زيــادة
نقــص المناعــة المكتســب واإليبــوال) أو فــي الضواحــي المعتدلــة الحــرارة (داء اليــم) .وعـ ً

يتنقلــون فــي كل أرجــاء الكوكــب بوتيــرة متزايــدة .ويمكــن
االتصــال بيــن البشــر والحيوانــات ،مــا بــرح البشــر َّ
أن يحــدث االتصــال بيــن األفــراد ،ومــن َثــم تنتقــل العــدوى ،بصــورة أســرع بكثيــر .فبإمــكان الســفر والتجــارة
البشـ َّـريين نشـ ُـر األمــراض بصــورة غيــر مباشــرة.
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العمليات التطورية
تُ َع ِّرضنــا البيئــة بصــورة متواصلــة ألوبئــة جديــدة ،غيــر أن التطـ ُّـور يفعــل مــا هــو أســوأ مــن ذلــك؛ إذ تتغيـ َـر

األمــراض التــي نعرفهــا بالفعــل ونحــن نحــاول العثــور علــى طريقــة للتعامــل معهــا .وبينمــا تقاتــل الكائنــات
محاوالتنــا للســيطرة عليهــا ،فاألمــراض
الحيــة مــن أجــل البقــاء ،فــإن األمــراض ال تهــرب مصادفـ ًـة مــن
َ
المعديــة أهــداف متحركــة صعبــة المنــال ،وهــي تتحـ َّـرك بصــورة أســرع كلمــا حاولنــا إصابتهــا بجديــة أكبــر.
ُ

َ
ـخصية الملكــة الحمــراء مــن روايــة لويــس كارول “عبــر
وعــادة مــا يســتحضر اختصاصيــو بيولوجيــا األمــراض شـ
ـت مــن قــوة كــي تبقــى فــي المــكان نفســه “.
المــرآة” التــي تقــول“ :ســتحتاج إلــى الركــض بــكل مــا ُأوتِ يـ َ

المعديــة إجــراءات تطوريــة مضــادة ،إن
ومقابــل كل اســتراتيجية للوقايــة مــن األمــراض ،تمتلــك األمــراض ُ

المقاومــة
االســتخدام الواســع االنتشــار للمضــادات الحيويــة فــي كل مــن الطــب والزراعــة مكــن البكتيريــا
ِ

لنــوع أو أكثــر مــن أنــواع المضــادات الحيويــة مــن أن تتفـ َّـوق فــي المنافســة علــى نظيرتهــا األضعــف.
كمــا طـ َّـورت كائنــات أخــرى ،مثــل الحيوانــات األوليــة التــي تسـ ِّـبب اإلصابــة بالمالريــا ،مقاومـ ًـة للعقاقيــر

الم ْم ِرضــات مقاومــة ضــد اللقاحــات ،عــاوة علــى العقاقيــر ،لكــن
المســتخدمة فــي عالجهــا بالمثــل .تطـ ِّـور ُ
بطريقــة مختلفــة.

وعلــى الرغــم مــن أن البعــوض يعيــش فــي مجموعــات أصغــر ولــه معــدالت تكاثــر أقــل مــن البكتيريــا

والفيروســات ،ومــن َثــم يتطـ َّـور بصــورة أبطــأ بكثيــر ،فإنــه قــد وجــد -أيضــاً  -إجــراءات

التوقــف
ُّ
تطوريــة مضــادة الســتراتيجيات مكافحــة األمــراض التــي نتَّ ِبعهــا .وفــي العالَ ــم المتقــدم جــرى
ُّ

عــن اســتخدام مبيــد الــدي دي تــي ،عندمــا َّنبهتنــا راشــيل كارســون وآخــرون إلــى تأثيراتــه الضــارة علــى

الحيــاة البريــة ،بيــد أن اســتراتيجيات مكافحــة النواقــل المبنيــة علــى الــدي دي تــي كانــت قصيــرة العمــر،
نظــراً إلــى أن البعــوض المقــاوم للــدي دي تــي تطـ َّـور فــي غضــون عقــد مــن بدايــة برامــج الــرش الواســع

الم ْمـ ِـرض .وفــي المعتــاد،
تطوريــة للكائــن ُ
المجــال .وقــد الحــظ البيولوجيــون أن ضــراوة المــرض تُ َعــد ســمة ُّ

تســتطيع األمــراض المتوســطة الشــدة أن تكتســب طفــرة تجعلهــا أشــد ضــراوة .فبمجــرد أن يتطافــر أحــد
الم ْم ِرضــات ،فــإن نجاحــه الالحــق يعتمــد علــى الظــروف اإليكولوجيــة .وقــد كان البيولوجــي بــول إيوالــد
ُ
للم ْم ِرضــات ،مثــل التحــول مــن
مــن بيــن أوائــل َمــن أشــاروا إلــى أن
التغيــرات فــي الظــروف اإليكولوجيــة ُ
ُّ

االنتقــال المباشــر مــن شــخص إلــى آخــر إلــى االنتقــال عبــر الميــاه ،وأوضــح بعــض البيولوجييــن أن اختــاط
ـافات كبيــرة مــن الممكــن أن يعــزِّ ز الضــراوة.
المجموعــات التــي تفصــل بينهــا مسـ ٌ
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استشراف المستقبل
المعديــة أمـ ًـا شــديد الســذاجة ،وتبــدو األســاليب
فــي ضــوء هــذه التحديــات ،يبــدو القضــاء علــى األمــراض ُ
المعتمــدة فقــط علــى حمايــة األفــراد واهيــة ،ويبــدو أن علينــا أن نتعلَّ ــم التعايــش
ِ

المعديــة ،ومــع ذلــك ،فعلينــا أن نســعى جاهديــن إلى خفض التعاســة التي تسـ ِّـببها األمراض
مــع األمــراض ُ

المعديــة ،إلــى
ـاوالت القضــاء علــى العوامــل المسـ ِّـببة لألمــراض ُ
المعديــة .شــهد هــذا القــرن تحـ ُّـو ًال مــن محـ َ
ُ
محاولــة فهــم كيفيــة انتقالهــا علــى المســتوى الســكاني ،والتنبــؤ بهذا االنتقــال وإدارته.
َ

الفصل الثاني
انتقال العدوى على النطاقات المختلفة
المعــدي ُه ِو َّيتــه ويحــدث عندمــا ينقــل شــخص المــرض إلــى آخــر.
إن عنصــر االنتقــال هــو مــا يمنــح المــرض ُ

ويثبــت نفســه هنــاك .ويحــدث انتقــال العــدوى عبــر مجموعــة كبيــرة متنوعــة مــن الطــرق .فعلــى ســبيل

المثــال ،عنــد انتقــال اإلنفلونــزا فــإن الجســيمات الفيروســية التــي أنتجتهــا خاليــا رئتــي الشــخص المصــاب
المعديــة البقــاء فتــرة
تنتقــل عــن طريــق الســعال أو العطــس إلــى البيئــة المحيطــة .وبإمــكان الجســيمات ُ

ـرة مــن شــخص إلــى
وجيــزة فــي الهــواء أو علــى األســطح داخــل هــذه البيئــة ،وبهــذا يمكــن نقلهــا مباشـ ً

المتلقــي مباشــرة ،أو تنتقــل إليــه
ِّ
آخــر بأقــل قــدر مــن االتصــال .ومــن الممكــن أن يستنشــقها الشــخص
بق َطيــرات حامــل للمــرض .وبعــد ذلــك ،ينقــل
تلوثــه ُ
عــن طريــق لمــس أحــد األســطح فتـ ً
ـرة وجيــزة بعــد ُّ

المتلقــي الجســيمات الفيروســية إلــى أنفــه عــن طريــق لمــس وجهــه ،وهنــاك مــن شــأن الحركــة الطبيعيــة
ِّ
التنفســي ،تلــج الجســيمات
ُّ
التنفســي .وداخــل الجهــاز
ُّ
للهــواء داخــل األنــف أن تنقــل الفيــروس إلــى الجهــاز
الفيروســية إلــى الخاليــا الضعيفــة وتســتأنف دورة االنتشــار مــن خليــة إلــى أخــرى.

