8

السبت  26آب  2017العدد 3260

مجتمع وإقتصاد
ّ
تعد هذه التقنية
الصاعدة اليوم
خرقًا صناعيًا كبيرًا

مشابهة في الهند ،حيث ّ
تم تشخيص
إصـ ــابـ ــة بـ ـم ــرض الـ ـس ــل فـ ــي ال ـع ـمــود
الفقري المرأة عمرها  32عامًا ،وهذه
ّ
ّ
اإلص ــاب ــة تـعـتـبــر ن ـ ــادرة ،إذ إن الـســل
ّ
يصيب الرئتني في معظم الحاالت .إل
أن املرأة الهندية كانت تتناول عقاقير
ّ
معينة مــن أجــل معالجة حالة العقم
لــدي ـهــا ،م ــا أض ـع ــف مـنــاعـتـهــا بشكل
ّ
ّ
ك ـب ـيــر وأتـ ـ ــاح ل ـل ـســل أن ي ـت ـســلــل إلــى
عـمــودهــا الـفـقــري ليصيب  10فـقــرات
كاملة ،مــا ّ
سبب أض ــرارًا كبيرة فيها
وخــاصــة فــي الـفـقــرات ال ـثــاث األول ــى
ال ـت ــي ّ
دم ـ ـ ــرت ب ـش ـكــل ك ـب ـي ــر ،م ــا قـطــع
التواصل بني رأسها وأسفل عمودها
الفقري .هذه اإلصابة ّأدت إلى ّ
تقوس
ّ
ظهرها إلى األمام وتعثر الصلة داخل
الحبل الشوكي وانقطاع التواصل مع
األط ــراف ،ما يـ ّ
ـؤدي عمليًا إلــى الشلل
ّ
م ــع خ ـطــر املـ ــوت ب ـحــال ت ـق ــدم امل ــرض
على األعصاب املسؤولة عن
وتأثيره ّ
التنفسّ .إل أن ّ
الجراحني قرروا
عملية
اللجوء إلى استبدال الفقرتني الثانية
والثالثة بفقرات اصطناعية مطبوعة
ف ــي م ـط ـب ـعــة ث ــاث ـ ّـي ــة األب ـ ـعـ ــاد ،وذل ــك
ف ــي ع ـم ـلـ ّـيــة اس ـت ـغــرقــت  10س ــاع ــات،
م ــا أع ـ ــاد إل ـي ـهــا الـ ـق ــدرة ع ـلــى امل ـشــي،
وأبعد عنها شبح املوت بشكل كبير.
ّ
العملية األولى في الهند
وكانت تلك
الستبدال فقرات بأخرى مطبوعة من
التيتانيوم ،إلى جانب عدد قليل ّ
جدًا
مــن العمليات املشابهة التي أجريت
ّ
عملية الصني.
في العالم ومنها

ّ
الدقة البالغة مطلوبة

علوم

مطابع ثالثية األبعاد
تطبع فقرات بشرية بديلة
بدأت مستشفيات
ّ
متقدمة في الصين
والهند بتسخير تقنيات
الطباعة ثالثية األبعاد،
التي يجري تطويرها
على نطاق واسع اليوم،
وذلك إلنتاج عظام
وفقرات مختلفة من
العمود الفقري والرقبة
وغيرها لتحل مكان تلك
التالفة في جسم اإلنسان،
وتم إجراء أولى هذه
العمليات أخيرًا

