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تكاثر الطحالب الضا َّرة :التقنيات النووية
تساعد عىل الح ِّد من سميَّتها والوقاية
من تأثريها يف الصحة
بقلم سارة جونز كوتور وميكلوس غاسرب

باحثون يف الوكالة يأخذون عيِّنات
من تحليل املواد السامة باستخدام
تقنية اختبار ارتباط اللجينات
املوسومة إشعاعيًّا باملستقبالت.
(الصورة من :الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

“تأثري األمراض املنتقلة
عن طريق األغذية يماثل يف
ضخامته تأثري أمراض مثل
ُّ
والسل .وثمَّ ة حاجة
املالريا
إىل بذل املزيد من العمل لجمع
البيانات ووضع املنهجيات
الالزمة لتتم َّكن الدول من
معالجة هذه القضية”.

— أنجيليكا تريتشرِّ ،
منسقة ،إدارة سالمة
األغذية واألمراض الحيوانية المصدر،
منظمة الصحة العالمية

العقد املنرصم ،اتَّسعت الرقعة الجغرافية
لتكاثُر الطحالب الضا ّرة وزادت كثافته،
التغي باالحرتار العاملي .ويلجأ عد ٌد متزايد
وارتبط هذا
ُّ
من البلدان إىل العلوم النووية من أجل تحديد وقياس
حاالت تكاثُر الطحالب الضا َّرة والسموم الحيوية التي
تنتجها ،ومن ث َّم َّ
فإن هذه البلدان تصوغ السياسات
وتضع التدابري املضادة املناسبة ملكافحة تأثريها بفعالية
أكرب باالستعانة بالبيانات املتاحة لديها.

خالل

ويف ك ِّل عام ،يتسبَّب تكاثُر الطحالب الضا َّرة يف تسميم
آالف البرش عىل نطاق العالم بسبب استهالك األغذية
البحرية امللوَّثة واستنشاق سموم يف الهواء .وقالت
ماري ياسمني درشاوي بوتّاين ،الباحثة العلمية يف
مختربات البيئة يف موناكو التابعة للوكالة« :يف مواجهة

الزيادة الظاهرة يف وترية هذا التكاثر ،وتوزيعه
الجغرايف وكثافته ،صارت مكافحته عىل نطاق عاملي
أمرا ً ملحًّ ا».
وتو ِّفر الطحالب املجهرية املصنَّفة يف أسفل السلسلة
الغذائية البحرية املغذِّيات للكائنات البحرية ،وهي
مسؤولة عن إنتاج ما يزيد عىل نصف إمدادات األكسجني
عىل كوكب األرض .لكن يمكن أن تؤدِّي عوامل مثل درجة
حرارة املياه السطحية ،أو حركة الرياح واملياه ،أو الحركة
الطبيعية للمياه الغنية باملغذِّيات نحو السطح أو تراكم
الرصف الزراعي نحو البحر إىل تكاثر الطحالب ،والتي
يمكن أن تشمل يف بعض األحيان أنواعا ً سامَّ ة.
وعىل الرغم من َّ
أن اسرتاتيجيات التح ُّكم يف أثر العوالق
السامة التي تطفو عىل املاء واضحة املعالمَّ ،
فإن الفهم

ُّ
تحمض المحيطات
َّ
ثمة أثر آخر لتغ ُّير المناخ في المحيطات يتم َّثل في ُّ
تحمض المحيطات ،وهو مجال مهم من مجاالت البحوث في الوكالة .
فزيادة كمية ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي تؤ ّدِي إلى زيادة ثاني أكسيد الكربون في المحيطات ،ما يجعل
المحيطات أكثر حمضية وهو ما يه ّدِد الموائل المحيطية .وتعمل الوكالة مع الدول األعضاء على استخدام التقنيات
تحمض المحيطاتَّ ،
النووية لقياس ُّ
مما يتيح بدوره لواضعي السياسات اتخاذ تدابير لمكافحة ذلك.
َّ
إن التقنيات النووية والنظيرية أدوات قوية لدراسة ُّ
تحمض المحيطات وقد أسهمت على نحو كبير في التح ُّقق من
التغ ُّيرات السابقة في حموضة المحيطات واآلثار المحتملة في الكائنات البحرية .ويستخدم باحثون في مختبرات البيئة
التابعة للوكالة الكالسيوم 45-للتح ُّقق من مع َّدالت النمو في الكائنات المتكلسة ،مثل الشعاب المرجانية ،أو بلح البحر
والرخويات األخرى ،التي تتك َّون هياكلها العظمية وأصدافها من كربونات الكالسيوم .ويمكن استخدام القافيات أيضا ً
لتحديد كيفية تأثير ُّ
تحمض المحيطات في فيسيولوجية سائر الكائنات البحرية وأثر مجموعة من الضغوطات مثل
ُّ
تحمض المحيطات وارتفاع درجات الحرارة والمل ّ ِوثات.
ِّ
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العلمي لهذه الكائنات يف قاع املحيط ،املعروفة
باألنواع القاعيَّة ،ال تزال تشوبه بعض الثغرات .وقالت
كليمنس جاتي ،عاملة البحوث يف معهد لوي ماالرديه
يف بولينيزيا الفرنسيةَّ ،
ُّ
التغيات البيئية املرتبطة
إن
ُّ
بتغي املناخ يمكن أن تزيد األمور سوءا ً يف املناطق
املدارية ،حيث تش ِّكل الشعاب املرجانية امليِّتة موائل
جيِّدة للطحالب الكبرية .ومع تزايد عدد الشعاب
املرجانية التي تموت ،من املرجَّ ح انتشار تكاثُر
الطحالب الضا َّرة القاعية واملخاطر الصحية املرتبطة
بذلك .وباملثل ،ومع ارتفاع درجات الحرارة عامليًّا،
السمية االستوائية يف مساحة َّ
تزدهر األنواع ُّ
موسعة من
املناطق شبه االستوائية والبحار واملحيطات املعتدلة.
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وأ َّكدت أنجيليكا تريترشِّ ،
املنسقة يف إدارة سالمة
األغذية واألمراض الحيوانية املصدر التابعة ملنظمة
الصحة العاملية َّ
إن «تأثري األمراض املنقولة عن طريق
الغذاء هو يعادل تأثري أمراض مثل املالريا ُّ
والسل».