المعديــة علــى الفــور تقريبــاً خــارج البيئــة الدافئــة الرطبــة لجســم
الم ْم ِرضــات التــي تمــوت جســيماتها ُ
أمــا ُ

اإلنســان ،فكثيــراً مــا تعتمــد علــى االنتقــال المباشــر للســوائل الجســدية مــن شــخص إلــى آخــر ،كمــا فــي
حالــة األمــراض المنقولــة جنســياً  ،مثــل فيــروس نقــص المناعــة المكتســب والســيالن .وبينما كان االتصال
التطوري
الجنســي هــو الشــكل األشــيع لتبــادل الســوائل الجســدية علــى مــدار الســواد األعظــم مــن التاريــخ
ُّ
الم ْم ِرضــات أيضــاً أن تنتقــل بواســطة الطــرق الحديثــة لتبــادل الســوائل ،مثــل نقــل
البشــري ،فبإمــكان هــذه ُ

مرضــة أخــرى ال
الــدم أو التشــارك فــي اســتخدام المحاقــن مــن جانــب مدمنــي المخــدرات .ثمــة عوامــل ُم ِ
تســتطيع البقــاء فــي البيئــة الخارجيــة ،لــذا فقــد تطـ َّـورت بحيــث تســتخدم كائنــات أخــرى ،وبخاصــة الحشــرات
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ـات تحملهــا مــن مضيــف إلــى َآخــر .وتتطلَّ ــب هــذه االســتراتيجية
وأنــواع العــث الماصــة للدمــاء ،كناقـ ٍ
مضيفـ ْـي مــن النــوع ذاتــه .وفــي الحالــة القصوى
َ
ـائل بيولوجيــة أكثــر مــن االنتقــال المباشــر بيــن جسـ َـم ْي
وسـ َ

المعقــدة مثــل المالريــا .ومــن الممكــن ألمــراض ُمعديــة أخــرى أن تســتمر
َّ
للم ْم ِرضــات ذات دورات الحيــاة
ُ

بصــورة أفضــل بكثيــر خــارج األحيــاء المضيفــة ،فأمــراض مثــل الكوليــرا والتيفوئيــد،

الممكــن أن تســتمر فــي المــاء ،بحيــث تشــق طريقهــا مــن مضيــف إلــى آخــر بواســطة ميــاه الشــرب أو
أنظمــة تكييــف الهــواء .أمــا الجمــرة الخبيثــة -التــي تقتــل مضيفهــا بســرعة ،بهــذا تقلِّ ــل مــن فــرص االنتقــال
المباشــر.

مصافي التالقي والتوافق
أوال :نقــل
ـاال للعمــل الــذي قــام بــه كلــود كومــب ،يمكننــا تقســيم عمليــة االنتقــال إلــى ثــاث مراحــلً :
امتثـ ً

المعديــة عبــر
المعديــة مــن داخــل جســم المضيــف األصلــي إلــى البيئــة .ثانيــاً  :نقــل الجســيمات ُ
الجســيمات ُ

ـوال إلــى المضيــف المتلقــي .ثالثــاً  :نقــل
البيئــة ،أو عبــر أجســام نواقــل أو كائنــات مضيفــة وســيطة ،وصـ ً

الجســيمات مــن البيئــة إلــى أجــزاء مــن جســم المضيــف مثــل الــدم أو الرئتيــن أو الكبــد ،وهنــاك يكــون
الم ْم ِرضــات أن تتكاثــر.
بمقــدور ُ

الم ْصفــاة المعروفــة باســم ِم ْصفــاة التالقــي وبعــد نجــاح العامــل
وهــذه المراحــل الثــاث تؤلِّ ــف معــاً ِ

الم ْمـ ِـرض فــي االنتقــال إلــى داخــل جســم المضيــف الجديــد ،يتعيــن عليــه التغلُّ ــب علــى العوائــق الفيزيائيــة
ُ

انتقــال العــدوى علــى النطاقــات المختلفــة والبيوكيميائيــة والمناعيــة كــي ينمــو داخــل جســم المضيــف
الم ْمـ ِـرض المــرور مــن ِم ْصفــاة التالقــي ،يجــب عليــه أيضــاً
الجديــد .وبعبــارة أخــرى ،حتــى إذا اســتطاع العامــل ُ

أن يتوافــق بيولوجيــاً مــع المضيــف الجديــد ،وتُ ســمى هــذه المرحلــة األخيــرة ِم ْصفــاة التوافــق باســتطاعة
مقاومــة للمــرض ،لكــن مــن
المضيــف أن يغلــق ِم ْصفــاة التوافــق الخاصــة بــه عبــر امتــاك طفــرة وراثيــة
ِ
درءِ غالبيــة األمــراض الفيروســية يحتــاج الجهــاز المناعــي للمضيــف إلــى أن يكــون قــد واجـ َـه العامــل
أجــل ْ

الم ْمـ ِـرض مــن قبــل ،إمــا بصــورة طبيعيــة أو عبــر تنــاول اللقاحــات .وبإمــكان العقاقيــر واللقاحــات أيضــاً غلــق
ُ
ِم ْصفــاة التوافــق .تتضمــن ســبل غلـ ِـق ِم ْصفــاة التالقــي اســتراتيجيات وقائيــة بســيطة مثــل الحجــر الصحــي،

كمــا تتضمــن اســتراتيجيات بيئيــة مثــل تحســن النظافــة العامــة بهــدف الســيطرة علــى األمــراض المنقولــة

والقــراد مــن أجــل منــع األمــراض التــي تنقلهــا هــذه الكائنــاتَ .
وثمــة
بالميــاه ،أو الســيطرة علــى البعــوض ُ
توجههــا مراكــز مكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا
فئــة أخــرى مــن االســتراتيجيات مثــل النصيحــة التــي ِّ

بالواليــات المتحــدة ،وتقضــي ب ـ “تغطيــة الوجــه فــي أثنــاء الســعال” مــن أجــل منــع انتشــار اإلنفلونــزا.
أالمراض المعدية |

8

وعلــى الرغــم مــن أن تغييــر ســلوك النــاس أمــر صعــب ،فإنــه يكــون عــادة الســبيل األرخــص للســيطرة علــى
األمــراض.

ديناميكيات األوبئة
وم ْصفــاة التوافــق علــى المســتوى الفــردي ،فبإمكانــك البقــاء فــي
مــن الســهل َفهــم ِم ْصفــاة التالقــي ِ

ـت
أمــان إذا اسـ
حصنـ َ
َ
المعديــة مــن البيئــة إلــى جســدك ،أو إذا َ
ـتطعت منــع نقــل الجســيمات ُ

المصافــي علــى
نفســك كــي تمنــع العــدوى مــن الســيطرة علــى جســدك .ومــن أجــل َفهـ ِـم أهميــة هــذه َ

المســتوى الســكاني -علــى ســبيل المثــال ،كــي نحـ ِّـدد ْإن كان أحــد برامــج التحصــن أو الحجــر الصحــي
ـاء مــا -ســنحتاج إلــى نمــاذج رياضيــة .وبمجــرد أن شــرع البيولوجيــون فــي فهــم ميكانيــكا
ســيوقف وبـ ً

ـاذج بغيـ َـة وصــف تأثيــرات ِم ْصفــاة التالقــي
انتقــال األمــراض ،بــدأ علمــاء الرياضيــات بدورهــم فــي بنــاءِ نمـ َ
وم ْصفــاة التوافــق علــى المســتوى الســكاني .ومنــذ وقــت مبكــر ،فــي عــام  1760تحديــداً  ،بــدأ دانييــل
ِ

برنولــي ،وكان أحـ َـد أفــراد عائلــة سويســرية بــارزة مــن العلمــاء والمتخصصيــن بالرياضيــات ،فــي اســتخدام
يحســن التحصيــن ضــد مــرض الجــدري .وضــع
نمــوذج رياضــي مــن أجــل وصــف المــدى الــذي يمكــن بــه أن ِّ

نمــوذج برنولــي فــي الحســبان المنافــع المباشــرة للتحصــن فقــط ،وبــذا غفــل عــن الفكــرة المحوريــة الخاصة

بمناعــة القطيــع .فالتحصيــن يحمــي األشــخاص الذيــن جــرى تحصينهــم ،لكنــه يقلــل أيضــاً انتشــار المــرض،
ـرض مــا ،ال حاجـ َـة
يوفــر منفعــة غيــر مباشــرة لألشــخاص غيــر المحصنيــن ،ومــن أجــل القضــاء علــى مـ ٍ
وبذلــك ِّ

إلــى إغــاق ِم ْصفاتَ ــي التوافــق والتالقــي (بمعنــى تحصيــن نســبة  100بالمائــة مــن األفــراد ،أو منــع انتقــال

العــدوى بنســبة  100بالمائــة) نحــن فــي حاجــة إلــى خفــض عــدد التكاثــر .أي متوســط عــدد الحــاالت
الجديــدة التــي تســببها حالــة إصابــة واحــدة إلــى أقــل مــن  .1وإذا نجحنــا فــي هــذا ،فحينئـ ٍـذ ســيندثر المــرض
فــي هــذه المجموعــة الســكانية بالكامــل.