عمر ديب
نـ ـش ــرت ال ـص ـح ــف ال ـص ـي ـن ـيــة ت ـقــاريــر
عـ ـ ــن نـ ـ ـج ـ ــاح عـ ـمـ ـلـ ـي ــة طـ ـبـ ـي ــة ن ــوع ـي ــة
السـ ـتـ ـب ــدال س ــت فـ ـق ــرات م ــن ال ـع ـمــود
الفقري ملريضة يبلغ عمرها ّ 28عامًا
واستبدالها ببدائل مماثلة مصنعة
من التيتانيوم ،وذلك من خالل مطبعة
ثــاث ـيــة األب ـع ــاد ( ،)3D Printerتـقــوم
ع ـم ـل ـيــا بـ ـص ـ ّـب امل ـن ـت ــج امل ـط ـل ــوب عـبــر
ّ
تدريجيًا وبــواسـطــة تقنيات
طباعته
الكومبيوتر طبقة فوق طبقة لينتهي
ك ـك ـت ـلــة واح ـ ـ ــدة م ـت ـمــاس ـكــة م ـتــراب ـطــة
م ـم ــاث ـل ــة ت ـم ــام ــا ل ـل ـج ـســم امل ـس ـت ـهــدف
طباعته .وهــذه التقنية الحديثة التي
تــوجــد ل ـهــا اس ـت ـع ـمــاالت واس ـع ــة ج ـدًا
س ـ ّـي ــة،
فـ ــي م ـ ـجـ ــاالت ص ـن ــاع ـي ــة وه ـن ــد ّ
تـجــد ال ـي ــوم تـطـبـيـقــات عـلـمـ ّـيــة بــنــاءة
وخارقة في ميدان األعضاء واألطراف
واألجسام البديلة في الطب.

طباعة العظام والفقرات البديلة
املــريـضــة الصينية كــانــت قــد أصيبت
بـســرطــان ن ــادر فــي ال ـغ ـضــروف ،الــذي
ّ
ّ
املطاطية
يتكون من األنسجة القوية

الـ ـت ــي ت ــوج ــد ب ــن ال ـع ـظ ــام ف ــي جـســم
ّ
اإلنسان .عــادة ما تصيب هذه األورام
منطقة الـحــوض ،لكن فــي حــالــة املــرأة
هـ ــذه أص ـ ــاب امل ـ ــرض س ـتــا م ــن ف ـقــرات
الرقبة السبع الدائرية الشكل .ومع نمو
ال ــورم ،ســاءت حالة املريضة ولــم تعد
ق ــادرة عـلــى تـحــريــك جسمها ويديها
نـتـيـجــة ضـغــط الـ ــورم عـلــى األع ـصــاب

البدائل قبل استعمال
ثالثية األبعاد
الطابعات ً
لم تكن ناجحة
الــواص ـلــة بــن الـجـســم وال ــدم ــاغ .وفــي
مثل هــذه الـحــالــة الصعبة ،كــان ال ّ
بد
ّ
م ــن اتـ ـخ ــاذ إجـ ـ ـ ــراءات ط ـبـ ّـيــة حــاسـمــة
إلن ـقــاذ وضـعـهــا ،ف ـقـ ّـرر فــريــق األطـ ّـبــاء
في مستشفى شنغهاي بالتعاون ّ مع
املستشفى العسكري الجامعي ،اتخاذ
ال ـق ــرار ال ـج ــريء ب ــإزال ــة ف ـقــرات الــرقـبــة
الطبيعية املريضة واستبدالها ّ
ّ
كليًا
ّ
ب ـف ـقــرات اص ـط ـنــاعــيــة .ورغـ ــم خ ـطــورة

ّ ّ
الخطوة ،إل أنها كانت الحل الوحيد
أم ــام عجز الـعــاج الكيميائي وعــاج
ّ
األشعة عن تقديم نتائج تذكر في مثل
ّ
هذه الحالة املرضية .استلزمت عملية
ط ـب ــاع ــة الـ ـعـ ـظ ــام والـ ـفـ ـق ــرات ال ـبــدي ـّلــة
ث ــاث ــة أس ــابـ ـي ــع ،وذل ـ ـ ــك ن ـت ـي ـجــة دقـ ــة
ّ
العملية والــوقــت ال ــازم لبرمجة
هــذه
ّ
الطابعات وتجهيز نـمــاذج تجريبية
لـلــرقـبــة ،ث ـ ّـم إن ـت ــاج ال ـع ـظــام وال ـف ـقــرات
من التيتانيوم .وبالفعل ،قام األطباء
ب ـه ــذه ال ـع ـم ـلـ ّـيــة ال ـت ــي اس ـت ـغ ــرق ــت 13
ّ
ســاعــة وتـكــلـلــت بــالـنـجــاح ،إذ تعافت
ّ
تدريجيًا وعــادت لها القدرة
املريضة
على املشي والوقوف ،فيما تحتاج إلى
ّ
املــزيــد مــن الــوقــت للتمكن مــن تحريك
رأسـهــا بشكل كــامــل وطـبـيـعــي .وعلى
ال ــرغ ــم م ــن عـمـلـ ّـيــات مـشــابـهــة أجــريــت
ال ـع ــام امل ــاض ــي ،تـعـتـبــر ه ــذه الـعـمـلـ ّـيــة
األول ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــن ن ــوعـ ـه ــا ف ـ ــي ات ـس ــاع ـه ــا
وشـ ـم ــولـ ـه ــا م ـع ـظ ــم م ـن ـط ـق ــة ال ــرقـ ـب ــة،
بــاإلضــافــة إل ــى أعـلــى الـعـمــود الفقري
والنخاع الشوكي.