١٥

/ين

وتعمل الوكالة مع علماء من جميع أنحاء العالم لتنمية
القدرة عىل الكشف الدقيق عن السموم يف البيئة واملأكوالت
البحرية ،حتى يتم َّكنوا من تنفيذ تدابري مضادَّة مثل
إغالق املصايد وحظر تناول املأكوالت البحرية عندما
يكون ثمة خطر متفاقم للتسمُّ م (انظر مربَّع العلوم).

اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ
ﻋﺸﺮﻳﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳊﺎﱄ

اير

وقالت غاتي« :إنه مرض َّ
معقد ،واليزال غري مفهوم
بشكل جيِّد»« .ويمكن أن يظهر املرض من خالل 175
من األعراض املختلفة التي يمكن أن تستمر ألشهر أو
ربما لعقود ،ممَّ ا يجعل تشخيص املرض ومكافحته
يش ِّكل أحد التحدِّيات أمام األطباء».

اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ
ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻷﻳﺎم ﺷﻬﺮﻳ﮲ﺎ ﻣﻊ ﻇﺮوف
ﺗﻜﺎﺛﺮ اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﻀﺎرة

وأحد أكثر األمراض شيوعا ً هو التسمُّ م بسمكة سيغاتريا،
وهو تسمُّ م غري بكتريي للمأكوالت البحرية ناجم عن
تناول أسماك ملوَّثة بسموم سيغاتريا من تكاثر الطحالب
الضا َّرة القاعية .وأصبحت سيغاتريا ،التي كانت تقترص
يف السابق عىل املناطق االستوائية وشبه االستوائية،
تنترش اآلن يف املياه الساحلية األوروبية.

ﺗﻐﻴﺮات ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﰲ ﻣﻮﺳﻢ ﺗﻜﺎﺛﺮ اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﻀﺎرة
ﰲ ﻣﻨﺎخ أﻛﺜﺮ دﻓﺌ ًﺎ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ

الشهر

المصدرphys.org :

وأضافت قائلة« :هنالك حاجة إىل املزيد من العمل
لجمع البيانات ووضع منهجيات حتى يتسنَّى للدول
معالجة هذه املسألة».
وستواصل الوكالة العمل مع وكاالت أخرى تابعة
لألمم املتحدة ملعالجة األخطار الناشئة التي سبَّبها
تكاثُر الطحالب الضا ّرة .وقالت درشاوي بوتّاين:
َّ
«إن تحسني تقييم املخاطر املرتبطة بتكاثر الطحالب
الضا َّرة سيساعد عىل تقليص تأثريها يف صحة اإلنسان
واالقتصاد واملجتمع ككل»« .وسيساهم ذلك يف تحقيق
أهداف التنمية املستدامة».

العلوم
قياس السموم الحيوية في المأكوالت البحرية
تعمل الوكالة مع خبراء في الدول األعضاء لتنمية القدرة على اكتشاف وقياس السموم الحيوية في المأكوالت البحرية.
فباستخدام التقنيات النووية والنظيرية ،يمكن للباحثين قياس السموم الحيوية بدقة ودراسة كيفية تن ُّقلها من كائن
حي إلى كائن حي آخر ،وهي ترتقي درجات السلسلة الغذائية مع احتمال وصولها إلى أطباقنا.
و ُي َع ُّد اختبار قياس ارتباط اللجينات الموسومة إشعاع ًّيا بالمستقبالت ( )RBAأحد التقنيات النووية المستخدمة في
هذا الشأن .وهو يعتمد على التفاعل النوعي بين السموم والمستقبالت التي تربطها (األهداف الدوائية) ،حيث تتنافس
مادة َّ
السمية في الع ِّينة قيد التحليل،
سامة موسومة إشعاع ًّيا على عدد محدود من مواقع ربط المستقبِالت مع المادة ُّ
السمية في الع ِّينة.
وهذا ما يتيح تقدير كمية ُّ
ِّ
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