كان أول َمــن أدرك أهميــة هــذا النــوع مــن التفكيــر الــذي يركــز علــى المتوســطات والمســتوى الســكاني

فــي مكافحــة المــرض هــو رونالــد روس الــذي بنــى نمــاذج رياضيــة خاصــة بانتقــال المالريــا ،كــي يثبــت أن مــن
الممكــن القضــاء علــى المالريــا دون التخلُّ ــص مــن كل البعــوض ،وذلــك عــن طريــق خفــض أعــداد البعــوض
إلــى مــا دون مســتوى معيــن( .وقــد فــاز روس بجائــزة نوبــل عــام  1902لتوضيحــه دورة حيــاة المالريــا) ،غيــر

أن ســيرته الذاتيــة فــي موقــع مؤسســة نوبــل اإللكترونــي تقــول إن “أعظــم إســهاماته علــى األرجــح كان
“تطويــر نمــاذج رياضيــة مــن أجــل دراســة وبــاء المالريــا” .كان نمــوذج روس أحــد النمــاذج المجــزأة األولــى،
الم َرضيــة وتتتبــع المعــدالت التــي يتغيــر بهــا
تقســم المجموعــة الســكانية إلــى أجــزاء وفــق حالتهــم َ
التــي ِّ
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األفــراد مــن حالــة َم َرضيــة إلــى أخــرى.
وعلــى الرغــم مــن أن التحلــي بالواقعيــة واألمانــة حيــال الحقائــق البيولوجيــة الخاصــة بــأي مــرض بعينــه أمـ ٌـر

مهــم ،فقــد ظلــت النمــاذج الوبائيــة تعتمــد باألســاس علــى النمــاذج المجــزأة ،ألنهــا حتــى فــي صورتهــا
تجســد ُجـ َّـل الصفــات المهمــة النتشــار المــرض بيــن المجموعــة الســكانية .وبصفــة خاصــة عندمــا
األبســط ِّ

نجهــل المعلومــات المهمــة المتعلقــة بــأي مــرض -وهــو موقــف مألــوف بشــكل مؤلــم لعلمــاء األوبئــة-
فمــن الممكــن لنمــوذج مفــرط فــي التبســيط أن يكــون أفيــد مــن نمــوذج مفــرط فــي التعقيــد ،مــا دمنــا
نفـ ِّـس النتائــج بحــذر.

عرضين
الم َّ
المدجنة ،فإن قتل األفراد ُ
وفــي حالــة األوبئــة التــي تضــرب الحيــاة البريــة أو الحيوانــات والنباتات ُ
لخطــر اإلصابــة أو المصابيــن بالفعــل (وهــو الفعــل المعــروف باســم “االســتنقاء”) يبعــد هــؤالء األفــراد عــن
وي َعــد االســتنقاء
المجموعــة بالكامــل ،علــى أمــل أن يــؤدي هــذا إلــى خفــض عــدد التكاثــر إلــى أقــل مــن ُ .1

الحمــى القالعيــة فــي الماشــية ،وإن
إحــدى االســتراتيجيات القليلــة المتاحــة لمكافحــة فيــروس مــرض ُ
كانــت اســتراتيجية مثيــرة للجــدل.

ديناميكيات المرض داخل المضيف
أحــد التفاصيــل البيولوجيــة الكثيــرة التــي تغفلهــا النمــاذج المجــزأة ،فــي خضــم ســعيها نحــو البســاطة،
َّ
يتمثــل فــي وصــف الطريقــة التــي يعمــل بهــا المــرض داخــل المضيــف الفــرد .ففــي النمــاذج المجــزأة يكــون

المضيــف إمــا مصابــاً بالمــرض أو غيــر مصــاب ،وال يتــم تتبــع مســتوى العــدوى داخــل الفــرد (علــى ســبيل
المثــال ،عــدد الخاليــا المصابــة بالفيــروس أو كثافــة الفيــروس

ـوالَّ .أمــا
فــي مجــرى الــدم) إن وصــف المضيــف بأنــه مصــاب بالمــرض أو غيــر مصــاب بــه ُي َعــد تبســيطاً معقـ ً
المجموعــات الســكانية المصابــة بالطفيليــات الكبيــرة الطفيليــات األكبــر مثــل الديــدان الشــريطية فإن عدد

تعييــن علــى علمــاء الرياضيــات تصميــم
الطفيليــات فيهــا يتفــاوت تفاوتــاً عظيمــاً بيــن كل فــرد وآخــر .وقــد َّ
العقــد الماضــي ،تخبــو مــع
نمــاذج أعقــد مــن أجــل تفســر هــذا التفــاوت .لكــن هــذه التمييــزات أخــذت ،فــي َ

التغيـ ُـرات فــي أعــداد
تتتبــع
ّ
بنــاء الباحثيــن مزيــداً مــن النمــاذج المعقــدة الخاصــة بالطفيليــات الدقيقــة التــي َّ
الجســيمات أو الخاليــا المصابــة بالعــدوى ومســتوى تنشــيط الجهــاز المناعــي داخــل الفــرد .فعلــى ســبيل

المثــال ،تحــدث نســبة كبيــرة مــن انتقــال فيــروس نقــص المناعــة المكتســب فــي غضــون الشــهور األولــى
مــن العــدوى .وإذا أردنــا َفهــم أوبئــة نقــص المناعــة المكتســب والتنبــؤ بهــا ،فمــن البديهــي أننــا فــي حاجــة
تميــز بيــن األشــخاص الذيــن ُأصيبــوا بالعــدوى حديثــاً  ،وأولئــك الذيــن ُأصيبــوا بهــا منــذ
إلــى اســتخدام نمــاذج ِّ
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بعــض الوقــت ،وبينمــا تُ ِّ
مثــل النمــاذج الوبائيــة تقــدم المــرض داخــل مجموعــة ســكانية ،وتمنــح رؤى بشــأن

تأثيــر المــرض ومكافحتــه علــى مســتوى المجموعــة ،فــإن النمــاذج الداخليــة للمضيــف يمكنهــا المســاعدة
ـدال مــن أن نفتــرض أن العــدوى تتراكــم بصــورة
فــي فهــم الكيفيــة التــي يعمــل بهــا المــرض داخــل الفــرد .وبـ ً

ســريعة ومعهــودة داخــل األفــراد المضيفيــن حتــى يمكننــا أن نعاملهــم بوصفهــم إمــا ُمصابيــن أو غيــر

ُمصابيــن ،يمكننــا اآلن افتــراض أن مســتوى العــدوى (علــى ســبيل المثــال عــدد الجســيمات الفيروســية)

وم ْصفاة التالقي
ولمفهومـ ْـي ِم ْصفــاة التوافــق ِ
يتراكــم بصــورة ســريعة ومعهــودة داخــل خاليــا المضيــف.
َ

الفائــدة نفســها علــى مســتوى مــا يجــري داخــل المضيــف ،كمــا هــي الحــال علــى مســتوى مــا يجــري داخــل

المجموعــة الســكانية ،إذ يصفــان كيــف تنتقــل العــدوى مــن خليــة إلــى أخــرى ،ومــا الــذي يمنــع عــدوى
الخليــة بواســطة جســيم المــرض أو يســمح بهــا لكــن ليــس بالضــرورة قبــل أن ُيتــاح للعــدوى الوقــت كــي

تتعاظــم وتصيــب مضيفــاً َآخــر .كمــا تبنـ ِّـي النمــاذج الداخليــة للمضيــف كيــف يمكــن للعــاج بالعقاقيــر أن
ُ
ـتجابة المناعيــة علــى المــرض.
ُيبطــئ انتشــار المــرض بمــا يكفــي ألن تقضــي االسـ

والتحمل
والمقاومة
الضراوة
ُّ
َ
خدمت النمــاذج المجــزأة مــع األمــراض الواســعة االنتشــار التــي يكــون فيهــا كل فــرد داخــل المجموعــة
اســتُ ِ
معرضــاً لإلصابــة بدرجــة متســاوية ،كالحصبــة ،وشــلل األطفــال ،والجــدري .ويتبايــن البشــر مــن
الســكانية َّ

حيــث قابليــة إصابتهــم بالعــدوى ،ألنهــم يمتلكــون أنماطــاً جينيــة متباينــة أو لحصولهــم علــى تغذيــة أفضــل
لتعرضهــم لدرجــة أكبــر أو أقــل مــن التوتــر .كمــا يتبايــن البشــر أيضــاً مــن حيــث القــدرة علــى نقــل
أو أســوأ ،أو ُّ
لمواجهــة
المعانــاة ،واحتمــاالت الوفــاة بســبب المــرض .ومــع ذلــك ،فعنــد التخطيــط
َ
العــدوى ،ودرجــة ُ

تجاهــل هــذه التفاصيــل ،علــى األقــل فــي البدايــة وعندمــا نتحــول إلــى التفكيــر
األوبئــة يكــون مــن الحكمــة
ُ

تجاهــل هــذا التفــاوت فحســب ،وإنمــا يلعــب كذلــك دوراً محوريــاً فــي
بشــأن التطــور ،ال يصيــر مــن الخطيــر
ُ

األســئلة التــي نواجههــا .ففــي العقــود القليلــة الماضيــة تحـ َّـول واضعــو النمــاذج الوبائيــة مــن االكتفــاء

بمحاولــة فهــم كيفيــة انتشــار األمــراض فــي المجموعــات الســكانية عبــر نطاقــات زمنيــة تتــراوح بيــن أيــام
محاولــة َفهــم كيفيــة تطــور األمــراض عبــر نطاقــات زمنيــة تتــراوح بيــن ســنوات وآالف
وســنوات ،إلــى
َ
الســنوات .مــا العنصــر المميــز فــي مزيـ ٍـج مكـ َّـون مــن مضيــف معيــن وطفيلــي معيــن وبيئــة معينــة تمكِّ ــن

الطفيلــي مــن إصابــة المضيــف؟ ومــا الــذي يحــدد مــا إذا كان المضيــف ســيتضرر بشــدة مــن العــدوى ،أم

ـراض أبشــع بمراحــل مــن الحصبــة،
ســيعاني فحســب مــن أعــراض متوســطة الشــدة ،يتســم الجــدري بأعـ ٍ
ـداء مــن فيــروس نقــص المناعــة
ـداء بكثيــر مــن الجــدري ،والجــدري أكثــر إعـ ً
ودائمــاً مــا تكــون الحصبــة أكثــر إعـ ً