استبدال فقرات الظهر

ّ
عملية
قـبــل حــوالــى الـشـهــر ،حصلت

عند التعاطي مع النخاع الشوكي ،ال
للخطأ وال حتى ألي عمل غير
مـكــان
ّ
م ـثــالــي ال ــدق ــة .فــال ـبــدائــل ال ـت ــي كــانــت
ً
م ــوج ــودة ق ـبــل اس ـت ـع ـمــال الـ ًطــا ّبـعــات
ناجحة ألنها لم
ثالثية األبعاد ،لم تكن
ّ
تكن ّ
مفصلة بشكل بالغ الدقة بحسب
جسم كــل مــريــض على ح ــدة .قبل بدء
عملية طباعة الفقرات البديلة ،يجري
األط ـب ــاء مـجـمــوعــة م ــن ص ــور األشـعــة
وال ـ ـصـ ــور ال ـص ــوت ـي ــة وصـ ـ ــور ال ــرن ــن
ّ
أبعاد
املغناطيسي للتمكن من تحديد ّ
الـفـقــرات وأمــاكـنـهــا بشكل بــالــغ الــدقــة
ّ
كــي يتمكنوا مــن طباعة بــديــل مماثل
تمامًا ومــن دون أض ــرار جانبية على
الجسم ناجمة عن اختالف الحجم أو
الشكل.

الطباعة ثالثية األبعاد

ت ـعـ ّـد ه ــذه الـتـقـنـيــة ال ـصــاعــدة الـ ّيــوم
خـ ــرقـ ــا صـ ـن ــاعـ ـي ــا ك ـ ـب ـ ـي ـ ـرًا ،إذ إنـ ـه ــا
ّ
تـمــكـنـنــا م ــن إن ـت ــاج أي جـســم صلب
عـ ـب ــر طـ ـب ــاعـ ـت ــه طـ ـبـ ـق ــة ف ـ ـ ــوق ط ـب ـقــة
وباستعمال م ــواد مشابهة للجسم
األصلي أو حتى املــواد ذاتها .وبات
اليوم استعمالها رائجًا في تصنيع
الـقـطــع املـيـكــانـيـكـيــة والـبــاسـتـيـكـيــة
وح ـت ــى ف ــي ط ـبــاعــة مـ ـن ــازل ج ــاه ــزة،
ّ
الطبية
إلى جانب هذه االستعماالت
الصاعدة .ومن املمكن الوصول يومًا
مــا فــي املـسـقـبــل إل ــى طـبــاعــة أعـضــاء
بيولوجية مماثلة ألعضاء اإلنسان
وزرع ـ ـهـ ــا ف ــي امل ــرض ــى بـ ــدل أع ـض ــاء
تالفة ،رغم صعوبة املوضوع اليوم.
ّ ّ
إل أن تطبيقاتها في مجال األطراف
البديلة والعظام والفقرات دخلت إلى
مجال الطب من بابه الواسع ،وسوف
يستفيد اإلن ـس ــان منها عـلــى نطاق
ّ
ك ـب ـيــر ،ولـ ـع ــل اإلف ـ ـ ــادة األكـ ـب ــر تكمن
فــي معالجة بـعــض أن ــواع الـشـلــل أو
اإلصـ ــابـ ــات امل ـع ـي ـقــة ل ـل ـحــركــة وذل ــك
حسب اإلصابة املسببة له ،وخاصة
إذا ك ــان ــت نـتـيـجــة إص ــاب ــة مــرتـبـطــة
بالفقرات.