الم ْم ِرضات وضراوتها .فإذا كان بعض
المكتســب أو اإليبوال .باســتطاعة األحياء المضيفة مكافحة إعداء ُ
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مقاوميــن سيســاعدهم عــن
األفــراد يتَّ ســمون بقابليــة مرتفعــة لإلصابــة بالعــدوى حينئـ ٍـذ فــإن وجــود أفــراد
ِ
المتحملــون للعــدوى فــي
طريــق خفــض االحتمــاالت اإلجماليــة لإلصابــة ،فــي حيــن سيتسـ َّـبب األفــراد
ِّ

ـرص إصابتهــم بهــا .هــذا أحــد األســباب التــي تبعــث علمــاء األوبئــة علــى القلــق بشــأن اســتخدام
ـادة فـ ِ
زيـ ِ
فعالــة بصــورة جزئيــة.
لقاحــات َّ

الفصل الثالث
اإلنفلونزا
ـت مــا
مــا لــم تكــن شــخصاً محظوظــاً أو حريصــاً أشــد الحــرص ،فقــد ُأ ِصبــت علــى األرجــح باإلنفلونــزا فــي وقـ ٍ
مــن حياتــك ،فــكل شــخص تقريبــاً ُأصيــب باإلنفلونــزا ،وهــذا المــرض موجــود فــي كل دولــة ،ويصيبهــا كل

عــام .وقــد ظــل هــذا المــرض مصاحبــاً للبشــر علــى مــدار التاريــخ .وعلــى الرغــم مــن أن فيــروس اإلنفلونــزا
الو َفيــات
ليــس ُمريعــاً بدرجــة بعــض األمــراض الفيروســية األخــرى نفســها ،كاإليبــوال ،فإنــه ســبب عــدداً مــن َ

يفــوق أي فاشــية َم َرضيــة أخــرى منــذ المــوت األســود (الطاعــون الدبلــي) فــي القــرن الرابــع عشــر ،إذ
ـام
تُ ـ ِّ
ـوف مــا بيــن عشــرين مليــون شــخص وخمســين مليونــاً حــول العالــم بســبب اإلنفلونــزا اإلســبانية عـ َ

 .1918إن وبــاء اإلنفلونــزا الموســمي الــذي يحــدث كل شــتاء فــي األجــزاء المعتدلــة الحــرارة مــن العالــم
يصيــب مالييــن األشــخاص .ومــع أن اإلنفلونــزا ال تقتــل إال نســبة صغيــرة مــن الســكان الطاعنيــن فــي
الســن واألشــد ضعفــاً  ،فمــن المعتقــد أنهــا تسـ ِّـبب نحــو  40ألــف حالــة وفــاة فــي الواليــات المتحــدة فــي

(العــام الــذي ليــس فيــه جائحــة) .كمــا تسـ ِّـبب اإلنفلونــزا أيضــاً ُرعبــاً أكبــر فــي األعــوام التــي نعتقــد فيهــا
الو َفيــات ال عشــرات اآلالف منهــا
أننــا ربمــا نكــون علــى شــفا جائحــة قاتلــة يمكنهــا التسـ ُّـبب فــي مالييــن َ

فقــط ،مثلمــا حــدث عــام ُ 2009ي َعــد تطعيــم اإلنفلونــزا فــي دول العالــم األول ،أو علــى األقــل الدعايــة

المنتشــرة المحيطــة باللقــاح مــن العالمــات المبشــرة بقــدوم الشــتاء ،مثلهــا كمثــل ِقــص ســاعات النهــار.
وخالفــاً للقاحــات الحصبــة أو الدفتيريــا التــي نحصــل عليهــا فــي العالــم المتقــدم ونحــن فــي ســن مبكــرة،

فإننــا نكــون فــي حاجــة إلــى تطعيــم خــاص باإلنفلونــزا كل عــدة ســنوات ،ألن فيــروس اإلنفلونــزا يتطـ َّـور

التطوريــة المؤديــة
أوال العمليــات
ُّ
بســرعة ،ولفهــم كيفيــة الســيطرة علــى اإلنفلونــزا ،مــن المفيــد أن نفهــم ً

إلــى القــدرة الفريــدة التــي يتمتــع بهــا فيــروس اإلنفلونــزا علــى تغييــر مظهــره .ومــن َثـ َّـم ،فــإن األنــواع

كل مــن االنتخــاب
الجديــدة مــن فيــروس اإلنفلونــزا التــي تنتــج عــن االنســياق المســتضدي تتطــور عبــر ٍّ
الطبيعــي ونظــراً إلــى أن فيــروس اإلنفلونــزا فــي حالــة مــن التطــور المتواصــل ،فــإن األشــخاص الحاصليــن
علــى اللقاحــات وغيــر الحاصليــن عليهــا ممــن ُيصابــون باإلنفلونــزا بصــورة طبيعيــة ،يفقــدون مناعتهــم فــي

المعتــاد بعــد ســنوات قالئــل .تحــاول برامـ ُـج التلقيــح الحديثــة الذهــاب إلــى مــا وراء حمايــة األفــراد بحيــث
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تعمــل علــى حمايــة مجموعــات ســكانية كاملــة .وبإمــكان اللقاحــات خفــض حــدة وبــاء اإلنفلونــزا الســنوي
أوال ،يمكنهــا أن تمنــع إصابــة األشــخاص الحاصليــن علــى اللقــاح بصــورة تامــة ،ويعنــي
بطرائــق عــدةً .

ـدوث عــدوى أقــل ،ومــع ذلــك ،فحتــى اللقاحــات التــي ال تمنــع العــدوى ،بصــورة كاملــة،
هــذا بوضــوح حـ َ

عطــل
الم َّ
يمكنهــا تقليــل االنتقــال الالحــق للعــدوى .والبالغــون الذيــن َّ
يتلقــون اللقــاح الثالثــي التكافــؤ ُ
ـادة بصــورة أســرع مــن أولئــك الذيــن لــم يحصلــوا علــى اللقــاح ،ومــن المرجــح أن ينثــر األشــخاص
يتعافـ ْـون عـ ً
َ

الحاصلــون علــى اللقاحــات فيروســات أقــل ،وبــذا ينقلــون العــدوى بدرجــة أقــل ،خــال الوقــت الــذي يكــون
الفيــروس موجــوداً فيــه داخــل أجســامهم .مــن المهــم تحديــد األولويــات بالنســبة إلــى َمــن ُيمنَ ــح اللقــاح
أوال ،والســيما إذا كانــت اللقاحــات محــدودة.
ً

الفصل الرابع
فيروس نقص المناعة المكتسب
فيــروس نقــص المناعــة المكتســب ،وهــو مــن الفيروســات المألوفــة علــى األرجــح مــن جانــب القــارئ.

يتسـ َّـبب فــروس نقــص المناعــة المكتســب فــي متالزمــة نقــص المناعــة المكتســب ،أو اإليــدز عندمــا

ُيصــاب المــرء بفيــروس نقــص المناعــة المكتســب ،فإنــه يعيــش ســنوات عــدة دون أن تظهــر عليــه أي

أعــراض .ومــع ذلــك ،فإنــه يظــل قــادراً علــى نقــل الفيــروس إلــى اآلخريــن.

وبعــد بعــض الوقــت مــن اإلصابــة األولــى (عقــب عــدة ســنوات فــي المعتــاد) تبــدأ أعــداد الفيــروس فــي
االزديــاد بســرعة داخــل جســد الشــخص المصــاب ،مــا يسـ ِّـبب فــي النهايــة انهيــار جهــازه المناعــي .وقتئـ ٍـذ،

مواجهــة العــدوى التــي تســبب
يصيــر الشــخص المصــاب بفيــروس نقــص المناعــة المكتســب ضعيفــاً فــي
َ

ـخص
الم ْم ِرضيــن أن يصيبــا الشـ َ
الم ْب َي َّضــة البيضــاء ويعجــز أي مــن هذيــن العامليــن ُ
االلتهــاب الرئــوي ،أو ُف ْطــر ُ

ذا الجهــاز المناعــي الــذي يعمــل بصــورة طبيعيــة .وثمــة أنــواع معينــة مــن الســرطان ،تظهــر أيضــاً بصــورة
أكثــر تكــراراً لــدى األشــخاص الذيــن يتعايشــون مــع متالزمــة نقــص المناعــة المكتســب .وإذا لــم تُ عالَ ــج

ـادة فــي غضــون مــدة
أنــواع العــدوى المرتبطــة بنقــص المناعــة المكتســب هــذا ،فإنهــا تكــون قاتلــة عـ ً
تتــراوح بيــن خمــس ســنوات وعشــر .ينتقــل فيــروس نقــص المناعــة المكتســب فــي أشــد لحظاتنــا حميميـ ًـة،
ـإن َد َمنــا يحمــل كذلــك فيــروس نقــص المناعــة
ـادل الســوائل الجســدية .ومــع ذلــك ،فـ َّ
عــن طريــق تبـ ُ

المكتســب ،وهــو مــا يعنــي أن االنتقــال مــن الممكــن أن يحــدث فــي أي مــرة يجــري فيهــا اتصــال بدمــاء
الشــخص المصــاب .يتعـ َّـرض العاملــون فــي القطــاع الطبــي إلــى وخــزات اإلبــر بصــورة عارضــة ،فضـ ًـا عــن

الح َقــن .كمــا أصيــب المرضــى الذيــن نُ قــل لهــم الــدم .وتُ جـ ِـري
بالح ْقــن يتشــاركون ُ
أن متعاطــي المخــدرات َ
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ـوم فحوصــات صارمــة بحثــاً عــن فيــروس نقــص المناعــة المكتســب وغيــره مــن
غالبيــة بنــوك الــدم اليـ َ

الم ْم ِرضــات المنقولــة بالــدم ،ونظــراً إلــى أن لبــن الثــدي ينقــل الفيــروس أيضــاً  ،فمــن الممكــن أن ُيصــاب
ُ
الر َّضــع بفيــروس نقــص المناعــة المكتســب نتيجـ َـة الرضاعــة مــن أمهاتهــم المصابــات بالفيــروس
األطفــال ُّ

نفســهُ .ي َعــد َف ْهــم طرائــق االنتقــال أمــراً محوريــاً مــن أجــل حمايــة المجموعــات الســكانية واألفــراد الذيــن

أي لقاحــات ،ألن الفيــروس
يســتطيعون تعديــل ســلوكياتهم لتحقيــق هــذا الهــدف ،فلــم نســتطع تطويــر ّ
كان يتغيــر بســرعة كبيــرة.

المعديــة عمومــاً  ،هــو“ :لمــاذا اآلن”؟ مــن أيــن أتــى فيــروس نقــص المناعــة المكتســب؟
وفــي األمــراض ُ

وكيــف تحـ َّـول ســريعاً إلــى تهديــد عالمــي للصحــة واالســتقرار االقتصــادي؟ إذا أمكننــا فهــم اإلجابــات

عــن هــذه األســئلة ،فربمــا نســتطيع بصــورة أفضــل منــع ظهــور المــرض القــادم ،أو علــى األقــل نســتطيع
ـاءه ففــي حالــة فيــروس اإلنفلونــزا ،ســريعاً مــا تهيمــن النُّ َســخ الطافــرة الجديــدة علــى المجموعــة،
إبطـ َ

وتحــل محـ َّـل النُّ َســخ األقــدم .أمــا شــجرة فيــروس نقــص المناعــة المكتســب ،فهــي أعقــد مــن ذلــك ،مــن

ـذع أساســي ،نظــراً إلــى وجــود عــدد كبيــر للغايــة مــن األفــرع الطويلــة .وخالفــاً لفيــروس
الصعــب تحديـ ُـد جـ ٍ

اإلنفلونــزا ،فــإن النُّ َســخ الجديــدة الطافــرة مــن فيــروس نقــص المناعــة المكتســب تنحــو إلــى التعايــش

مــع الســاالت القديمــة لوقــت طويــل ،بحيــث تتطـ َّـور بالتزامــن معهــا بصــورة مســتقلة .وظهــرت للمــرة
عامـ ْـي  1910و  1930علــى الرغــم مــن َّأن حـ َـد َث االنتقــال
األولــى فيــروس نقــص المناعــة المكتســب بيــن َ

الحيوانــي المنشــأ (القفــزة مــن الشــمبانزي إلــى البشــر) هــل حــدث شــيء مــا فــي ذلــك الوقــت تسـ َّـبب فــي
الجائحــة الحاليــة؟

الفصل الخامس
الكوليرا
َّأدت الكوليــرا إلــى صياغــة فرضيــات كــوخ التــي تُ َعــد أحــد أعمــدة علــم األوبئــة .وتنــص علــى أن تحديــد

كائــن بعينــه باعتبــاره العامــل المسـ ِّـبب لمــرض مــا ،وقــد َّأدت الكوليــرا إلــى اإلقــرار بــأن التدابــر الوقائيــة

ينبغــي أن تركــز علــى توفيــر المــاء النظيــف ،الــذي يغلــق بــدوره ِم ْصفــاة التالقــي أمــام عــدد كبيــر مــن
الم ْم ِرضــات المنقولــة بالميــاه .وكــي يصــاب الشــخص بالكوليــرا ،يجــب عليــه ابتــاع عــدد كبيــر مــن البكتيريــا،
ُ

الم ِعــدي الــذي يهضــم الطعــام يحمينــا كذلــك عبــر قتــل كل أنــواع الكائنــات
نحــو مليــون منهــا ،فالحمــض َ

الملِ حــة فــي البحــوث المتعلقــة بفيــروس نقــص المناعــة المكتســب ،وفــي بحوث التي
الحيــة أحــد األســئلة ُ
الم ِعــدي،
نأكلهــا بطريــق الخطــأ أو نشــربها ،ومــن ضمنهــا الكوليــرا .يعمــل الطعــام علــى تحييــد الحمــض َ
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الم ِعــدة خاويــة تمامــاً ســتكون ثمــة حاجــة إلــى مائــة تريليــون بكتيريــا مــن أجــل إحــداث العــدوى
وإذا كانــت َ

فــي اإلنســان ،وهــو عــدد يزيــد بمائــة ألــف مــرة عــن عــدد البكتيريــا الــذي يسـ ِّـبب العــدوى عنــد ابتالعــه
مــع الطعــام .وفــي وجــود هــذا العــدد يســتطيع بعــض البكتيريــا اجتيــاز التحــدي الــذي ِّ
يمثلــه الحمــض
الم ِعــدي أيضــاً
الم ِعــدي ،والوصــول إلــى األمعــاء الدقيقــة .يجــب أن تكــون البكتيريــا التــي تجتــاز الحمــض َ
َ

ـادرة علــى إصابــة خاليــا األمعــاء الدقيقــة .مــا يسـ ِّـبب اإلصابــة بإســهال شــديد يــؤدي إلــى الجفــاف
قـ ً

والمــوت للمضيــف ،مــن شــأن منــح ضحايــا الكوليــرا محلــول إماهـ ٍـة فمويــاً يحتــوي علــى الســكر والملــح
أن يقلِّ ــل معــدالت الوفــاة كثيــراً  ،أو يمنــع الوفــاة .كمــا أن المضــادات الحيويــة مفيــدة ،لكنهــا ِّ
تمثــل خـ َّـط
دفــاع ثانويــاً  .والفائــدة األهــم للمضــادات الحيويــة أنهــا تقصــر فتــرة العــدوى .لعبــت الكوليــرا دوراً مهمــاً

ـاف ســنو أن الكوليــرا تنتشــر بواســطة عامـ ٍـل ُم ْعـ ٍـد،
فــي تاريــخ علــم األوبئــة .وعلــى األرجــح ُي َعــد اكتشـ ُ
وتحديــد موقــع هــذا العامــل فــي مضخــة ميــاه بعينهــا خــال فاشــية الكوليــرا فــي لنــدن إبــان منتصــف

القــرن التاســع عشــر ،بمنزلــة التطبيــق األول لعلــم األوبئــة بوصفــه عمـ ًـا اســتقصائياً منهجيــاً التــزال أفــكار
ـات لمعالَ ــة الميــاه
ـاق ِم ْصفــاة التالقــي عــن طريــق بنــاءِ محطـ ٍ
ســنو مفيــدة فــي وقتنــا الحالــي ،إذ ُي َعــد إغـ ُ

وتنقيتهــا طريقـ ًـة ممتــازة لمنــع وبــاء الكوليــرا .ومــع ذلــك ،فــإن تنقيــة الميــاه عــن طريــق الغلــي (وهــو

ـات ضخمـ ًـة مــن
تقدمــاً ) تتطلَّ ــب كميـ ٍ
حــل منخفــض التقنيــة يمكــن تنفيــذه فــي المناطــق النائيــة أو األقــل ُّ

محاولــة الحصــول عليــه فــي المناطــق التــي تفتقــر إلــى االســتقرار
حطــب الوقــود ،وقــد يكــون مــن الخطــر
َ
السياســي .أمــا الحلــول العاليــة التقنيــة ،مثــل تنقيــة الميــاه عــن طريــق المــواد الكيميائيــة ،فهــي مكلفــة.

وفــي المناطــق التــي تكــون فيهــا الكوليــرا جائحــة ،تقــع األوبئــة بصــورة موســمية.

الفصل السادس
المالريا
المعديــة التــي
المعديــة علــى ظهــر الكوكــب.
ومقارنــة باألمــراض ُ
َ
ربمــا تكــون المالريــا أهــم األمــراض ُ

ناقشــناها فــي الفصــول الســابقة ،فإنهــا أقــل ترويعــاً لســكان الــدول المتقدمــة والســبب أنهــا نــادراً مــا
مقيــدة بالموضــع البيئــي الــذي
تخــرج ،فــي العصــر الحديــث ،عــن نطــاق المناطــق االســتوائية ،وتظــل َّ

متوطنــاً –إذ تحافــظ
ِّ
يســكنه البعــوض الناقــل لهــا .وخالفــاً للكوليــرا ،تكــون المالريــا فــي المعتــاد مرضــاً

ـدال مــن حدوثهــا علــى صــورة
علــى مســتوى ثابــت نســبياً داخــل المجموعــة الســكانية مــع مــرور الوقــت بـ ً
فاشــيات وبائيــة حــادة .وكالمعتــاد فــي حالــة األمــراض المتوطنــة ،تتســم أكثــر ســجاالت المالريــا انتشــاراً

ـدال مــن التسـ ُّـبب فــي العــدوى الحــادة والوفــاة .واالســتثناء هــو المالريــا
بكونهــا مزمنــة وموهنــة ،بـ ً

ـوب الصحــراء الكبــرى اإلفريقيــة .وبجمــع هــذه
المنجليــة ،التــي تشــيع باألســاس فــي الــدول االســتوائية جنـ َ
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التأثيــرات غيــر القاتلــة الشــائعة فــي كل أنــواع المالريــا مــع التأثيــرات القاتلــة للمالريــا المنجليــة ،يصيــر التأثيــر
التراكمــي للمالريــا علــى البشــرية ضخمــاً  .يقيــس مســؤولو الصحــة العامــة تأثيــر األمــراض المزمنــة مــن

المعدلــة حســب اإلعاقــة التــي تأخــذ فــي االعتبــار وفقــدان اإلنتاجيــة والســعادة
منظــور ســنوات العمــر ُ
ـرض مــا .فــي عــام  2010كانــت المالريــا مســؤولة عــن ســنوات مفقــودة مــن الحيــاة
نتيجـ ًـة لإلصابــة بمـ ٍ

أكثــر مــن أي مــرض آخــر ،وذلــك بزيــادة طفيفــة عــن فيــروس نقــص المناعــة المكتســب.

الح َّمــى نفســها ال تبــدو ُم ِّضــرة .وتحــدث
الح َّمــى ،وإن كانــت ُ
العـ َـرض األوضــح مــن أعــراض المالريــا هــو ُ
َ

ُّحمــى المالريــا بتواتُ ــر معتــاد مــع خــروج موجــة جديــدة مــن الطفيليــات مــن الكبــد إلــى مجــرى الــدم،

ـان إلــى َآخــر بصــورة مباشــرة يفتــح طيفــاً عريضــاً مــن احتمــاالت
إن عجــزَ المالريــا عــن االنتقــال مــن إنسـ ٍ
مؤسســي علــم النمذجــة الرياضيــة لألمــراض ،إلــى أن البعــوض
توصــل رونالــد روس ،أحــد
ِّ
المكافحــة .وقــد َّ

ينقــل المالريــا ،وهــو مــا أتــاح للمــرة األولــى منــع المالريــا عــن طريــق مكافحــة البعــوض ،أو منعــه مــن لــدغ

البشــر .وبمــا أن المالريــا واســعة االنتشــار ،ومــن الممكــن أن تكــون لهــا تأثيــرات قاتلــة ،فربمــا تُ َعــد واحــدة

مــن أقــوى القــوى االنتخابيــة التــي شــكَّ لت الجينــوم البشــري فــي األلــوف القليلــة الماضيــة مــن األعــوام.
لكــن ،نظــراً إلــى أن التأثيــرات الجانبيــة للجينــات الواقيــة مــن المالريــا تُ َعــد عامـ ًـا واحــداً فقــط مــن عــدد

كبيــر مــن العوامــل التــي تؤثــر فــي الصالحيــة البشــرية ،فــإن القصــص التــي ترويهــا الوراثــة البشــرية وجينــات
الم ْم ِرضــات تتَّ ِســم أحيانــاً بالتعقيــد.
ُ

تعامـ َـل أغلــب البشــر مــع المالريــا عــن طريــق تجنُّ ــب المناطــق
علــى مــدار الســواد األعظــم مــن التاريــخَ ،

التعايــش معهــا ،آمليــن تخفيــف األعــراض بدرجـ ٍـة مــا عبــر
الموبــوءة بالمالريــا (إذا كان لديهــم الخيــار) أو
ُ

المناعــة الطبيعيــة .ومــن َثــم الســيطرة علــى المالريــا ،بصــورة طبيعيــة كتأثيــر جانبــي فــي اســتخدام األراضــي،
الممارســات الزراعيــة التــي قلَّ لــت كميــة المــاء الراكــد المتــاح لتكاثــر البعــوض َّأدت
عتقــد أن التغييــرات فــي
وي َ
َ
ُ

إلــى انخفــاض فــي معــدالت اإلصابــة بالمالريــا فــي شــمال الواليــات المتحــدة أواخــر القــرن التاســع عشــر.

وقــد أحــدث اكتشــاف هيرمــان مولــر لخصائــص الــدي دي تــي القاتلــة للحشــرات عــام  1939الــذي فــاز
ـوال مــن
عنــه بجائــزة نوبــل فــي عــام  1948ثـ ً
ـورة فــي مكافحــة المالريــا .واســتدعى هــذا االكتشــاف تحـ ً
الهندســة البيئيــة واإليكولوجيــة التــي تركِّ ــز علــى تدميــر البعــوض فــي َمواطــن اليرقــات ،إلــى توفيــر الحمايــة
عــن طريـ ِـق قتـ ِـل البعــوض البالــغ بالقــرب مــن البشــر.

ـام  1955وهــدف إلــى اســتئصال المالريــا بحلــول عــام
بــدأ البرنامــج العالمــي للقضــاء علــى المالريــا عـ َ
 1963إلــى أن جــرى التخلِّ ــي عنــه فــي عــام  1969علــى الرغــم مــن أنــه خفــض معــدالت الوفــاة المرتبطــة
مقارنـ ًـة بالخــط القاعــدي لعــام 1900
بالمالريــا بأكثــر مــن عشــرة أضعــاف،
َ

بعــد مواجهــة مشــكلة

وو َفيــات الطيــور فــي أمريــكا الشــمالية التــي أوضحهــا كتــاب “الربيــع
الربــط بيــن اســتخدام الــدي دي تــي َ
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الصامــت” لمؤلفتــه راشــيل كارســون عــام  1962وهــو مــا َّأدى إلــى حظــر اســتخدام هــذا المبيــد الحشــري

المعديــة،
فــي الواليــات المتحــدة ،ثــم كنــدا فــي وقــت الحــق .وثانيــاً  ،شــأن كل جهــود مكافحــة األمــراض ُ
مواجهــة اســتراتيجية
فــإن األعــداء الذيــن نحاربهــم هــم كائنــات حيــة ،وهــي تطـ ِّـور تدابيــر مضــادة فــي
َ
الع ْقــد األول
ـتخدمة .وتتطـ َّـور المقاومــة فــي ّ
َ
كل مــن الكائنــات الناقلــة للمالريــا ،وبحلــول َ
المكافحــة المسـ َ
ولح ْســن
مــن القــرن الحــادي والعشــرين كانــت
مقاومــة الكلوروكيــن قــد انتشــرت علــى مســتوى العالــمُ .
َ

خدمت نُ َســخ طويلــة األجــل
دعــى أرتيميســينين كمــا اســتُ ِ
الحــظ كان متاحــاً عقــار جديــد مضــاد للمالريــا ُي َ

ـدال مــن معالَ ــة األشــخاص باألرتيميســينين بعــد
قــادرة علــى قتــل البعــوض لمــدة خمــس ســنوات تاليــة وبـ ً
كل بضعــة أعــوام.
أن ُيصابــوا بالمــرض فقــط ،يمكننــا كذلــك منْ ُحهــم اللقــاح َّ

الفصل السابع
التغصنية
يريات الضفدعية
ُف ْطر ُ
ُّ
الق َد َّ
الف ْطــر هــو
التغصنيــة بطرائــق عــدة عــن األمثلــة الســابقة .وهــذا ُ
يريــات الضفدعيــة
يختلــف ُف ْطــر ُ
ُّ
الق َد َّ
ـنتعرض لــه بالنقــاش .والجينــوم الخــاص بهــذا
الم ْمـ ِـرض غيــر البشــري األول (والوحيــد( الــذي سـ َّ
العامــل ُ

الف ْطــر أكبــر بعــدة مــرات مــن جينــوم الفيروســات والبكتيريــا التــي تناولناهــا
ُ

ســابقاً  ،ويقتــرب فــي الحجــم مــن جينــوم الحيــوان األولــي الــذي يسـ ِّـبب المالريــا .وهــو عامــل ُممـ ِـرض عــام،
بعضهــا إلــى االنقــراض .وأهـ ُّـم مــا فــي األمــر
إذ يصيــب مئــات األنــواع المختلفــة مــن البرمائيــات ،ويقــود َ
الم ْمـ ِـرض “الناشــئ” مــن الناحيــة العمليــة ،لكــن األشــيع
أن هــذا ُ
الف ْطــر هــو مثالنــا األول عــن العامــل ُ

ـراض
الم ْم ِرضــات الحاليــة إلــى نــوع جديــد .تثيــر األمـ ُ
الم ْم ِرضــات الحيوانيــة المنشــأ عندمــا تقفــز ُ
هــو ظهــور ُ

الناشــئة فــي األنــواع غيــر البشــرية القلــق ،فالعديــد مــن األنــواع غيــر البشــرية لهــا قيمــة مرتفعــة مــن
دخلِ نــا أو حتــى حياتنــا .فاألمــراض
ـراض الناشــئة مصــادر ْ
الناحيــة االقتصاديــة ،ومــن الممكــن أن تهـ ِّـدد األمـ ُ

الزراعيــة يمكــن أن تهـ ِّـدد المحاصيــل المهمــة ،وقــد سـ َّـببت آفـ ُـة البطاطــس األيرلنديــة انتقــل مــن َم َ
نشــئِ ه
ـات بشـ ً
وغيــرت تاريــخ أيرلنــدا تغييــراً
فــي أمريــكا الجنوبيــة إلــى أوروبــا عبــر أمريــكا الشــماليةَ -و َفيـ ٍ
ـرية هائلــةَّ ،
جذريــاً  .مــن الممكــن أيضــاً أن ِّ
تجمعــات بريــة مهمــة مــن الناحيــة االقتصاديــة.
تؤثــر األمــراض علــى ُّ

الفسيولوجيا والتاريخ الطبيعي
ـاة الســوداء” فــي فصيلــة كبيــرة وغيــر معروفــة بدرجــة
التغصنيــة “الشـ َ
ديريــات الضفدعيــة
ُي َعــد ُف ْطــر ُ
ُّ
الق َّ

يريــة
الف ْطريــات ُ
يريــة وعلــى الرغــم مــن أن عــدداً قليـ ًـا مــن ُ
الف ْطريــات ُ
الف ْطريــات ،هــي ُ
كبيــرة مــن ُ
الق َد َّ
الق َد َّ
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ؤذ على المــادة العضوية المتحلِّ لة
الف ْطريــات األخــرى أو النباتــات ،فــإن أغلبهــا يعيــش بشــكل غيــر ُم ٍ
يهاجــم ُ
معروفـ ْـي فقــط مــن
َ
نوعـ ْـي اثنيــن
ديريــات الضفدعيــة
وف ْطــر ُ
فــي البيئــات المائيــةُ .
التغصنيــة هــو أحــد َ
ُّ
الق َّ

يريــة يهاجمــان الفقاريــات ،والنــوع الثانــي هــو ُف ْطــر ُممـ ِـرض ،ونحــن نعرف بالفعــل أن بإمكان
الف ْطريــات ُ
ُ
الق َد َّ

الف ْطــر البقــاء فــي المــاء النقــي أســابيع أو شــهوراً  ،ويزدهــر علــى الكيراتيــن الموجــود فــي جلــود
هــذا ُ

البرمائيــات والريــش والهيــاكل الخارجيــة للحشــرات والقشــريات كالروبيــان وجــراد البحــر .لكننــا فــي الوقــت
ـاء لســنوات ،أو التحـ ُّـرك لمســافات طويلــة ،فــي غيــاب
الحالــي ال نعــرف ْإن كان باســتطاعة هــذا ُ
الف ْطــر البقـ ُ

الف ْطــر
تحمــل هــذا ُ
المضيــف .وتحتــوي ُجــل مجتمعــات البرمائيــات علــى كائنــات مضيفــة قــادرة علــى ُّ

الف ْطــر أو عاجــزاً عــن
تحمــل هــذا ُ
واليــزال الباحثــون يحاولــون فهــم مــا يجعــل الكائــن المضيــف قــادراً علــى ُّ

تحملــه .ومــن أهــم الكائنــات فــي هــذا الصــدد علــى األرجــح بعـ ُـض أنــواع جــراد البحــر ،والضفــدع األمريكــي
ُّ

الكبيــر ،وضفــدع القيطــم الجنــوب إفريقــي وكل هــذه األنــواع واسـ ُ
ـعة االنتشــار ،وقــادرة علــى غــزو مناطــق
ديريــات الضفدعيــة
تتحمــل بعــض ســاالت ُف ْطــر ُ
جغرافيــة ســواء بمســاعدة البشــر أو دونهــا ،وهــي
الق َّ
َّ

يريــات
التغصنيــة علــى األقــلَ .ثمــة بنــد آخــر فــي القائمــة الطويلــة لألشــياء التــي نجهلهــا بشــأن ُف ْطــر ُ
الق َد َّ
ُّ

التغصنيــة ،وهــو الطريقــة التــي يقتــل بهــا المضيــف .وقــد ذهــب الباحثــون فــي تخميناتهــم إلــى
الضفدعيــة
ُّ

الف ْطــر لنــوع مــن الســموم .ومــع ذلــك ،فغالبيــة األدلــة الحاليــة تشــير إلى
أســباب متعــددة ،مــن بينهــا إنتــاج ُ
الف ْطــر فــي جلودهــا ،ومــا يتبعــه
أن الضفــادع البالغــة المصابــة تمــوت فــي المعتــاد عندمــا يتسـ َّـبب تراكُ ــم ُ

مــن ثخانــة وصالبــة ،فــي منعهــا مــن الحفــاظ علــى تركيــزات الملــح المالئمــة فــي أجســادها ،مــا يــؤدي
بف ْطــر
إلــى وفاتهــا بالســكتة القلبيــة .تتفــاوت أنــواع البرمائيــات تفاوتــاً شاســعاً مــن حيــث قابليتهــا لإلصابــة ُ
التغصنيــة ،وينبــع بعــض هــذا التفــاوت ربمــا مــن االختالفــات فــي دفاعــات الكائنــات
يريــات الضفدعيــة
ُ
ُّ
الق َد َّ

الف ْطــر ،علــى الرغــم
ـزة المناعيــة لضفــادع القيطــم تنتــج أجســاماً مضــادة تتعـ َّـرف علــى ُ
المضيفــة ،فاألجهـ ُ
الف ْطريــات.
مــن أنــه ال توجــد ســوى أدلــة ضعيفــة فــي الوقــت الحاضــر علــى أن هــذه البروتينــات تحمــي مــن ُ
وثمــة أدلــة أقــوى علــى التأثيــر الواقــي للبروتينــات المضــادة للميكروبــات التــي تفرزهــا أنــواع كثيــرة مــن

الضفــادع والعالجيــم علــى جلودهــا .وعلــى الرغــم مــن أن الضفــادع مــن ذوات الــدم البــارد ،وال يمكنهــا
بالف ْطــر يمكنهــا ْرفـ ُـع درجة حرارة أجســامها.
المصابــة منهــا ُ
االرتجــاف كــي ترفــع درجــة حــرارة أجســامها ،فــإن ُ

شمســة ،ويبــدو
الم ِ
وتفعــل هــذا بالفعــل ،عــن طريــق قضــاء المزيــد مــن الوقــت فــي األماكــن الدافئــة ُ

الف ْطــر .بــل مــن الممكــن أيضــاً أن تشــفى الضفــادع مــن ُف ْطــر
أن هــذا يســاعدها علــى التعافــي مــن ُ
التغصنيــة فــي المختبــر عــن طريــق وضعهــا فــي بيئــة دافئــة لفتــرة تقــل عــن اليــوم.
يريــات الضفدعيــة
ُ
ُّ
الق َد َّ

الف ْطــر
ال يمكــن شــفاء كل األنــواع بهــذه الطريقــة ،وهــو مــا يشــير إلــى أن درجــات الحــرارة الدافئــة ال تــؤذي ُ

ـادع عــن طريــق تحســن قدرتهــا علــى إنتــاج البروتينــات المضــادة
ِ
بصــورة
مباشــرة ،وإنمــا قــد تســاعد الضفـ َ
للميكروبــات.
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االكتشاف
التغصنيــة فــي أواخــر تســعينيات القــرن العشــرين ،عندما
يريــات الضفدعيــة
ـاء البيئــة ُف ْطــر ُ
ُّ
الق َد َّ
اكتشــف علمـ ُ

نفــق ألســباب غامضــة .وفــي الوقــت ذاتــه
بــدأت الضفــادع فــي أنحــاء شــرقي أســتراليا وأمريــكا الوســطى تَ ُ

نفــق هــي األخــرى.
تقريبــاً  ،بــدأت الضفــادع الســامة فــي حديقــة الحيــوان الوطنيــة بالواليــات المتحــدة تَ ُ
تواصــل الباحثــون البيطريــون هنــاك مــع الباحثيــن القليليــن
َ

توصلــوا
أي شــيء عــن هــذه الفصيلــة الغامضــة مــن ُ
الف ْطريــات ،وقــد َّ
العــدد حــول العالــم الذيــن يعرفــون َّ
ـف للنــوع ،ومنحــوه اســماً مبنيــاً علــى االســم الالتينــي للضفــدع الســام .نبــدأ باألدلــة
فيمــا بينهــم إلــى وصـ ٍ

يريــات الضفدعيــة
التاريخيــة والوراثيــة ،التــي مــن المفتــرض أن تســاعدنا فــي تحديــد متــى وصــل ُف ْطــر ُ
الق َد َّ
الف ْطــر موجــوداً لفتــرة طويلــة قبــل أن يالحظــه
التغصنيــة إلــى المواقــع المختلفــة حــول العالــم .وكان هــذا ُ
ُّ

البيولوجيــون فــي مجتمعــات البرمائيــات .لكــن ،خالفــاً لألمــراض التــي تصيــب البشــر ،مثــل المالريــا أو
الف ْطــر موجــوداً فــي الماضــي ،وحتــى إذا
ـجلت تاريخيــة يمكــن أن تخبرنــا أيــن كان ُ
اإلنفلونــزا ،ال توجــد ِسـ َّ
الحــظ البشــر
وقعـ ْ
ـت طواعيــن قديمــة نَ َفقــت خاللهــا أعــداد هائلــة مــن الضفــادع والعالجيــم ،حتــى عندمــا َ

ـداث انقــراض البرمائيــات فــي الماضــي القريــب ،علــى غــرار اختفــاء العالجيــم الشــالية مــن جبــال كولــورادو
أحـ َ

فــي ســبعينيات القــرن العشــرين ،أو انخفــاض أعــداد العالجيــم المزركشــة فــي أمريــكا الوســطى فــي أواخــر

يريــات الضفدعيــة
ثمانينيــات القــرن العشــرين -وهمــا األمــران اللــذان نَ عزُ وهمــا بأثــر رجعــي إلــى ُف ْطــر ُ
الق َد َّ
التغيــر المناخــي أو الضغــوط البيئيــة .وقــد
التغصنيــة -فــإن البشــر أرجعــوا الســبب إلــى أشــياء أخــرى ،مثــل
ّ
ُّ
التغصنيــة علــى جلــود
يريــات الضفدعيــة
بف ْطــر ُ
تحمــس الباحثــون عنــد اكتشــاف الــدي إن إيــه الخــاص ُ
ُّ
الق َد َّ
َّ

للف ْطــر
ضفــادع القيطــم المأخــوذة مــن جنــوب إفريقيــا فــي عــام  . 1938وقــد قادهــم الظهــور المبكــر ُ
تحملــه إلــى تقديــم فرضيــة “الخــروج مــن إفريقيــا” ومــع ذلــك،
المرتبــط بهــذا النــوع المنتشــر القــادر علــى ُّ

فــإن هــذه الفرضيــات َّ
هشــة.

ـاال أظهــرت للباحثيــن أنهــا تحتــوي
إن قاعــدة البيانــات المتناميــة والفحوصــات الجينوميــة األكثــر اكتمـ ً

المقـ َّـدر ألحــدث َســلَ ف للســالة الجائحــة
العمــر ُ
علــى قــدر معتبــر مــن التنــوع ،وزادت أحــدث الدراســات ُ

ـود عامــل ُممـ ِـرض ناشــئ ظهــر للمــرة األولــى فــي
العالميــة مــن مجــرد عقــود (وهــو مــا يتفــق مــع وجـ ِ

وقــت اســتيراد ضفــدع القيطــم مــن إفريقيــا) إلــى مــا ال يقــل عــن  10آالف عــام .ولنــا أمــل فــي أن يــؤدي
ـاح
التحليــل المســتفيض للجلــود المأخــوذة مــن المتاحــف ،والفحوصــات الجينوميــة األشــمل ،إلــى إيضـ ِ
تاريــخ الســاالت التــي تُ صنَّ ــف اآلن علــى أنهــا ســاالت جائحــة عالميــة.

عرضــة لالنقــراض فــي األســر ،لكننــا ال نــدري متــى أو
وقــد نجــح البيولوجيــون بالفعــل فــي تربيــة أنــواع ُم َّ
كيــف ســنتمكَّ ن مــن إعادتهــا إلــى الطبيعــة .وهــل مــن الممكــن لوجــود مجموعــات فــي األســر أن يقلِّ ــل
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لمحاولــة إنقــاذ البرمائيــات هــي
المباشــرة
ِ
التعامــل مــع المشــكلة التــي نشــعر بهــا؟ الطريــق التاليــة
ـرورة
ضـ َ
َ
ُ

للف ْطريــات ،والعالجــات
المقاومــة ُ
إغــاق ِم ْصفــاة التوافــق لألفــراد فــي الطبيعــة .وقــد نجحــت العقاقيــر
ِ

التغصنيــة فــي
يريــات الضفدعيــة
الهادفــة لرفــع درجــات الحــرارة ،فــي شــفاء الضفــادع مــن ُف ْطــر ُ
ُّ
الق َد َّ
التوســع فــي هــذه العالجــات بحيــث نأســر ونعالــج ونطلــق مــا
التجــارب المعمليــة ،وربمــا نتمكَّ ــن مــن
ُّ

ـاج البرمائيــات باســتخدام
يكفــي مــن األفــراد إلنقــاذ المجموعــات البريــة .كمــا اقتــرح البيولوجيــون أيضــاً عـ َ
للف ْطــر ،أو عــاج األفــراد أو حتــى المجتمعــات الكاملــة
المقاومــة ُ
ببتيــدات الجلــد المأخــوذة مــن األنــواع
ِ

للف ْطريــات .إن الكثيــر مــن البيولوجييــن يشــعرون أننــا علينــا مســؤولية
ببكتيريــا تُ نتِ ــج ُمركَّ بــات مضــادة ُ

تهددهــا.
أخالقيــة لحفــظ األنــواع ،وبخاصــة عندمــا تكــون أفعالنــا قــد أســهمت فــي انتشــار األمــراض التــي ِّ

الفصل الثامن
نظرة مستقبلية
المعدية المهمة ،ومبادئهــا اإليكولوجية
قـ َّـدم هــذا الكتــاب جولــة ســريعة اســتعرض فيهــا بعــض األمــراض ُ

جهود العــاج والمكافحة.
والتطوريــة ،والكيفيــة التــي ترشــد بهــا هــذه المبــادئ
َ
ُّ

المعدية التي تزهق مئات اآلالف من
ومن المؤسف أننا أغفلنا ذكْ ر الكثير من األمراض ُ
الســل وشــلل األطفال ،والبلهارســيا،
األرواح ،وتهــدر مليــارات الــدوالرات .ومــن أمثلــة هــذه األمــراض مرض ُّ

أغفلنــا أيضــاً الحديــث عــن أمــراض مثيــرة لالهتمــام شــكَّ لت تاريخنــا ،مثــل الطاعــون الدبلــي ،المــرض األشــد
ـداء علــى اإلطــاق ،لكــن مــن الســهل نســبياً عالجــه فــي وقتنــا الحالــي بواســطة المضــادات
فتــكاً وإعـ ً

الحيويــة .وهنــاك الجــدري ،أول مــرض يجــري اجتثاثــه تمامــاً فــي البريــة بواســطة التلقيــح ،وأخيــراً هنــاك
ـدال مــن الناشــئة ،علــى الرغــم مــن
طاعــون المواشــي ،ولقــد ركَّ زنــا فــي الغالــب علــى األمــراض المســتقرة بـ ً

التغصنيــة فــي وقــت
يريــات الضفدعيــة
وف ْطــر ُ
كل مــن فيــروس نقــص المناعــة المكتســب ُ
ظهــور ّ
ُّ
الق َد َّ
قريــب نســبياً  ،لــم تكــن لدينــا مســاحة لمناقشــة الفيروســات التاجيــة الناشــئة مثــل تلــك المسـ ِّـببة للمتالزمــة

التنفســية (ميــرس).
ُّ
التنفســية الحــادة الوخيمــة (ســارس) ومتالزمــة الشــرق األوســط
ُّ

المعديــة خــال العقــود القليلــة القادمــة؟ ومــا التأثــرات
مــا المســتقبل الــذي ينتظــر مكافحــة األمــراض ُ
المعديــة علــى صحتــك وعافيتــك ،أول مــا نعرفــه أن األمــور كلمــا تغيـ َّـرت ،ظلــت علــى
المرجحــة لألمــراض ُ
ُ
همنــا للكيفيــة التــي تنتقــل بهــا األمــراض –وتطويــر اللقاحــات والعالجــات القــادرة
حالهــا .فقــد أحـ َـد َث َف ُ

ـورة فــي عمليــة إدارة األمــراض ،غيـ َـر أن العمليــات األساســية التــي تحـ ِّـرك
علــى إغــاق ِم ْصفــاة التوافــق -ثـ ً
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حقــق بعــض النجاحــات العظيمــة ،إذ قضينــا تمامــاً علــى
المنظومــة اإليكولوجيــة لألمــراض ماتــزال ذاتهــاَّ .
ـاو َد
مــرض الجــدري وطاعــون المواشــي ،ورغــم ذلــك ،فقــد خســرنا بعــض المكاســب المتحققــة أيضــاً  ،إذ عـ َ
الســل الظهــور ،والســيما مترافقــاً مــع فيــروس نقــص المناعــة المكتســب ،وانتهــت العقــود المتفائلــة
ُّ

المعديــة غيـ ُـر واقعـ ٍّـي ببســاطة؛
األولــى لمكافحــة المالريــا
بتراجــع ،إن المســتقبل الخالــي مــن األمــراض ُ
ُ

تصرفنــا بحكمــة ،فســنتمكَّ ن
َّ
فالكائنــات الحيــة
يتطفــل بعضهــا علــى بعــض منــذ بــدء الحيــاة نفســها ،وإذا َّ
مــن العيــش فــي أمــان أكبــر.
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